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Tiivistelmä: Tässä tutkielmassa käsittelen Carl Fredrik Mennanderin (1712–1786) kirjeenvaihtoa 
pojalleen Carl Fredrik Fredenheimille vuosina 1755–1764. Tarkastelen kirjeiden kautta, millaisia 
kasvatuksellisia arvoja ja näkökulmia isä pojalleen kirjeiden avulla välittää kristillisestä 1700-luvun 
säädynmukaisesta elämästä. Lisäksi tarkastelen sitä, millaisia koulutuksellisia tavoitteita isällä on 
pojalleen, ja millaisia vallankäytön elementtejä isän kirjeistä välittyy. 

Tutkielmani lähteinä ovat 36 kirjettä, jotka Mennander lähetti pojalleen virkamatkoiltaan pojan ollessa 
7–16 vuoden ikäinen. Tarkastelen kirjeitä sisällönanalyysin kautta sekä temaattisesti. Jaan kirjeet kah-
teen eri teemaan, joista ensimmäisessä teemassa tarkastelen kasvatuksellisia asioita kristillisen elä-
män näkökulmasta, sisältäen tarkastelun perhesuhteisiin, elämän merkityksellisyyteen sekä jumalan-
pelkoon. Toisessa teemassa tarkastelen Mennanderin kasvatuksellisia ja koulutuksellisia tavoitteita 
säädynmukaisen elämän näkökulmasta. Toisessa teemassa tarkastelen lisäksi kirjeissä havaittavia 
vallankäytön elementtejä.     

Mennander oli yksi 1700-luvun valistuksen ja hyötyajan vaikuttajista: Tiedemies, akatemian professori 
ja Turun piispa sekä Uppsalan arkkipiispa. Hän oli hyötynäkökulmien kannattaja mutta uskollinen kir-
konmies. Mennanderin kirjeiden kautta välittyivät hänen tärkeimmät kasvatukselliset arvonsa, joiden 
mukaan pojan tuli olla hyveellinen, ahkera ja vaatimaton. Kristillisen elämän lähtökohtana oli jumalan-
pelko, jossa oli kyse hurskaasta elämästä ja Jumalan kunnioittamisesta. Mennander halusi poikansa 
olevan myös vaatimaton, joka oli vastoin aikakauden kulutuskulttuuria ja säädynmukaista elämää 
pappissäädyn yläluokassa. Mennander ylisti Jumalaa kaikkialla luonnossa, ja hänen ajattelunsa mu-
kaisesti Jumala yksin päättää siitä kaikesta, mitä elämässä tuli tapahtumaan. Hän painotti pojalleen 
myös maallisen elämän turhuutta ja lyhyyttä, jota siksi tuli osata arvostaa. Elämän suurimmat rikkau-
det eivät olleet maan päällä, vaan odottivat vasta tuonpuoleisessa iankaikkisessa elämässä.   

Isän ohjeistukset ja neuvot kirjeissä olivat suoria, ja vallankäyttö kirjeissä oli hienovaraista ja kohtelias-
ta. Aikakauden lapsen tuli olla käytökseltään nöyrä ja kuuliainen, sekä totella ja kunnioittaa vanhempi-
aan. Mennander korosti pojalleen sitä, miten hyvällä käytöksellä, oli mahdollista tuottaa isälle iloa tai 
pidentää hänen elämäänsä. Hän korosti myös sitä, että miehen tuli aina ylläpitää suvun perintönä 
saamiaan velvollisuuksia ja kunniaa. Hän toivoi poikansa jatkavan suvun perinteen mukaisesti pappis-
uralla. Hän kuitenkin samaan aikaan määrätietoisesti kasvatti poikaansa hovivirkamieheksi. Mennan-
der kannusti poikaansa opiskelemaan hyödyllisiä oppiaineita ja olemaan ahkera opinnoissaan. Isän 
tavoitteena oli kasvattaa pojastaan kunniallinen, sivistynyt ja hyväkäytöksinen kristitty mies, joka saa-
vuttaisi merkittävän yhteiskunnallisen aseman. Mennanderin kasvatuksessa oli myös paradoksaali-
suutta, sillä 1700-luvun yhteiskunnassa kuuluminen pappissäädyn yläluokkaan edellytti säädynmu-
kaista elämäntapaa. Mennander kuitenkin halusi kasvattaa poikansa monessa suhteessa vaatimatto-
muuteen.  



  

 

  

Sisällysluettelo 
1. Johdanto ........................................................................................................................... 1 

1.1 Tutkimustehtävä........................................................................................................... 1 
1.2 1700-luvun varhaiset vuosikymmenet Suomessa......................................................... 6 
1.3 Carl Fredrik Mennander ............................................................................................... 9 
1.4 Carl Fredrik Fredenheim .............................................................................................11 

2. Kristillinen elämä ..............................................................................................................14 
2.1 Perhesuhteiden moninaisuus ......................................................................................14 
2.2 Elämän hauraus ja merkityksellisyys ...........................................................................16 
2.3 Kristillinen kasvatus ja jumalanpelko ...........................................................................20 

3. Säädynmukainen elämä ja kasvatus ................................................................................24 
3.1 Kasvatus ja koulutus - tie tulevaisuuteen ....................................................................24 
3.2 Kirje kasvattajana ja vallankäytön välineenä ...............................................................30 
3.2 Säädynmukainen kulutuskultturi ja harrastuneisuus ....................................................33 

4. Johtopäätökset .................................................................................................................37 
5. Lähde- ja kirjallisuusluettelo ..............................................................................................41 

Painetut lähteet .................................................................................................................41 
Apuneuvot ........................................................................................................................41 
Internet-lähteet..................................................................................................................41 
Haastattelut ......................................................................................................................41 
Kirjallisuus ........................................................................................................................42 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
  

  
 
  
  
  

 



1 
 

 

1. Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 
Uudenkaupungin rauha vuonna 1721 päätti suuren Pohjan sodan ja isonvihan ajan, ja aloitti 

hetkeksi rauhallisemman jakson sekä säätyvallan ajan Ruotsin valtakunnassa. Valtakunnan 

itäosissa, nykyisen Suomen alueella kärsittiin kurjuudessa sotien ja venäläisten miehitysten 

jäljiltä vielä uudelleen pikkuvihan aikana vuosina 1741–1743. Kahdesti Tukholmaan siirtynyt 

Suomen ainoa yliopisto, Turun akatemia palasi jälleen Turkuun pikkuvihan jälkeen. Hyödyn 

ja valistuksen aikakausi oli Suomessa myös jälleenrakentamisen aikaa. Myös varhais- tai 

esimoderniksi ajaksi kutsuttua 1700-lukua pidetään ennennäkemättömänä tieteen, keksintöjen 

ja uudistusten aikakautena, jolloin pyrittiin riippumattomaan suhteeseen kirkosta ja 

uskonnosta.1 

Carl (Karl) Fredrik Mennander (1712–1786) oli ensimmäisiä suomalaisia valistuksen 

ajan edustajia: Ahkera ja lahjakas tiedemies, yliopiston professori, valtiopäiväedustaja sekä 

Turun piispa että myöhemmin Uppsalan arkkipiispa. Mennander oli luonnontieteilijä 

aikakaudella, jolloin tieteen oli aika palvella ja hyödyttää ihmistä. Hän oli myös 

kirkonmiehenä uskollinen luterilaisen kirkkonsa tunnustukselle, ja vastoin aikakauden 

näkemyksiä, hän ei kyseenalaistanut kirkon oppeja, vaan ylisti Jumalaa kaikkialla luonnossa. 

Hän oli taitava teksteissään ja puheissaan yhdistämään uutta sekä vanhaa filosofian että 

teologian suuntauksista ja teorioista. Pappissäädyn sisällä vallitsi hyvin paljon taloudellista 

eriarvoisuutta eri papinvirkojen välillä. Mennander kuului pappissäädyn yläluokkaan, koska 

hänellä oli merkittävä yhteiskunnallinen rooli teologian professorina ja kirkkoherrana sekä 

myöhemmin piispana.2  

Tiede- ja kirkonmiehen lisäksi hän oli myös leskeksi jäänyt isä, jolle ainoan poikansa 

hyvinvointi ja tulevaisuus olivat hyvin tärkeitä asioita. Mennander joutui velvollisuuksiensa 

vuoksi matkustamaan paljon, jolloin hän hoiti yhteydenpitoa kirjeitse poikansa Carl Fredrik 

Fredenheimin (1748–1803) kanssa. Tässä tutkielmassa tarkastelen Mennanderin kirjeitä 

pojalleen ensimmäisen vuosikymmenen aikana, vuodesta 1755 vuoteen 1764. 

Tutkimuskysymyksenä selvitän: Millaisia arvoja ja kasvatuksellisia asioita Mennander isänä 

halusi pojalleen kirjeiden avulla välittää kristillisestä ja säädynmukaisesta elämästä. Toisena 

 
1 Wirilander 1974, 12–15; Karonen 2008, 332–337; Sten 2021, 9–10. 
2 Forsman 1900, 89, 112, 134; Pohjolan-Pirhonen 1967, 418, 425; Ahokas & Räisänen-Schröder 2018, 24. 
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kysymyksenä selvitän lisäksi: Millaisia koulutuksellisia ja kasvatuksellisia tavoitteita sekä 

vallankäytön elementtejä isän kirjeistä välittyy? Lasten kasvatus ja heille välitettävät arvot  

ovat aina ajankohtaisia aiheita. Jokainen sukupolvi haluaa luoda lapsillensa aina paremmat 

edellytykset, ja välttävän edellisen sukupolven kohtaamat vastoinkäymiset. Vanhempien 

toiveena on kasvattaa lapsista onnellisia aikuisia, jotka löytäisivät paikkansa ja menestyisivät 

elämässään. Tarkastelemassani näkökulmassa tuon tiede- ja kirkonmiehen roolista esiin isän, 

joka jakaa samanlaisen huolen vanhemmuuden haasteista, huolimatta säädynmukaisesta 

korkeasta asemastaan. Mennanderin voidaan myös sanoa olleen aikansa kasvatusalan 

ammattilainen, sillä uransa aikana hän laittoi alulle tai toteutti yhteiskunnallisessa 

mittakaavassa useita erilaista koulutuksellisia ja kasvatuksellisia uudistuksia. Hänen 

henkilökohtaisessa elämässään toteutuneet, ja poikaansa kohdistuneet varhaiset 

kasvatukselliset ja koulutukselliset tavoitteet ovat kuitenkin vähemmän tunnettu osa-alue. 

Tutkielmani lähtökohdaksi valitsin ajanjakson, joka aikaisemmissa tutkimuksissa on siten 

jäänyt vähemmälle huomiolle.  

Tutkielmani lähteinä ovat 36 kirjettä, jotka Mennander kirjoitti poikansa ollessa 7–16 

vuoden ikäinen. Tarkasteluun otan kaikki tiedossa olevat Mennanderin pojalleen kirjoittamat 

kirjeet kyseiseltä ajanjaksolta. Mennander kirjoitti pojalleen 31 vuoden aikana noin 830 

kirjettä. Kirjeenvaihto päättyi vasta hänen kuolemaansa, jolloin poika oli jo 38-vuotias. 

Tarkasteluni kohteena on 10 vuoden ajanjakso lapsuus- ja nuoruusvuosilta, jolloin yleisesti 

ylempään säätyyn kuuluva poika oppi lukemaan sekä suoritti jo yliopisto-opintoja. 

Tarkastelunäkökulmanani on isän suhde poikaansa, jonka vuoksi pojan kirjeet isälleen jätän 

tämän tutkielman ulkopuolelle. Soveltuvin osin viittaan tutkielmassa myös isän ja pojan 

väliseen muuhun kirjeenvaihtoon, joka tukee Mennanderin näkemyksiä ja kasvatuksellisia 

arvoja suhteessa tutkimuskysymyksiin.  

Tutkielmassa tarkastelen kirjeitä sisällönanalyysin keinoin sekä temaattisesti kahden eri 

pääteeman kautta. Ensimmäisessä teemassa tarkastelen kristillistä elämää ja kasvatusta 

perheen sisäisestä näkökulmasta. Toisessa teemassa tarkastelen kasvatuksen ja koulutuksen 

merkitystä yhteiskunnallisesta sekä säätyajan näkökulmasta. Aikakauden koulutusjärjestelmää 

tarkastelen siltä osin, kun ne koskevat pojan koulutusta. Yksityiskohtaisempi tarkastelu 

aikakauden koulutusjärjestelmästä jää tämän tutkielman ulkopuolelle. Johtopäätöksiin 

tiivistän yhteisesti molempien teemojen näkökulmia. Eri teemojen sisällä on tarpeen myös 

kirjeiden kronologisen perspektiivin huomioiminen, sillä kymmenen vuoden 

tarkastelujaksolla lapsesta on kasvanut nuori, joten teemojen sisällä on nähtävissä myös 

ikävuosien vaikutus. Sisällönanalyysissä tavoitteenani on tuoda esiin kirjeiden tekstien sisältö  
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sekä niiden merkitys, joka edellyttää kirjeiden huolellista omaksumista. Omaksumisen 

haasteena tulee olemaan kirjeiden kieli, joka on myöhäisempi uusruotsi, yngre nysvenska.3 

Sanakirjojen lisäksi apuvälineenä tulen käyttämään Ruotsin Akatemian sanakirjaa, Svenska 

Akademiens ordbok.4  

Kielen ja sisällön omaksumisen lisäksi, on kirjeistä ymmärrettävä myös niiden 

syntyprosessi ja erilaiset tulkintamahdollisuudet. Kirjeet ovat hyviä lähteitä ihmisten 

yksityiseen maailman- ja omakuvaan sekä tunne-elämän tutkimiseen. Kirjeiden tunneilmaisua 

ei kuitenkaan voi jälkikäteen tulkita tai rakentaa uudelleen, sillä tunneilmaisu on sidottu 

aikakauden tapoihin ja ilmaisuihin. Mennander oli ylemmän säädyn edustaja aikakaudella, 

jolloin ihanteena oli kaunopuheinen ja hillitty kieli sekä tarkat muotoseikat kirjeen sisällössä 

että muotoilussa. Fredenheimin tukena kirjeiden kirjoittamisessa oli hänen kotiopettajansa, 

joten kirjeitä ei voida pitää yksityisinä.5 

Tutkielmassa lähteinä käyttämäni Mennanderin kirjeet ovat pieni osa hänen poikansa 

kanssa käymästään kirjeenvaihdosta. Tarkastelussa ovat vain Mennanderin kirjeet, joten 

näkökulmani on yhdensuuntainen, koska isän ja pojan välinen dialogi jää puuttumaan.  

Kirjeiden sisältämä tieto itsessään on varsin suppeaa, eikä tarjoa kaikkea historiatutkimukseen 

tarvittavaa aineistoa, jonka vuoksi tutkielma tarvitsee tuekseen Mennanderin ja Fredenheimin 

muuta elämäkerrallista taustoitusta sekä tutkimuskirjallisuutta. Mennanderin omia ajatuksia ja 

tarkoitusperiä kirjeiden kirjoittamisen hetkellä ei myöskään ole mahdollista jälkikäteen tuoda 

uudelleen tarkasteluun.   

Mennander matkusti pappisäädyn edustajana ensimmäisille valtiopäivillensä 

Tukholmaan lokakuussa 1755, ja aloitti samalla kirjeenvaihdon poikansa kanssa. 

Ensimmäisen kaksivuotiskauden alkaessa poika oli seitsenvuotias, ja loppuvuoden aikana isä 

kirjoitti pojalleen kolme kirjettä. Seuraavana vuonna eli vuonna 1756 hän kirjoitti pojalleen 

yhdeksän kertaa. Turun piispaksi Mennander valittiin vuonna 1757, jolloin hän asui poikansa 

kanssa Turussa, mutta kirjeitä pojalleen Mennander kirjoitti tuona vuonna kuitenkin kaksi. 

Seuraavat vuodet Mennander hoiti piispanvirkaansa Turussa, ja asui poikansa kanssa, joten 

vuosina 1758 ja 1759 kirjeitä ei kirjoitettu. Mennander tuli vuonna 1760 jälleen valituksi 

valtiopäiville, ja matkusti Tukholmaan. Kirjeenvaihto isän ja pojan välillä jatkui, ja poika sai 

isältään kuusi kirjettä sekä vuosina: 1761 viisi, 1762 seitsemän ja vuonna 1764 neljä 

kappaletta. Vuoden 1763 Mennander asui jälleen poikansa luona, joten kirjeitä ei kirjoitettu. 

 
3 Svenska Språket 2020. 
4 Sanakirja.fi; Svenska.se; Cantell et al. 2007. 
5 Lahtinen et al. 2011, 13–19; Räisänen 2011, 120–122; Salmesvuori 2013, 40. 
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Tarkasteltavan jakson aikana Mennander oli valtiopäivillä kahdesti: Vuosina 1755–1756 sekä 

1760–1762.    

Mennander ei kirjoittanut pojalleen säännöllisesti, vaan hän kirjoitti pojalleen ollessaan 

virkamatkoilla poissa kotoa. Mennander matkusti Suomessa piispanvierailulla vuonna 1764, 

jonka vuoksi yksi kirjeistä oli päivätty Ouluun ja yksi Raumalle. Muut tarkastelujakson kirjeet 

Mennander oli päivännyt Tukholmaan. Kirjeet oli kirjoitettu ruotsiksi yhtä lukuun ottamatta, 

joka oli latinaksi.  Tarkastelevan ajanjakson aikana poika kirjoitti isälleen yli kaksi kertaa 

enemmän kuin isä pojalleen. Valtiopäiväedustajan virka edellytti läsnäoloa ja asumista 

Tukholmassa, joten kirjeet olivat ainoa mahdollisuus yhteydenpitoon.    

Mennanderilta on säilynyt merkittävä kokoelma kirjeitä jälkipolville sekä virka- että 

yksityiselämästä. Lähteinä käyttämäni kirjeet ovat osa Mennanderilta jälkipolville jäänyttä 

merkittävää kokoelmaa hänen saamistaan ja lähettämistään kirjeistä. Kirjeitä säilytetään mm. 

Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa, Ruotsin tiedeakatemiassa sekä Uppsalan että 

Helsingin yliopistojen kirjastoissa. Hänen yksityishenkilönä kirjoittamansa kirjeet Kaarlo 

Österbladh toimitti Suomen historiallisen seuran tuella painetuksi kokoelmaksi vuosina 1938–

1942. Österbladhin kokoelma, K.F. Mennanderin lähettämiä ja saamia kirjeitä I-III, sisältää 

osasta I ja II tutkielmani lähteenä käyttämäni kirjeet.6 Alkuperäiset kirjeet saatiin 1930-

luvulla Tukholmasta Turkuun kopioitaviksi, muutaman kappaleen erissä. Kirjeitä ei 

kuitenkaan käännetty ruotsista suomen kieleen, eikä edes nykyruotsiin, vaan ne ainoastaan 

jäljennettiin noudattaen tarkasti alkuperäistä kieliasua, mukaan lukien epäjohdonmukaisuudet 

ja kirjoitusvirheet. Välimerkkien käyttöä kuitenkin varovasti ajanmukaistettiin, kuitenkin niin, 

että alkuperäinen ajatus ei ole muuttanut.7 

Käytännön syistä käytän tässä tutkielmassa Österbladhin toimittamaa kirjekokoelmaa. 

Tutkielmani kannalta alkuperäisten kirjeiden käyttö ei ole olennaista, sillä analyysini 

keskittyy kirjeiden sisältöön. Sain kuitenkin mahdollisuuden tutustua muutamiin 

Mennanderin alkuperäisiin kirjeisiin Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa. Lähes 

kolmesataa vuotta vanhat kirjeet ovat vaikuttava kansallisaarre.  

Mennanderin monipuolinen ja kattava kirjekokoelma on kiinnostanut tutkijoita jo 1800-

luvulta lähtien sekä Suomessa että Ruotsissa. Juho Forsmanin vuonna 1900 julkaistu 

väitöskirja Kaarle Fredrik Mennander ja hänen aikansa, perustuu Mennanderin sekä  

 
6 Käytän lähteistä lyhennettä CFMI ja CFMII. 
7 CFMI VI–VII: toim. Kaarlo Österbladhin esipuheesta. 
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julkiseen uraan että yksityiselämään hänen kirjeidensä kautta.8 Väitöskirja on kattava 

elämänkerrallinen teos Mennanderin elämään, uraan sekä hänen persoonaansa.  

Mennanderin poika, Carl Fredrik Fredenheim on Ruotsin hovissa hankkimansa uran 

vuoksi herättänyt enemmän kiinnostusta ruotsalaisissa. Ruotsalainen kirjallisuudentutkija 

Henrik Schück puolestaan on toimittanut isän ja pojan välisen kirjeenvaihdon teoksessa 

Fredenheims och Mennanders brefväxling, johon sisällytetyn elämäkerrallisen osuuden 

näkökulma on Fredenheimissa.9 Tämän tutkimuksen johdantolukua hyödynnän lähteenä kun 

taustoitan kirjeissä esiin tulevia elämäntilanteita.   

Mennanderin ja Fredenheimin vuosikymmeniä kestänyttä kirjeenvaihtoa on tutkittu ja 

referoitu useisiin artikkeleihin ja tutkimuksiin. Heidän välisensä kattava dialogi on inspiroinut 

useisiin eri teemoihin.10 Eva-Christina Mäkeläinen käsittelee teoksessaan Säätyläisten 

seuraelämä ja tapakulttuuri 1700-luvun jälkipuoliskolla Turussa, Viaporissa ja Savon 

kartanoalueella, isän ja pojan kirjeenvaihdon kautta Fredenheimin haasteita siirtyessään 

nuorena aikuisena hovin maailmaan.11 Antero Heikkinen puolestaan teoksessaan Terveyden ja 

ilon tähden: Herrasväki liikkeellä Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla tarkastelee isän ja pojan 

välistä keskustelua terveydestä ja hyvinvoinnista.12 Aikaisemmat tutkimukset ovat 

keskittyneet isän ja aikuisen pojan väliseen dialogiin, sillä heidän kirjeensä olivat pidempiä, 

he kirjoittivat toisillensa useammin, ja heidän dialoginsa olivat runsaampia. Tässä 

tutkielmassa keskityn kuitenkin lapsuus- ja nuoruusvuosien kirjeisiin, joka kokonaisuutena on 

vähemmän tarkasteltu vaihe. 

Kirsi Vainio-Korhonen kuvaa artikkelissaan Sisaruksia, sukulaisia: Suomalaisten 

aatelisnaisten kirjeenvaihtoa 1600- ja 1700-luvulla, miten kirje oli myös kasvatusväline. 

Kirjeissä lasten ja vanhempien välillä kerrottiin kuulumiset, mutta samalla lapset ottivat 

mallia aikuisten käyttämistä lauseista, kirjoitustyylistä ja tekniikasta. Vanhemmat puolestaan 

opettivat lapsilleen kirjoitustekniikkaa ja oikeinkirjoitusta, sekä ennen kaikkea muistuttivat 

lapsiaan moraalisilla ohjeilla, joten yhteydenpito kirjeitse saattoi samalla olla myös 

vallankäytön väline.13  

Aatelis- ja pappissäädyn elämä, lasten kasvatus ja koulutus 1700-luvulla ovat 

kiinnostaneet tutkijoita pitkään. Kiinnostusta on herättänyt saatavilla oleva runsas  

 
  
 8 Forsman 1900. 
 9 Schück 1901. 
10 Mäkeläinen 1972; Heikkinen 1991; Ilmakunnas 2020a.  
11 Mäkeläinen 1972, 68–69, 72, 92–93. 
12 Heikkinen 1991, 24–31. 
13 Vainio-Korhonen 2011, 142. 
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lähdeaineisto. Aateliston ja papiston piirissä elettiin kulttuurissa, jossa elämää taltioitiin 

kirjoittamalla päiväkirjoja ja säilyttämällä saadut kirjeet. Näitä lähdeaineistoja, joissa ihmiset 

itse kuvaavat elämäänsä ja ajatuksiaan, kutsutaan egodokumenteiksi. Lähiomaisten ja 

perheenjäsenten välistä kirjeenvaihtoa on tutkijoiden keskuudessa kutsuttu myös sukutyöksi. 

Sukutyön tärkein tavoite oli yhteyksien ylläpito, mutta samalla se sisälsi myös 

mahdollisuuden monenlaiseen vallankäyttöön, kuten vaikka poissulkemiseen 

perheyhteydestä.14 

Tutkijoiden kiinnostus 1700-lukuun on ollut ymmärrettävää myös vuosisadan 

tapahtumarikkauden vuoksi. Johanna Ilmakunnas toteaa johdantoluvussa kirjassaan Joutilaat 

ja ahkerat, miten monilla eri tavoin vuosisataa on ollut mahdollista määritellä. Vuosisata oli 

monien muutosten aikaa politiikassa, taloudessa ja kulttuurissa, joita on myöhemmin pidetty 

vallankumouksellisina. Vuosisadan kuluessa myös sääty-yhteiskunnallinen järjestys alkoi 

murentua.15 Johanna Ilmakunnas on viime vuosina perehtynyt 1700-luvun elämäntapaan; 

työhön, vapaa-aikaan ja perhe-elämään erityisesti aatelissäädyn näkökulmasta. Hänen 

teoksiaan tulen lisäksi hyödyntämään tämän tutkielman kirjallisuudessa. 

1.2 1700-luvun varhaiset vuosikymmenet Suomessa 
Carl Fredrik Mennanderin syntymän aikaan Suomi, osana Ruotsin valtakuntaa oli joutunut 

mukaan suureen Pohjan sotaan, jossa venäläisten miehittäjien oli onnistunut valloittaa Suomi 

ylivoiman avulla, sillä kuningas Kaarle XII oli vienyt parhaimmat joukkonsa Euroopan 

taistelukentille. Isonvihan aikaa on pidetty Suomen historian synkimpänä ajanjaksoja, sillä 

venäläisten miehityshallinto oli kohdistanut Suomeen järjestelmällistä väkivaltaa vuosien 

ajan. Julmuudet olivat herättäneet kansalaisissa pelkoa ja paniikkia.16  

Ylempi papisto lähti pakomatkalle Ruotsiin yhdessä säätyläisten, virkamiesten ja 

yliopiston professorien kanssa. Tavallinen kansa jäi paikoilleen tai pakeni taistelujen alta 

rauhallisemmille seuduille. Papiston pako oli luvallista, kunhan oli varmistettu, että jokaiseen 

kirkkoherrakuntaan jäi yksi pappi hoitamaan tehtäviä. Pakomatkalle oli luonnollisesti 

nopeampaa ja helpompaa lähteä Etelä- ja Länsi-Suomesta. Pappien pelko oli aiheellista, sillä 

pappeja surmattiin ja pahoinpideltiin. Papit pakotettiin keräämään kansalta veroja ja 

paljastamaan kätkettyjen esineistöjen piilopaikkoja. Seurakuntalaiset monin paikoin halusivat 

 
 
14 Keravuori 2011, 164–165; Vainio-Korhonen 2011, 142. 
15 Ilmakunnas 2016, 9. 
16 Salomies 1962, 86–87; Karonen 2008, 315. 
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suojella pappejaan ja päätyivät piilottamaan heitä. Kirkon korkeimpien johtajien poissaolosta 

huolimatta, kirkollista elämää pyrittiin jatkamaan niin normaalisti kuin sota-ajan oloissa oli  

mahdollista. Venäläisen miehityksen edetessä Ruotsista käsin johdettu hallinto hiipui, ja valta 

yhteiskunnassa siirtyi venäläisille.17  

Pietari Suuri oli päättänyt liittää Venäjään itäisen osan Suomea, siksi väkivaltaa 

kohdistettiin enemmän Länsi- ja Etelä-Suomeen, joissa tuhot olivat merkittäviä. Vastarinta 

miehittäjiä kohtaan ymmärrettiin nopeasti turhaksi. Totaalista hävitystä maassa oli kuitenkin 

hillinnyt se, että alueiden oli kyettävä elättämään miehitysjoukot. Uudenkaupungin rauhan 

solmimisen jälkeen, virkamiehet ja papit saivat määräyksen palata välittömästi 

virkapaikoillensa. Viipurin piispanistuin sijoitettiin Porvooseen, ja Turun akatemiassa 

vietettiin avajaisia. Pakolaisuudesta paenneet papit sijoitettiin virkoihinsa, ja sodan ajan 

paikoillaan uskollisesti pysyneet papit saivat erityistä arvostusta seurakuntalaisilta.18  

Kuningas Kaarle XII:n kuolema ja Uudenkaupungin rauha päättivät viimein 

itsevaltiuden ajan, ja uusi hallitusmuoto siirsi vallan säädyille. Säädyt kokoontuivat 

valtiopäiville joka kolmas vuosi, aina noin kolme kuukautta kerrallaan. Muina aikoina 

valtakunnan hallintoa johti ylimystön kärkimiehistä koottu valtaneuvosto. Valtakunnan 

johtava yhteiskuntaryhmä eli sääty oli aatelisto, jossa asema periytyi, ja jokaista sukua 

valtiopäivillä edusti sukuhaaran vanhin miespuolinen jäsen. Pappissäädystä edustajina olivat 

valtakunnan piispat, sekä seurakuntapapistoa edusti yksi pappi aina yhdestä tai kahdesta 

rovastikunnasta.  Porvarissäädyn muodostivat kauppiaat ja käsityöläiset, joista valittiin yksi 

edustaja jokaisesta kaupungista. Talonpojilla oli myös oma säätynsä, ja heistä valtiopäiville 

valittiin yksi luotettava ja rehellinen talonpoika jokaisesta kihlakunnasta.19  

Säätyvalta toi mukanaan myös ensimmäistä kertaa poliittista liikehdintää ja uudenlaisen 

poliittisen kulttuurin, jossa suhtautuminen ulkopolitiikkaan jakoi säädyt kahteen leiriin. 

Selvästi yläluokkaan kuuluneet olivat hakeneet liittolaisia venäläisvastaisista, ja vaatimuksena 

oli ollut saada Uudenkaupungin rauhassa menetetyt alueet takaisin. He pitivät symbolinaan 

hattua, joka oli vapaan miehen tunnusmerkki, kun taas idänpolitiikan tavoitteissaan 

maltillisempia nimitettiin myssyiksi, joiden kannattajakunta koostui pitkälti papeista ja 

talonpojista. Hattujen sota vuosina 1741–1743 johti pikkuvihan nimellä tunnettuun 

valloitukseen, jossa Suomi oli jälleen taistelukenttänä. Rauhan aikana Suomen puolustukseen 

ei ollut panostettu riittävästi, sodan valmistelut olivat ala-arvoiset, ja sotilaita menehtyi 

 
17 Salomies 1962, 87–92, 100; Laasonen 1991, 263–265.      
18 Salomies 1962, 89; Pohjolan-Pirhonen 1967, 27–35, 42, 406; Laasonen 1991, 271; Karonen 2008, 318–319. 
19 Pohjolan-Pirhonen 1967, 69–70, 73–77; Wirilander 1974, 15–21. 
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nälkään ja tauteihin jo ennen taisteluita. Sotatoimet eivät tuottaneet tulosta, ja yksi linnoitus 

toisensa perään jäi miehittäjien haltuun, kun venäläiset olivat aloittaneet omat 

hyökkäyksensä.20  

Valtakunnan hallinto esitti papistolle ja virkamiehille pyynnön jäädä tällä kertaa 

paikoilleen, jotta he voisivat huolehtia väestön eduista ja yleisestä järjestyksestä. Pyyntö ei 

kuitenkaan herättänyt luottamusta, joten piispat ja osa virkamiehistöä lähtivät jälleen Ruotsiin. 

Kirkon ja yliopiston toiminta hoitui pikkuvihan aikana kohtuullisesti, sillä niin suurta 

pakolaisuutta ei koettu kuin isonvihan aikana. Venäjällä ei ollut mitään etua tuhota Suomea, 

vaan pikemminkin rakentaa puskuri Ruotsia vastaan, ja saada tukea suomalaisilta Venäjän 

hallintoa kohtaan. Tämän vuoksi Venäjän hallinto antoi ymmärtää, että miehittäjien tekemiä 

rikoksia rangaistaisiin herkemmin. Turun rauhassa vuonna 1743 Ruotsin valtakunta pienentyi 

entisestään. Uusi raja kulki Kymijokea pitkin, Saimaan vesistön poikki. Sota ja miehitysajan 

kärsimykset eivät tuoneet mitään hyvitystä suomalaisille, ja vasta pikkuvihan jälkeen Suomi 

sai tukea emämaaltaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja Viaporin eli Suomenlinnan 

rakennustyöllä oli valtava positiivinen merkitys suomalaisille. Muualla Euroopassa elettiin 

valistuksen aikaa, mutta Suomessa kulkutautien ja nälän keskellä elävälle kansalle se oli 

jälleenrakentamisen aikaa. Ruotsin valtakunnassa valistuksen aikaa on kutsuttu myös hyödyn 

tai vapauden aikakaudeksi. Sen katsottiin alkaneen vallan siirtymisestä säädyille. 

Hyötyajattelun suurimmat vuodet Suomessa ajoittuivat pikkuvihan jälkeiseen aikaan.21  

Kaarlo Wirilander kuvaa teoksessaan Herrasväkeä, Suomen säätyläistö 1721–1870 

hyödyn aikaa kautena, jolloin tulee ”kaikki mennyt mahtavuus valloittaman takaisin auran ja 

värttinän toimeliaisuudella, kaikilla hyödyllisillä hankkeilla”.22 Suomen ainoasta yliopistosta, 

Turun akatemiasta oli kasvamassa huomattava tieteellinen instituutti, jonka oheen perustettiin 

tiedeseuroja, joiden tehtävänä oli myötävaikuttaa hyödyn ja taloudellisen ajattelun 

edistämistä.23 Kaikissa säädyissä oli ollut havaittavissa maallistumista, sillä kirkon ja 

uskonnon arvostus oli kärsinyt, sillä kansa ei voinut ymmärtää että ”yli 20 vuotta jatkunut 

puute, kurjuus, kauhu ja kamalat ajat olisivat johtuneet yhteisön sovittamattomista 

synneistä”.24  

 
20 Salomies 1962, 208–210; Pohjolan-Pirhonen 1967, 153–159, 169–170; Laasonen 1991, 273–276; Karonen 
2008, 343, 388–392. 
21 Pohjolan-Pirhonen 1967, 183–184, 199; Wirilander 1974, 183; Laasonen 1991, 274; Karonen 2008, 332–333, 
393–396; Sten 2021, 7–10.    
22 Wirilander 1974, 13. 
23 Mäkeläinen 1972, 38–39; Sten 2021, 8–10. 
24 Karonen 2008, 334. 
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Valistusajattelu oli nähty kuvaavasti edessä siintävänä valona ja vapautena, edustaen 

oikeaa näkemystä, joka veisi vaurauteen ja onneen. Yhteiskunnassa lähes kaikkeen toimintaan 

oli tullut tavoitteeksi saavuttaa mahdollisimman suuri materiaalinen hyöty, jossa tieteen 

tehtävänä olisi löytää kaikki se, josta ihminen voisi hyötyä. Suomessa valistus- ja hyötyaate ei 

kuitenkaan täysin pyrkinyt eroon uskonnosta ja kirkosta, vaikka Raamatun auktoriteetin 

merkitystä korostettiin laajemmin enää teologisessa ajattelussa. Yliopistossa oli 

luonnontieteilijöinä teologeja ja pappeja, joiden tavoitteena oli materiaalisen hyödyn lisäksi 

myös moraalinen hyöty, sillä oli myös merkittävää selvittää, mikä oli ollut Jumalan tarkoitus 

eri eliöiden luomisessa, ja ”pyhän kirjan ohella oli tutustuttava myös luonnon suureen 

kirjaan.”25 

1.3 Carl Fredrik Mennander  
Sotien ja miehitysvuosien aikana suomalainen tiedeopetus kuitenkin kehittyi vähitellen. 

Suomessa valistuksen suurmiehiksi on nostettu muun muassa kirkonmiehet Johan Browallius 

(1748–1755) ja Carl Fredrik Mennander. Mennander syntyi 19. heinäkuuta 1712 

Tukholmassa, johon hänen vanhempansa olivat paenneet ruttoa ja suurta Pohjan sotaa. Isä 

Andreas Mennander (1672–1734) oli ollut virolaisen Fickelin seurakunnan kirkkoherra, ja 

Tukholmasta perheen matka oli jatkunut vuorostaan Laihialle, josta jo parin vuoden kuluttua  

perhe pakeni isonvihan miehittäjiä. Pakomatkat olivat raskaita äidille, joka menehtyi Carl 

Fredrikin ollessa neljävuotias. Uudenkaupungin rauhan solmimisen jälkeen isä Andreas sai 

viran llmajoelta, jonne hän asettui poikansa kanssa. Mennanderin suku oli vanhaa 

pappissukua, ja aina reformaation ajoista lähtien jokainen sukupolvi oli vaikuttanut 

pappisuralla 26 

Oli varsin tavallista, että papin poika kasvatettiin kirkon tehtäviin, ja hänen odotettiin 

perivän isänsä viran. Näin suvun perinteen mukaisesti myös Carl Fredrik opiskeli kirkon 

palvelukseen, mutta kiinnostus lähes kaikkiin tieteenaloihin, sai hänet inspiroitumaan myös 

luonnontieteistä, kun hän tapasi merkittävän ruotsalaisen luonnontieteilijän Carl von Linnén 

(1707–1778) Turun akatemiassa. Isänsä mielipiteistä huolimatta Mennander lähti Uppsalaan 

opiskelemaan Linnén opastuksella, mutta hän palasi takaisin Turkuun jo parin vuoden  

kuluttua juuri isänsä kuoleman jälkeen. Mennander valmistui pian maisteriksi, jonka jälkeen 

hän aloitti yliopistolla luennoitsijan tehtävissä. Työskenneltyään eri viroissa, hän sai viimein 

fysiikan eli luonnontieteiden professuurin, ja myöhemmin pappisvihkimyksen jälkeen, hän 

 
25 Tommila 2001, 190–191; Karonen 2008, 336–338; Ahokas & Räisänen-Schröder 2018, 11; Sten 2021, 9–11. 
26 Forsman 1900, 2–4, 9.   
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siirtyi teologian professorin virkaan. Teologian professorin viran ohella, hänellä oli 

palkkiovirka Piikkiössä. Palkkiopitäjä eli prebenda oli kirkkoherran virka, joka teologian 

professoreilla oli yliopistoviran lisäksi.27   

Kirkollisella urallaan Mennander nousi Turun hiippakunnan piispaksi vuonna 1757, ja 

vuonna 1775 hänet valittiin 63-vuotiaana valtakunnan korkeimpaan kirkolliseen virkaan 

Uppsalan arkkipiispaksi. Virkojen lisäksi hänellä oli lukuisia luottamustehtäviä. Hän oli 

Ruotsin tiedeakatemian jäsen ja osallistui kuudensille valtiopäiville ollen maltillinen 

hattupuolueen johtohenkilö. Viimeiset valtiopäivänsä hän jätti kesken istunnon kyllästyttyään  

puolueiden riitelyihin. Valtiopäiviltä lähteminen kertoi Mennanderin rauhaa rakastavasta 

luonteesta. Mennanderin kirjeenvaihtoon perustuvassa väitöskirjassa Karl Fredrik Mennander 

ja hänen aikansa, Juho Forsman luo päätelmänsä myös Mennanderin persoonaan. 

Mennanderilla oli lujia ja horjumattomia mielipiteitä, joita arvostettiin tasapuolisuuden ja 

maltillisuuden vuoksi. Forsman kuvaa myös, miten Mennander oli taitava puhuja, mutta 

viihtyi kuitenkin mieluummin tuttujen ihmisten lähellä ja vierasti suuria kokoontumisia. 

Hänen sanottiin pitävän taiteellisesti vakuuttavia saarnoja, jolloin hänen kasvojensa iloisuus ja 

tyyneys osoittivat sydämen tyytyväisyyttä ja luottamusta Jumalaan.28  

Aikalaiskirjallisuuden mukaan hän oli ystävyyssuhteissa alkuun pidättyväinen, mutta 

uskollinen ystävänä luottamuksen saavutettuaan. Korkeasta asemastaan huolimatta hän ei 

ollut ylpeä vaan ystävällinen ja lempeä ihmisille. Järkevänä ja säästäväisenä ihmisenä hän 

puhui usein kohtuuden merkityksestä, mutta saita hän ei ollut, vaan hän oli aina valmis 

auttamaan niin tuntemattomia kuin läheisiään. Luonnollisesti Mennander kohtasi myös 

vastustajia, eikä hän itsekään ollut hyvässä vuorovaikutuksessa kaikkien ihmisten kanssa. 

Ajan hengen mukaisesti kuitenkin ystävällisyys ja kunnioittava käytös peittivät allensa 

ristiriitoja.29  

Kirjallisuudessa Mennanderia on kuvailtu adjektiiveilla: ”Tarkka, väsymätön, uuttera, 

velvollisuudentuntoinen, tunnollinen”, jotka osoittavat hänen olleen omistava kaikelle mitä 

hän teki.30 Opetustyössä hän oli pidetty luennoitsija, ja hän asetti oppilaiden menestyksen 

oman tutkimustyönsä edelle. Hän ohjasi lähes 70 väitöskirjaa, jotka hän ajan tavan mukaisesti 

kirjoitti itse. Mennander kannatti empiiriseen tutkimukseen liittyvää suuntausta, ja väitökset 

olivat teologian lisäksi eri tieteenaloilta kuten uskonnonfilosofiasta, kasvitieteestä, 

 
 
27 Forsman 1900, 25, 33–34, 55–59; Salomies 1962, 239–243; Pohjolan-Pirhonen 1967, 437–441. 
28 Forsman 1900; 87–88, 264, 408–410; Salomies 1962, 244–258; Pohjolan-Pirhonen 1967, 437–441. 
29 Forsman 1900, 400–410. 
30 Forsman 1900, 408–410. 
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meteorologiasta ja taloustieteestä. Yhdistävänä tekijänä kaikissa oli tuoda esiin 

hyötynäkökulmia.31 Teologiassa hän kannusti oppilaitaan luonnollisen- eli fysikoteologian 

tutkimiseen.32   

Mennander arvosti suuresti suomalaisuutta ja suomalaista kulttuuria. Hän oli hyvin 

perehtynyt maan ja kirkon historiaan. Valtiopäivillä hän ajoi voimakkaasti suomalaisten etuja, 

ja kiinnitti huomiota säätyvallan epäkohtiin. Turun piispana hän otti roolinsa vakavasti, ja 

pyrki parantamaan monin tavoin kansalaisten sosiaalisia oloja. Hänen virkakautensa aikana 

rippikoulujen pitäminen tuli pakolliseksi, ja Suomessa rakennettiin ja kunnostettiin kirkkoja 

enemmän kuin koskaan.33  Mennanderin suurena intohimona oli mineraalien, historiallisten 

asiakirjojen, muotokuvien ja kirjojen keräily. Tutkimuskirjallisuus kertoo hänen kirjastonsa 

olleen merkittävä, sisältäen noin 7000 nidettä. Hän keräsi kokoelmiinsa harvinaisia ja myös 

kiellettyjä sekä takavarikoituja teoksia. Valtaosa Mennanderin kokoelmasta lahjoitettiin 

Turun akatemian kirjastoon, joka kuitenkin tuhoutui vuonna 1827 Turun suuressa palossa.34 

Mennanderin teologinen ajattelu oli pohjimmiltaan keskittynyt kirkon oppeihin, ja 

luonnontiede oli tukemassa todistusta Jumalan olemassaolosta ja kaikkivaltiudesta, sekä siitä, 

miten kaikki oli sopusoinnussa ympäristössä. Hän korosti ihmisen käsityskyvyn rajallisuutta, 

joka tarvitsee tuekseen jumalallista ilmoitusta ymmärtääkseen kokemaansa. Tieteen ja hyödyn 

ei aina uskottu olevan sopusoinnussa keskenään uskonnon kanssa, mutta Mennander oli  

luottavainen kristinuskon ja tieteellisen tutkimuksen yhteistyöstä. Huolimatta siitä, ettei hänen 

mielestään Raamattua tulisi käyttää perustana historiatutkimuksessa, vaan esikuvia ja 

ihanteita tulisi etsiä nykyajasta menneisyyden sijaan, Mennander oli huolissaan vanhojen 

tapojen ja pyhän kunnioituksen vahingoittumisesta. Kirjallisuus kuvaa, miten Mennander oli 

aikalaisten keskuudessa arvostettu mies ennen kaikkea lahjojensa ja luonteensa vuoksi. Tämä 

arvostus palkittiin Uppsalan arkkipiispan viralla, jota hän hoiti 11 vuotta. Valtakunnan 

korkeimmasta kirkollisesta virastaan hän luopui vasta kuolleessaan vuonna 1786.35  

1.4 Carl Fredrik Fredenheim   
Mennanderin ainoa lapsi Carl Fredrik nuorempi (1748–1803) syntyi Mennanderin toisesta 

avioliitosta. Huolimatta äitinsä varhaisesta menetyksestä, Carl Fredrik nuorempi oli 

 
 
31 Forsman 1900, 92–105, 408–409; Tarkiainen 2000a; Sten 2021, 124–129. 
32 Räisänen-Schröder 2018,149–150: Theologia naturalis, jossa luontoa havainnoimalla, ja järjen käytön avulla 
on mahdollista löytää todistusaineistoa Jumalan olemassaololle.      
33 Forsman 1900, 215–227; Salomies 1962, 251–255. 
34 Forsman 1900, 161–169; Heininen 2008, 118–119; Sten 2021, 129.  
35 Forsman 1900, 89, 95, 112, 134; Salomies 1962, 254–257; Mäkeläinen 1972, 73; Tommila 2001, 224–225, 
238.  
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etuoikeutettu lapsi isänsä korkean yhteiskunnallisen aseman sekä vaikutusvaltaisen sukunsa 

johdosta. Hän oli syntyjään myös Mennander, mutta käytän tässä tutkielmassa hänestä nimeä   

Fredenheim, jonka hän valitsi itselleen 21-vuotiaana, kun hänet aateloitiin. Tällä nimellä 

hänet myös historiassa tunnetaan. Nimen hän ideoi isänsä tekemästä muistiosta, joka liittyi 

Pommerin sodan rauhanponnisteluihin. Fredenheim palkittiin aatelisarvolla isänsä saavutusten 

vuoksi ja isänsä sijaan, sillä pappissäädyssä vastustettiin piispojen aatelointia. Aatelissääty toi 

mukanaan monia yhteiskunnallisia etuuksia, joten piispat itse harvoin vastustivat 

jälkikasvunsa aatelointia.36  

Fredenheim ei valinnut sukunsa perinteen mukaisesti pappisuraa, vaan opiskeli 

yliopistossa isänsä tavoin poikkitieteellisesti, muun muassa valtiotieteitä, historiaa ja 

juridiikkaa. Isänsä tavoin hän oli kiinnostunut jo varhain kirjallisuudesta ja ennen kaikkea 

taiteista sekä antiikin veistoksista, joita hänen isällään oli kirjastossaan. Ensimmäisen 

väitöskirjansa hän teki äidinisänsä professori Henrik Hasselin (1700–1776) ohjauksessa 16-

vuotiaana. Opintojen jälkeen hän hoiti erilaisia palkattomia harjoitteluja ja pieniä virkoja. 

Turussa hän osallistui Aurora-seuran perustamiseen vuonna 1770. Aurora-seura oli 

isänmaallishenkinen salaseura, jonka tavoitteena oli suomalaisen kulttuurihistorian 

edistäminen. Toisin kuin isänsä, Fredenheim viihtyi hyvin Tukholman ja Turun 

seuraelämässä.37  

Aatelointi helpotti huomattavasti tietä hovissa ja urakehityksessä. Virka 

ulkoasiaintoimituksessa, Förste expeditionssekreterare, oli 26-vuotiaan Fredenheimin 

ensimmäinen merkittävä virka. Virka oli tärkeä sosiaalisen aseman merkki 1700-luvun 

yhteiskunnassa. Virkoihin liittyi olennaisesti viranostojärjestelmä eli akordi, jossa uusi 

viranhaltija maksoi edelliselle viranhaltijalle eräänlaisen kynnysrahan tai eläkkeen. 

Mennander oli hankkinut itselleen omaisuutta, ja hänellä oli varaa maksaa poikansa virasta, 

kuten myös muista poikansa kuluista, jopa vielä ollessaan Uppsalan arkkipiispana. Työn ja 

viran merkitys 1700-luvun yhteiskunnassa oli erilaista, sillä virasta saatava palkka ei aina 

riittänyt kattamaan perheen elantoa ja säädynmukaista elämäntapaa. Säädynmukainen 

elämäntapa edellytti usein perheen tai suvun tukea, muita omistuksia ja tuloja, kuten vaikkapa 

tuloja maataloudesta.38  

 
36 Forsman 1900, 392–394; Tarkiainen 2000b.  
37 Fredenheim Mennanderille 16.11.1764. CFMII 15; Forsman, 1900, 389–391; Schück 1901, XVI; Tarkiainen 
2000b; Sten 2021, 415. 
38 Forsman 1900, 398–399; Schück 1901, XXI; Wirilander 1974, 105–107; Tarkiainen 2000b; Ilmakunnas 2016, 
16–17; Karonen 2020, 302; Hildebrand s.a. 
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Fredenheimin ura kuitenkin eteni kuninkaan hovissa, ja vuonna 1780 kuningas Kustaa 

III (1746–1792) nimitti hänet seremoniamestarikseen. Hänen intohimonsa oli taiteissa, ja 

varmana taiteentuntijana ja makutuomarina, Arbiter elegantiarum, hän oli merkittävä henkilö 

Ruotsin museolaitoksen perustajana. Kuninkaalle hän hankki Roomasta antiikkisia 

veistoskokoelmia, ja hänen onnistui saada myös lupa suorittaa arkeologisia kaivauksia Forum 

Romanumilla. Fredenheim avioitui ruotsalaisen, aateloidun suurkauppiaan Simon Hebben 

(1726–1803) tyttären Christinan (1762–1841) kanssa. Aateloinnista huolimatta Fredenheim 

koki alkuun vaikeuksia päästä sisälle hoviin, ja taustansa vuoksi hän oli saanut arvostelua 

siitä, ettei milloinkaan ollut elänyt ylhäisten ihmisten parissa kaikesta oppineisuudesta 

huolimatta.39  

Kari Tarkiainen kirjoittaa biografiassa Fredenheimin olleen opportunisti ja ylellisen 

elämäntyylin perään, johon kuului ”keikaroiva esiintyminen ja taiteen tuomarina oleminen”.40 

Hienosteleva käytös kuitenkin myös kuului aikakauden tapakulttuuriin. Vaatetuksella ja 

muodinmukaisilla asusteilla ilmaistiin, ja korostettiin yleisesti sääty-, virka- ja sosiaalista 

asemaa.41  

Fredenheimia ei pidetty isänsä kaltaisena tiedemiehenä, mutta kyvytön ja laiska hän ei 

ollut, vaan tunnollinen urallaan edennyt hovin virkamies, joka yli-intendenttinä, ja 

taideakatemian johtajana vaikutti useisiin rakennushankkeisiin Ruotsissa ja Suomessa. 

Mennanderin kuoltua Fredenheim hankki isälleen kunnianosoituksena marmorisen, Giuseppe 

Angelinin (1735–1811) veistämän hautamonumentin Uppsalan tuomiokirkkoon. Vaikka 

Fredenheimiin katkesi Mennanderin yhden sukuhaaran pappisura, hän arvosti perhettään ja oli 

ylpeä juuristaan. Hän oli laatinut suvustaan myös sukututkimuksen.42  

Isänsä tavoin myös Fredenheimin maineikas elämä on kiinnostava tutkimuksen kohde. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuitenkin keskittyä Fredenheimin kasvatukseen sekä 

lapsuus- ja nuoruusvuosien elämään isänsä kirjeiden kautta.  

 
39 Mäkeläinen 1972, 72–73; Tarkiainen 2000b.  
40 Tarkiainen 2000b. 
41 Wirilander 1974, 45. 
42 Forsman 1900, 384, 395–396; Tarkiainen 2000b.  
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2. Kristillinen elämä  

2.1 Perhesuhteiden moninaisuus 
Mennander osallistui Tukholmassa ensimmäisille valtiopäivilleen loppuvuodesta 1755. 

Saavuttuaan Tukholmaan, hän kirjoitti pojalleen ensimmäisen kerran. Carl Fredrik nuorempi 

oli seitsenvuotias, ja hän oli jäänyt kotiin Turkuun opettajansa kirkkoherra Johan 

Westzynthiuksen (1709–1762) vastuulle. Hänen tittelinsä oli Informator, mikä tarkoittaa 

enemmän eräänlaista tutoria. Westzynthius oli aloittanut Fredenheimin kotiopettajana 

muutamaa vuotta aiemmin. Westzynthiuksen jälkeen 11-vuotiaan Fredenheimin ohjaajana 

jatkoi seuraavat vuodet Johan Bilmark (1728–1801). Bilmark oli seitsemän vuoden ajan 

Fredenheimin vastuullinen opettaja, ja hän oli titteliltään Adjunkten, apulaisprofessori.43  

Fredenheimilla oli varsin kokeneet opettajat tukenaan. Heillä oli varsin laaja 

toimenkuva varsinaisen opetustyön lisäksi. He valvoivat Mennanderin puolesta hänen 

talouttaan ja kiinteistöjään, kuten Ala-Lemun tilan rakennustöitä, sekä hoitivat hänen 

palkkapitäjäänsä. Mennander oli jo aiemmin rakennuttanut talon hankkimalleen tontille 

Aurajoen rannalle. Kiinteistön nykyinen, nyt jo kolmas talo palvelee edelleen arkkipiispan 

virkatalona.44  

Fredenheim oli muuttanut viisivuotiaana isänsä luo Turkuun. Ensimmäiset vuotensa 

poika oli viettänyt isovanhempiensa luona Pussilan kylässä, Piikkiössä, lähellä Turkua. 

Fredenheimin äiti Johanna Hassel (1730–1749) oli menehtynyt pojan ollessa muutaman 

kuukauden ikäinen, ja ajan hengen mukaisesti, pienen lapsen kasvatus oli naisen vastuulla ja 

hoivassa. Poika kasvoi Pussilassa isoäitinsä ja tätiensä ympäröimänä, ja ainoana pienenä 

lapsena hän sai erityisen paljon huomiota. Seitsenvuoden iässä pojat viimeistään siirtyivät 

naisten ja pikkulasten elämästä miesten maailmaan.45  

Mennanderin avioliitto Fredenheimin äidin kanssa oli ollut hänen toinen. Ensimmäinen 

vaimo oli ollut Ulrika Paléen (1721–1742). Hänen isänsä Abraham Paléen (1679–1738) oli 

kihlakunnantuomari ja Mennanderin setä sekä professorinsa Turun akatemiassa. Mennander 

oli muuttanut Paléenien luokse oman isänsä Andreaksen kuoleman jälkeen, kun äitipuolensa 

kanssa oli tullut ristiriitoja. Paléenin perhe pysyi tiiviisti myös Mennanderin ja Fredenheimin 

elämässä. Mennander jäi leskeksi 37-vuotiaana, eikä avioitunut kolmatta kertaa. Juho 

Forsmanin kuvaa väitöskirjassaan: ”Mennander omisti elämänsä ja voimansa yksinomaan 

 
43 Forsman 1900, 401–403; Schück 1901, IX. 
44 Forsman 1900, 401–403; Schück 1901, IX. 
45 Forsman 1900, 385–387; Schück 1901, IX; Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 185–188. 
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työlle ja virkansa kutsumukselle, etsien korvausta kadonneelle perheonnelleen ainoan pojan 

kasvatuksesta ja tämän menestyksen edistämisestä”.46 

Mennanderin ja Fredenheimin ympärillä oleva perhe kuvaakin 1700-luvun elämää, jota 

Johanna Ilmakunnas kuvaa teoksessaan Joutilaat ja ahkerat. Perheen ja suvun käsite ei tule 

pelkästään sukusiteiden tai biologian kautta, vaan voi käsittää hyvinkin erilaisen joukon 

ihmisiä. Ystävyyssuhteet kestivät läpi eliniän. Perheen kotiopettajat olivat myös osa 

eräänlaista perhettä ja ystäväpiiriä: Professori Bilmark kuului Fredenheimin ystäväpiiriin 

lopun elämäänsä. Lesket avioituivat usein uudelleen, ja uusi avioliitto toi mukanaan lisää 

sukulaisia. Vuosisadan aikana oli yhä yleisempää ylisukupolviset suhteet, ja yhä enemmän 

vanhemmat näkivät lastensa aikuistuvan, ja lapset puolestaan kohtasivat myös vanhempiensa 

vanhuusvuodet.47 

Mennanderilla oli läheiset suhteet molempien vaimojensa perheisiin, ja Fredenheim 

kutsui enoiksi ja tädeiksi myös Mennanderin ensimmäisen vaimon veljiä ja siskoja. 

Perheeseen he toki myöhemmin myös virallisesti liittyivät, sillä ensimmäisen vaimon sisko 

avioitui myöhemmin Fredenheimin biologisen isoisän Henrik Hasselin (1700–1776) kanssa. 

Suhteet olivat vahvasti sidoksissa omaan säädyn sisällä sekä yliopistomaailmaan. Fredenheim 

on omassa elämäkerrassaan tuonut esiin esiäitiensä aatelistaustaa, ja kuvannut polveutuvansa 

jopa kuudestatoista eri aatelissuvusta.48 

Fredenheim oli uuden elämänvaiheen edessä isän aloittaessa viranhoidon Tukholmassa. 

Hänellä oli kuitenkin lähellään laaja suku, ystäväpiiri sekä opettajat. Hän oli tottunut elämään 

aikuisten keskellä, jonka vuoksi häntä on kuvailtu pikkuvanhaksi. Elämäkerrassaan hän 

kuvasi, miten tätinsä oli laittanut merkille hänen jo varhain esille nousseen nokkeluutensa ja 

pohtivan luonteen. Fredenheim viettikin useasti viikonloppuja ja juhlapyhiä isovanhempiensa 

luona Pussilassa. Pussila oli paikka, jossa poika voi leikkiä vapaasti ja olla lapsi, ja johon 

isänsä pientä poikaansa kannusti. Vapaudesta huolimatta, pojan tuli osoittaa kunnioitusta 

isovanhempiaan kohtaan, ja olla hyväkäytöksinen. Mennander kirjoitti 25. lokakuuta 1774 

pojalleen siitä, miten vanhempia ihmisiä tulee kunnioittaa: ”Uusi aikamme ei aina muista 

vanhaa moraalia, ja harmaan pään edessä tulee sinun nousta ja kunnioittaa vanhoja”. 

 
46 Forsman 1900, 385–387; Schück 1901, IX. 
47 Forsman 1900, 388–389; Schück 1901, XII; Ilmakunnas, 2016, 205–207. 
48 Forsman 1900, 385–387; Schück 1901, VII–X. 



16 
 

Vanhempia ihmisiä kohtaan tuli olla ehdoton kunnioitus, ja omaa syntyperäänsä ei tule 

koskaan unohtaa.49  

Huolimatta Mennanderin omasta kirjeenvaihdosta poikansa isovanhemmille ja 

opettajille, hän lähetti heille terveisiä myös poikansa välityksellä.50 Mennander saattoi 

poikansa kautta välittää pahoittelut, ettei ollut ehtinyt vielä kirjoittaa.51 Ymmärrettävästi 

Mennanderin viranhoito vei häneltä paljon aikaa. Ehkäpä pienen pojan välittämät terveiset 

lievensivät isovanhempien harmitusta kirjeen viivästymisestä, kun Mennanderin 

yksityiselämänsä prioriteettina oli ensisijaisesti kirjoittaa pojalleen.  

 Mennander antoi paljon arvoa suvun perinteille ja historialle.  Hän oli papillista 

syntyperää, joten pappisura oli ollut itsestäänselvyys jokaisessa sukupolvessa aina 

reformaation ajoista lähtien. Mennander toivoi hyvin avoimesti poikansa siirtyvän myös 

isänsä ja esi-isiensä jalanjäljille. Hän kirjoittaa piispantarkastusmatkaltaan 16-vuotiaalle 

pojalleen 26. helmikuuta 1764 olevansa paikkakunnalla, jossa isoisän isoisän isä oli ollut 

rovastina ja useat heidän esi-isistään toimineet samassa virassa. Hän jatkaa, että: ”Merkitsee 

paljon, että on polveutunut kunniallisista ihmisistä, mutta paljon enemmän on esi-isien 

kunnioittaminen hyveellä ja taidolla.”52  

Yksi tärkeimmistä arvoista, joita Mennander halusi pojalleen korostaa, oli juuri suvun ja 

ystävien merkitys. Fredenheim oli syntymästään asti kuulunut ylemmän säädyn piireihin, 

ystävinä ja sukulaisina oli professori- ja juristiperheitä. Äidinisä professori Hassel oli Turun 

akatemian yksi merkittävimmistä miehistä, ja sukulaisia oli eri virkatehtävissä Ruotsin 

pankkimaailmassa sekä oikeuslaitoksessa. Isänsä puolelta jokainen sukupolvi oli ollut 

pappisuralla. Suvun perinteitä ja merkitystä ei hänen mielestään voinut liiaksi arvostaa. 

Mennander näki, että etuoikeutettua asemaa tärkeämpää oli suvun perintönä saadut 

velvollisuudet. Miehen omat kyvyt ja kunniallisuus olivat arvostuksen merkkinä, ja sukunsa 

edustajana hänen tuli palvella sukunsa kunniaa.                                                                                                                                                                                                                              

2.2 Elämän hauraus ja merkityksellisyys 
Elämän hauraus oli läsnä terveyden, sairauden ja kuoleman kautta ihmisten elämässä joka 

päivä. Elämän merkityksellisyys oli uskossa taivaalliseen Isään. Huolimatta eliniän 

 
49 Mennander Fredenheimille 19.12.1755, 5.3.1756, 25.11.1760, 25.10.1774: Ty wår nya tid kommer icke altid 
ihog den gamla Moralen: För et grått hufvud skal tu upstå, och ära the gamla. CFMI 4–5,9, 236; Schück 1901, 
IX; Salomies 1962, 242; Mäkeläinen 1972, 173.   
50 Mennander Fredenheimille 5.3.1756, 25.11.1760. CFMI 5, 9. 
51 Mennander Fredenheimille 5.3.1756. CFMI 5. 
52 Mennander Fredenheimille 26.2.1764. CFMI 15: Det är mycket, at härstamma af hederligit folck, men at 
genom dygd och skickelighet hedra sina förfäder, är långt mer; Forsman 1900, 395–96. 
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pitenemisestä ja tieteellisestä kehityksestä, 1700-luvulla sairaudet ja kuolema vaikuttivat 

ihmisten elämään säätyasemasta riippumatta. Vastasyntyneiden kuolleisuus oli edelleen  

suurta, ja naisten elämän vaarallisimmat hetket olivat raskaudet ja synnytykset. Nuoret miehet 

puolestaan menehtyivät onnettomuuksissa. Perheenjäsenten välisissä kirjeenvaihdoissa 

terveyttä, sairauksia ja kuolemaa käsiteltiin usein luonnollisena osana elämää, mutta ajan 

hengen mukaisesti tunteiden osoittaminen oli hillittyä.53  

Mennanderin molemmat vaimot olivat menehtyneet synnytyksen komplikaatioissa, 

kuten oli menehtynyt myös ensimmäisestä avioliitosta syntynyt tyttövauva. Mennander ei 

avioitunut enää kolmatta kertaa, vaan leskeksi jäätyään keskitti kaiken huomionsa uraansa ja 

poikansa kasvatukseen ja hyvinvointiin. Juho Forsman kirjoittaa, miten Mennander halusi 

kaikin tavoin hyvittää pojalleen äitinsä aikaisen kuoleman. Mennander oli itse elänyt 

lapsuutensa kahdestaan isänsä Andreas Mennanderin kanssa, joka avioitui uudelleen vasta 

Mennanderin ollessa 13-vuotias. Hänen suhde äitipuoleensa oli vaikea, sillä Mennander oli 

tottunut elämään kahdestaan isänsä kanssa. Ennen kuolemaansa Mennander oli puhunut 

pojalleen lapsuudestaan, miten isänsä ja kotiopettajan kanssa vietetyt vuodet olivat jättänyt 

häneen ujouden ja yksinäisyyden, josta hän ei aikuisenakaan ollut päässyt ylitse. Juho 

Forsman referoi puolestaan Fredenheimin elämäkertaa, jossa Fredenheim oli kuvaillut, miten 

rikkain perintönsä oli hänen äitinsä antama elämän lahja, jonka äiti siunasi omalla 

kuolemallaan, ennen kuin kaipaus äidin poismenosta oli ehtinyt hänessä edes herätä. Äidin 

varhainen menehtyminen kasvatti isän ja pojan välille erityisen siteen 54   

Kuolema oli läsnä kirjeissä, kun pojalle rakas äidinäiti menehtyi. Fredenheim oli 

tuolloin 12-vuotias, ja sai isältään muutaman rivin kirjeen lohdutukseksi. Isä muistutti, miten 

ajasta iäisyyteen siirtynyt isoäiti oli pitänyt huolta pojasta, kun tämä oli jäänyt 

vastasyntyneenä ilman äidin hoivaa. Isoäiti oli huolehtinut pojasta tämän ensimmäiset 

elinvuodet, ja opettanut asioita ohikiitävästä maallisesta elämästä. Kirjeessään hän halusi 

muistuttaa pojalle elämän katoavaisuudesta, ja miten iankaikkisuus oli taivaallisen Isän 

käsissä.55                                                                 

Kuolemaa yleisempi huolenaihe Mennanderin kirjeissä oli terveys ja hyvinvointi. Hän 

halusi vähentää poikansa pelkoa isänsä terveydestä, ja kertoi pojalleen, että hän voi hyvin eikä 

pojan tulisi olla huolissaan isästään. Pojan tulisi huolehtia vain omista asioistaan.  

 
 
53 Ilmakunnas 2021, 148, 166–167. 
54 Forsman 1900, 10, 39, 384–387. 
55 Mennander Fredenheimille 9.12.1760. CFMI 10. 
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Pojan huolen voi ymmärtää, sillä isän lähtiessä matkalle, kesti päiviä ennen kuin poika oli 

varmistunut siitä, että isä oli päässyt turvallisesti perille Tukholmaan. Sen sijaan isän huoli 

pojastaan oli esillä lähes joka kirjeessä. Mennander kirjoitti, miten poikansa hyvinvointi ja 

terveys olivat hänelle sydämen asia ja tärkein asia elämässä. Hänen huolensa kasvoivat, jos 

pojan vastauskirje viipyi. Mennanderille oli tärkeä saada kuulla, miten poika voi, ja että 

kaikki asiat olivat hyvin kotona Suomessa.56 

Tässä tutkielmassa tarkasteltavan jakson aikana Mennander kirjoitti pojalleen 36 

kirjettä, kun taas samaan aikaan poika kirjoitti isälleen 72 kirjettä. Ymmärrettävästi isällä oli 

velvollisuuksia, jolloin hän ei aina ehtinyt kirjoittaa, ja monesti hän vastasi pojan useampaan 

kirjeeseen samanaikaisesti. Vaikka Mennanderin kirjoittamien kirjeiden väli vaihteli, 

muutamasta päivästä pariin kuukauteen, hänelle oli tärkeää, että poika kirjoitti säännöllisesti 

ja kertoi kuulumisensa. Isä halusi tietää, mitä pojalle kuului, ja mitä hän ajatteli. Isän 

intensiivinen sävy kirjeissä pojan kuulumisista oli voimakkaimmillaan ensimmäisten 

valtiopäivien aikaan. Sävy hieman laantui, kun hän aloitti toiset valtiopäivänsä vuonna 1760, 

jolloin poika oli 12-vuotias. Ensimmäisten valtiopäivien aikaan Fredenheim oli 7–9-vuotias, 

jolloin pienen pojan vointi huoletti isää erityisesti. Hän kirjoitti seitsenvuotiaalle pojalleen 21. 

toukokuuta 1756: ”Mikään maallisista asioista ei tunnu sydämessäni niin kuin 

hyvinvointisi”.57  

Mennanderin viranhoito valtiopäivillä merkitsi melkein vuoden yhtäjaksoista poissaoloa 

pojan luota, aina syksystä seuraavaan kesään. Ikävä oli puolin ja toisin suurta, joka välittyi 

myös kirjeissä. Mennanderin kotimatkojen lähestyessä, hän jo muutamaa kuukautta 

aikaisemmin joutui lohduttelemaan poikaansa, ettei olisi enää pitkä aika, kun jälleen he 

voisivat syleillä toisiaan. Mennanderin vastauksista voi aistia, miten hän vastasi poikansa 

ikävään ja pitkään odotukseen. Poissaolo pojan luota oli hänellekin selvästi vaikeaa, ja 

muistutus pikaisesta tapaamisesta lohdutti varmasti molempia. Ikävistä asioista huolimatta, 

hän korosti, miten onnekas poika kuitenkin oli.58 

Mennander oli jo yliopistotyössään painottanut opiskelijoille ravinnon ja liikunnan 

merkitystä fyysisen terveyden ylläpitäjänä, ja valistuneena miehenä hän painotti myös 

pienelle pojallensa, ettei ulkoilisi liian kevyesti puettuna. Hän näki yhteyden ulkona 

kastumisen, kylmän ilman ja kuumesairauksien välillä. Hankittuaan pojalleen hevosen,  

 
 
56 Mennander Fredenheimille 3.10.1755, 23.1.1756, 5.3.1756. CFMI 3–5. 
57 Mennander Fredenheimille 21.5.1756. CFMI 5–6: Som ingen ting af alt jordiskt ligger mig ömmare om hiertat 
än din wälfärd. 
58 Mennander Fredenheimille 5.11.1756, 31.12.1756, 28.5.1762, 08.6.1762. CFMI 7–8, 14. 
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 isä oli huolissaan myös poikansa ratsastuksesta, jottei hän putoaisi hevosen selästä, ja 

murtaisi jäseniään.59  

Omasta terveydentilastaan Mennander oli hyvin vaitonainen ensimmäisten vuosien 

kirjeissä. Oli ymmärrettävää, ettei hän halunnut huolestuttaa alle kymmenvuotiasta lastaan 

tarpeettomasti, sillä isän poissaolosta oli jo hänelle jo riittävästi huolta. Hän usein totesikin 

pojallensa voivansa hyvin, ja ettei pojan tulisi huolehtia hänestä.60 Ajan myötä isän avoimuus 

poikaansa kohtaan lisääntyi, kun poika kasvoi ja aikuistui. Viimeisissä kirjeissään, joita tässä 

tutkielmassa tarkastelen, 50-vuotta täyttänyt isä kertoi pojalleen jo avoimesti voinnistaan ja 

matkanteon rasituksista.61 Poika oli jo tarpeeksi vanha kuulemaan, ettei isä voinut hyvin, ja 

ymmärtämään kaiken väistämättömästi johtavan maallisen elämän päättymiseen. 

Matkustaminen Tukholmaan oli marraskuussa erityisen raskasta, sillä sääolosuhteet olivat 

alkutalvesta aina varsin vaativat. Ei ollut ihme, että Mennander oli kokenut itsensä 

uupuneeksi. Hän kuitenkin totesi, että Jumalan armosta hän voitti vaikeudet, ja pääsi viimein 

ystäviensä luokse lepäämään.62  

Isää ja poikaa yhdisti samankaltainen kohtalo, sillä molemmat olivat menettäneet äitinsä 

varhain, ja eläneet kaksin isänsä kanssa. Mennander itse totesi, että se teki hänestä aran ja 

ujon. Uskon, että oman kokemuksensa vuoksi, hän halusi pojastaan avoimemman ja 

sosiaalisemman miehen, jota myös ajanmukainen tapakulttuuri edellytti. Hän kannusti 

poikaansa ilmaisemaan tunteensa, joka ei ollut kenties ajalle tyypillistä. Mennander myös itse 

ilmaisi kirjeissään kaipauksensa, ja miten hän syleilisi poikaansa, kun he seuraavan kerran 

kohtaisivat.  

Kuolema ja sairaudet varjostivat aikakautta kaikesta oppineisuudesta huolimatta. 

Kuolema oli luonnollinen osa elämää, johon Mennander halusi poikansa opettaa, mutta 

kuitenkin niin, että kuoleman jälkeen odottaa iankaikkinen elämä. Siitä huolimatta isoäidin 

kuolema oli varmasti suuri menetys pojalle, mutta aiheeseen ei enää myöhemmissä kirjeissä 

palattu. Surun puuttuminen kirjeistä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö isoäidin kuolema olisi 

koskettanut molempia. Kuolemasta puhuttiin arkisesti ilman suuria tunteita. Isän kirjeet olivat 

kuitenkin aina myös osa huolenpitoa. Isä puhui kiihkeästi tarpeestaan saada tietää, miten 

poika voi, ja että kaikki olisi hyvin. Isän huoli pojan terveydestä ei ollut aiheeton, sillä 

 
 
59 Mennander Fredenheimille 3.10.1755, 13.8.1756, 19.3.1762. CFMI 3, 7, 13. 
60 Mennander Fredenheimille 3.10.1755. CFMI 3. 
61 Mennander Fredenheimille 4.5.1762. CFMI 13. 
62 Mennander Fredenheimille 16.11.1764. CFMI 13. 
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onnettomuudet olivat poikien ja nuorten miesten yleinen kuolinsyy, ja Fredenheim oli hänen 

ainoa perheenjäsenensä ja suurin maallinen onnensa.  

2.3 Kristillinen kasvatus ja jumalanpelko 
Vanhemmilla oli vastuu lasten moraalisesta ja uskonnollisesta kasvatuksesta 1700-luvulla, 

jolloin tärkein tavoite oli kasvattaa lapsista kunnon kristittyjä. Jokaisella säädyllä oli omia 

kasvatukseen liittyviä merkityksiä ja tehtäviä. Lapset kasvatettiin säätynsä mukaiseen 

asemaan hierarkkisessa yhteiskunnassa sekä kristillisten hyveiden mukaan, jonka keskiössä 

oli Jumalan, vanhempien ja esivallan kunnioittaminen. Ylemmissä säädyissä lasten opetuksen 

aloittaminen varhain oli itsesäänselvyys. Kun lapset 1700-luvulla hallitsivat riittävät kirjalliset 

perustaidot, he saivat ensin luettavakseen opettavaisia kertomuksia, jossa moraalin ja 

hengellisyyden avulla havainnollistettiin hyvän ja huonon käytöksen eroja. Lapsia varten 

julkaistiin erilaista uskonnollista kirjallisuutta, kuten lastenraamattuja tai hartauskirjoja. 

Lapsille tarkoitettuja tarinoita, esimerkiksi Sananlaskujen kirjasta tai raamatunhistoriallisia 

kertomuksia elävöitettiin kuvin ja lauluin. Tavoitteena oli alusta lähtien ohjata lapsi 

kristillisiin hyveisiin. Mitä nuorempana lapset ne oppivat, sen parempi. Jokaisella säädyllä oli 

omanlaiset kristilliset velvollisuudet, joita opiskeltiin rukousten ja Katekismuksen lisäksi.  

Fredenheim oli oppinut lukemaan jo noin viisivuotiaana, ja hyvin varhaisessa vaiheessa, hän 

oli alkanut lukea suoraan Raamattua.63 

Mennander oli korkea-arvoinen kirkonmies, mutta samalla hyötynäkökulmien 

kannattaja, josta hänen vastustajansa antoivat myös kritiikkiä. Ilmari Salomies kuvaa Suomen 

kirkon historia -teoksessa, että Mennander palvoi estottomasti aikakauden epäjumalaa eli 

hyötyä. Valosta ja hyveellisyydestä puhuminen eivät kuitenkaan olleet merkittävä todiste 

vapaa-ajattelusta kirkollista dogmia vastaan. Mennander edusti empiirisen tutkimuksen 

näkökulmaa, ja oli sanoutunut irti Aristoteleen luonnonfilosofisesta ajattelusta. Hänen 

luonnontieteellinen ajattelunsa pohjautui luonnontutkimukseen itsenäisenä tieteenä teologian 

rinnalla. Fysikoteologiassa luonnontieteen avulla todistettiin Jumalan olemassaolo. Oli 

asioita, joita ihmisjärki oli riittämätön käsittämään, ja luonnontieteen tuloksia tuli tulkita 

todistuksina Jumalan olemassaolosta sekä hänen viisaudestaan ja vallastaan. Mennander oli 

kuitenkin myös vanhoillinen uskollisuudessaan kirkon tunnustukselle, ja erityisesti 

ensimmäiseen uskonkappaleen opinkohtiin, siitä miten Jumalan olemusta tulee tarkastella 

kaikessa luodussa.64 

 
63 Mäkeläinen 1972, 67–68; Hanska et al. 2010, 13; Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 185; Laine 2018, 
190. 
64 Forsman 1900, 254–255; Salomies 242–243, 257. 
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Mennanderin hurskauskäsitys herätti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Vastustajat pitivät 

sitä liioiteltuna, ja kannattajat arvostivat. Piispan kautenaan hän joutui kohtaamaan 

protestanttisen ortodoksian ja pietismin oppiriidat, ja onnistui myös ratkaista niitä. 

Mennanderin kristillinen ja kirkollinen näkemys tuli esiin hänen asemassaan kirkon johtajana. 

Hän toimillaan suojeli kirkkoa, ja teki kaikkensa epäuskon torjumiseksi. Hän neuvoi papistoa 

ymmärtämään ajan uskonnollista tilaa, sillä kirkon torjuvasta asenteesta huolimatta, 

valistusaate levisi uskonnollisessa ajattelussa. Valistuksen hengessä vahvistui ajatus 

ihmisjärjen kaikkivoipaisuudesta. Maltillisuudesta johtuen, valistuskauden vaikutukset eivät 

Suomen kirkollisessa elämässä koituneet yhtä vahingollisisiksi kuin monissa muissa 

Euroopan maissa. Kirkon uskoa ja sen sisäisintä olemusta suojeltiin tunnustamalla havaintoon 

perustuvan tieteen merkitys, joka muuten olisi voinut eristää kirkon kehityksen.65 

 Juho Forsman kuvaa väitöskirjassaan Kaarle Fredrik Mennander ja hänen aikansa, 

miten Mennanderin kirjoituksissa ja puheissa tapahtui selkeästi voimistunut ja 

motivoituneempi uskonnollisuuden painotus, hänen siirtyessä luonnontieteistä kirkolliselle  

uralle.66 Tässä tutkielmassa tarkasteltavat kirjeet Mennander kirjoitti toimiessaan 

pappissäädyn edustajana valtiopäivillä sekä Turun arkkipiispana, jolloin myös kristillisen 

kasvatuksen merkitys oli kirjeissä keskeisessä osassa.  

Elämän lähtökohtana oli jumalanpelko, Gudsfruchtan, jota hän korosti useassa 

kirjeessään. Hän kirjoitti 26. toukokuuta 1761, kuinka ”sinun tulisi pelätä Hänen nimeään ja 

kulkea Hänen tietänsä.”67 Jumalanpelossa oli kyse hyveellisyydestä, moraalista ja 

vaatimattomuudesta eli hurskaasta elämästä, jota eletään kunnioittaen Jumalaa ja noudattaen 

hänen käskyjään. Se oli tottelemista, kuuliaisuutta ja vahvaa luottamusta Jumalaa kohtaan. Se 

ei ollut pelkoa Jumalan rangaistuksista. Kirjeissä hän ei puhunut synneistä, mutta 

jumalanpelko oli todellista, osana synnintuntoa ja oman moraalisen ajattelun pohdintaa. Sen 

tarkoituksena oli varjella ja varoittaa poikaa synneistä. Pojan saavuttamien edistysaskeleiden 

ja menestysten jälkeen, Mennander halusi kuitenkin muistuttaa, että kaikesta sydämestä tuli 

aina kunnioittaa Jumalaa, ja rukoilla hänen siunaustaan, sillä kaikki saavutukset olivat 

peräisin Jumalalta.68  

 
65 Forsman 1900, 209, 255–256; Salomies 1962, 258–260. 
66 Forsman 1900, 256–257. 
67 Mennander Fredenheimille 26.5.1761. CFMI 10: – – du fruchtar Hans namn och wandrar i Hans wägar. 
68 Mennander Fredenheimille 23.6.1756, 23.7.1756, 5.11.1756, 13.8.1756, 7.4.1757, 30.9.1760. CFMI 6–9. 
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  Martin Schück on tekstissään referoinut Fredenheimin elämäkertaa, jossa hän itse oli 

kuvannut jumalanpelkoa. Fredenheim piti jumalanpelkoa perustana onnelliselle ja iloiselle 

elämälle, ja piti itseään onnettomana, jos häpeäisi näyttää ihmisille uskonsa pelastukseen.69   

Yltäkylläisestä elämästä huolimatta, vaatimattomuus oli yksi ihmisen tärkeimmistä hyveistä 

Mennanderin ajattelussa. Hän opetti pojalleen, että mitä vaatimattomampi poika olisi, sitä 

enemmän hän tulisi elämässään saavuttamaan. Isän viesti oli paradoksaalinen. Yhtä lailla 

omaa isää, ja kuin myös taivaallista Isää, ei ilahduttaisi mikään niin paljon, kuin pojan 

vaatimaton käytös. Pojan tuli pyytää Jumalalta siunausta kaikkiin toimiinsa, ja Jumala yksin 

päättäisi sen, mitä poika saavuttaisi. Isä oli varma siitä, että Jumala näki myös sen kaiken 

hyvän, jonka hänkin pojassaan näki. Mennander opetti, että elämässä tuli olla nöyrä, ja 

vältellä kaikkea oman arvon esittelyä, ja itsensä kohottamista muiden yläpuolelle. Hän toivoi 

myöhemmin pojaltaan jopa sitä, että hänestä tehtävä esittely poikansa aatelismatrikkeliin, olisi 

niin pelkistetty kuin mahdollista.70 

Rukous oli yhteys Jumalaan, ja Mennander itse kertoi rukoilevansa poikansa puolesta. 

Isä vakuutti muistavansa väsymättä poikaansa esirukouksissa, ja ettei koskaan laiminlöisi 

rukousta poikansa puolesta. Hän rukoili pojalle siunausta kaikkiin toimiinsa ja terveyttä, että 

tämä välttyisi onnettomuuksilta. Pojan itse tuli rukoilla ahkerasti siunaavaa Jumalaa. 

Mennander kirjoitti, miten tärkeää oli lukea Raamattua rukousten äärellä. Rukoukset olivat 

osa oman henkisen kasvun tutkimista ja Jumalan tuntemista. Mennanderin ajattelu Jumalan 

läsnäolosta maallisessa elämässä tuli hyvin esiin hänen kirjeissään.71  

Mennander puhui läpi elämänsä kaiken ajallisen hetkellisyydestä ja maallisen elämän 

turhuudesta. Kristillisen elämän vaelluksen merkitys oli hänellä aiheena myös elämänsä 

viimeisessä pappeinkokouksessa.72 Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo -lehteen vuonna 

1773, hän oli kääntänyt ruotsalaisen Carl Gustav Tessinin (1695–1770) runon:  
Älä. Hucka. Suurinda. Ajallista. Saalistas. Aicaa. Cadonnut. Hetki. Ei. Palaja.  
Wan. Wuodatetan. Nijncuin. Wuotawa. Wirta. Ijancaickisuden. Juopaan.73 

Maallisen elämän lyhyydestä hän muistutti poikaansa tämän rakkaan isoäidin kuollessa, ja 

siitä miten kaikki oli taivaallisen Isän käsissä.74 Maallinen elämä kesti vain pienen hetken, ja 

sen päättyessä oli tilinteon aika, jossa korkeimman tuomarin edessä tulee tarkasteluun eletyn 

 
69 Schück 1901, XXIII. 
70 Mennander Fredenheimille 28.10.1755, 23.1.1756, 5.3.1756, 19.3.1756, 31.12.1756, 25.11.1766, 26.5.1761, 
19.3.1762, 9.4.1762, 4.5.1862. CFMI 3–5, 8–13.; Forsman 1900, 394–395. 
71 Mennander Fredenheimille 3.10.1755, 28.10.1755, 19.3.1756, 30.1.1760, 25.11.1760, 24.3.1761, 19.1.1762, 
19.3.1762. CFMI 3–5, 8–12.  
72 Salomies 1962, 257. 
73 Mennander 1773.  
74 Mennander Fredenheimille 9.12.1760. CFMI 10. 
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elämän moraali ja hyveet.75 Ihmisen säädyllä ja asemalla ei ole silloin enää merkitystä. Helge 

Pohjolan-Pirhonen kirjoittaa Mennanderin eräässä saarnassaan puhuneen: 
 – – Virkaamme seuraava kunnia ja arvo lasketaan mukanamme hautaan. Siellä sekoittuvat luumme 
halvimpiin ja tuhkamme mullataan yhteen ylenkatsotuimpien kanssa. Kaikki muu häipyy, mutta tilinteosta 
emme pääse irti, se seuraa meitä toiseen maailmaan – –.76 

Mennander opetti pojalleen, että Jumalan siunauksella maallisen elämän mielipahat ja surut 

muuttuvat tuonpuoleisessa iloksi. Jumalan siunaus oli mahdollista saada, kun joka päivä oli 

hyveellinen ja ahkera työssään. Elämä jatkui kuoleman jälkeen, mutta tätä maallista aikaa ei 

saanut kuitenkaan tuhlata. Aika oli arvokasta, joka tuli käyttää hyödyksi. Kun Jumalan otti 

luokseen nyt tässä maallisessa elämässä, oli mahdollista saada sitä viisautta, jolla jaksaa iloita 

arkisen työn keskellä.77 

Mennander oli väsymätön opastuksessaan, hänen ei tarvinnut puhua pojalleen 

pahuudesta ja oikean tai väärän merkityksestä, sillä hän luotti poikansa jo olevan oikealla 

tiellä. Pojan kasvaessa kirjeiden uskonnollisfilosofinen merkitys muuttui pidempiin 

ohjeistuksiin, kun taas pienelle, alle 10-vuotiaalle pojalle ohjeet olivat yksiselitteisemmät. 

Jumala oli käsikirjoittanut elämän, ja hänellä oli valta antaa, tai ottaa kaikki pois. Mennander 

korosti arvoissaan hyveellisyyttä, ahkeruutta ja vaatimattomuutta. Elämän lähtökohtana oli 

jumalanpelko, eli hurskas elämä, jota eletään kuuliaisena Jumalalle ja noudatetaan hänen 

käskyjään. Mennanderin ajatukset hyötynäkökulmista korostuivat hänen puheissaan elämän 

hetkellisyydestä. Aika maallisessa elämässä oli arvokasta, jota ei tulisi tuhlata.   

  

 

 

 

 
75 Mennander Fredenheimille 9.12.1760. CFMI 10 
76 Pohjolan-Pirhonen 1967, 439–440. 
77  Mennander Fredenheimille 19.3.1756, 23.6.1756, 19.3.1762, 26.2.1764. CFMI 5–6, 12, 15.  
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3. Säädynmukainen elämä ja kasvatus 

3.1 Kasvatus ja koulutus - tie tulevaisuuteen 
Valistuksen aikana vanhempia yhdistivät samanlaiset huolet huolimatta säädystä ja 

yhteiskunnallisesta asemasta. Huolet liittyivät kysymyksiin lasten kasvatuksesta, 

koulutuksesta, poikien elämänurasta, avioitumisesta ja tunnesuhteista sekä ihmissuhteista 

lasten elämässä. Ylemmissä säädyissä tärkeitä kysymyksiä olivat myös sukulaisuussuhteiden 

ylläpitäminen, sekä se, miten lapsen kasvatuksessa täytetään suvun asettamat odotukset. 

Lapset kasvatettiin säätyasemansa mukaisesti. Yhteiskunta oli hierarkkinen, ja hyvä kasvatus 

ja käytöstavat olivat arvossaan. Ihanteellinen lapsi oli hurskas, kuuliainen, tottelevainen ja 

oppimishaluinen. Moraalisen ja uskonnollisen kasvatuksen avulla, lapsista tuli kunniallisia 

kristittyjä, jotka menestyivät elämässään. Lapset olivat myös lohdutukseksi vanhemmilleen ja 

vanhuuden turvaksi.78   

Kasvatuksen tuli olla johdonmukaista ja sosiaalistavaa. Vanhemmille oli julkaistu 

kasvatuksen avuksi oppaita. Mennander toi Suomen kirkkoon englantilaista 

kristilliskirkollista yhdistysaatetta, ja hän halusi, että hiippakunnan papisto laatisi kirjoituksia 

uskonnollissiveellisistä aiheista, joita painatettaisiin edelleen kansalaisille jaettavaksi. 

Lyhyiden ja helppotajuisten oppaiden avulla oli tarkoitus edistää hyvää kasvatustaitoa. 

Mennander itse toimi kasvatusosaston puheenjohtajana. Hänen mielestään hyvä kasvatus 

edellytti ensin hyviä vanhempia, jotka tuli ensin opettaa siveelliseen käytökseen. Lasten 

kasvatusta pohdittiin eri ikäkausien näkökulmista, ja jokaisesta ikäkaudesta nostettiin esiin 

ikäkauden haastavat piirteet, ja joihin etsittiin sopivia ratkaisuja. Lapsuus itsessään nähtiin 

itsenäisenä elämänvaiheena, eikä pelkästään vaiheena aikuisuuteen. Tämän seurauksena myös 

lapsille suunnattu monipuolinen kirjallisuus lisääntyi. Aiheet kirjoissa olivat myös sekulaareja 

tai käytösopetukseen ohjaavia. Lapsuus, nuoruus ja aikuisuuteen siirtyminen olivat 1700-

luvulla vaihtelevia käsitteitä; seitsenvuotias oli jo yleensä perusopintojen vaiheessa, ja 

ylemmissä säädyissä pojat aloittivat akateemiset opinnot 10–14 vuoden iässä. Rippikoulu oli 

myös merkkinä siirtymisestä aikuisuuteen.79  

Kasvatus ja koulutus olivat ennen kaikkea sijoitus tulevaisuuteen. Aatelisarvo itsessään 

ei enää ollut tie julkisiin virkoihin Ruotsin valtakunnassa. Muissakin säädyissä oli syntynyt 

 
 
78 Cunningham 1995, 61; Hanska et al. 2010, 13; Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 196; Ilmakunnas 2011, 
32–33; Laine 2018, 185; Ilmakunnas 2021, 147–149.  
79 Forsman 1900, 351–353; Cunningham 1995, 61; Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 196; Laine 2018, 191, 
194; Ilmakunnas 2021, 147–148. 
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halu kasvattaa ja kouluttaa lapset hyvin, jotta heidän tulevaisuutensa olisi turvattu. 

Porvarissäädyn vaurastuminen koettiin uhkaavan aatelissäätyä, jolloin aateliston oli yhä 

enemmän panostettava sivistykseen. Sääty-yhteiskunnassa poikien uravalintaan vaikuttivat 

suvun perinteet ja vanhempien toiveet, mutta myös poikien omilla taipumuksilla ja toiveilla 

saattoi olla merkitystä. Aikakauden ihmiset ajattelivat tietävänsä, millaista oli hyvä elämä, 

hyvä lapsuus, ja millaiseksi lapsi tuli kasvattaa. Vanhemmilla oli myös omia tavoitteita 

kasvatuksen suhteen. Lapset olivat heidän vanhuutensa tuki ja turva, mutta myös syy iloon. 

Hyvin kasvatetut lapset toivat vanhemmille yhteiskunnassa myös sosiaalista arvostusta, siinä 

missä säädynmukainen kotikin. Yhteiskunnallisten ja säädynmukaisten odotusten täyttäminen 

oli jokaisen yksilön velvollisuus.80   

Huolimatta vahvistuneesta ajatuksesta nähdä lapsuus erillisenä elämänvaiheena, olivat 

lapsuus ja nuoruus kuitenkin lyhyitä ajanjaksoja elämässä. Jumalan tahtona ja järjestyksen 

perustana oli lapsen nöyrä kuuliaisuus. Lapsen tuli totella, palvella ja rakastaa vanhempiaan. 

Vastavuoroisesti vanhempien tuli vastata tähän kuuliaisuuteen rakastavalla ja huolehtivalla 

kasvatuksella. Rakkaus omaan lapseen oli luonnonlaki. Rakkaus lapseen ei kuitenkaan 

tarkoittanut kurin puutetta. Ruumiillinen kurittaminen ei kuitenkaan ollut enää hyväksyttävää 

sen jälkeen, kun lapsi oli tullut ikään, jolloin keskustelu hänen kanssaan oli mahdollista. 

Fyysiseen kurittamiseen turvautuminen nähtiin vanhemman arvovaltatappiona. Vuosisadan 

kuluessa myös lapsen näkeminen perisyntisenä, jonka oma tahto tuli murtaa, alkoi 

kasvatuksen sääntönä menettää merkitystään.81 

Kasvatus nähtiin yhteisöllisenä tehtävänä. Ylemmissä säädyissä kasvatuksen painoarvo 

oli kristinuskon lisäksi myös sosiaalisen koodiston, kuten etiketin, käytöstapojen ja 

sosiaalisen kanssakäymisen opettamisessa. Itsevarmuuden kehittämiseksi harjoitettiin 

puhetaitoa, ilmaisua ja esiintymistaitoa Seuraelämässä oli välttämätöntä hallita myös 

tanssitaito, sekä osattava laatia kirjeitä, jotka osoittivat vastaanottajan kunnioitusta. 

Piirustustaito kehitti esteettistä silmää, jonka avulla myös kirjoitustaito kehittyi. 

Aatelissäädyssä antiikin klassisen kirjallisuuden ja ranskan kielen sekä kulttuurin hallinta 

olivat tärkeitä säädyn tunnusmerkkejä.82     

Säätyjen ja sukupuolten välisten hierarkioiden katsottiin olevan yhteiskunnan ja yksilön 

hyvinvoinnin perusta. Papisto ja oppineet pohtivat maallisen ja taivaallisen ihmiskäsityksen 

 
80 Mäkeläinen 1972, 67, 70; Ilmakunnas 2011, 33; Karppinen-Kummunmäki & Kaartinen, 2016, 8–10; 
Ilmakunnas & Vainio-Korhonen 2020; 248; Ilmakunnas 2021, 155. 
81 Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 185–186, 195–199; Karppinen-Kummunmäki & Kaartinen, 2016, 8–
10; Laine 2018, 185–186. 
82 Mäkeläinen 1972, 70; Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 185–186, 195–199; Ilmakunnas 2011, 32–33. 
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teoriaa, mutta aatelispoikien kasvatuksessa haluttiin korostaa inhimillistä viisautta. Aateliset 

johtivat yhteiskuntaa, ja inhimillistä viisautta tarvittiin taistelussa paheita ja epäjärjestystä 

vastaan. Hillitty käytös kaikissa tilanteissa oli hyve.83   

 Lapsen varhainen kasvatus aloitettiin kotona. Suunnitelmallinen opetus ja koulutus 

alkoivat lapsen ollessa noin kuuden vuoden ikäinen. Pappis- ja porvarissäädyissä lapset 

menivät yleiseen triviaalikouluun, ja sieltä kymnaasiin eli lukioon, josta oli mahdollista jatkaa 

akatemiaan. Aatelissäädyssä lasta ei laitettu julkiseen opetukseen, vaan lapsi koulutettiin 

kotiopettajan opissa ennen yliopisto- eli akatemiaopintoja. Kotiopettajan palkkaaminen oli 

myös osoitus perheen vauraudesta. Mennander kuului pappissäädyn yläluokkaan, ja hänellä 

oli myös taloudelliset edellytykset palkata pojallensa opettaja kotiin.84 

Varsinaiset akateemiset opinnot aloitettiin yleensä 10–14 vuoden iässä, nuorimmat 

opiskelivat yksityisohjaajien opastuksella, ja mahdollisesti kotoa käsin. Kauempaa tulleet, 

varakkaiden perheiden lapset asuivat opettajineen ja palvelijoineen yleensä täysihoidossa 

akatemian professorin perheessä. Aatelissäädyssä opiskelu, ja sen myötä saatu sivistys, oli 

tärkeämpää kuin itse tutkinnon suorittaminen. Opinnot olivat välttämättömiä myös 

virkamiehen, diplomaatin, upseerin tai hovimiehen uralla. Akatemiaan siirtymisen 

edellytyksenä oli, että teologian, historian, maantieteen ja moraalifilosofian perusteet olivat 

hallussa. Latinan kohtuullinen suullinen ja kirjallinen osaaminen oli myös tarpeen, vaikka 

laaja latinan, kreikan ja heprean osaaminen olivat välttämättömiä vain pappissäädylle.85  

Mennanderin ajattelu hyötynäkökulmista ulottui myös koulutuspoliittisiin asioihin. Hän 

kannatti tieteellisen tutkimuksen kokeellista olemusta, että saavutetulla tiedolla oli 

mahdollista parantaa käytettäviä menetelmiä. Tällainen hyödyllinen tieto oli erityisen tarpeen, 

esimerkiksi maatalouden tai teollisuuden kehittämisessä. Turun akatemiaan hyödyn oppi toi 

vähitellen uusia professuureja. Mennander ja Johan Browallius ehdottivat, että kaikissa 

oppilaitoksissa opetettaisiin talousoppia ja luonnontieteitä eli luonnonfilosofiaa. 

Piispantarkastusmatkoillaan Mennander antoi useasti pedagogioille palautetta siitä, että 

hyödyllisiä ja tarpeellisia aineita, kuten maantietoa, historiaa ja talousoppia, tulisi ottaa 

mukaan opetukseen. Huolimatta tavoitteistaan hyödyllisten aineiden lisäämiseksi, ei 

Mennander muiden pappissäätyyn kuuluvien valtiopäiväedustajien kanssa kannattanut 

koulutusuudistusta. Uudistus olisi murtanut perinteisen humanististeologisen 

 
83 Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 198. 
84 Mäkeläinen 1972, 68; Hanska et al. 2010, 13; Ilmakunnas & Vainio-Korhonen 2020; 248. 
85 Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 195–196; Ilmakunnas 2011, 34; Ilmakunnas 2016, 47; Karvonen 2020, 
299–230. 
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koulutussuunnan, ja nostanut koulutusjärjestelmän luonnontieteelliseen ja talousopilliseen 

suuntaan.86  

Fredenheim oppi lukemaan noin viisivuotiaana, ja kuusivuotiaana hänet otettiin kirjoille 

Turun akatemiaan. Seitsenvuotiaana hän opiskeli jo mm. latinaa, ranskaa, saksaa, teologiaa, 

moraalia, historiaa, aritmetiikkaa ja geometriaa. Mennanderin perheessä mahdollisimman 

laajat opinnot olivat itsestäänselvyys, ja perheen hyvä taloudellinen tilanne mahdollisti pojan 

runsaan opiskelun. Johan Westzynthius  aloitti Fredenheimin opettajana pojan ollessa 

viisivuotias, ja 11-vuotiaana hän sai opettajakseen Johan Bilmarkin. Mennander kutsui 

kirjeissään Westzynthiusta nimellä Informator ja Bilmarkia nimellä Adjunkten tai Herr 

Adjunkten Bilmark. Bilmark toimi avustajana myös Fredenheimin yliopistouran aikana.87  

Mennanderin ei tarvinnut puuttua arkipäivän opetukseen, sillä poika oli hyvässä 

hoidossa kotona opettajan kanssa. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä poika vietti usein aikaa 

isovanhempiensa luona. Mennander oli kaiken aikaa ajan tasalla poikansa asioista, sillä hän 

kävi tiivistä kirjeenvaihtoa muun muassa poikansa isovanhempien ja opettajien kanssa. 

Yksityiskohtaiset ohjeet Mennander ohjasi suoraan opettajalle, jos hän niitä halusi antaa. Hän 

hyvin tiesi, miten pojan opinnot sujuivat, mutta halusi kuulla kaiken aina pojalta itseltään.88   

Mennander kirjoitti pojalleen, että kaikkina päivinä, kun hän elää, hän tulee 

rohkaisemaan poikaansa ahkeruuteen ja hyveellisyyteen. Isä iloitsi poikansa kirjeistä, mutta 

oli yhtä iloinen saadessaan antaa iloa omilla kirjeillään. Poika ei ainoastaan antanut isälle iloa 

kirjeillään, vaan myös sillä, että hän oli kaikessa kiltti, vaatimaton ja ahkera. Isää ilahdutti 

aina pojan edistysaskeleet, kuinka poika oli edennyt opinnoissaan, ja kuinka ahkera poika oli 

opinnoissaan sekä muissakin hyödyllisissä ja mukavissa harjoituksissaan. Kirjeenvaihto toi 

molemmin puolin iloa, ja he kaipasivat toistensa luo. Yhdessäkään kirjeessä isä ei moittinut, 

tai ojentanut poikaansa. Isällä ei ollut ikävää sanottavaa pojalleen, sillä poika ei ollut tuottanut 

pettymystä isälleen.89    

Mennander oli valtiopäivien aikaan melkein vuoden yhtäjaksoisesti poissa poikansa 

luota. Hän matkusti vain sulan veden aikaan. Poika oli hyvissä käsissä kotona, mutta hän 

kaipasi poikansa luo, ja tunsi tarvetta suojella poikaansa. Mennander ei puhunut pojalleen 

viranhoidon tehtävistä tarkasteltavan jakson aikana kuin yhden kerran. Turun piispan vaalien 

tulos oli juuri julkistettu, mutta hän ei ollut ehtinyt vielä matkustaa Turkuun. Hän kirjoitti  

 
86 Joutsivuo 2010, 141–144. 
87 Mennander Fredenheimille 29.5.1756, 30.11.1760, 11.5.1762. CFMI 6, 8, 14; Schück 1901, XIII. 
88 Mennander Fredenheimille 28.10.1755, 23.1.1756, 29.5.1756, 4.12.1761. CFMI 4, 6, 12.   
89 Mennander Fredenheimille 19.12.1755, 19.3.1756, 21.5.1756, 23.6.1756, 22.3.1757, 25.11.1760. CFMI 4–6, 
8–9. 
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pojalleen Tukholmasta 7. huhtikuuta 1757. Mennander toivoi uuden virkansa olevan 

kannustin ja rohkaisu pojan omiin opintoihin. Hän oli kuitenkin huolissaan myös  

virkanimityksensä aiheuttamasta vaikutuksesta, koska hän ei uutisten julkistamisen aikaan 

voinut olla läsnä Turussa poikansa luona. Hän pelkäsi poikaansa kohdistuvaa mielistelyä, jota 

poika mahdollisesti isänsä virkanimityksen johdosta saattoi kohdata. Mennanderin pelko ei 

varmasti ollut aiheeton, sillä esimerkiksi Henrik Schück kuvaa, miten muun muassa 

apulaisprofessori Bilmark kohteli poikaa enemmänkin prinssinä kuin koulupoikana.90  

Bilmark ei kuitenkaan käyttänyt asemaansa väärin, sillä hän oli Mennanderin yksi 

luotetuimmista henkilöistä Turussa.91 Fredenheim oli kuitenkin vasta kahdeksanvuotias isänsä 

tultua Turun piispaksi, ja hän oli Suomessa merkittävän miehen ainoa perijä. Uskon, että 

Mennander toivoi virkanimityksensä vaikuttavan siihen, että poikansa seuraisi hänen uraansa 

kirkollisessa virassa.  

Mennanderin aloittaessa toiset valtiopäivänsä loppuvuodesta 1760, poika oli jo 12-

vuotias, ja aloittanut opintonsa Turun akatemiassa. Kesällä 1761 Fredenheim teki 

opintomatkan Uppsalan yliopistoon. Mennander alkoi valmistaa poikaansa aikuisten 

maailmaan. Kirjeisiin oli tullut erilainen sävy, ja ne pidentyivät. Isä puhui enemmän suvun ja 

miehisyyden kunniasta sekä opintojen merkityksestä elämässä. Opinnot ja kaikenlaiset 

hyödylliset harjoitukset olisivat tulevaisuudessa kunniaksi ja eduksi, hän kirjoitti. Mennander 

oli täysin vakuuttunut, että poika tulisi menestymään elämässään, jos hän opiskelisi oikein 

ahkerasti. Mennander ei sallinut itselleen epäilystä, etteikö poika tulisi menestymään.92 

 Mennander puhui myös pojalleen hyödyllisistä asioista ja oppiaineista. Kirjeissä hän ei 

kuitenkaan tarkemmin määritellyt pojan opiskelemia asioita, joita ei voisi pitää hyödyllisinä. 

Akatemiassa opiskelevan Fredenheimin ohjelmaan oli tullut lisää isänsä hyödyllisinä pitämiä 

aineita, kuten ainakin valtio-oppia, oikeustiedettä, kieliä ja historiaa. Apulaisprofessori 

Bilmark oli saanut Fredenheimin kiinnostumaan kielistä, matematiikasta ja valtio-opista.93 

Historia oli yksi Mennanderin korkealle arvostamista hyödyllisistä aineista. Juho Forsmanin 

mukaan, Mennanderin tiedetään sanoneen, että: ”Suurella näyttämöllä vaihtuvat kyllä 

näyttelijät ja katsojat usein, mutta sydän ja perusaatteet pysyvät samoina aina”.94 Hänen 

 
 
90 Mennander Fredenheimille 7.4.1757. CFMI 8; Schück 1901, XII. 
91 Forsman 1900, 388–389, 402. 
92 Mennander Fredenheimille 4.9.1761, 9.4.1762, 4.5.1762, 26.2.1764, 16.11.1764. CFMI 11, 13, 15; Schüch 
1901, X. 
93 Forsman 1900, 338. 
94 Forsman 1900, 390. 
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mukaansa historia ei siten ainoastaan kerro meille menneisyyden tapahtumista, vaan heijastuu 

aina myös nykyhetken näkökulmiin ja ajatteluun.   

Tiiviin ulkolukuun perustuvan opiskelun lisäksi, Fredenheimilla oli paljon taipumuksia 

taideaineisiin, kuten runojen kirjoittamiseen ja maalaamiseen. Hän oli lähettänyt runoja 

isälleen luettavaksi, joka ilahdutti isää suuresti. Hän kannusti poikaansa hyödyntämään 

Luojalta saamiansa arvokkaita lahjoja. Isä laittoi myös merkille, miten miehekkääksi pojan 

käsiala oli tullut. Isä oli iloinen poikansa opiskelun suunnasta. Hän oli erityisen onnellinen 

siitä, miten poika oli kehittynyt ja edistynyt opinnoissaan. Mennander tunsi ylpeyttä ja 

helpotusta. Pojan menestyminen helpotti isän pelkoa omasta vanhenemisestaan.95    

Tarkastelujakson kirjeet päättyivät 16-vuotiaan Fredenheimin edessä olevaan 

tutkielmaan ja väitöstilaisuuteen. Professori Hassel ohjasi 16-vuotiaan tyttärenpoikansa 

ensimmäisen väitöskirjan. Päättäväinen Fredenheim halusi työssään kritisoida filosofi 

Montesquieun (1689–1755) ajattelua, mutta sekä isoisä että isä halusivat pojalle 

neutraalimman aiheen. Isä toivoi poikansa harkitsevan vielä aihetta, jotta lopputuloksena olisi 

hyvin kirjoitettu työ, jota poika miehekkäästi voisi puolustaa. Hyvin kasvatettu ja kuuliainen 

poika ei uhmannut isoisäänsä ja isäänsä. Mennander oli iloinen, kun poika valitsi viisaasti, ja 

vaihtoi aihetta. Hän toivotti pojalleen kärsivällisyyttä ja voimia aherrukseen. Fredenheimin 

vastaväittäjänä toimi Henrik Gabriel Porthan (1739–1804) ja väitöstilaisuuden illallinen oli 

merkittävä seurapiiritapahtuma Turussa kesäkuussa 1765. Paikalla olivat muun muassa olivat 

yliopiston hallintoa, hovioikeuden jäsenet ja kuvernööri.96 

Mennander ei kasvattanut poikaansa perinteisen pappisäädyn mukaisesti. Hän itse 

kuului pappissäädyn yläluokkaan, joka mahdollisti, tai pikemminkin, hänen virkansa edellytti, 

että poika opiskelisi oman opettajan johdolla. Asema säädyssä edellytti tietynlaista käytöstä ja 

elämäntapaa. Poikansa opettajat olivat koulutettuja ja urallaan jo edenneitä. Poika oli 

hyväkäytöksinen, eikä tuottanut isälleen pettymystä. Mennander toivoi poikansa jatkavan uraa 

suvun perinteen mukaisesti ja suuntautuvan vielä pappisuralle. Oli varsin tavallista, että isän 

virkaura usein periytyi pojalle opiskelun jälkeen. Mennanderin asema säädyssä edellytti 

poikansa sivistystä, ja Fredenheim vaikutti itse olevan varsin innostunut oppija. Mennander 

oli varma poikansa menestyksestä, ja kannusti poikaansa poikkitieteellisiin ja hyödyllisiin 

opintoihin. Mennander oli itsekin opiskellut varsin poikkitieteellisesti, sillä vasta opintojen  

 
95 Mennander Fredenheimille 9.4.1762, 26.2.1764. CFMI 13, 15. 
96 Mennander Fredenheimille 30.11.1764, 21.12.1764. CFMI 16; Forsman 1900, 389–390; Schück 1901, XIII–
XIV; Hildebrand (s.a.). 
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lopuksi hän oli ottanut vastaan pappisvihkimyksen. Poikaansa Mennander kasvatti ja koulutti 

varsin tavoitteellisesti, ja oli itsestään selvyys, että poika seuraisi vähintäänkin isänsä jäljissä. 

Poika opiskeli aineita, jotka olivat tavanomaisia aatelissäädyn pojille, kuten ranskan kieli ja 

kulttuuri. Mennanderin tavoitteena oli kasvattaa pojastaan sosiaalinen ja sivistynyt sekä 

hyväkäytöksinen kristitty mies, joka saavuttaisi merkittävän yhteiskunnallisen aseman.   

3.2 Kirje kasvattajana ja vallankäytön välineenä  
Kirjeet olivat 1700-luvulla keskeinen tapa ylläpitää suhteita. Pitkien etäisyyksien ja 

matkustamisen hankaluuden vuoksi, kirje oli osa keskustelukulttuuria ja itsensä ilmaisua. 

Taito kirjoittaa kirjeitä oli myös osa ylempien säätyjen tapakulttuuria. Kirjeiden kirjoittamisen 

taito oli osa opetusta, johon lapsi harjaannutettiin jo hyvin varhain. Kirjeisiin kuului 

sisällyttää tiettyjä muotoseikkoja ja tapoja, jotka olivat ajan hengen mukaisia niin 

ulkoasultaan, sanastoltaan kuin myös sisällöltään. Tavallisia ilmaisuja 1700-luvulla olivat 

imarteleva ja erityisen kohtelias tyyli, jossa vastaanottajaa kohtaan osoitettiin erityistä 

kunnioitusta useiden tarkoitustenmukaisten adjektiivien avulla. Kirjeiden kirjoittamisen 

avuksi oli koottu myös oppaita, joista oli mahdollista ottaa mallia erilaisiin tilanteisiin.97   

Ylemmissä säädyissä kirje oli kasvatusväline. Lapset kirjoittivat vanhemmilleen, ja 

harjoittivat samalla oikeinkirjoituksen tekniikkaa ja aikuisten käyttämiä sanoja. Vanhempia 

puhutellessa ei tullut käyttää hellittelymuotoja, jotka olivat toki sallittuja vanhemmille, vaan 

etäisempiä ja aikuisempia tervehdyksiä kuten Kära Fader eikä esimerkiksi Kära Pappa. 

Vanhemmat puolestaan kirjoittivat lapsilleen moraalisia ohjeita, sekä antoivat opastusta 

kirjoitustyylissä ja oikeinkirjoituksessa. Kirjeiden kasvatuksellinen elementti oli myös 

vallankäyttöä. Kirjeissä oli tarkat muotoseikat: Miten vastaanottajaa tuli puhutella, ja mitä 

kirjeeseen sai kirjoittaa. Käsiala, kielenkäyttö ja oikeinkirjoitus olivat tärkeitä elementtejä 

tyylikkäässä kirjeessä. Taito kirjoittaa ajanmukaisia ja täydellisiä kirjeitä oli tapakulttuurissa 

yhtä tärkeää hallita kuin täydelliset käytöstavat.  Kirjeiden kirjoittaminen tuli hallita ainakin 

omalla äidinkielellään, aatelissäädyssä myös ranskan kielen hallinta oli ehdoton edellytys.  

Latina puolestaan oli oppineiden kieli, jota tuli hallita myös kirjeissä. Kirjeiden kirjoittaminen 

oli keskeinen opetuskeino juuri kieliopinnoissa.98    

Kahdeksanvuotias Fredenheim aloitti kirjeensä isälleen tervehdyksellä: ”Kunnioitettu 

rakkain Isäni” (Högtärade aldrakäreste Fader) tai ”Rakkain Isäni” (Min aldrakäreste Fader), 

joka kuvaa ajanmukaista kunnioittavaa ja runsasta adjektiivien käyttöä.99 Ensimmäisinä 

 
97 Mäkeläinen 1972, 28, 70; Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 196; Lahtinen et al. 2011, 15. 
98 Ilmakunnas 2011, 35–36; Lahtinen et al. 2011, 14–17. 
99 Fredenheim Mennanderille 11.10.1755, 20.2.1756. CFMII 43, 45. 
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vuosina kotiopettaja auttoi poikaa kirjeiden kirjoittamisessa. Fredenheim alkoi kirjoittaa 

isälleen myös latinankielisiä kirjeitä seitsenvuoden ikäisenä. Kirje kasvatusvälineenä selittää 

myös sen, miksi Fredenheim kirjoitti kirjeitä isälleen tarkasteltavana ajanjaksona kaksi kertaa 

enemmän kuin isänsä hänelle.  

Mennanderin kirjeiden aloitus pojalleen oli aina samankaltainen, eri tavoin tyyliteltynä, 

kuten: ”Rakas Poikani” (Min Käre Son, Min Käre Gåsse) tai ”Rakas Lapseni” (Mit Kära 

Barn).100 Kohteliaalla ja myös muodollisella aloituksella, hän korosti pojan merkityksellistä 

roolia. Kirjeet myös päättyivät aina eri tavoin muotoiltuun lauseeseen: ”Uskollinen isäsi” (Din 

trogne fader) tai ”Lempeä isäsi” (Din hulde fader).101 Ajan tapakulttuurin mukaisesti myös 

lasta puhuteltiin kunnioittavasti, olihan vanhemman kirjeen oltava mallina lapselle. Kirjeiden 

toiselle puolelle Mennander oli aina kirjoittanut ranskaksi eri tyylisesti: A Monsieur Monsieur 

de Mennander tai A Mon cher Fils Charles Fridric Mennander.102 Teksti tarkoitti 

vastaanottajaa, kun kirje oli taiteltu lähetysvalmiiksi. Kenties hän näin toimiessaan halusi 

osoittaa taitavansa ranskan kielen. Mennander korosti ranskan kielen tärkeyttä yhtä paljon 

kuin latinan hallintaa. Ranskan kielen taito oli välttämätöntä hovissa ja muussa 

seuraelämässä.103 

Tässä tutkielmassa tarkasteltavana olevat kirjeet, yhtä lukuun ottamatta, oli kirjoitettu 

ruotsiksi. Yksi kirje oli laadittu latinaksi.104 Se noudatti samaa linjaa, sekä sisällöllisesti että 

tyyliseikoiltaan, kuten muutkin Mennanderin kirjoittamat kirjeet. Mennander käytti kirjeissä 

kirjakieltä, ja hän kirjoitti itsestään usein myös kolmannessa persoonassa. Kirjeet eivät olleet 

pitkiä, usein vain muutaman rivin mittaisia, mutta pojan kasvaessa ne pitenivät. Kirjeiden 

marginaaleihin oli vastaanottajalla tapana merkitä kirjeen saapumispäivämäärä sekä 

päivämäärä, jolloin kirjeeseen oli vastattu. Päivämäärien merkitseminen auttoi kirjeenvaihdon 

ylläpidossa, sillä kirjeitä kirjoitettiin usealle taholle. Ylemmissä säädyissä oli mahdollisuus 

säilyttää kaikki kirjeet, sillä paperista ei ollut pulaa.   

Vallankäyttö tuli verbaalisesti kirjeissä esiin varsin hienovaraisesti ja kohteliaasti 

muotoiltuna, mutta samalla se oli riittävän tehokasta, sillä lähtökohtaisesti isän auktoriteettia 

ei kyseenalaistettu. Isän esiintuomat pyynnöt ja toiveet eivät olleet valinnaisia tai  

tulkinnanvaraisia, asiallisesta ilmaisusta huolimatta. Ensimmäisessä pojalleen kirjoittamassa 

kirjeessään 3. lokakuuta 1755, Mennander oli Tukholmassa, ja he olivat molemmat uuden 

 
100 Mennander Fredenheimille 3.10.1755, 19.12.1755, 19.3.1756. CFMI 3–5. 
101 Mennander Fredenheimille 22.3.1757, 7.4.1757. CFMI 8. 
102 Mennander Fredenheimille 3.10.1755, 28.10.1755. CFMI 3–4. 
103 Mäkeläinen 1972, 70–71. 
104 Mennander Fredenheimille 24.3.1761. CFMI 10. 
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elämäntilanteen edessä. Isä rohkaisi poikaansa olemaan nyt välittämättä kirjoitustyylistä, 

käsialasta, muotoseikoista ja oikeinkirjoituksesta. Tärkeintä oli, että poika kertoisi avoimesti 

tuntemuksistaan ja ”ilmaisisi itseään lapsenomaisesti”, ja kertoisi tekemisistään.105 

Mennander totesi, ettei pojan tulisi hävetä käsialaansa, ja siitä syystä jättää kirjoittamasta 

isälleen. Pojan taidot kehittyivät nopeasti, ja seuraavana syksynä, 13. elokuuta 1756 

päivätyssä kirjeessään, Mennander kehui kahdeksanvuotiasta poikaansa, miten tämän käsiala 

ja kirjoitustaito olivat parantuneet.106 

Hienovarainen vallankäyttö lisääntyi pojan kasvaessa, mutta samalla ehdollinen 

hyväksyntä väheni, joka oli suurimmillaan pojan ollessa alle 10-vuotias. Ehtojen asettaminen 

oli isän näkyvintä vallankäyttöä. Poika ansaitsisi isänsä tai Jumalan hyväksynnän, jos hän 

toimisi isän ennalta asettamien vaatimusten mukaisesti. Isää ilahdutti kuulla, miten poika oli 

onnistunut tehtävissään ja toiminut hyveellisesti. Mikään ei tehnyt isää niin onnelliseksi, kuin 

nähdä poikansa olevan ahkera ja vaatimaton sekä kunnioittavan Jumalaa. Mitä ahkerampi ja 

vaatimattomampi poika oli, sitä suurempaa iloa myös isä tunsi pojastaan.107  

Mennander kirjoitti 3. 1okakuuta 1755: ”Olemalla isällesi mieliksi, sinun on 

mahdollista pidentää hänen elinikäänsä”.108 Viesti oli sama myös toisin ilmaistuna, viisi 

vuotta myöhemmin: ”Mikään ei tuottaisi minulle niin suurta murhetta kuin sinun 

huonotapaisuutesi”.109 Äitinsä vastasyntyneenä menettänyt poika ei varmasti tehnyt mitään, 

joka vahingoittaisi isäänsä. Isän auktoriteetti oli kirjeissä läsnä, vaikka isä itse oli matkojen 

päässä Tukholmassa. Isän viesti oli samalla myös paradoksaalinen: Mitä vaatimattomampi 

poika olisi, sitä enemmän hän tulisi elämässänsä saavuttamaan. Vaatimattomuudella, 

hyveellisyydellä ja ahkeruudella oli mahdollista nousta maallisen rikkauden ja ahneuden 

yläpuolelle. Mennanderin sanoma oli paradoksaalinen myös toisessa suhteessa. Samalla kun 

Mennander opetti pojalleen, että Jumala yksin päättää asioista maailmassa, hän antoi 

ymmärtää, että omalla käytöksellään poika voisi vaikuttaa kuitenkin isänsä elinpäivien 

pituuteen. 

 

  

 
105 Mennander Fredenheimille 3.10.1755. CFMI 3: – –uttrycker din mening och barnsliga hjertelag– –. 
106 Mennander Fredenheimille 13.8.1756. CFMI 7. 
107 Mennander Fredenheimille 3.10.1755, 28.10.1755, 13.8.1756, 22.3.1757, 13.10.1761. CFMI 3–4, 7–10. 
108 Mennander Fredenheimille 3.10.1755. CFMI 3: At du genom alt detta ökar din Fars nöje, och förlänger hans 
lifstid. 
109 Mennander Fredenheimille 13.10.1761. CFMI 11: Äfven som på andra sidan ingen större sorg kunde 
wederfaras mig, än om du skulle wanartas. 
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3.2 Säädynmukainen kulutuskultturi ja harrastuneisuus 
Kulutuskultturi oli näkyvä osa säädynmukaista elämää Ruotsin valtakunnassa 1700-luvulla. 

Yhteiskunnallinen asema tuli näkyä myös ihmisen ulkoisessa olemuksessa, käytöksessä, 

asumisessa ja elämäntavoissa. Ulospäin näkyvä ylellisyys oli merkittävä aseman ja 

vallankäytön symboli. Porvarissääty vaurastui 1700-luvulla, joten aatelisto koki asemansa yhä 

uhatummaksi. Heidän oli panostettava kunniaan ja arvostukseen, joten hyvästä mausta ja 

tyylitajusta tuli aatelistolle tärkeä erottautumisen väline. Heidän tuli omaksua vähintään yhtä 

korkea sivistys, mutta olla etevämpiä, ja hallita estetiikka sekä ylemmyys muita ihmisiä 

kohtaan. Erityisesti ranskalaisuus ja ranskalaiset tuotteet olivat suurta ylellisyyttä.110  

Ylellisyydeksi katsotuille tuotteille, kuten vaikka silkkisukille ja kengille, asetettiin niin 

kutsuttuja ylellisyysasetuksia. Ylellisyysasetukset olivat erilaisia veroja tai tullimaksuja, ja 

niiden tarkoituksena oli kotimaisen tuotannon turvaaminen ja kannustaminen kotimaisten 

tuotteiden käyttöön. Ylellisyysasetusten tavoitteena oli myös ylläpitää yhteiskuntajärjestystä 

ja sosiaalisia eroja. Aateliset hankkivat edelleen ylellisyydeksi katsottuja tuotteita, joten verot 

eivät merkittävästi estäneet tuotteiden hankintaa. Aatelilla oli moraalinen vastuu osoittaa 

asemansa, ja ylellisyyttä pidettiin välttämättömänä säädynmukaiselle elämäntavalle. Samaan 

aikaan suureellista elämäntapaa tuli kuitenkin myös paheksua. Periaatteessa tuontituotteiden 

kulutusta pidettiin sopimattomana ja epäisänmaallisena. Välttämättömän ja tarpeettoman 

ylellisyyden määritelmä oli kuitenkin muuttuva käsite, ja riippui aina tarkastelijasta.111  

Mennander puhui pappina maallisen elämän turhuudesta ja sen hetkellisyydestä, ja 

halusi luoda painoarvoa rikkaudelle, joka maallisen elämän jälkeen ihmisiä odottaa. Kuitenkin 

pappissäädyn yläluokkaan kuuluminen edellytti moitteetonta yhteiskunnallisen aseman 

mukaista elämää. Myös säätyero aateliston ja oppineen säädyn välillä kaventui. Pappissäädyn 

sisällä erot kuitenkin säilyivät. Pappissäädyn ylimystö oli hyvinkin varakasta, mutta pienten 

seutukuntien kappalaiset viljelivät maata tai kalastivat hankkiakseen perheelleen syötävää. 

Käytössä oleva kirkkolaki edellytti, että Jumalan asettama hierarkia säädyn sisällä osoitetaan 

myös pukeutumisella. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että pappissäädyn ylimystö pukeutui 

mustasta silkistä valmistettuun kappaan ja kaftaaniin, kun taas muun papiston asut olivat 

ommeltu ohuesta verka kankaasta.112   

Säädynmukainen kulutuskulttuuri oli maltillista Fredenheimin lapsuudessa, mutta 

poissaoloaan poikansa luota Mennander hyvitti muutamin lahjoin. Hyötyajattelu näkyi myös 

 
110 Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 205; Ilmakunnas 2016, 92–94; Ilmakunnas 2020b, 291. 
111 Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 205; Ilmakunnas 2016, 92–94, Ilmakunnas 2020b, 291.  
112 Salomies 1962, 257; Mäkeläinen 1972, 38; Wirilander 1974, 50. 
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Mennanderin lahjoissa, jotka olivat kuitenkin enemmän palkintoja tai kannustimia. Tavaroilla 

hän halusi ohjata poikansa harrastuneisuutta. Asiat, joita opiskeltiin tai harrastettiin, olivat  

arvokasta pääomaa tulevaisuudessa, ja siksi taitojen hankkiminen aloitettiin jo varhain 

lapsuudessa. Mennanderin lähetykset Tukholmasta helpottivat pienen pojan ikävää, ja 

kannustivat häntä ahkeroimaan vielä enemmän. 

Skepparen Augustin, johon Mennander kirjeissään viittaa, oli turkulainen laivuri ja 

kauppias Mathias Augustin (1711–1791). Hän toimitti Mennanderin lähetykset Tukholmasta 

Turkuun. Ensimmäisen lähetyksen poika sai lokakuussa 1755. Lähetyksessä oli omenoita, 

päärynöitä sekä pieniä sitrushedelmiä, bergamotteja. Hedelmiä tai pähkinöitä lähettäessään, 

Mennander muistutti pojalleen, että nauttisi niitä kohtuudella. Hedelmätkin olivat pojalle 

palkintona hyvästä todistuksesta. Mennander oli jo yliopistossa opettaessaan puhunut 

oppilaille terveellisen ruokavalion merkityksestä, mutta siitä huolimatta, hän halusi poikansa 

saavan myös makeita sokerimunkkeja. Hän saattoi pohtia, miten leivonnaiset kestävät matkan 

rasitukset, mutta samalla myös korosti, että kyseessä on Jumalan tahto, jos ne pilaantuvat 

matkalla.113  

Kaikessa tuli muistaa kohtuus ja vaatimattomuus, sekä olla kiitollinen kaikesta jo 

saadusta. Vaatimattomuus myös edellytti, että mahdollisesta menetyksestä ei tulisi olla 

pahoillaan. Hän muistutti poikaansa, että: ”Jumala antaa sinulle enemmän jos olet aina 

vaatimaton poika, jota minä toivon sinun olevan”.114 

Mennander lähetti pojalleen myös sukkia, piirustusvihkoja ja kellon sekä alabasterista 

valmistetun laatikon. Skrivlåda lienee ollut laatikko kirjoitusvälineitä varten. Kirjelaatikko oli 

seitsenvuotiaalle tärkeä lahja. Vastapainona aikuisuuden lahjoille olivat pojalle lähetetyt 

piirustusvihkot. Paperi oli arvokas materiaali vielä 1700-luvulla, joten vain ylemmillä 

säädyillä oli varaa antaa sitä myös lasten käyttöön. Kaiken ahkeroinnin lisäksi pojan tuli 

välillä olla kuin lapsi, joka leikkisi ja piirtäisi vapaasti. Kuvataide oli kuitenkin tärkeä 

oppiaine, ja Fredenheimilla oli myöhemmin oma kuvataideopettajansa Turun akatemiassa. 

Ylemmissä säädyissä piirustustaito katsottiin tärkeäksi pojille, sillä upseerin tuli hallita 

maastokarttojen piirtäminen sodankäyntiä varten. Kuvataide oli myös tie esteettiseen 

hahmottamiseen ja sen ymmärtämiseen.115 

 
 
113 Mennander Fredenheimille 28.10.1755, 23.1.1756, 19.10.1760. CFMI 4, 9. 
114 Mennander Fredenheimille 23.1.1756. CFMI 4: J wåhr will Gud skall du få mera smått om du altid är 
beskedlig gåsse, som jag hoppas. 
115 Mennander Fredenheimille 23.1.1756. CFMI 4; Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 209. 



35 
 

Piirustustaidon lisäksi, muita suositeltavia taitoja ylemmän säädyn pojille olivat 

miekkailu, soittaminen ja ratsastus. Seuraelämän kannalta myös tanssitaito oli välttämätöntä 

hallita. Ratsastus kehitti fyysistä kehonhallintaa ja muovasi notkeaksi. Ratsastustaito oli myös 

osa aatelisen miehen statusta. Tanssia ja miekkailua yhdistivät hallitut kehon liikesarjat,  

joiden puolestaan katsottiin kehittävän kehon motoriikkaa. Miekkailu oli yliopiston 

opetusohjelmassa, jota ylemmän säädyn pojan tuli opiskella. Miekasta oli tullut säätyaseman 

keskeinen asuste ja esivallan tunnusmerkki. Se ei enää ollut vain taisteluväline tai kuninkaan 

Jumalalta saadun majesteettisen vallan symboli. Miekasta oli tullut virkamieskunnan varuste, 

jonka käyttöoikeutta rajoitettiin. Sotilaalle se kuului luonnostaan, mutta lakimiesten asusteena 

se oli oikeudenmukaisuuden, puolustuksen ja viranhoidon symboli.116   

Kirjeissä ei vielä puhuttu miekkailusta, mutta Fredenheimin opetusohjelmaan se kuului 

myöhemmin akatemiassa. Tanssin opettelua Mennander ei myöskään estänyt, eikä aihetta 

käsitelty tarkastelujakson kirjeissä. Soittotaito oli kuitenkin asia, johon hän halusi poikaansa 

kannustaa. Mennander muistutti pojalleen huilun ja klavikordin soittoharjoituksista. 

Huilutunneilla Fredenheim kävi tuomiokirkon kanttorin luona. Isä myös varmisti, että 

soittimet olivat kunnossa, siksi hän lähetti pojalleen myöhemmin uuden Rosenaun pianon. 

Mennander tapasi Tukholmassa usein myös kulttuurivaikuttajia. 16-vuotias Fredenheim oli 

pyytänyt isäänsä hankkimaan hänelle säveltäjä Ferninand Zellbell nuoremmalta (1719–1780) 

uusia nuotteja. Isä kuitenkin vastasi poikansa kärsimättömyyteen 30. marraskuuta 1764, ettei 

asia ole kiireinen, ja hän puhuisi säveltäjämestarille tilaisuuden tullen.117 

Erityisestä ahkeruudesta Mennander hankki palkinnoksi kahdeksanvuotiaalle pojalleen 

myös Öölannin hevosen, joka saapui Turkuun elokuussa 1756. Mennander oli jo keväästä 

1756 vihjannut mahdollisesta suuresta palkinnosta: ”Jos olet oikein huomaavainen 

käytökseltäsi, sinulla olisi kesällä mahdollisuus saada pieni Öölannin hevonen.”118   

Isän puheista siihen, kun hevonen viimein saapui pojalle kului kuitenkin muutama 

kuukausi. Tänä aikana Mennander tunnusteli poikansa ahkeruutta muistuttamalla siitä, miten 

ahkeruus ja hyveellisyys palkitaan. Pojan käsiala oli parantunut, ja opettajalta saatu palaute 

varmensi isän tuntemuksen, että poika oli hevosensa ansainnut ahkeroinnistaan. 

Ratsastushetki oli pojalle palkinto päivän opiskelusta. Mennander oli kuitenkin huolissaan, 

ettei poika putoaisi hevosen selästä, ja murtaisi jäseniään. Ratsastus oli kuitenkin taito, jonka 

 
116 Mäkeläinen 1972, 70–71; Wirilander 1974, 51–52; Lagerstam & Parland-von Essen 2010, 199. 
117 Mennander Fredenheimille 23.1.1756, 30.11.1764. CFMI 4,16; Schük 1901, XIII. 
118 Mennander Fredenheimille 29.5.1756. CFMI 6: Om du är rätt artig, skall du ock i sommar få en Öländsk 
liten häst; Reis von (s.a.): Öölannin hevonen, oli pienikokoinen hevosrotu, joka kuoli sukupuuttoon 1900-luvun 
alussa.  
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jokaisen ylempään säätyyn kuuluvan pojan tuli hallita. Mennander otti riskin pojan 

mahdollisesta loukkaantumisesta saadakseen hänelle säädynmukaisia taitoja.119   

Kenties merkittävin lahja, jonka Mennander antoi laivuri Augustinin kuljetettavaksi, oli 

kello, jonka 13-vuotias Fredenheim sai kesäkuussa 1761. Kirjeessä ei tarkemmin kuvattu, 

millaisesta kellosta oli kyse, mutta kello oli varsin arvokas esine 1700-luvulla. Antamalla 

lahjaksi kellon, Mennander halusi tuoda esiin ajatusmaailmaansa, sillä hän kirjoitti: ”Ajan 

kulun tulee aina muistuttaa sinua tämän kallisarvoisen ja ohikiitävän hetken oikeasta 

hyödyntämisestä.”120 

 

 
119 Mennander Fredenheimille 29.5.1756, 13.8.1756. CFMI 6–7. 
120 Mennander Fredenheimille 31.5.1761. CFMI 11: Dess utmätande af stunder bör altid påminna dig om den 
dyrbara och snart förbigående tidens rätta anwändande. 
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4. Johtopäätökset   
Carl Fredrik Mennanderin muotokuva on Helsingin yliopiston varastotiloissa, jossa se odottaa 

restaurointia ja remontin valmistumista. Muotokuvassa eteensä katsoo vaaleanharmaassa 

peruukissa pyöreäkasvoinen ja lempeän oloinen arkkipiispa, joka aikalaiskuvausten mukaan 

oli ystävällinen ja rauhaa rakastava. Yllään hänellä on kiiltävä, kenties silkkinen 

papinkaftaani, jonka rinnuksessa on kiinnitettynä, ensimmäisenä kirkonmiehenä saatu 

Pohjantähden ritarikunnan risti, Nordstjärneorden, ja kaulassaan kuningas Kustaa III:n 

myöntämä medaljonki, Gustav III:s faddertecken, muistona kruununprinssin kastamisesta. 

Remontin jälkeen muotokuva sijoitetaan jälleen yliopiston rehtorin tiloihin, jossa se on ollut 

paikoillaan vuosikymmenien ajan, yliopiston toimintaa valvomassa. Montaa sopivampaa 

paikkaa ei tunnetulle akatemian professorille ja kirkonmiehen kuvalle olekaan.121 

Tämän tutkielmani tarkoituksena oli tuoda esiin tunnetun suomalaisen tiedemiehen ja 

piispan roolia isänä, joka leskeksi jäätyään piti ainoaa poikaansa tärkeimpänä asiana tässä 

maallisessa maailmassa. Lähdin tarkastelemaan isän roolia Mennanderin pojalleen 

kirjoittamien kirjeiden kautta. Tarkastelussani oli 36 kirjettä, jotka hän kirjoitti pojalleen Carl 

Fredrik Fredenheimille vuosina 1755–1764. Poika oli tuolloin 7–16 vuoden ikäinen. 

Lähtökohdaksi otin ajanjakson, joka aikaisemmissa tutkimuksissa oli jäänyt vähemmälle 

huomiolle.  

Tutkimuskysymyksinä lähdin ensin selvittämään: Millaisia arvoja ja kasvatuksellisia 

asioita Mennander isänä halusi pojalleen kirjeiden avulla välittää kristillisestä ja 

säädynmukaisesta elämästä? Toisena kysymyksenä oli lisäksi: Millaisia koulutuksellisia 

tavoitteita sekä vallankäytön elementtejä isän kirjeistä välittyi? 

Mennander oli valistusajan tiedemies ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka korosti 

hyötynäkökulmia. Hänellä oli myös poikkeuksellisen monipuolinen oppineisuus ja lahjakkuus 

moniin eri tieteenaloihin. Hän oli tiedemiehen lisäksi myös kirkonmies: Turun piispa ja 

elämänsä viimeiset 11 vuotta valtakunnan huipulla Uppsalan arkkipiispana.   

Tarkasteltavan ajanjakson aikana Mennander tuli kahdesti valituksi Ruotsin 

valtiopäiville pappissäädyn edustajana. Viranhoito edellytti läsnäoloa Tukholmassa, ja 

seitsenvuotias poika jäi ensimmäistä kertaa yksin kotiin Turkuun kotiopettajan hoitoon 

loppuvuodesta 1755. Kirjeissä Mennander puhui hyvin vähän pojalleen viranhoitoonsa 

liittyvistä asioista, mikä oli ymmärrettävää pojan nuoren iän vuoksi. Viranhoidon tehtävät 

olivat varmasti esillä isän ja aikuisen pojan myöhemmässä kirjeenvaihdossa. 

 
121 Lagerqvist 2006, 168–169; Elias Sonnekin haastattelu 3.3.2022; Päivi Rainion haastattelu 7.4.2022. 
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Isä antoi kirjeissään pojalleen ohjeita ja neuvoja sekä opiskelusta että kasvatuksellisista 

asioista. Kirjeiden kautta hän oli pojan tukena tilanteissa, jolloin ei voinut olla poikansa luona. 

Isä jakoi kirjeissään ikävänsä ja huolensa siitä, miten hänen poissaolonsa vaikuttaisi poikaan. 

Tärkeästä virastaan huolimatta hän kaipasi kotiin poikansa luokse, ja pelkäsi menettävänsä 

hänet. Ikävän lisäksi kirjeissä oli läsnä myös iloa ja toivetta jälleennäkemisestä. Kirjeiden 

tunneilmaisu oli ajanmukaisesti kohteliasta ja pidättäytyvää, mutta oli ilo havaita kirjeiden 

kautta, miten isä kirjeissään kuvaili jälleennäkemistä poikansa kanssa, ja sitä kuinka hän 

syleilisi lastaan, kun tapaisi hänet jälleen seuraavan kerran.  

 Kirjeet olivat kommunikaation ja kasvatuksen väline. Kirjeiden kautta isä käytti 

valtaansa, kannusti ja osoitti huomiota. Sanomansa lisäksi, kirjeen ulkoasun tuli olla mallina 

pojalle, koska oikeaoppinen kirjeiden kirjoittamisen taito oli osa tapakulttuuria. Pojan isältään 

saama kirje oli jo asetelmaltaan vallankäyttöä, ja isän ohjeet eivät kaunopuheisuudestaan 

huolimatta olleet tulkinnanvaraisia. Isä kehui poikaansa ja hänen saavutuksiaan, eikä 

moittinut ja arvostellut. Vallankäyttö oli hienovaraista, kohteliasta ja tehokasta. Vanhemman 

ehdottomassa rakkaudessa oli jotain ehdollista. Isä vetosi usein siihen, miten hän tulee 

onnelliseksi, tai hänen elinpäivänsä pitenevät, jos poika on erityisen ahkera tai käyttäytyy 

hyvin. Mikään ei maailmassa tehnyt isää niin onnelliseksi, kuin nähdä poikansa olevan ahkera 

ja vaatimaton. Isälle murheita maailmassa toisi vain pojan huonotapaisuus.  

Mennander toivoi poikansa kasvavan kunnialliseksi kristityksi mieheksi. Hän korosti 

arvoja, jonka mukaan pojan tulisi olla hyveellinen (dygdig), ahkera (flitig) ja vaatimaton 

(beskedlig). Mennander opetti pojalleen luonnolliseen teologiaan perustuvan näkemyksen, 

jonka mukaan kaikki luotu on lähtöisin Jumalasta, johon ihmisellä ei ole mahdollisuutta 

vaikuttaa. Kaikki elämän tapahtumat ja saavutukset olivat ihmisille osoitus Jumalan armosta. 

Isä kehotti poikaansa usein kiittämään Jumalaa rukoilemalla ja lukemalla Raamattua.  

Jumalanpelossa oli kyse hyveellisyydestä, moraalista ja vaatimattomuudesta. Elämä tuli 

elää hurskaana ja kuuliaisena Jumalalle ja hänen käskyilleen. Fredenheim oli itse myöhemmin 

elämästään todennut, että hän piti jumalanpelkoa iloa ja toivoa tuovana asiana elämässään. 

Tarkastelussani myös itse havaitsin, että Mennanderin näkökulma jumalanpelkoon oli 

enemmän kannustava kuin painostava. Mennander ei kuvannut Jumalaa rankaisijana. Hän sen 

sijaan opetti pojalleen, miten Jumala on maallisen elämän turvana, ja että maallisen elämän 

surut ovat iloja tuonpuoleisessa. Maallinen elämä kesti vain hetken aikaa, ja sen päättyessä oli 

tilinteon aika tuomarin eli Jumalan edessä.   

Mennander halusi monissa pyrkimyksissään edistää hyötynäkökulmia. Hän panosti 

paljon poikansa hyvinvointiin ja tulevaisuuden edistämiseen. Aikakaudella virka tai työ ei 
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ollut irrallinen osa elämää, vaan elämäntapa, joka tuotti usein enemmän kunniaa kuin palkkaa. 

Menestys oli mahdollista saavuttaa ahkerasti opiskelemalla, ja harrastamalla paljon 

hyödyllisiä asioita. Mennander ilmaisi toiveensa selkeästi, että poika jatkaisi suvun perinteen 

mukaisesti pappisuralla. Hän kuitenkin samalla kasvatti poikaansa varsin tavoitteellisesti 

kohti hovimiehen uraa. Hän korosti monien taitojen tärkeyttä, kuten ranskan kielen ja 

ranskalaisen kulttuurin hallintaa, joita perinteisesti oli pidetty kuuluvan vain aateliston opinto-

ohjelmaan. Mennander halusi panostaa myös poikansa sosiaaliseen kasvatukseen. Mennander 

oli myös itse opiskellut nuorena varsin poikkitieteellisesti, joten salli sen myös pojalleen, siksi 

hän vasta varovaisen toiveikkaasti esitti mielipiteitään poikansa urasta.   

Fredenheim oli syntymästänsä asti etuoikeutettu lapsi, joka kasvoi yhteiskunnallisesti 

merkittävän miehen poikana ja vaikuttavien ihmisten keskellä. Yhteiskunnallinen asema 

edellytti tietynlaista normistoa, miten kouluttautua, käyttäytyä ja elää. Säätyaseman tuli näkyä 

ulospäin muun muassa käytöksessä, sivistyksessä ja pukeutumisessa. Ylemmillä säädyillä 

katsottiin olevan moraalinen vastuu osoittaa asemansa, ja ylellisyyttä pidettiin 

välttämättömänä säädynmukaiselle elämäntavalle yhteisöltä saatavan arvostuksen vuoksi. 

Vaatimaton elämä pappissäädyn yläluokassa oli siten varsin vaikeaa.    

Mennanderin kannattamat hyötynäkökulmat tulivat esiin hänen kasvatuksessaan myös 

toisella tavoin. Hänen kasvatukseensa kuului poikansa palkitseminen hyvästä suorituksesta tai 

ahkeruudesta hyödyllisillä asioilla, kuten hedelmillä, kellolla, sukilla ja 

kirjoitustarvikerasialla. Hän hankki pojalleen myös hevosen ja soittimia, sillä soittotaito ja 

ratsastaminen olivat arvokkaita taitoja ylemmän säädyn nuorelle miehelle. Hän kirjeissään 

myös aina kommentoi antamiensa tavaroiden merkitystä ja symboliikkaa, sillä tavarat eivät 

koskaan olleet vailla merkitystä. Mennander yritti selvästi ohjailla lapsensa tulkintaa 

tavaroista haluamaansa suuntaan.  

Mennanderin kirjeissä korostui rakkaus poikaansa kohtaan, mutta myös arvostus 

ystäviään ja sukuaan kohtaan. Hän opetti poikansa kunnioittamaan vanhempiaan ja sukunsa 

historiaa. Hänestä etuoikeutettua asemaa tärkeämpää oli se henkinen perintö, jossa saa 

edustaa sukunsa kunniaa. Miehen omat kyvyt ja kunniallisuus olivat ratkaisevassa roolissa, 

miten miestä arvostettiin yhteiskunnassa.  

Tutkielman edetessä aineistosta nousi esiin ristiriitaisuuksia, kuten Mennanderin 

ajattelun ja 1700-luvun yhteiskunnan kulutuskulttuurin välillä. Mennander korosti kaikessa 

toimessa ja ajattelussa vaatimattomuutta. Hän opetti kirjeissä pojalleen paradoksaalisesti, 

miten olemalla kaikessa toimessaan vaatimaton, saavuttaisi kuitenkin enemmän. 

Yhteiskunnan rooli ei tukenut ajatusta, sillä ajan henkeen kuului itsensä korostaminen, 
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ylellinen elämä ja vauraus. Tärkeämpää oli kuitenkin se rikkaus, joka odotti maallisen elämän 

jälkeen. Mennander puhui usein maallisen elämän turhuudesta ja kaiken ajallisen 

hetkellisyydestä. Aika maallisessa elämässä itsessään oli jo arvokasta, jota ei tulisi tuhlata. 

Elämä jatkui kuoleman jälkeen, mutta se tuli käyttää hyödyksi myös nyt tässä maallisessa 

elämässä. Uskon, että Mennander monin tavoin halusi kasvattaa poikansa arvostamaan 

toisenlaisia arvoja, kuin mitä vallitseva kulutuskulttuuri yhteiskunnassa tarjosi.  

Toinen esiin noussut ristiriita oli Mennanderin ajatus Jumalan kaikkivaltiudesta 

maailmassa, johon ihminen ei voi vaikuttaa. Isä kirjoitti kuitenkin pojalleen, että ahkeruudella 

ja hyveellisellä käytöksellä poika tekisi isänsä onnelliseksi, ja mahdollisesti pidentäisi hänen 

elinvuosiaan. Kirjoittaessaan näin, Mennander käytti valtaansa, mutta samalla nosti poikansa 

asemaan, jossa pojalla oli kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa elämän kulkuun.   

  Tässä tutkielmassa tarkastelin 36 kirjettä, jotka Carl Fredrik Mennander kirjoitti 

pojalleen Carl Fredrik Fredenheimille. Ajallisesti valitsin tarkasteluun ensimmäisen 

vuosikymmenen kirjeet, ja näkökulmaksi isän suhteen poikaansa, jonka vuoksi en tarkastellut 

heidän välillään tapahtuvaa dialogia. Mielenkiintoisia tutkimusaiheita olisi vielä 

tarkasteltavana, kuten se, miten lapsuuden kasvatus ja arvot näkyivät aikuisen Fredenheimin 

elämässä, sekä millaisia asioita he käsittelivät myöhemmässä kirjeenvaihdossaan. 

Tarkasteltavia kirjeitä olisi tarjolla runsaasti, sillä Mennander kirjoitti pojalleen yli 800 

kirjettä 31 vuoden aikana. Tämän tutkielman puitteissa kirjeistä tuli tarkastelua ainoastaan alle 

kymmenen prosenttia.  
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