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Emansipaatiota, diakoniaa ja filantropiaa
Pohjoispohjalaiset naiset diakoniaa ja hyväntekeväisyyttä
edistämässä 1900-luvun alkupuolelle saakka

HANNU MUSTAKALLIO

Diakonian historia on ennen muuta diakonissojen kou-
lutuksen ja työskentelyn historiaa. Tähänastisessa suo-
malaisessa diakonian historiallisessa tutkimuksessa
naiset eivät kuitenkaan ole aina saaneet sitä paik-
kaa, joka heille todellisuudessa kuuluu. Seuraavassa
selvitän Oulun diakonissalaitoksen vuonna 1896 ta-
pahtuneeseen perustamiseen liittyen naisten osuutta
diakonia-aatteen uranuurtajina ja käytännön toteut-
tajina Oulun seudulla. Samalla tarkastelen diako-
nia-aktiivisuuden liittymistä naisten yleisiin hyvän-
tekeväisyysharrastuksiin eli filantrooppiseen toimin-
taan 1900-luvun alkupuolelle saakka.1

Nykyaikainen evankelinen diakonia syntyi Rei-
ninmaalla Saksassa, kun pastori Theodor Fliedner pe-
rusti Kaiserswerthiin ensimmäisen diakonissalaitok-
sen vuonna 1836. Pohjoismaiden varhaisin diakonis-
salaitos aloitti toimintansa 1851 Tukholmassa, Suo-
men ensimmäinen puolestaan Helsingissä vuonna
1867. Viipuri seurasi perässä kaksi vuotta myöhem-
min.2

ROUVASVÄENYHDISTYKSISTÄ
DIAKONISSALAITOKSIIN

Helsingin diakonissalaitos syntyi 1860-luvun näl-
kävuosina silloisen yhteiskunnan johtavien piirien
aloitteesta. Laitoksen perustamiseen tarvittiin ennen
muuta everstin lesken Aurora Karamzinin suhteita ja
varallisuutta sekä Suomen Lähetysseuran ympärille
ryhmittyneiden kirkollisten piirien sisälähetyshar-
rastusta.

Helsingin diakonissalaitoksen eräänlaisena orga-
nisatorisena esivaiheena oli Krimin sodan jälkeen
1850-luvulla perustettu Helsingin rouvasväenyhdis-
tys. Aurora Karamzinin lahjoitusten ansiosta rouvas-
väenyhdistys perusti työväestölle mm. sopankeitto-
laitoksen ja lastentarhan sekä pyrki järjestämään työ-
tilaisuuksia naisille. Helsingin rouvasväenyhdistyk-
sen sihteereinä toimi eräitä tunnettuja miehiä, mm.
käytännöllisen teologian professori F. L. Schauman
ja kirjailijaprofessori Zachris Topelius. Aurora Ka-

ramzin ehdotti alun perin, että juuri rouvasväenyh-
distys olisi perustanut diakonissalaitoksen, mutta niin
pitkälle yhteiskunnan johtavien kerrosten hyvänte-
keväisyysharrastus ei ulottunut.3

Myös Oulun diakonissalaitoksen juuria voi läh-
teä hakemaan kaupungissa jo 1850-luvulla toimin-
tansa aloittaneesta rouvasväenyhdistyksestä. Frun-
timmersföreningen i Uleåborg oli perustettu vuonna
1856. Yhdistyksen ensimmäisenä sihteerinä toimi Ou-
lun kirkkoherra Gustaf Erik Fogelholm. 1870-lu-
vulla sihteerin tehtäviä hoitivat konsuli Fredrik Borg
- joka sittemmin lahjoitti Oulun diakonissakodille sen
ensimmäiset tilat ja toimi muutoinkin laitoksen me-
senaattina -, pastori Wilhelm Lindstedt - Oulun suo-
menkielisen yksityislyseon perustaja -ja Karl August
Snellman, Oulun tunnetuimpiin laivanvarustajiin ja
sahateollisuusmiehiin kuuluneen Johan Wilhelm Snell-
man Gisonin poika, myöhempi kauppaneuvos.

1870-luvun lopulla yhdistyksen jäseniksi liittyi-
vät mm. lehtorinrouvat Minken Kivekäs, Alma Ro-
sendal ja Lydia Hällfors, joka toimi ainakin vuonna
1879 yhdistyksen varapuheenjohtajana. Silloinen pu-
heenjohtaja oli rouva Rösli Snellman, oululaisen lii-
kemiehen Albert Oskar Snellmanin sveitsiläissyn-
tyinen puoliso ja K. A. Snellmanin käly. Lydia Häll-
fors oli vuosina 1903-1916 Oulun diakonissakodin
johtajana toimineen pastori Uno Wegeliuksen äiti.4

Rouvasväenyhdistys oli hyväntekeväisyyteen kes-
kittynyt organisaatio, jolla oli vuosikymmeniä oma
paikkansa Oulun kaupungin köyhäinhoidossa. Sa-
moin kuin silloinen köyhäinhoito myös rouvasväen-
yhdistys jakautui aluksi kuuteen piiriin, joissa kussa-
kin oli valvojana kaksi johtokunnan jäsentä. Yhdis-
tys perusti 1860-luvulla lastenkodin ja köyhien työ-
laitoksen sekä 1880-luvulla lastenseimen. Yhdistyk-
sen ohjelmaan kuului myös kotityön hankkiminen
naisille. Viljo Remes on lisäksi noteerannut Oulun rou-
vasväenyhdistyksen vuonna 1866 Suomen Lähetys-
seuralle tekemän huomattavan lahjoituksen, joka oli
kaksinkertainen muualta kuin Kuopion hiippakun-
nasta tulleiden lahjoitusten yhteismäärään verrattu-
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na. Samana vuonna Oulussa oli SLS:n kirja-asia-
miehenä neiti Margaretha Wetterstén, millä oli epäi-
lemättä yhteys edellä mainittuun lahjoitukseen ja mi-
kä osoitti oululaisten naisten tiettyä edistyksellisyyt-
tä.5

Rouvasväenyhdistyksen suomenkielinen nimi oli
oikeastaan Oulun naisyhdistys. Sen vuonna 1899 pai-
nettujen suomenkielisten sääntöjen mukaan yhdis-
tyksen tarkoituksena oli tukea yleistä vaivaishoitoa
hankkimalla kaupungin köyhille työtilaisuuksia sekä
avustamalla lasten ruumiillista ja siveellistä kasva-
tusta. 1800-luvun lopulla rouvasväenyhdistyksen pu-
heenjohtajana oli rouva Aina Borg, konsuli Fredrik
Borgin puoliso, myöhemmin taas rouva Eva Wae-
nerberg, jonka puoliso oli "Jumalan juoksupoikana"
tunnetuksi tullut ja moniin kristillissosiaalisiin hank-
keisiin osallistunut lehtori Georg Waenerberg. Kaik-
ki he toimivat aktiivisesti myös diakonissakodin
piirissä. Rouvasväenyhdistyksen toiminta Oulun seu-
dulla lakkasi virallisesti vuonna 1958 kestettyään sa-
takunta vuotta.6

1870-luvun lopulla Oulussa oli olemassa myös
erityinen fennomaanisten naisten toveripiiri eli Suo-
malainen naisseura, miesten Suomalaisen klubin vas-
tine. Naisseuraan kuulunut Minken Kivekäs, jonka
puoliso K. F. Kivekäs oli Pohjois-Suomen tunne-
tuin fennomaani, kirjoittaa muistelmissaan, että seu-
ran jäsenet kokoontuivat viikoittain kodeissa kes-
kustelemaan isänmaallisista asioista ja järjestivät suo-
malaisia iltamia. Suomalainen naisseura teki myös
aloitteen suomalaisen tyttökoulun saamiseksi kau-
punkiin.7

Rouvasväenyhdistys ja Suomalainen naisseura
olivat oululaisen herrasväen yhteiskunnallisten har-
rastusten tyyssijoja, vaikka myös kirkollisia piirejä
osallistui niiden toimintaan. Voimme kuitenkin erot-
taa Oulun seudulla selväpiirteisen diakoniaharras-
tuksen linjan, jota sitäkin voidaan seurata 1800-luvun
puolivälistä lähtien.

POHJOISSUOMALAISEN
DIAKONIAHARRASTUKSEN ALKU

Vuonna 1852 oli Limingan kirkkoherra Aron Gus-
taf Borg tutustunut ensimmäisenä suomalaisena Kai-
serswerthin diakonissalaitoksen toimintaan Saksas-
sa. Oulun kaupungin ohella juuri Limingan pitäjä nou-
seekin huomattavaan asemaan suomalaisen diakonian
varhaishistoriassa. Kun pastori Theodor Fliedner esit-
ti vieraalleen kysymyksen, joko suomalaiset tekivät
diakoniatyötä, Borg meni sanattomaksi: "Minä lyy-

1 Tämän artikkelin asiasisältö on dokumentoitu yksityiskoh-
taisemmin kuluvana vuonna (1999) ilmestyvässä tutki-
muksessani "Palvelun poluilla Pohjois-Suomessa. Oulun
Diakonissakoti - Oulun Diakonissalaitos 1896 - 1996. I
Esihistoria ja vuodet 1896-1916".

2 Diakonian historian suomalaisia perusteoksia ovat edelleen
Erkki Kansanahon tutkimukset Sisälähetys ja diakonia
Suomen kirkossa 1800-luvulla (Pieksämäki 1960) ja Sata
vuotta kristillistä palvelutyötä. Helsingin Diakonissalaitos
1867-1967 (Porvoo 1967).

3 Tuoretta näkökulmaa Helsingin diakonissalaitoksen mo-
nesti käsiteltyihin alkuvaiheisiin tuo Kaisa Majamäki Au-
rora Karamzin uskonnollisena persoonana ja karitatiivis-
diakonisen toiminnan uranuurtajana. Yleisen kirkkohisto-
rian pääainetutkielma 1989, HYTTK. Rouvasväenyhdis-
tyksistä myös Sven-Erik Åström Kuinka herrasväenrouvat
löysivät köyhälistön. - Heikki Waris ja 15 tohtoria. Sosiaa-
lipoliittisen yhdistyksen julk. 7. Porvoo 1961, 15-27; Hen-
rik Stenius Frivilligt, jämlikt, samfällt. Föreningsväsendets
utveckling i Finland fram till 1900-talets början med spe-
ciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott.
SSLF 545. Diss. Helsingfors. Ekenäs 1987, 165-169; Irma
Sulkunen Naisten järjestäytyminen ja kaksijakoinen kansa-
laisuus. - Kansa liikkeessä. Vaasa 1987, 169, 171;
Alexandra Ramsay Seurapeli vai filantropiaa? - Helsingin
Rouvasväen yhdistyksen suuret arpajaiset vuonna 1861. -
HAik 1988, 291-300; Ramsay Huvudstadens hjärta. Fi-
lantropi och social förändring i Helsingfors - två frun-
timmersföreningar 1848-1865. Diss. Helsingfors 1993.

4 Oulun maakunta-arkisto (OMA), Fruntimmersföreningen i
Uleäborgin arkisto A: l, Jäsenluettelo 1856-1879. Frun-
timmersföreningenin esimuoto lienee ollut naisenemmis-
töinen yhdistys, joka oli vuonna 1848 perustettu tukemaan
työläislasten koulua. Ilmarinen 47/1848; Åström 1961, 26
viite 11. Keskeisten vaikuttajien sukulaisuussuhteista Han-
nu Mustakallio Sukujen Oulu vuosisadanvaihteessa. - Ou-
lun sukututkija 1997: 1. Snellmaneista Kaj Snellman Snell-
manin suvun talo Oulussa 1796-1938. Oulu 1983 (myös
Samuli Onnelan johdantokirjoitus).

5 Viljo Remes Siemen kasvaa puuksi 1859-1895. Sata vuotta
suomalaista lähetystyötä I: 2. Pieksämäki 1993, 363 viite
86, 369 viite 83.

6 Viitteessä 4 mainittu arkisto A: 11, painetut ruotsinkieliset
(1898) ja suomenkieliset (1899) säännöt. Myöhemmät
sääntömuutos- ja toimihenkilötiedot OMA Oulun kaupun-
ginarkisto, Ha: 4 Lakanneita yhdistyksiä koskevat asiakir-
jat. Kustaa Hautala Oulun kaupungin historia IV. 1856-
1918. Oulu 1976, 373-375.

7 Kansallisarkisto (KA) Stenbäck-Kivekkään suvun arkisto
A 4, K. F. Kivekäs Ottilia-sisarelleen (Stenbäck) 26.11.
1876; OMA Piispatar A. Mannermaan lahjoitus A: l, Min-
ken Kivekkään omaelämäkerta; Kaiku 145/30.6. 1925,
Minken Kivekäs (J. A. Mannermaa).
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kistyin alas, minun sydämmen oli täysi - minä itkin
omaa ja Suomenmaan syntivelkaa."8

Helsingin diakonissalaitoksen alkuvaiheissa voi
havaita selvää pohjoispohjalaista vaikutusta. Laitok-
sessa toimitettiin ensimmäinen diakonissavihkimys
vasta vuonna 1873. Tällöinkin oli vain yksi vihittä-
vä, Emma Wichmann. Hän oli kotoisin juuri Limin-
gasta, ja hänestä tuli 1870-luvulla lyhyeksi aikaa Hel-
singin diakonissalaitoksen kolmas johtajatar.
Wichmann oli ensimmäinen pohjoissuomalainen dia-
konissa. Koko maa huomioon ottaen hän oli kuiten-
kin vasta toinen. Viipurin diakonissalaitoksessa oli
nimittäin toimitettu ensimmäinen diakonissavihki-
mys 1872.

Wichmannin kaksi vuotta kestäneellä kaudella
Helsingin laitokseen ilmoittautui kymmenen uutta
oppilasta, joista peräti kuusi oli kotoisin Limingan-
Oulun tienoilta. Wichmann ei kuitenkaan viihtynyt
kauan Helsingissä, vaan palasi pian kotiseudulleen.
Huomiota herättää, että Emma Wichmannin jätet-
tyä johtajartarentoimen yhtä lukuun ottamatta kaikki
suomenkieliset sisaret erosivat laitoksesta. Wichmann
toimi Limingassa kirkkoherra Julius Immanuel Berg-
hin perustaman orpolastenkodin johtajattarena. Bergh
oli hänet aikoinaan lähettänytkin Helsinkiin koulu-
tettavaksi tähän tehtävään. J. I. Bergh oli tunnettu he-
rännäispappi, joka oli seurannut Kuopion tuomioro-
vastiksi siirtynyttä A. G. Borgia Limingan kirkko-
herrana.9

Rovasti Berghillä oli Mimmi-niminen tytär, joka
oli jo 1860-luvun lopulla tutustunut isänsä kanssa Hel-
singin laitokseen mutta kokenut siellä tiettyä vierautta.
Hän piti läpi elämänsä yhteyttä Helsingin diakonis-
salaitoksen vahvaan mieheen, professori Otto E. A.
Hjeltiin, heränneeseen lääkäriin ja myöhempään ark-
kiatriin. Oululaisista diakonia-aktivisteista myös Ly-
dia Hällfors (aiemmin Wegelius) seurasi Helsingin
laitoksen toimintaa jo 1860-luvun lopulta lähtien;
1870-luvulla hän toimi Helsingin suomalaisen tyttö-
koulun opettajana.10

Oikeastaan jo 1870-luvulta lähtien on havaitta-
vissa eräs suomalaisen diakonian historiaan kuuluva
perusvastakohta. Ne jotka olivat yhteiskunnallisesti
fennomaaneja eli suomenmielisiä ja uskonnollisesti
kuuluivat heränneisiin, suhtautuivat kriittisesti Hel-
singin laitokseen ja sen periaatteisiin. Ruotsinkielel-
lä oli vahva asema diakonissakoulutuksessa, ja us-
konnollisesti laitoksen toimintaa leimasi evankelioivan
herätyskristillisyyden henki.

Limingan rovastista J. I. Berghistä ja orpolasten-
kodin johtajattaresta Emma Wichmannista voidaan

vielä myöhemminkin vetää vaikutusyhteyksiä, jotka
ulottuvat takaisin Helsingin diakonissalaitokseen saak-
ka. Tällöin tulee kysymykseen Lina (Sofia Karolina)
Snellman, aiemmin mainitun oululaisen liikemiehen
J. W. Snellmanin lempitytär ja mm. K. A. Snellma-
nin sisar. Lina Snellman turvautui nuoruutensa tär-
keässä kriisivaiheessa Limingan rovastin neuvoihin.
Hän ystävystyi Berghin lasten, erityisesti Mimmin
kanssa.

Oulusta oli tiiviit kauppayhteydet Tukholmaan.
Niinpä olikin luontevaa, että kun Lina Snellman ha-
lusi omistautua diakonian palvelukseen, hän sai kou-
lutuksensa juuri Tukholman laitoksessa eikä Helsin-
gissä. Myös hänen oululainen lapsuudenystävänsä
Charlotte Wetterstén oli hankkinut koulutuksensa
Tukholmassa. Wettersténiä kaavailtiin 1879 Viipu-
rin diakonissalaitoksen johtajattareksi, mutta hän ei
halunnut ottaa tehtävää vastaan. Hänen vanhempi si-
sarensa, Suomen Lähetysseuran varhaisena kirja-asia-
miehenä toiminut Margaretha Wetterstén opiskeli
myös sekä Tukholman että Helsingin diakonissalai-
toksissa, mutta hänestä ei tullut koskaan diakonissaa.

Lina Snellman teki vuonna 1881 yhdessä parhaan
ystävänsä, oululaisen Anna Maria (Nanna) Fogel-
holmin kanssa opintomatkan, jonka aikana he tutus-
tuivat diakonissalaitosten toimintaan Keski-Euroo-
passa ja Pohjoismaissa. He kävivät muun muassa Kai-
serswerthin laitoksessa ja kulkivat siis A. G. Borgin
jalanjäljissä. Diakonian tehtäviin valmistuvat kierte-
livät siis jo yli sata vuotta sitten laajoilla Euroopan-
matkoilla tutustumassa tulevaan alaansa.

Lina Snellmanin tulo Helsingin diakonissalai-
toksen johtajattareksi 1883 aloitti uuden vaiheen lai-
toksen historiassa. Hänen yli 40 vuotta kestänyt joh-
tajatarkautensa nostaa hänet merkittävimmäksi suo-
malaiseksi diakonia-alan vaikuttajanaiseksi. Lina
Snellman lujitti Helsingin diakonissalaitoksen sitei-
tä skandinaavisiin diakonissalaitoksiin, erityisesti
Tukholmaan, samalla kun sen siteet Venäjän hallit-
seviin piireihin heikkenivät. Niin kuin Aurora Ka-
ramzinilla ja eräillä pohjoismaisilla virkasisarillaan
Lina Snellmanilla oli lähtökohtanaan huomattava yh-
teiskunnallinen ja taloudellinen asema.11

Saksalaisperäinen diakonissakasvatus toi suo-
malaiseen yhteiskuntaan uudenlaisen elämänmuodon,
joka osaltaan muutti naisten asemaa. Helsingissä ja
Viipurissa noudatettiin ns. sisarkotijärjestelmää. Sen
mukaan diakonissaoppilaat, koesisaret ja valmiit dia-
konissat sitoutuivat eliniäkseen diakonissalaitoksen
palvelukseen. Laitos puolestaan vastasi heidän kou-
lutuksestaan, ylläpidostaan sekä sosiaaliturvastaan.12



Nainen oli vielä 1800-luvun jälkipuoliskolla oi-
keudellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti riippu-
vainen miehestä. Hänen elämänsä vaihtoehtoja oli-
vat sukulaisiin turvautuminen, avioliiton solmimi-
nen, palvelijantyö tai opettajan uralle antautuminen.
Diakonissan työ toi naiselle yhden uuden vaihtoeh-
don. Samalla naisen perinteiset siteet lapsuudenko-
tiin höltyivät; vanhempienkodin korvasi sisarkoti.
Näin kysymyksessä oli myös vähittäinen irtautumi-
nen patriarkaalisen "huoneentaulun yhteiskunnan"
staattisista rakenteista, jotka olivat määränneet kul-
lekin perheen ja yhteiskunnan jäsenelle oman paik-
kansa.

Sisar Linan toveri Nanna Fogelholm, jonka isä
oli ollut Oulun kirkkoherra ja Oulun rouvasväenyh-
distyksen sihteeri, ei antautunut omakohtaisesti dia-
konissan uralle. Hän jäi ruotsalaisen tyttökoulun opet-
tajaksi ja johtajattareksi Ouluun. 1880-luvun alussa
kaupunkiin muodostui ystäväpiiri, johon kuului Fo-
gelholmin lisäksi muutamia muitakin aktiivisia nais-
opettajia. Näitä olivat edellä mainittu Mimmi Bergh,
joka isänsä kuoleman jälkeen oli muuttanut Limin-
gasta Ouluun, sekä Jenny Ingman, joka puolestaan oli
syntynyt papintyttärenä Siikajoella ja toimi sittem-
min Oulun suomalaisen tyttökoulun ensimmäisenä
johtajattarena. Ystäväpiiriin kuuluivat lisäksi lehto-
rinrouva Lydia Hällfors sekä Eva von Fieandt, Oulun
lääninsairaalan lääkärin Karl von Fieandtin puoliso.

Tämä naispiiri perusti kohta kaksi työkotia Ou-
lun kaupungin köyhille lapsille. Näin alkoi oulu-
laisten vahvojen naisten monipuolinen kristillisso-
siaalinen toiminta, joka sittemmin johti varsinaisen
diakoniaharrastuksenkin viriämiseen.13 Lydia Häll-
fors kutsui sitä paitsi vuonna 1886 koolle kokouksen
Konkordia-liiton haaraosaston perustamiseksi Oulun
lääniin; liitto jakoi apurahoja naisten opintojen edis-
tämiseksi. Liiton vuonna 1893 painettu jäsenluettelo
käsittää 160 pohjoissuomalaista, joista hieman yli 20
oli miehiä. Oulun filantrooppisista harrastuksistaan
tunnettua liike-elämää ja sivistyneistöä edustivat mm.
edellä muissa yhteyksissä jo esiintyneet opettajat Mim-
mi Bergh ja Nanna Fogelholm, tohtorinna Eva von
Fieandt, lehtorinrouvat Lydia Hällfors, Minken Ki-
vekäs ja Alma Rosendal, kauppaneuvoksetar Rösli
Snellman sekä konsulinna Aina Borg.14 Fogelholm
toimi Konkordia-osaston puheenjohtajana ainakin
1897-190.3.15

1880-luku tunnetaan maassamme uusien aattei-
den vuosikymmenenä, jonka tunnussanana oli va-
pautuminen vanhoista auktoriteeteista, emansipaa-
tio. Naiskysymys ja työväenkysymys nousivat silloin

vilkkaan pohdinnan kohteeksi mm. Minna Canthin
ansiosta. Naiskysymys koetteli myös perinteistä pat-
riarkaalisuutta puolustaneen luterilaisen kirkon ase-
mia. Tähän keskusteluun antoi yksi mainitun oulu-
laisen naisryhmän jäsenistä oman panoksensa. Hän
oli Mimmi Bergh, joka toimi uskonnonopettajana val-
tion tyttökoulussa ja vähän myöhemmin myös Oulun
suomalaisen jatko-opiston johtajattarena.16

Bergh julkaisi 1889 laajankirjasen Silmäyksiä ai-
kamme emansipatsiooni-pyrintöihin, etenkin naisky-
symykseen, Jumalan sanan valossa. Siinä hän pohti
kysymystä, miten kristittyjen tuli suhtautua ajankoh-
taisiin vapautumispyrkimyksiin. Berghin mukaan va-
paus toteutui syvimmiltään vain ihmisen nöyrtyessä
Jumalan tahtoon. Herran täytyi itse olla johtamassa
vapauttamistyötä. Sitä vastoin ei auttanut, jos nainen

8 Erkki Kansanaho (1960, 119s, 123; 1967,20s) esittää Bor-
gin jo Kaiserswerthin-matkan aikaan Kuopion tuomioro-
vastiksi, vaikka tämä lähti Limingasta vasta viisi vuotta
myöhemmin (l 857). Virhe on sittemmin toistunut lukuisis-
sa yleisesityksissä.

9 KA Helsingin Diakonissalaitoksen johdon arkisto (uusi
talletus) Ba: l Sisarkirja I; Kansanaho 1960, 135-142,
149; Kansanaho 1967, 37-54, 62s.

l0 Helsingin yliopiston kirjasto (HYK) Otto E. A. Hjeltin
kok. Mimmi Bergh Hjeltille 1878-1912 (yhteensä 22 kir-
jettä) ja Lydia Hällfors Hjeltille 31.5. 1908. Lydia Hällfor-
sin omaelämäkerta; Äidin muistelmia. Porvoo 1924.

11 Snellmanista erityisesti Edvin Wirén Lina Snellman. Elä-
mäkerta. Porvoo 1927. Wettersténeistä Kansanaho 1967,
50,71-73, 81s, 105, 137s.

12 Eeva Hurskainen Sisar Linan tyttäret. Jyväskylä 1992.
13 Åbo Akademis Bibliotek, Släkterna Bergroth & Hällfors'

brevsamling l, Lydia Hällfors Angelika-sisarelleen (Ber-
gius o.s, Bergroth) 28.1.1884 ja Ines Achrenille (o.s. We-
gelius) 31.5. 1885; Hällfors 1924, 171s.

14 OMA Konkordia-liiton Oulun haaraosaston arkisto Ea: l
Konkordia Förbundets interimsstyrelse Lydia Hällforsille
helmikuussa 1886 ja Hällforsin merkintä, jonka mukaan
perustava kokous oli määrä pitää 10.4.1886 Oulun ruotsa-
laisen lyseon tiloissa; Konkordia Förbundets interims-
agenter i Uleåborgs län; Förteckning öfver medlemmar i
Konkordia, förbund för kvinnostipendier. Helsingfors
1893, 72-77 (myös edellä mainittu arkisto Ba: 1); Anja
Halila Naisen asema ja naisasialiike Suomessa. - Oma
maa l1. Porvoo 1961, 83.

15 Edellisessä viitteessä mainittu arkisto Ed: 2 Konkordia-
liiton painetut vuosikertomukset, Oulun haaraosaston tie-
dot.

16 Berghistä esimerkiksi Oulun Suomalaisen Tyttökoulun 50-
vuotis-Juhlajulkaisu. Oulu 193.1, 84; Kaiku 199/1.9. 1925 ,.
(J. A. Mannermaa).

KIRJOITUKSIA - UPPSATSER 97



kulki pää pystyssä, keppi kainalossa, paperossi huu-
lilla tai maisterindiplomi "lakkarissa".

Mimmi Bergh päätyi suosittelemaan naimatto-
mille naisille diakonissan kutsumusta. Uutta oli, et-
tä hän kehotti Helsingin diakonissalaitosta avaamaan
yhteyksiä myös seurakuntiin. Ulkomaisista esikuvis-
ta Bergh ei viitannut saksalaisiin laitoksiin eikä Tuk-
holmaan vaan Kristianian laitokseen, joka oli alkanut
kouluttaa sisaria nimenomaan seurakuntien palve-
lukseen. Kiinnittäessään huomiota seurakuntien tar-
peisiin Bergh itse asiassa asetti fliedneriläisen sisar-
kotijärjestelmän yksinoikeuden kyseenalaiseksi.17

Kun Bergh toivoi naisten emansipaatiopyrkimysten
edistyvän Pyhän Raamatun pohjalta, hän asettui itse
asiassa tukemaan Kuopion piispaksi vastikään tulleen
Gustaf Johanssonin ohjelmaa. Mimmi Bergh kuului
näin ollen piispa Johanssonin "opetuslapsiin". Sa-
malla hän nousi vastustamaan varsinaisia naiseman-
sipaation edustajia kuten kirjailija Minna Canthia.

Oululaisen heränneen naisopettajan kirjanen oli
omaperäinen kannanotto 1880-luvun emansipaatio-
keskusteluun. Sen lähtökohtana oli pietistinen käsi-
tys Jumalan valtakunnan ja "maailman" vastakohtai-
suudesta, mikä johti hänet torjumaan vuosikymmen-
tä hallinneet maailmankatsomukselliset ja yhteis-
kunnalliset uudistusvaatimukset. Berghin kirjanen
loppui sen tarkoitusta sattuvasti kuvaavaan huudah-
dukseen: "Edistyköön pyhän raamatun esittämä eman-
sipatsiooni!"

Jo omalla esimerkillään, toimimalla opettajana,
Bergh kuitenkin osoitti naisille heidän paikkansa muut-
tuvassa yhteiskunnassa ja sen koulutusjärjestelmäs-
sä. Bergh tuki varovasti myös sukupuolijaosta riip-
pumattoman yhteiskasvaruksen periaatetta, jota kir-
konmiehet yleensä vastustivat.18

1890-luvun puolella Mimmi Berghin diakonis-
sosiaalinen aktiivisuus laajeni vankeinhoidon pariin.
Hän toimi Oulun lääninvankilan naisosaston opetta-
jana. Bergh vaikutti keskeisimmin myös Vankein-
hoitoyhdistyksen Oulun läänin haaraosaston henkiin
herättämiseen marraskuussa 1896.19

Oulun diakonissalaitoksen esihistoria liittyy niin
oululaisen herrasväen vanhaan hyväntekeväisyys-
harrastukseen, oululaissyntyiseen Helsingin diako-
nissalaitoksen johtajattareen Lina Snellmaniin kuin
Sortavalan diakonissalaitoksen ensimmäiseen johta-
jattareenkin. Sortavalassa syksyllä 1894 käynnisty-
neen diakonissakoulutuksen äiti oli nimittäin Ou-
lusta Laatokan kaupunkiin ensin seminaarin lehto-
riksi muuttanut Jenny Ingman (sittemmin Ivalo).

YHTEYDET SORTAVALAN
DIAKONISSALAITOKSEEN

Ingman oli entisen opettajatoverinsa Mimmi Berghin
hengenheimolainen ja samalla Kuopion hiippakun-
nan piispan Gustaf Johanssonin "opetuslapsi", vaik-
ka Sortavala ei kuulunutkaan pohjoisen hiippakun-
nan alueeseen. Ingman turvautui monissa henkilö-
kohtaisissa ongelmissaan nimenomaan Gustaf Jo-
hanssonin neuvoihin, vaikka sai vaikutteita myös va-
paakirkolliselta taholta.

Kuopion hiippakunta oli 1890-luvun alun pap-
peinkokouksissa ruvennut suunnittelemaan seura-
kunnallisen diakoniatyön järjestämistä. Asiaa pohti-
maan oli asetettu erityinen toimikunta. Jenny Ingman,
vieraan hiippakunnan alueella toiminut nainen, oli oi-
keastaan ainoa henkilö, jolta tämä toimikunta sai toi-
vomaansa palautetta. Ingman kertoi, mitä hän oli ha-
vainnut Keski-Eurooppaan saakka suuntautuneilla
opintomatkoillaan.

Sekä Mimmi Bergh että Jenny Ingman olivat pait-
si uskonnollisia myös yhteiskunnallisia vaikuttajia.
He olivat molemmat käyneet Jyväskylän seminaa-
rin ja olivat selväpiirteisiä suomenmielisiä. Ruot-
sinmieliset Nanna Fogelholm ja Lina Snellman sai-
vatkin joskus aiheen "piikitellä" Mimmi Berghin fen-
nomaani-intoa, mikä johti myös vanhan ystävyyden
viilenemiseen vuosien myötä.

Sortavalan diakonissalaitoksen perustaminen Jen-
ny Ingmanin kokeman eräänlaisen näyn perusteella
loi monessa suhteessa lähtökohdat myös Oulussa myö-
hemmin aloitetulle diakonissakoulutukselle. Ingman
oli vakuuttunut kokonaan kansalliselle pohjalle ra-
kentuvan diakonissalaitoksen välttämättömyydestä.
Sen tuli työskennellä suomalaisen kansan hyväksi
ja palvella maalaisseurakuntien tarpeita.

Tämä fennomaaninen näkemys ilmeni esimer-
kiksi siinä, että sekä Sortavalassa että myöhemmin
Oulussa valmistuvista sisarista haluttiin alkuvaiheessa
käyttää ikään kuin suomalaistettua nimitystä. Ei pu-
huttu diakonissoista vaan mieluummin diakonitta-
rista, jossa termissä oli siis suomalainen pääte. Täs-
sä nimityksessä ei ollut mitään vähättelevää sävyä
niin kuin joskus on esitetty. Päinvastoin ajateltiin, et-
tä diakonitar on paljon kauniimpi nimitys kuin dia-
konissa.20



OULULAISET NAISET JA MIEHET
KRISTILLISSOSIAALISTA OHJELMAA
TOTEUTTAMAAN
Oulussa ruvettiin vuodenvaihteesta 1893-1894 läh-
tien suunnittelemaan oman diakonissalaitoksen pe-
rustamista. Tammikuussa 1894 perustettiin erityinen
kirkollinen diakonaatti seurakunnan väliaikaiseksi
diakoniatoimikunnaksi. Jäseniksi toimikuntaan va-
littiin paitsi seurakunnan vakinaiset papit myös neljä
muuta henkilöä, "kaksi kumpaakin sukupuolta", ku-
ten pöytäkirjassa painokkaasti todettiin. Naisilla oli
toimikunnassa tasavahva asema.

Naisjäseniä olivat Mimmi Bergh ja Lydia Häll-
fors, jotka olivat tutustuneet Helsingin diakonissa-
laitoksen toimintaan jo sen alkuvaiheessa. Diakonis-
salaitoshankkeen primus motorina ollut kirkkoherra
Waldemar Wallin vetosi aluksi mukaan tuloaan vas-
tustelleen Berghin "emansipaatiokirjaan", jonka oh-
jelmaa oli nyt siis ruvettava Oulussa toteuttamaan.
Kielipoliittisessa suhteessa oli oireellista, ettei dia-
konaatin perustajiin näytä kuuluneen Oulun ruotsa-
laisen tyttökoulun johtajatar Nanna Fogelholm, vaik-
ka hän oli aikoinaan tutustunut Kaiserswerthin lai-
toksiin Lina Snellmanin kanssa.21

Tulevan diakonissalaitoksen kohtalo kytkeytyi
ennen muuta johtajatarkysymyksen ratkaisuun. Syk-
syllä 1894 ensimmäiseksi johtajattareksi lupautui 25-
vuotias papintytär Selma Stenbäck Ulvilasta; hänen
setänsä oli oululaisen Kaiku-lehden tunnettu päätoi-
mittaja K. F. Kivekäs. Selma Stenbäck oli Oulun dia-
konissakoulutusta suunnitellessaan yhteyksissä Sor-
tavalan Jenny Ingmaniin. Myös Selma Stenbäck il-
maisi - kolmantena tarkastelumme piiriin kuuluvana
naisena- olevansa teologis-uskonnollisesti piispa Jo-
hanssonin oppilas, joka piti mm. diakonissan virka-
pukua "katolisena" ja "farisealaisena" jäänteenä. Täs-
sä suhteessa hän edusti täysin toista kantaa kuin Hel-
singin laitoksen johtajatar Lina Snellman.

Kun Selma Stenbäckillä ei ollut vielä minkään-
laista diakonissan koulutusta, Jenny Ingman, Gustaf
Johansson ja Waldemar Wallin ohjasivat hänet yk-
sissä tuumin ulkomaille. Stenbäck aloitti vuoden kes-
täneen kurssinsa Lovisenbergin laitoksessa Kristia-
niassa eli nykyisessä Oslossa helmikuussa 1895. Maa-
liskuussa 1896 Selma Stenbäck sai Kristianiassa opin-
tonsa päätökseen suoritettuaan sikäläisen sairaan-
hoitajakurssin. Seuraavana syksynä Stenbäck oli sit-
ten ainoana varsinaisena päätoimisena työntekijänä
aloittamassa Oulun diakonissakodin toimintaa.

Väliaikaisen diakonaattitoimikunnan perinteiden
mukaista oli, että diakonissakodin sisäisistä asioista

päättävään johtokuntaan kuului johtajattaren, lääkä-
rin (piirilääkäri Konrad Relander), sielunhoitajan
(Waldemar Wallin) ja uskonnonopettajan (rehtori
Mauno Rosendal) lisäksi kaksi erikseen kutsuttua nais-
ta. Näin johtokunnassa oli tasavahva naisten ja mies-
ten edustus. Johtajatar toimi ensimmäisen vuoden ajan
johtokunnan puheenjohtajana, ja naisista siihen kuu-
luivat Mimmi Bergh ja rouva Venny Braxén. Braxén
oli papintytär, syntyisin Krank, jonka kristillisso-
siaalinen aktiivisuus ja naisasian harrastus ilmeni
muissakin yhteyksissä. Hän oli ollut johtava hahmo
jo perustettaessa vuonna 1891 seurakunnalliselta poh-
jalta raajarikkoisten lastenkotia. Lastenkodin ylläpi-
täminen oli alkuvaiheessa lähes yksinomaan naisille
kuulunut tehtävä; sen johtokuntaan kuului pelkästään
naisia. Tosin myös konsuli Fredrik Borg, kirkkoher-
ra Wallin ja diakonissakotia palvelleet lääkärit antoi-
vat sille tukensa.22

Oulun diakonissakodin parin ensimmäisen vuo-
den aikana nuori johtajatar Selma Stenbäck ja Oulun

17 Mimmi Bergh Silmäyksiä aikamme emansipatsiooni-pyrin-
töihin, etenkin naiskysymykseen, Jumalan sanan valossa.
Porvoo 1889.

18 Berghin kirjaa on analysoinut edelleenkin kestävällä taval-
la arvoisa jubilaarimme: Juha Seppo Den savolaxisk-öster-
bottniska pietismen och kulturlivet 1888-1898. - SKHS
vuosik. 58-59 (1968-1969). Borgå 1970,211-213. Uusin
esitys, Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksessa val-
mistunut väitöskirja, perustuu tämän artikkelini ensimmäi-
seen monisteversioon: Lea Henriksson Naisten terveystyö
ja ammatillistumisen politiikka. STAKES Sosiaali-ja ter-
veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia
1998. Jyväskylä 1998, 87-90.

19 OMA Oulun läänin vankeinhoitoyhdistyksen arkisto Ea: l
Direktionen för Länsfangelset i Uleåborg tili fröken Mim-
mi Bergh 16.2. 1895; Kaiku 133/18.11. 1896.

20 Jenny Ingmanista Rosa & Naëmi Ingman Jenny Ivalo päi-
väkirjansa valossa. Sortavala 1920; Kansanaho 1960, 286-
308.

21 Kielipoliittisiin linjaeroihin liittyi se, että Nanna Fogel-
holm valittiin syyskuussa 1906 Oulussa perustetun ruotsa-
laisen kansanpuolueen paikallisosaston väliaikaiseen joh-
tokuntaan. Carl-Eric Silvander Svenska Folkpartiet i Uleå-
borg 1906-1996. Uleåborg 1998, 10. Lina Snellman puo-
lestaan tunnustautui myöhemmin samaan puolueeseen.
Aikalaiskirja. Helsinki 1920, 430.

22 Hautala 1976, 375; Sirpa Kokko Oulun Raajarikkoisten
lastenkotiyhdistys. Jyväskylä 1986.
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mahtava kirkkoherra Waldemar Wallin23 joutuivat
eräissä asioissa vastakkain tavalla, joka sittemmin joh-
ti johtajattaren eroon. Tämä liittyi ensimmäisen vuo-
den jälkeen toteutettuun organisaatiomuutokseen, jos-
sa entinen johtokunta sulautettiin laajempaan toimi-
kuntaan sekä johtajattaren ja naisten asemaa päätök-
sentekijöinä heikennettiin varsin selvästi.

Venny Braxén toimi puheenjohtajana myös hel-
mikuussa 1899 perustetussa Oulun Nuorten Naisten
Kristillisessä Yhdistyksessä, Oulun NMKY:n pai-
kallisessa sisarjärjestössä. Yhdistyksen ensimmäise-
nä sihteerinä toimi diakonissakodin toinen johtajatar
Irene Bergroth (myöhemmin Rosenqvist); myös kol-
mas johtajatar Aino Relander kuului yhdistyksen joh-
toon.24 Diakonissakodista oli henkilötasolla vahvat yh-
teydet sekä NMKY:hyn että NMKY:hyn.

Sekä nais- että miespuolisia diakonia-aktivisteja,
mm. rouva Venny Braxén ja kirkkoherra Wallin, oli
ajamassa myös De gamlas hem -nimisen yhdistyksen
perustamista syksyllä 1897. Yhdistyksen päämäärä-
nä oli oman vanhainkodin avaaminen "kunnianar-
voisille ja sivistyneille" naisille. Hanketta, joka to-
teutui vuonna 1899, leimasi vahva uskonnollinen hen-
ki.25

Vuoden 1905 suurlakon j aikeen oululaisten nais-
ten keskuudessa käynnistyi vielä Valkonauhan, rait-
tius-, siveellisyys-ja eläinsuojeluohjelmaa korosta-
neen anglosaksisperäisen liikkeen toiminta. Ehkä ei
ollut yllättävää, että Oulun valkonauhayhdistyksen en-
simmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Lydia Hällfors.
Erityisen siveellisyysosaston puheenjohtajaksi taas tu-
li Venny Braxén. Ensimmäiseen johtokuntaan kuului
myös mm. neiti Fanni Luukkonen, myöhempi lotta-
kenraali.26 Oulusta pääkaupunkiin siirtynyt Irene Ro-
senqvist toimi sekä Helsingin Valkonauhan että kes-
kusjärjestön varapuheenjohtajana.27

Sadan vuoden takaiselle Oululle oli kuvaavaa mo-
nien kristillissosiaalisten ja filantrooppisten harras-
tusten keskittyminen samojen piirien käsiin. Pääasiassa
samat kirkolliset aktivistit huolehtivat Raajarikkois-
ten lastenkodista, Diakonissakodista, Suomen van-
keusyhdistyksen haaraosastosta, Rouvasväenyhdis-
tyksestä, Valkonauhasta sekä sukupuolijaon mukai-
sesti NMKY:stä ja NNKY:stä. Näistä osa oli jo ni-
mensä mukaan vain naisille tarkoitettuja yhdistyksiä,
osa sellaisia, joissa molempien sukupuolten edustajat
toimivat rinta rinnan. Uudet yhdistysperäiset työmuodot
olivat syntyneet Oulun seurakunnan piirissä; nimen-
omaan diakonissakoti, NMKY ja NNKY huolehti-
vat omista työaloistaan ikään kuin seurakunnan puo-
lesta.

Oulun diakonissakodin johtaja Uno Wegelius pe-
rusti lähinnä tanskalaisten esikuvien pohjalta syksyl-
lä 1907 Oulun veljeyspiirin. Tämä kokosi sekä"maal-
likkoveljet" että "kristillismieliset naiset" - toisin sa-
noen edellä mainittujen yhdistysten ydinjoukon- huo-
lehtimaan keskitetysti sisälähetystyön järjestämises-
tä Pohjois-Suomen pääkaupungissa. Työtä tosin suun-
niteltiin erikseen miesten ja naisten piirissä, mutta pää-
määränä oli ylittää niin sukupuoli- kuin yhteiskun-
nalliset rajat. NMKY:n, NNKY:n, Valkonauhan ja
Vankeinhoitoyhdistyksen haaraosaston aktivistien yh-
teistyö johti mm. kristillistä lastensuojelutyötä teke-
vän yhdistyksen Nuorten Ystävien perustamiseen juu-
ri syksyllä 1907. Alunperin allianssikristillisellä poh-
jalla toimineen Oulun veljeyspiirin rinnalle Wegelius
perusti vuonna 1912 Oulun seurakunnallisen veljeys-
piirin. Tämä vapaa seurakuntayhteisö tuki mm. Nuor-
ten Ystävien sekä NMKY:n ja NNKY:n toimintaa. Ni-
mitys tosin viittasi vain miespuolisiin maallikoihin.28

ENSIMMÄISET POHJOISSUOMALAISET
NAISASIAYHDISTYKSET

Merkille pantavaa on, että varsinaisia naisasiayhdis-
tyksiä ei Oulussa ollut perustettu vuosisadanvaihtee-
seen mennessä. Ensimmäinen pohjoissuomalainen
naisyhdistys perustettiin vuonna 1903 Liminkaan. Li-
mingan Naisyhdistys liittyi fennomaanisella pohjalla
toimivaan Suomen Naisyhdistykseen.29 Liminkalaiset
olivat ylipäätään edelläkävijöitä vilkkaassa yhdis-
tysaktiivisuudessaan ja koulutusharrastuksissaan; Li-
mingasta valmistui nuoria - myös tyttöjä - opettajik-
si suhteellisesti enemmän kuin muista pohjoissuoma-
laisista maalaiskunnista. Pitäjässä oli sekä varallisuutta
että valistuneisuutta eli koulutustahtoa.30 Liminka oli
samalla ensimmäinen kunta, joka otti kiertävän sai-
raanhoitajan toimeen Oulun diakonissakodista val-
mistuneen sisaren. Hän oli työhönsä kesällä 1900 ryh-
tynyt Fiina Spets.

Ouluun perustettiin vuonna 1907 Suomalaisen
Naisliiton haaraosasto Oulun naisliitto, joka oli si-
doksissa nuorsuomalaiseen puolueeseen. Sen johto-
henkilöihin kuului edellä mainittu Fanni Luukko-
nen. Yhdistys ehti kuitenkin toimia täysipainoisesti
vain vuoden ennen lopahtamistaan.31

Oulun seudun naisasialiikettä tutkinut Iiris Raja-
niemi toteaakin autonomian ajan loppuaikaan viitaten:
"Näyttää siltä, että hyväntekeväisyysyhdistykset hy-
väksyttiin paremmin kuin itse naisasia-aate. Esim.
Fruntimmersföreningen, NNKY ja Valkonauha-jär-
jestö toimivat samaan aikaan täydellä teholla."32
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Oulun naisliitto perustettiin toisen kerran syys-
kuussa 1917. Asialla olivat nyt uudet henkilöt, jotka
tähdensivät yhdistyksen puolueettomuutta. Aloitteen
oli tehnyt Oulun lääninsairaalan ylihoitaja Naima Kur-
vinen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin mais-
teri Eine Honkavaara sekä varapuheenjohtajiksi Kur-
vinen ja opettaja Jenny Simelius, sittemmin Paula-
harju. Kokouspaikkana oli NNKY:n huoneisto, mikä
viittasi kristillissosiaalisten perinteiden jatkumiseen.
Uudesta Oulun naisliitosta muodostui leimallisesti
yhteiskunnan keskiluokkaan kuuluvien virkanaisten
- kuten opettajien ja sairaanhoitajien - sekä rouvien
yhdistys, jonka johtohenkilöillä oli 1920-luvulla
yhteyksiä edistyspuolueeseen. Se oli nuorsuomalais-
taustaisen mutta puolueettomaksi julistautuneen Suo-
malaisen naisliiton paikallisosasto.33 Paitsi paikalli-
sen NNKY:n kanssa naisliitto harjoitti jonkin ver-
ran yhteistoimintaa valkonauhayhdistyksen kanssa;
olipa Oulun naisjärjestöillä yhteinen "keskuskomi-
teakin".34

Kun Oulujoki eli entinen Oulun maalaiskunta oli
1918 saanut oman naisyhdistyksen, perustettiin 1925
yhteistyöelimeksi Pohjois-Suomen naisjärjestöjen
toimikunta. Tähän tulivat kuulumaan Limingan ja Ou-
lujoen naisyhdistykset, Oulun naisliittoja Martta-yh-
distysten piiriliitto.35 Kristillissosiaalisella pohjalla
toimivat hyväntekeväisyysyhdistykset eivät lähteneet
mukaan tähän hankkeeseen, jonka osanottajien taus-
ta oli varsin agraarinen. Kaupunkilaisyhdistykset edus-
tivat kyllä naisliikettä, mutta eivät varsinaista nais-
asialiikettä.

23 Ks. myös Hannu Mustakallio Maanpakolaisesta Tampe-
reen ensimmäiseksi kirkkoherraksi. Tuomiorovasti Walde-
mar Wallin (Walli) Oulun-kautensa lopulla ja sen jälkeen.
Oulun Diakonissalaitoksen tieteellisiä julkaisuja 1. Saari-
järvi 1998.

24 Oulun NNKY:n arkisto, käsin kirjoitettu 50-vuotiskerto-
mus 1899-1949 (alkuvuosikymmenien arkisto Oulun maa-
kunta-arkistossa); Kaiku 24/27.2. 1899; Kaleva 20.11.
1949, Oulun Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys 50-
vuotias. NMKY:n toiminnasta Arto Seppälä Ynni 100
vuotta. Oulun NMKY 1896-1996. Oulu 1996. NNKY-liik-
keestä esimerkiksi Marja-Tuulikki Siljander Nuorten nais-
ten kristillinen yhdistys Suomessa vuosina 1890-1917.
Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma 1976,
HYTTK; Matkalla. På väg. NNKY 100 vuotta Suomessa.
KFUK 100 år i Finland. Toim. Kaisa Halonen. Vantaa .
1996.

25 Uleåborgsbladet 78/9.10. 1897; Carl-Erik Silvander Sää-
tiö Oulun Vanhainkoti - De Gamlas Hem i Uleåborg
1896-1996. Oulu 1996.

26 OMA Oulun Valkonauha ry:n arkisto Ca: l Perustavan
kok. ptk. 23.1. ja 13.2. 1906, vuosikok. ptk. 29.1. 1907.
Kun Oulussa toimi erityinen raittiusseura Pohjan Leimu,
Valkonauha uskoi raittiusasian ajamisen sille. Valkonauha-
liikkeestä Sulkunen 1987, 154, 169; Maarit Hirvi Suomen
Valkonauhaliitto. Siveellisyys-ja raittiustyötä 1896-1970.
Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tut-
kielma 1992, HYTTK. Maija-Liisa Bäckström (Fanni
Luukkonen. Lottajohtaja. Keuruu 1993, 27, 29) noteeraa
Luukkosen varhaisen raittiusaktiivisuuden, mutta ei toi-
mintaa Oulun Valkonauhassa.

27 Jumalalle, kodille ja isänmaalle. Helsingin Valkonauha —
Vita Bandet i Helsingfors r.y. 1905-1980. Helsinki 1980,
13; Hirvi l992, 29.

28 Hannu Mustakallio Oulun Diakonissalaitoksen johtaja
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