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Rehumäki, Pekka, Equality on the Dance Floor. The Artisan Cultural Societies
from the 1840’s until the early 1870’s
Faculty of Humanities,  Finnish and Scandinavian History, University of Oulu, P.O.Box 1000,
FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. B 84, 2008
Oulu, Finland

Abstract
My objective in this dissertation is to clarify the early organization of the Finnish working class
into cultural societies. The model was taken from Sweden. In the present study, the early history
of the workers’ societies is followed from the mid 1840s to the beginning of the 1870’s. In Finland
the newspapers published short accounts of these cultural societies. The founding of a cultural
society was suggested in Turku already in 1856, but the 1860’s became the decade of the Finnish
cultural societies. Turku Cultural Society (1861–1870), the Workers’ Singing Society in Helsinki
(1857–1870) and the Oulu Cultural Society (1866–1873) were the largest ones. The cultural
societies in Finland can thus be seen as a later branch of a broader Swedish cultural society
movement. This was noticed already in the mid 1870’s.

Cultural societies were among the first organizations of the masses. The societies formed
libraries and newspaper reading rooms, made possible choir and drama clubs, and organised
popular lectures. At the end of the program there was a dance. The central purpose of the meetings
was to bring the gentry and the common people closer together. Although the activities were led
by the gentry, cultural societies were all born and developed from the artisans through their own
active role. In the concluding age of the guilds, the artisan youth especially needed new types of
societies in place of their guilds. The percentage of women members was noticeable. In Helsinki
women made up one half of the membership and in Turku the percentage of women rose in some
years to be two thirds of the membership.

The organization of the workers in Finland did not wait for the birth of a class conscious of its
position. It broke through in a pre-industrial structure of artisans, grew into the 1860’s cultural
societies and developed into the 1870’s industrial workers’ societies, temperance movements and
volunteer fire brigades, popular lectures, reading rooms and public libraries. As the Wright
Workers’ Movement began in the 1880’s, the cultural work was readily attached to the movement
and seen as a clear part of its structural activities.

Keywords: 1840’s, 1860’s, artisans, cultural societies, education, freedom of trade,
gentry, guilds, journeymen, libraries, workers’ movement





Rehumäki, Pekka, Tasa-arvoa tanssilattialla. Käsityöväen sivistysseurat 1840-luvulta 1870-
luvun alkuun
Humanistinen tiedekunta, Suomen ja Skandinavian historia, Oulun yliopisto, PL 1000, 90014
Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. B 84, 2008

Tiivistelmä
Tehtäväni on tässä tutkimuksessa selvittää suomalaisen työväen varhaista järjestäytymistä sivistysseu-
roihin 1860-luvulla, ajalla ennen wrightiläisiä työväenseuroja. Tutkimuksen alkuosan keskeisenä
sisältönä ovat ruotsalaiset sivistysseurat. Seuraan Ruotsin työväenseurojen varhaisinta historiaa 1840-
luvun puolivälistä 1860-luvun alkuun. Painopiste on ajanjakson alkuvaiheissa ja erityisesti Tukholman
sivistysseurassa. Suomessa seurattiin lehtien palstoilla vanhan emämaan tapahtumia, ja erityisesti tur-
kulaiset sanomalehdet julkaisivat pieniä uutisia ruotsalaisista sivistysseuroista. 

Ensimmäisen kerran sivistysseuran perustamista ehdotettiin Turussa vuonna 1856, mutta varsinai-
set perustamistoimet pääsivät käyntiin vasta aivan seuraavan vuosikymmenen alkukuukausina. 1860-
luvusta tulikin kolmen suuren suomalaisen sivistysseuran vuosikymmen. Turun Sivistysseura sai
perustamisluvan viranomaisilta kesällä 1861 ja toimi vuoteen 1870 asti. Helsingissä oli jo 1850-luvul-
ta alkaen toiminut Käsityöläisten lauluseura, joka vuonna 1864 muutti sääntönsä turkulaisten mallin
mukaiseksi. Sekin oli toiminnassa vuoteen 1870. Kolmas suuri sivistysseura perustettiin vuonna 1866
Ouluun, ja se lopetti toimintansa vuonna 1873. Myös Oulun seura perustettiin käyttämällä Turun
Sivistysseuran sääntöjä mallina. 1860-luvulla toimineet suomalaiset sivistysseurat eivät syntyneet eril-
lisenä ja kotimaisena ilmiönä. Ne voidaan perustellusti nähdä myöhäisenä haarana laajempaa ruotsa-
laista sivistysseuraliikettä, jonka taustalta hahmottuu puolestaan koko eurooppalaisen työväenliik-
keen varhaisin kausi. Ensimmäiset aikalaistarkkailijat kiinnittivät tähän vaikutushistoriaan huomiota
jo 1870-luvun puolivälissä.

Sivistysseurat kuuluivat oloissamme ensimmäisiin joukkojärjestöihin, joiden toiminnassa oli
mukana sekä yhteistä kansaa että säätyläistöä. Seurat perustivat jäsenilleen kirjastoja ja sanomaleh-
tien lukusaleja, mahdollistivat kuoro- ja näytelmäharrastusta sekä järjestivät sivistäviä huvitilaisuuk-
sia, joissa kuultiin kansantajuisia esitelmiä. Ohjelman päätteeksi tanssittiin. Kokousten keskeisenä tar-
koituksena oli lähentää säätyläistöä ja kansaa toisiinsa, ja erityisesti tämän toivottiin toteutuvan sääty-
jen välisen tanssin kautta. Vaikka toiminta oli säätyläisvetoista, kaikki suomalaiset sivistysseurat oli-
vat kuitenkin syntyneet alhaalta kasvavana toimintana, käsityöläisten oman aktiivisuuden kautta.
Ammattikuntien lopettamiskaudella erityisesti käsityöläisnuoriso tarvitsi kiltojensa tilalle uudenlaisia
yhdistyksiä. Mukaansa se tarvitsi johtamaan tottunutta säätyläistöä, joka sitten hankki ja säilytti seuro-
jen määräysvallan itselleen. On suorastaan paradoksaalista, miten häikäilemättömin järjestöllisin toi-
min säätyläistö säilytti vallan itsellään seuroissa, jotka pyrkivät harmonisoimaan ja tasoittamaan
yhteiskuntaluokkien välisiä eroja. Tästä huolimatta suomalaisissa sivistysseuroissa jäsenkunnan
enemmistön muodostivat käsityöläistaustaiset työläiset. Myös naisten osuus jäsenistöstä oli huomatta-
va. Helsingissä naisia oli puolet jäsenistä, ja Turussa naisten osuus kohosi joinakin vuosina jopa kah-
teen kolmannekseen. 

Työväen järjestäytyminen ei meilläkään odottanut asemastaan tietoisen työväenluokan syntyä. Jär-
jestäytyminen murtautui esiin esiteollisissa käsityöläisrakenteissa, kasvoi 1860-lukujen sivistysseu-
roissa ja kehittyi 1870-luvulla tehdastyöväen yhdistyksissä, raittiusseuroissa ja vapaapalokunnissa
kansantajuisten luentojen, lukutupien ja kansankirjastojen myötävaikutuksella. Näin kehittyi vähitel-
len työväen sivistysseurojen kausi. 

Asiasanat: 1840-luku, 1860-luku, ammattikuntalaitos, elinkeinovapaus, kirjastot, kisällit, käsityöläiset,
sivistys, sivistysseurat, säätyläiset, työväenliike
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Esipuhe 

Kymmenen vuotta sitten, keväällä 1998, pohdiskelin pro gradu -tutkielmani aihet-
ta. Olin kiinnostunut työväenliikkeen varhaisimmasta historiasta ja lukenut jos-
tain, että Oulussa toimi jo 1860-luvulla eräänlainen työväenseura nimeltä Oulun 
Sivistysseura. Tiedustelin Oulun Maakunta-arkistosta, mahtaisiko siitä löytyä 
minkäänlaisia asiakirjoja. Arkistoluetteloista ei sen nimistä yhdistystä löytynyt, 
mutta ystävällinen virkailija muisti joskus tai jossain yhteydessä nähneensä yhdis-
tyksen papereita: ”muutama päivä siihen voi mennä, mutta minä kyllä kaivan ne 
esille.” Jonkin ajan kuluttua palasin arkistoon ja tosiaan, vaatimaton kansio sivis-
tysseuran asiakirjoja oli hyllyssä odottamassa! Vasta vuosien päästä tajusin, mil-
lainen onnenpotku graduntekijälle oli sattunut: pääsin tutkimaan ennen käyttämä-
töntä lähdemateriaalia. Olen useasti jälkeenpäin mielessäni kiittänyt Essi Pulkkis-
ta. Häneltä saattoi mennä muutama päivä arkiston etsimiseen, mutta minä pääsin 
tutkimusmatkalle, jolla yhä teen löytöjä. 

Monia muitakin henkilöitä haluan tutkimukseni valmistuttua kiittää. Oulun 
yliopiston Suomen ja Skandinavian historian professori Jouko Vahtola on kannus-
tanut minua tutkijanurallani alusta alkaen. Moni ongelma on ratkennut hänen 
ohjauksessaan. Kirjallisuuden professori emerita Liisi Huhtalalta opin sen, että 
esimiehen on hyvä pitää työhuoneensa ovi avoinna. Loppu tulee itsestään. Mo-
lemmat ovat myös toimineet väitöstyöni ohjaajina, ja Liisi Huhtala on lisäksi 
kielentarkastajana ystävällisesti korjannut koukeroista suomen kieltäni. Työni 
esitarkastajia, dosentti Henrik Steniusta ja professori Kari Terästä, kiitän täsmälli-
sestä ja terävästä palautteesta, josta on varsinkin jatkoa ajatellen suurta apua. 
Yliopistonlehtori Reija Satokangas Oulun yliopiston historian laitokselta on kai-
kissa työvaiheissa auttanut, neuvonut ja kannustanut. Toivon, että työni valmistut-
tua hän löytää loma-ajoiksi korvaavaa lukemista. Yliopistonlehtorit Matti Salo ja 
Erkki Urpilainen ovat lukeneet eri versioita työstäni ja kommenteillaan auttaneet 
minua eteenpäin. Yliopistonlehtori Elise Kärkkäistä kiitän hyvästä yhteistyöstä 
saattaessamme tekstiä painoon. Maury Johnson ei aikaillut kääntäessään tiivis-
telmän englannin kielelle, ja Ville Varjonen auttoi kärsivällisesti atk-asioissa. 
Aivan viime vaiheissa löysin yllättäen tutkimuksellisen sukulaissielun, kun hum. 
kand. Juha Koskinen luovutti auliisti käyttööni keräämäänsä aineistoa helsinkiläi-
sen käsityöväen varhaisista sivistysharrastuksista.  

Olen tehnyt tutkimukseni pääosin virkatyön ohessa Oulun evankelis-
luterilaisen seurakuntayhtymän palveluksessa. Kiitän Pohjois-Pohjanmaan kult-
tuurirahastoa ja Oulun yliopiston tukisäätiötä apurahoista, jotka mahdollistivat 
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työpaineista vapaan kirjoittamisperiodin. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto 
ja Oulun yliopiston Suomen ja Skandinavian historian oppiaine ovat apurahoil-
laan mahdollistaneet arkistomatkat Ruotsiin. Kiitän myös esimiestäni, nyt jo tuo-
miorovasti emeritus Heikki Karvosenojaa kannustavasta suhtautumisesta alaisen-
sa tutkimustyöhön.  

Paljosta haluan myös kiittää Oulun yliopiston Snellmanian kirjaston avuliasta 
ja asiantuntevaa henkilökuntaa. Kirjasto varusti jatko-opiskelijan käyttöön myös 
tutkimus- ja kirjoitusrauhalle välttämättömän tutkijankammion. Ylivahtimestari 
Raija Ukkolaa kiitän siitä, että saatoin työskennellä kammiossa virka-ajan jäl-
keenkin. Tutkimustyö on ajoittain hyvinkin yksinäistä, mutta Snellmanian siiven 
tutkijayhteisö, kirjastovirkailijat, vahtimestarit ja ruokalan ystävällinen henkilö-
kunta oli minulle monen vuoden ajan se työyhteisö, jonka kanssa saatoin vaihtaa 
hyvät huomenet, toivottaa rauhalliset joulut ja tiedustella kesälomakuulumiset. 
Tästä kaikille kiitokset. 

Arkistomatkoillani olen saanut nauttia apurahatutkijalle välttämätöntä ystävi-
en vieraanvaraisuutta Pekka ja Pirkko Hiltusen sekä Juha ja Pia Virtasen luona 
Helsingissä. Teuvo Laurinolli avasi puolestaan ruotsalaista byrokratiaa uhmaten 
minulle Tukholman asuntonsa. Haluan osoittaa heille lämpimät kiitokset. 

Vaimoni Marjut ja ihanat tyttäreni Paula, Satu, Tuuli ja Suvi ovat suurenmoi-
sella tavalla ja pelkällä olemassaolollaan muistuttaneet minua siitä, että vapaa-
ajalla on oikeasti muutakin sisältöä kuin tutkimustyö. Olen lapsilleni erityisen 
kiitollinen siitä, että pääsin väitöskirjaani käsiksi vasta varttuneella iällä. Rakasta 
puolisoani haluan lisäksi kiittää lempeän epäilevästä suhtautumisesta toistuviin 
vakuutteluihini, että tämä lienee jo viimeinen kesäloma väitöskirjan parissa. 

Vanhempani Heimo ja Kaija Rehumäki eivät saaneet käydä koulua pakollista 
oppivelvollisuutta pidemmälle. Lapsuudenkodissani luettiin kuitenkin paljon ja 
rohkaistiin opillisen sivistyksen lähteille. Ehkä tämä on jollain alitajuisella tasolla 
ohjannut tutkimuksellista mielenkiintoani. Olen kiitollinen vanhemmilleni siitä, 
että he varustivat pojan opintielle oppikouluun. Tunsin elinikäisen oppimisen 
elämäni sisällöksi kauan ennen kuin asiasta alettiin sillä nimellä puhua. 

Isäni oli työväenliikkeen ammatillisen puolen aktiiveja ja osoitti lämmintä 
kiinnostusta tutkimushankettani kohtaan. Hän olisi kovasti halunnut nähdä väi-
töskirjan valmiina. Omistan työni kiitollisena hänen muistolleen. 

Kempeleessä syyskuulla 2008 Pekka Rehumäki 
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1 Työväen varhainen järjestäytyminen 

Suomalaisen työväen varhaista jäsentymistä seuroihin ja yhdistyksiin on totuttu 
tarkastelemaan sen organisoitumisen näkökulmasta, joka alkoi 1880-luvun alussa 
ja jota myöhemmin on tullut tavaksi kutsua wrightiläiseksi työväenliikkeeksi.1 
Työväenliikkeen on katsottu alkaneen meillä tästä. Työväen yhteistoimintaa toki 
esiintyi jo ammatikuntien loppukaudella, mutta se on jäänyt vähemmälle huomi-
olle, eikä sille ei ole vakiintunut sopivaa termiä. Poliittisen työväenliikkeen piiris-
sä on aikaa luonnehdittu hapuilevan ja vaistonvaraisen liikehdinnän kaudeksi.2 
Tehtäväni on tässä tutkimuksessa avata uutta näkökulmaa työväen varhaiselle 
järjestäytymiselle ennen wrightiläisiä työväenseuroja. 

Tarkastelen tutkimuskohdettani kansainvälisestä näkökulmasta. Lähtökohta 
liittyy parin vuosikymmenen takaiseen tutkimusprojektiin varhaisista suomalaisis-
ta kansanliikkeistä.3 Näkökulman perusajatus on, että vaikka kollektiivisen toi-
minnan edellytykset vaihtelivat 1800-luvun Euroopassa maasta toiseen, liikkeiden 
historiallinen paikantaminen vaatii laajemman kansainvälisen kontekstin. Suomi 
oli Venäjän rajamaana osa itäisen Euroopan poliittista järjestelmää, mutta kulttuu-
risesti maa katsoi vuosisataisten perinteiden pohjalta länteen. Valtiollisen siteen 
katkettua ruotsinkielinen sivistyneistö säilytti henkiset yhteydet entiseen emä-
maahan, joten lähin kansainvälisten vaikutteiden lähde oli Pohjanlahden toisella 
puolella Ruotsissa. Siellä, samoin kuin Norjassa ja Tanskassa, työväki alkoi muo-
dostaa omia yhdistyksiä jo 1840-luvulla.  

Työni alkuosan keskeisenä sisältönä ovat ruotsalaiset sivistysseurat. Ensim-
mäisenä aikalaistarkkailijana niihin kiinnitti jo 1870-luvun puolivälissä huomiota 
nuori sanomalehtimies Robert Castrén. Hän oli matkoillaan kirjannut havaintoja 
pohjoismaisista työväenseuroista ja perusti analyysinsa suomalaisen työväen var-
haisesta järjestäytymisestä skandinaavisiin esikuviin. Castrénin havaintojen jälkiä 
kuljen ajassa vieläkin pidemmälle taaksepäin, aina mannereurooppalaisen työvä-
enliikkeen alkulähteille. Ruotsin työväenseurojen varhaisinta historiaa seuraan 
puolestaan 1840-luvun puolivälistä 1860-luvun alkuun. Painopiste on ajanjakson 

                                                        
1 Perioditerminä käytetyt” wrightiläisyys” tai ”wrightiläinen” lienevät peräisin 1900-luvun alkupuolel-
ta. von Schoultz luonnehtii väitöskirjassaan 1880-luvun työväenliikettä sanalla ”wrightiläinen” ainoas-
taan kerran ja sijoittaa sen silloinkin lainausmerkkeihin (de ”Wrightska” arbetarföreningarna). von 
Schoultz 1924, 62. 
2 Laine 1951, 28; Hyvönen 1959, 19; Suomen työväenliikkeen historia 1977, 37–38. 
3 ”1800-luvun ja 1900-luvun alun suuren eurooppalaisen murroksen ytimenä oli laajojen joukkojen 
osallistumishalun ja -mahdollisuuksien valtava kasvu. Mikä siinä oli tyypillistä Suomelle?” Alapuro – 
Stenius 1987, 8. 
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alkuvaiheissa, jolloin maassa ryhdyttiin perustamaan Keski-Euroopan kiertäviltä 
käsityökisälleiltä mallinsa saaneita sivistysseuroja.  

Ruotsalainen sivistysseuraliikkeen levinneisyys johtaa kysymään vastaavan-
laisen toiminnan esiintymisestä omassa maassamme. Pääosa tutkimustani tarkas-
telee 1860-luvun kolmea suurta suomalaista sivistysseuraa. Turun Sivistysseura 
oli niistä suurin. Se oli myös ensimmäinen, joskin Helsingissä sivistysseuraksi 
muuttunut käsityöläisten lauluseura oli saanut alkunsa jo 1850-luvun puolella. 
Molemmat lopettivat toimintansa vuonna 1870, mutta Oulussa vuonna 1866 pe-
rustettu sivistysseura jatkoi toimintaansa niiden jälkeenkin, vuoteen 1873 asti.  

1.1 Yhteiskunnan murros ja työväki 

Väestönkasvu ja kaupungistuminen 

Eurooppalaisen työväenliikkeen nousu 1800-luvulla liittyy maanosan voimakkaan 
väestönkasvun ja teollistumiskehityksen aikaansaamaan sosiaaliseen murrokseen. 
Nopea väestönlisäys yhdistyneenä nousevaan tehdasteollisuuteen loi kasvavia 
kaupunkeja ja niihin teollisuustyöväenluokan. Tähän sosiaaliseen ja taloudelliseen 
murrokseen yhdistyi Ranskan suuren vallankumouksen vanhalle yhteiskuntajär-
jestykselle heittämä poliittinen haaste. ERIC HOBSBAWM onkin luonnehtinut vuo-
sia 1789–1848 vallankumouksen aikakaudeksi, teollistumisen ja Ranskan suuren 
vallankumouksen sysäämäksi valtavaksi mullistukseksi, niin sanotuksi kaksois-
vallankumoukseksi.4  

Myös Pohjoismaissa vaikuttivat, joskin viiveellä, samat yhteiskunnalliset 
muutostekijät. Teollistuminen käynnistyi hitaammin, mutta väkiluvun kasvu, joka 
alkoi jo 1700-luvulla, jatkui vahvana ensimmäiseen maailmansotaan asti. Suo-
messa väkiluku peräti kolminkertaistui ensimmäiseen maailmansotaan mennessä 
nousten miljoonasta yli kolmeen miljoonaan. Tanskassa väestönlisäys oli lähes 
yhtä voimakasta, runsaasta miljoonasta lähes kolmeen miljoonaan. Norjan väkilu-
ku kasvoi vajaasta miljoonasta lähes kahteen ja puoleen miljoonaan, ja Pohjolan 
suurimmassa maassa Ruotsissa väkimäärä kasvoi 2,4 miljoonasta 5,3 miljoo-
naan.5 

Kaupungistumisessa oli suuria eroja Suomen ja muiden Pohjoismaiden välil-
lä, mikä antaa viitteitä sosiaalisen murroksen asteesta ja suhteellisesta nopeudesta. 

                                                        
4 Hobsbawm 1996, 21–25. 
5 Hentilä – Krötzl – Pulma 2002, 181. 
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Vuonna 1870 kaupunkien osuus koko väestöstä oli Suomessa erittäin alhainen, 
vain 7,5 %, eikä se Ruotsissakaan ollut sen korkeampi kuin 13 %. Kaupunkiväes-
tön osuus nousi meillä samalle tasolle vasta 1900-luvun alussa, mutta tällöin asui 
Ruotsin kaupungeissa jo runsas viidennes maan asukkaista. Suomea on totuttu 
kaikessa vertaamaan entiseen emämaahan Ruotsiin, mutta on hyvä pitää mielessä, 
että sekä Tanska että Norja olivat kaupungistumisen ja teollistumisen alkuvaiheis-
sa Ruotsiakin edellä.6 Elinkeinorakenteeltaan Tanska oli 1800-luvun jälkimmäi-
sellä puoliskolla Pohjoismaiden kehittynein valtio, Norjalla taas ulkomaankaupal-
la oli merenkulun vuoksi vahva asema. Lähes kaikilla mittareilla arvioituna Ruot-
si oli Tanskaa ja Norjaa jäljessä, vaikka saavuttikin niitä nopeasti, ja Suomi oli 
kaukana muiden perässä. Teollistuminen oli Suomessa vasta käynnistymässä, kun 
se Skandinavian maissa oli jo päässyt hyvään vauhtiin. Näin ollen myös työväen 
järjestäytymisen voi odottaa käynnistyneen meillä muita Pohjoismaita myöhem-
min. 

Vuonna 1860 oli Suomessa yhteensä 35 kaupunkia, joissa asui lähes 110 000 
asukasta. Väkiluvultaan Suomea hieman pienemmässä Norjassa oli kaupunkeja 
suunnilleen yhtä paljon, mutta niiden asukasmäärä nousi yli 180 000.7 Ruotsissa 
oli asukkaita melkein kaksinkertainen määrä Suomeen verrattuna, ja kaupunkien 
lukumäärä oli lähes kolminkertainen, 89. Kaupunkiväestön kasvu kiihtyi Suomes-
sakin tasaisesti vuosisadan loppua kohti. 1870-luvun aikana se kasvoi 32 prosent-
tia, 1880-luvulla 36 prosenttia, ja erityisen nopeaa kasvu oli 1800-luvun viimei-
sellä vuosikymmenellä, 40 prosenttia. Samanaikaisesti kasvoi myös maaseudun 
väestö voimakkaasti, joten ensimmäiseen maailmansotaan mennessä kaupungis-
tumisaste oli Suomessa noussut vasta 15 prosenttiin.8 Ero muihin Pohjoismaihin 
pysyi suurena. 

Asukasluvultaan suomalaiset kaupungit olivat pieniä. Helsinki ylitti suur-
kaupungin eli 100 000 asukkaan rajan vasta 1900-luvun alussa. Pääkaupunki oli 
pitkään hallinto- ja kauppakaupunki, ja vasta teollisuuden juurtuessa sinne 1870-
luvulla se alkoi voimaperäisesti kasvaa. Jos pikkukaupungeiksi luetaan alle 

                                                        
6 Jo vuonna 1870 Tanskan kaupungeissa asui peräti 25 % väestöstä ja Norjassakin luku oli noin 18 %. 
Samana vuonna tuhannesta ihmisestä oli maatalousväestöä Tanskassa 445, Norjassa 557 ja Ruotsissa 
724. Suomessa maataloudesta sai elantonsa tuolloin yli 80 prosenttia väestöstä. Kaupan ja liikenteen 
vastaavat luvut olivat 68 (Tanska), 122 (Norja), 52 (Ruotsi) ja 50 (Suomi), sekä teollisuuden ja käsi-
työn 209 (Tanska), 165 (Norja), 146 (Ruotsi) ja 50 (Suomi). Suomessa sai kyseisenä ajankohtana 
elantonsa sekä kaupassa ja liikenteessä että teollisuudessa ja käsityössä osapuilleen vain viisi prosent-
tia väestöstä. Tingsten 1967, 19; Rasila 1982, 140. 
7 Fossen 1990, 210. 
8 SVT VI:9; Jutikkala 1983, 14–15. 
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10 000 asukkaan kaupungit, niin keskikokoisia kaupunkeja oli Suomessa vuonna 
1870 Helsingin (29 771 asukasta) lisäksi vain Turku (19 733) ja Viipuri (13 466). 
Vain neljässä suomalaisessa pikkukaupungissa nousi väkimäärä yli 5 000 asuk-
kaan.9  

Ruotsissa kaupunkien koko oli kokonaan toista luokkaa.10 Vuonna 1860 asui 
yksinään Tukholmassa (112 391) enemmän ihmisiä kuin Suomen kaupungeissa 
yhteensä. Vuonna 1870 oli pääkaupungissa jo yli 136 000 asukasta, maan toiseksi 
suurimmassa kaupungissa Göteborgissa (56 228) melkein kaksi kertaa enemmän 
asukkaita kuin Helsingissä, eikä maan kolmanneksi suurin kaupunki Malmö 
(25 593) jäänyt paljon Helsingistä jälkeen. Muita yli 10 000 asukkaan kaupunkeja 
oli Ruotsissa kuusi,11 ja yli 5 000 asukkaan kaupunkeja peräti neljätoista.12 

Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä oli siis selvä ero sekä kaupungistu-
misessa että teollistumisessa. Kun vuosina 1860–1910 Ruotsin väestönlisäyksestä 
56 prosenttia sijoittui kaupunkeihin, Suomessa vastaava luku oli vain 27 prosent-
tia. Suomen voimakas väestönkasvu suuntautui maaseudulle. 1800-luvun suoma-
laista yhteiskuntaa on osuvasti luonnehdittu perustaltaan pohjoismaiseksi, mutta 
erityispiirteiltään itäeurooppalaiseksi.13 Itä-Eurooppaan Suomea oli liittämässä 
maaseudun tilattoman väestön voimakas kasvu ja suhteellisen laaja proletarisoi-
tuminen sekä alhainen kaupungistumisaste. Mikäli työväen järjestäytyminen näh-
dään kaupungistumiseen ja tehdastyöväestön kasvuun liittyvänä ilmiönä, on sel-
vää, että edellytykset työväen järjestäytymiselle alkoivat Suomessa muotoutua 
paljon muita Pohjoismaita myöhemmin, aivan 1800-luvun lopussa. Suomi pysyi 
agraarisena maana pitkään, kaupungit olivat pieniä ja teollistuminen suhteellisen 
hidasta. 

                                                        
9 Yli 5 000 asukkaan pikkukaupunkeja olivat Oulu (7 995), Tampere (6 986), Pori (6 959) ja Kuopio 
(5 639). Vaasankin voi laskea tähän joukkoon 4 986 asukkaallaan. Vuosisadan loppuun mennessä 
niissä kaikissa oli jo yli 10 000 asukasta. Porvoo (vuonna 1870 asukkaita 3 478) ja Hämeenlinna 
(3 065) olivat kokoluokaltaan selvästi pienempiä. SVT VI:9. 
10 HSS I, 61–62. 
11 Norrköping (23 850), Karlskrona (16 558), Gävle (13 882), Uppsala (11 433), Jönköping (10 879) ja 
Lund (10 688). HSS I, 61–62.  
12 Kalmar (9 275), Örebro (9 100), Kristianstad (7 962), Hälsingborg (7 941), Landskrona (7 821), 
Sundsvall (6 405), Falun (6 203), Visby (6 167), Halmstad (5 738), Karlstad (5 608), Karlshamn 
(5 546), Uddevalla (5 540), Västerås (5 367) ja Västervik (5 127). HSS I, 61–62. 
13 Kujala 2006, 14. 
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Teollisuus ja käsityö 

Työväen varhaisessa järjestäytymisessä keskeisiä vaikuttajia kaikkialla Euroopas-
sa olivat kiertävät käsityöläiset. Varsinkin saksalaiset käsityökisällit olivat poik-
keuksellisen liikkuvia. 1830-luvulla Pariisissa arvioidaan oleskelleen yhdellä 
kertaa 15 000–20 000 saksalaista käsityöläistä, joiden joukossa yksinomaan räätä-
linkisällien määrä nousi neljään tai viiteen tuhanteen.14 Pohjolan johtavassa käsi-
työkaupungissa Kööpenhaminassakin oli jo 1830-luvulla toista tuhatta saksalaista 
käsityöläistä. Luku on osapuilleen sama kuin Suomen suurimman käsityökaupun-
gin Turun käsityöläisten kokonaismäärä.15 Suomessa käsityöläisiä oli vuonna 
1860 kaikkiaan lähes 16 000 henkeä. Tämä ei tietenkään ole paljon, vaikkapa vain 
Ruotsin melkein neljä kertaa suurempaan lukuun (53 000 vuonna 1850) verrattu-
na, mutta liikkuvia kisällejä oli meilläkin sen verran, että heidän keskuudessaan 
saattoi kasvaa valmiutta uusille ajatuksille ja aloitteille.  

Suomen johtava käsityökaupunki oli pitkään Turku, jossa vielä vuonna 1856 
asui maan mestareista kymmenesosa eli 205. Mestarien, kisällien ja oppipoikien 
yhteenlaskettu lukumäärä (1 317) oli Turussa lähes viidesosa koko maan vastaa-
vasta määrästä (6 989), mikä merkitsee sitä, että käsityöverstaiden koko oli Tu-
russa keskimääräistä suurempi, 5,4 kisälliä ja oppipoikaa mestaria kohden. Hel-
singissä suhdeluku oli melkein yhtä suuri (5,2), mutta koko maan keskiarvo oli 
vain 2,5.16 Kulutustavaroiden tuotannosta huolehtivat käsityöverstaat olivat siis 
Suomessa suhteellisen pieniä. Teollistumiskehityksen käynnistyminen vaati elin-
keinovapautta, ja tärkeintä oli kaupunkien käsityötä valvovien ammattikuntien 
lakkauttaminen. Elinkeinovapaus toteutettiin yleensä vaiheittain, ja Suomessa 
muita Pohjoismaita myöhemmin. Norjassa ammattikunnat lakkautettiin jo vuonna 
1839, Ruotsissa 1846 ja Tanskassa 1857.17 Vaikka Snellman oli jo 1840-luvulla 
ajanut voimakkaasti elinkeinovapautta Suomeenkin, liberalistinen lainsäädäntö 
saatiin meillä toteutettua vasta vuoteen 1879 mennessä.18 Kyseessä oli aikanaan 
varsin merkittävä työelämän murros, joka merkitsi perinteistä rikkaan käsityöläi-
sen elämäntavan hidasta häviämistä. 

Vuonna 1859 annettiin asetus kauppapuotien perustamisesta maaseudulle. 
Samana vuonna annettiin, mutta vasta vuonna 1861 astui voimaan säädös, jonka 

                                                        
14 Lindberg 1968, 260. 
15 Jutikkala 1957a, 75; Hjerppe 1981, 215. 
16 Jutikkala 1957a, 75. 
17 Riis 1917, 5; Hvidt 1990, 180–181; Magnusson 1996, 259; Hentilä – Krötzl – Pulma 2002, 205. 
18 Alf-Halonen 1954, 92–142. 
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mukaan vanha ammattikuntasääntö koski enää viittätoista erikseen mainittua 
käsityöammattia. Muu käsityö ja tehdasteollisuus siirtyivät kaupunkien maistraat-
tien alaisuuteen. Vuonna 1868 lopetettiin ammattikuntien sääntely käsityön har-
joittamisesta kokonaan. Apulaisten pitämiseen tarvittiin kuitenkin yhä porvarioi-
keudet ja näyte riittävästä ammattitaidosta. Nämäkin esteet poistettiin vuoden 
1879 elinkeinoasetuksella. Samalla lakkautettiin vuosipalkollissuhde ja laillisen 
suojelun järjestelmä. Näin oli Suomessa kahdessa vuosikymmenessä purettu van-
ha merkantilistinen järjestelmä. Työntekijöille tämä merkitsi uudenlaista työ-
markkinasuhdetta, jossa patriarkaalinen palvelusuhde väistyi sopimusvapauden 
tieltä.19 

Oleellista työväen varhaisen järjestäytymisen kannalta oli elinkeinovapauden 
luoman murroksen vaikutus käsityöläisten asemaan ja elämäntapaan. Ammatti-
kuntien lopettaminen ei sinällään merkinnyt käsityön väistymistä tehdastyön alta, 
sillä käsityöläisten määrä ei elinkeinovapauden toteutuessa yleensä vähentynyt, 
ainoastaan heidän suhteellinen osuutensa työvoimasta laski, mikä johtui teolli-
suustyöväen ja keskiluokkien nopeammasta kasvusta. RIITTA HJERPPE on osoitta-
nut, että Suomen teollistumisen varhaiskaudella 1860–1913 käsityöläisten määrä 
(noin 16 000) kasvoi puolitoistakertaiseksi (noin 26 000), mutta teollisen käsityön 
bruttokansantuote-erä melkein nelinkertaiseksi. Käsityö vastasi siis elinkeinova-
pauden tuomaan kilpailuun erikoistumalla ja työn tuottavuutta nostamalla.20 Am-
mattikuntajärjestelmän purkaminen liittyikin paljon suurempaan murrokseen, 
vuosisataisten säätyprivilegioiden ja koko sääty-yhteiskunnan vähittäiseen väis-
tymiseen. Perinteiset valtiopäiville kokoontuvat säädyt olivat sulautumassa yh-
deksi herrasväeksi, kun säätyjen ulkopuolinen väestöosa pysyi rahvaana tai yhtei-
senä kansana. Herrasväen eli säätyläisten ja heihin liittyvän keskiluokan suhteel-
linen osuus vaihteli kaupungista toiseen, yleensä heitä oli noin kolmasosa kau-
punkien väkimäärästä. Väestön enemmistöstä eli rahvaasta heidät erotti monin 
ulkonaisin tuntomerkein ylläpidetty elämäntyyli, jossa sivistystaso, varallisuus ja 
kieli olivat keskeisiä erotteluperusteita.21 

Kun ammattikuntia lakkautettiin ja elinkeinovapautta lisättiin, käsityöläisten 
sosiaalinen asema muuttui. He jäivät statushierarkiassa horjuvaan asemaan rah-
vaan ja herrasväen väliin. Käsityömestari ja kisällikin saattoi kyvykkyytensä an-
siosta nousta tehtailijaksi, mutta useimmista tuli ammattitaitoisia työntekijöitä. 

                                                        
19 Rasila 1982, 18–21. 
20 Hjerppe 1981, 214–217. 
21 Jutikkala 1968, 185–186; Alapuro 1980, 66–70. 
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Monet kisällit, joilla vanhassa järjestelmässä oli tilaisuus sosiaaliseen nousuun, 
huomasivat tämän mahdollisuuden lipuvan entistä kauemmaksi. Käsityöläiset 
olivat väliinputoajia, eikä ole sattuma, että varhainen työväenliike niin Englannis-
sa, Manner-Euroopassa kuin Skandinaviassakin sai alkunsa juuri heidän keskuu-
dessaan.22 Kun ammattikunnat eivät enää taanneet sosiaalista asemaa ja arvostus-
ta, ne piti hankkia muilla keinoilla. Yksi tie oli sivistystason nostaminen, joten 
sivistyksestä tuli keskeinen aatteellinen kokoaja käsityöläisten varhaisissa pyrki-
myksissä asemansa parantamiseksi. 

Yhdistyselämän ja julkaisutoiminnan ahtaat rajat 

Ranskan suuren vallankumouksen vanhalle vallalle heittämä poliittinen haaste 
vaikutti kaikkialla Euroopassa 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Vaikka Napole-
onin sotien voittajavaltiot pyrkivät yksinvaltiutta vahvistamalla koko maanosan 
kattavaan kurinpalautukseen, vallankumouksen ihanteet kansallisuusaatteeseen 
yhdistyneenä sytyttivät levottomuuksia tuon tuostakin. Kehitys kulminoitui niin 
sanottuun Euroopan hulluun vuoteen 1848/49, minkä jälkeen seurasi uusi kurin-
palautus. Myös eurooppalaisen työväenliikkeen ensimmäinen nousu kulminoitui 
vuoteen 1848, ja tämän liikkeen nujertaminen merkitsi sen väliaikaista taantumis-
ta. 

Vuoden 1848 varjo lankesi pitkänä ja synkkänä myös Suomen ylle, vaikka 
suuriruhtinaanmaassa ei levottomuuksia ollutkaan. Varhaiset sosialistiset aatteet 
olivat kuitenkin levinneet Norjaan ja Ruotsiin asti, Pietarista katsoen vaarallisen 
lähelle Suomea. Pelättiin, että suomenkielisen rahvaan tavoittaessaan niillä olisi 
arvaamattomia seurauksia, joten viranomaiset eivät jättäneet mitään sattuman 
varaan. Yhdistystoimintaa ja painovapautta rajoitettiin koko valtakunnassa. Yh-
distysten oli vuodesta 1849 hankittava säännöilleen vahvistus hallitsijalta. Vaikka 
virkamieskunta Krimin sodan jälkeisen hallitsijanvaihdoksen jälkeen alkoi suh-
tautua myönteisemmin seurojen perustamiseen, poliittisluontoiset yhdistymispyr-
kimykset torjuttiin jo etukäteen. Mikäli yhdistykset sallittiinkin, niiden sääntöihin 
lisättiin virkamieskäsittelyssä poikkeuksetta pykälä, jolla kiellettiin poliittiset 
puheet ja esitelmät samoin kuin kaikki muutkin toimet, jotka eivät liittyneet yh-
distyksen julkilausuttuun tarkoitukseen. Tämä varaus toistui rutiininomaisesti 
kaikissa toimiluvan hauissa. Periaate oli tärkeä: kansalaiset eivät olleet poliittisen 
toiminnan subjekteja eikä heille sallittu myöskään poliittista mielipiteenmuodos-

                                                        
22 Schiedler 1963; Lindberg 1968. 
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tusta.23 Vielä 1870–1880-lukujen vaihteessa torjuttiin Viipurissa työväen apuyhti-
ön perustaminen.24 Yhdistymisvapaus laajeni vasta, kun senaatti vuonna 1883 sai 
oikeuden vahvistaa yhdistysten säännöt ja kun neljä vuotta myöhemmin läänien 
kuvernööreille myönnettiin sama oikeus oman lääninsä alueella toimiviin yhdis-
tyksiin nähden.25  

Tiedonvälitystä ja mielipiteenmuodostusta valvottiin ennakkosensuurilla ja 
muilla painovapausrajoituksilla. Ruotsissa oli 1700-luvulla ollut jonkin aikaa 
voimassa jopa painovapausasetus (1766), jolloin meilläkin alkoi ilmestyä maan 
ensimmäinen sanomalehti, Tidningar utgifne af ett sällskap i Åbo. Monien rajoi-
tusten jälkeen painovapautta laajennettiin naapurimaassa vuonna 1812. Uuden 
painovapausasetuksen mukaan ennakkosensuuria ei ollut, mutta lehdistön toimin-
taa rajoitti hallituksen oikeus lakkauttaa vastuullisen toimittajan julkaisulupa. 
Liberaalin lehdistön läpimurto tapahtui Ruotsissa 1830-luvulla, mutta Suomen 
puolella kaikki painotuotteet oli alistettu ennakkosensuuriin jo vuodesta 1829 
alkaen. Moni ruotsalainen lehti sai Suomeen porttikiellon.26 Sensuuria kiristettiin 
meillä entisestään keväästä 1848 alkaen. Omatoiminen kirjoittelu kotimaan ja 
ulkomaan asioista lakkasi, ja poliittisten ulkomaanuutisten välittyminen tapahtui 
tämän jälkeen kokonaan viranomaisten valvonnassa. Painovapautta rajoitettiin 
edelleen tammikuussa 1849 määräyksellä, että yksityishenkilöt saisivat perustaa 
kirjapainoja ainoastaan keisarin luvalla. Maaliskuussa 1850 julkaistiin kuuluisa 
kieliasetus, jossa kiellettiin julkaisemasta suomen kielellä muuta kuin uskonnol-
lista ja taloudellista kirjallisuutta.27 

Sensuuritoimien kauaskantoisista vaikutuksista kertoo Hämäläinen-
sanomalehdessä vuonna 1869 julkaistu pikku-uutinen. Sen mukaan Suomessa, 
Norjassa ja Tanskassa oli kaikissa lähes sama määrä asukkaita, noin 1,7 miljoo-
naa. Kun Suomessa oli 20 kirjapainoa ja 13 kirjakauppaa, Norjassa kirjapainojen 
lukumäärä oli 60 ja kirjakauppojen 124, ja Tanskassa vastaavat luvut olivat 119 ja 

                                                        
23 Nurmio 1947, 73–83. 
24 Jukola 1930, 175.  
25 Stenius 1987, 81–88. 
26 Lehdistöä valvottiin Ruotsissakin. Erityiseksi silmätikuksi joutui Lars Hiertan Aftonbladet, joka 
lakkautettiin 1830-luvulla kaikkiaan 14 kertaa. Hierta varautui lakkauttamisiin siirtämällä lehden 
julkaisun aina uusiin käsiin. Yksistään huhtikuusta joulukuuhun vuonna 1837 Aftonbladet lakkautet-
tiin peräti kahdeksan kertaa, mutta ainoastaan yksi numero jäi ilmestymättä. Lehden vastuullisen 
toimittajan vaihtuessa myös lehden nimen oli muututtava, joten huhtikuussa 1837 ilmestyi Det sjette 
AFTONBLADET ja saman vuoden joulukuussa Det fjortonde AFTONBLADET. Ulkonaisesti lehti 
pysyi samannäköisenä, eikä sen linjakaan muuttunut. Oli selvää, että Suomen sensuuriviranomaiset 
pyrkivät estämään tällaisen lehden pääsyn maahan. Tommila 1988b, 104; Nordmark 2001, 47–51. 
27 Tommila 1988b, 102–105. 
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263. Noin 4,2 miljoonan asukkaan Ruotsissa oli kirjapainoja 114 ja kirjakauppoja 
162.28 Toimittaja oli varovainen eikä kommentoinut lukuja, mutta suomenkielistä 
sivistystä puolustanut lehti katsoi niiden puhuvan puolestaan: kirjallinen sivistyk-
sen rakenteet olivat Suomessa perin heikot Skandinavian maihin verrattuna. Kuva 
on yhdensuuntainen pohjoismaisten elinkeinovertailujen kanssa: Tanska ja Norja 
olivat Ruotsia edellä, ja Suomi oli kaukana kaikkien perässä.  

Sanomalehtien levikistä eri maissa on vaikeampi esittää vertailutietoja. Sen 
verran voi kuitenkin todeta, että kun Helsingfors Dagbladista tuli 1870-luvun 
puolivälissä Suomen suurin sanomalehti vajaan 3 000 kappaleen painoksella, 
Ruotsissa oli samoihin aikoihin kymmenkunta levikiltään vähintään yhtä suurta 
sanomalehteä. Aftonbladet oli ylittänyt 3 000 levikkirajan jo kolme vuosikym-
mentä aikaisemmin.29 

Sivistykselliset perusvalmiudet 

Työväestön osallistumista yhdistyselämään ei rajoitettu ainoastaan viranomais-
määräyksin. Osallistumista säätelivät myös sivistykselliset perusvalmiudet: kirjoi-
tus- ja lukutaito sekä käytettävissä olevasta vapaa-aika. Käsityöläisammateissa 
työpäivät olivat perinteisesti erittäin pitkiä, ja sama käytäntö jatkui teollistumisen 
alkuvaiheissa tehtaissa ja verstaissa. 1860-luvulla, jolloin työaika oli yleensäkin 
pisimmillään, mainitaan Oulun Åströmin tehtailla työpäivän kokonaispituuden 
olleen 14–15 -tuntisen. Päivä alkoi tällöin kuudelta aamulla ja päättyi vasta 8–9 
aikoihin illalla, kaksi ruokataukoa saatiin sentään pitää. Lauantaina työpäivä oli 
jonkin verran lyhyempi, sillä ehtookellojen jälkeen ei ollut sopivaa pitää väkeä 
työssä. Työpäivää lyhennettiin pian 13-tuntiseksi, jolloin se alkoi kuuden aikaan 
aamulla ja päättyi kello seitsemän illalla. Oulun Pikisaaren Konepajalla oli 1870-
luvulla käytössä jo 11 tunnin työpäivä. Tehtaiden työajan lyhentyessä pysyivät 
palvelusväen, käsityöläisten ja kauppa-apulaisten työpäivät kuitenkin hyvin pitki-
nä. Kaupungin ulkotyömiehillä työaika vaihteli vuodenaikojen mukaan. Valoisana 
aikana tehtiin työtä kellon ympäri, mutta talvikuukausina näki työskennellä vain 
muutaman tunnin päivässä.30 Pitkät työpäivät eivät ainakaan helpottaneet ruumiil-

                                                        
28 ”Sivistyksen vertauksia” (kmu) Hämäläinen 4.11.1869. Lehdessä ei ajan tavan mukaan mainittu 
lähteitä, joten on vaikea arvioida lukujen luotettavuutta. Oleellista on kuitenkin, että vertailu Suomen 
ja muiden Pohjoismaiden välillä tehtiin ja julkaistiin. Toimittaja halusi kiinnittää huomiota maan 
sivistykselliseen jälkeenjääneisyyteen. 
29 Nordmark 2001, 26. 
30 Saukkonen 1934, 83; Oittinen 1953, 80–81; Jutikkala 1957a; 431–432; Perkka 1984, 126. 
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lista työtä tekevien osallistumista sivistäviin harrastuksiin, mihin aikalaisetkin 
kiinnittivät huomiota.31 Vapaaehtoisille riennoille oli aikaa ainoastaan lauantai-
iltaisin ja sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen.  

Luku- ja kirjoitustaito voitiin hankkia koulun penkillä. Muissa Pohjoismaissa 
käsityöläisnuorisolle tarkoitettuja sunnuntaikouluja perustettiin jo 1800-luvun 
alussa. Meillä tyydyttiin pitkään pelkkään oppipoikajärjestelmään, mutta Turussa 
aloitti käsityöläisille tarkoitettu sunnuntaikoulu vuonna 1833, ja vuonna 1842 
annettiin asetus kaikkiin kaupunkeihin perustettavista samanlaisista sunnuntai-
kouluista.32 Kehitys kulki tässäkin jäljessä naapurimaita, semminkin kun samana 
vuonna, siis 1842, annettiin Ruotsissa jo kansakouluasetus. Suomeen kansakoulu-
ja ryhdyttiin perustamaan vasta 1860-luvulta alkaen.33  

Suomen harvalukuinen käsityöläiskunta asui, työskenteli ja opetteli ammat-
tinsa pohjoismaisen mittapuun mukaan suhteellisen pienessä ja kehittymättömäs-
sä kaupunkijärjestelmässä. Uudet ajatukset ja aloitteet leviävät sosiaalisessa vuo-
rovaikutuksessa, mutta pienet kaupungit harvaan asutussa ja ankarasti valvotussa 
maassa eivät tarjonneet mahdollisuutta Skandinavian maiden kaltaiseen mielipi-
teiden vaihtoon. Vaikka itsensä työllistävien mestarien sekä kisällien ja oppipoiki-
en sivistyksellisissä valmiuksissa oli paljon toivomisen varaa, käsityöläiset olivat 
1860-luvun taitteessa kuitenkin eräänlaista työläisaristokratiaa. Kiltatoiminta oli 
opettanut yhdistyselämän rutiineihin: toiminnan organisointiin, puheenjohtami-
seen, asioiden esittelyyn ja keskusteluun, pöytäkirjan pitoon ja taloudenhoitoon. 
Tämän vuoksi työväen varhaisimpien yhdistysten perustajia ja jäseniä kannattaa 
meilläkin etsiä käsityöläisten keskuudesta.  

1.2 Työväen varhainen järjestäytyminen tutkimuksen kohteena 

Saksalaisista käsityöläiskommunisteista ruotsalaisiin sivistysseuroihin 

Saksalaisella kielialueella työväen yhdistystoiminnan käsityöläinen varhaisvaihe 
ulottuu 1830-luvulta 1850-luvun alkuun, ja sikäläinen historiantutkimus kartoitti 

                                                        
31 ”Työkansan sivistyksestä I” (pki) Ilmarinen 17.2.1875. 
32 Kyöstiö 1955, 219, 235–242. 
33 Halila 1949, 150–151. 
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alueen pääpiirteittäin 1970-luvun alkuun mennessä.34 Jo 1800-luvun puolella 
laadittiin yleiskatsauksia vuosina 1830–1852 työväen aseman parantamiseen pyr-
kineistä saksalaisia yhdistyksistä. Tällöin havaittiin, että yhdistykset toimivat 
enimmäkseen Saksalaisen Liiton ulkopuolisissa maissa. Asialla olivat useimmiten 
liikkuvaan ammatinharjoittamiseen omistautuneet käsityöläiset.35 Kiertävien käsi-
työoppilaiden järjestäytyminen alkoi vuoden 1830 Heinäkuun vallankumouksen 
jälkeen, ja heidän radikaalit yhteiskunnalliset aatteensa olivat peräisin lähinnä 
ranskalaisilta varhaissosialisteilta. Ensimmäiseksi aatteelliseksi keskuspaikaksi 
tuli Pariisi, ja liikkeen henkiseksi johtajaksi nousi 1830-ja 1840-lukujen vaihtees-
sa räätälinkisälli Wilhelm Weitling.36 Historiantutkimuksen kannalta oli onnekas-
ta, että Weitlingin Sveitsissä johtamien yhdistysten asiakirjat joutuivat viran-
omaisten haltuun laajoissa poliisioperaatioissa. Weitlingin sosialismi vaikutti 
myös Pohjoismaissa sikäli, että radikaalin norjalaisen työväenliikkeen ensi vai-
heen keskushenkilö Marcus Thrane oli saanut vaikutteensa saksalaiselta käsityö-
läiskommunismilta.37  

Saksalaisten käsityöläisten maanpakolaisliike ei toiminut irrallisina saarek-
keina, vaan sen onnistui luoda keskinäinen yhteydenpitoverkosto. Liikkeen johto 
siirtyi 1840-luvun puolivälissä Pariisista Lontooseen, missä alkoivat ennen pitkää 
vaikuttaa myös Karl Marx ja Ludwig Engels. He syrjäyttivät Weitlingin saksalai-
sen käsityöläiskommunismin johdosta ja loivat vallankumouksellisen Kommunis-
tiliiton, jonka viranomaiset hajottivat 1850-luvun alussa. Liiton jäsenet perustivat 
kotimaahan palattuaan sivistysseurojen nimellä peitejärjestöjä, joiden suojissa he 
harrastivat vallankumouksellista toimintaa.38 

Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa ensimmäiset työväenseurat syntyivät myös 
huomattavan varhain, jo 1840-luvulla. Ensimmäisenä pohjoismaisena työväenseu-
rana pidetään vuonna 1845 perustettua Tukholman sivistysseuraa. Tutkimuksen ei 
                                                        
34 Ensimmäisiä tieteellisiä kokonaisesityksiä on GEORG ADLER Die Geschicte der ersten sozialpoliti-
schen Arbeiterbewegung in Deutschland (1885). OTTO BRUGGERIN Geschichte der deutschen Hand-
werkervereine in der Schweiz 1836–1843 (1932) kartoitti saksalaisten käsityöläisyhdistysten toimintaa 
Sveitsissä. WOLFGANG SCHIEDERIN Anfänge der deutschen Arbeitervereine (1963) on kokonaisesitys 
yksinomaan tästä kotimaan rajojen ulkopuolella kehittyneestä saksalaisesta työväenliikkeestä. ERNST 
SCHRAEPLER Handwerkerbünde und Arbeitervereine 1830–1853 (1972) on lopulta yhteenveto tästä 
saksalaisen työväenliikkeen varhaisvaiheesta Kommunistiliiton hajottamiseen asti. Schraepler käyttää 
varhaisesta saksalaisesta työväen järjestäytymisvaiheesta termiä ”Frühgeschichte der deutschen Arbei-
terbewegung”, saksalaisen työväenliikkeen ”varhaishistoria” tai ”esihistoria”, millä hän tarkoittaa 
saksalaista työväenliikettä ennen vallankumousvuotta 1848. Schraepler 1972, 6. 
35 Adler 1885, passim. 
36 Weitlingia ja hänen liikettään on tutkittu myös Suomessa. Rytkönen 1973; Rytkönen 1975. 
37 Brugger 1932; Lindgren 1927, 26–30. 
38 Schieder 1963; Schraepler 1972. 
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ole tarvinnut sitä koskaan erikseen löytää, sillä seuran perustaja JOHAN ELLMIN 
julkaisi kirjasen Om folkets bildning och Bildningscirkelns i Stockholm första år 
jo vuonna 1847. Osittain sivistysseuran suojissa kehittynyttä mutta huomattavasti 
radikaalimpaa työläisliikehdintää 1840- ja 1850-lukujen vaihteessa käsitteli CARL 

LUNDIN muistelussaan Tukholmasta (1884 ja 1905).39 JOHN LINDGREN tarkasteli 
väitöskirjansa Det socialdemokratiska arbetarpartiets uppkomst i Sverige 1881–
1889 (1927) johdantoluvussa tätä Ruotsin työväenliikkeen varhaista kautta, jota 
hän kutsui ”esisosialistiseksi työväenliikkeeksi”.40 Lindgren tutkimus oli samalla 
ensimmäinen tieteellinen kartoitus ruotsalaisen työväenliikkeen alkuvaiheista. 
CARL LANDELIUS keräsi avustajineen suuren määrän aineistoa sivistysseuroista, 
mutta esityksen luotettavuutta rasittaa materiaalin epäsystemaattinen käyttö. Lan-
delius käytti lähes yksinomaan sanomalehtiä, dokumentoi viitteet summittaisesti 
eikä soveltanut lainkaan lähdekritiikkiä. Lisäksi aineiston jäsentely on ongelmal-
lista, sivistysseurat on esimerkiksi käsitelty aakkosjärjestyksessä. Puutteistaan 
huolimatta Landeliuksen onnistui osoittaa, että ruotsalainen sivistysseuraliike 
levisi Tukholmasta maan eteläosiin jo 1840-luvun loppuun mennessä.41  

AXEL PÅHLMANIN ja WALTER SJÖLININ Arbetarföreningar i Sverige 1850–
1900 (1944) keskittyy Ruotsin työväenliikkeen liberaaliin vaiheeseen. Kirjoittajat 
käyttivät lähteitä huomattavasti Landeliusta monipuolisemmin, mutta käsittelevät 
sivistysseuroja suhteellisen vähän. Ainoastaan Tukholman sivistysseura esitellään 
tarkemmin. Kirjoittajat liittivät Ruotsin varhaisen työväenliikkeen pohjoismaisiin 
yhteyksiin, ja thranelaisuuden lisäksi he käsittelivät laajasti myös Tanskan työvä-
enliikkeen alkuvaihetta.42  

HERBERT TINGSTENIN laaja ja perusteellinen tutkimus Den svenska socialde-
mokratins idéutveckling I–II (1941/1967) ei puuttunut liikkeen järjestölliseen 
varhaisvaiheeseen.43 Sen sijaan FOLKE LINDBERGIN lyhyt, mutta käsillä olevan 
tutkimuksen kannalta sitäkin tärkeämpi artikkeli Skräddare och politik (1968)44 
käsitteli Tukholman sivistysseuran keskeisiä käsityöläisvaikuttajia. Lindberg oli 

                                                        
39 Lundinista ks. Lindberg 1968, 241. 
40 Lindgren 1927, 9–65. 
41 Landelius 1936a: Landelius 1936b. Selvityksen ensimmäisessä osassa luetellaan esimerkkejä 1840-
luvun työväen sivistysseuroista, toisessa osassa kohteena ovat ensimmäiset työväenseurat 1850-
luvulla. Landelius perustaa tutkimuksensa monivuotiseen asianharrastukseen, hän oli kiinnostunut 
sivistysseuroista jo 1920-luvulla, mitä osoittaa hänen artikkelisarjansa Studiekamraten-lehdessä 10–13 
1927. 
42 Påhlman -Sjölin 1944, 52–87. 
43 Tingstenin tutkimus sisältyi alun perin osana VII kokoomateokseen Den svenska arbetarklassens 
historia. 
44 Historisk tidskrift 1968:3, 241–280. 
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käsitellyt tutkimuksissaan erityisesti vanhan ajan käsityöläisinstituutioita,45 mutta 
oli kiinnostunut myös 1840-luvulla tapahtuneesta ammattikuntalaitoksen lopetta-
misesta ja siihen liittyneestä kisällikunnan radikalisoitumisesta. Lindbergin pää-
huomio oli kisällien henkilöhistoriassa eikä hän käsitellyt systemaattisesti kisälli-
kunnan uusia järjestäytymisen muotoja. Lindbergin oppilaan BARBRO ANDERSO-

NIN lisensiaatintutkimuksen (1975) aiheena oli puolestaan Tukholman työväen-
seuran perustaminen ja ensimmäinen toimintavuosi 1850. Tukholman sivistysseu-
ra oli hänellekin johdantona kaupungin varsinaiselle työväenseuralle. Anderson 
osoitti, että työväenseuran perustamisen taustalla oli kasvava turhautuminen sivis-
tysseuran porvarillisen ohjaukseen.46 Lindbergin ja Andersonin tutkimukset täy-
dentävät toisiaan, sillä niiden kautta saa kokonaiskuvan Tukholman käsityöläisten 
ensimmäisistä järjestäytymispyrkimyksistä ammattikuntalaitoksen hajottamisen 
jälkeen. 

Tukholman varhaisradikaaleista jälkimaailmalle kaikkein tunnetuimmaksi on 
tullut kirjakauppias ja yksityisopettaja Per Götrek (1798–1876). Götrek oli kes-
keinen vaikuttaja melkein kaikessa 1840-luvun työväen liikehdinnässä. Hän 
muutti vuonna 1851 Tukholmasta Karlskronaan ja vaikutti kaupungin sivistysseu-
rassa kuolemaansa asti.47 Häntä pidettiin muistelukirjallisuudessa pitkään vaarat-
tomana ja hyväntahtoisena utopistina. Götrekin uudelleen arvioinnin aloitti KNUT 

BÄCKSTRÖM pienessä tutkielmassa Götrek och Manifest (1972), joka piti Götrekin 
ja muiden samanmielisten perustamia seuroja organisoituina kommunistisolui-
na.48 Perusteellisempi ja luotettavampi Götrek-elämänkerta on ERIK GAMBYN 
tutkimus Per Götrek och 1800-talets svenska arbetarrörelse (1978), jota voi pitää 
jonkinlaisena Götrekin maineenpalautuksena. Samalla se on dokumentoitu selvi-
tys 1840-luvusta, ruotsalaisen työväenliikkeen varhaisvaiheen kannalta erinomai-
sen mielenkiintoisesta vuosikymmenestä.  

Kiinnostavan lisän ruotsalaiseen työväenliikehistoriaan on tuonut toimittaja-
kirjailija BUNNY RAGNERSTAM, jonka kaksiosaisessa raportissa Arbetare i rörelse 
käsitellään 1840-luvun lopun Tukholman levotonta sivistysseura-aikaa ja 1860-
luvun työväenseuroja.49 Ragnerstam pitää näitä kahtena erillisenä vaiheena työvä-

                                                        
45 Lindberg 1964. 
46 Andersson 1975, 26–27. 
47 Karlskronan sivistysseura oli juuri Götrekin ansiosta pitkäaikaisimpia Ruotsissa toimineita sivistys-
seuroja. Gamby 1978b, 224–243. 
48 Tulkinta pohjautuu marxilaiseen käsitykseen Lontoon Kommunistiliitosta kaikkien aikojen ensim-
mäisenä vallankumouksellisena puolueena, mikä puolestaan on peräisin jo Engelsin Kommunistisen 
liiton historiikista vuodelta 1885. Schraepler 1972, 3. 
49 Ragnerstam 1986; Ragnerstam 1987. 
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en järjestäytymishistoriassa, mikä muistuttaa hiukan Landeliuksen jakoa 1840- ja 
1850-lukujen työväenliikkeeseen. 1860-luvun työväenseurat kohdistivat toimin-
tansa sivistysseuroja selkeämmin koko työväenluokkaan, eivät ainoastaan käsi-
työläisiin. 

Saksalainen tutkimus pitää siis 1830- ja 1840-lukujen käsityöläisseuroja työ-
väenliikkeen varhaisimpana vaiheena. Ruotsissa on katsottu työväenliikkeen al-
kaneen 1840-luvun sivistysseurojen myötä.50 1800-luvun kansaliikkeitä tutkineen 
projektin yhteenvetoraportissa SVEN LUNDKVIST totesi, että jo 1840-luvulta alka-
en esiintyi sen kaltaisia yksittäisiä aloitteita, joista kasvoi myöhempi organisoitu 
työväenliike. Samoin oli selvää, että tämä varhainen järjestäytyminen jatkui 1860-
luvulla liberaalien työväenseurojen myötä samanaikaisesti, kun alkoi esiintyä 
entistä enemmän työlakkoja. Näillä edellytyksillä ruotsalaisen työväenliikkeen 
voi siis katsoa alkaneen jo 1840-luvulla. Sitä vastoin poliittisesta työväenliikkees-
tä voidaan puhua vasta 1880-luvulta alkaen.51  

Ruotsin työväenliikkeen järjestöllisestä varhaisvaiheesta on siis varsin moni-
puolinen kuva, mutta toisin kuin Saksassa, sivistysseuraliikkeen kokonaiskuva on 
vielä hahmottamatta, samoin liikkeen lähempi kytkeytyminen liberaalin kauden 
työväenseuroihin.  

Työväen varhainen järjestäytymiskausi Suomessa 

Suomessa työväenliikkeen alku on totuttu ajoittamaan 1880-luvun wrightiläiseen 
kauteen. Periodisointi vaikuttaa perin pohjin selvitetyltä, eikä historiankirjoitus 
ole aikoihin tuntenut mainittavaa mielenkiintoa paneutua wrightiläisyyttä edeltä-
vään aikaan. Vanhin suomalainen työväenliiketutkimus pyrki tosin selvittämään 
työväenliikkeen järjestöllistä varhaisvaihetta. Parhaita esimerkkejä tästä on JARL 

VON SCHOULTZIN akateeminen väitöskirja Bidrag till belysande av Finlands so-
cialdemokratiska partis historia (1924). Kirjan ensimmäinen pääluku on otsikoitu 
”Den borgerliga arbetarrörelsen tid”. Luku alkaa laajalla jaksolla erilaisista työvä-
en yhteenliittymistä ennen ensimmäisiä työväenseuroja ja päättyy wrightiläisen 
kauden alkuun. Luvussa on maininnat työväen ensimmäisistä apukassoista Hel-
                                                        
50 On kuitenkin ehdotettu, että ruotsalainen työväenliike olisi saanut alkunsa alemman kansan pulaka-
pinoista 1790-luvun lopulla, joissa kasvoi ymmärrys etujen ristiriidasta ja vastakkainasettelun välttä-
mättömyydestä. Tätä vastaan asetettiin perinteinen argumentti, että varsinaisesta työväenliikkeestä ei 
voi puhua ennen teollisuustyöväestöstä muodostunutta työväenluokkaa, luokkatietoisuutta ja solidaari-
suutta, ja että nämä edellytykset täyttyivät Ruotsissa vasta 1880-luvulla. Hedman 1969, 499; Karlbom 
– Hedman 1970, 436–439. 
51 Lundkvist 1977, 52–55. 
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singissä, Tampereella, Turussa, Viipurissa ja Forssassa; 1860-luvun työväen sivis-
tysseuroista Helsingissä, Turussa ja Tampereella sekä 1870-luvun työväen iltaseu-
roista Viipurissa ja Oulussa.52 Lähteinä von Schoultz käytti muisteluksia, histo-
riikkeja, VÄINÖ VOIONMAAN tutkimuksia ja sanomalehtiartikkeleita. Hän huomasi 
ilmeisesti ensimmäisenä käyttää Robert Castrénin laatimaa, vuonna 1875 Hel-
singfors Dagbladissa julkaistua lyhyttä yhteenvetoa suomalaisista työväenseurois-
ta.53 von Schoultz muuten luonnehtii varhaista työväenliikettä sanalla ”wrightiläi-
nen” ainoastaan kerran, joten nimitys ei ollut vakiintunut yleiseen käyttöön vielä 
1920-luvulla.54 

Jo ennen von Schoultzia Väinö Voionmaa oli laajassa Tampereen historias-
saan tehnyt perusteellisesti selkoa työväen varhaisista yhdistyksistä Tampereella. 
Hän pyrki sijoittamaan työväenliikkeen kehityksen työväen aseman ja elinolojen 
muodostamaan kokonaisnäkemykseen.55 Voionmaa myönsi, että jos työväenliike 
määritellään työväen järjestäytyneeksi ja itsenäiseksi toiminnaksi oman asemansa 
parantamiseksi, niin työväenliikkeen alku Tampereella on sijoitettava wrightiläi-
sen työväenseuran perustamiseen vuonna 1887. Hänen mielestään oli kuitenkin 
perusteltua lukea työväenliikkeeseen myös valmistava harrastustoiminta työväen 
hyväksi ja usein myös työväen myötävaikutuksella. Näin tamperelaisen työväen-
liikkeen alkua oli siirrettävä melkoisesti taaksepäin aikaan ennen kaupungin en-
simmäisen työväenyhdistyksen perustamista.56 Voionmaa luki työväenliikkeen 
”esihistoriallisiin muistoihin” vuonna 1814 perustetun Tampereen ”työmiesten 
arkun” ja vuonna 1836 virinneen kisällikassahankkeen, mutta varsinaisena työvä-
enliikkeen alkuna hän piti kuitenkin vuosisadan puolivälissä virinnyttä työväen 
sivistyskautta, joka alkoi Tampereella 1860-luvun alussa ja jatkui keskeytyksettä 
kolmen vuosikymmenen ajan. Siihen kuuluivat Tampereen lukuyhtiö (1861), 
Pumpulitehtaan työntekiäin seura (1866) sekä kaupungissa järjestetyt kansanta-
juiset luennot vuodesta 1869 alkaen. Voionmaan mukaan työväenliike alkoi muu-
allakin Suomessa tällaisena vaatimattomana sivistys- ja seuraliikkeenä. Myö-
hemmin Suomen kulttuurihistorian IV osassa hän määritteli työväenliikkeen var-
haisvaiheen ”seurallisuuden ajaksi”.57  

                                                        
52 von Schoultz 1924, 29–78.  
53 von Schoultz 1924, 32–34. 
54 von Schoultz 1924, 62. 
55 Haapala 1986, 58–59. 
56 Voionmaa 1932, 701–702. 
57 Voionmaa 1936, 474. 
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Työväenliiketutkimuksessa on von Schoultzin jälkeen harvoin katsottu wrigh-
tiläisyyden taakse. Sieltä ei ole löydetty työväen järjestäytymiselle itselleen ar-
vokkaita ja kiinnostavia pyrkimyksiä. Muissa tutkimustraditioissa työväen var-
haisinta järjestäytymistä on sen sijaan selvitetty. HEIKKI WARIKSEN luvut Helsin-
gin historiaan (1950) ja EINO JUTIKKALAN Turun kaupungin historia (1957) jat-
koivat Voionmaan sosiaalihistoriallisilla linjoilla.58 Jutikkala piti Turun ensimmäi-
senä työväenseurana vuonna 1873 perustettua Wapriikki-Työväen-Seuraa, mutta 
luki 1860-luvulla toimineen Turun Sivistysseuran pikemminkin vapaaseen kan-
sansivistystyöhön kuin työväen järjestäytymisperinteeseen kuuluvaksi.59 KUSTAA 

HAUTALAN mukaan oululaiseen yhdistyselämään astui 1860-luvulla ”eräänlainen 
työväenseura” nimeltä Oulun Sivistysseura. Työväen yhteenliittymästä Sivistys-
seura kävi siitä syystä, että sen alkuperäisenä tarkoituksena oli ”luultavasti -- 
koota eri ammatteihin kuuluvia kisällejä yhteen”.60 Varsinainen työväenseura 
perustettiin Ouluun vuonna 1886 ja se oli järjestyksessään maan kolmas työväen-
seura. Jos laskuihin otetaan mukaan Schoultzin mainitsema, vuonna 1879 perus-
tettu Oulun Työväen Iltaseura, olisi tämä vuoden 1886 työväenseura jo kolmas 
työväen järjestäytymisyritys kaupungissa. HANNU SOIKKASEN väitöskirjassa So-
sialismin tulo Suomeen (1961) työväenliikkeen varhaisvaihe ohitetaan luonnolli-
sesti maininnalla, mutta hänen luovutetun Karjalan työväenliikettä käsittelevässä 
tutkimuksessaan (1970) on varhaisvaiheesta muutama sivu. Soikkanen pitää esi-
merkiksi vuonna 1875 perustettua Viipurin työväen iltaseuran esikuvana Turun 
Wapriikki-Työväen-Seuraa.61 

Työväenliikkeen esivaihetta on etsitty myös varhaisista kansanliikkeistä. IR-

MA SULKUSEN mukaan 1870-luvulla käynnistynyt raittiustoiminta oli olennainen 
osa niin työväen varhaista järjestäytymistä kuin koko työväenluokan muodostu-
mistakin. Raittiusseurojen jäsenmäärä ylitti huomattavasti wrightiläisten työväen-
seurojen jäsenmäärän.62 HENRIK STENIUS liittää työväen raittiusseurojakin varhai-
sempaan järjestäytymisperinteeseen, vapaapalokuntiin. Esimerkiksi Helsingin 
Vapaapalokunnassa oli 1860- ja 1870-lukujen vaihteessa valtaosa jäsenistöstä oli 
työläistaustaisia. Lisäksi Stenius yhdistää 1860-luvulla työväkeä koonneet yhteen-
liittymät, Turun ja Oulun Sivistysseurat vapaapalokuntaliikkeen ohella liberaalilta 
pohjalta nousseisiin uusiin yhdistymispyrkimyksiin, järjestäytymiseen muodolli-

                                                        
58 Voionmaa 1932, 701–707; Waris 1950, 127–131; Jutikkala 1957a, 434–439. 
59 Jutikkala 1957b, 837. 
60 Hautala 1976, 571–572. 
61 Soikkanen 1961, 21; Soikkanen 1970, 36–37. 
62 Sulkunen 1986, 260–272. 
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sen tasa-arvon pohjalta.63 Joukkojärjestäytymisen kannalta tärkeimpiä olivat kui-
tenkin vapaapalokunnat, joita 1870-luvun loppuun mennessä oli perustettu noin 
kymmenessä kaupungissa.64 

Työväenliikkeen ideologisesti sitoutunut historiankirjoitus on meillä käyttä-
nyt ajasta ennen wrightiläisyyttä mielellään sellaisia epiteettejä kuin ”vaistonva-
raisen liikkeen kausi”, ”pikkuseurat” ”herrasväen keskinäinen kerhoilu” tai ”her-
rasväen hyväntekeväisyysliike”.65 Vaikka näin on pyritty vähättelemään varhaista 
järjestäytymistä, ovat nimitykset omalla tavallaan osuvia. Filantrooppiset pyrki-
mykset olivat 1860-luvulta lähtien porvariston keskuudessa yleisiä, ja aikalaiset-
kin arvostelivat niitä.66 Wrightiläisen vaiheen työväenseurojen jäsenmäärä ei 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta noussut kovin suureksi, niiden kokonais-
jäsenmäärä oli 1890-luvun alussa ainoastaan vajaa viisituhatta,67 joten siinä mie-
lessä ne olivat pikkuseuroja. Useat varhaiset työväkeä varten perustetut seurat 
olivat lisäksi niin vahvasti säätyläisväen valvonnassa, että ”herrasväen keskinäi-
nen kerhoilu” saattoi hyvinkin olla sattuva kuvaus. ”Vaistonvaraisuudella” tarkoi-
tetaan tietysti luokkatietoisuuden puuttumista. Marxilaisen näkemyksen mukaan 
varsinainen työväenliike edellytti työväen tietoisuutta omasta asemastaan ja tie-
toista toimintaa aseman parantamiseksi.68 

Soikkasesta lähtien wrightiläistä työväenliikettä on yleensä arvioitu tutki-
muksissa myönteisesti. Tätä lähestymistapaa edustaa TERO TUOMISTON kirjoitta-
ma Helsingin Työväenyhdistyksen satavuotishistoriikki Tienraivaajan osa (1984), 
jossa yhdistyksen wrightiläistä varhaiskautta käsitellään laajasti alkuperäisläh-
tein.69 1980-luvulla toteutettu kansanliikkeitä koskenut tutkimusprojekti toi uu-
denlaista asennoitumista myös varsinaiseen työväenliiketutkimukseen. KARI TE-

RÄKSEN Turun työväenliikkeen historian ensimmäinen osassa (1995) ennen 
wrightiläisyyttä perustettuja, työväkeä kokoavia seuroja käsitellään muutenkin 
kuin kuriositeetteina. Niihin kuuluivat jo mainitut Turun Sivistysseura / Åbo 
Bildnings-Cirkeln (Teräksellä Turun Sivistyskerho) ja sen seuraaja Aurakilta, 

                                                        
63 Stenius 1980, 121–123; Stenius 1987, 217–231, 246–258. 
64 Alapuro – Stenius 1987, 31. 
65 Laine 1951, 28; Hyvönen 1959, 19; Suomen työväenliikkeen historia 1977, 37–38.  
66 Terävintä kritiikkiä esitettiin aikakauden realistis-naturalistisessa kirjallisuudessa, jossa sivistyneis-
tön hyväntekeväisyyden nähtiin turmelevan viattoman kansan. Oulun kuvaaja Teuvo Pakkala nosti 
teemaan esille jo esikoisteoksessaan Lapsuuteni muistoja (1885) ja jatkoi aiheen käsittelyä teoksissaan 
Vaaralla (1891) ja Elsa (1894).  
67 Soikkanen 1961, 24. 
68 Kuczynski 1967, 135. 
69 Tuomisto 1984, 126–128. 
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Turun Wapriikki-Työväen-Seura ja Turun Työväen sairaus- ja hautausapukassa. 
Saman joukkoon Teräs lukee lisäksi Turun Vapaaehtoisen Palokunnan ja Suoma-
laisen Raittiuden Seuran, joiden toiminnassa kaupungin työväellä oli merkittävä 
osa.70 Teräs puhuu ”esipoliittisista työväenjärjestöistä” määritellen ne sellaisiksi 
työväen yhteenliittymiksi, joissa sovellettiin joukkojärjestäytymisen periaatetta, 
joiden toiminnan kohteena oli työväestö ja joissa sivistystyön tavoitteena oli kas-
vattaa tehdasteollisuuden edellyttämiä moderneja työläisiä.71 

Voionmaan ajatus itsenäistä työväenliikettä edeltävästä järjestäytymisen var-
haisvaiheesta on tutkimushistoriallisesti mielenkiintoinen, mutta muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta (Voionmaa, von Schoulz sekä Stenius ja Teräs) se on 
jäänyt suomalaisessa historiankirjoituksessa vähäiselle huomiolle. Aiheesta on 
yleensä kirjoitettu johdantona varsinaiseen asiaan, mutta itsessään mielenkiintoi-
sena tutkimuskohteena sitä ei ole juurikaan käsitelty. Kansainvälisesti katsoen 
tilanne on tyystin toinen. Saksalaisen työväenliikkeen järjestöllinen varhaisvaihe 
1850-luvun alkuun on perusteellisesti kartoitettu, ja myös Ruotsissa on kiinnitetty 
runsaasti huomiota työväenliikkeen varhaisimpaan historiaan. Näin ollen on kor-
kea aika ottaa myös suomalaisen työväen varhainen järjestäytyminen itsenäiseksi 
tutkimuskohteeksi ja täydentää siltä osin työväenliikkeen historiankirjoitusta. 

1.3 Käsityöväen sivistysharrastusten nousu  

Tutkimusongelma ja rajaukset 

Ruotsalaisen työväenliikkeen alkuna pidetään Tukholmaan vuonna 1845 perustet-
tua sivistysseuraa. Tukholmasta sivistysseurat levisivät nopeasti vuosikymmenen 
loppuun mennessä yli kahdellekymmenelle paikkakunnalle, pääasiassa suurimpiin 
kaupunkeihin. Sivistysseuraliike oli peräisin Keski-Euroopasta, missä saksalaiset 
käsityöläisnuorukaiset perustivat vastaavanlaisia yhteenliittymiä jo 1830-luvulta 
lähtien. Saksalainen sivistysseuraliike oli käsityöläisten poliittinen vaikutuskana-
va ja joutui toimimaan maanpaossa, lähinnä sveitsiläisissä kaupungeissa sekä 
Pariisissa ja Lontoossa. Ruotsalaisista sivistysseuroista ei kehittynyt avoimen 
poliittista liikettä, ne keskittyivät jäsentensä sivistyksellisten tarpeiden täyttämi-
seen. Yhteistä sekä saksalaiselle että ruotsalaiselle liikkeelle olivat jäsenkunnan 

                                                        
70 Teräs 1995, 21–34. 
71 Teräs 1995, 23. 
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rungon muodostaneet käsityöläiskisällit, joiden tulevaisuus ammattikuntien lopet-
tamisen johdosta oli käynyt epävarmaksi.  

Suomessa tiedetään perustetun joitakin työväen sivistystason nostamiseen 
pyrkineitä yhteenliittymiä 1850-, 1860- ja 1870-luvuilla.72 Helsingissä vaikutti 
pieni käsityöläisten harrastusseura jo 1840-luvun lopussa. Turkuun, maan johta-
vaan käsityöläiskaupunkiin, perustettiin sivistysseura heti 1860-luvun alussa, ja 
Pohjois-Suomen käsityöläiskeskuksessa Oulussa pantiin toimeen vastaavanlainen 
seura vuosikymmenen puolivälissä. Myös Tampereelle perustettiin pieni sivistys-
seuraksi kutsuttu yhteenliittymä. Helsinkiin perustettiin 1860-luvulta alkaen mui-
takin työväen sivistystä edistäviä seuroja, samoin 1870-luvulla Turkuun, Viipuriin 
ja Ouluun, mutta korkeintaan kahden käden sormilla laskettava määrä.  

Tehtäväni on luoda valoa suomalaisen työväen varhaiseen järjestäytymiseen 
ennen wrightiläisiä työväenseuroja. Työni on kuvailevaa perustutkimusta aiem-
min kartoittamattomalta alueelta. Kansaiväliset selvitykset ohjaavat kiinnittämään 
huomion ensinnäkin käsityöläisten osuuteen tässä järjestäytymisessä.73 On osoi-
tettu myös, että käsityöläisten järjestäytymisen sisältönä oli useimmiten sivistys-
työ. Näin mielenkiintoni kohdistuu käsityöläisten sivistyspyrkimyksiin: tutkin 
suomalaisen käsityöväen järjestäytymistä sivistysseuroihin 1860-luvulla. Euroop-
palaisen työväenliikkeen varhaisin vaihe oli kansainvälistä, valtioiden ja alueiden 
rajat ylittävää. Millaisia yhteyksiä tällä Keski-Euroopassa syntyneellä ja Pohjois-
maihin levinneellä liikehdinnällä oli Suomessa 1860-luvulla virinneisiin käsityö-
läisten sivistysharrastuksiin? Keskeinen tutkimuskohteeni on kolmen tunnetun 
suomalaisen sivistysseuran rypäs: Turun, Helsingin ja Oulun sivistysseurat, joille 
vertailukohteeksi ja vaikutteiden antajaksi tutkin Ruotsin sivistysseuraliikettä ja 
erityisesti Tukholman Sivistysseuraa. Tutkimuskohde rajautuu näin Ruotsin osalta 
1840-luvulta 1860-luvun alkuun sekä Suomessa pääosin 1860-luvulle ja kolmeen 
keskeiseen sivistysseurakaupunkiin. Maaseudun sivistyspyrkimykset jäävät käsit-
telyn ulkopuolelle. Myös sellaiset itsessään mielenkiintoiset ja työväenhistorian 
kannalta keskeiset kaupungit kuin Viipuri ja Tampere jäävät aikarajauksen ulko-
puolelle. Pumpulitehtaan työntekiäin seura Tampereella toimi kyllä 1860-luvulla, 

                                                        
72 Aikaisemmassa tutkimuksessa on sivuttu seuraavia sivistysseuroiksi luonnehdittuja seuroja: 1860-
luvulta Hantverkaresångföreningen (Helsinki), Tampereen lukuyhtiö, Pumpulitehtaan työntekiäin 
seura (Tampere), Turun Sivistysseura, Oulun Sivistysseura, ja 1870-luvulta Työväen Iltaseura (Viipu-
ri), Työväen Iltaseura (Oulu). Itsenäistä tutkimusta niistä ei ole vielä tehty. 
73 Tässä tutkimuksessa käsityöläiset liitetään työväkeen laajemmassa merkityksessä. Varsinkin käsi-
työläiskisällit ja oppipojat voi lukea työväkeen laajemmassa merkityksessä osana niin sanottua ”työtä-
tekeviä luokkia”, yhdessä maatyöläisten, kaivostyöläisten ja manufaktuurien työväen kanssa. Kuc-
zynski 1967, 7–11, 86–93, 135. 
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mutta kuului 1870-luvun Turun Wapriikki-Työväen-Seuran tavoin nousevan teh-
taantyöväen yhdistyksiin. Viipurissa toiminut Työväen Iltaseura kuului taas myö-
hempään, 1870-luvulla vaikuttaneeseen työväen iltaseuraperinteeseen. 

Lähteet 

KANSALLISARKISTON Senaatin talousosaston anomusdiarioista löytyvät toimilu-
paa hakeneiden yhdistysten säännöt ja perustamiskokousten pöytäkirjat. Muita 
arkistoasiakirjoja suomalaisista sivistysseuroista on säilynyt ainakin Oulun ja 
Helsingin seuroilta. Oulun Sivistysseuran arkisto on OULUN MAAKUNTA-
ARKISTOSSA. Se sisältää seuran johtokunnan päätöspöytäkirjat vuosilta 1868–
1873 ja vuonna 1868 laaditun vuosikertomuksen ensimmäiseltä toimintavuodelta 
1867. Arkisto on luettavassa kunnossa yksissä kansissa, sillä pöytäkirjaa piti ja 
puhtaaksikirjoitti siistillä käsialalla koko ajan yksi ja sama henkilö. Kaupungin-
kirjasto lahjoitti tämän lähdekokonaisuuden maakunta-arkistoon vuonna 1950. 
Hautala ei laajassa kaupunkihistoriassaan käytänyt sivistysseuran arkistoa, mutta 
RAE MURHU tunsi sen Oulun vanhimpia lainakirjastoja käsittelevässä lehtiartikke-
lissaan.74 Pöytäkirjojen muodostama aineisto Oulun Sivistysseurasta on kuitenkin 
niukkaa, sillä keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa ei kirjattu. Kuvaa seuran toi-
minnasta on laajennettava muun materiaalin, lähinnä sanomalehtiaineiston avulla.  

Helsingin sivistysseuralta Handtverkaresångrörenigen / Sällskap för Bildning 
och Nöje on säilynyt vuosilta 1864–1870 monipuolisempi aineisto, mm. johto-
kunnan pöytäkirjoja sekä puhtaaksikirjoitettuna että konsepteina, tilinpäätöksiä, 
jäsenluetteloita, kuitteja jne. Erityisesti jäsenmaksua varten laaditut jäsenluettelot 
ovat arvokas lähde. Asiakirjat ovat KANSALLISKIRJASTOSSA osana Mathias Weck-
strömin laajaa kokoelmaa. Kaikkein suurimman sivistysseuran eli Åbo Bildnings-
Cirkelnin jäljiltä ei ole mainittavia arkistolähteitä, sillä seuralta on löytynyt aino-
astaan painettu kirjastoluettelo vuodelta 1865. Turun Sivistysseuran vaiheet onkin 
jäljitettävä pelkästään sanomalehdistä kootun aineiston avulla, mikä onneksi on 
runsasta ja kattavaa.  

Keskeisen ruotsalaisen sivistysseuran, Tukholman Sivistysseuran osalta arkis-
totilanne on oleellisesti parempi. KUNGLIGA BIBLIOTEKISSA on runsaasti alkupe-
räislähteitä, mm. kirjeenvaihtoa, tilinpäätöksiä, julkaistuja puheita ja esitelmiä 
jne. Aineisto sisältyy seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan Ossian Borgin arkis-
toon ja kattaa vuodet 1846–1852. ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK on 

                                                        
74 ”Oulun vanhimmat lainakirjastot” (art) Kaleva 8.6.1970. 
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tallettanut Tukholman sivistysseuran johtokunnan pöytäkirjat vuosilta 1845–1851. 
Pöytäkirjat ovat varsinkin alkuvuosiltaan perusteellisia keskustelumuistioita. Nii-
den pohjalta seuran kokouksista saa elävän ja vivahteikkaan kuvan. Muiden huo-
mattavimpien ruotsalaisten sivistysseurojen (Gävle, Göteborg, Malmö, jne.) vai-
heita tarkastellaan tässä tutkimuksessa sanomalehtimateriaalin ja tutkimuskirjalli-
suuden avulla. 

Ruotsin sivistysseuraliike on lisäksi jättänyt jälkeensä runsaasti painettua ma-
teriaalia. Koko liikkeen alkuunpanijoihin kuulunut köyhäinlääkäri Johan Ellmin 
kirjoitti syrjäyttämisensä jälkeen historiikin Tukholman Sivistysseuran ensimmäi-
sestä vuodesta.75 Ellmin halusi epävarmassa tilanteessa kertoa jälkipolville, mikä 
perustajien alkuperäinen tarkoitus seuralle oli. Esitys on kuitenkin tasapainoinen, 
eikä siinä näy henkilökohtaista kaunaa tai pettymystä. Karlskronan sivistysseuran 
perustajan ja puheenjohtajan Georg Ameenin esitelmistä koottua kirjasta Tre ord 
om och till Bildnings-cirklarne (1848) luettiin ja siteerattiin laajasti maan muissa 
sivistysseurakaupungeissa. Siihen on liitetty tietoja seuran kokouksista maalis-
kuusta 1847 heinäkuuhun 1848. Göteborgin sivistysseura julkaisi kaksi nidettä 
eräänlaisia muistokirjoja (Minnesbok för Bildnings-Cirkeln i Göteborg, molem-
mat vuodelta 1848), joihin painettiin seuran kokouksissa pidettyjä esitelmiä. 
Myös Tukholman sivistysseura toimitti julkisuuteen useita seurassa pidettyjä 
esitelmiä. Näin voi seurata esimerkiksi vuonna 1847 seurassa käytyä polemiikkia 
kommunismin ja kristinuskon suhteesta. 

Sanomalehtimateriaalin käyttö lähdeaineistona 

Koska sivistysseuroista ei mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ole jäänyt 
enempää arkistolähteitä, on tutkimuksessa turvauduttava sanomalehtien julkaise-
maan materiaaliin. Ruotsissa päivälehdistön suuri nousu alkoi jo 1830-luvulla, ja 
vuoden 1865 äänioikeusreformiin mennessä lehdistö oli vakiinnuttanut asemansa 
sekä yhteiskunnallisena keskustelijana että aktiivisena toimijana.76 Varsinkin libe-
raali lehdistö oli kiinnostunut uusista seuroista, joten lähes jokainen sivistysseura 
sai kaupungin sanomalehdestä oman äänenkannattajansa. Lähteitä käytettäessä 
tämä on otettava huomioon, sillä pieniäkin aloitteita pidettiin merkittävinä. Suo-
messa sanomalehdistö toimi kokonaan toisenlaisissa olosuhteissa, ennakkosen-

                                                        
75 Ellminin kirjanen ja perusteelliset keskustelupöytäkirjat näyttävät jossain määrin vinouttaneen 
tutkimusta, jossa yleensä kirjataan tarkkaan Tukholman Sivistysseuran ensimmäinen vuosi, mutta 
jätetään seuran loppuaika aina 1860-luvun alkuun asti vähemmälle huomiolle. 
76 Nordmark 2001, 124–126. 
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suurikin oli meillä voimassa lyhyttä ajanjaksoa (1865–1867) lukuun ottamatta 
aina vuoteen 1905.77 

Sanomalehtiaineisto on varsin käyttökelpoinen lähdekokonaisuus tutkittaessa 
varhaista yhdistyshistoriaa, josta luonnollisesti on niukasti materiaalia yksityisissä 
ja julkisissa arkistokokonaisuuksissa. Toimittajat ovat aina olleet kiinnostuneita 
uutisista ja uusista ilmiöistä, joten paikkakunnalla aloitetusta yhdistystoiminnasta 
kirjoitettiin lähes poikkeuksetta runsaasti ainakin paikallisuutisten osastossa. 
Usein keskustelua jatkettiin pääkirjoituksissa, artikkeleissa ja lehteen lähetetyissä 
kirjeissä. Sanomalehdistön käyttökelpoisuuden on osoittanut esimerkiksi EEVA-
LIISA LEHTONEN maaseudun yleishyödyllistä huvitoimintaa käsittelevässä väitös-
kirjassaan. Siinä lehtimateriaali muodosti tutkimuksen perusaineiston.78  

Lehdistömateriaalille on tietenkin omat lähdekriittiset vaatimuksensa. Osallis-
tumisen kautta muotoutuvan kansalaisyhteiskunnan varhaista kehitystä tutkivalle 
sanomalehdistö ei ole pelkkä havaintoväline, se on osa tutkittavaa ilmiötä. Lähtö-
kohta on, ettei sanomalehtiä voi luokitella yksiulotteiseksi lähdekokoelmaksi. 
1800-luvun nelisivuiset sanomalehdetkin olivat kokoelma monen eri lajin kirjoi-
tuksia. Vanhan määritelmän mukaan sanomalehden tuli sisältää ”kaikenlaisia 
uutisia, julkisia asioita käsitteleviä artikkeleita, yleistajuisia, hyödyllisiä ja huvit-
tavia kirjoituksia sekä tiedotuksia ja ilmoituksia.”79 Sanomalehtimateriaalin mo-
nipuolisuus pantiin merkille myös Oulun Työväen Iltaseuran käsinkirjoitetussa 
Wäkinäinen-lehdessä vuonna 1880: 

Jos ostamme jonkun hyödyllisen kirjan ja luemme sen, on siitä hyötyä meille, 
sillä se on opettavainen jossakin suhteessa, sillä siinä puhutaan ainoastaan 
yhdestä asiasta. Mutta toisin on sanomalehtien laita, ne ovat sisältönsä puo-
lesta vaihtelevia. Niissä puhutaan monesta seikasta, milloin mistäkin. Usein 
tavataan niissä taloutta koskevia asioita, joista meille epäilemättä on suuri 
hyöty. Myötäänsä on niissä paikkakunnallisia kirjoituksia, joissa useinkin ku-

                                                        
77 Maassa ilmestyi vuonna 1860 vain 17 sanomalehteä, jotka julkaisivat 30 numeroa viikossa. Lehtiä 
ilmestyi kahdeksassa kaupungissa, ja sanomalehtien lukumäärä ja ilmestymistiheys lisääntyivät hitaas-
ti, sillä vuosikymmenen lopussa yhdessätoista kaupungissa ilmestyi kaikkiaan 18 sanomalehteä, joilta 
ilmestyi 40 numeroa viikossa. Vasta seuraavalla vuosikymmenellä sanomalehtien määrä alkoi oleelli-
sesti kasvaa, niitä oli vuonna 1879 kaikkiaan 34, ja ne julkaisivat yhteensä 90 numeroa viikossa. 
Sanomalehtikaupunkeja oli vuonna 1880 neljätoista. Materiaali keskittyy tosin Etelä-Suomeen, sillä 
vuonna 1860 linjan Pori-Hämeenlinna-Mikkeli-Viipuri pohjoispuolella ilmestyi ainoastaan kolme 
sanomalehteä, lukijoista siellä oli kuudennes. Vuonna 1885 tuon linjan pohjoispuolella asui jo kol-
mannes lukijoista ja sanomalehtiä siellä ilmestyi 22. Landgren 1988, 276–288. 
78 Lehtonen 1994, 22–27. 
79 Sitaatti Tommila 1988b, 214–215. 
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vataan paikkakunnan sekä hyvät että pahat puolet. -- Samoin kuin niissä on 
paikkakunnallisia tietoja, on niissä myöskin tietoja koko maailmasta, niin 
kuin uusia keksintöjä, jotka myös hyödyttävät meitä, vielä valtioasioita j.m.s. 
-- Onpa sanomalehdessä vielä monta huvittavaa kertomusta, joita luemme 
suurella huvilla.80 

Kirjoituksesta käy ilmi sanomalehden merkitys lukijoiden maailmankuvan raken-
tamisessa. Niitä pidettiin jopa kirjoja tärkeämpinä. Kirjoittaja piti erityisen hyö-
dyllisinä sanomalehtien paikallisuutisia ja -artikkeleita sekä lehteen lähetettyjä 
kirjoituksia, joissa paikkakunnan asioita ruoditaan monelta kannalta. Lehtien 
asema oli 1800-luvulla merkittävin epäilemättä juuri paikallis- ja maakuntatason 
tiedonvälityksessä. Vuosisadan loppua lähestyttäessä myös suomenkieliset sano-
malehdet sisälsivät kuitenkin yhä enemmän maailmantapahtumia, mitä kirjoittaja 
piti niin ikään tärkeänä.  

Sanomalehti oli jo varhain varsin monipuolinen kokoelma erilaisia kirjoituk-
sia. Venäläisen kirjallisuudentutkijan ja filosofin MIHAIL BAHTININ (1895–1975) 
mukaan Dostojevskin romaanitaidetta uudistaneen polyfonisen, moniäänisen 
kirjoitustavan taustalla oli juuri kirjailijan sanomalehtityö.  

-- Dostojevskin taiteellisen näkemisen peruspiirteistä saavat selityksensä hä-
nen mieltymyksensä journalistiikkaan ja rakkautensa sanomalehteen, hänen 
syvä ja herkkä ymmärtämyksensä sanomalehden sivusta yhteiskunnan nyky-
hetken ristiriitojen elävänä ilmaisijana yhden päivän leikkauspisteessä, jossa 
mitä monimuotoisin ja ristiriitaisin materiaali kehittyy ekstensiivisesti rin-
nakkain.81 

Jos kerran yksi sanomalehden sivukin voi elävästi toimia ”nykyhetken ristiriitojen 
elävänä ilmaisijana yhden päivän leikkauspisteessä”, on sanomalehtimateriaalia 
lähteenä käytettäessä tärkeää erottaa aineiston eri lajit: pääkirjoitukset, paikal-
lisuutiset, kotimaanuutiset, ulkomaanuutiset, nurkkanovellit, asia-artikkelit ja 
arvostelut, lähetetyt kirjoitukset ja maksetut ilmoitukset. Olen tämän vuoksi mer-
kinnyt lähdeviitteisiin aineiston eri lajit sulkeisiin seuraavasti: pääkirjoitus (pki), 
artikkeli (art), paikallisuutinen (pku), kotimaanuutinen (kmu), ulkomaanuutinen 
(umu), lähetetty kirjoitus (läh), mielipidekirjoitus (mki) ja ilmoitus (ilm). Lukija 
voi näin lähdeviitteiden kautta muodostaa käsityksensä tutkijan argumentoinnista. 

                                                        
80 ”Sananen sanomalehdestä” Wäkinäinen n:o 4, 4.1.1880, OTya (TA). 
81 Bahtin 1991, 53. 



 

 40 

Lähdekritiikin kannalta ongelmattominta on käyttää ilmoituksia. Kokousil-
moitusten julkaiseminen paikkakunnan lehdessä nosti seuran yleisön tietoisuuteen 
ja loi sille tilan julkisuudessa. Maksetut ilmoitukset olivat tilaajan laatimia ja 
sinällään osa yhdistyksen toimintaa. Ilmoitustulot olivat sanomalehdille tärkeitä, 
joten ilmoitukset kokouksista ja tilaisuuksista julkaistiin, vaikka lehti ei olisi il-
moittavan tahon toimintaa kannattanutkaan. Esimerkiksi vuosina 1865–1874 
julkaistiin Oulun Wiikko-Sanomissa vain 12 artikkelia tai uutista kaupungin sivis-
tysseurasta,82 ja näistäkin peräti yhdeksän julkaistiin seuran perustamisvaiheessa 
vuosina 1865–1867. Sen jälkeen lehti julkaisi seurasta vain kolme, erittäin kriittis-
tä kirjoitusta.83 Vaikeneminen Oulun Sivistysseuran toiminnasta ei kuitenkaan 
estänyt Wiikko-Sanomia julkaisemasta ilmoituksia seuran kokouksista ja muusta 
toiminnasta säännöllisesti vuosina 1866–1873. Ilmoitukset julkaistiin sekä suo-
meksi että ruotsiksi. Ilmoitusmateriaalista saa näin ollen yleiskuvan yhdistysten 
toiminnan suurista linjoista, toiminnan alkamisesta, päättymisestä ja säännölli-
syydestä.  

Toimittajat joutuivat kulkemaan ahkerasti erilaisissa paikkakunnan tilaisuuk-
sissa, joten yhdistysten toiminnasta kertovilla paikallisuutisilla on merkittävä ensi 
käden lähdearvo, varsinkin jos ne voi liittää ilmoitusmateriaaliin. Varsinaista kes-
kustelua ja kriittistä arviointia käytiin pääkirjoituksissa, artikkeleissa ja lähetetyis-
sä kirjoituksissa. Niiden kautta seuran varsinainen toiminta jatkui julkisena kes-
kusteluna. Sanomalehdissä julkaistujen artikkeleiden ja kirjeiden lähdearvoa lisää 
signeeraus, tieto kirjoittajan henkilöllisyydestä, mitä tosin 1800-luvun puolivälin 
jälkeen esiintyi harvoin. Pääkirjoitus oli sijoitettu lehden ensimmäiselle sivulle 
ensimmäiseksi kirjoitukseksi, ja signeeraamattomana se on tulkittu vastaavan 
toimittajan laatimaksi. Nimimerkkien tunnistamisessa olen käyttänyt Kallion 
hakuteosta.84 Helsingfors Dagbladin avustajana 1870-luvulla toiminut ja työväen-
seuroista kiinnostunut Robert Castrén käytti kolmeakin eri nimimerkkiä, kunnes 
päätyi initiaaleihinsa R.C.. Kallion hakuteos ei tunne muita kuin viimeksi maini-
tun. Monet paljon kirjoittavat avustajat ja toimittajat käyttivät vieläkin useampia 

                                                        
82 OWS 14.10.1865; 17.2.1866; 30.6.1866; 22.12.1866; 29.12.1866; 5.1.1867; 2.2.1867; 8.6.1867; 
15.6.1867; 24.4.1869; 25.6.1870; 15.3.1874. Sivistysseura mainittiin OWS:ssa myös kolmen muun 
artikkelin yhteydessä: 8.5.1869; 22.10.1870 ja 3.1.1874. 
83 Lehden uutis- ja artikkeliosaston vaikeneminen sivistysseurasta on huomionarvoista. Kenties 
OWS:n julkaisijalla, Christian Evert Barck nuoremmalla (1826–1898) oli tarpeeksi syytä väheksyä 
Oulun Sivistysseuraa yksistään sen vuoksi, että hänen kilpailijansa kirjapaino- ja lehtialalla, Johan 
Bergdahl (k. 1873) istui seuran johtokunnassa. Hautala 1976, 583; Tommila 1984, 55; Kalajoki – 
Julku 1987, 294. 
84 Kallio 1939. 
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nimimerkkejä. Topeliuksella niitä oli kuusi ja J. H. Erkolla peräti toistakymmen-
tä.85 Sanomalehtikeskustelut ovat tutkimuksen kannalta hyödyllisiä, sillä ne pal-
jastavat usein eri toimijoiden pyrkimyksiä ja niiden avulla voi hahmottaa vaikeas-
ti avautuvia tapahtumaketjuja.86  

Uutisten, asia-artikkelien ja varsinkin pääkirjoitusten julkaiseminen yhdistys-
ten toiminnasta merkitsee useimmiten myönteistä asennoitumista. Seurojen perus-
taminen oli paikkakunnalla uutinen, joten myönteisiä selostuksia uusien seurojen 
kokoustoiminnasta julkaistiin varsinkin toiminnan alkuvaiheessa ahkerasti. Maa-
seutulehtien päätoimittajat ja aputoimittajat olivat usein aktiivisia kotikaupunkin-
sa sivistysriennoissa, joten heillä oli muutenkin sisäpiirin tietoa näistä hankkeista. 
Gävlessä liberaali lehtimies A. P. Landin oli kaupungin Sivistysseuran johtokun-
nan jäsen lähes parikymmentä vuotta. Tuskin mikään suomalainen lehti seurasi 
oman kaupunkinsa sivistysseuran toimintaa niin ahkerasti kuin Åbo Underrättel-
ser. Se kirjoitti Turun sivistysseuran toiminnasta säännöllisesti ja asiallisesti koko 
1860-luvun ajan, referoiden esimerkiksi seuran kaikki vuosikertomukset. Vaikka 
Turun Sivistysseuran arkistoa ei ole kyetty löytämään, saa seuran vaiheista suh-
teellisen hyvän kuvan tämän materiaalin perusteella. Tästä on kiittäminen lehden 
päätoimittajana vuosina 1860–67 toiminutta liberaalia ja uudistusmielistä J. W. 
Lilljaa, joka osallistui aktiivisesti Turun Sivistysseuran toimintaan sen perustami-
sesta alkaen.87 Lilljalle, Landinille ja monille muille käytännön toiminta ja tästä 
toiminnasta kirjoittaminen olivat saman aktiivisuuden kaksi eri puolta. 

Mikäli paikkakunnan valtalehden aineisto on niukkaa, voi tietoja tarkistaa 
muista lehdistä. Pääkaupungissa ilmestyi useita lehtiä, joten Helsingin seurojen 
toiminnasta saa sanomalehdistäkin hyvän kuvan. Oulussa kaupungin toinen sa-
nomalehti 1860-luvulla, lyhytikäinen Pohjan-Tähti alkoi ilmestyä parahiksi Ou-
lun Sivistysseuran perustamisen aikoihin. Se ottikin seuran huomattavasti innos-
tuneemmin vastaan kuin Oulun-Wiikko-Sanomia.88 Asiaan varmasti vaikutti se, 
että Pohjan-Tähteä toimitti itseoppinut kansanvalistaja Juho Rännäri (k. 1884). 

                                                        
85 J. H. Erkko käytti mm. nimimerkkejä E; Eo; E-o; H. Salopaimen; J. H. E-nen; --nen; -o; -o(?); -rkk-. 
Topeliuksen nimimerkkejä olivat Betty; E-r; Undequmque; Zt; Z.T.; Åskådare. Kallio 1939, 507, 540. 
86 Lähteitä luettaessa on ylipäätään hyödyllistä kiinnittää erityistä huomiota konflikteihin ja ristiriitoi-
hin. Konfliktit paljastavat organisaatioista ja yhteisöistä aina jotain hyvin olennaista. Esimerkiksi 
muutokset tuottavat melkein aina ristiriitoja, ja murrosvaiheet nostavat pintaan kiistoja, jotka auttavat 
ymmärtämään seuran toimintaa ja pyrkimyksiä. 
87 Autero 1992, 174–176; SLH 309–310. 
88 Pohjan-Tähden artikkelit 19.12.1866; 21.1.1867; 30.1.1867; 27.3.1867 ja 24.4.1867. Valitettavasti 
Pohjan-Tähti ehti ilmestyä vain vajaan vuoden ajan. Sen ensimmäinen numero ilmestyi 1.8.1866 ja 
viimeinen 5.6.1867. Tommila 1984, 140–141; Kalajoki – Julku 1987, 294. 
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Maaseutukaupunkien asioista kirjoitettiin usein suurempien lehtien ns. maaseutu-
kirjeiden palstoilla. Nämä kirjeenvaihtajat olivat useimmiten hyvin perillä asema-
kaupunkinsa asioista, mutta kirjoituksissa on otettava huomioon kirjoittajan asen-
noituminen työväkeen. Kannattaa myös huomioida paikkakunnan molempien 
kieliryhmien lehdet, sillä niillä oli useinkin omat intressinsä uutisointiin ja kan-
nanottoihin. Lehtien systemaattinen lukeminen vie oman aikansa, mutta on vält-
tämätöntä. Digitalisoitu historiallinen sanomalehtikirjasto tarjoaa mahdollisuuden 
täydentäviin sanahakuihin, mihin ei kuitenkaan voi yksin tukeutua systemaattisen 
tiedonhaun välineenä. Sanomalehtiaineisto tarjoaa yhdistyshistorialle monipuoli-
sen lähdekokonaisuuden, ja lehtien vanhanaikainen lukeminen vuosikerroittain 
avaa tutkittavan ilmiön kontekstissaan.89  

                                                        
89 Tämän tutkimuksen yhteydessä kerätty aineisto viittaa siihen, että paikallishistorioissa on varhaisten 
työväenseurojen toiminta-aika arvioitu usein liian lyhyeksi. Syynä lienee juuri satunnainen lehtien 
selailu. Hautala tuntee vuonna 1866 perustetun Oulun Sivistysseuran vaiheet vain muutaman OWS:ssa 
ilmestyneen kirjoituksen perusteella ja toteaa tämän johdosta seuran vaikutusajasta ylimalkaan, että se 
toimi ehkä puolikymmentä vuotta. Sanomalehtiaineiston ja muiden lähteiden mukaan Sivistysseura 
piti kuitenkin viimeisen vuosikokouksensa tammikuussa 1872, ja pöytäkirjamerkintöjä seuralla on 
joulukuuhun 1873 asti. Oulun Sivistysseuran ptk 28.1.1872, 22.12.1873, OSa (OMA); Hautala 1976, 
538, 571–572, 655. Toinen hyvä esimerkki puutteellisesta lähdemateriaalin käytöstä on vuonna 1875 
perustetun Viipurin Työväen Iltaseurasta esitetyt arviot. PAAVOLAINEN esittää arvionaan, että ”mel-
koisen alkuinnostuksen jälkeen se osoitti uupumisen merkkejä v. 1877”. Soikkanen kirjoittaa puoles-
taan, että Iltaseura toimi Viipurissa vielä vuosina 1877 ja 1878, mutta ”tänä aikana ei pidetty yhtään 
yleistä kokousta. joten seuran kosketus jäsenistöön heikkeni. Tämän jälkeen seura nukahti. Kuten 
monesti muulloinkin, suurta alkuinnostusta seurasi takaisku, ja sitä seura ei kestänyt.” Sanomalehti 
Ilmarisen ilmoitussivut osoittavat kuitenkin, että Iltaseuralla oli säännöllisestä toimintaa aina kevät-
kaudelle 1880 asti. Viipurin Työväen Iltaseuran ilmoitukset sanomalehti Ilmarisessa 3.1.1880; 
4.2.1880; 24.3.1880; 3.4.1880 ja 24.4.1880; Soikkanen 1970, 37; Paavolainen 1981, 629. 
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2 Grand tour eurooppalaiseen 
työväenliikkeeseen  

Helsingfors Dagblad on Suomen lehdistöhistorian merkittävimpiä sanomalehtiä. 
Se ilmestyi vuosina 1862–1889 ja oli aikanaan tärkeä valtakunnallinen mielipi-
teenmuodostaja. Vuonna 1871 se alkoi ensimmäisenä pohjoismaisena sanomaleh-
tenä ilmestyä seitsenpäiväisenä, ja vuonna 1874 se nousi vajaan 3000 kappaleen 
painoksellaan levikiltään maan suurimmaksi sanomalehdeksi. Dagbladia luettiin 
muuallakin kuin Helsingissä, sillä kaksi kolmannesta levikistä suuntautui pääkau-
pungin ulkopuolelle.90 

Vuonna 1868 annettiin asetus kaupasta ja elinkeinoista, joka lopetti vuosisa-
toja vanhan ammattikuntalaitoksen. Dagblad ymmärsi asetuksen merkitsevän 
perusteellista muutosta työväen olosuhteissa ja ehdotti, että ilman ammattikuntien 
suojaa jäänyt työväki tarvitsisi erityisiä työväenseuroja etujaan valvomaan.91 Työ-
väen liittyminen omiin yhdistyksiinsä pysyi suomalaiselle päivälehdistölle kui-
tenkin verraten outona ilmiönä, ja kansainvälistä työväenliikettäkin se alkoi seura-
ta tarkemmin vasta vuoden 1871 Pariisin kommuunin jälkeen.92 Kotimaan har-
voista työväenriennoista kirjoitettiin pääasiassa lehtien paikallisuutisissa. Yrjö 
Sakari Yrjö-Koskisen tunnettu artikkelisarja ”Työväenseikka” ilmestyi Kirjalli-
sessa Kuukausilehdessä vuonna 1874, mutta siinä selviteltiin maamme työvä-
enoloja yleiseltä kannalta eikä työväen konkreettisia yhdistymispyrkimyksiä juu-
rikaan käsitelty.93 Kevättalvella 1874 Helsingfors Dagblad julkaisi katsauksen 
Helsingissä toimivista erilaista työväenseuroiksi luokiteltavista yhdistyksistä, 
joiden yhteenlasketuksi jäsenmääräksi lehti arvioi toista tuhatta henkilöä.94 Hel-
mikuussa 1875 lehdessä julkaistiin vihdoin pääkirjoituspaikalla artikkeli työväkeä 
kokoavista yhdistyksistä.95 Artikkeli on ensimmäisiä, ellei peräti ensimmäinen 
kokoava yhteenveto suomalaisista työväenseuroista. Siinä pyrittiin kirjoittajan 

                                                        
90 SLH 5, 121–122. Vaikka Helsingfors Dagbladista tulikin ensimmäinen seitsenpäiväinen lehti Poh-
joismaissa, arvioidaan Ruotsissa 1870-luvun puolivälissä olleen kymmenkunta levikiltään vähintään 
3 000 kappaleen sanomalehteä. Johannesson 2001, 130–160. 
91 ”Helsingfors den 19 Sept.” (pki) HD 19.9.1868; ”Behofvet af en arbetareförening” (pki) HD 
17.12.1868. Lehti julkaisi myös laajan artikkelin Ruotsissa toimivista työväenseuroista ja niiden 
suuresta suosiosta. ”Svenska arbetareföreningarnas framsteg” (art) HD 19.9.1868; 21.9.1868 ja 
22.9.1868. 
92 Schoulz 1924, 42. 
93 KK 1/1874, 2. 
94 ”Bland hufvudstadens arbetare” (art) HD 2.3.1874. 
95 “Arbetarföreningar i Finland” (art) HD 18.2.1875. 
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kokoaman materiaalin pohjalta luomaan kokonaiskuva kotimaisista työväenseu-
roista uutena yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Artikkelin kirjoittajaksi on merkitty R.C. Nimimerkki kuului Helsingfors 
Dagbladin vakituiselle avustajalle ja sittemmin päätoimittajalle, filosofian kandi-
daatti Robert Castrénille (1851–1883).96 Hän oli nuoresta iästään huolimatta ko-
kenut journalisti, kuulunut lehden vakinaisiin avustajiin jo vuodesta 1872. Kirjoit-
taja mainitsee laatineensa artikkelin yhteenvetona siitä aineistosta, jota hän oli 
kerännyt ”toisesta maasta” saamaansa toimeksiantoon. Tämä toinen maa ei ollut 
sen kummempi kuin Ruotsi, ja tehtävän oli antanut maan johtava liberaali sano-
malehti Aftonbladet, jonka Helsingin kirjeenvaihtajana Robert Castrén tällöin 
toimi. 

2.1 Robert Castrén – työväenseurojen aikalaistarkkailija 

Robert Castrén oli huomattavaa helsinkiläistä kulttuurisukua. Hänen edesmennyt 
isänsä oli maineikas tutkimusmatkailija ja kielitieteilijä, professori Mathias Ale-
xander Castrén, ja äiti Natalia, omaa sukua Tengström, professori Johan Jacob 
Tengströmin tytär. Kun Mathias ja Natalia lokakuussa 1850 olivat viettäneet häi-
tään, tilaisuutta oli kutsuttu todistamaan lähimmät ystävät, joukossaan mm. Johan 
Ludvig ja Fredrika Runeberg, J. V. Snellman ja Fredrik Cygnaeus. Onnitte-
lusäkeet pariskunnalle oli laatinut Snellman, mutta erityisen läheisiä morsiusparil-
le olivat Runebergit, sillä kansallisrunoilijan puoliso Fredrika oli morsiamen äiti-
puolen sisar.97 Snellmanistakin oli melkein tullut heidän sukulaisensa, ainoastaan 
Natalian sisaren Sofian päättäväiset rukkaset kesällä 1843 olivat estäneet sen.98 

Elokuussa 1851 Castréneille syntyi poika Robert, mutta kun tämä oli vasta 
yhdeksän kuukauden ikäinen, isä Mathias kuoli. Natalia muutti pienokaisen kans-
sa takaisin lapsuudenkotiinsa, josta suvussa 1850-luvun mittaan sattuneiden kuo-
lemantapausten vuoksi tuli kolmen professorinlesken koti. Poika sai siis varttua 
tengströmiläisessä perhepiirissä, varsin naisvaltaisessa ympäristössä.99 

                                                        
96 Robert Castrén käytti Helsingfors Dagbladiin laatimissa kirjoituksissaan myös nimimerkkejä R. 
(HD 10.11.1872) ja C” (HD 9.12.1872). Lopulta hän päätyi kuitenkin nimensä alkukirjaimiin R.C., 
mikä olikin viisasta, sillä nimimerkki ei sekoittunut lehden muihin kirjoittajiin, esimerkiksi päätoimit-
taja Rolf Lagerborgiin. 
97 Castrén 1949, 36-37. 
98 Savolainen 2006, 331. 
99 Castrén 1949, 39. 
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Liberaali opiskelija 

Robert Castrén kantoi henkisenä perintönään taakkaa, jonka ainoa lapsi saa lah-
jakkaalta, ennen aikojaan kuolleelta isältään. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 16-
vuotiaana ja kirjoittautui syksyllä 1867 Helsingin yliopiston pohjalaiseen osakun-
taan, missä kielitaistelu raivosi pahimmillaan. Inspehtorina Yrjö-Koskinen kävi 
kamppailua osakunnan ruotsinkielistä vähemmistöä vastaan, mutta jo varhain 
liberaalin maailmankuvan omaksunut Castrén ei voinut liittyä viikinkeihinkään. 
Tutkintonsa aineiksi hän oli valinnut kreikan kielen ja historian, mutta jätti pian 
filologian ja omistautui historian opinnoille. Keväällä 1873 hän suoritti filosofian 
kandidaatin tutkinnon mutta päätti vielä jatkaa lukujaan lakitieteen opinnoilla. 
Kuusi vuotta myöhemmin, 1879 hän suoritti lakitieteen kandidaatin tutkinnon.100 

Robert Castrén kuului maan harvalukuiseen sivistyneistöön ja oli saanut sen 
mukaisen kotikasvatuksen. Perheellä ei Mathias Castrénin varhaisesta kuolemasta 
huolimatta ollut taloudellisia huolia, joten Robert pystyi matkustelemaan ja oles-
kelemaan pitkiäkin aikoja ulkomailla. Kesä-heinäkuussa 1871 hän teki laajan 
opintomatkan Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan.101 Matka antoi virikkeitä myös sa-
nomalehtiuralle, sillä hän laati Helsingfors Dagbladille syksyllä 1872 artikkelisar-
jan kolmesta pohjoismaisesta ylioppilastalosta.102 Joulukuussa samana vuonna 
hän kirjoitti myös lyhyen artikkelin työväenseurojen pyrkimyksistä Ruotsissa ja 
Norjassa.103 

Valmistuttuaan vuonna 1873 filosofian kandidaatiksi hän lähti jälleen pitkälle 
opintomatkalle, tällä kertaa saksankielisen Keski-Euroopan maihin Saksaan, Itä-
valtaan ja Sveitsiin.104 Castrén teki satunnaisia muistiinpanoja päiväkirjaansa, 
mutta parhaimman kuvan matkan vaikutteista saa kirjeistä Helsingfors Dagbladil-
le. J. W. Snellman, joka seurasi nuoren Robertin oppivuosia kiinnostuneena, oli 
aikanaan opetellut sanomalehtityötä raportoimalla Ruotsin valtiopäiviltä 1840–
41.105 Castrén kulki sedäksi kutsumansa Snellmanin jälkiä, kun hän seurasi vasta-
perustetun Saksan valtakunnan valtiopäiviä Berliinissä. Hän raportoi mm. rauta-
kansleri Bismarckin ja vasemmistoliberaalin Eduard Laskerin yhteenottoa lehdis-
tönvapausasiassa. Sympatiat olivat kokonaan Laskerin puolella.106 Heinäkuussa 

                                                        
100 Castrén 1949, 44, 72. 
101 Dagboksanteckningar 1871, RCs (KK). 
102 ”Tre nordiska studenthem I” (art) HD ; ”Tre nordiska studenthem II” (art) HD. 
103 ”Arbetareföreningar” (pki) HD 9.12.1872. 
104 Dagboksanteckningar 13 Juni 1873, RCs (KK). 
105 Savolainen 2006, 218–223. 
106 ”Från tyska riksdagen” (art) HD 28.6.1873. 
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hän kirjoitti useita artikkeleita Wienin suuresta maailmannäyttelystä, ja Wienistä 
matka jatkui Sveitsiin. Castrén pysähtyi kuitenkin kahdeksi päiväksi Münheniin, 
jossa hän ”-- på äkta turistsätt flackat omkring gata upp och gata ned från muse-
um till museum, från kyrka till kapel, från monument till monument med kikarn 
vid sidan, Bädecker i fickan och paraply i handen.107 Kesän 1873 Castrén oli 
tietysti opintomatkalla, mutta kaiken lomassa hän halusi välillä heittäytyä aivan 
tavalliseksi turistiksi.  

Sveitsissä Robert Castrén tutustui perinpohjaisesti Zürichin yliopistoon, mut-
ta raportoi myös Glarusin vapaapalokuntajuhlilta ja Freiburgin kansainvälisistä 
voimistelukilpailuista. Palokuntajuhlilla hän vertaili sveitsiläisten vapaapalokun-
talaisten taitoa, teknistä varustusta ja komeita univormuja kotimaisiin vastaaviin. 
Voimistelukilpailuista lähettämässään matkakirjeessä hän ihmetteli, miten yksi-
tuumaisia sveitsiläiset olivat kahdesta kielestään huolimatta. Kieliasiasta oli Suo-
messa tullut kansaa jakava kiistakysymys. Castrén ei myöskään unohtanut maini-
ta, että viranomaiset muutamaa vuotta aikaisemmin olivat torjuneet voimistelu-
seuran perustamisen Helsinkiin.108  

Työväenkysymys 

Vuosien 1871 ja 1873 matkat Pohjoismaihin ja saksankieliseen Keski-Eurooppaan 
olivat nuorelle Robert Castrénille ennen kaikkea opintomatkoja. Hän tutki paikan 
päällä valtio-opillista kirjallisuutta, luki ulkomaisia sanomalehtiä ja tarkkaili ai-
tiopaikalta poliittista elämää. Seuratessaan aluksi Pohjoismaiden ja myöhemmin 
Manner-Euroopan vilkasta yhteiskunnallista keskustelua Castrén alkoi oivaltaa, 
miten kehittymätöntä kotimainen mielipiteenmuodostus oli. Kirjoitukset osoitta-
vat, että Robert Castrén ymmärsi ”assosiaatioprinsiipin” eli nousevan yhdistys-
toiminnan merkityksen yhteiskuntaa rakentavana tekijänä. Vertaillessaan näke-
määnsä kotimaan olosuhteisiin hänestä tuli yksi ensimmäisiä, jotka ymmärsivät 
työväen järjestäytymisen tärkeyden. 

Jo pohjoismaisella kierroksellaan kesällä 1871 hän kiinnitti huomiota, miten 
suuren vaikutuksen työväenseurat olivat lyhyessä ajassa tehneet naapurimaiden 
sosiaaliseen elämään. Niitä oli hänen mukaansa perustettu lähes kaikkiin Ruotsin 

                                                        
107 ”-- vaeltanut aitoon turistitapaan katua ylös ja katua alas, museosta museoon, kirkosta kappeliin  
monumentilta toiselle kiikari kupeella, Baedecker taskussa ja sateenvarjo kädessä.” Dagboksanteck-
ningar 13 Juli 1873, RCs (KK). 
108 ”En brandkårfest i Glarus” (art) HD, 16.8.1873; ”En gymnastikfest i Freiburg” (art) HD 31.8.1873; 
”En gymnastikfest i Freiburg” (art) HD 1.9.1873; Castrén 1949, 48-51. 
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suurempiin kaupunkeihin ja käytännöllisesti katsoen jokaiseen Norjan kaupun-
kiin. Työväenseuroissa olivat edustettuina kaikki sosiaaliluokat käsityöläisistä ja 
tehtaantyöläisistä aina yhteiskunnan huipulle asti. Yhdistysten tarkoituksena oli-
kin tasoittaa raja-aitoja eri yhteiskuntaluokkien välillä. Toimintamuotoina työvä-
enseuroissa olivat kirjoittajan havaintojen mukaan säännölliset kokoukset sekä 
kirjastojen ja lukusalien perustaminen. Kokouksissa pidettiin esitelmiä ja keskus-
teluja, musisoitiin ja huviteltiin sivistävästi tavoilla sekä pyrittiin kaikin tavoin 
edistämään työväen henkistä kasvua.109 

Castréniin oli tehnyt suuren vaikutuksen pohjoismaisten työväenseurojen val-
tavat jäsenmäärät. Vakuuttavin oli Kristianian eli Oslon Arbejdersamfund, jonka 
jäsenmäärä oli neljättä tuhatta. Muutenkin työväenliike vaikutti Norjassa kehit-
tyneemmältä kuin emämaassa Ruotsissa. Norjalaisten luonteenlaatu oli Castrénin 
mukaan ruotsalaisia demokraattisempi. Norjassa työväenseurat pyrkivät myös 
työväen taloudellisen aseman parantamiseen perustamalla lukuisia apuyhdistyk-
siä, esimerkiksi lainarahastoja, eläkekassoja, säästöpankkeja sekä vanhainkoteja. 
Ruotsalaiset työväenseurat olivat nekin kunnostautuneet, mm. keräämällä aika-
naan peräti 14 000 nimeä äänioikeusreformin taakse. Tällä tavalla työväenseurat 
olivat Castrénin mukaan pyrkineet vastaamaan ajan suureen sosiaaliseen kysy-
mykseen, työn ja pääoman väliseen ristiriitaan. Tässä kamppailussa työväellä oli 
kirjoittajan mielestä oikeutettuja vaatimuksia, mutta niitä ajoivat parhaiten libe-
raalit pohjoismaiset työväenseurat.110 

Nuori Castrén liittyi yhteiskunnallisissa kannanotoissaan liberaaliin aatemaa-
ilmaan. Ei-oikeutettuja vaatimuksia työn ja pääoman välisessä kamppailussa oli 
sillä työväenliikkeen osalla, joka ryhmittäytyi sosialistisen internationaalinen 
lipun alle. Juuri tätä taustaa vasten Castrén näki Ruotsin ja Norjan työväenseuro-
jen työn merkitykselliseksi: 

Under det på kontinenten ”Internationale” rådslår om hvilken verldstad nästa 
gång skall, till ett nytt försoningsoffer för kapitalets synder emot arbetet, för-
vandlas till rykande ruiner, under det der arbetsinställning följer på arbetsin-
ställning och åstadkommer betänkliga rubbningar inom affärsvärlden, ha de 

                                                        
109 ”Arbetareföreningar” (pki) HD 9.12.1872. 
110 ”Arbetareföreningar” (pki) HD 9.12.1872. 
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svenska och norska arbetareföreningarne sökt att genom att i tid tillfredställa 
arbetarens fordringar hindra de oberättigade att framträda.111 

Robert Castrén ei katsonut hyvällä vallankumouksellisen sosialismin leviämistä, 
erityisesti häntä pelottivat Pariisin kommuunin jäljet. Toisaalta hän poliittisena 
tarkkailijana oli kiinnostunut myös työväenradikalismista. Hän ennakoi sen le-
viämisen Venäjälle ja näki sen edulliseksi Suomelle, koska vallankumouksellisen 
tilanteen puhkeaminen voisi luoda edellytykset emämaasta irtautumiselle. Kesällä 
1873 hän raportoikin Helsingfors Dagbladin lukijoille Zürichin yliopiston venä-
läisistä naisopiskelijoista, jotka olivat ajautuneet poliittiseen radikalismiin. Sosia-
listiset ja nihilistiset pyrkimykset olivat Castrénin mielestä siinä määrin kotiutu-
neet venäläiseen osakuntaan, että niin mies- kuin naisopiskelijat joutuivat tappe-
lemalla selvittämään keskinäisiä linjariitojaan.112 Myös sveitsiläisissä opiskeli-
joissa hän oli havainnut radikaalia taipumusta. Heidän opiskelijaliittonsa Helvetia 
käytti tuntomerkkinä punaista myssyä ja nojasi Castrénin mielestä päättäväisesti 
sosialistiseen maailmankatsomukseen.113 

Castrén kuvaili niin väkevästi sosialismin puolesta intoilevia venäläisiä nais-
opiskelijoita, että Dagbladin toimitus säikähti ja katsoi aiheelliseksi artikkelin 
yhteydessä huomauttaa, kuinka sen saamien tietojen mukaan Zürichin venäläinen 
opiskelijaradikalismi oli häviävän pienen vähemmistön puuhia, ainoastaan muu-
tamat naispuoliset medisiinarit kuluttivat aikaansa emämaan poliittisten pakolais-
ten seurassa. Enemmistö Zürichin venäläisistä opiskelijoista oli sentään ahkeria, 
vaatimattomia, siivoja ja ennen kaikkea poliittisesti sitoutumattomia.114 Näin 
itsesensuurin ohjaama Dagbladin toimitus neuvoi Helsingistä käsin nuorta kir-
jeenvaihtajaansa sosialismin ja nihilismin todellisesta laajuudesta Zürichissä. 
Mistäpä se saattoi aavistaa, millainen aikapommi Sveitsissä majailevien poliittis-
ten pakolaisten keskuuteen aikanaan viritettiin. 

Castrén ei suoralta kädeltä niellyt toimituksensa isällistä ohjausta, vaan palasi 
myöhemmissä matkakirjeissä venäläisiin naisopiskelijoihin. Hän halusi selvästi 
osoittaa, etteivät hänen tietonsa näiden tilanteesta olleet tuulesta temmattuja. Yk-

                                                        
111 ”Kun Manner-Euroopassa ”Internationaali” pitää neuvoa siitä, mikä maailmankaupunki seuraa-
vaksi muutetaan savuaviksi raunioksi uutena sovitusuhrina pääoman synneistä työtä vastaan, kun 
työnseisautukset seuraavat toisiaan ja aiheuttavat vaarallista vahinkoa liike-elämälle, ovat ruotsalai-
set ja norjalaiset työväenseurat yrittäneet ajoissa täyttää työväen oikeutetut vaatimukset ja siten estää 
ei-oikeutettujen vaatimusten esiintymisen.” ”Arbetareföreningar” (pki) HD 9.12.1872. 
112 ”Här och där i Schweiz” (art) HD 2.8.1873. 
113 Ibidem. Ranskan vallankumouksen aikaan radikaalien jakobiinien vaateparteen kuului kaikkien 
hyvin tuntema punainen fryygialaislakki. 
114 Ibidem. 
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sityiskirjeissä sai sentään tilittää tuntojaan vapaammin. Äidilleen hän kirjoitti 
Bernistä 23.7.1873, kuinka vapaammat poliittiset olosuhteet tässä onnekkaassa 
maassa saivat hänet suremaan kotimaan tilannetta. Suomen tulevaisuus näytti 
hautautuvan kieliriitojen alle, mutta Castrén uskoutui äidilleen, että oli vakaasti 
päättänyt tehdä jotain rakentavaa ongelman ratkaisemiseksi. 

Stora förhoppningar om mitt fosterlands räddning vågar jag icke hysa. Och 
dock har jag härute blifvit alltmera öfvertygad om att stora omgestaltningar i 
Ryssland snart förestå, omgestaltningar hvaraf vi, om vi blott betrakta oss 
som ett folk, och icke som två fientliga nationaliteter, kunde begagna oss för 
att lägga en grundval för vårt fosterlands frihet och framåtskridande.115 

Castrén laski varsin kaukonäköisesti sen varaan, että radikaalit ajatukset leviäisi-
vät venäläisen nuorison keskuuteen, jolloin edes vallankumous ei ollut poissa 
laskuista. Suomessa oli silloin toimittava. Fennomaaninen ja vastaavasti viikinki-
en radikalismi lietsoi hänen mielestään vain vihaa kieliryhmien välille, ja todelli-
nen vaara piili siinä, että kieliryhmien vihamielisyys esti näkemästä sitä vaaraa, 
mitä nouseva venäläisyys Suomelle edusti. 

Syksyn koittaessa 1873 Robert Castrén palasi kotimaahan ja aloitti lakitieteen 
opinnot. Lagerborg kiinnitti hänet entistä tiiviimmin lehtensä avustajaksi ja näin 
Castrénista tuli dagbladilaisen ryhmän jäsen. Vuoden päästä, syksyllä 1874 hänet 
kiinnitettiin myös Aftonbladetin Helsingin kirjeenvaihtajaksi.116 Lehtityön väli-
tyksellä hän pääsi entistä paremmalle näköalapaikalle tarkastelemaan poliittista 
elämää niin Suomessa kuin Ruotsissakin. 

Pöytälaatikkotyöväenseura 

Robert Castrén ei kiinnostunut työväenseuroista ainoastaan ulkopuolisena tarkkai-
lijana. Hänen arkistossaan on päiväämätön, omalla käsialalla kirjoitettu muisti-
lappu, jossa luonnostellaan tarkemmin nimeämättömän yhdistyksen sääntöjä.117 

Yhdistyksen tarkoitukseksi määritellään väkijuomien kulutuksen vähentämi-
nen, työläisten sivistystason kohottaminen ja heidän taloudellisen asemansa pa-

                                                        
115 ”En uskalla elätellä suuria toiveita isänmaan pelastuksesta, ja kuitenkin olen täällä tullut entistä 
vakuuttuneemmaksi, että Venäjällä tapahtuu pian suuria mullituksia. Jos me vain pysyisimme yhtenä 
kansana emmekä kahtena vihamielisenä kansanryhmänä, niin me voisimme hyötyä niistä mullistuksis-
ta ja laskea niiden kautta perustan isänmaamme vapaudelle ja edistykselle.” Sitaatti Castrén 1949, 
50–51. 
116 Hedin till Castrén 16.9.1874, RCs (KK). 
117 Diverse papper, RCs (KK). 



 

 50 

rantaminen sairaus-, vanhuus- ja hautausapukassan avulla. Tarkoituspykälästä käy 
ilmi, että Castrénilla oli mielessään monia päämääriä toimintaansa sisällyttävä 
työväenseura, jossa olisi aineksia niin sivistysseuroista, raittiusseuroista kuin 
erilaisista työväen tukiyhdistyksestäkin. Castrénin työväenseuran jäseneksi pääsi-
si sääntöluonnoksen toisen pykälän mukaan jokainen 18 vuotta täyttänyt Helsin-
gissä asuva mieshenkilö. Tapana ei ollut rajoittaa yhdistysten jäsenyyttä ainakaan 
yhteiskunnan arvoasteikossa ylöspäin, eikä sitä tehnyt Castrénkaan, vaikka ajatteli 
seuransa pääasialliseksi jäsenkunnaksi työväkeä. Pohjoismaisella opintomatkal-
laan hän oli huomannut, että työväenseuroissa oli jäseniä kaikista yhteiskunta-
luokista. Jäsenyys perustui muodolliseen tasa-arvoon ja piti sisällään ajatuksen 
yhdestä kansasta, mikä puhutteli liberaalin maailmankatsomuksen omaksunutta 
Castrénia. Naisia hän ei kuitenkaan ajatellut seuransa jäseniksi. 

Castrénin suunnitteleman työväen raittiusseuran jäsenet antaisivat edelleen 
raittiuslupauksen, jossa he sitoutuisivat kohtuullisuuteen, eivät siis välttämättä 
täyteen raittiuteen. Kohtuullisuuteen liittyisi lupaus pidättäytyä väkijuomien liias-
ta käytöstä ja salakapakoissa käynnistä sekä sitoumus, ettei toisi työpaikalle väki-
juomia eikä esiintyisi työpaikalla päihtyneenä. Sääntöjen rikkojaa rangaistaisiin 
yhdistyksen määräämällä sakolla. Jäsentensä sivistystason nostamiseksi yhdistys 
perustaisi kirjaston ja järjestäisi kokouksia, joiden ohjelmana olisi esitelmiä, lau-
lua, lausuntaa sekä muita sivistäviä huvituksia. Yhdistyksen asioista päättäisi 
vuosikokous.  

Toiminnaltaan Castrénin pöytälaatikkoon luonnostelema työväenseura sijoit-
tuu melkein yksi yhteen siihen, mitä tällä hetkellä tiedetään varhaisista ruotsalai-
sista sivistysseuroista ja liberaalin kauden työväenseuroista.118 Uuden ulottuvuu-
den sivistysseuroihin nähden toi raittiuslupaus kohtuullisuuteen. Raittiutta ja hen-
kistä sivistystä tavoittelevan seuran jäsenen tuli käytökseltään ja elintavoiltaan 
osoittautua jäsenyytensä arvoiseksi. Jäsenyyden ja koko yhdistyselämän pohjalla 
vaikutti vahva sitoutumisen mentaliteetti.119 

Yhdistyksiä perustettaessa oli tapana, että aloitteentekijä laati sääntöluonnok-
sen, jota sitten muiden hankkeeseen liittyneiden kanssa käsiteltiin perustavissa 
kokouksissa. Arkiston perusteella on mahdoton päätellä, oliko Robert Castrén 
todella perustamassa tällaista työväen raittiusseuraa, liittyikö se johonkin muutoin 
perustettavaan seuraan vai oliko kyseessä ainoastaan luonnos. Castrénin paperi on 

                                                        
118 Jansson 1985, 186–203. 
119 Tässä raittiuden ja sivistyksen tavoittelemisen mentaliteetissa on epäilemättä juuri sitä, mitä Irma 
Sulkusen varhaista raittiusliikettä koskevan väitöskirjan otsikkokin ilmentää: ”Raittius kansalaisus-
kontona.” Sulkunen 1986. 
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päiväämätön, ja ainoa aikaan tai paikkaan viittaava lausuma on sääntöjen toisen 
pykälän määräys helsinkiläisistä jäsenistä. Vaikka luonnoksen tarkoitusta ei voi 
lähemmin määritellä, se lienee laadittu joskus 1870-luvun alussa ja osoittaa, että 
Castrén oli kiinnostunut työväen asioista ja työväenseuroista myös käytännölli-
sessä mielessä.120 

Arbetareföreningar i Finland 

Helsingfors Dagblad kirjoitti useaan otteeseen 1860- ja 1870-lukujen vaihteessa 
työväkeä varten perustettavista seuroista ja niiden tarpeellisuudesta. Maaliskuussa 
1874 se julkaisi katsauksen, josta ilmenee, että Helsingissä toimi ainakin kymme-
nen erilaista työväenseuraksi luokiteltavaa yhdistystä, ja niiden yhteenlasketuksi 
jäsenmääräksi lehti arvioi toista tuhatta.121 Dagbladin toimituksella oli näin ollen 
vanhastaan hyvät tiedot Helsingissä toimivista työväenseuroista. Sen avustajakun-
taan kuului nuori Castrén, joka oli hyvin perillä työväenkysymyksestä laajem-
minkin ajan suurena sosiaalisena kysymyksenä. Hän oli perehtynyt pohjoismai-
seen työväenliikkeeseen, tunsi työväenliikkeen eurooppalaisena ilmiönä ja ounas-
teli Venäjän nousevan sukupolven radikalisoitumista. Tällaisen nuoren miehen 
näkemyksistä oli kiinnostunut myös Adolf Hedin, Ruotsin suurimman liberaalin 
sanomalehden Aftonbladetin päätoimittaja. Hedin oli vuonna 1874 ottanut pää-
toimittajan tehtävän vastaan, ja syyskuussa 1874 hän kiinnitti Castrénin lehtensä 
avustajaksi toivoen saavansa tältä keskimäärin yhden kirjeen kuukaudessa.122 
Robert Castrénista tuli Aftonbladetin Helsingin kirjeenvaihtaja ja luotettava tieto-
lähde Suomen asioista, mitä osoittavat lukuisat Hedinin lähettämät kirjeet 
Castrénin arkistossa. Hedin toimi aktiivisesti Tukholman liberaalin kauden työvä-
enseurassa, joten oli luonnollista, että hän oli kiinnostunut siitä, millaisia työväen-
seuroja Suomessa olisi. Castrénin tehtävä oli kerätä niistä tietoja, ei välttämättä 
laatia aiheesta artikkelia. Dagbladissa 18.2.1875 julkaistu kirjoitus on sen vuoksi 
pikemminkin muistion luontoinen yhteenveto. 

Robert Castrén määritteli työväenseuran yhdistykseksi, jonka toimintaan työ-
väkeä osallistui laajoin joukoin. Työväenseurat saattoi kirjoittajan mukaan jakaa 
                                                        
120 Vuonna 1872 Helsingfors Dagblad oli julkaissut Robert Castrénin pohjoismaisia työväenseuroja 
koskevan kirjoituksen johdosta vielä jatkoartikkelin, jossa huomioitiin erityisesti raittiusseurojen 
ilmaantuminen pääkaupungin työläisten pariin. ”Ytterligare om arbetareföreningar” (art) HD 
17.12.1872 
121 ”Bland hufvudstadens arbetare” (art) HD 2.3.1874. 
122 Syksyllä 1874 Hedin kertoi jo pitkään etsineensä sopivaa kirjeenvaihtajaa Helsingistä, Castrénin 
puoleen hän kääntyi Emil von Qvantenin suosituksesta. Hedin till Castrén 16.9.1874, RCs (KK). 
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neljään alalajiin: ”sivistysseuroihin”, ”tukiyhdistyksiin”, ”raittiusseuroihin” ja 
”sekalaisiin yhdistyksiin”. ”Sivistysseurat” (bildningsföreningar) olivat ensim-
mäisiä Suomeen ilmaantuneita työväenseuroja. Ne saivat Castrénin mukaan al-
kunsa Helsingissä jo 1850-luvulla. Erään isohkon maalarityöpajan kisällit ja op-
pipojat harjoittelivat vähinä vapaa-hetkinään pienimuotoisia näytelmiä, joita he 
sitten esittivät tuttavilleen pientä pääsymaksua vastaan. Tästä vaatimattomasta 
alusta kehittyi Helsinkiin Handtverks-sångförening, joka Castrénin mukaan pe-
rusti myös pienen kirjaston ja huolehti muutenkin jäsentensä sivistyksellisistä 
tarpeista. 1860-luvun puolivälissä tämä työväen omasta aloitteesta syntynyt yh-
distys menetti kuitenkin työväenseuran piirteensä ja sitä ryhdyttiin kutsumaan 
nimellä Sällskap för bildning och nöje. Toinen esimerkki vastaavanlaisesta sivis-
tysseurasta oli Helsingissä edellisvuonna 1874 perustettu Työmiehen yhtiö, jossa 
oli noin 60 jäsentä. Niin ikään helsinkiläisellä Typografien seuralla oli silläkin 
lukuhuone ja 250 niteen kirjasto. Huomattavin suomalaisista sivistysseuroista oli 
Castrénin mukaan kuitenkin Turussa toimiva, yli 400 jäsentä kokoava Fabrikar-
betargillet i Åbo. Sillä oli omassa talossa suuri kokoustila, lukusali ja kirjasto, 
jossa oli lähes puolentuhatta nidettä. Lukusaliin oli tilattu useita suomen- ja ruot-
sinkielisiä sanomalehtiä. Seuralla oli lisäksi oma 60-jäseninen sekakuoronsa, 
puhallinorkesteri oli suunnitteilla, ja kokoontuipa sen piirissä kaksi kertaa viikos-
sa pieni voimisteluseurakin. Muilla paikkakunnilla kokoontuvista työväenseurois-
ta Castrén mainitsee vielä Forssan puuvillakutomon orkesteriseuran ja Wärtsilän 
tehtaan lukuseuran.  

”Tukiyhdistykset” (understödsföreningar) olivat erilaisia työväen tukikassoja 
sairauden, vanhuuden ja hautausmenojen varalle. Näitäkin oli jo ehditty perustaa 
useita eri puolille maata. Alkoholikysymys nousi 1870-luvulla yhteiskunnallisen 
keskustelun aiheeksi, ja artikkelissa mainitut työväen ”kohtuus- tai raittiusyhdis-
tykset” (måttlighets eller nykterhetsföreningar) ovat maan ensimmäisiä raittius-
seuroja. Niitä ilmaantui eri paikkakunnille vuosikymmenen alkupuolella. Raittius-
lupaus ei Castrénin mielestä yksinomaan taannut yhdistyksen toiminnan jatku-
vuutta, niinpä yksinkertaiset raittiusseurat olivat muuttaneet muotoaan ja alkaneet 
muistuttaa ”sekalaisia yhdistyksiä” (blandade föreningar). Tämä neljäs työväen-
seurojen laji ei ollut mikään kaatoryhmä, pikemminkin voisi puhua työväenseuran 
hybridimallista tai monitarkoitteisuudesta, sillä yhdistyksiin sisällytettiin useita 
toiminnallisia tavoitteita. Sellainen oli Castrénin oma, pöytälaatikkoon luonnoste-
lema työväen raittiusseurakin. Esimerkkinä hän mainitsee vuonna 1873 peruste-
tun raittiusseuran nimeltä Jernvägsarbetarnes i Helsingfors nykterhetsförening, 
jolla oli oma kirjasto ja sanomalehtilukusali, lauluseura, puhallinkvartetti ja avus-
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tuskassa. Tämänkin seuran jäsenmäärä nousi jo sataanviiteenkymmeneen. Myös 
vapaapalokunnat Castrén luki monitarkoitteisiin työväenseuroihin, sillä monet 
niistä olivat ydintoimintansa lisäksi ottaneet tehtäväkseen myös laajan sivistys-
työn. Esimerkiksi Helsingin 400-jäsenisellä vapaapalokunnalla oli yli kahdeksan-
sadan niteen kirjasto, lukusali ja laulukuoro sekä päälle päätteeksi säännöllistä 
luentotoimintaa sunnuntai-iltapäivisin. 

Robert Castrén kirjoitti muistionsa 1870-luvun puolivälissä. Ammattikuntien 
säätely oli lopetettu ja yksittäisiä teollisuuslaitoksia ilmaantunut eri puolille Suo-
mea. Elettiin murrosaikaa, joka oli otollinen uusille aloitteille, myös työväen yh-
distystoiminnalle. Kaiken kaikkiaan kirjoittaja luki työväenseuroihin toiminnan 
laadusta riippumatta kaikki sellaiset yhdistykset, jotka olivat työkansalle tarkoitet-
tuja tai joiden toimintaan työväkeä laajasti osallistui. Lukusali-, kirjasto- ja ilta-
matoiminnan harjoittaminen näytti 1870-luvun puolivälissä kokoavan eniten kau-
punkien työväkeä. Castrén kutsui tällaisia yhdistyksiä työväen sivistysseuroiksi. 
Myös varhaiset raittiusseurat näyttivät hänestä nimenomaan työväenseuroilta. 
Idullaan oli jo se kehitys, jonka myötä työväestön järjestäytyminen tuli vuosisa-
dan loppua kohti kanavoitumaan raittiusliikkeen kautta.123  

Meille ovat ulkoisilta muodoiltaan tuttuja monet Castrénin luokittelemat työ-
väenseurat. Tiedämme suurin piirtein, mitä eläke-, sairaus- ja hautausapukasat 
olivat. Tunnemme hyvin raittiusseurojen ja palokuntaliikkeen vastaisen kehityk-
sen. Ainoastaan työväen sivistysseurat tuntuvat nykylukijasta vieraammilta. 
Castrén perusti luokittelunsa opintomatkojensa havaintoihin ja tulkitsi Suomen 
tilanteen Ruotsin, Norjan ja Tanskan työväenseuroista saamiinsa kokemuksiin. 
Niissä oli jäseniä kaikista yhteiskuntaluokista, jäsenyys pohjautui muodolliseen 
tasa-arvoon ja toiminnan tarkoituksena oli madaltaa työväen ja sivistyneistön 
välistä yhteiskunnallista kuilua. Toimintamuotoina näissä seuroissa olivat edel-
leen kirjastojen ja lukusalien ylläpito sekä säännölliset kokoukset, joissa esitel-
möitiin, keskusteltiin, musisoitiin ja muutenkin huviteltiin sivistyneesti. Pohjois-
maisten työväenseurojen perimmäiseksi tarkoitukseksi hän näki työnväestön si-
vistystason nostamisen.124 Tämä kaikki puhutteli Castrénia vahvasti. Liberaalin 
maailmankatsomuksen omaksuneelle suhde sosialismiin oli kaksijakoinen. Hän 
oli Keski-Euroopassa tutustunut sosialismiin, ymmärsi sen voiman ja toivoi op-
portunistisesti, että aate saisi jalansijaa myös Venäjänmaalla. Silloin voisi syntyä 
vallankumouksellinen tilanne, jossa Suomen irtautuminen ja itsenäistyminen 

                                                        
123 Sulkunen – Alapuro 1987, 142. 
124 ”Arbetareföreningar” (pki) HD 9.12.1872. 
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Venäjästä tulisi mahdolliseksi. Hän ei kuitenkaan halunnut sosialismin tarttuvan 
suomalaiseen työväkeen. Ajatusta luokkataistelusta, työn ja pääoman väkivaltai-
sesta välienselvittelystä hän kavahti. Kenties hän toivoi kielipoliittisen kiista-
kumppaninsa Yrjö-Koskisen tavoin, että sosialismi jäisi meillä vain hämäriksi 
huhuiksi kaukaisista maista. Siksi Castrénille oli tärkeää työskennellä työväen 
sivistystason kohentamiseksi.125 

Tämä oli se pohjoismainen konteksti, mistä Robert Castrén 1870-luvun puo-
livälissä tarkasteli suomalaisia työväenseuroja. Mistä hän oli oppinut kutsumaan 
työväenseuroja ”sivistysseuroiksi”? Vastausta on haettava pohjoismaisia esiku-
viakin kauempaa, aina eurooppalaisen työväenliikkeen juurilta. 

2.2 Eurooppalaisen työväenliikkeen juurilla 

2.2.1 Chartistit ja utopistit tienraivaajina 

Teollinen vallankumous oli käynnistynyt Englannissa jo 1700-luvun puolivälin 
jälkeen. Siellä oli syntynyt myös työväenluokka ja otettu työväen järjestäytymisen 
ensimmäiset askeleet. Esimerkiksi Sheffieldissä (1791), Lontoossa (1792) ja 
muissa suuremmissa teollisuuskaupungeissa perustettiin nimellä Corresponding 
Society alemman keskiluokan ja työväestön etuja ajaneita yhdistyksiä.126 Kaikkein 
tunnetuimmaksi nousi Lontoon yhdistys. Seuran nimi juontui siitä, että jäsenet 
pitivät toisiinsa yhteyttä kirjeitse, koska poliittisia aatteita levittävien yhdistysten 
ei sallittu muodostaa kansallisia liittoja. Kirjeenvaihtoseuraa voisi kutsua myös 
poliittiseksi sivistysseuraksi. Kun eräältä Sheffieldin työläiseltä kysyttiin seuran 
päämääriä, tämä vastasi: 

To enlighten the people, to show the people the reason, the ground of all their 
complaints and sufferings; when a man works hard for thirteen or fourteen 
hours a day, the week through, and is not able to maintain the family, that is 
what I understand of it.127 

Kirjeenvaihtoseurat pyrkivät tavoitteisiin organisoidusti, mikä oli uutta ajan spon-
taaneihin protestiliikkeisiin verrattuna. Arviolta kymmenen tuhatta työläistä eri 

                                                        
125 ”Arbetareföreningar” (pki) HD 9.12.1872; Yrjö-Koskinen 1874, 2; Castrén 1949, 50–51. 
126 Morton – Tate 1973, 23–30; Bloy 2003, elektroninen dokumentti.  
127 ”Ihmisten valistaminen ja järkevän syyn osoittaminen kaikille heidän valituksilleen ja kärsimyksil-
leen, kun mies joutuu tekemään kovaa työtä kolmetoista tai neljätoista tuntia päivässä eikä pysty 
elättämään perhettään, sitä minä sillä ymmärrän.” Sitaatti Morton – Tate 1973, 23. 
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puolilla maata liittyi Lontoon seuran sisaryhdistyksiin. Reformivaatimukset huo-
lestuttivat parlamenttia siinä määrin, että vuonna 1799 se sääti yhdistymisvapautta 
rajoittavan lain. Tämä tukahdutti brittiläisen työväenliikkeen ensimmäisen vai-
heen.128 Epäkohdat purkautuivat nyt lakkoina, nälkäkapinoina ja koneiden särke-
misinä. Erityisen runsaita levottomuudet olivat 1810-luvun talouspulan aikana. 
Parlamentti pyrki pitämään mielenilmaukset kurissa voimakeinoin, koneiden 
rikkomisestakin säädettiin kuolemanrangaistus. Vastakohtaisuudet huipentuivat 
elokuussa 1819 Manchesterin lähistöllä St. Peter’s Fieldin joukkokokouksen vä-
kivaltaiseen ja veriseen hajottamiseen; siihen, josta runoilija Percey Shelley laati 
poliittisen allegoriansa ”The Mask of Anarcy”.129 

Yhdistymiskielto kumottiin Englannissa vuonna 1824, ja maahan syntyi jäl-
leen työväenseuroja ja ammatillisia yhteenliittymiä. Eräänlaiseksi esikuvaksi 
työväen aseman parantamisessa muodostui Robert Owenin (1771-1858) tunnettu 
toiminta. Hän loi Etelä-Skotlannissa sijaitsevasta New Lanarkin tehtaastaan mal-
liyhteisön. Owenia kutsuttiin aikanaan sosialistiksi, mutta ennen kaikkea hän oli 
esikuvallinen tehtaanpatruuna, joka uskoi pikemminkin kasvatukseen ja koulutuk-
seen kuin luokkavastakohtaisuuksiin. Ammattiyhdistyksistä useat nojautuivat 
Owenin osuustoiminnallisiin ja reformistisiin ajatuksiin, jotka näin käytännön 
tietä tulivat yhdeksi englantilaisen työväenliikkeen kulmakiveksi.130 Ammattiyh-
distysten ohella Englannissa syntyi 1830-luvulla poliittisia työväenyhdistyksiä, 
joista merkittävin oli vuonna 1836 entisen owenilaisen, puuseppä William Lovet-
tin perustama Lontoon työväenyhdistys. Se julkaisi vuonna 1838 ohjelmansa 
otsikolla People’s Charter, josta sai nimensä englantilainen chartistiliike. Vuonna 
1840 perustettiin kansallinen chartistiyhdistys. Lovett itse, joka siis kuului käsi-
työläisiin, oli maltillinen reformisti. Chartistit olivat vahvimmillaan 1840-luvun 
alussa, mutta vähitellen liikkeen merkitys väheni, kunnes se vuonna 1858 koko-
naan lakkautettiin.131 

Kaksoisvallankumouksen toisessa emämaassa Ranskassa vuoden 1789 val-
lankumous nosti kansalaisten poliittiset oikeudet keskeiseksi yhteiskunnalliseksi 
kysymykseksi.132 Valtaan nousi porvarisääty, mikä ei kuitenkaan parantanut työ-
läisten asemaa. Vuonna 1791 valtaa pitänyt girondistipuolue jopa kielsi kaikki 

                                                        
128 Abenroth 1972, 11–13; Gregg 1973, 85–86. 
129 ”I met murder on the way – / He had a mask like Castlereagh”. Shelley 1951, 651–652. Varakreivi 
Castlereagh oli vuosina 1812–1822 hallituksen ulkoministeri ja alahuoneen puheenjohtaja. 
130 Hunt 1981, 206–210. 
131 Gregg 1973, 205–226 
132 Abenroth 1972, 14. 
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työläisten ja käsityöläisten yhdistykset.133 Työläisten vaikutus kasvoi vasta Napo-
leonin sotien jälkeen, ja osasyynä oli maassa käynnistyvä teollistuminen. Teolli-
suusporvaristo joutui hakemaan työläisistä tukea kamppailussa talouselämän va-
pautumisesta, mikä näkyi selvästi heinäkuun vallankumouksessa 1830. Työläiset 
ottivat siihen osaa porvarillisten ainesten rinnalla, mutta vallankumouksen hedel-
mät korjasivat kuitenkin porvariskuningas Louis [Ludwig] Philip, pankkiirit ja 
pääomanomistajat.134  

Ranskassa vaikutti kasvavan teollisuusköyhälistön rinnalla vanhojen ammat-
titaitoisten käsityöläisten luokka, jolla oli jonkin verran koulutusta, lukeneisuutta 
ja ennen kaikkea avoimuutta uusille ajatuksille. Suutarinverstaat olivat usein pai-
kallisia kokoontumis- ja keskustelupaikkoja. Kisällikunnat hoitivat perinteisiin 
ammatteihin valmistamisen ja avustivat jäseniään työttömyyden ja sairauden 
varalta. Heinäkuun vallankumouksen jälkeen niiden sijaan ilmaantui uudenlaisia 
keskinäisen avun yhdistyksiä (les sociétes de secours mutuel eli ”mutualistit”), 
eräänlaisia apukassoja. Niitä perustettiin aluksi Pariisiin, sitten kaikkialle maahan, 
ja vuoden 1848 Helmikuun vallankumouksen kynnyksellä apuyhdistyksiä arvioi-
daan olleen maassa noin pari tuhatta. Mutualistien suojissa kehittyi myös joitakin 
työläisten maanalaisia suoran toiminnan järjestöjä. Mahtavin niistä oli Lyonissa 
vuonna 1828 perustettu silkkityöläisten la Société de devoir mutuel. Yhdistys oli 
jakautunut 20 henkilön soluihin kiertääkseen kokouskieltoartiklan. Tällaisia yh-
distyksiä perustettiin erittäinkin 1840-luvulla, ja joissakin tapauksissa ne muistut-
tivat ammattiliittoja.135 

Ranskassa vaikutti myös vanha salaseuraperinne, erityisesti opiskelijoiden ja 
käsityökisällien keskuudessa. Kumousherkässä maassa oli monia pieniä salaseu-
roja, joidenkin tavoitteena oli suorasukaisesti aseellinen vallankumous. Kuuluisin 
näistä oli August Blanquin (1805–1881) Vuodenaikojen seura, joka yritti vallan-
kaappausta toukokuussa 1839. Hallitus kukisti yrityksen alkuunsa.136 Kumouksel-
liset saivat eräänlaista henkistä sivustatukea ns. utopistisosialistien aatteista. Heis-
tä muistetaan parhaiten aatelista syntyperää oleva Claude Henry de Saint-Simon 
(1760–1825) sekä Charles Fourier (1772–1837) ja anarkisti Pierre-Joseph Pro-
udhon (1809–1865). Viimemainitun kärjekkäät ajatukset vaikuttivat suuresti nuo-
reen Karl Marxiin. Saint-Simon ja Fourier eivät olleet varsinaisia vallankumouk-
sellisia vaan uskoivat yhteiskunnan rauhanomaiseen uudelleenjärjestelyyn. Kaik-

                                                        
133 L’interdiction des coalitions, décret du 14–17 juin 1791. Dupeux 1972, 98. 
134 Caron 1993, 91–95. 
135 Dupeux 1972, 130–145. 
136 Abenroth 1972, 18–20.  
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kein vaikutusvaltaisin ranskalaisista utopistisosialisteista lienee kuitenkin ollut 
Etienne Cabet (1788–1856), joka kutsui itseään kommunistiksi ja kirjoitti romaa-
nimuotoisen tutkielman Voyage en Icarie maasta, jossa ei käytetty lainkaan rahaa 
ja jossa tuotteet koottiin yhteisiin varastoihin jaettavaksi kullekin tarpeen mu-
kaan.137 Proudhonin retoriikalla ja Cabet’n opeilla eli ikarismilla oli innoittava 
vaikutus Ranskan ulkopuolellakin. Viimemainitun ajatukset elähdyttivät myös 
ruotsalaisen työväenliikkeen varhaisinta vaihetta ja koskettivat Suomessakin ohi-
menevästi nuorta sanomalehtimiestä Zachris Topeliusta.138 

2.2.2 Käsityöläiskommunisteja sivistysseurasosialisteja 

Englannissa ja Napoleonin jälkeisessä Ranskassakin olot olivat yhdistymisvapau-
den rajoituksista huolimatta suhteellisen vapaita verrattuna johtavaan saksalaisen 
liiton maahan Preussiin, jota voi liioittelematta luonnehtia poliisivaltioksi. Saksa-
laisen liiton maat olivat 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla teollisesti vielä 
takapajuisia. Vormärzin Saksaa leimasi vahva väestönkasvu, joka koski ennen 
kaikkea alueen itäisiä osia. Vuosina 1809–1850 toteutettiin Preussissa elinkeino-
vapaus, mutta silti maa toipui hitaasti Napoleonin sotien hävityksestä. Vielä 
vuonna 1830 elintaso ei ollut noussut vuoden 1805 tasolle. Elinkeinovapauden 
yhteydessä oli ammattikuntalaitos lakkautettu, mikä ajoi ahtaalle suuren osan 
käsityöoppilaita, kisällejä ja mestareita. Heistä tuli uudistuksen myötä työläisiä. 
Samalla toteutettiin talonpoikien vapauttaminen, mikä loi vapaan työvoiman yli-
tarjontaa, palkkojen laskua ja laajaa työttömyyttä. Tekstiilityöntekijöillä Sleesias-
sa oli niin huonot olot, että heitä kuoli 1840-luvun katovuosien aikaan tuhansittain 
nälkälavantautiin. Alkavan tehdastyön paremmin palkatuilla aloilla työläisillä oli 
jonkin verran paremmin, mutta 1800-luvun ensimmäinen puoliskolla oli kaikilla 
vaikeaa.139 

Ripeintä teollistumiskehitys oli Reininmaalla, jossa jo Napoleonin miehitys-
kaudella tehtiin elinkeinovapautta suosivia reformeja. Hyvänä esimerkkinä teol-
listumisen ensi vaiheesta käy se Reininmaan asutuskeskittymä (Eberfeld, Barmen 
ja Wuppertal), joka vuodesta 1930 on muodostanut Wuppertalin kaupungin. Ko-
neellinen massatuotanto löi itsensä läpi ensimmäiseksi tekstiiliteollisuudessa, ja 

                                                        
137 Cabet 1970. 
138 Anderson 1975, 11–19; Gamby 1978a, 4–10. Topeliuksen kirjoitus ”Det landet Victoria“ julkaistiin 
HT :ssa 17.2.1844. Topeliuksen utopialuonnoksen esikuvaksi on arveltu juuri Ruotsissa muotiin 
tullutta ikarismia. Klinge 1998, 404. 
139 Grebing 1973, 20–22. 
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juuri Wuppertalista tuli saksalaisen tekstiiliteollisuuden ydinaluetta.140 Sieltä oli 
kotoisin myös sosialismin teoreetikko Friedrich Engels (1820–1895), tekstiiliteh-
tailijan poika ja perillinen. Uuden teollisuudenalan noususta huolimatta 1800-
luvun alkupuoli merkitsi alueen tekstiilityöläisille tuntuvaa elintason taantumista. 
Koneellistumisen myötä työtahti kiristyi ja työpäivät venyivät epäinhimillisen 
pitkiksi. Kutojien oli noustava jo kukonlaulun aikaan ja työskenneltävä keskiyö-
hön, joskus sen ylikin. Kun työväkeä oli runsaasti tarjolla, palkat laskivat. Laman 
iskiessä vuonna 1830 arvioitiin Elberfeltin ja Barmenin 25 000 asukkaasta kol-
masosan elävän suoranaisessa kurjuudessa.141 Kahdeksantoistavuotias Engels 
kirjoitti salanimellä Friedrich Oswald Telegraph für Deutschland -lehteen alempi-
en luokkien, erityisesti Wuppertalin tehtaantyöntekijöiden vaikeasta tilasta.142  

Lapsityövoiman käyttö oli yleistä, koska työ kutomoissa oli mekaanista eikä 
vaatinut juurikaan ammattitaitoa. Koulutuksen puute piti työväestön alhaisella 
sivistystasolla, rikollisuus ja prostituutio oli yleistä. Tilanne ei ollut juurikaan 
helpompi käsityöläisillä, sillä monilla ei lamavuosina ollut työtä. Elberfeldin nel-
jästäsadasta suutarista pystyi ajoittain vain joka kymmenes maksamaan ammatti-
kuntaveroa.143 Vaikeina aikoina kehittyi tietoisuus sosiaalisista ongelmista, ja 
teoreettisella tasolla saksalaiset ajattelijat olivat ranskalaisten tapaan hyvin tuotte-
liaita. Vasemmistohegeliläinen suuntaus johti pian radikaaliin yhteiskuntafilosofi-
aan, ja sosialismista ja kommunismista tuli saksalaisellakin maaperällä kiihkeän 
spekulaation kohde. Poliittisista olosuhteista johtui, että tämä saksalaisen työvä-
enliikkeen teoreettinen varhaisvaihe kehittyi suurelta osalta maanpaossa: Zü-
richissä, Lontoossa, Pariisissa ja Brysselissä. 

Nuori Saksa Sveitsissä ja Oikeamielisten liitto Pariisissa 

Saksalaiset käsityöläiskommunistit näyttivät sananmukaisesti tietä muulle Euroo-
palle. Käsityöläisnuorukaiset nauttivat harvinaista liikkumisen vapautta, kun he 
saattoivat osana opintietään vaeltaa kaupungista toiseen työmahdollisuuksia ja 
harjoittelupaikkoja etsien. Vaellukset kestivät parhaimmillaan vuosikausia ja 
suuntautuivat myös naapurimaihin. Mitä pitemmälle vaellukset ulottuivat, sitä 
uteliaammiksi, päämäärätietoisemmiksi ja usein myös radikaalimmiksi kisällit 
kävivät. Vaelluksilla oppia hakeviin tarttui paljon muutakin kuin ammatillisia 

                                                        
140 Kocka 1990, 448. 
141 Herberts 1980, 111–118. 
142 Briefe aus dem Wuppertal, März 1839, MEW 1, 417. 
143 Herberts 1980, 111–118. 
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valmiuksia. Kontakteja solmittiin, kielitaito karttui, ajan uusi kirjallisuus aattei-
neen tuli tutuksi. Kiertelevä elämäntapa jatkui senkin jälkeen, kun vanhaa ammat-
tikuntajärjestelmää purettiin elinkeinovapauden tieltä.144 

Heinäkuun vallankumous 1830 Ranskassa rohkaisi protestiliikkeitä myös 
saksalaisen liiton maissa. Levottomuuksia oli monin paikoin, mm. Aachenissa, 
Elberfeldissä, Kölnissä, Frankfurtissa, Chemnitzissä, Münchenissä ja Leipzigissa. 
Viimemainitussa kaupungissa mielenosoituksiin otti muiden joukossa osaa Mag-
deburgista kotoisin oleva räätälinsälli Wilhelm Weitling (1808–1871). Weitling oli 
vuonna 1826 lähtenyt syntymäkaupungistaan omalle kisällivaellukselleen ja kier-
tynyt Hampurin kautta Leipzigiin. Sieltä hän jatkoi kiertävää opinkäyntiään Dres-
denissä, Wienissä ja lopulta Pariisissa.145 

Monien radikaalien intellektuellien ja käsityöläisten oli Vormärzin kaudella 
viisainta oleskella kotimaansa ulkopuolella. Useimmat heistä löysivät turvapaikan 
Zürichistä tai Pariisista. Sveitsissä poliittiset pakolaiset ja kiertelevät kisällit pe-
rustivat kansainvälisen vallankumouksellisen liiton, joka otti nimekseen Nuori 
Eurooppa. Sen saksalainen alaosasto, nimeltään Nuori Saksa, teki ahkeraa kään-
nytystyötä kiertävien käsityöläisten keskuudessa. Vuonna 1836 Sveitsin hallitus 
karkotti kuitenkin nuorsaksalaisessa toiminnassa mukana olleet maasta, ja tällöin 
liikkeen avoin toiminta lakkasi.146 

Pariisissa oleskelevat saksalaiset organisoituivat omiin yhdistyksiinsä vuoden 
1830 vallankumouksen jälkeen. Heinäkuun monarkian hallitsemassa Pariisissa 
arvioidaan oleskelleen noin 15 000–20 000 saksalaista kisälliä, ja yksistään räätä-
linkisällien lukumäärä Pariisissa oli 4 000–4 500.147 Saksalaiset oleskelivat sa-
moissa kaupunginosissa ja pysyttelivät niin tiiviisti keskenään, ettei heidän tar-
vinnut edes opetella ranskan kieltä. Yhdistyksissä, joita he muodostivat, toimi 
johtotehtävissä usein poliittisia pakolaisia. Saksalainen kansanyhdistys, ensim-
mäisen oma poliittinen yhdistys, lakkautettiin poliisin toimesta vuonna 1834. Sen 
sijaan perustettiin nopeasti uusi seura nimeltä Lainsuojattomien liitto (Ligue des 
sans-loi), Auguste Blanquin vallankumouksellisen seuran kaltainen maanalainen 
yhdistys. Lainsuojattomilla tarkoitettiin kaupungissa oleskelevia maastaan karko-
tettuja saksalaisia. Lainsuojattomien liitosta irtautui jo parin vuoden päästä 1836 
paljon radikaalimpi järjestö Oikeamielisten liitto (Ligue des justes). Seura otti 
ohjelmakseen poliittisesti ja sosiaalisesti vapaan Saksan luomisen. Kokouksissaan 

                                                        
144 Klinge 1994, 146, 255.  
145 Behnen 1994, 391; Rivinius 1998 (elektroninen lähde). 
146 Schraepler 1972, 99. 
147 Lindberg 1968, 260. 
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se keskusteli ranskalaisten varhaissosialistien Saint-Simonin, Fourierin ja Ba-
beufin aatteista. Seuraan liittyi myös muita kierteleviä käsityöläisiä, ja kotimaa-
han palattuaan he perustivat kotikaupunkeihinsa liiton paikallisosastoja. 148  

Tähän Oikeamielisten liittoon liittyi myös Wilhelm Weitling, josta oli Parii-
sissa tullut vakaumuksellinen kommunisti ja yhdessä kirjapainotyöläinen Karl 
Schapperin (1812–1870) kanssa yksi oikeamielisten johtajista. Weitlingin kirjoi-
tus ”Die Menscheit wie sie ist und wie sie sein sollte” ilmestyi Pariisissa vuonna 
1838 ja teki hänestä ensimmäisen kansainvälisesti näkyvän saksalaisen sosialistin. 
Kirjoitus oli tarkoitettu eräänlaiseksi Oikeamielisten liiton ohjelmakirjoitukseksi. 
Weitling pyrki tasa-arvoiseen kommunismiin ja höysti sanomaansa raamatullisin 
sanankääntein. Toukokuussa 1839 Oikeamielisten liitto otti osaa Blanquin Vuo-
denaikojen liiton organisoimaan, huonosti päättyneeseen vallankaappausyrityk-
seen. Saksalaiskonspiraattoreiden oli nyt lähdettävä pakosalle.149 

Weitling siirtyi Sveitsiin, josta hän löysi aiemmin hajotetun Nuoren Saksan 
entisiä jäseniä ja perusti heidän kanssaan Geneveen ja Zürichiin Oikeamielisten 
liiton sisarjärjestöt.150 Sveitsin viranomaiset alkoivat kuitenkin pitää häntä silmäl-
lä, ja kun Weitling 1843 alkoi mainostaa uutta käsikirjoitustaan ”Das Evangelium 
des armen Sünders”, sai hän syytteen jumalanpilkasta ja tuomittiin 10 kuukau-
deksi vankeuteen. Kärsittyään tuomionsa Weitling luovutettiin takaisin kotimaa-
hansa, josta hän elokuussa 1844 muutti Lontooseen.151  

Saksalaisten työläisten sivistysseura Lontoossa 

Osa Pariisin saksalaisista pakeni Blanquin kapinayrityksen jälkeen 1839 Lontoo-
seen. Sinne oli jo vuonna 1836 siirtynyt suurehko joukko Sveitsistä karkotettuja 
nuorsaksalaisia, jotka olivat perustaneet seuran keskinäistä yhteydenpitoa varten. 
Lontoossa toimi myös muita saksalaisten käsityöläisten ja kauppiaiden yhdistyk-
siä. Joulukuussa 1839 saapui sinne Pariisista karkotetuista oikeamielisistä latoja 
Karl Schapper. Hän hakeutui välittömästi kaupungissa oleskelevien saksalaisten 
seuraan, ja tuota pikaa, helmikuussa 1840, perustettiin Lontooseen Saksalaisten 
työläisten sivistysseura. Siitä sukeutui vuonna 1846 Kommunististen työläisten 
sivistysseura ja vihdoin 1847 Kommunistinen liitto. Viimemainittu oli se, jonka 

                                                        
148 Rivinius 1998, elektroninen lähde. 
149 Behnen 1994, 392. 
150 Grebing 1973, 26–28. 
151 Schraepler 1972, 91. 
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Marxilta ja Engelsiltä tilaamassa ohjelmakirjoituksessa kehotetaan kaikkien mai-
den proletaareja liittymään yhteen.152  

Saksalaisten työläisten sivistysseuran jäsenkunnalle tarjottiin monipuolista 
sivistystä, jopa koulutusta. Seuran huoneistossa oli kirjasto ja lukusali, jonne tilat-
tiin saksan-, ranskan- ja englanninkielisiä sanomalehtiä. Jäsenet saivat myös vie-
raassa maassa tärkeää kielenopetusta, ja vapaahetkien huvitukseksi oli laulukuoro. 
Viikoittain kokoonnuttiin keskustelemaan sosiaalisista ja poliittisista kysymyksis-
tä. Niiden lisäksi pidettiin luentoja historiasta, maantieteestä ja tähtitieteestä. Si-
vistysseuran säännöt oli muotoiltu tarkoituksellisen epäpoliittisiksi, mutta käytän-
nössä seura oli Pariisissa maan alle joutuneen Oikeamielisten liiton yksi alaosas-
to. Karkotuksesta huolimatta oikeamieliset eivät suinkaan hajonneet taivaan tuu-
liin, vaan yhteyttä pidettiin liiton jäsenten kesken eri maihin kirjeitse ja vaeltavien 
käsityöläiskisällien välityksellä.153 Poliisin kuulustelupöytäkirjoissa valitettiin, 
kuinka viimemainittujen ”näkymätön yhteydenpito ulottui Königsbergistä Parii-
siin, Wienistä Lontooseen ja Lontoosta Marseilleen ja Sveitsiin asti.”154  

Kun uutiset Sleesian kankureiden nälänhädästä ja lavantautiepidemiasta 1844 
kiirivät yli Euroopan, Lontoon sivistysseura pani toimeen keräyksen hädänalais-
ten maanmiestensä auttamiseksi. Seura sanoutui kuitenkin irti sleesialaisten teks-
tiilityöntekijöiden väkivaltaisista purkauksista, kun nämä äärimmäisessä hädäs-
sään tuhosivat ja ryöstivät tuhansia tehtaita ja varastoja.155 Keräyksen johdosta 
laaditussa vetoomuksessa kuvastuu hyvin Saksalaisen työväen sivistysseuran 
aatteellinen kanta:  

Meille on samantekevää, onko valtio monarkia, perustuslaillinen vai tasaval-
ta, kunhan se vain perustuu oikeudenmukaisuuteen. Haluamme kerta kaikki-
aan nousta siitä loasta, jossa säätymme jo pitkään on maannut: – ei väkival-
lalla, vaan sivistämällä itseämme ja kasvattamalla lapsiamme. Tätä varten 
meillä täytyy kuitenkin olla turvattu toimeentulo.156 

Sivistysseurassa oli jäseniä aluksi vain kolmisenkymmentä. Aikaa myöten jäsen-
kunta kuitenkin kasvoi, kun mukaan otettiin myös muita kiinnostuneita: sveitsi-
läisiä, hollantilaisia, skandinaaveja, unkarilaisia, tsekkejä ja venäläisiä. Myös 
Weitling liittyi Lontooseen saavuttuaan sivistysseuraan, joskaan hän ei mainees-

                                                        
152 Schraepler 1972, 99–100. 
153 Schraepler 1972, 100–102. 
154 Sitaatti Schraepler 1972, 102. 
155 Schraepler 1972, 102. 
156 Sitaatti Schraepler 1972, 103. 
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taan huolimatta saanut siinä sellaista johtoasemaa kuin vastaavissa yhdistyksissä 
Pariisissa ja Sveitsissä.157 Friedrich Engels tutustui sivistysseuraan jo vuonna 
1843, ja paria vuotta myöhemmin Karl Marx käväisi seuran kokouksessa läpikul-
kumatkallaan Lontoossa.158 Nämä kaksi nuorta, tähän aikaan vielä suhteellisen 
tuntematonta sosialistia, tarjosivat seuralle maltillista linjaa paljon radikaalimpia 
ratkaisukeinoja työväenkysymykseen. Yhdistyksen kumouksellinen luonne tuli 
vähitellen hallitsevaksi, ja kun sen nimi vuonna 1846 muutettiin Kommunististen 
työläisten sivistysseuraksi, sen jäsenmäärä lienee ollut noin 250–300.159 

Weitlingin sivistysseurasosialismi 

Sivistysseurat nousevat tavan takaa esille juuri saksalaisen työväenliikkeen var-
haishistoriassa. Jäljet johtavat useimmiten Wilhelm Weitlingiin, jolle käsityöläi-
sen perinteinen, kiertelevä elämäntapa oli perin juurin tuttua. Kisällit kokoontui-
vat matkoillaan toistensa ja erityisesti maanmiestensä seuraan. He vaihtoivat am-
mattiin liittyviä kokemuksia, tietoja ja uusia ideoita. Vormärzin kauden tunnetuin 
saksalainen sosialisti kehitti juuri tälle perustalle oman mallinsa kansainvälisestä 
työväenliikkeestä.160  

Toimintaan oli hänen mukaansa organisoitava laajat joukot. Pariisissa oppinsa 
saaneiden Oikeamielisten liiton paikallisosastot eivät tosin voineet tulla julkisuu-
teen viranomaisten pelosta, mutta laiton toiminta saattoi paikallisesti organisoitua 
lukusalien, kansankeittiöiden ja lauluseurojen verkoston avulla. Niissä paikka-
kunnan työläiset ja kiertelevät käsityöläiset saattoivat tavata, keskustella ja kou-
luttautua. Sivistysseurojen laillisten kokousmuotojen suojissa toimi vakavampi, 
poliittiseen vaikuttamiseen pyrkivä rekrytointi ja yhteydenpito muihin samanmie-
lisiin.161  

Oikeamielisten liiton sivistysseuroja syntyi useita paitsi Saksaan, myös Sveit-
siin, Ranskaan ja Englantiin. Jos Pariisi oli 1830-luvulla saksalaisen työväenliik-
keen keskus, Lontoo nousi sellaiseksi 1840-luvulla. Weitlingin periaatteiden mu-
kaan sivistysseurat kävivät kirjeenvaihtoa muiden samankaltaisten seurojen kans-
sa aina ulkomaita myöten. Vuonna 1847, kun Lontoon sivistysseurassa muotoil-
                                                        
157 Wheen 2000, 102. 
158 Abendroth 1972, 22–23. 
159 Marx 1868, elektroninen dokumentti; Schraepler 1972, 102; Chastain 1999, elektroninen doku-
mentti. Lontoon Saksalaisten Työläisten Sivistysliitto jatkoi toimintaansa aina ensimmäisen maail-
mansodan alkuun vuoteen 1914 asti. 
160 Callesen 2001, elektroninen dokumentti. 
161 Callesen 2001, elektroninen dokumentti.  
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tiin jo Kommunistiliittoa, kerrottiin kokousedustajille, että ainakin Berliinissä, 
Hampurissa, Altonassa, Kielissä, Bremenissä, Mainzissa, Münhenissä, Leipzigis-
sa, Königsbergissä, Thornissa, Magdeburgissa, Stuttgartissa ja Baden-Badenissa 
toimi sivistysseura Oikeamielisten liiton alaosastona.162 Monet saksalaiset sivis-
tysseurat olivat kirjapainajien perustamia. He pyrkivät luonnollisesti edistämään 
painovapausasiaa. Esimerkiksi Lontoon sivistysseuran perustaja Karl Schapper oli 
ammatiltaan latoja. Suurimpiin kuuluvassa Hampurin Sivistysseurassa oli 450 
jäsentä.163 

Skandinaavisen työväenliikkeen vastaisen kehityksen kannalta tärkein vaikut-
teiden antaja oli saksalainen käsityöläiskommunismi. Norjan ensimmäinen radi-
kaali työväenjohtaja Marcus Thrane piti itseään Weitlingin seuraajana. Kisälliva-
ellusten kautta aatteet kulkeutuivat myös Ruotsiin. 1840-luvulla vaikutti Tukhol-
massa lyhyen aikaa käsityöläisten radikaali aatesuunta, ja Lontoosta lähetettiin 
vuonna 1847 Ruotsiin jopa sosialistinen agitaattori.164 Laajimman ja kauaskantoi-
simman vaikutuksen teki kuitenkin koko maahan vuosikymmenen lopulla levin-
nyt sivistysseuraliike. 

                                                        
162 Schraepler 1972, 198–199. 
163 Schraepler 1972, 198; Droz 1985, 93–94. Wheen 2000, 99. 
164 Lindberg 1968; Gamby 1978, 150–154. 
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3 Sivistysseuraliike leviää Ruotsiin 

Liberaalit vaikuttajat – ulkoiset virikkeet 

Kahden Ranskassa tapahtuneen kansannousun – vuosien 1830 Heinäkuun ja 1848 
Helmikuun vallankumousten – välisenä aikana paine hallitsijavaltaista hierarkiaa 
vastaan kasvoi kaikkialla Euroopassa. Pohjoismaissa ryhdyttiin puhumaan entistä 
avoimemmin sosiaalisista ongelmista ja poliittiset vaatimukset kansanedustuksen 
laajentamisesta kävivät äänekkäämmiksi.165 Ruotsissakin vuotta 1830 voi pitää 
jonkinlaisena rajapyykkinä vanhan ja uuden välillä, sillä joulukuun kuudentena 
päivänä ilmestyi ensimmäinen Aftonbladetin numero. Lars Johan Hiertan perus-
tamasta sanomalehdestä tuli vuosikymmeniksi liberaalin opposition tärkein väline 
kamppailussa konservatiivista virkamiehistöä ja hovipiirejä vastaan. Lehti nosti 
levikkinsä yli 3 000 kappaleeseen vuonna jo 1833, ja suurimmillaan levikki oli 
vuonna 1849 (noin 8 000). Tällöin Aftonbladet vastasi yksin noin puolta Ruotsin 
koko lehdistön levikistä.166 

Heinäkuun vallankumous oli entisestään vahvistanut kuningas Kaarle XIV 
Juhanan konservatiivisuutta, mutta liberaalit uudistusvoimat saivat yllättävää 
tukea, kun Upsalan yliopiston historian professori Erik Gustav Geijer helmikuus-
sa 1838 ilmoitti julkisesti siirtyvänsä konservatiiveista liberaalien leiriin. Kantan-
sa hän toi selvästi esille julkaisemassaan ja yksin kirjoittamassaan aikakausleh-
dessä Litteraturbladet.167 Geijer itse käytti poliittisen kannan vaihtamisestaan 
dramaattista ilmaisua ”luopumus” (”affall”).168 Toinen merkittävä mielipidevai-
kuttaja liberaalien leirissä oli kirjailija Carl Jonas Love Almqvist. Almqvist tunne-
taan lähinnä romantiikan ajan kirjailijana ja kulttuuripersoonana, mutta myös 
hänen yhteiskuntakritiikkinsä ansaitsee huomiota.169 Hän kirjoitteli ahkerasti uu-
distusmielisiin sanomalehtiin ja avusti erityisesti Hiertan Aftonbladetia. Heinäku-
un vallankumouksen jälkeisen Euroopan tilaa hän kuvaili värikkäästi: ”Europas 
framtid står hos oss alla i förstugan och vill in. Den, som ej läser upp sin dörr för 
den klappande, får dörren inslagen – lycka till sluts, om ej spillrorna flyga honom 

                                                        
165 Hentilä – Krötzl –- Pulma 2001, 196–210. 
166 Nordmark 2001, 18–30. 
167 Rohde 1942, 337–346. 
168 Geijerin kirje Hans Järtalle 23.2.1838, Geijer 1980, 36–37. 
169 Isaksson 1972, Aspelin 1979. 
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själv i ansiktet.”170. Almqvistia on syystä luonnehdittu Ruotsin ensimmäiseksi 
suureksi radikaaliksi.171 

Edellisessä luvussa on osoitettu, että varhaisin saksalainen työväenliike kehit-
tyi pääasiassa sivistysseuroiksi kutsutuissa yhteenliittymissä, joita 1830-luvulta 
alkaen perustettiin Ranskaan, Sveitsiin, Englantiin ja Saksaan: kaikkialle, missä 
vaeltavat saksalaiset käsityöläiset hakivat maanmiestensä seuraa. Norjalaisen 
työväenliikkeen ensimmäinen suuri johtohahmo Marcus Thrane oleskeli nuoru-
kaisena Pariisissa samaan aikaan, kun siellä julkaistiin Wilhelm Weitlingin ohjel-
makirjoitus Die Menscheit wie es ist und wie es sein sollte (1838).172 Thrane pe-
rusti sittemmin Norjaan radikaalien työväenseurojen verkoston ja lähestyi ruotsa-
laisia vallanpitäjiä poliittisin vaatimuksin. Viranomaiset tukahduttivat liikehdin-
nän 1850-luvun alussa.173 Myös ruotsalaisilla kisälleillä on osoitettu 1840-luvulla 
olleen Pariisissa yhteyksiä kaupungin radikaaleihin käsityöläisjärjestöihin.174 
Vaikutteet kulkeutuivat heidän mukanaan takaisin kotimaahan, jossa maan va-
paamielinen lehdistö vaikutusvaltaisine kirjoittajineen jo hyvän aikaa oli muo-
kannut lukevan sivistyneistön mielipidettä liberaaliin suuntaan. Rahvaan sivistä-
minen ja hyödylliset huvit tulivat osaksi yhteiskunnallista uudistustyötä. Almqvist 
esitti kuuluisassa esseessään ”Om folknöjen betraktade ur politisk synvinkel” 
suorasukaisesti, että vanha tapa pitää rahvas tietämättömänä on sekä narrimaista 
että valheellista. Kansa tarvitsee henkisesti virkistäviä ja sivistäviä huvituksia, ja 
olisi valtaapitävienkin edun mukaista ryhtyä niitä kiireesti järjestämään.175 Alm-
qvist julkaisi kiistakirjoituksensa Dagligt Allehanda-lehdessä vuonna 1839, ja 
kirjoituksen on katsottu tehneen Suomessa vaikutuksen nuoreen Zachris Topeli-
uksen.176 

Liberaalin sivistyneistön aktiivisuus alkoi suuntautua järjestelmälliseen kan-
sansivistystyöhön. Vaikutteet tulivat läntistä tietä, lähinnä Englannin teollisuutta 
ja käsityötä harjoittavalta keskiluokalta.177 Ruotsiin asti kantoivat reformihenki-
sen ylähuoneen jäsenen Henry Broughmanin toimenpiteet, joita hän oli esitellyt 

                                                        
170 ”Euroopan tulevaisuus odottaa meitä kaikkia eteisessä ja haluaa sisään. Joka ei avaa oveaan 
koputtavalle, huomaa pian, että ovi lyödään sisään, ja voi kiittää onneaan, jos ei saa säleitä silmil-
leen”.  Sitaatti Johannesson 1982, 71. 
171 Isaksson 1972, 7. 
172 Friis 1917, 21. 
173 Påhlman – Sjölin 1944, 54–66. 
174 Lindberg 1968, 260. 
175 Almqvist 1972, 38–41. 
176 Enckell 1970, 13. 
177 Sörbom 1972, 78. 



 

 67 

kirjasessa Practical Observations upon the Education of the People (1825). 
Broughamin aloitteesta oli jo vuonna 1823 perustettu London Mechanics Institute, 
eräänlainen käsityöläisten iltakoulu, jonka rinnalle perustettiin pian toistasataa 
koulua eri puolilla maata. 1830-luvun puolella näiden koulujen toiminta alkoi 
painottua yhä enemmän kulttuuriharrastuksiin, mm. kuorolaulusta tuli hyvin suo-
sittua. Mechanics Institute käännettiin Suomessakin myöhemmin sivistysseurak-
si.178 

Broughmanin Practical Observations käännettiin myös ranskaksi ja saksaksi, 
ja vuonna 1832 siitä ilmestyi F. A. Ewerlöfin toimittama ruotsinkielinen kään-
nös.179 Kirjoittajan mielestä mikään yhteiskuntaluokka ei ollut niin työn rasittama, 
ettei sitä olisi hyödyttänyt omistaa muutama hetki päivästä sivistävään lukemi-
seen. Suurin ongelma oli halvan kirjallisuuden puuttuminen, ja käsityöläisten 
iltakouluja vieläkin kauaskantoisempi vaikutus olikin Broughamin ideoimalla ja 
vuonna 1827 perustetulla yhdistyksellä Society for the Diffusion of the Useful 
Knowledge. Yhdistys hyödyllisten tietojen levittämiseksi oli perustettu nimen-
omaan hinnaltaan halvan kirjallisuuden kustantamista varten. Brougham ei nähnyt 
mitään vaaraa tiedon lisäämisessä, vaikka tieto olisi koskenut yhteiskunnallisia 
epäkohtia tai ollut radikaalien ajatusten hapattama:  

Den borgerliga och religiösa frihetens stora intressen hafva det fastaste stödet 
uti en grundlig bildning, och denna utgör det säkraste värn för lugn och ord-
ning i staten. Landets frid och regeringens fasthet skola uti allmänt utbredda 
kunskaper i dessa ämnen äga sina orubbliga garantier.180 

Broughamin ruotsintaja Ewerlöf oli tehnyt vuonna 1830 opintomatkan Englantiin 
ja tutustunut maassa toimeenpantuihin reformeihin. Käytännöllisinä tuliaisina 
hänellä oli käännöshankkeen lisäksi suunnitelma yhdistyksestä nimeltä Sällskapet 
för Nyttiga Kunskapers spridande, joka perustettiin vuonna 1833. Yhdistys ryhtyi 
julkaisemaan ”Läsning för Folket” -nimistä kirjasarjaa.181  

                                                        
178 ”-- ännu för kort tid sedan hållit litterärt-politiska föredrag i en bildningscirkel (Mechanics Institu-
te) i Newark: så nära träder en del af den stolta engelska aristokratin nu i beröring med folket.” ”Det 
är ett intressant” (umu) FAT 11.2.1853. 
179 Ewerlof 1832. Frans Anton Ewerlöf (1799–1883) oli Ruotsin hovipiirejä lähellä oleva virkamies ja 
toimi vuosina 1825–1833 Norjan käskynhaltijan sihteerinä Kristianiassa. Sörbom 1972, 50–53. 
180 ”Porvarillisen ja uskonnollisen vapauden varmin tuki on perusteellisessa sivistyksessä, ja tämä 
takaa parhaimman turvan valtion rauhalle ja järjestykselle. Maan rauha ja hallituksen vakaus saa 
järkkymättömän tuen näitä aineita koskevan tietämyksen leviämisestä.” Sitaatti Ewrlöf 1832, 10. 
181 Sörbom 1972, 80. 
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Monet muutkin nousevaan keskiluokkaan kuuluneet ja siihen pyrkineet teki-
vät opintomatkoja ulkomaille. Palattuaan he löysivät ajatuksilleen vastakaikua 
käsityöläisten keskuudessa. Joissain tapauksissa ulkomaiset vaikutteet siirtyivät 
suoraan uusiin yhdistyksiin. Tukholman sivistysseuran perustaja, köyhäinlääkäri 
Johan Ellmin oli tuonut vaikutteensa Englannista, ja Linköpingin Sivistysseuran 
vaikuttajiin kuulunut kapteeni Beckström oli puolestaan matkustellut Pohjois-
Amerikkaa myöten ja havainnut siellä yksinkertaisilla käsityöläisillä aivan häm-
mästyttävää tiedollista harrastuneisuutta. 

Jag har personligen bevistat ett dylikt samfunds förehandlingar i Portsmouth 
(Norra Amerika) och måste erkänna att en sällsynt förmåga röjde sig i fram-
ställningen och insigt i ämnena som föredrogs af dessa handtverkare. -- Åda-
galäggande att de physiska krafternas hårdande i yrket ej dämpa själens kraft 
att styra en högre kurs och bemägtiga  sig de krafter som vanligen omhuldas 
blott i samhällets högre kretsar. Orätt är det att sätta en gränsmur emellen den 
praktiska handtverksidkaren och den egentliga kunskapsmannen, båda måste 
i mer eller mindre grad smälta tillsamman om ett värderikt resultat skall upp-
stå.182 

Beckström oli vakuuttunut siitä, että yhteiskunnallisia raja-aitoja oli revittävä 
mutta lähti liikkeelle työväen omassa hierarkiassa ylimpään kastiin kuuluneesta 
käsityöväestöstä. Käsityöläiset saivat itse sivistyksen avulla nousta ylempään 
luokkaan. Seuraavassa nähdään, kuinka tämä alhaalta nouseva sivistystarve koh-
tasi sivistyneen keskiluokan reformistisen mielenlaadun. Kohtaaminen ei ollut 
aina yksiselitteisen myönteinen. 

                                                        
182 ”Olen henkilökohtaisesti seurannut senkaltaisen seuran keskusteluja Portsmouthissa (Pohjois-
Amerikassa) ja minun on myönnettävä että nämä käsityöläiset osoittivat esitelmissään harvinaista 
taitoa ja ymmärrystä. -- Näyttäen toteen sen, ettei ammatin vaativien fyysisten voimien kasvu tukahdu-
ta sielun kykyä suuntautua jalompiin päämääriin ja ottaa haltuunsa kykyjä, joita tavallisesti vaalitaan 
yhteiskunnan ylimmissä piireissä. On väärin pystyttää erottavaa muuria käytännöllisen käsityöläisen 
ja tiedollisesti sivistyneiden väliin, molempien on enemmän tai vähemmän sulauduttava yhteen mikäli 
aiotaan saavuttaa arvokkaita tuloksia.” Föredrag af Kapten Beckström 21.2.1847, OBs (KB). 
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3.1 Tukholman sivistysseura 

3.1.1 Kisällikunta köyhäinlääkärin porstuassa  

Tukholmassa toimivan köyhäinlääkäri Johan Ellminin luokse kokoontui lokakuun 
15. päivänä 1845 räätälien kisällikunnan vanhin Olav Renhult ja räätälinkisälli 
Sven Trädgårdh. He jakoivat isännän kanssa huolen kaupungin käsityöläisnuoru-
kaisten huonosta sosiaalisesta ja moraalisesta tilasta. Kokoontumisen tarkoitukse-
na oli pohtia toimenpiteitä asian parantamiseksi, ja kolmikko päätyi suunnitel-
maan uudenlaisen yhdistyksen, ”sivistyspiirin” perustamisesta. Ellminillä oli 
selkeä käsitys yhdistyksen nimestä ja toiminta-ajatuksesta:  

Bildningscirkel, emedan bildning var målet, och benämningen inrymde idén 
av en krets åhörare som, i likhet med förhållandet vid kristendomens införan-
de t.ex. i Sverige, ställde sig i sluten ring kring sina lärare, vilka bildade kär-
nan eller medelpunkten.183 

Idea ”sivistyspiiristä” tarkoitti siis sivistyksen levittämistä suljetussa piirissä. Sitä 
varten tarvittiin seuraan jo valmiiksi sivistyneitä ydinjäseniä (”sivistys”) ja heidän 
ympärilleen sivistyksen tarpeessa olevien kohderyhmä (”piiri”). Käytäntöön vie-
tynä ajatus merkitsi hierarkian rakentumista seuran sisään, mutta Ellminin mieles-
tä kaksiportainen jäsenyys oli tärkeä, sillä tuoreessa muistissa oli kemian kansan-
omaisten luentojen hiipuminen kuulijoiden puutteeseen. Kirkkohistoriallinen 
esikuva paljastaa myös köyhäinlääkärin uskonnollisen perusvireen, halun kytkeä 
perustettava seura kristillisiin ihanteisiin.  

Kokouksen päätteeksi Ellmin laati poliisiviranomaisille lyhyen ilmoituksen, 
jonka allekirjoittivat Renhult ja Trädgårdh. Päätettiin pitää uusi kokous jo reilun 
viikon kuluttua, sunnuntaina 26.10., ja kutsua sillä välin hankkeeseen muitakin 
kiinnostuneita.184  

Perustajat 

Jos nimi Tukholman Sivistysseura olikin köyhäinlääkäri Johan Ellminin keksimä, 
niin ajatus käsityönuorukaisten sivistämisestä oli räätälien kisällivanhimman Olav 

                                                        
183 ”Sivistyspiiri, koska sivistys oli päämäärä, ja nimitys sisälsi ajatuksen kuulijoiden piiristä, joka, 
samalla tavoin kuin kristinuskon leviämisen aikoihin esim. Ruotsissa, asettui suljettuun piiriin opetta-
jiensa ympärille, jotka muodostivat ytimen tai keskipisteen.” Ellmin 1847, 49. 
184 Ptk. 15.10.1845, SBC ptkh (ARAB); Ellmin 1847, 49; Ragnerstam 1986, 11–14. 
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Renhultin (1811–1885).185 Renhult oli jäänyt viisivuotiaana orvoksi ja varttunut 
isovanhempiensa luona, kunnes hän vuonna 1828 päätti lähteä räätälin oppiin. 
Hän sai paikan Karlstadissa ja antoi oppiajan jälkeen vuonna 1834 kisällinnäyt-
teen. Samana vuonna hän muutti parempien työansioiden toivossa Tukholmaan, 
jossa hän vuonna 1836 avioitui. Perhe kasvoi kahdella lapsella, mutta Renhultin 
oli vaikea löytää pysyvää työpaikkaa. Tiedoiltaan hän oli itseoppinut ja sai kärsi 
koko ikänsä puutteellisesta koulutuksesta.186 

Vaikeina vuosina Renhult näyttää kiinnostuneen räätälinkisällien ammatilli-
sesta toiminnasta, mikä ei ollut kovin kiitollinen tehtävä ammattikuntien ha-
joamisvaiheessa. Kun alkava teollistuminen kasvatti verstaiden kokoa, ei ollut 
mahdollista ylläpitää vanhaa käytäntöä, jossa käsityöläisnuorukaiset olivat mel-
kein kuin mestariensa perheenjäseniä. Erittäinkin oppipoikien oli vaikea sopeutua 
uuteen itsenäisyyteen, anniskelupaikkojen kiusaukset olivat juurettomille nuorille 
miehille liian suuret.187 Renhultista tuli raittiusmies nähdessään, kuinka alkoholi 
vei monen kisällin rappioon. Vaikeasta ammatillisesta tilanteesta ja henkilökoh-
taisista ongelmista huolimatta hän toimi kuitenkin pontevasti kisällikunnan asioi-
den eteen, niin että ammattitoverit valitsivat hänet räätälien kisällikunnan van-
himmaksi. Tämä tapahtui vuonna 1845, ja juuri kisällivanhimman ominaisuudes-
sa hän tutustui lähemmin Ellminiin.188 

Ajatus Tukholman sivistysseuran perustamisesta oli Renhultin, mutta hän tar-
vitsi kisällikunnan lääkärin apua.189 Vanhoillisen kuningas Kaarle XIV Juhanan 
aikana oli totuttu esivallan epäluuloiseen suhtautumiseen lähes kaikkiin yhdisty-
mispyrkimyksiin.190 Johan Ellmin (1797–1865) olikin mitä parhain takuumies 
sivistyshankkeelle: monitoiminen mies, joka toimi Tukholman Karoliinisen insti-
tuutin virkaatekevänä professorina, kaupungin köyhäinlääkärinä, merimieshuo-
neen lääkärinä ja vielä räätälien kisällikunnan lääkärinä. Viimemainitussa työssä 
hän oli kiinni lähes päivittäin.191 Lisäksi hän piti aamupäivisin klo 10–12 asun-

                                                        
185 Ptk. 26.1.1846, SBC ptkh (ARAB) 
186 Ragnerstam 1986, 43–45. 
187 Lindberg 1968, 253. 
188 Ellmin kertoo itse olleensa räätälinkisällien lääkärinä päivittäin kosketuksissa Renhultin kanssa, ks. 
Ellmin 1847, 49; Ragnerstam 1986, 43–45. 
189 Renhult tunnusti avoimesti, että vaikka idea Sivistysseurasta oli hänen, ilman Ellminin apua seuraa 
ei olisi saatu perustetuksi. Ptk. 7.1.1846, SBC ptkh (ARAB). Myös Ellmin myönsi omassa historiikis-
saan Sivistysseuran ensimmäisestä vuodesta, että idea käsityöläisnuorukaisten sivistämiseksi yleista-
juisten luentojen avulla oli Renhultin. Ellmin 1847, 49. 
190 Gamby 1978, 127–128. 
191 Ellmin 1847, 49. 
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nossaan yksityispraktiikkaa. Tuskin erehtyy kovin paljon, jos arvioi, ettei siitä 
köyhäinlääkärille paljon ylimääräisiä tuloja kertynyt.192 

Ellmin oli jo opiskeluvuosinaan matkustellut Keski-Euroopassa ja Englannis-
sa, missä hän oli omin silmin nähnyt nousevan teollistumisen pimeän puolen. 
Hänellä oli aitoa myötätuntoa yhteiskunnan vähäosaisia kohtaan, mikä tietenkin 
käy parhaiten ilmi hänen ammatillisesta suuntautumisestaan. Jo vuonna 1838 hän 
oli kirjelmöinyt viranomaisille käynnissä olevan ammattikuntarakenteen hajoami-
nen aiheuttamista ongelmista käsityöläisoppilaille: 

Synnerligen fördärvligt är det sedan, att bland hantverksklasserna en så stor 
mängd lärlingar skall leva utan kostpengar. Således nödgas eleven intaga sina 
måltider på krogar och näringsställen, emedan han icke äger tillträde till hus-
bondens bord. Dessa ställen äro, utom verkstaden, de skolor där lärogossen 
inhämtar huvudsakligen sin bildning.193 

Ellmin oli Keski-Euroopassa nähnyt, mitä sosiaalisia seurauksia vuosisataisen 
ammattikuntainstituution hajoamisesta olisi: niin kisälleistä kuin oppipojistakin 
tulisi itsenäisiä, mutta joka suhteessa aikaisempaa huonommassa asemassa olevia 
työläisiä. Työsarkaa köyhäinlääkärillä oli runsaasti, ja hän käytti aikaansa kaikki-
en hyvien hankkeiden edistämiseen. Vuonna 1841 hän oli mukana organisoimassa 
seurakunnallista köyhäinhoitoa. Seuraavana vuonna hän ehdotti pohjoismaisessa 
luonnontutkijoiden kokouksessa, että seura tutkisi perusteellisesti köyhyyden syyt 
ja levinneisyyden sekä selvittäisi, missä suhteessa köyhyys oli tautien leviämi-
seen. Ellmin halusi kaiketi selvyyden ajan suuren yhteiskunnalliseen ongelmaan 
eli ”pauperismiin”. Hän toimi lisäksi pitkään ja aktiivisesti De fattigas vänner -
nimisessä hyväntekeväisyysyhdistyksessä, ja vuonna 1843 hän oli yhdistyksen 
kautta perustamassa Tukholmaan työlaitosta. Olipa hän myös tehnyt käytännölli-
sen ehdotuksen köyhien lasten kouluruokailun järjestämiseksi.194  

Kolmas perustajajäsen Sven Trädgårdh (1812–1883) tuli mukaan Renhultin 
aloitteesta. Trädgårdhin isä oli maalaissuutarinkisälli, mutta poikkeuksellisen 
lahjakas mies, sillä hänelle merkittiin lukukinkereillä rippikirjoihin johdonmukai-
sesti korkein arvosana. Sven aloitti työuransa maatalon renkinä, kunnes onnistui 

                                                        
192 Ragnerstam 1986, 46. 
193”On erityisen tuhoisaa, että niin monet käsityöoppilaat joutuvat elämään ilman ylöspitoa. Koska he 
eivät pääse aterioimaan mestarinsa pöytään, he joutuvat syömään krouveissa ja ravitsemusliikkeissä. 
Näistä paikoista tulee verstaiden lisäksi niitä kouluja, joista oppipoika saa pääasiallisen sivistyksen-
sä.” Ellmin 1847, 45. 
194 Ellmin 1847, 45–49: Landelius 1936a, 17–18.  
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15-vuotiaana pääsemään räätälin oppipojaksi. Se oli hänelle suuri helpotus, sillä 
ruumiillinen työ ei alkuunkaan sopinut sairaalloiselle nuorukaiselle. Viiden vuo-
den kuluttua hän oli jo valmis kisälli ja sai pian paikan pitäjänräätälinä.195 Kodin-
perintönä Trädgårdhilla oli käsityöläisammatin lisäksi valtava tiedonjano, jota itse 
arveli kantavan varjona mukanaan hautaan asti:  

Jag kände mig likväl aldrig lycklig, aldrig nöjd, något fattades, jag visste ej 
vad; saknandet av detta något torde mången i likhet med mig erfarit – och 
detta något, vad är väl det? Själens törst efter vetande. Denna trånad att få 
veta varför det eller det är, och varför det är så och ej annorlunda har följt mig 
i alla skiften av livet och skall följa mig till dess afton.196  

Puhe sielun riutumisesta ei ollut mitään liioittelua. Ellmin kertoo, että Trädgårdh 
oli omin päin ja suurin vaivoin opiskellut saksan kielen, jotta olisi voinut saada 
monipuolisempaa lukemistoa hivuttavaan tiedonjanoonsa.197  

Vuonna 1834 Trädgårdh avioitui, ja kaksi vuotta myöhemmin, syksyllä 1836, 
hän lähti vaeltamaan kohti Tukholmaa. Perille pääkaupunkiin hän saapui seuraa-
vana vuonna heinäkuun lopussa. Perheensä, vaimon ja pienen poikansa hän sai 
luokseen vasta syyskuun puolivälissä. Räätälinkisällin ei ollut helppoa elättää 
itseään Tukholmassa, ja perheenpää joutui pitkiä aikoja olemaan työttömänä. 
Kasvava perhe sai tällöin niukan elantonsa kisällikunnan avustusvaroista. Kun 
Trädgårdh oli lisäksi sairaalloinen, joutui hän useinkin tekemisiin kisällikunnan 
lääkärin, siis Johan Ellminin kanssa. Toistuvien rintakipujen ja reumaattisen vai-
vojen vuoksi tämä epäili Trädgårdhilla jopa keuhkotautia.198 

Tällaisia olivat Tukholman Sivistysseuran perustajat: humaani köyhäinlääkäri 
Ellmin, tiedonjanossaan riutuva ja sairaalloinen Trädgårdh sekä ammattitove-
reidensa parasta kisällivanhimpana harrastava Renhult. Ajatus oli Renhultin, Ell-
min keksi nimen ja kehitti toimintakonseptin. Trädgårdh oli helppo puhua mu-
kaan, koska tunsi kisällikunnan sivistyksellisen alennustilan. Renhult ja Träd-
gårdh olivat molemmat räätälinkisällejä, heidän ammattikuntansa olikin kaupun-

                                                        
195 Ragnerstam 1986, 38–40. 
196 Ptk 9.11.1845, SBC ptkh (ARAB). ”En ollut koskaan onnellinen tai tyytyväinen, jotain puuttui, 
mutta en tiennyt mitä. Tällaista puutetta lienee moni muu minun laillani kokenut – ja mikä se puuttuva 
asia on? Sisäinen tiedonjano. Minua on kaikissa elämäni vaiheissa kalvanut halu tietää miksi asiat 
ovat niin kuin ne ovat eivätkä toisin, ja tämä halu seuraa minua varmasti elämäni iltaan asti”. 
197 Ellmin 1847, 49. 
198 Ragnerstam 1986, 40–43. 
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gin suurin ja parhaiten organisoitu.199 Kaikki olivat yhteiskunnallisesti valveutu-
neita, Trädgårdh kolmikosta kenties radikaalein. 

Valmistavat kokoukset 

Sunnuntaina 26.10.1845 kokoonnuttiin jälleen Ellminin luona. Kokouspäivää 
ryhdyttiin sittemmin pitämään Tukholman Sivistysseuran perustamispäivänä, 
mikä oli Ellminiltä oivallus. Hänellä oli sen verran käytännön kokemusta erilai-
sista yhdistyksistä, että ymmärsi valita seuran perustamispäiväksi Hänen Kunin-
kaallisen Korkeutensa, prinsessa Charlotta Eugenia Augusta Amalia Albertinan 
ensimmäisen ehtoollisellakäynnin muistopäivän. Asia merkittiin kokouspöytäkir-
joihin useamman kerran ja varmemmaksi vakuudeksi vielä seuran sääntöjen en-
simmäiseen pykälään.200 Sivistysseuralle saatiin näin kätevästi kuninkaallinen 
suojelija. Kuka tiesi mitä hyötyä siitä vielä koituisi? 

Paikalla oli 26.10. sopivasti kaksitoista miestä, mikä luultavasti puhutteli 
isännän kristillistä mielenlatua, kokoonkutsujien lisäksi jokunen nuori kisälli ja 
muutama muu sivistysasiaa harrastava. Viimemainittujen joukossa oli Ellminin 
lisäksi lääketieteen kandidaatti, opettaja, elintarvikekauppias sekä kaksi sotilas-
taustaista henkilöä. Näiden kuuden keskiluokkaisen lisäksi käsityöläisiä oli siis 
myös kuusi.201 Ellminin alkuperäinen ajatus oli juuri tällainen sivistyspiiri, jonka 
keskuksessa olisi valmiiksi sivistyneitä ja siten sivistystyöhön kykeneviä jäseniä, 
joiden ympärille muodostuisi kasvava piiri sivistystyön kohteita. Tässä sisäänra-
kennetussa hierarkiassa piili Tukholman Sivistysseuran ja kaikkien myöhempien-
kin sivistysseurojen toimintamalli: sivistystyön kautta pyrittiin vastakohtaisuuksi-
en tasoittamiseen. Ellmin totesi myöhemmin, että Sivistysseuran tuli olla avoin 
kaikille. Vaikka se oli räätälinkisällien perustama, sen tulisi olla avoin sekä heistä 
alaspäin työväenluokkaan kuuluville että ylöspäin porvariston ja sivistyneistön 

                                                        
199 Jo esiteollisena aikana suutarit ja räätälit muodostivat käsityöläisten suurimmat ammattikunnat, 
eikä tilanne ollut juuri muuksi muuttunut 1800-luvun puoliväliin mennessä. Väestö kasvoi nopeasti ja 
se oli vaatetettava. Ruotsissa oli 1840-luvun alussa kaikkiaan 47 000 käsityönharjoittajaa, ja heistä 
reilut 18 000 eli suurin piirtein 40 % oli suutareita tai räätäleitä. Magnusson 1996, 227–229; Ragner-
stam 1986, 29–30.  
200 Ptk 9.11.1845, SBC ptkh (ARAB); Ptk. 7.12.1845, SBC ptkh (ARAB); Ptk 28.12.1845, SBC ptkh 
(ARAB). Normaalisti yhdistyksen perustamispäivää vietettiin sääntöjen hyväksymistä seuranneen 
perustamiskokouksen mukaan. 
201 Ptk 26.10.1845, SBC ptkh (ARAB). 



 

 74 

jäsenille. Sivistysseura oli tarkoitettu niin isännälle kuin rengille, esimiehelle kuin 
alaiselle.202 

Perustajajäsenet pitivät kohteliaan rohkaisevia puheenvuoroja seuran tarpeel-
lisuudesta ja mahdollisuuksista, mutta Trädgårdh totesi suorasukaisesti, että kan-
sansivistyksen ja korkeamman sivistyksen välissä aukesi ammottava kuilu, ja sitä 
oli nyt tosissaan ryhdyttävä kuromaan umpeen. Kansan keskuudesta lähteneille 
tuli tarjota tilaisuus nousta sivistyneiden joukkoon. Trädgårdhillakin oli suuria 
odotuksia seuran suhteen, mutta ei hän silti voinut ummistaa silmiään edessä 
olevilta vaikeuksilta. Kaikki tunnustivat näin sivistysseuran tarpeellisuuden. 

Kokouksessa kuultiin myös kaksi pitempää puheenvuoroa. Puheenjohtaja 
Ellmin totesi omassa alustuksessaan, että Sivistysseuran toiminnan tuli edistää 
jäsentensä kaikinpuolista hyötyä ja edistystä. Esimerkiksi kelpasi vaikkapa eräs 
amerikkalainen kirjanpainajaoppilas nimeltä Benjamin Franklin. Tämä oli 17-
vuotiaana vuonna 1723 saapunut Philadelfiaan päällään vain omat vaatteensa ja 
eväänään lämmin leipäkakku, mutta silti hän lahjoitti maailmalle ukkosenjohdat-
timen, kehitti vapauden asiaa ja oli yksi Yhdysvaltojen rauhansopimuksen allekir-
joittajista. Jumalan parhaat lahjat ovat säätyyn katsomatta kaikkien ihmisten ulot-
tuvilla.203 

Renhult sai pitää oikein esitelmän, ja otsikoksi hän oli valinnut ”Tukholman 
räätälien ammattikunnan ja kisällikunnan historia sekä huomioita seuran nykyi-
sestä tilasta”.204 Esitelmä osoittaa Renhultin omanneen hyvät tiedot ammattikun-
tansa vaiheista. Lisäksi hän käytti ruotsin kieltä elävästi, mikä osoittaa hänen 
olleen koulunkäynnin puutteellisuuksista huolimatta lahjakas mies. Esitelmöitsi-
jällä oli kaikesta päättäen ollut vaikeuksia houkutella kisällitovereitaan sivistys-
seuran jäseniksi, näitähän oli paikalla heidän lisäkseen ainoastaan neljä kappalet-
ta. Esitelmä päättyi vetoomukseen: 

Jag slutar mitt anförande med följande, af mig bevittnade exempel: En man af 
oss yttrade till sin kamrat: ”Jag går i afton på operan, der en god pjes af mora-
liskt halt gifves: följ mig dit.” ”Nej”, blef svaret, ”jag har ej råd”. Den ene tog 

                                                        
202 Ellmin 1847, 60. 
203 Ptk. 26.10.1845, SBC ptkh (ARAB). 
204 Ptk. 26.10.1845, bihang 3, SBC ptkh (ARAB). 
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sin plats innom sång-gudinnors tempel, den andre gick på – krogen – och för-
störde långt mer än operabilletten kostade. Hwem var den sparsammaste?205 

Loppuhuipennus oli kuin raamatullisesta kahden tien -katekismusperinteestä. 
Renhult näyttää perusasennoitumiseltaan olleen Ellminin tavoin uskonnollinen 
mies. Esitelmässäkin hän korosti ammatillisen koulutuksen ja tapainkasvatuksen 
lisäksi uskonnollisen, sydämen sivistyksen tärkeyttä sivistysseuran työssä. 

Kokouksen päätteeksi puheenjohtajana toiminut Ellmin esitti toivomuksen, 
että sivistysseuran kokoukset voitaisiin pitää hänen luonaan siihen asti, kunnes 
toiminta laajenisi ja pääsisi kunnolla vauhtiin. Isäntä tulkitsi osanottajien kannak-
si, että saisi hoitaa myös seuran puheenjohtajuutta.206 

Sivistyspiiri hahmottuu 

Tämän jälkeen pidettiin vuoden 1845 puolella vielä neljä kokousta. Toimiluvan 
säännöilleen seura sai maaherranvirastosta vasta joulukuussa. Ellmin sai lukea 
siitä kokouksessa 28.12.207 Säännöistä oli keskusteltu ensimmäisen kerran 9.11., 
ja tällöin esitettiin, että seurassa sai toki esittää puheita mistä aiheesta tahansa, 
kunhan ”ei alennuttaisi kannunvalantaan” poliittisista asioista.208 Kokouksessa oli 
kuuden ”ydinjäsenen” (kärnan) ympärillä jo kahdeksantoista kisälliä ”piirinä” 
(cirkeln), joten suhdeluvun nopea muutos on saattanut pelästyttää keskiluokkaisen 
ydinjäsenkunnan. Pelkoja poliittisista protesteista saattoi lisäksi herättää Träd-
gårdhin kokouksessa pitämä synkkäsävyisen puheenvuoro otsikolla ”Kisällikun-
nan vähemmän onnellinen olotila sekä tarve parantaa sitä”.209 Trädgårdh lähti 
liikkeelle omista kokemuksistaan: 

Ofta, jag ganska ofta, har jag tänkt på möjligheten och sättet att tillegna mig 
en bildning, som gjorde mig värdig att inträda äfven i andra kretsar än endast 
i den, der händelsen ställde mig; men jag har funnit så få sympathier, att jag 
nästan misströstande om att finna ens några, som i så fall tänkte lika med 

                                                        
205 ”Päätän esitelmäni seuraavaan, itse todeksi nähtyyn esimerkkiin: Eräs mies meidän joukostamme 
sanoi toverilleen: ’Minä menen illalla oopperaan, siellä on moraalisesti korkeatasoinen esitys, tule 
mukaan’. ’Ei’, vastasi toinen, ’ei minulla ole varaa.’ Toinen meni ja löysi paikkansa laulun jumalatta-
rien temppelistä, toinen meni – kapakkaan – ja tuhlasi siellä paljon enemmän mitä oopperapiletti 
maksoi. Kumpi säästi enemmän?” Ptk. 26.10.1845, bihang 3, SBC ptkh (ARAB). 
206 Ellmin 1847, 54. 
207 Ellmin 1847, 51 
208 Ptk. 9.11.1845, SBC ptkh (ARAB). 
209 Ibidem. 
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mig. Gesellsklassen, vanligen bestående af ynglingar utgåendet af armodets 
låga boning, saknar den bildning, man väntar hos densamma finna. Hvarför är 
det så och ej annorklunda?210 

Trädgårdhin maalasi puheenvuorossaan mustaakin mustemman kuvan Tukholman 
käsityöläiskisällien tilasta, suorastaan pauperismin mallitapauksen. Sitä lukiessa 
nousee etsimättä mieleen joku Dickensin Kovia aikoja tai kuvasarja Turmiolan 
Tommin moraalisesta alamäestä. Esitelmöitsijä liitti kisällikunnan köyhyyden ja 
moraalisen rappion taitavasti etuoikeutettujen vastahakoisuuteen hyväksyä työvä-
enluokkaisia keskuuteensa. Työläisiltä odotettiin sivistynyttä käytöstä samalla kun 
heiltä evättiin sivistyksen hankkiminen. Tästä pattitilanteesta Trädgårdhilla oli 
nähtävästi runsaasti omakohtaista kokemusta.  

Puheenvuoro ilmaisi peittelemätöntä tyytymättömyyttä vallitseviin oloihin, 
mikä saattoi helposti muuttua poliittiseksi protestiksi. Siksi oli syytä lisätä suun-
nitteilla oleviin sääntöihin kielto poliittisten puheiden pitämisestä. Ellminiin 
Trädgårdhin esitelmä teki kuitenkin niin suuren vaikutuksen, että hän myöhem-
min liitti sen kokonaisuudessaan omaan kertomukseensa Sivistysseuran ensimmä-
isestä vuodesta: ”Om man någonsin tvivlade på att en allmänlig bildningsanstalt, 
där arbetarna i allmänhet och gesällerna i synnerhet behövde inträde, så blev 
man nu på ett överraskande och nästan nedslående sätt övertygad därom”.211 

Marraskuun 23. päivä puheenjohtaja Ellmin toi kokoukseen sääntöehdotuk-
sensa, jonka hän luovutti raatimies Zanderille ja kihlakunnantuomari Willmanille 
tarkastettavaksi.212 Säännöt tuotiin hyväksyttäväksi kahden viikon kuluttua, jou-
lukuun 7. päivänä. Ennen kuin ne luettiin ja hyväksyttiin, Ellmin halusi evästyk-
seksi lausua, että Tukholman Sivistysseuran tarkoitus olisi tuotava ilmi mahdolli-
simman selvästi. Hän muotoilikin tarkoituksen ylevästi:  

Den christna kyrkan kallas allmännelig derföre att dess portar stå öppna för 
alla folkslag och för hvarje meniska. Så skall en dag vishetens tempel öppna 
sig för alla, som vilja stiga dit in och vetenskapens sol, gemensam för alla, 

                                                        
210 ”Hyvin usein olen pohtinut mahdollisuutta ja keinoa hankkia sivistystä, mikä tekisi minut arvolli-
seksi astumaan muihinkin piireihin kuin mihin kohtalo on minut asettanut, mutta olen kohdannut niin 
vähän myötätuntoa, että olen vaipunut lähes epätoivoon sen suhteen, että löytäisin edes muutamia, 
jotka ajattelisivat kanssani samalla tavalla. Kisällikunnalta, joka koostuu tavallisesti köyhyyden 
matalista majoista lähteneistä nuorukaisista, puuttuu sivistystä, ja sitä heiltä kuitenkin odotetaan. 
Miksi asiat ovat näin eivätkä toisin?” Ptk. 9.11.1845, SBC ptkh (ARAB). Alleviivaus alkutekstissä. 
211 ”Jos joskus olikin herännyt epäilyksiä tarpeesta perustaa yleinen sivistyslaitos, jonne otettaisiin 
työläisiä yleensä ja kisällejä erityisesti, saatiin asiasta nyt yllättävällä ja melkein masentavalla tavalla 
varmuus.” Ellmin 1847, 62. 
212 Ptk. 23.11.1845, SBC ptkh (ARAB). 



 

 77 

lysa öfver folken. Sådant är vårt gemensamma sträfvande, i följd hvaraf ingen 
hederlig man kan hos oss blifva utesluten. Beklagligt kunna vi ännu inte in-
bjuda det andra könet, men vi hoppas att en icke äflägse framtid skall kunna 
åstadkomma äfven detta.213  

Naisten huomioiminen oli poikkeuksellista ja osoitti Ellminin edistyksellistä ja 
ennakkoluulotonta mieltä. Hän oli yrittänyt varata sääntöihin mahdollisuuden 
käsityö- ja tehdastyöväenluokkaan kuuluville jäsenille tuoda kokouksiin yhden 
naispuolisen perheenjäsenensä.214 Tätä ei mainita lopullisissa säännöissä, joten 
naisjäseneksi pääsystä oli jouduttu luopumaan. Läheistä käy kuitenkin ilmi, että 
esitelmiä saapui kuulemaan joitakin naishenkilöitä, eikä sitä pyritty millään lailla 
estämään.215 Kenties Ellminillä oli senkin vuoksi syytä muistaa naissukupuolta, 
kun hänen nuori vaimonsa Johanna Christina oli synnyttänyt perheen kolmannen 
lapsen aivan vasta, lokakuun 18.päivänä, ainoastaan kolme päivää sen jälkeen kun 
Renhult ja Trädgårdh olivat heillä suunnittelemassa seuran perustamista.216 Ras-
kas arki seurasi köyhäinlääkäriä myös kotiin, erittäinkin kun perheen kaksi muuta 
lasta olivat vasta 5- ja 3-vuotiaita, ja kasvava sivistysjanoisten joukko yhä ko-
koontui Ellmineillä.217 

Kuusihenkisen ytimen ympärille kokoontui marraskuun alussa jo 26-
jäseninen sivistystä nauttivien piiri, joukossa yksi mestarikin, räätäli L. Håkans-
son. Kisällien joukossa oli räätälien kisällikunnan ulkopuolisia: yksi hansikas-
maakarinkisälli, suutarinkisälli ja lasimestarinkisälli.. Marraskuun 23. ja joulu-
kuun 7. päivän kokouksissa osallistujia oli jo neljättäkymmentä kummassakin. 
Renhultin ja Trädgårdhin rekrytointi kantoi hedelmää hitaasti mutta varmasti, 
pääasiassa kumminkin oman kisällikunnan keskuudessa. Ellminin harteilla oli 

                                                        
213 ”Kristillistä kirkkoa kutsutaan yhteiseksi sen vuoksi, että sen ovet ovat avoinna kaikille kansoille ja 
jokaiselle ihmiselle. Niin on myös viisauden temppeli avautuva kaikille, jotka haluavat käydä sisälle, 
ja tieteen aurinko on paistava kaikille yhtäläisesti. Tällainen on yhteinen pyrkimyksemme, minkä 
johdosta kukaan kunniallinen mies ei saa jäädä sen ulkopuolelle. On valitettavaa, ettemme vielä voi 
kutsua mukaan toista sukupuolta, mutta toivomme että se päivä ei ole kaukana, jolloin voimme tehdä 
myös tämän.” Ptk. 7.12.1845, SBC ptkh (ARAB). 
214 Förslag till stadgar för BildningsCirkeln i Stockholm. OBs (KB); Stadgar öfver Bildningscirkeln i 
Stockholm. Ptk. 28.12.1845, bihang 2, SBC ptkh (ARAB). 
215 Ellmin 1847, 52. 
216 Ragnarström 1976, 46. 
217 Johanna-rouva oli Tukholman suomalaisen seurakunnan jäsen, omaa sukuaan Raumolin. Pariskunta 
oli keväällä 1837 vihittykin kuninkaanlinnan kupeessa olevassa suomalaisessa kirkossa. Ellmin Johan 
Jacob (art.) SBL XIII, 364–366. 
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seuran keskiluokkainen ydinjoukko, joka sekin oli kasvanut toiselle kymmenel-
le.218 

Kun säännöt oli luettu ja hyväksytty, Sivistysseuralle voitiin valita johtokun-
ta. Ellmin valittiin odotetusti puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi valittiin 
luutnantti Fahnehjelm ja sihteeriksi apteekkari Willman. Renhult sai rahastonhoi-
tajan tehtävän ja Trädgårdh valittiin kirjastonhoitajaksi. Virassa oleviksi jäseniksi 
valittiin raatimies Zander, ruukinlääkäri Ekström ja kihlakunnantuomari Willman. 
Johtokunnan avustaviksi jäseniksi valittiin räätälinkisällit Holmer, Eklund, Tolin, 
Wernlund ja Lundström.219 Johtokunnan kokoonpano osittaa selvästi, että määrä-
ysvalta haluttiin pitää seuran valmiiksi sivistyneellä ytimellä. Varovainen Ellmin 
halusi epäilemättä osoittaa viranomaisille, ettei Sivistysseurasta tulisi poliittista 
keskustelukerhoa. Säännöt oli nimittäin lähettävä vielä maaherranvirastoon, josta 
ne esiteltäisiin kuninkaan hyväksyttäviksi. Ennen vuoden vaihdetta puheenjohtaja 
saikin odotetun viestin:  

Herr Doctor! Till Herr Doctorn får jag återställa stadgarne för den S.K. Bild-
nings-Cirkeln mot hvars öppnande intet hinder möter. Med fullkomlig hög-
aktning, har jag äran vara Herr Doctorns Ödmj. Tjre T. W. Sprengtporten.220  

Saatekirjeen sanoista liikuttunut Ellmin kehotti kokouksessa Sivistysseuran jäse-
niä mitä innokkaimmin ahkeroimaan seuran tarkoituksen toteuttamiseksi, sitäkin 
suuremmalla syyllä kun herra maaherran puoltava vastaus perustui itsensä kunin-
kaan armolliseen suosioon.221 

Tässä vuoden viimeisessä kokouksessa merkittiin pöytäkirjaan tiedoksi, että 
seuraan perustettava kirjasto oli saanut lahjoituksena Helsingin yliopiston dosen-
tin J. W. Snellmanin teoksen ”Läran om staten”, painettu vuonna 1842. Seuran 
jäsenet ilmaisivat kiitollisuutensa arvokkaasta lahjoituksesta.222 

Milloin oikeastaan Sivistysseurassa siirryttiin valmistavista kokouksista var-
sinaiseen toimintaan? Kaikissa syksyn kokouksissa kuultiin sivistäviä esitelmiä ja 
pidettiin pöytäkirjaa, ja toisaalta kokouksissa keskusteltiin pitkään kevätkaudelle 
seuran tarkoituksesta ja toimintamuodoista. Tarkoituksenmukaisinta lienee vetää 

                                                        
218 Ptk. 9.11.1845, SBC ptkh (ARAB); Ptk. 23.11.1845, SBC ptkh (ARAB); Ptk. 7.12.1845, SBC ptkh 
(ARAB). 
219 Ptk. 7.12.1845, SBC ptkh (ARAB). 
220 ”Herra Tohtori! Saanen palauttaa Herra tohtorille säännöt n. k. Sivistysseuralle, jonka avaamisel-
le ei ole mitään esteitä. Korkeimmasti kunnioittaen, pyytäen saada kunnian olla Herra Tohtorin Nöy-
rin Pvja. T. W. Sprengtporten.” Ptk. 28.12.1845, SBC ptkh (ARAB). 
221 Ibidem. 
222 Ibidem. 
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raja kuitenkin sääntöjen hyväksymiseen, jolloin seuran varsinaisen toiminnan voi 
katsoa alkaneeksi vuodenvaihteessa 1845–1846. 

Säännöt 

Ellmin laati Sivistysseuran alkuperäisen sääntöehdotuksen, ja seuran sivistyneestä 
ytimestä raatimies Zander yhdessä kihlakunnantuomari Willmanin kanssa tarkis-
tivat sen. Ellminin ehdotuksessa oli kaikkiaan 29 pykälää, mutta lopullisessa ver-
siossa pykäliä oli ainoastaan seitsemän, joten niitä oli karsittu raskaalla kädellä. 
Ellmin olikin sijoittanut sääntöihin yksityiskohtaisia ohjeita esitelmien pituudesta 
(korkeintaan tunti) ja aiheista (ei politiikkaa eikä teologiaa). Lisäksi hän kaavaili 
sääntöihin varausta, että käsityö- ja tehdastyöväenluokkaan kuuluvat jäsenet saa-
vat tuoda seuran kokouksiin yhden naispuolisen perheenjäsenensä.223 Tämä oli 
ollut kokouksissa jo käytäntönä, ja sitä jatkettiin. Sääntöihin ei kuitenkaan otettu 
sitä mitään mainintaa, mutta käytäntö vahvistettiin joulukuussa 1846 uuden pu-
heenjohtajan laatimassa johtosäännössä. 

Sääntöjen tarkoituspykälässä kerrotaan Sivistysseuran olevan yhdistyksen yh-
teiskunnalle hyödyllisten tietojen saamista ja levittämistä varten. Se oli perustettu 
räätälien kisällikunnan keskuudessa, mutta oli tarkoitettu pääkaupungin kaikille 
rehellisessä työssä ahkeroiville, hyvämaineisille mieshenkilöille, jotka haluavat 
päästä näistä yhteiskunnalle hyödyllisistä tiedoista osallisiksi.224 Pykälä oli tarkis-
tusvaiheessa kovasti muuttunut Ellminin alkuperäisestä ajatuksesta. Siinä Sivis-
tysseuran tarkoitus kaavailtiin kaksiosaiseksi. Ensinnä tuli herättää ja ylläpitää 
käsityö- ja tehdastyöväenluokissa harrastusta sivistävään elämään. Toiseksi seu-
ran tuli olla foorumi, jossa mestari ja kisälli ovat jalostuttavassa kosketuksessa 
toistensa ja muiden, sivistyneiden yhteiskuntaluokkien kanssa.225 Lopullisissa 
vuoden 1846 säännöissä Sivistysseuran työ motivoitiin yhteiskunnallisista lähtö-
kohdista, ja samalla sivuutettiin kokonaan käsityöläisten omat tarpeet ja yhteis-
kuntaluokkien lähentymispyrkimykset. Ilmeisesti hienovarainen vihjaus yhteis-
kuntaluokkien vuorovaikutukseen muodollisessa tasa-arvossa oli liikaa patriar-
kaaliseen hierarkiaan tottuneelle seuran ydinjoukolle. 

Sääntöjen kolmannessa pykälässä todettiin Sivistysseuran tukeutuvan valistu-
neiden miesten ydinryhmään, jotka ohjaavat toimintaa neuvoillaan ja opetuksel-

                                                        
223 Förslag till stadgar för BildningsCirkeln i Stockholm. OBs (KB); Stadgar öfver Bildningscirkeln i 
Stockholm. Ptk. 28.12.1845, bihang 2, SBC ptkh (ARAB). 
224 Stadgar öfver Bildningscirkeln i Stockholm. Ptk. 28.12.1845, bihang 2, SBC ptkh (ARAB). 
225 Förslag till stadgar för BildningsCirkeln i Stockholm. OBs (KB). 
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laan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja sopiva määrä muita edustajia 
tuli valita heidän keskuudestaan. Viidennessä pykälässä esitettiin, että puheita ja 
esitelmiä saivat pitää kaikki Sivistysseuran jäsenet. Heidän oli kuitenkin pidettävä 
mielessä, että seuran toiminta lepäsi uskonnollisella pohjalla. Uskonnollinen ih-
minen oli myös paras alamainen, isänmaanystävä ja yhteiskunnan jäsen. Puheissa 
ei saanut kylvää epäsopua yhteiskuntaluokkien välille, sillä riitaisuudet ja poliitti-
set kiistat eivät kuuluneet sivistysseuraan. 

Tukholman Sivistysseura ei siis sallinut keskuudessaan poliittista mielipi-
teenmuodostusta. Toimintaa johdettiin patriarkaalisista käytänteistä ja konserva-
tiivisesta arvomaailmasta. 1840-luvun puoliväli olikin levotonta aikaa. Vanha ja 
sairaalloinen Kaarle XIV Juhana oli jo alkuvuodesta 1844 luovuttanut hallitusval-
lan kruununprinssi Oskarille, josta tuli kuninkaan pian kuoltua uusi hallitsija Os-
kar I. Hän antoi melkein ensi töikseen kesäkuussa asetuksen kisällikirjoista, jotka 
lukuisista anomuksista huolimatta painoivat kuin kahle kisällikunnan puntissa 
aina vuoteen 1860 asti. Vuonna 1845 oli epätavallisen kylmä syksy, ja koko peru-
nasatoa kohdannut kato maan eteläisissä osissa nosti elintarvikkeiden hintaa roi-
masti. Vehnäjauhon hinta oli noussut edellisvuodesta 80 prosenttia ja ruisjauhon 
hinta melkein yhtä paljon.226 Päälle tuli vielä maan poliittisen järjestelmän van-
hanaikaisuus. Kansanedustuslaitoksen uusiminen odotti ratkaisuaan, mutta säädyt, 
johtavat virkamiehet ja vanhoillinen papisto pelkäsi valtansa menettämistä. Libe-
raali lehdistö painosti valtaapitäviä muodostamalla vahvan julkisen mielipiteen 
uudistusten taakse, mikä puolestaan lisäsi pelkoa maan joutumisesta kaaokseen. 
Eliitti pyrki tilanteen hallintaan valvontaa lisäämällä.227 Näin tulee ymmärrettä-
väksi myös Tukholman Sivistysseurassa heti perustamisen jälkeen vallalle päässyt 
konservatiivinen vastatuuli. Kieltämällä politiikan puhuminen haluttiin varmistaa, 
ettei seura tullut sotketuksi maata jo valmiiksi jakaviin yhteiskunnallisiin kiistoi-
hin. 

3.1.2 Kapteeni Fahnehjelm ja vedenalaiset vehkeet 

Vasta perustettu Tukholman sivistysseura piti kokouksia kahdesti kuukaudessa 
talvikaudella, toukokuusta syyskuuhun oli tarkoitus pitää kesätaukoa. Liikkeelle 
lähdettiin varovaisesti, sillä kokoukset pidettiin tammikuun loppuun asti Ellminin 

                                                        
226 Ragnerstam 1986, 47–50.  
227 Hentilä – Krötzl – Pulma 2002, 207–208. 
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asunnossa. Väliaikaisuuden ja kokemattomuuden leima korostui myös siinä, että 
talous hoidettiin järjestämällä erikseen jokaisessa kokouksessa keräys. 

Uusi seura löysi kuitenkin vastakaikua ja kasvoi nopeasti. Tammikuun en-
simmäisessä kokouksessa oli paikalla jo noin seitsemänkymmentä henkeä. Näin 
Ellminin asunto kävi auttamatta liian pieneksi Sivistysseuran kokouksiin. Ilman 
istumapaikkaa jääneet kisällit olivat seisomapaikoilla iltakuudesta aina kymme-
neen asti. Kisällikunta odotteli sisäänpääsyä kansalaisyhteiskuntaan kirjaimelli-
sesti köyhäinlääkärin porstuassa, mistä Ellmin antoikin heille jälkeenpäin tunnus-
tusta.228 Seuran edustajat puolestaan kiittelivät tohtoria anteliaisuudesta, mutta 
ilmaisivat, että nyt olisi viimeistään löydettävä suurempi kokoushuoneisto. Tam-
mikuun toisessa kokouksessa ilmoitettiin, että helmikuun alusta kokoukset siirre-
tään Tukholman Pörssin tiloihin, niin sanottuihin punaisiin huoneisiin.229  

Viimeisessä Ellminin asunnossa pidetyssä kokouksessa puheenjohtaja piti 
pitkähkön puheenvuoron Sivistysseuran tilasta. Lyhyt inventaario osoitti, että 
seuran kokouksissa oli käynyt jo toista sataa henkilöä, joukossa mestareita ja 
kisällejä tusinasta eri ammattikunnasta. Kokouksissa seuran ydinryhmä oli pitänyt 
yhteensä kymmenen esitelmää, suurin osa luonnontieteellisistä aiheista. Ellmin oli 
itse pitänyt neljä esitelmää, apteekkari Willman kolme sekä Anton Fahnehjelm, 
Trädgårdh ja Renhult kukin yhden. Kirjastoa varten oli saatu vaatimaton kirjako-
koelma.230 

Inventoinnin jälkeen Ellmin vaihtoi tyylilajia ja kysyi: ”Kantaako kylvetty 
siemen satoa?” Myöhemmin hän vihjasi olleensa jo tässä vaiheessa salaisesti 
huolissaan seuran tilasta.231 Puheenjohtaja totesi lääketieteellisin termein, että 
Sivistysseura oli vieläkin kuin sikiöasteella. Olosuhteista ja uskotuista miehistä 
riippui, kantaisiko se hedelmää.  

Öfver jordens mest bildade verldsdel Europa frammskrider en hemsk gestalt, 
hvars skugga vexer med tiden. I armod är hon klädd, hungers jemmertoner 
utmärka hans språk, andlig nöd är själens prägel och blindhet och dumhet be-
ledsaga hans fruktansvärda krafter färdiga att utbryta i vild förtviflan. Den har 
ej något bestämdt namn, ty han vandrar odöpt bland Christenheten. Man talar 
om fattigdom, nöd, pauperism och elände. -- den är tyvärr ofta brottets äldre 

                                                        
228 Ellmin 1847, 52, 68. 
229 Ptk. 25.1.1846, SBC ptkh (ARAB). 
230 Ptk. 25.1.1846, Bihang till 7. protokollet, SBC ptkh (ARAB). 
231 Ellmin 1947, 67. 
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broder och föregångare och underkufvar tusende till grund-dragen ädla män-
niskor.232 

Ellmin pysyi tyylilleen uskollisena. Vetoomus kauheine haamuineen tuo mieleen 
Marxin ja Engelsin manifestin, joka kuitenkin julkaistaisiin vasta parin vuoden 
kuluttua. Ellmin ei puhu vallankumouksesta, vaan Euroopan yli vaeltavasta pau-
perismin vitsauksesta. 

Varapuheenjohtajan ehdotus 

Sivistysseuran varapuheenjohtaja Anton Fahnehjelm oli poikkeuksellisen energi-
nen ja idearikas mies. Talvella 1846 hän sai ylennyksen laivaston insinöörikap-
teeniksi, mutta siirtyi pian siviiliin Tukholman katurakennusinsinööriksi. Fahneh-
jelm oli innokas kansansivistystyön ystävä, hän oli liittynyt seuraan sen ensim-
mäisessä kokouksessa ja valittu heti varapuheenjohtajaksi. Fahnehjelm oli kiin-
nostunut mekaniikasta ja sähköstä, lisäksi hän oli niittänyt mainetta keksijänä.233 
Hänestä tuli yksi seuran kaikkein ahkerimpia luennoitsijoita. Ensimmäisenä toi-
mintavuonna 1845–1846 hän luennoi mm. ”tähtiopista”, ”fysiikasta”, ”luonnon-
tieteistä” ja ”telegrafiopista”.234 Viimemainitusta hän luennoi puhtaasti omien 
tutkimustensa ja kokeittensa pohjalta, mikä on sitäkin mielenkiintoisempaa, kun 
sähkölennättimen keksijä Morse patentoi laitteensa samana vuonna.  

Huhtikuun viidennen päivän kokouksessa Fahnehjelm pyysi yllättäen pu-
heenvuoroa. Hän vaati, että seuralle olisi ”kiireellisesti” valittava uusi johtokunta. 
Hänellä oli tätä varten kirjallinen esitys sivistysseuran sääntöjen 7 § muutoksesta. 
Tärkeintä olisi valita seuran uusi johtokunta jo kevään viimeisessä kokouksessa. 
Perusteluna oli, ettei sitä tarvitsisi tehdä vuosipäivänä 26.10. Ehdotus oli kieltä-
mättä outo, eikä siitä lähteiden mukaan edes keskusteltu, eihän johtokuntakaan 
ollut istunut kuin muutaman kuukauden.235 

                                                        
232 ”Yli Euroopan, kaikkein sivistyneimmän maanosan kiitää kauhea otus, jonka varjo kasvaa kasva-
mistaan. Se on pukeutunut köyhyyteen, nälän kielellä se valittaa sielun riutuessa hengellisyyden puut-
teeseen, sokeus ja tyhmyys ruokkivat sen valtavia voimia, valmiina murtautumaan esiin villissä epä-
toivossa. Sillä ei ole nimeä, kastamattomana se kulkee läpi kristikunnan. Puhutaan köyhyydestä, 
hädästä, pauperismista ja kurjuudesta. -- se on valitettavan usein rikoksen vanhempi veli ja alistaa 
valtansa alle tuhansia pohjimmiltaan jaloja ihmisiä.” Ptk. 26.1.1846, Bihang till 7. protokollet, SBC 
ptkh (ARAB). 
233 SBL XV. 
234 Ellmin 1847, 51–53. 
235 Ptk. 5.4.1846, SBC ptkh (ARAB); Ptk. 19.4.1846, SBC ptkh (ARAB); Ellmin 1847, 72. 
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Fahnehjelm oli kuitenkin tehnyt ehdotuksensa kirjallisesti, ja siihen palattiin 
seuraavassa kokouksessa parin viikon kuluttua. Kokouksessa 19.4. pidettiin kol-
me pitkää ja valmisteltua puheenvuoroa. Ensimmäiseksi Fanehjelm luki esityk-
sensä. Hän huomautti ovelasti, ettei sääntöjen tarkoitus suinkaan liene, että vuosi-
päivänä  

skall hafva det rigtigt tråkigt, ty den skall upptagas med val af revisorer, val 
af embetsmän, uppläsande af revisionsberättelse m.m.d. hvilket allt natur-
ligtwis har i släpt med sig en mängd debatter och stridigheter, och dette allt af 
så torr och tråkig natur, att jag är förwissad, det fruntimre, om de äfven hela 
den öfriga tiden bewistade sammankomsterne; på den så kallade högtidsda-
gen ej skulle låta se en skymt af sig. Jag anser det sålunda på det högsta 
olämpligt, att belasta högtidsdagen med något annat i affairsväg, än Secrete-
rarens uppläsande af den andliga verksamheten inom Cirkeln. 236 

Seuran kokouksissa ei aikaisemmin ollut kuultu näin kärjekästä puhetta. Fahneh-
jelmin puheenvuoro poikkeaa melko lailla pöytäkirjoissa muuten käytetystä koh-
teliaasta ja asiallisesta tyylistä. Hän maalasi kuulijoille kauhukuvan sivistysseuran 
ensimmäisestä vuosikokouksesta, jossa olisi pitkiä luentoja, väittelyitä, riitaisuuk-
sia ja ennen kaikkea ikävää. Kukaan ei varmastikaan halunnut seuran odotetusta 
vuosikokouksesta sellaista. Ja jos miehet olisivatkin harjaantuneita puuduttavaan 
asioiden käsittelyyn, naiset eivät sellaisessa kokouksessa ainakaan viihtyisi. Toi-
nen Fahnehjelmin argumentti oli, ettei istuva johtokunta jaksaisi tehdä seuran 
hyväksi mitään pitkän kesätauon jälkeen syksyn viimeisissä kokouksissa. Toisaal-
ta uusi johtokunta saattaisi hänen mukaansa tyystin toimia edellisen johdon suun-
nitelmia vastaan ja ”polkea jalkoihinsa” sen saavutukset. Näiden syiden vuoksi 
hän esitti, että uusi johtokunta olisi valittava jo hyvissä ajoin keväällä ennen seu-
ran kesätaukoa.  

Fahnehjelmin logiikka avautuu äkkiseltään huonosti. Miten niin jo huhtikuus-
sa valittu ja toimettomana vanhan johdon niskaan puhaltava johtokunta olisi hyvä 
ratkaisu? Päinvastoin, uusi johtokunta olisi läsnäolollaan häirinnyt istuvan johdon 
toimia melkein puoli vuotta. Argumentti meni kokousedustajiin kuitenkin täydes-

                                                        
236 pitäisi olla oikein ikävää, sillä silloin pitää valita tilintarkastajat, johtokunnan jäsenet, lukea tilin-
tarkastuskertomus jne. mistä luonnollisesti seuraa pitkällisiä väittelyjä ja riitaisuuksia, ja tämä kaikki 
on niin kuivaa ja ikävystyttävää, että  olen varma siitä, että naishenkilöistä, vaikka he muutoin ovatkin 
olleet läsnä kokouksissamme, niin kutsuttuna ei näkyisi vilaustakaan. Minun mielestäni on siksi mitä 
suurimmassa määrin sopimatonta kuormittaa juhlapäivää muilla juoksevilla asioilla kuin sihteerin 
lukemalla vuosikertomuksella seuran henkisestä toiminnasta. Ptk. 19.4.1846, Bihang n:o 2 till 13. 
protokollet, SBC ptkh (ARAB). Alleviivaukset alkutekstissä. 
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tä. Fahnehjelmin tarkoitusperiä ymmärtää paremmin, jos kuorii esiin ontuvan 
logiikan taustalta avoimen valtapelin. Hän ja monet muut seuran sivistyneeseen 
ydinjoukkoon kuuluvat olivat huomanneet, että seuran toiminta oli herättänyt 
laajaa mielenkiintoa käsityöläisten keskuudessa. Kirjakauppias Götrekin ilmaan-
tuminen kokouksiin oli myös merkki yhteiskunnallisesti aiempaa radikaalimman 
aineksen liittymisestä mukaan toimintaan. Ellmin laskettiin hyväntahtoisuudes-
taan huolimatta radikaalien kiintiöön, tai ainakin kyvyttömäksi vastustaa radikaa-
leja. Siksi hänet oli vaihdettava ennen kuin oli liian myöhäistä tehdä asialle mi-
tään. 

Ellmin oli selvästi loukkaantunut varapuheenjohtajan esityksestä. Hän huo-
mautti, ettei toiminnan suinkaan olisi tarkoitus tauota kesällä, vaan tulevaisuudes-
sa on tarkoitus järjestää kesäkuukausina huviretkiä, mutta että aika siihen ei hänen 
näkemyksensä mukaan vielä ollut kypsä. Lisäksi hän ilmaisi monin sanoin vie-
roksuvansa johtokunnan määräilyintoa ja johtokuntia ylipäätään. Niillä oli usein-
kin haitallinen vaikutus yhdistysten alkuperäisiin tarkoituksiin. Ellmin ei kuiten-
kaan puuttunut Fahnehjelmin ehdotuksen läpinäkyviin ristiriitaisuuksiin, ei hän 
ilmeisesti edes huomannut niitä.  

Kolmannen puheenvuoron käytti kokouksen sihteeri, radikaaleista mielipi-
teistään tunnettu Per Götrek. Hän oli vain muutamia viikkoja aikaisemmin liitty-
nyt sivistysseuraan, mutta kirjallisten valmiuksiensa vuoksi pääsi heti kokouksen 
sihteeriksi. Götrekillä oli ilmiselvästi valmistanut puheenvuoronsa etukäteen, eikä 
hän malttanut jättää käyttämättä tilaisuutta hyväkseen:  

Vi finne tyvärr, att en nästan oöfverstiglig gränsskilnad blifvit utstakad emel-
lan de olika samhällsklasserna. Sålunda har man uppdragit en skiljemur emel-
lan hvad man kallat bättre och sämre folk, och med det senare förstått den 
klass, som endast ägnats åt det materiella arbetet. Ingen indelning af mennis-
kor kan dock stödjas på en falskare grund. Det finnes visserligen inom sam-
hället bättre och sämre folk, men jag fordrar andre karakterististka kännemär-
ken, än den som vanligen antagas för rangeringen. Alla arbetare af hvad sam-
hällsklass som hälst, kallar jag det bättre folket, och alla lättingar, de må vara 
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så rika, välklädda och af andra lättingar så högt ansedda som helst, kallar jag 
det sämre.237 

Jos oli Fahnehjelmin puheenvuoro suorasanainen, oli tämä Götrekin puheenvuoro 
ennen kuulumaton, näin avointa olevien olojen arvostelua ei ollut pöytäkirjoihin 
vielä viety. Götrek ei esityksessään lainannut ranskalaisia sosialisteja, mutta si-
taatti osoittaa, että hyvin hän oli utopistinsa lukenut, ja tutustunut lisäksi sivistys-
seuraan hyvin, lukenut pöytäkirjat ja seuran säännöt. Hän perusti kritiikkinsä 
Fahnehjelmin ehdotusta vastaan neljään kohtaan. Säännöissä ei ollut mitään mai-
nintaa täydellisen kesävapaan viettämisestä. Omasta puolestaan hän totesi, että jos 
seura kokoontui vain kaksi kertaa kuukaudessa, ei sillä olisi tarvetta pitää kesälo-
maa. Toiseksi säännöt määräävät vuosipäivän lokakuulle, ja olisi kohtuullista 
antaa toimihenkilöiden rauhassa suorittaa työnsä ennen kuin heitä kiiruhdetaan 
vaihtamaan. Kolmanneksi toimihenkilöillä ei ole vain velvollisuutta, vaan myös 
oikeus toimia kautensa loppuun asti. Götrek ei siis arvostellut Fahnehjelmiä suo-
raan, vaan pyrkii johdattelemaan keskustelua asia-argumentein. Lopuksi hän piti 
Sivistysseuran perustajia eli puheenjohtajaa, rahastonhoitajaa ja kirjastonhoitajaa 
erottamattomina. Samaan joukkoon hän oli valmis lukemaan myös Fahnehjelmin, 
mikäli haluttiin nykyisen johdon jatkavan. Kaikista näistä syistä johtuen Götrek ei 
nähnyt syytä muuttaa sääntöjä, ei myöskään valita kiireellisesti uutta johtokun-
taa.238 

Puheiden jälkeen oli pakko äänestää, ja Fahnehjelmin ehdotus uuden johto-
kunnan kiireellisestä valinnasta voitti yksimielisesti. Tämä on sanoen yllättävää, 
koska ainakin Ellmin ja Götrek olivat esittäneet kokouksessa eriävän mielipiteen 
ja lisäksi Renhultin, Trädgårdhin ja Ekströmin, joka oli Ellminin lääkäritoveri, 
olisi luullut olevan Götrekin ehdotuksen takana. Lopputulokseksi siis tuli, että 
seuran johtokunta valittaisiin jo seuraavassa kokouksessa 10.5.1846.239 

                                                        
237 Olemme valitettavasti huomanneet, että eri yhteiskuntaluokkien välille on paalutettu lähes ylikäy-
mätön rajalinja. Niin on myös pystytetty rajamuuri niiden välille, joita kutsutaan paremmiksi ihmisiksi 
ja huonommiksi ihmisiksi. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä luokkaa, joka omistautuu kokonaan ruu-
miilliselle työlle. Mikään jako ihmisten välillä ei kuitenkaan nojaa valheellisemmalle perustalle. 
Yhteiskunnassa tosin on parempaa ja huonompaa väkeä, mutta minä vaadin muita tunnusmerkkejä 
kuin mitä paremmuusjärjestykselle tavallisesti esitetään. Kaikkia työntekijöitä,, mistä yhteiskuntaluo-
kasta he ovatkin, minä kutsun paremmaksi väeksi, ja kaikkia laiskureita, olivatpa he miten rikkaita, 
hyvin pukeutuneita ja muiden laiskurien korkealle arvostamia tahansa, minä kutsun huonommaksi.” 
Ptk. 19.4.1846, Bihang n:o 4 till 13. protokollet, SBC ptkh (ARAB). Alleviivaukset ovat alkutekstissä. 
238 Ptk. 19.4.1846, Bihang n:o 4 till 13. protokollet, SBC ptkh (ARAB). 
239 Ibidem. 
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Ellmin tuhlasi argumenttinsa Sivistysseuran kesätoiminnan esittelyyn, eikä 
Götrek uskaltanut käydä avoimeen sanasotaan. Ilmeisesti kukaan ei tässä vaihees-
sa ymmärtänyt, miten ovela Fahnehjelmin manööveri oli. Ehkä Ellminin aiempi 
ilmoitus kesätauosta240 oli herättänyt jäsenten keskuudessa vastapuheita, joihin 
Fahnehjelmin oli hyvä liittyä. Sinisilmäinen Ellmin tuhlasi mahdollisuutensa 
pitkään puheenvuoroon, jossa hän vakuutteli, että tulevaisuudessa Sivistysseura 
järjestää toimintaa myös kesällä. Jaarituksiin pitkästyneenä edustajat vaihtoivat 
leiriä ja menivät Fahnehjelmin puolelle.  

Götrek oli radikaaleista mielipiteistään tunnettu, joskin hieman outona pidetty 
henkilö. Hänen esiintymisensä toi Sivistysseuraan uudenlaisen, lukeneen ja yh-
teiskunnallisesti valveutuneen puhetavan. Kenties Fahnehjelmin manööveri pan-
tiin toimeenkin juuri sen vuoksi, etteivät liian radikaalit ainekset olisi kaapanneet 
seuraa itselleen. Puheenjohtajan vallassa oli valvoa seuran esitelmiä, ja Ellminin 
nähtiin asennoituvan yksipuolisen myönteisesti käsityöläisten asialle. Hänet oli 
siis uhrattava.  

Veretön vallankumous 

Ratkaiseva kokous pidettiin 10.5.1846. Nyt vasta paljastui, kuinka viekkaasti 
Fahnehjelm asiansa junaili. Lähteiden perusteella ei voi tulla muuhun lopputulok-
seen, suunnitelma oli yksityiskohtainen ja sen pantiin taitavasti toimeen.241 

Tavanomaisten ohjelmanumeroiden jälkeen Fahnehjelm pyysi yllättäen pu-
heenvuoroa. Ilman mitään näkyvää syytä hän pyysi kiittää Sivistysseuran perusta-
jaa ja puheenjohtajaa Johan Ellminiä tämän erinomaisesta ja uhrautuvasta työstä 
seuran johdossa. Tämän johdosta ja seuran varapuheenjohtajan ominaisuudessa 
hän pyysi saada ojentaa herra Tohtorille lahjan, kaksi hopeista kynttilänjalkaa. 
Päälle laulettiin vielä ”värssyjä” herra Tohtorin kunniaksi eli Ossian Borgin laati-
ma yhdeksänsäkeinen juhlaruno otsikolla ”Till Herr Doktor Ellmin, den 10. Maj 
1846.” Siinä käytettiin Ellminin kyllästymiseen asti toistamaa retoriikkaa sivis-
tyksen noususta kärsivällisen kylvötyön hedelmänä. Kylvömiehinä olivat Borgin 
mukaan toimineet käsityöläiset, mutta ”Eken war den faste vännen / Fostrarn, 
Läkaren”.242 Sivistystyön tammi oli siis itse Herra Tohtori, jossa ruumiillistui 

                                                        
240 Ptk. 25.1.1846, Bihang till 7. protokollet, SBC ptkh (ARAB). 
241 Kokouksen kulku on pöytäkirjassa tarkkaan dokumentoitu. Ptk 10.5.1846, SBC ptkh (ARAB). 
242 Ibidem. 
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sivistyksen alku ja loppu. Hölmistynyt ja liikuttunut Ellmin ei voinut kuin kiittää 
odottamattomasta lahjasta ja kunnianosoituksesta.  

Tämän jälkeen siirryttiin uuden johtokunnan valintaan, eikä Ellmin ollut enää 
mitenkään vahvoilla, sillä hän näytti kokousedustajista nyt eroavalta puheenjohta-
jalta. Ensiksi oli päätettävä äänestystavasta. Ellmin ehdotti, että ensin valittaisiin 
puheenjohtaja suljetulla lippuäänestyksellä, jonka jälkeen johtokunnan jäsenet 
voitaisiin valita yksinkertaisesti ehdottamalla ja tukemalla, ilman äänestystä. Fah-
nehjelm ehdotti sen sijaan, että lippuihin merkittäisiin kaikki viisi toimihenkilöä. 
Ehdotus sai tukea ja äänestys pantiin toimeen sen mukaan.  

Pöytäkirja ei kerro, kuinka ehdokkaat asetettiin. Kun siirryttiin äänestykseen, 
paikalla olleista noin 80 henkilöstä vain 29 jätti oman listansa uudesta johtokun-
nasta. Suurin osa kokouksen osanottajista ei ilmeisesti ollut vielä kirjoittautunut 
seuran jäseneksi. Äänestyslipusta piti vielä kolme epätäydellisinä hylätä, joten 
uuden johtokunnan valinnassa annettiin kaikkiaan 26 ääntä. Ääntenlaskennan 
jälkeen todettiin, että kuuromykkäinkoulun johtaja Ossian Borg oli tullut valituksi 
puheenjohtajaksi 23 äänellä, kapteeni Fahnehjelm varapuheenjohtajaksi täydellä 
26 äänen saaliilla, tohtori Ellmin sihteeriksi 15 äänellä, herra Rehnhult rahaston-
hoitajaksi 25 äänellä ja herra Trädgårdh kirjastonhoitajaksi 26 äänellä. Tulos oli 
varmasti järkytys Ellminille, hänestä oli kertaheitolla tullut Sivistysseuran entinen 
puheenjohtaja.  

Ragnerstam on pohtinut, miten kokouksessa äänestettiin, ja hänen rekonstruk-
tionsa tapahtumista on mielenkiintoinen. Sen mukaan Fahnehjelm olisi kieltäyty-
nyt ehdokasasettelussa itse puheenjohtajuudesta, jolloin hän saattoi samaan hen-
genvetoon ehdottaa puheenjohtajaksi Borgia. Tämä olisi puolestaan suostunut ja 
ehdottanut Fahnehjelmiä varapuheenjohtajaksi. Kaikki tämä oli suunniteltu ja 
sovittu etukäteen, muussa tapauksessa Fahnehjelm ei olisi saanut kaikkia ääniä 
varapuheenjohtajaksi. Kiitospuheenvuorot lahjoineen ja lauluineen oli suunniteltu 
antamaan kokousedustajille vaikutelma, ettei Ellmin ollut enää käytettävissä pu-
heenjohtajaksi. Hän lienee kuitenkin saanut ne kolme ääntä, jotka Borgilta jäivät 
saamatta. Ketkä häntä sitten äänestivät? Ellminin olisi luullut saaneen ainakin 
viisi ääntä: omansa lisäksi Renhultin, Trädgårdhin, lääkäritoveri Ekströmin ja 
Götrekin äänet. Näistä ainakin Renhult ja Trädgårdh tunsivat tilanteen niin hyvin, 
että äänestivät Ellminiä. Kolmannen hän lienee antanut itse itselleen. Näin lahjat 
ja laulu olisivat onnistuneet puijaamaan jopa Götrekin ja Ekströmin.243 

                                                        
243 Ragnerstam 1986, 76. 
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Tukholman Sivistysseurassa pantiin toimeen keväällä 1846 hyvin suunniteltu 
vallankaappaus. Perustajakolmikko harhautettiin ensiksi kiireelliseen äänestyk-
seen, jossa se toimi juuri niin kuin oli ennakoitu, hyväuskoisesti ja ilman mitään 
suunnitelmaa. Vastassa oli Fahnehjelmin tarkkaan harkittu manööveri ja lopputu-
loksena onnistunut kaappaus, jossa Sivistysseura siirretiin keskiluokan määräys-
valtaan.  

Uusi puheenjohtaja Ossian Borg oli Tukholman kuuromykkäinkoulun johtaja 
jo toisessa polvessa, tarmokas ja ansioitunut mies. Sivistysseuran ensimmäisessä 
vuosijuhlassa 25.10.1846 hän joutui kuitenkin pitämään juhlapuheen kieli keskel-
lä suuta:  

Hedrad med det smickrande förtroendet att vara en styrande medlem inom 
denna åt Ljus och Bildning helgade förening, borde jag, medveten om min 
ringa förmåga att värdigt kunna motsvara och uppfylla detta vigtiga uppdrag, 
derifrån hafva afstått, om icke en inre röst hade manat mig att ej hvika i en 
mensklighetens sak, som fordrat icke allenast mitt utan äfven mångens beh-
jertande och omhuldande.244 

Borgin viesti oli, ettei suinkaan pyrkinyt puheenjohtajan tehtävään, mutta kun niin 
monet olivat pyytäneet ja vaatineet. Oli pakko suostua, oltiin sentään ihmiskun-
nan asialla! 

Kaappauksen aivoina ja liikkeelle panevana voimana toimi varapuheenjohtaja 
Anton Fahnehjelm (1807–1875), laivaston kapteeni, insinööri ja keksijä, joka jo 
vuonna 1839 oli patentoinut vedenalaisia töitä helpottavan sukelluslaitteen. Hän 
ällistytti yleisöä laitteen demonstraatiossa mm. paistamalla vedenalaisia munak-
kaita. Vielä 1851 pidettiin Gävlen Sivistysseurassa esitelmä tästä nerokkaasta 
”sukeltajalaitteesta”.245 Vuonna 1843 Fahnehjelm oli patentoinut sytytysmenetel-
män, jolla saattoi suorittaa vedenalaisia räjäytyksiä. Kaikkein innostunein hän oli 
kuitenkin sähkömekaanisista sovelluksista. Hän rakensi omatekoisen lennätinlait-
teen jo vuonna 1844, ja sitä esiteltiin kuninkaalle, mutta laite ei herättänyt sen 
suurempaa mielenkiintoa. Vuonna 1850 opintomatkallaan Hampurissa Fahneh-
jelm näki, kuinka Morsen patentoima lennätinlaite toimi käytännössä. Hän hankki 

                                                        
244 ”Saatuani kunnian ja imartelevan luottamuksen toimia johtavana jäsenenä tässä Valolle ja Sivis-
tykselle pyhitetyssä yhdistyksessä, minun olisi pitänyt, tietoisena vähäisistä voimistani täyttää tätä 
tärkeää tehtävää arvollisesti, siitä kokonaan kieltäytyä, mutta sisäinen ääni vaati minua olemaan 
väistymättä ihmisyyden asiassa, joka on vaatinut, ei ainoastaan minun, vaan monen harkinnan ja 
suosion.” ”Bildnings-Cirkelns högtidsdag den 25 October 1846”, OBs (KB). 
245 ”Vid Bildningsföreningens sammanträde” (pku) NP 20.3.1851. 
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välittömästi laitteen itselleen ja palattuaan Ruotsiin hän pani kaiken tarmonsa 
lennätinlinjojen puolesta puhumiseen. Vuonna 1852 hän demonstroi lennättimen 
toimintaa Sivistysseuran kokouksessa, ja kun maan ensimmäinen linja Tukholman 
ja Upsalan välillä avattiin, Fahnehjelm sai kunnian ottaa ensimmäisen yhtey-
den.246 Keksijällä riitti ideoita enemmän kuin omiksi tarpeiksi.  

Hän oli myös ilmeisen hyvä ja ennen kaikkea suosittu luennoitsija. Keväällä 
1846 hän luennoi telegrafilaitteesta puhtaasti omien tutkimustensa ja kokeidensa 
pohjalta, samana vuonna kun Morse oli vasta patentoimassa omaa keksintöään. 
Syyskaudella 1847 hän luennoi kolmessa Sivistysseuran kokouksessa ”Tukhol-
man merkillisyyksistä”, ja keväällä 1848 hän siirtyi historiallisiin aiheisiin.247 
Tammikuun lopussa hän laati esitelmäänsä Leipzigin taistelusta oikein kuvael-
man, tableau vivantin. Voi melkein kuvitella energisen Fahnehjelmin harppovan 
ympäri näyttämöä joukkoja sijoitellen. Maaliskuussa hän piti kaksiosaisen esitel-
män uuden ajan kulkuvälineestä rautateistä, ja laajensi näkökulmaa huhtikuussa 
rautateiden moraaliseen vaikutukseen.248  

Sivistysseuran kaappaus piti junailla hienotunteisesti, ja Fahnehjelm löytyi 
tehtävään kuin tilauksesta. Eihän miestä, joka on paistanut omeletteja sukelluslait-
teessa, osaa kukaan epäillä vehkeilystä. 

Ellmin vetäytyy 

Vähemmistöön jääneet Sivistysseuran perustajat olivat kuin ällikällä lyötyjä, yh-
teinen yritys oli kaapattu uusiin käsiin. Renhult reagoi tapahtuneeseen passiivisel-
la vastarinnalla. Hän kieltäytyi sääntömuutoskomitean jäsenyydestä, koska Ellmin 
ei ollut siinä.249 Sääntömuutoskomitea jäikin tässä vaiheessa asettamatta, mutta 
Fahnehjelmillä ei ollut enää kiire. Hän huomautti viattomasti, ettei suinkaan, toi-
mihenkilöiden valintaa ehdottaessaan, puhunut mitään sääntömuutoskomitean 
asettamisesta.250 Kukaan ei huomannut sitä, että kaappaus oli ollut yhdistyksen 
sääntöjen vastainen. Puheenjohtajan hätäinen vaihto ja uusien toimihenkilöiden 
valinta oli tapahtunut ilman sääntöihin tehtyjä muutoksia. 

Ellmin oli valittu uuden johtokunnan sihteeriksi, mutta hän protestoi Renhul-
tiakin väkevämmin jättäytymällä kokonaan sivuun seuran toiminnasta. Velvolli-

                                                        
246 SBL XV, 77–80.  
247 Ptk. 26.9.1847; ptk. 3.10.1847; ptk. 10.10.1847; ptk. 2.1.1848, SBC ptkh (ARAB). 
248 Ptk. 23.1.1848; ptk. 12.3.1848; ptk. 19.3.1848; ptk. 16.4.1848, SBC ptkh (ARAB). 
249 Ptk 8.5.1846, SBC ptkh (ARAB). 
250 Ibidem. 
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suudentuntoisesti hän toimi puheenjohtajana vielä syyskauden avajaiskokoukses-
sa 6.9.1846, mutta sen jälkeen hän ei enää kokouksissa käynyt. Ellmin käytti 
vapaa-aikansa vuodenvaihteessa 1846–1847 valmistelemalla tutkielmaa ”Om 
folkets bildning och Bildningscirkelns i Stockholm första år”. Se tuli painosta 
keväällä 1847. Kirjan viimeisillä sivuilla hän palaa Fahnehjelmin vallankaappa-
ukseen ja lainaa mm. Götrekin pitkää puolustuspuheenvuoroa kokonaisuudes-
saan.251 

Huhtikuussa 1847 Ellmin sai sattumalta pienen kirjalahjoituksen välitettäväk-
si Sivistysseuralle, minkä johdosta hän saattoi selittää hiljaiseloaan: 

Min fortfarande sjuklighet, som i så betydlig mohn inskränker min verksam-
het, nödgar mig att anmäla förfall hos BC de förmodligen få återstående 
sammanträdena på våren. Efter cirkelns 12te sammanträde d:5 April 1846 
hade jag, derest jag förmår blicka in i framtiden, måhända bortdraga mig från 
detaljerne i cirkeln och endast arbeta för framställningen cirkelns ide.252 

Näin Ellmin tunnusti, ettei hänellä enää 5.4.1846 pidetyn Sivistysseuran kokouk-
sen jälkeen ollut halua osallistua päivittäiseen toimintaan. Juuri tuossa kokoukses-
sa Fahnehjelm oli tehnyt aloitteen uuden johtokunnan kiireellisestä valinnasta.  

Sääntömuutoskomitea sai työnsä valmiiksi vasta vuoden kuluttua puheenjoh-
tajan vaihdoksesta, toukokuussa 1847. Uusien sääntöjen mukaan johtokunta ohja-
si suvereenisti Sivistysseuran käytännön toimintaa. Seuran jäsenistön suuren 
enemmistön päätösvaltaa rajoitettiin asettamalla 24-jäseninen toimituskunta, joka 
päätti kaikista asioista. Samalla jäsenistö rajoitettiin käsityöläisiin ja tehtaantyö-
läisiin, siis pohjimmiltaan vanhaan käsityöluokkaan. Ellmin olisi protestoinut 
voimakkaasti rajoituksia vastaan. Hän piti seuraa ”valistuksen temppelinä”, johon 
kirkon tavoin kuului pääsy kaikille.253 

Tylysti syrjäytetty Ellmin vetäytyi siis toiminnasta. Sihteerin puuttuessa Si-
vistysseuran pöytäkirjat ovat puutteelliset koko toimikaudella 1846–1847. Tilin-
tarkastajat saivat tästä aiheen huomauttaa johtokuntaa.254 Sen sijaan Renhult ja 
Trädgårdh jatkoivat seurassa. He jäivät johtokuntaan ainoiksi työläisjäseniksi, 

                                                        
251 Ellmin 1847, 72–75. 
252 ”Jatkuva sairaalloisuuteni, joka niin merkittävästi rajoittaa toimintaani, pakottaa minut ilmoitta-
maan poissaoloni kevään harvoihin jäljellä oleviin kokouksiin. Mikäli ylipäätään osaan arvioida 
tulevaisuutta, seuran 5.4.1846 pidetyn 12. kokouksen jälkeen minusta on ollut viisainta vetäytyä 
päivittäisestä toiminnasta ja työskennellä ainoastaan seuran tarkoituksen eteen.” Ellmin Borgille 
25.4.1847, OBs (KB). 
253 Andersson 1975, 24. 
254 Berättelse afgiven av Bildnings Cirkelns Revisorer år 1849. SBC ptkh (ARAB). 
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Renhult rahastonhoitajaksi ja Trädgårdh kirjastonhoitajaksi, ja vaikuttivat loppuun 
asti seuran ydinryhmässä. 

3.1.3 Kuninkaan fortepiano 

Tukholman Sivistysseuran perustajat Renhult ja Trädgårdh halusivat seuran otta-
van kantaa käsityöläisten asemaan, mikä merkitsi myös osallistumista päivänpo-
liittiseen keskusteluun. Porvarillinen ydinjoukko halusi kuitenkin sulkea politii-
kan Sivistysseuran ulkopuolelle ja pitäytyä valistustyöhön. Fahnehjelmin ja Bor-
gin suorittaman kaappauksen jälkeen tämä toimintalinja alkoikin päästä voitolle. 

Uudet säännöt 

Joulukuun 20. päivä 1846 puheenjohtaja Ossian Borg esitteli kaikkiaan viiden-
toista kohdan toimenpideohjelman, joilla seuran laajentunutta toimintaa pyrittiin 
paremmin hallitsemaan. Sivistysseuran toiminta- ja tilikaudeksi säädettiin koulu-
vuotta muistuttava periodi syyskuun alusta huhtikuun loppuun. Kesällä voitaisiin 
kokoontua huviretkille, niin kuin Ellmin oli ehdottanut. Seuraavan toimintavuo-
den johtokunta valittaisin aina huhtikuun lopussa. Ehdotus hyväksyttiin, pöytäkir-
jan mukaan ”mielihyvin”, koska edellinen johtokunta oli valittu vuotta aikaisem-
min huhtikuussa. Merkintä osoittaa, että keväinen valtataistelu oli kuin olikin 
jättänyt pienoisen tahran puheenjohtajan kilpeen. Uudella säännöllä vahvistettiin 
ja laillistettiin kevään poikkeusmenettely. Johtokunnan ohella valittaisiin myös 
tilintarkastajat, jotka näin saisivat kesätauon aikana katsastaa seuran toiminnan ja 
valmistaa kertomuksensa. Se luettaisiin vuosijuhlassa lokakuun lopussa.255 Näin 
pian sivistysseuran kaapanneet olivat unohtaneet Fahnehjelmin perusteet johto-
kunnan kiireelliselle valinnalle. Hän oli esittänyt, ettei juhlallista vuosikokousta 
missään nimessä pitäisi rasittaa sellaisilla ikävillä asioilla kuin tilintarkastusker-
tomuksen lukemisilla.256  

Olisi kuitenkin väärin pitää Sivistysseuran uutta johtoa pelkkinä konservatii-
veina. Poliittisesti sekä Borg että Fahnehjelm kuuluivat epäilemättä liberaaleihin, 
jotka olivat englantilaisten esikuvien mukaan kiinnostuneita uuden ajan kansansi-
vistystyöstä. He toimivat tietenkin patriarkaalisesti, mutta olivat ajankohtaan 
nähden maltillisia ja osasivat tarkastella seuran toimintaa myös työväen kannalta. 

                                                        
255 Ptk. 20.12.1846, SBC ptkh (ARAB). 
256 Ptk. 19.4.1846, Bihang n:o 2 till 13. protokollet, SBC ptkh (ARAB). 
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Borgin johtosäännöissä määrättiin että kaikille uusille jäsenille yhteiskuntaluokas-
ta riippumatta säädettiin kirjoittautumismaksuksi 16 shillinkiä, mihin tuli päälle 
vuosimaksua 32 shillinkiä.257 Sivistysseuran kokouksissa käydäkseen tarvitsi siis 
maksaa ensimmäisenä vuonna yhteensä 48 shillinkiä, mikä 1840-luvulla vastasi 
suurin piirtein puolta kisällin päiväpalkasta.258 Jatkossa jäsenmaksu oli 32 shillin-
kiä. Lisäksi kirjattiin, että oppipojille annettiin vapaa pääsy kokouksiin, ja että 
työväenluokka saisi tuoda kokouksiin naispuolisia perheenjäseniään ja sukulaisi-
aan veloituksetta. Seuran ”edustajaksi”, siis sen sivistyneen ytimen jäseneksi 
pääsi maksamalla yhden riksin (riksdaler) kirjoittautumis- ja vuosijäsenmaksuna. 
Se oli sama summa kuin 48 shillinkiä, joten ”sivistyneen ytimen” jäsenet maksoi-
vat vuosittain noin kolmanneksen suurempaa jäsenmaksua kuin ”sivistyspiiri”. 
Ydinryhmästä säädettiin lisäksi, että vähintään kahden kolmasosan tuli kuulua 
käsityö- ja tehdastyöväen luokkaan. Muiden yhteiskuntaluokkien eli lähinnä sivis-
tyneen keskiluokan osuus jäsenistöstä saisi nousta korkeintaan kolmasosaan.259 
Tämä periaate on merkittävä, sivistynyt ydinryhmähän oli käytännössä seuran 
jäsenistö, joka teki lopulliset päätökset. Tukholman Sivistysseura haluttiin kaikis-
ta varotoimenpiteistä huolimatta pitää käsityöläisten seurana. 

Johtosäännössä määrättiin lisäksi, että jokaiseen kokoukseen valittaisiin seu-
ran ydinryhmästä neljä isäntää, jotka huolehtisivat ohjelman suunnittelusta ja 
kokouksen läpiviennistä. Puheenjohtaja ilmoitti myös, että kokousten ohjelmasta 
pyrittiin tekemään vaihtelevampaa, helppotajuisia tieteellisiä esitelmiä seurasi 
kevyitä musiikkinumeroita, isänmaallisia lauluja ja kansantansseja. Kokouksiin 
pukeuduttaisiin yksinkertaisesti (”huslig enkelhet i klädsel”) ja niissä tarjoiltaisiin 
voileipiä sekä palanpainikkeeksi teetä ja olutta.260 

Puheenjohtajavaihdoksen yhteydessä huhtikuussa 1846 luvattu varsinainen 
sääntöuudistus toteutettiin vasta 17.5.1847. Merkittävin periaatteellinen uudistus 
koski rekrytointipohjaa, sillä sivistysseuraan pääsi ainoastaan käsityöläisten ja 
tehdastyöväen edustajia.261 Jäsenyyttä rajoitettiin sulkemalla se kaikilta vanhasta 
käsityöläisluokasta alaspäin. Ellminin alkuperäisen tarkoituksen mukaan Sivistys-
seuran tuli olla avoin niin isännälle kuin rengille, esimiehelle kuin alaiselle, ja 
seuran ensimmäisissä säännöissä pääsy kokouksiin olikin kaikilla hyvämaineisilla 

                                                        
257 Ptk. 20.12.1846, SBC ptkh (ARAB). 
258 Ragnarsson 1983, 23. 
259 Ptk. 20.12.1846, SBC ptkh (ARAB). 
260 Ptk. 20.12.1846, SBC ptkh (ARAB). 
261 Andersson 1975, 24. 
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mieshenkilöillä.262 Uusissa säännöissä rajoitettiin myös sivistyneen ydinryhmän 
kokoonpanoa. Siitä muodostettiin nyt eräänlainen valtuusto, siis päättävä elin, 
jonka jäsenmäärä rajattiin 24 henkilöön. 

Kuninkaallinen lahjus 

Sivistysseuran perustamispäivä 26. lokakuuta vuonna 1845 oli sovitettu prinsessa 
Charlottan ensimmäisen ehtoollisellakäynnin vuosipäiväksi. Kuningas Oskar I 
palkitsi tämän lojaalin eleen lahjoittamalla seuralle sen ensimmäisenä vuosipäivä-
nä 300 taalerin rahalahjan. Siitä kolmasosa päätettiin palauttaa toimintaan niin, 
että kaikki käsityö- ja tehdastyöluokasta olevat jäsenet saivat toimintavuonna 
1846–47 puolen vuoden jäsenyyden ilmaiseksi. Päätöksen taustalla oli huoli siitä, 
että puolta kisällin päiväpalkkaa vastaava jäsenmaksu oli raskas. Loput 200 taale-
ria päätettiin käyttää fortepianon hankintaan.263 Maaliskuussa 1848 tuli kuninkaan 
kansliasta ilmoitus, että avustus muutettaisiin 500 taalerin suuruiseksi, jotta seura 
olisi voinut vuokrata suuremman kokouspaikan.264 Avustusta maksettiin sittem-
min vuosittain, aina kuninkaan kuolemaan, vuoteen 1859 asti. Tämä avustus oli 
seuralle merkittävä tulolähde. Toimintavuonna 1847–48 Sivistysseuran menot 
olivat hieman yli 700 taaleria, 1848–49 noin 1 300 taaleria ja 1849–50 jo yli 
1 500 taaleria. Viimemainittuna vuonna toiminnan ylijäämä oli jo lähes 600 taale-
ria.265. Toiminnan kääntyessä laskuun 1850-luvun mittaan kuninkaallisen avus-
tuksen merkitys nousi. Kun avustus Oskar I kuollessa vuonna 1859 lopetettiin, ei 
kestänyt enää kauan, kun koko seura oli lopetettava.266 

Avustuksella on tietenkin hintansa. Sivistysseuralta odotettiin vankkumatonta 
isänmaallisuutta. Tulikasteensa majesteettiuskollisuus sai vuoden 1848 maalis-
kuun levottomuuksien aikaan. Posti oli tuonut vallankumousuutiset Pariisista 
maaliskuun alkupäivinä, ja vähitellen levottomuudet levisivät myös Ruotsiin. 
Tukholman kaduilla oli lauantaina 18.3. väkivaltaisia mielenosoituksia, ihmisiä 
kohti ammuttiin ja monen tiedettiin kuolleen. Levottomuudet jatkuivat sunnuntai-
na, ja varsinkin vanhan suurtorin ympäristössä tungeksi paljon ihmisiä.267 Sivis-
tysseura päätti pitää sunnuntaina 19.3. ylimääräisen kokouksen houkutellakseen 
                                                        
262 Stadgar öfver Bildningscirkeln i Stockholm. Ptk. 28.12.1845, bihang 2, SBC ptkh (ARAB); Ellmin 
1847, 60. 
263 Ptk. 20.12.1846, SBC ptkh. (ARAB). 
264 Ptk 12.3.1848, SBC ptkh. (ARAB). 
265 Revisions Berättelse för Höst termin 1849 och Vår termin 1850, SBC ptkh (ARAB). 
266 Landelius 1936a, 112. 
267 Ragnerstam 1986, 136–210. 
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väen pois vaarallisilta kaduilta. Ohjelmassa oli kolme esitelmää. Varapuheenjoh-
taja Fahnehjelm esitelmöi rautateistä, jollaisen rakentamisesta valtiopäivät oli 
juuri päättänyt. Englantilaissyntyinen arkeologi ja kielitieteilijä Georg Stephens 
esitelmöi otsikolla ”Kunnioituksesta työväenluokan keskuudessa ja työväenluok-
kaa kohtaan.” Stephens kehotti huomattavasti kovaotteisempien luokkaristiriito-
jen tuomalla kokemuksella Tukholman työläisiä käyttäytymään siivosti. Lopuksi 
kuultiin esitelmä kreivi Thorsten Rudenschöldin kansansivistysnäkemyksistä. 
Tämä perin omalaatuinen kreivi oli vuonna 1845 julkaissut kirjan säätykierrosta. 
Rudenschöldin ajatus säätykierrosta ja hyvästä yhteiskunnasta oli jotakuinkin sen 
suuntainen, että kaikki rotevatekoiset mutta hidasälyiset miehet oli pantava ruu-
miillisiin töihin, olivat he miten korkeaa syntyperää tahansa. Vastaavasti kaikkien 
henkisiä taipumuksia omaavien tulisi opiskella, vaikka olisivat muonamiesten 
lapsia. Näin yhteiskunnassa toteutuisi aito ”säätykierto”, samaan tapaan kuin 
ihmisruumiissa veri kiersi päästä jalkoihin ja päinvastoin. Moni pyöritti sormeaan 
ohimolla puhuessaan ”hullun kreivin kirjoittamasta hullusta kirjasta”.268  

Ennen kotimatkaa puheenjohtaja luki vielä virallisen julistuksen järjestyksen 
säilyttämisestä kaupungissa, ja Trädgårdh vetosi läsnä oleviin kisällitovereihinsa 
kehottaen heitä välttämään niitä katuja, joilla oli ammuskeltu.269 Sivistysseura 
täytti velvollisuutensa, kuninkaan fortepiano oli puhunut.  

Kirjasto ja apukassa 

Tukholman sivistysseuralle perustettiin kirjasto, jonka itseoikeutettuna hoitajana 
toimi Sven Trädgårdh. Ensimmäisenä toimintavuonna kirjastoon oli saatu kerättyä 
vain 95 nidettä, mutta vuoteen 1849 kirjojen määrä oli noussut jo lähemmäs kuu-
teen sataan.270 Kun kirjasto Sivistysseuran lopettamisen jälkeen vuonna 1861 
huutokaupattiin, oli siinä jo yli 3 000 nidettä.271 Kirjalainojen määrä oli noussut 
toimintavuodella 1848–49 jo toiselle tuhannelle.272 

Trädgårdh ja Renhult saivat perustajajäseninä vaikuttaa Sivistysseuran johto-
kunnassa 1850-luvun alkuun asti. Molemmat näyttävät säilyttäneen alkuperäisen 

                                                        
268 SBL XXX, 689–692. Sivistysseuran esitelmän oli laatinut nuori maisteri S. A. Hedlund, joka piti 
Rudenschöldistä luultavasti aivan asiallisen puheen. Hän oli sentään naimissa kreivin tyttären kanssa. 
269 Ptk. 19.3.1848, SBC ptkh. (ARAB).Ragnerstam 1986, 194. 
270 Utdrag ur Bildnings-Cirkeln i Stockholm historia uppläst på högtidsdagen den 28 October 1848, 
OBs (KK). 
271 Landelius 1936a, 112. 
272 Utdrag ur Bildnings-Cirkeln i Stockholm historia uppläst på högtidsdagen den 28 October 1848, 
OBs (KK). 
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yhteiskuntakriittisyytensä.273 Renhult oli Sivistysseuran pitkäaikainen varainhoi-
taja ja mukana myös seuran johtokunnassa. Hänelle oli tärkeintä parantaa kisälli-
kunnan taloudellista asemaa, ja Renhultin aloitteesta perustettiin sivistysseuran 
jäsenille apukassa.274 Hän oli mukana myös vuonna 1850 perustetussa Tukholman 
työväenseurassa vaikuttaen sielläkin sivistystason kohottamiseksi ja ammatilli-
seksi edistykseksi konkreettisissa asioissa. Trädgårdh oli vuonna 1851 mukana 
luovuttamassa Renhultin laatimaa vetoomusta, jossa vaadittiin kuningasta peru-
maan kisällivaelluksille kaavaillut pakolliset passit. 275 

Molemmat pitivät Tukholman Sivistysseurassa useita esitelmiä kisällien elin-
ehdoista. He koettelivat toiminnallaan jatkuvasti Borgin ja Fahnehjelmin ylen 
varovaista, tiedollisissa ja viihteellisissä asioissa pitäytyvää asialinjaa, sillä poliit-
tisesta vaikuttamisesta oli kyse Renhultin ja Trädgårdhin esitelmissä. Käsityöläis-
ten yhteiskunnallinen asema oli tietenkin mitä ajankohtaisin, sillä elinkeinova-
paudesta oli käyty Ruotsissa 1840-luvun alusta alkaen kiivasta keskustelua. Käsi-
työläisten ammattikuntapohjaisen elinkeinon purkamisen myötä myös perinteinen 
toimeentulo joutui vaakalaudalle. Ei ihme, että kisällit Sivistysseuran kannattaja-
kunnan enemmistönä tunsivat asemansa ja tulevaisuutensa uhatuksi.276 

Jäsenmäärän kehitys 

Jäsenmäärän kehitystä voi seurata puheenjohtaja Ossian Borgin arkiston asiakirjo-
jen perusteella. Seuraavat luvut ovat peräisin Borgin katsauksesta keväällä 1851 
ja tilintarkastuskertomuksesta vuodelta 1852. 

                                                        
273 Trädgårdh kuului todennäköisesti Per Götrekin kommunistiseen soluun, ja muutenkin häntä pidet-
tiin kommunistina. Lindberg 1968, 249 alaviite. 
274 Ptk. 19.12.1847, SBC ptkh (ARAB). 
275 Lindberg 1968, 275. 
276 ibidem, 253–254. Elinkeinovapaus toteutettiin Ruotsissa vuoden 1846 lopulla, kun kuningas hy-
väksyi uuden tehdas- ja käsityösäännön. Alf-Halonen 1954, 99. 
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Taulukko 1.  Tukholman Sivistysseuran jäsenmäärä 1846–1852.277 

Vuosi Toimintakausi Jäsenmäärä 

1846  kevätkausi noin 100 

 syyskausi noin 200 

1847  kevätkausi 298 

 syyskausi 464 

1848  kevätkausi 514 

 syyskausi 603 

1849  kevätkausi 633 

 syyskausi 937 

1850  kevätkausi 836 

 syyskausi 700 

1851  kevätkausi 960 

 syyskausi 541 

1852  kevätkausi 850 

Vuodelta 1846 Borgin tiedot ovat ylimalkaisia, mutta pitänevät melko hyvin 
paikkansa. Jäsenmaksu vahvistettiin maksettavaksi puolivuosittain Borgin laati-
massa johtosäännössä,278 joten vasta keväällä 1847 ryhdyttiin pitämään tarkempaa 
kirjaa jäsenmaksunsa maksaneista. Kirjanpito ei kuitenkaan tyydyttänyt tilintar-
kastajia, jotka vuonna 1848 esittivät, että seuran jäsenistä on pidettävä jäsenkirjaa. 
Syksystä 1848 lähtien jäsenyystiedot perustuvat tähän matrikkeliin.  

Tukholman Sivistysseuran jäsenmäärä kasvoi syksyyn 1849 asti, jolloin seu-
rassa oli yli 900 jäsentä. Vuonna 1850 jäsenmäärässä tapahtui pieni notkahdus, 
mutta se kohosi jälleen kevätkaudella 1851 yli yhdeksän sadan. Kevään 1852 
jälkeen jäsenmäärästä ei ole enää tietoja, todennäköisesti se alkoi laskea viimeis-
tään vuosikymmenen puolivälissä muun toiminnan hiipumisen myötä. Melkein 
tuhanteen henkeen nouseva jäsenmäärä oli tietenkin suuri, mutta mikään poikke-
uksellinen se ei ollut. Göteborgin ja Malmön sivistysseuroissa jäsenmäärä nousi 
parhaimmillaan korkeammallekin, toiselle tuhannelle.279  

Jäsenistön koostumuksesta on tietoja ainoastaan yhdeltä poikkileikkausajan-
kohdalta, vuoden 1852 tilintarkastuskertomuksessa. Toimintavuoden 1852 päätty-
essä Tukholman Sivistysseurassa oli kirjoilla kaikkiaan 850 henkeä. Näistä 314 
oli käsityöläisiä ja 168 säätyläisiä (ei-käsityöläisiä). Naisia, siis varsinaisten jä-

                                                        
277 Ossian Borg: Bildnings-Cirkeln d. 27 Apr. 1851, OBs (KB); Bildnings-Cirkelns revisionsberättelse 
1852, OBs (KB). 
278 Ptk. 20.12.1846, SBC ptkh (ARAB). 
279 ”Söndagen den 2:ndre dennes” (pku),  GHST 11.4.1848; ”Med sitt sammanträde i går” (pku), MA 
7.3.1849. 
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senten perheenjäseniä, oli jäsenkirjaan merkitty kaikkiaan 368.280 Mikäli naispuo-
lisia perheenjäseniä ei lasketa mukaan, käsityöläisiä oli kaksi kolmasosaa seuran 
koko jäsenistöstä. Jäsenkunta vastasi siis melko tarkkaan seuran päätökset tekevää 
valtuustoa, jonka ei-käsityöläisten eli säätyläisten määräksi säännöt määräsivät 
korkeintaan kolmasosan. 

Toiminta kasvaa, hiipuu ja lopetetaan 

Tukholman Sivistysseuran päätarkoitus oli levittää jäsenilleen hyödyllisiä tietoja, 
mitä varten päätoimintamuotona olivat kokoukset, joissa kuunneltiin esitelmiä. 
Ensimmäisenä toimintavuonna 1845–46 seura kokoontui 14 kertaa, siis keskimää-
rin noin kerran kuukaudessa, mutta sen jälkeen kokouksia pidettiin vuoteen 1852 
asti tasaisesti 24–28 kertaa vuodessa. Luentoja näissä kokouksissa pidettiin seu-
raavasti: ensimmäisenä vuonna neljätoista, toisena vuonna kuusikymmentä ja 
kolmannesta vuodesta eteenpäin yli yhdeksänkymmentä.281 Toimintavuonna 
1851–52 pidettiin kaikkiaan 24 kokousta, ja tilintarkastajat luokittelivat esitelmi-
en aiheiksi 24 historiallista, 14 tekniikan alaan kuuluvaa, 12 luonnontieteellistä ja 
12 uskonnollis-moraalista esitelmää. Loput esitelmistä olivat sekalaisista aiheis-
ta.282 Parhaimmat ja kysytyimmät esitelmät painettiin eripainoksina. Näistä pie-
nistä vihkosista kysytyimmäksi tuli pastori Ignellin ja räätälinkisälli Forssellin 
väittely kommunismin ja kristinuskon suhteesta.  

Luentotilaisuuksien lisäksi pidettiin vuosittain vähintään kahdet iltahuvit 
(”gille”) ja kesäisin huviretki. Huviretken järjestivät yleensä perustajajäsenet 
Renhult ja Trädgårdh yhdessä, ja iltahuvit olivat puolestaan puheenjohtaja Borgin 
ideoimat. Viimemainitun ohjelmassa oli myös tanssia, mistä ei muutamissa muis-
sa sivistysseuroissa pidetty. Sekä kesäiset huviretket että iltamat kuuluivat porva-
rilliseen tapakulttuuriin, mutta Sivistysseurassa niiden pariin saatiin myös työvä-
keä, sillä molempiin osallistui parhaimmillaan 700–800 henkeä. Kesäretket oli 
mallikkaasti organisoitu. Retkellä vanhaan Uppsalaan kesällä 1850 pidettiin hau-
takumpujen luona suurten muinaismuistojen kunniaksi pienimuotoisia seremoni-
oita runomuotoisten maljapuheiden ja mieskuorolaulun kera.283  

Sivistysseuran 10-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin syksyllä 1856 komeasti ku-
ninkaallisten, hallituksen ja säätyjen edustajien läsnä ollessa. Saman syksynä 

                                                        
280 Tilintarkastuskertomus 1852, OBs (KB). 
281 ”Ossian Borg: Bildnings-Cirkeln d. 27 Apr. 1851, OBs (KB). 
282 Bildnings-Cirkelns revisionsberättelse 1852, OBs (KB). 
283 Johannesson 1982, 75. 
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päätettiin uudistaa seuran organisaatiota jakamalla toiminta useisiin osastoihin ja 
nimeämällä kullekin oma johtokuntansa. Kehiteltiin jopa ajatusta seuran kehittä-
miseksi eräänlaiseksi kansankorkeakouluksi. Keväällä 1857 ilmoitettiin, että Si-
vistysseuran toiminta lakkautettaisiin väliaikaisesti uudelleenorganisointia varten. 
Tauosta tuli odottamattoman pitkä, runsaan vuoden pituinen. Marraskuussa 1858 
kyseltiin julkisuudessa huolestuneena, koska seura heräisi toimintaan, vai oliko se 
peräti nukahtanut kuolon uneen.284  

Kokoustoiminta alkoikin tammikuussa 1859 tavanomaisella ohjelmalla Tuk-
holman Pörssin tiloissa. Ei kestänyt kauaakaan, kun seuraa jälleen kovisteltiin 
passiivisuudesta. Erityisen haitallisena pidettiin sitä, että seuran kirjasto oli käyt-
tämättömänä. Kehotuksista ei enää ollut apua. Helmikuussa 1861 Sivistysseuran 
johtokunta päätti, että seuran toiminta lopetetaan. Syyksi ilmoitettiin, että kiinnos-
tus seuraa kohtaan oli siksi paljon vähentynyt, ettei sillä ollut taloudellisia mah-
dollisuuksia jatkaa toimintaansa. Todellinen syy toiminnan lopettamiselle oli 
kuitenkin kuninkaallisen talousavun lakkaaminen Oskar I kuoltua vuonna 
1859.285 Tukholman Sivistysseura oli tietyssä mielessä jäänyt kuninkaan fortepia-
non panttivangiksi.  

Sivistysseuralta jäi jonkin verran omaisuutta: pankkitilille rahaa, lahjaksi saa-
tu fortepiano ja ennen kaikkea arvokas kirjasto. Se oli vähäisestä alusta Trädgård-
hin hoitamana kasvanut noin 3 000 niteen kokoelmaksi. Tukholmalainen työväen-
seura ”Enighet och Frihet” havitteli sitä itselleen, samoin kaupungin Vapaaehtoi-
nen Tarkk’ampujayhdistys. Lokakuussa 1861 johtokunta päätti, että omaisuus 
luovutettaisiin viimemainitulle. Tarkk’ampujayhdistys päätti puolestaan tammi-
kuussa 1862, että kirjasto huutokaupattaisiin ja niin suurella julkisuudella kuin 
mahdollista. Niin tehtiinkin, ja kesti kaksi kokonaista sunnuntaipäivää ennen kuin 
kaikki kirjat oli kaupattu. Viimeisenä myyntipäivänä eräs henkilö kohautti yleisöä 
ostamalla Dickensin romaanin peräti 1000 kruunulla! Tarkk’ampujayhdistyksen 
tilille maksettiin toukokuussa 1862 huutokaupan loppusumma, 4 135 kruunua 40 
äyriä.286 

                                                        
284 Landelius 1936a, 110–111. 
285 Landelius 1936a, 112. 
286 Landelius 1936a, 112–114. 
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3.2 Liike syntyy ja leviää 

Tukholman Sivistysseuran perustaja Johan Ellmin oli vakuuttunut sivistysseuro-
jen menestymisen mahdollisuuksista. Niinpä hän tammikuussa 1846 esitti, että 
samanlaisia käsityöväen ja sivistyneistön yhteenliittymiä tulisi perustaa myös 
muualle Ruotsiin.287 Vahvan uskon ja vakuuttuneisuuden lisäksi oli tarpeen saada 
uudenlaiselle yhdistysmuodolle myös sanomalehdistön luomaa maanlaajuista 
julkisuutta. Tämäkin alkoi toteutua, kun seuran jäseneksi liittyi maaliskuussa 
1846 tarmokas Per Götrek. Götrek oli Eskilstuna Allehandan kirjeenvaihtaja ja 
lähetti tälle maaseutulehdelle selostuksia Tukholman Sivistysseuran kokouksis-
ta.288 Pian myös pääkaupungin lehdet ryhtyivät kirjoittamaan niistä, ja vuoden 
1846 kuluessa alkoi tieto sivistysseuroista levitä koko maahan. Ennen kuin vuosi 
oli vaihtunut, kuultiin ensimmäisistä uutiset uusien sivistysseurojen perustamises-
ta. Joulukuun lopussa 1846 perustettiin sivistysseura Uddevallaan, ja seuraavan 
vuoden alussa perustettiin järjestyksessään kolmas seura Linköpingiin.289 

Viimemainitussa puuhattiin sivistysseuraa koko tammikuun ajan. Kaupungin 
liberaalileirin sanomalehti oli päätoimittaja C. E. Ridderstadin myötä aktiivisesti 
toimessa mukana. Östgöta Correspondenten aloitti 16.1. raportoimalla innos-
tuneesti Tukholman Sivistysseuran iltahuveista. Seuraavalla viikolla lehti ilmoitti 
tietävänsä, että myös Linköpingissä puuhattiin samanlaista seuraa. Kului vielä 
viikko, ja lukijoita kutsuttiin seuran perustavaan kokoukseen, joka pidettiin 
31.1.1847.290 Uudesta seurasta lähetettiin puheenjohtaja Ossian Borgille Tukhol-
maan kirje, josta käy ilmi pääkaupungin sivistysseuran olleen mallina Linköpin-
gin suunnitelmalle. Kirjeen oli laatinut paljon maailmaa nähnyt kapteeni Beck-
ström, ja se luettiin esitelmänä Tukholman sivistysseurassa 17.2.1847.291 

Kevään 1847 kuluessa perustettiin sivistysseura ainakin Nyköpingiin, Göte-
borgiin, Karlskronaan ja Jönköpingiin.292 Lokakuun lopussa 1847 Tukholman 
Sivistysseuran kokouksessa luettiin vielä Växjön sivistysseurojen perustamisjuh-
lista.293 Puheenjohtaja Borg otti tavaksi rohkaista tällaisilla uutisilla omaa seu-

                                                        
287 Ptk 25.1.1846, Bihang 3 till 7. protokollet, SBC ptkh (ARAB).  
288 Gamby 1978, 130. 
289 ”Bildnings-Cirkeln” (ilm) ÖC 27.1.1847; Kristiansson 1956, 241. 
290 ”Bildnings-Cirkeln Gille i Stockholm” (kmu) ÖC ; ”Frågan om en ”Bildnings-Cirkels” stiftande” 
(pku) ÖC 20.1.1847; ”Vi hafva det sällsynta nöjet” (pku) 27.1.1847; ”Bildnings-Cirkeln” (ilm) 
27.1.1847. 
291 Föredrag af Kapten Beckström 21.2.1847, OBs (KB). 
292 ”Ett ord om Bildnings-Cirklarne” (art) GHST 23.3.1847; ”Underrättelse från Bildningscirklarna” 
(art) Jönköpingsbladet 9.11.1847; Ameen 1848, 55–56; Landelius 1936a, 63. 
293 Ptk 24.10.1847, SBC ptkh (ARAB). 
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raansa. Paria kuukautta myöhemmin, tammikuussa 1848, Borg kertoi, että sivis-
tysseura oli Tukholman lisäksi perustettu ainakin seuraavissa kaupungeissa: Gö-
teborg, Norrköping, Gefle, Carlskrona, Linköping, Jönköping, Lund, Helsingborg, 
Vexiö, Uddevalla, Carlstad, Eskilstuna, Malmö ja Grenna.294 Kolmannelle toimin-
tavuodelle asti Tukholmassa seurattiin sivistysseuraliikkeen leviämistä maaseutu-
kaupunkeihin. 

Helmikuussa 1848 Kalmarin oppositiohenkinen Barometern ryhtyi julkisuus-
kampanjaan sivistysseurojen puolesta. Lehti aloitti 12.2. julkaisemalla moniosai-
sen artikkelin muutamista Ruotsissa toimivista sivistysseuroista. Artikkelissa 
kerrottiin seikkaperäisesti Malmön, Helsingborgin, Geflen, Linköpingin ja Kris-
tianstadin sivistysseurojen toiminnasta.295 Viimemainittua, Kristianstadin sivistys-
seuraa ei mainittu Borgin listoilla, mutta sen perustamisesta kerrottiinkin sanoma-
lehdissä vasta helmikuun puolivälissä.296 Barometernin artikkelisarjan ilmeinen 
tarkoitus oli pohjustaa Kalmariin helmi-maaliskuun vaihteessa perustettavaa si-
vistysseuraa.297 Samalla levisi tieto liikkeestä laajemmallekin. 

Kristianstadin sivistysseura tuli sittemmin myös Borgin tietoon. Hänen käsi-
kirjoituskokoelmassaan on päiväämätön muistilappu, jossa näiden neljäntoista 
seuran lisäksi on mainittu Nyköpingin, Kalmarin, Kristianstadin, Västervikin, 
Vänersborgin ja Strängnäsin sivistysseurat.298 Landeliuksen tietojen mukaan 
kaikki edellä mainitut seurat on perustettu 1840-luvun puolella, joten Borgin 
muistilappu on peräisin loppuvuodelta 1848 tai 1849. Vuosikymmenen loppuun 
mennessä sivistysseuroja toimi siis ainakin 21 Ruotsin kaupungissa. 

Tukholman Sivistysseuran puheenjohtajien kiinnostus sivistysseurojen le-
viämiseen viittaa siihen, että alusta alkaen sivistysseurat mielsivät itsensä yhteis-
kunnalliseksi liikkeeksi, ei ainoastaan yksittäisiksi, paikallisiksi yhdistyksiksi. 
Ruotsissa perustettiinkin 1850-luvun alkuun mennessä kaikkiaan kolmisenkym-
mentä sivistysseuraa.299 Tähän lukuun päästään, kun edellä mainittuihin seuroihin 

                                                        
294 Ptk 9.1.1848, SBC ptkh (ARAB). Kaupunkinimien kirjoitusasu on pöytäkirjan mukainen 
295 ”Bildningscirklarne” (art) Barometern 12.2., 16.2., 19.2. ja 23.2.1848. 
296 Ragnerstam 1983, 19. 
297 ”De handtverksmästere, gesäller och andra” (ilm) Barometern 23.2.1848; ”Det till söndag utlysta 
mötet” (pku) Barometern 1.3.1848; ”Vid Bildningscirkelns sammankomst” (pku) Barometern 
8.3.1848. 
298 ”Bildnings Cirklar äro inrättade följande svenska städer”, Handlingar till Bildnings-Cirkelns histo-
ria, OBs (KB). 
299 Jansson 1985, 186. 
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lisätään Landeliuksen keräämät tiedot Falunin, Hjon, Motalan, Vadstenan Uppsa-
lan, Ystadin ja Örebron sivistysseuroista.300  

Kirjava liike 

Ruotsin sivistysseuraliikettä ei ole systemaattisesti tutkittu. Ainoa hieman katta-
vampi materiaalikokoelma on Landeliuksen kirjassa. Sen lisäksi sivistysseuroista 
on hajanaisia tietoja kaupunkihistorioissa, historiikeissa ja muisteluissa. Lähtei-
den perusteella sivistysseuroista tuli Ruotsissa 1840-luvun lopulla vähäksi aikaa 
varteenotettava sosiaalinen liike.  

Liikkeen suosiosta ja levinneisyydestä kertoo myös se, että sivistysseuraksi 
saatettiin kutsua sellaisiakin yhdistyksiä, jotka eivät kovin paljoa sivistysseuroja 
muistuttaneet. Kriittisesti voi suhtautua esimerkiksi Upsalan sivistysseuraan. 
Kaupungin työväenliikkeen historiaa kartoittanut BERTIL BERGQVIST ei loppujen 
lopuksi ole varma, perustettiinko Upsalaan sivistysseuraa vai ei. Social-
Demokraten -lehdessä julkaistiin vuonna 1886 artikkeli, jonka mukaan sellainen 
1840-luvun lopulla perustettiin, mutta tämä on ainoa tieto, joka Bergqvistillä on 
asiasta. Social-Demokraten viittaa vuonna 1852 perustettuun ns. ”sivistyslaitok-
seen” (bildningsanstalt) kaupungin käsityö- ja teollisuusseuran yhteyteen. Tätä 
Landelius ja häntä seuranneet pitivät Upsalan sivistysseurana.301  

Karlskronan Sivistysseuran puheenjohtajan Georg Améenin esitelmä ”Tre ord 
om och till bildningscirklarne” herätti vuonna 1848 erittäin paljon huomiota koko 
maassa. Esitelmä painettiin ja sitä levitettiin niin, että Améenin ajatuksia pian 
referoitiin monissa muissakin sivistysseuroissa. Lundin Sivistysseurassa esitelmä 
luettiin marraskuussa 1848. Gävlen Sivistysseuran sihteeri A. P. Landin julkaisi 
lehdessään Améenin kirjasta ylistävän arvion.302  

Liberaalit lehdet seurasivat säännöllisesti paikkakuntansa sivistysseurojen 
toimintaa, mutta ainakin yksi suurisuuntaisempi lehtihanke syntyi sivistysseuro-
jen kylkiäisenä. Kellosepänkisälli Petter Carlsson Kjellberg Göteborgista alkoi 
kesäkuussa 1849 julkaista lehteä nimeltä Bildningsvännen - Tidning för Bild-
ningscirklar och Arbetare. Lehti herätti mielenkiintoa muuallakin, ja joulukuussa 
1849 tehtailija Küsel luki lehdestä otteita Gävlen sivistysseuran kokouksessa. 
Küsel suositteli lehden tilaamista lämpimästi kaikille. Myös puheenjohtaja, kon-

                                                        
300 Landelius 1936a, 37–84. 
301 Bergqvist 1992, 16. 
302 ”Tre ord om Bildnings-Cirklar” (pku) LW 16.11.1848; ”Litteratur” (arv) NP 20.11.1848. 
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suli Grape luki otteita lehdestä seuran vuosikokouksessa helmikuun alussa 
1850.303 Gävlessä oli jo maaliskuussa 1849 luettu Malmön Sivistysseuran kerto-
mus ensimmäiseltä toimintavuodelta. Vuosikertomus oli varta vasten pyydetty ja 
toimitettu Gävlen Sivistysseuraan.304 Seuroilla oli yhteydenpitoa muutenkin kuin 
vain sanomalehtien välityksellä. 

Myös erimielisyyksiä syntyi. Tukholman Sivistysseurassa suosituksi koko-
usmuodoksi tulivat iltahuvit, joissa yhtenä ohjelmamuotona oli tanssi. Karlskro-
nassa ja Göteborgissa tästä ei pidetty lainkaan, tanssia pidettiin sopimattomana 
sivistysseuroihin.305 Sivistys oli niin vakava asia, ettei sitä sopinut laimentaa huvi-
tuksilla. Växjön sivistysseurassa vaikutti kirjastonhoitajana Viktor Rydbergin veli, 
leipurinkisälli Carl August Rydberg, joka luki omia runojaan seuran kokouksis-
sa.306 Runossa ”Rättvisa åt alla” on ylen määrin sosiaalista paatosta: 

Då först jag lärde till att känna världen / jag trodde himlens Gud ej rättvis var: 
arbetaren betalte dryga gärden, / med svett och möda han sin börda bar, likväl 
förtryckt av mänskor, utav bröder / han såg sig hädd och lönad med förakt; en 
slav för likar, som en slav han blöder, / en slav till följd av lagens ord och 
makt. Har Gud så ställt? Är så Hans ord, Hans vilja, att en är född till herre, 
en till slav? Gud visst förgätit har och glömt oss alla, / jag tänkte, när jag fol-
ken tryckta såg – Men i en hast hörs Marseljäsen skalla / och rika tronen ned i 
gruset låg. Nationerna sina bojor skaka / och makten ryckes ur despotens 
hand, vars övervälde Herren tar tillbaka, / och frihetssoln går upp i varje 
land.307 

                                                        
303 ”Vid Bildningföreningens samankomst” (pku) NP 11.12.1849; ”Bildningscirkeln, som i går” (pku) 
NP 11.2.1850. 
304 ”Bildningsföreningens sammankomst” (pku) NP 20.3.1849. 
305 Landelius 1936a, 53. 
306 Landelius 1936a, 69. 
307 ”Aluksi kun opin maailmaa tuntemaan / niin ajattelin, / ettei taivaan Herra ole oikeudenmukainen: 
/ työmies maksoi veroa raskasta, / kantoi hiellä ja vaivalla taakkansa, / ihmisten ja veljien sortamana / 
pilkattuna ja halveksittuna / orjana kaltaisilleen / orjana verta vuotaen / orjana lain kirjaimen ja 
mahdin alla. / Onko Jumala niin määrännyt? Onko niin Hänen Sanansa ja tahtonsa, että yksi on 
syntynyt herraksi ja toinen orjaksi? / Jumala on kai hylännyt ja unohtanut meidät kaikki, / niin ajatte-
lin kun näin kansat sorrettuna. - / Vaan äkkiä kajahtaa Marseljeesi / ja rikkaat valtaistuimeltaan 
tomuun syöstiin. / Kansat kahleitaan puistaa / ja valtikka temmataan despootin kädestä. / Herra 
palauttaa vallan itselleen / ja vapauden aurinko nousee kaikissa maissa.” Sitaatti Landelius 1936a, 
69–70. Landelius ei tapansa mukaan kerro, milloin runo on kirjoitettu tai painettu tai mistä lähteestä 
hän sitä siteeraa. 
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Marseljeesin kajahdus viittaa vuoden 1848 Helmikuun vallankumouksen jälkitun-
toihin. Sivistysseuroissa saatettiin siis esittää hyvinkin radikaaleja yhteiskunnalli-
sia ajatuksia. Politiikan puhumiskielto ei ollut sivistysseuroissa aivan ehdoton. 

Kaupunkien liike 

Tieto sivistysseurojen perustamisesta ja toiminnasta levisi kaupungista toiseen 
pääasiassa sanomalehtien välityksellä, ja sanomalehtien muodostaman julkisuden 
kautta sivistysseuraliike levisikin noin viidessä vuodessa suurimpiin kaupunkei-
hin linjan Gävle-Falun eteläpuolella. Tarkasteltaessa Landeliuksen kolmenkym-
menen kaupungin luetteloa voi havaita, että sivistysseuroja perustettiin pääasiassa 
suurimpiin kaupunkeihin, Hjon (816 asukasta vuonna 1850) ja Grännan (902) 
tapaiset pikkupaikkakunnat olivat poikkeuksia. Kaikissa sivistysseurakaupungeis-
sa Härnösandia lukuun ottamatta (2 738) oli vuonna 1850 vähintään 3 000 asukas-
ta, ja yli 3 000 asukkaan kaupungeista ainoastaan Karlshamnista, Västeråsista ja 
Salasta puuttui sivistysseura. Se, että Gävlestä pohjoiseen ei perustettu Harnösan-
dia lukuun ottamatta muita sivistysseuroja, selittyykin parhaiten Pohjois-Ruotsin 
kaupunkien vähäisellä asukasmäärällä. Oikeastaan vain Sundsvallista (2 837 asu-
kasta vuonna 1850) voisi sellaisen odottaa löytyvän.308 

Merkittävä sivistysseurojen perustamista selittävä tekijä on siis kaupungin 
koko, asukasmäärästä riippui käsityöläisten läsnäolo paikkakunnalla. Tukholman 
Sivistysseura perustaminen osoittaa, että sivistysseurat olivat käsityökisällien 
vastaus ammattikuntien lopettamiseen ja huonontuneeseen sosiaaliseen asemaan. 
Käsityöläisten lisäksi sivistysseuroihin liittyi myös tehtaiden työväkeä, mutta 
palvelussuhteessa olevia ei seuroihin yleensä päästetty. 

Ruotsin sivistysseuraliike olisi sellaisenaan mittava tutkimusprojekti, joka 
odottaa yhä tekijäänsä.309 Kaikkia kolmeakymmentä ruotsalaista sivistysseuraa ei 
ole tässä tarkoituksenmukaista käydä läpi. Luontevinta on selvittää sivistysseura-
liikkeen leviämistä maan suurimpiin kaupunkeihin. Jos pikkukaupungin raja ase-
tetaan korkeimmillaan kymmeneen tuhanteen ja suurkaupungin vähintään sataan 
tuhanteen asukkaaseen, niin Ruotsissa oli 1800-luvun puolivälin tienoilla yksi 
suurkaupunki sekä viisi tai kuusi keskikokoista kaupunkia. Tässä luvussa tarkas-
telen sivistysseuroja ainoastaan näistä keskikokoisista kaupungeista Göteborgissa 

                                                        
308 HSS I, 61–62. 
309 Jansson myöntää suuren kansanliikkeitä tutkineen raportin yhteenvedossa, että Carl Landeliuksen 
1840-1850 -talets bildningscirklar och arbetareföreningar i Sverige I vuodelta 1936 on yhä paras 
johdanto Ruotsin sivistysseuraliikkeeseen. Jansson 1985, 186. 



 

 104 

(jossa oli vuonna 1850 yhteensä 26 084 asukasta), Malmössä (13 087) ja Gävlessä 
(9 261).310  

3.2.1 Göteborg: kauppakaupungin kummilapsi 

Ruotsin toiseksi suurin kaupunki Göteborg kasvoi 1800-luvulla vauhdilla. Se oli 
kaksinkertaistanut asukaslukunsa jo vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla, ja 
vuonna 1850 kaupungissa oli yli 26 000 asukasta. Vertailun vuoksi voi palauttaa 
mieleen, että Suomessa Helsinki saavutti saman väkimäärän 1860-luvun lopulla ja 
Turku vasta 1880-luvulla.311 

Perustaminen ja jäsenmäärä 

Göteborgin Sivistysseuran puuhamiehen ja ensimmäisen puheenjohtajan, profes-
sori Carl Palmstedtin mukaan seuran perustamista harkittiin jo vuosina 1845–46, 
siis heti kun tieto Tukholman Sivistysseurasta oli tullut julkisuuteen. Tällöin ei 
kuitenkaan päästy yksimielisyyteen seuran säännöistä. Sivistysseuraa yritettiin 
tuloksetta perustaa myös kaupungin käsityöyhdistyksen yhteyteen. Maaliskuussa 
1847 vihdoin onnistuttiin. Muutama sivistystyön ystävä sai seuran aikaiseksi 
professori Palmstedtin johdolla, ja jäseniäkin kirjoittautui mukaan kolmisenkym-
mentä. Toiminta pääsi kuitenkin alkamaan vasta saman vuoden lokakuussa, sillä 
puheenjohtaja joutui oleskelemaan pääkaupungissa puolisen vuotta.312 Lokakuun 
alkupuolella 1847 herroja seuran edustajia kutsuttiin kokoon viimeistelemään 
sääntöjä, ja kuun lopulla pidettiin jo ensimmäinen yleisökokous.313 Paikalla Blo-
min suuressa salissa kerrottiin olleen lukuisa joukko ihmisiä, jotka saivat kuulla 
professori Palmstedtilta sekä avajaispuheen että esitelmän ”ajanmittauskeksinnös-
tä, jota kutsumme kelloksi”.314 Seura piti tämän jälkeen kokouksen joka toinen 

                                                        
310 HSS I, 61–62. 
311 HSS I, 61–62; SVT VI:29, 4. 
312 ”Ett ord om Bildnings-Cirklarne” (art.) GHT 23.3.1847; ”Underrättelse från Bildningscirklarna” 
(art.) Jönköpingsbladet 9.11.1847; Minnesbok a, 1. 
313 ”Herrar ledamöter” (ilm) GHT 12.10.1847; ”Bildnings-Cirkeln” (ilm) GHT 23.10.1847. 
314 ”Då man öfverallt” (pku) GHT 3.11.1847; Minnesbok a, 1. 
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viikko joulukuun 12. päivään asti, Kevätkaudella 1848 jatkettiin samaan tahtiin 
alkaen tammikuun 9. päivästä aina huhtikuun loppuun asti.315  

Göteborgin Sivistysseuran jäsenmäärä nousi nopeasti korkeammaksi kuin 
Tukholmassa. Jäsenyys oli avoin vain miehille, mutta kokouksiin he saivat tuoda 
rouvansa sekä korkeintaan kaksi täysi-ikäistä tytärtään. Näin kokouksissa kävi 
jäsenmäärää suurempi joukko kaupunkilaisia.316 Jo toisessa kokouksessa 
7.11.1847 paikalla raportoitiin olleen noin viisisataa henkeä, ja saman kuun lo-
pussa jäsenmäärä piti tilapäisesti rajata kuuteensataan henkeen tungoksen välttä-
miseksi.317 Helmikuussa 1848 kokouksessa oli paikalla jo kahdeksansataa henkeä, 
ja ensimmäisessä vuosikokouksessa 2.4. seuran sihteeri ilmoitti jäsenmäärän 
nousseen toiselle tuhannelle.318 Samalla ilmoitettiin, ettei seura toistaiseksi kyke-
ne ottamaan uusia jäseniä. Jäsenmäärän kasvoi kolmestakymmenestä yli tuhan-
teen. Tukholman sivistysseura onnistui parhaimmillaankin vuonna 1849 kokoa-
maan runsaat 900 jäsentä.319 

Ensimmäinen vuosijuhla 

Vuosijuhlassa oli suuren seuran arvolle sopivaa ohjelmaa. Sanomalehtiselostuk-
sen mukaan kaikkein vaikuttavimmaksi nousi kuvaelma valaistusta alttarista, jolla 
oli avoin kirja, lyyra, trumpetti ja muita tieteen ja taiteen symboleita. Niiden ym-
pärillä leijui ”tietämättömyyden pilvi”, jonka lävitse hohti valo valistuksen altta-
rilta. Luomuksen yläpuolella oli tunnuslause docendo discimus, mikä toimittajan 
mukaan tahtoi kannustaa oppineita tuomaan tieteen uusimmat saavutukset tavalli-
sen kansan saataville. Asetelma havainnollisti tietämättömyyden verhon haihtu-
mista sivistyksen valon tieltä. 

Tämän vaikuttavan spektaakkelin edessä puheenjohtaja Palmstedt avasi ko-
kouksen, jonka jälkeen seuran sihteeri luki vuosikertomuksen. Siinä kerrottiin 
paitsi korkeasta jäsenmäärästä myös jäsenmäärään nähden vaatimattomasta kir-
jastosta, joka oli saanut alkunsa kirjakauppias N. J. Gumpertin lahjasta. Kirjasto 
oli vasta vain parinsadan niteen kokoinen, mutta sitä pidettiin auki jäsenille lauan-

                                                        
315 Ilmoitukset GHT:ssä 3.11.1847–25.4.1848. 
316 ”Då man öfverallt” (pku) GHT 3.11.1847. 
317 ”Härvarande Bildnings-Cirkeln” (pku) GHT 8.11.1847; ”Härvarande Bildnings-Cirkeln” (pku) 
GHT 30.11.1847. 
318 ”Vid Bildnings-Cirkelns sednaste sammankomst” (pku) GHST 15.2.1848; ”Söndagen den 2:ndre 
dennes” (pku) GHT 11.4.1848. 
319 BC i Stockholm 27.4.1851, Handlingar rörande Bildnings-Cirkeln [i Stockholm] samlade af Ossian 
Borg (KB). 
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tai-iltapäivisin kello puoli neljästä viiteen. Sihteeri päätti katsauksensa ilmoituk-
seen, että Sivistysseura perustaa sunnuntaikoulun, jossa jokainen hyvämaineinen 
henkilö ikään ja säätyyn katsomatta saa nauttia ilmaista opetusta. Toimittaja lopet-
ti ylistävän ja innostuneen raporttinsa ylevään kehotukseen: ”Ära och heder åt 
desse män, som så vilja med sig dela  af sitt vetande och sina kunskaper! Måtte 
deras prisvärda exempel följas af många andra!”320  

Vuosikokouksen musiikista vastasi tykistörykmentin puhallinorkesteri, mutta 
myös Sivistysseuran vastaperustettu laulukuoro uskalsi esiintyä. Kuoroon oltiin 
niin tyytyväisiä, että sen johtaja herra Nissen sai lahjaksi vaivoistaan hopeisen 
nuuskarasian kaiverruksin. Toimittaja valitti, ettei hän melun ja etäisyyden vuoksi 
saanut selvää, mitä puheenjohtaja Palmstedt lahjaa ojentaessaan lausui.321 

Kritiikkiä ja toiminnan monipuolistumista 

Göteborgin Sivistysseura kokoontui vuosina 1848–1849 edelleen kaksi kertaa 
kuukaudessa. Helmikuussa 1849 ilmaantui kritiikkiä, kun kelloseppäkisälli P. C. 
Kjellberg moitti seuraa siitä, että sen toiminta on melkein yhtä harrasta ja hiljaista 
kuin kirkossa. Hän kaipasi seuraan enemmän elämää, huvia ja hyötyä. Kjellberg 
oli ollut näkemässä Tukholman sivistysseuran toimintaa, joka näihin aikoihin oli 
kaikkein virkeimmillään. Hän kaavaili Göteborgin Sivistysseuralle keskusteluja ja 
klubihuoneen, jossa voisi lukea sanomalehtiä. Kesällä tulisi järjestää huviretkiä. 
Tukholmassahan johtokunnan ainoat kisällijäsenet Renhult ja Trädgårdh järjesti-
vät valtavan suosittuja huviretkiä, joiden osallistujamäärä nousi satoihin. Kjell-
berg oli niin innostunut sivistysseura-aatteesta, että perusti yhdessä ystävänsä, 
maalarinkisälli W. Nordinin kanssa ruotsalaisten sivistysseurojen yhdyssiteeksi 
sanomalehden Bildningsvännen. joka ilmestyi puolen vuoden ajan, kesäkuusta 
joulukuuhun 1849. Sivistysseuran neljäntenä vuosipäivänä 1851 vanha hallitus 
erosi kokonaisuudessaan. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Göteborgs Handels- 
och Sjöfarts-Tidningenin uusi päätoimittaja Johan Sandvall. Sandvall oli yhteis-
kunnallisilta mielipiteiltään varsin radikaali, lähinnä Almqvistin hengessä toimiva 
lehtimies. Uusi johtokunta toi nähtävästi tuoreita ajatuksia sivistysseuran toimin-
taan, sillä nyt aloitettiin Kjellbergin kaipaamat kesäiset huviretket. Yhden sellai-

                                                        
320 ”Arvo ja kunnia näille miehille, jotka näin tahtovat jakaa tietojaan ja taitojaan. Seuratkoon monet 
muut heidän kiitettävää esimerkkiään!” ”Söndagen den 2:ndre dennes” (pku) GHT 11.4.1848.  
321 Ibidem; Landelius 1936a, 40–44 
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sen jälkeen puheenjohtaja intoutui jopa huudahtamaan, että ilo on suuri sosialis-
ti!322  

Göteborgin Sivistysseuralla oli toimintaa koko 1850-luvun ajan. Sen jäsen-
määrä vakiintui noin kolmensadan tienoille, tavanomaisia kokouksia pidettiin 
suurin piirtein kerran kuukaudessa. Seurassa vaikutti myös nuori Viktor Rydberg 
(1828–1895), joka oli hyvä ystävä niin mainitun kelloseppäkisälli Kjellbergin 
kanssa kuin puheenjohtaja Sandvallinkin kanssa. Viimemainittu oli kiinnittänyt 
köyhistä oloista lähteneen, mutta erittäin lahjakkaan Rydbergin lehtensä toimitus-
kuntaan. Seurassa vaikutti Sandvallin ja Rydbergin lisäksi muita GHT:n toimitta-
jia, huomattavimpana heistä monivuotisena puheenjohtajana toiminut päätoimitta-
ja S. A. Hedlund, joka oli vaikuttanut jo Tukholman ja Örebron sivistysseuroissa. 
Toiminta lakkasi 1860-luvulle tultaessa, ja kun Göteborgiin vuonna 1866 perus-
tettiin Työväenseura, katsoi Sivistysseura työnsä suoritetuksi ja luovutti lippunsa 
sekä kaiken omaisuutensa uudelle seuralle.323 

3.2.2 Gävle: elinkeinonharjoittajien iltakoulu 

Gävle oli vuonna 1850 Ruotsin viidenneksi suurin kaupunki runsaalla 9 000 
asukkaallaan.324 Kaupungin johtava teollisuuslaitos oli P. C. Rettigin vuonna 1809 
perustama rullatupakka- ja nuuskatehdas, josta kasvoi 1800-luvun myötä kaupun-
gin johtavia teollisuusyrityksiä. Gävlen tupakalla oli menekkiä Suomessakin, sillä 
Vänrikki Stoolin tarinoiden nimirunossa ylpeä ylioppilas tuprutteli arvonsa mu-
kaista ”Geflen vaakunaa”, kun vanha vänrikki sai tyytyä kototupakkaan tai peräti 
sammaliin.325 Gävlessä oli lisäksi jonkin verran vanhaa elintarvike- ja tekstiilite-
ollisuutta, mutta teollistuminen myötä uusista nousseista tehtaista huomattavin oli 
vuonna 1850 perustettu Lindahlin konepaja. Itsenäisillä tai oppia käyvillä käsityö-
läisillä ei Gävlessä koskaan ollut keskeistä asemaa. Ammattikuntien lopettamisen 
aikoihin heitä oli vain 144. Se oli kaupungin kokoon nähden erittäin vähän. Gäv-

                                                        
322 Landelius 1936a, 44–45. 
323 Hedlund 1926, 3; Landelius 1936, 46–50. 
324 HSS I, 61–62. 
325 ”Jag rökte ”Gefle vapen” jag / och hade sjöskumspipa; / den gamle skar af blad sitt slag. / Då han 
ej var i knipa,”. ”Minulla oli ’vaakunaa’ ja piippu merenvahaa; / Stool poltti kototupakkaa, / jos häl’ 
ei pulaa pahaa”. Runeberg 1998, 14–15. Hyvälaatuinen Gävlen ’vaakunatupakka’ nousee runossa 
ilmapuntariksi minäkertojan ja Stoolin suhteen kehityksessä. Sen avulla kopea ylioppilas sai vanhan 
vänrikin rauhoittumaan, kun oli härnännyt tätä liikaa. Kun hän sitten oli ymmärtänyt antaa Stoolille 
Suomen sodan veteraanille kuuluvan arvon, polttivat molemmat säännöllisesti vaakunaa. Teoksen 
syntyaikoihin vaakunaa valmistettiin tosin jo Suomessakin, sillä vuonna 1845 Rettigin Turkuun perus-
tama tytäryhtiö siirsi suuren osan pillitupakan valmistusta Suomeen. Bahne 1950, 115–121. 
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len käsityöläisistä suurin osa työskenteli kaupungin kasvavissa teollisuuslaitoksis-
sa.326  

Gävlen Sivistysseuran toimintaa voi seurata alusta alkaen kaupungin johtavan 
sanomalehden, Norrlands-Postenin paikallisuutisten, artikkelien ja ilmoitusten 
välityksellä. Seuran perustajiin ja pitkäaikaisiin vaikuttajiin kuului lehden julkai-
sija Anders Petter Landin. Hän oli Norrlands-Postenin päätoimittaja yli kolmen-
kymmenen vuoden ajan, vuodesta 1837 Gävlen paloon 1869 asti. Landin oli erin-
omaisen idearikas ja työteliäs liikemies, yhdistysmies, kustantaja, kirjakauppias ja 
lehtimies, joka perusti sanomalehtiä myös muihin maaseutukaupunkeihin. Landin 
ehti Sivistysseuran ja monien muiden yhdistysten lisäksi perustamaan Gävleen 
myös työväenseuraa. Toimittajana hän kuului 1830-luvun liberaaleihin lehtimie-
hiin ja sai Aftonbladetin perustajan mukaan kunnianimen Norrlannin Lars Johan 
Hierta. Gävlen sivistysseuran muita pitkäaikaisia vaikuttajia olivat mm. konsuli 
Grape, apteekkari Flensburg, lehtori Carlsten, purjekangastehtailija Küsel sekä 
rykmentinlääkäri Ramström.327  

Perustaminen ja jäsenmäärä 

Jouluaattona 1847 Norrlands-Postenissa oli uutinen, jossa herroja Sivistysseuran 
jäseniä kehotettiin kokoontumaan miehissä Gävlen Raatihuoneelle maanantaina 
27. päivä klo 4 jälkeen puolen päivän. Tarkoituksena oli keskustella ja päättää 
Sivistysseuran säännöistä ja valita seuralle johtokunta.328 Kokouksen ajankohdas-
ta ja kokouspaikasta voi päätellä, että perustajat olivat porvaristoon kuuluvia kau-
punkilaisia. Gävlen Sivistysseura harrasti tätä käytäntöä säännöllisesti vuosiko-
kouksissaan, koska niissä oli tehtävä tärkeitä valintoja, mm. johtokunnan jäsenet 
valittiin niissä. Pitämällä kokoukset arkipäivisin työaikaan varmistuttiin siitä, 
etteivät kisällit ja tehtaantyöläiset päässeet kokouksissa enemmistöksi ja seurassa 
johtavaan asemaan. Landin kirjoitti myöhemmin, että sivistysseura perustettiin 
kaupungin käsityö- ja teollisuusyhdistyksen toimesta ja sitä varten.329 

Joulun pyhien jälkeen pidetyssä perustavassa kokouksessa sivistysseuran pu-
heenjohtajaksi valittiin konsuli Grape ja sihteeriksi A. P. Landin.330 Ensimmäinen 
yleisen kokouksensa seura oli valmis pitämään jo sunnuntaina 9.1.1848. Ilmoi-

                                                        
326 Fyhrvall 1901, 38–55. 
327 Hasselberg 1946, 694–701. 
328 ”Herrar ledamöter” (pku) NP 24.12.1847. 
329 ”Efter en tids hvila” (pku) NP 3.1.1853; Norlin 1946, 591. 
330 ”Ritlektionerna inom Bildningsföreningen” (ilm) NP 17.3.1849. 
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tuksessa luvattiin, että jäsenten naispuoliset sukulaiset samoin kuin matkustavai-
set pääsisivät kokoukseen vähäistä pääsymaksua vastaan. Kokoukseen saapuikin 
melko runsaasti ihmisiä, myös naisia. Ohjelmaa esitti kisällikunnan laulukuoro, 
joten myös Gävlessä kisälleillä oli jo entuudestaan sivistystoimintaa. Puheiden ja 
musiikkiesitysten lisäksi ohjelmanumerona oli värikuvataulujen katselu. Sen ver-
ran kirjalahjoituksiakin saatiin, että Sivistysseuralle päätettiin perustaa kirjasto.331  

Kokouksia järjestettiin tämän jälkeen keskimäärin joka toinen sunnuntai, ja 
niissä kävi lehtitietojen mukaan kerta kerralta yhä enemmän väkeä. Kevätkauden 
viimeinen kokous pidettiin 23.4. Syksyllä kokoustoiminta alkoi vasta 14.10., 
joten toiminnassa oli peräti puolen vuoden tauko. Gävlen sivistysseuran jäsen-
määrä ei koskaan noussut niin suureksi kuin Tukholmassa tai monissa muissa 
suurissa kaupungeissa. Jäsenmäärän kerrotaan nousseen lähes kahteen ja puoleen-
sataan vuonna 1849, jolloin se ilmeisesti oli korkeimmillaan.332 

Kirjasto ja piirustuskoulu 

Kirjastosta tuli Gävlen Sivistysseuran merkittävin toimintamuoto. Se oli Landeli-
uksen mukaan toiminnassa vielä kauan sen jälkeen kun itse Sivistysseura oli 
vuonna 1869 lopetettu. Seuran viimeisessä kirjastoluettelossa vuodelta 1882 oli 
toistatuhatta nidettä.333 Kirjasto alkoi toimintansa vaatimattomasti, sitä pidettiin 
auki vain kokousten yhteydessä, mutta jo kesällä 1849 sen ilmoitettiin olevan 
avoinna sunnuntaiaamuisin kello kahdeksasta alkaen. Samana syksynä Sivistys-
seura sai suurehkon kirjalahjoituksen, jolloin kirjaston toiminta eriytettiin kokous-
toiminnasta. Kevätkaudella 1850 kirjastoa pidettiin auki sunnuntaina alkaen aa-
muyhdeksältä huolimatta siitä, oliko tuona päivänä kokousta tai ei.334 

Toiminta laajeni uusille alueille. Ammattikuntien lopettaminen herätti huolta 
myös muissa kuin käsityöläisissä. Gävlessä suhtauduttiin asiaan pragmaattisesti ja 
pyrittiin kehittämään käsityöläisille uusia koulutusmahdollisuuksia. Helmikuussa 
1848 tehtailija Küsel ilmoitti opettavansa kaikille seuran jäsenille kirjanpitoa 
veloituksetta.335 Maaliskuussa 1848 lehtori Carlsten piti esitelmän Tukholman 

                                                        
331 ” Bildningsföreningen i Gefle” (pku) NP 3.1.1848; ”Bildningsföreningen hade i går” (pku) NP 
10.1.1848 
332 Norrlin 1946, 591. 
333 Landelius 1936a, 37. 
334 ”Bildningsföreningens sammankomst” (pku) 23.1.1849; ”Bildningsföreningen afslutade” (pku) NP 
8.5.1849; Bildningsföreningens Bibliothek (ilm) NP 7.3.1850. 
335 ”Det är ett utomordentligt” (pku) NP 14.2.1848; ”Ledamöter af Bildningsföreningen” (ilm) NP 
17.2.1848. 
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käsityökoulusta, ja puhui vahvasti hyvän piirustustaidon merkityksestä käsityö-
läissivistyksessä. Huhtikuussa Carlsten jatkoi esitelmöiden sivistysseurojen suh-
teesta käsityökouluihin. Landin toivoi, että Tukholman esimerkin mukaan myös 
Gävleen perustettaisiin käsityökoulu tai vähintään käsityöläisten piirustuskoulu.336 
Sivistysseura teki asiassa käytännön aloitteen, ja keväällä 1849 se ilmoitti aloitta-
vansa teknisen piirustuksen opetuksen Käsityöyhdistyksen tiloissa Raatihuoneel-
la. Opetusta annettiin sunnuntaiaamuisin kahdeksasta kymmeneen, ja oppilaiksi 
otettiin sivistysseuran kisällijäseniä sekä syyslukukaudesta 1849 lähtien myös 
oppipoikia. Viimemainitut pääsivät opetukseen vain mestarinsa ilmoittamana, ja 
ainoastaan niillä mestareilla, jotka olivat Sivistysseuran jäseniä, oli oikeus ilmoit-
taa oppipoikansa piirustuskouluun.337  

Alkuaikoina piirustuskoulun oppilasmäärä oli hyvin vähäinen, vain kymmen-
kunta kisälliä tai oppipoikaa käytti tilaisuutta hyväkseen. Joulukuussa 1850 kau-
pungin Käsityö- ja teollisuusyhdistys antoi Sivistysseuralle 20 kruunun lahjoituk-
sen ja toivoi, että kolmasosa summasta jaettaisiin palkintoina piirustuskoulun 
parhaille oppilaille. Tämä nostikin piirustuskoulun arvostusta, ja vuodesta 1851 
alkaen seura saattoi jakaa koulun parhaille oppilaille stipendejä, jotka jaettiin 
seuran yleisessä kokouksessa. Piirustuskoulun oppilasmäärä olikin vuonna 1853 
noussut kahteenkymmeneenkuuteen.338  

Kun piirustuskoulua pantiin toimeen, Carlstenin esitelmä edelliseltä vuodelta 
kaivettiin arkistoista ja julkaistiin Landinin lehdessä. Carlsten kertoi esitelmäs-
sään varoittavan esimerkin eräästä ystävästään, jonka talosta tuli ruma kuin varik-
senpelätin, kun sen lisärakennusta suunniteltaessa kukaan ei osannut laatia piirus-
tuksia. Piirustuskoulun tarpeellisuutta hän perusteli seuraavasti: 

Man skall kanske anse detta ämne fremmande för en framställning i en bild-
ningsförening. Jag för min del tror det tvärtom der ganska väl försvara sin 
plats och det är af 2:ne skäl. Det första är att detta ämne är i och för sig självt 
ett mäktigt bildningsmedel, såsom jag förut antydt, då jag sade att sinnet för 

                                                        
336 ”Bildningsföreningens gårdagssammankomst” (pku) NP 27.3.1848; ”Vi äre skyldige”, (pku) NP 
27.4.1848. 
337 ”Vid Bildningsföreningens sammankomst” (pku) 20.2.1849; ”Ritlektionerna inom Bildningsföre-
ningen” (ilm) NP 17.3.1849; ”Bildningscirkelns ritskola” (ilm) NP 14.4.1849; ”Bildningsföfeningens 
första sammmankomst” (pku) 9.10.1849; ”Bildningsföreningens ritskola öppnas” (ilm) NP 13.1.1851; 
”Efter en tids hvila” (pku) NP 3.1.1853.. 
338 ”På Bildningsföreningens sammankomst” (pku) NP 15.12.1851; ”Ytterligare ett par ord” (vast) NP 
8.1.1852; Bildningsföreningen och dess Ritskola” (art) NP 12. ja 15.1. 1851; ”Bildningsföreningens 
gårdagssammankomst” (pku) NP 7.2.1848 
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det harmoniskt sköna är fiende till det moraliskt fula, och det är ett harmo-
niskt sköna i formen som är föremålet för ritkonstens studium.339 

Alemman kansan sivistämiseksi piti käyttää kaikki keinot. Carlstenin artikkeli 
kuvaa hyvin seurassa vallinnutta sivistysoptimismia. Piirustuskoulun perusteluksi 
ei riittänyt käytännöllinen hyöty, sen merkitys nähtiin tärkeäksi myös luonteen-
kasvatuksessa.340 Opetusta tukivat myös käsityö- ja tehdastuotteiden näyttelyt, 
joita sivistysseura pani säännöllisesti toimeen alkuvuosina. Tukholman Sivistys-
seurassa oli kokeiltu samaa ideaa.341 

Ongelmia 

Gävlen Sivistysseuran aloittaessa toimintaansa olosuhteet olivat poikkeukselliset: 
Pariisissa tapahtui helmikuussa 1848 kansannousu, kuningaskunta lakkautettiin ja 
tilalle perustettiin tasavalta. Uutiset kulkivat ennen lennättimiä liikennevälineiden 
mukana, ja matka Pariisista Tukholmaan kesti osapuilleen kymmenen päivää. 
Vallankumouksesta luettiin ruotsalaisissa lehdissä vasta maaliskuun alussa. Norr-
lands-Postenin päätoimittaja Landin tulkitsi tapahtumat tuoreeltaan:  

"Aux armes Citoyennes" -- Sverige kan icke och bör icke under de nuvarande 
förhållanden blifva utan del af den mäktiga rörelse, som bane för staternas 
inre politiska utveckling. Således – aux armes citoyennes – till vapen, med-
borgare! Till de vapen som civilisationen lagligen gifver vid handen”.342 

Landinin retoriikka oli tilanteeseen nähden rohkeaa, mutta hän oivalsi, että val-
lankumouksellisessa tilanteessa liberaalien vaatima kansanedustusreformi saattai-
si hyvinkin toteutua. Kaikki eivät kuitenkaan tyytyneet pelkkään hengen miek-

                                                        
339 Joku ehkä ajattelee, että tämä aine ei kuulu sivistysseuraan. Minä puolestani uskon että se puolus-
taa paikkaansa kahdestakin syystä. Ensimmäiseksi tämä aine on itsessään tärkeä sivistyksen väline, ja 
sitä tarkoitin sanoessani että harmonisesti kaunis on moraalisesti ruman vastakohta, ja juuri muoto-
kauneus on piirustustaidon tavoite. ”Ritkonstens värde och oumbärlighet för näringarna” (art) NP 23 
ja 24.2.1849. 
340 Piirustuskoulu kuului sivistysseuran ohjelmaan myös Kristianstadissa, jossa se toimi vuosia kau-
emmin kuin varsinainen seura. Kristianstadin Sivistysseuran kokoustoimina loppui vuonna 1852, 
mutta piirustuskoulu jatkoi aina vuoteen 1860, jolloin se liitettiin kaupungin porvariskouluun. Ragner-
stam 1983, 35. 
341 Ptk 16.1.1848, SBC ptkh (ARAB); ”Bildningsföreningen i Gefle” (ilm) NP 9.10.1848; 
342 "Aux armes Citoyennes" -- Ruotsi ei nykyisissä oloissa voi eikä saa jädä sen mahtavan liikkeen 
ulkopuolelle, joka avaa tietä valtioiden sisäiselle kehitykselle. Näin ollen – aux armes citoyennes – 
aseisiin kansalaiset! Tarttukaa niihin aseisiin, jotka sivilisaatio teille laillisesti antaa. "Aux armes 
Citoyennes". (art) NP 6.3.1848. 
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kaan, sillä 18.3 alkoivat Tukholmassa niin kutsutut maaliskuun levottomuudet, ja 
niissä vaadittiin maahan jo tasavaltaa. Gävlessä ei ollut mielenosoituksia, mutta 
on mahdollista, että tapahtumat suhteellisen lähellä pääkaupungissa tekivät seuran 
johdon varovaiseksi. Kevään 1848 kokouksista raportoitiin toinen toistaan suu-
rempia kävijämääriä. Raatihuoneen yläsalonki oli ollut ääriään myöten täynnä 
väkeä jo helmikuussa, mutta kun uutiset Tukholman maaliskuun levottomuuksista 
kulkeutuivat Gävleen, Sivistysseuran johto katsoi tilanteen vaativan rauhoittamis-
ta ja pysäytti kokoustoiminnan jo huhtikuun alussa.343 

Johtokunta ei tyytynyt pelkään kokoustoiminnan keskeytykseen, oli myös pi-
dettävä huolta siitä, että seura pysyy luotettavissa käsissä. Joulukuun lopussa 
valittu johtokunta oli kiireellisesti uusittava, vaikka se oli toiminut vasta runsaat 
kolme kuukautta. Sen vuoksi seura piti jäsenkokouksensa tiistaina 23.4. Neljän 
erovuoroisen johtokunnan jäsenen paikalle valittiin tohtori Hartman, lehtori Carl-
sten, Landin ja apteekkari Flensburg.344 Ainakin Landin valittiin uudelleen. Arki-
päivinä ei tavallisilla työläisillä ollut mahdollisuutta saapua kokoukseen, joten 
uusi johtokunta voitiin valita ilman häiriöitä.  

Syyskauden kokoukset aloitettiin vasta lauantaina 14.10, eikä silloinkaan 
kuultu esitelmiä, vaan kausi aloitettiin teollisuus- ja käsityövalmisteiden näytte-
lyllä. Gävlen työtätekeville tarjottiin mielen ylennykseksi ja silmien ihailtavaksi 
mm. pöytäkello, neljä kappaletta purjekankaita, musta frakki housuineen, tapetti-
muotti, kaleidoskooppi ja kirjasinnäytteitä Landinin kirjapainosta. Tämän harmit-
tomammaksi kokousta on vaikea tehdä, mutta eipä paikalle kevään kaltaista kan-
sanpaljoutta saapunutkaan.345 Seuraavaan kokoukseen 29.10. ilmaantui enemmän 
ihmisiä, kenties heitä kiinnosti lehtori Carlstenin esitelmä ajankohtaisesta aihees-
ta, sosialismista ja kommunismista. Sivistysseura halusi omalta osaltaan kertoa, 
mistä levottoman vuoden tapahtumissa oikein oli kyse. Samaan aikaan aloitti 
myös nimimerkki ”-i-r” Landinin lehdessä moniosaisen artikkelin sosialismista ja 
kommunismista. Nimimerkki oli huomannut, että nämä aatteet olivat viime aikoi-
na saaneet kannatusta kaikkialla Euroopassa, ja myös Ruotsissa, eikä ainoastaan 
köyhien parissa, vaan myös sivistyneiden ja aikaansa seuraavien keskuudessa. 
Kirjoittajan mielestä tämä osoitti, että kommunismissa täytyy olla jotakin totta ja 
oikeaa, vaikka siinä vielä olikin yhtä ja toista hämärää ja tiedostamatonta.346 Lan-

                                                        
343 ”Det är ett utomordentligt vackert” (pku) NP 14.2.1848; ”Äfven gärdagens sammankomst” (pku) 
NP 28.2.1848  
344 ”Vi äre skyldige” (pku) NP 27.4.1848. 
345 ”Bildningsföreningens första sammankomst” (pku) NP 16.10.1848. 
346 ”Kommunismen” (art.) NP 9.11.1848. 
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din katsoikin aiheelliseksi huomauttaa, etteivät nimimerkin ajatukset vastanneet 
vähäisimmässäkään määrin lehtori Carlstenin Sivistysseuran kokouksessa ilmai-
semia mielipiteitä.347 

Tämän jälkeen Sivistysseura piti vielä kaksi yleistä kokousta, 19.11. ja 
3.12.1848 Ne eivät olleet kovinkaan onnistuneita, sillä vasta tammikuussa kevät-
kauden ensimmäisen kokouksen jälkeen Landin sai aiheen iloita suuremmasta 
kävijämäärästä. Sitten edellisen kevään ei Raatihuoneen ylemmässä salissa ollut 
yhtä suurta ihmisjoukkoa.348 Landin suorastaan riemuitsi Sivistysseuran menes-
tyksestä, mikä näytti tekevän tyhjäksi ilmassa jo jonkin aikaa leijuneen uhkan 
seuran hajoamisesta. Hän oli jo edellisessä lehdessä ennakoinut, että kokouksen 
saama kävijämäärä tuli osoittamaan, onko seura onnistuttu hajottamaan vai ei. 
Kirkollisissa piireissä oli nimittäin närkästytty siitä, että Sivistysseuran tarjoaman 
maallisen ajanvietteen sijoittuminen sunnuntai-iltoihin vähensi kiinnostusta pyhä-
päivän uskonnollisiin tilaisuuksiin. Arvostelua oli ilmennyt pitkin vuotta, mikä 
selittänee osaltaan syyskauden vähäisen kokousmäärän. Ilmeisesti kirkon vaiku-
tusvaltaan nojanneet arvostelijat olivat onnistuneet lyömään kiilaa myös Sivistys-
seuran johtokuntaan ja jäsenistöön, sillä Landin kirjoitti nimenomaan seuraa uh-
kaavasta hajoamisesta.349 Landinilla oli nyt täysi syy riemuita, seura oli osoittanut 
tarpeellisuutensa eivätkä vastustajat onnistuneet aikeissaan.350  

Gävlen Sivistysseura oli selvinnyt ensimmäisistä haasteistaan. Vasta kevät-
kaudella 1849 kokousten raportoitiin olleen yhtä eläviä kuin edellisenä vuonna. 
Jäsenyysperustaa laajennettiin vuonna 1850 siten, että jäsenten naispuoliset per-
heenjäsenet otettiin myös jäseniksi. Aikaisemmin he olivat päässeet ainoastaan 
seuran kokouksiin.351 Kokouksissa kävi tästä huolimatta kerta kerralla vähemmän 
väkeä.352 Syyskaudella 1850 kokoustoimintaa ei ollut lainkaan, vasta tammikuus-
sa 1851 kokoonnuttiin ensimmäisen kerran.353 Syytä toiminnan pysähtymiseen ei 
kerrottu, mutta keväällä vaihdettu johtokunta saattoi olla yksi sellainen.354  

                                                        
347 ”Bildningsföreningens gårdagssammankomst” (pku) NP 30.10.1848. 
348 ”Bildningsföreningens sammankomst” (pku) NP 23.1.1849. 
349 ”Bldningsföreningen har i morgon” (pku) NP 20.1.1849 
350 ”Bildningsföreningen i Gefle” (ilm) NP 20.1.1849; ”Bildningsföreningens sammankomst” (pku) 
NP 23.1.1849. 
351 ”Bildningsföreningen i Gefle” (ilm) NP 14.3.1850. 
352 ”Bildningsföreningens gårdagssammankomst” (pku) 22.4.1850. 
353 ”Efter en temligen lång hvila” (pku) NP 9.1.1851. 
354 ”Vid Bildningsförningens gårdagssammankomst” (pku) NP 10.6.1850. 
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Kokoustoiminta 

Gävlen sivistysseuralla oli vaikeuksista huolimatta yhtäjaksoista kokoustoimintaa 
poikkeuksellisen kauan, tammikuusta 1848 huhtikuuhun 1859 eli yhteensä kah-
dentoista vuoden ajan. Se nousikin Tukholman, Karlskronan ja Göteborgin ohella 
yhdeksi Ruotsin pitkäaikaisemmista sivistysseuroista. Kokoustoiminnan loputtua 
keväällä 1859 Sivistysseura muuttui kirjaston kannatusyhdistykseksi ja jatkoi 
sellaisena 1860-luvun loppuun asti. 

Gävlen Sivistysseura piti kaikkiaan 106 yleistä kokousta ja juhlaa, mikä tekee 
keskimäärin melkein yhdeksän kokousta vuodessa.355 Tosiasiassa kokousten mää-
rä vaihteli suuresti eri vuosina. Kahtena ensimmäisenä toimintavuonna kokouksia 
pidettiin kaksitoista kumpanakin vuonna, mutta sen jälkeen kokousten määrä 
alkoi laskea. Vaikeudet alkoivat vuonna 1850, tällöin pidettiin vielä seitsemän 
kokousta, mutta syyskaudella pantiin toimeen vain yksi yleinen kokous. Kaikkein 
ongelmallisimpia kokoustoiminnan kannalta olivat vuodet 1851 ja 1852, edellise-
nä vuonna pidettiin kuusi kokousta ja jälkimmäisenä enää viisi. Vuosi 1851 alkoi 
yhden kokouksen kuukausivauhdilla, mutta kevätkausi päättyi jo 9.3., ja seuraa-
vana kokous pidettiin vasta 30.11. Johtokunta tosin kokoontui valitsemaan itseään 
uudelleen perjantaina 27.4., mutta aiottua kevätjuhlaa se ei saanut järjestettyä.356 
Osasyynä vuoden 1851 kokoustaukoon lienee ollut seuran puheenjohtajan, maala-
rimestari Björckin poissaolo, kun hän pääsi kaupungin Käsityö- ja teollisuusyh-
distyksen edustajana Lontoon maailmannäyttelyyn. Matkaan lähdettiin heinäkuun 
alussa ja se kesti myöhään syksyyn.357 Vasta marraskuun lopussa hän ehti kerto-
maan Lontoon-matkasta syksyn ensimmäiseen ja samalla toiseksi viimeiseen 
sivistysseuran kokoukseen. 

Gävlen Sivistysseura antoi yleisten kokousten järjestelyvastuun yhdelle joh-
tokunnan jäsenelle kerrallaan. Mikäli tämä henkilö ei syystä tai toisesta kyennyt 
hoitamaan velvollisuuttaan, ei ollut varamiestä häntä paikkaamaan. Järjestelyn 
heikkoudet koettiin jälleen vuonna 1852, jolloin pidettiin kolme kokousta kuu-
kauden välein kevätkauden alkajaisiksi, mutta maaliskuun jälkeen ei pidetty lain-
kaan yleisiä kokouksia. Tammikuussa 1853 Landin joutuikin lehdessään tunnus-
tamaan, että kiinnostus Sivistysseuraa kohtaan oli käynyt huolestuttavan vähäi-
seksi. Hän vetosi käsityöläisiin, että nämä oman etunsakin vuoksi pitäisivät seu-

                                                        
355 Tiedot perustuvat Norrlands-Postenissa julkaistuihin kokousilmoituksiin. 
356 ”I Bildningsförenigen återvaldes” (pku) NP 28.4.1851. 
357 ”Vid hv och föreningen” (pku) NP 30.7.1851; ” Bildningsföreningen har nästa söndag” (pku) NP 
27.11.1851. 
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ran toiminnassa. Se oli edellytys yksin piirustuskoulun jatkuvuudellekin.358 Sen 
verran vetoomuksesta oli hyötyä, että seuran talvijuhlat 9. ja 25.1.1853 onnistui-
vat houkuttelemaan kohtuullisen määrän väkeä.359 

Kokoustoiminnan epäsäännöllisyyksien taustalla oli järjestelyvaikeuksien li-
säksi normaali alkuinnostuksen laantuminen, mikä on aina ollut tavallista kaikes-
sa yhdistystoiminnassa. Yleensä sivistysseurojen toiminta laantui vuoden tai parin 
jälkeen, sillä seurojen työläisjäsenille selvisi aikaa myöten, että toiminta oli vah-
vasti porvariston hallinnassa. Tämä saattoi johtaa jopa toiminnan lopettamiseen, 
mutta Gävlen Sivistysseuralla oli kokousten lisäksi muutakin hyödyttävää toimin-
taa. Kirjasto ja piirustuskoulu jatkoivat toimintaa omissa puitteissaan.360 Sivistys-
seuran kirjasto ei ottanut lainoista maksua, joten siitä tuli aikaa myöten eräänlai-
nen Gävlen kansankirjasto. Kun Gävlen Työväenseura perustettiin vuonna 1866, 
sen ei ollut tarvis avata omaa kirjastoa, sillä jäsenet olivat tottuneet käyttämään 
Sivistysseuran palveluksia.361 Heinäkuussa 1869 kohtasi tätä kuitenkin takaisku. 
Kaupunki paloi, ja samassa yhteydessä tuhoutui myös osa Sivistysseuran kirjas-
tosta. Työväenseura teki päätöksen oman kirjaston perustamisesta marraskuussa 
1869, ensimmäisessä kokouksessaan palon jälkeen. Kukapa muukaan teki uuteen 
kirjastoon ensimmäisen lahjoituksen kuin sivistysseuran perustajiin ja pitkäaikai-
siin puuhamiehiin kuulunut Landin.362  

3.2.3 Malmö: uuden ajan lyhytaikainen joukkojärjestö 

Malmön sivistysseura perustettiin helmikuussa 1848 voimakkaasti kasvavaan 
satamakaupunkiin, jossa 1800-luvun puolivälissä oli jo noin 13 000 asukasta. 
Naapurikaupungissa Lundissa oli perustettu sivistysseura muutamaa kuukautta 
aikaisemmin, joulukuussa 1847, mikä pani vauhtia hankkeeseen myös Malmös-
sä.363 

Malmön Sivistysseuraa mainostettiin paikallisessa lehdessä ”uuden ajan lap-
seksi”, sillä jäseneksi kelpuutettaisiin vähäistä pääsymaksua vastaan kaikki yh-

                                                        
358 ”Efter en tids hvila” (pku) NP 3.1.1853. 
359 ”Bildningsföreningens gille” (pku) NP 24.1.1853. 
360 ”Bildningsföreningens ritskola” (ilm) NP 4.9.1851; ”Bildningsföreningens ritskola” (ilm) NP 
12.8.1851; ”Bildningsföreningens gårdagssammankomst” (pku) 1.12.1851; ”Bildningsföreningens 
ritskola” (ilm) NP 8.11.1851. 
361 NP 23.12.1869. 
362 NP 23.11.1869; NP 16.12.1869. 
363 ”Bildnings-Cirkel” (ilm) LW 9.12.1847. 
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teiskunnan ylhäisimmästä vähäisimpään kisälliin.364 Perustavissa kokouksissa 
helmikuun alussa jäsenyyspohjaa laajennettiin entisestään, myös naiset ja vähin-
tään 12-vuotiaat lapset otettiin perheenjäseninä mukaan. Jäsenmaksuksi määrät-
tiin kaksi taaleria vuodessa paitsi kisälleiltä, jotka maksoivat vain yhden taalerin. 
Oppipojilta ei peritty jäsenmaksua lainkaan, mikäli mestari ilmoitti heidät seu-
raan, mutta heiltä vaadittiin luotettavan henkilön todistus valmiuksistaan: sisälu-
kutaito, kyky puhtaaksikirjoittaa luettavaa tekstiä sekä neljän laskutavan hallinta 
kokonaisluvuilla. Seuran johtokuntaan valittiin kiintiöperiaatteella kaksitoista 
jäsentä. Käsityöläisiä tuli olla kaksi kolmannesta: neljä kisälliä ja neljä käsityö-
mestaria. Loput neljä johtokunnan jäsentä kuuluivat ylempiin yhteiskuntaluok-
kiin. Viimemainittujen joukossa oli kaksi aatelista, kauppias ja kaupunkiseura-
kunnan kappalainen Hultman, joka valittiin puheenjohtajaksi.365 

Sivistysseuran ensimmäinen yleinen kokous pidettiin sunnuntai-iltana 
20.2.1848 Falkmanin koulun juhlasalissa. Kokouksessa esiintyi peräti kaksi kisäl-
likuoroa, joten kaupungin kisälleillä oli jo ennestäänkin musikaalisia harrastuksia. 
Avajaisesitelmän piti Helsingborgin kirkkoherra Peter Wieselgren (1800–1877), 
joka painotti sivistystyön ennalta ehkäisevää yhteiskunnallista merkitystä. Wie-
selgren oli tulisieluinen vaikuttaja, joka ei luennoidessa kätkenyt agitaattorin 
taipumuksiaan. Väsymättömällä kampanjoinnillaan hän polkaisi Ruotsiin raittius-
liikkeen ja sai aikaan viinanpolton kieltävän lain. Sivistysseurassa Wieselgren 
kävi radikaalien ja yhteiskuntaa repivien aatteiden kimppuun, jotka ilman aktiivis-
ta sivistystyötä pääsisivät vapaasti leviämään työväenluokkaan. Niin oli luennoit-
sijan mukaan käynyt kaikkialla Manner-Euroopassa.366 Kansannousu Pariisissa 
oli vasta käynnistymässä, joten Wieselgren viittasi hullun vuoden vallankumouk-
sia edeltäneeseen, pitkään jatkuneeseen yhteiskunnalliseen levottomuuteen. 

Malmön sivistysseuran avajaiskokousta vietettiin tosiaan samana viikonlop-
puna kuin Pariisissa jo kyti vallankumous. Sehän alkoi jo tiistaina 22.2.1848 mie-
lenosoituksilla, jotka johtivat nopeassa tahdissa kuninkaan ja hänen avainministe-
riensä eroon. Malmö Allehanda raportoi tapahtumista ensimmäisten joukossa 
lauantaina 4.3.367 Opiskelijat Lundissa ja Upsalassa ehtivät heti kaduille, muuten 
maassa oli vielä rauhallista. Wieselgrenin varoittavat sanat näyttivät toteutuvan 
Tukholmassa, jossa puhkesi vakavampia mellakoita lauantaina 18. maaliskuuta. 

                                                        
364 ”Vi fästa allmänhetens uppmärksamhet” (pku) MA 5.2.1848 
365 ”Vi fästa allmänhetens uppmärksamhet” (pku) MA 5.2.1848; ”Bildnings-Cirkeln” (pku) MA 
16.2.1848. 
366 ”Sistliden södagsafton” (pku) MA 23.2.1848.  
367 ”Revolution i Paris” (umu) MA 4.3.1848.  
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Perikonservatiiveina tunnettujen arkkipiispan ja maaherran ikkunoita kivitettiin, 
ja väkijoukko vaati maahan tasavaltaa. Pääkaupungin populistinen Södagsbladet 
liitti tuoreeltaan tapahtumat koko Euroopan yli kulkevaan vallankumouksen aal-
toon. Tukholman mielenosoitukset tukahdutettiin lopulta asein, mutta yhteensä 18 
ihmistä kuoli ja satoja haavoittui.368 Malmössä Wieselgrenin avajaiskokouksessa 
lausumat sanat osuivat niin hyvin yhteen uutisten kanssa, että hän puhui vielä 
huhtikuussa levottomuuksien johdosta ja lausui vakaumuksenaan, että mitä va-
paampaa poliittinen keskustelu on, sitä vähemmän esiintyy poliittisia levotto-
muuksia. Vielä vuoden lopulla korostettiin esitelmässä Englannin historiasta, että 
tämä liberalismin isänmaa oli enemmän kuin muut säästynyt vallankumouksen 
levottomuuksilta.369 

Malmön sivistysseuran avajaiskokousta 20.2.1848 pidettiin yhtä kaikki erin-
omaisen onnistuneena. Sivistysseura oli uudenlainen, kaikkien säätyjen yhteinen 
kokousmuoto. Kokouksessa kerrottiin olleen miespuolisia kaupunkilaisia kaikista 
yhteiskuntaluokista, runsaasti käsityöläisvaimoja ja toisella kymmenellä olevia 
lapsiakin. Säätyläisnaiset ja -tyttäret eivät uutta seuraa tarvinneet, mutta muuten 
Malmön Sivistysseuran rekrytointi onnistui hyvin.370 Seura oli jäsenyyden suh-
teen hyvin avoin, mikä näkyi kaupunkilaisten intona liittyä toimintaan. Jo perus-
tavissa kokouksissa seuraan liittyi 285 jäsentä. Ensimmäisessä varsinaisessa ko-
kouksessa jäseniä oli yli 500, ja siitä vuoden kuluttua vuosijuhlassa jäsenmäärä 
oli jo tuhannen paikkeilla.371 Valtaosa jäsenistä lienee ollut käsityöväestöä. Luku-
jen perusteella sivistysseura oli kasvanut samoihin mittoihin kuin Göteborgissa-
kin, joka kuitenkin oli kaksi kertaa Malmötä suurempi kaupunki. Suuri jäsenmää-
rä selittynee kuitenkin sillä, että Malmössä myös perheenjäsenet kirjattiin jäsen-
luetteloihin. Tukholmassa ja Göteborgissa heidät ainoastaan päästettiin kokouk-
siin.  

Malmön sivistysseura ehti ensimmäisen toimintavuotensa aikana pitää kaik-
kiaan 23 kokousta, joten toiminta oli hyvin vilkasta. Kokouksia oli melkein joka 
toinen viikko, ja vuoden mittaan perustettiin laulukuoro, ja seuraavana vuonna 
vielä kirjasto, jossa tarjottiin lainattavaksi lähes tuhat nidettä.372 Yhdessäolo jär-
jestettiin hyvään tapaan niin, että jo kokousilmoituksessa naisia neuvottiin sijoit-

                                                        
368 Ragnestam 1986, 136-253. 
369 ”Sistliden södagsafton” (pku) MA 23.2.1848; Landelius 1936, 62. 
370 ”Bildningscirkeln” (ilm) MA 19.2.1848; ”Sistliden södagsafton” (pku) MNA 23.2.1848. 
371 ”Med sitt sammanträde i går” (pku) MA 7.3.1849. 
372 ”Med sitt sammanträde i går” (pku) MA 7.3.1849; Landelius 1936, 62. 



 

 118 

tumaan tiettyyn osaan salia.373 Järjestely muistuttaa perinteistä kirkon istumajär-
jestystä. Taustalla oli yleinen huoli epäjärjestyksestä. Oltiin epävarmoja siitä, 
miten rahvaan miehet ja naiset käyttäytyisivät suuressa joukossa sekaisin toisten-
sa kanssa. Toista vuosijuhlaa vietettiin maaliskuussa 1850, mutta kokousten mää-
rä oli vuoden mittaan laskenut kahdeksaantoista.374 Kevätkauden viimeinen koko-
us pidettiin huhtikuun lopussa, mutta sen jälkeen kokoustoiminta oli seisahduk-
sissa koko loppuvuoden 1850.375  

Uudet kokousilmoitukset ilmaantuivat paikalliseen lehteen vasta vuoden 
1851 alussa. Sivistysseura ehti kokoustaa vain neljä kertaa, kun sille jo ilmaantui 
kilpailija. Tammi-helmikuussa perustettu Malmön työväenseura kutsui sivistys-
seuran jäseniä omaan kokoukseensa maaliskuun 23. päivä. Työväenseuraa oli 
ryhtynyt puuhaamaan vyömaakarinkisälli Carl Hallberg, ja hän halusi yrityksel-
leen tukea sivistysseuralta. Kokoukseen ilmaantuikin paljon sivistysseuralaisia.376 
Tilaisuudessa Hallberg piti esitelmän otsikolla ”En arbetares samhällslära”.377 
Lehdistöarviossa Hallbergin seuraa pidettiin heppoisena hankkeena, sillä vetäjältä 
puuttui sivistystyön vaatimaa henkistä kapasiteettia. Kaupungin toinen liberaali-
nen lehti Malmö Tidning moitti sekä esitelmää että elämän pitäjää: 

För att nu återkomma till hans föredrag i Arbetare-föreningen, så tro vi att 
han ganska väl både kunnat och bordt undvika  den mängd stickande uttryck 
och den bittra ton, som deri så rikligen förefanns. Det är just genom ett dylikt 
förfarande som Arbetareföreningarne hos den ”goda ordningens” vänner göra 
sig förhatliga och som de motarbeta sitt eget intresse. Bättre hade det varit om 
föredraget varit hållet i en mild och foglig anda, om det varit klart, begipligt 
och upplysande; ty alla konflikter menniskorne emellan hafva sin grund i 
missförstånd, i okunnighet om det rätta och i upppeggandet af passionerne.378 

                                                        
373 ”Damerna anmodas intaga sidobänkarne och de närmast katedern.” ”Bildnings-Cirkeln” (ilm) MA 
14.3.1849. 
374 ”Bildnings-Cirkeln” (ilm) MA 13.3.1850. 
375 ”Bildnings-Cirkeln” (ilm) MA 24.4.1850. 
376 ”Arbetareföreningens ledamöter” (ilm) MA 1.3.1851; ”Härvarande arbetareförening” (pku) MA 
22.3.1851. 
377 Landelius1936b, 143–149. 
378 ”Palataksemme hänen esitelmäänsä Työväen-seurassa, niin luullaksemme hän olisi voinut ja hänen 
olisi pitänyt välttää sitä määrää pisteliäitä ilmauksia ja sitä kitkerää sävyä, jota siinä niin runsaasti 
esiintyi. Juuri tuollaisen menettelyn vuoksi Työväenseurat herättävät vastenmielisyyttä ”hyvän järjes-
tyksen” ystävissä ja vaikuttavat vastoin omaa tarkoitustaan. Olisi ollut parempi, jos esitelmä olisi 
pidetty lempeässä ja sävyisässä hengessä, ja jos se olisi ollut selkeä, ymmärrettävä ja valaiseva, sillä 
kaikki ihmisten väliset konfliktit perustuvat väärinkäsityksiin, tietämättömyyteen siitä mikä on oikein 
ja intohimojen kiihdyttämisestä.” MT 29.3.1851. Sitaatti Landelius 1936b, 144. 
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Työväenseura oli pyrkimyksiltään astetta radikaalimpi, eikä se ollut lehden mie-
lestä yhtä tervetullut kaupunkiin kuin luokkaveljeyden pohjalla toimiva sivistys-
seura. Toimittaja tuli siihen tulokseen, ettei Hallbergin työväenseuralla ollut eväi-
tä pysyvään toimintaan. 

Hallbergin yritys joutui vastatuuleen, mutta hän sai kuitenkin julkaista leh-
dessä vastineensa. Kommunismisyytöksiä vastaan hän puolustautui lausumalla, 
ettei ollut ateisti, vaan piti päinvastoin kristinuskoa pohjimmiltaan kommunistise-
na, koska kristinusko vaati ihmisiltä lähimmäisenrakkautta. Hallberg sanoutui 
myös irti kaikista väkivaltaisista pyrkimyksistä yhteiskunnan uudistamiseksi, 
mutta piti kuitenkin työväen omaa toimintaa asemansa parantamiseksi välttämät-
tömänä. Puheessaan hän kertoi osoittaneensa, että vaikka väkivalloin olisi mahdo-
tonta saavuttaa osallisuutta, ei työväki saisi sitä lahjaksikaan.379 Kirjoittaja viittasi 
ajankohtaiseen kysymykseen Ruotsin kansanedustusuudistuksesta, joka toteutui 
vasta vuonna 1865. 

Vaikka Malmön Työväenseuran alkutaival ei ollut helppo, sen sanotaan jo pe-
rustamisvaiheessa houkutelleen riveihinsä satakunta jäsentä.380 Maaliskuussa 
1852 se vietti vuosijuhlaansa, jossa esiintyi myös käsityöläisten laulukuoro. Hall-
berg vaikutti edelleen puheenjohtajana.381 Malmön sivistysseura oli tällöin jo 
lakannut toimimasta. Komeasta alusta huolimatta se ei selvinnyt kolmatta toimin-
tavuotta pitemmälle. 

3.3 Kisällit ja sivistyneistö 

3.3.1 Radikaali kisällikunta vastaan patriarkaalinen sivistyneistö 

Erik Gamby on esittänyt, että Tukholman Sivistysseuran ja näin ollen koko Ruot-
sin sivistysseuraliikkeen esikuvana olisi saksalainen sivistysseuraliike ja erityises-
ti Hampurin Arbeiterbildnungsverein.382 Tällä ja monilla muilla saksalaisilla si-
vistysseuroilla oli puolestaan yhteyksiä siihen Lontoossa toimivaan saksalaisten 
työläisten sivistysseuraan, jonka suojissa perustettiin vuonna 1847 luokkataistelun 
asialle vihkiytynyt Kommunistiliitto.383 Hampurin sivistysseura kasvatti monia 

                                                        
379 Ibidem. 
380 ”Härvarande arbetareförening” (pku) MA 22.3.1851. 
381 Landelius 1936b, 147. 
382 Gamby 1978, 115–116.  
383 Schraepler 1972, 102. 
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jäseniä myöhempään työväenliikkeeseen,384 ja olisi kieltämättä houkuttavaa aja-
tella, että myös ruotsalainen sivistysseuraliike olisi kasvanut suoraan tästä saksa-
laisesta juuresta. Gamby ei kuitenkaan esitä lähteitä ajatuksensa tueksi, joten 
sinänsä mielenkiintoinen idea jää olettamukseksi. 

On ehkä luontevinta ajatella, että ruotsalaisen sivistysseuraliikkeen yhtenä 
mallina oli saksalaisten kisällien Keski-Eurooppaan luoma liike, joka tunnetaan 
tutkimuksessa erittäin hyvin. Tukholman Sivistysseuran perustajajäsenet, räätä-
linkisällit Renhult ja Trädgårdh, olivat perheellisiä miehiä eivätkä tiettävästi käy-
neet oppivuosinaan ulkomailla. Heillä ei ollut ensi käden tietoja saksalaisesta 
käsityöläiskommunismista. Sen sijaan seurassa vaikutti vuodesta 1846 lähtien 
henkilöitä, joilla oli ollut yhteyksiä saksalaisiin ja ranskalaisiin sosialisteihin. 
Heihin kuuluivat ikaristit Per Götrek, Carl Forssell ja Carl Löwstedt.385 Götrek oli 
liittynyt sivistysseuraan kevättalvella 1846 ja toimi jo 19.4. kokouksen sihteeri-
nä.386 Muutamaa kuukautta myöhemmin, kesällä 1846, räätälinkisällit Forssell ja 
Löwstedt saapuivat vaelluksiltaan Tukholmaan. Molemmat jatkoivat pian mat-
kaansa eteenpäin, mutta ehtivät solmia yhteyden Götrekiin.387 Götrek oli keskei-
nen hahmo siinä pienessä radikaalien ryhmässä, joka vuoden 1847 lopulla julkaisi 
Engelsin ja Cabet’n kirjoituksista kootun kirjasen Om proletariatet och dess bef-
rielse genom den sanna kommunismen. Seuraavana vuonna ryhmä julkaisi jo 
Kommunistisen manifestin ruotsinkielisen version otsikolla Kommunismens 
röst.388 

Tammi-helmikuussa 1847 Sivistysseurassa käytiin kiivasta mielipiteidenvaih-
toa kommunismista. Lars Hiertan kustantama oli vuonna 1846 ilmestynyt ranska-
laisen Eitienne Cabet’n kirjoituksista koottu kirjanen Upplysningar till kommu-
nismen, jonka johdosta tunnettu vapaamielinen pastori N. Ignell piti sivistysseu-
rassa esitelmän. Esitelmässä arvosteltiin kiivaasti kommunismia, erityisesti Ca-
bet’n ikarismia.389 Ignellin esitelmä julkaistiin tammi-helmikuun vaihteessa, ja se 
herätti suurta mielenkiintoa myös pääkaupungin ulkopuolella. Taisteluhaasteeseen 

                                                        
384 Droz 1985, 93–94. 
385 Vänersborgista koitoisin ollut räätälinkisälli Carl Daniel Forssell (1817–1888) vietti pitkällä kisäl-
limatkallaan vuodet 1838–46. Aluksi hän oleskeli noin puolen vuoden ajan Turussa ja Helsingissä. 
Sieltä matka suuntautui Pietariin, jossa hän työskenteli vuoteen 1843 asti. Pietarista hän lähti kesällä 
1843 jälleen vaellukselle, määränpäänään tällä kertaa Pariisi. Kotimaahan hän palasi vuonna 1846. 
Koskinen 2001, 27–28. 
386 Kokouksen pöytäkirjaan liittämässä lausunnossaan Götrek sanoo ”lyhyen aikaa sitten” tulleensa 
seuran jäseneksi. Ptk 19.4.1846, SBC ptkh (ARAB).  
387 Gamby 1978, 175–183. 
388 Gamby 1978, 200–212. 
389 Andersson 1975, 24–25; Gamby 1978, 175–176. 
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oli vastattava, ja tehtävään tarttui Forssell. Hän oli jo siirtynyt muualle, mutta 
lähetti kirjoituksensa Per Götrekille, jotta tämä lukisi sen vastineena sivistysseu-
ran kokouksessa. Forssellin vastine julkaistiin myöhemmin Götrekin esipuheella 
varustettuna. Siinä viimemainittu kertoi tähdentäneensä sivistysseuran jäsenille: 

Jag erinrar cirkelns ledamöter ännu en gång, att det är en handverksgesäll, 
som genom mig talar. Han är skräddare, och heter Forssell. I sitt bref till mig 
säger han sig hafva användt natten före postens afgång för att nedskrifva upp-
satsen. Jag har ej velat, att en arbetares natt blifvit förgäfves genomvakad.390 

Götrek korosti lisäksi, ettei Forssell kuulunut vallankumouksellisiin tasavaltalai-
siin eli materialisteihin, vaan rauhallisiin ja edistyksellisiin kommunisteihin, jotka 
tunnustautuvat Cabet’n oppeihin alkuperäisestä, apostolisesta ja aidosta kristinus-
kosta.391 Forssell oli siis oikea mies vastaamaan Ignelin heittämään haasteeseen. 
Hän oli kisällimatkoillaan 1840-luvun alkupuolella viettänyt useita vuosia muodin 
keskuksessa Pariisissa, räätälinammatin kannalta kaikkein parhaassa harjoittelu-
paikassa. Muutakin hän oli Pariisissa tehnyt kuin ottanut mittoja herrain puvuista:  

Jag har mindre lärt den [kommunismen] genom böcker, utan fast mer genom 
umgänge med personer i utlandet af stort andeligt inflytande på tidehvarvet, 
och hvilka hyllande jemlikhetsprincipen, ej försmående bekantskap med 
handtverksgesällen, meddelat mig tillräckligt kunskap i det viktiga ämnet.392 

Forssell korosti, että hän oli itse oppinut kommunisminsa paikan päällä sen suu-
rimmalta ja arvostetuimmalta edustajalta, ranskalaista Etienne Cabet’lta. Ignell oli 
puolestaan lukenut vain kirjan, eikä hänellä niin muodoin voinut olla oikeaa käsi-
tystä aidosta kommunismista. Forssellin mukaan Cabet’n ikarismi tähtäsi lähim-
mäisenrakkauden ja solidaarisen vastuun toteutumiseen koko yhteiskunnassa. Sen 
tunnuslause ”kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta” vaati toteutuakseen yksi-
tyisomaisuudesta luopumista ja kaiken varallisuuden siirtämistä yhteiskunnalle, 
jolloin jokaisesta kansalaisesta tulisi valtion palkkaama virkamies.393 Kommu-

                                                        
390 Muistutan seuran jäseniä vielä kerran, että kauttani puhuu eräs käsityöläiskisälli. Hän on räätäli 
nimeltään Forssell. Minulle lähettämässään kirjeessä hän kertoo käyttäneen koko yön ennen postin 
lähtöä kirjoituksen laatimiseen. Minulla ei ole sydäntä antaa työmiehen valvoa yötään turhaan. Fors-
sell 1847, 4. Lihavointi alkutekstissä. 
391 Ibidem. 
392 ”En ole oppinut sitä [kommunismia] niinkään kirjoista kuin melkeinpä enemmän seurustelemalla 
ulkomailla henkilöiden kanssa, joilla on ollut meidän ajallemme mitä suurin henkinen vaikutus ja 
jotka, samalla kun  kannattavat tasa-arvoisuuden periaatetta eivätkä halveksi käsityöläiskisällin 
seuraa, ovat minua riittävästi valistaneet tästä tärkeästä asiasta. Forssell 1847, 5. 
393 Forssell 1847, 6–10. 
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nismi oli Forsellille ennen kaikkea oppia kaiken jakamisesta. Hän oli vakuuttunut 
siitä, ettei tämä ollut mitään uutta, vaan perustui aitoon ja alkuperäiseen kristinus-
koon. Forssell oli oppi-isänsä lailla aito utopisti, vakuuttunut aatteensa voimasta, 
vaikka sen kannattajat tällä hetkellä joutuivatkin kokemaan vainoa ja vastuksia: 

Nu förhåller det sig i sjelfva verket så, att denna [kristendomens] allmänneli-
ga kärlek, denna fruktbärande gudaktighet, är alldeles detsamma som den nya 
tidens kommunisme, gemensamhetslära, och hvilken nödvändigt måste upp-
komma, sedan seklers erfarenhet visat, att Messias-, Kristus-ideen, det vill 
säga, begreppet om Guds rike på jorden, ej utan återgång till denna de första 
kristnas samhällighet, må kunna realiseras, och då kommunismen blifver 
känd från denna sin sanna sida, skall den af upplysningens och mensklighe-
tens vänner blifva med lika stor välvilja omfattad, som den af missförståndet 
nu ofta mötes af fruktan och förföljelse.394 

Radikaaleilla ajatuksilla oli kuitenkin vähäiset mahdollisuudet levitä Tukholman 
Sivistysseurassa. Fahnehjelmin ideoiman palatsivallankumouksen jälkeen määrä-
ysvalta pysyi sivistyneistöllä. Ennen vuoden 1847 loppua Tukholman Sivistysseu-
rassa kiellettiin kategorisesti kaikki poliittiset esitelmät.395  

Poliittisten esitelmien kielto tarkoitti käytännössä tyytymättömyyden ilmaus-
ten rajoittamista. Seuran sihteeriksi kohosi vuonna 1849 muuan Constantin Pon-
tin, kuninkaan kamarijunkkari. Jos Oskar I oli vuosittaisella raha-avustuksella 
ostanut sivistysseuran vaikutuspiiriinsä, Pontin tuli seuralle kaupantekijäisinä. 
Tämä hovin oma seremoniamestari piti sivistysseurassa 22.4.1849 esitelmän 
Ruotsin tieteentaivaan kirkkaimmasta tähdestä, Carl von Linnéstä. Pitkä ja perus-
teellinen esitys sisälsi seuraavan luonnehdinnan suuresta luonnontutkijasta:  

Linne var en arbetare. Han lefde under arbete, han visste att lida för arbetets 
skull och arbetets ära, och han dog för sitt arbete – men han var icke en af ar-
betsklasserna. Hvad visar nu detta annat, än att det ordet arbetsklass, i me-

                                                        
394 ”Nythän on itse asiassa niin, että tämä [kristinuskon] yleinen rakkaus, tämä hedelmää kantava 
jumalisuus, on aivan samaa kuin uudemman ajan kommunismi, oppi omaisuuden jakamisesta, ja sitä 
minkä välttämättä täytyy toteutua, koskapa vuosisatojen kokemus on osoittanut, että Messias- tai 
Kristus-idea, mikä tahtoo sanoa käsite Jumalan valtakunnasta maan päällä, ei voi toteutua ilman 
paluuta tähän ensimmäisten kristittyjen yhteisyyteen, ja kun kommunismin tosi olemus tulee tunnetuk-
si, ottavat valistuksen ja ihmisyyden ystävät sen vastaan yhtä suurella suosiolla kuin se nyt useinkin 
pelolla ja vainolla kohdataan.” Forssell 1847, 12. 
395 Andersson 1975, 24. 
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ningen af en serskild och från den stora menskliga gemensamheten liksom 
utesluten del, icke är något annat är en osanning.396 

Pontin ei Borgin tai Fahnehjelmin tavoin ollut liberaali, vaan rojalisti ja konserva-
tiivi, jonka näennäisen viattomassa esitelmässä oli selkeä ideologinen viesti: puhe 
erillisestä työväenluokasta on vaarallista kiihotusta. Sellainen jakoi yhteiskunnan 
kahteen vastakkaiseen leiriin, ja tyytymättömyyden kasvu oli suuressa maailmas-
sa johtanut jo verenvuodatukseen ja kuningashuoneiden sortumiseen. Sana ”työ-
läinen” pelkästään ruumiillisen työn tekijöihin viittaavassa merkityksessä oli 
Pontinille vaarallinen, sillä hänen yhteiskuntaopissaan koko maailmassa ei muita 
ollutkaan kuin työläisiä. Koko ihmiskunta oli yhtä suurta työväenluokkaa, ja ku-
ninkaalliset olivat työläisistä ensimmäisiä:  

Sjefva konungen är ej annat än första arbetaren. Han bär en krona, smidd af 
den tyngsta metallen, som en sinnebild att hans arbete är det tyngsta. -- Lik-
som Linné såg klart i naturen, så måge äfven vi skåda klart in i våra hjertan, 
och må hans vördnadsfulla skugga lära oss den på en gång mest obestridliga 
och mest oförstådda sanningen – att hela menskligheten är en enda stor ar-
betsklass.397 

Pontin oli äärimmäinen esimerkki sivistysseuran konservatiiveista vaikuttajista, 
eikä hänen esiintymisensä säästynyt radikaalin tukholmalaislehdistön pilkanteol-
ta.398 Realistisempi, mutta pohjimmiltaan saman sukuinen luokkaveljeyden viesti 
oli sisältynyt englantilaissyntyisen G. Stephensin sivistysseuraesitelmään vuoden 
1848 maaliskuun mellakoiden aikaan. Se julkaistiin tuoreeltaan Daglig Allehan-
dassa ja myöhemmin vielä eripainoksena otsikolla Några ord i Bildnings-Cirkeln 
den 19 Mars 1848. Esitelmöitsijän otsikkona oli ”Om aktining hos arbetar-klassen 
och om aktning för arbetarklassen”. Stephens oli kotoisin teollistumisen emä-

                                                        
396 ”Linné oli työläinen. Hänen tunsi työn taakan, tiesi mitä oli kärsiä työn ja sen kunnian vuoksi. ja 
hän kuoli työnsä ääreen -- mutta hän ei kuulunut työtä tekeviin luokkiin. Mitä tämä muuta merkitsee 
kuin että puhe työväenluokasta yhteiskunnasta ja ihmiskunnasta  erillisenä ja ikään kuin ulkopuolise-
na osana, ei ole mitään muuta kuin valetta.” ”Om Karl v. Linné”, SBC ptkh (ARAB). Pontinin kri-
tiikki oli suunnattu paljon keskustelua herättäneeseen kreivi Thorsten Rudenschöldin kirjaan sääty-
kierrosta. SBL XXX, 689–692. 
397 ”Kuningaskaan ei ole muuta kuin ensimmäinen työläinen. Hän kantaa raskaimmasta metallista 
taottua kruunua kuin vertauskuvana siitä, että hänen työnsä on kaikkein raskainta. -- Niin kuin Linné, 
joka näki selvästi luonnon olemuksen, niin katsahtakaamme mekin syvälle sydämeemme, ja saakoon 
hänen suuresti kunnioitettu varjonsa opettaa meille tuon mitä kiistämättömimmän mutta samalla mitä 
suurimmassa määrin väärin ymmärretyn totuuden – että koko ihmiskunta on yhtä suurta työväenluok-
kaa.” Ibidem. 
398 Johannesson 1982, 75. 
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maasta ja ymmärsi, ettei erityisen työväenluokan olemassaoloa käy kiistäminen. 
Niinpä hän määritteli työväenluokan ruumiillisen työn tekijöiksi, jotka teollistu-
misen myötä olivat nousseet yhteiskunnan tukipylväiksi. Ilmeisen ärtyneenä esi-
telmöitsijä totesi, että nyttemmin milteipä kaikki suorastaan kilpailivat siitä, kuka 
kauniimmin puhuisi työväen puolesta ja parhaiten ajaisi sen asiaa. Työväenluok-
kaa kiistatta kunnioitettiin, joten sen oli nyt itsensä osoitettava, että oli saamansa 
kunnioituksen arvoinen. Työväenluokan oli osoitettava kunnioitusta omaa ammat-
tiaan, toinen toistaan, naista, lakia ja esivaltaa sekä uskontoa kohtaan.399 

Vetoomuksen taustalla olivat kaupungissa riehuvat levottomuudet, eikä paljoa 
puuttunut, etteivät kiväärinlaukaukset säestäneet esitelmöitsijää. Viesti oli, että 
työväestön oli noustava sivistyneistön moraaliselle tasolle. Vaarallisena aikana 
sivistysseuralaisilta odotettiin isänmaallista mieltä ja omaan asemaansa tyytymis-
tä, ei kapinointia eikä rähinöitä.  

3.3.2 Renhult työväen asianajajana 

Tukholman Sivistysseuran suuri enemmistö taiteili parhaansa mukaan radikaalien 
ja konservatiivien välimaastossa. Seuran perustajajäsentä Olav Renhultia ajoi 
sivistystyöhön omien sanojensa mukaan kisällikunnan surkea henkinen tila. Käsi-
työläiset tarvitsivat laaja-alaista sivistystä kyetäkseen nousemaan siitä moraalises-
ta rappiosta, joka uhkasi heitä ammattikuntien lopetuksen jälkeen. Ensimmäisen 
kerran Renhult esitti sivistysohjelmansa seuran perustavassa kokouksessa 
26.10.1845. Hän jakoi sivistyksen ammatilliseen, yhteiskunnalliseen ja uskonnol-
liseen sivistykseen. Ammatillinen sivistys takasi käsityöläiselle työn ja toimeentu-
lon, yhteiskunnallisen sivistyksen ansiosta hän oppi tuntemaan lait ja asetukset, 
oikeutensa ja velvollisuutensa, ja uskonnollisen sivistyksen pohjalta hän ymmärsi 
oman paikkansa luomakunnan kokonaisuudessa.400  

Vaikka kaiken sivistyksen pohja ja perusta oli vankka ammattikoulutus, Ren-
hult ajatteli käytännölliseen tapaansa, ettei kukaan kuluta kaikkea aikaansa ansio-
työssä. Niiltä yli jäävän ajan hän vietti perheensä tai naapuriensa parissa, jolloin 
todellinen sivistys aateloi ihmisen tai sivistyksen puute paljasti hänet raakalaisek-
si: ”Wete vi nu ej huru vi skole tillbringa de ledige stunderne, så äro vi verkligen 
föraktliga, afven om vi besitta förmögenhet”.401 Yhteiskunnallista sivistystä Ren-

                                                        
399 Stephens 1848. 
400 Ptk 26.10. 1845, SBC ptkh (ARAB). 
401 ”Jos emme tiedä, miten meidän tulisi viettää vapaa-aikamme, meitä olisi täysi syy ylenkatsoa, 
vaikka meillä olisi omaisuuttakin.” Ibidem. 
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hult kutsui myös moraaliseksi sivistykseksi, millä hän tarkoitti eräänlaista kansa-
laistietoisuutta. Sivistyksen uskonnollinen ulottuvuus ei ollut Renhultille pelkkää 
pietististä hurskautta, vaan jotain, joka nosti ihmisen kaiken arkisen ja materiaali-
sen yläpuolelle. Uskonnollinen sivistys merkitsi Renhultille mm. halua nauttia 
taiteesta ja luonnonkauneudesta, kykyä lukea luomakunnan suurta kirjaa: ”Det är 
njutningsrikt och förädlande att finna behag i vackra byggnader, sköna målningar 
och härlig musik. Det medför sin egen belöning att finna behag i en snillrik tan-
kegång och att röras av poetiska bilder”.402 Juuri tämän syvähenkisen kaipuun 
vuoksi hän jaksoi itse vuodesta toiseen Trädgårdhin kanssa järjestää Sivistysseu-
ran suosittuja kesäretkiä.403  

Renhult ei ollut pelkkä kaunosielu, hän oli pohjimmiltaan kiinnostunut työvä-
estön arkisesta elämästä. Kisällivanhimpana hän kantoi huolta kisällikunnan ta-
loudellista tilasta ja suunnitteli toimenpiteitä virkaveljiensä aseman parantamisek-
si. Hän oli itseoikeutettu sivistysseuran ensimmäiseksi varainhoitajaksi ja pani 
alusta alkaen toimeen varainkeräyksiä seuran kokouksissa.404 Hän oli perustamas-
sa myös seuran avustuskassaa. Sen pääoma kasvoi vuosien mittaan niin suureksi, 
että kassa siirrettiin vuonna 1849 suoraan johtokunnan valvontaan. Renhult koki 
tämän epäluottamuksen osoituksena ja merkitytti pöytäkirjaan eriävän mielipi-
teensä.405 

Vuonna 1851 Renhult tarttui suurimpaan epäkohtaan, minkä elinkeinovapaus 
oli kisällien ammattikunnalle tuottanut. Hän piti sivistysseuran johtokunnassa 
jyrkkäsanaisen puheenvuoron kisällikirjojen epäoikeudenmukaisuudesta. Kunin-
gas Oskar I oli kesäkuussa 1844 antanut asetuksen kisällikirjoista. Sen mukaan 
kaikkien kisällien sekä myös tehdas- ja manufaktuurityöntekijöiden oli pidettävä 
aina mukanaan passia, eräänlaista reissuvihkoa. Siihen oli mestareilla, isännillä ja 
kaikilla ylemmässä asemassa olevilla oikeus kirjoittaa valituksia kyseisen henki-
lön huonosta käyttäytymisestä. Asetuksen myötä lakkautettiin myös kisällien 
vapaa vaellusoikeus. Vaellukset rajoitettiin kolmen kuukauden pituisiksi etukä-
teen hyväksytyn reittisuunnitelman mukaiseksi. Asetus johti heti lukuisiin vali-
tuksiin ja mielenosoituksiin, mutta kuningas ei perääntynyt, vaan päinvastoin 
tiukensi lokakuussa 1844 valvontaa määräämällä, että passeja ei saanut enää va-

                                                        
402 ”On nautinnollista ja jalostutavaa löytää mielihyvää kauniista rakennuksista, sievistä maalauksista 
ja ihanasta musiikista. On itsessään palkitsevaa löytää mielihyvää älykkäistä ajatuksenjuoksuista ja 
tulla runokuvien liikuttamaksi.” Ibidem. 
403 Johannesson 1982, 75. 
404 Ptk 23.11.1845, SBC ptkh (ARAB). 
405 Ptk 19.1.1849, SBC ptkh (ARAB). 
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paasti hankkia kirjanpainajilta, vaan ne piti lunastaa poliisiviranomaisilta, por-
mestareilta tai ammattikunnan vanhimmilta.406  

Syvästi vihattujen kisällikirjojen poistamiseksi oli tehty lukuisia aloitteita se-
kä kuninkaalle että valtiopäiville. Kaikki tietenkin turhaan, sillä kisällikirjojen 
perimmäisenä tarkoituksena oli huolehtia nousevan tehdasteollisuuden työvoiman 
tarjonnasta. Renhultin mitta oli kuitenkin tullut täyteen, ja hän ryhtyi laatimaan 
Sivistysseuran nimissä vetoomusta suoraan kuninkaalle. Tällä piti kaikesta huo-
limatta olla erityisen läheinen suhde Tukholman Sivistysseuraan. Renhult kertoi 
ryhtyneensä tehtävään monien kisällitovereittensa ja ystäviensä kehotuksesta. 
Hänen oli korotettava heikko äänensä puolustaakseen sitä ainoaa, joka työväen-
luokalla vielä oli omasta takaa, ”kunniaa ja vapautta”. Kisällit olivat kisällikirjo-
jensa vuoksi vapaassa yhteiskunnassa vailla perusoikeuksia: 

Då allmänna lagen stadgar straff endast åt den som gör det eller det ofoget. Så 
låter icke den ifrågavarande Kongl. förordning sig icke nöja med att göra lika 
så utan föreskrifven staff – och ändå  att hårdt straff äfven för den oskyldige 
endast han äf ödet är dömd, att kallas Gesäll. Med Ringa anseende, man kun-
de gärna säga med förakt ha den svenske Gesällen hittills – och icke alltid 
utan skel tyvärr, varit upptagen.407 

Renhult käy asetusta kohta kohdalta läpi osoittaen, miten kohtuuttomia sen mää-
räykset olivat. Ei riittänyt, että kisällien vapaa matkustusoikeus oli asetuksessa 
evätty. Heidän piti anoa passia tiettyyn kaupunkiin, ja passiin oli merkittävä myös 
matkareitti. Mikäli kisälli ei saanut lupauksista huolimatta työtä matkakohtees-
saan, ei hän voinut hakea sitä mistään muualtakaan, sillä passiin merkityssä mat-
kasuunnitelmasta ei saanut poiketa. Asetuksen kymmenes pykälä määräsi, ettei 
kisälli myöskään kerjäten (”tiggande eller pockande”) saanut hankkia ruokaa tai 
majoitusta eikä millään muullakaan tavalla vaivata kunnon ihmisiä. Hän ei myös-
kään saanut oleskella matkallaan kauempaa kuin passiin oli määrätty. Yhdestoista 
pykälä määräsi edelleen, ettei kisälli saanut ottaa työtä vähemmäksi aikaa kuin 
kuukaudeksi. Kun mitta oli tullut täyteen, ei Renhult säästellyt sanojaan: 

                                                        
406 Ragnerstam 1986, 47–50.  
407 ”Kun voimassa oleva laki määrää rangaistuksen ainoastaan sille, joka tekee sitä tai tätä ilkivaltaa, 
niin kyseessä oleva kuninkaallinen asetus ei tyydy ainoastaan tähän vaan määrää rangaistuksen, 
vieläpä erittäin kovan rangaistuksen myös syyttömälle ainoastaan sen vuoksi, että kohtalo on mää-
rännyt häntä kutsuttavan kisälliksi, niin vähällä kunnioituksella, voisi melkeinpä sanoa halveksunnalla 
– eikä aina valitettavasti ilman omaa syytään – on ruotsalaista kisälliä tähän asti kohdeltu.” ”Angå-
ende Gesällböckernas upphävande” 12.1.1851 , SBC ptkh (ARAB). 
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I sanningen Rätt löjerliga paragrafer. Att man icke får afvika från den wäg 
som står i Passet måste förefalla hvar och en Rätt underligt det står ingen 
norm för huru många steg man får afvicka från wägen alt så är man lagbryta-
re wid den minsta afvikelseoch underkastad det straff eller ansvar Par. stad-
gar. -- Ställer han en ödmjuk bön till en barmhertig meniska så är han strax 
brottslig och behandlas som Pass lös.408 

Renhult luki lausuntonsa johtokunnalle 12.1.1851, mutta asian käsittelyä siirret-
tiin viikolla. Tukholmaan oli vuonna 1850 perustettu työväenseura, ja sen sihtee-
rinä toiminut Per Götrek antoi Renhultille sivustatukea. Hän lähetti työväenseuran 
sihteerin ominaisuudessa sivistysseuralle kirjelmän, jossa hän toivoi molempien 
seurojen käyvän yhteistyöhön anomusasiassa. Rehellisten työläisten oikeuksia oli 
kunnioitettava, ja Tukholman Työväenseuran mielestä oli kerta kaikkiaan kohtuu-
tonta, että yhden kansanosan kunniaa ja mainetta sai kuka tahansa tahrata.  

-- den [Arbetareföreningen] uttrycker öfvertygelsen, att Stadgandet om vissa 
medborgares skyldighet att vara försedda med andra enskilda medborgarens 
betyg öfver uppförande och frejd är förodmjukande för den klass, som träffas 
af detta stadgande, och innefattar ett legaliserande af en förhatlig misstänk-
samhet medborgare emellan, och att hvarje undantagslag, som upphäver ge-
sällens rätt att på resor behandlas emot en för andra resande medborgare gäl-
lande föreskrifter är lika upprörande som orättvis och o praxis omöjligt till-
lämpas.409 

Renhultin kirjelmä otettiin keskusteltavaksi johtokunnan ja valtuuston yhteisessä 
kokouksessa 19.1.1851. Kokous ilmaisi, ettei se ensiksikään pitänyt lausunnon 
kärkevistä ilmaisuista, jotka Renhultin olisi ainakin muutettava, mikäli mielisi 
asian menevän eteenpäin. Renhult lupasi niin tehdä. Johtokunta päätti myös, että 
niin lämpimästi kuin se kannattikin itse asiaa, Sivistysseura ei yhdistyksenä voi-

                                                        
408 ”Toden totta täysin naurettavia pykäliä. Ettei muka saa poiketa siltä tieltä mikä passiin on merkitty 
on kenelle tahansa kummallista. Pykälässä ei kuitenkaan ole määräystä siitä, miten monta askelta 
matkareitiltä saa poiketa, joten lainrikkojaksi pääsee vähäisimmälläkin poikkeamalla ja saa sen 
rangaistuksen tai seuraamuksen minkä rikos ja pykälä vaativat. -- Jos esittää nöyrän pyynnön laupi-
aalle ihmiselle, on hän heti lainrikkoja ja häntä kohdellaan kuin ilman passia olevaa. Ibidem. 
409 ”-- se [työväenyhdistys] ilmaisee vakaumuksenaan, että Asetus tiettyjen kansalaisten velvollisuu-
desta varustaa toiset yksityiset kansalaiset todistuksilla näiden käytöksestä ja maineesta on nöyryyttä-
vää sille luokalle, jolle tämä asetus on tarkoitettu, ja levittää myös laillistettua epäluuloa ihmisten 
kesken, ja että jokainen poikkeuslaki, joka kumoaa kisällin oikeuden tulla matkoillaan kohdelluksi 
samalla lailla kuin muut matkustavaiset on sekä pöyristyttävä että epäoikeudenmukaista ja sitä on 
käytännössä mahdotonta soveltaa.” ”Till Bildnings Cirkeln i Stockholm d. 18 Jan. 1851”, SBC ptkh 
(ARAB).  
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nut ottaa anomukseen kantaa. Renhult saisi lukea vetoomuksensa seuran yleisessä 
kokouksessa, jolloin sen voivat allekirjoittaa yksityishenkilöinä kaikki halukkaat. 
Yksityishenkilöiden aloitteena se voitaisiin viedä kuninkaalle alamaisena ano-
muksena. Vielä tähdennettiin, ettei anomusta missään tapauksessa saisi lukea 
yleisessä kokouksessa ennen kuin Renhult olisi tehnyt vaaditut muutokset.410  

Näin toimien Renhult sai viedä anomuksensa kuningas Oskar I:lle. Tämä 
keskusteli hänen kanssaan kohteliaasti, mutta mitään muutosta asiaan ei tullut. 
Vihatut kisällikirjat lakkautettiin vasta kuninkaan kuoleman jälkeen vuonna 
1860.411 

3.3.3 Kaksi esitelmöitsijää 

Olav Renhult ei sivistysseurassa pitämissään esitelmissä missään kohden osoitta-
nut sellaista mielenkiintoa radikaaleja oppeja kohtaan, kuin vaikkapa Forsell, 
Götrek tai edes toverinsa Trädgårdh.412 Renhultin voisi jopa väittää olleen terveel-
lä tavalla epäluuloinen kaikkea 1840-luvun utopistista teoretisointia kohtaan. Hän 
oli kisällikunnan vanhimpana eräänlainen luottamusmies, joka osasi katsella työ-
väen ja erityisesti kisällikunnan asioita käytännölliseltä kannalta, arkipäivän on-
gelmien tasolta ja pyrkiä maltillisiin uudistuksiin. Vastaansa Renhult sai seuran 
keskiluokkaisen johdon, joka puheenjohtaja Ossian Borgin johdolla levitti ihan-
teellista luokkaveljeyden ideologiaa. 

Kisällikunnan luottamusmies 

Vuonna 1850 Renhult esitelmöi sivistysseuran kokouksessa työväenluokasta.413 
Esitelmä oli suorasanainen kannanotto kaikkein huonoimmassa asemassa olevien 
työläisten puolesta. Se lienee myös ollut vastine Pontinin Linné-esitelmälle.414 
Puhetta oli kuulemassa todennäköisesti satoihin nouseva joukko kisällejä ja hei-
dän puolisoitaan sekä ainakin kymmeniä vapaamielisiä porvareita. Renhult koh-
disti sanansa molemmille. Esityksensä lähtökohdaksi hän otti omasta mielestään 
kiistämättömän tosiasian, niin sanotun rautaisen palkkalain. Teollisuuden emä-

                                                        
410 Ptk 19.1.1851, SBC ptkh (ARAB). 
411 Ragnerstam 1986, 32. 
412 Götrek oli Etienne Cabet’n oppien kannattaja eli ikaristi, kun taas saksantaitoiseen Trädgårdhiin 
näyttää suurimman vaikutuksen tehneen Weitling. Gamby 1978, 207; Ragnerstam 1986, 101. 
413 Föredrag 5.5.1850, OBs (KB). 
414 ”Om Karl v. Linné”, SBC ptkh (ARAB). 
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maassa Englannissa pidettiin hänen mukaansa palkkoja paikoin niin alhaalla, että 
normaali perhe-elämä kävi työläisille mahdottomaksi:  

Englands stora fabrikstäder har eländet nått sin höjd genom att arbetslönerna 
nedtrycktes så lågt att mannen knappt kunde lefva deraf långt mindre än hust-
run och barn, hvilka till en stor del måste lefva af fattighjelp, -- genom fattig-
lagen af 1833 som ålade hela familjer, man, hustru och barn att arbeta i ar-
betshus eller svälta, -- Dessa arbetshus äro olika för män, qvinnor och barn, 
så att om hela familjen der arbetar, äro man, hustru o arbetsföra barn skilda åt 
på 3 olika ställen men de minsta barnen ärp upptagna i småbarnskolorna, dit 
dessa skickas, sålunda är familjen helt och hållet upplöst utom under natten, 
då de äro tillsammans i det gemensamme sovrummet, som knappast kan kal-
las ett hem.415 

Renhult haki omasta maastaan vastaavanlaisia olosuhteita ja piti yhtä surkeana 
lähinnä vuosipalkollisten ja päivätyöläisten tilaa. Heidän täytyi Renhultin mukaan 
työskennellä kovissa oloissa, mitättömällä palkalla, ilman minkäänlaista työniloa. 
Palkka oli niin huono, ettei perheen perustaminen ollut heillekään mahdollista. 
Kun ihminen joutui vuodesta toiseen työskentelemään ainoastaan pysyäkseen 
hengissä, menetti työ moraalisen arvonsa ja työntekijä työstä saamansa omanar-
vontunnon. Työstä ja samalla työläisestä itsestään oli tullut kauppatavaraa, kuol-
lutta materiaa, jonka arvo heitteli suhdanteiden mukaan.  

I moraliskt hänseende kunna följderna af detta system icke annat än nedslå all 
håg och kraft hos arbetarn, då det nedsätter hans enda egendom arbetet till en 
handelsvara, som stiger och faller efter conjuncturernas vexling. Arbetet bör 

                                                        
415 ”Englannin suurissa tehdaskaupungeissa kurjuus on kasvanut valtaviin mittoihin, koska työpalkat 
on painettu niin alas, että mies hädin tuskin elää sillä, puhumattakaan vaimosta ja lapsista, joiden on 
turvauduttava köyhäinapuun, -- vuoden 1833 köyhäinlaki määräsi kokonaisten perheiden, miesten, 
naisten ja lapsien työskentelemään työhuoneissa tai nääntymään nälkään -- Miehille, naisille ja lap-
sille on kullekin omat, niin että jos perhe joutuu niihin, hajotetaan mies, vaimo lapset  työskentele-
mään kolmessa eri paikassa, ja pienimmät lapset lähetetään lisäksi pientenlastenkouluihin, niin että 
perhe on hajallaan paitsi öisin, jolloin he ovat yhteisessä makuuhuoneessa, mitä tuskin voi kutsua 
kodiksi.” Ibidem 
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vika så betraktas ty det eger att moraliskt värde och bör icke stå i jembredd 
med den döda materiella varan.416 

Luokkataisteluopista esitelmöitsijä lienee ollut tietoinen, sillä Marxilta ja Engel-
siltä tilattu ohjelmakirjoitus Kommunistinen manifesti (1848) oli käännetty ruot-
siksi vielä ilmestymisvuotenaan.417 Renhult oli kuitenkin pidättyväinen arviois-
saan sosialismista tai kommunismista. Hän ei halunnut paljastaa tai lyödä omaa 
kantaansa lukkoon, mutta antoi kuitenkin ymmärtää, että niinkin huonoon suun-
taan asiat voivat kehittyä, että näihin oppeihin joudutaan vielä turvautumaan: 
”Arbetarnas sammangaddningar i flera länder mot Fabrikanterna och deras 
vägran att arbeta har föranlett uppkomsten af flera läror för att motverka det 
ondas tilltagande neml. communism och socialism, men dessa läror hvila ännu på 
discussionens bord”.418 

Se arvo, joka laskettiin ruotsalaisen päivätyöläisen työlle, hänen ainoalle 
omaisuudelleen, oli Renhultin saamien tietojen mukaan hieman yli 123 riikintaa-
leria vuodessa. Se merkitsi, että kolmilapsisen perheen tuli pärjätä keskimäärin 
kolmella shillingillä päivässä, mikä Renhultin mukaan kuulosti mahdottomalta. 
Köyhän työläisperheen toimeentulomahdollisuuksia eritellessään Renhult oli 
päässyt oman yhteiskuntaoppinsa perusajatuksiin. Ihmiset tuntevat vetoa toisiinsa, 
tarvitsevat toisiaan ja liittyvät yhteen. Tämä yhteisöllinen vetovoima piti Renhul-
tin mukaan yhteiskuntaa koossa. Uusi teolliselle tuotannolle perustuva yhteiskun-
ta rikkoi kuitenkin ihmisten väliset perinteiset siteet eikä kyennyt luomaan uuden-
laista yhteisyyttä. Siinä mielessä se oli jopa huonompi kuin vanha patriarkaalinen 
järjestelmä: ”Men hvem finnes icke att det nuvarande arbetssystemet är en mot-
sats till det patriarkaliska – Arbetarne äro hvar för sig enstaka främlingar, de 
kunna icke sluta sig till någon gemensam medelpunkt, de ega icke någon gemen-

                                                        
416 ”Moraalisessa mielessä tällaisen järjestelmän seuraus on väistämättä se, että työläinen kadottaa 
kaiken mielekkyyden elämästään, kun työ, hänen ainoa omaisuutensa, alennetaan kauppatavaraksi, 
jonka arvo nousee ja laskee konjunktuurien mukaan. Ajatellaan, että työn täytyy  väistyä, sillä siihen 
liittyy vain moraalisia arvoja eikä se ole yhdenvertainen kuolleen materiaalisen tavaran kanssa. 
Ibidem. Vaikka Renhultin esitys muistuttaa tässä kohden nuoren Marxin vieraantumisteorioita, hän 
lienee saanut enemmän vaikutteita ajan pauperismia käsittelevästä kirjallisuudesta, jossa käsiteltiin 
laajasti köyhyyden moraalisesti kurjistavaa vaikutusta. Israel 1971, 11–15. 
417 Manifesti julkaistiin nimellä Kommunismens röst (1848). Gamby 1978, 200–212. 
418 ”Työväen yhteenliittymät tehtailijoita vastaan ja työstä kieltäytymiset ovat monissa maissa tuotta-
neet oppeja, jotka asettuvat vastustamaan pahaa kehitystä, tarkoitan kommunismia ja sosialismia, 
mutta näissä opeissa on vielä paljon keskusteltavaa.” Föredrag 5.5.1850, OBs (KB). 
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sam beskyddare, ingenting motsvarande ett hem”.419 Yhteisyyden ja liittymisen 
tarve kiteytyi Renhultin mukaan kaipuussa kotiin ja perheeseen. Uuden teollisen 
tuotantotavan turmiollisuus oli pohjimmiltaan siinä, että se vei työläisiltä mahdol-
lisuuden perheen perustamiseen. Vaikka ei ollut kehumista perheen perustaneilla-
kaan, perheetön päivätyöläinen oli Renhultin mukaan yhteiskunnan onnettomin 
olento: 

Behofvet af ett hem är en naturlig åtrå hos hvarje människa, ty hemmet är det 
första hon lär känna, derföre är hemluften henne kärt och bör vara det för en 
god människa. – Arbetarn som icke har något hem efter det nyare arbetssy-
stemet finner sig enstaka i sitt hemland, -- Inut drifves han vemodståndigt att 
bilda sig ett hem, han ingår äktenskap, fast han icke vet, om han alla dagar 
kan skaffa föda åt hustrun och barn. Det är en mörk tafla, att upprulla allt det 
elände som råder inom denna klass i alla industriella länder, giftermålen blif-
va tidigare, barnen flera och daglönareklasserna talrikare, för stora mot ar-
betsbehofvet och slutligen förvandlade till fattigklasser -- Sålunda är hem-
mets band till en stor del brutna och medlemmarne söndra sig från hvarandra 
och ingen förbättring i deras tillstånd synes möjlig.420 

Renhult piti näin määriteltyä työväenkysymystä aikansa kipeimpänä ongelmana. 
Ongelma oli lähtökohdiltaan ja päällisin puolin taloudellinen, sillä rautainen palk-
kalaki näytti pitävän työansiot minimissään. Kipeimmillään työväenkysymys oli 
kuitenkin sosiaalista vieraantumista aiheuttavana ongelmana. Sivistysseura toi 
työväelle hieman lievitystä, mutta taloudelliseen realiteetteihin se ei voinut vai-
kuttaa:  

Men gifve Gud att samhällena fredligt och med jemna och säkra steg måtte 
utveckla sig efter tidens fordningar och folkets behof och vårt kära fädernes-
land måtte stå som ett exempel för andra länder i fredligt framåtskridande. 

                                                        
419 ”Mutta kenestäpä nykyinen työn organisointi ei olisi vastakohta patriarkaaliselle järjestelmälle. – 
Työläiset ovat irrallisia, yksittäisiä muukalaisia, heillä ei ole mitään yhteistä liittymäkohtaa, heillä ei 
ole yhteistä suojelijaa, ei mikään mikä muistuttaisi kotia. Ibidem. 
420 ”Kodin tarve on jokaisen ihmisen luonnollinen halu, sillä koti on se mitä hän ensiksi oppii tunte-
maan, ja siksi on kodin henki hänelle rakas ja sen täytyy olla rakas jokaiselle hyvälle ihmiselle. – 
Työläinen jolla ei nykyisessä järjestelmässä ole kotia, tuntee itsensä vieraaksi omassa kotimaassaan. -
- Sisäisesti hän tuntee kaipuuta kodin perustamiseen, hän solmii avioliiton vaikka ei tiedä, voiko hän 
kuuna päivänä hankkia elantoa vaimolle ja lapsille. On totisesti sysimusta kuva paljastaa kaikki se 
kurjuus mikä kohtaa tätä luokkaa kaikissa teollisuusmaissa, avioliitot solmitaan aikaisemmin, lapsia 
syntyy enemmän ja päivätyöläisten luokka kasvaa lukuisammaksi, liian suureksi työn kysyntää ajatel-
len ja lopulta se muuttuu köyhälistöksi, -- Niin on perheen side suureksi osaksi murtunut perheenjäse-
net ajautuvat erilleen toisistaan, eikä mikään parannus heidän tilassaan näytä mahdolliselta”. Ibidem. 
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Lugn och moderation eger den då det gäller, detta må vara en borgen för lös-
ningen af samhällets vigtigaste fråga.421 

Olav Renhult ei Trädgårdhin tavoin tuntenut mielenkiintoa Weitlingin vallanku-
moukselliseen käsityöläiskommunismiin eikä viehtynyt Götrekin harrastamasta 
ikarismista.422 Hän oli käytännön mies, joka tunsi omakohtaisesti perheellisten 
käsityöläiskisällien kovan osan. Hän ei puheenvuorossaan lopultakaan uskaltanut 
esittää kohtalotovereilleen käytännöllistä ulospääsyä, mutta toivoessaan ääneen 
työväenkysymyksen rauhanomaista ratkaisua hän taisi tietämättään tulla ennakoi-
neeksi ruotsalaisen yhteiskunnan vastaista kehitystä. 

Luokkaveljeyden ideologia 

Renhult ei salannut julkisissa puheenvuoroissaan köyhimmän työväen masenta-
vaa taloudellista ja henkistä tilaa. Kokonaan toisenlainen kuva työväen asemasta 
oli sivistysseuran säätyläisjohdolla. Sivistysseuran puheenjohtaja Ossian Borg 
laati puheenvuoronsa mielellään runoiksi, joita hänen arkistossaan on useita. Yksi 
niistä on päiväämätön runoelma, jossa riimitellään eräänlaisista ihannetyöläistä. 
Runon sankareita ovat ”dagakarlen” (päiväläinen) ja käsityöläinen. Tyypittelyl-
lään Borg pyrki jonkinlaiseen maaseudun ja teollistuvan kaupungin kokoavaan 
yhteisnäkemykseen. On mahdollista, että runo on laadittu Renhultin vuonna 1850 
pitämän esitelmän vaikutuksesta. Tämä esitti niin lohduttoman kuvan päiväläisen 
todellisuudesta, että Borg halusi sepittää sille runomuotoisen vastineensa: 

När ljuset fram ur aftons skyar tågar / och omkring rymden slåt sitt purpåur-
hand, / när dagens milda sol från fältet lågar / och strör sitt guld utöver haf 
och land; / Med knäppta händer , blicken mot det höga / i helig andakt daga-

                                                        
421 ”Mutta suokoon Jumala, että yhteiskunnat rauhanomaisesti, tasaisin ja varmoin askelin voisivat 
kehittyä vastaamaan ajan vaatimuksia ja kansan tarpeita, ja että meidän rakas isänmaamme voisi olla 
esimerkkinä muille maille rauhanomaisessa edistyksessä. Rauhallisuutta ja kohtuutta sillä kyllä on 
tiukan paikan tullen, olkoon se takuuna myös yhteiskunnan tärkeimmän kysymyksen ratkaisemisesta. 
Ibidem 
422 Gamby 1978, 207. 
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karlen står, / och ber en bön så varm som dagens öga, / så frisk, så ren som 
daggens perletår.423 

Ympärillään aaltoilevat viljavainiot peltomies hiljentyy hartauteen, aivan kuin 
Millet’n kuuluisassa mutta hieman myöhäisemmässä maalauksessa ”Iltasoitto” 
(1857–59): ”Han prisar Gud som kraft och glädje räcker / åt odlarns flit, belönt 
så rikt så huldt”.424 Kuva on kaunis ja epäilemättä se ihanne, jota liberaali sivis-
tyneistö halusi työväestölle välittää: uskonnollisuuden sävyttämä kiitollisuus. Ei 
puhettakaan rautaisesta palkkalaista, työstä vieraantumisesta ja yhteisöllisten 
perusrakenteiden särkymisestä. Renhultin esiin nostamille yhteiskunnallisille 
ongelmille ei yksinkertaisesti ollut sijaa Borgin maalaamassa tyyppikuvassa.  

Tukholman sivistysseuran jäsenet eivät olleet maatyöläisiä, vaan kaupungin 
käsityöläisiä, joten heitäkin oli muistettava. Kolmannessa säkeistössä Borg vaih-
taa näyttämön viljavainioista käsityöläisen verstaaseen. Sielläkin rukoillaan:  

Så stiger mången suck och många böner / från Handtverkarns arbets friska 
själ / upp till den Magt som all hans sträfvan kröner / med både andeligt och 
timligt väl. / I arbetshyddan slutas hjertan samman / af Bildningsljuset strålar 
eldade, / och hvarje bön, så varm så skär som flamman / Ej ohörd stiger upp 
till Himlarne.425 

Borg oli tietämätön niistä elinkeinovapautta ajaneen lainsäädännön vaikutuksia, 
jotka olivat antaneet aiheen sivistysseuran perustamiseen. Renhult oli omissa 
puheenvuoroissaan alusta lähtien korostanut, että ammattikuntien lopettaminen oli 
hajottanut käsityön harjoittajien sosiaaliset siteet. Käsityöläisnuorukaiset joutuivat 
tämän vuoksi aivan tuuliajolle.426 Borgille mestari kisälleineen ja oppipoikineen 
oli kuitenkin yhä yhtä suurta perhettä. Hänen hellimänsä ajatus työpajan yksimie-
lisyydestä tarkoitti patriarkaalista isäntävaltaa, jossa kisällit ja oppipojat pysyivät 
tottelevaisina omalle mestarilleen. Porvarillinen perheidylli ulotettiin näin työpa-

                                                        
423 ”Kun illan kajo taivaan rantaa kiitää / ja purppuraisin käsin pilvet piirtää, / kun päivän valo niityn 
yllä laskee / ja kultaa yli maan ja meren sirottaa. / Kätensä ristii, katseensa taivaalle nostaa / päivä-
mies hartaushetkeen pysähtyin / ja rukous  nousee lämmin kuin päivän silmä, / terveenä, puhtaana 
kuin kasteen kyynelhelmi.” ”När ljuset fram ur aftons skyar tågar”, OBs (KB). Tekstissä on monia 
yliviivauksia ja korjauksia, mutta ei mainintaa mahdollisesta esityspäivästä. Paperissa ei ole edes 
allekirjoitusta, mutta käsiala ja tyylilaji paljastavat tekijäksi Borgin. 
424 Ibidem. 
425 ”Niin nousevat monet huokaukset ja rukoukset / myös käsityön puuhasta terveestä / kohoten luo 
korkeuksien Herran, joka hänen vaivansa kaiken kruunaa / niin ajallisella kuin iankaikkisella hyvällä. 
/ Työpajassa sydämet liittyvät yhteen / Sivistyksen tulen loisteessa / ja kaikki rukoukset lämpiminä, 
kuulaina kuin liekki / kuultuina nousevat korkeuksiin.” Ibidem. 
426 Ptk. 26.10.1845, bihang 2, SBC ptkh (ARAB). 
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joihin ja työväen majoihin: ”Det är den högsta fröjd på jorden skänkas / Handt-
verkarn; sitt trefna stilla bo, / när öfver barn och make friden sänkas / med gyllna 
frukt af Kärlek, Hopp och Tro - /”.427 Niin päivätyöläisen mökkiä kuin käsityöläi-
sen majaakin sävytti elämän perusvireenä syvä ja harras uskonnollisuus. Porvaris-
ton käsitys sivistyksestä oli, että työväki jalostuisi omassa asemassaan uskollisiksi 
alamaisiksi. Työväen taloudelliseen asemaan ei tällöin tarvinnut puuttua. Tästä oli 
kyse luokkaveljeyden ideologiassa. 

Ossian Borgin ”När ljuset fram ur aftons skyar tågar” kohoaa idealismissaan 
niin huikeisiin korkeuksiin, että suoritusta on vaikea ylittää. Ehkä runoelma sen 
vuoksi jäikin pöytälaatikkoon. Puheenjohtajalla oli ilmankin riittävästi tilaisuuk-
sia saada äänensä kuuluviin. Jo sivistysseuran ensimmäisessä vuosijuhlassa loka-
kuussa 1846 esitettiin 12-säkeistöinen juhlaruno.428 Siitä on myös käsikirjoitettu 
versio Tukholman Sivistysseuran arkistossa.429 Teksti on sekä painettuna että 
käsikirjoitettuna ilman tekijätietoja, mutta tyylilaji paljastaa sen seuran puheen-
johtajan sepittämäksi: 

Mödornas son! / Lön för ditt dagsverk du skörde, / Gud och din Konung du 
vörde / Mödornas son! / Fädernesland! / Ära med konstflit och dygder! / Ska-
pa till blomstrande dygder / Fädernesland! I Endrägt och tro! / Slute den ido-
ge samman / Rena och skära som flamman /Endrägt och tro! / Kärlek och 
Hopp! / Aldrig ifrån dig bortvike! / Skänk åt en olycklig like / Kärlek och 
hopp! / Bildning och ljus! Vise den forskande anden / Vägen till himmelska 
landen. / Bildning och ljus!430 

Iskevissä säkeissä Borg puhuttelee käsityöläistä vaivojen lapseksi ja kehottaa tätä 
tyytymään osaansa ja ahkeroimaan ammatissa, jonka on Jumalalta saanut. Hänen 
tulee ottaa ajastaan vaarin, sillä elämä on lyhyt ja pian ohi, vaalia rauhaa sekä 
omassatunnossaan että maailmassa, karttaa turhamaisuutta ja liehakointia sekä 

                                                        
427 ”Ylimmän auvon maan päällä saa / Käsityöläiselle kun tyven onnen majassaan / rauha annetaan 
ylle lasten ja puolison / hedelmänä kultaisena Rakkaus, Toivo ja Usko – /” ”När ljuset fram ur aftons 
skyar tågar”, OBs (KB). 
428 Borgin ensimmäisestä esiintymisestä Tukholman Sivistysseurassa tuli siinä mielessä historiallisesti 
merkittävä puheenvuoro, että kun se saksittiin turkulaiseen Åbo Tidningar-lehteen, tieto sivistysseu-
roista levisi myös Suomeen. ”Bildningscirkeln” (umu) ÅT 28.11.1846. 
429 Sång på Bildnings-cirkelns Högtidsdag d. 25 October 1846, OBs (KB). 
430 ”Vaivojen lapsi! Palkan soi päiväsi työ! Herraa ja Kruunua palvo  Vaivojen lapsi! / Isies maa!  
Kunnias taito ja hyve!  Luo sille kukkea maine  Isies maa. / Sopu ja usko!  Uutteran yhdistäköön!  
Liekkinä karkaise puhtaaks,  Sopu ja  usko! Rakkaus ja toivo! Kuunaan ei  väistykö pois! Lahja suo 
onnettomalle,  Rakkaus ja toivo! / Sivistysvalo! Viitoita tutkivalle tie taivaan valtakuntaan! Sivistysva-
lo!” Ibidem.  
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tyytyä elämässään (sääty-yhteiskunnan) ikuisiin lakeihin. Lopuksi Borg toivottaa 
rauhaa vaivatun tomumajalle, kun tämä sielu maallisen vaelluksen päätteeksi 
kiitää taivaan asuntoihin. Tällaisen työläisen nimi elää ja sitä siunataan tässä ajas-
sa kauan.431  

Jatkoa seurasi. Sivistysseuran toisissa iltahuveissa 28.2.1847, joissa Borg piti 
esitelmän otsikolla ”Handtverkarens hem – Moraliskt föredrag”. Borgin moraali-
nen esitelmä on 26-säkeistöinen runo, ja sitä pidettiin niin tärkeänä, että se jul-
kaistiin myöhemmin eripainoksena.432 Vaatimaton käsityöläiskoti ylistettiin Bor-
gin säkeissä lähes ylimaallisiin mittoihin: 

Ej lösryckt från familjekretsen står / Den aktade och gode Verkstadssvennen; 
/ Vid mästarns bord sin goda spis han får, / i mästarn vördar han den trogne, 
gode vännen, / Som själen är uti familjens ring, / der kärlek hvarje länk sig 
slutar kring.433 

”Työpajapassarit” eli oppipojat asuivat vielä mestarinsa taloudessa ja saivat tältä 
niukan elantonsa. Vastalahjaksi heidän tuli kunnioittaa mestariaan yli kaiken. 
Tämä ei kuitenkaan ollut vanhaa ammattikuntalaitoksen alamaisuutta. Ammatti-
kuntien aika oli ohi, ja oppipoikia ohjattiin uuteen, vapaaehtoiseen sopimukseen 
perustuvaan sitoutumiseen mestareihin.  

Ihanteellinen näkemys kätki sen karun todellisuuden, josta Renhult oli pu-
heenvuoroissaan yrittänyt kertoa. Ossian Borgin runoelmat onkin tulkittava pu-
heenvuoroiksi siinä ideologisessa kamppailussa, jota Tukholman sivistysseurassa 
jatkuvasti käytiin käsityöläisen ja keskiluokkaisen toimintalinjan välillä. Käden-
vääntö oli alkanut perustajakolmikkoon kuuluneen puheenjohtaja Ellminin var-
haisella syrjäyttämisellä ja jatkui puheenjohtaja Borgin väsymättömällä runojen 
sepittämisellä.  

Olav Renhultille täytyi olla pettymys se sanahelinä, jolla hänen puheenvuo-
ronsa sivistysseurassa asiallisesti torjuttiin. Hänellä ei varmasti ollut mitään lyyri-
siä runokuvia vastaan, olihan hän itse todennut, että inhimilliseen sivistykseen 
kuuluu kyky liikuttua taiteesta. Borgin puheenvuorot olivat kuitenkin pateettisuu-
teen asti paisuteltua luokkaveljeyden idylliä, eikä mikään alleviivannut kuilua 

                                                        
431 Ibidem. 
432 Borg 1847. 
433 ”Ei irrallaan perhepiiristä ole / työpajan kelpo oppipoika, / mestarin pöydästä saa hyvän ravinnon 
/ mestaria kunnioittaa hän kuin uskollista ystävää , / sydämenä perheen yhteen liittää / rakkaus jokai-
sen jäsenen toisiinsa.” Ibidem. 
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sivistysseuran puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenenä toimineen kisällikunnan 
luottamusmiehen välillä niin selvästi kuin ne. 

Ruotsin sivistysseuraliikkeestä kehkeytyi maan työväenliikkeen ensimmäinen 
vaihe. Lindgren kutsuu sitä ja seurannutta liberaalin työväenliikkeen kautta ”esi-
sosialistiseksi” työväenliikkeeksi, joka alkoi 1840-luvun puolivälissä ja jatkui 
1850-luvun alkuun. Liikkeen ylevänä tavoitteena oli vapaan kansansivistystyön 
kautta saattaa työväki ja sivistyneistö kosketuksiin toistensa kanssa.434 Käytän-
nössä se tapahtui luokkaveljeyden ideologiaa levittämällä. Suurin osa sivistysseu-
roista hiipui kuitenkin nopeasti, vain muutaman vuoden toimittuaan. Muutamat 
sivistysseurat onnistuivat kuitenkin jatkamaan toimintaansa 1860-luvulle asti. 
Tukholmassa toimittiin vuoteen 1861 ja Göteborgissa vuoteen 1866 asti, ja Gäv-
lessä toimi sivistysseuran kirjasto vuonna 1869 tapahtuneeseen kaupungin paloon 
asti. Pitkäikäisin oli Karlskronan sivistysseura, joka lakkasi toimimasta vasta 
vuonna 1877.435 

Sivistysseurat menestyivät lyhyestä vaikutusajasta huolimatta kansansivistys-
tä koskevassa tehtävässään yleensä hyvin. Kansantajuisten luentojen järjestämi-
nen ja kirjastojen ylläpitäminen edellytti kuitenkin kokonaan uudenlaisen julkisen 
tilan luomista, mikä oli huomattavan vaikea tehtävä. Vuosisatoja erillään ja omis-
sa yhteisöissään eläneet yhteiskuntaluokat eivät noin vain sulautuneet yhdeksi 
suureksi perheeksi. Monissa sivistysseuroissa muodostui lopulta kaksi kilpailevaa 
suuntaa: kisällikunnan radikaali toiminta ja porvariston patriarkaalinen valvonta. 
Näiden kahden vastakkainasettelu näkyy kaikkein selvimmin Tukholman sivistys-
seurassa. Räätälinkisälli Olav Renhultilla oli kokonaan toisenlainen näkemys 
työväestön tilasta ja tarpeista kuin seuran puheenjohtajalla Ossian Borgilla. Myös 
Göteborgin ja Malmön seurojen vaiheissa on jälkiä tästä perustavasta vastak-
kaisasettelusta. Seurojen perustajat saattoivat olla yhteiskunnallisesti radikaaleja, 
mutta mukaan liittyneet porvarilliset ainekset olivat idealismistaan huolimatta 
kiinni sääty-yhteiskunnan sanattomissa sopimuksissa. Ruotsalaisessa sivistysseu-
raliikkeessä työväestön hyväksi tehtävä työ oli vielä sivistyneen porvariston kä-
sissä. 

                                                        
434 Lindgren 1927, 17–21. 
435 Landelius 1936a, 55. 
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4 Työväki ja sivistysseurat suomalaiseen 
julkisuuteen 

4.1 1840-luvun aatteet Suomessa 

Suomessa oli käytännössä mahdoton perustaa entisen emämaan kaltaisia sivistys-
seuroja vielä Nikolai I:n hallitessa. Oli odotettava yhteiskunnallisten olojen va-
pautumista 1850-luvun puolivälistä Krimin sodan ja hallitsijanvaihdon jälkeen. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö maan harvalukuinen sivistyneistö olisi jo 
1840-luvulla ollut perillä siitä, mitä naapurimaissa tapahtui. 1840-luvun aatteelli-
nen murros tuntui myös Suomessa.436 Välittömin vaikutteiden kanava sivistyneis-
tölle oli ulkomainen opintomatkailu, ”Eurooppalainen kierros”, joka oli tosin 
mahdollista vain harvoille. Silti lyhytkin käynti Ruotsissa avarsi maailmankuvaa. 
J. V. Snellmanin ensimmäinen ulkomaanmatka kesti kolmisen vuotta, kun hän 
vuosina 1839–1840 ja 1840–1841 oleskeli Ruotsissa ja teki siinä välissä Euroo-
pan kierroksensa Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Nuori Zachris Topelius kävi 
kesällä 1843 Ruotsissa ja parin vuoden kuluttua Räävelissä eli Tallinnassa. Ulko-
maisten sanoma- ja aikakauslehtien seuraaminen oli myös tärkeää. Niistä käännet-
tiin ja muokattiin artikkeleita myös suomalaisiin sanomalehtiin. Borgå Tidningis-
sä oli jo vuonna 1840 artikkeli Saint-Simonin ja Robert Owenin sosialismista, ja 
muutamaa vuotta myöhemmin Åbo Tidningar julkaisi kokonaisen artikkelisarjan, 
jossa Saint-Simon, Owen ja Fourier esiteltiin lukijoille.437 

Kaksi kyvykästä ja keskenään kilpailevaa lehtimiestä, Snellman ja Topeli-
us, olivat ensimmäisten joukossa, jotka meillä ymmärsivät aktiivisesti seurata 
sosialististen aatteiden etenemistä Euroopassa.438 Snellman julkaisi lehdissään 
laajoja katsauksia ja kirjallisuusarvosteluja. Hän ennakoi uuden yhteiskuntaluo-
kan, työväestön nousun, myös sen mukanaan tuomat yhteiskunnalliset ristirii-
dat.439 Topelius toimitti vuosina 1842–60 Helsingfors Tidningaria ja kehitti uu-
denlaista journalistiikkaa, jossa runoilla, pakinoilla ja kolumneilla oli tärkeä sija. 

                                                        
436 Haapala 1990, 9–10. 
437 ”Saint-Simonismen och Socialismen” (art) BT 6.5.1840, 9.5.1840; Enckell 1970, 14. 
438 Savolainen 2002, 14–15. 
439 Haapala 1990, 213. 
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Hän raportoi päivänpoliittisista tapahtumista ja näki tarkasti myös oman lähiym-
päristönsä sosiaaliset ongelmat.440 

4.1.1 Snellman ja nouseva työväenluokka sivistyskysymyksenä 

Snellmanilla oli Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja lukeneisuus ja sen vuoksi 
erinomaiset edellytykset kommentoida sitä aatteellista kuohuntaa, jota 1840-luku 
runsain määrin tarjoili. Vuosien 1839–42 ulkomailla oleskelu oli antanut hänelle 
hyvät valmiudet kansainvälisten asioiden seuraamiseen. Jo teoksessaan Läran om 
staten vuodelta 1842 hän toi lyhyesti esille ajatuksiaan sosialismista, jonka edus-
tajista hän tässä vaiheessa tunsi paremmin oikeastaan vain Saint-Simonin koulu-
kunnan. Snellman torjui hyödyttöminä haaveina erityisesti sosialismin edellyttä-
män yksityisomaisuuden poiston ja omaisuuden tasajaon.441 Ihmisluonto ei hänen 
mukaansa pitkän päälle taipuisi yhteisomistukseen, joten hän tuomitsi aatteen 
kategorisesti. Vallankumousta hän piti suorastaan järjenvastaisena, koska se ku-
mosi lait ja toi niiden sijaan anarkismin ja väkivallan.442 Samalla kannalla Snell-
man pysyi vanhuuden päiviinsä asti.443  

Työväenluokka ja kommunismi 

Tämä ei kuitenkaan estänyt häntä pohtimasta yhteiskunnallisia epäkohtia. Vuonna 
1844 hän esitteli Saiman kolmannessa numerossa Grannier de Cassanacin kirjan 
Histoire des classes industriales (1838), joka oli ilmestynyt ruotsiksi vuonna 1843 
nimellä Den arbetande klassens historia.444 Arvioinnista voi päätellä, että Cas-
sanac tarkasteli lähinnä perinteistä sääty-yhteiskunnan luokkajakoa, ja siinäkin 
suurimmaksi osaksi antiikin yhteiskunnan kahtiajakoa orjiin ja omistajiin. Teos 
herätti kuitenkin Snellmanissa omaa aikaa sivuavia pohdintoja. Vaikka ihmisen 
aineellisia intressejä ei pitäisi liikaa korostaa, sillä historia on pohjimmiltaan in-
himillisen hengen liikettä, ei Snellmanin mukaan voi kieltää, etteikö inhimillinen 
kehitys ilmenisi myös aineellisten tarpeiden tyydyttämisessä. Hän kysyi, eikö 

                                                        
440 Esim. artikkelit ”Om den tjänande klassens ställning” (art.) HT 19.3.1845; ”Besparingsbolag för 
arbetarklassen” (art) HT 22.6.1846; ”Ögonkast 2. Frankrike år 1846” (art) HT 20.2.1847; ”Kapten 
Leopold i Bender”, HT 29.11.1848. 
441 Laine 1981, 14. 
442 ”Valtio-oppi”, KTS 5, 146, 263. 
443 ”Om socialismen” (art.) Morgonbladet 14.8.1878, 16.8.1878. 
444 ”Työtätekevien luokkien historia”, Saima no 2, 11.1.1844; KTS 6, 44–48. 
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kansojen liikehdinnän syy aina ollut tyydyttämättömissä aineellisissa tarpeissa.445 
Näin hän osoitti ymmärtävänsä taloudellisten tekijöiden ja sosiaalisten ongelmien 
yhteyden. Nouseva yhteiskunnallinen myrsky oli pukeutumassa kaupunkiköyhä-
listön kaapuun. Neljä vuotta myöhemmin, kun myrsky oli jo puhjennut, Snellman 
kirjoitti: 

Uhkaavimmassa muodossa proletariaatti on tullut esiin niissä maissa, joissa 
on pitkälle kehitettyjä manufaktuureja ja niiden synnyttämiä suurkaupunkeja. 
Kaikki näyttää kuitenkin osoittavan, että tämä on vain esinäytöstä niille yh-
teiskuntaoloille, joita proletaarin määrän lisääntyminen ennemmin tai myö-
hemmin pakostakin aiheuttaa maata viljelevän väestön keskuudessa.446 

Snellman ei lainkaan epäillyt, ettei perustava yhteiskunnallinen murros, teollistu-
minen sosiaalisine ongelmineen, ennen pitkää saavuttaisi myös takapajuista Suo-
mea. Vuonna 1846 hän ilmaisi käsityksenään, että eurooppalainen yhteiskunta oli 
jakautumassa kahteen kilpailevaan leiriin. Valta oli siirtynyt elinkeinoelämässä 
toimivalle keskiluokalle eli porvaristolle, mutta sen takaa oli nousemassa uusi 
yhteiskunnallinen vaikuttaja, työväenluokka. Snellmanin mukaan työväestö toimi 
Englannissa chartistiliikkeessä, Ranskassa kommunistien soluissa ja Sveitsissä 
kanavanaan saksalaisperäinen käsityöläiskommunismi.447 Snellman oli huolissaan 
pääomien kasautumisesta ja työntekijöiden oikeuksien polkemisesta ja piti myön-
teisenä työväestön toimintaa näissä liikkeissä. Hän arvosti erityisesti sitä, että 
näissä liikkeissä konkretisoitui ”työtätekevien joukkojen tietoisuus omista oikeuk-
sistaan, niiden suuntautuminen poliittiseen vaikuttamiseen sekä lainkuuliainen ja 
systemaattinen toiminta”.448  

Vallankumousvuonna 1848 Snellman kirjoitti laajan kaksiosaisen tutkielman 
otsikolla ”Modernia ranskalaista kirjallisuutta”, joka ilmestyi Saiman tilalle pe-
rustetun Litteraturbladin toukokuun ja elokuun numeroissa.449 Ajan tavan mukaan 
hän ymmärsi kirjallisuudella lähes kaikkea painettua sanaa. Niinpä hän esitteli 
tutkielmassaan myös uusimpia yhteiskuntafilosofisia aatteita mainiten erityisesti 

                                                        
445 KTS 6, 44 
446 ”Proletariaatin historia”, Litteraturbladet no 8, heinäkuu 1848, KTS 11, 206. 
447 ”Ulkomaista kirjallisuutta”, Kallavesi n:o 5, Saiman liite, 19.9.1846. KTS 9, 254. 
448 ibidem. 
449 ”Modernia ranskalaista kirjallisuutta” (art.) Litteraturblad n:o 5 ja 9, toukokuu ja elokuu 1848, KTS 
11, 66–138. 
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kommunismin ja sosialismin.450 Ensin mainittuihin lukeutuivat hänen mukaansa 
anarkisti Proudhon ja ranskalaiset utopistit, sosialisteihin hän luki Fourierin. Lit-
teraturbladin lukijakunta sai ensi käden tietoa kansannousujen taustalla vaikutta-
vista aatteista.451 

Snellman määritteli kommunismin yritykseksi luoda teoreettisin käsittein 
pohjaa yhteiskunnan uudelleen järjestämiseksi, keskeisenä vaatimuksena omai-
suuden tasainen jakautuminen. Kommunistiset opit eivät yleensä kieltäneet lain-
kuuliaisuutta eivätkä olleet ateistisia, joten Snellman ei myöskään pitänyt niitä 
yhteiskunnallisesti vaarallisina tai torjuttavina. Monet kommunismin kannattajista 
olivat jo hajaantuneet salaisiin yhdistyksiinsä, ainoastaan ikaristit olivat jossain 
määrin säilyttäneet laajan kannattajakuntansa. Näiden johtajaa Etienne Cabet’ta 
Snellman piti kuitenkin harmittomana haaveilijana. Kesäkuun 1848 verisessä 
kansannousussa Pariisissa kommunisteilla oli Snellmanin tietojen mukaan vähäi-
nen osuus.452 Sosialismin hän otti aatteena vakavasti, sillä sen kannattajat eivät 
vaatineet ainoastaan omaisuuden täydellistä tasajakoa, vaan yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden toteutumista. ”Työn organisointi” oli heidän iskulauseensa. 
Snellman oli elinkeinovapauden kannattaja eikä uskonut muihin yhteiskunnalli-
siin järjestelyihin. Avain pauperismin eli köyhäläisyyden voittamiseen oli hänen 
mielestään työväen sivistystason kohottaminen.453  

Sivistyskuilu ja alhaalta kasvava valistus 

Jo valtio-opillisessa pääteoksessaan Snellman pyrki selvittämään yhteiskunnalli-
set ongelmat laajan sivistysohjelman avulla. Sivistys olikin hänelle kaikki kaikes-
sa: alku ja lopputulos, väline ja päämäärä. Samoihin aikoihin, kun hän valmisteli 
tutkielmaansa ranskalaisesta kirjallisuudesta, hän esitteli saksalaisen H. W. Ben-
senin teoksen Die Proletarier. Hän ei itse lukenut kirjaa, vaan käänsi lehteensä 
Jahrbücher der Gegenwart -aikakauskirjassa ilmestyneen arvostelun. Tämä ar-
vostelukäännös on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että siinä tuotiin julki 

                                                        
450 Snellman erotteli nämä radikaalit aatteet toistaan, vaikka artikkelista ei kovin hyvin käy ilmi, miten 
hän erotteli ne toisistaan. Käsitteet kommunismi ja sosialismi olivat peräisin 1700-luvun lopulta, mutta 
ne otettiin yleiseen käyttöön 1830-luvulla ja yleistyivät vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Proudhon 
ja ikarismin oppi-isä Etienne Cabet käyttivät termiä kommunismi kuvaamaan radikaalia tasa-arvon 
ideaa. Sosialismin otti käyttöön englantilainen Robert Owen kirjoituksissaan ihanneyhteiskunnasta, ja 
hänen ohellaan sosialismi liitettiin myös Saint-Simoniin ja Fourieriin. Klinge 1998, 402. 
451 KTS 11, 99–102. 
452 KTS 11, 99–100. 
453 KTS 11, 101–102. 
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suomalaisille lukijoille sekä Friedrich Engelsin nimi että tämän tunnettu tutkimus 
Englannin työväenluokasta. Käännöksensä johdannoksi Snellman liitti omia poh-
dintojaan. Ranskan suuri vallankumous oli nostanut valtaan porvariston, ja 1800-
luvun puolivälissä sen asema oli kiistaton. Samalla oli kuitenkin sen ja tavallisen 
kansan välille auennut ammottava elintasokuilu, joka uhkasi jo yhteiskuntarauhaa. 
Snellman katsoi materiaalista puutettakin suurimmaksi yhteiskunnalliseksi epä-
kohdaksi porvariston ja työtä tekevien luokkien välisen sivistyskuilun: 

Mutta näin on kuilu tämän väestönosan [sivistyneen keskiluokan] ja suurten 
joukkojen välillä aina vain kasvanut. Omasta puolestamme olemme sitä miel-
tä, että näiden kahden suuri sivistyksellinen ero on todellinen syy yleiseen 
tyytymättömyyteen ja siihen uhkaavaan asenteeseen, jonka joukot ovat monin 
paikoin omaksuneet.454 

Sivistyskuilu oli Snellmanin mielestä kaikkialla Euroopassa ilmenneiden vallan-
kumousten, kansannousujen ja levottomuuksien perimmäinen syy. Historiasta oli 
kuitenkin johdettavissa se opetus, että vallankumoukset, olivat suhteellisen harvi-
naisia ja ohimeneviä ilmiöitä. Silti niiden tulisi sellaisenaankin opettaa sivis-
tyneemmille yhteiskuntaluokille, että väkivaltaisten mullistusten välttämiseen oli 
vain yksi tie: kansojen valistaminen. Snellman ei mieltänyt sivistystyötä niinkään 
tavalliseen kansaan kohdistuvana valistuksena kuin sivistyksen nousemisena kan-
san itsensä keskuudesta. Näin ollen hän arvosti kansankielistä, jopa työläislähtöis-
tä kirjallisuutta. Se oli alhaalta nousevan sivistyksen yksi keskeisiä ilmenemis-
muotoja.  

Artikkelisarjassa ”Ulkomaista kirjallisuutta” hän esitteli mm. Englannin ”kar-
tistirunoutta”.455 Termillä hän viittasi tietenkin aikansa englantilaisen työväenliik-
keen chartisteihin. Näiden keskuudesta nousi eräänlainen työväen sivistysliike, 
jota Snellman ylisti vuolaasti. Hän piti chartisteja esimerkillisenä siinäkin mieles-
sä, että näiden keskuudessa ilmeni työtätekevien joukkojen tietoisuus omista oi-
keuksistaan yhdistyneenä systemaattiseen ja lainkuuliaiseen poliittiseen toimin-
taan. Snellman piti chartisteja aitona sivistysliikkeenä. Tähän samaan ryhmään 

                                                        
454 ”Ulkomaista kirjallisuutta” Kallavesi n:o 5, Saiman liite, 19.9.1846, KT 9, 255. 
455 ”Utländsk litteratus” (art) Kallavesi n:o 5, 6 och 7. 19 och 26. IX, 3.X 1846. SA V, 283-298. Artik-
keli, jonka Snellman Kallavesi-lehteen ruotsinsi, on jäänyt pois käyttämästäni  Snellmanin koottujen 
teosten uusimmasta suomennoksesta. Siitä löytyy ainoastaan Snellmanin kirjoittama johdanto Kalla-
veden numerosta 5, 19.9.1846. 
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hän luki pari vuotta myöhemmin myös ranskalaisen poliittisen kirjallisuuden, 
joskin se vielä oli pikemminkin sivistyneistön kuin massojen liike.456 

Snellmanille kirjallisuus oli keskeinen vaikuttaja kansojen kehityksessä. 
Kirjallisuuden ja koko henkisen kulttuurin oli kasvettava niin lähellä kansan suur-
ta enemmistöä kuin mahdollista, sillä vain kansankielisen kirjallisuuden kautta 
abstraktit aatevirtaukset suodattuvat sivistävästi kansan parhaaksi. Näin hän aset-
tui ainakin välillisesti puoltamaan kaikkien kansankerrosten, myös työtä tekevän 
väestönosan, omakohtaisia sivistyshankkeita.457 Snellman piti jo 1840-luvulla 
tavoitteena, että tavallinen kansa voisi olla sivistyksen ja sivistystyön subjekti, ei 
ainoastaan kohde. 

4.1.2 Topelius ja Helsingin kansanhuvit 

Myös Zachris Topeliuksen kirjallisessa tuotannossa käsitellään 1840-luvun aat-
teellista kuohuntaa. Hänen päiväkirjoistaan löytyy vuosikymmenen alusta lähtien 
kohtuullisen pitkiä merkintöjä, joissa pohditaan maailman tapahtumia. Tätä poh-
tivaa tyyliä hän sittemmin kehitti julkaistessaan sanomalehtimiehenä laajoja ar-
tikkelisarjoja eri maista otsakkeella ”Ögonkast”. Esimerkistä käy merkintä, jossa 
22-vuotias maisteri arvioi restauraatioajan yhteiskunnallinen rauhan pettäväksi, 
kuin tyyneksi myrskyn edellä: ”En oro har bemäktigat sig folken; revolutionens 
fängslande vågor slå högt mot sina dammar. -- Nationerna hava förkänsla av en 
annalkande storm men stunden när den utbryter kan ingen säga. Det ligger ett 
qvalm i Europas luft som behöver åska och storm för att skingras”.458 Nuori To-
pelius osui arviossaan oikeaan. Erityisesti kannattaa huomioida se – ei kovin oma-
peräinen – kuvakieli, jossa kansannousuista käytetään romanttisia metaforia 
”fängslande vågor” ja ”storm”. Myrskyyn hän sitten vertasikin hullun vuoden 
vallankumouskuohuntaa kuuluisassa runossaan ”Våren 1848”: ”Jo saapuu, jo 
saapuu ylitse maan / kevätmyrsky pauhaten / -- / maan kietoo se myrskyn henki, ja 
taivas on hurmeinen”.459 

                                                        
456 KTS 11, 136. 
457 Karkama 1989, 173. 
458 Topelius 1924, 491, 493. “Levottomuus on ottanut kansat valtaansa, vallankumouksen kiehtovat 
tyrskyt lyövät vasten patoja. -- Kansoilla on aavistus lähestyvästä myrskystä, mutta kukaan ei osaa 
sanoa, milloin se puhkeaa. Euroopan henkinen tila on painostava, se vaatii puhdistuakseen tuulta ja 
myrskyä.“ 
459 ”Kevät 1848”. Suomennos Toivo Lyy. Topelius 1931, 161. 
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Kommunisteista ja sosialisteista 

Topelius tunsi hyvin ruotsalaiset yhteiskuntakriitikot ja yhteiskunnalliset keskus-
telijat Carl Jonas Love Almqvistin (1793–1866), Erik Gustaf Geijerin (1783–
1847) ja Fredrika Bremerin (1801–1865).460 Päiväkirjoissaan vuosilta 1846–1849 
Topelius kirjoitti useita muistiinpanoja otsikolla ”Kommunismi”, joissa hän teki 
lyhyitä luonnehdintoja sellaisista vallankumouksellisista kuin Louis Blanc, Etien-
ne Cabet ja Pierre-Joseph Proudhon.461 Viimemainitusta Topelius julkaisi lehdes-
sään lyhyen elämänkerrankin.462 Listasta voi päätellä, että Topelius ymmärsi 
kommunismin samalla tavalla kuin Snellman. Kyseessä oli yksityisomaisuuden 
lakkauttamiseen ja omaisuuden jakamiseen pyrkivä radikaali oppisuunta. Kom-
munisteista varsinkin Cabet lienee ollut Topeliukselle jossain määrin läheinen. 
Tämän teos Voyage en Icarie oli erittäin suosittu, ja Topeliuksen utopialuonnos 
maasta nimeltä Victoria lienee saanut vaikutteita juuri Cabet’n Ikariasta.463 Tope-
lius suhtautui kommunismiin kuitenkin torjuvasti, ja toisin kuin Snellman, hän 
näyttää suorastaan pelänneen sitä. Pohtiessaan eräässä artikkelisarjassa teollistu-
misen mahdollisuuksia Suomessa Topelius vertasi tilannetta Ranskan ja erityisesti 
Englannin kokemuksiin: 

Det rikaste land på jorden [Englanti] täres på förfärligt sätt af samtidens våd-
ligaste onda: pauperismen. Förr eller sednare måste mot penningens despo-
tism en reaction inträda och dess vålnad synes allaredan, än hotande än trös-
tande, stå vid samtidens horizont. Det är denna reaktion I dess vilda, om-
störtande, anarkiska form, som antagit skepnad af  k o m m u n i s m. 464  

Sotaisat ja väkivaltaiset maailmantapahtumat vertautuivat Topeliuksella usein 
nousevaan myrskyyn, ja vuonna 1846 hänellä oli tälle rajuilmalle jo nimikin: 
kommunismi. Tämä aatteen kannattajista ei hänellä ollut paljoakaan myönteistä 

                                                        
460 Enckell 1970, 13–14. 
461 ibidem 15. 
462 ”Proudhon – Biographie des deputes à l’assemblée nationale” (art) HT 2.9.1848. 
463 ”Det Landet Victoria” HT 17.2.1844. Klinge pitää Cabet’n kirjaa Topeliuksen innoittajana. Klinge 
1998, 404. 
464 ”Maailman rikkainta maata kalvaa kauheasti nykyajan vaarallisin tauti: pauperismi. Ennemmin tai 
myöhemmin on rahan hirmuvaltaa vastaan nouseva reaktio, ja sen haamu jo näkyy horisontissa, 
milloin uhkaavana, milloin lohduttavana. Tämän reaktion villi, kumouksellinen ja anarkistinen muoto 
on omaksunut kommunismin hahmon.” ”Industrin och dess uppkomst i Finland” (art) HT 20.5.1846. 
On muuten mielenkiintoista, että Topelius käytti kaksi vuotta ennen Kommunistisen puolueen manifes-
tin ilmestymistä kommunismista ja sen manaamasta vallankumouksesta sanaa ”aave”. Metafora näyt-
tää kuuluneen ajan yleiseen sanavarastoon, mistä Manifestin kirjoittajat sen kuuluisiin alkusanoihinsa 
sitten poimivatkin. Marx – Engels 1971, 17. 
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kerrottavaa: ”Vådligare för statens lugn äro de s.k. kommunisterne och socia-
listerne. Hvilka, i deras yttersta konsekvenser, fordra samhällets fullkomliga 
omskapande till jemnlikhet både i egendom och öfriga företräden, --”.465 Topelius 
kammoksui vallankumouksellisia aatteita ja oli huolissaan siitä, että valtaosa 
Ranskan työväenluokasta kannatti kommunistien ja sosialistien oppeja. Hän antoi 
kuitenkin näille tunnustusta kahdesta asiasta. Toimittajana hän ei voinut olla ihai-
lematta taitavia kirjoittajia, ja lisäksi hän myönsi, että uudet aatteet ainakin maltil-
lisemmissa muodoissa olivat nostaneet keskustelun aiheeksi kysymyksen työnja-
osta: Tässä maltillisessa muodossa kommunismi/sosialismi näytti Topeliuksesta 
reaktiolta rahapiirejä vastaan, joille omaisuuden kartuttaminen oli ainoa tavoitte-
lemisen arvoinen asia elämässä.466  

Lähiympäristön myötäelävä havainnointi 

Topelius ei ollut kovin syvällinen kansainvälisen politiikan ja aatevirtausten ana-
lysoinnissa. Sosialismi ja kommunismi merkitsivät hänelle väkivaltaista kumous-
ta. Topeliukselle oli ominaista lähiympäristön myötäelävä havainnointi. Hänellä 
oli herkkä sosiaalinen omatunto, ja häntä näyttää aidosti vaivanneen ajan suuri 
sosiaalinen eriarvoisuus. Myötätunto oli vähäosaisten puolella, kun hän vuonna 
1846 pohti lehdessään:  

Redan mången utmärkt statsekonom brakat sin hjerna med lösningen af det 
svåra problemet: huru en jemnare fördelning af förmögenhet skall kunna 
åstadkommas de olika samhällsklasserna emellan och i synnerhet huru den 
öfverhandentagande fattigdomen hos de arbetande skall förekommas.467  

Topelius oli aidosti huolissaan siitä, että köyhyys näytti vuosien mittaan vain 
lisääntyvän. Keväisin ja kesäisin riitti työmiehellä ansioita, mutta talvella hän sai 
perheineen tyytyä muutamaan kopeekkaan. Lapset oli silloin pakko lähettää ker-
juulle. Topelius uskoi asian ratkaisun paremmin tietäville, mutta uskalsi kuitenkin 
puhua nimenomaan omaisuuden tasaisemman jaon tavoitteesta. 

                                                        
465 ”Yhteiskuntarauhalle ovat vaarallisempia ns. kommunistit ja sosialistit, jotka äärimmäisissä vaati-
muksissaan ajavat yhteiskunnan täydellistä muutosta tasa-arvoiseksi sekä omaisuuden että muiden 
etuoikeuksien suhteen.” ”Ögonkast 2. Frankrike år 1846” (art) HT 20.2.1847.  
466  ibidem. 
467 ”Jo moni kansantaloustieteilijä on vaivannut päätään etsiessään vastausta vaikeaan ongelmaan: 
kuinka omaisuus voitaisiin jakaa tasaisemmin eri yhteiskuntaluokkien välillä, ja erityisesti kuinka yhä 
enenevä työväenluokan köyhyys voitaisiin estää.” ”Besparingsbolag för arbetarklassen” (art) HT 
22.6.1846.  
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Topelius käsitteli myös työnantajien ja työntekijöiden välisiä suhteita ja 
rinnasti palvelusväen ahtaat elinolot rikkaan yläluokan ylellisyyteen. Palvelusvä-
en lukumäärä oli tuon ajan yhteiskunnassa sosiaalisen arvoaseman määrittäjä, 
mutta Topelius tarkasteli palkollisasetusta kriittisesti: ”Bland alla klasser i sam-
hället finnes troligen ingen, som mera är i behof af bättre lottade medborgares 
välvilliga omtanke, än den tjänande klassen i städerna. -- tjänaren i städerna, och 
särledes i de större, är en träl under mildare form”.468 Asetus oli Topeliuksen 
mukaan kyllä kirjoitettu inhimilliseen henkeen, mutta jätti liian paljon isännän 
mielivallan varaan. Hän valitti, että uuden tavan mukaan palkollista pidettiin vie-
raana, ei enää perheenjäsenenä, niin kuin ennen. Näin palkolliset jäivät täysin 
turvattomiksi isäntäperheessään ja lopulta koko yhteiskunnassa.469 Topeliuksen 
huoli helsinkiläisestä palvelusväestä muistuttaa räätälinkisälli Olav Renhultin 
samanaikaista huolta tukholmalaisista kisällitovereistaan, kun nämä olivat jää-
mässä vaille isäntäperheiden suomaa sosiaalista kiinnittymistä.470 Ruotsissa oli 
mahdollista siirtyä suoraan sanoista tekoihin ja perustaa vaikkapa yhdistys epä-
kohtaa poistamaan. Suomessa viranomaiset eivät suostuneet tällaiseen julkisuu-
teen, joten oli vielä tyydyttävä sanomalehtikirjoitteluun. Olojen vapauduttua 
1860-luvulla tuli Topeliuksestakin yksi Helsingin ahkerimmista yhdistysihmisis-
tä.471 

Palvelusväen huono asema oli Topeliukselle ”egoismin” ilmenemismuoto. 
Egoismi oli yksi hänen yhteiskuntakritiikkinsä mielitermeistä, kokonaisia yhteis-
kuntiakin luonnehtiva käsite. Sitä eritellessään hän väläytteli kirjallisen ilmaisun 
lahjojaan:  

Det är icke den enskilda människan och medborgaren allena som lider af las-
ter och sjukdomar: hela samhällen och folk angripas stundom deraf, sönder-
slitas, förtvina och förgås som sjelfspillingar. -- Det gifves ett moraliskt ondt, 
som mer än något annat förgiftar nationernas sällhet, ett fint, förstörande gift, 
så mycket vådligare, som det framför andra äger egenskapen att dölja sig un-

                                                        
468 ”Kaikista yhteiskuntaluokista juuri kaupunkien palvelusväki tarvitsee eniten parempiosaisten 
kansalaisten huolenpitoa - - palvelussuhde erityisesti suuremmissa kaupungeissa on pientä orjuutta.” 
”Om den tjänande klassens ställning” (art.) HT 19.3.1845. Helsingissä porvariskotien palvelusväkeä 
oli vuonna 1850 noin 15 % ja vuonna 1870 jo 19 % väestöstä. Kuvernööri, kenraalimajuri J.M. Nor-
denstamilla kerrotaan olleen kaksitoista palkollista ja senaatin varapuheenjohtaja L.G. von Haart-
manilla peräti viisitoista Koko maassa heitä oli keskimäärin 11 % väestöstä. Waris 1950, 96–99. 
469 ibidem. 
470 ”Utkast till Skräddargesells Sällskapets i Stockholm. Historia jemte Reflexioner öfv. sällskapets 
nuvarande ställning”. Ptk. 26.10.1845, bihang 3, SBC ptkh (ARAB). 
471 Nyberg 1950, 359. 



 

 146 

der makten och hvitaste oskuld. Klokhet och omtanke om sin fortkomst heter 
detta gift i förskönande hvardagstal, men i sanningens domstol heter det ego-
ism, och ingen pest, ingen cholera har kostat menskligheten så många offer 
och tårar som den ofta beprisade ”omtanke om eget väl.” 472 

Topeliuksen tekstissä ilmaukset ovat voimakkaita, moralisoivia ja tunteita nosta-
via. Snellmanin mukaan Topeliuksen kaltainen runoilija pyrki epäkohtia arvostel-
lessaankin liittymään korkeimpiin päämääriin, yleviin aatteisiin ja idealisoiviin 
näkökulmiin.473 Hieman sarkastisesti hän totesi, että lehtimiehenä Topeliuksen 
olisi hyvä pysyä poissa poliittisista analyyseista ja varsinkin poliittisesta kamppai-
lusta: ”Hänen taipumuksillaan varustetusta miehestä tulee vain epätoivoon joutu-
nut optimisti”.474  

Topeliukselle oli tyypillistä tarkastella asioita ruohonjuuritasolta, vähä-
osaisten kannalta. Raportoidessaan vuoden 1848 vaikeasta koleraepidemiasta 
fiktiiviselle kirjeystävälleen ”kapteeni Leopoldille” hän huomautti, että Helsingis-
sä kulkutautiin kuolleiden kahdensadan ihmisen joukossa oli tuskin enempää kuin 
kymmenen säätyläistä. Topelius piti julkeana sitä, että parempiosaiset olivat tästä 
saaneet aiheen lausua koleran iskevän vain huonompaan väkeen! Suorastaan raa-
matullisiin sanakääntein hän arvosteli sydämettömiä säätyläisiä: 

Dessa herrar och damer i sina välförsedda skinnplagg, med sin närande spis, 
sina varma och luftiga rum, betänka de väl allt hvad den arbetande klassen li-
der i köld, i fuktighet, i hunger, i hårdt arbete, i försakelser af alla slag? Blef-
ve de blott en enda dag försatta i de lägre klassernas ställning, sannerligen, de 

                                                        
472 ”Eivät ainoastaan yksityiset ihmiset tai kansalaiset kärsi sairauksista ja paheista: ne tarttuvat 
kokonaisiin yhteiskuntiin ja kansoihin, raastavat ja repivät niitä niin, että ne tuhoutuvat kuin oman 
käden kautta -- On sellaista moraalista pahuutta, joka varmemmin kuin mikään muu turmelee kanso-
jen autuuden, hienoa, tuhoavaa myrkkyä, joka on sitäkin vaarallisempaa, kun sillä on muita useammin 
taipumus  kätkeytyä vallan ja vitivalkoisen viattomuuden kaapuun. Kaunistelevassa arkipuheessa tätä 
myrkkyä kutsutaan huolenpidoksi omasta menestyksestä, mutta totuuden ankarassa valossa se on 
pelkkää itsekkyyttä, eikä mikään rutto- tai koleraepidemia ole tuottanut ihmiskunnalle niin paljon 
uhreja ja kyyneleitä kuin tuo ylistetty ”omasta hyvästä huolehtiminen.”  "Om egoismen i samhället" 
(art.) HT 20.9.1845. 
473 Artikkelissaan lyyrisestä runoudesta Snellman sovitti Topeliuksen runoilijanlaatuun mm. seuraavan 
taidetta koskevan lausuman: ”Taide ei ole taistelun airut, vaan sovituksen. Silloinkin kun runoilija 
kertoo taistelusta, hän koettaa sovittaa sen ihmisvihamieliset pyrkimykset korkeampiin päämääriin, 
kunniaan, isänmaanrakkauteen. ”Lyyristä runoutta” (art.) Kallavesi n:o 8, 3.10.1846, KT 9, 284. 
474 Ibidem. 
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skulle de skulle då yttra sig mildare om detta ’sämre folk’, hvars öfriga be-
kymmer så ofta rågas af sjukdomen.475 

Kasvattavista kansanhuveista 

Topelius kiinnitti useaan kertaan vuosina 1845–46 huomiota siihen, kuinka henki-
sesti köyhää työväenluokan elämä pääkaupungissa oli. Hän kantoi huolta, ettei 
tavallisella kansalla eli oman arvionsa mukaan noin 70 prosentilla kaupungin 
asukkaista ollut minkäänlaisia virkistysmahdollisuuksia. Ratkaisuksi ongelmaan 
Topelius kaavaili erityisiä kansanhuveja: 

Ett af samtidens stora, ja största misstag är utan tvifvel misskännandet af 
glädjens stora betydelse för lifvet, sedligheten, folkens trefnad och, i följd de-
raf, för samhällenas goda bestånd. -- Derföre är glädjen för de arbetande klas-
serna ett verkligt behof, hvilket lagstiftningen af vis insigt bör gynna och till-
fredställa, icke hämma och förhindra. Ty någon vederqvickelse fordrar äfven 
den trängaste; finner han den ej i oskyldiga njutningar, så skall han i nio fall 
bland tio söka den annorstädes, t.ex. i glaset. Fordna tider, auktoriserade 
gycklet i årne och narrfesterna, handlade deri på engång menskligare och 
klokare än vår samtid, som i landsorterna förbjuder folkfester och dansgillen 
och i städerna hänvisar den arbetande klassen till krogarna.476  

Topeliuksen argumentointi muistuttaa C. J. L. Almqvistin tunnettua pamflettikir-
joitusta ”Om folknöjen betraktade ur politisk synvinkel” (1839), jonka alkulause-
essa kirjoittaja sivaltaa: ”Det kan icke nekas, att det redan länge varit en rådande 
syftning hos de styrande klasserna i samhället, att så mycket som möjligt inskrän-
ka, för att icke säga utrota, allt festlig och livande, allt egentligt nöje före den 

                                                        
475 ”Nämä herrat ja naiset muhkeissa turkeissaan, lämpimissä ja ilmavissa asunnoissaan ravitsevan 
ruuan ääressä, ajattelevatko he lainkaan, mitä työtätekevä luokka saa kärsiä kylmyydessä, kosteudes-
sa, nälässä, kovassa työssä, kaikenlaisissa kieltäymyksissä? Jos heidät pantaisiin päiväksikin alem-
man luokan asemaan, niin totisesti, he puhuisivat lempeämmin tästä ’huonommasta väestä’, jonka 
huolia sairaus useinkin lisää äärimmilleen.” ”Kapten Leopold i Bender”, HT 29.11.1848. 
476 ”Eräs aikamme suurimpia, tai itse asiassa suurin epäkohta on epäilemättä se, ettei tunneta ilon 
merkitystä elämälle, siveellisyydelle, kansan viihtymiselle sen seurauksena yhteiskuntien olemassa-
ololle. -- Siksi ilo on työtä tekevien luokkien todellinen tarve, jota viisaan lainsäädännön tulee suosia 
ja tyydyttää, ei hillitä ja estää. Sillä jotain virkistystä tarvitsee uutterinkin, ja ellei hän löydä sitä 
viattomista nautinnoista, hän yhdeksässä tapauksessa kymmenestä etsii sitä muualta, esimerkiksi 
tuopin ääreltä. Menneinä aikoina, kun sallittiin pilailu- ja ilveilyjuhlat, meneteltiin paljon inhimilli-
semmin ja viisaammin kuin meidän aikamme, jolloin maaseudulla kielletään kansanjuhlat ja tanssit ja 
kaupungeissa ohjataan työläiset kapakoihin.” ”Om folknöjen” (art.) HT 25.6.1845. 



 

 148 

stora folkmassan.”477 Topeliuksella ei ollut Almqvistin katkeruutta, mutta moraa-
lisen närkästyksen hän jakaa esikuvansa kanssa.478: Hän ihmetteli, ettei edes olut-
pulloa tai piipullista tupakkaa saanut muualta kuin kapakasta. Ei siis ollut ihme, 
että suurin osa työmiehistä etsi vaihtelua raskaalle työlle juuri sieltä. Topelius 
aavisti, kuinka suuri kuilu työväestön ja sivistyneen keskiluokan välillä vallitsi ja 
oivalsi ainakin periaatteessa, että työväelle tarkoitetuissa huvituksissa eli ”kan-
sanhuveissa” sisältö oli luotava kansan omasta elämänpiiristä. Tällainen psykolo-
ginen tarkkanäköisyys oli aikanaan harvinaista.  

Topelius palasi mieliaiheeseensa seuraavana vuonna, ensiksi vakiopalstallaan, 
kirjeessä kapteeni Leopoldille: 

Jag upprepar ett äldre yttrande: det är en stor, en betänklig brist för en stad 
med massor af arbetare, att totalt sakna folknöjen. Menniskan lefver icke en-
bart af bröd, likaså visst som hennes förstånd behöfver upplysning, likaså 
visst hennes hjerta en smula glädje, för att trifvas i lifvet. Det saknar ju den 
arma arbetande klassen. Dagar af tungt arbete och knappt bröd behöfva qväl-
lar – en i veckan åtminstone – af någon trefnad.479 

Jo seuraavassa numerossa Topelius julkaisi perusteellisen artikkelin kansanhu-
veista. Hän vetosi lehtensä varakkaita lukijoita asettamaan itsensä työläisten ase-
maan. Paremmin toimeentulevien ei tarvinnut kieltää itseltään mitään huvituksia, 
kun taas työläisten elämä oli virikkeetöntä ja vailla sivistyksen suomia resursseja. 
Sellaiseksi jäivät olot yhteiskunnassa, jossa elämän lahjat on niin epätasaisesti 
jaettu. Palvelusväellä, päivätyöläisillä ja köyhillä käsityöläisillä ei ollut muuta 
huvia kuin kapakassa istuminen, kortinpeluu, suunsoitto tai mahdollisesti jokunen 
arveluttava tanssitilaisuus. Topeliuksen mielestä ei ollut mikään ihme, ettei palve-
lusväen työpanos ollut kovin kummoinen. Kuitenkin olisi sivistyneiden luokkien 

                                                        
477 ”Ei voi kieltää, että yhteiskunnan hallitsevien luokkien johtava tarkoitus jo pitkään on ollut rajoit-
taa, tai suorastaan perin juurin hävittää suurilta massoilta kaikki juhlan tuntu ja elämänilo, kaikki 
varsinaiset huvitukset.” Almqvist 1972, 30. 
478 Julkaistessaan kirjoitukseksensa kokoelmassa Törnrosens bok Almqvist varusti nimiölehden teks-
tillä: ”Kirjoitus, joka olisi palkittu, ellei se olisi ollut niin kitkerästi kirjoitettu.” Siinä todella rinnaste-
taan räikeään sävyyn säätyläisten huvitukset työtätekevien ilottomaan raataminen. Almqvist 1972, 41; 
Hirn 1986, 36. 
479 ”Toistan vielä aiemman lausunnon, kansanhuvien täydellinen puuttuminen kaupungissa, jossa on 
valtavasti työläisiä, on suuri ja arveluttava puute. Ihminen ei elä pelkästään leivästä, yhtä varmasti 
kuin hänen ymmärryksensä tarvitsee valistusta, tarvitsee hänen sydämensä hitusen iloa viihtyäkseen 
elämässä. Sitä puuttuu köyhältä työväenluokalta. Kun päivä on täynnä kovaa työtä ja ilta niukalla 
leivällä, tarvitsee ainakin yhtenä iltana viikossa jotain viihdykettä.” ”Från Helsingfors, kapten Leopod 
i Grusien”, HT 3.6.1846. 
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omankin edun mukaista nähdä ympärillään tyytyväinen työväenluokka, ”som 
förrättar sina sysslor med gladt mod, som aldrig afundas de bättre lottade, utan 
gör hvad den tillkommer med besked --”.480 Tässäkin hän liittyi Almqvistiin, joka 
kirjoitti suorasukaisesti, että iloisempi kansa takaisi paremman elämän myös va-
rakkaalle väelle.481 

Topelius sai vaikutteensa suoraan lahden takaa Almqvistilta, mutta erityisen 
mielenkiintoiseksi asian tekee se, että hänen perustelunsa helsinkiläisten kansan-
huvien tarpeellisuudesta olivat lähestulkoon yhtäläiset pari vuosikymmentä myö-
hemmin lausutuille näkökohdille suomalaisia sivistysseuroja perustettaessa. Sil-
loinkin haluttiin työväkeä seuroihin, joissa torjuttaisiin siveettömyyttä, juoppoutta 
ja tapainturmelusta. Kansahuveilla katsottiin olevan kasvattava vaikutus. Vaikka 
Topeliuksella ei näytä vielä olleen mielessä sivistysseurojen kaltaisia yhdistyksiä, 
hän ehdotti kuitenkin, että työläisten on saatava rentoutua nimenomaan toistensa 
seurassa: ”äfven han [arbetaren] känner behof af sina likars umgänge. Korteligen, 
han måste stundom hafva en glad stund utomhus, för att med friskt sinne hålla ut 
under veckans arbetsmöda”.482 Snellmanin tavoin hän ymmärsi ainakin periaat-
teessa, että kansanhuveilla on jalostuttava vaikutus, jos ne nousevat kansan omas-
ta keskuudesta. 

4.2 Sivistysseurat suomalaiseen julkisuuteen 

4.2.1 Nouseva julkisuus ja sen rajoittaminen 

Snellmanin, Topeliuksen ja muiden ajan merkkejä seuraavien suomalaisten oli 
pitäydyttävä sanomalehtikirjoitteluun. Siinäkin oli oltava varovainen, sillä maassa 
oli voimassa ennakkosensuuri. Sananvapauden rajoittaminen ennakkosensuurilla 
oli 1800-luvun alkupuolen Euroopassa enemmän sääntö kuin poikkeus.483 Kun 
kehitys sitten muualla vei kohti laajempaa sananvapautta, näytti Suomessa käyvän 

                                                        
480 ”joka toimittaa askareensa hyvillä mielin, joka ei koskaan kadehdi parempiosaisia vaan tekee 
kunnolla sen, mitä sille kuuluu - -.” ”Folknöjen” (art) HT 6.6.1846. Vrt. myös Enckell 1970, 13. 
481 Almqvist 1972, 38. 
482 ”myös hän [työläinen] tuntee vetoa kaltaistensa seuraan. Lyhyesti sanoen, hänen täytyy joskus 
saada huvitella, jotta voisi tervein mielin kestää viikon työrasitukset.” ”Folknöjen” (art) HT 6.6.1846. 
483 1700-luvun puolella ainoastaan Ruotsissa ja Englannissa oli kokeiltu lehdistönvapautta, mutta 
vähitellen sananvapautta laajennettiin muuallakin. Heinäkuun vallankumouksen 1830 jälkeen ennak-
kosensuuri poistettiin Ranskassa, ja vuoden 1848 tapahtumien jälkeen sensuuria lievennettiin Saksassa 
ja Italiassa. Seuraavalla vuosikymmenelle sensuuri poistettiin vielä useassa maassa. Tommila 1988b, 
104–105. 
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päinvastoin. Jo Heinäkuun vallankumouksen jälkimainingeissa 1830-luvun alussa 
kiellettiin Suomessa kokonaan toistakymmentä ruotsalaista sanomalehteä. Tilaajat 
saivat ulkomaiset lehtensä usein saksittuina tai mustattuina, ja kotimaista sensuu-
ria kiristettiin 1840-luvun puolivälissä lähinnä Snellmanin vuoksi. Kun uutiset 
Pariisissa helmikuussa 1848 tapahtuneesta vallankumouksesta ehtivät Suomeen, 
viranomaiset kävivät välittömästi vastatoimiin, joiden tarkoituksena oli eristää 
maa kapinoivista länsimaista. Maaliskuun puolivälissä, 18.3.1848, annettiin ase-
tus, jolla vaikeutettiin ulkomaanuutisten tuloa kotimaahan. Muutamaa päivää 
myöhemmin kiellettiin kaikkien valtakunnan asukkaiden kuuluminen salaseuroi-
hin. Maaliskuussa tuli voimaan myös osittainen matkustuskielto ulkomaille. Huh-
tikuun alussa kenraalikuvernöörin alaiselle venäläiselle sotaväelle annettiin mää-
räys kukistaa mahdolliset levottomuudet asevoimin. Kevään edistyessä Suomi 
eristettiin entistä tiukemmin ulkomaailmasta, kun kaikki ulkomaanmatkat, myös 
Ruotsiin suuntautuvat, kiellettiin kokonaan. Matkustus kävi niin vähäiseksi, että 
höyrylaivaliikenne Turun ja Tukholman välillä oli lakkautettava. Sensuurimäärä-
yksiä kiristettiin asteittain niin, että lopulta vuodesta 1850 lähtien ennakkosensuu-
ri oli meillä ankarampaa kuin koko muussa keisarikunnassa. Näin pyrittiin estä-
mään kumouksellisten aatteiden leviäminen maahan.484  

Sanomalehdistön valvonta näillä määräyksillä osoittautui kuitenkin hankalak-
si. Sen vuoksi hallitsija antoi maaliskuussa 1850 kuuluisan kieliasetuksen, jossa 
kiellettiin julkaisemasta suomen kielellä muuta kuin uskonnollista ja taloudellista 
tekstiä. Sananvalvonta keskitettiin nyt kenraalikuvernöörille ja kirjoittelulle mää-
riteltiin selkeät rajat. Ministerivaltiosihteerin lähettämässä kirjelmässä 19.3.1850 
perusteltiin asetusta seuraavasti:  

-- [keisari,] jonka tietoon oli tullut, että Suomessa aiottiin julkaista uusia te-
oksia suomen kielellä ja joka oli ottanut huomioon, että ne henkilöt, jotka tai-
tavat ainoastaan suomen kieltä, kuuluvat yksinomaan työväkeen taikka maa-
taviljelevään kansanluokkaan, on suvainnut kiinnittää huomiota siihen, että 
sivistymätön, alempaan kansaan kuuluva lukija saattaa väärinkäsittää kirjoja, 
jotka ovat sivistyneelle kansalaiselle vaarattomia, sekä että tarpeeton lukemi-
nen yleensä vieroittaa työtätekevää ja maataviljelevää kansanluokkaa hyödyl-
lisemmistä toimista -- .485 

                                                        
484 Castrén 1945, 301; Klinge 1978, 149, 152; Tommila 1988b, 102–105. 
485 Sitaatti Nurmio 1947, 12. 
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Perusteluista näkyy, että kieliasetuksen tärkein taustatekijä oli pelko 1840-luvun 
lopun yhteiskunnallisen kuohunnan leviämisestä suomenkielisten painotuotteiden 
välityksellä. Erityisesti viranomaiset halusivat estää poliittisesti radikaalin kirjalli-
suuden leviämisen suomenkieliseen väestöön, ”työtätekevään ja maataviljelevään 
kansanluokkaan”. Ruotsiksi sai kirjoittaa ja julkaista niin kuin ennenkin, sensuu-
riasetuksen rajoissa, mutta uuden radikaalin kirjallisuuden julkaiseminen suomek-
si piti kerralla tehdä mahdottomaksi.  

Kansa, jonka lähentämistä sivistyneistöön sekä Snellman että Topelius olivat 
omilla tahoillaan ajaneet, oli viranomaistoimenpitein entistä tehokkaammin eris-
tettävä sivistyneistöstä. Yhtä jalkaa sensuurin tiukentamisen kanssa rajoitettiin 
myös yhdistymisvapautta. Kieliasetuksen välittömänä taustatekijänä on pidetty 
hanketta perustaa Suomalaisen kauniskirjallisuuden Yhdyskunta -niminen yhdis-
tys, jonka tehtävänä olisi julkaista suomeksi ranskalaisia romaaneja ja novelleja. 
Ajatus käännöskirjallisuuden julkaisusta oli syntynyt Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran piirissä, lähinnä Lönnrotin ja hänen ystäviensä toimesta. Ideana oli lisätä 
suomen kielen harrastusta virkamiehistön keskuudessa. Yhdistyksen perustava 
kokous pidettiin 7. päivänä helmikuuta 1849 ja se haki säännöilleen julkaisulupaa 
sensuurikomitealta vielä ennen kesää.486  

Komitea siirsi anomuksen sensuuriylihallituksen ratkaistavaksi, ja tämä teki 
jo heinäkuussa kielteisen ratkaisun. Sensuuriylihallitus saattoi käyttää kielteisen 
kantansa perusteluna keisarillista julistusta yksityisistä seuroista ja yhdistyksistä 
Suomessa. Se oli juuri annettu, 4. päivänä kesäkuuta 1849, ja julistus määräsi 
yksiselitteisesti: ”Erikoisten seurojen eli yhdistysten perustaminen -- ei saa Suo-
messa tapahtua muuten kuin Meiltä siihen saadun Armollisen luvan jälkeen”.487 
Yhdistyksiä sai perustaa Suomeen siis ainoastaan keisarin luvalla. Asetus kielsi 
yhdistyksiltä myös rahankeräykset muutoin kuin hyväntekeväisyystarkoituksissa 
sekä muiden kuin julkisesti sallittujen lehtien ja kirjojen tilaukset. Lisäksi määrät-
tiin kaikki toimivat seurat, joilla ei ole keisarin vahvistusta, lähettämään sääntönsä 
ennen vuoden 1849 loppua vahvistetavaksi sillä uhalla, että ko. seura muutoin 
lakkautetaan. Julistus antoi lisäksi kenraalikuvernöörille oikeuden rajoittaa yhdis-
tysten toimintaa. Yhdistysten sääntöihin lisättiin tästä lähtien toimilupaa myönnet-
täessä varaus, että yhdistyksessä ei pidä sallia poliittisia keskusteluja tai mielipi-
teenilmaisuja. Näin meneteltiin aina 1880-luvulle asti.488  

                                                        
486 Maliniemi 1936, 117–131; Klinge 1997, 158. 
487 Sitaatti Maliniemi 1936 128. 
488 Ibidem. 
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Keisarillinen julistus yksityisistä seuroista ja yhdistyksistä Suomessa tähtäsi 
epäilemättä siihen, ettei työtätekevän väestönosan tyytymättömyys olisi voinut 
kanavoitua poliittiseksi mielipiteenmuodostukseksi. Ruotsissa ja Norjassa perus-
tettiin juuri näihin aikoihin työväen sivistysseuroja, ja varsinkin viimemainitussa 
maassa ne saavuttivat valtavan menestyksen. Keväällä 1850 niiden työväenseuro-
jen jäsenmäärä oli Norjassa noussut jo yli 20 000. Venäjän hallituspiirit olivat 
näistä lähettiläidensä kautta hyvin informoituja.489  

Suomenkielisen rahvaan lisäksi viranomaiset pitivät silmällä myös ylioppilai-
ta. Yliopistoväen keskeisyyttä mielipiteenjohtajina kuvastelee se, että viranomai-
set keväällä 1848 ensi töikseen kielsivät ylioppilailta ja yliopiston opettajilta 
kaikki ulkomaanmatkat.490 Vuonna 1846 oli Helsingissä perustettu Akateeminen 
lukuyhdistys tehtävänään lähinnä tyydyttää sanomalehdistön ja aikakauskirjalli-
suuden seuraamisen tarve, mutta keväällä 1848 sen piirissä järjestettiin myös 
vaatimatonta luentotoimintaa.491 Vuoden 1849 julistuksen jälkeen lukuyhdistystä 
velvoitettiin kokoontumaan ainoastaan ennakolta ilmoitettuina aikoina, eikä saa-
nut enää ilmoittaa kokouksiaan sanomalehdissä.492 Yhdistysten toiminta joutui 
näin julistuksen nojalla erittäin tarkkaan valvontaan.  

Julistuksen nojalla myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seura otettiin tarkkaan 
valvontaan. Ratkaiseva sysäyksenä näyttää olleen seuran kehotus kerätä kuvauk-
sia Suomen kansan elinoloista: tavoista, sivistystasosta, ravinnosta, vaatetuksesta, 
hallinnosta, papistosta, kansanopetuksesta jne. Tämä herätti viranomaisten epä-
luulot. Minkäänlaisia tietoja kansan tilasta ei saisi päästä julkisuuteen. Vuoden 
1849 yhdistysjulistuksen nojalla Suomalaisen Kirjallisuuden Seura velvoitettiin 
toimittamaan sääntönsä keisarin hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Näin 
tehtiin, ja keisari vahvisti uudet säännöt esittelyssä 6.3.1850, samana päivänä, 
jolloin myös kieliasetus esiteltiin hänelle. Uusien sääntöjen mukaan seura joutui 
mukauttamaan julkaisutoimintansa kieliasetuksen mukaiseksi, vieläpä valvomaan 
itse, etteivät sen julkaisut edustaneet mitään vaarallista suuntaa. Näin kirjallisuu-
den seuran oli toimittava omien julkaisujensa ennakkosensorina. 493 Lisäksi rajoi-
tettiin seuran jäsenkuntaa. Kun aikaisemmin jäseneksi oli päässyt kuka tahansa 
hyvämaineinen, seuran tavoitteita kannattava henkilö, jäsenyydestä säädettiin nyt 
seuraavasti: ”Seuran jäsenenä voi olla jokainen hyvämaineinen mieshenkilö, mi-

                                                        
489 Nurmio 1947, 77–83. 
490 Klinge 1997, 150. 
491 Öller 1920, 7; Klinge 1978, 220–221. 
492 Öller 1920, 7, 94; Stenius 1987, 81–83. 
493 Nurmio 1947, 108–120 
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käli hän ei ole nuorempi kuin kaksikymmentäyksi vuotta eikä kuulu jossakin oppi-
laitoksessa opiskelevaan nuorisoon eli käsityöläissäätyyn tai työläis- eli maanvil-
jelijäluokkaan”.494 Ylioppilailla ei tämän jälkeen ollut asiaa seuraan, ei myöskään 
käsityöläisillä, kisälleillä, talonpojilla eikä koko työtätekevällä rahvaalla. Näin 
viranomaiset pyrkivät eristämään yhdistyselämässä alemman kansan ja sivis-
tyneistön toisistaan. 

Yhdistys- ja kieliasetukset eivät olleet 1850-luvun Euroopassa mitenkään 
poikkeuksellisia. Neoabsolutistinen valvontayhteiskunta vahvistui vallankumous-
vuoden jälkeen Venäjän lisäksi muuallakin.495 Koko maanosassa oli käyty 1800-
luvun alkupuolella kiivasta kamppailua kahden julkisuuden välillä. Vallanpitäjät 
olivat viranomaisineen perinteisesti vastanneet kaikesta tiedonvälityksestä: kuulu-
tuksista, uutisista ja tarpeelliseksi katsomistaan ilmoituksista. Sen rinnalle oli 
noussut kilpailemaan sanoma- ja aikakauslehdistö sekä kustannus- ja yhdistys-
toiminta, ns. porvarillinen julkisuus.496 Uudet aatteet loivat painetta lisätä porva-
rillisen julkisuuden alaa kahden keskeisen mielipiteenvapauden kautta, lehdistön-
vapauden ja yhdistymisvapauden. Yhdeksi sisällölliseksi kysymykseksi tällä hen-
kisellä taistelutantereella nousi viimeistään 1840-luvulla kysymys työväen ase-
masta. 

Valvontaa kiristämällä pyrittiin 1850-luvulla patoamaan vallankumouksel-
listen aatteiden leviämistä ja työväenkysymyksen uutta nousua keskustelun koh-
teeksi. Tästä oli kyse myös Suomessa. Seurauksena koettiin eräänlainen yhteis-
kunnallinen takatalvi, hiljainen 1850-luku, jolta pahimman terän taittoi kuitenkin 
keisari Nikolai I yllättävä kuolema vuonna 1855. Hallitsijanvaihdoksen myötä 
käynnistyi hiljalleen myös yhteiskunnallinen uudistustyö. Ankaraa kieliasetusta 
purettiin jo vuoden 1854 lopulla. Perusteluissa lausuttiin, että kieliasetus ”annet-
tiin silloin, kun Eurooppaa järkyttivät sosialismin tavoitteet ja voimakkaat kansal-
lisuuspyrkimykset”.497 Nyt tuon vaaran katsottiin olennaisesti vähentyneen. Myös 
yhdistymisvapautta helpotettiin niin, että 1850-luvun lopulla sallittiin työväestön 
perustaa erilaisia apuyhdistyksiä, ja 1860- luvun alusta sallittiin säätyläistön ja 
rahvaan kokoontua yhden ja saman yhdistyksen tunnusten alle.498 

                                                        
494 Sitaatti Nurmio 1947, 243. 
495 Klinge 1997, 165. 
496 Habermas 1988, 153–183; Tommila 1988a, 35–42. 
497 Ministerivaltiosihteeri Armfeltin esittelynootista 12.10.1854. Sitaatti Nurmio 1947, 370. 
498 Stenius 1987, 30–31. 
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4.2.2 Sivistysvalo ja satiiri yhden miehen sivistysseurasta 

Ennen sensuurin kiristämistä oli sanomalehtien toimituksissa luettu ahkerasti 
ulkomaisia lehtiä. Niistä saksittiin uutisia, katsauksia ja artikkeleita oman lehden 
laihaan ulkomaanaineistoon. Ruotsalaisia lehtiä luettiin eniten, ja niiden välityk-
sellä levisi tieto ruotsalaisista sivistysseuroista Suomeenkin. Ensimmäistä kertaa 
sivistysseuroista voitiin lukea Suomessa marraskuussa 1846. Tukholman Sivistys-
seura oli juuri viettänyt ensimmäistä vuosijuhlaansa, joka tapahtui, niin kuin edel-
lä on nähty, kaukaa viisaasti prinsessa Charlottan ensimmäisen ehtoollisellakäyn-
nin muistopäivänä.499 Åbo Tidningarin päätoimittaja N. H. Pinello huomasi tapa-
uksen ja saksi lehteensä tilaisuuteen laaditun 12-säkeistöisen juhlarunon ”Bild-
ning och ljus”.500 Runo päätyi lehteen sellaisenaan, näkyvälle paikalle ilman teki-
jätietoja. Pinellolla oli jo tuossa vaiheessa kohtuullisen hyvät tiedot sivistysseu-
rasta, jonka hän määritteli Tukholmassa toimivaksi käsityöläisten yhdistykseksi, 
joka kokoontuu osaksi keskustelemaan ja osaksi kuuntelemaan kirjallisia luontoja 
historiasta ja maantiedosta sekä oppimaan alkeita fysiikasta, kemiasta, kasvitie-
teestä ja muilta tiedon aloilta.501 

Toimittaja piti juhlarunoa ja sen mahtipontisia muotoiluja ”erityisen onnistu-
neena”. Jollakin tavalla se varmasti puhutteli Pinelloa, jonka luonteesta kertoo se, 
että hänen mainitaan 1830-luvulla epäonnistuneen sekä ruukinomistajana että 
kartanonisäntänä lähinnä hyväsydämisyytensä vuoksi.502 Hän oli Topeliuksen 
kanssa yhtä mieltä siitä, että kuilu kansan ja sivistyneen keskiluokan välillä oli 
liian suuri, ja hän oli myös antanut tukensa tämän kirjoituksille kansanhuveista. 
Kun Pinello sitten vuonna 1846 alkoi lukea viestejä Tukholman Sivistysseuran 
toiminnasta, hän totesi löytäneensä jotain konkreettista työväenluokkaa kohtaan 
tuntemansa myötätunnon kohteeksi. Samalla hän tunsi varmasti henkistä sukulai-
suutta Borgiin ja sivistysseuran muuhun säätyläisjohtoon.  

Heti Tukholman seuran vuosijuhlan jälkeen, joulukuussa 1846, alkoi sivistys-
seurojen perustaminen myös pääkaupungin ulkopuolelle, ja kevään vaihtuessa 
kesään seuraavana vuonna toimi Ruotsissa jo seitsemän sivistysseuraa. Kaikki 
eivät nähneet kehitystä pelkästään myönteisenä. Yksi tapa suhtautua käsityöläis-
ten yhdistyselämään oli yksinkertaisesti ylenkatse. Tukholmassa ilmestyvä poli-
tiikan viikkojulkaisu Hermoder julkaisi satiirisen pakinan yhden miehen sivistys-

                                                        
499 Ptk 11.10.1846, SBC ptkh (ARAB). 
500 ”Bildningscirkeln” (umu) ÅT 28.11.1846.  
501 Ibidem. 
502 SKB 8, 710. 
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seurasta, ja toisen turkulaisen lehden, Åbo Underrättelserin, päätoimittaja H. F. 
Sohlberg saksi siitä lyhyen yhteenvedon lehtensä ulkomaanosastoon kesällä 
1847.503 Satiirin idea oli yhden miehen sivistysseuran kautta irvailla käsityöläisiä, 
jotka harjoittelivat kokoustekniikkaa ja parempien piirien tapoja. Viesti oli, ettei-
vät sivistysseurat tulisi kiinnostamaan ruotsalaisia.  

Näin oli jo kesään 1847 mennessä molemmissa turkulaisissa sanomalehdissä 
julkaistu kirjoitus Ruotsin sivistysseuroista. Molemmat olivat ruotsalaisista läh-
teistä saksittuja, hyvinkin erilaisia, mutta ehkä niitä silti voi lukea ilmauksena 
jonkinlaisesta patriarkaalisesta huolestumisesta. Käsityöläiset tunkeutuivat sivis-
tyneen seuraelämän piiriin, eikä siihen oikein osattu suhtautua muuten kuin mah-
tipontisella hyväntahtoisuudella tai ylemmyydentuntoisella ivalla. Borgin juhla-
runo pyrki ohjaamaan yhteiskunnallisesti aktivoituneita käsityöläisiä perinteisiin 
arvoihin, ja itse mielestään pureva satiiri rauhoitteli sivistyneistöä: näistä käsityö-
läisten uusista seuroista ei olisi mitään vaaraa.  

Ensi vaiheessa Ruotsin sivistysseurat mainittiin vain turkulaisissa lehdissä, 
joten kovin laajalle tieto niistä ei vielä päässyt leviämään. Sanomalehtien asema 
laajapohjaisen mielipiteen muodostajana oli muutenkin Suomessa vielä vähäi-
nen.504 Vaikka Åbo Underrättelserin kautta sai valtakunnallistakin julkisuutta, 
turkulaislehtien yhteinen kokonaislevikki oli näihin aikoihin vain noin tuhannen 
kappaleen tienoilla.505 Mikäli joku sattui sivistysseuroista kiinnostumaan, näistä 
kahdesta kirjoituksesta ei vielä saanut kovinkaan seikkaperäistä tietoa. Asiaan 
saatiin kuitenkin korjaus jo vuodenvaihteessa 1847–48, kun turkulainen Frenckel-
lin kirjakauppa ilmoitti myyvänsä J. Ellminin kirjasta ”Om folkets bildning och 
Bildningscirkelns i Stockholm första år”.506 Ellmin oli julkaissut kirjasen keväällä 

                                                        
503 ”Såsom en rätt rolig satir” (umu) ÅU 21.7.1847. Satiiri kertoo, että eräässä huomattavassa kaupun-
gissa perustettiin sivistysseuraa. Seuran ilmoittautumislistaan ei kohtuullisen ajan kuluttuakaan il-
maantunut kuin yksi jäsenehdokas. Lopulta ilmoittaja päätti kutsua koolle perustamiskokouksen. 
Paikalle saapuivat vain kokoonkutsuja ja ainoa jäsenehdokas. Kokous pääsi alkamaan, ja perustaja 
valitsi jäsenehdokkaan puheenjohtajaksi. Käytiin keskustelua sivistysseuran tarpeellisuudesta, olisiko 
seura perustettava vai ei. Hyvin pian huomattiin, että kokouksessa oli yhtä monta mieltä kuin miestä-
kin, joten oli pakko käydä äänestykseen. Äänestys toimitettiin, ja kun äänet laskettiin, huomattiin 
niiden menneen tasan. Kiusallisessa tilanteessa puheenjohtaja sai kahdella äänellään ratkaista asian. 
Haikein mielin hän kopautti nuijaa ja päätti jättää sivistysseuran perustamatta. 
504 Väkilukuun nähden lehtiä ilmestyi 1850-luvun puolivälissä eniten sellaisissa Länsi-Euroopan 
maantieteellisesti pienissä maissa kuin Sveitsissä, Hollannissa, Belgiassa ja Tanskassa, mutta myös 
Ruotsin ja Norjan sanomalehdistöllä oli Suomea suurempi suhteellinen levikki. Suurimmat, yli 10 000 
kappaleen levikkimäärät olivat näihin aikoihin saksalaisilla, ranskalaisilla ja englantilaisilla sanoma- 
ja aikakauslehdillä. Tommila 1988b, 239–240. 
505 Tommila 1988b, 151. 
506 Bihang till Åbo Tidningar n:o 102, 29.12.1847; Bihang till Åbo Tidningar n:o 6, 22.1.1848. 
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1847, ja se lienee tarttunut jo samana vuonna Frenckellin nuoren yhtiökumppanin 
J. W. Lilljan mukaan kirjanostomatkalla Ruotsissa.507 Kirja oli siis hankittu Tur-
kuun melkein tuoreeltaan. ”Om folkets bildning” sisälsi perusteellisen selonteon 
Tukholman sivistysseuran perustamiseen johtaneista syistä, seuran ensimmäisen 
vuoden ohjelmasta ja kokousten kulusta. Ellminin kirjasesta ei tiettävästi julkaistu 
Turun lehdissä arvioita, mutta kirjasen hankkineet ja lukeneet saivat jo suhteelli-
sen seikkaperäistä tietoa sivistysseuran toiminnasta ja pyrkimyksistä. Yksi mah-
dollisista kirjan hankkineista oli Pinello. 

Tämän jälkeenkin Ruotsin sivistysseurat esiintyivät suomalaisten sanomaleh-
tien palstoilla harvakseltaan. Kiristynyt sensuuri asetti ulkomaantapahtumien 
seuraamiselle ja saksimiselle omat rajoituksensa. Morgonbladetissa julkaistiin 
elo-syykuussa 1848 huomiota herättänyt artikkelisarja ”Om bildning”. Artikkelin 
ensimmäisessä osassa torjuttiin monisanaisesti parempien piirien suosima salon-
kisivistys: ”I denna bildningscirkel känner man ingenting annat och högre än 
kläderna och maneren, det vill säga, det yttre anseendet och konvenansen”.508 
Niin sanottua sivistyneistöä ei säästelty, sillä salonkikelpoisten ”sivistysseurassa” 
sai vapaasti rosvota ja ryövätä, pettää ja kavaltaa, kunhan osasi esiintyä ja keskus-
tella hienostuneesti. Kirjoittaja on tuntenut sivistysseurat hyvin ja saattoi viitata 
niihin kuin ohimennen. Artikkelisarja on signeeraamaton, mutta lienee ruotsalais-
ta alkuperää, sillä siinä viitattiin ahkerasti mm. Almqvistiin ja Geijeriin.509 Argu-
mentointi tuo mieleen nuoren liberaalin lehtimiehen S. A. Hedlundin (1821–
1900), joka ensimmäisessä julkaistussa kirjoituksessaan vuonna 1845 oli toden-
nut, että koulusivistyksen lisäksi todelliseen sivistykseen tarvitaan myös moraalis-
ta sivistystä. Näin ollen perinteinen jako sivistyneisiin ja sivistymättömiin tulisi 
ottaa uudelleen arvioitavaksi.510 

Keväällä 1849 Åbo Underrättelser julkaisi kolmen rivin uutisen kuninkaan ja 
kuningattaren vierailusta Tukholman Sivistysseuran juhlakokoukseen. Sama lehti 
kertoi maaliskuussa 1851, että toista sataa henkeä kaikista yhteiskuntaluokista 

                                                        
507 Autero 1993, 48. 
508 ”Tässä sivistysseurassa ei tunneta korkeampaa sivistystä kuin vaateparsi ja tavat, toisin sanoen 
ulkonainen, sovinnainen käyttäytyminen”. ”Om bildning” (art) MBl 28.8.1848. 
509 Morgonbladet julkaisi artikkelia vuonna 1848 lehden elo-syyskuussa numeroissa 65, 66, 67, 70 ja 
73, kunnes se yhtäkkiä lakkasi. Kenties lehden päätoimittaja oli saanut viestejä sensuuriviranomaisilta. 
Nurmion mukaan kenraalikuvernööri Menshikovin apulainen Rokassovski oli huomattanut sensuuri-
komitealle, että ”Om bildning” saattoi herättää alemmissa kansankerroksissa vihaa säätyläisväestöä 
kohtaan, joten sen julkaiseminen olisi pitänyt kieltää jo alkuunsa. Morgonbladet vastasi nopeasti 
julkaisemalla tanskalaista alkuperää olevan artikkelisarjan ”Den sociala frågan”, jossa käsiteltiin 
pääasiassa sosialismia ja kommunismia. Nurmio 1947, 99–100. 
510 SBL 18, 487. 
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osallistui Örebrossa (yllä mainitun) maisteri S. A. Hedlundille järjestettyyn jäähy-
väisjuhlaan. Tämä oli toiminut mm. kaupungin sivistysseuran ja sunnuntaikoulun 
johtokunnissa, ja juhlan olivat järjestäneet nämä seurat yhdessä käsityöyhdistyk-
sen kanssa.511 Vuonna 1853 valtakunnan virallinen lehti Finlands Allmänna Tid-
ning kertoi Englannin reformihallituksen jäsenten kirjallisista harrastuksista. 
Newcastlen herttua oli lehden mukaan ”-- ännu för kort tid sedan hållit litterärt-
politiska föredrag i en bildningscirkel (Mechanics Institute) i Newark: så nära 
träder en del af den stolta engelska aristokratin nu i beröring med folket”.512  

Borgå Tidning julkaisi kesällä 1851 kaksiosaisen artikkelin, jossa ympäri Eu-
rooppaa tapahtuva työväenseurojen perustaminen nähtiin seurauksena ammatti-
kuntien lakkauttamisesta. Siinä, missä ammattikunnat huolehtivat ammattikoulu-
tuksesta ja tavaroiden tuotannosta, työväenseurojen ensisijainen tarkoitus oli si-
vistystyön kautta parantaa työläisten asemaa.513 Kirjoittaja erottaa työväenseurois-
ta kuitenkin ”niin kutsutut Sivistysseurat” ja pitää viimemainittujen nauttivan 
Ruotsissa laajempaa arvostusta. Artikkeliin oli myös liitetty Tukholman Työväen-
seuran säännöt.514 Lokakuussa 1854 sama lehti julkaisi ruotsalaisen osallistujan 
laatiman moniosaisen jatkoartikkelin Lontoon opetusalan maailmannäyttelystä, 
jonne mm. Kristianstadin sivistysseuran (”bildningscirkel”) ylläpitämä piirustus-
koulu oli lähettänyt useita oivallisia oppilastöitä.515 

1850-luvun puoleen väliin mennessä sivistysseuroista löytyi siis ainakin puo-
len tusinaa hajamainintaa suomalaisissa sanomalehdissä. Kirjoitusten mukaan 
sivistysseuroja toimi Ruotsin (Tukholma, Örebro ja Kristiansand) lisäksi myös 
Englannissa (Newark). Seurat oli perustettu työväen ja erityisesti käsityöläisten 
sivistys- ja koulutustason nostamiseksi, mutta käytännössä niiden toimintaan 
liittyi myös säätyvastakohtaisuuksien purkaminen, ja työväen sivistäminen oli 
niissä nimenomaan sivistyneistön tehtävä. Englannissa ylähuoneen jäsen, New-
castlen herttua oli näyttänyt esimerkkiä esitelmöimällä ahkerasti Newarkin sivis-
tysseurassa, ja Ruotsissa maisteri S. A. Hedlundin tiedettiin olleen aktiivinen 
vaikuttaja Örebron sivistysseurassa. 

On tietenkin vaikea arvioida, miten laajalle tietämys sivistysseuroista tämän 
satunnainen kirjoittelun myötä levisi. Sanat ”bildningscirkel” ja ”bildningsfö-
                                                        
511 ”Så väl konungen” (umu) ÅU 1.5.1849; ”Från Örebro” (umu) ÅU 18.11.1851. 
512 ”-- vasta aivan äskettäin pitäneen kirjallis-poliittisia esitelmiä Newarkin sivistysseurassa 
(Mechanics Institute): niin läheiseen kanssakäymiseen kansan kanssa uskaltautuu Englannin ylpeä 
aristokratia.” ”Det är ett intressant” (umu) FAT 11.2.1853. 
513 ”Om skrå-inrättningar och arbetare-föreningar” (art) BT 23.7.1851. 
514 ”Om skrå-inrättningar och arbetare-föreningar. Slut från n:o 58” (art) BT 26.7.1851. 
515 ”Undervisnings-expositionen i London” (art) BT 11.10.1854.  
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rening” esiintyvät erilaisissa yhteyksissä, joten termi oli ruotsinkielisessä asus-
saan osa kirjoittajien sanavarastoa ja tuli sellaisena tutuksi myös lukevalle yleisöl-
le. Myöhemmissä lehtikirjoituksissa toistuu sivistysseurojen yhteydessä varsin 
usein määre ”så kallad”, mikä osoittaa, että sanaa ”bildnings-cirkeln” pidettiin 
lähinnä lainasanana ja että koko sivistysseuratoiminta oli ulkomaista perua. Sivis-
tysseuroista parhaiten tunnettiin meillä Tukholman Sivistysseura. Ainakin Turussa 
oltiin siitä hyvin perillä.  

4.2.3 Suomalainen sivistysseura tulee ajankohtaiseksi 

1850-luvun puolivälissä, suurin piirtein hallitsijan vaihdon ja Krimin sodan päät-
tymisen aikoihin ilmaantui ensimmäisiä merkkejä siitä, että aika oli kypsymässä 
meilläkin sivistysseurojen perustamiseksi. 

Viipurilainen kirjapainon omistaja, kirjakauppias Johannes Alfthan alkoi 
vuonna 1855 julkaista Wiborgia, jota pidetään ensimmäisenä varsinaisesti liberaa-
lina sanomalehtenä Suomessa.516 Alfthan ja vuonna 1856 toimituskuntaan liitty-
nyt C. I. Qvist kuuluivat niihin 1840-luvun viipurilaisiin ylioppilasradikaaleihin, 
joiden ajatusmaailmaan liberaalit ihanteet olivat jättäneet pysyvät jäljet.517 Wibor-
gin ensimmäisenä ilmestymisvuonna maisteri Alfthan julkaisi lehden palstoilla 
yhteiskunnallisen ohjelmansa, johon kuului myös käsityöläisten sivistystason 
nostaminen. Tähän päästäisiin mm. sunnuntaikoulua kehittämällä. Oppipoikien ja 
kisällien tulisi päästä kouluun sunnuntain lisäksi myös keskiviikko- ja lauantai-
iltapäivisin, ja sunnuntaikoulujen yhteyteen tulisi Alfthanin mielestä liittää myös 
laajemmalle yleisölle tarkoitettua luentotoimintaa: 

Utom den vanliga religionsundervisningen, kunde det till exempel, en gång i 
månaden, på hvarje första Söndags eftermiddag, så att dagen för alla vore 
känd på förhand, hållas en offentlig lektion, ungefär en så kallad bildnings-
cirkel, der både damer och herrar af alla stånd, son intresserade sig derför, 
hade tillträde.518 

                                                        
516 Tommila 1988b, 183–188. 
517 Juva 1950, 97–102; Klinge 1978, 176–189. 
518 ”Paitsi tavanomaista uskonnonopetusta, voitaisiin esimerkiksi joka kuukauden ensimmäisenä 
sunnuntai-iltapäivänä, niin että päivä olisi kaikkien tiedossa etukäteen, pitää julkinen luento suurin 
piirtein niin kutsuttujen sivistysseurojen tapaan, jolloin tilaisuuteen olisi pääsy kaikilla asiasta kiin-
nostuneilla miehillä ja naisilla säädystä riippumatta.” ”Något om handtverkarne” (art) Wiborg 
20.2.1855. 
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Nämä yleisöluennot, joita järjestettäisiin ”niin kutsuttujen sivistysseurojen ta-
paan” pitäisi suunnata kokonaan käsityöväestölle, ja niissä tulisi selvitellä laajasti 
mm. käsityöläisen asemaa yhteiskunnassa, oppipoikien ja kisällien velvoitteita 
mestariaan kohtaan sekä velvollisuuksia Jumalaa, yhteiskuntaa ja itseään kohtaan. 
Lisäksi luentojen tulisi edistää raittiutta ja säästäväisyyttä, lisätä tietämystä luon-
nontieteellisistä ilmiöistä ja käsitellä yleisöä kiinnostavia maantietieteellisiä ja 
historiallisia aiheita.519 Alfthanin luettelo muistuttaa sitä luentotoimintaa, jota 
Pinello oli vuosikymmen aikaisemmin raportoinut Tukholman Sivistysseurassa 
harjoitettavan.520 Lisäksi hänellä oli mielessään sivistysseurojen kaltainen joukko-
järjestö, sillä luentoihin osallistuisi väkeä kaikista säädyistä. 

Alfthanin kirjoituksen pääasia ei kuitenkaan ollut sivistysseurojen perustami-
nen, vaan käsityöläisten sivistystason nostaminen. Ensimmäinen konkreettinen 
ehdotus sivistysseuran perustamista Suomeen tehtiin marraskuussa 1856. Esityk-
sen takana oli vanha tuttu N. H. Pinello. Hän julkaisi toimittamassaan Åbo Tid-
ningarissa marraskuussa 1856 kirjoituksen, jossa ehdotti suoraan, että Turkuun 
pitäisi saada sivistysseuroja:  

Bildningscirkel i Åbo finnes icke, men hvad är då en bildningscirkel? Jo en 
cirkel, ett kotteri, som kommit öfverens att på vissa tider samlas för bildning 
och nöje. Bildningscirklar finnas i utlandet, t. ex. i Sverige snart sagt i hvarje 
stad af helst någon betydenhet. -- Deltagare i bildningscirkel äro anständigt 
folk af alla möjliga kalibrar, börjandes från excellensen och gående nedåt till 
handtverkslärlingen. Samma stora svängrum är mellan fruntimrens rang. Att 
liksom vid Almqvists Jagdslottsföreläsningar ”bättre pigor” äfven får vara 
med, är väl icke fallet, men anständiga symamseller t.ex. äro icke från rättig-
heten uteslutna.521 

Pinello, joka toimi Åbo Tidningarin, Suomen ensimmäisen sanomalehden 
päätoimittajana kahteen otteeseen, ensiksi vuosina 1836–1847 ja myöhemmin 
1853–1856, ehdotti siis toisen päätoimittajakautensa päätteeksi, että Suomeen tuli 
                                                        
519 Ibidem. 
520 ”Bildningscirkeln” (umu) ÅT 28.11.1846. 
521 ”Sivistysseuraa ei Turussa ole, mutta mikä oikeastaan on Sivistysseura? Se on piiri tai joukkokunta, 
joka on sopinut tapaavansa tiettyinä aikoina sivistyksen ja huvituksen merkeissä. Sivistysseuroja on 
ulkomailla, esimerkiksi Ruotsissa miltei jokaisessa vähänkään merkittävämmässä kaupungissa. -- 
Sivistyspiirin osalliset ovat kaikenlaatuista kunnollista väkeä alkaen ylhäisistä aivan alimpaan käsi-
työoppipoikaan asti. Samaa suurta vaihtelua on naisten joukossa. Niin ei kuitenkaan aivan ole laita 
kuin Almqvistin Jagdslotts-luennoissa, että myös ”paremmat piiat” saisivat olla mukana, mutta esi-
merkiksi kunnollisilta ompelijattarilta ei ole sisäänpääsy kielletty.” ”Bildningscirkel i Åbo” (mki) ÅT 
17.11.1856. 
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vihdoin perustaa sivistysseura.522 Kirjoitus osoittaa, että Pinello oli seurannut 
naapurimaan sivistysseuroja aivan alusta alkaen, vaikka hänen tietonsa olivatkin 
ajankohtaan nähden jo hieman vanhentuneita. Tukholman Sivistysseura oli kui-
tenkin yhä toiminnassa, ja tämä lienee meilläkin pitänyt yllä vaikutelmaa, että 
myös muut suurella julkisuudella perustetut ruotsalaiset seurat elivät ja voivat 
hyvin. Tosiasiassa ainoastaan muutama sivistysseura oli Ruotsissa selviytynyt 
alkuinnostuksen jälkeen pitkäjänteiseen toimintaan.523 

Pinello määritteli Ruotsin mallin pohjalta sivistysseuran kerhoksi, joka ko-
koontuu yhdessä laaditun ohjelman mukaan ”för bildning och nöje”, sivistyksen 
ja huvituksen pariin. 1850-luvulla elettiin vielä säädynmukaisten huvitusten ai-
kaa; herrasväki huvitteli omissa tilaisuuksissaan, rahvas omissaan.524 Siksi Pinel-
lon ehdotus sekä miehiä että naisia lähes kaikista kansanluokista kokoavasta seu-
raelämästä oli sääty-yhteiskunnan ja laillistetun eriarvoisuuden oloissa suorastaan 
vallankumouksellinen. 

Och hvad gör man då i bildningscirklarna? Man läser tidningar, man eger till-
gång på ett rikhaltigt bibliothek, derur en hvar fär välja hvad honom lämpli-
gast synes. Föredrag hålles än i ett ämne, än i ett annat. Man ger musik; han-
delstaten t. ex. har sin egen sångförening, gesällerne sin och deras prestatio-
ner är excellensen icke obenägen att afhöra… I korthet sagdt, bildningscirk-
larna äro bildningscirklar. Sist på aftonen kan man roa sig med dans, hvari-
från gesällen icke är utesluten.525 

Sivistysseurojen kivijalkoina olivat kaikille jäsenille avoin lukusali ja kirjasto 
sekä säännöllinen kokoustoiminta. Pinello kuvaili, kuinka seuran lukusalissa saisi 
                                                        
522 N. H. Pinello oli italialaista sukujuurta. Opiskeluvuosinaan Turun Akatemiassa hän joutui tekemi-
siin tulevien kansallisten herättäjien Snellmanin, Runebergin, Lönnrotin ja Nervanderin kanssa. Yh-
dessä nämä toverukset seurasivat Ruotsin kirjallisuuselämää ja seurasivat maailmantapahtumia. Toisin 
kuin opiskelutoverinsa, Pinello oli kotoisin Turusta ja jäi sinne asumaan myös kaupungin palon jäl-
keen. Elämäntyönsä hän teki Suomen Talousseuran sihteerinä, mutta toimi myös sanomalehtimiehenä. 
Tässä ominaisuudessa hän oli yksi harvoista, jotka asettuivat 1840-luvulla vastustamaan Snellmanin 
ajatuksia elinkeinovapauden ulottamisesta Suomeen. Syyskuussa 1846 hän hyökkäsi rajusti sekä 
Saimaa että Morgonbladia vastaan esittäen, että elinkeinovapaus oli usein myös lisännyt köyhyyttä. 
Savolainen 2006, 145, 427. 
523 Landelius 1936a, passim.  
524 Lehtonen 1994, 31–51 
525 ”Ja mitä sivistysseuroissa sitten tehdään? Siellä luetaan sanomalehtiä, voidaan käyttää monipuo-
lista kirjastoa, josta jokainen voi lainata mitä hän itse parhaaksi näkee. Esitelmiä pidetään milloin 
yhdestä aiheesta, milloin toisesta. Musiikkia esitetään, kauppiasluokalla on oma lauluseuransa ja 
kisälleillä omansa, eikä niiden esityksiä ylenkatsota ylhäistenkään keskuudessa… Sanalla sanoen, 
sivistysseurat ovat sivistysseuroja. Lopuksi illan päätteeksi huvitellaan tanssimalla, johon kisälleillä-
kin on lupa osallistua.” Ibidem. 
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käydä lukemassa sanomalehtiä ja kirjastosta lainata kirjoja sen mukaan kuin kul-
lakin kiinnostusta riitti. Kokouksissa kuunneltaisiin esitelmiä mitä erilaisimmista 
aiheista ja nautittaisiin musiikkiesityksistä. Kauppiasluokan kuoro saisi esiintyä, 
samoin kisällien oma laulukunta, eikä ylhäinen herrasväki sivistysseurassa ylen-
katsoisi kumpaakaan.526 Kyllä kisällitkin osasivat laulaa, niin että sitä kehtasi 
herrasväki kuunnella, ja tämä olisi juuri sitä oikeaa sivistystä, korosti Pinello. 
Kokousohjelman päätteeksi olisi tanssia, johon lystiin kisällitkin saisivat ottaa 
osaa. Pinello oikein tähdensi tanssilattialla vallitsevaa tasa-arvoa, sillä Turussa 
kisälleiltä oli vasta kielletty pääsy porvarisklubin tanssiaisiin.527 Sivistysseura ei 
olisi mikään porvarisklubi, rajatulle ja valitulle joukolle tarkoitettu samansäätyis-
ten piiri, vaan kaikille avoin seuraelämän muoto 

Juuri Tukholmassa oli otettu käyttöön iltahuvit, joissa illan päättävä tanssi oli 
keskeinen ohjelmanumero. Ajatus siitä, että sekä mamsellit että kisällit ja työläi-
set olisivat tanssimassa yhdessä ja samassa tilassa, kuka tiesi keskenäänkin, oli 
vielä outo ja nosti pintaan kaikenlaisia avoimia ja salattuja pelkoja. Tanssi oikeas-
taan vain korosti ja teki näkyväksi sen, mikä sivistysseuran toiminnassa oli uutta: 
jäsenistön muodollisen tasa-arvon. Kun jäseneksi pääsivät melkein kaikki kunnon 
ihmiset kaikista kansanluokista, käsityöläisoppilaista aina ylimpään aatelistoon 
asti, kaikilla tuli olla yhtäläinen mahdollisuus osallistua. Myös naisia sai olla 
mukana, jopa siivoja ompelijattaria, kuten Pinello korosti. 

Pinello kuului Turun johtaviin kulttuurivaikuttajiin ja oli arvioinut ajan olleen 
kypsä seurata ruotsalaisten esimerkkiä. Artikkeli oli eräänlainen koepallo, jonka 
kirjoittaja heitti nähdäkseen, millaista vastakaikua idea saisi. Itse hän ei tohtinut 
astua ensimmäistä askelta, sillä mitään ”tilaajalistaa” tai vastaavaa hän ei rohjen-
nut lehteensä laittaa. Kenties hän pelkäsi saavansa saman kohtalon, kuin Hermo-
der-lehden satiirisen kertomuksen kokoonkutsuja. 

Kului vielä jonkin aikaa, ennen kuin Pinellon ehdotuksesta tuli totta. Åbo 
Bildnings-Cirkel perustettiin vasta seuraavan vuosikymmenen alussa. Toimiin 
ryhdyttiin vuonna 1860, ja perustamisluvan seura sai keisarilta huhtikuussa seu-
raavana vuonna. Kun seuran perustamisesta alkuvuodesta 1860 ensi kerran käy-

                                                        
526 Pinello näyttää ajatelleen, että sivistysseura voisi ottaa siipiensä suojaan sekä kaupungin vanhim-
man harrastelijakuoron Handelssångföreningenin että kenties piankin alkavan käsityöläisten kuoro-
toiminnan. Jutikkala 1957, 939–940. 
527 ”Bildningscirkel i Åbo” (mki) ÅT 17.11.1856. 
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tiin julkisuudessa keskustelua, Topelius pahoitteli Helsingfors Tidningarissa, että 
vanha pääkaupunki ehti jälleen ottaa ensimmäisen askeleen.528 

Suomessa edettiin siis Ruotsista saatujen vaikutteiden jäljissä. Kun Turun Si-
vistysseuran perustamisesta tammikuussa 1860 pidettiin ensimmäisiä kokouksia, 
kommentoivat kaupungin molemmat ruotsinkieliset lehdet hanketta myönteisesti 
nimenomaan naapurimaan kokemusten perusteella. Konservatiivinen Åbo Tid-
ningar varoitti jättämästä sivistyneistöä siinä vaiheessa käsityöläisvetoisen hank-
keen ulkopuolelle, sillä ” -- när man observerar grannländernas förfarande i 
detta hänseende, så kommer man till den sanningsenliga anmärkning, att ingen 
stad, der bildningscirkeln varit baserad blott på arbetare, förmått bilda och upp-
rätthålla sådana aftonnöjen”.529 Kirjoittaja ei lämmennyt ajatukselle, että Turun 
sivistysseura perustettaisiin pelkästään työväkeä varten. Vapaamielisempi Åbo 
Underrättelser ei nähnyt tällaisia uhkatekijöitä. Lehti totesi ainoastaan, että Ruot-
sissa sivistysseurat olivat saaneet niin paljon hyvää aikaan, ettei turkulaisten käsi-
työläisten hanketta voi muuta kuin lämpimästi kannattaa.530 Topeliuskaan ei epäil-
lyt sijoittaa Suomessa alkavaa sivistysseuratoimintaa Ruotsin seurojen ja erityi-
sesti Tukholman Sivistysseuran perilliseksi. Kun alkuvuodesta 1862 tuli vuoroon 
pienen sivistysseuran perustaminen Tampereelle, ihmetteli Helsingfors Tidninga-
rin nimimerkki Undecumque eli Topelius itse, miksi Suomessa ryhdytään perus-
tamaan sivistysseuroja ”-- just när vårt mönster, bildningscirkeln i Stockholm, gått 
under och upplöst sig”.531 

                                                        
528 Tosiasiassa samaan aikaan Helsingissä juhli jo kolmatta vuosijuhlaansa Handtverkaresångförenin-
gen, seura, josta sittemmin muodostettiin sivistysseura myös Helsinkiin. ”Åbo handtverkare” (kmu) 
HT 4.2.1860; ”Handtverkarnes sångföreningen” (pku) HT 11.2.1860. 
529 ”-- kun seuraa naapurimaiden menettelyä tässä asiassa, niin saa aiheen sen kaltaiseen huomautuk-
seen, ettei missään kaupungissa, missä sivistysseura on perustettu vain työläisten varaan, ole saatu 
pysyväisesti aikaan sellaisia iltahuveja.” ”Fråga har blifvit väckt” (läh) ÅT 17.1.1860. Artikkeli on 
signeeraamaton, mutta asiantietojen kiistaton hallinta viittaa kirjoittajan olleen Pinello, joka tässä 
vaiheessa oli jättänyt lehden toimittamisen nuorempiin käsiin. 
530 ”Stadens handtverksmästare” (pku) ÅU 31.1.1860. 
531 ”-- juuri kun esikuvamme, Tukholman Sivistysseura on joutunut lopettamaan toimintansa.” ”I 
Tammerfors inrättas” (kmu) HT 15.1.1862. 
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5 Åbo Bildnings-cirkel 

5.1 Turun Sivistysseuran perustaminen 

Varhaisin liikkeellelähtö käsityöläisten sivistysseurahankkeissa tapahtui vanhassa 
pääkaupungissa Turussa. Autonomian ajan alussa Turku oli ollut maan suurin 
kaupunki runsaalla kymmenellä tuhannella asukkaallaan. Joka neljäs kaupunki-
lainen Suomessa oli tällöin turkulainen. Yhtä vahvan suhteellisen aseman kau-
punkien joukossa saavutti Helsinki vasta 1800-luvun lopussa. Helsingin korotta-
minen hallituskaupungiksi, keskusvirastojen muutto ja vihdoin Turun palo vuonna 
1827 hidastivat Turun kehitystä, mutta vasta vuonna 1841 Helsinki ohitti sen 
asukasluvussa. Molemmissa kaupungeissa oli tällöin osapuilleen kaksitoista tu-
hatta asukasta. Krimin sodan päätyttyä ja 1860-luvun koittaessa Turun väkimäärä 
oli noussut runsaaseen kuuteentoistatuhanteen, kun Helsingissä oli tällöin jo yli 
22 000 asukasta. Turku saavutti saman asukasluvun 1870-luvun puolivälissä.532 

Sivistysseuroista kirjoiteltiin 1840- ja 1850-luvuilla eniten juuri turkulaisissa 
sanomalehdissä. Esikuva löytyi läheltä lahden takaa. Turku ja Tukholma olivat 
henkisesti lähellä toisiaan, sillä laivayhteys Helsingistä vanhan emämaan pääkau-
punkiin kulki Turun kautta, ja samaa reittiä kulkivat aatteelliset ja toiminnalliset 
virikkeet takaisin Suomeen.533 

5.1.1 Sunnuntaikoulu ja työväen kulttuuriharrastukset 

Turku oli 1800-luvun alkupuolen johtava käsityöläiskaupunki Suomessa. Kau-
pungissa oli vuodesta 1833 toiminut käytännöllistä ammattikuntakasvatusta täy-
dentävä käsityöläisten sunnuntaikoulu.534 Se ei ollut ensimmäinen käsityöläiskou-
lu Suomessa, mutta suurin siitä tuli nopeasti.535 Kouluun ilmoittautui jo ensim-
mäisellä lukukaudella yli kaksisataa opinhaluista. Ikähaitari ulottui hieman toisel-
lakymmenellä olevista oppipojista aina nelikymmenvuotiaisiin käsityön harjoitta-
jiin. Oppilasmäärä kasvoi tasaisesti ja 1850-luvulla se oli vuosittain yli seitsemän-
sadan. Ainoastaan 1860-luvun vaikeimpina vuosina se laski alle kolmeensa-

                                                        
532 SVT VI:29; Nikula 1972, 125–130. 
533 Vuonna 1847 perustettua Turun lukuseuraa on pidetty enemmän Tukholman Taitelijakillan kuin 
Helsingin Akateemisen lukuseuran henkisenä jälkeläisenä. Öller 1920, 7. 
534 ”Abo den 1 November” (pku) ÅU 2.11.1833.  
535 Ensimmäiset sunnuntaikoulut käsityöläisten opinkäyntiä varten perustettiin Vaasaan (1828) sekä 
Porvooseen (1830) ja Ouluun (1830). Klemelä 1999, 34. 
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taan.536 Yksi sunnuntaikoulun perustajista oli Pinello, joka opetti koulussa kemi-
aa.537 

Turkulaisten aloitteesta senaatti laajensi vuonna 1842 sunnuntaikoulun kos-
kemaan koko maata. Asetuksessa käsityöläisten koulutuksesta velvoitettiin kaikki 
kaupungit perustamaan sunnuntaikoulu omille oppipojilleen ja kisälleilleen. Kau-
pungit saivat koulujen ylläpitoa varten vuosittain kiinteän määrärahan. Asetukses-
sa säädettiin edelleen, ettei kisällin- ja mestarinkirjaa saanut ilman lasku- ja kirjoi-
tustaitoa ja kristinopin hallintaa. Sunnuntaikoulut eivät olleet pakollisia, mutta 
missäpä muuallakaan rahvaan nuorukaiset olisivat vaadittavia taitoja oppineet. 
1840–50-luvuilla oli tavallista, että sunnuntaikoulujen oppilaista suurin osa ei 
ollut saanut mitään alkuopetusta.538 Koulua pidettiin tavallisesti 3–4 tuntia sun-
nuntai-iltapäivisin. Tavoitteena oli, että tämä ohjaisi myös käsityönuorukaisten 
vapaa-ajan käyttöä ja varjelisi heitä tapainturmelukselta. Vuonna 1855 sunnuntai-
kouluja oli koko maassa kaikkiaan 23, ja niiden oppilasmäärä nousi yli kahden ja 
puolen tuhannen.539 

Vuonna 1858 annettiin uusi asetus, jossa sunnuntaikoulusta tehtiin kaksiluok-
kainen. Jatkoksi muodostettiin samoin kaksiluokkainen ehtookoulu. Tästä alkoi 
sunnuntaikoulujen viimeinen, lyhyt kehittämiskausi. Sunnuntaikoulusta tuli käsi-
työoppilaiden ja ehtookoulusta kisällien koulu. Sunnuntaikoulun tuntimäärä nousi 
kuuteen ja ehtookoulun peräti yhdeksään tuntiin viikossa. Sunnuntaikouluunkin 
jouduttiin ottamaan pari lisätuntia lauantai-illasta. Koko koulutuksen suorittami-
seen kului oppipoika- ja kisälliaikana kaikkiaan neljä tiivistä vuotta. Suurin osa 
käsityöoppilaista suorittikin vain sunnuntaikoulun oppimäärän, jossa alemmalla 
luokalla opiskeltiin raamatunhistoriaa, sisälukua ja uskonoppia, kaunokirjoitusta 
ja neljän laskutavan taitoa kokonaisluvuilla sekä ylemmällä luokalla aritmetiik-
kaa, geometriaa, maantietoa ja kielioppia oikeinkirjoitusharjoituksineen.540  

Vuonna 1858 sunnuntaikoulun valtionapua annettiin jo 32 kaupungille ja eh-
tookouluillekin kymmenessä kaupungissa, mutta ammattikuntien lopettamisen 
jälkeen vuonna 1870 oli toiminnassa enää 13 sunnuntaikoulua.541 Sunnuntaikou-

                                                        
536”Turun Sunnuntai Koulussa” (pku) ST 21.12.1852; ”Afton- och söndagsskolorna härstedes” (pku) 
ÅU 18.6.1867. 
537 SKB 8, 710. 
538 Heikkinen 1995, 71 
539 Kyöstiö 1955, 218–219; Klemelä 1999, 34–35. 
540 Klemelä 1999, 34–35. Vuonna 1867 Turussa opiskeli sunnuntaikoulun alemmalla luokalla 195 ja 
ylemmällä 36 oppipoikaa. Ehtookoulun oppilasmäärä oli samana vuonna ainoastaan 21.”Afton- och 
söndagsskolorna härstedes” (pku) ÅU 18.6.1867. 
541 Heikkinen 1995, 302. 
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lut eivät kuitenkaan hävinneet elinkeinovapauden myötä, sillä niiden antama val-
mistava luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opetus oli jatkuvasti tarpeellista. Kun Tu-
russa vuonna 1887 avattiin uusi käsityöläisten ammattikoulu, puuttui enimmältä 
osalta pyrkivistä vielä kirjoitus- ja laskutaito. Koulun yhteydessä oli näin säilytet-
tävä sunnuntai-iltapäivisin kokoontuva valmistava luokka, vaikka siihen ei saanut 
enää valtionapua.542 Vasta kansakoulujen yleistyminen ja oppivelvollisuus tekivät 
sunnuntaikoulut tarpeettomiksi. 

Sunnuntaikoulun kuoro 

Sunnuntaikouluista kehittyi vuoden 1858 asetuksen jälkeen lyhyeksi aikaa jonkin-
laisia työväenkulttuurin alkuhautomoita, sillä niiden opetusohjelmaan otettiin 
myös laulu ja tekninen piirustus. Helsingin käsityöläiskoulussa laulu oli tosin 
kuulunut opetusohjelmaan jo vuodesta 1849 alkaen.543 Lauluun varattiin yksi 
viikkotunti, ja laulutunneista tuli niin suosittuja, että aikaa myöten niiden oheen 
perustettiin kuorojakin. Laulunopettajista saatiin kätevästi päteviä kuoronjohtajia. 
Lokakuussa 1859 Turun sunnuntaikoulun ”opetuslapset” (”lärjungar”) perustivat 
kuorolaulua edistämään käsityöläisten lauluseuran.544 Ilmoittautumislistat kuoroa 
varten olivat kiertäneet hyvän aikaa etukäteen, ja perustamiskokoukseen mennes-
sä niihin oli raapustettu kolmisenkymmentä nimeä. Perustamiskokoukseen il-
maantui yllättäen myös muita kiinnostuneita, ja kotvasen empimisen jälkeen hei-
dätkin päästettiin mukaan.545 Kuoro sai ensimmäiseksi johtajakseen Turun Krena-
tööri-tarkk’ampujapataljoonan kapellimestarin, säveltäjä-viulistin ja Turun mu-
siikkielämän ykkösvaikuttajan Carl Gustav Waseniuksen (1821–1899).546 Tämä 
oli opiskellut musiikkia Tukholman musiikkiakatemiassa ja Leipzigin konservato-
riossa. Waseniuksen moniaalle suuntautuneista harrastuksista kertoo myös käsi-
työoppilaiden kuoron johtaminen.547 Kuorolaulun lisäksi Turun sunnuntaikoulu 
toimi muutenkin käsityöläisiksi kouluttautuvien sivistämiseksi. Sen yhteyteen 

                                                        
542 Jutikkala 1957, 753–754. 
543 ”Redogörelse för söndagsskolans i Helsingfors verksamhet för åren 1842–62”, FAT 28.2.1862. 
544 ”Härvarande söndagsskolelärjungar” (pku) ÅU 11.10.1859. 
545 Muut mukaan pyrkineet olivat nähtävästi ehtookoulua käyviä kisällejä. ”Härvarande söndagsskole-
lärjungar” (pku.) ÅU 11.10.1859. 
546 ”Handtverkssångföreningens ledamöter” (pku) ÅU 10.1.1860. 
547 Dahlström 1995, 424; Sarjala 2005, 130. 
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perustettiin keväällä 1859 yhteyteen kirjasto, jossa mittavan lahjoituksen ansiosta 
1860-luvun alussa oli peräti tuhatkunta nidettä.548. 

Sunnuntaikoulun kuoron perustaminen ei sujunut ilman yllätyksiä. Kuorohar-
joitusten kuokkavieraat olivat nähtävästi koulunkäyneitä, vanhempia kisällejä, 
eivätkä he ajan oloon mahtuneet samaan lauluseuraan sunnuntaikoulun oppilaiden 
kanssa, heillähän oli, toisin kuin nuoremmilla ammattiveljillään, oikeus kadulla 
kulkiessaan käyttää hansikkaita ja keppiä sekä tuprutella savuketta suupielis-
sään.549 Kun kuoroajatus oli heitetty ilmaan, oli myös varsinaisina käsityöläisinä 
itseään pitäville sellainen saatava. Marraskuussa 1859 haettiin laulajia seuraavalla 
vetoomuksella: 

Uppmaning till Herrar Handtverkare! Undertecknad, medlem af en nyligen 
härstedes bildade, men ännu af så få medlemmar bestående Handtverks-
sångförening, tager sig härmedelst friheten att uppmana respektive handtver-
kare, hvilka intressera sig fört denna gren af skön konst, att i densamma del-
taga för att få den mera kompletterad.550 

Vetoomuksen laatija oli nimimerkki ”Eräs Kisälli”. Paras ehdokas nimimerkin 
haltijaksi on sorvarinkisälli Frans Paulin, jota sittemmin kuoron kesäjuhlilla ter-
vehdittiin kuorohankkeen alkuunpanijana.551 Oppipoikien kuoro harjoitteli sun-
nuntaikoulun tiloissa, joten oikean käsityöläiskuoron oli tässäkin pantava parem-
maksi. Sen perustajia kutsuttiin Hotel du Nordin tiloihin.552 Paulinin vetoomus oli 
suunnattu kaikille herroille käsityöläisille, mestaritkin kelpasivat mukaan. Kirjoit-
taja kertoi, kuinka muilla paikkakunnilla vastaavanlaiset kuorot olivat herättäneet 
suuren innostuksen koko käsityöläisluokassa. Päällimmäisenä kirjoittajan mieles-
sä väikkyi epäilemättä Helsingin Handtverkaresångföreningen, joka parempien 
piirien epäluuloista huolimatta oli raivaamassa tietään laajempaan julkisuuteen. 

                                                        
548 ”Ne herrat käsityömestarit ja tehtaanhaltiat” (ilm) ST 29.3.1859; ”Turun Sunnuntaikoulun opettaja” 
(pku) ST 5.4.1859;”Folkskolorna i Åbo” (pku) ÅU 27.9.1862. 
549 Nämä kaikki oli kisällikunta säännöissään kieltänyt oppipojilta. Rikkomuksista määrättiin sakko-
rangaistus. Ptk 29.9.1832, Taa (TKA). 
550 ”Kehotus herroille käsityöläisille! Allekirjoittanut, joka on liittynyt täällä äskettäin perustettuun 
mutta vielä kovin vähälukuiseen käsityöläisten lauluseuraan, ottaa täten vapauden kehottaa niitä 
kunnioitettuja käsityöläisiä, jotka ovat kiinnostuneita tällaisesta kaunotaiteesta, kartuttamaan maini-
tun kuoron jäsenmäärää ja liittymään siihen.” ”Uppmaning till Herrar Handtverkare!” (läh.) ÅU 
11.11.1859. 
551 ”Handtverkssånföreningen” (art) ÅU 24.7.1860. 
552 ”Uppmaning till Herrar Handtverkare!” (läh.) ÅU 11.11.1859. 
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Se oli vasta luovuttanut ”Sotavanhusten apuvarain jakokunnalle” Turkuun laula-
malla kokoamansa 150 hopearuplan lahjoituksen.553  

Näin Turussa perustettiin lyhyen ajan sisällä, loka-marraskuussa 1859, kaksi 
käsityöläisille tarkoitettua kuoroa, sunnuntaikoulun kuoro oppipojille ja käsityö-
läiskuoro kisälleille ja mestareille. Kahden eri kuoron syntymiseen johtaneen, 
mutta lähteistä vaikeasti tulkittavan kehityskulun vahvistaa ÅU:n artikkeli Turun 
Handtverkssångföreningenin eli varsinaisen Käsityöläisten lauluseuran ensimmäi-
siltä kesäjuhlilta:  

Vi hafva för icke längesedan omtalat att, utom den sångförening inom handt-
verkarekorpsen som, under herr direktör Wasenii ledning, är bildad ibland 
eleverne af söndags- och aftonskolorna, afven ett annat sångsällskap bland 
handtverksmästare och gesäller organiserat sig, under ledning af herr musikus 
O. Stenberg.554  

Käsityöläisten lauluseuran eli Handtverkaresångföreningenin harjoituksia johti 
teknillisen reaalikoulun musiikinopettaja Oscar Stenberg.555 Mallina ja esikuvina 
molemmille käsityöläiskuoroille toimi Turun vanhin amatöörikuoro, vuonna 1847 
perustettu kauppiaskunnan Handelssångföreningen, jonka johtajana toimi näihin 
aikoihin vielä Wasenius.556 Stenberg oli opinkäynyt muusikko, joka oli suorittanut 
tutkinnon Tukholman musiikkiakatemiassa. Reaalikoulun musiikinopettajan toimi 
ei ollut riittävä leipäpuu, joten hän joutui pitämään ahkerasti Turussa ja lähiympä-
ristössäkin ”vokaali- ja instrumentaalikonsertteja”.557 Kuoronjohtaminen toi lisä-
ansioita niin ikään. 

Kuoron kesäjuhlat 

Kun kisällikuoroon liittyi käsityömestareita, siitä tuli kauppiaskunnan kuoroon 
verrattava Käsityöläisten lauluseura. Se järjesti ainakin kahtena vuonna, 1860 ja 

                                                        
553 ”Handtverkarnes sångförening” (pku.) HT 1.6.1859; ”Sotavanhusten apuvarain jakokunnalle” 
(kmu) ST 14.6.1859; ”Sotavanhuksille” (kmu) Hämäläinen 17.6.1859; ”Handtverkarnes sångförening” 
(pku) HT 11.2.1860.  
554 ”Olemme hiljattain kertoneet, että sen lauluseuran lisäksi, joka on perustettu herra tirehtööri 
Waseniuksen johdolla sunnuntaikoulun ja ehtookoulun oppilaiden keskuuteen, on järjestäytynyt myös 
toinen lauluseura, käsityömestarien ja kisällien, herra muusikko O. Stenbergin johdolla.”  ”Handt-
verkssångföreningen” (art.) ÅU 24.7.1860 
555 ”Handtverkssångföreningen” (art.) ÅU 24.7.1860; ”Turun Sivistysseuran” (pku) ST 31.1.1862; 
Jutikkala 1957, 743–744. 
556 ”Handelssångföreningens konsert” (pku) ÅU 31.1.1861; Jutikkala 1957, 939–940. 
557 ”Programmet till hr Stenbergs konsert” (ilm) ÅU 18.4.1863. 



 

 168 

1861 suuret kesäjuhlat.558 Ensimmäisille kesäjuhlille Jänissaaren rustholliin Hir-
vensalossa osallistui heinäkuun lopussa 1860 noin parisataa henkeä, sekä miehiä 
että naisia. Osallistujia oli paljon, kun ottaa huomioon, että kuorolla itsellään oli 
korkeintaan muutamia kymmeniä laulajia. Naisiakin oli mukana, joten juhla oli 
tarkoitettu kuorolaisille ja heidän perheilleen. Juhlapaikka oli sama, jossa Han-
delssångförening viikkoa aikaisemmin oli viettänyt omaa vuosijuhlaansa.559 

Niitylle oli nostettu liehumaan lauluseuran vastavalmistunut, valkoisesta sil-
kistä tehty lippu, jonka neljään kulmaan oli lehden mukaan kuvattu vapaiden 
taiteiden tuntomerkit. Keskellä oli kultainen lyyra ruusuin ja laakerinlehvin ke-
hystettynä.560 Vapaiden taiteiden tuntomerkit olivat keskiajalta periytyvä quadri-
vium: geometria, aritmetiikka, tähtitiede ja musiikki, joita pidettiin yleissivistyk-
sen perustana. Quadriviumin käyttö lauluseuran lipussa on mielenkiintoinen yksi-
tyiskohta, sillä olisi odottanut lippuun kirjaillun eri käsityöammattien tunnuk-
set.561 Vapaiden taiteiden tuntomerkit kertovat ennen kaikkea käsityöläisnuoru-
kaisten uskosta sivistyksen tuomaan aineettomaan pääomaan. Sitä paitsi musiikki 
ja lauluharrastus yhtenä neljästä yleissivistävästä aineesta oli vasta saanut paik-
kansa sunnuntaikoulujen opetussuunnitelmassa. Tällaisen lipun ympärille juhla-
kansa kokoontui. Kuoron puuhamies, sorvarinkisälli Frans Paulin aloitti puheen-
sa: 

Anmodad att tolka våra gemensamma känslor vid emottagandet af ”Enighe-
tens fana” vill jag – eheru öfvertygad derom att mången annan bland oss 
skulle utfört det mera värdigt , om också ej mera hjertligt och varmt för vårt 
förbund – efter förmåga söka fullgöra detta för mig så kära åliggande. Troen-
de att brodershjertats välmening gäller för mera än mina stapplande ord, öns-
kar jag att detta standar städse måtte svaja som ett sannt enighets-tecken 
ibland oss, och att Åbo handtverkssångförening, med hvarje år, må tilltaga i 
välgång och lycka. Lofvom derföre bröder, att, då detta baner sväfvar öfver 
våra hufvuden, och vi känna dess fläktar svalka våra pannor, städse bemöda 

                                                        
558 ”Handtverkssångföreningen” (art) ÅU 23.7.1861. 
559 ”Handtverkssånföreningen” (art) ÅU 24.7.1860. 
560 Ibidem. 
561 Sellaista symboliikkaa käytettiin esimerkiksi ”Helsingin Työväen Lauluseuralle” luonnostellussa 
vaakunassa. Arbetarsångföreningens vapen tecknat af Hilda Olson i Oktober 1869. MWs II:3 (KK). 
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oss om att närmare sammanknyta det brödraband, som i dag är slutet, och 
som alltid skall förena oss i vänskap och tillgifvenhet för hvarandra.562 

Puheen päälle hurrattiin kolme kertaa lauluseuran lipulle, minkä jälkeen juotiin 
malja ja viritettiin Paulinin sanoittama ja Stenbergin säveltämä seuran tunnuslau-
lu. Vahinko, ettei ÅU julkaissut laulun sanoja. Olisi mielenkiintoista verrata teks-
tiä Tukholman Sivistysseuran lauluun, mutta ehkä toimittaja ei senkään vuoksi 
halunnut saattaa seuran tunnuslaulua painoasuun, koska piti sen suurimpana an-
siona sitä, että se oli seuran omien poikien sepittämä. Malja kuitenkin juotiin 
Paulinille, ”som haft godheten biträda sällskapet med uppsättande af den från 
föreningen utgågne plan, för en bildningscirkel i Åbo, hvars stadgar nu afvakta 
nådig bekräftelse.”563 Sivistysseura oli jo perusteilla, ja Paulin paljastui myös sen 
alkuunpanijaksi. Hänen oli tietenkin vastattava maljaan, ja hän lausui tervehtivän-
sä juhlajoukkoa liikuttuneena. Turkulaisena hänen sydäntään herkisti nähdä syn-
nyinkaupunkinsa käsityöläiset yksimielisenä isänmaan kunniaa ja menestystä 
edistämässä, mielessä kirkkaana yhteinen tavoite: valistus ja yleissivistys!564 

Korulauseiden takaa on aistittavissa huoli perinteistä ja etuoikeuksista rik-
kaan ammattikuntalaitoksen tulevaisuudesta. Tuoreessa muistissa oli joulukuussa 
1859 julkaistu asetus käsityön harjoittamisesta, joka kavensi ammattikuntien pri-
vilegioita jättämällä vain 15 erikseen lueteltua käsityöammattia ammattikuntien 
alaisuuteen. Lisäksi asetuksessa taattiin jokaiselle kaupunkilaiselle oikeus itsensä 
elättämiseen. Työnäytteitä ei enää tarvittu eikä myöskään vaikeasti hankittavia 
porvarinoikeuksia.565 

Ammattikuntien luoma perinteinen yhteisöllisyys oli väistymässä, vanhat 
symbolit merkityksineen olivat katoamassa. Oli myös löydettävä uusia yhdessä-
olon muotoja, ja tarve järjestäytyä oli suuri. Rakenteiden murentuessa koettiin 

                                                        
562 ”Olen saanut tehtäväkseni tulkita yhteiset tuntomme vastaanottaessamme ’Yksimielisyyden viiriä’ 
ja tahdon – vaikkakin vakuuttuneena siitä että moni meistä suoriutuisi siitä arvollisemmin, joskaan ei 
lämpimämmin sydämin liittoamme kohtaan  – parhaani mukaan täyttää tämän minulle niin rakkaan 
velvollisuuden. Uskon, että veljellinen hyväntahtoisuus painaa enemmän kuin vajavaiset sanani, ja 
toivotan: liehukoon tämä lippu totisena tuntomerkkinä meidän välillämme ja lisääntyköön Turun 
Käsityöläisten lauluseuran onni ja menestys vuosi vuoden perään. Luvatkaamme sen tähden veljet, 
että kun tämä lippu liehuu päämme päällä ja tunnemme sen tuulahdusten vilvoittavan otsaamme, me 
jaksamme aina nähdä vaivaa vahvistaessamme yhä tiiviimmäksi tämän veljesliiton, jonka tänään 
olemme solmineet ja joka aina tulee yhdistämään meidät toisiimme ystävyyden ja kiintymyksen sitein.” 
”Handtverkssånföreningen” (art) ÅU 24.7.1860. 
563 ”joka hyväntahtoisesti oli avustanut seuraa laatimalla suunnitelman Turkuun perustettavasta 
sivistysseurasta, jonka säännöt nyt vartoavat armollista suostumusta.” Ibidem. 
564 Ibidem. 
565 Kekkonen 1987, 85–87. 



 

 170 

suurta tarvetta lujittaa käsityöläisten perinteistä ammattiylpeyttä, uskollisuutta ja 
lojaalisuutta. Vaatimattomalle lauluseuralle ladattiin helposti suuria odotuksia. 
Monen ammattikunnan kirstu ja vuosikymmeniä käytössä ollut esineistö kävi 
tarpeettomaksi, ja siksi Turun Käsityöläisten lauluseuralle oli kevään kuluessa 
askarreltu yhteinen lippu, yksimielisyyden viiri, joka sai kannettavakseen kaiken 
sen, mikä näytti olevan katoamassa. Eteenpäin pyrkivät ja kunnianhimoiset kisäl-
lit, sellaiset kuin Paulin, astuivat tällaisena hetkenä esiin. Oli kyse heidän omasta 
tulevaisuudestaan, mutta samalla he osasivat artikuloida yhteisiä huolenaiheita; 
”tulkita yhteiset tuntomme”, niin kuin Paulin itse sanoi. Sivistys nousi näiden 
pyrkimysten aatteelliseksi pohjaksi. 

ÅU toivoi uudella yksimielisyydellä ja päättäväisyydellä olevan myös laa-
jempia vaikutuksia. Lehti kiinnitti huomiota siihen, että Hirvensalossa mestarit ja 
isännät viettivät yhteistä sunnuntaipäivää sulassa sovussa työntekijöidensä kanssa. 
Käsityöläisten lauluseura tarjosi näin mahdollisuuden yhteiskuntaluokkien lähen-
tymiseen: 

Dylika samqväm – der arbetaren tillbringar en förnöjd dag i sällskap med sin 
principal och ännu mere: med hans familj, hans maka och döttrar – kunna ej 
annat än förmildra sederna hos dem som, lemnade åt sig sjelfva, eljest ofta 
ledas på afvägar, derifrån utgången för de flesta är oviss, men der alltid 
många göra skeppsbrott på lifvets haf.566 

Näissä kuvissa väikkyy ruotsalaisista sivistysseuroista tuttu luokkaveljeyden ideo-
logia.567 Tapainturmelusta ja sen seuralaista köyhyyttä pidettiin pääasiassa yhteis-
kunnan alempien luokkien ongelmana. Kisällikuoron kesäjuhlilla toivottiin isän-
tiensä kanssa seurustelevien käsityöläisnuorukaisten oppivan myös parempia 
tapoja: ahkeruutta, säästäväisyyttä, kohtuutta siisteyttä ja hyvää järjestystä. 

5.1.2 Kisällikuorossa herää ajatus sivistysseurasta 

Tuuli puhalsi sivistyksen aatteelle muutenkin suopeasti. Kun Paulin piti Hirvensa-
lon niityllä puhettaan, pelissä oli muutakin kuin käsityönharjoittajien lauluharras-

                                                        
566 ”Tällaiset yhteiset tilaisuudet – joissa työläinen viettää miellyttävän päivän yhdessä isäntänsä 
kanssa ja enemmänkin: hänen perheensä, puolisonsa ja tyttäriensä kanssa – eivät voi muuta kuin 
pehmentää tapoja niissä, jotka omiin oloihinsa jätettynä usein joutuvat harhateille, joilta pelastumi-
nen on useimmille epävarmaa ja joilla monet kärsivät elämänsä haaksirikon.” ”Handtverkssångfö-
reningen” (art) ÅU 23.7.1861. 
567 Samanlaisia pyrkimyksiä oli jo pari vuosikymmentä toimineessa Turun VPK:ssa. Yhteisen ponnis-
telun sammutus- ja pelastustoimissa haluttiin lähentävän kansanryhmiä toisiinsa Heervä 1988, 113. 
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tus. Kun oppipojat ja kisällit olivat alkaneet harjoitella kuoro-ohjelmistoaan, oli 
kisällikuoron piirissä ryhdytty suunnittelemaan seuraavaa askelta. Tammikuun 
alussa 1860 joukko sen edustajia oli kokoontunut pohtimaan toiminnan kehittä-
mistä, ja tässä yhteydessä nostettiin pöydälle kysymys ”niin kutsutun” sivistys-
seuran perustamisesta.568 Lauluseuralaiset innostuivat ajatuksesta oitis, ja sivis-
tysseura päätettiin perustaa, kunhan vain ilmaantuisi tarpeeksi monta edustajaa, 
jotta oma huoneisto kirjastoineen ja lukusaleineen voitaisiin perustaa. Perustami-
shankkeesta uutisoinut Åbo Underrättelser innostui myös: 

Måtte denna vackra föresats snart blifva utförd, hvartill vi hoppas att herrar 
handtverksmästare med förenade krafter skola bidraga, för att, i den närmaste 
framtid, se sina gesäller och lärgossar dragna ifrån krogarne och andra för den 
civiliserade menniskan ovärdige samlingsställen. -- Vi hafva hört mången 
bäfva för den väntade näringsfriheten. Bäfven med skäl! men icke derföre att 
enhvar får rätt att utan skråtvång nära sig med sina händers arbete, utan dar-
ren för Edra väresta fiender: okunnigheten, dryckenskapen och lättjan.569 

Pinellon vuosia vanha haaste suomalaisesta sivistysseurasta oli otettu vastaan 
kisällien lauluseurassa. Nimenomaan kisälleillä oli ratkaiseva osuus sivistysseu-
ran perustamisessa, ei niinkään käsityömestareilla, muista porvareista tai säätyläi-
sistä puhumattakaan. Lehtihän toivoi mestarien pian liittyvän yritykseen ja ryhty-
vän sitä tukemaan. Kannustimeksi ÅU tarjosi samaa harrasta pyrkimystä kuin 
Renhult aikoinaan Tukholmassa: käsityöläisnuoriso ulos kapakoiden viinan-
höyryistä sivistyksen raikkaaseen ulkoilmaan.570 Ajankohtaisuutta hankkeelle 
antoi myös aavistus, että vanhanmallisen käsityön aika oli painumassa mennei-
syyteen. Oli kuitenkin turha pelätä elinkeinovapautta, sillä varsinainen uhka oli 
toisaalla: tietämättömyydessä, juoppoudessa ja laiskuudessa, jotka helposti täytti-
vät nuorukaisten elämän.  

                                                        
568 ”Handtverkssångföreningens ledamöter” (pku) ÅU 10.1.1860. Epiteetti ”niin kutsuttu” oli muodos-
tumassa lähes tavaramerkiksi sivistysseurojen edellä. Sillä alleviivattiin ilmiön uutuutta ja outoutta 
suomalaisessa ympäristössä. ”Bildnings-cirkel” oli uudissana, jonka merkityksen saattoi tuntea vain, 
jos oli perehtynyt sen käyttöön ruotsalaisissa sanomalehdissä. 
569 ”Tulkoon tämä kaunis aikomus pian toteen, minkä lisäksi toivomme herrojen käsityömestarien 
yhteisvoimin vaikuttavan siihen, että heidän kisällinsä ja oppipoikansa tulisivat vedetyiksi pois juoma-
paikoista ja muista sivistyneen ihmisen arvolle sopimattomista paikoista. -- Olemme kuulleet monen 
vapisevan odottaessaan elinkeinovapauden toteutumista. Vapiskaa syystäkin! Mutta ei siksi että jokai-
nen saa vapauden elättää itsensä kättensä töillä ilman ammattikuntapakkoa, vaan vapiskaa pahimpien 
vihollistenne vuoksi: tietämättömyyden, juoppouden ja laiskuuden.” ”Handtverkssångföreningens 
ledamöter” (pku) ÅU 10.1.1860. 
570 Ptk. 26.10.1845, bihang 3, SBC ptkh (ARAB). 
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Kirjoittaja toivoi kisällien hankkeelle menestystä. Seuran kannattaisi lehden 
mukaan myös hankkiutua yhteistyöhön Turussa asuvien ”tiedemiesten” kanssa. 
Nämä voisivat pitää säännöllisesti luentoja seuran jäsenille. Samalla helpotettai-
siin sunnuntaikoulun suurta työtaakkaa ja levitettäisiin sivistyksen valoa entistä 
laajemmalle. ÅU:n kirjoittaja liittyi näin Alfthanin kaavailemaan käsityöläiskas-
vatuksen ohjelmaan. Hänhän oli ehdottanut sunnuntaikoulujen yhteyteen järjes-
täytynyttä luentotoimintaa.571 Lehti oli lopuksi myös sitä mieltä, että kahden käsi-
työläisnuorten kuoron ylläpitäminen oli turhaa. Niiden yhdistämiseen sivistysseu-
ra tarjoaisi oivan tilaisuuden.572 

Pinello liittyy sivistysseuralaisiin 

Oli kulunut vain kolme viikkoa kisällikuoron kokouksesta, kun joukko Turun 
käsityömestareita, heidän joukossaan kuusi kaupunginvanhinta, kokoontui kau-
pungin teatterihuoneelle.573 Tammikuun lopussa järjestetyn kokouksen tarkoituk-
sena oli tehdä päätös sivistysseuran sääntöjen laatimisesta. Armollinen anomus oli 
lähetettävä kenraalikuvernöörille, joka senaatin lausunnon saatuaan toimittaisi sen 
Pietariin. Siellä ministerivaltiosihteeri esittelisi sen vihdoin keisarille. Pitkä ja 
kunnioitusta herättävä virkatie vaati porvaristoon ja muihin säätyläisiin kuuluvien 
liittymistä hankkeeseen, kisällien itsenäinen yritys olisi jäänyt kenraalikuvernöö-
rin pöydälle. Takuumiehistä tärkeimmäksi nousi nyt vanha tuttu, tohtori Nils Hen-
rik Pinello. 

Pinello näki kisällikuoron hankkeessa mahdollisuuden pitkäaikaisen unel-
mansa toteuttamiseen. Ensi töikseen hän laati sivistysseuraa kannattavan, mutta 
erityisesti säätyläisille suunnatun vetoomuksen vanhaan lehteensä Åbo Tidninga-
riin: 

Fråga har blifvit väckt om stiftande af en bildningscirkel härstedes. Dervid 
må anmärkas att bildningscirklar visserligen vore i hög grad önskvärda såsom 
utöfvande väckelse till högre lif. Men ej kunna dessa cirklar åstadkommas 
och underhållas af ett fåtal gesäller och mästare, om de äfven vore i besittning 
af ett högre mått af kunskaper än vanligtvis är fallet, utan beror det af samhäl-
lets mera bildade medlemmar af stifta sen sådan förening -- När man observe-
rar grannländernas förfarande i detta hänseende, så kommer man till den san-

                                                        
571 ”Något om handtverkarne” (art) Wiborg 20.2.1855. 
572 ”Handtverkssångföreningens ledamöter” (pku) ÅU 10.1.1860. 
573 ”Stadens handtverksmästare” (pku) ÅU 31.1.1860. 
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ningsenliga anmärkning, att ingen stad, der bildningscirkeln varit baserad 
blott på arbetare, förmått bilda och upprätthålla sådana aftonnöjen.574 

Vaikka Pinello puolusti väkevästi sivistysseuran tarpeellisuutta työläisille ja myös 
naisille, tuli seuran johdon pysyä säätyläistön käsissä. Puheenjohtaja ja johtokun-
nan jäsenet oli viisainta rekrytoida porvaristosta ja muusta sivistyneistöstä. Ruot-
sin esimerkki suorastaan velvoitti ottamaan aloitteen kisälleiltä. Kirjoittajan ajat-
telu perustui sääty-yhteiskunnan vanhaan perintöön, jossa syntyperä ja yhteiskun-
nallinen asema rajasivat säätyläistölle ja yhteiselle kansalle kullekin erillisen elä-
mänpiirinsä. Uutta oli rahvaan pääsy ennestään vain säätyläisille avoimeen seura-
elämään. Vaikka molemmat kansanosat saattoivatkin nyt ottaa osaa yhteiseen 
seuraelämään, työläiset – joilla aatelissukuinen Pinello ymmärsi lähinnä kisällejä 
ja käsityömestareita – eivät olleet soveliaita yhdistyksiä perustamaan ja johta-
maan. Jo 1840-luvulla hän oli ÅT:ssa ilmaissut, ettei työläisten henkinen ja mate-
riaalinen tila suonut heille mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.575 
Kaupunkien hallintoon osallistuvalla porvaristolla ja muilla säätyläisillä oli sen 
sijaan luonnolliset edellytykset yhdistyselämän johtamiseen.576 

Sääntöjä laatimaan 

Turussa ryhdyttiin nyt laatimaan sivistysseuralle sääntöjä. Hankkeen johto oli 
siirtynyt Pinellolle, koska hän oli ensimmäisenä allekirjoittajana armollisessa 
anomuksessa saada perustaa kaupunkiin ” en förening under benämning ’Bild-
ningscirkel’, i ändamål att bland stadens ungdom, särledes af den arbetande 
klassen, sprida håg för vetande och gagneliga sysselsättningar”.577 Seuran tarkoi-

                                                        
574 ”Tässä kaupungissa on herätetty kysymys sivistysseuran perustamisesta. Sen johdosta on huo-
mautettava, että sivistysseurat olisivatkin mitä suurimmassa määrin toivottavia herättämään harras-
tusta parempaan elämään. Näitä seuroja ei voi kuitenkaan perustaa ja ylläpitää vain joidenkin harvo-
jen kisällien ja mestarien toimesta, vaikka heillä olisikin tavallista paremmat yleistiedot. On yhteis-
kunnan sivistyneempien jäsenten asia perustaa sellainen seura. -- Kun tarkkaillaan naapurimaiden 
toimia tässä asiassa, tullaan siihen totuudenmukaiseen johtopäätökseen, ettei missään kaupungissa, 
missä sivistysseura on ollut pelkästään työläisten varassa, ole kyetty muodostamaan ja ylläpitämään 
sellaisia iltahuveja.” ”Fråga har blifvit väckt” (läh) ÅT 17.2.1860. Kirjoitus on signeeraamaton, mutta 
se on lehdelle lähetetty eikä siis toimituksen laatima, ja jäljet johtavat Pinelloon. Hänellä oli kirjoituk-
sesta näkyvät asiatiedot naapurimaan sivistysseuroista.  
575 ”För några dagar sedan” (art) ÅT 5.7.1845. 
576 Ibidem.  
577 ”saada mainitussa kaupungissa muodostaa yhdistys nimellä ”Sivistysseura” tarkoituksena kau-
pungin nuorison, erityisesti työväenluokasta olevan, keskuudessa levittää tiedonhalua ja hyödyllisiä 
askareita.” KD 164/15 1861 (KA). 
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tus oli siis tarjota erityisesti kaupungin työläisnuorisolle sivistävää ajanvietettä. 
Tätä varten ilmoitettiin sääntöjen toisessa pykälässä järjestettävän syyskuusta 
huhtikuuhun kokouksia, luentoja ja keskusteluja eri aiheista. Kokousten kautta 
pyrittiin edistämään rauhallista, ystävällistä ja opettavaista seuraelämää, ja niissä 
esitettäisiin myös laulua ja muuta musiikkia.. Talviaikaan pidettäisiin myös muu-
tama tanssi-ilta, ja kesäisin oli tarkoitus järjestää huviretkiä. Kerran vuodessa 
kokoonnuttaisiin perustamisen muistoksi arvokkaaseen vuosijuhlaan. Sivistyksen 
edistämiseksi seuralle perustettaisiin kirjasto, josta jäsenet lainaisivat kirjoja joh-
tokunnan määrittelemin ehdoin. Pinello oli anomuksen ensimmäinen allekirjoitta-
ja, ja viranomaisten silmissä sivistysseuran perustamisessa oli kyse nimenomaan 
tohtori Pinellon ja joidenkin johtavien kaupunkilaisten anomusasiasta. Sorvarin-
kisälli Paulinista ja kisällikuorosta oli vaivihkaa tullut kohderyhmää, sitä turku-
laista nuorisoa, ”varsinki työtätekevästä säädystä”, joille ryhdyttäisiin ”levittä-
mään halua tieteisiin ja hyödyllisiin askaroimisiin”.578  

Säännöt oli viimeistelty hyvissä ajoin kevättalvella 1860, koska senaatin talo-
usosasto puolsi hakemusta toukokuussa ja lähetti sen ministerivaltiosihteerille 
Pietariin. Keisari antoi esitellä anomuksen itselleen vasta marraskuussa, mutta 
ministerivaltiosihteeri saattoi lähettää myönteisen päätöksen takaisin Helsinkiin 
joulukuun alussa. Turun Sivistysseura sai toimiluvan, mutta sääntöihin oli lisättä-
vä kaksi pykälää. Ensimmäisen, jossa säädettiin, ettei seuran kokouksissa saanut 
pitää esitelmiä poliittisista aiheista eikä puhua sellaisista asioista, jotka eivät kuu-
luneet seuran tarkoitukseen. Johtokunnan puheenjohtajan oli valvottava tämän 
noudattamista. Toinen lisäpykälä sääti, ettei yhdistyksen sääntöjä saanut muuttaa 
ilman senaatin lupaa.579 Viranomaisille ei siis riittänyt sääntöehdotuksen muotoi-
lu: ”Alla föredrag böra hos ordföranden eller den i hans ställe är på förhand 
anmälas, och äger ordföranden eller den in hans ställe är, att avbryta ett före-
drag, som kunde befinnas på något sätt anstötligt eller stridande mot bildnings-
cirkelns ändamål”.580 Poliittisten esitelmien kiellossa ei sinänsä ollut mitään dra-
maattista. Vaikka siltä näytti, pykälä ei ollut keisarin turkulaisia varten keksimä 
lisäys, vaan muistona vuoden 1849 keisarillisesta asetuksesta yksityisistä seurois-

                                                        
578 ”Sivistysseura” (pku) ST 20.6.1861. 
579 KD 164/15 1861 (KA). 
580 ”Kaikki esitelmät pitää ilmoittaa etukäteen puheenjohtajalle tai hänen sijallaan toimivalle henkilöl-
le, ja puheenjohtajalla tai hänen sijallaan toimivalla henkilöllä on oikeus keskeyttää esitelmä, joka on 
jollain tavalla sopimaton tai vastoin sivistysseuran tarkoitusta.”  ”Stadgar för Bildnings-Cirkeln i 
Åbo” Supplement till ÅU 20.7.1861. 
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ta ja yhdistyksistä.581 Valtaapitävät eivät olleet niinkään huolissaan sopimattomis-
ta tavoista kuin kelvottomista aatteista. Tätä oli erityisesti korostettava. 

Anomus oli käsitelty marraskuussa ja paperit olivat senaatissa jo joulukuussa 
1860, mutta Pinello sai seuralleen perustamisluvan vasta kesäkuussa 1861. Perus-
tamispaperit tulivat siten kulkeneeksi Turun, Helsingin ja Pietarin väliä yli vuo-
den päivät.582 Kun sivistysseuraa myöhemmin perustettiin Helsinkiin (1865) ja 
Ouluun (1866), anomuksen käsiteltiin huomattavasti nopeammin. Jonkin verran 
kaikkien anomusten käsittelyä viivästytti tietenkin se, että asiakirjat oli aina kään-
nettävä venäjäksi. Turkulaiset olivat ensimmäisenä liikkeellä ja heitä pidettiin 
vallan odotushuoneissa ikivanhaan tapaan niin kauan, että varmasti tuli selväksi, 
kenen hallussa heidän asiansa viime kädessä oli. Kun paperit vihdoin palautettiin, 
säännöt sopivasti sormeiltuina, saattoi tuntua siltä, että asia oli hyvinkin perusteel-
lisesti ja kaikilta puolilla harkittu.  

Tällä välillä oli esikuvana toiminut Tukholman Sivistysseura jo lakannut toi-
mimasta. Se oli tietenkin vahinko, mutta tuntui loppujen lopuksi sivuseikalta. 
Korkeintaan Pinello saattoi olla jonkin verran harmistunut, ettei voinut allekirjoit-
taa Tukholmaan juhlapäivinä sähkösanomia tai onnittelukirjeitä. 

5.1.3 Turun Sivistysseuran säännöt 

Turun Sivistysseuran toiminta-ajatus perustui sääty-yhteiskunnassa vieraaseen, 
muodollisen tasa-arvon ihanteista nousevaan yhdistymisideaan. Jäseneksi hyväk-
syttiin sääntöjen mukaan jokainen hyvämaineinen henkilö, mies tai nainen. Nimi 
vain tilaajalistaan, samoin ammatti ja asunto-osoite. Jäsenmaksuksi riitti yksi 
rupla miehiltä ja puolikas naisilta, ja johtokunnalla oli lisäksi oikeus jakaa oppi-
pojille kahdenkymmenen kopeekan jäsenkortteja. Lopullisesti jäsenet hyväksyi 
johtokunta, joka myönsi vuosimaksun suorittaneille ”sisäänpääsykortin”. Vaikka 
jäsenyyttä tarjottiin samoin ehdoin sekä säätyläistölle että rahvaalle, niin miehille 
kuin naisille, vanha patriarkaalinen holhous säilytti johtokunnalle oikeuden ”-- 
utesluta ledamot, som genom sitt uppförande inom eller utom föreningen genom 
sitt utförande visat sig åsidosätta den aktning han är föreningen skyldig”.583 Joh-
tokunta harjoitti jäsenistöä kohtaan perinteistä isäntävaltaa, sillä sen holhoava käsi 
ulottui sivistysseuralaisten yksityiselämään. Jäsenen tuli myös seuran ulkopuolel-

                                                        
581 Maliniemi 1936, 117–131. 
582 ”Bildningscirkel” (pku) ÅU 20.6.1861.  
583 ”-- sulkea toimintansa ulkopuolelle jäsen, joka käytöksellään seuran piirissä tai sen ulkopuolella 
laiminlyö sitä arvokkuutta, mitä hän on seuran jäsenenä velvollinen osoittamaan.” Ibidem. 
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la käyttäytyä moitteettomasti. Sakkoja seura ei voinut määrätä, mutta jäsenkortin 
se saattoi ottaa pois. Tällaisten säädösten takana oli tarve valvoa rahvasta, joiden 
alttius väkijuomiin ja holtittomaan juhlimiseen tunnettiin liiankin hyvin. Asiasta 
saatiin kouriintuntuva osoitus vuosittaisilla römppäviikon markkinoilla.584 

Kirjallista sivistystä levitettiin sanomalehtien ja kirjojen lukemisella. Tässä 
liityttiin 1840-luvulla alkaneeseen kansankirjastoaatteeseen. Lukemisen ohella 
työkansalle tarjottiin pääsyä iltahuveihin, joissa demonstroitiin porvariston sivis-
tynyttä tapakulttuuria tanssiaisineen ja henkevine seurusteluetiketteineen. Tieto-
puolisen sivistyksen lisäksi tarkoitus oli opettaa työläisiä herrasväen tavoille, 
ainakin ulkonaisesti. Alempien kansankerrosten tärkeimmäksi sivistysfoorumiksi 
nousi näin kirjaston ja lukusalin ohella tanssilattia, jolla työläisnuorukaisten oli 
tarkoitus päästä seurustelemaan säätyläisneitojen kanssa.585 Tämä oli tasa-arvoa 
tanssilattialla, sivistävää ajanviettoa säätyläisten kanssa, säätyläisten ehdoilla ja 
ennen kaikkea säätyläisten johdolla. 

”Mitä tästä lapsesta vielä tulee?” 

Kun seura vihdoin sai toimiluvan, oli kiireesti kutsuttava koolle perustamiskoko-
us, jotta toimihenkilöt voitiin valita ja toiminta pyöräyttää käyntiin. Keisarin ar-
mollinen suostumus saapui Turkuun niin, että uutinen ehti kesäkuun 20. päivän 
lehteen. Pinello ei hukannut aikaa, vaan laittoi ilmoituksen, jossa kokous ilmoitet-
tiin pidettäväksi viikon kuluttua eli kesäkuun 29. päivä.586 Samana päivänä perus-
tavan kokouksen kanssa julkaisi ÅU:n päätoimittaja J. W. Lillja artikkelin ”Bild-
ningscirkeln”, jossa tulevan yhdistyksen mahdollisuuksia tarkasteltiin myös yh-
teiskunnan tosiasiallisen hierarkian ja säätyjen välisen sosiaalisen kuilun valossa:  

Hvilka skola ledamöterne blifva? Hvilka de bildade – hvilka de som blifva 
bildade? Skola de som i dagligt tal kallas bildade våga nedlåta sig att beträda 
en salong, der s.k. människor utan bildning hafva tillträde? Och om de en-
gång vågat det, huru ofta skola de återkomma. Skall en förening kunna kom-
ma till stånd, der bildade och de som sakna bildning oförarligt kunna trifvas 
tillsamman och, konvergerande, slutligen förena sig i en punkt, som är – all-
män bildning; skall och ej, vid i öfrigt den lyckligaste utgång, den anspråks-

                                                        
584 Vilkuna 1998, 337. 
585 Steniukselta on peräisin osuva termi, ”dansgolvsjämlikheten” (Stenius 1987, 227), joka kääntyy 
vaivatta myös suomeksi: ”tanssilattiatasa-arvo” (Liikanen 1995, 104) tai ”tasa-arvo tanssilattialla”. 
586 ”Sivistysseura” (pku) ST 20.6.1861; ”Bildningscirkeln” (pku) ÅU 20.6.1861; ”Sedan Hans Kejser-
liga Majestät” (ilm) ÅU 22.6.1861. 
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löse arbetaren, eller fastmera hans maka och dotter, finna sig fremmande i 
denna s.k. bildningscirkel.587 

Kirjoitus julkaistiin paikallisuutisten osastossa, mutta johtavan artikkelin paikal-
la.588 Lillja oli hyvin perillä sivistysseurojen rakenteellisesta ongelmasta, joka 
jakoi jäsenkunnan kahteen leiriin: yhtäältä sivistyneisiin ja toisaalta sivistystyön 
kohteisiin. Näin oli ollut jo Tukholman Sivistysseurassa, jossa nimitys ”bildnings-
cirkel” eli ”sivistyspiiri” heijasteli juuri tätä kahtiajakoa. Seuran keskiössä oli 
sivistys, ydinryhmä, jonka ympärille sivistyksen kohteet ryhmittyivät piiriksi. 
Vaikka toiminnan tarkoitus oli lähentää kansanluokkia, rohkeni kirjoittaja epäillä, 
etteivät sivistyneet ajan oloon viihtyisi samassa seurassa työläisten kanssa. Tai jos 
viihtyisivätkin, kokisi työläinen perheineen vierautta sivistyneistön parissa. Lillja 
ei pitänyt siitä, että sivistysseurahanke oli pitkän perustamisvaiheen aikana liuku-
nut käsityöläisiltä säätyläisille. 

Perustavaan kokoukseen oli kutsuttu rohkeasti kaupungin kaikkia asukkaita, 
sekä miehiä että naisia. Kokous pidettiin Pinellon työpaikalla Talousseurassa, näin 
hän sai isännän roolin. ”Mitähän tästä lapsesta vielä tulee”, oli Lillja kysellyt 
raamatullisia sävyjä tavoitellen.589 Alku ei näyttänyt lupaavalta. Vaikka läänin 
kuvernööri merkitsi itsensä ensimmäiseksi jäseneksi, sivistysseuraa kokoontui 
perustamaan ainoastaan kolmekymmentäkaksi turkulaista. Lillja arveli, että päivä 
oli huonosti valittu: 29.6. sattui sopivasti lauantaille, jolloin pidettiin perinteiset 
Pietarin päivän markkinat (”persmässodagen”), mikä piti kauppiaat kiireisinä. 
Käsityöläisille se oli palkkapäivä, jolloin heilläkin on muuta toimitettavaa. Koko-
us päätti yrittää syksymmällä uudestaan. Siihen asti asioita hoitivat Pinello, kirja-
kauppias Edgrén, leipurimestari Seipell ja sorvarimestari Paulin. Viimemainittu 
oli siis jo saanut mestarin arvon. Toimikunnan tärkein tehtävä oli jatkaa ilmoittau-

                                                        
587 ”Keitä tulee jäseniksi? Keitä ovat sivistyneet – keitä he, joita sivistetään? Tohtivatko he, joita me 
tavallisesti kutsumme sivistyneiksi, alentaa itsensä ja astua salonkiin, joihin myös niin kutusutuilla 
sivistystä vailla olevilla ihmisillä on vapaa pääsy? Ja jos he kerran tulisivatkin, kuinka usein he tulisi-
vat uudelleen? Perustetaanko nyt yhdistys, jossa sivistyneet ja sivistystä vailla olevat kiusaantumatta 
viihtyvät yhdessä ja lähentyessään lopulta yhdistyvät pisteessä, joka on yleinen sivistys; kokeeko, edes 
kaikkein parhaimmassa tapauksessa, vaatimaton työläinen, puhumattakaan hänen vaimostaan ja 
tyttärestään, olonsa kuitenkin vieraaksi tässä niin kutsutussa sivistysseurassa.” ”Bildningscirkeln” 
(art.) ÅU 29.6.1861. J. W. Lillja oli ÅU:n kustantaja vuosina 1850–1864 ja päätoimittajana 1860–
1866. Lilljan päätoimittajakaudella lehti nousi HD:n rinnalle maan johtavaksi liberaaliksi sanomaleh-
deksi. SLH 7, 310. 
588 Näinä pääkirjoitusten esiasteina saatettiin julkaista melkein millaisia kirjoituksia artikkeleita tahan-
sa. Tärkeintä oli niiden sijoittelu nelisivuisen lehden ykkössivulle ensimmäiseksi artikkeliksi. Tommi-
la 1988b, 228. 
589 ”Sivistysseura” (pku) ST 20.6.1861; ”Bildningscirkeln” (art.) ÅU 29.6.1861; Luukas 1:66.  
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tumisten keräämistä ja vuokrata seuralle huoneisto.590 Lilljan nimi puuttui sivis-
tysseuran väliaikaisesta toimikunnasta, vaikka hän Pinellon ohella oli toinen tur-
kulainen, joka jo 1840-luvulta alkaen oli seurannut ruotsalaisia sivistysseuroja. 
Oliko Lilljan syrjäyttämisen syynä kriittinen kommentointi seuran perustamisen 
alla ÅU:ssa?591 

Tiistaina lokakuun ensimmäisenä päivänä 1861 kokoonnuttiin uudemman 
kerran.592 Edgrénin, Seipellin ja Paulinin vastuulla oli ollut nimien kirjaaminen ja 
jäsenmaksujen kerääminen.593 Ennakkotiedot kertoivat, että hanke oli käsityöläis-
ten keskuudessa hyvinkin myötätuulessa. Lilljakin uskalsi luvata sille valoisaa 
tulevaisuutta.594 Kolmikko oli onnistunut keräämään alun neljättä sataa nimeä, 
mutta samaan hengenvetoon arveltiin, että toinenkin mokoma syksyn mittaan 
vielä liittyisi.595 Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin odotetusti Pinello ja vara-
puheenjohtajaksi pastori K. R. Malmström. Sihteeriksi otettiin notaari J. Mellner, 
rahastonhoitajaksi kirjakauppias A. W. Edgrén ja kirjastonhoitajaksi toinen kirja-
kauppias J. E. Reuter. Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin kauppaneuvos E. 
Julin, lääninlääkäri J. F. Elfving, kultaseppä D. N. Lundgrén, huonekalutehtailija 
M. K. Cronwall, sorvarimestari F. Paulin, leipurimestari A. Seipell ja lasimestari 
J. M. Westling. J. W. Lillja pääsi myös johtokuntaan, jossa oli kaikkiaan kolme-
toista jäsentä.596 Käsityöläisten osuus oli supistunut viiteen, eikä joukossa ollut 
enää yhtään kisälliä. Vajaassa kahdessa vuodessa sivistysseurahanke oli liukunut 
kisälleiltä ja käsityöläisiltä säätyläisille. Pinellon ohella nimekkäin johtokunnan 
jäsen oli kauppaneuvos Erik Julin, Turun johtavia liikemiehiä, joka monien liike-
toimien ohella hän osallistui ahkerasti hyväntekeväisyystyöhön.597 Edelleen hän 
oli mukana vapaapalokuntatoiminnassa, niin kuin myös varapuheenjohtajaksi 
valittu runoilija-pastori Karl Robert Malmström, vpk:n ensimmäinen kunniajäsen. 
Kaikkiaan seitsemän sivistysseuran kolmestatoista johtokunnan jäsenestä kuului 
vapaapalokuntaan.598  

                                                        
590 ”Bildningscirkeln” (pku) ÅU 2.7.1861; ”Sivistysseura” (pku) 5.7.1861; ”Härmed tillkännagifves” 
(ilm) ÅU 24.9.1861. 
591 Autero 1993, 176–177. 
592 ”Resp. medlemmar af Bildningscirkeln” (ilm) ÅU 28.9.1861. 
593 ”Sivistysseuran toimikunta” (pku) 8.11.1861. 
594 ”Bildningscirkeln är sammankallad” (pku) 28.9.1861. 
595 ”Bildningscirkeln var i förrgår” (pku) 3.10.1861. 
596 ”Sivistysseura piti kokouksen” (pku) ST 4.10.1861. 
597 Jutikkala 1957a, 393–394. 
598 Lindberg 1921, 193–194; Stenius 1987, 226.  
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Tämä yhteys on Sivistysseuran ja Vapaapalokunnan välillä on mielenkiintoi-
nen. Se osoittaa, että vaikka molempien seurojen toiminnallisessa rakenteessa oli 
riittävästi yhteistä, seurat jollain tavalla myös täydensivät toisiaan. Joukkojärjes-
täytymisen periaate oli yhdistävä tekijä, vaikka se vapaapalokunnassa toimikin 
paremmin.599 Toisaalta Sivistysseuran henkinen sivistys nähtävästi täydensi ruu-
miillisia harjoituksia. 

5.2 Sivistysseuran alkutaival 

Bildnings-Cirkeln i Åbo oli vihdoin perustettu. Nyt oli ryhdyttävä järjestämään 
jäsenille kuukausittain kokouksia, kirjasto sanomalehtilukusaleineen oli myös 
perustettava, samoin laulukuoro. Toiminta oli monipuolista ja vaativaa järjestää.  

5.2.1 Kritiikkiä ja kokoustoimintaa 

Turun Sivistysseura ilmoitti pitävänsä ensimmäisen kokouksen Seurahuoneella 
marraskuun puolivälissä. Ilmoituksessa muistutettiin, että tilaa olisi ainoastaan 
käsityöläisille ja heidän työntekijöilleen, etukäteen jäseneksi ilmoittautuneille 
sekä niille, ”jotka ovat oikeutettuja osallistumaan julkisiin kokouksiin”. Näitä 
yhteiskunnallisen asemansa vuoksi etuoikeutettuja olivat ennen kaikkea johtavat 
virkamiehet. Matkustavaiset saattoivat lisäksi lunastaa lippuja ovelta.600 Kokouk-
seen osallistuikin noin 650 jäsenen lisäksi tarkalleen 158 ovelta pääsylipun lunas-
tanutta. Kaikkiaan Seurahuoneella oli noin 800 henkeä. Tilaisuutta varten vuok-
rattu suuri sali oli tupaten täynnä, ja ÅU:n mukaan kotiin jääneet tekivät läsnäoli-
joille suorastaan palveluksen.601 Niin suuri oli tungos. Sivistysseuran puuhamie-
het olivat varmasti tyytyväisiä, kesän ja alkusyksyn jatkunut jäsenhankinta oli 
tuonut seuralle suuren menestyksen. 

Pinello avasi kokouksen lausumalla tilaisuuteen sepittämänsä runon, jonka 
sivistysseuran laulukunta O. Sternbergin johdolla vielä lauloi. Varapuheenjohtaja 
Malmström piti juhlapuheen, ja lopuksi tanssittiin, niin kuin asiaan kuului. Suo-
menkielinen Sanomia Turusta -lehti mieltyi kaikkein eniten kokouksen yksituu-
maisuuteen: 

                                                        
599 Stenius 1987, 234–239. 
600 Bildningscirkelns resp. ledamöter” (ilm) ÅU 14.11.1861. 
601 ”Bildningscirkeln var i förrgår” (pku) ÅU 16.11.1861. 
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Ja jos sivistys on ylhäältä alaspäin levenevä, niin tosin näytettiin tämä en-
simmäinen kokous olevan tarkoituksensa mukainen, sillä siinä näkyi sekä yl-
häiset että alhaiset hyvin sovistuvan yhdessä ja ikään kuin yhdeksi kansaksi 
sulavan. Sillä tässä oli koossa ylhäältä lukein arkkipiispasta ja maaherrasta, 
kaikellaisia virkamiehiä, sotaherroja, monenlaisia käsityön mestareita aina 
heidän työmiehiinsä asti, samaten myös näiden rouvasväkeä ja tyttölöitä, yh-
teensä päälle 800 hengen.602 

Ei valitettavasti tiedetä, liittyikö Pinello avajaisrunossaan samanlaisiin romantti-
siin sävyihin kuin vuonna 1846 referoimassaan Tukholman Sivistysseuran juhla-
runossa. Varapuheenjohtaja Malmström ylsi kuitenkin lähelle ruotsalaisia esikuvia 
juhlapuheessa, joka käsitteli työn arvoa ja työväen asemaa. Pastori kehotti lehden 
mukaan työväkeä kestäväisyyteen, luottavaisuuteen, järjestykseen, ahkeruuteen ja 
säästäväisyyteen.603  

Turun Sivistysseuran virallinen tarkoitus tarjota sivistävää ajanvietettä työvä-
enluokalle, mutta tämän rinnalle nousi vahvasti pyrkimys luoda yhteinen tila sää-
tyläisille ja rahvaalle, tehdä näkyväksi ajatus yksimielisestä kansasta. Varapu-
heenjohtaja Malmström maalasi kuvan suuresta talonväestä, jossa kukaan ei ole 
toistaan tärkeämpi tai vähäisempi. Kaikki rehellinen työ on arvokasta ja kunnia-
kasta, joten kaikkia työtätekeviä on pidettävä yhtä lailla arvossa, kunhan kukin 
pysyy säädyssään ja osassaan. Sivistysseuran tehtäväksi tuli näin ollen rakentaa 
luokkasopua säätyläisten ja rahvaan kesken, mistä Sanomia Turusta koetti tehdä 
suomen kielellä selkoa:  

-- ihmiset siinä pääsevät likenemään toinen toistansa, tottumaan sievempään 
ulkonaiseen käytökseen, sekä puheitten ja keskustelemuksen kautta jättämään 
pois väärät luulonsa ja epäilyksensä, ja siten kukin edistymään keinossansa ja 
ammatissansa.604  

Halu pois hierarkkisesta seuraelämästä uuteen yksituumaisuuteen näkyi jo seuran 
edeltäjän, käsityöläiskuoron kesäjuhlilla, joille mestarit ja kisällit perheineen 
yhdessä osallistuivat.605 Sivistysseuran kokouksissa pyrkimys vahvistui entises-
tään, kun käsityöläisiin liittyi toisaalta muita työntekijäryhmiä ja toisaalta myös 
kauppiasluokkaa, virkamiehistöä ja säätyläistöä, jopa aatelisia. Ei ollut tarpeen, 

                                                        
602 ”Sivistysseura piti ensimmäisen kokouksen” (pku) ST 22.11.1861. 
603 Ibidem. 
604 Ibidem. 
605 ”Handtverkssångföreningen” (art) ÅU 23.7.1861. 
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että kaikki heistä liittyivät sivistysseuran jäseniksi, sillä säätynsä ja asemansa 
perusteella heillä oli pääsy kokouksiin muutenkin. Maaherran, arkkipiispan ja 
muiden korkea-arvoisten läsnäolo kuitenkin osoittaa, että ylemmillä säädyillä oli 
tarve löytää ”yhteinen kansa”. 

Lintukotoon oli kuitenkin ilmaantunut käärme. Lilljan molemmat lehdet, sekä 
suomenkielinen Sanomia Turusta että ruotsinkielinen Åbo Underrättelser, kirjoit-
tivat kokouksesta pitkän selostuksen. Kummatkin olivat innoissaan suuresta vä-
kimäärästä ja ihmisten kesken vallitsevasta yksituumaisuudesta, mutta moittivat 
seuraa siitä, että tilaisuus oli kokonaan ruotsinkielinen. Suomen kieltä ei kuultu 
siellä lainkaan.606 Kielikysymys heijasteli tietenkin seuran valtasuhteita. Vuoden 
1870 väestölaskennassa ruotsinkielisiä oli Turun väestöstä vain 43 prosenttia, 
mutta säätyläisistä heitä oli 87 prosenttia ja alemmasta porvaristostakin yli puolet, 
53 prosenttia. Suomenkielisillä oli enemmistö, 63 prosenttia, ainoastaan ”muun 
väestön” eli säätyjen ulkopuolisten turkulaisten keskuudessa.607  

Nimimerkki A. W. R. eli Antero Warelius lähetti Lilljan suomenkieliseen leh-
teen pienen dialogin, jossa terävästi ja hauskasti arvosteltiin sivistysseuran puh-
dasta ruotsinkielisyyttä.  

HEIKKI: Mitäs siellä sivistysseurassa näjit ja kuulit? 
VILHO: Kaunista ja hauskaa näjin, vaan en ymmärtänyt enempää kuin ryssän 
kirkossa. -- Siellä oli niitä, jotka rakastavat kansa sivistystä ja meidänkin kä-
sityöläisten menestystä ja edistymistä tiedossa ja taidossa, mutta minun ja 
monen muun suomalaisen korvilla kuultavaa ei siellä kaikunut.608 

Vilhon ja Heikin sanailuun oli lehden latoja merkinnyt korjaavan alaviitteen, joka 
valisti sivistysseurassa olevan paljon suomalaisia, mutta ”suomen kieltä ei siellä 
paljon kuulunut puhuttavan, sillä monet suomalaiset tahtoivat siellä olla ruotsa-
laisia”.609 Latojan huomio on terävä ja paljastaa, että sivistysseura vetosi ennen 
kaikkea niihin käsityöläisiin, joilla oli mahdollisuus sosiaaliseen nousuun, kohota 
porvarinarvoon ja tavoitella muutenkin yhteiskunnallisessa arvoasteikossa parem-
pia paikkoja. Kun ammattikuntien tarjoama sosiaalisen nousun väylä oli umpeu-
tumassa, käsityöläisnuorison oli etsittävä uusia reittejä. Sivistysseura tarjosi yh-

                                                        
606 ”Bildningscirkeln var i förrgår” (pku) ÅU 16.11.1861; ”Sivistysseura piti ensimmäisen kokouksen” 
(pku) ST 22.11.1861. 
607 Jutikkala 1957a, 401–405. 
608 ”Veljekset Vilho ja Heikki” (läh) ST 29.11.1861. 
609 Ibidem. 
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den sellaisen. Ruotsinkielisyys oli yksi merkittävä erotteluperuste rahvaan ja sää-
tyläistön välillä, ja säätyläinen kieli oli yksi keino osoittaa sosiaalista nousua. 

Kielikysymys paljasti, miten ohuella pohjalla ajatus yhdestä ja yksituumai-
sesta kansasta tosiasiassa oli. Seuran johtokunta päättikin järjestää suomenkieli-
sen esitelmän seuraavaan kokoukseen heti joulun jälkeen. Esitelmiä on silloin 
tarjolla kolme kappaletta. Aluksi esitelmöi Suomen sanalennättimen linjapäällik-
kö majuri Nybergin tietoliikejärjestelmistä aina Troijan sodasta uusiin sähkölen-
nättimiin. Pastori F. Ekman piti puheen ”sivistyksen luonnosta ja tarkoituksesta”, 
ja lopuksi puhui maisteri Ottelin nuijasodasta. Tämä viimeinen esitelmä oli luvat-
tu suomenkielinen.610  

Vuoden 1862 puolella kiinnostus sivistysseuraa kohtaan kasvoi entisestään. 
Kokouksen väkimäärä nousi helmikuussa jo toiselle tuhannelle.611 Näin suuri 
joukko ihmisiä Seurahuoneen suuressa salissa aiheutti ongelmia. Jo tammikuussa 
ÅU huomatti, että salin perällä seisovat ihmiset laskivat leikkiä ja rupattelivat niin 
kuuluvasti, että esitelmän kuunteleminen häiriytyi. Lehden mielestä tällainen 
käytös sopii erittäin huonosti sivistysseuraan: ”Beteendet torde förslagsvis förvi-
sas till zigenare-församlingar (mustalaisjoukko), der taltrångdheten skall vara så 
stor att man ej kan gifva tid att höra blott en person i sender”.612 Helmikuussa 
lehti totesi, että Seurahuone oli yli tuhannelle hengen kokouksiin liian ahdas. 
Tungos kävi pakahduttavaksi, ja salissa oli lämmintä kuin saunassa. Oli sinänsä 
myönteistä, että kiinnostus sivistysseuraa kohtaan yhä kasvoi, mutta johonkin oli 
raja vedettävä. Lehti ehdotti, että kokouksiin laskettaisiin korkeintaan 800 henki-
löä kerrallaan. Yleisen melun ja metelöinnin välttämiseksi tulisi esitelmät ilmoit-
taa fanfaareilla, jotta yleisö tietäisi pysyä hiljaa paikoillaan ja kuunnella puhetta. 
Seurahuoneella kun oltiin, kokouksissa oli myös alkoholitarjoilu, ja sen lakkaut-
tamisesta oli ollut myös puhetta. ÅU ei halunnut mennä niin pitkälle, mutta ehdot-
ti että järjestysmiehet osoittaisivat ystävällisesti mutta päättäväisesti ulko-ovea 
väkeviä liiaksi nauttineille.613 

Toisen toimintavuoden päättävässä kuukausikokouksessa 25.9.1863 tehtiin, 
ilmeisesti ennakkoon sovitusta ohjelmasta poiketen, vetoomus suomen kielen 
puolesta. Ylimääräinen lääninkonttoristi Sjöman esitelmöi kokouksessa suomen 

                                                        
610 ”Turun sivistysseuran” (pku) ST 3.1.1862. 
611 ”Turun sivistysseuran kolmas kokous” (pku) ST 31.1.1862; ”Bildningscirkelns soirée” (pku) ÅU 
25.2.1862. 
612 ”Käytöksen voisi jättää vaikkapa mustalaisjoukolle, jossa puhumisen halu on niin suuri, ettei ole 
aikaa kuulla yhtä ihmistä kerrallaan.”  ”Bildningscirkelns soirée” (pku) ÅU 25.2.1862. 
613 ”Bildningscirkeln” (art) ÅU 27.2.1862. 



 

 183 

kielellä ”Maan syntymästä, puvusta ja luonnosta”. Lisäksi sivistysseuran kuoro 
lauloi esitelmän jälkeen suomalaisen laulun ”Mun muistuu mieleheni j.n.e.”. 
Sjömanin luento oli vasta toinen suomenkielinen esitelmä sivistysseuran kaksi-
vuotisen toiminnan aikana, eikä esitelmöitsijä malttanut aivan pysyä etukäteen 
ilmoittamassaan aiheessa. ST:n paikallisuutisen mukaan hän oli liittänyt esitel-
määnsä vetoomuksen ”jossa hän kehotti seuran jäsenien yksimielisesti suostu-
maan Suomea keskenänsä puhumaan, sanoen seuran tarkotuksen ainoastaan näin 
tavan menestyvän”.614 

Esitelmä, vetoomus ja suomenkielinen laulu vaikuttavat harkitulta kokonai-
suudelta, jonka avulla pyrittiin osoittamaan suomenkielisen kulttuurin mahdolli-
suuksia. Sivistysseuran esitelmät piti sääntöjen mukaan ilmoittaa puheenjohtajal-
le, mutta käytännössä oli tuskin vallalla mitään ennakkosensuuria, ainoastaan 
esitelmien aiheet kerrottiin etukäteen. Sjömanilla oli mahdollisuus liittää mukaan 
nousevaa fennomaanista ideologiaa myötäilevä vetoomus, eikä se varmasti sellai-
senaan saanut sivistysseuran johdon kannatusta. Vapaamielisten mukaan kieli oli 
sivistyksen väline, ei itseisarvo sinänsä, joten siitä ei saanut tehdä kiistakysymys-
tä.615 Käytännössä sivistysseurassa vallitsi ruotsin kielen ylivalta, ja parhaiten se 
näkyi seuran kuukausikokouksissa. Sjömanin esitelmöityä suomeksi eräs paikalla 
ollut lähetti nimimerkillä ”Läntinen” ST:lle innostuneen kirjeen, jossa hän vuo-
datti tyytyväisyyttään suomenkielisen puheen johdosta.  

Eilisessä kokouksessa piti eräs täkäläisen virkakunnan aloitteleva, säätymie-
heksi aikova, luennon suomeksi ”maan erinäisistä synnyistä”, joka puhe oli 
mielestäni hyvin onnistunut; tarkasti seurasi myös kuuliat tätä puhetta, paitsi 
muutama herra ”puukhollari” ja ”hantverkkari” näkyivät nenäänsä nirpistele-
vän, vaan näitten herrain vehkeistä taida ikänä suomenkeli enemmän kuin si-
vistysseurakaan vaurastua.616 

Juuri käsityöläiset ja kauppakirjurit olivat ensimmäisinä kärkkymässä alimpia 
sijoja porvarissäätyyn, joten oli heidän etunsa mukaista, ettei seura luopunut sää-
tyläisestä olemuksestaan ja ottanut viralliseksi kielekseen rahvaan puheenpartta. 

                                                        
614 ”Viimeis sunnuntaina” (pku) ST 2.10.1863; ”Sislt. söndag” (pku) ÅU 29.9.1863; ”Kirje Iloselle” 
(läh) ST 16.10.1863. 
615 Juva 1962, 365–368. Liberaaleilla ei ollut mitään suomen kielen käyttöä vastaan, kahden kielen 
käyttö seuran kokouksissa oli luonnollista, hankittiinhan myös sanomalehtiä ja kirjoja molemmilla 
kielillä. Koska suurin osa sivistyksen kirjallisista välikappaleista (kirjallisuus, kuorolaulut, päiväleh-
distö jne.) oli kuitenkin ruotsinkielistä, merkitsisi pelkkä suomen kielen käyttö eräänlaista sivistysta-
son laskua. Tätä ei sivistysseurassa tietenkään voitu hyväksyä. 
616 ”Kirje Iloselle” (läh) ST 16.10.1863. 
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Samaa asiaa oli kommentoinut ST:n latoja aikaisemmin. Sivistysseuran kokouk-
sissa kävi paljon suomenkielisiä, mutta siellä he tuntuivat muuttuvan peräti ruot-
sinkielisiksi.617 

5.2.2 Kiista trikootehtaan naisista 

Kielikysymyksestä huolimatta Sivistysseuran suosio oli alkuaikoina niin suuri, 
ettei Turusta löytynyt riittävän suuria tiloja seuran kokouksille. Tungos Seurahuo-
neella oli pakahduttava ja meno sen mukaista, joten johtokunta joutui miettimään 
keinoja, miten kokousten osallistujamäärä pysyisi siedettävänä. Alkuvuodesta 
1862 oli virkavallan avustuksella poistettu joitakin trikootehtaan naistyöntekijöitä 
seuran kokouksista. Ongelma näyttää syntyneen ikään kuin itsestään, ja vasta 
jälkikäteen johtokunta teki sellaisen ratkaisun, että trikootehtaan naisilta evättiin 
sivistysseuran jäsenyys. Asiasta jouduttiin äänestämään, eikä päätös ei ollut pu-
heenjohtaja Pinellon mieleen. Hän laati Lilljan lehteen kipakan pakinan kaikkien 
hyvin tuntemalla nimimerkillään ”Kapten Puff” ja ilmoittautui heikomman suku-
puolen ja naisten oikeuksien puolustajaksi melkein kuin entisaikojen ritari: 

Innehålla dessutom icke stadgarne för bildningscirkeln den oomkullrunkliga 
tillåtelsen, att hvarje välfrejdad person, man eller kvinna skall erhålla tillträ-
de. Men nu har likväl så åtburit sig att arbetskorna vid trikofabriken än väg-
rats än åter erhållit inträdeskort till de allmänna sammankomsterna och slutli-
gen genom polismyndighet blifvit tillsagde att återlämna korten – likasom om 
de hade sysselsatt sig med förbudet spel.618 

Puff vaikutti aidosti närkästyneeltä, työväenluokan naisia oli kohdeltu häpeälli-
sesti. Nimimerkkinsä takaa Pinello kysyi, mitä mieltä oli varata sivistysseuraa 
vain säätyläisneidoille, ”vannehameille ja sinisukille”, kun näillä muutenkin oli 

                                                        
617 ”Veljekset Vilho ja Heikki” (läh) ST 29.11.1861; ”Turun sivistysseuran toisessa kokouksessa” 
(pku) ST 3.1.1862; ”Kirje Iloselle” (läh) ST 16.10.1863. ”Läntinen” esitti, että Sjöman olisi pitänyt 
sivistysseuran ensimmäisen suomenkielisen esitelmän. ST:n toimittajalla oli kuitenkin parempi muisti, 
ja hän liitti tekstiin oman kommenttinsa: ”Menne vuonna pidettiin kaikista ensimmäinen suomalainen 
luento ja silloin räyhäsivät kuuliat kun hevos-markkinoilla. Nytkin olisi hiljaisempaa käytöstä ollut 
toivominen. Toim.”  
618 ”Eivätkö sitä paitsi säännöt pidä sisällään sen kumoamattoman luvan-annon, että jokaisella hyvä-
maineisella henkilöllä, miehellä tai naisella, on pääsy [seuran jäseneksi]. Nyt on kuitenkin yhtä kaikki 
käynyt niin, että trikootehtaan naistyöläisiltä on milloin kielletty, milloin annettu sisäänpääsykortti 
yleisiin kokouksiin, ja lopulta poliisiviranomaisten toimesta määrätty palauttamaan jäsenkorttinsa – 
aivan kuin he olisivat harrastaneet jotain laitonta peliä.” ”Kapten Puff” (läh) ÅU n:o 23 1862, supp-
lement n:o 1. 
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kaikki mahdollisuudet koulutukseen ja sivistykseen. Aikansa eläneitä sovinnaista-
poja seuraten sivistysseura oli haksahtanut töykeyteen kunniallisia työläisnaisia 
kohtaan: ”Må de gode herrarne i bildningscirkelns rådkammare behjerta detta. 
Må de -- bereda arbetsqvinnan tillträde till de bildande och förädlande syssel-
sättningar, hvilka inom deras territorium förekomma och må de sålunda blifva 
konvenansens och opinionens första reformatorer”.619 Puff oli kuitenkin varma 
siitä, että sivistysseura tulevaisuudessa lakkaa syrjimästä naisia, kunhan se löytää 
väljemmät kokoustilat ja ennen kaikkea sellaiset, joiden käytöstä se voi itse mää-
rätä. Epäsuorasti hän syytti myös Seurahuoneen johtoa työläisnaisten syrjinnästä. 

Kirjoitus ei jäänyt vaille vastausta. ÅU:n seuraavassa lisälehdessä julkaistiin 
vastine, jonka oli signeerannut nimimerkki B.o. Kirjoittaja ei nimimerkin perus-
teella ollut sivistysseuran johtokunnan jäsen, mutta tunsi riittävän hyvin kiistan 
taustoineen. Ennen kaikkea hän oli riittävän arvovaltainen henkilö käydäkseen 
Pinellon kanssa julkiseen mittelöön. B.o:n takana saattoi olla entinen Mikkelin 
läänin kuvernööri, vapaaherra Otto Abraham Boije, yksi varakkaimmista turkulai-
sista. Boije kuului aatelissäätyyn niin kuin Pinello ja oli tätä säädyn sisäisessä 
arvojärjestyksessä ylempikin. Hän oli puolisonsa Amalie os. Jaenichsenin kanssa 
sivistystyön harrastaja ja sivistysseuran lämmin ystävä. Vuonna 1866 vapaaherra-
tar lahjoitti sivistysseuran kirjastoon kaikkiaan 140 nidettä.620 Pariskunta Boijen 
varallisuus oli Amalien, viipurilaisen kauppiaan tyttären perimää, ja kuollessaan 
leskenä vuonna 1879 tämä testamenttasi omaisuutensa erilaisiin hyväntekeväi-
syystarkoituksiin. Boijet kuuluivat näin siihen osaan yhteiskunnan ylintä kerros-
tumaa, joka perinteidensä mukaan oli sisäistänyt velvollisuudekseen huolehtia 
vähäosaisista.621 

B.o:n kirjoitus on iskevällä ja asian ytimeen käyvällä tyylillä laadittu. Hän 
aloitti tekemällä selväksi, kuinka arkaluontoiseen asiaan Puff oli puuttunut vaati-
essaan sivistysseuran jäsenyyttä trikootehtaan naisille: 

Om ni vetat att vissa personer ’kunna bl i  s juka blot t  de höra talas  om 
denna sak` hade ni med ert goda hjerta säkert förskonat dem från vidare ut-
läggning af detta ämne: men då ni nu, omedveten om att de förskräckliga 

                                                        
619 ”Painakoot sivistysseuran hyvät herrat tämän sydämelleen. Valmistakoot he -- työläisnaiselle sitä 
sivistävää ja jalostavaa ajanvietettä, mikä heidän vallassaan on ja tulkoot heistä näin yleisen mielipi-
teen ja sovinnaisten tapojen ensimmäisiä uudistajia.” Ibidem. 
620 ”Bildningscirkelns bibliotek” (pku) ÅU 12.5.1866. 
621 Jutikkala 1957a, 199, 388. 
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verkningarne af ert andragande gifvit dem, hvad vet jag – dödsknäppen, så 
torde all vidare försiktighet numera vara onödig.622  

Puff oli kirjoituksellaan aiheuttanut ”kauhistuttavia” asioita. Hyvä kapteeni oli 
kenties toiminut vilpittömässä tarkoituksessa, mutta yhtä kaikki tuottanut tietyille 
henkilöille sellaista mielipahaa, että somaattiset oireet muistuttivat lähes kuole-
mantautia! Pinello oli turkulaisten arvostama henkilö, mutta B.o. moukaroi hänen 
kirjoitustaan raskain syytöksin. Mitä oikein oli tapahtunut? Ei kai pelkkä nimitte-
ly pönkkähameiksi tai sinisukiksi säätyläisrouville ja -neidoille sellaista päänsär-
kyä aiheuttanut, että näiden oli jäätävä päiväkausiksi vuoteeseen? 

Kyse ei ollut pelkistä mielipide-eroista. Kiistan taustalla oli tuiki tärkeä peri-
aatteellinen kysymys yhdistyksen jäsenyydestä ja erityisesti jäsenyyden rajoista. 
Kesällä 1861 sivistysseuran perustamiskokoukseen oli ilmaantunut vain kolme-
kymmentäkaksi henkilöä.623 Suuri osa lienee ollut toista vuottaan toimineen kisäl-
likuoron jäseniä, olihan koko hanke pantu alulle juuri heidän keskuudessaan. 
Jäsenhankintaan tarvittiin enemmän aikaa, ja projekti uskottiin kolmelle miehelle, 
kirjakauppias A. W. Edgrénille, leipurimestari A. Seipellille ja sorvarimestari 
Frans Paulinille.624 Oli siis kolme nimilistaa, ja sivistysseuran jäseneksi pääsi 
raapustamalla nimensä johonkin niistä. Kesän ja alkusyksyn mittaan ilmaantuikin 
satoja kiinnostuneita, joukossa säätyläisiä, porvareita, käsityöläisiä, kaupungin 
rahvasta ja myös joitakin trikootehtaan naistyöläisiä.625 Kenties viimemainitut 
ilmoittautuivat muita työläisnaisia rohkeammin siitä syystä, että yksi trikooteh-
taan kolmesta omistajasta oli aloitteleva liikemies, aliluutnantti Julius Dominicus 
Pinello, puheenjohtaja Pinellon poika.626 Pinello nuorempi lienee isänsä tavoin 
ollut yksi sivistysseuran ensimmäisiä jäseniä, ja trikootehtaan yhtenä omistajana 
hän oli kunnon patruunan tavoin pyrkinyt huolehtimaan työntekijöidensä sivistyk-
sellisistä tarpeista. 

Joku sivistysseuran kolmesta jäsenhankkijasta ei kuitenkaan hyväksynyt teh-
taantyttöjä jäseniksi. Koska nimilistoja oli kolme, trikootehtaalaiset menivät seu-

                                                        
622 ”Mikäli te olisitte tienneet, että tietyt henkilöt ’ v o i v a t  s a i r a s t u a  p e l k ä s t ä ä n  s i i t ä ,  e t t ä  
k u u l e v a t  p u h u t t a v a n  a s i a s t a ’, olisitte varmasti hyväsydämisyyttänne säästäneet heidät lisäjul-
kisuudelta tässä asiassa: mutta koska te nyt, tuntematta niitä kauheita vaikutuksia, joita teidän lausun-
tonne on aiheuttanut heille, olette kukatiesi antaneet heille kuoliniskun, niin luulisi jatkuvan varovai-
suuden olevan nyttemmin tarpeetonta.” ”Till hr kapten Puff” (läh) ÅU n:o 26 1862, supplement n:o 2. 
Kirjainvälin harvennus alkuperäistekstissä. 
623 ”Bildningscirkeln” (pku) ÅU 2.7.1861; ”Sivistysseura” (pku) 5.7.1861. 
624 ”Härmed tillkännagifves” (ilm) ÅU 28.9.1861; ”Sivistysseura piti kokouksen” (pku) 8.11.1861. 
625 ”Sivistysseura piti kokouksen” (pku) ST 4.10.1861. 
626 Jutikkala 1957a, 97–98. 
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raavalle luukulle eli kääntyivät sellaisen puoleen, joka otti heidät listoille. Puff oli 
nimittäin kirjoittanut: ”-- arbetskorna vid trikofabriken än vägrats än åter erhållit 
inträdeskort till allmänna sammankomsterna --”.627 Kun heitä kuitenkin oli koh-
deltu epäjohdonmukaisesti, he päättivät kerralla hoitaa jäsenyysasian kuntoon. 
Laadittiin yksissä tuumin jäsenyysanomus tehtaanisännän isälle, sivistysseuran 
puheenjohtajalle, joka puolestaan esitteli asian johtokunnalle.628  

Pinello toimi puheenjohtajana hyvässä uskossa eikä ilmeisesti odottanut, että 
johtokunta ottaisi jäsenanomukseen kielteisen kannan. Niin kuitenkin tapahtui. 
Puheenjohtaja tunsi kärsineensä kiistassa arvovaltatappion ja päätti hakea hyvitys-
tä vetoamalla yleiseen mielipiteeseen. Hän laati tunnetulla nimimerkillään kriitti-
sen kirjoituksen, jossa pohjimmiltaan vaati sivistysseuraa pyörtämään kansansa ja 
päästämään myös työläisnaiset seuran jäseniksi. Ellei näin tehtäisi, sivistyksen 
siemeniä ahkerasti levittävä työmehiläinen eli sivistysseura kuihtuisi jo alkutaipa-
leellaan laiskaksi ja mitättömäksi kuhnuriksi.629 Kenties juuri viittaus mehiläisiin 
ja ahkeriin sivistyksen siemenien levittäjiin sai aikaan pilapuheita yksillä ja vuo-
teeseen kaatavaa päänsärkyä toisilla. Mistäpä pian kuusikymmentä täyttävä Pinel-
lo olisi aavistanut, mille kaikelle nuoret naureskelivat.630 

On lisäksi huomattava, että sivistysseuran kokoukset pidettiin Turun Seura-
huoneella. Seurahuoneen omisti yhtiö, jolta ravintoloitsija Edvard Wahlström oli 
vuokrannut hotelli- ja ravintolatoiminnan vuonna 1857.631 Wahlströmin hoidossa 
Seurahuone menestyi erinomaisesti, mutta ravintoloitsija oli luonnollisesti riippu-
vainen maksukykyisistä asiakkaistaan. Yksin Seurahuoneella kokoukseen tullut 
työläisnainen oli altis kaikenlaisille puheille ja ehdotuksille. Prostituutio ei ollut 
Suomessa laillistettua, mutta ei sitä ollut kiellettykään. Tukholmassa prostituutio 
oli lailla kielletty, ja sieltä muuttikin kymmeniä ”tarkastusnaisia” vuosittain Suo-
meen, pääasiassa Helsinkiin.632 Turku oli matkan varrella, ja osa jäi varmasti sin-
ne, saattoipa jopa pestautua tekstiiliteollisuuteen työhönkin. Suuri joukko yksinäi-

                                                        
627 ”-- milloin trikootehtaan naistyöläisiltä oli evätty ja milloin heille oli myönnetty jäsenkortti yleisiin 
kokouksiin --”. ”Kapten Puff” (läh) ÅU n:o 23 1862, supplement n:o 1. 
628 ”-- de till ordföranden för bildningscirkeln inkommit med en skild petition om inträde -- han tog 
emot denna petition och på grund af densamma tillfrågade bestyrelsen, huruvida de finge inträde vid 
bildningscirkeln.” Ibidem 
629 Ibidem. 
630 Vertaus mehiläisistä ahkerina sivistyksen levittäjinä oli peräisin mailleen menneen Tukholman 
Sivistysseuran komeasta jäsenkortista. Siinä tekstin ”ora et labora” yläpuolelle oli kunniallisen työn 
symbolina kukkien keskelle istutettu mehiläiskenno, ympärillä ahkerat asukkinsa. Johannesson 1982, 
73. 
631 Jutikkala 1978, 346–347. 
632 Waris 1950, 186–188. 
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siä tehtaannaisia sivistysseuran illoissa oli liikaa kunniallisille asiakkaille ja niin 
muodoin myös ravintoloitsijalle. Pinellon selostuksesta käy ilmi, että ravintoloit-
sija oli turvautunut työläisnaisia poistaessaan virkavallan apuun. Prostituution 
valvonta kuuluikin poliisi- ja lääkintäviranomaisille, mutta sivistysseuran puheen-
johtajana Pinello piti tällaista menettelyä häpeällisenä sekä kyseisille naisille että 
sivistysseuralle itselleen ja reagoi siihen sen mukaan. Eivät suinkaan trikooteh-
taan naiset mitään laitonta (sopimatonta) harrastaneet!633  

Puff ei herrasmiehenä voinut kirjoittaa suoraan prostituutioepäilyistä, vaan 
koristeli sanottavansa puheella laillisuudesta, yleisestä mielipiteestä ja sovinnai-
sista tavoista. Kyllä hän silti tiesi, mille kaikelle naisväki yleensä ja yksinäiset 
naiset erityisesti sivistysseurassa altistuivat: 

Qvinnan har alltid i sina fotspår opinionen, rättvis eller orättvis. Jag drar mig 
till minnes en historia, hvilken för detta mitt påstående kan vara betecknande 
nog: Ett ungt fruntimmer, drifvet af en brinnande håg för bildhuggeri, sökte 
ett tillfälle att få studera denna konst på ett museum i Köpenhamn och tog 
mod på sig att jemte med några manliga artister egna sig deråt samt taga af-
bildningar efter der befintliga modeller. -- Men hennes medbröders kittslighet 
blef outtröttlig. Då hon om morgonen infann sig i salen, fann hon vid sin plats 
än oanständiga teckningar, än tillyrade och på ett stötande sätt uppstaplade at-
tityder, än bitande epigrammer eller ohöfliga poemer, och vid utgåendet deri-
från, eller vid sammanträffandet på gatan med sina obekanta  medarbetare i 
konstens tempel, var hon icke säker för ett och annat stickord eller annat för-
löjligande vedermäle af deras opinion.634 

Siinä missä Puff tyytyi herrasmiehen lailla kevyisiin osumiin, B.o. antoi moukarin 
puhua: asia oli hänen mielestään niin kiusallinen, että sen julkinen puiminenkin 
oli melkein hyvien tapojen vastaista. Vahinko oli kuitenkin tapahtunut, hienoja 
rouvia ja neitejä oli loukattu, ja koska Puff yksin kantoi siitä vastuun, ei B.o. ai-
konut säästellä sanojaan. Nimimerkki kävi puheenjohtajan kimppuun varomatto-
                                                        
633”Kapten Puff” (läh) ÅU n:o 23 1862, supplement n:o 1. 
634 ”Naiset aiheuttavat aina puheita, olivatpa ne oikeutettuja tai eivät. Muistuupa mieleeni yksi kerto-
mus, joka hyvinkin voi valaista tätä väitettäni. Eräs nuori naisihminen, jota kannusti palava halu 
kuvanveistoon, hakeutui erääseen Kööpenhaminan museoon opiskelemaan tätä taiteenalaa ja rohkais-
tui joidenkin miespuolisten taiteilijoiden rinnalla omistautumaan sille sekä jäljentämään siellä olevia 
malleja. -- Mutta hänen ammattiveljiensä pilkanteko oli loputonta. Kun hän aamulla tuli saliin, löysi 
hän paikaltaan milloin sopimattomia piirustuksia, milloin hourupäistä ja loukkaavaa asennoitumista, 
milloin pisteliäitä sutkauksia ja siivottomia runoja, eikä hän poistuessaan sieltä tahi tavatessaan 
kadulla tuntemattomia tovereitaan taiteen temppelistä ollut turvassa yhdeltä jos toiseltakin pilapu-
heelta tai muulta alentavalta mielipiteeltä.” Ibidem. 
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mista sananvalinnoista, joilla säätyläisnaisille oli aiheutettu miltei peruuttamaton-
ta vahinkoa. Seuraavaksi hän moukaroi sivistysseuran perustuksia. Turhia kakiste-
lematta B.o. totesi, että pykälä kaikille hyvämaineisille, sekä miehille että naisille 
avoimesta seurasta oli kerta kaikkiaan epäonnistunut. Niin kauan kuin tuollainen 
maininta oli säännöissä, trikootehtaan naistyöläisille ja muille heidän kaltaisilleen 
oli mahdollista luikerrella (”krypa in”) sivistysseuran jäsenyyteen.635  

B.o:n mukaan sivistysseuran alkuperäinen tarkoitus ei suinkaan ollut tarjota 
sivistystä koko rahvaalle. Hän vetosi tässä seuran perustajiin, käsityöläisiin, jotka 
eturivin kaupunkilaisten tuella olivat järjestäytyneet tarkoituksenaan tarjota tur-
vallista ja sivistävää ajanvietettä nimenomaan oppipojille ja kisälleille. Tehtaiden 
työväki ja muu kaupunkirahvas, niin miehet kuin naiset, olivat kokonaan tämän 
pyrkimyksen ulkopuolella. Sivistysseuran kokoontumisten kautta käsityöläisnuo-
rukaisten oli tarkoitus päästä ”i beröring med personer, som voro dem öfverlägsne 
i bildning, belefvenhet och lefnadsvett, af hvilka de således kunde taga exempel 
och lärä sig åtminstone ett yttre städadt sätt att vara”.636  

Lyhyemmin, iskevämmin ja paljaammin ei säätyläistä ideaa sivistysseurasta 
enää voisi ilmaista. Kohderyhmä rajautui käsityöläisnuorisoon, sivistys oli ennen 
kaikkea siivoja käytöstapoja eikä niitä oppinut muuten kuin esimerkin avulla. 
Tähän tarvittiin sivistysseuran kokouksia, joissa synnyinlahjanaan sivistystä kan-
tanut säätyläistö demonstroisi niitä käsityöläisnuorisolle. Saattoi olla, etteivät 
nämä koskaan sivistyisi sisäisesti, mutta ulkonaisesti omaksuttu käytöskin oli 
parempaa kuin rahvaan raaka elämäntapa. B.o. oli täysin vakuuttunut siitä, että 
sivistyksen leviäminen toteutuisi vain perustajien alkuperäistä sosiaalista rajausta 
noudattamalla:  

Säkert är att ingen af stiftarne då ännu tänkte på arbetskorna vid fabrikerna 
härstedes. --  Att så var och att äfven fabriksarbetskorna tänkt sig saken så, 
bevisas deraf, att de till ordföranden för bildningscirkeln inkommit med en 
skild petition om inträde. Att äfven ordföranden tänkt sig saken så bevisas de-
raf, att han tog emot denna petition och på grund af densamma tillfrågade be-

                                                        
635 ”Till hr kapten Puff” (läh) ÅU n:o 26 1862, supplement n:o 2. 
636 ”kosketuksiin henkilöiden kanssa, jotka olisivat heidän yläpuolellaan sivistyksessä, säädyllisyydes-
sä ja elämäntaidossa ja joista he näin ollen voisivat ottaa esimerkkiä ja oppia ainakin ulkonaisesti 
siivoa elämistä.” Ibidem  
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styrelsen, huruvida de finge inträde vid bildningscirkeln. Att äfven bestyrel-
sen tänkt sig saken så, bevisas deraf, att den afslagit denna petition.637 

B.o:lla oli muitakin painavia perusteita pitää tehtaannaiset kaukana sivistysseuras-
ta. Ensinnäkin: mikäli tehtaiden naistyöläiset päästettäisiin takaovesta sivistysseu-
raan, poistuisivat säätyläisrouvat ja -neidot sieltä saman tien. Kirjoittaja oli jo 
ollut havaitsevinaan, että yläluokkaisten naisten määrä seurassa oli vähentynyt 
sitä myötä kun rahvaan naisväki oli kokouksissa lisääntynyt. Tämän kehityksen 
myötä sivistysseurasta katoaisi varsinainen sivistävä aines ja kokoukset muuttui-
sivat pelkäksi rahvaanhuviksi. Käsityöläisnuorukaisten ja tehtaantyttöjen muodos-
tama yhteenliittymä olisi B.o:n mielestä kaikkea muuta kuin ”sivistys seura”.638 
Hän ei täsmentänyt, mitä muuta sellainen seura voisi olla, mutta ruma sana oli 
ujutettu lukijan mieleen.  

B.o. turvautui myös ”jos kaikki” -argumenttiin: jos trikootehtaan naiset pääs-
tettäisiin sivistysseuraan, olisi sinne otettava myös puuvillatehtaan naiset, ompeli-
jattaret ja kuka ties vielä majatalojen työntekijät! Jälleen lukija sai itse päätellä, 
mihin sellainen johtaisi. Lopuksi nimimerkki manasi mailleen menneen Tukhol-
man Sivistysseurankin todistajakseen siteeraamalla pitkän kappaleen Aftonblade-
tin kirjoitusta, jossa seuran alamäki vieritettiin sen vallanneiden työläisnaisten 
syyksi.639 

B.o. myötäili sääty-yhteiskunnan vahvoja sosiaali- ja sukupuolihierarkioita. 
Kyse ei ollut ainoastaan jaosta miehiin ja naisiin tai säätyläisiin ja työväkeen, 
vaan myös jaosta käsityöläisiin ja muuhun työväkeen, aviomiehen suojaa nautti-
viin työläisnaisiin ja tehtaiden naimattomiin naistyöntekijöihin. Sääty-yhteiskunta 
oli käytännössä näiden hierarkioiden mukaan säädeltyä yhteiselämää, ja tarjotes-
saan jäsenyyttä kaikille sivistysseura törmäsi säätelyä ylläpitäviin rajoihin. Nimi-
merkin kanta oli, että rajatulla jäsenyydellä tulisi vahvistaa ainoastaan sitä kapeaa 
sosiaalisen kohoamisen väylää, mikä oli tarjolla käsityöläisammattiin kohoamisen 
kautta. Työläisnaisten pääsy yhdistyselämään oli tässä yhteydessä vain sivuseik-
ka. Kyvykkäimmät oppipojat ja kisällit kohosivat aikanaan mestareiksi tai tehtai-

                                                        
637 ”Varmaa on, ettei kukaan perustajista vielä tuolloin [sivistysseuran sääntöjä laadittaessa] ajatellut 
täkäläisten tehtaiden naistyöläisiä. -- Että asia on näin ja että myös tehtaiden naistyöläiset näkivät 
asian niin, näkyy siitä, että he esittivät sivistysseuran puheenjohtajalle erillisen anomuksen päästä 
seuran jäseneksi. Että myös puheenjohtaja näki asian niin, näkyy siitä, että hän otti anomuksen vas-
taan ja tiedusteli sen perusteella johtokunnalta, miten se suhtautui pääsyyn sivistysseuraan. Että myös 
johtokunta näki asian niin, näkyy siitä, että se hylkäsi tämän anomuksen.” Ibidem. 
638 Ibidem. Lihavointi alkutekstissä. 
639 Ibidem. 
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lijoiksi, ja sääty-yhteiskunnan toiminnan kannalta olisi edullista, että he osasivat 
jo valmiiksi käyttäytyä kuin sivistyneistö. Siihen heitä valmentaisi seurustelu 
säätyläistön kanssa, sillä omissa oloissaan käsityöläiset eivät sivistyisi, vaikka 
kuinka lukisivat ja laulaisivat. 

Sanomalehtipolemiikkia ei tästä jatkettu, joten tehtaiden naistyöntekijät saivat 
ainakin toistaiseksi jäädä sivistysseuran ulkopuolelle. Seuran toiminta kuitenkin 
jatkui entisellään, ja kuukausikokoukset päätettiin aina säätyjen väliseen tanssiin. 
Vuotta myöhemmin nimimerkki ”–kk–” lähetti Åbo Underrättelseriin kirjoituk-
sen, jossa hän arvosteli kauppiasnuorison käyttäytymistä tanssin aikana:  

Dessa herrar sakna ej bildningens yttre polityr, ej heller denna bekanta fa-
shionabla stelhet i rörelserna, men den inre adel, som betecknar den bildade 
verldsmannen, synes ännu vara långt afslägsnad af dem. Som exempel har 
man varit i tillfälle att se, huru en hr. bokhållare uppbudit en ung flicka till 
dans och derunder med henne drifvit uppenbart gäckeri, under det hans kam-
rater, stående på afstånd begrinat de puts, hvarföre moatién i dansen fått utgö-
ra en skottstafla. -- Skall bildningscirkeln ega bestånd och skall den kunna 
verka något godt, så måste sådana yttringar af okynne förvisas derifrån. In-
sändaren, som funnit sig sårad af det oskickliga beteendet emot ett fruntim-
mer, vill icke vidare orda härom.640 

Säätyjenvälinen tanssi ei sujunut ilman häiriöitä. Kirjoituksessa tämä sivistystyön 
arkaluontoinen dysfunktio saa lisävaloa. Kapteeni Puff ja nimimerkki ”–kk–
”näkivät syypäinä nimenomaan nuoret miehet, toisin kuin B.o., jonka mielestä 
työläisnaisten läsnäolo sivistysseuran kokouksissa provosoi nuorukaisia kuin 
itsestään rivoon käytökseen.  

Kaikesta huolimatta tanssista tuli aikaa myöten kokousten suosituin ohjelma-
numero, ja niin kuin seuraavassa luvussa nähdään, tuskin tehtaiden naistyönteki-
jöitäkään pidettiin loputtomiin sivistysseuran ulkopuolella. Sivistysseura joutui 
tosin ottamaan huomioon kirkollisen tavan, sillä ainakaan keväällä 1864 tanssi ei 
paastonaikaan päättänyt kuukausikokouksia. Tanssinnälkäiset joutuivat sinnitte-

                                                        
640 ”Näiltä herroilta ei puutu sivistyksen pintakiiltoa, ei myöskään tutun muodikasta jäykkyyttä liik-
keissä, mutta se sisäinen aateluus, joka leimaa sivistynyttä maailmanmiestä, tuntuu olevan vielä 
kaukana heistä. On ollut esimerkiksi tilaisuus nähdä, kuinka eräskin hra kirjanpitäjä pyysi nuoren 
tytön tanssiin ja sen aikana teki hänestä ilmeistä pilkkaa, jolloin hänen kauempana seisoskelevat 
toverinsa virnuilivat niille koirankujeille, joiden kohteeksi tanssikumppani oli joutunut. -- Jotta sivis-
tysseura pysyisi toiminnassa ja saisi vaikuttaa jotain myönteistä, täytyy sen lopettaa moiset pahanilki-
syydet. Kirjoittaja, joka oli tilaisuudessa todistaa moista säädytöntä käytöstä naisihmistä kohtaan, ei 
halua tämän enempää käsitellä asiaa. ”Bildningscirkeln” (läh) ÅU 15.1.1863. 
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lemään aina kolmanteen pääsiäispäivään asti. Silloin seura järjesti oikein tanssiai-
set. Tavallisista kuukausikokouksista ne erosivat siinä, että tanssiaisiin pääsivät 
ainoastaan seuran vuosijäsenmaksun suorittaneet, mutta hekin joutuivat kulujen 
kattamiseksi maksamaan yhden markan suuruisen sisäänpääsymaksun.641  

5.3 Sivistysseuran toiminta 

Turun sivistysseuran toiminta kehittyi laajaksi ja monipuoliseksi. Sen kulmakive-
nä olivat kuukausikokoukset, joita pidettiin vuodessa keskimäärin kymmenen 
kertaa. Kokouksien varsinainen idea oli tarjota sivistäviä luentoja, mutta yhtä 
lailla sivistävänä pidettiin säätyjenvälistä tanssia, vaikkei se aina sujunutkaan 
häiriöittä. Sivistysseura vuokrasi myös käyttöönsä huoneiston, johon sijoitettiin 
sanomalehtilukusali ja kirjasto. Sanomalehtien luku oli sivistyksen keskeisiä väli-
kappaleita, sitä pidettiin jopa kirjojen lukua sivistävämpänä. Vielä kuului sivistys-
seuran toimintaan laulukuoron ylläpitäminen. Kuoro tarvitsi esiintymistilaisuuk-
sia ja niitä tarjosivat seuran kokoukset ja juhlat. Turun Sivistysseura piti yllä 
myös näytelmäharrastusta, sillä kokouksissa esitettiin usein lausuntaa, ja seura-
näytelmillä kerättiin varoja kirjaston hankintoihin. 

5.3.1 Jäsenmäärän kehitys 

Koska alkuperäisiä arkistolähteitä Turun Sivistysseurasta ei ole, tiedot jäsenmää-
rän kehityksestä on kerättävä muusta lähdeaineistosta. Onneksi sanomalehtimate-
riaali on monipuolista: ilmoituksia, säännöllisiä paikallisuutisia, artikkeleita, lähe-
tettyjä kirjoituksia, keskusteluja jne. Erityisen arvokkaita ovat ÅU:n vuosittain 
referoimat toimintakertomukset. Ne muodostavat lähes katkeamattoman lähdesar-
jan seuran koko toiminnan ajalta, ja niistä on poimittavissa lukuja myös jäsen-
määrän kehityksestä ja jäsenkunnan rakenteesta. 

Jäsenhankinta eteni alkuvaikeuksien jälkeen niin hyvin, että johtokunnan jär-
jestäytyessä lokakuun alussa 1861 jäseniä oli kirjoittautunut päälle kolmensadan. 
Ensimmäistä kertaa koolle tullessaan seuralla arvioitiin olevan jäseniä noin 650. 

                                                        
641 ”Danssoirée” (ilm) ÅU 6.2.1864; ”Bildningscirkeln hade förl. söndag” (pku) ÅU 1.3.1864; ”Bild-
ningscirkeln i Åbo” (ilm) 29.3.1864. 
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Arvio oli aika lähellä oikeaa, tarkka jäsenmäärä 633 kirjattiin vuoden 1861–62 
toimintakertomukseen.642 

Sivistysseuran jäsenmäärä oli suurimmillaan ensimmäisenä toimintavuonna. 
Vuonna 1863 ilmoitettu jäsenmäärä noin 600 on mahdollinen, mutta luultavasti 
yläkanttiin arvioitu. Kolmantena toimintavuonna jäsenmäärä laski kolmanneksel-
la, mutta nousi vuonna 1865 miltei entiselleen. Seuraavana vuonna se laski noin 
viiteensataan, minkä aiheutti miesjäsenten väheneminen peräti neljänneksellä. 
Vuonna 1868 seuran jäsenmäärä oli alimmillaan, noin kolmessa ja puolessa sa-
dassa. Siinä välissä olevasta jäsenmäärästä ei ole tietoja, niin ylimalkaisesti vuo-
den 1866–67 toimintakertomusta Turun lehdissä referoitiin. arvioitu Vuoden 1864 
notkahduksesta sivistysseura oli selvinnyt, mutta ei enää toisesta neljä vuotta 
myöhemmin. Vuonna 1869 seura päätti lopettaa toimintansa ja jatkaa nimellä 
Auragillet. Sen jäsenmäärästä ei ole säilynyt tarkempia tietoja, mutta parannusta 
tuskin tapahtui, sillä vain vuoden toimittuaan Auraseurakin lopetettiin.643 

Jäsenistön rakenteesta on saatavilla tietoja ainoastaan ja miesten ja naisten 
suhteellisesta osuudesta. Niiltä neljältä vuodelta, jolloin sivistysseuran jäsenkun-
nasta on tarkempia tietoja, naisten määrä ylitti koko ajan reilusti miesten määrän. 
Keskimäärin naisia oli seurassa noin viidennes enemmän kuin miehiä. Suurimmil-
laan naisten ja miesten ero oli vuonna 1866; miehiä oli tällöin vain kolmannes 
jäsenistä. Miesten määrä oli tuolloin pudonnut reippaasti, vaikka naisjäsenten 
määrä oli hieman kasvanut. 

                                                        
642 ”Bildningscirkeln” (pku) ÅU 2.7.1861; ”Sivistysseura piti kokouksen” (pku) ST 4.10.1861; ”Bild-
ningscirkelns första sammankomst” ÅU (pku) 16.11.1861; ”Bildningscirkelns års-sammanträde” ÅU 
(pku) 21.10.1862. 
643 ”Auragillets samtliga medlemmar” (ilm) ÅU 28.4.1870; ”Åbo den 10 december” (pki) ÅU 
10.12.1870. 
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Taulukko 2.  Turun Sivistysseuran ja Aurakillan* jäsenmäärä vuosina 1861–70.644 

Miehiä Naisia Vuosi 

Absol. % Absol. % 

Yhteensä 

1862 – – – – 633 

1863 – – – – noin 600 

1864 162 41,4 229 58,6 391 

1865 246 42,6 332 57,4 578 

1866 179 34.5 340 65,5 510 

1867 – – – – – 

1868 138 38,4 221 61,6 359 

1869 –    – 

1870 –    n. 200–250* 

*Luku on Auraseuran jäsenmaksutulojen perusteella tehty arvio. ”Åbo den 19 februari” (pki) ÅU 

19.2.1870. 

Jäsenkunnan sukupuolirakenteen valossa myös kiista trikootehtaan naisista käy 
entistä ymmärrettävämmäksi. Ilmeisesti johtokunnassa pantiin toimintaa aloitetta-
essa merkille, että käsityöläis- ja työläisnaiset kiinnostuivat seurasta suurin jou-
koin. Tämä ei ollut aivan sitä, mitä oli odotettu. Trikootehtaan yksinäisten naisten 
ilmaantuminen sivistysseuran kokouksiin loi kiusallista epäjärjestystä, se nosti jo 
yksinään naisten lukumäärää puhumattakaan siitä, että trikootehtaalaisten esimer-
kin rohkaisemana myös muiden tehtaiden naistyöläiset olisivat voineet kiinnostua 
seuran toiminnasta. Nimimerkki B.o. järkeili: ”Skola arbetskorna från trikotfabri-
ken få inträde vid bildningscirkeln, så kan detsamma icke heller nekas dem vid 
bomullsfabriken.”645 Hän ei halunnut kasvattaa naisten määrää sivistysseuran 
jäsenkunnassa liian suureksi, ja kaikki tehtaiden naistyöntekijät olisi hänen mie-
lestään viisainta pitää kokonaan sivistysseuran ulkopuolella. Muodollisen tasaver-

                                                        
644 ”Bildningscirkelns års-sammanträde” (ilm) ÅU 15.11.1862; ”Bildningscirkeln var sistl. söndag” 
(pku) ÅU 28.11.1863; ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af 
dess tillvarelses nu tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864; ”Vid Bildningscirkelns årssammaträde” 
(art) ÅU 4.11.1865; ”Berättelse för bildningscirkelns femte verksamhetsår” (art) ÅU ÅU 29.11.1866; 
”Bildningscirkelns årsmöte” (art) 21.11.1867; ”Bildningscirkelns årsmöte” (art) ÅU 3.11.1868; ”Åbo 
den 19 februari” (pki) ÅU 19.2.1870. Turun Sivistysseuran vietti ensimmäistä kokoustaan 15.11.1861, 
joten sen tavaksi tuli päättää toimintavuosi aina loka-marraskuussa ja aloittaa uusi viimeistään joulu-
kuussa. Taulukossa kutakin toimintavuotta merkitään sillä vuosiluvulla, jolla kauden päättävää vuosi-
juhlaa vietettiin. Suurin osa toiminnastahan tapahtui juuri tuona vuonna. Jäsentiedot puuttuvat toimin-
tavuodelta 1865–66. Sivistysseuran toimintaa jatkamaan perustettiin toukokuussa 1870 Aurakilta, joka 
toimi noin vuoden verran. Se sai toimintansa virallisesti lopetettua joulukuussa 1870. Sen jäsenmää-
rästä ei ole mainintoja. 
645 ”Mikäli trikootehtaan naistyöntekijät päästetään sivistysseuraan, ei sitä voi kieltää myöskään 
puuvillatehtaan naistyöntekijöiltä.” ”Till hr. kapten Puff” (läh) ÅU n:o 26 1862, supplement n:o 2. 
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taisuuden periaate, mikäli siitä haluttiin pitää kiinni, oli johtamassa vaikeaan ja 
pitkälliseen vääntöön kahdesta suuresta yhteiskunnallisesta kysymyksestä, jotka 
myöhemmin kiteytyivät työväenkysymykseksi ja naisasiaksi. Manufaktuurit oli-
vat vähin erin muuttumassa tehtaiksi, ja meillä niin kuin muuallakin syntyi tekstii-
liteollisuutta, jossa naiset pärjäsivät työntekijöinä. Heidän ilmaantumisensa sivis-
täviin vapaa-ajan rientoihin oli kuitenkin turkulaiselle säätyläistölle 1860-luvun 
alussa liikaa. 

5.3.2 Lukuhuone ja sivistävät sanomalehdet 

Kirjaston ja lukuhuoneen ylläpito kuului sivistysseuran perustoimintaan, ja alusta 
alkaen seura pyrki määrätietoisesti sekä kasvattamaan kirjakokoelmaa että kehit-
tämään lukuhuoneen käyttöä. Tiedot johtokunnan työnjaosta ovat puutteelliset, 
joten aivan aukotonta listaa seuran kirjastonhoitajista ei voi laatia. Ensimmäisenä 
kirjastonhoitajana toimi kirjakauppias J. Reuter, sillä se ainakin tiedetään, että hän 
luopui tehtävästään kesken toimintavuotta 1862–63. Tällöin Paulin otti hänen 
paikkansa.646 Tammikuussa 1862 seura ilmoitti vuokranneensa Hotel du Nordin 
talosta lukuhuoneen, jota pidettiin auki joka päivä: se oli jäsenten käytössä kello 
yhdeksästä aamupäivällä aina kello yhteentoista illalla. Myöhäinen sulkemisaika 
oli tarpeen työläisille, joilla oli pitkät työpäivät. Myös lauluseuran harjoitukset 
ilmoitettiin pidettäväksi lukuhuoneella.  

Lukuhuoneen idea oli avartaa jäsenistön maailmaa tarjoamalla luettavaksi 
mahdollisimman hyvä valikoima sanomalehtiä. Nimimerkki ”E. S. F.” valitti 
lukuhuoneen avaamisen jälkeen Sanomia Turusta -lehdessä, ettei sivistysseura 
ollut tilannut suomenkielistä lukemista. Lehden toimittajan oli tässäkin liitettävä 
kirjoitukseen huomautus, että lukuhuoneeseen tuli ainakin kaksi suomenkielistä 
lehteä, Suometar ja Sanomia Turusta.647 Aloittaessaan toista toimintavuottaan 
marraskuussa 1862 seura ilmoitti, että lukuhuoneella, joka nyt oli siirretty Hjort-
manin kartanolle Hovioikeudenkadulle, oli luettavissa mm. sellaisia sanomalehtiä 
kuin Litteraturblad, Åbo Underrätelser, Sanomia Turusta, Suometar, Helsingfors 
Dagblad, Folkvännen sekä ruotsalaiset viikkolehdet Illustrerad Tidning ja Svens-
ka Arbetaren.648 Viimemainittua julkaistiin teollisuuskaupunki Norrköpingissä 
vuosina 1861–65. Lehti oli lähinnä kasvavan liberaalin työväenliikkeen äänen-

                                                        
646 ”Bildningscirkeln var sistl. tisdag” (pku) ÅU 28.11.1863. 
647 ”Sananen yleisölle” (läh) ST 31.1.1862. 
648 ”De som behaga anteckna sig” (ilm) 15.11.1862. 
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kannattaja, tosin ilman organisatorisia kytkentöjä.649 Turussa sivistysseuralaisilla 
oli siis mahdollisuus Svenska Arbetarin kautta seurata ruotsalaisen työväenliik-
keen edistymistä 1860-luvun puoliväliin asti. 

Vuonna 1863 sivistysseura tilasi lukusaliinsa kahdeksaa sanoma- ja aikakaus-
lehteä, joista ainoastaan kaksi oli suomenkielistä. Ensimmäiset varmat tiedot lu-
kusaliin tilatuista sanomalehdistä löytyvät toimintavuoden 1863–64 vuosikerto-
muksesta, joka julkaistiin kokonaisuudessaan Åbo Underrättelserissä.650 Tällöin 
lukuhuoneeseen tuli yhteensä 13 sanoma- ja aikakauslehteä: viisi suomenkielistä 
ja kahdeksan ruotsinkielistä. Sivistysseura oli ottanut kritiikistä varteen ja laajen-
tanut merkittävästi suomenkielisten lehtien kokoelmaa. Näistä turkulaisia olivat J. 
W. Lilljan kustantama Sanomia Turusta ja kirjakauppias J. F. Granlundin lyhyt-
ikäinen Tähti (1863–67). Helsingistä tilattiin fennomaanien Suometar ja ensim-
mäinen suomenkielinen liberaali sanomalehti Päivätär. Lisäksi lukuhuoneeseen 
tuli aikakauslukemisto Maiden ja merien takaa. Ruotsinkielisistä lehdistä vain 
kaksi oli suomalaista, liberaalin leirin johtavat lehdet Åbo Underrättelser ja Hel-
singfors Dagblad. Niiden lisäksi oli luettavissa aikakausjulkaisu Litterär Tidskrift 
(1963–65) sekä lukemisto Kapten Puff, kokoelma seuran puheenjohtaja N. H. 
Pinellon kirjoituksia. Mielenkiintoista on, että Folkwännen-lehden tilaamisesta 
luovuttiin. Se oli ruotsinkielistä rahvasta varten perustettu, idealistisessa hengessä 
toimitettu lehti.651 Peräti viisi kahdeksasta ruotsinkielisestä lehdestä tilattiin Ruot-
sista: Illustrerad Tidning, Post- och Inrikes Tidningar, Aftonbladet, Nya Dagligt 
Allehanda ja Svenska Arbetaren.652 Aftonbladet kuului tietenkin Tukholman pe-
rinteikkääseen, valtakunnalliseen liberaalilehdistöön. Myös Nya Dagligt Allehan-
da osoittautui liberaalin keskikuokan äänenkannattajaksi. Post- och Inrikes Tid-
ningar oli lähempänä hallituspiirejä ja Illustrerad Tidning kuvamateriaaliin panos-
tava viikkojulkaisu.653  

Suuri osa lukuhuoneen sanomalehdistä oli siis ruotsalaisia, mikä kertoo tur-
kulaisten luonnollisista yhteyksistä vanhaan emämaahan. Lisäksi on merkittävää, 
että monet sanomalehdistä kuuluivat liberaalilehdistöön. Suomen ruotsinkielisistä 
ei muita tilattukaan, ja ruotsalaisista ainakin kolme (Aftonbladet, Nya Dagligt 
Allehanda ja Svenska Arbetaren) kuului liberaalien äänenkannattajiin. Ainakin 
                                                        
649 Sen piirissä perustettiin 1860-luvun loppuun mennessä Ruotsissa yli 70 työväenseuraa.Påhlman – 
Sjölin 1944, 279; Johannesson 2001, 210. 
650 ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af dess tillvarelses nu 
tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864. 
651 SLH 5, 86. 
652 ”Bildningscirkelns respektive medlemmar” (ilm) ÅU 7.1.1862. 
653 Johannesson 2001, 135–139. 
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tilattujen sanomalehtien perusteella Turun Sivistysseurassa vallitsi varsin vapaa-
mielinen aatemaailma. 

Vuonna 1865 lisättiin suomalaisten lehtien valikoimaa kahdella pääkaupungin 
ruotsinkielisellä lehdellä (Helsingfors Posten ja Hufvudstadsbladet).654 Ensin 
mainittu ilmestyi vain vuosina 1864–65,655 joten siitä ei ollut jatkuvaksi tilauk-
seksi. Toisin Hufvudstadsbladetin laita; se pysyi sivistysseuran kirjastossa lop-
puun asti. Ruotsalaisista lehdistä merkittävin uusi tilaus kyseisenä vuonna oli 
Söndags-Nisse, vuonna 1862 perustettu ja sittemmin hyvin suosituksi tullut pila-
lehti.656 Sekin pysyi lukuhuoneen vakiotilauksena koko seuran toiminta-ajan. 
Mielenkiintoisin uutuus oli saksalainen Der Bazar, Illustrierte Damen-Zeitung. 
Louis Schäferin vuonna 1855 Berliinissä perustama Bazar oli ensimmäinen sak-
salainen naistenlehti, joka menestyi yhdistämällä korkeatasoiset muotikuvat, mal-
likaavat ja viihdyttävän lukemiston. Bazarin suosio oli ilmeisesti suuri, sillä 
vuonna 1868 sivistysseuran lukuhuoneeseen tilattiin toinenkin saksalainen nais-
tenlehti, Gartenlaube.657  

Vuodelta 1866 yksityiskohtaisia tietoja lukuhuoneen sanomalehdistä ei ole, 
vuosikertomusta referoineessa artikkelissa todettiin vain tarjolla olleen ”ett rikt 
urval utaf tidningar och tidskrifter i finska och svenska språken”.658 Bazar on 
sentään mainittu, sen tarjolla pitäminen koettiin epäilemättä erityisen ansiokkaak-
si. Saksalaisen muotilehden tarkoitus oli houkutella sivistysseuraan säätyläisneito-
ja ja -rouvia, mutta koska lehdessä oli runsaasti havainnollisia kuvia kauniista ja 
muodinmukaisista vaatteista, sitä pystyi sujuvasti selailemaan vähemmälläkin 
kielitaidolla.  

Toimintakertomustietojen mukaan vuonna 1867 lukuhuoneella ei ollut tarjolla 
kuin yksi suomenkielinen sanomalehti, vakiotilaus Sanomia Turusta. Suometar oli 
juuri lakannut ilmestymästä, Päivätär jo pari vuotta aikaisemmin. Myös Helsing-
fors Posten oli lakannut, mutta niiden sijaan oli tilattu kristillis-siveellinen, ruot-
sinkieliselle rahvaalle tarkoitettu Österbotten ja virallinen lehti Finlands Allmän-
na Tidning. Näyttää siltä, että vuonna 1867 lehtitilauksissa siirryttiin aavistuksen 
verran konservatiivisempaan suuntaan. Ruotsin liberaalien lippulaivan Aftonbla-
detin tilaaminen lopetettiin. Tilalle otettiin tosin länsirannikolta Göteborgs Han-

                                                        
654 ”runsas valikoima sanoma- ja aikakauslehtiä sekä suomen- että ruotsinkielillä.” ”Vid Bildningscir-
kelns årssammaträde” (art) ÅU 4.11.1865. 
655 SLH 5, 125. 
656 Nordmark 2001, 102. 
657 MGKL. Lehden huippuvuosi oli 1872, jolloin sillä oli 140 000 tilaajaa.  
658 ”Berättelse för bildningscirkelns femte verksamhetsår” (art) 29.11.1866. 
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dels- och Sjöfarts Tidning, joka saattoi lähtevine ja saapuvine laivoineen ja lastei-
neen kauppiasväkeä kiinnostaakin. Muuten Ruotsista tilattiin pääasiassa lukemis-
toja. Saksalainen Bazar sai seurakseen Chigagossa julkaistun Svenska Ameri-
kanaren -lehden, johtavan Yhdysvalloissa ilmestyvän ruotsinkielisen lehden.659  

Vuonna 1868 Aftonbladetin tilaus oli jo palautettu, muut ruotsalaiset lehdet 
olivat edelleen lukemistoja. Suomen ruotsinkielisistä lehdistä palautettiin Folk-
wännenin tilaus ja lisättiin Kyrkligt Veckoblad. Vuonna 1868 seuran lukuhuonees-
sa oli laajempi valikoima suomenkielisiä lehtiä kuin koskaan sitten seuran perus-
tamisen. Sivistysseuran olemassaolo oli tällöin vakavasti vaakalaudalla, oli tarve 
vedota suomenkielisiin. Sanomia Turusta oli luonnollinen tilaus, mutta sen lisäksi 
tilattiin Viipurista nuorfennomaaninen Ilmarinen, Jyväskylästä Kansan lehti ja 
Oulusta vanha Oulun Wiikko-Sanomia. Siitä voitiin lukea vaikkapa Oulun Sivis-
tysseuran toiminnasta. Myös Kirjallinen Kuukausilehti kuului tilattaviin lehtiin. 
Kaiken kaikkiaan vuonna 1868 sivistysseura satsasi erityisen paljon lukuhuonee-
seensa, ja tilasi sinne peräti 22 sanomalehteä. Näistä 14 oli suomalaista (seitse-
män suomenkielistä ja seitsemän ruotsinkielistä), viisi ruotsalaista, kaksi saksa-
laista ja yksi amerikkalainen. Valtaosa lehdistä (13) oli ruotsinkielisiä, suomen-
kielisiä oli seitsemän ja saksankielisiäkin kaksi. 

Lehtiä tuli sivistysseuran lukusaliin runsaasti, aina Amerikkaa myöten. Ne 
voidaan ensiksi jaotella suomalaisiin, ruotsalaisiin ja muihin, suomalaiset lehdet 
edelleen suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin. Suomessa ilmestyi likipitäen koko 
1860-luvun vain 17 sanomalehteä,660 ja näistä oli Turun Sivistysseuran lukuhuo-
neella luettavissa huomattava osa, vuodesta riippuen 5–11 kappaletta. Kun koko 
vuosikymmentä leimasi lehtikuolemien suuri määrä, osa lehdistä lakkasi yksin-
kertaisesti ilmestymästä ja niiden tilalle oli etsittävä uusia. Joidenkin lehtien lin-
jaan ei ehkä oltu tyytyväisiä, joihinkin kyllästyttiin muuten vain. Kestosuosikkeja 
olivat ainakin Sanomia Turusta, Åbo Underrättelser, Helsingfors Dagblad ja 
Tukholman Aftonbladet. Viimemainittu näytti tosin vuonna 1867 joutuneen kirjas-
tonhoitajan tai johtokunnan epäsuosioon, mutta kysyntä oli niin suuri, että seuraa-
vana vuonna sen tilaus oli palautettava. Liberaali mielipidesuuntaus oli meillä 
vasta kehkeytymässä, mutta Turun Sivistysseuran lukusali tarjosi sille aineksia 
koko 1860-luvun ajan. 

Vuonna 1864 aloitettu ruotsalaisten lehtien tilaus jatkui koko sivistysseuran 
toiminta-ajan. Kun haettiin vaihtelua lehtivalikoimaan, Ruotsista löytyi runsaasti 

                                                        
659 ”Bildningscirkelns årsmöte” (art) 21.11.1867; Johannessen 2001, 197. 
660 Landgren 1988, 280. 
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keskenään kilpailevia ja laadukkaita kuvalehtiä, joita Suomessa ei vielä toimitet-
tu. Suomen ruotsinkielisten lehtien määrä lisääntyi vuoteen 1868 mennessä nel-
jästä seitsemään, suomenkielisten määrä kahdesta seitsemään. Viimemainittuja oli 
jo vuosina 1864 ja 1865 tilattu neljä tai viisi kappaletta, mutta vuonna 1867 oli 
lukuhuoneella luettavissa näistä ainoastaan kestosuosikki Sanomia Turusta. 

5.3.3 Kirjasto 

Turkulainen kirjastohistoria on maan oloissa ainutlaatuinen.661 Sivistysseuran 
kirjasto alkoi pienestä alusta, kun seuran edeltäjä Turun Kisällikuoro luovutti 
vähäisen kokoelmansa työnsä jatkajalle. Tammikuussa 1862 sivistysseuran kirjas-
to aloitti yhteensä 120 lainattavalla kirjalla uudempaa suomen- ja ruotsinkielistä 
kirjallisuutta.662 Muutamassa vuodessa siitä kehittyi huomattava kirjakokoelma. 

Kirjastoa pidettiin auki jokaisena arkilauantaina kello 7–8 illalla, ja lainaus 
oli ilmaista sivistysseuran jäsenille. Riitti kun näytti pääsykorttiaan yleisiin koko-
uksiin. Laina-aika riippui kirjasta, kirjastonhoitaja oli merkinnyt sen kuhunkin 
kirjaan erikseen. Suuri osa säännöistä käsitteli tietenkin erilaisia rikkomuksia: 
sakkomaksu laina-ajan ylityksestä oli kymmenen kopeekkaa, mutta kirjan edel-
leen lainauksesta sai maksaa 50 kopeekkaa. Kirjan hävittämisestä joutui korvaa-
maan täyteen arvoon, samoin huomattavan vahingon aiheuttamisesta.663 

Innostus oli suuri, ja koska kirjastoa pidettiin auki vain tunnin kerrallaan lau-
antai-iltaisin, oli tungosta myös lukuhuoneella. Vuoden mittaan kirjoja hankittiin 
lisää seuranäytelmillä kerätyillä varoilla, ja marraskuussa kirjastossa oli jo parisa-
taa nidettä.664 Toisen toimintavuoden kolmena ensimmäisenä lainauspäivänä oli 

                                                        
661 Maan vanhimpana kirjastona voi hyvällä syyllä pitää Turun tuomiokirkon kirjastoa, jota jo 1300-
luvun puolivälissä kartutettiin huomattavin kirjalahjoituksin. Myös vanhimmalla pappienvalmistuslai-
toksella eli Turun katedraalikoululla oli oma kirjastonsa jo keskiajalla. Akatemian kirjasto oli luonnol-
lisesti maan suurin ja tärkein kirjasto 1600-luvun puolivälistä aina 1800-luvun alkuun asti. Ennen kuin 
se Turun palossa vuonna 1827 tuhoutui, oli sillä noin 40 000 nidettä. Vuonna 1799 perustetulla Suo-
men Talousseuralla oli kirjasto ja sanomalehtilukusali jäseniä varten. Kansankirjastoja ryhdyttiin 
perustamaan vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen, ja niiden esikuvina olivat ympäri maata vuosisadan 
alkupuolella perustetut lukuseurojen kirjastot. Turkuun ensimmäinen sellainen perustettiin jo vuonna 
1798. Kirjastoja on myös kouluilla ja oppilaitoksilla, mutta niiden lisäksi kaupungissa toimi useita 
yksityisiä lainakirjastoja, joista suurimmassa, sivistysseuran perustajiin kuuluneen J. W. Lilljan kirjas-
tossa kerrotaan olleen parhaimmillaan yli 50 000 nidettä. Lillja menetti kuitenkin kirjastonsa konkurs-
sissaan vuonna 1862. Seppälä 1963, 9–37. 
662 ”Bildningscirkelns års-sammanträde” (pku) ÅU 21.10.1862. 
663 ”Bestyrelsen för Bildningscirkeln” (pku) ÅU 30.10.1862. 
664 ”Bildningscirkelns års-sammanträde” (pku) ÅU 21.10.1862; ”De som behaga anteckna sig” (ilm) 
15.11.1862. 
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tehty jo 600 lainausta.665 Kirjoista syntyi varmasti kilpailua ja kiistaa. Kun jokai-
nen kirja oli lainassa, seisoivat 200 niteen kirjastossa hyllyt viikolla tyhjinä. Tä-
män johdosta uusi kirjastonhoitaja Frans Paulin laittoi apulaistensa, leipurimestari 
A. J. Seipelin ja F. Lindström kanssa lehteen vetoomuksen: 

Som det är en erkänd sak att härvarande Bildningscirkelns bibliotek för när-
varande är otillräckligt att motsvara behofvet och då man tillika måste med-
gifva att Bildningscirkelns existens säkrast uppehålles i och genom ett godt 
bibliotek, så hafva undertecknade, på uppmaning af flere utaf Cirkelns öfriga 
ledamöter, beslutit låta en uppmaning utgå till en och hvar, som vore benägen 
att bidraga till detta uppnående resultat, att till någon af oss benäget aflemna 
sina bidrag -- 666 

Viidentoista rivin ilmoituksen lukeminen melkein hengästyttää, piste löytyy vasta 
viimeiseltä riviltä. Pieneen tilaan on pakattu paljon asiaa: kunnollinen kirjasto on 
sivistysseuran toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeä; seurassa on satoja jäseniä, 
joiden suureen lukuhaluun nähden kirjasto on aivan liian pieni; näistä asioista 
vallitsee sivistysseurassa suuri yksimielisyys; siksi vedotaan sivistysseuran jäse-
niin, jotta nämä lahjoittaisivat joko kirjoja tai rahaa kirjaston kartuttamiseksi. 
Keräysaika olisi maaliskuussa 1863, jonka jälkeen kertyneet käteisvarat käytettäi-
siin viipymättä kirjahankintoihin.667  

Kirjaston tärkeydestä oltiin yksimielisiä. Huhtikuussa 1863 kirjakauppias 
Reuter piti kuukausikokouksessa esitelmän aiheesta ”Om arbetarklassens stånd-
punkt förr och nu”.668 Reuter kuului sivistysseuran perustajiin, ja hän lausui esi-
telmässään, kuinka 

-- arbetaren ofta saknar tillfälle att umgås med de personer som äro honom 
öfverlägsne i bildning, men att sådant ersättes genom läsning af goda skrifter. 
I dessa hör han mången tala till hans förstånd och hjerta, eheru den sålunda 

                                                        
665 ”Bildningscirkelns bibliotek” (pku) ÅU 10.1.1863. 
666 ”Niin kuin tunnettua, täkäläisen Sivistysseuran kirjasto on nykyisin riittämätön vastaamaan tarvet-
ta, ja kun myös on myönnettävä, että sivistysseuran toiminta parhaiten turvataan hyvän kirjaston 
avulla ja myötävaikutuksella, niin ovat allekirjoittaneet useiden seuran muiden jäsenten kehotuksesta 
päättäneet rohkaista yhdessä ja erikseen kaikkia, jotka ovat halukkaita myötävaikuttaa tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi, luovuttaa suosiollisesti oman avustuksensa jollekin meistä --” ”Till Bildnings-
cirkelns resp. ledamöter!” (ilm) ÅU 12.3.1863. 
667 Ibidem. 
668 ”Bildningscirkeln var åter samlad” (pku) ÅU 14.4.1863 
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talande kanske är flere hundra mil aflägsen eller redan sedan århundraden va-
rit död och befgraven.669  

Reuter oli kirjakauppias ja hyvin perillä siitä, että vuosittain julkaistiin eneneväs-
sä määrin kirjoja. Hän piti tätä eräänlaisena ajan merkkinä ja katsoi, että yhteis-
kunnan hyväosaisten olisi hankittava lukemista niille, joilla ei ollut siihen itse 
varaa. Tämä tapahtui parhaiten sivistysseuran kirjaston kautta, mutta koska se oli 
aivan liian pieni suureen tarpeeseen ja kysyntäänkin nähden, Reuter ehdotti tehos-
tettua rahankeräystä. Seuran varoissaan olevat jäsenet maksaisivat kirjanhankinta-
rahastoon harkintansa mukaan, naiset markan tai kaksi ja miehet neljä tai viisikin 
markkaa. Keräyslistoja oli jo valmiina kirjakaupoissa ja sivistysseuran huoneis-
tossa.670 ÅU ilmoitti seuraavassa lehdessä, että listoihin oli ilmaantunut jo kaksi 
lahjoittajaa ja 18 markkaa rahaa. Keräyksen ilmoitettiin jatkuvan.671 

Vetoomuksella ja koko kampanjalla oli tehoa, sillä vuoden mittaan kirjako-
koelma kaksinkertaistui. Marraskuussa 1863 sivistysseura ilmoitti lainaavansa jo 
noin neljääsataa nidettä.672 Paulin jatkoi toimeliaana kirjastonhoitajana, ja vuonna 
1865 valmistui hänen toimittamanaan ”Katalog öfver Bildningscirkelns i Åbo 
Bibliotek”, jossa on huolellisesti luetteloituna kaikkiaan 1131 kirjaa. Suomenkie-
lisiä niteitä on katalogissa kaikkiaan noin 60, saksankielisiä 14, ranskankielisiä 5, 
venäjänkielisiä 4 ja tanskankielisiä 3. Loput 1045 kirjaa ovat ruotsinkielisiä.673 
Kirjat on luetteloitu aakkosjärjestyksessä joko kirjoittajan tai kirjan nimen mu-
kaan, mutta luettelo on varustettu myös hankintajärjestyksen ilmaisevalla juokse-
valla numerolla.  

Kirjasto muutti vuonna 1862 Hovioikeudenkadun varrella olevaan huoneis-
toon, mutta koska sen valitettiin olevan liian kaukana kaupungin keskustasta, 
päätti vuosikokous marraskuussa 1864 vuokrata teatteritalosta suurehkon tilan 
keskustelu- ja lukuhuoneeksi. Vuokra oli 90 ruplaa vuodessa. Muutto tapahtui 
seuraavan vuoden toukokuussa.674  

                                                        
669 ”-- työläiseltä puuttuu usein tilaisuuksia seurustella sivistyksellisesti itseään yläpuolella olevien 
kanssa, mutta tämän korvaa hyvien kirjoitusten lukeminen. Niissä hän kuulee monien puhuvan sydä-
melleen ja mielelleen, vaikka puhuja oli satojen peninkulmien päässä tai jo vuosisatoja sitten kuollut 
ja kuopattu.” Ibidem. 
670 Ibidem. 
671 ”Insamling för bildningscirkelns bibliotek” (pku) ÅU 18.4.1863. 
672 ”Sivistys-Seuran” (ilm) ST 18.12.1863. 
673 Katalog öfver Bildningscirkelns i Åbo Bibliotek. Luettelo on sikäli merkittävä, että se toistaiseksi 
ainoa löytynyt alkuperäislähde Turun Sivistysseurasta. 
674 ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af dess tillvarelses nu 
tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864. 
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5.4 Kokouksista kesäjuhliin 

Turun Sivistysseura sai vuodenvaihteessa 1861–62 kokoustoimintaa aloittaessaan 
valtavan suosion. Edellä on ilmennyt, että parhaimmillaan Seurahuoneelle il-
maantui toista tuhatta jäsentä ja muita kiinnostuneita. Sali oli silloin tungokseen 
asti täynnä, kuuma ja meluisa. Sellainen väkimäärä oli ehdottomasti liikaa esitel-
mien ja runonlausunnan kuunteluun. Ohjelman päätyttyä osa vanhemmasta väestä 
varmasti poistui, joten nuorisolle tuli tilaa tanssia. Kevään mittaan pahin alkuin-
nostus ehti kuitenkin laantua ja osallistujamäärä tasaantui noin 400–600 hengen 
paikkeille kokousta kohden, joita järjestettiin vuodessa yhteensä kymmenen.675 
Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen osallistujien lukumäärä ilmoitettiin enää 
harvoin. Huhtikuussa 1864 ilmoitettiin kuukausikokoukselle vielä niinkin korkea 
kävijämäärä kuin 800 henkeä ja syyskuussakin vielä 650 henkeä.676 

5.4.1 Tungosta kuin talonpoikaishäissä 

Kuukausikokousten ohjelma jakaantui kahteen osaan. Aluksi oli hyödyllistä oh-
jelmaa, kuultiin esitelmiä, musiikkiesityksiä ja mahdollisesti lausuntaa eli ”dek-
lamointia”, ja tätä hyödyllistä ohjelmaa kesti yleensä 1–1,5 tuntia. Tauon aikana 
tuolit pinottiin seinustalle, ja loppuilta vietettiin tanssimalla. Tanssi kesti tavalli-
sesti yli kaksi tuntia ja oli erityisesti nuoremman väen suosiossa. Kokousten ra-
kenne noudatteli siis suurin piirtein myöhemmin yleistyneiden ohjelmallisten 
iltamien kulkua. 

Kokouksissa avusti usein sivistysseuran laulukuoro. Seuran perustamisen jäl-
keen oli esitetty toivomus, että käsityöläiskuoro ja sunnuntaikoulun kuoro olisivat 
yhdistyneet sivistysseuran kuoroksi. Näin ei kuitenkaan näytä tapahtuneen. Sun-
nuntaikoulun oppilaat jatkoivat omassa kuorossaan, mutta käsityöläiskuoron joh-
taja Stenberg ryhtyi myös sivistysseuran kuoron johtajaksi, ja sulautti nämä kaksi 
kuoroaan vuoden 1862 aikana yhdeksi. Kisällikuoro lahjoitti myös kirjakokoel-
mansa sivistysseuralle, ja luovutti loppujen lopuksi kesäjuhlilla 1863 sivistysseu-
ralle tärkeimmän symbolinsa, kuoron oman lipun. Se oli ommeltu kesäjuhlille 
heinäkuussa 1860, ja vain kolmen vuoden kuluttua se siis siirtyi uusiin käsiin. 
Ruissalon tammien alla toimitettu lipun luovutus oli vahva näyttö siitä, että sivis-

                                                        
675 ”Bildningscirkelns sista sammankomst” (pku) ÅU 14.10.1862. 
676 ”Bildningscirkeln var sistl. söndag” (pku) ÅU 5.4.1864; ”Bildningscirkelns sammankomst sistl. 
torsdag” (pku) ÅU 24.9.1864. 
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tysseura oli perustettu jatkamaan ja kehittämään käsityöläiskisällien omaa kuoro-
toimintaa.677 

Sivistysseuran lauluseura ei yksin kyennyt suoriutumaan kokousten ohjel-
masta. Vuoden 1864 toimintakertomuksessa kerrotaankin sekä kauppiaiden että 
merenkävijöiden lauluseuran auttaneen kokouksissa.678 Loppupuolella vuotta 
1866 uusittiin lauluseuran säännöt, ja nyt kuorosta tuli sekakuoro.679 Kuoron nais-
jäsenet harjoittelivat myös keskenään ja pitivät konsertin jo syyskuussa samana 
vuonna.680 

Suurinta päänvaivaa kokoustoiminnassa aiheutti kuitenkin kiinnostavien esi-
telmien löytäminen; luennoista ei näet maksettu palkkiota. Ensimmäisen toimin-
tavuoden kokemusten perusteella ÅU vetosi kaupungin korkeasti oppineisiin 
maistereihin: 

Det är blott skada att man hos oss har så stora svårigheter att kunna åstad-
komma några föredrag, och vi hemställa här till alla våra höglärda magistrar 
om de icke ville göra sig omaket att enhvar hålla ett enda föredrag om året, 
för att upprätthålla en förening, som kunde blifva ganska fruktbringande just 
igenom dessa föredrag. Anspråken äro icke här så stora att någon ciceroni-
anskt vältalighet behöfde komma i fråga.681 

Ongelma ei ollut niinkään siinä, että Turusta olisi puuttunut oppineita esitelmöit-
sijöitä. Kaupungissa oli vuonna 1870 useaan sataan nouseva virkamiesten ja va-
paiden ammattien harjoittajien joukko: kunnan ja valtion virkamiehiä, opettajia, 
pappeja, lääkäreitä ja upseereita sekä heidän lisäkseen manufakturisteja, kauppiai-
ta ja oppineita käsityöläisiä.682 Tähän pitää lisätä vielä kaupungissa oleskelevat ja 
vierailevat ylioppilaat. Pikemminkin kyse oli siitä, kuinka nämä oppineet saatai-
siin kiinnostumaan sivistysseuran toiminnasta. Seuran sivistynyt ydin oli alkuin-
nostuksen jälkeen käynyt huolestuttavan harvalukuiseksi ja jäsenkunta oli käsi-

                                                        
677 ”Handtverkssånföreningen” (art) ÅU 24.7.1860; ”Bildningscirkelns års-sammanträde” (pku) ÅU 
21.10.1862; ”Bildningscirkelns andra årsfest” (pku) 4.8.1863. 
678 ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af dess tillvarelses nu 
tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864. 
679 ”Bildningscirkeln kommer” (pku)ÅU 20.12.1866. 
680 ”Respektive fruntimmer” (ilm) ÅU 3.9.1867. 
681 ”On vain vahinko, että meillä on niin suuria vaikeuksia hankkia esitelmiä, ja me ehdotammekin 
tässä että meidän korkeasti oppineet maisterimme näkisivät sen vaivan, että kukin heistä pitäisi edes 
yhden ainoan esitelmän vuodessa kannatukseksi yhdistykselle, josta voisi tulla hyvinkin hyödyllinen 
juuri näiden esitelmien ansiosta. Vaatimukset eivät ole niin suuret, että tarvittaisiin jonkun Ciceron 
kaltaisia puhujanlahjoja.” ”Bildningscirkelns sista sammankomst” (pku) ÅU 14.10.1862. 
682 Jutikkala 1957a, 371 
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työläistymässä. Vuoden 1864 toimintakertomuksessa valitettiin, ettei kaupungin 
opettajakunta juurikaan näkynyt kokouksissa, puhumattakaan siitä, että he olisivat 
avustaneet ohjelmansuorituksessa.683 Vieläkin suurempi ongelma oli suomenkie-
lellä esitelmöimään kykenevien vähäinen määrä. 

Pelko jäsenkunnan rakenteen yksipuolistumisesta ja käsityöläistymisen vai-
kutuksista kokoustoimintaan oli aiheellinen, sillä jo maaliskuussa 1862 nimi-
merkki B.o. esitti polemiikissaan, että säätyläisnaiset ovat sivistysseurasta vähe-
nemässä.684 Seura oli tuolloin ollut toiminnassa vajaan puoli vuotta. Nimimerkki 
”–kk–” lähetti Åbo Underrätelseriin tammikuussa 1863 huolestuneen kirjoituksen. 
Kirjoittaja esitti, että sivistysseura, jonka alkuperäinen tarkoitus oli lähentää eri 
yhteiskuntaluokkia jakamalla sivistystä tasapuolisesti myös alemmille kerroksille, 
oli menettämässä piiristään varsinkin ”tieteellisesti sivistyneitä”. Silti juuri heidän 
vastuullaan oli seuran sivistystyö. Tämän johdosta kokoukset muistuttivat ah-
taudessaan enemmän talonpoikaishäitä kuin sivistäviä yleisötilaisuuksia”.685 Pi-
nello vastasi nimimerkille, mutta ei voinut kiistää kokoustoiminnassa esiintyviä 
ongelmia.686 

Kokousilmoituksissa ei julkaistu tietoja esitelmistä, mutta esitelmien otsikot 
tai esitelmöitsijöiden nimet löytyvät satunnaisesti sanomalehtien paikallisuutisis-
ta. Hyvin harvoin Turun lehdissä referoitiin itse esitelmiä, joten niiden sisältöä voi 
tarkastella vain satunnaisesti. Tämä on vahinko. Olisi esimerkiksi mielenkiintoista 
tietää, mitä runoilija-pastori K. R. Malmström tarkkaan ottaen lausui esitel-
möidessään seuran ensimmäisessä kokouksessa otsikolla ”Den arbetande klassens 
uppfattning af sin ställning i samhället”.687 Toinen kuukausikokous pidettiin jou-
lukuussa 1861, ja siinä kuultiin peräti kolme esitelmää, joista yksi oli suomenkie-
linen, maisteri Ottelin esitelmä Nuijasodasta. Hän aloitti lyhyellä ruotsinkielisellä 
johdannolla kansallisuuskysymykseen, mutta varsinaista puhettakin kehuttiin 
ÅU:ssa tavattoman sujuvaksi ja kiinnostavaksi.688  

Varsin pian kävi ilmi, ettei Turusta ollut helppo löytää esitelmöitsijöitä suu-
riin kokouksiin, eikä varsinkaan suomenkielellä. Tammikuussa lauluseuran johta-

                                                        
683 ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af dess tillvarelses nu 
tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864. 
684 ”Till hr kapten Puff” (läh) ÅU n:o 26 1862, supplement n:o 2. 
685 ”Bildningscirkeln” (läh) ÅU 15.1.1863. 
686 ”Med anledning” (läh) ÅU 17.1.1863. 
687 ”Bildningscirkelns första sammankomst” (pku) ÅU 16.11.1861. 
688 ”Bildningscirkelns andra soirée” (pku) 31.12.1861; Turun sivistysseuran toisessa kokouksessa” 
(pku) ST 3.1.1862. 
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ja O. Stenberg ”jutteli ruotsin kielellä auringosta, kuusta ja maasta”,689 ja maalis-
kuussa maanviljelyneuvoja Gibson esitelmöi ruotsiksi Suomen maanviljelystä 
150 vuotta sitten. Seuraavassa kokouksessa hän lupasi jatkaa nykyajan maanvilje-
lystä.690 Toinen toimintavuosi avattiin marraskuussa 1862 kokouksella, jossa pu-
heenjohtaja Pinello esitelmöi aiheesta ”Bilder ur Karin Månsdotters lefnadsteck-
ning” ja koulunopettaja Lundel ”Vetenskapens betydelse för industrin och kons-
ten”. Osallistujamääräksi arvioitiin noin 450 henkeä, joten ensimmäisten kokous-
ten kaltaista tungosta ei enää ollut.691 Seuraavassa kokouksessa filosofian tohtori 
esitelmöi aiheesta ”Handen” ja maisteri Granqvist ”Våra sträfvanden”. Viimemai-
nittu esitelmä käsitteli erityisesti kielikysymystä.692 Valitettavasti lehti ei kerro, 
mille kannalle Granqvist esitelmässään asettui. Huhtikuussa 1863 K. R. Malm-
ström esitelmöi otsikolla ”Verldsinrtättningen”, huonekalutehtailija Cronwall 
”Om de fördelar arbetet och den praktistka verksamheten bereda menniskan samt 
i sammanhang dermed det verde arbetet och de som sig dermed sysselsätta äga i 
samhället”. Samasta teemasta jatkoi kirjakauppias Reuter: ”Om arbetarklassens 
ståndpunkt förr och nu”.693  

Syyskuussa 1863 Talousseuran notaari ja sivistysseuran sihteeri J. Wellner 
esitelmöi otsikolla ”Om husbondens och tjenarens inbördes förhållanden”. Well-
nerin esitelmästä ei ole säilynyt muita tietoja kuin otsikko, koska enemmän huo-
miota herätti kokouksen toinen esitelmä, ylimääräisen lääninkonttoristi Sjömanin 
”Maan syntymästä, puvusta ja luonnosta”. Sjöman poikkesi etukäteen ilmoitta-
massaan aiheesta liittämällä esitelmäänsä vetoomuksen suomen kielen käytöstä 
kokouksissa.694 Vetoomusta voi luonnehtia radikaalin fennomaaniseksi, jolle oli 
ominaista kertakaikkisen suomenkielistymisen aikaansaaminen. Vaikka asialla ei 
ollut menestymisen mahdollisuuksia, vetoomus ilmensi kielikysymyksen kitey-
tymistä 1860-luvulla. Aleksanteri II oli juuri allekirjoittanut kielimanifestin, mutta 
kaksikielisyys ei riittänyt nuorfennomaaneille, joiden tavoite oli maan sivistyneen 
luokan nopea suomalaistuminen. Heitä vastaan ryhmittyisivät ruotsinkielisistä 
pian sekä perinteiset konservatiivit että ruotsalaiskansallisen aatteen omaksuneet 
svekomaanit. Valtaosa ruotsinkielisestä sivistyneistöstä suhtautui suomen kieleen 
periaatteessa myönteisesti mutta vastusti nopeita ja radikaaleja muutoksia. Turun 

                                                        
689 ”Turun sivistysseuran kolmas kokous” (pku) ST 31.1.1862. 
690 ”Sivistysseura oli koossa” (pku) ST 4.4.1862. 
691 ”Bildningscirkeln samlades” (pku) ÅU 11.11.1862. 
692 ”Bildningscirkelns sednaste sammankomst” (pku) ÅU  
693 ”Bildningscirkeln var åter samlad” (pku) ÅU 14.4.1863 
694 ”Viimeis sunnuntaina” (pku) ST 2.10.1863; ”Sislt. söndag” (pku) ÅU 29.9.1863. 
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Sivistysseuran johto kuului epäilemättä liberaaliin leiriin. Se ei vastustanut suo-
men kielen käyttöä, eikä ajatus suomenkielisestä sivistyksestä ei ollut sille vieras, 
sillä suomenkielisiä luentoja pidettiin silloin tällöin, kirjastosta sai lainata suo-
menkielisiä kirjoja ja lukusaliin tilattiin suomenkielisiä sanomalehtiä.695 

Kolmantena toimintavuonna järjestettiin toimintakertomuksen mukaan kah-
deksan kuukausikokousta, joissa kahdeksan eri henkilöä piti kaikkiaan viisitoista 
puhetta tai esitelmää. Sjömanin vetoomus suomen kieleen siirtymisestä ei ollut 
käytännössä toteuttamiskelpoinen, sillä ainoastaan kaksi esitelmistä oli suomen-
kielisiä: ylioppilas Jansson esitelmöi ”Nykyajan pyrinnöistä” ja värjärimestari 
Malin ”Muinaisajan suomalaisista”. Janssonin esitelmä tammikuussa 1864 käsit-
teli kaiketi luonnontieteellisiä ilmiöitä, sillä latoja oli kokousselostukseen liittänyt 
huomautuksen, että Jansson räjäytti esitelmän aikana onnistuneesta joitakin 
pommeja.696 Tehtailija Cronwall piti helmikuussa esitelmän ”Om bildning och 
bildningscirklar”, mutta siitä ei valitettavasti ole säilynyt muuta kuin otsikko.697 
Koska Turun sivistysseura toimi vasta kolmatta vuotta eikä muita vastaavanlaisia 
seuroja Suomessa juuri ollut, Cronwall joutui esitelmässään tukeutumaan ruotsa-
laisiin esikuviin.  

Ahkerin esitelmöitsijä oli kauppias A. J. Thulin, joka vuosikertomuksen mu-
kaan piti vuonna 1864 peräti viisi esitelmää (”Bästa sättet att ernå en praktisk 
bildning”, ”Om nödvändigheten af affärsvana och sättet att erhålla den”, ”Om 
kaffet”, ”Om sockret” ja ”Om övertro och vantro”). Thulin, joka toimi myös sivis-
tysseuran sihteerinä, piti näin ollen peräti kolmasosan seuran kaikista esitelmis-
tä.698 Värjärimestari Sääf esitelmöi vuonna 1864 kaksi kertaa: (”Om missnöjet” ja 
”Om våra s.k. sällskapsnöjen”), samoin kirjastonhoitaja Paulin: ”Kan man vara 
snygg i bomullstygs- eller vadmalsklädning” ja ”Teatern betraktad såsom en mo-
ralisk och sedlig anstalt samt i sammanhang dermed om arbetaren och teatern”. 
Viimemainitun Paulin piti syyskuussa, jolloin kokous oli poikkeuksellisesti ah-
taassa Kupittaan ravintolassa, lähes sietämättömässä tungoksessa. Paulinin kerro-
taan esitelmöineen yli tunnin ja vieneen yksin lähes kokonaan ohjelmalliselle 
osuudelle varatun ajan.699 Syy poikkeuksellisen pitkään esitelmään oli inspiroiva 
artikkeli otsikolla ”Theatern en sedlig anstalt” uudessa aikakausjulkaisussa ”Litte-

                                                        
695 Juva 1862, 366–373. 
696 ”Sislt. söndag” (pku) ÅU 12.1.1864. 
697 ”Bildningscirkeln hade förl. söndag” (pku) ÅU 1.3.1864. 
698 ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af dess tillvarelses nu 
tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864. 
699 ”Bildningscirkelns sammankomst sistl. torsdag” (pku) ÅU 24.9.1864. 
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rär tidskrift”.700 Artikkeli on ainoastaan runsaan seitsemän sivun pituinen, eikä 
sen lukeminen yksinään kestänyt toista tuntia. Esitelmöitsijä nähtävästi sekä luki 
artikkelin (”Teatern betraktad såsom en moralisk och sedlig anstalt”) että referoi 
sen sisältöä sivistysseuran näkökulmasta (”samt i sammanhang dermed om arbe-
taren och teatern”). Paulin oli artikkelista löytänyt tukea ajatuksilleen seuranäy-
täntöjen ja teatteriharrastuksen sivistävästä voimasta: 

Theatern är den stiftelse, der nöje sammanparas med undervisning, tidsförd-
rift med bildning. -- när menniskor ur alla samhällsklasser, bortkastande alla 
modets och det konstlade livets bojor, undertryckta ödets hela påträngande 
makt, förbrödrade genom en enda alltomfattande sympati och åter samman-
gjutna till ett enda samfäldigt slägte, glömma sig sjelf och närma sig sitt 
himmelska ursprung!701 

Ei ole vaikeaa nähdä, miksi Paulin oli artikkelista niin innostunut. Kirjoittaja 
ylistää kaunopuheisesti teatteria sivistystä ja tasa-arvoa tuottavana tekijänä taval-
la, joka tulee lähelle myös sivistysseuran julkilausuttaja tavoitteita. Sekä teatterin 
että sivistysseuran ajatuksena oli luoda tila, jossa aika ajoin voi irtautua arjen 
paineista ja yhdistää huvi hyötyyn.702 

Esitelmöitsijöiden luettelosta ilmenee, että ainakin Paulin ja Sääf olivat käsi-
työläisiä, ja käsityöläinen tausta oli myös tehtailija Cronwallilla. Hän oli puusep-
pämestari, pienen huonekalutehtaan omistaja.703 Vuosikertomuksessa valitettiin, 
ettei kaupungin suuri opettajakunta enempää kiinnostunut sivistysseuran toimin-

                                                        
700 LT 1864 n:o 2. Artikkeli on signeeramaton. Litterär tidskrift oli perustettu lopetetun Litteraturbla-
din tilalle ja ilmestyi vuodesta 1863 (näytenumero) vuoteen 1865. Sivistysseura ryhtyi tilaamaan sitä 
sen jälkeen, kun Litteraturblad oli lakannut illmestymästä. 
701 ”Teatteri on se laitos, jossa huvi ja opinsaanti, ajanviete ja sivistys yhdistyvät. -- Kun ihmiset 
kaikista yhteiskuntaluokista karistavat päältään kaikenlaiset muodin ja pinnallisen elämän kahleet, 
joilla kohtalo heitä sortaa, kun kaikenkattava yhteinen myötätunto tekee heistä veljiä ja kun he ovat 
liittyneet yhdeksi suureksi suvuksi, he unhoittavat itsensä ja lähestyvät taivaallista alkuperäänsä!” 
Ibidem. 
702 Sitaatin lopusta käy ilmi 1800-luvun sivistys-käsitteen juontuminen kristillisestä Imago Dei-opista. 
Sekä saksan Bildung- että ruotsin bildning-käsitteen sanajuuret palautuvat tähän oppiin, jossa ihminen 
luotiin Jumalan kuvaksi (”Imago Dei”), mutta syntiinlankeemus turmeli tuon kuvan. Sivistysprosessi 
on tähän perustuen eräänlaista kuvan hahmottumista, luomisessa saadun jumalankuvankaltaisuuden 
palauttamista ja hoitamista. Sivistyminen on toisin sanoen luovaa prosessia, jossa ihminen kehittää 
itseään ja tavoittelee arkipäivää ylempää elämänmuotoa. Artikkelin kirjoittaja liittyy tähän käsitykseen 
esittäessään, että ihmiset voisivat teatterin huvia ja hyötyä yhdistämällä vapautua arkisen elämän 
rajoituksista ja lähestyä ”taivaallista alkuperäänsä”. Siljander 2002, 33–34. 
703 Jutikkala 1957a, 114. 
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nasta, kun esitelmiä ovat joutuneet pitämään henkilöt, jotka eivät varsinaisesti 
edustaneet paikkakunnan korkeinta sivistystä.704 

Sivistysseuran neljäntenä toimintavuonna 1865 onnistuttiin hieman laajenta-
maan luennoitsijoiden piiriä. Kuusi eri henkilöä piti tuolloin kaikkiaan kymmenen 
esitelmää: kasööri Törnudd (”Om penningeställningen”), kauppias Thulin (”Om 
korallerna”) ja apulaisrehtori Hjelt (”Om språken”) yhden esitelmän705; tehtailija 
Muhr (”Om kulturen hos fenicier, egyptier och greker” ja Om de forna grekers 
och romars konstrikedom”) ja maisteri Ingelius kaksi esitelmää (”Musikens histo-
ria” ja ”Woffelfrun”) sekä Paulin kolme esitelmää (”Om hemmet”, ”Hurudant ett 
hem borde vara” ja ”Om arbetaren och hans söndagsnöje”).706 Toimintakertomuk-
sen mukaan vuonna 1865 ei kuitenkaan pidetty yhtään suomenkielistä esitelmää. 
Jatkossa paikallisuutisissa tai referoiduissa vuosikertomuksissa ei enää tehty sel-
koa esitelmistä. Vain silloin tällöin joku luennoitsija tai esitelmän aihe mainittiin.  

Kuukausikokouksissa oli luentojen ohella myös muuta sivistävää ohjelmaa. 
Runonlausuntaa olivat vuoden 1865 toimintakertomuksen mukaan esittäneet useat 
henkilöt, heidän joukossaan Pinello ja paroni Gustav Mannerheim. Musiikkiesi-
tyksiä olivat tarjonneet mm. mamselli Vivika Ekman. Ohjelmansuorittajat olivat 
pääosin virkamiehiä ja muuta sivistyneistöä. Naisia ei säätyläisneiti Vikmania 
lukuun ottamatta heidän joukossaan ollut.707 

5.4.2 Vuosikymmenen kesäjuhlat 

Turun Sivistysseuran säännöt edellyttivät, että säännöllisen kokoustoiminnan 
lisäksi oli järjestettävä myös kesäjuhlia. Komeiden kesäjuhlien järjestäminen oli 
Suomessa vielä uutta. Uusi toimintamuoto yleistyi 1860-luvulla, samalla kuin 
nouseva yhdistyselämä ylipäätäänkin rohkaistui näkyvämpään julkisuuteen.708 

Kisällikuoro oli pitänyt molemmat kesäjuhlansa vuosina 1860 ja 1861 heinä-
kuun lopulla, ja tähän ajankohtaan pyrki myös sivistysseura järjestämään omat 
kesäjuhlansa. Ankaralla 1860-luvulla kesät olivat arvaamattomia ja juhlien järjes-
täminen taivasalla arpapeliä. Ensimmäiset kesäjuhlansa vuonna 1862 sivistysseu-

                                                        
704 ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af dess tillvarelses nu 
tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864. 
705 Apulaisrehtori Hjelt oli uskollinen sivistysseuralainen. Hänen osakseen tuli seuran viimeisen esi-
telmän pitäminen huhtikuussa 1870. ”Auragillet anställer” (ilm) ÅU 2.4.1870. 
706 ”Vid bildningscirkeln årssammanträde” (pku) ÅU 4.11.1865. 
707 Ibidem.  
708 Turun VPK järjesti ensimmäiset suuret kesäjuhlansa vasta vuonna 1867, jolloin sivistysseura oli jo 
pitänyt monet kesäjuhlansa. Heervä 1988, 113–116. 
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ra pääsi pitämään vasta kesän päätteeksi, sunnuntaina 23.8. Juhlapaikkana oli 
kisällikuoron kesäjuhlilta tuttu Jänissaaren rustholli Hirvensalossa. Liikennöintiä 
varten varattiin höyryvene Tekla, jonka oli määrä tehdä neljä aikataulun mukaista 
menomatkaa Turusta Hirvensaloon ja kolme matkaa illalla takaisin. Viimeisen 
vuoron kaupunkiin oli määrä lähteä kello puoli yksitoista illalla. Meno-
paluumatka maksoi 15 kopeekkaa, minkä lisäksi seuran ulkopuolisten oli lunastet-
tava 20 kopeekan arvoinen pääsylippu juhlapaikalle. Sivistysseuralaiset pääsivät 
juhlaan jäsenkorttiaan näyttämällä.709 Juhlapäivänä aurinko paistoi pilvettömältä 
taivaalta. Väkeä oli ilmoittautunut niin paljon, että Teklan lisäksi tarvittiin kulje-
tukseen höyrylaiva Ilo, ja yhdessä nämä alukset kuljettivat kaupungin rannasta 
Jänissaareen ja takaisin noin viisisataa henkilöä. ÅU pani merkille, että juhlakan-
sa lähes kokonaisuudessaan koostui käsityöläisistä.710 Toimittaja saattoi olla pet-
tynyt. Vaikka sivistysseuran tarkoitus oli lähentää yhteiskuntaluokkia toisiinsa, 
kesäjuhlat vietettiin enimmäkseen käsityöläisten kesken. Sivistysseura tarjosi 
jotain uutta vain käsityöläisille ja muille työläisille. Säätyläisväestöllä oli omat 
huvilansa ja kesäinen seuraelämä, johon sivistysseura ei tuonut lisäarvoa. 

Vuonna 1863 valmisteltiin sivistysseuran toisia kesäjuhlia. Seura sai kutsun 
viettää niitä Ruissalon tammien alla majuri Jegoroffin huvilalla. Kesä oli juhan-
nuksesta asti ollut niin sateinen, että vasta heinäkuun viimeisellä viikolla päästiin 
heinätöihin.711 Juhla oli tarkoitus viettää perinteisenä päivänä, heinäkuun kolman-
tena sunnuntaina, mutta ilmoituksessa varauduttiin sateen jatkuessa siirtämään 
juhla lähimpään aurinkoiseen sunnuntaihin.712 Jonkin verran myöhässä juhlaa 
vietettiinkin, mutta ei paljon. Elokuun 2. päivänä kokoonnuttiin Jegoroffin huvi-
lalle.713 

Dagbladilaisten lippu 

Kaikenlaisilla lipuilla, viireillä ja standardeilla on yhdistyksille tärkeä symboliar-
vo. Jo kisällikuoro oli ompeluttanut itselleen oman lipun, jota voitiin pitää esillä 
kaikissa omissa tilaisuuksissa. Kesäjuhlilla se pystytettiin keskelle juhlakarta-
noa.714 Kisällikuoro sulautui vähitellen osaksi sivistysseuraa, mutta kului pari 

                                                        
709 ”Den i senaste nummer” (ilm) ÅU 23.8.1862. 
710 ”Bildningscirkelns sommarfest” (pku) ÅU 26.8.1862. 
711 ”Ilma joka Juhannuksesta pitäen” (pku) ST 31.7.1863. 
712 ”Sommarfest” (ilm) ÅU 23.7.1863. 
713 ”Bildningscirkelns andra årsfest” (pku) ÅU 4.8.1863. 
714 ”Handtverkssånföreningen” (art) ÅU 24.7.1860. 
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vuotta, ennen kuin kuoro oli valmis luopumaan omasta lipustaan. ÅU pani mer-
kille kesällä 1862, ettei tuttua lauluseuran lippua näkynyt sivistysseuran kesäjuh-
lilla muiden lippujen ja viirien joukossa.715 Seuraavana vuonna huomion varasti – 
ja tämän panivat kaupungin molemmat lehdet merkille – korkeimman tammen 
latvassa liehunut ”eräs Suomelle ehdotettu sini-keltas-punanen lippu”.716  

Vuosina 1862–63 käytiin Suomessa kiivasta lippukeskustelua, joka huipentui 
kesällä 1863. Lippukeskustelu juontui Krimin sodan kokemuksista, kun Venäjän 
lipun alla purjehtineita suomalaisia kauppa-aluksia oli vihollislaivoina kaapattu ja 
tuhottu. Suomessa oli sodan päättymisestä ja hallitsijanvaihdoksesta lähtien kas-
vanut tunne omasta kansallisesta erityislaadusta, ja kauppamerenkulku vaatii 
aluksille omaa suomalaista lippuaan. Tehtiin suuri määrä erilaisia ehdotuksia, ja 
kun kävi selväksi, että valtiopäivät kutsuttaisiin koolle syksyllä 1863, odotettiin 
asian saavan siellä ratkaisunsa. Kauppalipun ohella valettiin kannuja myös valti-
ollisesta lipusta. Lippuehdotukset ryhmittyivät kahteen leiriin. Osa ehdotuksista 
oli variaatioita Venäjän lipusta, osa muistutti pohjoismaisia valtiolippuja.717 Libe-
raali Helsingfors Dagblad liittyi jälkimmäisiin, kun se kesäkuussa 1863 julkaisi 
pääkirjoituksen, jossa esitettiin Suomen lipun väreiksi heraldiseen perinteeseen 
liittyviä punaista, keltaista ja sinistä. Lehti valmistutti ehdotuksestaan mallikappa-
leenkin. Nimimerkki ”Undecumque” eli Zachris Topelius esitti oman ehdotuksen-
sa, jossa Suomen väreiksi jäivät sininen ja valkoinen, kun Venäjän lipusta pudo-
tettiin punainen pois.718 ÅU liittyi oitis dagbladilaisiin. Lehti kertoi saaneensa 
hiljakkoin lipusta piirustuksen, jossa punaisella pohjalla oli keltainen, sinireunuk-
sinen risti. Piirustuksen oheen oli liitetty runomuotoinen selitys väreistä. Samalla 
ÅU ilmoitti, että piirustus oli kaikkien nähtävillä toimituksen tiloissa.719 

Helsingfors Dagblad levitti tehokkaasti omaa ehdotustaan, mutta myös Tope-
liuksen ehdotus sai kannatusta. Eniten arvosteltiin Dagbladin lipussa sitä, että se 
muistutti Skandinavian maiden lippuja. Tämä ilmensi valtiollista separatismia 

                                                        
715 ”Bildningscirkelns sommarfest” (pku) ÅU 26.8.1862. Vasta kesäjuhlilla 1863 kisällikuoro oli 
valmis luovuttamaan lippunsa sivistysseuralle. ”Bildningscirkelns andra årsfest” (pku) ÅU 4.8.1863. 
716 ”Sivistys-seura” (pku) ST 7.8.1863; ”Bildningscirkelns andra årsfest” (pku) 4.8.1863. 
717 Kajanti 1997, 110–154; Klinge 1999, 29–35. 
718 ”Om Finlands färger och handelsflagga” (art) HT 9.6.1863. 
719 ”Blod tecknar här de dagar flydda / Då Suomis ande slet sitt band, / Och stålet skal vårt guld 
beskydda / Och guldet – är vårt fosterland.” ”Finlands flagga” (kmu) ÅU 18.6.1863. ÅU kertoi, että 
HT oli julkaissut joitakin kirjailija Zachris Topeliuksen säkeitä artikkelin yhteydessä, mikä osoittaa, 
että Topeliuksen nimimerkki ”Undecumque” tunnettiin hyvin. ÅU:n julkaiseman runon kirjoittajaa ei 
tunneta. Huhuttiin sen olevan itsensä Runebergin kynästä, mutta tämä sanoutui siitä päättäväisesti irti. 
Kajanti 1997, 137.  
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eikä ollut poliittisesti sopivaa.720 Kaikesta huolimatta dagbladilainen lippu om-
meltiin erään oululaisen kauppa-aluksen koristeeksi, kun se heinäkuussa laskettiin 
vesille.721 Toinen dokumentoitu puna-kelta-siniristilipun liehuminen tapahtui 
Turun Ruissalossa sivistysseuran kesäjuhlilla 2. päivä elokuuta 1863.722 Kun tämä 
lippu nostettiin liehumaan Turun Sivistysseuran kesäjuhlilla, seuran johtokunta 
tunnustautui skandinaavisiin perinteisiin ja liberaalien leiriin. 

Juhla avattiin kello 11 aamupäivällä, jolloin sivistysseuran kuoro viritti puna-
kelta-siniristilipun koristeleman tammen juurella Ahlqvistin runoihin sävelletyt 
”Nouse, lennä” ja ”Kun muistuu mieleheni nyt”.723 Kansankielinen kuoromusiikki 
herätti suurta ihastusta. Entinen kisällikuoro näyttää kulkeneen omia latujaan, 
astetta myönteisempänä suomen kielelle kuin sivistysseura kokonaisuudessaan. 
Kuoro luovutti myös lippunsa sivistysseuralle, ja Pinello ehdotti vaihdolle maljaa. 
Juotiin myös keisarin malja.  

Kaupungista virtasi koko päivän lisää kansaa juhlapaikalle. Lopulta paikalla 
laskettiin olevan noin 1 500 henkeä.724 Sivistysseurassa oli varsinaisia jäseniä 
ainoastaan noin 600, joten juhlilla oli varmasti paljon sivistysseuralaisten per-
heenjäseniä. 80 pennin pääsymaksun maksaneiden vierailijoidenkin määrä nousi 
satoihin. Lounas tarjoiltiin taffelipianon säestyksellä kahden aikaan iltapäivällä. 
Ateriavieraita oli kehotettu ilmoittautumaan etukäteen kellarimestari Björkmanil-
le, jotta tämän oli helpompi varautua tarjoiluun.725 Muuten iltapäivä vietettiin 
soittaen, laulaen, tanssien ja leikkien. ÅU oli niin innostunut onnistuneesta juhlas-
ta, että vertasi sitä Tukholman kansanjuhliin:  

Allt andades lif och glädje. Man torde inte säga för mycket, om man påstår att 
denna fest , dock i miniatyr, emotsvarade hvad en första maj eller en Bell-
manfest är på kungliga djurgåden vid Stockholm. -- Oaktad man här såg med-
lemmar af de mest olika samhällsklasser, måste det till de närvarandes heder 
nämnas, att allt tillgick hyggligt och anständigt och att en viss återhållsamhet 
i afseende å förtärande af starka drycker i allmänhet gjorde sig gällande – nå-

                                                        
720 ”Suomen lipusta” (art) HU 20.7.1863. 
721 OWS 18.7.1863.  
722 ”Bildningscirkelns andra årsfest” (pku) ÅU 4.8.1863. Dagbladin mallin mukaisia tai siitä hieman 
poikkeavia, mutta väritykseltään samanlaisia punakeltaisia ristilippuja valmistettiin Suomessa varmas-
ti useita. Yksi sellainen ommeltiin Paavolan kartanossa Ypäjällä, jossa se oli käytössä itsenäistymiseen 
asti. Punaisella pohjalla on siinä verraten leveä keltainen risti, jonka keskustassa on leijonavaakuna 
kruunuineen, Suomen varsinainen symboli. Ypäjän kartanon omisti aikoinaan tohtori N. H. Pinello. 
723 ”Bildningscirkelns andra årsfest” (pku) ÅU 4.8.1863. 
724 Ibidem. 
725 ”Sommarfest” (ilm) ÅU 23.7.1863. 
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got enda rötägg i boet undantaget. -- Klockan 12 var allt slut och de återvän-
dandes glada sånger ljödo ända in i staden.726 

Väkijuomien liiallinen nauttiminen oli yleinen ongelma kaikilla kansanjuhlilla, 
niin myös sivistysseurassa. Mikäli häiriköt olivat seuran omia jäseniä, ei asiaa 
yleensä painettu villaisella. Sääntöjen mukaan johtokunnalla oli oikeus erottaa 
jäsenyydestä joko määräajaksi ja lopullisesti sellainen henkilö, joka käytöksellään 
seurassa tai sen ulkopuolella oli ”visat sig åsidosätta den aktning hän är förenin-
gen skyldig”.727 Ajatus oli, että seuran jäsenet olivat jäseniksi kirjoittautuessaan 
tulleet myös seuran ylevien ihanteiden edustajiksi. Näin ollen he olivat velvollisia 
käyttäytymään moitteettomasti.728 Helsingin vastaavan seuran pöytäkirjat osoitta-
vat, että juopumuksen vuoksi häiriköinyt voitiin sulkea jäsenyydestä.729 ”Jokunen 
mätämuna” ei kuitenkaan onnistunut pilaamaan Turun Sivistysseuran kesäjuhlia 
vuonna 1863. Kaupungin suomenkielinen totesi kokousselostuksensa lopuksi, 
ettei yleistä ilonpitoa häirinnyt muu kuin ”eräs äkkinäinen kuoleman tapaus naa-
purustossa, yksi jalan-murre ja yksi pyörtyminen”.730 

Seuraavana vuonna juhlaa voitiin viettää suunniteltuna pyhänä eli 17.7.1864. 
Juhlapaikka oli jälleen majuri Jegorovin huvila Ruissalossa. Väkeä paikalla oli 
huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kun iltapäivän mittaan kaikki 
olivat saapuneet paikalle, arvioi ÅU:n toimittaja väkeä olleen noin 800 henkeä. 
Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan läänin uusi virkaatekevä maaherra, kreivi 
Creuz, jolle Pinello piti kohteliaan juhlapuheen. Siinä tämä esitti toiveen, että ”hr 
grefven, oaktad sina mångfaldiga bestyr och omsorger om länet och Åbo stad, 
äfven måtte då och då egna bildningscirkelns obemärkta verksamhet några upp-

                                                        
726 ”Ilma oli täynnä iloa ja elämää. Ei ehkä ole liikaa verrata tätä juhlaa, vaikkakin pienoiskoossa, 
toukokuun ensimmäisen päivän viettoon tai Bellman-juhlaan Tukholman Djurgårdenilla. Vaikka 
täällä näki mitä erilaisimpien yhteiskuntaluokkien edustajia, on läsnäolijoiden kunniaksi todettava, 
että kaikki sujui siivosti ja säädyllisesti ja että väkijuomien nauttimisen suhteen yleensäkin vallitsi 
tietty pidättyvyys –  muutamaa mätämunaa lukuun ottamatta. -- Juhla päättyi kello 12, ja paluumatka-
laisten iloiset laulut kaikuivat kaupunkiin asti.” Ibidem. 
727 ”-- osoittanut syrjäyttävänsä sen kunnioituksen, jota hän on seuralle velvollinen osoittamaan.” 
”Stadgar för Bildnings-Cirkeln i Åbo”. Supplement för ÅU n:o 84, 20.7.1861 
728 Oulun Sivistysseuran sääntöjen kuudes pykälä ilmaisi saman asian suomeksi seuraavasti: ”Toimi-
kunnalla on valta sivistys-seurasta, pitemmäksi tahi lyhyemmäksi ajaksi, ulos-sulkea jäsenen, joka 
käytöksellään yhteyden sisällä tahi ulkona siltä on laiminlyönyt sen arvon-annon säädyllisyydelle ja 
sivistykselle, minkä hän on yhteydelle velkapää, mutta ijäksi päiväksi voipi jäsen ulos-suljetuttaa 
ainoastaan sivistys-seuran vuoden-mukaisen päätöksen kautta pidettävässä kokouksessa”. ”Hänen 
Keisarillisen Majesteetin Päätös -- perustaa nimityksellä Sivistys-Seura Oulussa’” OWS 8.6.1867. 
729 HSF projekt till stadgar 1.10.1864, MWs (KK); SBN ptk 1.2.1868, MWs (KK). 
730 ”Sivistys-seura” (pku) ST 7.8.1863. 
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muntrande ögonkast”.731 Kuvernööri vastasi olevansa kaikenlaisen rehellisen työn 
ja myös kaikkien työntekijöiden harras ystävä sekä lisäksi erityisen iloinen siitä, 
että Turussa toimi tällainen seura, joka ahkeroi työväen ja muiden vähemmän 
sivistystä saaneiden tietämyksen ja tapojen parantamiseksi. Molempia puhujia 
tervehdittiin eläköön-huudoin, jonka jälkeen soittokunta viritti Vårt landin. Sivis-
tysseuran kuoro lauloi siitä kolme säkeistöä, ja juhlakansa kuunteli esitystä paljas-
tetuin päin.732 Pinello kiitti saamastaan luottamuksesta, kun hänet oli jo kolme 
kertaa peräkkäin valittu seuran puheenjohtajaksi, ja ehdotti maljaa sivistysseuran 
menestykseksi. Ennen kuin juhlaohjelma oli päättynyt, oli maljat juotu myös 
hyvän tohtorin menestykseksi.733 

Kovan ajan kesäjuhlia 

Sivistysseuran kesäjuhlat olivat 1860-luvun puoliväliin mennessä saavuttaneet 
suosiota kaikkien säätyjen kansanjuhlana. Sitten alkoivat vaikeudet. Vielä vuonna 
1865 loppuivat ÅU:n toimittajalta sanat kuvaillessaan, millainen näky ”1 200 à 
1 500 hengen suuruinen joukko” Jegorovin huvilalla oli, taustanaan meri ja kau-
punki ja sen vanha linna.  

Glädje och lif herskade öfverallt, musik, sånger, lekar och dans omvexlade 
oafbrutet under de lummige ekarne, och de folkgrupper som bekransade höj-
derna, vattenspegeln med de ständigt kommande och afgående ångbåtarne, 
det gamla slottet och staden i bakgrunden bildade en tafla, för stor och hänfö-
rande för att med ord beskifvas. De fotografiska experimentet som i detta af-
seende gjordes på stället kunna visserligen lemna en idé om delar af det hela, 
men måste alltid förlora i jemförelsen.734 

                                                        
731 ”herra kreivi huolimatta monista virkatehtävistään läänin ja Turun kaupungin asioissa voisi silloin 
tällöin suoda sivistysseuran vaatimattomalle toiminnalle rohkaisevaa huomiota. ”Bildningscirkelns 
sommarfest” (pku) ÅU 19.7.1864. 
732 Juhlakansan käyttäytyminen osoittaa, että Runebergin ja Paciuksen Vårt land oli 1860-luvun al-
kuun mennessä lyönyt itsensä läpi kansallisena symbolina. Klinge 1999, 175–187. 
733 ”Bildningscirkelns sommarfest” (pku) ÅU 19.7.1864. 
734 ”Kaikkialla oli iloa ja elämää, taukoamatonta soittoa, laulua, tanssia ja leikkiä lehtevien tammien 
alla; kansanpaljous joka seppelöi kummut, peilikirkas vedenpinta jota halkoivat saapuvien ja lähtevi-
en höyryveneiden keulat, vanha linna ja kaupunki taustalla, oli niin suurenmoista, viehättävää ja 
maalauksellista, ettei sitä voi sanoin kuvailla. Ne fotografiset kokeet, joita paikan päällä tehtiin, 
jäljensivät tosin tästä kaikesta osia, joita ei kuitenkaan voi mitenkään verrata kokonaisuuteen.” ”Bild-
ningscirkelns sommarfest” (pku) ÅU 25.7.1865. 



 

 214 

Vuonna 1866 satoi koko heinäkuun, joten kesäjuhlaa jouduttiin lykkäämään tois-
tuvasti, eikä edes ilmoituksia voitu laittaa lehteen. Vihdoin elokuun kolmannella 
viikolla ilmoitettiin, että kesäjuhlat aiotaan järjestää seuraavana sunnuntaina, 19. 
elokuuta. Siitäkään ei tullut mitään, mutta viikon kuluttua itsepintainen sade tau-
kosi sen verran, että juhla saatiin viettää. Pilvisestä säästä huolimatta paikalle 
uskaltautui sentään kuutisen sataa vierasta.735 Vuonna 1867 vaikeudet jatkuivat. 
Heinäkuu oli jälleen kylmä ja sateinen, mutta kesäjuhla saatiin pidettyä parin 
perumisen jälkeen elokuun alussa. Juhlaa vietettiin nyt ensimmäistä kertaa sitten 
vuoden 1862 Hirvensalon Jänissaaressa, joten matka oli tehtävä vesiteitse. Höy-
ryveneet Thekla, Laine, Helmi ja Petäjä kuljettivat osallistujia niin, että heitä 
lopulta oli useita satoja. Värjärimestari, tehtailija Sääf muisteli kisällikuoron ajoil-
ta tutuilla tanhuvilla menneitä kesäjuhlia ja muistutti sivistysseuran pyrkimyksistä 
sivistyksen ja hyvien tapojen edistämisessä. Puheenjohtaja Pinello lausui omia 
tekstejään, ja nuoriso sai lopuksi tanssia. Viimeiset juhlavieraat palasivat kaupun-
kiin tuomiokirkon tornikellon lyödessä kahtatoista.736 

Katovuosi 1868 oli siitä harvinainen, että kesäjuhlat voitiin järjestää ilmoitet-
tuna päivänä, sunnuntaina 26. heinäkuuta. Sanomalehti mainosti suurta kesäjuhlaa 
Ruissalossa, kanuunanlaukauksia, torvisoittoa, laulua, tanssia ja ilotulitusta. Jäse-
net maksoivat pienen pääsymaksun, naiset 50 penniä ja miehet 75. Ulkopuolisilta 
pääsymaksua korotettiin vielä 25 pennillä. Päivällinen maksoi miehiltä 1,50 
markkaa ja naisilta 1,20 markkaa. Lisäksi ravintoloitsija Wahlström lupasi pitää 
tarjolla virvokkeita edullisin hinnoin.737 Ilma oli juhlapäivänä helteinen, ja kau-
pungin kuumuus houkutteli Ruissaloon toista tuhatta henkeä. Juhlista tuli sivis-
tysseuran viimeinen suuri ja näyttävä tilaisuus, mutta sitä ei ÅU:n toimittaja vielä 
tiennyt, kun hän näkemästään hämmästyneenä selosti kesäjuhlan kulkua: 

Ja, det var ett egendomligt skådespel att se minst 1 000 personer, till största 
delen unga, vandra så stilla och fästligt under de gröna ekarne samt dansa 
med samma nästan högtidliga allvar, som utmärker våra finska gasbelysta 
balsalonger. – Ja vi finnar äro ett trögt slägte! Solen skiner så varm och klar, 
ekarne breda sin svalkande skugga, musiken ljuder, sångerna klinga, kanon-
skotten smälla, raketerna fräsa och borden digna under förfriskningar. Men 

                                                        
735 ”Bildningscirkelns sommarfest” (ilm) ÅU 16.8.1866; ”I anseende till det ihållande regn” (ilm) ÅU 
18.8.1866; ”Bildningscirkelns sommarfest” (ilm) ÅU 23.8.1866; ”Bildningscirkeln, som de föregåen-
de åren” (pku) ÅU 28.8.1866. 
736 ”Bildningscirkelns sommarfest” (ilm) ÅU 16.7.1867; ”Af förekommen anledning” (ilm) ÅU 
20.7.1867; ”Sommarfest” (ilm) ÅU 3.8.1867; ”Bildningscirkelns sommarfest” (pku) ÅU 6.8.1867. 
737 ”Stor sommarfest” (ilm) ÅU 16.7.1868. 
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allt detta förmår ej sätta lif i oss, ingen uppslupen glädje, inga muntra upptåg, 
inga klingande skrattsalfvor – kanske hafva vi dock roligt på värt vis!738 

Suurin osa juhlaväestä oli lehden mukaan nuorisoa. Tämä tarkoittanee nimen-
omaan käsityöläisiä ja muita työläisiä, niin miehiä kuin naisia. Vuosi 1868 oli 
heille vuosikymmenen vaikein. Sekatyömiehen kesäpäiväpalkka laski silloin 
runsaan kolmanneksen kahden vuoden takaisesta ja neljänneksen koko vuosi-
kymmenen keskipalkasta. Ammattitaitoisen työntekijän eli kirvesmiehen palkka 
oli vakaampi, mutta sekin oli alhaisempi kuin koskaan koko vuosikymmenellä.739 
Ei ihme, ettei kansa ollut juhlatuulella. Sekatyömiehen päiväpalkalla (1,33 mk) ei 
kustannettu näillä kesäjuhlilla edes päivällistä. Kun hintaan lisää pääsymaksut ja 
mahdollisten perheenjäsenien kulut, kaupungin työväki sai ammatista riippuen 
työskennellä 1–3 päivää juhlien kulut kattaakseen. Se oli iso raha haaskattavaksi 
yhtenä päivänä. Onkin luultavaa, että suuri osa osallistujista nautti kesäjuhlilla 
omia eväitään. 

Keväällä 1869 sivistysseura muutti sääntöjään ja vaihtoi nimensä Auraseu-
raksi (Auragillet), joka ehti viettää vain yhdet kesäjuhlat ennen kuin se ennen 
kesää 1870 lopetti toimintansa.740  

Turun Sivistysseuran kesäjuhlat olivat ankaralla 1860-luvulla arjen yläpuolel-
le nostavia massatapahtumia. Vuosikymmenen joukkojuhlista suurin oli epäile-
mättä Porthanin patsaan paljastus syyskuussa 1864, jolloin paikalla oli väkeä 
useita tuhansia.741 Sivistysseuran kesäjuhlia vietettiin kuitenkin vuosittain, ja ne 
saavuttivat lähes kansanjuhlan aseman. Yksistään juhlien suuri väkimäärä herätti 
huomiota. Puoleentoista tuhanteen nouseva joukko vuosina 1863 ja 1865 herätti 
yleistä huomiota, ja osallistujista reilusti yli puolet oli muita kuin sivistysseuran 
omia jäseniä. Vielä vuonna 1868 juhlien osallistujajoukko nousi toiselle tuhannel-
le.  

                                                        
738 ”Niin, oli se omituinen näytelmä, kun vähintään 1 000 henkeä, suurimmaksi osaksi nuorta väkeä, 
vaelsi hiljaa ja juhlallisesti vihreiden tammien alla ja tanssi melkein samalla juhlallisella vakavuudel-
la, joka on tunnusomaista kaasuvalaistuissa tanssisaleissamme. – Kyllä me suomalaiset olemme 
jäykkää kansaa!  Aurinko paistaa lämpimästi, tammien alla varjossa on viileää, musiikki kaikuu, laulu 
raikuu, kanuunat paukkuvat, raketit sähisevät ja pöydät notkuvat virvokkeiden painosta. Mutta mikään 
näistä ei saa meihin elämää, ei vapauttavaa iloa, ei hilpeitä kulkueita, ei kaikuvia naurunremahduksia 
– ehkä meillä kuitenkin on hauskaa omalla tavallamme. ”Bildningscirkelns sommarfest” (pku) ÅU 
25.7.1868. 
739 Jutikkala 1957, 424–425. 
740 ”Auraseura viettää kesäjuhlaansa” (pku) ST 16.6.1869. 
741 ”Turusta” (pki) ST 16.9.1864; Smeds 1987, 93–94. Patsaan paljastus tapahtui perjantaina 9. päivä 
syyskuuta.  
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Malli oli saatu Tukholmasta, ja näyttää siltä, että luokkaveljeyden aatetta voi-
tiin julistaa parhaiten luonnon helmassa, jossa kaikki olivat tasapuolisesti sään 
armoilla. Muutenkin kesäjuhlat sopivat sivistysseuran toimenkuvaan, sillä juhla-
ohjelman kautta kyettiin esittelemään porvarillista tapakulttuuria perinteisine 
puheineen, maljoineen ja kiitoksineen. Säätyläistöltä meni aikansa, kun se opetteli 
juhlimaan yhdessä työväen kanssa, mutta rahvaalle tapahtumat olivat harvinaisia 
juhlahetkiä muuten niin ankaralla vuosikymmenellä. 

5.5 Sivistysseurasta Auraseuraan 

Jälkimaailma ei ole kirjoittanut kovin paljon Turun Sivistysseurasta, mutta tavaksi 
on tullut esittää, että seura toimi vilkkaasti viitisen vuotta, kunnes toiminta vuon-
na 1866 alkoi hiljalleen hiipua. Tämä on peräisin turkulaisen sanomalehtimiehen 
Ernst Lindbergin muistelukirjasta I Åbo på 1800-talet, ja siihen on myöhemmin-
kin tukeuduttu.742 Syynä toiminnan hiipumiseen ja vähittäiseen sammumiseen 
Lindberg pitää vähentynyttä jäsenmäärää ja lisääntyneitä velkoja. 

5.5.1 Lopun alkuja 

Vakiintunutta käsitystä on syytä hieman täsmentää. Ensinnäkin käytettävissä ole-
vien tietojen mukaan sivistysseuran jäsenmäärä oli vuonna 1866 kyllä laskenut, 
mutta ei mitenkään huolestuttavasti. Edellisen vuoden jäsenmäärä 578 laski 
vuonna 1866 vain 510 jäseneen.743 Edellä on jo käynyt ilmi, että vuonna 1864 
jäsenmäärä oli laskenut paljon radikaalimmin, noin kuudesta sadasta vajaaseen 
neljään sataan.744 Yhdessä vuodessa hävisi tällöin sivistysseurasta peräti kolman-
nes jäsenistä. Tämä oli todellinen kriisi, mutta seura vastasi siihen kampanjalla, 
joka toi mukaan lähes pari sataa uutta jäsentä. Mitä tulee kasvaviin velkoihin, 
tilintarkastusten mukaan sivistysseuran tulot ja menot pysyivät tasapainossa mel-
ko pitkään. Vuonna 1866 seuralle oli tosin muodostunut epävarmoja saatavia 
hieman yli 200 markkaa, mutta summa ei ollut kohtuuton hieman yli 4 300 mar-
kan vuosibudjetissa.745 On viitteitä, että sivistysseurassa oltiin melkein kriisitun-

                                                        
742 Lindberg 1921, 149; Seppälä 1963, 45; Stenius 1987, 228. 
743 ”Vid Bildningscirkelns årssammaträde” (art) ÅU 4.11.1865; ”Berättelse för bildningscirkelns femte 
verksamhetsår” (art) 29.11.1866. 
744 ”Bildningscirkelns var sistl. söndag” (pku) ÅU 28.11.1863; ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo 
verksamhet och tillstånd under loppet af dess tillvarelses nu tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864. 
745 ”Berättelse för bildningscirkelns femte verksamhetsår” (art) 29.11.1866. 
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nelmissa, mutta seuraavan toimintavuoden päättyessä tilinpäätös osoitti jälleen 
säästöä hieman yli 300 markkaa. Vasta vuonna 1868 oli taloudenpidossa oli il-
mennyt ongelmia, mutta silloinkin sivistysseura oli kyennyt luovuttamaan hyvän-
tekeväisyyteen yli 500 markkaa.746 

On totta, että vuonna 1866 keskusteltiin sivistysseuran tulevaisuudesta. Alus-
ta asti toimineet vastuunkantajat alkoivat ehkä väsyä. Kevätkaudella 1866 joiden-
kin kuukausikokousten yleisömenestys oli ollut huonompi kuin aikoihin.747 Li-
säksi epävarmat saatavat rasittivat taloudenpitoa, ja kesäjuhlaa jouduttiin jatkuvan 
sateen vuoksi siirtämään viikosta toiseen. Vuosikokous saatiin koolle vasta mar-
raskuun lopussa, ja juuri kokouksen alla ilmestyi ÅU:ssa johtokuntaa kriittisesti 
arvioiva kirjoitus.748 Siinä ilmeni, että kuoroharjoitukset oli lakkautettu ja kuu-
kausikokouksissa oli ollut entistä vähemmän esitelmiä. Kirjoittaja valitti, että 
kokouksissa käytiin pelkästään tanssin vuoksi, mutta kritiikin kohteena oli ennen 
kaikkea passiivinen ja mukavuudenhaluinen sivistyneistö, joka oli osoittanut kor-
keintaan lievää kiinnostusta sivistysseuran pyrkimyksiä kohtaan: ”Att upplyfta 
bildningscirkelns anda och upprätthålla densamma fordras en mera genomträngd 
åskådning af vår tids fordringar i moraliskt och intellektuellt hänseende --”.749 
Kirjoittaja ilmaisi lopuksi huolensa huhuista, että johtokunta tulisi talousongelmi-
en vuoksi määräämään myös jäsenille pääsymaksun kokouksiin. Menettely joh-
taisi hänen mielestään aivan varmasti jäsenmäärän romahdukseen ja sivistysseu-
ran kuihtumiseen. 

Pinello draaman ohjaimissa 

Kritiikki lienee pääpiirteittään ollut oikeutettua, sillä vuosikokoukseen ilmaantui 
tavallista vähemmän väkeä. Pieni osallistujajoukko vuosikokouksessa ei sinänsä 
ollut ongelma. Siihen oikein pyrittiin valitsemalla sellainen kokousaika, että aino-
astaan itseään ja ajankäyttöään hallitsevilla oli mahdollisuus osallistua. Tätä kaa-
vaa noudatettiin, kun vuosikokous 1866 oli määrä pitää tiistaina marraskuun 27. 
päivänä kello 6 jälkeen puolenpäivän. Seurahuoneella oli sillä kertaa kuitenkin 

                                                        
746 ” Strödda ord om bildningscirkelns” (läh) ÅU 24.11.1866; ”Sivistysseura piti viimis maanantaina 
vuosikokouksen” (pku) ST 22.11.1867; ”Bildningscirkelns årsmöte” (pku) ÅU 3.11.1868. 
747 ”Bildningscirkelns fjerde allmänna sammankomst” (pku) ÅU 6.2.1866; ”Bildningscirkelns femte 
allmänna sammankomst” (pku) ÅU 10.3.1866. 
748 ”Bildningscirkelns årssammaträde” (ilm) ÅU 27.11.1866. 
749 ”Sivistysseuran hengen nostattaminen ja ylläpitäminen vaatii terävämpää näkemystä oman aikam-
me moraalisista ja älyllisistä vaatimuksista --”. ” Strödda ord om bildningscirkelns” (läh) ÅU 
24.11.1866. 
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niin vähän jäseniä, ettei päätöksenteosta tullut mitään. Johtokunnan vaaliakaan ei 
voitu toimittaa. Pinello joutui kutsumaan koolle uuden kokouksen, jonka ajan-
kohdaksi valittiin työläisystävällisemmin saman viikon lauantai kello 7 jälkeen 
puolenpäivän. Alkuperäisessä kokousilmoituksessa asialistalla olivat ainoastaan 
rutiiniasiat eli vuosikertomus, tilintarkastajien valinta ja uuden johtokunnan vaali. 
Uuteen kokoukseen Pinello ilmoitti keskusteltaviksi kaksi lisäkysymystä: tuleeko 
sivistysseura jatkossakin toimimaan vai ei; ja jos sivistysseura lakkautetaan, miten 
sen omaisuuden kanssa menetellään.750 

Pinello oli teatterimies, mutta tämän kokouksen hän järjesti tavalla, jota voi 
syystä pitää poikkeuksellisen hyvin ohjattuna näytöksenä. Draamaan loi jännit-
teen äkkiä muodostunut uhkakuva sivistysseuran lopettamisesta. Pitäisikö seura 
tosiaan lakkauttaa vai voisiko sen hiipuvaan toimintaan vielä puhaltaa elämää? 
Näitä asioita Pinello alleviivasi avauspuheenvuorossaan korostaen kuitenkin, 
etteivät seuran raha-asiat olleet yhtään sen huonommalla tolalla kuin viisi vuotta 
aikaisemmin. Tuskin puheenjohtaja oli ehtinyt lopettaa, kun pastori K. R. Malm-
ström pyysi puheenvuoroa. Varapuheenjohtaja Malmström esitti pitkähkössä pu-
heessaan olleensa lapsesta asti eli noin kolmekymmentä vuotta751 tekemisissä 
Turun käsityöläisluokan kanssa, mutta milloinkaan lukuhalu kisällien ja oppipoi-
kien parissa ei ollut suurempi kuin nyt. Suureksi osaksi se oli sivistysseuran an-
siota. Malmströmin mielestä pahin este toiminnan kehittämiselle oli Seurahuo-
neen perimä korkea vuokra suuren salongin käytöstä. Se oli äskettäin noussut 
jyrkästi 40 markasta 100 markkaan illalta. Puhuja ilmaisi kuitenkin kantanaan, 
että sivistysseuran lakkauttaminen olisi suuri virhe, sillä: 

-- att Åbo nog eljest redan, med sina 20 000 invånare, vore, i fråga om föräd-
lande nöjen, att förliknas vid en vanlig bondby på landet. Skulle nu äfven 
bildn.cirkeln upphöra med sin verksamhet, så saknade staden helt och hållet 
ett vehikel för sammanförande af de skilda samhällsklasserna -- .752 

Malmströmille ja muille johtokunnan säätyläisille sivistysseuran harrastama yh-
teiskuntaluokkien lähentäminen näytti välttämättömältä yhteiskuntarauhan kan-

                                                        
750 ”Bildningscirkelns årssammanträde” (ilm) ÅU 27.11.1866; ”I anseende till det ringa antal” (ilm) 
ÅU 1.12.1866. 
751 Malmström oli syntynyt vuonna 1830. SKB 6, 481–482. 
752 ”-- että Turku kyllä muutoin 20 000 asukkaineen muistuttaisi jalostavien huvien suhteen enemmän 
tavallista talonpoikaiskylää maaseudulla. Jos nyt myös sivistysseura lopettaisi toimintansa, niin 
kaupungista puuttuisi kokonaan väline eri yhteiskuntaluokkien yhteen saattamiseksi.” ”Bildningscir-
keln” (pku) ÅU 4.12.1866. 
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nalta. Seuran toimintaa ei missään nimessä saanut vaarantaa. Lisäksi hän näytti 
pitäneen sivistysseuraa Turulle jonkinlaisena arvovaltakysymyksenä. 

Kun moni muukin puhuja oli lämpimästi puolustanut sivistysseuran tarpeelli-
suutta, siirtyi Pinello toiminnallisten menetelmien käyttöön. Hän ehdotti, että 
seuran jatkamisen kannalla olevat asettuisivat kokoushuoneen oikealle puolelle. 
Seuran hajottamista kannattavat siirtyisivät kamarin vasemmalle puolelle. Draa-
man kaari viritettiin äärimmilleen. Lukeneimmat tiesivät, mitä merkitsi vasem-
malla ja mitä oikealla puolella istuminen, joten samalla käsitteet oikeisto ja va-
semmisto tulivat määritellyiksi suhteessa Turun Sivistysseuraan. Hajottamisen 
kannattajat samaistettiin kumouksellisiin ja toiminnan jatkamisen kannalla olevat 
säilyttäviin voimiin. Näin toimien Pinello sai joulukuussa 1866 toivomansa puol-
tolauseen sivistysseuran jatkamiseksi. Valtakirja oli voimassa ainakin seuraavan 
toimintavuoden. Kokoukseen oli saapunut yli neljäkymmentä seuran jäsentä, 
joten myös uudet hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat voitiin valita. Pinello valit-
tiin johtokuntaan, ja hän jatkoi seuran puheenjohtajana.753 

Vaikka vuoden 1866 keskustelu puhdisti ilmaa, ei se tietenkään poistanut sel-
laisia rakenteellisia ongelmia kuin luennoitsijoiden vähäisyyttä. Sivistysseura ei 
maksanut esitelmien pitäjille palkkiota, ja Turusta oli vaikea löytää oppineita, 
jotka ilman korvausta olisivat käyneet seurassa luennoimassa. Vetoomukset eivät 
saaneet Turun maistereita liikkeelle, joten luentoja joutuivat toistuvasti pitämään 
seuran omat jäsenet. Se oli alkuperäisen sivistysseuraideologian mukaista, mutta 
ei ajan oloon kyennyt pitämään kuulijoiden mielenkiintoa yllä.  

Toimintaa päätettiin siis vuonna 1866 jatkaa. Sivistysseura halusi kuitenkin 
uudistua, ja keinoksi valittiin suuremman huoneiston hankkiminen. Sivistysseura 
havitteli nyt käyttöönsä kokonaista kerrosta entisestä Trappin talosta Uudenmaan-
kadun varrella. Vuokrasumma nousi peräti 1 600 markkaan vuodessa, minkä li-
säksi seuran tuli osallistua kaasuvalaistuksen hankkimiseen kymmenesosalla in-
vestointikustannuksista.754 Sivistysseuran vuosibudjettiin nähden vuokramenot 
nousisivat huikeasti, ainakin kolmannekseen kaikista kuluista. Tämä ei johtokun-
taa pelottanut, sillä se oli muuton takana yksimielisesti. Tilavan ja viihtyisän toi-
mitilan katsottiin jo sellaisenaan tuovan seuraan uusia jäseniä. Muutamat illan-
vietot olivat jo tuottaneet mukavasti, ja kun huoneistosta lisäksi vapautuisi edel-

                                                        
753 Ibidem. 
754 ”Bildningscirkeln” (pku) 23.2.1867. 
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leen vuokrattavaksi muita tiloja, päätti johtokunta allekirjoittaa vuokrasopimuk-
sen.755 

Uudet toimitilat 

Uudet tilat saatiin käyttöön syyskuussa 1867, mutta näyttämö vasta maaliskuussa 
1868.756 Avajaistilaisuus oli juhlallinen ja huoneisto asianmukaisesti koristeltu. 
Taiteellisesta panoksesta vastasi Turussa pitkään oleskellut ja ahkeraan konsertoi-
nut tanskalainen piano- ja urkutaiteilija Sörensen, joka soitti suurella virtuositee-
tilla Mendelssohn Bartholdyn pianosonaatin. Sörensen elätti itsensä konserttitu-
loilla, mutta tästä esiintymisestä hän ei ottanut lainkaan palkkiota. Tilaisuuteen toi 
lisäksi terveisensä eräs seuran jäsen, joka juuri oli vieraillut Helsingissä sikäläisen 
Sällskapet för Bildning och Nöje -seuran kokouksessa. Helsinkiläiset olivat pyy-
täneet välittämään lämpimät onnittelut uusien tilojen johdosta. Helsingin seura 
tunsi erilaisesta nimestä huolimatta yhteenkuuluvuutta Turun Sivistysseuran kans-
sa.757 

Sivistysseuran johtokunnalle oli varmasti jo uuden huoneiston vihkiäisjuh-
laan mennessä käynyt selväksi, ettei sitoutuminen niin suureen kiinteään me-
noerään kuin 1 600 markan vuosivuokraan ollut loppuun asti harkittua. Vuokra-
sopimus oli allekirjoitettu kasvavien tuottojen toivossa, mutta kokousten osallistu-
jamäärät eivät nousseet niin kuin oli optimistisesti toivottu. Alkuvuodesta 1867 
kuukausikokouksessa oli vielä runsaasti väkeä, mutta maaliskuussa Seurahuoneel-
le ilmaantui enää noin 400 henkilöä.758 Elettiin keskellä ankarinta katovuotta 
1866–68, ja sivistysseurankin oli osallistuttava talkoisiin hätää kärsivien auttami-
seksi. Se järjesti useita hyväntekeväisyystilaisuuksia, ja samalla kaventuivat mah-
dollisuudet omaan varainhankintaan. Huonona enteenä oli Marianpäivänä 1867 
Seurahuoneella järjestetty soirée dansante, hyväntekeväisyystanssiaiset kaupun-
gin työhuoneen hyväksi. Runsaasta mainostuksesta ja suoranaisista kehotuksista 
huolimatta tilaisuuteen saapui vain kolmisensataa vierasta. Pääsyliput maksoivat 
markan kappale, ja ÅU arveli, ettei kulujen jälkeen työhuoneelle jäisi lainkaan 
tuottoa.759 Loppujen lopuksi myös Seurahuone taipui julkisen painostuksen edes-
                                                        
755 Ibidem. 
756 ”Bildningscirkelns nya lilla theater” (pku) 31.3.1868. 
757”Bildningscirkeln hade sistl. söndag” (pku) ÅU 17.9.1867. 
758 ”Bildningscirkelns sammankomst” (pku) 15.1.1867; ”Bildningscirkelns allm. sammankomst” (pku) 
19.2.1867; ”Bildningcirkeln i söndags” (pku) ÅU 19.3.1867. 
759 ”Till förmån för stadens arbetshus” (pku) 21.3.1867; ”Soirée dansante” (ilm) ÅU 23.3.1867; ”Soi-
réen i går” (pku) ÅU 26.3.1867. 
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sä ja jätti vuokrakulut perimättä. Näin tanssiaisista saatiin hieman yli sadan mar-
kan tuotto.760  

Kevätkausi 1867 oli hyväntekeväisyysrintamalla muutenkin vilkas. Heti 
tammikuussa sivistysseuran näytelmänharrastajat järjestivät vajaan viikon sisällä 
kaksikin tilaisuutta. Torstaina 26. päivä pantiin toimeen seuranäytelmä sivistys-
seuran kirjaston hyväksi, ja jo seuraavana sunnuntaina oli toinen esitys, tällä ker-
taa seuralle tärkeän yksityishenkilön hyväksi. Sivistysseuran perustajajäseniin 
kuulunut neiti Viveka Ekman oli alkanut opiskella musiikkia Tukholmassa mutta 
joutunut siellä monenlaisiin vastuksiin. Neiti Ekmanin auttaminen oli seuralle 
kunnia-asia, olihan tämä aikanaan ensimmäisenä naisena esiintynyt sivistysseuran 
kuukausikokouksissa. Molemmissa näytelmäilloissa kerrotaan olleen runsaasti 
väkeä.761 Sivistysseuran kuoro osallistui lisäksi huhtikuussa hyväntekeväisyysesi-
tykseen, jolla kerättiin varoja kaupungin pauvres honteuxille, köyhyyteen joutu-
neille aatelisille ja muille yliluokan väliinputoajille.762 

5.5.2 Sivistysseuran haamu 

Uudet toimitilat eivät tuoneet kokouksiin lisää kävijöitä eivätkä kasvattaneet seu-
ran jäsenmäärää. Pinello veti omat johtopäätöksensä ja jätti paikkansa johtokun-
nassa marraskuussa 1867. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kreivi Armfelt. Vii-
den vuoden puheenjohtajuus oli väsyttänyt Pinellon, hän kaipasi omien sanojensa 
mukaan hiljaista ja vaatimatonta elämää.763 Kenties Pinello kaipasi myös uusia 
virikkeitä, sillä loppukesästä 1868 hän kävi Tukholmassa tutustumassa naapuri-
maan kirjallisiin piireihin. Hufvudstadsbladetiin Turku-kirjeitä ahkerasti lähetellyt 
nimimerkki ”Juan” kertoi: ”Kaptenen har der blifvit på det vänfastaste sätt omfat-
tad af litteratörer och artistern hvilka äfven ett par dagar före hr kaptenens afresa 
gifva en festlig middag för den finske ’Kapten Puff’”.764  

Sivistysseura sai tilapäisesti myönteistä julkisuutta alkuvuodesta 1868. Zach-
ris Topelius oli kutsuttu ruotsinkielisen virsikirjakomitean jäseneksi, ja työ piti 

                                                        
760 ”Bildningscirkelns årsmöte” (pku) ÅU 21.11.1867. 
761 ”Teater i morgon” (ilm) ÅU 26.1.1867; ”Sällskapsspektaklet i tordags” (pku) ÅU 26.1.1867; ”Tea-
ter” (pku) ÅU 29.1.1867. 
762 ”Teater” (ilm) ÅU 6.4.1867. 
763 ”Bildningscirkelns årsmöte” (pku) ÅU 21.11.1867. 
764 ”Kapteeni on siellä otettu kirjallisissa ja taiteellisissa piireissä vastaan mitä kiinteimmin ystävyy-
den osoituksin, ja ne järjestivät suomalaiselle ”Kapteeni Puffille” juhlalliset päivälliset.” ”Småbref 
från Åbo XIX” Hfbl 25.9.1868. 
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hänet Turussa tammikuusta huhtikuun lopulle.765 Komitean jäsenet, professorit 
Topelius ja Lille majoitettiin Seurahuoneelle, ja jo tulopäivänään, lauantaina 
tammikuun kahdeksantenatoista, Topelius sai tervehdyksen sivistysseuran seka-
kuorolaisilta. Nämä kävivät laulamassa hänelle iltakymmeneltä, ja kolme päivää 
matkaa tehnyt Topelius jaksoi vielä vastata tervehdykseen muutamalla ystävälli-
sellä sanalla. Aamulla lauloivat lukiolaiset professorin ikkunan alla isänmaallisia 
lauluja jo ennen kello kahdeksaa, ja illalla oli vuorossa taas sivistysseura, kun 
Topelius haettiin Lillen kanssa vieraaksi samassa talossa pidettyyn seuran kuu-
kausikokoukseen. Pinello piti iltaan hyvin sopivan esitelmän taiteesta ja taiteili-
joista. Korkeita vieraita oli katsomassa väkeä tungokseen asti, mikä tähän aikaan 
oli jo harvinaista.766  

Topelius oli aikansa harvoja julkisuuden henkilöitä, ja hänen kuuluikin ottaa 
vastaan kunniakäyntejä ja tervehdyksiä.767 Toisaalta hän lienee ollut aidosti kiin-
nostunut Sivistysseurasta. Topelius oli jo 1860-luvun alussa ensimmäisenä pää-
kaupunkilaisena osoittanut myönteistä huomiota Turun sivistysseurahankkeelle. 
Myöhemmin hän oli aktiivisesti myötävaikuttamassa Helsingissä vastaavanlaisen 
seuran, Handtverkaresångföreningenin perustamisessa. Hän oli vuosikaudet tä-
män seuran jäsen, vaikka onkin mahdollista, että hän juuri vuoden 1868 tienoilla 
oli irtautumassa seuran jäsenyydestä. Nälkävuosien kovat koettelemukset olivat 
siinä määrin vakavoittaneet Topeliusta, ettei hän pitänyt sopivana sivistyksen 
levittämistä tanssin ja teatterin kylkiäisenä.768  

Toisen myöhäisen piristysruiskeen sivistysseuralle antoi pieni seuranäyttämö 
200-hengen katsomoineen. Se tuli seuralle uusien toimitilojen myötä, ja avajaiset 
pidettiin maaliskuun lopulla 1868. Ohjelma oli rakennettu oikean musiikkiteatte-
rin kaavaan. Avajaisyleisö kuunteli suljetun esiripun edessä ouverturen, mikä 
nosti tunnelmaa ja odotuksia. Ohjelma lupasi kuorolaulun lisäksi kaksi näytelmä-
kappaletta, ruotsalaisen August Blanchen monologin ”Den gamla Aktrisen” ja 

                                                        
765 Topeliuksella oli muistelmiensa mukaan komitea-aikana liikaakin päivällisiä, illallisia, juhlia ja 
kutsuja. Topelius 1998, 252–257. 
766 ”Småbref från Åbo III” Hfbl. 22.1.1868. 
767 Virsikirjakomitea tarkasti ja muokkasi tekstejä päivittäin yhdeksästä aamulla seitsemään tai kah-
deksaan illalla, ja Topelius toteaa muistelmissaan, että komitea-aikana hänellä oli liikaakin päivällisiä, 
illallisia, juhlia ja kutsuja. Turussa vietetyn ajan peruja on mm. R. W. Ekmanin maalaama luonnos, 
jossa Topelius istuu kalastusasussa veneessä pitämässä perää. Topelius 1998, 253–254. 
768 ”Åbo handtverksmästare” (kmu) HT 4.2.1860; ”Några ord om handtverksklassen och om handtver-
karsånföreningen i Helsingfors” (art.) HT 23.8.1862; HSF projekt till stadgar 1.10.1864. MWS. HY; 
”Handtverkaresångföreningen” (pku.) HT 9.10.1865; SBN Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1 (KK); 
Topelius 1998, 240, 250. 
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ranskalaisen Jules Maineaux’n yksinäytöksisen komedian ”De båda Döfva”.769 
Seuran toimivien jäsenten tunnot välittyvät kuitenkin parhaiten tuntemattomaksi 
jäänen näytelmänharrastajan laatimista tervetuliaissanoista. Ouverturen jälkeen 
esirippu nousi, ja lavalle asteli ”eräs sivistysseuralainen”, joka esitti tilaisuutta 
varten kirjoitetun vihkiäisprologin.770 Kertoja kohtaa uusituissa tiloissa haamun, 
”sivistysseuran hengen”, ja tulkitsee tämän metaforan avulla seuran vaiheita alus-
ta aina nälkävuosiin asti.771 Prologissa tavoitellaan aitoa tunnelmaa: kaasuvalo luo 
kelmeää valoa hämärään juhlasaliin, tuomiokirkon tornikello lyö kaksitoista, on 
se hetki yöstä, jolloin ”luonto ottaa vallan ihmissielusta”. 

Men hast de bleka ljusen sjönko samman / Och det blef mörkt som uti gra-
vens famn. / Men månans stråle kom: vid dunkla flamman / jag såg framför 
mig stå en andehamn. / Han stod der som af ljus och skugga spunnen  / Ett 
godlynt löje spelade kring munnen / Och mildhet lyste i hans andedrag.772 

Kertoja tervehtii haamua kuin vanhaa ystävää ja innoittajaa. Haamu näyttää nuo-
rekkaalta, silmissä palaa tuttu liekki. Tarkemmin katsoen se on kuitenkin laiha ja 
nälkiintynyt. Kertoja oivaltaa, että henki on joutunut ravitsemaan itseään sielun 
pettuleivällä ja on nälkäkuurin johdosta kärsinyt niin kuin koko maa. Vihdoin 
haamu alkaa puhua: 

”Jag bildningscirkelns ande är!” med hepnad / Jag hörde tala så den höga 
skepnad – /”Se upp och känn mig; / vet, att den är jag. -- Du ser jag har ej 
mer min fordna glans, / Jag till på köpet lider af podager / Och kan ej lefva 
såsom förr af dans. / Min ungdomskraft är fjerran från mig viken; / Jag tror 
jag egnar mig åt dramatiken /-- Min korpulens på sista versen sjunger / Och 
fästan ståtelig lokal jag har / Rätt ofta, tro mig, plågas jag af hunger / Jag som 
så präktig var i fordna dar. / Men nu jag vill min välgång djerft betrygga / 
Och här min egen skådebana bygga, / Det är mitt gyllne hopp, min framtids-

                                                        
769 ”Bildningscirkelns Teater” (ilm) ÅU 31.3.1868. 
770 ”Bildningscirkelns nya lilla theater” (pku) 31.3.1868. 
771 ”Bildningscirkelns nya lilla theater” (pku) 31.3,1868; Pinello 1868, 42–45. Prologi julkaistiin 
Puffin kalenterissa 1869 signeerauksella ”-ld”, se ei siis ollut Puffin eli Pinellon itsensä kirjoittama. 
Kalenterin alaotsikkona oli ”med benägna bidrag utgifven af N. H. Pinello”, joten siinä julkaistiin 
myös muiden turkulaisten amatöörikirjoittajien tekstejä. ÅU:n paikallisuutisessa kerrotaan ”erään 
seuran jäsenen” lukeneen Prologin teatterin avajaisnäytännöstä, joten ei Pinello myöskään lukenut -
ld:n tekstiä. Pinello ei ollut ”eräs seuran jäsen”, vaan sivistysseuran perustaja ja eräänlainen kunniapu-
heenjohtaja. Olisi myös vaikea kuvitella Pinellon esiintyneen pelkällä nimimerkillä.  
772 ”Mutta äkkiä kalpeat valot sammuivat / Tuli pimeää kuin haudan sylissä. / Mut’ kuu loi säteensä: 
ja synkän soihdun valossa / näin edessäni aaveen. / Hän seisoi siinä valosta ja varjosta kudottu / 
ystävällinen hymy suupielissään / lempeästi huokaillen.” Ibidem. 
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dröm. / Nytt lif skall nya medel mig förstärcka / Att nytt intresse hos vårt 
samfund väcka. / Farväl, farväl, ej hvad du sett förglöm!”773 

Näyttämön vihkiäisprologi on mielenkiintoinen ajankuva, sillä kuihtuva yhdis-
tyselämä vertautuu suoraan nälkävuosien koettelemuksiin. Köyhänä ja ankarana 
aikana ei yhdistyksilläkään ollut tavanomaisia toiminnan mahdollisuuksia. Sivis-
tysseurakin oli ennen nälkävuosia ollut suuri ja komea. Jäsenmäärä nousi yli kuu-
densadan, ja kokouksissa kävi niin paljon ihmisiä, että piti miettiä keinoja väen 
vähentämiseksi. Kaikkein komeimpia olivat kesäjuhlat, joissa parhaimmillaan 
kävi runsaasti toistatuhatta vierasta. Sivistysseuran hiipuminen ja kuihtuminen 
vastaa nälkävuosien kurimusta: nyt kun kaikki kiristivät vyötä, ei sivistystyökään 
sujunut. Tämä oli väistämätöntä, mutta samalla mahdollistuisi myös käänteinen 
kehitys. Kun sadot palautuisivat ennalleen, elpyisi myös sivistysseuran toiminta. 
Sama henki, joka oli innoittanut menestykseen vuosikymmenen alussa, johtaisi 
sivistysseuran uudelle vuosikymmenelle ja samalla valoisampaan tulevaisuuteen: 

Du krets för bildning och för ädelt nöje! / Min syn försvann, men anden talat 
sannt. / Då med vår blick vid scenen här vi dröje / Är ej dess ursprung oss rätt 
väl bekant? / Är icke nu hvad då jag såg besannadt / Och denna nya scen, är 
den väl annat / Än verk af anden uti vårt förbund?774 

Mitään ratkaisevaa käännettä parempaan ei kuitenkaan tapahtunut. Kesäjuhlilla 
1868 oli vielä tuhatkunta henkeä, mutta syksyllä sivistysseuran kuukausikokouk-
set kärsivät väenvähyydestä jo niin paljon, ettei tanssikaan enää sujunut.775 Jä-
senmäärä oli laskenut alimmilleen, noin kolmeen ja puoleen sataan.776 Talouden 
selkärankana olivat jäsenmaksutulot ja kokousten pääsymaksut, joten johtokun-
nalla ei ollut muuta keinoa tulorahoituksen korjaamiseen kuin nostaa jäsenmaksu-

                                                        
773 ”Olen Sivistysseuran henki!” hämmästyin / kuulin äänen suuren haamun – / ”Katso ja koittele / 
kyllä se minä olen. -- Näet ettei minussa enää ole entistä loistoa, / ja kaupan päälle kärsin kolotukses-
ta / enkä voi enää kuin ennen elää tanssien. / Nuoruudenvoimani ovat minut aikaa jättäneet / ehkä 
omistan aikani tästedes teatterille. / -- Kohta laulan viimeisen virteni / ja vaikka minulla on nyt nämä 
komeat tilat / saat uskoa, että  minäkin usein kärsin nälkää, / minä joka muinoin olin niin komea. / 
Mutta nyt tahdon varmistaa rohkeasti hyvinvointini / ja rakentaa tänne oman näyttämöni. / Se on 
minun suurin toiveeni ja unelmani. / Uusin keinoin uusi elämä minua vahvistaa, / ja herättää kaupun-
kimme uuteen intoon. / Jää hyvästi äläkä unohda, mitä olet saanut nähdä.” Ibidem. 
774 ”Sinä sivistyksen ja jalojen huvien piiri! / Näky katosi, mutta henki oli puhunut totta. / Kun kat-
seemme lepää tällä näyttämöllä / eikö olekin sen alkuperä meille perin tuttu. / Eikö olekin näkyni 
käynyt toteen. / Ja mitä muuta tämä näyttämö on / kuin seuramme hengen aikaansaama?” Ibidem. 
775 ”Bildningscirkelns sommarfest” (pku) ÅU 25.7.1865; ”Bildningscirkelns andra marksoirée” (pku) 
ÅU 7.11.1868; ”Bildningscirkelns marksoirée i torsdags” (pku) ÅU 7.11.1868. 
776 ”Bildningscirkelns årsmöte” (art) 3.11.1868. 
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aan vuodelle 1868–69 niin, että miehiltä se oli 8 markkaa, naisilta 5 markkaa ja 
pariskunnalta yhteensä 10 markkaa. Jäsenten lapset pääsivät mukaan 3 markan 
vuosimaksulla.777 

Jäsenmaksua korottamalla saa harvoin uusia jäseniä. Näin kävi sivistysseural-
lekin. Entisetkin jättivät seuran vuositilauksen uusimatta. Eivät edes markkina-
aikaan ajoitetut illanvietot houkutelleet yleisöä.778 Seurauksena oli entistä niu-
kempi tulorahoitus. Toisen huonosti menneen illanvieton jälkeen johtokunta lait-
toi lehteen ilmoituksen, jossa kaikkia sivistysseurasta kiinnostuneita kutsuttiin 
jälleen kerran keskustelemaan seuran tulevaisuudesta. Ilmoitus ei ollut aivan vail-
la ironisia sävyjä: 

Emellertid har man på flera håll redan ansett sig färdig med bildningscirkelns 
grafskrift. Huru den komme att lyda är oss obekant, men det fåtal medlem-
mar, som antecknat sig, och det varma intresse, som visat sig uti småsinnade 
och vrängda framställningar af hithörande förhållanden, utgöra otvetydiga ti-
dens tecken. Bildningscirkelns bestyrelse härmed föranlåten och nödgad till 
Åbo allmänhet ställa frågan: bör bildningscirkelns verksamhet fortfara eller 
bör den upphöra?779 

Oli kulunut vain runsaat puoli vuotta siitä, kun uuden näyttämön avajaisissa oli 
valettu uskoa sivistysseuran tulevaisuuteen. Johtokunta ilmaisi asiansa huumorin 
avulla, mutta ei tilanne hyväkään ollut, mikäli aitoa sivistysseuraharrastusta osoit-
tivat enää seuran muistokirjoituksen laatijat ja huhujen levittäjät. Jo toisen kerran 
kahden vuoden sisällä turkulaiset sivistyksen harrastajat pantiin valinnan eteen: 
pitäisikö hiipuvan sivistysseuran jatkaa toimintaansa vai tulisiko se kerta kaikki-
aan lopettaa? Kokouksessa toimintaa päätettiin toistaiseksi jatkaa, mutta vain 
siihen asti kunnes saataisiin lopullinen selvyys seuran tarpeellisuudesta. Uusi 
kokous päätettiin kutsua koolle seuraavan vuoden puolella.780 

                                                        
777 ”Bildningscirkeln” (ilm) ÅU 3.11.1868. Kokonaisuudessaan jäsenmaksu nousi nyt samalle tasolle 
kuin Helsingin seuralla, joka oli jo karistanut käsityöläisen taustansa (Handtverkssångförening) har-
teiltaan ja muuttanut nimensä muotoon Sällskap för Bildning och Nöje. SBN ptk 7.5.1868, MWs 1 
(KK). 
778 ”Bildningscirkelns andra marksoirée” (pku) ÅU 7.11.1868; ”Bildningscirkelns marksoirée” (pku) 
ÅU 21.11.1868. 
779 ”Moni on jo saanut sivistysseuralle hautakirjoituksen kirjoitettua. Emme tiedä, miltä se kuulostaa, 
mutta kiistämättömiä ajan merkkejä ovat harvalukuiset jäsenkirjautumiset ja se lämmin harrastus, 
jota pikkusieluiset ja vääristelevät esitykset oloistamme ovat osoittaneet. Sivistysseuran johtokunnalla 
on näin ollen syytä esittää Turun yleisölle kysymys: pitääkö sivistysseura toiminnan jatkua vai lop-
pua?” ”Till allmänheten” (ilm) ÅU 24.11.1868. 
780 ”Till allmänheten” (ilm) ÅU 17.4.1869. 
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Kuukausikokouksia pidettiin tämän jälkeen suunnitelman mukaan, joskin 
hieman rauhallisempaan tahtiin. Joulukuussa pidettiin kaksi ohjelmallista illan-
viettoa, mutta koko kevätkaudella 1869 niitä oli järjestettiin enää 10.1., 7.2. ja 4.4. 
Tämän jälkeen pidettiin suunnitellut keskustelukokoukset, joissa päätettiin sivis-
tysseuran tulevaisuudesta (17.4. ja 27.5.).781 Kirjastosta lainattiin kuitenkin yhä 
kirjoja, kuoro harjoitteli kaksi kertaa viikossa ja uusia näytelmiä opeteltiin. Itse 
asiassa seuran kirjasto oli kevätkaudella auki tavanomaisen lauantai-illan tunnin 
lisäksi myös maanantaisin ja torstaisin kello 11–12 aamupäivällä.782 Teatterihar-
rastus oli hyötynyt uusista tiloista kaikkein eniten. Tammikuussa 1869 sivistys-
seuran pieni harrastajateatteri antoi kolme näytäntöä, päänumerona norjalaisen 
Björnstjerne Björnsonin yksinäytöksinen ”Mellan drabningarne”; menestyskappa-
le, jota oli esitetty useamman kerran aikaisemminkin.783 Lisäksi esitettiin kaksi 
komediaa, Jules Maineaux’n ”De båda döfva” sekä Guènée Delacourin ja Lam-
bert Thiboultin musiikkihupailu ”Jag tror hon dricker”. 

Sivistysseura näkyi yhä ÅU:n etusivun ilmoituspalstalla, mutta ei enää pää-
kirjoitus- tai uutisosastossa. Jotain oli tapahtunut, kun uskollinen ÅU oli lakannut 
referoimasta seuran illanviettoja, esitelmiä ja muuta ohjelmaa. Asia liittyi osaksi 
päätoimittajan vaihtumiseen, sillä Johan Mauritz von Essen lopetti lehden pää-
toimittamisen marraskuussa 1868, juuri ennen kaksivuotisen kautensa päättymis-
tä. Seuraajaksi tuli Ernst Rönnbäck, vastavalmistunut filosofian kandidaatti, joka 
oli liittynyt lehden avustajaksi vasta saman vuoden kesällä.784 Hänellä ei ollut 
siteitä Turun Sivistysseuraan, eikä kuihtuvasta kokoustoiminnasta kärsivän seuran 
tiputtaminen seurattavien paikallisuutisten listalta ollut hänelle nähtävästi vaikeaa. 

5.5.3 Auraseura 

Huhtikuussa 1869 oli ÅU:n etusivulla kolmessa numerossa peräkkäin sivistysseu-
ran johtokunnan allekirjoittama vetoomus ”Till allmänheten”. Otsikko oli sama 
kuin puoli vuotta aikaisemmin, mutta teksti oli astetta vakavampi: 

Med anledning deraf att bildningscirkeln i Åbo och dess sträfvanden, enligt 
otvetydliga tidens tecken, icke sedan någon tid tillbaka omfattats med det 

                                                        
781 ”Bildningscirkeln” (ilm) ÅU 8.12.1868, 14.12.1868 ja 7.1.1869; ”Danssoiré” (ilm) ÅU 4.2.1869; 
”Soirée med dans” (ilm) ÅU 1.4.1869; ”Till allmänheten” (ilm) ÅU 17.4.1869; ”Bildningscirkelns 
medlemmars allmänna sammanträde” (pku) ÅU 31.5.1869. 
782 ”Bildningscirkeln” (ilm) ÅU 3.3.1868; ”Bildningscirkelns bibliotek” (ilm) ÅU 5.4.1869. 
783 ”Bildningscirkelns teater” (ilm) ÅU 12.5.1868. 
784 Torvalds 1974, 64–68; SLH 7, 309. 
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varma intresse, som ensamt förmår betrygga en sådan förenings verksamhet, 
hölls i slutet af nästvikne november månad uti cirkelns lokal ett allmänt möte, 
hvarvid beslöts att i början af detta år ett nytt sammanträde borde utlysas för 
att definitivt afgöra huruvida bildningscirkeln fortfarande komme att ega be-
stånd eller om densamma borde upplösas, och varder i följd att sålunda bera-
made sammanträdet utsatt att äga rum lördagen den 17 innevarande april, 
klockan half åtta på aftonen i bildningscirkelns lokal.785 

Sivistysseuran johto ei voinut enää huumorin avulla torjua kritiikkiä. Se joutui 
myöntämään, ettei seura kiinnostanut turkulaisia entiseen tapaan. Marraskuussa 
pidetyn kriisikokouksen päätösten mukaan se kutsui koolle uuden neuvottelun. 
Kokouspäivä ja kellonaika kertovat siitä, että mukaan haluttiin kaikki seuran jä-
senet, myös sellaiset, joiden työviikko päättyi vasta lauantain ehtookellojen soit-
toon. 

Sivistysseuran lopettaminen 

ÅU:ssa julkaistiin kokouspäivänä nimimerkin ”Vän af verklig bildning” lähettä-
mä kirjoitus, jossa analysoitiin suorin sanoin sivistysseuran alamäkeä. Kirjoittaja 
muistutti aluksi sivistysseuran alkuperäisestä tarkoituksesta: tarjota jäsenilleen 
tilaisuutta sivistävään ajanviettoon, mihin kuuluvat ennen kaikkea esitelmien, 
laulun ja musiikkiesitysten kuuntelu sekä kirjojen ja sanomalehtien lukeminen. 
Se, ettei seuran toiminta enää vedonnut yleisöön entisellä lailla, johtui kirjoittajan 
mukaan osaltaan edellä mainittujen sivistyksen välikappaleiden yleistymisestä ja 
leviämisestä myös tavallisen kansan ulottuville. Suurin syy sivistysseuran kuih-
tumiseen oli kuitenkin vanhakantaisen sivistyneistön ylenkatse. Nimimerkki ei 
säästellyt sanojaan purkaessaan pettymystään Turun säätyläisiin:  

Det är endast den ensidiga, den inskränkta, vid gamla fördomar fasthängande, 
som ännu vill förneka sådant, under påstående att upplysning vore skadligt 
för arbetarens ställning i samhället och afledde honom från hans egentliga fö-
rehafvanden, men förbiseende dervid att äfven den fattigaste är en själsbegåf-

                                                        
785 ”Sen johdosta, etteivät Turun Sivistysseura ja sen pyrkimykset ole ajan kiistämättömien merkkien 
mukaan jo vähään aikaan saaneet osakseen sitä lämmintä kiinnostusta, jota tarvitaan, jotta tällaisen 
seuran toiminta tulisi turvatuksi, pidettiin edellisvuoden marraskuun lopulla seuran tiloissa avoin 
kokous, jossa päätettiin tämän vuoden alussa kutsua koolle uusi kokous ratkaisemaan lopullisesti, 
jatkaako sivistysseura yhä toimintaansa vai hajotetaanko se, ja määrättäköön kokous täten pidettä-
väksi lauantaina kuluvan huhtikuun 17. päivänä kello puoli kahdeksan illalla sivistysseuran tiloissa.” 
”Till allmänheten” (ilm) ÅU 13.4.1869. 



 

 228 

vad varelse. -- Insändaren för sin del tror att förnämsta orsaken till bildnings-
cirkelns lägervall bör sökas i det småsinne och fåfänga, som inom flera kret-
sar beklagligen ännu råder i vårt samhälle, och i den brist på på själfständig 
öfvertygelse och handling, som vållar den andligt skefögdes inskränkta åsig-
ter, med en viss tillförsigt och skwallrets giftiga udd framställda, ofta bli seg-
rande.786 

Kirjoitus ei ollut mikä tahansa kiukunpurkaus; se on laadittu erinomaisen polee-
misella tyylillä ja osoittaa nimimerkin perehtyneen sanomalehtikirjoitteluun. Peit-
telemätön katkeruus Turun parempia piirejä kohtaan panee epäilemään kirjoitta-
jaksi ÅU:n entistä omistajaa J. W. Lilljaa. Myös Pinellolla olisi ollut syytä katke-
ruuteen, mutta kapteeni Puff ei ollut luonteeltaan poleeminen ja taistelunhaluinen. 
Sitä oli Lillja, ÅU:n julkaisija vuosina 1850–63 ja päätoimittajakin vuodesta 1860 
vuoden 1866 loppuun. Hän oli jo aikaisemmin kirjoittelullaan siinä määrin suutut-
tanut monia, että 1860-luvun alun konkurssiakin on pidetty osittain Lilljan terä-
vän kynän aiheuttamana kostona.787 Juuri hän oli aikoinaan huomauttanut, ettei 
sivistysseura ollut ”tarpeeksi parfymoitu” päästäkseen Seurahuoneella lounasta-
van säätyläistön suosioon, sen jonka tunnuslauseena oli Horatiuksen ”odi pro-
fanum vulgus”.788 Lillja oli sivistysseuran perustajia ja loppuun asti kiinnostunut 
seurasta, mitä osoittaa sittemmin hänen valitsemisensa uudelleenjärjestäytymistä 
valmistelleeseen komiteaan.789 Lilljan kaltaisen rutinoituneen toimittajan käden-
jälki näkyy myös siinä, että kirjoittaja puhuttelee itseään ”lähettäjäksi” ja vakuut-
taa lukijoilleen, että muutaman tunnin kuluttua (lehden ilmestymisestä) tiedetään 
jo paremmin, miten sivistystä Turun kaupungissa oikeasti arvostetaan.790 

                                                        
786 ”Ainoastaan yksipuolinen, rajoittunut ja vanhoista ennakkoluuloista kiinni pitävä haluaa yhä 
kieltää sen väittäen, että sivistys olisi vahingollista työläisen yhteiskunnalliselle asemalle ja johdattai-
si hänet pois varsinaisista toimistaan. Samalla hän kuitenkin jättää huomiotta, että köyhinkin on 
henkisillä kyvyillä varustettu olento. -- Lähettäjä uskoo omasta puolestaan, että pääasiallista syytä 
sivistysseuran rappiotilaan on etsittävä siitä pikkusieluisuudesta ja turhamaisuudesta, joka valitetta-
vasti vielä on vallalla useissa piireissä yhteiskunnassamme, ja usein voitolle pääsevästä itsenäisen 
vakaumuksen ja toimintakyvyn puutteesta, joka hallitsee henkisesti kierosilmäisen rajoittuneita mieli-
piteitä, kun niitä vielä terästetään tietyllä vakaumuksella ja myrkyllisillä juoruilla.” Bildningscirkeln 
utgör” (läh) ÅU 17.4.1869. 
787 Autero 1993, 217–237. 
788 ”Vihaan raakaa rahvasta”. ”Nyåret 1865 IV, (art) ÅU 7.1.1865. Lilljan signeerattomat ÅU:n artik-
kelit tunnistaakin parhaiten latinankielisistä sitaateista. Niitä ei nimimerkki ”Vän af verklig bildning” 
lähettämässä kirjoituksessa ollut, mutta katkeruus kaupungin parempaa väkeä kohtaan muistuttaa 
Lilljan kirjoituksia. 
789 Åbo den 24 april” (pki) ÅU 24.4.1869. 
790 ”Bildningscirkeln utgör” (läh) ÅU 17.4.1869. 
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Ratkaisevaan kokoukseen huhtikuun 17. päivänä osallistui lähemmäs seitse-
mänkymmentä sivistysseuralaista. Kevättalven aikana Sivistysseuran tilit oli saatu 
tarkastettua. Kävi ilmi, että kun seuran velat tilivuoden alussa (1. marraskuuta 
1867) olivat olleet noin 700 markkaa, ne olivat puolitoista vuotta myöhemmin, 
huhtikuussa 1869 nousseet jo 1 600 markkaan. Inventaarion mukaan sivistysseu-
ralla oli kuitenkin irtainta omaisuutta noin 4 200 markan arvosta, minkä päälle 
tuli vielä lähes kahdentuhannen niteen kirjasto. Tilintarkastus osoitti suurimmaksi 
syyksi velkaantumiseen vuonna 1867 hankittujen uusien toimintatilojen korkean 
vuokran. Tilojen hankkimisen jälkeen seuran velkataakka oli noussut 900 markal-
la, mutta toisaalta omaisuuskin oli karttunut 1 200 markalla.791 Mikäli kyseessä 
olisi ollut konkurssipesä, sen omaisuus olisi ollut lähes kolminkertainen velkoihin 
nähden. 

Auraseuran perustaminen 

Tilintarkastuskertomusta seuranneessa keskustelussa nousi ratkaisevaksi ääneksi 
kauppaneuvos Erik Julin. Hän piti seuran panosta työväen nuorison sivistäjänä 
niin suurena, ettei sitä tilapäisestä alamäestä huolimatta tulisi lopettaa. Julin oli 
Turun johtavia liikemiehiä, ja hänen arvionsa seuran velkaantumisen kohtuulli-
suudesta varmasti taivutti myös epäilijät samalle kannalle.792 Kokous päättikin 
yksimielisesti, että seura jatkaisi toimintaansa. Samalla asetettiin komitea, joka 
valmistelisi esityksen seuran uudelleen organisoinnista. Erityisesti se sai tehtä-
väksi saattaa käytännön toiminnan paremmin vastaamaan alkuperäisiä sivistys-
päämääriä. Komitean jäseniksi valittiin Erik Julin, J. W. Lillja ja K. R. Malm-
ström, kaikki alkuperäisiä sivistysseuralaisia, sekä maisterit Alfthan, Nylander ja 
Lönnbäck ynnä kihlakunnantuomari K. J. Edelsköld.793 Viimemainittu oli paitsi 
juristi, myös terävä lehtimies. Edelsköld vaikutti parhaillaan ÅU:ssa päätoimitta-
jan Ernst Rönnbäckin tärkeimpänä avustajana, mutta ennen kuin vuosi oli ehtinyt 
kulua loppuun, hänestä oli tullut lehden päätoimittaja.794 Tästä lähin se asiallinen 
ja myötämielinen julkisuus, jota Sivistysseura sai ÅU:ssa nauttia, oli Edelsköldin 
ansiota. 
                                                        
791 ”Åbo den 24 april” (pki) ÅU 24.4.1869. 
792 Julinin perheyhtiöllä Julin & Co:lla oli kauppaneuvoksen kuollessa vuonna 1874 omaisuutta yli 
miljoonan markan arvosta, tosin velatkin nousivat lähes 400 000 markkaan. Omaisuudessa oli epä-
varmoja saatavia noin 54 000 markkaa, eikä olisi ihme, jos Julin olisi suuripiirteisesti luvannut taata 
sivistysseurankin velat. Jutikkala 1957a, 393–395. 
793 ”Åbo den 24 april” (pki) ÅU 24.4.1869. 
794 Torvalds 1974, 66–75. 



 

 230 

Lehti antoi omasta puolestaan komitealle vielä pari ehdotusta. Vanha sivistys-
seura oli kaatunut yleisen kiinnostuksen puutteeseen. ”Sivistyksen ystävä” oli 
moittinut erityisesti säätyläisten välinpitämättömyyttä ja suoranaista vastustusta ja 
pitänyt sitä sivistysseuran alamäen suurimpana syynä. ÅU asettui toiselle kannal-
le. Sen mielestä ratkaisevaa oli ollut niiden välinpitämättömyys, jota varten seura 
varsinaisesti oli perustettu. Lehti moitti siis työläisiä, nämä eivät olleet kiinnostu-
neita sivistyksestä, korkeintaan sen kylkiäisestä eli kokoukset päättäneestä tans-
sista. Lisäksi toimittaja piti nimitystä ”bildningscirkel” seuralle turhan keinote-
koisena ja tärkeilevänä.795 Uusi nimi piti seuralle löytää, sellainen joka olisi 
useimpien mieleen, eikä lehti pitänyt tehtävää kovinkaan helppona.796  

ÅU palasi vielä toukokuun puolivälissä kommentoimaan sivistysseuran asioi-
ta. Pääkirjoitus kertoi, että komitea oli saanut työnsä valmiiksi ja sen ehdotukset 
pian esiteltäisiin jäsenistölle.797 Lehdellä oli komitean työstä sisäpiirin tietoa, ja 
artikkeli perustuukin yhden komitean jäsenen, K. J. Edelsköldin tietoihin. Pääkir-
joituksen tarkoituksena oli esitellä komitean työtä ja lanseerata uudet ideat julki-
suuteen, jotta niihin voisi tutustua ja jotta ne varmasti myös paremmin otettaisiin 
vastaan tulevassa jäsenkokouksessa.  

Kirjoituksessa pyrittiin jälleen kerran analysoimaan sivistysseuran hiipumisen 
syitä. Tärkeintä sivistystyötä olivat lehden mielestä seuran kuukausikokoukset, 
yhteiset illanvietot, joissa nuoriso esitelmien ja musiikin päätteeksi sai panna 
tanssiksi. Käytäntö oli kuitenkin osoittautunut, että ainoastaan tanssi oli saavutta-
nut seuran jäsenten jakamattoman suosion. Esitelmiä ei useinkaan jaksettu kuun-
nella, vaan niiden aikana meluttiin ja metelöitiin. Lehti uskoi, että ainakin osaksi 
vika oli huonosti valmistelluissa esitelmissä. Se ehdotti kokouksia kehitettäviksi 
siten, että osassa kokouksista pelkästään tanssittaisiin ja osassa keskityttäisiin 
luentoihin ja esittävään musiikkiin. Tanssi saisi siis jatkua kuin ennenkin, mutta 
esitelmät pitäisi valmistella paremmiksi. Tämän varmistamiseksi lehti ehdotti, että 
luennoitsijoille maksettaisiin palkkio. Lisäksi lehti suositteli, että kokouksiin 
pääsisivät vain seuran jäsenet. Kun esitelmistä olisi odotettavissa rahallinen kor-
vaus, liittyisi seuraan varmasti uusia jäseniä. Tärkeäksi uudistukseksi miellettiin 
myös seuran nimenmuutos, ja lehti tarjosi omasta puolestaan nimeä ”Konkordia”, 

                                                        
795 ”Cirkel” tuo mieleen ruotsin kielen sanan ”cirklad”, joka tarkoittaa mm. epäaitoa, pikkutarkkaa 
seremoniallisuutta. SAO 5, C 188. 
796 ”Åbo den 24 april” (pki) ÅU 24.4.1869. 
797 ”Åbo den 15 maj” (pki) 15.5.1869. 
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yksimielisyys. Kuoro, seuranäyttämö ja kesäjuhlat saisivat jatkua entiseen ta-
paan.798  

Komitean ehdotus esiteltiin jäsenistölle lauantai-iltana 29.5.1869.799 Läsnä oli 
”suurehko joukko” asiasta kiinnostuneita. ÅU:n mielestä se kertoi vanhan sivis-
tysseuran uudesta tulemisesta. Komitean ehdotus luettiin ja hyväksyttiin suurelta 
osin sellaisenaan. Erityisen onnistuneina pidettiin ajatusta, että osa kokouksista 
olisi vain kirjallisia iltamia ja osa tanssitilaisuuksia. Mielenkiintoa luentoja koh-
taan voisi entisestään lisätä ilmoittamalla kirjallisten iltamien esitelmöitsijät ja 
aiheet yleisölle etukäteen. Mielenkiintoinen oli sekin uudistus, että seuran johto-
kuntaan tulisi valita vastedes neljä naista. Naiset olivat jo pitemmän olleet aktiivi-
sia sivistysseuralaisia, heidän lukumääränsä oli vuonna 1868 melkein kaksi kol-
mannesta koko jäsenkunnassa,800 joten heidän pääsynsä johtokuntaan oli enem-
män kuin perusteltua. Seuran nimi vaihdettiin, mutta komitean suosittelema ja 
ÅU:n etukäteen markkinoima Konkordia ei saanut enemmistön kannatusta. Sen 
sijaan valittiin nimi Auragillet, mikä kelpasi myös ÅU:lle.801 Lopuksi seuran 
johtokunnalle annettiin valtuudet kirjoittaa vuokrasopimus vanhoista tiloista vuo-
deksi eteenpäin. Lisäksi johtokunta sai tehtäväkseen hakea senaatilta sääntöuudis-
tusten edellyttämää uutta toimilupaa.802  

Sivistysseura jatkoi siis työtään uudella nimellä. Auraseuran ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin kesällä maisteri Alfthan.803 Kesäjuhlat järjestettiin entis-
ten vuosien tapaan. Sanomalehdessä niitä mainostettiin näkyvästi otsikolla ”AU-
RAGILLETS (Bildningscirkelns) SOMMARFEST.804 Koska sivistysseura ja sen 
maineikkaat kesäjuhlat tunnettiin hyvin aikaisemmilta vuosilta, oli syytä pitää 
mainoksissa mukana sivistysseuran nimi. Viikkoa ennen Auraseuraa oli Turun 
Vapaaehtoinen sammutuskunta viettänyt omaa vuosijuhlaansa liehuvin lipuin ja 
raikuvin äksiisein. Juhlat olivat suurimmat siihen mennessä Turussa; rakuunaken-
tälle kaupungin ulkopuolelle oli kokoontunut kolmesta neljään tuhanteen nouseva 
kansanjoukko. ÅU kiinnitti huomiota palokuntajuhlien monipuoliseen toimintaan: 
esteettisellä mielenlaadulla varustetut saivat kuulla laulua ja torvimusiikkia, toi-
minnalliset juhlavieraat ryntäsivät erilaisiin pallopeleihin, ja herkistyivätpä vih-
doin militaristitkin kuullessaan sellaisia käskysanoja kuin ”huomio!” ja ”tahdissa 
                                                        
798 Ibidem. 
799 ”Åbo den 31 maj” (pku) 31.5.1869. 
800 ”Bildningscirkelns årsmöte” (art) ÅU 3.11.1868. 
801 Sanomia Turusta käänsi sen Auraseuraksi. ”Auraseura viettää suvijuhlaansa” (pku) ST 16.7.1869. 
802 ”Åbo den 31 maj” (pku) 31.5.1869. 
803 ”Från Åbo” (kmu) Hbl 7.7.1869. 
804 (ilm) ÅU 12.7.1869. 
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mars!” Lehden mukaan tässä monipuolisessa kansanhuvissa ei ollut muuta vikaa 
kuin että sitä sai Turussa harrastaa liian harvoin. Siksi olikin hienoa, että Auraseu-
ran järjestäisi omat kesäjuhlansa jo viikon kuluttua palokuntajuhlista.805 

Juhla vietettiin ”Ruissalon ”yleisellä käytävällä”, samoilla seuduilla, missä 
sivistysseurankin kesäjuhlat oli pidetty.806 Päivä aloitettiin aamulla puoli yhdeltä-
toista kanuunanlaukauksella ja puheenjohtajan tervehdyksellä. Juhlaohjelmassa 
pääpaino oli musiikilla. C. G. Waseniuksen soittokunta esiintyi, ja musiikkitireh-
tööri oli tilaisuutta varten säveltänyt Auraseuralle oman marssinkin. Lisäksi tarjot-
tiin laulua, leikkejä ja tanssia. 

Seuran talous oli huonolla kannalla, joten suvijuhlille ei enää päässyt veloi-
tuksetta. Jäsenkorttia vastaan sai lunastaa pääsyliput. Herroilta se maksoi 75 pen-
niä, naisilta 50 penniä ja alle 12-vuotiailta lapsiltakin 25 penniä. Ei-jäsenkin pää-
sivät mukaan, sillä menneinä vuosina kesäjuhlat olivat olleet Turussa suuri tapaus, 
osallistujia oli ollut jopa kolminkertainen määrä jäsenistöön nähden. Ulkopuoliset 
maksoivat pääsylipustaan hieman enemmän, miehet markan ja naiset 75 penniä. 
Osallistumiselle tuli hintaa, mikäli ei tyytynyt omiin eväisiin, vaan nautti ulkoil-
malounaan tammien alla ja taffelipianon säestyksellä. Miehet maksoivat lounaasta 
markan ja 50 penniä, naiset saivat senkin hieman halvemmalla, markalla ja 20 
pennillä. Seurahuoneen ravintoloitsija E. Wahlström huolehti lounaan lisäksi 
myös iltapalatarjoilun, ilmoituksen mukaan ”valmiiksi tingittyyn huokeaan hin-
taan”. Höyrypursi Laine kuljetti aikuista juhlakansaa Ruissaloon ja takaisin 25 
pennin hintaan, lapsilta perittiin vain 15 penniä.807 ÅU ei kerro, miten nämä Aura-
seuran ainoaksi jääneet kesäjuhlat onnistuivat. Juhlapäivää seuranneen viikon 
alkuun mennessä Ruotsin lehdet olivat saapuneet, ja niistä saksittiin palstamäärin 
uutisia Gävlen kaupungin tuhonneesta tulipalosta.808  

Syksyn tullen Auraseura aloitti kokoustoiminnan sivistysseuralta perityissä 
omissa tiloissa sillä tavalla uudistettuna, että kokouksia pyrittiin järjestämään 
kahden viikon välein. Joka toinen kokous olisi puhdas huvitilaisuus, joka toinen 
luentoilta. Viimemainituissa kuultiin esitelmä, lausuntaa, laulua ja muuta musiik-
kia. Suuri uudistus oli myös, että kokouksiin pääsisivät ainoastaan seuran jäse-
net.809 Tansseihin ei Edelsköldin tarvinnut rohkaista lukijoitaan samalla tavalla 
kuin kirjallisiin iltamiin: 

                                                        
805 ”Frivilliga Brandkåren i Åbo” (pku) 13.7.1869. 
806 ”Auraseura viettää suvijuhlaansa” (pku) ST 16.7.1869. 
807 ”Auragillets (Bildningscirkelns) Sommarfest” (ilm) ÅU 13.7.1869. 
808 ”Eldsvådan i Gefle” (umu) ÅU 19.7.1869. 
809 ”Auragillet” (ilm) ÅU 24.9.1869. 
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Då man af det med sång, föredrag, deklamation och musik omvexlande pro-
gram har att vänta sig en njutnings- och lärorik afton, borde ingen af före-
ningens medlemmar försumma detta tillfälle att utan någon kostnad angenämt 
och lärorikt kunna tillbringa sin lördagsqväll efter slutade arbetet för veck-
an.810 

Sitaatista käy ilmi, että Auraseura pyrki tosissaan palaamaan sivistysseuran juuril-
le, rakentavan ajanvieton järjestämiseen erityisesti työväestölle. 

Ensimmäinen tanssi-iltama pidettiin syyskuun lopussa, ja kausi päätettiin 
tanssi-iltamiin kolmantena joulupäivänä.811 Näin saatiin syyskaudella pidettyä 
kolmet kirjalliset iltamat ja neljät tanssit. Lukuhuonetta pidettiin auki entiseen 
tapaan. Sinne tilattiin suurin piirtein samat lehdet kuin aikaisemminkin. Marras-
kuun iltamien kirjallinen ohjelma koostui maisteri Wialénin esitelmästä foinikia-
laisten jumalista ja kolmesta lausuntaesityksistä, Wecksellin runosta ”Dvärjens 
hämd”, Runebergin runosta ”Munter” ja lisäksi ”yhdestä huvittavasta koomisesta 
kappaleesta”. Lisäksi kuultiin laulunumeroita ja yksi viulukvartetti. Musiikkiti-
rehtöri Wasenius oli monien toimiensa ohella yhä mukana myös sivistysseuran 
toiminnassa.812 Tilaisuudessa raportoitiin olleen lukuisasti väkeä paikalla, ja ÅU 
oli luottavainen: 

Att dömma af de prestationer, som vid Auragillets litterära soiréer förekom-
mit, samt det intresse för dess sträfvanden som dervid visat sig, har denna fö-
rening utan tvifvel att emotse en lofvande och frugtbringande framtid.813 

Myös tammikuun kirjalliset iltamat houkuttelivat paikalle runsaan kuulijakunnan. 
Esitelmän Revonlahden taistelusta ja kahdesta sen sankarista, Adlercreutzista ja 
Cronstedtista piti N. H. Pinellon poika, upseeri-liikemies Julius Pinello.814 

                                                        
810 ”Koska laulua, esitelmiä, lausuntaa ja musiikkia tarjoavan vaihtelevan ohjelman johdosta on 
odotettavissa nautinnollinen ja opettavainen ilta, ei kenenkään yhdistyksen jäsenen pitäisi laiminlyödä 
tilaisuutta viettää työviikon päätteeksi lauantai-ilta mukavasti ja opettavaisesti.” ”Auragillet håller” 
(pku) ÅU 16.10.1869. 
811 Kokoustoiminta oli syyskaudella suunnitelmallista ja säännöllistä, ja Auraseura oli ÅU:n etusivun 
ilmoituksissa lähes viikoittain: esim. ”Auragillet” (ilm) ÅU 24.9.1869; ”Auragillet” (ilm) ÅU 
12.10.1869; ”Auragillet” (ilm) ÅU 21.10.1869; ”Auragillet” (ilm) ÅU 6.11.1869; ”Auragillet” (ilm) 
ÅU 16.11.1869; ”Auragillet” (ilm) ÅU 4.12.1869; ”Auragillet” (ilm) 21.12.1869. 
812 ”Auragillets soiré” (pku) ÅU 9.11.1869; ”Från Åbo” (kmu) Hbl 12.11.1869. 
813 ”Päätellen niistä esityksistä, joita Auraseuran kirjallisissa iltamissa on pidetty, sekä siitä mielen-
kiinnosta, jota niiden yhteydessä on osoitettu, on tällä yhdistyksellä epäilemättä lupaava ja hedelmäl-
linen tulevaisuus edessään.” ”Auragillets soiré i lördags” (pku) ÅU 9.11.1869. 
814 ”Auragillets litterära soiré” (pku) ÅU 24.1.1870; SKB 8, 711. 
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Auraseuran ensimmäinen ja myös viimeiseksi jäänyt vuosikokous pidettiin 
lauantaina 5. helmikuuta 1870. Kokouksen asialistalle ilmoitettiin erityisesti kes-
kustelu seuran taloudellisesta tilanteesta.815 Jos toimittaja Edelsköldillä olikin 
ajankohtaista kerrottavaa Auraseuran taloudesta, ei hän vielä julkaissut tietoja 
lehdessään. Vanhoista erovuoroisista johtokunnan jäsenistä mm. puheenjohtaja 
Alfthan ei ollut käytettävissä uudelle kaudelle. Uudelle toimikaudelle jatkoivat 
kihlakunnantuomarit Edelsköld ja Malm, maisterit Hjelt ja Nylander, konsuli 
Boss, insinööri Rönneholm, tehtailija Holm ja tynnyrintekijämestari Lindh. Aikai-
sempien päätösten mukaan otettiin johtokunnan jäseniksi nyt myös naisia, ja vali-
tuiksi tulivat rouva Westling sekä neidit Engdahl, Gyllenbögel ja Säve.816 Sen 
sijaan kisällejä tai työläisiä ei vieläkään huolittu johtokuntaan. Ammatin perus-
teella tynnyrintekijä Lindh ja mahdollisesti tehtailija Holm olivat työväkeä lähellä 
olevat johtokunnan jäsenet. Johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran sunnuntai-
na 13. helmikuuta ja valitsi puheenjohtajakseen ÅU:n päätoimittajaksi vuoden-
vaihteessa siirtyneen Edelsköldin.817 

Auraseura lopetetaan 

Edelsköld julkaisi toimintakertomuksen lehdessään vasta kaksi viikkoa myö-
hemmin. Siitä käy ilmi, että Auraseuran velat olivat kasvaneet puolivuotiskaudel-
la tammikuun 1. päivään 1870 mennessä yli tuhannella markalla. Edellisen vuo-
den toukokuussa ne olivat olleet noin 1 600 markkaa, mutta vuoden lopussa jo 
2 662 markkaa 96 penniä.818 Tulopuolella kokoukset olivat tuottaneet jäsenten 
mukanaan tuomien ”matkustavaisten” myötä vain 320 markkaa, mistä voi päätel-
lä, että syyskauden seitsemässä kokouksessa oli käynyt keskimäärin kolmekym-
mentä vierailijaa. Se ei ole kovinkaan suuri määrä, eikä tämä tuotto riittänyt kat-
tamaan edes kokoustoiminnan kuluja, jotka nousivat lähes 360 markkaan. Teatte-
riesitykset olivat sen sijaan tuottaneet noin 960 markkaa. Summa oli kohtalainen, 
mutta ei yhtä hyvä kuin edellisenä toimintavuonna (1 147 markkaa). Jäsenmak-
suista seura sai tuloja 1 260 markkaa, mutta nämäkin olivat pudonneet lähes kol-
manneksella (1 920 markkaa). Jäsenmaksujen perusteella voi tehdä vain summit-
taisia arvioita seuran jäsenmäärästä, mutta karkeasti arvioiden Auraseuralla oli 
vuonna 1870 noin 200 ja 250 välillä. Jäsenmäärä ei välttämättä ole kovin pieni, 

                                                        
815 ”Auragillets samtliga medlemmar” (ilm) ÅU 1.2.1870. 
816 ”Vid Auragillets årsmöte” (pku) ÅU 7.2.1870. 
817 ”Auragillets nya bestyrelse” (ilm) ÅU 10.2.1870; ”Åbo den 19 februari” (pki) ÅU 19.1.1870. 
818 ”Åbo den 24 april” (pki) ÅU 24.4.1869; ”Åbo den 19 februari” (pki) ÅU 19.1.1870. 
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mutta se oli pudonnut noin kolmannekseen siitä, mitä Sivistysseurassa parhaim-
millaan. Jäsenkunta oli koko ajan vähenemässä, eikä Auraseura kyennyt kääntä-
mään kehitystä. 

Kaikkiaan Auraseuran tulot nousivat hieman yli kolmeen tuhanteen mark-
kaan. Se oli vähemmän kuin entisellä Sivistysseuralla, jolla tulot olivat normaali-
vuosina neljästä viiteen tuhanteen markkaa, muttan mistään tulojen romahdukses-
ta ei voi puhua. Taloudenpidon varsinainen ongelma oli menopuolella. Seuran 
suurin kiinteä menoerä olivat vuokrakulut, 1 664 markkaa, minkä päälle piti mak-
saa vielä valaistuksesta ja lämmityksestä 637 markkaa. Muut menot olivat tähän 
verraten vähäisiä, lukusaliin tilattavat sanomalehdet maksoivat ainoastaan 182 
markkaa. Sekalaisia, erittelemättömiä menoja kertyi toimintavuonna 1869–70 
tosin peräti 1 023 markkaa.819 Suurin osa niistä koostui ilmeisesti teatterinäytäntö-
jen kuluista. Julkaistuista tiedoista käy riittävän hyvin ilmi, että Auraseuran talo-
utta painoi raskaammin toimitilojen korkea vuokra. Vuokrakulut, noin 2 300 
markkaa vuodessa, eivät olleet missään järkevässä suhteessa seuran tuloihin. Sa-
tunnaisista tilaisuuksista seura sai vuokratuloja hieman yli 500 markkaa, mutta 
nekin olivat laskeneet lähes kolmannekseen edellisvuotisesta (1 330 markkaa).820 
Tilojen käyttöaste ei ollut kovin korkea. Toimintaa oli mahdoton ylläpitää, kun 
tärkein tulolähde eli jäsenmaksut eivät kattaneet kuin puolet vuokramenoista. 

Auraseuran talous oli helmikuussa 1870 entistäkin huonommalla tolalla. 
Vaikka toimintaa yritettiin tarmokkaasti jatkaa, kokouksia ei enää kyetty pitämään 
suunnitelman mukaan. Erityisesti kirjallisten iltamien järjestäminen osoittautui 
hankalaksi. Niitä pidettiinkin ainoastaan lauantaina 22.1., maanantaina 28.2. ja 
tiistaina 5.4. Normaalista poikkeavat ja työväelle hankalat kokouspäivät selittyvät 
siitä, että kahdella viimeisellä kerralla kokousta ei voitu järjestää suunnitelman 
mukaan sunnuntai-iltana 27.2. ja 27.3. Helmikuussa kirjallisia iltamia siirrettiin 
samalle illalle sattuneen Turun Soitannollisen seuran konsertin johdosta. Maalis-
kuun kokous siirrettiin ”sattuneesta syystä”, mahdollisesti esitelmöitsijän esteen 
vuoksi. Kokousta lykättiin reilulla viikolla tiistaipäivään, sillä edeltävinä päivinä, 
sunnuntaina ja maanantaina, oli jälleen Soitannollisen seuran konsertti. Pääsiäis-
viikon tiistaina 5.4. pidettiin sitten Sivistysseura/Auraseuran kymmenvuotisen 
historian viimeiset kirjalliset iltamat. Esitelmän piti apulaisrehtori Hjelt, vanha 
sivistysseuralainen ja rutinoitunut puhuja.821 Ainoastaan tanssi-iltamat kyettiin 

                                                        
819 Ibidem. 
820 ”Åbo den 24 april” (pki) ÅU 24.4.1869. 
821 ”Auragillet anställer lördagen” (ilm) ÅU 20.1.1870; ”Uppskjuten soiré” (ilm) ÅU 26.3.1874; 
”Musikaliska sällskapet i Åbo” (ilm) ÅU 26.3.1870; ”Auragillet anställer” (ilm) ÅU 2.4.1870. 
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kevätkaudella järjestämään säännöllisesti kerran kuukaudessa, 15.1., 13. 2., 13. 3., 
ja 23. 4. Nämä kokoukset sattuivat kaikki joko lauantai- tai sunnuntai-illoille.822 
Tanssi-iltamien suosio oli Auraseurassakin kirjallisia iltamia suurempi. 

Kirjastoa pidettiin loppuun asti avoinna kahdesti viikossa kaksi tuntia kerral-
laan, keskiviikko- ja lauantai-iltaisin kuudesta kahdeksaan. Vaikka lainakirjoja 
pidettiin aikaisempaa paremmin jäsenten saatavilla, ei lainauksia kertynyt viimei-
sen vuosikertomuksen mukaan enempää kuin 1600. Jo viisi vuotta aikaisemmin 
lainauksien lukumäärä oli ollut yli kolme tuhatta ja vuonna 1866 peräti viisi ja 
puoli tuhatta. Kirjasto oli kuitenkin seuralle ja sen jäsenille jatkuvasti tärkeä, ja 
vuosikokouksessa 1870 arvioitiinkin, ettei niiden jäsenten määrä ollut vähäinen, 
jotka lunastivat vuosittaisen jäsenlippunsa pelkästään kirjaston vuoksi.823  

Kuoron toiminnasta ei lehdissä näy vuosina 1869–70 enää mainintoja, joskin 
on luultavaa, että se esiintyi ainakin jollain kokoonpanolla seuran kirjallisissa 
iltamissa. Myöskään teatteriesityksiä ei mainostettu kevätkaudella 1870. Sen 
sijaan jäseniä yritettiin innostaa uusiin harrastuksiin, perustettiin jopa shakkiker-
ho. Jo syyspuolella muutamat pelin harrastajat olivat tavanneet kokoontua seuran 
huoneistoon. Uusia pelistä kiinnostuneita kutsuttiin keskiviikkona 2.3.1870 klo 8 
illalla Auraseuran tiloihin. Ajankohta osoittaa, että shakkikerhokin kokoontui 
työväelle sopivana ajankohtana. Ilmeisesti kiinnostuneita löytyi, sillä shakkipelis-
tä pidettiin myös erillinen esitelmätilaisuus seuran tiloissa toisena pääsiäispäivä-
nä, maanantaina 4. huhtikuuta 1870.824 

Sinnikkäistä yrityksistä huolimatta Auraseura ei kyennyt kääntämään sen pa-
remmin talouttaan kuin toimintaankaan uuteen nousuun. Huhtikuun lopulla 1870 
oli jälleen pidettävä kokous, jonne kaikkia jäseniä kutsuttiin keskustelemaan tär-
keistä taloudellisista aisoista ja tekemään päätöksiä seuran tulevaisuudesta.825 
Jokavuotisesta kriisikokouksesta oli tullut jo melkein tapa, mutta nyt tilanne oli 
vakavampi kuin koskaan aikaisemmin. Kokousilmoituksessa mainittiin erityisesti 
keskustelu seuran taloudellisesta tilanteesta. Vanhaan sivistysseuraan oli koettu 

                                                        
822 ”Auragillet anställer nästkommande lördag” (ilm) ÅU 11.1.1870; ”Danssoiré å Auragillet” (ilm) 
ÅU 10.2.1870; ”Auragillet anställer i morgon” (ilm) ÅU 12.3.1870; ”Auragillet anställer danssoiré” 
(ilm) 21.4.1870. 
823 ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af dess tillvarelses nu 
tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864; ”Berättelse för bildningscirkelns femte verksamhetsår” (art) 
ÅU 29.11.1866; ”Åbo den 19 februari” (pki) ÅU 19.2.1870; ”Auragillets bibliotek” (ilm) ÅU 
15.3.1870. 
824 ”Auragillet håller” (pku) ÅU 14.10.1869; ”De af Auragillets medlemmar” (ilm) ÅU 28.2.1870; 
”Auragillet anställer” (ilm) ÅU 2.4.1870. 
825 ”Auragillets samtliga medlemmar” (ilm) ÅU 28.4.1870. 
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puhaltaa elämää vaihtamalla nimeä ja linjaamalla toimintaa paremmin työväen 
sivistämispäämäärää vastaavaksi. Kaikki voitava oli tehty siinä hyvässä tarkoituk-
sessa, että turkulaiset kiinnostuisivat uudelleen sivistystyöstä. Vuokramenojen 
kattamiseksi olisi tarvittu runsaasti uusia jäseniä, mutta heitä seura ei onnistunut 
värväämään. Toimintavuoden 1869–70 perusteella oli kuitenkin nähtävissä, ettei-
vät esitelmätilaisuudet – kenties paria poikkeusta lukuun ottamatta – enää saaneet 
turkulaisia samalla tavalla liikkeelle kuin vuosikymmenen alkuvuosina. Sivistyk-
sen ja huvitusten tarjonta kaupungissa oli kokonaan toista luokkaa kuin vuosi-
kymmenen alkupuolella. Teatteriseurueita kävi useammin, konsertteja järjestettiin 
enemmän. Auraseuran tanssi-iltamissa kävi väkeä, mutta kirjallisissa iltahuveissa 
esitetty musiikki ei kyennyt kilpailemaan kaupungin lisääntyneen musiikkitarjon-
nan kanssa, eikä varsinkaan C. G. Waseniuksen ajankäytön kanssa.826  

Kokouksesta ei julkaistu tuoreeltaan mitään selostusta, mikä viittaa siihen, et-
tä taloudellisista tappioista ei vielä ollut täyttä selvyyttä. Tärkein voitiin kuitenkin 
tehdä, ja kokous päätti yksimielisesti Auraseuran lopettamisesta.827 Sen jälkeen oli 
enää purettava vuokrasopimus ja järjestettävä seuran omaisuuden realisointi. 
Kaikki tämä vei oman aikansa, mutta käytännössä Turun Sivistysseura/Aurakilta 
lakkasi toimimasta jo toukokuussa 1870. Vasta marraskuussa huutokaupattiin 
yhdistyksen kirjasto. Lähes kahden tuhannen niteen kokoelma myytiin vaatimat-
tomaan 650 mk hintaan.828  

Vasta tämän jälkeen voitiin seuran tilinpäätös viimeistellä, ja sen valmistuttua 
saattoi ÅU:n päätoimittaja, Auraseuran viimeinen puheenjohtaja K. J. Edelsköld 
palata vielä kerran seuran asioihin.829 Tilinpäätösasiakirjojen pohjalta hän selvitti, 
että Auraseuran velat olivat kesäkuun alkuun 1870 mennessä kasvaneet lähes 
kolmeen tuhanteen markkaan (2 926 mk). Ne olivat näin ollen viimeisen toimin-
tavuoden kuluessa lähes kaksinkertaistuneet. Seuran toiminta osoitti kuitenkin 
koko tilivuonna mennessä 418 markan tulosta, millä summalla Auraseura oli osal-
listunut Sivistysseuran velkojen maksuun. Mikäli seura olisi jatkanut toimintaansa 
entiseen tapaan vuoden loppuun ja maksanut huoneistonsa vuokran, valaistuksen, 
lämmityksen ja siivouksen sekä vakuutusmaksut, olisivat velat lisääntyneet aina-
kin lähes 500 markalla. Edelsköld teroitti tämän johdosta lukijoille, että Auraseu-
                                                        
826 Turun Soitannollinen seura oli aloittanut orkesteritoimintansa vuonna 1868, ja sen ensimmäisenä 
musiikillisena johtajana vuoteen 1872 toimi juuri Wasenius.  Soitannollinen seura piti konserttinsa 
säännöllisesti Seurahuoneella, ja Waseniuksen, jonka varassa myös Auraseuran kokousten musiikki 
usein oli, joutui luonnollisesti asettamaan orkesterinsa etusijalle. Jutikkala 1957b, 912–915. 
827 ”Åbo den 10 december” (pki) ÅU 10.12.1870. 
828 ”F.d. Auragillets bibliothek” (pku) ÅU 17.11. 1870. 
829 ”Åbo den 10 december” (pki) ÅU 10.12.1870. 
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ran vastuullisten toimijoiden oli jo keväällä tunnustettava taloudelliset realiteetit. 
Ainoa keino kasvavan velkakierteen katkaisemiseksi oli lopettaa toiminta koko-
naan.830  

5.6 Turun Sivistysseuran vuosikymmen 

Turun sivistysseuran perustamisessa 1850- ja 1860-lukujen vaikuttivat monet eri 
suuntiin vetäneet tekijät. Kaupungin kulttuurielämän monitoimimies N. H. Pinello 
oli tuonut asian ensimmäisen kerran julkisuuteen jo vuonna 1856. Hän oli lehti-
miehenä seurannut Ruotsin sivistysseuraliikettä alusta alkaen. Toinen ruotsalaisen 
liikkeen tuntija oli J. W. Lillja, kustantaja ja liikemies, joka hänkin vaikutti sivis-
tysseurassa. Ratkaisevan aloitteen tekivät kuitenkin kaupungin käsityöläisnuoru-
kaiset. Käsityöläisten koulutusta uudistettiin 1850-luvun lopulla, ja tällöin otettiin 
kuorolaulu sunnuntai- ja iltakoulujen opetusohjelmaan. Tästä taideaineesta kasvoi 
pian järjestäytynyttä kuorotoimintaa, jonka piiristä sorvarinkisälli, sittemmin 
mestari ja tehtailija Frans Paulin etunenässä astuivat esiin. Samoin kuin puolitois-
ta vuosikymmentä aikaisemmin Ruotsissa, elinkeinovapauden toteuttaminen antoi 
ratkaisevan sysäyksen. Alkava ammattikuntien alasajo pakotti kisällit ja oppipojat 
arvioimaan asemansa uudelleen. Kun ammattikuntien tarjoama sosiaalisen nousun 
perinteinen väylä oli umpeutumassa, käsityöläisnuorison oli etsittävä uusia reitte-
jä.  

Näistä aineksista Turun Sivistysseura sitten perustettiin. Toimintaa suunnitel-
tiin päältä päin yksituumaisena, mutta seuran säätyläinen johto otti aloitteen pian 
käsiinsä. Patriarkaalinen valvonta teki käsityöläisistä tällöin pikemminkin toimin-
nan kohteita. Sivistysseura ei siis ollut valmiiksi säätyläisjohtoinen, se tehtiin 
sellaiseksi. Kaikkein selvimmin seuran säätyläinen viritys näkyi kielikysymykses-
sä. Sivistysseura pysyi käytännössä ruotsinkielisenä, vaikka se alkuvaiheissaan 
pyrki ottamaan huomioon myös suomenkieliset. Suomenkielisiä kirjoja oli kirjas-
tossa jonkin verran, ja muutama suomenkielinen esitelmäkin pidettiin. Jäsenmäärä 
nousi heti yli kuudensadan, mikä oli lähestulkoon samaa tasoa kuin Ruotsin suu-
rimmissa sivistysseuroissa. Kokouksiin saattoi parhaimmillaan tulla tuhat henkeä 
ja kesäjuhlille vieläkin enemmän, parhaimmillaan 1 500 henkeä. Kesäjuhlat olivat 
niin onnistuneita, että ne kannustivat kaupungin vapaaehtoisen palokunnan sa-
manlaisten kansanjuhlien järjestämiseen. Naisten osuus sivistysseuran jäsenkun-
nasta oli huomattava. Säilyneistä tiedoista käy ilmi, että heidän lukumääränsä 

                                                        
830 Ibidem. 
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jopa ylitti miespuolisen jäsenkunnan. Jäsenkunnan kielellisestä koostumuksesta ei 
ole tietoja, mutta enemmistö saattoi hyvinkin olla suomenkielisiä. Huolimatta 
vähäisestä tarjonnasta seura pystyi elinkaarensa aikana menestykselliseen toimin-
taan yli kielirajan. Ohjelmatarjonnassa suosituimmaksi nousi kuukausikokouksen 
päättävä tanssi, eikä kielikysymys noussut siinä ratkaisevaan osaan. 

Turun Sivistysseura kaatui vuonna 1869 talousvaikeuksiin. Toimintaa yritet-
tiin jatkaa vielä uudella nimellä, mutta Auraseura ei jaksanut sinnitellä kuin vuo-
den päivät. Sen viimeistä puheenjohtajaa Karl Johan Edelsköldiä harmitti se ar-
vostelu, jota seuran raha-asioista ja muista lopettamiseen johtaneista syistä kau-
pungilla harrastettiin. Auraseuran selän taittanut velkataakka oli jo sivistysseura-
vuosien perua, ja kaikkein vähiten syytä oli moittia jatkamaan perustetun uusen 
seuran jäseniä ja johtokuntaa. Viimeisessä seurasta laatimassaan artikkelissa Edel-
sköld ei halunnut vastata tähän arvosteluun, vaan yritti katsella asioita laajemmas-
ta perspektiivistä. 

Men i detta förhållande ligger dock tillika en lärdom och en tröst åt framti-
den, och detta är hvad vi slutligen och förnämligast ansett oss höra i saken 
framhålla -- ty då felet icke var idéns utan låg i det alltför vågade förfarings-
sättet, så kan man icke annat än antaga att en dylik förening, ånyo bildad och 
handhaft efter en bättre ekonomisk plan, skall hafva en god framtid för sig. -- 
Den tanke som uppbär dessa sträfvanden skall icke i längden gå under, om än 
den rätta formen för dess förverkligande ännu icke är funnen.831 

Edelsköldin sanat vaikuttavat jälkikäteen harvinaisen kaukonäköisiltä. Merkittä-
vää on, että hän mielsi johtamansa Auraseura/Sivistysseuran nimenomaan aatteel-
lisena yhdistyksenä. Seuran toimintaa kantanut aate jäisi elämään, vaikka sen 
toteuttamiselle ei vielä onnistuttu löytämään oikeita muotoja.  

Mikä aate Edelsköldillä oli mielessään? Sanat voi tietysti lukea monella ta-
valla: luottamuksena työväestön sivistykselliseen edistymiseen, uskona säätyjen 
välisen tasa-arvon tai ainakin sivistyksellisen tasa-arvon edistymiseen, tai ylipää-
tään vakaumuksena sivistyksen suureen vetovoimaan, ihmisen kasvuun ja kasva-
tuksellisuuteen. Edelsköldin sanat ilmentävät osuvasti sivistyneistön suurta tarvet-

                                                        
831 ”Mutta tässä asiassa on meille yhtä hyvin toivoa kuin lohtuakin tulevaisuutta ajatellen, ja tätä me 
lopuksi erityisesti haluamme painottaa -- sillä koska vika ei ollut aatteessa vaan aivan liian uskaliaas-
sa menettelytavassa, voi täydellä syyllä odottaa että samanlaisella yhdistyksellä, uudelleen perustettu-
na ja paremmalla taloudellisella suunnittelulla, on valoisat tulevaisuudennäkymät. -- Sitä ajatusta, 
joka kannattelee näitä pyrintöjä, ei voi pitkän päälle tuhota, vaikka oikeita muotoja sen toteuttamisek-
si ei ole vielä löydetty.”  ”Åbo den 10 December” (pki) ÅU 10.12.1870. 
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ta löytää yhteinen kansa, mikä purkautui heittäytymisenä ajalle ominaiseen sivis-
tysidealismiin. Auraseuran puheenjohtaja oli päättäväisesti pyrkinyt takaisin sivis-
tysseuran juurille, 1860-luvun hauraaseen sivistysseura-aatteeseen: (käsi)työväen 
nuorison sivistykselliseen edistämiseen. Viimeisessä sivistysseura-artikkelissaan 
hän ilmaisi luottamuksensa siihen, että Turun Sivistysseura/Auraseura oli toimin-
nassaan löytänyt tämän yhteiskunnallisesti olennaisen ja tärkeän pyrkimyksen, 
jolla tulevaisuudessa olisi vielä suuri merkitys. 
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6 Helsingin Handtverkaresångförenigen 

Helsinki oli 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä vain runsaan kolmen 
tuhannen hengen kokoinen kaupunki. Väkimäärä oli kolmannes Turun asukas-
määrästä, mutta pääkaupungiksi tulon jälkeen aloitettiin suurisuuntaiset rakennus-
työt ja asukasluku lähti ripeään nousuun. Vuonna 1830 se oli noussut jo yli kym-
menentuhannen ja vuoteen 1870 mennessä noin kolmeenkymmeneentuhanteen.832  

Korkeimman ammattitaidon omaavia ja arvostetuimpia työläisiä olivat käsi-
työkisällit. Kaikkia käsityön työntekijöitä; kisällejä, oppipoikia, verstaiden työ-
renkejä ja kauppapuotien palvelijoita oli Helsingissä vuosina 1850–1870 noin 
yhdeksänsadan ja tuhannen hengen välillä. Koko 1800-luvun alkupuolen oli jat-
kunut kehitys, jossa kisällien ja oppipoikien lukumäärä mestaria kohden kasvoi. 
Kisällien oli yhä vaikeampi kohota mestarin arvoon ja asemaan. Kisälleille kuului 
lisäksi oikeus usein vuosikausia kestävillä kisällivaelluksilla kehittää ammattitai-
toaan, ja pääkaupunkiin hakeutui normaalioloissa kymmeniä kisällejä vuosittain. 
1830-luvulta lähtien kisällit suuntasivat opintiellään myös naapurimaihin, aluksi 
Ruotsiin, mutta vuosien mittaan Pietari tuli yhä suositummaksi. 1860-luvun alku-
puolella vuosittain keskimäärin 62 helsinkiläistä kisälliä otti passin keisarikun-
taan.833 

Tehtaan työntekijät olivat toinen suuri työntekijäryhmä, ja tämä ryhmä kasvoi 
nopeasti. Vuonna 1850 Helsingissä oli vain noin kuusisataa tehtaan kisälliä, kont-
toristia, työmiestä, oppipoikaa ja naistyöntekijää, mutta vuoteen 1870 mennessä 
heidän lukumääränsä oli noussut jo yli kahdentuhannen. Teollistumisen murros-
kauden tuotanto oli työvoimavaltaista, ja käsityöläisestä taustasta oli perintönä, 
että tehtaan isäntä tarjosi monille työntekijöilleen myös vaatimattoman asunnon. 
Vasta 1860-luvulta alkaen Helsingin tehdaslaitosta alkoivat kasvattaa kokoaan, ja 
vuonna 1874 kaupungissa oli jo kahdeksan yli sadan hengen tehdasta. Tehtaan 
työntekijöitäkin enemmän oli Helsingissä kaupungin omaa suojeluväkeä. Suurin 
osa heistä oli kaupungin ulkotyöväkeä: kirvesmiehiä, kadunlaskijoita, kuorma-
ajureita, rahdinsoutajia ja moninaisia sekatyömiehiä, joiden lukumäärä vuonna 
1870 oli yli kaksi ja puoli tuhatta. Ylivoimaisesti suurin työntekijäryhmä pääkau-
pungissa oli kuitenkin säätyläis- ja porvariskotien palkolliskunta. Vuosisadan 
puolivälissä kolmasosa maalta muuttaneista oli piikoja tai renkejä, ja koko palve-
luskunnan lukumäärä nousi Helsingissä vuonna 1870 noin viiteen tuhanteen. 

                                                        
832 Waris 1950, 9–12. 
833 Waris 1950, 39–42. 
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Palkollisten osuus kokonaisväestöstä oli lähes viidennes, mikä oli huomattavasti 
yli maan keskitason (11 %).834 

Helsingin palkkataso oli 1800-luvun puoliväliin mennessä noussut maan kor-
keimmaksi. Ainoastaan turkulaisten sekatyömiesten palkat pystyivät vuonna 1870 
kilpailemaan Helsingin vastaavien palkkojen kanssa. Viipurissa, Oulussa ja Tam-
pereella, palkat olivat selvästi pienempiä. Helsinki oli näin ollen sangen vetovoi-
mainen kaupunki, ja elinkeinoelämän vapautuessa nouseva tehdastyö tarjosi pal-
velustyön ohella yhä enemmän työmahdollisuuksia. Näin muuttajia tuli entistä 
enemmän muualtakin kuin Uudeltamaalta ja suomenkielisten osuus kaupungissa 
alkoi nousta. Työväelle tarjottu sivistystoiminta oli vielä 1860-luvun puolella 
lähes säännönmukaisesti ruotsinkielistä, vasta seuraavalta vuosikymmeneltä alka-
en lisääntyi myös suomenkielinen tarjonta.835  

6.1 Lauluseuran alkutaival 

6.1.1 Källströmin kellariteatteri 

Pääkaupungin maalarinkisälleillä oli omaehtoista laulu- ja näyttämöharrastusta jo 
1800-luvun puolivälissä. Robert Castrén kertoi vuonna 1875, että 1850-luvun 
alussa erään suurehkon maalariliikkeen oppipojat ja kisällit ryhtyivät harjoittele-
maan vaatimattomia näyttämökappaleita, joita he esittivät tuttavilleen pientä pää-
symaksua vastaan. Tästä kehittyi Handtverkaresångföreningen-niminen käsityö-
läiskuoro.836 

Kyseessä oli maalarimestari, tehtailija Lars Johan Källströminin (1809–1878) 
työväen parissa virinnyt näyttämöharrastus.837 Se alkoi jo vuonna 1849, ja tehtai-
lija oli itse tämän toiminnan harras tukija. Mathias Weckström kertoo teatterihis-
toriassaan, että käsityöläisten amatööriteatteri oli saanut alkunsa sattumuksesta. 

                                                        
834 Waris 1950, 81–109. 
835 Waris 1950, 117–131. 
836 ”Arbetareföreningar i Finland” (art) HD 18.2.1875. 
837 Källström oli pääkaupungin käsityöläisten koulutuksen ja sivistysharrastusten monipuolisimpia 
edistäjiä. Källström oli maalarien ammattikunnan oltermanni, ja piti 1840- ja 1850-lukujen vaihteessa 
yllä yksityistä maalarinkoulua. Muutaman vuoden toimineen maalarinkoulun lisäksi hän oli 1860-
luvun alussa perustamassa mm. Helsingin kansankirjastoa ja toimi vuonna 1871 perustetun yksityisen 
käsiteollisuuskoulun johtajana. Hänellä oli useita tehdaslaitoksia. Vuonna 1840 hän oli saanut erioi-
keuden ruumisarkkutehtaalle ja vuonna 1848 peili- ja kultaustehtaalle. Edellinen oli toiminnassa 
vuoteen 1869, jälkimmäisestä hän luopui jo vuonna 1859. Komeasta nimestään huolimatta tehtaat 
olivat pieniä käsityöverstaita, jossa oli keskimäärin neljästä seitsemään työntekijää. ”I går på morgo-
nen afled” (art) HD 18.12.1878; Kovero 1950, 552–556; Närhi 1963, 90–91. 
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Joku Källströmin kisälleistä oli lainannut näytelmäkappaleen ”Skomakaren och 
hans fru”, joka oli verstaassa turmeltunut. Vahinko korvattiin, mutta turmeltunut 
kappale jäi kisälleille, jotka lukivat sitä innokkaasti. He rohkaistuivat näyttele-
mään kappaletta, ensin osia, mutta lopulta koko näytelmän. Näin muodostui maa-
larinverstaan työntekijöistä vakituinen amatööriteatteri, ”källströmiläiset”, joka 
antoi näytäntöjä talvikaudella, useimmiten joulun aikaan, aina vuoteen 1859 asti. 
Näytelmäesityksistä tuli vähitellen suosittuja iltamahuveja, kun näytäntöjen päät-
teeksi pantiin tanssiksi pianomusiikin säestyksellä. Källströmin kerrotaan tarjon-
neen sekä näyttelijöille että koko yleisölle teetä. Verstaan näyttämölle mahtui 150 
katsojaa, ja useimmiten näyteltiin täydelle salille. Katsojat olivat suurimmaksi 
osaksi käsityöväestöä, mutta myös Zachris Topelius ja Fredrik Cygnaeus maini-
taan källströmiläisten suosijoina.838 

On siis hyvä syy pitää vuotta 1849 ja Källströmin maalarinverstasta työväen 
sivistystyön merkkipaaluna Suomessa. Näyttämötoiminnan lisäksi kisällit muo-
dostivat keskuudessaan syyskuussa 1852 kvartetin, joka alkoi omin päin harjoitel-
la laulua. Tämä källströmiläisten lauluryhmä liittyi alkuvuodesta 1857 perustet-
tuun Käsityöläisten Lauluseuraan, Handtverkaresångföreningeniin.839 Kuoron 
perustamispäiväksi mainitaan seitsemäs helmikuuta 1857, mitä ei ole syytä epäil-
lä, sillä seuran vuosijuhlaa vietettiin sittemmin aina helmikuun alussa.840 Lehtien 
palstoille Handtverkaresångförening pääsi perustamisvuotensa lopulla. Helsing-
fors Tidningar kertoi lyhyessä uutisessa vuoden 1857 viimeisessä numerossa, että 
käsityöläisten nuoremman jäsenkunnan keskuudessa oli syksyllä perustettu laulu-
seura, jonka myötä tuli mahdolliseksi omistaa muutama vapaa tunti viikossa mo-
niäänisen kuorolaulun harjoittamiseen.841 Kirjoittaja suhtautui tähän lauluharras-
tukseen myönteisesti, vaikka hänen tietonsa kuoron perustamisesta olivatkin epä-
tarkat. Lehti puhui edelleen lämpimästi kuorolaulun sivistävästä vaikutuksesta ja 
piti erinomaisena, että tällainen toiminta oli saanut jalansijaa verstaiden ja työpa-

                                                        
838 Weckström 1864, 45–59; ”Handtverkssångföreningen” (pku) HT 9.2.1865; ”Källströmska teatern” 
(art) Lördagen 14.9.1935; Waris 1950, 127; Tiusanen 1969, 77. Lördagen-lehdessä julkaistun artikke-
lin kirjoittaja on lehden julkaisija Victor ”Vicke” Petterson. Hän toimi isänsä tavoin kirjapainoalalla ja 
jatkoi tämän harrastusta Helsinkiä ja helsinkiläisiä koskevan muistitiedon kerääjänä. Koskinen 2008 
839 ”Hantverkaresångföreningen” (pku) HD 8.2.1865; Handtverkaresångföreningen on myös mainittu 
Suomen musiikin historian ensimmäisessä osassa Käsityöläisten Lauluyhdistyksen nimellä. Dahlström 
– Salmenhaara 1995, 339. 
840 ”Hantverkaresångföreningen” (pku) HD 8.2.1865; Dahlström – Salmenhaara 1995, 396–397. 
Dahlström pitää tätä Helsingin käsityöläiskisällien lauluseuraa yliopistosta riippumattoman kuorotoi-
minnan uranuurtajana maassamme. 
841 ”Ett sångsällskap” (pku) HT 30.12.1857. 
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jojen nuorten miesten keskuudessa.842 1850-luvulta lähtien kuoroharrastusta alet-
tiin pitää yhtenä sivistyksen merkkinä ja myös sivistystyön välikappaleena. Alun 
perin ylioppilas- ja porvaripiirien henkevät vapaa-ajan harrastukset alkoivat näin 
siirtyä myös työväestön ulottuville. 

Handtverkaresångföreningenin ensimmäisten jäsenten joukosta löytyy Käll-
strömin verstaassa vaikuttanut kolmikko, maalarinkisällit Carl Östfeldt, Konstan-
tin Lohm ja Fredrik Sundström. Viimemainittua pidetään kisälliteatterin johto-
hahmona. Östfeldtistä tuli puolestaan Handtverkaresångföreningenin ensimmäi-
nen puheenjohtaja.843 Näyttelevien ja laulavien kisällien ohella suuri vaikutus 
Handtverkaresångföreningenin menestyksekkäälle alkutaipaleelle oli myös en-
simmäisellä kuoronjohtajalla, lääketieteen kandidaatti Erik August Hagforsilla 
(1827–1913).844 Hän vaikutti myös sunnuntaikoulun laulunopettajana, joten oli 
kuoronjohtajaksi luonnollinen valinta. Hagfors toimi tässä tehtävässä vuoteen 
1862 asti.845 

6.1.2 Fredmanin epistoloita ja suomalaisia kansanlauluja 

Hagforsin ei tarvinnut harjoituttaa uuden kuoronsa ohjelmistoa alkeista, sillä 
Handtverkaresångföreningenistä lohkaistu vahvistettu kvartetti esiintyi jo vuoden 
1857 lopulla kutsutuille henkilöille. Se esitti Helsingfors Tidningarin mukaan 
hämmästyttävän puhtaasti suomalaisia ja ruotsalaisia kansanlauluja sekä joitakin 
Bellmanin kappaleita.846 Kyseessä lienee ollut källströmiläisten kvartetti, joka jo 
vuosikymmenen alussa esittänyt Bellmania.847 

Parin vuoden harjoittelun jälkeen, keväällä 1859, Handtverkaresångförenin-
genillä oli ohjelmistoa niin paljon, että se saattoi pitää täyspitkän konsertin. Kon-

                                                        
842 Ibidem. 
843 ”Källströmin verstaan näyttelevät ja laulavat kisällit”. JK 2008. 
844 ”Ett sångsällskap” (pku) HT 30.12.1857. 
845 ”Några ord om handtverkarklassen” (art.) HT 23.8.1863. Parempaa johtajaa kuoro ei olisi voinut 
saadakaan, sillä Hagforsista kasvoi 1800-luvun jälkipuoliskolla yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista 
kuoromiehistä. Hän oli jo lääketiedettä opiskellessaan innokas musikantti ja kuoromies soittaen selloa 
ja kontrabassoa Akateemisessa orkesterissa ja toimi laulunopettajana käsityöläisten sunnuntaikoulun 
ohella useissa pääkaupungin oppikouluissa. Musikaalisista harrastuksistaan huolimatta Hagfors val-
mistui vuonna 1862 lääketieteen lisensiaatiksi ja väitteli seuraavana vuonna lääketieteen ja kirurgian 
tohtoriksi silmätautiopin alalta. Samana vuonna hän siirtyi Uno Cygnaeuksen kutsusta vastaperustetun 
Jyväskylän seminaarin laulun ja soiton lehtoriksi. Tästä tuli Hagforsille, suomenkielisen musiikinope-
tuksen ja kuorolaulun isälle, sitten eläkevirka, jota hän hoiti kolmenkymmenen vuoden ajan. SKB 3, 
464–466: Dahlström – Salmenhaara 1995, 410–413. 
846 ”Ett sångsällskap” (pku) HT 30.12.1857. 
847 Weckström 1864, 52. 
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sertti järjestettiin Kaivohuoneella toukokuun 19 päivänä Suomen sodan veteraani-
en hyväksi. Ohjelmisto oli kolmeosainen. Ensimmäinen osuus, joka alkoi kome-
asti Porilaisten marssilla, koostui suomalaisista lauluista, joukossa jopa kaksi 
suomenkielistä kansanlaulua: ”Hyvä ilta lintuisen” ja ”Onneton nuorukainen”. Ne 
lienevät olleet Hagforsin itsensä sovittamia, sillä suomenkielinen kuoro-
ohjelmisto oli vielä 1850-luvulla tuiki harvinaista.848 Toisessa jaksossa Handtver-
karesångföreningen esitti ruotsalaista musiikkia, mm. aikaisemmin kiitetyistä 
Bellmanin kappaleista ”Böljan sig mindre rör” ja ”Fredmanin epistola n:o 39”. 
Konsertin loppuosa koostui ruotsiksi esitetystä saksalaisesta kuoromusiikista, 
jolloin kuultiin mm. yksi Mozartin sävellys, ”Kärleksklagan”.849 Pääsyliput kon-
serttiin olivat 50 kopeekan hintaiset, ja ne saivat Finlands Allmänna Tidningin 
mukaan hyvän menekin.850 Suomen sodan veteraaneille saatiin 150 hopearuplan 
suuruinen avustussumma. Tämä lahjoitus luovutettiin sittemmin ”Sotavanhusten 
apuvarain jakokunnalle” Turkuun.851 Siellä tämä Helsingin kisällien laulukuoron 
esimerkki rohkaisi paikallisia käsityöläisnuorukaisia lauluharrastuksiin, tunnetuin 
seurauksin. 

Ensikonsertti sai siksi hyvän menestyksen, että Handtverkaresångföreningen 
päätti järjestää toisen konsertin heti perään, tällä kertaa oman kassansa kartutta-
miseksi. Toinen konsertti oli vieläkin suurempi menestys. Peräti 300 henkeen 
noussut yleisö aplodeerasi esitykselle innostuneesti.852 Kuoro sai myös hyvän 
korvauksen, sillä pääsylipuista lienee kertynyt tuloja usean sadan markan summaa 
vastaava määrä. 

Handtverkaresångföreningenistä tuli aikaa myöten juhlittu kuoro. Se järjesti 
säännöllisesti helmikuussa vuosijuhlan konsertteineen, silloin tällöin myös muita 
konsertteja. Kuoro lienee myös avustanut monissa tilaisuuksissa. Handtverka-
resångföreningen tähtäsi musikaalisesti korkealle. Ohjelmatietojen mukaan se 
turvautui lähinnä ruotsinkieliseen kuoro-ohjelmistoon, mutta Hagfors sovitti ja 
harjoitutti alusta alkaen myös suomenkielisiä lauluja.853 Helsinki oli valtaosaltaan 
ruotsinkielinen kaupunki, eikä alun perin porvoolainen Hagfors osannut itsekään 

                                                        
848 Ensimmäinen suomenkielinen kokoelma sekakuorolauluja, ”Suomalainen lauluseppele”, ilmestyi 
vasta vuonna 1871 Hagforsin toimittamana. SKB 3, 465. 
849 ”En musikalisk soirée” (ilm.) HT 14.5.1859. 
850 ”Musikalisk soirée” (pku.) FAT 27.5.1859. 
851 ”Handtverkarnes sångförening” (pku.) HT 1.6.1859; ”Sotavanhusten apuvarain jakokunnalle” 
(kmu) ST 14.6.1859; ”Sotavanhuksille” (kmu) Hämäläinen 17.6.1859; ”Handtverkarnes sångförening” 
(pku) HT 11.2.1860. 
852 ”Handtverkarnes sångförening” (pku) HT 1.6.1859. 
853 ”En musikalisk soirée” (ilm) HT 14.5.1859. 
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suomea kovin hyvin. Suomenkielisen lauluohjelmiston kehittäminen oli näin 
periaatteellinen kannanotto, se merkitsi kansankielen hyväksymistä sivistyskie-
leksi.854  

Suomen kielen ohella Handtverkaresångföreningenissä pidettiin esillä muita-
kin kansallisia symboleja. Helmikuussa 1860 vuosijuhlapaikan, ala-alkeiskoulun 
juhlasalin, näkyvin koriste oli Väinämöisen seppelöity kuva. Hagfors nautti niin 
suurta arvonantoa seuran jäsenten keskuudessa, että myös hänen kuvansa oli sep-
pelöitynä juhlahuoneessa. Johtaja oli tilapäisesti vahvistanut kuoroa niin, että se 
esiintyi vuosijuhlassa 50–60 laulajan voimin. HT arveli, ettei koko maasta löyty-
nyt kovin montaa vastaavankokoista kuoroa ja kiitteli kovin seurassa vallitsevaa 
sivistykselle ja edistykselle myötämielistä henkeä. Seuran toimintaan oli liittynyt 
useita tehtaanisäntiä, siis johtavan käsityöläisluokan edustajia, mikä kertoo porva-
rispiirien kasvavasta vaikutuksesta Handtverkaresångföreningenissä.855 

Vuoden 1861 vuosijuhlaa vietettiin samassa paikassa. Tällöin juhlapaikan 
seinää koristi lippujen ja viirien lisäksi kultaiseksi maalattu kantele. Kanteletta 
ympäröivät seurassa edustettuna olleiden ammattien tunnusmerkit. Muuten vuosi-
juhla oli vaatimaton tilaisuus, vain jäsenet ja muutamia seuran ystäviä ja tukijoita 
oli paikalla. Sulassa sovussa kuunneltiin vuosikertomuksen lukeminen ja juotiin 
maljoja yhdistykselle, jossa kolmen toimintavuoden jälkeen vaikutti kaikkiaan 36 
laulajaa. Laulajia oli huomattavan paljon, ja vuosikertomuksesta ilmenikin, että 
seuraan oli vuoden mittaan liittynyt eräs pienempi, erillään toiminut kuoro.856 

Sivistystyö ei rajoittunut pelkästään kuorolauluun. Lauluseuralla oli myös kä-
sin kirjoitettu lehti ”Gesällen”, jota toimitti yksi kuoron kisällijäsenistä. Siinä 
julkaistiin kisällien laatimia kirjoituksia käsityöläisten elämästä. Lehden nimestä 
ilmenee, että Handtverkaresångförening oli ruotsinkielinen seura. Siitä huolimatta 
sen keskuudessa vallitsi suomalaiskansallinen henki, eivätkä kieliriidatkaan vielä 

                                                        
854 Helsinki kasvoi ruotsinkielisellä Uudellamaalla, ja koska muuttoliike 1850-luvulle asti toi väkeä 
pääasiassa lähipitäjistä, pysyi kaupunki vahvasti ruotsinkielisenä. Käsityöläisten sunnuntaikoulun 
oppilaista kolmasosa oli 1860-luvun alussa suomenkielisiä. Vuoden 1870 väestölaskennasta saa en-
simmäisen luotettavan poikkileikkauksen kaupungin kielisuhteista. Ruotsinkielisiä oli helsinkiläisistä 
tällöin reilusti yli puolet (57 %), suomenkielisiä noin neljännes (26 %), venäjää puhui äidinkielenään 
hieman enemmän kuin joka kymmenes (12 %), ja muita, pääasiassa saksankielisiä, oli yhteensä 5 
prosenttia väestöstä. Helsinki oli siis valtaosaltaan ruotsinkielinen, mutta monikielinen ja -kulttuurinen 
kaupunki. Joka neljäs helsinkiläinen, yhteensä noin 8 000 henkeä, kuului suomenkielisiin. Venäjänkie-
lisiäkin oli lähes 4 000. Waris 1950, 20–24. 
855 ”Handtverkarnes sångförening” (pku) HT 11.2.1860. 
856 ”Handtverkar-sångförening” (pku) HT 9.2.1861. 
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olleet ehtineet puhjeta. Se jos mikään osoitti HT:n mukaan, että Käsityöläisten 
lauluseuraa leimasi alusta alkaen rakkaus sivistykseen ja edistykseen.857 

Lauluseura vieraili ylioppilaiden Akademiska sångföreningenin tapaan muilla 
paikkakunnilla. Vuonna 1861 se antoi konsertin Porvoossa, jossa Borgåbladet 
ylisti etukäteen kuoroa ja ennakoi sille suurta suosiota.858 Hämeenlinnassa Handt-
verkaresångföreningen vieraili kevättalvella seuraava vuonna. Matkanteossa oli 
siirrytty uudelle aikakaudelle, sillä Helsingin–Hämeenlinnan rautatie oli juuri 
avattu. Junamatka ei kestänyt viittä tuntiakaan ja junia lähti vuoropäivin Helsin-
gistä ja Hämeenlinnasta.859 Hämäläisessä julkaistiin ruotsinkielinen konsertti-
ilmoitus, ja viikkoa myöhemmin lehden toimittaja, lukion lehtori G.E. Eurén kir-
joitti ”eriskummallisesta ilosta”, kun kahdeksan laulajaa Käsityöläisten Laulu-
kunnasta Helsingistä piti kauniit laulajaiset. Lippu maksoi peräti kaksi markkaa, 
mutta Seurahuoneelle oli saapunut arviolta pari sataa henkeä. Enemmänkin olisi 
Eurénin mukaan tullut, mikäli laulajaisista olisi tiedotettu tehokkaammin.860 

6.1.3 Ruotsista mallia 

Helsingfors Tidningar ylisti jatkuvasti Lauluseuran sivistävää ja jalostavaa vaiku-
tusta käsityöläisnuorisoon. Seuran toimintaan suhtauduttiin ilmeisen myötämieli-
sesti yleisemminkin, mutta ilman ennakkoluuloja se ei selvinnyt. Vuoden 1861 
alussa Handtverkaresångföreningen halusi järjestää musikaalisen illanvieton toi-
mintansa tukemiseksi Seurahuoneella, mutta hotelli-ravintolan johtokunta ei ha-
lunnut luovuttaa suurta salonkiaan käsityöläisille.  

Det i ögonen fallande inflytande denna förening haft och har på den yngre 
handtverkskorpens bildning och förädling, gör att densamma med det var-
maste intresse omfattas af alla klasser i staden. Det måste derföre väcka den 
allmännaste ovilja, att societetsdirektionen af några obegripliga skäl hade 
vägrat att för denna soirée upplåta sin egen salong, hvilken väl hade behöfts 
för att inrymma alla föreningens vänner. Det är dock samma societetshusför-

                                                        
857 ”Handtverkarnes sångförening” (pku) HT 11.2.1860. 
858 ”Handtverkarnes sångföreningen” (pku) Bbl. 30.3.1861. 
859 ”Helsinki–Hämeenlinnan rautatie” (ilm) Hämäläinen 4.4.1862. 
860 ”En Musikalisk-Soirée” (ilm) Hämäläinen 21.3.1862; ”Entispäivänä iltana” (pku) Hämäläinen 
28.3.1862. 
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valtning, som så ofta klagar deröfver att dess lokal alltför sällan blir anli-
tadt.861 

Seurahuone oli pääkaupungin ykkösravintola eikä sille kelvannut käsityöläisten 
toimeenpanema. Kaupungissa oli kuoron onneksi sellaisiakin paikkoja, joille 
kelpasivat Handtverkaresångföreningenin hankkimat kopeekat. Konsertti tans-
siaisineen järjestettiin Hotel de Russien salongissa, joka kaikkien varasuunnitel-
mien tavoin ei kuitenkaan paras mahdollinen paikka. Venäläisen hotellin salonki 
oli liian ahdas, eivätkä kaikki seuran ystävät ja tukijat mahtuneet paikalle.862 
Muuten soirée oli onnistunut. Päälle päätteeksi pantiin tanssiksi, niin kuin käll-
strömiläisten teatteriesityksissä aikoinaan. 

Lauluseura koki menestyksen makuun päästyään takaiskun, kun Hagfors jou-
tui keväällä 1862 jättämään toimensa. Kuoronjohtajan oli keskityttävä lääketie-
teen opintojen loppuunsaattamiseen. Handtverkaresångföreningenin tukijapiirissä 
tunnettiin huolta toiminnan jatkumisesta, sillä lauluseura oli siinä määrin riippu-
vainen kyvykkään kuoronjohtajan panoksesta. Huoli oli kuitenkin ennenaikainen, 
lauluseura ei hiipunut kuoronjohtajan vaihtumiseen. Seuraavana vuonna, tammi-
kuussa 1863 järjestetty perinteinen soirée oli suuri menestys. Se järjestettiin nyt 
Arkadia-teatterissa, ja väkeä paikalla oli jälleen tungokseen asti. Sen verran kuo-
ronjohtajan vaihtuminen vaikutti, että julkisuudessa uskallettiin ensimmäistä ker-
taa arvostella kuoron sointia. Finlands Allmänna Tidning verhosi varovaisen kri-
tiikkinsä arvioon, että lievä alavireisyys johtui tungoksesta ja väenpaljoudesta.863  

Arvostetun ja kyvykkään kuoronjohtajan väistyminen antoi aihetta toiminnan 
arviointiin muutenkin. Helsingfors Tidningar ryhtyi kannustamaan kaupungin 
käsityömestareita ottamaan entistä laajemmin vastuuta Handtverkaresångförenin-
genin asioista. Lehti julkaisi elokuussa 1862 laajahkon ja periaatteellisen artikke-
lin käsityöläisnuorukaisten sivistystarpeesta. Artikkelin kirjoittaja oli hyvin perillä 

                                                        
861 ”Tämä yhdistys on vaikuttanut silmiinpistävällä tavalla nuoremman käsityöläiskunnan sivistykseen 
ja jalostumiseen, niin että kaupungin kaikki yhteiskuntaluokat ovat ottaneet sen vastaan mitä lämpi-
mimmällä harrastuksella. Sen vuoksi ei voi kuin herättää mitä suurinta vastenmielisyyttä Seurahuo-
neen johtokunnan kielteinen kanta luovuttaa salonkiaan tätä illanviettoa varten. Sitä olisi kuitenkin 
tarvittu, jotta kaikki seuran ystävät olisivat mahtuneet mukaan. Kuitenkin juuri sama Seurahuoneen 
hallitus valittaa niin usein sitä, että sen tiloja niin vähän käytetään.” ”Handtverkssångföreningen” 
(pku) HT 19.1.1861. 
862 Ibidem. 
863 ”Handtverkare-sånföreningens soirée” (pku) FAT 20.1.1863.  
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sekä lauluseuran asioista että käsityöläisten asemasta yleensä. Melkein kuulee 
Topeliuksen äänen, vaikka ei hän enää lehden toimittaja ollutkaan.864 

Kirjoittaja siteeraa laajasti Kristianstadin kaupungissa Ruotsissa toimivan 
”kellotehtailijan” (”urfabrikant”) artikkelia käsityöläisnuorukaisten sivistys- ja 
koulutustarpeesta. Kelloseppä kertoi, että vielä muutama vuosikymmen aikai-
semmin, 1800-luvun alkupuolella, naapurimaassakin ne käsityöläiset, jotka ahke-
ruudella ja onnella olivat onnistuneet nousemaan mestarien luokkaan, vähät välit-
tivät oppipoikiensa henkisistä harrastuksista. Nämä taisivat kisälleiksi päästyään-
kin harvoin muuta kuin lukea auttavasti sisältä. Kirjoitus- ja laskutaito olivat vie-
läkin harvinaisempia. Näin varustettuna oppipoika astui aikanaan kisällikuntaan, 
sai luvan käyttää herraskaista vaatepartta, jopa kävelykeppiä kadulla kulkiessaan. 
Niitä hän ei karkeiden tapojensa ja ruokottoman kielenkäyttönsä vuoksi osannut 
kunnialla kantaa. Toisin oli nyt, 1860-luvun alussa. Kansakoulun, sunnuntaikou-
lun ja lukuisten kylä- ja pitäjänkirjastojen ansiosta käsityöläisillä oli oppivuosi-
naan mahdollisuus hankkia ainakin sivistyksen alkeet. Vanhat tutut tyypit: kierte-
levä, resuinen ja kerjäävä kisälli tai tyhmänröyhkeä konttiporvari olivat käyneet 
harvinaisiksi. Nykyisessä käsityöläiskunnassa oli aivan tavallista, että mestarit ja 
kisällit saattoivat osallistua sivistyneeseen seuraelämään tekemättä itsestään nau-
run tai myötähäpeän kohteita! Suurista edistysaskelista huolimatta kelloseppä oli 
kuitenkin sitä mieltä, että valtavasti sielunkykyjä joutui käsityöläisluokassa yhä 
hukkaan. Laiskuus, juoppous ja muut moraaliset viat rehottivat luvattoman yleisi-
nä.865  

Suomessa vastaava yhteiskunnallinen uudistustoiminta, elinkeinosäätelyn 
purkaminen ja koulureformi, odottivat vielä toteutustaan. Ruotsalaisten esimerkki 
kuitenkin innosti. Helsingfors Tidningarin kirjoittaja oli kaikenlaisen yhdistys-
toiminnan innokas tukija ja ilmaisi peittelemättä ihailunsa kotikaupunkinsa laulu-
seuran saavutuksiin, jotka tietyssä mielessä vertautuivat ruotsalaisiin esikuviin: 

Huru mycket denna förening bidragit till den yngre handtverksklassens i vår 
stad sedliga upplyftning, är allmänt erkändt. Och den förtjenar så mycket 
mera att beaktas, som dess inflytande på sätt och vis kan anses sträcka sig 
långt utom Helsingfors’ portar; ty efter dess mönster har man under de sist-

                                                        
864 ”Några ord om handtverksklassen och om handtverkarsånföreningen i Helsingfors” (art) HT 
23.8.1862. 
865 Ibidem. 
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förslutna åren sett dylika föreningar bildas i den ena efter den andra af landets 
öfriga städer.866 

Kaupunkilaisille oli toisin sanoen käynyt selväksi, että käsityöläisnuorukaisten 
keskuudessa toimiva lauluseura oli nostanut kisällien sivistyksellistä tasoa. Sivis-
tystä hän mittasi ”kellotehtailijan” tavoin lähinnä tapojen ja käytöksen kohentu-
misella. Silti kirjoittaja ei voinut peitellä tyytymättömyyttään käsityömestareiden 
olemattomaan panokseen Handtverkaresångföreningenin asioiden hoidossa:  

Man skulle tycka att en sådan förening, hvilken visat sig så kraftigt bidraga 
till de yngre arbetarnes bildning och förädling, borde ligga deras husbönder 
varmt om hjärtat, – man skulle tycka att handtverksmästarne borde göra allt 
för att understödja en förening som höjer deras stånd -- Men tyvärr! veta vi 
fallet vara det, att, på några få undantag när, mästarne gentemot sångföre-
ningen förhållit sig fullkomligt passive.867 

Lehden mukaan Kristianstadin kellotehtailijan kaltaiset tehtaanisännät olivat har-
vinaisuuksia 1850- ja 1860-lukujen vaihteen Helsingissä, mutta työväen yhdistys-
toiminta olikin Suomessa vasta alkamassa.868 Artikkelissa kiinnittää huomion se 
luontevuus, jolla olosuhteita Suomen ja Ruotsin välillä voitiin verrata. Alkeisope-
tus sunnuntai- ja pitäjänkouluissa, alkava sivistystyö kansankirjastoissa ja talou-
delliset rakenteet, joissa perinteisillä käsityöläisillä oli elinkeinoelämän murrok-
sesta huolimatta keskeinen asema, tarjosivat riittävästi vertailukohtia maiden 
välille. HT:n toimittaja lähtee siitä ikään kuin itsestään selvästä tosiasiasta, että 
Suomessa on mahdollista toimia samalla tavalla kuin Ruotsissa. Tehtaanisäntien 
ja käsityömestareiden herääminen laajempaan vastuuseen työväkensä sivistys-

                                                        
866 ”On yleisesti tunnettua, miten suuresti tämä yhdistys on vaikuttanut kaupunkimme nuoremman 
käsityöläisluokan siveelliseen edistymiseen. Ja sitäkin suuremman arvon se ansaitsee, kun sen vaiku-
tuksen voi sanoa ulottuvan tavallaan kauas kaupungin porttien ulkopuolelle. Sen antaman esikuvan 
mukaan on viimeksi kuluneiden vuosien aikana perustettu samanlaisia yhdistyksiä useissa maan 
muissa kaupungeissa.” Ibidem 
867 ”Voisi luulla, että sellaisen yhdistyksen, joka on osoittanut niin voimaperäisesti edistävänsä nuo-
rempien työläisten sivistystä ja tapojen jalostusta, pitäisi olla myös heidän isäntiensä sydäntä lähellä -
- voisi luulla, että että käsityömestarit tekisivät kaikkensa tukeakseen sellaista yhdistystä joka paran-
taa heidän säätynsä asemaa -- Valitettavasti tiedämme asianlaidan olevan sellaisen, että muutamaa 
harvaa poikkeusta lukuun ottamatta ovat pysyneet lauluseuraan nähden täysin passiivisia.” Ibidem. 
868 Toisin oli Kristianstadissa, siellä työväenliike oli saanut alkunsa jo vuonna 1847, jolloin kaupun-
kiin perustettiin sivistysseura. Sen kokoustoiminta lakkasi vuonna 1852, mutta kirjasto toimi vuoteen 
1855, ja seuran yhteyteen perustettu piirustuskoulu aina vuoteen 1860 asti. Kristianstadin sivistysseura 
lopetettiin virallisesti vuonna 1861, ja kirjaston 200 nidettä lahjoitettiin kaupunginkirjaston pesä-
munaksi. ”Kellotehtailija” kirjoitti jatkuvasti elävän ja uusiutuvan työväen sivistystyön pohjalta. 
Ragnerstam 1983, 19–35. 
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työstä oli tämän johdosta meilläkin vain ajan kysymys. Lisäksi kirjoittaja piti 
ilmeisenä, että Helsingin esimerkki vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan sivistystyön 
leviämiseen myös muualle Suomeen.  

Lehden aktivoitumisen työväenpyrintöihin voi tietenkin tulkita myös toisella 
tavalla. Alkavasta modernisaatiosta huolimatta työtä tekevän väestön tuli säilyä 
holhouksen alaisena. Vanha ammattikuntajärjestys oli pääpiirteiltään yhä voimas-
sa, ja se kielsi yksiselitteisesti kisällien ja oppipoikien vapaat yhteenliittymiset. 
Kaiken yhteistoiminnan oli tapahduttava mestarien valvonnassa. Samojen periaat-
teiden mukaan toimittiin tehtaissa, manufaktuureissa, ruukeissa, kaivoksissa ja 
laivoilla.869 Työntekijöiden yhteenliittymiä kohtaan tunnettiin pitkään epäluuloa. 
Niissä asetuttiin vuosisataista patriarkaalista järjestystä vastaan, sillä sellaisissa 
hankkeissa oli aina se vaara, että alempi kansa ryhtyisi itse hankkimaan parannus-
ta asemaansa. Työväen oli siis käytännössä mahdotonta liittyä yhteen omia asioi-
taan ajamaan. Vuosisatojen kuluessa muovautuneet asenteet ja katsomukset elivät 
vielä pitkään. Työväki ei saanut toimimia itsenäisesti, sillä oli oltava holhooja. 

Ei ole sen vuoksi aivan mahdoton ajatella, että Helsingfors Tidningarin toi-
mittaja näki käsityöläisten lauluseurassa sellaista omatoimisuutta, joka oli aja-
massa kisällejä mestareita ja isäntiä vastaan. Itsenäiseksi kehittyvä työväen toi-
minta olisi vaarallista, joten ylempiä yhteiskuntaluokkia tarvittiin ohjaamaan 
toimintaa niin, että se olisi ja pysyisi pelkästään sivistystyönä.  

6.2 Lauluseura laajenee sivistysseuraksi 

Handtverkaresångföreningen oli hyvin toimiva käsityöläiskuoro. Se edellytti har-
rastajiltaan musiikillista lahjakkuutta mutta raotti samalla kisälleille ovea sivisty-
neen seuraelämän kentälle, joka perinteisesti oli säätyläisväestön hallinnassa. 
Samalla se tarjosi tilaisuuden laajentaa toiminnan alaa, jotta muutakin olisi ollut 
tarjolla kuin kuorolaulua.  

Lauluseurassa lienee keskusteltu toiminnan laajentamisesta jo 1850-luvun lo-
pulta alkaen. Kun Topelius alkuvuodesta 1860 raportoi Turun Sivistysseuran pe-
rustamishankkeista, hän kertoi samanlaisen seuran olleen jo toista vuotta vireillä 
Helsingissä. Ajatus oli syntynyt Handtverkaresångföreningenin piirissä, mutta 
asiassa ei päästy keskusteluja pidemmälle.870 Lauluseura sai riittää sellaisenaan 

                                                        
869 Kaukiainen 1998, 18–19; Perkka 1984, 124–125; Oittinen 1953, 45. Vanhassa rikoskaaressa oli 
jopa ollut tyly määräys, että yhteisen kansan laittomasta kokoon kutsumisesta mestattiin ja teilattiin. 
Stenius 1977, 78. 
870 ”Veckan: 3 Febr.” (kmu) HT 4.2.1860. 



 

 252 

helsinkiläisille runsaan puoli vuosikymmentä. Elokuussa 1862 Helsingfors Tid-
ningar kehotti mestareita ja tehtaanisäntiä ottamaan enemmän vastuuta Käsityö-
läisten lauluseurassa. Vetoomuksen johdosta Siihen olikin alkanut liittyä lisää 
käsityömestareita, kauppiaita ja tehtailijoita, joukossa jopa joitakin virkamie-
hiä.871 

Aikaa myöten lauluseuran toiminnan laajentamiseen johtavat paineet kasvoi-
vat niin suuriksi, että valittiin komitea laatimaan uusia sääntöjä. Seuralla lienee 
siihen asti ollut pelkästään kuoron järjestyssäännöt. Kisällikuntien puitteissa toi-
miessaan sen ei tarvinnut järjestäytyä erilliseksi yhdistykseksi, mutta järjestys-
säännöt kuoro tarvitsi. Järjestyssäännöt saattoivat olla hyvin tiukat, mutta ne loi-
vat puitteet säännöllisille harjoituksille. Göteborgin Sivistysseuran kuorosään-
nöissä oli yhteensä kaksitoista pykälää, joista yksitoista käsitteli erilaisia järjes-
tyshäiriöitä ja niiden aiheuttamisesta toimeenpantuja sakkomaksuja ja rangaistuk-
sia. Sakkoja sai myöhästymisestä, tai jos lähti harjoituksista ennen aikojaan tai jäi 
pois esiintymisistä. Sakon uhalla oli kielletty myös harjoitusten häiritseminen ja 
tupakanpoltto kesken harjoitusten. Kuorolaiset eivät myöskään saaneet laulaa 
julkisesti Göteborgin kadulla tai majataloissa. Neljännesvuosittain valittavat jär-
jestysmiehet valvoivat sääntöjen noudattamista ja keräsivät sakkomaksut.872 

6.2.1 Handtverkaresångföreningenin sääntöuudistus  

Lauluseuran jäsenille esiteltiin uudistetut säännöt lokakuun alussa 1864. Handt-
verkaresångföreningenin sääntöuudistuksella haluttiin laajentaa seuran toimintaa, 
erityisesti uusia jäseniä haluttiin mukaan.873 Sääntöjä uusineen komitean jäseninä 
toimivat kihlakunnantuomari K. A. Weckström sekä herrat C. L. Magito ja Oskar 
Falk. Tämä kolmen miehen komitea sai tehtävänsä syyspuolella vuotta 1864. 
Komitean valmistelema sääntöehdotus on päivätty lokakuun 1. päivälle, sitä käsi-

                                                        
871 ”Några ord om handtverksklassen och om handtverkarsånföreningen i Helsingfors” (art) HT 
23.8.1862.  
872 Förslag till stadgar 1848. Tällaisessa valvonnassa ei ollut mitään uutta oppipojille ja kisälleille, se 
kuului kisällikuntien mentaliteettiin ja elävään perinteeseen. Turun vyöntekijäin kisällikunnan sään-
nöissä oli kisällejä kielletty korkean sakon uhalla pitämästä seuraa oppipoikien kanssa krouveissa ja 
majataloissa. Toisaalta myös oppipoikia kiellettiin käyttämästä hansikkaita ja keppiä sekä polttamasta 
tupakkaa. Sekä Göteborgin Sivistysseuran lauluseurassa että Turun vyöntekijäin kisällikunnassa 
sakkomaksut tilitettiin kuitenkin kisällikunnan rahastoon eli lootaan, joten rikkomuksista tavallaan 
hyötyivät kaikki ammattitoverit, viime kädessä myös rikkoja itse. Vyöntekijäin kisällien ptk 
29.9.1832, Taa (TKA). 
873 HSF ptk 16.10.1864, MWs (KK). 



 

 253 

teltiin kolmessa kokouksessa. joista viimeisessä, lokakuun 16. päivänä pidetyssä, 
se hyväksyttiin. 

Handtverkaresångföreningenistä tehtiin yhdistys, jonka tarkoituksena oli le-
vittää jäsenilleen, erityisesti työväenluokasta peräisin oleville, halua ja kiinnostus-
ta tiedolliseen sivistykseen ja hyviin tapoihin. Tarkoituksensa edistämiseksi seura 
ilmoitti järjestävänsä kuukautta kohden yhden tai useampia sivistäviä illanvietto-
ja, joissa pidetään esitelmiä sekä esitetään musiikkia ja näytelmäkappaleita. Jotta 
esitelmissä ei julistettaisi radikaaleja tai muuten epäilyttäviä aatteita, komitea 
ehdotti eräänlaista ennakkosensuuria: esitelmät tuli toimittaa etukäteen kirjallise-
na puheenjohtajalle. Tämän vastuulla oli tarkastaa, ettei mitään asiaankuulumat-
tomia puheita seurassa pidetty. Edelleen seuran tuli tarkoitustaan edistääkseen 
perustaa kirjasto ja lukusali. Viimemainittua pidettäisiin auki joka päivä kello 
kahdeksasta aamulla iltakymmeneen. Kirjakaapit avattaisiin kirjojen lainausta ja 
palautusta varten kaksi kertaa viikossa, keskiviikko- ja lauantai-iltaisin, tunnin 
kunakin iltana.874 

Jäseneksi olivat kelvollisia kaikki hyvämaineiset, jäsenmaksunsa suorittaneet 
pääkaupunkilaiset, erityisesti käsityö- ja työväenluokkaan kuuluvat, mutta johto-
kunnalla olisi oikeus erottaa henkilö seuran jäsenyydestä huonon käytöksen tai 
jäsenmaksun laiminlyönnin takia. Vuotuinen jäsenmaksu olisi yksinäiseltä mies-
henkilöltä kymmenen markkaa, naishenkilöltä viisi markkaa ja mukana tulevilta 
perheenjäseniltä viisi markkaa miehiltä ja kolme markkaa naisilta. Johtokunnalla 
olisi kuitenkin oikeus hyväksyä varattomia henkilöitä jäseneksi yhden markan 
vuosimaksulla tai kokonaan ilmaiseksi. Jäsenten mukanaan tuomat matkustavaiset 
saivat osallistua seuran sivistäviin iltahuveihin ilmaiseksi, ja ulkopuolisille esi-
telmän pitäjille johtokunta myönsi vapaalippuja.875  

Sääntöehdotus noudatteli melko tarkkaan Turun Sivistysseuran vuonna 1861 
hyväksyttyjä sääntöjä, jotka toimivat selvästi mallisääntöinä Käsityöläisten laulu-
seuralle. Yhdessä kohdassa Käsityyöläisten lauluseuran säännöt erosivat kuiten-
kin merkittävästi esikuvastaan. Turun Sivistysseuran sääntöjen seitsemännessä 
pykälässä säädettiin, että johtokunnan kokoonpanossa tuli ottaa huomioon eri 
yhteiskuntaluokkien edustus.876 Myös kyvykkäille kisälleille ja kunniallisille 
                                                        
874 HSF projekt till stadgar 1.10.1864, MWs (KK). 
875 Ibidem. 
876 ”Sivistysseuran johtokunta koostuu kahdestatoista jäsenestä, puheenjohtajasta, varapuheenjohta-
jasta, sihteeristä, rahastonhoitajasta, kirjastonhoitajasta, varakirjastonhoitajasta, järjestysmiehestä, 
varajärjestysmiehestä sekä neljästä muusta jäsenestä, minkä yhteydessä on niin paljon kuin mahdol-
lista pidettävä silmällä sitä, että eri yhteiskuntaluokat ovat johtokunnassa edustettuina.” Stadgar för 
Bildnings-Cirkeln i Åbo” ÅU 20.7.1861 (Supplement till ÅU n:o 84). 
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työntekijöille haluttiin varmistaa pääsy Sivistysseuran johtokuntaan. Helsingin 
Handtverkaresångföreningenin sääntöehdotuksesta vastaava maininta puuttui. 
Lauluseuran johtokuntaan ei uudistuksen jälkeen ollut tarkoitus päästää ottaa 
kisällikunnan edustajia. Helsingfors Tidningar oli aikaisemmin vedonnut käsi-
työmestareihin ja tehtaanisäntiin, jotta nämä ottaisivat enemmän vastuuta Handt-
verkaresångföreningen asioista. Sääntöuudistuksessa tämä toteutui, mutta samalla 
lauluseurasta tehtiin vahvasti mestarien valvoma yhdistys. Työläisillä ei uudistuk-
sen jälkeen ollut enää mahdollisuutta osallistua oman seuran asioiden hoitoon.877 

Kolmen miehen komitea ei kuitenkaan päässyt yksimielisyyteen sääntöehdo-
tuksesta. Puheenjohtajana toiminut Weckström lausui kokouksessa pitävänsä 
kiinni siitä, mitä kolmannesta pykälästä oli jo aikaisemmin esittänyt. Pykälä käsit-
teli jäsenyyttä, ja keskeiseltä osaltaan se kuului: ”Hvarje välfrejdad person före-
trädesvis bland stadens handtverks och arbetarekorpsen, är berättigad till inträde 
uti föreningen”.878 Lauluseura oli siis tarkoitettu kaikille kaupungin hyvämainei-
sille käsityöläisille ja työläisille. Tähän muotoiluun Weckström ei ollut tyytyväi-
nen ja ilmoitti vievänsä pykälän professori Z. Topeliuksen tarkistettavaksi. Tämä 
hieman kierrellen ilmaistu varaus merkittiin pöytäkirjaan, ja sääntöehdotuksen 
hyväksymistä lykättiin. 

6.2.2 Topelius taustavaikuttajana 

Topeliukseen vetoaminen osoittaa tämä laaja-alaisesta vaikutusta Helsingin yhdis-
tyselämässä.879 Rouvasväen yhdistyksen sihteeri vaikutti myös Käsityöläisten 
lauluseuran sääntöihin. Hän jättäytyi tietoisesti taustalle, mutta vaikutti Handtver-
karesångföreningenin sääntöihin luottomiehensä K. A. Weckströmin avulla. Tä-
män kulissientakaisen aktiivisuuden vuoksi komitea ei voinut tuoda yksimielistä 
sääntöehdotusta lauluseuraisten hyväksyttäväksi. Kokoukseen 16.10.1864 osallis-
tui seitsemäntoista lauluseuralaista. Nämä saivat eteensä sääntöehdotuksen, joka 
ennen heitä oli käynyt jo Topeliuksen tarkastuksessa. Tämä ylimääräinen ennak-
kotarkastus herätti jäsenissä kummastusta. Professori ilmoitti hyväksyvänsä sään-
töehdotuksen muilta osin, mutta jäsenpykälälle hän halusi antaa seuraavan muo-
toilun: ”Hvarje välfrejdad person, tillhörande stadens handtverks- och arbetare-

                                                        
877 ”Några ord om handtverksklassen och om handtverkarsånföreningen i Helsingfors” (art) HT 
23.8.1862. 
878 ”Jokainen hyvämaineinen henkilö ensi sijassa kaupungin käsityö- ja työläiskunnasta on oikeutettu 
seuran jäsenyyteen.” HSF projekt till stadgar 1.10.1864. MWS. HY. 
879 Nyberg 1950, 359. 
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korpsen, är berättigad till inträde uti föreningen, till det begränsade antal, som 
kan inrymmas i den af föreningen disponerade lokal.” 880  

Topelius halusi yksinkertaisesti torjua Handtverkaresångföreningenin kehit-
tymisen työväestön massajärjestöksi. Tämän vuoksi oli rajoitettava työväen pää-
syä seuran jäsenyyteen. Koska tätä ei sopinut sanoa ääneen, asia piti naamioida 
tarkoituksenmukaisuusnäkökohtaan: lauluseuraan ei voinut ottaa enemmän jäse-
niä kuin tilat antoivat myöten. Topelius oli varmasti tietoinen kiistasta, joka käy-
tiin Turussa trikootehtaan naistyöväestä ja kantoi huolta siitä, että seuran avaami-
nen rajoituksetta kaikille työläisille avaisi näille muitakin ovia. Ehkä hän suoras-
taan pelkäsi työväen ottavan seuran haltuunsa, mikäli saisi rajoituksetta liittyä 
siihen. 

Oli syntynyt mielenkiintoinen tilanne: sääntöuudistuskomitea oli muokannut 
oman esityksensä, mutta Weckström oli jälkikäteen lisännyt siihen Topeliuksen 
eriävän lausunnon. Puheenjohtajan tarkoitus oli ilmeisesti hyväksyttää pykälä 
Topeliuksen arvovallalla haluamaansa muotoon. Jäsenkunnan rajoittaminen ei 
kuitenkaan mennyt ilman keskustelua. Tehtailija Törnroos ilmoitti kannattavansa 
Topeliuksen ehdottamaa lisäystä. Maalarimestari Loohm asettui vastakkaiselle 
kannalle, hän piti parempana jäsenyyspykälän muotoilua sellaisena kuin komitea 
sen oli kirjannut. Loohmin kanta oli tärkeä, sillä hän oli vanhoja Källströmin 
kellariteatterilaisia ja vaikutti myös Lauluseurassa.881 Herra Lindman ilmaisi kyllä 
mieluusti yhtyvänsä herra Törnroosin mielipiteeseen, vaikka epäilikin, ”huruvida 
det tilltänkta företaget med föreningens utvidgande alls skulle kunna i sådant fall 
till verkställighet”.882 Lindmanin kommentista voi lukea tiettyä ironiaa. Koko 
sääntöuudistushankkeen perimmäinen tarkoitus oli laajentaa lauluseuran jäsenyyt-

                                                        
880 HSF ptk 16.10.1864, MWs 1 (KK). 
881 ”Källströmska teatern” (art) Lördagen 14.9.1935. 
882 ”miten aiottu yhdistyksen toiminnan laajennushanke siinä tapauksessa ollenkaan saataisiin toi-
meen.” Ibidem. 
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tä, mutta se uhkasi nyt mitätöityä, kun jäsenmäärää ryhdyttiin keinotekoisesti 
rajoittamaan. Keino oli kyllä käytössä muuallakin.883 

Koska jäsenyyspykälästä oli esitetty kaksi ehdotusta, ei auttanut muu kuin 
käydä äänestykseen. Kokouspöytäkirja on tässä kohden yksityiskohtainen: komi-
tean esittämää rajoittamatonta jäsenyyttä kannatettiin kyllä-äänellä, Topeliuksen 
esittämää rajausta ei-äänellä. Oli varmasti yllätys, kun Topeliuksen suosittelema 
jäsenyyden rajaus kaatui äänin 11–6. Muut pykälät hyväksyttiin sellaisenaan. 

Kokous päätti vielä, että komitea sai ensi töikseen toimittaa sääntöehdotuksen 
viipymättä viranomaisten hyväksyttäväksi. Toimilupaa odotellessa olisi kuitenkin 
mahdollista hankkia seuralle uusia jäseniä ja ryhtyä käynnistämään toimintaa. Oli 
arki-ilta, mutta kokous päättyi vasta puoli yhdentoista aikaan.884 

Sääntöuudistuskomiteaa vahvistettiin herroilla Sundström ja Holmberg, mutta 
näillä oli muuta tekemistä, kun vahvistettu komitea kokoontui pari yötä nukuttu-
aan pohtimaan ja päättämään jatkotoimista. Kihlakunnantuomari Weckström ei 
malttanut olla palaamatta jäsenyyskysymykseen ja sai kuin saikin läpi jäsenkoko-
uksen vastaisen päätöksen: seuran jäsenmäärä ei missään olosuhteissa saisi ylittää 
sataa henkilöä. Näin ainakin ensi hätiin saatiin torjutuksi pelätty työväen tulva 
lauluseuraan. Jäseneksi merkitseminen tapahtui tehtailija Källströmin luona ja 
myötävaikutuksella, ”hvilken gjort sig städse känd för såsom hysande ett varmt 
intresse för föreningens framgång”.885 Tehtailija Källström, joka jo 1840-luvun 
lopulla oli aloittanut väkensä kanssa työväen näyttämötoiminnan, oli mukana 
myös Käsityöläisten lauluseuran laajennushankkeissa. Seuran perustamisen vaa-
timia alkuinvestointeja varten perustettiin eräänlainen osakeyhtiö, josta sai lunas-
taa 20 markan arvoisia osuuksia. Källström merkitsi itselleen välittömästi neljä 
osuutta. Osakkaita löytyi kaikkiaan kaksikymmentä, mutta kun useat ostivat 
osakkeen kahden tai kolmen hengen ryhmissä, niin osuuksia myytiin loppujen 
                                                        
883 Tampereelle vuonna 1861 perustetun lukuyhtiön jäsenmäärä säädettiin aluksi ainoastaan viiteen-
kymmeneen työläisjäseneen. Myöhemmin jäsenmäärän katto nostettiin sataan osakkaaseen. Heidän 
lisäkseen lukuseurassa oli tietenkin myös niin sanottuja herrajäseniä, mutta säätyläisten määrää ei 
ollutkaan sopivaa säädellä. Finlaysonin tehtaille perustettiin lukuyhtiö vuonna 1866, mutta se oli avoin 
ainoastaan miehille. Kesti melkein kymmenen vuotta ennen kuin kirjasto uskallettiin avata kaikille 
tehtaan työntekijöille. Vuonna 1872 jäsenyyteen pääsivät naiset, ja vasta 1875 kirjasto avattiin myös 
alle 15-vuotiaille tytöille ja pojille. Nykypäivän näkökulmasta on nurinkurista, että lapsilla voitiin 
kyllä teettää työtä, mutta heidän lukuharrastuksensa edistämistä pidettiin vaarallisena. ”Tampereelta -- 
Joulukuun 24 p.” (läh) ST 3.1.1862; ”Berättelse öfver sällskapets för Tammerfors folkbibliothek 
verksamhet” HD 25.4.1862; ”Puuvillatehtaalta elokuun 22 p.” (läh) TS 2.9.1872; ”Puuvillatehtaalta” 
(läh) TS 16.3.1875. 
884 HSF ptk 16.10.1864, MWs 1 (KK). 
885 ”joka on jo pitkään tunnettu lämpimästä harrastuksestaan yhdistyksen menestyksen hyväksi”. HSF 
ptk 16.10.1864, MWs 1 (KK). 
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lopuksi vain 380 markan arvosta. Tehtailija tuli näin yksin vastanneeksi noin vii-
desosasta lauluseuran alkuinvestointeja.886 

Lokakuun 14. päivän kokouksessa komitea arvioi, kuinka paljon varoja tar-
vittiin Handtverkaresångföreningenin muuttamiseksi ohjelmalliseksi sivistysseu-
raksi. Kiinteät, kertaluonteiset menot arvioitiin noin 2800 markan arvoisiksi. 
Kaikkein kallein hankinta olisi fortepiano, johon esitettiin varattavaksi noin 1200 
markkaa.887 Tuoleja piti ostaa neljä tusinaa, siitä koitui 672 markan menoerä, 
kuusi kappaletta petsattuja puusohvia maksoi 240 markkaa, valaisimet 200 mark-
kaa. Kiinteät kulut olivat lähes yksinomaan kalustusmenoja.888  

Näiden hankintojen lisäksi oli varauduttava juokseviin menoihin, joiden arvi-
oitiin nousevaan noin 1700 markkaan vuodessa. Seuran huoneiston vuokra, 1000 
markkaa, vei vuotuisista kuluista valtaosan. Lisäksi oli varauduttava taloudenhoi-
tajan ja laulunopettajan palkkaukseen. Viimeksi mainitulle oltiin valmiita maksa-
maan peräti 360 markan korvaus yhdeksän kuukauden työstä.889 Kolmen miehen 
komitea ounasteli palkasta nousevan keskustelua, sillä se lisäsi pöytäkirjaan huo-
mautuksen: ”Då sånglärarens tid härefter troligen kommer att blifva mera tagen i 
anspråk än hitintills, anse komiterade det föreslagna honorariet ej för högt tillta-
get”.890 Kuoronjohtajan työstä maksettu korvaus oli kalliissa pääkaupungissakin 
huomattavan korkea. Oulun sivistysseuran laulunopettajan palkkio oli siihen ver-
rattuna vaatimaton, vuonna 1867 vain 80 markkaa ja vuodesta 1868 160 mark-
kaa.891 Haluttiin varmistaa, että Hagforsin jättämiin suuriin saappaisiin saataisiin 
arvollinen seuraaja. Sellainen saatiinkin, musiikkitirehtööri Gabriel Linsen.892 

Myös taloudenhoitaja suunniteltiin palkattavaksi. Hän huolehtisi asuntoa vas-
taan seuran huoneistosta. Tehtäviin kuuluisi hoitaa lukuhuoneen kanttiinia, josta 
seuran jäsenet saisivat johtokunnan vahvistamiin hintoihin kahvia, teetä, olutta, 
limonadia ja voileipiä, mutta väkijuomia ei missään nimessä saisi pitää tarjolla 
ilman johtokunnan lupaa.893 Myöhemmin tiukkaa väkijuomakieltoa lievennettiin, 

                                                        
886 Varia, MWs (KK). 
887 Loppujen lopuksi päätettiin ostaa flyygeli, joka tuli maksamaan 1320 markkaa. Hankinta suoritet-
tiin osamaksulla. HSF inventarier vid utgången af år 1866, SBN ptk 26.11.1868. MWs 1, (KK). 
888 HSF projekt till stadgar 14.10.1864. MWs 1 (KK). 
889 Ibidem.  
890 ”Koska laulunopettajan työn vaatima aika tulee tästälähin luultavasti lisääntymään, komitean 
jäsenet ovat sitä mieltä, ettei ehdotettu palkkio ole liian korkea.” HSF projekt till stadgar 14.10.1864. 
MWs 1, (KK).  
891 UBC Vuosikertomus 1867; ptk 7.1.1868; 8.7.1868; 14.4.1870, Osa (OMA). 
892 ”Handtverkssångföreningen” (pku) HT 9.2.1865. 
893 HSF projekt till stadgar 14.10.1864. MWs 1 (KK). 
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kun johtokunta salli taloudenhoitajan kuukausikokouksissa myydä jäsenille totila-
sin 80 pennin hintaan.894 

Alkuun ei päästy pikkurahalla. Handtverkaresångföreningen pyrki sääntöuu-
distuksellaan toiminnan ja jäsenkunnan laajentamiseen, minkä laskettiin nyt vaa-
tivan vähintään 3 500 markan investoinnit. Helsinkiläisten laskema summa antaa 
hyvän käsityksen siitä, miten suuri hanke sivistysseuran perustaminen oli. Handt-
verkaresångföreningenin puuhamiehet olivat kuitenkin tottuneet käsittelemään 
rahaa eivätkä pelänneet alkuinvestointeja.  

Weckströmin ja kumppanien perusteellisesta työstä huolimatta ei voi kuiten-
kaan välttyä johtopäätökseltä, että sääntöuudistus merkitsi pitkään vaikuttaneen 
käsityöläisten oman seuran kaappausta isännille. Työväki, jolle seura oli säännöis-
säkin erityisesti tarkoitettu, ei voinut vapaasti liittyä siihen. Seuran jäsenmäärä 
rajoitettiin sataan henkilöön, eikä johtokuntaan haluttu lainkaan työväkeä. Weck-
strömistä tuli seuran vahva taustavaikuttaja, joka kyseenalaisin keinoin ja Topeli-
uksen arvovaltaan nojautuen ajoi yhdistyksen jäsenpykälän haluamaansa muo-
toon. Porvaristo piti kiinni isäntävallastaan. Sivistys oli sen hallussa, ja se halusi 
myös määritellä ehdot, joilla käsityöläiset pääsisivät siitä osallisiksi.  

6.2.3 Toiminta käynnistyy 

Tammikuussa 1865 kuoli ranskalainen utopistisosialisti Pierre Joseph Proudhon. 
Helsingfors Dagblad kertoi uutisen lauantaina 28.1. Maanantain lehdessä se jul-
kaisi Proudhonista laajan elämänkerta-artikkelin.895 Samassa lehdessä oli myös 
paikallisuutinen, jossa kerrottiin Handtverkaresångföreningen toiminnan laajen-
nuksesta:  

Denna förening som hittills med så stor framgång och erkändt nit arbetat för 
att bildande och förädlande sammanhålla de unga handtverkarne, lärer vara 
betänkt på att till någon grad utvidga sin verkningssfer genom att förskaffa 
sig en gemensam lokal, der tillfälle kunde erbjuda sig för tätare samman-
komster, hvilka utom sången äfven kunde omväxlande hafva att prestera upp-

                                                        
894 HSF ptk 24.4.1866. MWs 1 (KK). 
895 ”Pierre Joseph Proudhon” (art.) HD 30.1.1865. 
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lysanden och föredrag. Hvarje steg som i sådant syfte uttages kan icke annat 
än helsas med glädje.896 

Ensimmäisiä askelia oli uuden huoneiston hankkiminen. Seuran nimi sai pysyä 
entisellään, mutta tarkoitus oli nyt ryhtyä kokoontumaan useammin ja pienem-
mällä joukolla esitelmiä ja ”valistavia tiedonantoja” kuulemaan. Dagbladin mu-
kaan lauluseuran säännöt olivat uudistuneet siten, että seura organisoitui eräänlai-
seksi käsityöläisluokan klubiksi, joka piti huoneistoaan jäsenille päivittäin.897 
Tämä piti paikkansa, sillä seuran lukuhuone oli sääntöjen mukaan pidettävä 
avoinna päivittäin aamukahdeksasta iltakymmeneen. Kun taloudenhoitaja vielä 
piti tarjolla pientä purtavaa ja palanpainiketta, saattoi Handtverkaresångförenin-
genin tiloissa lukea sanomalehtiä kuin oikeassa herraklubissa.898 Pääsy tähän 
etuoikeutettujen kerhoon oli vain jäsenillä, ja jäseniksi hyväksyttiin niin monta 
hyvämaineista henkilöä kuin heitä yhdistyksen tiloihin mahtui. Suurempi ohjel-
mallinen kokous pidettäisiin kerran kuukaudessa. Ratkaiseva askel käsityöläis-
kuoron muuttamiseksi sivistysseuraksi oli näin otettu. 

Huoneisto löytyi kihlakunnantuomari Janssonin kivitalosta Aleksanterinka-
dun ja Itäisen Henrikinkadun kulmasta, siis jostain nykyisen Kolmen sepän pat-
saan tienoilta. Handtverkaresångföreningenin vuosijuhlaa vietettiin uusissa tilois-
sa jo 7. päivänä helmikuuta 1865.899 Salin peräseinä oli koristeltu. Eteen oli ase-
tettu koroke ja pulpetti puhujaa varten. Viimemainittu oli yksi seuran kalliista 
alkuhankinnoista, noin sadan markan hintainen.900 Sivistyksen jakamisella tuli 
olla arvoisensa puitteet. Sääntöuudistuskomitean miehet olivat hyvin esillä, sillä 
herra Magito lausui tervetuliaissanat ja herra Falck piti esitelmän lauluseuran 
perustamishistoriasta. Seuran vahvaa miestä Weckströmiä ei mainita kirjoitukses-
sa, ehkä hän pysytteli taustavaikuttajana. Falck kertoi, että ensimmäinen käsityö-
läiskuoro perustettiin jo vuonna 1852 ja että se järjestäytyi käsityöläisten laulu-
seuraksi viisi vuotta myöhemmin, seitsemäntenä helmikuuta 1857. Puheessa 
muisteltiin myös lämpimästi seuran entistä kuoronjohtajaa, tohtori Hagforsia. 

                                                        
896 ”Tässä seurassa, jossa tähän asti niin menestyksellisesti ja suurella innolla on ponnisteltu nuorten 
käsityöläisten sivistävien ja jalostavien kokoontumisten hyväksi, kuuluu harkittavan toiminta-alan 
osittaista laajennusta oman kokoushuoneiston hankkimisen kautta, jolloin olisi mahdollisuus kokoon-
tua useammin. Kokouksissa voisi laulun ohella pitää vaihtelevasti valistavia tiedonantoja ja esitelmiä. 
Jokaista siihen suuntaan otettua askelta ei voi kuin tervehtiä ilolla.” ”Handtverkssångföreningen” 
(pku) HD 30.1.1865. 
897 Ibidem. 
898 HSF projekt till stadgar 1.10.1864. MWs 1 (KK). 
899 ”Handtverkssångföreningen” (pku) HD 8.2.1865. 
900 HSF projekt till stadgar 1.10.1864. MWs 1 (KK). 
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Gabriel Linsén harjoittama, noin neljänkymmenen hengen vahvuinen kuoro viritti 
puheiden välillä muutaman laulun.901 

Paikalle kokoontuivat ne noin 100 henkeä, jota enemmäksi Weckström ja To-
pelius eivät uskaltaneet Handtverkaresångföreningenin jäsenmäärää päästää. Saa-
puvilla oli kuitenkin molempia sukupuolia, joten sääntöuudistuksen mahdollista-
ma naisten liittyminen seuraan oli myös merkki siirtymisestä sivistysseuraihantei-
den suuntaan.902 

Schulze-Delitzsch -esitelmä ja työväenseurat 

Seuraavassa kuukausikokouksessa maaliskuussa lauluseuran huoneistoon ko-
koontui jo 150 henkeä, jälleen sekä miehiä että naisia. Kokous pidettiin tiistaina, 
mikä ei ollut työläisiä ajatellen paras mahdollinen ilta. Esitelmänä kuultiin libe-
raaleihin lukeutuneen toimittaja Ernst Linderin selonteko ajankohtaisesta ilmiöstä, 
saksalaisista Schulze-Delitzsch -työväenseuroista.903 Schulze-Delitzschin osuus-
toiminta-aate näytti ammattikuntien murroskaudella tarjoavan mielekkään keinon 
toimia käsityöläisten kanssa kilpailussa kasvavaa teollistumista vastaan. Handt-
verkaresångföreningenissä maaliskuussa 1865 pidetty esitelmä oli ensimmäisiä 
liberaalin työväenliikkeen käytännöllisiä mahdollisuuksia selvitelleitä, aidossa 
kontekstissa pidettyjä puheenvuoroja Suomessa. Tämän huomio myös Helsing-
fors Dagblad, joka vuoden 1865 joulukuussa palasi Linderin esitelmään laajassa, 
kaksiosaisessa pääkirjoituksessa ”Med förenade krafter!”904 Artikkeli oli kaikesta 

                                                        
901 ”Handtverkssångföreningen” (pku) HD 8.2.1865. 
902 ”Handtverkssångföreningen” (pku) HT 9.2.1865. 
903 ”Handtverkssångföreningen” (pku) HT 22.3.1865; Saksissa sijaitsevassa Delitzschin kaupungissa 
oli Hermann Schulze -niminen tuomari, joka 1840-luvun lopulla oli erään käsityöläisten tulevaisuutta 
selvittäneen komitean sihteeri. Komitea hajotettiin ennen kuin se ehti saada työtään valmiiksi, mutta 
Schulze ryhtyi keräämänsä aineiston pohjalta omin päin kehittelemään ideoita käsityöläisten aseman 
parantamiseksi. Hän oivalsi, ettei näitä autettu ammattikuntia palauttamalla tai valtion tukea lisäämäl-
lä. Käsityöläiset oli saatava auttamaan itse itseään. Sitä varten näiden tuli perustaa yhdistyksiä sekä 
raaka-aineiden hankintaa että valmiiden tuotteiden kauppaa varten. Ensimmäisen raaka-
aineosuuskunnan perustivat Delitzschin puusepät vuonna 1849. Kymmenen vuotta myöhemmin kol-
misenkymmentä samanlaista yhdistystä muodosti Schulzen johdolla keskusorganisaation, ja vuonna 
1864 perustettiin ”Allgemeine Verband der deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”. 
Osuuskuntien oheen syntyi sivistystyötä sekä myös pankkitoimintaa, eräänlaisia lainakassoja. Liberaa-
lit Schulze-Delitzsch -suunnan työväenseurat ajautuivat konfliktiin 1860-luvulla voimakkaasti kasva-
neen sosialistisen työväenliikkeen kanssa. Ne olivat kuitenkin elinvoimaisia, koska perustuivat itse-
näisten yrittäjien perustamiin yhdistyksiin, ja selvisivät 1800-luvun lopun Bismarckin vainot sosialis-
tista työväenliikettä paremmin. Påhlman-Sjölin 1944, 49–51. 
904 ”Med förenade krafter!” I–II (pki.) HD 23.12.1865, 28.12.1865. 
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päättäen uuden päätoimittaja Robert Lagerborgin käsialaa.905 Hän piti ihantee-
naan, että yhdistystoiminta – siitä otsikko ”Yhteisvoimin!” – tarjosi mahdollisuu-
det suurten yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisuun. Kristilliseltä pohjalta nous-
seet hyväntekeväisyysjärjestöt pyrkivät yhteisvoimin lievittämään inhimillistä 
kurjuutta, hätää ja kärsimystä, mutta kirjoittajan mukaan oli syytä toimia yhteis-
voimin erityisesti kurjuuden syiden poistamiseksi: 

Detta är en sak som endast kan åstadkommas genom att de klasser, hvarur 
eländet förnämligast rekryterar sig, blifva i stånd att höja sig till en högre 
ståndpunkt. Och äfven till lösandet af denna uppgift tyckes associationen ge-
nom de så-kallade arbetareföreningarne vara ämnade att lemna ett verksamt 
medel. Deras betydelse i detta afseende har äfven hos oss blifvit bragt till tala 
i det föredrag som litteratören E. Linder i början af detta år höll inför handt-
verkareföreningen. Men under det associationen för välgörenhetsändamål hos 
oss alltmera håller på att utveckla sig, har ännu inga arbetareföreningar hos 
oss uppstått, eheru deras införande, åtminstone i den enkla formen af kon-
sumptionsföreningar utan tvifvel vore utförbart samt ledande till stora förde-
lar.906 

Lagerborg tunsi työväen kulutusosuuskunnat, mutta ei tunnistanut sananmukai-
sesti silmiensä edessä kokoontuvaa Handtverkaresångföreningenia työväenseu-
raksi. Työväen kulutusosuuskunnat olivat syntyneet poistamaan kurjuuden syitä, 
mutta niin olivat tietyssä mielessä käsityöläisten sivistysseuratkin, sillä erotuksel-
la tietysti, että pyrkivät päämääräänsä sivistyksen välikappaleita jakamalla. 

Handtverkaresångföreningenin toiminta 

Handtverkaresångföreningenin yleisiä kokouksia pidettiin syys- ja kevätkaudella 
kuukausittain. Ohjelmassa oli yleensä soitinmusiikkia, kuorolaulua, lausuntaa ja 
esitelmiä. Lopuksi nuoriso sai tanssia. Aina ei saatu esitelmiä kuultavaksi, mutta 

                                                        
905 Lagerborgin toimittajantyöstä ks. Landgren 1988, 295–297. 
906 ”Tämä saadaan aikaan vain sen kautta, että ne luokat, joista kurjuus pääasiassa nousee, kykenevät 
nostamaan itsensä korkeammalle tasolle. Ja myös tämän tehtävän ratkaisemiseksi näyttää yhdistymi-
nen niin sanottuihin työväenseuroihin olevan toimiva keino. Niiden merkitystä tässä yhteydessä on 
myös meillä valotettu puheessa, jonka toimittaja E. Linder piti tämän vuoden alkupuolella käsityöläis-
seurassa. Vaikka hyväntekeväisyyttä varten perustetaan meillä yhä enemmän yhdistyksiä, ei yhtään 
työväenseuraa ole tänne vielä syntynyt, vaikka niiden perustaminen, ainakin yksinkertaisten kulu-
tusyhdistysten muodossa, olisi epäilemättä mahdollista sekä myös toisi mukanaan suuria hyötyjä.” 
”Med förenade krafter!” I (pki) HD 23.12.1865. 
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oli sentään oma kuoro. Kansantajuisia luentoja alkoi olla muutenkin tarjolla Hel-
singissä 1860-luvun puolivälissä.907 Kuorolaisten velvollisuus oli laulaa kokouk-
sissa, sillä he saivat käytännössä esiintymistä vastaan vapaan jäsenkortin.908 
Syyskauden 1865 avajaiskokouksessa lokakuun alussa esitelmän piti itse profes-
sori Topelius, aiheenaan Helsingin kaupungin vaiheet. Esitelmää kuunneltiin suu-
rella mielenkiinnolla.909 Topelius, joka oli toiminut vahvana taustavaikuttaja lau-
luseuran sääntöjä uudistettaessa, osallistui näin seuran toimintaan. Hän oli liitty-
nyt myös Handtverkaresångföreningenin jäseneksi.910 Helmikuussa 1866 piti 
tehtailija Paulin esitelmän työläisten asemasta. Esitelmän sisällöstä ei ole tarkem-
pia tietoja, mutta muuten tungos oli kokouksessa niin suuri, että lehti kehotti seu-
raa etsimään suuremman tilan kuukausikokouksia varten.911 

Esitelmöitsijä, tehtailija Frans Erik Paulin oli se sama sorvarinkisälli/mestari 
Fr. Paulin, joka vuonna 1860 oli perustamassa sivistysseuraa Turkuun. Viimeinen 
Turun merkintä löytyy lokakuulta 1865, jolloin hän piti seurassa esitelmän otsi-
kolla ”Om arbetaren och hans söndagsnöjen”.912 Paulinilla oli puusepänverstas ja 
asunto omassa talossa Kerttulinkadulla, mutta kesäkuussa 1864, palattuaan työ-
matkalta Ruotsista, hän menetti tulipalossa talonsa ja koko omaisuutensa. Tulipa-
lossa kärsivät suurta vahinkoa myös talossa asuneet vuokralaiset.913 Verstaan 
menetys lienee ajanut Paulinin kokeilemaan liiketoimintaa Helsingissä. Samalla 
hän jatkoi myös sivistysharrastuksia ja kohosi pian Handtverkaresångföreninge-
nin johtokuntaan. 

Kesällä kokoustoiminnassa pidettiin taukoa, silloin oli hyvä tehdä huviretkiä. 
Handtverkaresångföreningenin ensimmäiselle retkelle kesäkuun alussa 1865 osal-
listui vain 130 henkeä, mikä oli järjestäjille pettymys. Helsingfors Dagblad laittoi 
vähäisen väkimäärän kolean sään tiliin. Matka Meilahteen tehtiin höyrylaivalla, ja 
retkelle uskaltautuneet palkittiin miellyttävällä ja virkistävällä yhdessäololla: 
musisoitiin, laulettiin, leikittiin ja tanssittiin. Niityllä heitettiin palloa ja ”lento-
vannetta”, niin ettäTopelius olisi saattanut omin silmin todeta vanhan kansanhuvi-
ideansa käyneen toteen.914  Kesäretkien järjestäminen oli riskialtista puuhaa, aina 

                                                        
907 ”De finska populära föreläsningarna” (pku) HT 9.10.1865. 
908 Sääntöjen 4 pykälän mukaan johtokunta myönsi lisäksi vapaalippuja niille, jotka esitelmin tai 
muulla tavoin avustivat seuran kokouksia.HSF projekt till stadgar 1.10.1864. MWs 1 (KK). 
909 ”Handtverkaresångföreningen” (pku) HT 9.10.1865. 
910 Medlemslistor, årsavgifter. MWs (KK). 
911 ”Handtverkssångföreningen” (pku) HD 19.2.1866. 
912 ”Bildningscirkelns sista reunion” (pku) ÅU 17.10.1865. 
913 ”Turusta” (pki) ST 17.6.1865. 
914 ”Handtverkssångföreningen” (pku) HD 12.6.1865. 



 

 263 

oltiin säiden armoilla. Vuonna 1866 Lauluseuralla kävi jälleen huono tuuri. Elo-
kuun kesäretki piti kokonaan peruuttaa sateen vuoksi. Onneksi heinäkuussa kesä-
juhlaa oli vietetty kauniilla säällä. Väkeä oli paljon, ja peräti kolme täpötäyttä 
höyryalusta liikennöi kaupungin ja Lauttasaaren väliä koko sunnuntaipäivän.915 

Talvikauden kokouksissa kävi runsaasti väkeä. Kun alkuperäisessä Lauluseu-
rassa varsinaisia laulajia oli enimmillään joitakin kymmeniä, saattoi yhdistys 
uusittuine sääntöineen moninkertaistaa jäsenmääränsä. Uudet jäsenet toivat uusia 
resursseja ja vaihtelua toimintaan. Kuukausikokousten ohjelmaan ilmaantui kuo-
rolaulun lisäksi myös lausuntaesityksiä. Naisten pääsy jäsenyyteen oli käytännöl-
lisestikin tärkeää, sillä heitä tarvittiin näytelmäharrastuksen käynnistämiseksi. 
Weckström oli innokas teatterinharrastaja ja toimi seuran näytelmähankkeissa 
puuhamiehenä. Vuoden 1866 alussa uskaltauduttiin esittämään muutama seura-
näytelmä vaihto-opetuskoulun tilavassa salissa, niin kutsutulla Källströmin pie-
nellä näyttämöllä. Maanantaina 8.1.1866 järjestettyyn näytelmäiltaan oli pääsy 
lauluseuran jäsenillä ja muilla jäsenten suosittelemilla henkilöillä. Illan tuotto 
käytettiin yhdistyksen oman kassan kartuttamiseksi.916 Yleisöä saapui paikalle 
kolmeen sataan nouseva joukko. Esitetyt kappaleet olivat laulunäytelmiä nimel-
tään ”Fem trapper upp”, ”En friare i lifsfara” sekä ”Blekingsflickan”. Niille aplo-
deerattiin innokkaasti. Osaaminen ei kuitenkaan noussut juhlitun lauluharrastuk-
sen tasolle, sillä Helsingfors Dagblad kertoi illan taiteellisen annin olleen vaati-
mattoman.917 Lauluseura oli seuranäytelmien myötä kuitenkin palannut juurilleen, 
koko toimintahan oli lähtenyt liikkeelle juuri käsityöläisten näytelmäharrastuksen 
myötä. 

Handtverkaresångföreningen ryhtyi sääntöuudistuksen velvoittamana myös 
keräämään jäsentensä käyttöön kirjastoa.918 Kartanpiirtäjä J. A. Törnroos sai huh-
tikuussa 1866 valtuudet hankkia erään kuolinpesän huutokaupasta kirjoja. Johto-
kunta luotti Törnroosiin niin paljon, ettei määritellyt edes ostohintaa. Törnroos 
toimi sitten kirjastonhoitajana elokuuhun 1868 asti. Kirjasto sai myös lahjoituk-

                                                        
915 ”Handtverkssångföreningens sommarfest” (pku) HD 30.7.1866; ”Handtverkssångföreningen” (pku) 
HD 18.8.1866. 
916 ”Ett Sällskapsspektalkel” (ilm) HD 5.1.1866. 
917 ”Sällskapstheater” (pku) HD 9.1.1866. 
918 Kirjastolaitos oli kovin nuori pääkaupungissa, kansankirjasto oli käynnistynyt loppuvuodesta 1860 
professorien F. L. Schaumanin ja Zacharias Topeliuksen aloitteesta. Mukana hankkeessa olivat myös 
lehtori K. G. Borg, kirjakauppias Th. Sederholm sekä tehtailija L. J. Källström, Schaumania ja Borgia 
lukuun ottamatta kaikki myös lauluseuran jäseniä. Pääkaupungin kansankirjasto aloitti vaatimattomas-
ti noin 500 niteen kokoelmalla, mutta 1870-luvun puoleenväliin mennessä teosten lukumäärä oli 
kasvanut noin kolmeen ja puoleen tuhanteen. Werkko 1879, 1–3. 
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sia. Joulukuussa samana vuonna johtokunta päätti ostaa leskirouva Nordmanilta 
kirjaston 550 markan hintaan.919 Summan perusteella lauluseuran kirjaston voi 
päätellä kasvaneen usealla sadalla niteellä. Kyseessä oli flyygelin jälkeen seuran 
toiseksi suurin yksittäinen hankinta, ja kauppahinta sovittiinkin maksettavaksi 
osamaksulla. Hanketta rahoitettiin myös kirjastomaksulla, joka jäseniltä oli 15 
penniä kuukaudessa. Sitä vastaan kirjastosta sai lainata kotiinsa yhden kirjan tai 
kaksi pienempää nidettä kerrallaan.920 Handtverkaresångföreningenin lainaustoi-
minnan volyymista ei ole tietoja, mutta kirjastonhoitaja sai vaivoistaan viiden 
markan kuukausikorvauksen.921 

Handtverkaresångföreningen oli onnistunut hankkimaan jäsenkuntaansa muu-
tamia huomattavia helsinkiläisiä. Zachris Topeliuksen nimi on jo tullut esille, hän 
oli vahva taustavaikuttaja. Mukana oli myös tohtori Oscar Topelius. Venäläissyn-
tyisellä kauppiaskunnalla oli vahva asema Helsingin johtavassa porvaristossa. 
Näistä kaksi varakkainta, konsulit Paul Sinebrychoff ja Feodor Kiseleff, olivat 
Handtverkaresångföreningenin jäseniä. Sinebrychoff oli kaupungin ylivoimaisesti 
varakkain porvari. Vahva taloudellinen asema takasi hänelle pääsyn aina ylimpiin 
säätyläispiireihin asti. Konsuli Feodor Kiseleff oli Töölön sokeritehtaan johtaja. 
Suomalaisista kauppiasta eniten veroäyrejä maksoi F. E. Ekberg, joka oli myös 
Handtverkaresångföreningen jäsen. Hän merkitytti jäsenlistaan ammatin kohdalle 
vaatimattomasti ”Bagare”.922 Muita huomattavia jäseniä Lauluseuralla olivat pro-
fessori Fredrik Pacius ja kanslianeuvos Fredrik Cygnaeus.923 Handtverkaresångfö-
reningen jäsenmaksun lunasti myös liberaaliin sivistyneistöön lukeutunut maisteri 
August Schauman, piispa Frans Ludvigin Schaumanin veli, joka vuonna 1864 oli 
perustanut Hufvudstadbladet-nimisen lehden.924 

Helsingin Handtverkaresångföreningen oli vaatimattomasta alusta, 1840-
luvun näytelmäkerhosta ja myöhemmästä käsityöläiskuorosta, vähitellen kasva-
nut, muuttanut muotoaan ja pessyt kasvojaan. Ensi vaiheessa se kehittyi Hagfor-
sin johdolla korkeatasoiseksi mieskuoroksi. Toiminta laajentui sääntöuudistuksen 

                                                        
919 HSF ptk 22.12.1866; SBN ptk 18.8.1868. MWs 1. (KK). 
920 HSF ptk 24.4.1866; MWs 1. (KK). Werkko 1879, 1–2. 
921 Vertailun vuoksi voi todeta, että Oulun Sivistysseuran kirjastosta tehtiin vuosina 1868–1870 noin 
3000–5000 lainaa vuosittain. Turun Sivistysseuran kirjasto oli kasvattanut lainausmääränsä samoihin 
lukuihin vuosina 1864–1867. ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet” ÅU 22.11.1864; 
”Berättelse för bildningscirkelns femte verksamhetsår” ÅU 29.11.1866; SBN ptk 18.8.1868; Bild-
ningscirkelns årsmöte i lördags” (pku.) ÅU 3.11.1868; Werkko 1879, 35.  
922 SBN Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1 (KK); Waris 1950, 52–55. 
923 SBN Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1 (KK). 
924 SBN Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1 (KK); Landgren 1988, 300–301. 
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myötä sivistysseuraksi 1860-luvun puolivälissä, jolloin seura aloitti säännöllisen 
kokoustoiminnan ja kesäjuhlien järjestämisen sekä kirjasto-lukusalin ylläpidon. 
Näin seura oli runsaassa kymmenessä vuodessa kasvanut ulos alkuperäisestä toi-
minta-ajatuksestaan. Helsingfors Dagblad kirjoitti maaliskuussa 1867: 

Handtverkar-sångföreningen här i staden, hvilken ifrån en ringa början små-
ningom utvecklat sig och redan länge sedan frångått sin ursprungliga be-
stämmelse att vara hufvudsakligen endast en sångförening samt allt mera an-
tagit karaktären af en s.k. bildningscirkel, ämnar nu åter taga ett betydande 
steg för att vidare utveckla sin fruktbringande verksamhet.925 

6.3 Seura herrasväen huviksi ja hyödyksi 

Alkuvuodesta 1867 maassa toimi kaksi muuta sivistysseuraa: Turun Sivistysseura, 
joka oli aloittanut toimintansa jo vuonna 1861, sekä vasta järjestäytymässä oleva 
Oulun Sivistysseura. Viimemainittu oli saanut perustamisluvan marraskuussa 
1866.926 Myös Helsingin Handtverkaresångföreningen oli alkuperäisestä nimes-
tään huolimatta alkanut muistuttaa yhä enemmän sivistysseuraa. Oli tullut aika 
karistaa viimeisetkin rippeet seuran vaatimattomasta käsityöläistaustasta.  

6.3.1 Sääntömuutos 

Seuraava askel eteenpäin otettiin alkuvuodesta 1867, kun vasta valittu uusi johto-
kunta ryhtyi työstämään muutosta yhdistyksen sääntöihin. Hankkeella oli kiire, 
sillä johtokunta päätti sääntöuudistuksesta 16. helmikuuta, mutta ehdotuksen oli 
määrä olla valmiina jo tulevassa vuosikokouksessa, saman kuun 25. päivä.927 
Tärkein syy sääntömuutokselle oli, ettei ”Handtverkaresångföreningen” enää 
nimenä miellyttänyt seuran johtohenkilöitä. Sen tilalle oli keksittävä osuvampi, 
paremmin sekä seuran toimintaa että ennen kaikkea jäsenkuntaa vastaava tunnus. 
Päädyttiin nimeen Sällskap för Bildning och Nöje, jonka voisi sananmukaisesti 

                                                        
925 ”Tämän kaupungin Käsityöläisten lauluseura, joka on vähäpätöisestä alusta vähitellen kehittynyt ja 
jo aikoja sitten kasvanut ulos alkuperäisestä tarkoituksestaan toimia pääasiallisesti lauluseurana, ja 
joka yhä enemmän  on alkanut muistuttaa niin kutsuttua sivistysseuraa, aikoo jälleen ottaa merkittä-
vän askeleen eteenpäin ja kehittää hedelmällistä toimintaansa.” ”Handtverkar-sångföreningen” (pku) 
HD 5.3.1867. 
926 ”Sivistysseura” (pku) ST 28.6.1861; ”Kuin tähän kaupunkiin perustetun nk. Sivistys-seuran” (ilm) 
OWS 19.12.1866. 
927 HSF ptk 16.2.1867; 18.2.1867. MWs 1 (KK). 
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suomentaa ”Sivistys- ja huviseuraksi”. Nimessä korostui seuran tarkoitus: sivis-
tystä levitettiin huvittavan ajanvietteen keinoin.928 

Uudistettujen sääntöjen pohjana olivat edelleen Turun sivistysseuran säännöt, 
mutta niistä poiketen seuran tarkoituspykälä uusittiin ytimekkääseen muotoon 
”Seuran tarkoitus on valmistaa jäsenilleen sivistävää ajanvietettä”.929 Tarkoitus-
pykälästä jätettiin näin pois maininta työväenluokasta. Se oli periaatteellinen 
muutos, kyseessähän oli sentään käsityöläiskisällien aloitteesta perustettu seura. 
Johtokunta oli valmis hyväksymään sääntömuutoksen 21.2., ja jäsenkunnalle se 
esiteltiin vuosikokouksessa 25.2. Sääntömuutos vietiin läpi seuran elimissä va-
jaassa kahdessa viikossa. Samassa yhteydessä tehtiin joitakin uusia toiminnallisia 
linjauksia. Seura tarvitsi suuremman huoneiston, kuukausikokoukset pyrittiin 
pitämään aikaisempaa useammin ja niihin pyrittiin saamaan väkeä entistä laa-
jemmista yhteiskuntapiireistä.930 

Näin liittyi helmikuussa 1867 Helsingin porvarilliseen huvielämään uusi yrit-
täjä, sivistysseura nimeltään Sällskap för Bildning on Nöje. Vanhaa nimeä Handt-
verkaresångföreningen piti kuitenkin käyttää siihen asti, kunnes uusituille sään-
nöille saatiin viranomaisten hyväksyntä. 

Sivistys- ja huviseuran kokouksia oli kolmea lajia: tavalliset kuukausikoko-
ukset oli määrä pitää syyskuusta toukokuuhun kuukauden viimeisenä lauantaina. 
Niin kutsuttuja ylimääräisiä kokouksia pidettiin tilaisuuden tullen, ja huviretkiä 
luontoon järjestettiin useampi kesää kohden. Kokousilmoituksia lukiessa huomaa, 
että seuran toiminnasta tuli pikemminkin huvittavaa kuin sivistävää. Esitelmiä ei 
kuukausikokouksissa useinkaan ollut, ja ylimääräisistä Seurahuoneen tai Arkadia-
teatterin kokouksista ne puuttuivat kokonaan. Esimerkiksi vuonna 1868 seura piti 
kaikissa kokouksissaan vain kuusi esitelmää.931 Kuukausikokousten ohjelma 
koostui tavallisesti laulusta, lausunnasta, musiikkiesityksistä ja tanssista. Soitin-

                                                        
928 HSF ptk 18.2.1867. MWs 1 (KK).Myös Jyväskylässä perustettiin vuonna 1871 lyhytaikainen seura, 
jota kutsuttiin ruotsinkielisissä lehdissä ”Sällskap för Bildning och Nöje” ja suomenkielisissä ”Sivis-
tys- ja Huvitus-Seura” tai pelkästään ”Sivistys-Seura”. ”Ett sällskap för bildning och nöje” (kmu) ÅU 
21.1.1871; ”Jyväskylästä” (pku) US 28.10.1872, ”Jyväskylästä” (pku) US 21.11.1873. Oulussa perus-
tettiin vuonna 1881 vastaavanlainen seura, jota kutsuttiin ”Hupi ja Hyötyseuraksi”. ”Hupi ja hyöty” 
(ilm) OL 16.2.1881, ”Hupi ja Hyöty Seuran iltahuveissa” (pku) OL 11.1.1882. Huvituksen hyödylli-
syyden sekä huvin ja hyödyn yhdistäminen oli valistuksesta lähtöisin ja kuului 1700-luvun perintöön. 
Tukholmassa oli vuonna 1766 perustettu salaseura nimeltä Utile Dulci, jonka tarkoituksena oli edistää 
kaupungin musiikkielämää. Dahlström – Salmenhaara 1995, 188-189. Latinankielinen nimi juontuu 
alun perin roomalaiselta runoilijalta Qvintus Horatius Flaccukselta. 
929 HSF ptk 18.2.1867. MWs 1 (KK). 
930 HSF ptk 21.2.1867; HSF årsmöte 25.2.1867. MWs 1 (KK). 
931 SBN Årsmöte 6.3.1869. MWs 1 (KK). 
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musiikista vastasi teatterin orkesteri kapellimestari Lillmarkin johdolla. Erityis-
kokouksiin ja huviretkiin myös seuran jäsenet joutuivat maksamaan pääsymak-
sun. Näiden lisäksi seura pyrki järjestämään Arkadia-teatterissa ns. musikaalis-
dramaattisia illanviettoja, teatteri-iltoja, joiden avulla kerättiin seuralle varoja. 
Teatteri-iltoja varten tehostettiin näytelmäkerhon toimintaa. Kirjasto ja sanoma-
lehtilukusali olivat auki niin kuin ennenkin.932 

Sivistys- ja huviseura perustettiin pahimpaan aikaan nälkävuosina, ja se osal-
listui muiden yhdistysten tavoin rahankeruuseen hätää kärsiville. Marraskuussa 
1868 johtokunta päätti ottaa kuukausikokoukseensa torpparinvaimo, kansantaitei-
lija Kreeta Haapasalon, joka kiersi maata ja lauloi kanteleensa säestyksellä kerä-
ten varoja suurelle perheelleen.933 Haapasalo oli käynyt jo 1850-luvulla kahdesti 
Helsingissä. Nyt hän kierteli nälkävuosien runtelemaa maata, ja Helsingissä eri-
tyisesti Topelius suhtautui häneen myötämielisesti kirjoittaen Haapasalolle suosi-
tuskirjeitä ja järjestäen hänelle esiintymistilaisuuksia. Mahdollisesti juuri Topelius 
järjesti hänet Sivistys- ja huviseuraankin esiintymään. Seura maksoi Haapasalolle 
kymmenen markan esiintymispalkkion.934 Haapasalo itse kertoi näistä ajoista 
vuonna 1887: 

Helsingissä sain taas kirjeen professori Topeliukselta vietäväksi professori 
Runebergille Porvooseen ja eräälle herralle Loviisaan ja pormestari Örnille 
Viipuriin. Professori Topeliuksen kirjoituksista on minulla ollut paljon hyö-
tyä, vieläkin olen kiitollinen hänelle. Professori Runeberg toimitti minut pi-
tämään konsertin koulutuvassa. Huone oli täynnä kuuntelijoita. Loviisassa 
soittelin eräässä huoneessa, joka oli laitettu teatterihuoneeksi. Kerättiin köy-
hille rahaa, kun oli nälkävuosi.935 

Vaikeassa ajasta huolimatta, tai juuri vaikeiden aikojen vuoksi seura järjesti ko-
kouksiinsa hupiohjelmaa. Varsinaiseen loistoonsa huvitus puhkesi uudenvuoden 
kokouksessa 2.1.1869, toimintavuoden vasta kolmannessa kuukausikokouksessa. 
Kokousta oli valmisteltu pitkään, ja Helsingfors Dagbladissa julkaistiin kolmelle 
palstalle levittyvä mainos: 

                                                        
932 SBN ptk 5.9.1868. MWs 1 (KK). 
933 SBN ptk 26.11.1868. MWs 1 (KK). 
934 SBN ptk 26.11.1868. MWs 1 (KK). Haapasalo ansaitsi kohtuullisen hyvin kiertueillaan. Hän oli 
herrasväen suosiossa kaikkialla ja nämä järjestivät hänelle esiintymistilaisuuksia, mutta eniten hän 
kertoi tienanneensa markkinoilla ja majataloissa juomareille soittaessaan. Haapasalo 2002, 56. 
935 Haapasalo 2002, 51. 
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Extra afdelning utan extra afgift. ”Grande concerte generale vocale instru-
mentale musicale hormonique timpanini de triangolo positive” utföres af ny-
ligen till staden anlända Weldberühmte Künstlersällskapet ”Trombo Patelini 
Trompeto di Harpolini” under ledning af Signoro Maestro-Directoro ”Reus-
Schleiss-Heis um Schau-Hau-Hau-Piccolini von der Bock- und Lager-Bier 
Vergissmeinnicht”.936 

Karnevalistinen pilailu sisälsi mm. puheen ”Jag”, jonka piti Signoro Directoro. 
Puheen jälkeen seurasi orkesterifantasia ”Abdul Medschid Tsching Tschang 
Kang”, Signora Krinolinochignoninon esittämä aaria ”Non chalance” sekä polket-
ta vocalo ”Kling klang, Pling-Plang” koko henkilökunnan myötävaikutuksella. 
Lisäksi ohjelma lupasi Donna Kalospinterokråmarsiggrinin ja mainitun Signora 
Krinolinochignoninon esittämän dueton tremolo tremandon. Joko ”Signoraa” tai 
”Donnaa” tai mahdollisesti molempia esittivät naiseksi pukeutuneet miehet, joten 
ohjelmassa nähtiin ainakin tässä muodossaan aina niin hauskaa ristiinpukeutumis-
ta.937 Koko lysti sai niin suuren suosion, että se uusittiin tuoreeltaan laskiaistiis-
taina 9. helmikuuta. Silloin sitä mainostettiin naamiaisina otsikolla ”Karnevalss-
kämt i kostym”. Vuonna 1870 laskiaistiistain karnevaalit uusittiin, ja ohjelma 
lupasi toista kymmentä vastaavanlaista hupinumeroa.938  

Teatteriharrastus oli tullut Suomeen ruotsalaisten, venäläisten ja saksalaisten 
kiertävien teatteriseurueiden kautta. Niiden valtakausi kesti 1860-luvulle asti, ja 
ohjelmisto oli monenkirjavaa musiikki- ja puheteatteria aina karkeaan komiikkaan 
ja vaudeville-esityksiin asti.939 Kun Suomi oli niillekin eräänlaista taiteellista 
takapihaa, tarjosivat kiertävät seurueet runsaasti ilveilyn aiheita. Pilailtiin italian- 
ja saksankielisten musiikkitermien kustannuksella, pukeuduttiin hassusti ja laulet-
tiin nuotin vierestä. Työväen sivistystarpeen kanssa tällä ei enää ollut paljoakaan 
tekemistä, vaikka yöläiset olivat yhä seurassa enemmistönä, ja heitä kävi luonnol-
lisesti myös kokouksissa. Kun niissä kuitenkin kuultiin esitelmiä yhä harvemmin, 

                                                        
936 ”Ylimääräistä ohjelmaa lisämaksutta. ”Grande concerte generale vocale instrumentale musicale 
hormonique timpanini de triangolo positive” esittää vastikää kaupunkiin saapunut maailmankuulu 
künstleriseurue ”Trombo Patelini Trompeto di Harpolini” Signoro Maestro-Directoron johdolla 
”Reus-Schleiss-Heis um Schau-Hau-Hau-Piccolini von der Bock- und Lager-Bier Vergissmeinnicht”. 
SBN Varia. MWs 1 (KK). 
937 Hupiohjelman oli ideoinut L. Gaede, ja neljästä esiintyjästä ainakin arkkitehti C. Kiseleff,. Wiik ja 
teatterikerhon vetäjä Gustav Mallander olivat miehiä. Ainoastaan nimen Apelbam takana voi olla mies 
tai nainen, sillä Apelbam oli seuran näyttelijäluetteloissa sekä herran, rouvan että neidin sarakkeessa. 
SBN ptk 31.12.1868 (Årsberättelse) . MWs 1 (KK). 
938 SBN Varia. MWs 1 (KK). 
939 Tiusanen 1969, 59. 
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seura alkoikin saada kritiikkiä ylen määrin viihteellisen ohjelmatarjontansa vuok-
si. 

On mahdollista, että Zachris Topeliuksen vieraantuminen seurasta juontuu 
juuri ylen määrin viihteellistyneestä toiminnasta. Topelius oli jo toukokuussa 
1863 säikähtänyt Arkadia-teatterin paloa niin, että koki palon myötä myös oman 
kevytmielisen menneisyytensä tuhoutuneen liekeissä. Nälkävuosi 1867–68 vai-
kutti häneen syvästi, ja vuotta 1868 hän kuvasi omana surun ja menetyksen vuo-
tenaan. Se merkitsi myös jonkinlaista uskonnollista käännettä hänen elämäs-
sään.940 Viimeisenä pisarana aralla tunnolla kulkeneelle oli varmasti Sällskap för 
Bildning och Nöjen uuden huoneiston vihkiäisjuhla 1.9.1869, jolloin ohjelmassa 
oli ”De sju dödssynderna. Stor rörlig tableau utföres af hela sällskapet”.941 Ky-
seessä oli seitsemän erilaista yhteistanssia, kukin yhdelle kuolemansynnille ni-
metty: ylpeyttä tanssittiin poloneesin tahdissa, ahneutta masurkan, vihaa galopin 
jne. Lystin lopuksi luvattiin yleinen synninpäästö.942 Uskonnollisen murroksen, 
nälkävuosien ja henkilökohtaisten menetysten läpikäynyt ei pitänyt tällaisesta 
menosta. Topelius erosi seurasta eikä uusinut jäsenmaksuaan toimintavuodelle 
1869–70.943  

6.3.2 Teatteri ja kuoro 

Sivistys- ja huviseuran näyttelijät ja kuorolaiset sitoutuivat käymään säännöllises-
ti harrastuspiirinsä harjoituksissa ja osallistumaan iltamien ohjelman järjestämi-
seen. Heitä ryhdyttiin kutsumaan seuran aktiivisiksi jäseniksi. Passiiviset jäsenet 
eivät laulaneet kuorossa tai näytelleet, mutta maksoivat jäsenmaksunsa ja pääsivät 
sitä vastaan kuukausikokouksiin sekä kirjastoon ja lukusaliin. Sivistys- ja huvi-
seuran viimeisessä jäsenluettelossa passiivisia jäseniä oli 183 ja aktiivisia eli har-
rastustoimintaan osallistuvia jäseniä niinkin monta kuin 52.944 Seuran vuotuinen 
jäsenmaksu jäi entiselleen: miehiltä kahdeksan markkaa ja naisilta viisi. Mieheltä 
puolisoineen jäsenmaksu oli yhteensä kymmenen markkaa. Muilta perhekuntaan 
kuuluvilta naisilta jäsenmaksua perittiin kolme markkaa kultakin. Harrastustoi-
mintaan osallistuvia kutsuttiin myös laulajiksi, eikä heiltä peritty vuosijäsenmak-
sua lainkaan. He saattoivat siis käydä lukusalissa, kuukausikokouksissa, huviret-

                                                        
940 Topelius 1998, 240, 250. 
941 SBN Ptk 1.9.1869. MWs 1 (KK). 
942 Ibidem. 
943 SBN Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1 (KK). 
944 Ibidem. 
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killä ja ylimääräisissä kokouksissa veloituksetta.945 Kokouksissa oli kaikkien 
käyttäydyttävä kunnolla. Arkadia-teatterissa pidettiin toukokuussa 1868 seuran 
musikaalis-draamallinen soirée, jossa ylioppilas Rahkonen ”öfverlastad af starka 
drycker” oli herättänyt pahennusta. Rahkosen nimeä ei löydy edes seuran jäsen-
luetteloista, joten hän oli tullut iltamiin ulkopuolisena kahden markan sisään-
pääsymaksua vastaan. Se ei pelastanut ylioppilasta jatkotoimilta, vaan Sivistys- ja 
huviseuran johtokunta teki hänestä ilmoituksen Viipurilaiselle osakunnalle.946 

Seuran laulunjohtajana toimi lokakuuhun 1868 asti August Laurent. Hän erosi 
toimestaan, koska johtokunta ei suostunut hänen palkankorotuspyyntöönsä. Pu-
heenjohtaja Weckström löysi kuitenkin tilalle nopeasti herra E Lindbladin, joka 
toimi kuoronjohtajana seuran toiminnan loppuun asti. Korvausta hänelle makset-
tiin 24 markkaa kuukaudessa.947 Kuoron säilyneet säännöt on laadittu alkuvuodes-
ta 1869, mutta kyseessä lienee päivitetty versio aikaisemmista säännöistä. Kuoro-
laiseksi pääsi sääntöjen mukaan ilmoittautumalla puheenjohtajalle, joka huolehti 
siitä, että halukkaan nimi ilmaantui seuran huoneistossa olevaan ja jokaisen jäse-
nen nähtävillä olevaan tauluun. Seurasi pari harjoituskerran mittainen valitusaika, 
mutta jos kellään ei ollut mitään uutta jäsentä vastaan, hänen nimensä kirjoitettiin 
kuoron matrikkeliin ja kuoro sai virallisestikin uuden laulajan. Kuri oli kuorossa 
kova, niin kuin odottaa saattaa, ja laiminlyöntejä koskeva sääntöjen 4 pykälä oli 
yksinään yhtä pitkä kuin kaikki muut pykälät yhteensä. Harjoituksia pidettiin 
kahdesti viikossa, torstai- ja lauantai-iltaisin alkaen kello yhdeksän. Ennen esityk-
siä pidettiin vielä ylimääräiset harjoitukset. Kuoro esiintyi seuran kuukausikoko-
uksissa ja kesäretkillä, joten esiintymisiä tuli keskimäärin kerran kuukaudessa. 
Harjoituksista ei saanut myöhästyä eikä ilman hyväksyttävää syytä jäädä pois, ei 
myöskään esityksistä. Rikkomuksesta seurasi sakkomaksu. Alle tunnin myöhäs-
tymisestä selvisi 50 pennin sakolla, mutta sen jälkeen rikemaksu nousi markkaan. 
Kuoronjohtajalta perittiin samoista rikkeistä kaksinkertainen maksu. Laimin-
lyödystä harjoituksesta sai lisäksi merkinnän kuoron matrikkeliin. Kolmesta ruk-
sista tuli porttikielto esityksiin, ja kuukausikokouksesta joutui maksamaan sen 
jälkeen sisäänpääsymaksun. Neljännen laiminlyönnin jälkeen mukaan pääsi aino-

                                                        
945 SBN ptk 7.5.1868; SBN Stadgar för medlemmarne uti den inom Sällskapet för B. o. N. bildade 
sångförening, 25.2.1869.,MWs 1 (KK). 
946 SBN ptk 7.5.1868, MWs 1 (KK). 
947 SBN ptk 22.10.1868, MWs 1 (KK). 
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astaan maksamalla sakkoa kaksi markkaa, ja silloinkin vain jos kuoron muilla 
jäsenillä ei ollut asiasta muuta reklamoitavaa.948  

Sivistys- ja huviseuran kuoro tai siitä lohkaistu pienempi ryhmä ei saanut il-
man johtokunnan ja kuoronjohtajan lupaa esiintyä muissa tilaisuuksissa. Yksittäi-
set kuorolaiset saivat sen sijaan laulaa muissakin kuoroissa, kunhan näiden harjoi-
tukset ja esitykset eivät häirinneet Sivistys- ja huviseuran kuoron toimintaa. Pääl-
lekkäisyyksistä johtuvia poisjäämisiä käsiteltiin myöhästymisinä ja laiminlyöntei-
nä, ja niistä joutui suorittamaan asiaankuuluvat rikemaksut.949 Helsingissä ei sen-
tään kielletty kuorolaisilta laulamista kadunkulmissa tai majataloissa, niin kuin 
Göteborgin Sivistysseurassa.950 

Kuorolaisten ohella näytelmäkerholaisilla oli suurin vastuu Sivistys- ja huvi-
seuran kokousten ohjelmasta. Heiltä vaadittiin pitkäjänteisyyttä omassa harrastuk-
sessaan, ja myös näytelmäkerholla oli omat sääntönsä. Seuran puheenjohtaja hy-
väksyi teatteriryhmän jäsenet, ja hänen tuli myös etukäteen tarkistaa ja hyväksyä 
kaikki kokouksissa esitettävät näytelmät. Harjoitukset pidettiin kaksi kertaa vii-
kossa, tiistai-iltaisin puoli yhdeksältä ja sunnuntaisin neljältä iltapäivällä. Harjoi-
tusrauhan vuoksi ulkopuolisilta oli pääsy kielletty, ja täsmällisyyttä vaadittiin 
myös näytelmäkerholaisilta rikemaksun uhalla. Miehet maksoivat myöhästymisis-
tään 50 penniä sakkoa, naiset 25 penniä. Toisin kuin kuorolaiset, kerholaiset eivät 
saaneet esiintyä eivätkä harrastaa näyttelemistä muissa ryhmissä.951  

Näytelmäkerhoa harjoitutti ammattimainen näyttelijä, Gustav Mallander, ja 
hänen johdollaan seurue esitti suuren määrän teatterikappaleita.952 Jo lokakuussa 
1868 esitettiin Arkadia-teatterissa kahteenkin kertaan ”Kontorist är kär”, yksinäy-
töksinen laulunäytelmä sekä ”Skördefest, huvinäytelmä laululla ja tanssilla”. 
Jälkimmäinen tapahtui ilmoituksen mukaan talonpoikaistilalla jossain Helsingin 
lähistöllä, rakastuneesta konttoristista kertova laulunäytelmä itse pääkaupungissa. 
Kevätpuolella seuraavaa vuotta esitettiin yhtenä ja samana iltana peräti kolme 
näytelmää: yksinäytöksinen musiikillinen pilailu ”En giftermålsannons i Huf-
vudstadsbladet”, tapahtuvana Helsingissä vuonna 1868; ”Fiskarflickan”, yksinäy-
töksinen dramaattinen idylli sekä ”Sufflörens debut” eli ”Kuiskaajan debyytti”, 
yksinäytöksinen komedia. ”Fiskarflickan” oli aikanaan varsin suosittu kansannäy-

                                                        
948 SBN Stadgar för medlemmarne uti den inom Sällskapet för B. o. N. bildade sångförening, 
25.2.1869. MWs 1 (KK). 
949 Ibidem. 
950 Förslag till stadgar 1848. 
951 SBN Stadgar för medlemmarne uti den inom Sällskapet för B. o. N. bildade Theater. MWs 1 (KK). 
952 SBN ptk 5.9.1868. MWs 1 (KK).  
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telmä mutta sikäli harvinainen, että se oli alun perin suomenkielinen. Helsingissä 
sitä esitettiin ruotsinkielisenä käännöksenä, mutta alkuperäistä ”Kala-tyttöä” esi-
tettiin samoihin aikoihin, maaliskuussa 1868, mm. Oulun Sivistysseurassa. Viipu-
rin Työväen Iltaseurassa se tuli hyvin suosituksi 1870-luvun lopulla. ”Kala-tyttöä” 
esitettiin runsaasti myös maaseudulla.953 Näytelmä sopi aloittelevalle seuranäyt-
tämölle, koska teksti oli lyhyt, vain yksinäytöksinen. Romanttinen juoni saattoi 
köyhistä oloista lähteneen ylioppilasnuorukaisen yhteen lapsuudentoverinsa, köy-
hän kalastajakodin tyttären kanssa.954 Tarina puhutteli väestöä yli säätyrajojen, 
koska sivistyneistö etsi siinä yhteyttä kadottamaansa kansaan. 

6.3.3 Jäsenkunta 

Yhdistykset pitivät tarkkaa luetteloa jäsenistään eli tilaajistaan, niin kuin heitä 
nimitettiin. Jäsenluettelot päivitettiin vuosittain, sillä niiden avulla kerättiin ja 
kirjattiin seurojen taloudelle tuiki tärkeät jäsenmaksut. Luettelot kirjoitettiin puh-
taaksi aina toimintavuoden alussa, jolloin niihin kirjattiin pohjaksi edellisenä 
vuonna jäsenmaksunsa suorittaneet. Handtverkaresångförening/Sällskap för Bild-
ning och Nöjen laatimista jäsenluetteloista on luettavissa karkeassa aakkosjärjes-
tyksessä henkilöiden nimet, osoitteet ja ammatit sekä maksettujen jäsenmaksujen 
määrä. Uudet jäsenet lisättiin luetteloon lyijykynällä, yhteydestä eronneet pyyhit-
tiin yksinkertaisesti yli. Sivistys- ja huviseuran jäsenkuntaa voi tarkastella kolmen 
tällaisen luettelon avulla. Ne ovat lähteinä erittäin arvokkaita, sillä ne ovat ainoat 
suomalaisista sivistysseuroista säilyneet kokonaiset jäsenluettelot. 

Jäsenmaksut kerättiin yleensä käymällä perimässä ne henkilöiltä suoraan, jo-
ten osoitetiedot oli syytä pitää ajan tasalla. Monien kohdalla riitti kuitenkin mai-
ninta työpaikasta. ”Meisners kapell” oli parin ”musicuksen” osoite, sillä kapelli-
mestari A. Meisner rouvineen oli itsekin seuran jäsen. Neiti Pilgren oli tavattavis-
sa kodiittoriliike Träskelinillä, ja myös isäntä Träskelin oli seuran jäsen. Neiti 
Böök oli puolestaan ilmoittanut osoitteekseen ”Thölö sockerbruk”. Monet työnte-
kijät asuivatkin tehtaalla tai verstaan isännän luona, vanhaa käsityöläistapaa nou-
dattaen.955 Rautatieläisen osoitteena oli usein ”Bangården” tai ainoastaan ”jernvä-
gen”. Kauppakirjanpitäjä A. Fedosejeffin ja toimittaja G W. Fagerlundin kohdalla 
oli merkintä: ”Efterfrågas hos Restauratören Nymarck”. Toimittaja vaihtoi ilmei-

                                                        
953 BCU Vuosikertomus 1867–1868. Osa (OMA); ”Viipurin Työväen Iltaseura” (läh) Ilmarinen 
25.2.1880; Lehtonen 1994, 277–278. 
954 ”Kala-tyttö. Näytelmä, laululla, yhdessä kuvauksessa. L.-s:n tekemä” Otava 19.1.1861. 
955 Waris 1950, 91–92. 
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sesti asuinpaikkaa tiheästi, sillä hänen kohdallaan oli myös lisäys ”Dagbladets 
byrå”. Näyttelijä A. Lichtenberg ilmoitti asuinpaikakseen Seurahuoneen, mutta 
teatterimieheltä ei jäsenmaksua saatu kerättyä.956 

Ensimmäisessä, kaikkein laajimmassa mutta päiväämättömässä luettelossa on 
otsikko ”Sällskap för bildning och nöje” ja kaikkiaan 439 nimeä. Siitä on selvyy-
den vuoksi syytä käyttää tunnusta (L1). Toisessa luettelossa (L2) on nimiä vain 
hieman vähemmän, yhteensä 430, mutta se on otsikon ”Sällskap B. o. N.” lisäksi 
varustettu päiväyksellä ”Årsafgift från 1. September 1869 t.o.m. 31. Augusti 
1870”. Luettelot L1 ja L2 ovat rakenteeltaan samankaltaisia, mutta kolmas luettelo 
(L3) on edellisiä suppeampi ja sisältää ainoastaan 125 Hupi- ja hyötyseuran jäse-
nen nimen.957  

Jäsenkunnan rakenteen muutosten selvittämiseksi on ratkaistava luetteloiden 
laatimisjärjestys. Ainoastaan luettelossa L2 on päivämäärä, mutta sen avulla voi 
päätellä luetteloiden L1 ja L3 laatimisajankohdan. Lähtökohdaksi otetaan siis L2, 
jonka perusteella ryhdyttiin keräämään kauden 1869–70 jäsenmaksut.958 Luette-
lossa on kaikkiaan 430 nimeä, ja perheenjäsenet mukaan lukien kaikkiaan 525 
henkilöä. Sen verran Sivistys- ja huviseuralla oli siis maksavia jäseniä toiminta-
vuonna 1868–69. Näistä perheenjäseniä oli lähes viidesosa eli yhteensä 95. Yli 
viidestä sadasta jäsenestä onnistuttiin toimintavuodeksi 1869–70 keräämään jä-
senmaksu merkintöjen mukaan ainoastaan 235 henkilöltä. Koska suppeassa luet-
telossa L3 on vain 125 nimeä ja perheenjäsenet mukaan lukien 235 henkilöä, täy-
tyy sen olla laadittu L2 eli toimintavuoden 1869–70 toteutuneen jäsenmaksukerä-

                                                        
956 Käytännössä jäsenmaksujen kerääminen annettiin usein pientä korvausta vastaan jollekin henkilöl-
le. Oulun Sivistysseuralla oli käytäntö, että seuran talonmies kiersi listojen kanssa ja keräsi jäsenmak-
sut. Tilitetyistä jäsenmaksuista maksettiin hänelle kolmen prosentin provisio. UBC ptk 10.1.1868, Osa 
(OMA). Helsingin Sivistys- ja huviseurassa tehtiin vuonna 1867 päätös, että johtokunta ottaisi jäsen-
maksujen hankinnan vastuulleen. Kaupunki jaettiin kaduittain piireihin, jotka jaettiin johtokunnan 
jäsenille. HSF ptk 27.2.1867, MWs 1 (KK). 
957 Tämä kolmas luettelo on eräänlainen jäseninventaario. Sitä tarvittiin, koska vuonna 1868 puheen-
johtajaksi valittu Weckström otti tavakseen järjestää kuoron ja näytelmäkerhon toimintaan osallistuvil-
le yhden suljetun illanvieton vuodessa. Tästä koitui melkoisesti menoja, mistä tilintarkastaja vuonna 
1870 huomautti. Mathias Weckströmin arkistossa Sivistys- ja huviseuran papereiden joukossa on 
neljäskin luettelo, jossa on 405 nimeä. Siinä ei kuitenkaan ole vuosilukua eikä nimien, ammattien ja 
osoitteiden lisäksi muitakaan merkintöjä. Se ei ole jäsenluettelo vuodelta 1868–69, sillä se on liian 
suppea edellisvuoden säilyneeseen luetteloon  verrattuna. Kaikkein eniten se muistuttaa toimintavuo-
den 1869–70 luetteloa, jolloin se voisi olla yksi niistä kopioista, jotka teetettiin tuon vuoden jäsenmak-
sujen keräämistä varten. Jostain syystä jäi tuolloin käyttämättä, joten lienee viisainta jättää se arkiston 
rauhaan myös tässä tutkimuksessa. SBN Medlemslistor, årsafgifter, Revisionsberättelse 4.7.1870. 
MWs 1 (KK). 
958 Ibidem. 
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yksen pohjalta. Seurasta eronneita on ollut tuolloin jäsenkuntaan nähden valtava 
määrä.959  

Päivätty jäsenluettelo L2 on tietenkin kirjoitettu puhtaaksi edellisen toiminta-
vuoden 1868–69 luettelon pohjalta. Tämä luettelo näyttää kuitenkin kadonneen. 
Kadonneen luettelon pohjana on puolestaan käytetty sitä edeltävän vuoden jäsen-
luetteloa, joka näyttäisi olevan säilynyt mutta ilman päiväystä oleva luettelo L1, 
siis toimintavuoden 1867–68 jäsenluettelo. L1 otsikkona on ”Sällskap för bildning 
och nöje”, ja koska nimenmuutos tuli voimaan vuonna 1867, L1 ei voi olla aina-
kaan mikään aikaisempi jäsenluettelo. L1 ei myöskään ole vuoden 1868–69 jäsen-
luettelo, sillä nimiä vertailemalla voi päätellä, ettei L2 ei ole laadittu L1 pohjalta. 
Luettelossa L2 on nimittäin puhtaaksikirjoitettuja nimiä, joita ei ole jäsenluettelos-
sa L1. He ovat siis niitä jäseniä, jotka olivat liittyneet seuraan toimintavuonna 
1868–69. Lisäksi alkukirjaimittain aakkostetut nimet eivät ole samassa järjestyk-
sessä luettelossa L1 kuin L2. Yksi luettelo välistä puuttuu, joten on syytä pitää L1 
vuoden 1867–68 jäsenluettelona. 

Tässä jäsenluettelossa L1 on mustekynällä ja siistillä käsialalla kirjoitettu jä-
senten nimet alkukirjainten mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Nimien lisäksi on 
kirjattu osoitteet ja ammatit, ja joidenkin kohdalle on lisätty tieto ”med fru” tai 
”två fruntimmer”. Ainoastaan perheen päähenkilö on omalla nimellään listassa. 
Maksetut jäsenmaksut on myös kuitattu, ja niistä voikin lopullisesti päätellä, 
kuinka monta henkeä kustakin perheestä oli seuraan liittynyt. Lisäksi sivuilla on 

                                                        
959 L3 on eräänlainen jäsenkunnan inventaario, joka oli laadittu selvittämään, mikä oli jäsenkunnan 
todellinen tilanne. Jäsenet on siinä jaoteltu aktiivisiin ja passiivisiin. Edellisiä on yhteensä 52, jälkim-
mäisiä 183. Aktiivit jäsenet olivat seuran kuorolaisia, ja heistä miehiä oli 39 ja naisia 13. L3 on laadittu 
erittäin huolellisesti, jopa pikkutarkasti, esimerkiksi mieslaulajat on jaoteltu äänialan mukaan. Näin 
tiedämme, että seuran puheenjohtaja, kihlakunnantuomari Weckström lauloi ykkösbassoa ja hänen 
tukijansa johtokunnassa, tehtailija Törnroos, kakkosbassoa. Vuoden 1864 sääntöuudistuskomitean 
miehistä oli Weckströmin lisäksi mukana kauppias L. Magito, ykköstenori. Viimemainitun perhe 
harrasti Sivistys- ja huviseuraa oikein joukolla, isännän lisäksi aktiivisiin jäseniin kuului peräti kolme 
tytärtä. Näyttelijöitä ei ole erikseen mainittu, joten heidät lienee rekrytoitu kuorosta. L3 ei listaa myös-
kään henkilöiden osoitteita, mutta passiivisten jäsenten kohdalla on tieto ammatista sekä mukana 
seuranneiden perheenjäsenten tarkka lukumäärä. SBN, Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1 (KK). 
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lyijykynällä kirjattuja nimiä asiaankuuluvine tietoineen. Lyijykynämerkinnät 
jotka on sijoitettu viivoitetuille riveille ja myös rivien väliin.960  

Eniten nimiä sisältävä ja useaan otteeseen täydennetty jäsenluettelo L1 sisäl-
tää näin ollen tiedot myös edellisen toimintavuoden 1866–67 jäsenkunnasta. Jä-
senluettelo 1866–67 on siis konstruoitavissa luettelon L1 musteella kirjatuista 
jäsentiedoista.961 Näin Sivistys- ja huviseuran jäsentiedot täydentyvät myös 
Handtverkaresångföreningenin viimeisen toimintavuoden jäsenluettelolla.  

Taulukko 3. Handtverkaresångföreningen / Sällskap för Bildning och Nöjen jäsenmää-
rän kehitys vuosina 1866–1870.962 

Toimintavuosi Nimiä jäsenluettelossa Jäseniä perheenjäsenet ml. 

1866–67 315 468 

1867–68 439 584 

1868–69 – 525 

1869–70 430 231 

[1870–71 125 235] 

Handtverkaresångföreningen jäsenmaksut saatiin toimintavuonna 1866–67 kerät-
tyä kaikkiaan 315 perhekunnalta. Perheenjäsenet mukaan lukien seuralla oli tuol-
loin 468 jäsentä. Se ei ole vähäinen määrä, kun ottaa huomioon, että lauluseura oli 

                                                        
960 Jäsenluettelo on kaikesta päättäen laadittu niin, että aluksi on laadittu edellisen vuoden jäsentilan-
teen pohjalta karkeaan aakkosjärjestykseen luettelo, jonka perusteella jäsenmaksuja on lähdetty peri-
mään. Suoritetut maksut on asianmukaisesti kuitattu. Toimintavuoden mittaan on seuraan liittynyt 
uusia jäseniä, ja heidät on nimineen, ammatteineen ja osoitteineen lisätty luetteloon. Nämä merkinnät 
on tehty suurimmaksi osaksi lyijykynällä, ja niitä varten on jo etukäteen jätetty kullekin kirjaimelle 
tyhjiä rivejä. Kun tyhjät rivit ovat tulleet täyteen, merkintöjä on lisätty rivien väliin sopiviin kohtiin. 
Näin kaksikymmentäviisi riviä sisältävälle sivulle saattoi tulla tiedot jopa neljästäkymmenestä jäsenes-
tä. Joitakin hajamerkintöjä on lisätty myös luettelon loppuun. Niitä ei kuitenkaan ole kovin monta, 
joten uusien nimien lisääminen oikean aakkosen kohdalle on tullut käytännöksi. On selvästikin pyritty 
siihen, että seuraavan toimintavuoden jäsenluettelo olisi mahdollisimman kätevä kirjoittaa puhtaaksi.  
961 Vuosikokouspöytäkirjassa 22.2.1868 mainitaan seuran jäsenmäärän vuonna 1867 olleen "något 
öfver fyrahundra personer”. Vuoden 1867–68 jäsenmaksuluettelosta L1 konstruoimassani edellisen 
toimintavuoden luettelossa maksavia perheen päämiehiä oli 315 ja muita perheenjäseniä 153. Koko 
jäsenmäärä toimintavuonna 1867 (468) vastaa siis melko hyvin vuosikokouksessa ilmoitettua hieman 
yli neljääsataa jäsentä. Perheenjäsenten suuri osuus, hieman vajaa kolmannes koko jäsenmäärästä, 
selittää arvion summittaisuuden. SBN Årsmöte ptk 22.2.1868, MWs 1 (KK). 
962 Sivistys- ja huviseuran jäsenet merkittiin kirjaan päämiehen mukaan. Sarake ”Nimiä jäsenluettelos-
sa” tarkoittaa siis heitä. Koska päämiesten mukana liittyi myös muita perheenjäseniä, seuran todelli-
nen jäsenmäärä on taulukon viimeisessä sarakkeessa. Alimmalla rivillä vuosiluku on puolestaan 
hakasulkeissa, sillä Sivistys- ja huviseura lopetti toimintansa kesällä 1870, juuri ennen kyseisen toi-
mintavuoden alkua. Jäsenluetteloa ei siis enää tarvittu, mutta siinä oli kuitenkin valmiina 125 edellise-
nä vuonna jäsen suorittanutta perhekuntaa, kaikkiaan 222 henkilöä. SBN, Medlemslistor, årsafgifter, 
MWs 1 (KK). 
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paria vuotta aikaisemmin ollut muutaman kymmenen kisällin, käsityömestarin ja 
tehtailijan harrastusjoukko. Vuoden 1864 sääntöuudistuksessa sivistysseuraksi 
muuttuneena se sai parissa vuodessa kerättyä yli neljään sataan nousevan jäsen-
kunnan. Sivistys- ja huviseuraksi nimensä muuttaneena jäsenmäärä nousi toimin-
tavuonna 1867–68 melkein kuuteensataan (584). Luku on liian pieni, sillä L1 ei 
kirjannut toimintavuonna mukaan tulleiden uusien jäsenten perheenjäseniä. Hei-
dät mukaan lukien seuralla voi arvioida tuolloin olleen jopa kuusi ja puolisataa 
jäsentä. 

Se oli kuitenkin lakipiste, jonka jälkeen jäsenmäärä kääntyi laskuun. Pudotus 
ei aluksi ollut suuri, sillä toimintavuonna 1868–69 jäsenmäärä (525) oli pienenty-
nyt vain reilulla kymmeneksellä. Tämän jälkeen hävisi yhdessä vuodessa valtava 
joukko, noin kolmesataa jäsentä. Toimintavuodeksi 1869–70 jäsenmaksu suoritet-
tiin vain 125 osoitteessa, joten jäsenmäärä yli lyhyessä ajassa romahtanut alle 
puoleen entisestä, heitä oli vain 235. Lukumäärä ei vieläkään ollut vähäinen, mut-
ta mikä tahansa olikin syynä jäsenmäärän romahdukseen, se lienee ollut osasyynä 
myös Sivistys- ja huviseuran toiminnan lakkauttamiseen kesällä 1870. 

Jäsenkunnan rakenne  

Sivistys- ja huviseuraan saivat myös naiset liittyä itsenäisesti, heidän ammattinsa 
kohdalle merkittiin ”fru”, ”enkefru” tai sosiaalisesta taustasta riippuen ”mam-
sell/fröken”. Itsenäiset naisihmiset maksoivat jäsenmaksua 5 markkaa vuodessa, 
neidit 3 markkaa. Miehiltä jäsenmaksu oli 8 markkaa. Päämiehen maksamista 
jäsenmaksuista voi laskea mukana seuranneiden (nimettömien) naispuolisten 
perheenjäsenten määrän. Varsin yleinen jäsenmaksu on 10 markkaa, jonka maksoi 
rouvansa kanssa seuraan liittynyt mies. Korkein luetteloissa esiintyvä vuotuinen 
jäsenmaksu oli 19 markkaa, josta siis voi päätellä, että päämiehen ja hänen vai-
monsa lisäksi Sivistys- ja huviseurassa toimi kolme perheen naimatonta tytärtä.963 

Alla olevassa taulukossa miesten ja naisten lukumäärien kehitystä seurataan 
Sivistys- ja huviseuran ensimmäisenä ja kolmantena (eli viimeisenä) toiminta-
vuonna. Vertailun vuoksi äärimmäisenä oikealla olevassa sarakkeessa on vuonna 
1870 toimeenpannun jäseninventaarion tiedot.  

                                                        
963 SBN Årsafgift från 1 September 1869 t.o.m. 31 August 1870. MWs 1 (KK). 



 

 277 

Taulukko 4. Miesten ja naisten lukumäärä ja suhteellinen osuus Handtverkaresångfö-
reningen / Sällskap för Bildning och Nöjen jäsenkunnassa 1867–68 ja 1869–70.964 

1867–68 1869–70 Päämiehen 

ammattiasema absol % absol % 

Käsityöläistaustaiset 182 31,2 100 43,3 

Muu kaupunkiväestö 295 50,5 112 48,5 

Tuntematon 107 18,3 19 8,2 

yhteensä 584 100,0 231 100,0 

Alkuperäisessä Handtverkaresångföreningenissä ei ollut lainkaan naispuolisia 
jäseniä, lauluseurahan oli puhtaasti käsityöläiskisällien ammattikuntaiselle perus-
talle syntynyt. Naisille avattiin pääsy seuran jäsenyyteen vuoden 1864 sääntö-
muutoksen yhteydessä, ja Sällskap för Bildning och Nöjen ensimmäisenä toimin-
tavuonna 1867–68 naisten suhteellinen osuus oli noussut noin kolmasosaan koko 
jäsenistöstä. Sivistys- ja huviseuran päättäessä toimintaansa vuonna 1870 naisia 
oli jo noin puolet jäsenkunnasta.  

Luvut ovat suhteellisen luotettavia, jäseninventaario L3 toisin poikkeaa hie-
man toimintavuoden 1869–70 jäsenluettelosta L2, erityisesti naisten ja miesten 

suhteellinen osuudessa on eroavuutta. Ero selittynee sillä, että toimintavuoden 
1869–70 jäsenmaksujen keräämistä varten laaditussa jäsenluettelossa L2 ei ole 
merkitty kaikkia aktiivisia jäseniä, koska näiden ei tarvinnut maksaa jäsenmak-
sua. On myös mahdollista, että jäsenmaksunsa maksaneiden perheenjäsenten 
joukossa oli alaikäisiä poikia, jolloin naisten osuus luetteloissa L1 ja L2 olisi ko-
konaisuudessaankin arvioitu hieman yläkanttiin.965 Näilläkin varauksilla kehityk-
sen pääsuunta on selvä: naisten suhteellinen osuus Sällskap för Bildning och Nö-
jen jäsenkunnasta nousi lyhyessä ajassa noin kolmasosasta puoleen.  

Kehitys herättää monia kysymyksiä. Vastausta voi lähteä purkamaan luette-
losta L3, jossa jäsenet on jaoteltu aktiivisiin ja passiivisiin. Naisten osuus aktiivis-
ta jäsenistä on tässä luettelossa vain neljäsosa (13/52), mutta passiivisista naisia 
on jo yli puolet (97/183). Naiset olivat siis mukana Sivistys- ja huviseuran toi-
minnassa pääasiassa jonkin muun kuin harrastustoiminnan vuoksi.  

Toimintavuonna 1867–68 (L1) seuran 202 naisjäsenestä melko tarkkaan kol-
mannes oli käsityöläistaustaisia, joko käsityömestarien tai käsityöläisten vaimoja 

                                                        
964 SBN, Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1, (KK). 
965 On mahdollista, että perheenjäsenenä liittyviltä pojilta alettiin ajan mittaa perimään samaa jäsen-
maksua kuin tyttäriltäkin, 3 mk vuodessa. Johtokunnan pöytäkirjoista ei kuitenkaan löydy tällaista 
päätöstä. 
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ja tyttäriä. Kolmasosa oli itsenäisesti seuraan liittyneitä leskiä ja rouvia tai neitejä, 
ja loppu kolmannes oli joko säätyläisten, kauppiaiden tai ns. muiden kaupunki-
laisten vaimoja ja tyttäriä.966 Toimintavuoden 1869–70 jäsenluettelossa (L2) käsi-
työläistaustaisten naisten osuus kaikista naisjäsenistä on kasvanut jo yli neljään-
kymmeneen prosenttiin. Luettelosta L2 paljastuu, että käsityömestari- ja käsityö-
läisjäsenten vaimoja ja tyttäriä oli seurassa enemmän kuin näiden perheiden pää-
miehiä.967 Tämä viittaa siihen, että molempien jäsenluetteloiden itsenäisistä rou-
vista ja neideistä, siis sosiaaliselta taustaltaan tuntemattomista naisista, merkittävä 
osa oli myös käsityöläistaustaisia. Sivistys- ja huviseura aivan ilmeisesti tarjosi 
mahdollisuuden sosiaaliseen liittymiseen työläistaustaisille naisille. Harrastustoi-
minnan kautta se ei ollut tapahtunut, koska naiset olivat selvästi vähemmistönä 
aktiivisten jäsenten joukossa. Asiaan on syytä palata sen jälkeen, kun on selvitetty 
Sivistys- ja huviseuran koko jäsenkunnan sosiaalinen rakenne. 

Jäsenluetteloissa on tiedot perheen päämiehen ammatista, joten tämän perus-
teella voi selvittää jäsenkunnan ammattijakauman ja arvioida seuran sosiaalista 
rakennetta. Sivistys- ja huviseura oli alun perin Käsityöläisten lauluseura, mutta 
seuran sääntöjä muutettiin pariinkin kertaan, jotta mukaan saataisiin käsityöläisiä 
laajemmat yhteiskunnalliset piirit. Miten seura onnistui pyrkimyksessään muuttua 
käsityöläisiä kokoavasta seurasta yleiseksi sivistysseuraksi. Jäsentiedoista on 
poimittava työläiset, käsityöläisammatissa toimivat, sekä mestarit että työntekijät 
ja heidän perheenjäsenensä, ja lisättävä heidän joukkoonsa vielä tehtaanisännät 
perheenjäsenineen. Viimeksi mainitut olivat hienosta tittelistään huolimatta teol-
listumisen murroskaudella useimmiten entisiä käsityömestareita tai jopa kisälle-
jä.968 Tämä joukko edustaa Sivistys- ja huviseuran alkuperäistä jäsenkuntaa. Jäl-
jelle jääneet ovat sitten muita kaupunkilaisia tai tuntemattomia. Näin saadaan 
seuraavanlainen taulukko: 

                                                        
966 Muihin kaupunkilaisiin lukeutuvat suurimpana ryhmänä pääkaupungin lukuisat alemmat virkamie-
het: kauppakirjurit, konttoristit jne. 
967 SBN Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1, (KK). 
968 Helsingissä oli paljon ammattikuntalaitoksen ulkopuolella toimivia verstaita. Niiden perustajia 
kutsuttiin tehtailijoiksi (”fabrikör”), vaikka heillä ei useimmiten ollut kuin kourallinen työntekijöitä. 
Tällainen oli esimerkiksi Turusta muuttanut sorvari Frans Emil Paulin, joka vuonna 1866 perusti 
Helsinkiin ”sateenvarjo-, päivänvarjo-, kävelykeppi-, lelu- yms. tehtaan”. Paulinin verstaassa oli 
tehtailija itse mukaan lukien 3–9 henkeä töissä. Sällskap för Bildning och Nöjen jäsenluettelossa 
Paulinin ammatti on kuitenkin komeasti ”fabrikör”. Samainen Paulin joutui sittemmin taloudellisiin 
vaikeuksiin ja aiheutti Sivistys- ja huviseuralle harmia taloudellisten epäselvyyksien vuoksi. SBN 
Medlemslistor, årsafgifter; ptk 26.11.1868; ptk 10.12.1868, MWs 1 (KK). Kovero 1950, 465–572. 
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Taulukko 5.  Handtverkaresångföreningen / Sällskap för Bildning och Nöjen jäsenkun-
nan ammatillinen tausta 1867–68 ja 1869–70.969 

1867–68 (L1) 1869–70 (L2) Päämiehen 

ammattiasema Absol. % Absol. % 

Käsityöläistausta 182 31,2 100 43,3 

Muu kaupunkiväki 295 50,5 112 48,5 

Tuntematon 107 18,3 19 8,2 

Yhteensä 584 100,0 231 100,0 

Alkuperäinen Handtverkaresångföreningen oli vuoden 1864 sääntöuudistuksella 
muuttanut radikaalisti sosiaalista koostumustaan. Edelleen työläisten sivistämistä 
tavoittelevana, mutta myös muun väestöön pariin hakeutuvana sivistysseurana sen 
onnistui lisätä jäsenmääräänsä voimaperäisesti. Samalla käsityöläisen osuus jä-
senkunnasta romahti noin kolmannekseen. Mikäli Topeliuksen ja Weckströmin 
tavoitteena todella oli padota työläisten tulva lauluseuraan, he onnistuivat erin-
omaisesti.970 Käsityöläiset jäivät sääntöuudistuksen jälkeen tukevasti vähemmis-
töön vanhassa seurassaan. 

Vuoden 1867 sääntöuudistuksen tavoitteena oli entisestään vahvistaa tätä ke-
hitystä. Sen vuoksi säännöistä poistettiin viittaus huolehtia erityisesti työväen 
sivistystarpeesta. Tästä huolimatta käsityöläinen aines jälleen vahvistui vanhassa 
lauluseurassa. On syytä selvittää tarkemmin Sivistys- ja huviseuran jäsenkunnan 
sosiaalista rakennetta. Tässä lienee viisainta käyttää osapuilleen samaa luokitusta 
kuin Wariksen Helsingin kaupungin historiassa, jossa väestö on jaettu ammatin 
mukaan säätyläisiin, porvaristoon, työväestöön ja muihin kaupunkilaisiin.971 

Säätyläisten ja porvarien sijoittaminen on suhteellisen helppoa. Työläisiin 
olen käsityöläisten ja ruumiillisen työn tekijöiden lisäksi sijoittanut kauppiaiden 
ja tehtaiden kirjanpitäjät, konttoristit ja kasöörit. Kauppakirjanpitäjät voi laskea 

                                                        
969 SBN, Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1, (KK). 
970 HSF ptk 11.10.1864, MWs 1 (KK). 
971 Waris 1950, 38–42. Säätyläisiin luetaan tällöin pääkaupungin koko virkamieskunta kenraalikuver-
nööristä alimpaan kansliahenkilökuntaan asti, sotaväen upseerit ja aliupseerit, papit ja opettajat sekä 
ns. muut säätyläiset (lääkärit, arkkitehdit, maisterit ja kandidaatit, insinöörit, tehtaanisännät jne.). 
Porvaristoon lukeutuvat kaikki kauppiaat, käsitysmestarit ja ns. pikkuporvarit (laivurit, ravintoloitsijat 
ja kondiittorit). Työväestöön kuuluvat kaikki sotamiehet, kaupungin suojeluväki ja porvariston suoje-
luväki. Ryhmä muut sisältää tässä luokittelussa mm. teollisuuden mestarit, kirkon ja virkakoneiston 
palveluskunnan, koululaiset ja ylioppilaat sekä naimattomat naiset. Näiden lisäksi olen sijoittanut 
tähän ryhmään sellaiset ammatit kuin muusikot ja näyttelijät. Jaottelu kuvaa 1800-luvun puolivälin 
sääty-yhteiskunnan hierarkiaa, mutta ei erittele aivan tarkasti sosiaalista arvoasteikkoa. Vähäisimmät 
kaupungin, keskusvirastojen ja senaatin virkamiehet luetaan siinä säätyläisten joukkoon, mutta toisaal-
ta varakkaimmat, kaikkein korkeimpiin piireihin kuuluvat kauppiaatkin olivat vain porvareita.  
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kauppiaiden työntekijöiksi samalla tavalla kuin käsityökisällit, sillä molemmilla 
oli ahkeruudella mahdollisuus nousta porvarin säätyyn. Myös tehtaiden konttoris-
tit eräänlaisina varhaisina valkokaulustyöntekijöinä olen lukenut työntekijöiden 
joukkoon. Ryhmä tuntematon ovat tietenkin kaikki ne, joiden ammattia ei ole 
ilmoitettu. Wariksen luokituksesta poiketen olen sijoittanut tuntemattomien ryh-
mään myös kaikki itsenäiset naishenkilöt. Jäsenluettelossa L1 tuntemattomista 
lähes puolet on miespuolisia, mutta luettelossa L2 tuntemattomat ovat kaikki itse-
näisiä naispuolisia jäseniä, joko leskiä, rouvia tai neitejä.972  

Taulukko 6. Handtverkaresångföreningen / Sällskap för Bildning och Nöjen jäsenkun-
nan sosiaalinen rakenne ammatin mukaan 1867–68 ja 1869–70.973 

1867–68 (L1) 1869–70 (L2) Päämiehen 

ammattiasema Absol. % Absol. % 

Säätyläiset 127 21,8 59 25,6 

Porvaristo 107 18,3 65 28,1 

Työväestö 172 29,5 76 32,9 

Muut kaupunkil. 71 12,1 12 5,2 

Tuntematon 107 18,3 19 8,2 

Yhtensä 584 100,0 231 100,0 

Huomattavin ero luetteloiden L1 ja L2 välillä on ammattitaustaltaan tuntemattomi-
en suuri osuus edellisessä luettelossa. Lähes viidennekseen nouseva tuntematto-
mien määrä toimintavuoden 1867–68 jäsenluettelossa vaikeuttaa tietenkin jäsen-
kunnan sosiaalisen rakenteen arviointia. Erityisesti se hankaloittaa vertailua mo-
lempien toimintavuosien välillä. Yli puolet vuoden 1867–68 tuntemattomista oli 
kuitenkin ammattitaustaltaan tuntemattomia, itsenäisiä naisia, ja kun seuran muis-
ta naisista suuri osa oli käsityöläisvaimoja tai käsityöläisperheiden tyttäriä, lienee 
valtaosa itsenäisistäkin naisista käsityöläistaustaisia. Koska edelleen luettelon L2 
tuntemattomista kaikki ovat itsenäisiä naisia, on taulukossa työväestön osuus 
molempina toimintavuosina hieman liian alhainen. 

Alun perin käsityöläisiä varten perustetun seuran jäsenkunnasta työväestön 
osuus putosi rajusti 1860-luvun puolivälissä. Sivistysseuraksi muuttuneena sen 
onnistui houkutella toimintaan mukaan paljon kaupungin säätyläisväestöä ja por-

                                                        
972 Naimattomien naisten sosiaalinen asema ei avaudu nimitysten ”fröken” tai ”mamsell” takaa. Töö-
lön Sokeritehtaalla töissä ollut neiti Böök oli seuran jäsen Handtverkaresångföreningen sääntöuudis-
tuksesta asti, ja hänet on merkitty jäsenluetteloon sekä ”fröken”- että ”mamsell”-nimityksin. SBN, 
Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1, (KK). 
973 SBN, Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1, (KK). 
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varistoa, ja tulokset näkyvät toimintavuonna 1867–68 säätyläisten ja porvariston 
suuressa määrässä. Molempia oli noin viidennes koko jäsenkunnasta. Seurannut 
jäsenkato oli kaikissa ammattiryhmissä suuri, mutta ei aivan tasainen, joten sosi-
aalinen rakenne muuttui jonkin verran. Säätyläisväestön osuus nousi edelleen 
vuosina 1867–1870, ja korkeimmillaan se oli noin neljännes jäsenmäärästä. Por-
variston sisällä käsityöläismestarit eivät juurikaan nostaneet jäsenmääräänsä ku-
luneena aikana. Heidän lukumääränsä oikeastaan laski kolmestakymmenestä 
kuudesta kolmeenkymmeneen, vaikka naispuolisten perheenjäsenten määrä nou-
sikin kahdestatoista kahdeksaantoista. Käsityöläismestareista hävisi samaan ai-
kaan puolet, heidän lukumääränsä kahdestakymmenestä neljästä kahteentoista. 
Näin ollen vuonna 1870 käsityömestarien luokkaan kuuluvista 60 % oli itse asias-
sa naispuolisia perheenjäseniä. Valtaosa porvareista oli toimintavuonna 1867–68 
vielä kauppiaita, mutta heidän osuutensa laski loppukaudella käsityöläisiäkin 
rajummin, puoleen (23) alkuperäisistä (47). Silti porvaristo onnistui kasvattamaan 
osuuttaan (28,1 %) koko jäsenkunnasta hieman säätyläisväestöä (25,6 %). suu-
remmaksi. 

Työväestön osuus Sällskap för Bildning och Nöjen jäsenkunnasta pysytteli 
noin kolmanneksena. Se ei ollut kovinkaan korkea, varsinkin kun samaan aikaan 
Helsingin VPK:n jäsenkunnasta yli puolet kuului työläisiin.974 Tarkasteltaessa 
ruumiillisen työn tekijöiden sisällä eri ammattiryhmiä huomaa valtaosan molem-
missa listoissa olevan käsityöläisiä, ainoastaan muutama kaupungin palkollinen, 
tehtaantyöläinen tai rautatieläinen on eksynyt joukkoon. Kolme viidestä (71,5 %) 
seuran kaikista työntekijöistä kuului toimintavuonna 1867–68 näihin ruumiillisen 
työn tekijöihin. Lähinnä kisälleihin verrattavia kauppakirjureita, konttoristeja ja 
kassanhoitajia, oli myös melko paljon, kaikkiaan 49 eli 28,5 prosenttia. He olivat 
muuten suurimmaksi osaksi nuoria miehiä ja todennäköisesti naimattomia, sillä 
yhdeksän kymmenestä oli seurassa yksinäisenä jäsenenä. Vuonna 1869–70 näitä 
varhaisia valkokaulustyöntekijöitä oli enää kaksitoista eli 15,8 prosenttia kaikki-
aan 76 työntekijästä.  

                                                        
974 Steniuksen laskelmien mukaan Helsingin VPK:n työläisjäsenten osuus oli korkeimmillaan vuoden 
1872 jäsenluettelossa. Silloin käsityöläisiä oli lähes kaksi kolmannesta seuran jäsenkunnasta. Stenius 
1987, 255. 



 

 282 

Käsityöläinen ja naisvaltainen ydin 

Jäsenmaksuluetteloista kootuissa taulukoissa on kaksi keskeistä viestiä. Ensiksi-
kin seuran jäsenkunta laajeni dramaattisesti kaupungin säätyläis- ja porvarisjäsen-
ten keskuuteen vuoden 1864 sääntöuudistuksessa, jolloin Handtverkaresångfö-
reningenistä tehtiin yleinen sivistysseura. Työväestön osuus laski noin tällöin 
kolmannekseen jäsenkunnasta. Tähän tarvittiin tosin Topeliuksen ja Weckströmin 
sinnikästä myyräntyötä, jolla työväen liiallinen osallistuminen seuraan padottiin. 
Robert Castrén arvioi helmikuussa 1875 seuran kehitystä : 

Härifrån utvecklade sig småningom den så kallade Handtverks-
Sångföreningen, hvilken upprättade en egen bibliotek, inom sig bildade en 
egen sångförening, samt på annat sätt sökte sörja för sina medlemmars höjan-
de i bildning. Under årenas lopp erhöll emellertid denna förening, hvilken 
framgått ur arbetarnes eget initiatif en annan prägel. Sedan föreningen i med-
let af 1860-talet antagit namnet ”Sällskap för Bildning och Nöje” förlorade 
den än mera karaktären af arbetareförening samt har under de senaste åren 
icke gifvit tecken till lif.975 

Kaikista patoamistoimenpiteistä huolimatta seurassa kuitenkin säilyi käsityöläi-
nen ydin. Työväki ei hylännyt vanhaa lauluseuraansa, ja käsityöläisten ja käsityö-
läistaustaisten jäsenten osuus seurassa vuosien mittaan hiljalleen vahvistui. On 
siis suhtauduttava varauksella niihin aikalaisarvioihin, joiden mukaan Sivistys- ja 
huviseura muuttui työväen sivistysseurasta kokonaan herrasväen seuraksi. Siinä 
mielessä Castrénin arvio osuu kuitenkin oikeaan, ettei toiminnan laatu enää vas-
tannut massojen sivistystarpeeseen. Käsityöläisillä oli nähtävästi omat syynsä 
pysytellä seurassa. 

Toinen merkittävä jäsenluetteloiden viesti on, että seuran jäsenkunnasta mer-
kittävä osa oli naisia. Naisten suhteellinen osuus kaikista jäsenistä kasvoi vuosien 
mittaan samaan tahtiin ja enemmänkin kuin käsityöläisten osuus. Kun naisia oli 
vuonna 1867–68 noin kolmasosa jäsenistä, oli heidän osuutensa viimeisenä toi-
mintavuonna 1869–70 noussut jo puoleen. Tärkeää tässä on ensiksikin se, että 
Handtverkaresångföreningen / Sällskap för Bildning och Nöje ylipäätään avasi 

                                                        
975 ”Tästä kehittyi vähitellen niin kutsuttu Käsityöläisten lauluseura, joka perusti oman kirjaston ja 
muodosti keskuuteensa oman lauluseuran sekä muulla tavoin pyrki edistämään jäsentensä sivistymis-
tä. Vuosien mittaa tämä yhdistys, joka oli saanut alkunsa työläisten omasta aloitteesta, sai kuitenkin 
toisenlaisen leiman. Sitten kun yhdistys 1860-luvun puolivälissä oli ottanut nimen ”Sällskap för Bild-
ning och Nöje”, se menetti yhä enenevässä määrin työväenseuran laatuaan, eikä se ole viime vuosina 
enää antanut itsestään elonmerkkejä.” ”Arbetareföreningar i Finland” (pki) HD 18.2.1875. 
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jäsenyyden itsenäisille naisille. Monet ruotsalaiset sivistysseurat eivät kyenneet 
tätä askelta vielä 1840-luvulla ottamaan. Turun Sivistysseura rajoitti naisten itse-
näistä pääsyä 1860-luvun alussa, tehtaalaisia ei katsottu sopiviksi seuran jäsenyy-
teen. Helsingissä ei millään tavalla rajoitettu naisten jäsenyyttä, ja naisia oli seu-
ran jäsenistä puolet.  

Mikä sai naiset liittymään seuraan ja pysymään sen jäseninä? Koska Handt-
verkaresångföreningen / Sällskap för Bildning och Nöje tarjosi iltamissaan mah-
dollisuuden tanssiin, tarjosi se jäsenille myös tilaisuuden sosiaaliseen kanssa-
käymiseen. Säätyläisten ja ylemmän porvariston sosiaalisessa elämässä merkittä-
vää osaa näyttelivät tanssiaiset. Työväestöllä oli omat perinteiset tapansa juhlia, 
mutta sellaista tilaisuutta kuin Sällskap för Bildning och Nöje ei tarjoutunut mis-
sään muualla. Tasa-arvo tanssilattialla merkitsi käsityöläisille ja tehtaalaisille 
mahdollisuutta seurustella parempien piirien kanssa, kenties myös sosiaalista 
nousua. Töölön sokeritehtaalla työskennellyt neiti Böök pysyi uskollisesti ensiksi 
Handtverkaresångföreningenin, sitten Sällskap för Bildning och Nöjen jäsene-
nä.976 Samalla tanssilattialla hänen kanssaan pyörähteli kaupungin hienointa vä-
keä, ja vaikka he pysyivätkin tehtaantytön tavoittamattomissa, oli siellä kuitenkin 
kymmeniä nuoria kirjanpitäjiä ja konttoristeja, vieläpä senaatin kanslisteja ja 
kopisteja. Läheltä katsoen he eivät vaikuttaneet lainkaan saavuttamattomilta, ja 
neiti Böök pysyi seuran jäsenenä vuoteen 1869 asti.  

6.3.4 Toiminnan päättyminen 

Toimintavuoden 1869–70 aikana oli liikkunut huhuja, että seuran pitkäaikainen 
vaikuttaja, kihlakunnantuomari Weckström olisi luopumassa puheenjohtajuudes-
ta.977 Weckström oli helmikuussa 1868 äänestetty johtokuntaan, ja saman tien 
yksimielisesti puheenjohtajaksi.978 Uusi puheenjohtaja tarttui pontevasti työhönsä, 
ja ensimmäiseksi oli selvitettävä taloudellisia epäselvyyksiä. Tilintarkastajat eivät 
olleet esittäneet kertomustaan vuosikokouksessa 1868, koska seuran vanhoista 
sitoumuksista oli epäselvyyksiä eikä edellinen puheenjohtaja, kartanpiirtäjä Törn-
roos pyynnöistä huolimatta luovuttanut tietoja seuran saatavista ja maksamatto-
mista laskuista. Johtokunta määräsi Törnroosin välittömästi ja ilman ehtoja toi-

                                                        
976 Medlemslistor, årsafgifter. MWs 1 (KK). 
977 SBN Varia. MWs 1 (KK). 
978 SBN Ptk 22.2.1868. MWs 1 (KK). 
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mittamaan tarvittavat tiedot. Näin tapahtui, sillä johtokunta sai tilintarkastusker-
tomuksen valmiiksi huhtikuussa.979  

Vuoden mittaan ilmeni myös, että seura oli melkoisesti velkaantunut. Vuonna 
1868 sillä oli maksamatta flyygelistä instrumentintekijä Granholmille vielä 450 
markkaa ja leskirouva Nordmanille kirjoista 379 markkaa 15 penniä. Molemmat 
hankinnat oli tehty alkuvuodesta 1866.980 Lisäksi oli velkaa kertynyt tehtailija 
Källströmille 246 markkaa. Kun nämä ja monet muut pienemmät lainat laskettiin 
yhteen, nousivat seuran velat vuonna 1868 lähes 1 400 markkaan.981 Saataviakin 
seuralla oli. Vanha Handtverkaresångföreningen oli toiminut ammattikuntahen-
gessä ja lainannut kassastaan rahaa yksityisille henkilöille. Vuonna 1869 sillä oli 
saamatta peltiseppä A. Pettersonilta vuodelta 1863 sata markkaa. Maalarinkisälli 
A. C. Linströmille 16 markan velkakirja oli kirjoitettu jo kesäkuussa 1860. Kaik-
kein eniten seuralle velkaa oli entinen puheenjohtaja, kartanpiirtäjä Törnroos, 
yhteensä 119 markkaa 70 penniä. Kun kaikki velkakirjat laskettiin yhteen, saami-
sia oli kaikkiaan 355 markkaa. Weckström päätti periä ne välittömästi.982 

Ikävämpiäkin asioita sattui. Maanantaina 12.10.1868 Sällskap för Bildning 
och Nöje järjesti Arkadia-teatterissa musiikillis-dramaattisen soiréen. Turusta 
muuttanut johtokunnan jäsen, tehtailija Frans Paulin oli saanut tehtäväkseen li-
punmyynnin. Paulin ei jostain syystä tilittänyt lipputuloja asianmukaisesti, joten 
26.11.1868 johtokunta päätti erottaa hänet seuran jäsenyydestä. Myöhemmin 
tehtiin selvityksiä ja ilmeni, että Paulin oli jättänyt tilittämättä sisäänpääsymaksu-
ja yhteensä 60 markkaa. Rahat päätettiin aluksi periä häneltä oikeusteitse, mutta 
koska tehtailijan tiedettiin joutuneen taloudellisiin vaikeuksiin, oli epävarmaa, 
saataisiinko rahoja koskaan takaisin. Vajaus merkittiin tilinpitoon kuluiksi.983 

Tilintarkastus laahasi jatkuvasti jäljessä. Vuoden 1868 tilintarkastus valmistui 
vasta heinäkuussa 1870, samassa yhteydessä kuin toimintakertomus vuodelta 
1869. Siitä käy ilmi, että iltamiin myydyistä pääsylipuista ei ollut asianmukaista 
kirjanpitoa, joten tarkastaja ei voinut tietää, miten pääsylipputulot ovat muodos-
tuneet ja oliko niitä tilitetty oikein. Edelleen hän huomautti, ettei ollut saanut 
nähtäväkseen jäsenmatrikkelia, joten ei myöskään voinut tarkistaa, oliko jäsen-

                                                        
979 SBN Ptk 22.3.1868; 4.4.1868. MWs 1 (KK). 
980 HSF ptk 22.12.1866. MWs 1. (KK). 
981 SBN Årsmöte 6.3.1869. MWs (KK). 
982 SBN Ptk 8.3.1869. MWs 1 (KK). 
983 SBN Ptk 26.11.1868; 10.12.1868. MWs 1 (KK). Pöytäkirjassa viitattiin Paulinin taloudellisiin 
vaikeuksiin, jopa mahdolliseen konkurssiin. Luettelo Helsingin teollisuuslaitoksista ei kuitenkaan 
tunne Paulinin puutyöverstaan konkurssia, vaan kertoo tämän puusepänverstaan jatkaneen toimintaan-
sa vielä vuoden 1874 jälkeen. Kovero 1950, 566. 
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maksut tilitetty oikein. Menopuolelta tilintarkastaja huomautti, ettei soitinrakenta-
ja Granholmille, leskirouva Nordmanille ja tehtailija Källströmille maksetuista 
velanlyhennyksistä ollut kirjanpidossa mitään tositetta. Eniten huomautettavaa oli 
kuitenkin seuraavasta asiasta: 

Enligt verifikationen n:o 34 år 1868 en räkning upptagande Fmk 139, 47 pni 
och år 1869 en dylik upptagande Fmk 417, 5 pni hvilka hvardera äro öfver 
kostnader för tillställning för aktiva medlemmar, och då revisorerne icke ha 
sig bekant huruvida sådant är öfverensstämmande med öfriga medlemmars 
vilja – och bestämmande – så hafva endast i anledning deraf icke kunnat 
lemna detta utan att fästa afseende dervid.984 

Weckström oli pyörittänyt seurassa laajaa huvitoimintaa. Siihen liittyen oli päätet-
ty palkita pariinkin kertaan aktiiveja, kuoroon ja teatterikerhoon osallistuneita 
jäseniä, suljetulla illanvietolla. Tämä oli herättänyt pahaa verta seuran muissa 
jäsenissä, sillä varsinkin toisista suljetuista iltahuveista tehtiin komea lasku. Tilin-
tarkastaja sai aiheen huomauttaa, ettei tällainen ollut soveliasta seurassa, jossa 
jäsenmaksun maksoivat passiiviset jäsenet. 

Kevätkaudella 1870 Sällskap för Bildning och Nöjen toiminta oli ajautunut 
vaikeuksiin. Vuosikokous, joka normaalisti pidettiin helmi-maaliskuussa, saatiin 
koolle vasta heinäkuun puolivälissä. Asialista oli tavanomainen: tilintarkastajien 
kertomus, uusien tilintarkastajien valinta sekä seuran toimihenkilöiden vaali. 
Paikalle oli tullut istuvasta johtokunnasta ainoastaan varapuheenjohtaja, arkkitehti 
C. Kiseleff sekä seitsemän muuta seuran jäsentä. Tilintarkastaja esitti kertomuk-
sen yllä mainituin huomautuksin, mutta läsnäolijat totesivat yhteisesti, ettei tär-
keitä asioita voi päättää näin pienellä joukolla. Kokouksen sihteeriksi valittu enti-
nen puheenjohtaja Törnroos kirjasi päätöksen, josta tuli viimeinen merkintä Säll-
skap för Bildning och Nöjen pöytäkirjaan.985  

                                                        
984 ”Kuitti numero 34 vuodelta 1868 mukaan lasku, jonka summa on 139 mk 47 penniä ja vuodelta 
1869 oleva lasku 417 markkaa 5 penniä, on maksettu kuluihin tilaisuudesta, joka järjestettiin aktiivi-
sille jäsenille, ja koska tilintarkastajille ei ole selvää miten tällainen on seuran muiden jäsenten tah-
don mukaista – ja onko siitä yhdessä päätetty – eivät he ole voineet jättää asiaa sikseen vaan ovat 
kiinnittäneet siihen huomiota.” SBN Revisionsberättelse 4.7.1870. MWs (KK). 
985 SBN Årsmöte 15.7.1870. MWs 1 (KK). Tämän jälkeen seurasta ei näy jälkiä. Robert Castrénin 
artikkelissa vuodelta 1875 on luettavissa, että seura oli lakannut toimimasta jo vuosia sitten. ”Arbeta-
reföreningar i Finland” (pki) HD 18.2.1875. 
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6.4 Herrasväen huviksi ja hyödyksi 

Helsingissä työväen liittyminen sivistysharrastuksiin oli alkanut hyvin varhain, jo 
1840-luvun lopulla. Kisällien pienimuotoisesta laulu- ja näytelmäharrastuksesta 
oli 1860-luvun puoliväliin mennessä kasvanut sivistysseura, jonka jäsenmäärä 
nousi yli viiden sadan hengen. Tähän tarvittiin kuitenkin enemmän tai vähemmän 
hyvää tarkoittavien säätyläisten ja porvarien panosta. Maalarien ammattikunnan 
vanhimman Lars Johan Källström nimi liittyy pääkaupungin työväen sivistyshar-
rastuksiin alusta alkaen. Hän tuki omien kisälliensä harrastuksia ja pysyi mukana, 
kun toimintaa laajennettiin, vuonna 1857 käsityöläisten kuorotoiminnaksi, ja 
vihdoin 1860-luvulla myös säätyläispiirejä kokoavaksi sivistysseuraksi. Toinen 
pitkän linjan vaikuttaja, jonka nimi tuon tuostakin nousee esille pääkaupungin 
sivistysseuran vaiheissa, oli Zachris Topelius. Hän oli Källströmin tavoin osoitta-
nut kiinnostusta työväen vapaa-ajan toimintaan jo 1840-luvulla. Topelius oli saa-
nut keskeiset vaikutteensa Ruotsista, joten hänen kauttaan 1860-luvulla laajennet-
tu Helsingin Handtverkaresångföreningen liittyy ruotsalaiseen sivistysseuraliik-
keeseen. Yksi johtokunnan jäsenistä, sorvarimestari ja tehtailija Frans Paulin, 
liittää seuran puolestaan Turun sivistysseuraan, ja sitäkin tietä löytyy yhteys 
Ruotsiin. 

Topelius liittyy käsityöläisten lauluseuraan myös vahvana taustavaikuttajana 
avaamassa seuraan säätyläispiireille. Näiden myötävaikutuksella ryhdyttiin seu-
rassa päättäväisesti patoamaan työväen pelättyä vaikutusvaltaa. Se tapahtui ensi 
vaiheessa rajoittamalla seuran jäsenmäärä sellaiseksi, että se mahtui yhdellä ker-
taa seuran huoneistoon. Toimenpide oli ylimitoitettu, ja siitä luovuttiin pian. Py-
syväksi jäivät sen sijaan samoihin aikoihin toteutetut huomiota herättävät sääntö-
muutokset. Mallina olivat Turun Sivistysseuran säännöt, mutta niitä sorvattiin 
siihen suuntaan, että työläisten vaikutus jäi vähäisemmäksi. Ylempien sosiaali-
ryhmien vaikutus Handtverkaresångföreningenissä ja sittemmin nimenmuutoksen 
jälkeen Sällskap för Bildning och Nöjessä jäi tämän vuoksi pysyväksi. Käsityöläi-
set ja muut työläiset säilyttivät seuran jäsenkunnassa enemmistön, mutta he jäivät 
syrjään kaikessa päätöksenteossa. Lopulta edes aikalaistarkkailijat eivät nähneet 
toiminnassa enää työväen sivistysseuran piirteitä, siitä oli tullut seura herrasväen 
huviksi ja hyödyksi.  
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7 Bildnings-Cirkeln I Uleåborg 

7.1 Sivistysseuran perustaminen Ouluun 

7.1.1 Suutarinkisällien ylimääräinen kokous 

Tammikuun 27. päivän iltana vuonna 1866 saapuivat Oulun suutarinkisällit kil-
tansa kokouspaikkaan läänin metsäherra C. D. Palmrothin kartanolle. Suutarimes-
tari Johan Rosenlund oli kutsunut kisälliveljeskunnan edusmiehet koolle, ja pai-
kalla olivat puheenjohtajan lisäksi oltermanni G. Toppelius, mestari Gabriel 
Brännlund sekä kisällit Gustav Söderlund, Johan Fr. Schroderus, Jakob Sarell ja 
kisällivanhin Johan Ockenström. Pöytäkirjaa piti kultaseppä H. Leman, olterman-
ni hänkin.986  

Suutarinkisällien lisäksi myös räätälin- ja nahkurinkisälleillä oli Oulussa oma 
kisälliveljeskunta.987 Käsityöläisten asema oli Oulussa perinteisesti vahva, sillä 
käsityötuotteilla oli menekkiä koko Pohjois-Suomen alueella. Kaupungissa ei 
ollut varsinaisia teollisuuslaitoksia. Åströmin nahkatehdas oli perustettu vuonna 
1863, mutta vielä vuonna 1871 sillä oli työntekijöitä vain runsas parikymmen-
tä.988 Vuonna 1865 käsityö- ja teollisuusammateista sai elantonsa joka kymmenes 
oululainen, mutta viisi vuotta myöhemmin heidän osuuteensa oli noussut jo run-
saaseen viidennekseen. Käsityötä harrastavat olivat tässä ryhmässä enemmistönä. 
Kisällien ja oppipoikien määrä siis kasvoi kaupungissa vielä 1860-luvulla, vaikka 
ammattikuntalaitosta oltiin jo lakkauttamassa, ja käsityöläisten suhteellinen osuus 
kaupungin väestöstä pysyikin pitkään suhteellisen korkeana.989  

Suutarien ammattikunta oli vanhin kaupungissa toimivista käsityöläisammat-
tikunnista, perustettu Ouluun jo vuonna 1760.990 Suutarinkisällit pitivät vuosittain 
yleensä kaksi kokousta, joissa käsiteltiin etupäässä veljeskunnan raha-asioita. 
Kevätkokous oli maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana, syyskokous pidettiin 
yleensä lokakuussa. Kokoontuminen tammipakkasilla oli poikkeuksellista, mutta 
kokouksessa ei käsiteltykään tavanomaisia asioita. Ylimääräiseen kokoukseen oli 
tultu kuulemaan kisällivanhinta Johan Henrik Ockenströmiä (1828–1878).991 

                                                        
986 Suutarinkisällien veljeskunnan ptk 27.1.1866, Kta. C:8 (OMA). 
987 Saukkonen 1934, 80, 87. 
988 Hautala 1976, 167–170. 
989 Saukkonen 1934, 79; Hjerppe 1981, 216; Justander 1997, 36–40. 
990 Onnela 1999, 62. 
991 Oulun kaupunkiseurakunnan kirkonkirjat 1858–1867 Oka (OMA). 
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Ockenström, jo 38-vuotias perheellinen kisälli, oli luotettavan miehen maineessa. 
Päinvastoin kuin moni muu kisälliveli, hän oli vain kohtuullisesti velkaantunut 
veljeskunnan kassalle. Vuonna 1859 hänet olikin valittu suutarinkisällien veljes-
kunnan vanhimmaksi, ja hän oli juuri oikea mies tekemään selkoa käsityöläisten 
parissa virinneestä uudesta hankkeesta, sivistysseuran perustamisesta.992 

Yhdistyselämästä ei 1860-luvun Oulussa juurikaan ollut kokemuksia. Kau-
pungin ja koko Pohjois-Suomen vanhimpia yhdistyksiä olivat vuonna 1818 perus-
tettu Oulun Pipliaseura ja 1828 perustettu Oulun läänin talousseura.993 Nämä 
olivat 1800-luvun alkupuolelle tyypillisiä organisaatioita, joiden tarkoituksena oli 
luoda välittävä taso hallitsijan ja kansan välille.994 Hyväntekeväisyyttä harrastava 
Rouvasväen yhdistys perustettiin vuonna 1856, ja vuoden 1865 tammikuussa 
perustettiin Kasvatus-opillisen yhdistyksen Oulun paikallisosasto.995 Sekä Talous-
seuran että Kasvatus-opillisen yhdistyksen johtohahmona esiintyi 1860-luvulla 
yksi ja sama mies, läänin kuvernööri Georg Alfthan. Varsinkin Kasvatus-opillinen 
yhdistys oli hänelle tärkeä, sillä sen kautta hän saattoi kehittää tärkeänä pitämään-
sä kansanopetusasiaa.996  

Sivistysriennot olivat niin ikään harvinaisia. Kaupungissa vieraili silloin täl-
löin teatteriseurueita ja musiikkiryhmiä. Näytöksiä annettiin useimmiten kaupun-
gin seurahuoneen kuulussa Westerlundin salongissa. Koska suurin osa tilaisuuk-
sista oli ruotsinkielisiä, ei tavallista kansaa niihin juuri odotettu.997 Vapaaehtoisis-
ta sivistysriennoista kirjastotoiminta oli lähes ainoa työväestöä koskettanut asia. 
Kansankirjasto pääsi toimintaan vasta 1870-luvulla, mutta jo 1850-luvun lopulla 
oli tehty ensimmäiset yritykset suomenkielisen kirjaston perustamiseksi työväes-
töä varten.998 

Oulun Sivistysseuran perustamishanke oli lähtenyt liikkeelle jo vuoden 1865 
puolella. OWS:ssa julkaistiin mainitun vuoden lokakuussa paikallisuutinen, jossa 
kerrottiin kaupungin käsityöläisten puuhaavan sivistysseuraa Helsingin ja Turun 
esikuvan mukaan. Kirjoitus auttaa tutustumaan lähemmin niihin toiveisiin ja pyr-
kimyksiin, joita Oulun Sivistysseuran perustamisen taustalla oli ja joita kisälli-
vanhin Ockenström koki veljeskunnalleen selvittää.  

                                                        
992 Suutarinkisällien veljeskunnan ptk 13.7.1858; 10.11.1858; 3.10.1859; 27.1.1866, Kta C:8 (OMA). 
993 Palola 2000, 213–215; Miettinen 1978, 14, 309. 
994 Alapuro – Stenius 1987, 23–26. 
995 Hautala 1976, 373–375; Huttunen 1974, 10–11. 
996 ”Kasvastus-opillisen Yhteyden täkäläinen Haara-osasto” (ilm) OWS 15.4.1865; Huttunen 1974, 14. 
997 Juvani 1987, 346–350. 
998 Nuutinen 1993, 8–12. 
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Voimallisia keinoja sivistyksen edesauttamiseksi yhteisessä elämässä ovat ne 
nykyisin tavaksi tulleet sivistys-yhteydet, joissa yhteisesti iltoja vietetään 
kaikenlaisilla mieltä ylentävillä ja sydäntä jalostuttavilla puheilla ja huvituk-
silla, ja jotka tekevät vähävaraisillekin mahdolliseksi sivistyksen etuja kas-
vaneempana nautitsemaan. Tämmöiset yhteydet ovat erinomattain tarpeellisia 
niille kansan luokille, joiden täytyy kättensä töillä viikkokauden puuhata 
elinkeinoansa, ja joilla pyhäpäivänä on ainoa joutilas päivä viikossa ruumiin 
virvoitukseksi ja hengen ravinnoksi, mutta jonka alhaisempi sivistys-määrä 
tekee, että tämä ainoa päivä paremman nautinnon puutteessa käytetään 
useimmiten aivan turhiin ja joutaviin, jos ei vielä pahempiin ajanviettoihin. 
Ilolla olemme sen tähden kuulleet, että meidänkin kaupungissa olisi tämmöi-
nen sivistys-yhdistys hankkeissa käsityöläisten kesken, samaan malliin kuin 
yhdistykset Turun ja Helsingin käsityöläisillä ja monta vuotta hyvällä menes-
tyksellä on ollut. Tämän hyvän asian aikaansaamisen ei pitäisi olla vaikean, 
kun ensin hankittaisiin tieto mainittuin yhteysten rakennuksesta ja joku mes-
tareista eli muista kykenevistä miehistä säädyn ulkoa rupeisi asiaa johdatta-
maan.999  

Oulussa tunnettiin hyvin Turun ja Helsingin käsityöläisten tilaisuudet, uudenlaiset 
”sivistys-yhteydet”, joissa iltoja vietettiin mieltä ylentävin ja sydäntä jalostuttavin 
puhein, huvituksia unohtamatta. Seuran tarkoituksena olisi tarjota vastapaino 
niille turhille ja joutaville ajanvietteille, joiden harrastamisessa kaupungin käsi-
työläisnuoriso oli liiankin tunnettu: viinan suurkulutus, tappelut ja muu häiriköin-
ti. Tästä kertoo eräs 1860-luvulla koulunsa käyneen muistelu, jossa ala-
alkeiskoulun pienimmät oppilaat eli ”rotat”, saivat tappelussa yläluokkalaisia 
vastaan usein apua kisälleiltä ja oppipojilta: ”Kun nämä olivat voimakasta väkeä, 
uhkasi meitä usein arveluttava selkäsauna. Ei ollut mitään harvinaista, että näis-
sä tappeluissa puukotkin välkkyivät”.1000  

Sivistys kuului kuitenkin kaikille, myös vähävaraisille ja ruumiillisen työn 
tekijöille, olivat nämä sitten millaisia häiriköitä tahansa. OWS:n artikkelista käy 
ilmi, että hanke oli turkulaisten tavoin alemman kansan aktiivisuuden ilmaus. 
Sivistysseurasuunnitelmat lähtivät Oulussakin liikkeelle kisällien keskuudesta.1001  

Moni oululainen kisälli oli käynyt kisällimatkoillaan Turussa, Tukholmassa 
tai Helsingissä ja tavannut siellä laajemminkin matkustelleita ammattitoverei-

                                                        
999 ”Voimallisia keinoja sivistyksen edesauttamiseksi” (art) OWS 14.10.1865. 
1000 Helander 1919, 43–44. 
1001 ”Sivistys-Seurasta sananen” (läh) OWS 17.2.1866. 
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taan.1002 Joku heistä oli kenties osallistunut Tukholman Sivistysseuran, Turun 
Sivistysseuran tai Helsingin Käsityöläisseuran kokouksiinkin, sillä niihin pääsivät 
varsinaisten jäsenten kanssa myös matkustavaiset. Eikä yhdistyselämä ollut kisäl-
leille vierasta muutenkaan. Monilla oli veljeskuntansa kautta tähän aikaan harvi-
nainen kosketus yhdistyselämän rutiineihin: puheenjohtamiseen, asioiden esitte-
lyyn ja keskusteluun, pöytäkirjan pitoon ja taloudenhoitoon. Kaiken kaikkiaan 
kisällit olivat eräänlaista rahvaan eliittiä.  

Yksinään he eivät kuitenkaan voineet yritykseen ryhtyä. Tarvittiin vetoapua 
oman piirin ulkopuolelta: virkamiehiltä, porvaristosta ja hyväntahtoisilta käsityö-
mestareilta. 1860-luvun yhteiskunnallisessa todellisuudessa ei vielä ollut min-
käänlaista sijaa alempien kansankerrosten omaehtoiselle järjestäytymiselle. Tar-
vittiin takuumiehiä ylemmistä säätykerrostumista.  

Esikuvien, Turun ja Helsingin sivistysseurojen toiminta oli laajaa ja monipuo-
lista. OWS katsoi kuitenkin aiheelliseksi neuvoa sivistysseuran perustajia, ettei 
tässä vaiheessa tulisi haaveilla liian suuresta hankkeesta: 

Vaarinotettavana olisi myös, ettei pantaisi yhteyttä heti alussa kovin laajalle 
alalle, vaan tyydyttäisiin ensin vaikka pienempään seuraan, joka kerran va-
kaalle kannalle päästyä voimallisesti vetäisi aina enemmän harrastavia jäseniä 
luokseen. Tämmöisellä yhteydellä, joka pitäisi kokouksiansa kerran viikossa 
ja yhteisesti sekä sanomalehtein ja kirjain lukemisella ynnä sittemmin laulun-
kin jalolla taidolla rattoileisi, tulisi jo alussa monta huonoa tapaa, joutavaa ja 
haitallista ajanviettoa oppipojilla ja kisälleillä poistetuksi ja syntyisi ajan 
päälle yhteinen henki ja mieli säädyssä, joka ei voisi muuta kuin korottaa ja 
ylentää.1003 

Suunnitelmissa oli siis eräänlainen käsityöläisnuorten klubi, uudistunut ja yhtei-
nen kisälliveljeskunta, joka käyntiin päästyään voisi mahdollisesti avautua muil-
lekin kuin käsityöläisille. Klubitoiminnan luonteesta kertoo ehdotus, että kokouk-
sia pidettäisiin suhteellisen usein, peräti kerran viikossa, ilmeisesti kirjasto- ja 
lukusalitoiminnan yhteydessä. Kirjasto oli erityisen tärkeä, kaavaillun seuran 
sydän, sillä kaupungissahan ei vielä tähän aikaan ollut kansankirjastoa. Sivistys-
seurojen tapaan myös laulun harjoittamista ja yleistajuisia luentoja kaivattiin. 
Kuorolauluun oli totuttu jo käsityöläisten sunnuntaikoulussa, mutta vasta kirjojen 
ja sanomalehtien lukeminen omassa huoneistossa, paksussa tupakansavussa olisi 

                                                        
1002 Saukkonen 1934, 87. 
1003 ”Oulusta. Voimallisia keinoja” (pku) OWS 14.10.1865. 
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nostanut kisällien omanarvontunnetta. Tällainen kisälliklubi olisi jo muistuttanut 
Oulun alkeisoppilaitoksen kimnasistien konventtia, jossa suurinta muotia oli ro-
maanien ahmiminen. Se oli uutta ja omaperäistä lukutyötä, josta ammennettiin 
suuria tunteita ja yleviä lauseparsia, mieluusti seurassa lausuttaviksi.1004 

Tällaisesta sivistykseen sijoittamisesta lienee kisällivanhin kertonut tovereil-
leen. Mistään epämääräisestä hankkeesta ei siis ollut kyse, eikä veljeskuntaa kut-
suttu liioin koolle vain keskustelemaan asiasta. Pohjaksi esitettiin valmis suunni-
telma. Kyse oli vain siitä, halusivatko sällit raottaa arkkunsa kantta ja sijoittaa 
yhteisiä hopeamarkkoja sivistysseuran perustamiseen. Räätälin- ja karvarinkisällit 
olivat omilla tahoillaan jo päättäneet niin tehdä.. 

Pöytäkirjan niukoista merkinnöistä ei käy ilmi, kuinka kauan sivistysseurasta 
keskusteltiin ja millaisia mielipiteitä asian puolesta tai vastaan esitettiin. Lopputu-
los oli kuitenkin, että veljeskunta, ”ymmärtäen kyseessä olevan laitoksen hyödyl-
lisyyden”1005, päätti liittyä sivistysseuran perustajiin. Osuus perustamiskustannuk-
sista, 80 hopeamarkkaa, maksettaisiin veljeskunnan kassasta kuitenkin vasta sen 
jälkeen, kun viranomaiset olisivat hyväksyneet sivistysseuran säännöt ja seuralle 
olisi valittu johtokunta kassanhoitajineen.1006 Veljeskunta oli tietoinen siitä, että 
säännöt oli laadittava taiten eikä niiden hyväksyttäminen ollut mikään muodolli-
suus. Kahdeksankymmentä markkaa hopeassa oli iso raha, sitä ei haluttu luovut-
taa näinkään houkuttelevaan hankkeeseen niin kauan, kun lopputulos oli vielä 
hämärän peitossa. 

Aivan kohta ei rahastonhoitajan tarvinnutkaan veljeskunnan arkun kantta au-
kaista. Summa lankesi maksettavaksi vasta keväällä 1867.1007 

7.1.2 Sanoista tekoihin 

Oululaiset käsityöläispiirit valtasi nyt aito sivistysinnostus. Nimimerkki ”Nuori-
mies J. R-d” lähetti paikkakunnan lehteen intoa puhkuvan kirjoituksen, jossa 
puhallettiin vauhtia uuteen yritykseen. Jos kirjoittajaa on uskominen, ei käsityö-
läisnuoriso näihin aikoihin juuri muusta puhunutkaan kuin sivistysseurasta: 

                                                        
1004 Helander 1919, 96–101; Hautala 1976, 493. 
1005 Suutarinkisällien veljeskunnan ptk 27.1.1866, Kta C:8 (OMA). 
1006 Kun veljeskuntia oli mukana kaikkiaan kolme, kokonaispanostus 400 markkaa ja toinen kisälli-
kunta jo luvannut 120 markkaa, oli kolmas kisällikunnista laittanut sivistysseuran perustamiseen peräti 
200 markka. Suutarinkisällien veljeskunnan ptk 27.1.1866, Kta C:8 (OMA); ”Sivistysseurasta sana-
nen” (läh) OWS 17.2.1866. 
1007 Suutarinkisällien veljeskunnan ptk 1.5.1867, Kta C:8 (OMA). 
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Sivistys-seuran puuhat ovat nuorukaisten kesken olleet tätä nykyä paraana 
puheen aineena, jota seuraa näkyvät ilolla odottavan kaupunkiimme perustet-
tavaksi. Tämä seura olisi erittäinki kisälliä ja oppi-poikia varten toimeen pan-
tava. Ja iloista on, kuin on kuultu, että kisälli-kassat (Loodat) ovat aikoneet 
avata lukkonsa perustus-rahaa pannakseen sivistys-seuran alkuun-
saattamiseksi; ja yksi näistä mainituista kassoista onkin jo luultavasti luvan-
nut 120 markkaa hopiossa. Mutta kumma kuitenki, että mainittu kassa saattoi 
niin vähä ravottaa arkkunsa ovea tälle kauniille hankkeelle, jonka tarkoitus on 
poiskarkottaa raakaa elämää nuorukaisissa. Näyttää siltä, kuin kassain hallit-
sijat olisivat vielä vanhallaan olijoita, jotka luulevat ei tarvitsevan sen enem-
pää tietoa ja sivistystä, kuin mitä heillä jo on.1008 

Sivistykseen sijoitettava pääoma olisi kirjoittajan mukaan helposti irrotettavissa 
kisällikassoista. Kisällikassat olivat jäsenilleen tarpeellinen rahasto. Niistä saatiin 
lainaa ja välttämätöntä avustusta kisällivaelluksilla. Vaikka laina-asioista oli tullut 
kisälliveljeskuntien kokousten vakioasioita, nimimerkin mielestä kisälliarkut eivät 
saisi olla mitään vippikassoja, moni kisälli kun heittäytyi niihin luottaen velaksi 
elämään. Kisällien olisi ilman muuta sijoitettava sivistykseen. Rahat olisivat sivis-
tysseurassa paljon paremmassa käytössä kuin konsanaan vanhanmallisissa avus-
tuskassoissa. 

”Nuorimies” oli niin innostunut hankkeesta, että oli valmis antautumaan her-
rasväen vietäväksi. Topeliaanista hartautta hehkuva kirjoitus päättyi vetoomuk-
seen: 

Olkoon niin, että joka ei katso eteensä, niin katsokoon takansa; menen ainaki 
sivistys-seuran puolelle; toivon sen pian toteumista. Auttakoot meitä sivistys-
tä rakastavaiset edellä käviämme. Katsokoot takansa lämpiöillä silmillänsä ja 
ojentakoot kätensä meitä kohtaan, että me viimeinkään pääsisimme tutkimaan 
tuota meidän hämärää näköalaamme.1009 

Vetoomuksen taustalla vaikutti tietysti vanha ammattikuntajärjestys, joka kielsi 
kisällien ja oppipoikien itsenäisen yhteenliittymisen. Vuoden 1849 keisarillinen 
asetus ”seurojen eli erikoisten yhdistysten perustamisesta Suomessa” oli yhä voi-
massa, ja vaikka sitä ei vuoden 1848 tapahtumien pelästyttämällä ankaruudella 
sovellettukaan, se oli jättänyt pysyvän jäljen rahvaan kollektiiviseen muistiin. 
Ainakin ”Nuorimies J-Rd” luovutti kerkeästi sivistysseura-aloitteen ylemmilleen. 

                                                        
1008 ”Sivistysseurasta sananen” (läh) OWS 17.2.1866. 
1009 Ibidem. 
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Yhdistykselle oli siis löydyttävä suojelijoita, mutta heitä ei tarvinnut hakea 
kaukaa. Kisälliveljeskunnat olivat käsityömestarien valvonnassa ja monet näistä 
kannustivat nuorukaisten yritystä. Kun mestarit lukeutuivat kaupungin porvarei-
hin, saattoi heillä olla myös suhteita säätynsä ylempiin edustajiin ja paikkakunnan 
korkeimpiin virkamiehiin. Näin saatiin varhaisessa vaiheessa mukaan monia etu-
rivin oululaisia, esimerkiksi kaupungin hyväntahtoinen pormestari C.G. Berg-
stedt,1010 ja hieman myöhemmin kevättalvella läänin tarmokas kuvernööri G. von 
Alfthan. Viimemainittu harrasti valppaasti lääninsä parasta ja liitti nyt sivistysseu-
ran ajamiensa asioiden joukkoon. Kuvernöörin roolia seuran perustamisessa on 
tosin lähteiden perusteella vaikea selvittää, mutta hänen tukensa haettiin varmasti 
hyvissä ajoin.1011 Molempia herroja tarvittiin, sillä edessä oli varsinainen koitos. 

Seurasta kiinnostuneiden nimet oli kerättävä yhdistyksen nimikirjaan, ja nä-
mä ihmiset eli ”tilaajat” kutsuttava seuran perustamiskokoukseen, jossa laadittiin 
ehdotus yhdistyksen säännöiksi. Toimiluvan saamiseksi sääntöjen oli sen jälkeen 
kuljettava koko virkatie, Oulun lääninkansliasta ensin senaatin ja kenraalikuver-
nöörin kanslian lausuntoa varten Helsinkiin, ja sieltä Pietariin, jossa ne ministeri-
valtiosihteerin esittelemänä päätyivät keisarin pöydälle.1012 Nimenkirjoitus eteni 
Oulussa rivakasti, joten tilaajat voitiin kutsua sivistysseuraa perustamaan jo maa-
liskuun alussa ala-alkeiskoulun isoon saliin.1013 Kokouksessa nimettiin komitea 
laatimaan sääntöehdotusta. Siihen valittiin Oulun lääninsihteeri, laamanni Leon-
hard Pentzin, maisteri Konrad Wilhelm Dahlström, kauppaneuvos F. J. Franzén, 
raatimies J. J.  Boström, kirjanpainaja Joh. Bergdahl, leipurimestari N. Åström ja 
satulamaakarinkisälli E. Killberg.1014  

Hankkeella oli nyt pystyviä takaajia, herrasväkeä, joka oli noudattanut ”Nuo-
rimies J. R-d:n” vetoomusta ja katsoi ”lämpiöillä silmillänsä” alempien kansan-
kerrosten sivistysharrastusta. Maisteri K. W. Dahlström (k. 1908) oli Oulun al-
keisoppilaitoksen matematiikan ja luonnonhistorian opettaja vuosina 1860–1875, 
ja vuoteen 1884 Oulun reaalikoulun rehtori. Hän kunnostautui myös kaupungin 
kunnalliselämässä kiivaana ruotsinmielisenä.1015 Kauppaneuvos, konsuli F. J. 
Franzén (k. 1887), kuuluisan runoilija-piispan veljenpoika oli vanhaa oululaista 

                                                        
1010 Bergstedt oli nimitetty Oulun pormestariksi vuonna 1847. Hän edusti Oulun kaupunkia porvaris-
säädyssä vuoden 1863–1864 valtiopäivillä ja toimi pormestarina aina vuonna 1866 tapahtuneeseen 
kuolemaansa asti. Hautala 1975, 78. 
1011 Suutarinkisällien veljeskunnan ptk 27.1.1866, Kta C:8 (OMA). 
1012 Numminen 1965, 111–112; Stenius 1987, 81–88. 
1013 ”Niitä jotka ovat kirjoittaneet nimensä” (ilm) OWS 3.3.1866. 
1014 Ptk 18.3.1866, AD 493/14. KA. 
1015 Hautala 1976, 341, 345, 496, 510. 
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kauppiassukua. Franzénin kauppahuone oli tosin 1860-luvulla joutunut taloudelli-
siin vaikeuksiin, mutta siitä huolimatta perinteisen suvun päämies oli komitean 
nimekkäin edustaja.1016 Raatimies Johan Jacob Boström oli alun perin Ruotsin 
puolelta siirtynyt kauppias ja yhtenä maistraatin viidestä jäsenestä kaupungin 
vaikutusvaltaisimpia porvareita. Hänestä tuli sittemmin Sivistysseuran ensimmäi-
sen johtokunnan jäsen ja seuran rahastonhoitaja.1017 Leipurimestari Nils Åström 
(k. 1869) oli laajasti mukana kaupungin elinkeinoelämässä, ja hänen veljenpoi-
kansa Karl Robert ja Hemming perustivat sittemmin Veljekset Åströmin teh-
taat.1018 Kirjansitoja Johan Bergdahl (k. 1873) oli siirtynyt Ruotsin Länsi-Pohjasta 
Ouluun 1840-luvun alussa. Hänellä oli kirjapaino, joka kustansi mm. lyhyen aikaa 
kaupungissa ilmestynyttä Pohjan Tähti -nimistä sanomalehteä. Lehti kirjoitti Si-
vistysseurasta hyvin innostuneesti.1019 Bergdahl toimi Sivistysseuran johtokunnan 
jäsenenä vuosina 1868–1870.1020 

Komitea laati sääntöluonnoksen pikavauhtia, ja kahden viikon kuluttua, sun-
nuntaina 18.3., voitiin ala-alkeiskoulun huoneistossa pitää uusi kokous.1021 Paikal-
la mainitaan jälleen olleen lukuisa joukko nimilistaan kirjoittautuneita. Puhetta 
valittiin johtamaan pormestari C. G. Bergstedt. Pöytäkirjaa piti kauppakirjuri J. A. 
Hehkonen, innokas vaikuttaja kaupungin nousevassa yhdistyselämässä. Hänestä 
tuli myöhemmin Sivistysseuran johtokunnan jäsen ja vuonna 1874 perustetun 
Vapaaehtoisen sammutuskunnan puuhakas sihteeri.1022 Hehkonen sai kirjata ko-
kouksen päätökseksi, että perustettavan yhdistyksen tarkoitus olisi koota yhteen 
”täällä olevia käsityöläisiä ja heidän työväkeään”. Nimeksi tulisi Bildnings Cir-
keln i Uleåborg, Sivistys-Seura Oulussa.1023 Asiakirjoista käy ilmi, että sääntöeh-
dotuksesta keskusteltiin kokouksessa sekä suomeksi että ruotsiksi.1024 Kokoukses-
sa oli siis läsnä myös tavallista työkansaa.  

Tilaisuus täytti tarkoituksensa, seuran tilaajat hyväksyivät yhdistykselle 
säännöt.1025 Komitealla oli Turun Sivistysseuran sääntökirja mallina. Milloin voi-

                                                        
1016 F.J. Franzén oli myös Espanjan ensimmäinen varakonsuli vuosina 1862–80. Hautala 1976, 85, 92–
93. 
1017 ”Net jotka haluavat osallisuutta” (ilm) PT 2.1.1867; Hautala 1976, 79, 334–335. 
1018 Hautala 1976, 168. 
1019 Hautala 1976, 583; Tommila 1984, 155. 
1020 BCU pöytäkirjoja 1868–71 passim, Osa (Oma). 
1021 “Ne kunnioitettavat kunnan jäsenet” (ilm) OWS 17.3.1866. 
1022 VPK:n ptk 2.2.187, Oulun VPK:n arkisto Ca:1 (OMA). 
1023 SD 493/14 (KA); ”Hänen Keisarillisen Majesteetin päätös” OWS 8.6.1867. 
1024 Ptk 18.3.1866, SD 493/14 (KA). 
1025 Ibidem. 
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tiin, käytettiin jopa samoja sanankäänteitä. Muutoksiakin tehtiin, mutta ne olivat 
teknisiä, oikeastaan vain tarkistuksia turkulaisten sääntöihin. 

Yhdistyksen tarkoituspykälä kopioitiin suoraan Turun seuran säännöistä: 
”Bildnings-Cirkel utgör en förening, hvars ändamål är att bland sina medlemmar, 
inbördes väcka och underhålla håg och sinne för tanke- och sedebildande syssel-
sättningar”.1026 Toimintamuotoja käsittelevä toinen pykälä oli sekin yhtäpitävä 
esikuvansa kanssa. Yhdistys pyrkii täyttämään tarkoitustaan järjestämällä vuosi-
juhlan, yleisiä kokouksia, kesäjuhlia, ”tanssiseuroja” sekä ylläpitämällä kirjastoa 
ja laulukuoroa. Oululaiset eivät kuitenkaan halunneet sitoutua säännöissään yhtä 
tiukkaan toimintasuunnitelmaan kuin Turussa. Tärkeää oli ilmaista, että seuran 
kokousten tuli sujua ilman poliittisia mielenilmauksia. Mahdollisten luentojen 
aiheet oli alistettava puheenjohtajan etukäteistarkistukseen. Hänen vallassaan oli 
myös keskeyttää esitelmä, jos se oli Sivistysseuran tarkoitusta vastaan. 

Jäsenyydestä säädettiin pykälissä 3–6. Kolmas, varsinainen jäsenyyspykälä 
ilmaisi, että ”Inträde i bildnings-cirkeln står öppet för hvarje välfrejdad person, 
man eller qvinna”.1027 Seuraan oli siis tasa-arvoinen pääsy kaikilla hyvämaineisil-
la miehillä ja naisilla. Hyvämaineisuuden käsite oli peräisin patriarkaaliselta ajal-
ta, jolloin papistolla ja virkamiehistöllä oli oikeus ja velvollisuuskin arvioida 
alempaan kansaan kuuluvien siveellistä elämää. Tasavertaisuusihanteesta huoli-
matta nousevassa yhdistyselämässä pidettiin yllä tätä vanhaa perinnettä, jossa 
nimenomaan rahvas jaettiin hyvä- ja huonomaineisiin. Yhdistyksen hallitus toimi 
asiassa tuomarina, sillä jäseneksi piti suositella, ja hallitus viime kädessä oli vas-
tuussa uuden jäsenen ottamisesta. Hyvämaineisuuspykälän avulla suoritettiin 
sosiaalista kontrollia, eikä pykälä yhdistysten säännöissä yleensä jäänyt kuolleek-
si kirjaimeksi. Sen perusteella Turussakin oli kielletty jäsenyys naispuolisilta 
tehtaantyöläisiltä.1028 Kuudenteen pykälään sijoitettiin säädökset siitä, kuinka 
Sivistysseura erotti keskuudessaan jäsenet, jotka eivät käytöksellään edistäneet 

                                                        
1026 ”Sivistysseura on yhteys, jonka tarkoituksena on jäsentensä kesken herätellä ja kannatella huolta 
ja halua säädyllisyyttä sivistäviin harrastuksiin.” ”Hänen keisarillisen majesteetin päätös” OWS 
8.6.1867. Sääntöjä siteerataan tässä siinä ruotsinkielisessä asussa, jossa ne asiakirjojen mukaan laadit-
tiin. Suomenkielinen käännös julkaistiin OWS:ssa vasta kun keisari oli säännöt hyväksynyt.  
1027 ”Sisällepääsy sivistys-seuraan on avoin jokaiselle hyvämaineiselle henkilölle, miehelle tahi naisel-
le”. Ibidem. 
1028 ”Kapten Puff” (läh) ÅU n:o 23 1862, supplement n:o 1; ”Till hr kapten Puff” (läh) ÅU n:o 26 
1862, supplement n:o 2. Tampereella tehdastyöläisiä ei päästetty VPK:n jäseniksi eikä heidän sallittu 
osallistua VPK:n julkisiin tilaisuuksiin. Stenius 1987, 225–226. 
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seuran ajamia asioita. Tuonnempana nähdään, että hyvämaineisuuspykälää käytet-
tiin myös Oulun Sivistysseurassa.1029 

Jäsenmaksusta säätävä neljäs pykälä erosi merkittävästi Turun Sivistysseuran 
vastaavasta säädöksestä. Oulun Sivistysseuran säännöissä ei näet ollut mainintaa 
vähävaraisten jäsenmaksun alennuksesta. Sen sijaan ohjelmansuorittajat päästet-
tiin ilmaiseksi kokouksiin Oulussakin. Yhdistyksen toimihenkilöistä säädettiin 
pykälissä 8–14. Pykälien järjestystä on jonkin verran mallisäännöistä muutettu. 
Yhdistyksen toimintaa ohjasi toimikunta, ”vid hvilkas inväljande afseende, såvitt 
möjligt är, bör fästas derpå, att olika samhällsklasser blifva representerade”.1030 
Oululaisten pykälä oli turkulaisten vastaavaa laajempi, siinä näet määriteltiin 
johtokunnan toimihenkilöt, joita valittaessa tuli sitä paitsi ottaa huomioon eri 
yhteiskuntaluokkien edustus. Tavaksi tuli valita kahdestatoista toimikunnan jäse-
nestä viisi työväenluokasta. 

Tällainen sääntöehdotus esiteltiin kokouksessa 18.3.1866. Kovin monta kuu-
kautta ei vielä ehtinyt kulua siitä, kun ajatus omasta sivistysklubista oli kisällivel-
jeskunnissa otettu esille. 

7.1.3 Säännöt esivallan syynissä 

Pormestari toimitti kokouksen pöytäkirjan lääninkansliaan, jossa kuvernööri Alft-
han tutustui hankkeeseen. Jo 5. päivänä huhtikuuta hän päiväsi armollisen ano-
muksen, jossa pyysi kaikessa alamaisuudessa keisaria suomaan hyväksymisensä 
säännöille.1031 Viimeistään tässä vaiheessa Alfthan siis liittyi Sivistysseuran tuki-
joihin.1032 Vaikka taloudellista kehitystä haittaavaa ammattikuntalaitosta jo puret-
tiin ja monia vapaamielisiä uudistuksia sallittiin, yhteiskunnassa puhalteli vielä 
vahva virkavaltaisuuden henki. Maaherran tukea tarvittiin. 

Armfeltin esittely 

Keisarin päätösvallassa olevat Suomea koskevat asiat valmisteltiin perusteellisesti 
alemmissa hallintoelimissä, sillä maata hallittiin sekä Helsingistä että Pietarista. 

                                                        
1029 Sivistysseuran ptk 3.9.1868, Osa (OMA). 
1030 ”-- johon valittaissa on niin paljo kuin suinki siihe katsottava, että erinäiset kansanluokat tulevat 
edustetuiksi”. ”Hänen keisarillisen majesteetin päätös” (pku) OWS 8.6.1867. 
1031 Anomuskirje 5.4.1866, AD 493/14 1866 (KA). 
1032 OWS:n mukaan kuvernööri oli liittynyt sivistysseuran perustajiin vuoden 1866 kevättalvella. 
”Oulusta” (pku) OWS 30.6.1866. 
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Helsingissä istui senaatti kenraalikuvernöörin johdolla. Todellinen valta asui kui-
tenkin Pietarissa. Suomen asioita esitteli siellä ministerivaltiosihteeri Alexander 
Armfelt.1033 Alamainen anomus Oulun Sivistysseuran perustamisesta saapui Hel-
sinkiin huhtikuussa 1866. Sääntöehdotus piti käsitellä ensin senaatissa, jossa eri-
tyisen tärkeä oli puheenjohtajana toimineen kenraalikuvernöörin mielipide. Sena-
atin lausunto päivättiin vielä saman kuun lopulla: 

-- dervid senaten trott sig böra underdånigast hemstella om icke ifrågavarande 
förenings bildande kunde i Nåden tillåtas, dock att, på sätt härförinnan uti lik-
artade fall skett, det särksilda bestämmande lärer böra meddelas, att afhand-
lingar af politiskt innehåll och öfverläggningar i sådana ämnen, som med 
sagde föreningens syfte icke äga gemenskap, ej finge inom föreningen.1034 

Yhdistyksillä oli varsin pieni poliittinen liikkumavara, ja senaatti kiinnitti huo-
miota odotettuun seikkaan. Oulun Sivistysseuran kehittyminen poliittisten mie-
lenilmausten lähteeksi torjuttiin yksiselitteisesti, käsityöläisten ja erityisesti hei-
dän työntekijöidensä poliittinen järjestäytyminen ei tullut kuuloonkaan. Sääntöi-
hin tuli siis lisätä tätä koskeva pykälä. Näillä evästyksillä sääntöehdotus lähetet-
tiin Pietariin. 

Sääntöehdotus ilmestyi ministerivaltiosihteerin pöydälle jo ennen toukokuun 
puoliväliä. Armfelt lienee epäröinyt esitellä yhdistystä pelkästään senaatin lau-
sunnon perusteella. Keisarille ei kannattanut viedä epävarmoja asioita. Ministeri-
valtiosihteeri kirjoitti kenraalikuvernöörille tiedustellen, olisiko sittenkään viisas-
ta esitellä yhdistyksen perustamista. Kenraalikuvernööri vastasi venäjäksi kohteli-
aalla kirjeellä:  

Tutkittuani uudelleen tämän luonnoksen, minulla on kunnia ilmoittaa Teille, 
Arvoisa Herra, että minä Senaatin ehdottaman varauksen mukaan luulisin 
saatavan Herra Keisarin Korkeimman suostumuksen tämän yhdistyksen pe-
rustamiseksi suunnitellun säännöstön mukaan edellyttäen, että yhdistyksen 
kokouksissa ei sallita poliittisten kysymysten käsittelyä eikä yleensä pohdin-
toja sellaisista aiheista, jotka voivat herättää poliittisia intohimoja tai vaikeut-
taa viranomaisten toimintaa, ja myös yhdistykselle saatetaan tietoon, että pai-

                                                        
1033 Klinge 1997, 32.  
1034 Lausunto 24.4.1866, VsV 48/1866 (KA). ”senaatti arvelee voivansa alistaa alamaisimmin tutkit-
tavaksi, eikö kyseessä olevan yhdistyksen perustaminen voitaisi armollisesti sallia, kuitenkin niin kuin 
tätä ennen vastaavissa tapauksissa on erityisen säännöksen nojalla tehty, että poliittisia esitelmiä tai 
keskusteluja sellaisista aiheista, joilla ei ole yhteyttä yhdistyksen tarkoitukseen, ei yhdistyksessä salli-
ta.” 
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kallisella Kuvernöörillä on virkansa puolesta lähin yhdistyksen säännöstön 
sääntöjen tarkan noudattamisen valvontavalta.1035 

Hallitseville oli tärkeintä yhteiskuntarauhan säilyminen, ja kansalaisten omaehtoi-
sissa järjestäytymispyrkimyksissä epäiltiin jo lähtökohdissaan olevan jotain arve-
luttavaa, varsinkin kun työväkeä kokoava yhdistys oli perusteilla maaseutukau-
punkiin. Viranomaisten kirjeenvaihtoa ja perustamislupahakemuksen käsittelyä 
hallitsi kokonaan huoli siitä, ettei yhdistyksen toiminnasta seuraisi poliittista mie-
lipiteenmuodostusta. 

Kun kenraalikuvernöörin kanta oli tarkistettu, Suomen asiain komitea oli 
valmis vastaamaan perustamiskysymykseen. Miten asia esiteltäisiin keisarille? 
Kantaa luonnosteltiin muistiossa: 

Generalguvernören talar om ”politiska passioner”. Detta något oegentliga och 
i svenska språket ovanliga uttryck har jag återgifvit med ”politiska betraktel-
ser” med villkor likväl att afhandligar af politiskt innehåll och i allmänhet uti 
ämnen, som [pyyhitty yli: kunna väcka politiska passioner] gifva anledning 
till politiska betraktelser eller klander åt styrelsens åtgärder [pyyhitty yli: eller 
i allmänhet i sådana ämnen, som med föreningens syfte icke äga gemenskap] 
ej på inom föreningen förekomma, samt att densamma underrättas derom att 
Guvernören i länet på grund af sitt ämbete egar handhafva närmaste tillsynen 
deröfver att föreningens stadgar noggrannt efterlefvas.1036 

Armfelt päätyi puoltamaan Oulun Sivistysseuran perustamista, mutta painotti, 
huolellisesti kenraalikuvernööriä lievemmin sanankääntein, että politikointi sen 
kokouksissa oli ehdottomasti kiellettyä. Armfelt palaa perusteluissaan kuitenkin 
1840-luvulle lisätessään kirjalliseen esittelyyn kiellon arvostella hallituksen toi-
mia. Julkisuuden rajat olisivat siis selkeät: vaikka työväki saisi kokoontua yhteen 
sivistyneen keskiluokan kanssa, politiikka ei missään muodossa, suorasti tai epä-
suorasti, saisi puhua. Tässä vaiheessa katsottiin tarpeelliseksi kiinnittää huomiota 

                                                        
1035 Sitaatti on käännös venäjän kielestä. Kenraalikuvernööri Armfeltille Pietariin 1.6.1866, VsV 
48/1866, (KA). Suomen kenraalikuvernööriksi oli toukokuussa nimitetty kreivi Nikolai Adlerberg. 
Klinge 1997, 25. 
1036”Kenraalikuvernööri puhuu” poliittisista intohimoista”. Tämän epäasianmukaisen ja ruotsin 
kielessä epätavallisen ilmauksen olen vaihtanut ”poliittisiksi pohdinnoiksi” sillä samalla ehdolla, että 
poliittisia tai ylipäätään keskusteluja aiheista, [jotka voivat herättää poliittisia intohimoja] jotka 
antavat aihetta poliittisiin pohdintoihin tai hallituksen toimenpiteitä koskeviin valituksiin [tai yleensä 
sellaisista aiheista, jotka eivät sovi yhteen yhdistyksen tarkoituksen kanssa] ei saa yhdistyksessä 
esiintyä, sekä annetaan tiedoksi, että läänin maaherralla on esisijainen vastuu siitä, että yhdistyksen 
sääntöjä tarkasti noudatetaan.” Komitean lausunto 20.9.1866, VsV 48/1866 (KA). 
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myös pykälän valvontaan. Oulu oli monen päivämatkan päässä Pietarista ja Hel-
singistä, joten läänin kuvernöörille kuuluva valvontaviranomaisen tehtävä. Hänen 
vastuullaan oli, että Oulun Sivistysseura pysyy puhtaasti sivistystä harrastavana 
yhdistyksenä. Kuvernöörin roolin korostaminen antoi selkeän viestin vallanpitäjil-
tä: keisarivallan kotkankatse seurasi maaherran välityksellä kaukaisen seuran 
kaikkea toimintaa.  

Tässä hengessä asia esitettiin hallitsijalle. Keisari hyväksyi säännöt vielä sa-
man vuoden puolella, 20.11.1866. Hyväksymisen myötä tuli odotettu varaus: 
Oulun sivistysseurassa oli kielletty sellaisten ajatusten esittäminen, ”josta voisi 
syntyä valtiollisia mietteitä tahi moitetta hallituksen toimia vastaan”.1037 Sanat 
noudattelivat suoraan ministerivaltiosihteerin diplomaattista muotoilua. Kun si-
vistysseura oli päässyt toiminnan alkuun, Helsingfors Tidningarin Oulu-kirjeiden 
laatija ei malttanut jättää katsauksestaan pois ironista jälkikommenttia: ”Bild-
ningscirkeln har äfven trädt i verksamhet; dess första sammanträde skall, utom 
ett inaugurationsföredrag, hafva karakteriserats sig genom de ingalunda poli-
tiskt-riksfarliga förströelserna: sång och dans”.1038 

7.1.4 Sydämen sivistystä kaikelle kansalle 

Perustamislupa saapui Ouluun joulun alla 1866. Pantiin mielihyvällä merkille, 
että itse korkea esivalta oli osoittanut myötämielisyyttä kaupunkilaisten pyrki-
myksille. Sääntöihin lisätyn viranomaisvalvonnan merkitystä tuskin pohtivat 
muut kuin läänin kuvernööri ja kaupungin johtavat porvarit. Kielto harjoittaa 
politiikkaa ja kuvernöörin roolin korostaminen eivät kuitenkaan jääneet kuolleek-
si kirjaimeksi. On hyvin todennäköistä, että juuri tässä vaiheessa, kun Sivistysseu-
ran toimintaa toden teolla ryhdyttiin linjaamaan, vahvistui entisestäänkin seuran 
rooli käsityöläisyhdistystä laajempana seurana. Herrasväki oli yhteiskuntarauhan 
nimissä sidottu yhä tiiviimmin hankkeeseen.  

Esteitä toiminnan käynnistämiselle ei enää ollut. Kaikki ”seuraan yhtyneet 
kunnioitettavat kunnan jäsenet” kutsuttiin ala-alkeiskoulun tiloihin jouluaaton 
aattona.1039 Kokouksessa valittiin sivistysseuralle 12-jäseninen johtokunta, johon 
alemman kansan edustajiksi tuli kolme kisälliä ja kaksi työmiestä: satulamaaka-

                                                        
1037”Tähän kaupunkiin aijotun Sivistys-Seuran” (pku) OWS 22.12.1866 
1038 ”Sivistysseura on myös käynnistänyt toimintansa, sen ensimmäistä kokousta kuuluu avajaisesitel-
män lisäksi luonnehtineen poliittisesti tai valtiollisesti harmiton ajanviete: laulu ja tanssi.” ” Notiser 
från Uleåborg” (kmu) HD 4.2.1867. 
1039 ”Kuin tähän kaupunkiin perustetun” (ilm) PT 19.12.1866. 
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rinkisälli Willberg, sepänkisälli Edlund, karvarinkisälli Salmela sekä työmiehet 
Heikki Kukkonen ja Otto Korhonen.1040 Näin pidettiin huolta sääntöjen edellyt-
tämästä erinäisten kansanluokkien edustuksesta. 

Johtokunta ryhtyi heti työhön ja kokoontui vielä ennen vuodenvaihdetta valit-
semaan säännöissä mainitut toimihenkilöt. Puheenjohtajaksi valittiin maansihteeri 
K. Hildén ja varapuheenjohtajaksi Oulun Merikoulun johtaja, merikapteeni A. 
Cannelin.1041 Työkansan viidestä edustajasta katsottiin luottamuksen arvoisiksi 
satulamaakarinkisälli Willberg ja sepänkisälli Edlund. Edellinen valittiin varajär-
jestysmieheksi ja Edlund varakirjastonhoitajaksi.1042 

Johtokunta ryhtyi välittömästi puuhaamaan ensimmäistä yleistä kokousta. Se 
saatiin koolle sunnuntaina 27.1.1867 ala-alkeiskoulun juhlasaliin. Kaupungin 
molemmat lehdet, Oulun Wiikko-Sanomia ja Pohjan-Tähti uutisoivat kokouksen, 
ja koska paikalla mainitaan olleen ”kaupungin etevimpiä herrojakin”, lienee ko-
koukseen tullut pääosin tavallista kansaa. Rahvaan runsaaseen läsnäoloon viittasi 
myös suomenkielinen juhlapuhe, jonka piti kaupunkiseurakunnan kirkkoherra, 
rovasti G. E. Fogelholm.1043 Herrasväellä oli Oulussa tapana vaihtaa rahvaan kie-
leen, kun sen piti lähestyä yhteistä kansaa.1044 Rovasti selitti selvällä suomen 
kielellä, että kaupunkiin perustettu sivistysseura tarjoaisi oivan foorumin, jolla 
sivistyksen välikappaleita voitaisiin jakaa kasvavalle nuorisolle. Fogelholm muis-
tutti, että koulunkäynti tai yhteiskunnallinen asema eivät sinänsä taanneet sivis-
tystä. Se nousi sydämestä, jossa Jumalan pelko oli kaikkein paras kasvualusta. 
Sanat oli kohdistettu käsityöläisnuorisolle, sivistysseuran perustajille ja pääasialli-
selle jäsenkunnalle. Puhe päättyi rukoukseen, jonka jälkeen veisattiin koulu-
urkuin avustuksella suomenkielisestä virsikirjasta virsi 84, ”Mun silmän’, käten’ 
nostan ain ylös mäkihin”.1045 Virsi voitiin laulaa peräti neliäänisesti, koska käsi-
työläisseuran lauluseura yhtyi siihen. Saman kuoron esittämänä kuultiin myös 
”Soi kallis maamme”. Loppuilta vietettiin seuran sääntöjen mukaan laulaen, tans-
sien ja soittaen.1046 

                                                        
1040 ”Sivistys-Seura tässä kaupungissa” (pku) OWS 29.12.1866. 
1041 Cannelin toimi Oulun Merikoulun johtajana vuosina 1863–71. Hautala 1976, 524. 
1042 ”Viimis lauantai-iltanen” (pku) PT 2.1.1867; ”Net jotka haluavat osallisuutta” (ilm) PT 2.1.1867. 
1043 Fogelholm oli Oulun kirkkoherrana vuosina 1854–1876, ja hänestä tuli Sivistysseuran pitkäaikai-
nen jäsen ja tukija. Sivistysseuran ptk 18.1.1868, Osa (OMA); Hautala 1976, 447. 
1044 Näin meneteltiin 1860-luvulla esimerkiksi Oulun Pipliaseuran vuosijuhlissa. Niissä oli tavallista 
kansaa läsnä, ja kun tilaisuuksissa vielä kerättiin kolehti, oli juhlaesitelmät syytä pitää suomeksi. 
Oulun Raamattuseuran ptk 31.3.1863; 24.8.1864, Oulun kirkonarkisto IV, Ca:1 (OMA). 
1045 Virsikirja 1857. 
1046 ”Tämän kaupungin Sivistys-seuran” (pku) PT 30.1.1867; ”Tänne nykyään perustettu Sivistys-
seura” (pku) OWS 2.2.1867. 
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Oulussakin toimi nyt Sivistysseura. Odotettiin innolla sen panosta alemman 
kansan tapoihin. Juhlallinen ja toiveita herättävä avajaiskokous innoitti OWS:n 
uuden toimittajan, pastori Robert Mellinin pohtimaan seuran tarkoitusta ja mah-
dollisuuksia.1047 Työmieskin ansaitsisi kaikkien kunnioituksen, jos olisi muuten 
tavoiltaan säädyllinen ja kunniallinen sekä ”mielen jaloutta” harrastava. Siihen 
Oulun Sivistysseuran tuli häntä ja hänenlaisiaan kasvattaa. Uuden seuran syvin 
tarkoitus oli luokkaveljeyden aate: ”erinäisten kansanluokkain läheneminen toi-
siinsa”. Perinteinen säätyjako oli tuupattu vahvimmilta sijoiltaan, ja sivistäviä 
harrastuksia saattoi ainakin periaatteessa tarjota kaikille ihmisille. Toimittaja oli 
optimistinen, vaikka oli kuullut monen ääneen epäilleen kansanluokkien lähenty-
mistä: ”Kristillisyyden kaikkia ihmisoloja jalouttava henki on ruvennut tasaa-
maan säätyerotusta ihmisten kesken.1048 

Ajatus Oulun Sivistysseurasta oli alun perin käsityöläisnuorukaisten. Valistu-
nut herrasväki liittyi heihin, ja säädynmukainen työnjako muovautui lopulliseen 
muotoonsa byrokraattisen toimilupahaun aikana. Sällit sijoittivat ja säätyläiset 
takasivat. Aika tulisi näyttämään, kumpi käyttäisi Sivistysseurassa isännän ääntä.  

7.2 Sivistystyön aineelliset resurssit 

Perustamisensa aikoihin, alkuvuodesta 1867, Oulun Sivistysseuran toiminta-
ajatus oli jo kasvanut yli vaatimattoman, kerran viikossa kokoontuvan kisälliklu-
bin ja kehkeytynyt laajaa ja monipuolista ohjelmaa tarjoavaksi, yhteiskuntaluok-
kien rajat rikkovaksi yhdistykseksi. Alkuperäisestä klubi-ideasta muistutti enää 
pääosin jäsenille avoin toiminta. Seuran ulospäin näkyvin toimintamuoto oli sivis-
tävien iltahuvien järjestäminen, mutta näiden lisäksi jäsenillä oli suuren kirjaston 
käyttöoikeus ja pääsy päivittäin auki olevaan lukusaliin, jonne tilattiin useita sa-
nomalehtiä. Harrastustoimintaa viriteltiin oman kuoron kautta. Tutkimuksen toi-
sessa pääluvussa luvussa tarkastellaan yksityiskohtaisesti Oulun Sivistysseuran 
toimintaa sen kaikilla osa-alueilla. 

7.2.1 Talous ja toimitilat 

Oulun Sivistysseuran taloudenpidosta saa luotettavia tietoja ainoastaan vuosilta 
1867 ja 1868. Näiden vuosien tuloista ja menoista on yhteenveto seuran sihteerin 

                                                        
1047 Tommila 1984, 56. 
1048 ”Tänne nykyään perustettu Sivistys-seura” (pku) OWS 2.2.1867. 
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laatimassa vuosikertomuksessa, joka esitettiin johtokunnalle helmikuussa 
1869.1049 Koska varainhoitajan pitämä tilikirja ja tilinpäätöstiedot puuttuvat yhdis-
tyksen niukasta arkistosta, taloutta koskevat tiedot on koottava hajanaisista mai-
ninnoista muista lähteistä. 

Sivistysseuran toiminta käynnistyi kolmen kisälliveljeskunnan sijoittaman al-
kupääoman, 400 markan varassa. Summa oli kisällikassojen maksamaksi melko 
suuri, ja kisällit osoittivatkin oikeutettua huolta sijoittamansa rahamäärän kohta-
losta.1050 Sen turvin Sivistysseura sai kuitenkin välttämättömät perustamismenon-
sa suoritettua. Alkupääoman lisäksi talouden tulopuolta kartuttivat jäsenmaksut. 
Nämä olivat toiminnalle sikäli tärkeitä, että ne kerättiin ja tilitettiin toimintavuo-
den alkupuolella, yleensä maaliskuun alkuun mennessä. Vuonna 1867 jäsenmak-
sujen tuotot nousivat 750 markkaan, ja seuraavana vuonna jo 844 markkaan. Vie-
lä Sivistysseuran kuudentena ja viimeisenä varsinaisena toimintavuotena 1871, 
jolloin jäsenmäärä oli jo hupenemassa, jäsenmaksut tuottivat 500 markkaa.1051  

Myös muita tulolähteitä oli. Sivistysseuran säännöt sallivat ei-jäsenten, siis 
vieraiden eli ”matkustavaisten” käynnin kokouksissa sisäänpääsymaksua vastaan. 
Tämä tulolähde avautui sivistysseuralaisille jonkinlaisena yllätyksenä. Vuonna 
1867 sisäänpääsymaksuista kertyi seuralle tuloa vain 120 markkaa. Alhainen 
tuotto johtui siitä, että aluksi sallittiin ainoastaan jäsenten mukanaan tuomien 
ulkopaikkakuntalaisten, siis sananmukaisesti matkustavaisten, vierailu kokouksis-
sa. Vuonna 1868 tätä käytäntöä muutettiin niin, että myös perheenjäsenet pääsivät 
sisäänpääsymaksua vastaan kokouksiin. Seurauksena oli, että kävijämäärät nousi-
vat, kokoukset kiinnostivat entistä enemmän ja sisäänpääsymaksujen tuotot kas-
voivat kovaa vauhtia, peräti 900 markkaan.1052 Jatkossakin ei-jäsenten suorittamat 
pääsymaksut muodostivat jäsenmaksutuottoihin verrattavan tulolähteen.  

Lisääntyvä toiminta kysyi miltei loputtomasti varoja, ja rahat saatiin kerää-
mällä ne eri keinoin maksukykyisiltä kansalaisilta. Hyvä tulolähde oli järjestää 
teatterinäytöksiä ja myydä niihin pääsylippuja. Vuoden 1868 tammikuussa järjes-
tetty seuranäytelmä kirjaston kartuttamiseksi tuotti lähes 350 markkaa. Vuoden 
kuluttua järjestettiin jälleen kaksi teatterinäytöstä, joiden puhdas tuotto oli vielä-

                                                        
1049 Sekreterarens vid Bildningscirkelns Bestyrelse i Uleåborg Års Berättelse för år 1868, Osa (OMA). 
Tästä lähtien asiakirjaan viitataan Vuosikertomus 1867-68. 
1050 Kisällikuntien rahallisesta panostuksesta muistutettiin vielä Sivistysseuran toiminnan päätyttyäkin: 
”Kisällit eläkekassoistaan vielä tuohon jättiläisyritykseen lahjoittivat 400 markkaa pohja-rahaksi, 
mutta sillä välipuheella, että tuo heidän kalliista armosta oleva roponsa pääoma ei koskaan saa 
hukkaantua”. ”Vähän sivistys-seurasta” (läh) OWS 15.3.1873. 
1051 BCU ptk 9.3.1871, Osa (OMA). 
1052 Vuosikertomus 1867-68,Osa (OMA); ”Bref från Uleåborg” (läh) HD 22.1.1869.  
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kin parempi, peräti 463 markkaa.1053 Viranomaiset valvoivat kuitenkin kaikkea 
yhdistyselämää, joten myös Sivistysseura oli riippuvainen näiden suhtautumises-
ta, joka saattoi ajoittain olla kuivakiskoistakin. Seura anoi syksyllä 1868 lupaa 
järjestää arpajaiset kirjaston suomenkielisen osaston kartuttamiseksi, mutta ku-
vernööri ei tähän suostunut.1054 Kielteinen kanta lienee johtunut siitä, että nälän-
hädän vuoksi rahantarve kaupungissa ja koko laajassa läänissä oli muutenkin 
huutava. Kaikki hyväntekeväisyys oli suunnattava nälänhädästä kärsivien avus-
tamiseen. 

Ahtaissa oloissa satunnaisiakaan tulolähteitä ei sopinut aliarvioida: tarkasta 
taloudenpidosta kertovat vuonna 1868 kirjaston sakkomaksujen ja niiden korko-
jen avulla kerätyt 80 markkaa. Sivistysseura sai myös yhden huomattavan lahjoi-
tuksen, kun se alkuvuodesta 1867 sai haltuunsa Toppeliuksen perikunnalta kau-
pungin suurimman kirjaston Privatbibliothekin, noin 1000 ruotsinkielistä nidettä. 
Lahjoituksen arvosta kertoo se, että Sivistysseura runsas vuosi myöhemmin va-
kuutti nämä ja hankkimansa uudet kirjat 3000 markan summasta. Vähäisempiä 
kirjalahjoituksia saatiin lisäksi useilta yksityishenkilöiltä.1055 

Oulun Sivistysseura ehti toimintansa aikana majailla kaikkiaan viidessä eri 
osoitteessa, ja seuran kiinteistä menoista suurin yksittäinen erä olikin kirjasto- ja 
kokoushuoneiston vuokra. Vuokra oli kaikissa paikoissa suurin piirtein 250 mark-
kaa vuodessa. Huoneistomenoja nostivat lisäksi valaistus ja lämmitys. Yleisten 
kokousten järjestäminen maksoi myös; oli maksettava huvipaikan vuokra, kus-
tannettava tanssimusiikki ja joskus muitakin ohjelmanumeroita. Vuosina 1867–69 
järjestettiin myös suvijuhla, jonka toimeenpaneminen maksoi erityisen paljon. 
Kirjaston yhteydessä oli päivittäin auki lukuhuone, jonne tilattiin sanoma- ja ai-
kakauslehtiä. Niiden tilausmaksut nousivat vuonna 1868 yli sataan markkaan. 
Kokoustoiminnan pyörittäminen ja lukuhuoneen ylläpito maksoivat vuonna 1868 
yhteensä noin 1800 mk, lähes kolme neljännestä kaikista menoista.1056  

Kirjaston ylläpito maksoi myös: oli hankittava uusia niteitä ja sidottava uu-
delleen kuluneita kirjoja. Kirjakauppiaan lasku vuodelta 1868 oli kaikkiaan 568 
markkaa. Sivistysseura maksoi myös korvauksia sille tehdyistä työsuorituksista. 
Sihteeri lienee saanut pientä palkkaa vaivoistaan, siivouksesta ja vahtimestaripal-
veluista maksettiin myös erikseen. Nämä korvaukset eivät kuitenkaan muodostu-
neet kovin suuriksi. Laulunopettajan palkkio vuonna 1867 oli 80 markkaa ja seu-

                                                        
1053 BCU ptk 1.4.1869, Osa (OMA). 
1054 BCU ptk 6.11.1869, Osa (OMA) 
1055 Vuosikertomus 1867–68; Sivistysseuran ptk 3.9.1868, Osa (OMA). 
1056 Vuosikertomus 1867–68, Osa (OMA). 
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raavana vuonna peräti 160 markkaa. Vuosina 1870–71 palkattiin myös kirjaston-
hoitaja 80 markan vuosikorvausta vastaan.1057  

Ensimmäisenä toimintavuotena 1867 sivistysseuran talous oli tasapainossa. 
Kun tuloja oli 1270 markkaan ja menoja vain 977 markkaa, kassaan jäi lähes 300 
markkaa. Vuosi 1868 oli toiminnallisesti hyvin vilkas, ja menot nousivat 2471 
markkaan. Tulotkin kasvoivat, mutta eivät tarpeeksi. Tilikauden päättyessä Sivis-
tysseuralla oli velkaa 41 markkaa. On todennäköistä, että vuonna 1868 seuran 
budjetti oli suurimmillaan.1058 Vertailukohdan tarjoaa Turun Sivistysseura, jonka 
budjetti vuonna 1867 nousi lähes 5500 markkaan. Turku oli väestöpohjaltaan 
reilusti Oulua suurempi, mutta niin oli turkulainen sivistysprojektikin markoissa 
laskettuna yli kaksi kertaa oululaista kalliimpi.1059  

Vuoden 1868 tilinpäätöksen jälkeen taloudenpidosta on enää hajanaisia tieto-
ja. Yksittäisiä laskuja merkittiin silloin tällöin johtokunnan pöytäkirjaan. Sivistys-
seuran taloutta ei enää saatu ylijäämäiseksi, vaan velan kanssa jouduttiin elämään 
joka vuosi, ja viimeisestä kokouspöytäkirjasta joulukuulta 1873 käy ilmi, että 
seuralla oli yhä velkoja. Saadessaan Sivistysseuran arvokkaan, 3000 markasta 
vakuutetun kirjaston käyttöönsä Käsityö- ja teollisuusyhdistys ilmoitti olevansa 
halukas maksamaan ne velat, jotka yhdistystä mahdollisesti rasittaisivat.1060 Pöy-
täkirjan sanamuodosta ilmenee, että sivistysseuran tilinpäätökset olivat tekemättä 
eikä velan suuruudesta ollut tarkkaa tietoa. Pian kävi kuitenkin ilmi, että velat 
olivat sangen kohtuulliset, noin 450 markkaa.1061 Turun Sivistysseura/Aurakillan 
lopetettua toimintansa vuonna 1870 sen velat olivat moninkertaiset, lähes kolme 
tuhatta markkaa (2 926 mk).1062 

Toimitilat 

Sivistystyö tarvitsi myös toimitilat kirjastoa, sanomalehtien lukusalia ja johtokun-
nan kokouksia varten. Lukusalia pidettiin avoinna päivittäin, jotta Sivistysseuran 
jäsenet saattoivat käydä siellä milloin halusivat. Lisäksi seura vuokrasi kertakor-
vauksella juhlahuoneistoa huvitilaisuuksiinsa. 

                                                        
1057 Ibidem; BCU ptk 7.1.1868; 8.7.1868; 14.4.1870, Osa (OMA). 
1058 Menojen suuruusluokka vastaa osapuilleen paikallisen, kerran viikossa ilmestyvän sanomalehden 
julkaisukustannuksia puolen vuoden ajalta. Sanomalehti Pohjan-Tähden menot olivat 1.1.–5.6.1867 
yhteensä 2293,63 markkaa. Tommila 1984, 146–147. 
1059 Finlands befolkning 1865, 5; Vuosikertomus 1867–68, Osa (OMA). 
1060 BCU ptk 3.9.1868; 15.3.1873, Osa (OMA). 
1061 VPK ptk 1.10.1875, Oulun VPK:n arkisto C:1 (OMA). 
1062 ”Åbo den 10 december” (pki) ÅU 10.12.1870. 



 

 305 

Talon tai huoneiston ostaminen kirjasto-lukusalia varten ei tullut kyseeseen, 
joten huoneisto oli vuokrattava. Sivistysseuran ensimmäinen toimitila sijaitsi 
kapteeni Öqvistiltä vuokratussa huoneistossa Kirkkokadun varrella. Sinne sijoitet-
tiin Privatbibliothekilta saatu kirjasto ja lukusali.1063 Nämä tilat eivät ajan oloon 
tyydyttäneet, ja keväällä 1868 johtokunta päätti etsiä seuralle uuden vuokrahuo-
neiston. Tehtävä annettiin rahastonhoitajalle, tehtailija Wetterstenille. Tätä eväs-
tettiin, että huoneistossa tulisi olla sali, 1–2 kamaria sekä lämmin keittiö. Uuden 
tilan tulisi olla käytössä kesäkuun 1. päivästä lähtien.1064 Aloite osoittaa, että Si-
vistysseuran toiminta oli kasvussa ja tulevaisuuteen uskottiin. 

Wettersten saattoi jo viikon kuluttua toimeksiannostaan ilmoittaa, että useat 
talonomistajat olivat tarjonneet tilojaan Sivistysseuran käyttöön. Tarjotuista huo-
neistoista sopivin oli kauppiaanleski Hedmanin omistama. Wettersten valtuutettiin 
tekemään vuokrasopimus lesken kanssa ehdolla, ettei vuosivuokra saanut ylittää 
250 markkaa. Samalla päätettiin, että vahtimestari Munter emäntineen saisi Sivis-
tysseuran huoneistosta vapaan asunnon talonmiehen tointa vastaan. Tehtäviin 
kuuluisi huoneiston siivous ja lämmitys sekä sanomalehtilukusalin hoitaminen. 
Lukusalia pidettiin edelleen auki päivittäin, joten talonmies-vahtimestaria todella 
tarvittiin. Kauppiaanlesken kanssa ei kuitenkaan syntynyt vuokrasopimusta. Wet-
tersten oli kuitenkin saanut useita tarjouksia, ja näistä valittiin työmies Luukisen 
huoneisto. 250 markan vuosivuokra maksettiin etukäteen muuton yhteydessä 
kesäkuun 1. päivänä 1868.1065 

Vuokrasopimusta Luukisen kanssa ei saatu jatkettua keväällä 1869. Talon-
omistaja halusi vuokraan korotusta 30 markkaa, jota Sivistysseuran johtokunta ei 
ollut halukas maksamaan. Uutta huoneistoa etsittiin ”mieluummin kaupungin 
keskustasta”.1066 Huoneisto löytyi nyt värjärimestari Kanniaiselta. Vuokrasum-
maksi sovittiin 260 markkaa. Tämä huoneisto oli ilmeisesti tarkoitukseen hyvin 
sopiva, sillä siihen kuului sali, kaksi kamaria ja keittiö. Talonmies-vahtimestari 
Munter siirtyi vaimoineen Sivistysseuran uuteen huoneistoon. 1067 

Sivistysseura oli toiminut vasta täydet kolme vuotta, mutta joutunut vuosit-
tain etsimään uudet toimitilat. Vuonna 1870 tuli muutto eteen neljännen kerran. 
Uuden huoneiston etsiminen annettiin huhtikuussa 1870 sihteeri Lindströmin 

                                                        
1063 ”Sivistysseuran toimikunta” (ilm) PT 9.3.1867. 
1064 BCU ptk 19.3.1868, Osa (OMA). 
1065 BCU ptk 27.3 1868; 23.4 1868, Osa (OMA). 
1066 BCU ptk 4.3.1869, Osa (OMA). 
1067 BCU ptk 1.4.1869, Osa.(OMA). 
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tehtäväksi.1068 Lindström joutui hakemaan sitä pitkään, sillä vasta toukokuun 
lopulla johtokunta antoi valtuudet vuokrasopimuksen kirjoittamiseen. Leskirouva 
Henrietta Ravanderin kartanolta Hallituskadulta1069 löytyi uusi lukaali. Vuokra oli 
nyt edullisempi, vain 240 markkaa vuodessa. Varakirjastonhoitaja Lund ja järjes-
tysmies Åström saivat sanomalehtilukusalin ja suuren kirjaston siirron hoitaak-
seen, kun aikaa muuttoon oli enää muutama päivä.1070  

Tämän jälkeen Sivistysseuran johtokunnan ei tarvinnut kuin uusia vuokraso-
pimus vuosittain. Keväällä 1871 vuokrankorostuskin oli kohtuullinen, vain 10 
mk. Näin sivistysseura löysi itselleen pysyvän huoneiston vasta pitkän hakemisen 
jälkeen, toiminnan ollessa oikeastaan jo hiipumassa. Ravanderin talossa Sivistys-
seuran kirjasto sai majailla kaikessa rauhassa aina alkuvuoteen 1874 asti, jolloin 
Käsityö- ja teollisuusyhdistys otti kirjaston haltuunsa ja siirrätti sen omiin ti-
loihinsa.1071 

Kirjaston ja lukusalin lisäksi tarvittiin myös juhlatilat yleisille kokouksilleen, 
joita seura järjesti kymmenkunta kertaa vuodessa. Oulussa ei ollut kovin monta 
tarkoitukseen sopivaa tilaa. Westerlundin salonki eli Seurahuone oli kaikkein 
suurin, mutta se oli lähes yksinomaan säätyläisten käytössä. Kaupungin toisessa 
majoitustilassa, kestikievarissa, olisi rahvaalla varmasti ollut kotoisampaa, mutta 
sitä ei pidetty sopivana paikkana sivistystyölle.1072 Ensimmäisenä toimintavuote-
naan 1867 Sivistysseura kokoontuikin säännöllisesti ala-alkeiskoulun tiloissa 
Pokkitörmällä.1073 Ala-alkeiskoulun juhlasali olikin oivallinen kokouspaikka, 
ilmeisen sopiva ja luonteva myös rahvaan saapua. Siellä olivat säännöllisesti ko-
koontuneet kaupungin muista yhdistyksistä ainakin Kasvatusopillinen yhdistys ja 
”frouvasväen yhteys” eli kaupungin Fruntimmersförening.1074  

Vuonna 1868 kokouspaikkaa kuitenkin vaihdettiin pysyvästi. Marraskuussa 
1867 pidettiin yleinen kokous ravintiola Ernstin isommassa salissa.1075 Sivistys-

                                                        
1068 BCU ptk 14.4.1870, Osa (OMA). 
1069 Hautala 1976, 295–296. 
1070 BCU ptk 27.5.1870, Osa (OMA). 
1071 BCU ptk 9.3.187, Osa (OMA); Käsityö- ja teollisuusyhdistyksen ptk 2.2.1874, Kta C:10 (OMA). 
1072 Seurahuone ei välittänyt ilmoittaa tilaisuuksistaan muuten kuin ruotsiksi, ks. esim. OWS 
12.1.1867; 19.1.1867; 2.2.1867 jne. Seurahuoneen ensimmäiset suomenkieliset ilmoitukset ilmestyivät 
Oulun Wiikko-Sanomiin, kun Sivistysseura siirsi huvi-iltansa sinne: OWS 4.1.1868; 1.2.1868 jne. 
Kestikievarin tanssi-illoista ilmoitettiin OWS:ssa säännöllisesti molemmilla kielillä. OWS 31.8.1867; 
7.9.1867 jne.  
1073 Ilmoitukset OWS 19.1.1867; 19.3.1867; 16.3.1867; 20.4.1867; 18.5.1867; Helander 1919, 43. 
1074 Esim. OWS 19.1.1867; 23.2.1867 jne. Molemmat yhdistykset ilmoittivat toiminnastaan kaksikieli-
sesti. 
1075 Vuosikertomus 1867–68, Osa (OMA). 
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seuran jäsenkokous pidettiin sitten Seurahuoneella 16.1.1868, ja tämän jälkeen 
kokoukset lähes poikkeuksetta pidettiin Seurahuoneella eli kuuluisassa Wester-
lundin salongissa nykyisen kaupungintalon tontilla. Sosieteettihuone oli paljon 
arvokkaampi paikka kuin ala-alkeiskoulu, ja tietysti herraskaisempikin, joten 
paikan vaihto viestitti myös toiminnan painottumisesta säätyläisväestön suuntaan. 
Se on varmaa, että seurahuone myös maksoi enemmän kuin ala-alkeiskoulu. Esi-
merkiksi Turun Sivistysseura joutui maksamaan oman kaupunkinsa Seurahuo-
neelle korvausta aluksi 40 markkaa, ja myöhemmin peräti 100 markkaa illalta.1076 
Aivan näin kallista ei iltamien pito Oulun Seurahuoneella ollut, mutta huomattava 
menoerä iltamahuoneiston vuokrasta varmasti muodostui. 

7.2.2 Jäsenistö 

Oulun Sivistysseura oli vapaaehtoistyöhön perustuva yhdistys, joten sivistystyön 
inhimillisistä voimavaroista tärkein oli seuran jäsenistö. Tästä joukosta valittiin 
johtokunta, joka käytännössä pyöritti toimintaa. Sivistysseuran säännöt olivat 
jäsenyyden suhteen selkeät ja yksinkertaiset: Kolmannen pykälän mukaan kaikilla 
hyvämaineisilla oululaisilla sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan katsomatta oli 
pääsy jäseneksi.1077 Jäsenyysperuste noudatteli tasavertaisuusihannetta. Kaikille 
yhteiskuntaluokille avoin yhdistys oli kaupungissa uutta ja koko maassakin vielä 
harvinaista. Se perustui ajatuksen, että sivistys oli hankittu eikä synnynnäinen 
ominaisuus, ja sivistyksen hankkimisen oikeus kuului periaatteessa kaikille ihmi-
sille. Kaikkien ihmisten oli päästävä osallisiksi sivistyksestä ja sen välikappaleis-
ta, joten oululaistenkin oli oltava jäsenyyden suhteen ikään kuin samalla viivalla, 
ainakin muodollisesti. 

Ensimmäiset jäsenyydestä kiinnostuneet ilmoittautuivat Sivistysseuraan jo 
yhdistystä perustettaessa vuoden 1866 alussa. Heitä nimitettiin seuran ”tilaajiksi”. 
Kaupungin käsityöläisoppilaat olivat hankkeesta tietenkin hyvin innostuneita ja 
heitä lienee ilmoittautunut seuraan kymmeniä. Toisaalta kuvernööri Alfthanin 
voimallinen panos perustamislupaa haettaessa lisäsi kiinnostusta myös säätyläis-
ten keskuudessa.1078 Keisarin hyväksyttyä säännöt tilaajista tuli perustajajäseniä. 
Jäsenet luetteloitiin yhdistyksen jäsenkirjaan, jonka mukaan heiltä kerättiin vuo-

                                                        
1076 Seurahuoneen kalleus katsottiin Turussa sivistystyön suurimmaksi esteeksi, ja paikallinen seura 
joutui sittemmin hankkimaan vuokrahuoneiston, jossa kirjaston ja lukusalin lisäksi voitiin pitää myös 
yleisiä kokouksia. ”Bildningscirkeln” (pku) ÅU 4.12.1866. 
1077 ”Keisarillisen senaatin päätös” OWS 8.6.1867. 
1078 ”Sivistys-seurasta sananen” (läh) OWS 17.2.1866. 
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sittain jäsenmaksut. Jäsen sai vuosimaksua vastaan yhdistykseltä pääsylipun. 
Nimi on kuvaava, sillä jäsenkortti toimi pääsylippuna sekä seuran iltahuveihin 
että myös lukuhuoneeseen ja kirjastoon. Seuran jäseneksi hyväksytty saattoi li-
säksi toimia uusien jäsenkandidaattien suosittelijana johtokunnalle, jonka vallassa 
viime kädessä oli hyväksyä seuraan uudet jäsenet.1079 

Tasavertaisuusihanteesta huolimatta jäsenyydelle asetettiin myös rajoituksia. 
Jäsenen iästä ei ollut säännöissä erillistä mainintaa, ja kun seuran johtokunta vuo-
den 1869 alussa tarkasti jäsenluetteloaan ja huomasi, että jäseneksi oli merkitty 
vasta 11-vuotias Hilda Granroth, se eväsi Hildalta jäsenyyden. Perusteena oli 
jäsenkokouksessa aiemmin ilmaistu kanta, ettei lapsia tulisi ottaa seuran jäsenek-
si.1080 Sivistysseuran säilyneistä pöytäkirjoista ei tällaista päätöstä tosin löydy, 
joten se lienee tehty jo vuoden 1867 puolella. 

Hakijan ikä asetti siis ehtoja jäsenyydelle. Vaatimus hyvämaineisuudesta oli 
toinen keskeinen jäsenyyttä rajoittava tekijä, ja sen avulla yhdistyksen johtokunta 
saattoi harrastaa sopivaksi katsomaansa sosiaalista kontrollia.1081 Pohjimmiltaan 
oli tietenkin kyse porvarillisen julkisuuden säätelystä, mitä hyvämaineisuuspykä-
län avulla harrastettiin nousevassa yhdistyselämässä vielä pitkään. Ensimmäinen 
huomiota herättävä poikkeama käytännöstä tapahtui vuonna 1878, jolloin uudiste-
tuissa Kansanvalistusseuran säännöissä seuran jäseneksi ilmoitettiin kelpaavan 
”jokainen suomalainen kansalainen”.1082 Oulussa Sivistysseura kieltäytyi vuoden 
1868 alussa hyväksymästä jäseneksi erästä vahtimestari Luomaa ja tämän vai-
moa.1083 Pöytäkirja ei kerro tarkempaa syytä menettelyyn, mutta hyvämaineisuus-
pykälään lienee vedottu. Myös määräaikainen erottaminen jäsenyydestä oli mah-
dollista, mikäli sivistysseuran jäsen käyttäytyi sopimattomasti joko yhteisissä 
tilaisuuksissa tai yksityiselämässään. Sepäntytär Sofia Rosengren sai johtokunnal-
ta syyskuussa 1868 kirjallisen huomautuksen sopimattomasta käytöksestä ja sul-
jettiin joksikin ajaksi toiminnan ulkopuolelle.  Pöytäkirja ei taaskaan kerro tar-
kemmin, minkälaisesta sopimattomuudesta oli kyse.1084 Järein kurinpitokeino, 
jäsenyydestä erottaminen, oli ainoastaan vuosikokouksen käytössä, mutta siihen 
ei pöytäkirjojen mukaan koskaan turvauduttu. 

                                                        
1079 ”Kuin tähän kaupunkiin perustetun” (ilm) PT 19.12.1866; ”Kirje Oulusta” OWS 19.1.1867. 
1080 BCU ptk 12.1.1869, Osa (OMA). Sivistysseuran sääntöjen 3 §:ssä mukaan on hieman epäselvä 
mainista ikärajoista: ”Äänestykseen ja valitsemukseen on kukin sivistys-seuran jäsen oikeutettu, joka 
on täyttänyt 21 vuotta”.  
1081 Stenius 1987, 225–226. 
1082 Stenius 1977, 83. 
1083 BCU ptk 29.1.1868, Osa (OMA). 
1084 BCU ptk 3.9.1868, Osa (OMA). 
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Johtokunnalla oli siis keinoja säädellä Sivistysseuran jäsenyyttä, eivätkä ne 
jääneet käyttämättä. Kaikkein tehokkaimmaksi jäsenkunnan sosiaalista rakennetta 
sääteleväksi tekijäksi osoittautui seuran jäsenmaksu, sillä johtokunnalla oli tapana 
pitää se suhteellisen korkeana siitä huolimatta, ettei kaupungin rahvaalla 1860-
luvun lopun katovuosina ollut liikoja varoja maksulliseen seuraelämään. 

Jäsenmaksun suuruus oli Oulun Sivistysseuran sääntöjen mukaan vuosikoko-
uksen päätettävissä. Sääntökirjassa ei ole mainintaa vähävaraisten jäsenmaksun 
alentamisesta, vaikka Turussa tällainen mahdollisuus vuosikokoukselle nimen-
omaan suotiin. Vähävaraiset pääsivät siellä sivistysseuran jäseneksi viidesosalla 
täydestä jäsenmaksusta.1085 Käytännössä myös Oulussa kohtuullistettiin vähäva-
raisten jäsenmaksua jonkin verran. Vuonna 1867 yleisölle ilmoitettiin, että johto-
kunnalla oli lupa vastaanottaa vähävaraisia yhden markan maksulla.1086 Ainakin 
toiminnan alkuvaiheissa johtokunnalla oli sama oikeus kuin Turussa, vaikka tätä 
oikeutta ei haluttu seuran sääntöihin kirjata. Vuonna 1868 jäsenmaksuksi vahvis-
tettiin 5 markkaa miehiltä, 3 markkaa naisilta ja 2 markkaa käsityöläisoppilail-
ta.1087 Vähävaraisten alennus jäi nyt suhteellisesti pienemmäksi kuin Turussa, 
joten Oulun Sivistysseuran jäsenmaksua on pidettävä ainakin köyhälle kansalle 
melko korkeana. On tosin mainittava, että Turun Sivistysseura nosti jäsenmaksun-
sa samana vuonna peräti 8 markkaan herroilta ja 5 markkaan naisilta. Aviopuoli-
sot saivat liittyä seuraan 10 markan vuosimaksulla. Samansuuruinen maksu oli 
myös Helsingissä.1088 

Jäsenmaksun rasitusta voi arvioida vertaamalla sitä kaupungin ulkotyöväes-
tön palkkatasoon. Palkat olivat varsinkin 1860-luvun toisella puoliskolla hyvin 
alhaisia. Oulun kaupunki maksoi vuonna 1866 sekatyömiehille kesäpalkkaa 1,50–
1,60 markkaa päivässä, ja naistyöntekijät saivat kesäkaudella vuosina 1866–68 
palkkaa keskimäärin vain 95 penniä päivässä.1089 Työttömyys oli varsinkin talvi-
kaudella yleistä. Ankarana nälkätalvena 1868 kaupungin töiden mainittiin olleen 
niin vähissä, että ainoastaan siltatyömaalla oli puolensataa miestä töissä.1090 Sivis-

                                                        
1085 “Kuitenkin yhdistyksellä on oikeus vuosittain antaa jäsenkortti oppipojille tai muille vähävaraisille 
henkilöille kahdenkymmenen hopeakopeekanvuosimaksua vastaan.” ”Stadgar för Bildnings-cirkeln I 
Åbo” ÅU 20.7.1861, supplement. 
1086 ”Viime lauantai-iltana” (pku) PT 2.1.1867; ”Vähän sivistys-seurasta” (läh) OWS 15.3.1873. Vii-
memainittu artikkeli vahvistaa, että vuonna 1867, siis ensimmäisenä toimintavuonna, käsityöläisoppi-
laiden jäsenmaksu oli vain 1 markkaa. Artikkelin mukaan näiden piti kuitenkin alennusta vastaan ottaa 
osaa seuran laulukuoroon.  
1087 BCU ptk 7.1.1868, Osa. (OMA). 
1088 ”Bildningscirkelns årsmöte” (art) ÅU 3.11.1868. 
1089 Hynninen 1924, 94, 111. 
1090 ”Työväen kohtalosta Oulussa” (läh) OWS 29.2.1868 
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tysseuran jäsenmaksu saattoi siis vastata ulkotyöläisilläkin usean päivän työansi-
oita silloin, kun heillä ylipäätään oli töitä. Myös oppipoikien jäsenmaksua voi 
pitää suurena, vaikka mestarien odotettiin maksavan sen heidän puolestaan. 

Seurassa kyllä oltiin jossain määrin tietoisia ja huolestuneitakin korkeasta jä-
senmaksusta. Vuoden 1868 alussa johtokunnalle ehdotettiin, että se hyväksyisi 
käsityöläisoppilaat ilman jäsenmaksua seuran jäseniksi, mikäli nämä liittyisivät 
seuran suomenkieliseen kuoroon. Ehdotus oli kaikin puolin järkevä, kannustihan 
se seuran nuorisoa lauluharrastukseen, ja samalla seura saisi ilmaisia ohjelmanu-
meroita kokouksiinsa. Asiakirjoista ei käy ilmi ehdotuksen esittäjää, mutta se 
lienee ollut kuoronjohtaja Anton Kunelius. Johtokunta ei tähän suostunut.1091 Se 
halusi pitää kiinni jäsenmaksutuloistaan, kenties myös pelättiin rahvaan keinotte-
levan sitä kautta jäsenyyteen ja valtaavan seuran. Tulos oli odotettu: käsityö-
läisoppilaat eivät maksaneet vuodelle 1868 säädettyä korkeaa jäsenmaksua vaan 
erosivat joukolla sivistysseurasta, joka muuttui yhä selvemmin sivistyneen keski-
luokan yhdistykseksi.1092 

Ehdotus osoittaa kuitenkin, että seurassa tiedostettiin köyhien oppipoikien ja 
kisällien asema ja että johtokunnalla olisi ollut käytössä keinoja näiden vähäva-
raisten tukemiseksi. Sivistysseuraa johdettiin kuitenkin patriarkaalisesti eikä joh-
tokunta halunnut tehdä rahvaan liittymistä seuraan liian helpoksi. Johtokunnan 
menettely vaikuttaa sitäkin oudommalta, kun se juuri oli suostunut myöntämään 
muita alennuksia jäsenmaksuihin. Esimerkiksi perheenjäsenet saivat yhden mar-
kan alennuksen vuosimaksuunsa. Lisäksi perheenjäsenet saivat alennuksen ilta-
huvien sisäänpääsymaksusta. Perheenjäsenistä kävivät suoraan alenevassa ja yle-
nevässä polvessa kaikki, jotka kuuluivat samaan ruokakuntaan. Tämä toimenpide 
hyödytti tietenkin ennen kaikkea varakkaampaa väkeä, ja heitä kokouksissa alkoi 
enemmän käydäkin.1093  

Oulun Sivistysseura perustettiin Turun Sivistysseuran esimerkin innoittama-
na. Jäsenmäärä nousi parhaimmillaan Turussa päälle kuudensadan.1094 Oulun 
Sivistysseuran jäsenistön määrästä ei ole yksityiskohtaisia tietoja. Seuran kerto-
muksessa vuosilta 1867 ja 1868 on tarkat luvut jäsenmääristä, mutta sen jälkeen 

                                                        
1091 BCU ptk 14.2.1868, Osa (OMA). 
1092 Vuosikertomus 1867-68, Osa (OMA); ”Vähän sivistys-seurasta” (läh) OWS 15.3.1873. 
1093 BCU ptk 10.1.1868; 11.12.1868. Osa (OMA). 
1094 ”Bildningscirkelns års-sammanträde” (ilm) ÅU 15.11.1862; ”Bildningscirkeln var sistl. söndag” 
(pku) ÅU 28.11.1863; ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af 
dess tillvarelses nu tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864; ”Vid Bildningscirkelns årssammaträde” 
(art) ÅU 4.11.1865; ”Berättelse för bildningscirkelns femte verksamhetsår” (art) ÅU ÅU 29.11.1866; 
”Bildningscirkelns årsmöte” (art) 21.11.1867; ”Bildningscirkelns årsmöte” (art) ÅU 3.11.1868. 
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päätelmät jäsenmäärästä ja jäsenistön rakenteesta on tehtävä epäsuoran aineiston 
avulla. Sivistysseuran jäseneksi liittyi ensimmäisenä toimintavuonna 1867 kaikki-
aan 206 oululaista. Erityisesti kisällien mainitaan liittyneen Sivistysseuraan lu-
kuisasti, heitä oli peräti 33, valtaosa kaupungin kisälleistä.1095 Kisällien kiinnostus 
Sivistysseuraa kohtaan oli luonnollista, he olivat yhdistyksen varsinaisia perusta-
jia. Myös muuta rahvasta lienee liittynyt seuraan, jossa pidettiin puheita ja laulet-
tiin suomeksi ja jossa näytti vallitsevan ”säätyrajoittamaton käytös ylhäisten ja 
alhaisten välillä”.1096 Toista toimintavuotta aloitettaessa seuran jäsenmäärä nousi 
vielä parilla kymmenellä, mutta jäsenmaksun suoritti enää kaksi kisälliä.1097 Ki-
sällien jättäytyminen pois perustamastaan seurasta on vanhastaan tunnettu 
asia.1098 OWS:ssa julkaistiin huhtikuussa 1869 kirjoitus, joka vahvistaa näin ta-
pahtuneen:  

-- on jo kotvan aikaan kuulunut valituksia siitä, että sitä mukaa kuin henkilöi-
tä ylhäisemmästä säätyluokasta on sanottuun seuraan ilmaantunut, ovat alhai-
sempain luokkain jäsenet vähitellen vetäytyneet pois entisiin seuroihinsa. 
Tämä seikka tuntuu varsin kummalta, ja todistaa, että seuran tarkotusta aina-
kin tässä suhteessa ei ole onnistuttu voittaa. Kuinka tämä kohta olisi korjatta-
va, jätämme asianomaisten mietittäväksi.1099 

Toimittaja päätteli, että rahvaan vetäytyminen seurasta oli seurausta säätyläisten 
jäsenmäärän kasvusta. Näin asia varmasti päällisin puolin olikin, mutta keitä oli-
vat Sivistysseuran vallanneet säätyläiset? Johtokunnan jäsenten ammattinimik-
keistä päätellen he kuuluivat lähinnä alempaan porvaristoon. Oulun porvarissää-
dyn sisäisestä arvojärjestyksestä antaa yksityiskohtaisen kuvan lapsuutensa kau-
pungissa viettänyt kauppiaanpoika, sittemmin kirjailija ja sanomalehtimies Erkki 
Kivijärvi:  

Ylinnä olivat vanhojen kauppahuoneiden ja liikkeiden omistajat ja laajentajat, 
kauppaneuvokset ja kauppaneuvosten pojat. He muodostivat kerman. Ja hei-
dän vaikutusvaltansa oli kiistämätön. -- Toisen arvoluokan muodostivat sitten 
ne konsulit, jotka joko naimiskauppojen tai perintöjen turvin olivat päässeet 
huomattujen liikkeitten omistajiksi, sekä muutamat syrjästäkin tulleet, -- 

                                                        
1095 Oulussa oli kisällejä vuonna 1865 kaikkiaan 46. Saukkonen 1934, 79. 
1096 ”Kirjeitä Pikku-Annille” PT 30.1.1867. 
1097 Ilmeisesti sepänsälli E.J. Edlund ja satulamaakarinkisälli A. Planting, johtokuntaan jääneet kisälli-
jäsenet Vuosikertomus 1867-68. Osa (OMA). 
1098 Hautala 1976, 572. 
1099 ”Kaupungissamme on” (pku) OWS 24.4.1869. 
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Kolmanteen luokkaan oli jo pitempi askel; sen  muodostivat maakauppiaista 
kaupunkilaistuneet ja tavallisen puotikaupan ohella tukkukauppaakin harjoit-
tamaan ryhtyneet kauppiaat, jokunen itsenäistynyt ”puukhollari”, joka oli 
käynyt oppinsa jossakin suurliikkeessä, sekä huomattavimmat puoti-
kauppamiehet ja teollisuuden harjoittajat. -- Varsinaisesta porvaristosta oli sit-
ten pitkä harppaus pikkuporvareihin: pienempien kauppapuotien omistajiin, 
nahkuri-, värjäri-, maalari-, räätäli-, suutari- y.m. mestareihin.1100 

Sivistysseuran jäsenkunta lienee kuulunut tässä luokituksessa lähinnä kolmannen 
arvoluokan porvareihin ja heidän alapuolellaan oleviin pikkuporvareihin. Kivijär-
ven mukaan näissä piireissä puhuttiin ruotsia, tosin karkeammin kuin suurporva-
rien keskuudessa, mutta paremman väen kieltä kuitenkin. Jos kerran porvarissää-
dyn sisäinen kanssakäyminen oli näin tarkoin säädeltyä, oli sen ja rahvaan välinen 
seurustelu äärimmäisen vaikeaa. Samoihin ristiriitoihin törmättiin vielä kymmen-
kunta vuotta myöhemmin Oulun VPK:ssa, joskin käänteisesti. Vapaaehtoisessa 
sammutuskunnassa sisäisen mullistuksen aiheuttivat työväenluokkaan kuuluvat, 
jotka runsaalla läsnäolollaan karkottivat säätyläiset harjoituksista.1101 Alempaa 
porvaristoa ja rahvasta oli siis vielä 1860-ja 1870-luvuilla lähes mahdotonta pitää 
saman katon alla. Yhdessä hikoileminen ei ottanut onnistuakseen, tapahtui se 
sitten sivistysseuran tanssiparketilla tai VPK:n harjoituskentällä.  

”Säätyrajoittamattoman käytöksen” epäonnistumiseen on osoitettavissa mui-
takin tekijöitä kuin oudot seurustelutavat. Taloudellisilla seikoilla oli oma vaiku-
tuksensa. Seuran perustajakunnan joukkovetäytymiseen vuonna 1868 oli pääsyy-
nä johtokunnan päätös olla alentamatta rahvaan jäsenmaksuja, vaikka se samanai-
kaisesti kohtuullisti jäsenmaksuja perheellisiä suosien. Lopputuloksena oli, että 
jäsenistön rakenteessa tapahtui vuonna 1868 ratkaiseva muutos. Sivistysseura ei 
ollut enää käsityöläisnuorison eikä edes kaiken kansan yhdistys, sillä porvarissää-
ty hallitsi sen toimintaa entistä näkyvämmin. Seura oli varsin tylysti kääntänyt 
selkänsä perustajajäsenilleen. 

Sivistysseuran jäsenmäärä tuskin pääsi nousemaan vuoden 1868 jälkeen, to-
dennäköisesti se kääntyi hitaaseen laskuun. Vuonna 1871 jäseniä lienee ollut noin 
150 paikkeilla.1102 Oulun Sivistysseura oli toki uuden vuosikymmenen alkaessa 

                                                        
1100 Kivijärvi 1933, 55–57 
1101 ”Jäsenten lukumäärä on vuoden [1879] aikana enentynyt, vaikka harjoituskokouksissa luku ei ole 
usein noussut yli sadan miehen. Merkillisintä on, että sen suhteen kun herrasmiehet ovat vetäytyneet 
kunnastamme vähemmäksi, on työväkeä lisäytyny.” VPK:n vuosikertomus 1880. Oulun VPK:n arkisto 
Ca:1 (OMA). 
1102 BCU ptk 9.3.1871, Osa (OMA). 
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yhä toimintakelpoinen, mutta vilkkaimmat vuotensa se oli jo elänyt ja parhaat 
mahdollisuutensa käyttänyt. 

7.2.3 Johtokunta ja aputyövoima 

Millainen oli johtokunta, joka vastasi seuran toiminnasta mutta ei huolehtinut 
perustajajäsenten eduista? Johtokuntaan oli sääntöjen mukaan valittava kaksitois-
ta jäseneksi hyväksyttyä henkilöä. Valinta tehtiin tammikuun vuosikokouksessa. 
Säännöt edellyttivät lisäksi, että johtokuntaan valittaessa ”on niin paljo kuin suin-
ki siihe katsottava, että erinäiset kansanluokat tulevat edustetuiksi”1103. Erinäisillä 
kansanluokilla huolehdittiin lähinnä rahvaan mandaatista. Sääntöä tulkittiin aina-
kin alussa niin, että viiden johtokunnan jäsenen tuli kuulua työväestöön tai kisäl-
leihin. Johtokunnan kausi oli yleisen käytännön mukaan kaksi vuotta, ja sen jäse-
nistä puolet oli vuosittain erovuorossa. Johtokuntaan voitiin valita uudelleen, 
mikäli erovuoroinen itse ei kieltäytynyt jatkosta. 

Johtokunta pyörittää seuraa 

Johtokunnan harteilla oli vastuu Sivistysseuran käytännön toiminnasta. Rahaston-
hoitaja piti huolta tileistä, vastasi jäsenkirjasta ja laati vuosittain tilinpäätöksen. 
Kirjastonhoitaja huolehti yhdistyksen kirjoista ja lukusaliin vuosittain tilattavista 
lehdistä. 1870-luvun alkuun asti kirjastonhoitaja apulaisineen toimitti myös kirjo-
jen lainauksen.1104 Järjestysmies vastasi järjestyksestä huvi-illoissa ja piti huolta 
seuran omaisuudesta. Sivistysseuran sihteeri eli kirjuri laati ilmoitukset sanoma-
lehtiin, piti pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa ja laati vuosikertomuksen yhdis-
tyksen toiminnasta. Lisäksi hänen tuli laittaa kirjaan pidettyjen luennoiden aiheet. 
Puheenjohtajalle, kirjastonhoitajalle ja järjestysmiehelle valittiin myös varamie-
het.1105  

Seura valitsi tilaajiensa ensimmäisessä kokouksessa 29.12.1866 puheenjohta-
jaksi maansihteeri K. Hildénin ja varapuheenjohtajaksi Merikoulun opettaja, me-
rikapteeni Cannelinin. Rahastonhoitajaksi valittiin raatimies Isak Boström, kirjas-
tonhoitajaksi kirjakauppias Johannes Berghdahl, järjestysmieheksi kauppias A. 
Tornberg ja sihteeriksi kultaseppä J. Leman. Rahvaan edustajista sepänkisälli J. 

                                                        
1103 BCU säännöt § 7. ”Hänen Keisarillisen Majesteetin päätös” OWS 8.6.1867. 
1104 BCU ptk 10.3.1870, Osa (OMA). 
1105 BCU säännöt § 7–12. ”Hänen Keisarillisen Majesteetin päätös” OWS 8.6.1867. 
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Edlund sai varakirjastonhoitajan ja satulamaakarinkisälli Willberg varajärjestys-
miehen tehtävät.1106  

Puolet johtokunnasta vaihdettiin ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Pu-
heenjohtaja Hildén, rahastonhoitaja Boström ja sihteeri Leman erosivat, samoin 
kisällit Willberg ja Salmela sekä merimies O. Korhonen. Kisällien ja muun alhai-
semman kansan vetäytyminen Sivistysseurasta näkyi nyt myös johtokunnassa, 
sillä ns. erinäisten kansanluokkain kiintiötä ei saatu enää täyteen. Ainoastaan 
kultasepän kisälli Edlund jäi yhdistyksen johtokuntaan, ja toveriksi hänelle saatiin 
satulamaakarinkisälli A. Planting. Molemmat kävivät johtokunnan kokouksissa 
suhteellisen ahkerasti. Puheenjohtajan tehtävät sai ensimmäisen vuoden varapu-
heenjohtajana ollut Cannelin. Seuran kannalta ratkaiseva henkilövaihdos oli kans-
liavahtimestari Lindströmin ja tehtailija Wetterstenin valitseminen yhdistyksen 
johtokuntaan. Lindström sai kirjurin tehtävät, joita hän toimitti uskollisesti Sivis-
tysseuran lopettamiseen asti eikä pöytäkirjojen mukaan jäänyt pois yhdestäkään 
johtokunnan kokouksesta.1107 Wettersten valittiin lähes yhtä epäkiitolliseen rahas-
tonhoitajan tehtävään. 

Sivistysseuran ensimmäisen johtokunnan kokouksista vuodelta 1867 ei ole 
säilynyt pöytäkirjamerkintöjä. Johtokunta lienee kuitenkin kokoontunut 10–15 
kertaa. Kansliavahtimestari Lindströmin jälkikäteen toimittaman vuosikertomuk-
sen mukaan yleisiä kokouksia eli huvi-iltoja johtokunta järjesti kaikkiaan kahdek-
san kertaa.1108 Lindström saatua sihteerin tehtävät pöytäkirjoja alettiin pitää säntil-
lisesti. Kaikkiaan johtokunta kokoontui vuosina 1867–1873 yli kuusikymmentä 
kertaa. Kokoontumisia oli 10–12 vuodessa eli noin kerran kuukaudessa, kesäkuu-
kausia lukuun ottamatta. Vuosi 1868 oli johtokunnalle kiireisin, se kokoontui 
kaikkiaan 20 kertaa. Käsiteltyjä pykäliäkin kertyi 72, yli kaksin- tai kolminkertai-
nen määrä normaalivuosiin verrattuna, jolloin pöytäkirjaan merkittiin 20–30 käsi-
teltyä pykälää.1109 

Johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiinsa suhteellisen uskollisesti. 
Vuonna 1868 kokouksissa oli läsnä keskimäärin yhdeksän jäsentä. Vuodesta 1869 
lähtien kiinnostus johtokunnan työhön kääntyi laskuun. Tällöin johtokunnan ko-
kouksiin osallistui keskimäärin kahdeksan, ja seuraavankin vuonna vielä keski-
määrin seitsemän jäsentä. Johtokunta ja samalla koko Sivistysseura pysyi toimin-
takykyisenä niin kauan kuin parivaljakko Cannelin ja Tornberg toimi puheenjoh-

                                                        
1106 ”Net jotka haluavat osallisuutta” (ilm) PT 2.1.1867 
1107 BNCU ptk 15.12.1873; 22.12.1873, Osa (OMA). 
1108 Vuosikertomus 1867–68. Osa. OMA. 
1109 BCU pöytäkirjoja ym. 1868–1873 passim. Osa (OMA). 
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tajana. Vaikeudet alkoivat vasta vuonna 1871, kun vuonna 1868 valitut johtokun-
nan jäsenet, Lindströmiä ja Wettersteniä lukuun ottamatta, vetäytyivät seuran 
johdosta. Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin tehtailija Nils Åström, herra 
Johan Åström, kauppiaat J. Svendelin, A. Hedman ja Häggström. Puheenjohtajan 
paikan sai pankinkäsööri J. G. Ståhlberg, joka oli tullut johtokuntaan jo edellisenä 
vuonna.1110 Ståhlbergin puheenjohtajakaudella vuonna 1871 johtokunta kokoontui 
enää yhdeksän kertaa. Osallistuminen oli perin laiskaa entiseen verrattuna, koko-
uksiin vaivautui keskimäärin vain viisi jäsentä. Johtokunta oli hädin tuskin toi-
mintakykyinen, päätösvaltainenkin se oli vain puolessa kokouksistaan. Tämä 
näkyi myös toiminnassa, sillä vuonna 1871 järjestettiin enää neljä huvi-iltaa. 

Viimeisen kerran Ståhlbergin johtokunta kokoontui 19.1.1872. Vuosikokouk-
sessa 28.1.1872 valittiin Sivistysseuralle uusi johtokunta. Eniten ääniä saivat 
vanhat konkarit tehtailija Wettersten ja vahtimestari Lindström. Myös puheenjoh-
taja Ståhlberg sai paljon ääniä. Lindström ja Ståhlberg käyttivät kuitenkin oikeut-
taan ja erosivat johtokunnan jäsenyydestä. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin 
musiikkitirehtööri A. B. Kunelius, tohtori L. Olsoni sekä kauppiaat J. Ravander ja 
Tornberg. Tämä johtokunta ei kuitenkaan ole jättänyt minkäänlaisia jälkiä pöytä-
kirjoihin. Todennäköisesti se ei enää kokoontunut lainkaan. Seuraavan kerran 
Lindström piirsi nimensä pöytäkirjoihin vajaan kahden vuoden kuluttua, joulu-
kuussa 1873. Tällöin Sivistysseuran toiminta katsottiin asiallisesti päättyneeksi, ja 
seuran lopettamiselle tarvittiin enää lopullinen piste.1111  

Mikäli ensimmäisen toimintavuoden johtokunnan kokoukset, arviolta 10–15 
kappaletta lasketaan mukaan, johtokunta kokoontui vuosina 1867–1873 yli kuusi-
kymmentä kertaa. Vuodesta 1868 alkaen johtokunta kokoontui kaikkiaan 53 ker-
taa. Näissä kokouksissa kirjattiin yhteensä 155 pykälää. Vuosi 1868 oli toiminnan 
kannalta selkeä huippuvuosi. Johtokunta kokoontui tällöin useimmin ja toimitti 
asioitaan ahkerimmin. Kokouksia kertyi kaksinkertainen määrä ja käsiteltyjä py-
käliä lähes kolminkertainen määrä seuraaviin vuosiin verrattuna. Pykälien mää-
rästä voikin lukea johtokunnan työskentelyn kaikkein parhaiten. Merikapteeni 
Cannelinin luotsaama johtokunta käsitteli vuonna 1868 peräti 72 pykälää, mutta 
vuonna 1970 enää kolmasosan tästä.1112 Sivistysseuran johtaminen oli kova urak-
ka, ja Cannelinin johtokunnan hiipuminen johtunee osaltaan vastuunkantajien 
väsymisestä. 

                                                        
1110 BCU ptk 22.1.1871; 26.1.1871, Osa (OMA). 
1111 BCU ptk 15.12.1873; 22.12.1873, Osa. OMA. 
1112 BCU pöytäkirjoja ym. 1868–1873, Osa (OMA). 
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Palkattu henkilökunta 

Oulun Sivistysseuran perustajien tarkoitus oli, että käytännön toiminta pyörisi 
suurimmaksi osaksi johtokunnan varassa, siis vapaaehtoistoiminnan kautta. Käy-
täntö opetti melko pian, ettei sivistystyö onnistunut ilman aputyövoimaa ja pieniä 
palkkioita. Johtokunnan jäsenet eivät saaneet vastuualueensa toimittamisesta 
palkkaa, ja ainoa poikkeus oli seuran sihteeri, sillä kirjureille oli tähän aikaan 
tapana maksaa pieni palkkio pöytäkirjojen puhtaaksikirjoittamisen vaivasta. 

Sivistysseuran tuli sääntöjen 13 pykälän mukaan palkata ”kohtuullista palkin-
toa vastaan laulannon johtaja”.1113 Pykälä oli kopioitu suoraan Turun seuran 
säännöistä. Sivistysseura saikin kuoronjohtajaksi pystyvän musiikkimiehen, ala-
alkeiskoulun musiikin opettaja Anton Kuneliuksen. Kuoronjohtajan palkinto lau-
luharjoituksista oli aluksi 80 mk vuodessa, mutta tämä oli vain lähtöhinta, sillä 
vuoden 1868 alussa Kunelius haki reilua palkankorotusta, peräti 200 markkaa, 
vuodessa.1114 Palkankorotuksen taustalla oli suunnitelmia kuoron toiminnan kehit-
tämisestä ja uudelleen organisoinnista. Johtokunta suhtautui myönteisesti suunni-
telmiin, mutta epäröi suostua näin suureen palkankorotukseen. Se päätyi tarjoa-
maan Kuneliukselle 160 markan vuosipalkkaa ehdolla, että tämä toimittaisi laulu-
harjoituksia neljä tuntia viikossa ja pitäisi huolta musiikista yleisissä kokouksissa, 
mikäli muuta musiikkia ei ollut saatavilla.1115 Nähtävästi Kunelius suostui tarjo-
ukseen.1116 

Lainakirjaston hoitaminen oli yksi Sivistysseuran suuritöisimmistä tehtävistä. 
Sääntöjen 11 § mukaan ”Kirjaston hoitajilla on huolena yhteyden kirjat, sanoma-
lehdet ja tiitingit sekä toimittavat niitten uloslainauksen niiltä ajoilta ja siihen 
tapaan kuin toimikunta määrää”.1117 Tarkoitus oli käyttää työvoimana johtokun-
nan kahta kirjastovastaavaa, mutta vuosina 1869 ja 1870 johtokunta nimitti hei-
dän lisäkseen 4–5 apulaista avustamaan kirjojen lainauksessa ja vastaanotossa.1118 
Kirjaston käyttö oli siis kaikesta päättäen vilkasta, ja käytäntö toimi aina siihen 
asti kunnes pääkirjastonhoitajaksi valittiin ala-alkeiskoulun rehtori Peter Hällfors. 
Tämä ei enää suostunut päivystämään kirjaston tiskillä, joten toimeen jouduttiin 

                                                        
1113 ”Hänen Keisarillisen Majesteetin päätös” OWS 8.6.1867. 
1114 Vuosikertomus 1867–68; BCU ptk 7.1.1868, Osa (OMA). Turun Sivistysseuran kuoronjohtajan 
palkka oli 1860-luvun alkuvuosina ollut nelinkertainen, 80 ruplaa. 
1115 BCU ptk 14.2.1868, Osa (OMA). 
1116 Kuoro toimi ainakin vielä kevätkaudella 1869, jolloin se esiintyi Oulujoen siltojen vihkiäisjuhlas-
sa. ”Se Oulujoen uutten siltain” (pku) OWS 8.5.1869. 
1117 ”Hänen Keisarillisen Majesteetin päätös” OWS 8.6.1867. 
1118 BCU ptk 21.1.1869, Osa (OMA). 
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etsimään ulkopuolinen henkilö.1119 Kirjastonhoitajaksi palkattiin neiti Josefina 
Haggrén, joka otti huolehtiakseen kirjojen lainauksesta ja vastaanottamisesta 80 
markan vuosimaksua vastaan. Kirjastonhoitajalle maksettiin siis suurin piirtein 
samanlainen summa kuin laulunjohtajalle toimintaa aloitettaessa.1120 Neiti 
Haggrén hoiti kirjastoa ainakin vuoden 1871, mahdollisesti pitempäänkin. 

Koska Sivistysseura toimi alusta alkaen vuokrahuoneistossa, se tarvitsi myös 
talonmiehen. Pöytäkirjoissa mainitaan vahtimestari Munter, joka emäntineen 
toimitti seuralle talonmiehen tehtäviä. Heille maksettiin yksi markka kumpaisel-
lekin jokaisesta illasta, jolloin he auttoivat Sivistysseuran huvi-iltojen järjestelyis-
sä. Lisäksi he keräsivät jäsenmaksut, jonka tuotosta heille maksettiin 3 prosentin 
provisio.1121 Munterin pariskunnalle annettiin myös vapaa ylöspito seuran vuok-
rahuoneistossa sitä vastaan, että he huolehtisivat seuran lukuhuoneesta. Lukuhuo-
ne oli auki päivittäin, joten tila oli siivottava säännöllisesti. Lehdet piti noutaa 
postista ja järjestystä oli muutenkin valvottava, sillä lehdillä oli taipumus hävitä 
lukijoiden matkassa muualle.1122 Talonmies joutui muuttamaan majaa kirjasto-
lukuhuoneen mukana vuosittain, kunnes vuonna 1870 seura löysi pysyvän sijan 
kauppiaanleski Ravanderin talosta Hallituskadulta. Vahtimestarin toimi periytyi 
ukko Munterin kuoltua Maria-leskelle.1123 

7.3 Kokoustoiminta 

Sivistysseurojen toiminta-ajatuksessa keskeistä oli hyvien tapojen edistäminen 
säädyllisen seuraelämän kautta. Oulun seuran säännöissä tämä ilmaistiin viittaa-
malla kokouksiin, joissa ”luennoita ja keskusteluita suomen ja ruotsin kielellä 
pidetään eteen sattuvista aiheista, laulua ja muuta musiikkia harjotetaan, ynnä 
muuta, mikä näille kokouksille voisi tuottaa hiljukaisen, keviä-liikkeisen, ystäväl-
lisen ja opettavaisen seuraelämän.”1124 Yleensä ajateltiin, että parempi väki osasi 
kyllä seurustella arvokkaasti, mutta rahvaan vapaa-ajanvietossa oli toivomisen 
varaa. Alemman kansanluokan sivistyksen puute ilmeni juhlatilanteissa holtitto-
mana viinanjuontina, tapojen karkeutena ja väkivaltana. Tämän vuoksi sivistys-

                                                        
1119 BCU ptk 10.3.1870, Osa (OMA). 
1120 BCU ptk 26.1.1871, Osa (OMA). 
1121 BCU ptk 10.1.1868, Osa (OMA). 
1122 BCU ptk 5.3.1868, Osa (OMA). 
1123 BCU ptk 27.3.1868; 25.7.1870; 26.1.1871; 9.3.1871, Osa (OMA). 
1124 ”Hänen Keisarillisen Majesteetin päätös” OWS 8.6.1867. 
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seuran yleisten kokousten tuli olla erityisen ylentäviä, myös viihteellisen ohjel-
man osalta.  

7.3.1 Kaksi tapaa juhlia 

Oululaisella rahvaalla ei ollut liiemmälti huvittelumahdollisuuksia. Se pääsi juh-
limaan omissa häissä, markkinoilla ja perinteisissä merimiestansseissa. Markkina-
tansseissa meno oli usein rajua, samoin laivojen läksiäisiä vietettäessä.1125 Meri-
miestansseja vastasivat palkollisten elämässä ns. römppäviikon juhlat marraskuun 
alussa. ”Römppä” oli kansanomainen nimitys vapaapäivälle, ja römppäviikko oli 
pyhäinpäivän jälkeinen viikko viikkoa, jolloin palkolliset päättivät työkautensa ja 
saivat vuosityöstä ansionsa. Kun koko viikko oli vapaata, järjestettiin monin pai-
koin tansseja ja juominkeja. OWS:ssa oli lähes vuosittain seuraavanlaisia vetoo-
muksia: 

Niin sanottu ”römppaviikko” alkaa nyt tänä päivänä ja samalla palkkaväen 
tanssit ja juomingit, joissa ne harvat, joilla vielä on jotakin vuosipalkoistaan 
tähteinä, tavallisesti hukkaavat ne viimeiseen penniin asti. Palkollistensa hy-
vää suosivia isäntiä ja emäntiä pyydämme siis saadaksemme nytkin huomaut-
taa asiasta, mistä jo tätä ennen tähän vuoden-aikaan joskus olemme muistut-
taneet, että nim kokisivat palkollisensa heidän vuosipalkoistansa säästämään 
jotakin, jospa vähänkin, vastaisen varalle.1126  

Kaupungin kestikievarissa järjestettiin silloin tällöin tanssit, joissa musiikista 
huolehti pataljoonan soittokunta. Sisäänpääsymaksuna oli herroilta 1 markka, 
rouvilta ja lapsilta vähemmän. Kestikievarin tansseista ilmoiteltiin suomeksi, 
joten niiden asiakaskunnassa oli rahvasta. Kaupungin parempi väki järjesti omia 
tilaisuuksiaan seurahuoneella eli Westerlundin salongissa. Näistä tilaisuuksista 
ilmoitettiin ainoastaan ruotsiksi. Kesäisin kaupunkilaiset virkistäytyivät Oulujoen 
suistossa Huvisaarilla, säätyyn katsomatta suositulla vapaa-ajan viettopaikalla. 
Huvisaarilla järjestettiin musiikkiesityksiä, tansseja ja iltojen pimetessä myös 
ilotulituksia. Näitä ulkoilmatilaisuuksia riitti lokakuun alkupuolelle asti. Rahvas-
kin oli Huvisaarille tervetullut, ainakin siitä päätellen, että tilaisuuksista ilmoitet-
tiin paikkakunnan lehdessä molemmilla kielillä. Sisäänpääsymaksukin oli usein 
vapaaehtoinen.1127  
                                                        
1125 Pakkala 1994, 139; Kaukiainen 1998, 87. 
1126 ”Niin sanottu ’römppaviikko’” (pku) OWS 1.11.1873; Vilkuna 1998, 337.  
1127 Ilmoitukset PT 22.8.1866; OWS 23.6.1867; 17.8.1867; 31.8.1867; 5.10.1867. 
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Aina eivät juhlat sujuneet hyvässä järjestyksessä. Elokuussa 1866, siis sa-
maan aikaan kun maan korkeimmat viranomaiset harkitsivat Oulun Sivistysseu-
ralle perustamislupaa, valitti OWS rahvaan käytöksestä Huvisaaren ”Ilo-
Valoissa”1128: 

Viime pyhällisissä soitannoissa Huvisaarilla täytyy paikkakuntamme häpeäk-
si mainita, että osa alhaisemmasta kansasta tivoli-lyhtyin paikoiltaan repimi-
sellä ja poisviemisellä, seppelporttein rikki kiskomisella sekä vihellyksellä, 
kiljunnalla ja muulla rähinällä osoitti kiitollisuutensa siitä jalomielisyydestä, 
mikä sille on koettu avata tilaisuutta sivistyneempäin ihmisten seuraelämätä 
näkemään ja siitä osviittaa ottamaan.1129 

Rahvaalla oli siis taipumus palkita hyväntekijänsä häiriköinnillä ja ilkivallalla. 
Tämä alemman kansan Huvisaarille hankkima maine on dokumentoitu myös 
kaunokirjallisuudessa. Kirjailija K. A. Järvi kertoi omaelämänkerrallisessa ro-
maanissaan Puoliluonne (1897) Oulussa vuonna 1885 järjestetyistä Kalevalan 50-
vuotisjuhlista. Niistä piti tuleman hieno, sivistynyt tilaisuus, jota edes muisto 
rahvaan juopottelusta ei häiritsisi. Niinpä juhlaa ei voinut järjestää Huvisaarilla, 
jossa kaupungin vapaapalokunta oli viettänyt kosteita vuosijuhliaan: ”Mutta nämä 
juhlat olivat tuntuneet kaupungin sivistyneistä raskailta ja raaoilta. Käsityöläinen 
aines ne väritti ja niiden ohjelma päättyi osaa ottavien humaltumiseen. Sivistynyt 
yleisö olikin sentähden niistä poissa”.1130 Kalevala-juhlat oli vietävä arvokkaam-
paan paikkaan, Hietasaareen. 

Järven kaunokirjallisessa kuvauksessa on todellisuuspohjansa. Alun perin Ka-
levala-juhlat oli tarkoitus viettää juhannuksena, mutta suunnitelmien kariuduttua 
olisivat jääneet kukaties kokonaan pitämättä, ellei raittiusseura Pohjan Leimu olisi 
ottanut hanketta omakseen. Se päätti viedä juhlat kaupungin edustalle Hietasaa-
reen, jossa ne vietettiin sunnuntaina 16.8.1885. Paikalla oli runsaasti väkeä, arvi-
olta 1000–1500 oululaista. Raittiusseuran järjestämissä Kalevala-juhlissa ei ollut 
alkoholitarjoilua, ja kaupungin ruotsinkielinen lehti sai uutisoinnissaan iloita eri-
tyisesti siitä, että työväestöllä oli mahdollisuus viettää lepopäiväänsä siivosti, ei 
juopotellen ja häiriköiden.1131 

                                                        
1128 ”Ilo-Valot (Tivoli) ja musiiki” (ilm) OWS 18.8.1866. 
1129 ”Viime pyhällisissä soitannoissa” (pku) OWS 23.8.1866. 
1130 Järvi 1897, 23. 
1131 ”Yleisön toimesta vietetään” (ilm) Kaiku 15.8.1885; ”Kalevala festen” (pku) UT 17.8.1885; ”Ka-
levala-juhlaa vietettiin” (pku) OL 19.8.1885. 
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Kun rahvas remusi riennoissaan, säätyläistö seurusteli tanssien. Tanssi kuului 
tapakulttuuriin ja tanssitaito nuorten herrojen ja neitien seurapiirikelpoisuuteen. 
Ylioppilaat harjoittelivat askelia kuukausikaupalla, ennekuin kelpasivat ylioppi-
lastansseihin kavaljeeriksi. Tanssiaisten järjestäminen oli herrasväen keskuudessa 
aina seurapiiritapaus, ja mitä pitemmälle aamuyötä tanssi kesti, sitä onnis-
tuneemmat juhlat olivat.1132 Oulun hienostopiirien seuraelämästä käy hyvänä 
esimerkkinä viikon merkittävin uutinen toukokuun alussa 1866. Oulussa niin kuin 
muuallakin maassa järjestettiin kiitostanssit sen johdosta, että keisari Aleksanteri 
II oli pelastunut murhayrityksestä. Näihin kiitostansseihin oli läänin kuvernööri 
kutsunut 160 henkeä kaupungin parhaimmistoa. Sunnuntai-iltana kello yhdeksän 
aikoihin juhlavieraat kokoontuivat teelle, jonka jälkeen kuvernööri piti alamaisen 
maljapuheen armollisimmalle suuriruhtinaalle. Maljan jälkeen kuultiin Pataljoo-
nan soittokunnan esittämä keisarihymni. Päälle tanssittiin, ja tanssi kesti ”kesti 
kello 2 aikaan aamupuolelle, ja isäntä sekä emäntä kilpailivat kohteliaisuudessa 
ja hyväntahtoisuudessa. Iltasen nautittua erosivat vieraat kello 3 aikana sulomie-
lin. Kaupunki oli valaistuna”.1133. Näidenkin tanssiaisten erinomaisuutta osoitti 
tilaisuuden jatkuminen aina aamuyön tunneille.  

7.3.2 Tanssiseurojen vuosi 

Oulussakin sivistysseuran kuukausikokousten runkona oli säätyrajoittamattoman 
seurustelu ”tanssi-seuroissa”, ja niiden järjestäminen oli johtokunnalle varsin 
suuritöinen urakka. Iltamia järjestettiin vuosittain 8–10 kertaa: normaalit tanssi-
seurat syys- ja kevätkaudella, kesällä suvijuhla ja tammikuussa vuosijuhla. Erityi-
sesti viimemainitusta oli sääntöjen mukaan järjestettävä niin ”suloinen ja komea 
kuin mahdollista”.1134 

Sivistysseuran ensimmäiset iltamat pidettiin sunnuntaina 27.1.1867, kokous-
paikkana ala-alkeiskoulun juhlasali. Juhlallisen avajaisesitelmän lisäksi ohjelmas-
sa oli laulua ja tanssia.1135 Näistä vaatimattomista aineksista, laulusta ja tanssista 
sekä ”deklamaatiosta” koostuivat seuran iltamat myöhemminkin. Vuonna 1867 
järjestettiin tämän kaavan mukaan kaikkiaan kahdeksat iltamat. Kokouspaikkana 
oli ensi alkuun ala-alkeiskoulu, mutta jo syyskauden lopulla jäseniä kutsuttiin 

                                                        
1132 Heikkinen 1991, 69–73.  
1133 “Viikon merkillisin uutinen” (pku) OWS 5.5.1866. 
1134 “Hänen keisarillisen senaatin päätös” (pki) OWS 8.6.1867. 
1135 “Tämän kaupungin Sivistys-seuran” (pku) PT 30.1.1867; ”Tänne nykyään perustettu Sivistys-
seura” (pku) OWS 2.2.1867; ”Notiser från Uleåborg” (kmu) HD 4.2.1867. 
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ravintoloitsija Ernstin isompaan saliin.1136 Vuoden mittaan iltamissa kävi ainoas-
taan 120 vierailijaa, kaikki sääntöjen edellyttämiä matkustavaisia, sillä edes per-
heenjäseniä, ei ensimmäisenä vuonna päästetty seuran tilaisuuksiin.1137 Vaihtelua 
iltamarutiiniin haettiin järjestämällä Turun Sivistysseuran esimerkin mukaan ko-
mea kesäjuhla. Sitä vietettiin 7.7.1867 Ernstin huvilassa Toppilansalmen etelä-
puolella. Ilta vietettiin ”keskustelolla, tanssilla, kisalla, keilan nakkuulla ja laulul-
la”.1138 Tilaisuudesta oli sen verran kuluja, että jäsenetkin joutuivat maksamaan 
illasta 25 penniä.  

Tanssiseuroihin kutsuttiin seuran jäseniä ja muita kiinnostuneita lehti-
ilmoituksilla, jotka vuonna 1867 olivat pelkästään suomenkielisiä. Suomenkieliset 
huvi-ilmoitukset kertovat sivistysseuran illanviettojen kohderyhmän olleen ni-
menomaan kaupungin rahvaan.1139 Pahaksi onneksi elettiin kuitenkin vaikeita 
aikoja, 1860-luvun lopun nälkävuosia. Jo heinä-elokuussa 1867 ennustettiin maa-
han kylmien ilmojen vuoksi nälkäkatastrofia, mutta vasta syyskuun alun pak-
kasyöt sinetöivät pahat aavistukset.1140 Kuvernööri von Alfthan kuulutti sen jäl-
keen Ouluun hätäkokouksen, jonne hän kutsui edusmiehiä lääninsä jokaisesta 
pitäjästä.1141 Joulukuussa vietettiin koko maassa yhä yltyvän hädän tähden yli-
määräinen katumus- ja rukouspäivä.1142 Nälkätalvena 1868, sivistysseuran aloitta-
essa toista toimintavuotta, loppuivat Oulusta työt siltatyömaata lukuun ottamatta 
kokonaan.1143 OWS:n paikallispalstaa hallitsivat koko talven uutiset työväen kur-
jasta tilasta. Teuvo Pakkalan omiin lapsuudenkokemuksiin perustuva esikoisteos 
Lapsuuteni muistoja (1885) tekee yhteenvedon nälkätalven kurimuksesta: ”-- 
hämmästyttävässä komeudessa ja ylöllisyydessä -- kaupungin ylhäisö nautti iloa 
ja huvitusta. Vaan kaduilla kulki ihmisiä, jotka kantoivat kotiinsa vasullisia jäkä-
lää, muonavaraa talven varaksi. Alhaiso varustausi näin taisteluun nälkäkuole-
maa vastaan.1144 Varakas porvaristo saattoi kokoontua nälkävuosinakin juhlimaan 

                                                        
1136 ”Sivistysseuran yleinen kokous” (ilm) OWS 23.11.1867. 
1137 Vuosikertomus 1867–68, Osa (OMA); ”Bref från Uleåborg” HD 22.1.1869. 
1138 ”Sivistysseuran vuosi juhla vietetään” (ilm) OWS 30.6.1867 
1139 Esimerkiksi vastaperustettu Oulun Kasvatusopillinen Yhdistys piti näihin aikoihin kokouksensa 
vuoron perään ruotsiksi ja suomeksi. ”Kasvatus-opillinen yhteys” (pku) OWS 25.3.1865. Suomenkie-
liset poikkeuksellista, sillä vuosina 1867–69 ainoastaan Huvisaarten musiikki-illoista ja kestikievarin 
tansseista ilmoitettiin OWS:ssa suomeksi, ja silloinkin lyhyenä mainintana pidemmän ruotsinkielisen 
ilmoituksen ohessa. 
1140 “Oulusta” (pku) OWS 27.7.1867; “Oulusta” (pku) 3.8.1867; ”Oulusta” (pku) 7.9.1867. 
1141 ”Oulusta” (pku) OWS 14.9.1867. 
1142 ”Katumus- ja rukouspäivästä joulukuun 8 päivänä 1867” (pki) OWS 30.11.1867. 
1143 ”Oulusta” (pku) OWS 29.2.1868. 
1144 Pakkala 1885, 59–60. 
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entiseen tapaansa, mutta vaikeaa oli köyhän kansan opetella sivistystä tanssin 
tahdittamana.1145 

Tanssiseuroista iltamiksi 

Tammikuussa 1868 Oulun Sivistysseuralle valittiin uusi johtokunta, joka ryhtyi 
pontevasti kehittämään toimintaa. Kokouspaikka vaihdettiin kaupungin arvok-
kaimpaan juhlatilaan, Seurahuoneen isoon saliin.1146. Ala-alkeiskoulun juhlasali 
oli ollut rahvaallekin jossain määrin kotoinen kokouspaikka, mutta Seurahuoneel-
la he olivat auttamatta eksyksissä. Paikanvaihto oli merkki seuran herraskaistumi-
sesta. Iltamista ilmoitettiin kevätkaudella 1868 vanhaan tapaan pelkästään suo-
meksi, mutta syyskuun alussa lisättiin iltailmoitus myös OWS:n ruotsinkielisten 
ilmoitusten osastoon.1147 Tämän jälkeen Sivistysseura julkaisi ilmoitukseksensa ja 
kuulutuksensa OWS:ssa aina kahdella kielellä.  

Kuukausikokouksia järjestettiin vuonna 1868 yhteensä 10 kertaa. Tilaisuuksi-
en antia kehitettiin, kevätkaudella tarjottiin näytelmiä, syksyllä luentoja. Tanssi-
seuroista tuli näin yhä enemmän ohjelmallisia iltamia. Maaliskuun iltamissa esi-
tettiin seuranäytelmä Kala-tyttö.1148 Näiden iltamien ohjelma oli etukäteen lehti-
ilmoituksessa, mikä kertoo sekä parantuneesta ohjelmatarjonnasta että halusta 
mainostaa Sivistysseuran iltoja laajemmalle yleisölle. Sihteerin merkintöjen mu-
kaan paikalla oli matkustavaisia ja ei-jäseniä kaikista yhteiskuntaluokista, yhteen-
sä yli 90 henkilöä.1149 Kyseessä oli sama vaatimaton kappale, jota esitettiin Hel-
singin sisarseurassa. Oulussa se esitettiin suomeksi, ja yleisön pyynnöstä oli jär-
jestettävä vielä toinen näytäntö huhtikuun iltamissa. Huhtikuun iltamien ohjelma 
eli ”illan huvi” koostui mainitusta näytelmästä ja saman harrastajajoukon tuotta-
masta tableau vivantista, kuvaelmasta. Illan toisessa osuudessa oli tavan mukaan 
tanssia, jonka lomassa kuultiin seuran jäsenten esittämiä ruotsinkielisiä lauluesi-
tyksiä. Tanssimusiikista vastasi Pataljoonan soittokunta.1150  

Vuoden 1868 kevätkausi oli Sivistysseuran ohjelmatarjonnassa muutenkin 
vilkasta aikaa. Seura oli järjestänyt jo tammikuun lopulla kirjastonsa suomalaisen 
osaston kartuttamiseksi tilausnäytännön, jossa esitettiin suomenkielinen Jeppe 
                                                        
1145 Huvi-ilmoitukset OWS:ssa, esim. 17.8.1867; 24.8.1867; 31.8.1867; 7.9.1867; 21.9.1867; 
5.10.1867; 26.10.1867; 16.11.1867; 28.12.1867; 1.2.1868; 8.2.1868; 22.2.1868 jne. 
1146 BCU pöytäkirjoja ym. 1868–1873 (passim), Osa (OMA). 
1147 ”Bildningscirkelns sjette allmänna sammankomst” (ilm) OWS 12.9.1868. 
1148 Vuosikertomus 1867–68, Osa. (OMA); ”Sivistysseuran jäsenet kutsutaan” (ilm) 7.3.1868. 
1149 BCU ptk 8.3.1868, Osa. (OMA). 
1150 OWS 11.4.1868. 
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Niilonpoika. Esitys toistettiin helmikuun alussa, jolloin tuotto annettiin kaupungin 
köyhien hyväksi.1151 Näin Sivistysseura antoi oman panoksensa ankaraan ajan 
nälkätalkoisiin. Näytelmä tuotti köyhäinhuoneelle yhteensä 153 markkaa pen-
niä.1152 Hyväntekeväisyysjuhlia ja -iltamia järjestettiin kaupungissa tuohon aikaan 
lähes viikoittain, eikä sivistysseuran lahjoittama summa ollut kovinkaan suuri. 
Esimerkiksi Oulun Kasvatusopillinen yhtiö keräsi hyvin organisoidulla luento-
toiminnalla maaliskuun puoliväliin mennessä noin 350 markkaa.1153 

Ensimmäiset kesäjuhlat olivat ilmeisesti onnistuneet, sillä Sivistysseura jär-
jesti uudet ja entistä komeammat kesäjuhlat juhannusaattona 1868. Juhlapaikkana 
oli kauppaneuvos Franzénin huvila Varjakassa. Juhlat olivat suureelliset ja vaati-
vat melkoiset järjestelyt. Matka Varjakkaan tehtiin komeasti höyrylaivalla. Alku 
lähti Toppilansalmelta kohti Varjakkaa kahdeksan aikaan illalla. Sivistysseuran 
jäsenet kuljetettiin ilmaiseksi, mutta jäsenten mukanaan tuomat vieraat maksoivat 
kuljetuksesta, miehet 1,50 markkaa, naiset ja lapset markan. Liput piti lunastaa 
etukäteen kirjakauppias Bergdahlin puodista. Franzenin huvilalla juhlaväkeä 
odotti juhlakoristeltu proomu, ja rannalle oli pystytetty myös juhannussalko. Ju-
hannusta vietettiin laulaen, tanssien ja leikkien. Paikalle oli saapunut jäsenten 
mukana noin 120 maksavaa vierasta, joten kaikkiaan näillä juhannusjuhlilla oli 
vähintäänkin kolmisen sataa henkeä. Juhlat olivat ilmeisen onnistuneet, sillä Alku 
toi seurueen takaisin Toppilansalmen rantaan vasta puoli kolmen aikaan aamuyöl-
lä. Sihteeri kirjasi ylpeänä myöhäisen päättymisajankohdan, se oli merkki juhlien 
onnistumisesta.1154 

Kaikista juhlan järjestelyistä huolehti johtokunta, mutta budjetista aivan kyet-
ty pitämään kiinni. Oli sovittu, ettei höyrylaiva Alku olisi maksanut 60 markkaa 
enempää, mutta laivuri Höckert velottikin kuljetuksesta 75 markkaa. Yli menevä 
summa kirjattiin merkinnällä ”muusikoiden kuljetus”.1155 Juhannusjuhlaa pidettiin 
kuitenkin hyvin onnistuneena, ja myöhemmin järjestettiin vielä toinen ulkoilma-
kokous herrojen Mortensen ja Hesse huvilalla Toppilansalmessa. Juhlapaikka oli 
elokuun illassa lyhdyin koristeltu, ja tanssin lomassa oli myös pienimuotoinen 

                                                        
1151 Vuosikertomus 1867–68, Osa. (OMA). 
1152 BCU ptk 14.2.1868, Osa. (OMA). 
1153 ”Kirjallista iltahuvia” (pku) OWS 21.3.1868. 
1154 ”Bildningscirkelns sommarfest” (ilm) OWS 20.6.1868; BCU ptk 12.6 1868; 23.6.187, Osa. 
(OMA); Heikkinen 1991, 70. 
1155 BCU ptk 12.6 1868; 23.6.187, Osa. (OMA). 
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ilotulitus. Paikalle tuli jälleen runsaasti, sillä omien jäsenten lisäksi vieraita oli 
peräti 127 henkilöä.1156 

Syyskaudella 1868 iltamien ohjelmaa kehitettiin edelleen. Laulun, tanssin ja 
lausunnan lisäksi kuultiin nyt myös esitelmiä. Lokakuussa lehtori Peter Hällfors 
esitelmöi aiheesta ”Aurinko, sen valo ja lämpö”, ja marraskuun kokouksessa 
maisteri Löfvenmarkin esitelmän aiheena oli ”Kaunopuheisuus Ruotsissa ja Suo-
messa ennen ja nyt”.1157 Uudenvuoden tanssiaisissa piti Pataljoonan adjutantti, 
kapteeni Renqvist korkealentoisen puheen.1158 Puhe herätti suurta huomiota pai-
kalla olleessa ennätysyleisössä, kaikkiaan noin 400 ihmisessä. ”Matkustavaisia” 
oli tässä kokouksessa ennätysmäärä, tarkalleen 144 henkilöä. Kaikkiaan kävi 
Sivistysseuran iltamissa toimintavuoden 1868 aikana yli 900 ”matkustavaista ja 
ei-jäsentä”.1159  

Toimintavuonna 1869 järjestettiin kaikkiaan yhdeksän kuukausikokousta. Li-
säksi tilattiin lainakirjaston hyväksi jälleen kaksi teatterinäytöstä, joissa molem-
missa esitettiin Rudolf Kneiselin nelinäytöksinen Viuluniekka.1160 Näytelmä oli 
suomenkielinen ja herätti jälleen suurta huomiota. Myöhemmin samana keväänä, 
11.4. iltamissa tarjottiin yleisölle kaksi ruotsinkielistä teatteriesitystä: Juliani 
dialog historiallisena pukunäytelmänä ja tableau vivant nimeltä Necken. Esittäjis-
tä ei ole tarkempaa tietoa, mutta oletettavasti kyseessä oli vieraileva teatte-
riseurue, koska illan näytelmäosuuteen oli pääsymaksu jäseniltäkin.1161 Suvijuhla 
12.7. järjestettiin toistamiseen Varjakassa ja elojuhla kaupungin edustalla raati-
mies Westerlundin huvilalla 22.8. Koska suvijuhlaa varten varattuna sunnuntaina 
11.7. satoi, siirrettiin juhlat seuraavaan päivään. Edellisen vuoden kokemuksista 
viisastuneena kerättiin Sivistysseuran herrajäseniltä 50 pennin kuljetusmaksu. 
Juhlan osanottajamäärästä ei ole tarkempaa tietoa, mutta se lienee ollut vähintään 
kohtuullinen ja ilta muutenkin onnistunut. Paluumatkalle lähdettiin vasta kello 
kaksi yöllä.1162 

Syyskauden kokouksissa ei edellisvuoden tavoin ollut luentoja, mutta kauden 
viimeisessä kokouksessa uudenvuodenpäivänä 1.1.1870 tarjottiin jälleen teatteri-

                                                        
1156 ”Bildnigscirkelns femte allmänna sammankomst” (ilm) OWS 15.8.1868; BCU ptk 16.8.1868, Osa 
(OMA). 
1157 BCU ptk 25.10.1868; 29.11.1868, Osa (OMA). 
1158 ”Bref rån Uleåborg” HD 22.1.1869. 
1159 BCU ptk 8.3.1868; 12.4.1868; 10.5.1868; 23.6.1868; 16.8.1868; 20.9.1868; 25.10.1868; 
29.11.1868 ja 1.1.1869, Osa (OMA). 
1160 ”Bref från Uleåborg” HD 8.4.1869. 
1161 ”Bildningscirkelns fjerde allmänna sammankomst” (ilm) OWS 10.4.1869. 
1162 BCU ptk 8.6.1871; 11.6.1869; 8.7.1869; 12.7.1869, Osa (OMA). 
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esitys, ruotsinkielinen komedia Inte en smula jaloux. Näytelmä oli seuran omien 
jäsenten esittämä.1163 Sihteeri Lindström ei enää merkinnyt iltamissa vierailleiden 
ei-jäsenten määrää kokouskertomuksiinsa, joten osallistujien kokonaismäärää ei 
voi enää arvioida edes likimääräisesti. Todennäköisesti osallistujien lukumäärä ei 
edellisvuodesta noussut, mutta mitään erityistä toiminnan laantumista ei ollut 
vielä havaittavissa, järjestettiinhän kaikkiaan yhdeksät iltahuvit. Marraskuun il-
tamat jäivät pitämättä, sillä kokouksen vetonaulaksi valittu vieraileva teatteriesi-
tys peruuntui.1164  

7.3.3 Musiikkia ja esitelmiä 

Vuonna 1870 yleisten kokousten lukumäärä laski jälleen yhdellä, sillä kesäjuhlia 
ei enää järjestetty.1165 Huonomminkin olisi voinut käydä, sillä kesään mennessä 
johtokunta oli saanut aikaan vain kolme kokoontumista. Ohjelmassa ei tosin ollut 
moittimista. Helmikuussa esitti Flüggen soittokunta muutamien kaupungin musii-
kinystävien kanssa alkusoiton suosittuun musiikkinäytelmään Preciosa. Maalis-
kuussa herra Tiggen soittokunta esitti ooppera-alkusoiton. Molemmissa kokouk-
sissa oli vanhan tavan mukaan myös laulua ja tanssia.1166 Kokoustahti oli hiipu-
nut, ja OWS julkaisi kesäkuussa nimimerkki ”Sivistysseuralaisen” kipakan kir-
jeen, jossa muistutettiin, ettei sivistystä tule saada ainoastaan kirjastosta, vaan 
”myös kokouksista, joissa sitten pidetään puheita, sekä muutoin käytetään itseään 
säädyllisesti, jota taas alhaisempi kansa, jos niitä enää koko seurassa lieneekään, 
saisi seurata”.1167 Kirjoittaja jaksoi yhä muistuttaa sivistysseuran alkuperäisestä 
tarkoituksesta, sivistyneen seuraelämän demonstroimisesta tavalliselle kansalle.  

Sivistysseuran iltamat olisivat voineet jäädä hyvinkin vähään, ellei seuraa oli-
si pelastanut loka-marraskuussa kaupungissa vieraillut ruotsalainen sotilassoitto-
kunta. Helsingen rykmentin soittokunta oli syyskauden sensaatio oululaisessa 
musiikkielämässä, ja sivistysseura hyödynsi omassa toiminnassaan vierailijoiden 
suuren suosion. Soittokunta saapui Ouluun lokakuun puolivälissä. Seuran onnistui 
järjestää se kokoukseensa jo 16.10.1168 Nämä soitannolliset iltamat olivat ilmei-
sesti soittokunnan ensi-iltakonsertti Oulussa, sillä vasta parin päivän kuluttua se 
                                                        
1163 BCU ptk 1.1.1870, Osa (OMA). 
1164 BCU ptk 28.11.1869, Osa (OMA). 
1165 BCU ptk 6.1.1871, Osa (OMA). 
1166 BCU ptk 20.2.1870; 20..3.1870, Osa (OMA). Preciosa on Carl Maria von Weberin säveltämä 
romanttinen ooppera. Hirn 1999, 337. 
1167 ”Sananen sivistysseura” (läh) OWS 25.6.1870. 
1168 BCU ptk 16.10.1870, Osa (OMA). 
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järjesti konsertin Seurahuoneella. Konsertissa kuultiin ”franskalaisen ’Marseljäs’ 
-niminen kansalais- ja sotalaulu”. Marseljeesilla oli kaikkialla yksinvaltaisissa 
oloissa ihmeellinen vetovoima, ja ruotsalaisen sotilassoittokunnan rohkea kappale 
puhutteli oululaista konserttiyleisöä. Oulun Wiikko-Sanomien toimittajan mukaan 
se oli ”sitä luonnetta, että se voipi herättää mitä hellimpiä tunteita ja jaloimpia 
aatteita. -- Mahdotonta onkin sanoin kertoella, minkä syvän liikutuksen Marsel-
jäs’in soittaminen tässä tilassa vaikutti”.1169 Niin paljon Sivistysseura luotti ruot-
salaisen soittokunnan vetovoimaan, että järjesti sen iltamiinsa toistamiseen jo 
parin viikon kuluttua. Mikäli Marseljeesi kuultiin sielläkin, kappaleen tehoa lisäsi 
maisteri B. Schlüterin pitämä esitelmä, joka kosketteli viimeaikaisia tapahtumia 
Ranskan ja Saksan välisellä sotanäyttämöllä.1170 Esitelmät palasivat muutenkin 
syyskaudella iltamaohjelmiin. Schlüterin lisäksi ylioppilas J. Snellman piti mar-
raskuun kokouksessa esitelmän ”Johan Huss’ uppträdande i conciliet i Prag samt 
de hussitiska krigen”. Uudenvuodenpäivän tanssiaisissa hän esitelmöi suurpiirtei-
sellä otsikolla ”ur Finlands historia”.1171 Esitelmät olivat ruotsinkielisiä. 

Toimintavuosi 1870 jäi vuonna 1868 valitun ja varsin aktiivisen johtokunnan 
viimeiseksi. Alkuvuoden takeltelusta huolimatta kolmaskin toimintavuosi oli 
suhteellisen onnistunut. Vuosikokouksessa 22.1.1871 erosivat kahta lukuun otta-
matta kaikki johtokunnan puuhamiehet. Jäljelle jäivät ainoastaan sihteeri Lind-
ström ja varainhoitaja Wettersten. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin pankin-
käsööri Ståhlberg sekä järjestysmiehiksi kauppias G. J. Häggström ja tehtailija 
Hemming Åström.1172 Kokeneiden vastuunkantajien vetäytyminen näkyi toimin-
nassa heti. Uusi johtokunta sai vuonna 1871 aikaan enää viisi yleistä kokousta: 
kaksi keväällä, kaksi syksyllä, välissä kesäjuhlat. Kokousten laadussa ei tosin 
ollut valittamista. Musiikkiesitykset ja esitelmät olivat itse tuotettuja, ja kevät-
kaudella kokouksiin onnistuttiin saamaan oikeiden näyttelijöiden esittämiä mono-
logeja.1173 Ainoastaan juhannusjuhlat epäonnistuivat. Sihteeri Lindström merkitsi 
pöytäkirjaan: ”Då festen den 23 juni på ofvananförmäldt sätt skulle försiggå, kom 

                                                        
1169 ”Osasto Helsingen rykmentin musiikkikuntaa” (pku) OWS 22.10.1870. Marseljeesi oli näihin 
aikoihin sikäli ajankohtainen, että Saksan-Ranskan sodan vuoksi sitä sai Ranskassa luvan kanssa 
esittää ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen. Venäjälläkin sitä laulettiin Dostojevskin 
mukaan liberaaleissa piireissä, jos oli maisteltu enemmän kuin kohtuullista”. Klinge 1999, 201–204. 
1170 BCU ptk 30.10.1870, Osa (OMA). 
1171 BCU ptk 30.10.1870; 27.11.1870; 1.1.1871, Osa (OMA). 
1172 BCU ptk 22.1.1871; 26.1.1871, Osa (OMA). 
1173 BCU ptk 25.3.1871; 10.4.1871; 29.10.1871 ja 1.1.1872, Osa (OMA). 
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ett så ringa antal deltagare att den redan upphörde kl 10 på aft.”1174 Näin ankeis-
sa merkeissä päätettiin Oulun Sivistysseuran viimeiset kesäjuhlat, joissa aikai-
sempina vuosina oli sentään käynyt usealle sadalle noussut juhlayleisö. 

7.4 Sivistysseura kulttuuriharrastusten kehittäjänä 

7.4.1 Komea kirjastotoiminta 

Oulun kirjastot 1860-luvulla 

Oulussa oli kirjastotoimintaa jo 1800-luvun alkupuoliskolla, jolloin kaupungissa 
toimi kaksikin lainakirjastoa. Låne-Bibliothek i Uleåborg oli lukuyhdistysmuotoi-
nen lainakirjasto, jota käyttivät vain osakkaat. Kirjastoa hoiti 1830-luvulla Oulun 
kaupunkiseurakunnan kappalainen, myöhemmin kirkkoherra Carl Mammert Ståh-
le.1175 Toinen kirjasto oli Läs-Bibliothek i Uleåborg, kaupunginlääkäri, professori 
Gustav Toppeliuksen sisarten Lisetten ja Gretan, ”Topeliuksen tätien”, ylläpitämä 
yksityinen lainakirjasto. Topeliuksen mukaan tätien kirjastossa oli yli tuhat nidet-
tä, joista peräti kaksi kolmannesta oli romaaneja. Hän muisteli lukeneensa ne 
kaikki.1176 Näiden Oulun ensimmäisten lainakirjastojen toiminta keskeytyi 1830-
luvun alussa sensuuritoimiin. Kirjastoista takavarikoitiin joitakin niteitä, mutta 
valtaosa kirjoista lienee jäänyt yksityishenkilöiden haltuun parempia aikoja odot-
tamaan. Ainakin osia lukuyhdistyksen Läs-Bibliothekista siirtyi Ståhlen kuoltua 
vuonna 1854 uuden kirkkoherran, rovasti Fogelholmin haltuun.1177 

1860-luvun jälkipuoliskolla, Oulun Sivistysseuran perustamisen aikoihin, 
kaupungissa toimi kaksi yleisölle tarkoitettua kirjastoa.1178 Fogelholmin hallussa 
oli Oulun maaseurakunnan kirjasto, enimmäkseen ruotsinkielisiä kirjoja. Siinä 
lienee yhä ollut joitakin vanhan lukuyhdistyksen kirjoja. Toinen kirjasto oli rovas-
ti Fogelholmin entisen alaisen Johannes Bäckvallin kokoama, pääosin suomenkie-
listen kirjojen kokoelma. Kaupunkiseurakunnassa kappalaisena vuosina 1857–65 

                                                        
1174 ”Kun juhla 23. kesäkuuta piti yllä olevalla tavalla viettää, tuli paikalle niin vähän jäseniä, että se 
päättyi jo klo 10 illalla.” BCU ptk 23.6.1871, Osa (OMA). 
1175 Hautala 1975, 428. 
1176 Topelius 1998, 21, 46. 
1177”Oulun vanhimmat lainakirjastot”. (art) Kaleva 8.6.1970. 
1178 Hyvän kuvan kaupungin kirjasto-oloista 1860-luvun puolivälissä saa maisteri A. E. Snellmanin 
Kasvatusopilliselle yhdistykselle laatimasta muistiosta. Snellman toimi opettajana Oulun Ruotsalai-
sessa tyttökoulussa. Okya C:1 (OMA); Werkko1879, 35. 
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toiminut Bäckvall oli jo edellisen vuosikymmenen lopulla koonnut kirjakokoel-
man, josta isännät pientä korvausta vastaan lainasivat palkollisilleen hyödyllistä 
lukemista.1179 Kirjasto avattiin yleisölle vuonna 1860, ja Bäckvallin siirryttyä 
Kesälahden kirkkoherraksi vuonna 1865 kokoelman otti hoitaakseen toinen pap-
pismies, vankilasaarnaaja H. Ehnberg. Hän kuoli jo seuraavana vuonna, jolloin 
kirjasto lakkasi toimimasta ja kokoelma siirtyi hänen perikunnalleen.1180 

Bäckvallin työkansan kirjastoa voi pitää kaupungin kansankirjaston alkuna. 
Siinä oli lähes kolmesataa suomenkielistä nidettä, ja kirjastoa käytettiin suhteelli-
sen vilkkaasti. Lainoja kertyi kahdeksan kuukauden aikana 15.2.1866 asti kaikki-
aan 1046 kappaletta.1181 Kasvatusopillinen yhdistys sai kirjaston lahjoituksena 
käyttöönsä, ja Werkon mukaan siinä oli 1870-luvun puolivälissä jo noin 600 kir-
jaa. Lainoja kertyi tällöin keskimäärin 3000 vuodessa.1182  

Näyttävä alku 

Oulussa ei siis vielä 1860-luvulla toiminut kaikille avointa kansankirjastoa, mutta 
lukuhalu oli kova ja kaupungin vanhoja lainakirjastoja järjesteltiin uudelleen. 
Tähän vaiheeseen osui sivistysseuran kirjastotoiminnan käynnistäminen. Vuoden-
vaihteessa 1866–1867 seura sai onnekkaasti huomattavan kirjalahjoituksen: ”efter 
det de för sällskapet uppgjorda stadgar vunnit nådiga stadfästelse, förärade äga-
rene till det såkallade ”privat bibliothek” alla dess böcker bestående af omkring 
1000 band”.1183 Mikä oli tämä”privat bibliothekiksi” kutsuttu kokoelma”? 

”Privat bibliothek” oli siis kaupunkilaisten hyvin tuntema, verraten suuri ja 
yksityisesti ylläpidetty ruotsinkielinen lainakirjastokirjasto. Tuntomerkit sopivat 
parhaiten edellä mainittuun Topeliuksen tätien hoitamaan yksityiseen kirjas-

                                                        
1179 ”Oulusta” (pku) OWS 17.4.1858; ”Lainakirjasto Oulun kaupungin työväelle” (pku) OWS 
7.1.1860; ”Bref från Norden” ÅU 25.5.1860; ”Oulun työväelle toimitettavasta lainakirjastosta” (pku) 
OWS 17.9.1860. 
1180 Näiden lisäksi oppilaitoksilla oli omat kirjastonsa, joista alkeisoppilaitoksen kirjakokoelma oli 
suurin koko kaupungissa. Sen nidemäärä oli 1870-luvun alussa yli kaksi tuhatta. Alkeisoppilaitoksen 
ylimmän, viidennen luokan oppilailla eli konventilla oli lisäksi usean sadan niteen kokoelma. Myös 
käsityöläisten sunnuntaikoulun yhteydessä oli pieni kirjasto. Nuutinen 1993, 8–9. 
1181 Okya C:1 (OMA). 
1182 Werkko 1979, 35. 
1183”Sen jälkeen kun yhdistykselle laaditut säännöt olivat saaneet armollisen hyväksymisen, lahjoittivat 
niin kutsutun ”yksityiskirjaston” omistajat kaikki kirjat, noin 1000 nidettä sivistysseuran kirjastoon.” 
Vuosikertomus 1867–68, Osa (OMA). 
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toon.1184 Professori Gustaf Toppelius oli kuollut vuonna 1864, jolloin hänen sisar-
tensa hoitama kirjasto on siirtynyt perikunnalle. Tämä lahjoitti sen Sivistysseural-
le heti, kun seuran säännöt olivat saaneet vahvistuksen. Kaikkia kirjoja Sivistys-
seura ei saanut aivan heti käyttöönsä, sillä johtokunta joutui usein kuulutuksella 
perimään Privatbibliothekin kirjoja.1185 Vielä vuonna 1870 se kuulutti lehti-
ilmoituksella, että Privatbibliothekille kuuluneet Fryxellin Ruotsin historian en-
simmäinen, toisen ja viides piti välittömästi palauttaa sivistysseuran kirjas-
toon.1186. Ilmoitus oli kohtelias, sillä koskaan ei tiennyt kenen korkea-arvoisen 
oululaisen hyllyyn Fryxellin puuttuvat osat olivat unohtuneet. 

Sivistysseuran kirjastotoiminta käynnistyi rivakasti. Johtokunta päätti ja il-
moitti yleisölle kirjaston säännöistä jo tammikuussa 1867.1187 Helmikuussa vedot-
tiin kansan valistusta harrastaviin sivistysseuralaisiin, että nämä lahjoittaisivat 
seuran kirjastoon lukemista.1188 Jo maaliskuun puolivälissä oltiin niin pitkällä, että 
kirjaston avaamisesta ilmoitettiin. Ilmoituksen mukaan sivistysseuran ruotsalai-
nen lainakirjasto avattaisiin lauantaina 16.3. Siitä lähtien kirjasto oli avoinna kah-
desti kertaa viikossa, keskiviikko- ja lauantai-iltaisin puoli kahdeksasta kymme-
neen. Tämä järjestely pidettiin voimassa jatkossakin.1189 Kirjojen laina-ajaksi 
säädettiin kaksi viikkoa. Palauttamatta jääneistä kirjoista tuli maksaa sakkoa 5 
penniä päivältä. Lainan sai uusia, mutta korkeintaan 30 päiväksi. Kirjasto oli 
myös muiden kuin seuran jäsenten käytössä, sillä ulkopuoliset saivat käyttää sitä 
5 markan vuosittaista käyttömaksua vastaan. Kirjojen inventointi päätettiin suorit-
taa tammikuussa, jolloin kirjasto pidettiin suljettuna. Johtokunnan jämäkkää otetta 
kirjastoasioihin osoittaa, että se toimitti inventoinnin senkin jälkeen, kun varsi-
nainen uloslainaus annettiin maksua vastaan ulkopuoliselle.1190  

                                                        
1184 Tätä mieltä on myös Rae Murhu artikkelissaan, ”Oulun vanhimmat lainakirjastot”, Kaleva 
8.6.1970. Sen sijaan Hautala päättelee Oulun historiassaan, että ”Privat Bibliothek i Uleåborg” olisi 
Låne-Bibliothekista ja Läs-Bibliothekista erillinen suuri kirjasto, joka 1830-luvulta aina 1860-luvun 
alkuun oli oululaisen kirjastotoiminnan tukijalka. Hautala 1975, 428–429.  
1185 BCU ptk 4.12.1867; 14.5.1868, Osa (OMA). 
1186 ”Joka tietää pitävänsä hallussaan entiseen yksityiskirjastoon kuuluvia Fryxellin Ruotsin historian 
1., 2. ja 5. osaa, suvaitkoon hyväntahtoisesti palauttaa ne Sivistysseuran kirjastoon.” ”Den som vet sig 
innehafva” (ilm) OWS 5.2.1870. 
1187 ”Ulosveto Sivistysseuran Oulussa, toimikunnan kokouksen kanta-kirjasta 22 p. tammikuuta 1867” 
PT 30.1.1867. 
1188 ”Tänne nykyään perustettu Sivistysseura” (pku) OWS 2.2.1867. 
1189 ”Sivistysseuran toimikunta saapi” (ilm) OWS 16.3.1867; BCU ptk 4.12.1867; 20.1.1868, Osa 
(OMA). 
1190 BCU ptk 4.12.1867; 10.3.1870; 26.1.1871 Osa (OMA). 
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Kirjaston täydentäminen 

Kirjastotoiminta oli 1800-luvun puolivälissä varsin yleistä sivistystyötä, mutta 
helppoa ja vaivatonta ei kirjaston ylläpito ollut. Se kysyi sivistysseuraltakin varo-
ja, asiantuntemusta ja hyvää organisointikykyä. Yli tuhannen niteen kirjakokoel-
man sijoittaminen ei käynyt mihin tahansa kirjakaappiin. Kirjasto tarvitsi esimie-
hen, jonka vastuulla olisi kirjojen luettelointi, lainaus ja vuosittainen inventointi. 
Kirjat kuluivat ja niitä pitoa sitoa uudelleen. Myös uushankintoja oli tehtävä.  

Sivistysseura pääsi aloittamaan komeasti ison kirjaston kanssa.1191 Vanhan 
Privatbibliothekin avaaminen maaliskuun puolivälissä 1867 Sivistysseuran luku-
salissa oli merkittävä tapahtuma, sillä perinteikäs kirjakokoelma saatiin jälleen 
kaupunkilaisten ulottuville. Siinä oli kuitenkin seuran tarkoitusta ajatellen yksi 
vakava puute: kirjasto oli kokonaisuudessaan ruotsinkielinen. Tämä oli kiusallis-
ta, sillä seura pyrki kohottamaan rahvaan ja käsityöläisnuorison sivistystasoa. Oli 
siis hankittava suomenkielistä kirjallisuutta. Johtokunta vetosi yleisöön ensim-
mäisen kerran helmikuussa 1867 tarkoituksenaan saada kirjastoon nimenomaan 
suomenkielistä lukemista. Vetoomuksen välittömistä vaikutuksista ei ole tietoja, 
mutta vuonna 1868 kirkkoherra Fogelholm lahjoitti seuralle joitakin suomenkieli-
siä kirjoja.1192 Ensimmäiset suomenkieliset kirjat jouduttiin kuitenkin ostamaan, 
sillä vuosikertomuksessa mainitaan kirjastoon jo vuonna 1867 hankitun joitakin 
sopivia suomalaisia kirjoja.1193. 

Sivistysseuran ensimmäinen johtokunta oli myös tehnyt päätöksen varainke-
räyksestä suomenkielisten kirjojen ostoa varten. Niinpä 26.1.1868 esitettiin Seu-
rahuoneella kirjaston hyväksi viisinäytöksinen komedia Jeppe Niilonpoika. Si-
säänpääsymaksu oli porrastettu. Parhaille, numeroiduilla paikoille pääsi 1,50 
markalla, numeroimattomille paikoille markalla. Lapsilta, koulunuorisolta ja rah-
vaalta sisäänpääsymaksu oli 75 penniä.1194 Näytelmä esitettiin suomenkielellä, ja 
esitys tuotti voittoa lähes 350 markkaa.1195 Uusi johtokunta saattoi nyt panna toi-
meen täydennyshankinnat. Ostojen katoksi määrättiin 250 mk, ja suomenkielisiä 

                                                        
1191 Kun Oulun Kasvatusopillinen yhdistys vuonna 1868 aloitti lainaustoimintansa, sillä oli käytössään 
vaatimaton, noin 200 niteen kokoelma. Turun Sivistysseura oli joutunut aloittamaan vielä vaatimatto-
mammin, vuonna 1862 sillä oli ollut kirjastossaan vain 120 kirjaa. ST 31.10.1862; Kasvatusopillisen 
yhdistyksen ptk 4.12.1867 Okya (OMA). 
1192 ”Tänne nykyään perustettu Sivistysseura” (pku) OWS 2.2.1867; BCU ptk. Februari 1868 [ei 
päivämäärää]; 14.5 Osa (OMA). 
1193 Vuosikertomus 1867–68 Osa (OMA). 
1194 OWS 25.1.1867; OWS 1.2.1868; OWS 8.2.1868. 
1195 Vuosikertomus 1867–68. Osa (OMA). 
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kirjoja hankittiinkin vuonna 1868 kaikkiaan 100 kappaletta yhteensä 232 markan 
hintaan.1196 Uusien niteiden ilmaantuminen herätti myös tarpeen ruotsinkielisen 
kokoelman kartuttamisesta, ja kirjakauppias Bergdahl valtuutettiin hankkimaan 
ruotsinkieliset kirjat Haaparannalta. Kauppahinta ei saanut ylittää 150 riikintaale-
ria, mikä vastasi maan rahassa hieman yli 200 markkaa.1197 Haaparannalta hankit-
tiinkin vuonna 1868 yhteensä 76 ruotsinkielistä kirjaa, mutta hankintahinta nousi 
peräti 278 markkaan.1198 Lahjoitusten ja hankintojen myötä kirjasto kasvoi noin 
kahdella sadalla niteellä. Sivistysseuralla oli yksinomaan uushankintoja lähes yhtä 
paljon kuin samaan aikaan aloittelevalla Oulun Kasvatusopillisella yhdistyksellä 
niteitä koko kirjastossaan. 

Sivistysseuran kirjoja säilytettiin lukollisissa kaapeissa. Kaapit avattiin kaksi 
kertaa viikossa, keskiviikko- ja lauantai-iltaisin. Avaimia teetettiin neljät, yhdet 
kullekin kirjastonhoitajalle. Varovaisuus oli tarpeen, mutta entä jos syttyisi tulipa-
lo? Kirjoissa oli kiinni yhdistyksen lähes koko kiinteä omaisuus. Varapuheenjoh-
taja, kauppias N. A. Tornberg sai syksyllä 1868 tehtäväkseen viipymättä vakuut-
taa kirjaston 3000 markasta.1199 Varsin korkea vakuutussumma kertoo, kuinka 
arvokkaana kirjastoa pidettiin. Suunnitelmissa lienee myös ollut laajentaa kirjas-
toa lähitulevaisuudessa mittavilla uushankinnoilla. 

Johtokunta kehittelikin uusia keinoja kirjaston varainhankinnan tueksi. Mar-
raskuun lopulla 1868 anottiin kuvernööriltä lupaa arpajaisten järjestämiseksi. 
Alfthan asettui kuitenkin vastahankaan.1200 Elettiin yhä keskellä ahtaita aikoja, ja 
koska nälkäisten ja köyhien huolto oli suurelta osalta yksityisen hyväntekeväi-
syyden varassa, ei kuvernööri voinut suostua Sivistysseuran pyyntöön.  

Korkean viranomaisen kielteinen kanta ei johtokuntaa pysäyttänyt. Helmi-
kuun 28. päivänä 1869 esitettiin Sivistysseuran lainakirjaston hyväksi Seurahuo-
neella Rudolf Kneisselin näytelmä Viuluniekka suomeksi. Pääsylippujen hintoja 
oli edellisvuodelta hieman korotettu: numeroidut paikat maksoivat nyt 2 markkaa 
ja numeroimattomat 1,50 markkaa. Viimemainituille pääsi kuitenkin koulunuori-
so, työkansa ja rahvas edelleen markalla.1201 Esityksessä oli väkeä tungokseen 
asti, ja myöhäiset saivat kääntyä ovelta tyhjin toimin. Oulun Wiikko-Sanomia, 
joka ei enää Sivistysseuran asioita juurikaan kommentoinut, piti näytelmää oikein 
                                                        
1196 BCU ptk 5.3.1868; Vuosikertomus 1867–68, Osa (OMA). 
1197 BCU ptk 23.4.1868; 14.5.1868, Osa (OMA). Ruotsin rahayksikkö riikintaaleri vastasi näihin 
aikoihin noin 1,40 markkaa. ”Suomen pankin vaihtokurssit” (ilm) OWS 25.4.1868.  
1198 Vuosikertomus 1867–68, Osa (OMA). 
1199 BCU ptk 3.9.1868, Osa (OMA) 
1200 BCU ptk 6.11.1868; 11.12.1868 Osa (OMA). 
1201 OWS 27.2. 1869. 
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teatteritapauksena ja julkaisi laajahkon selostuksen näytelmän juonesta.1202 Näy-
telmä herätti niin paljon myönteistä huomiota, että se uusittiin Marianpäivänä 
20.3. Väkeä oli paikalla jälleen paljon, lehden mukaan maalaisiakin isot jou-
kot.1203 Kaiken kaikkiaan Viuluniekka toi Sivistysseuralle runsaan tuloksen, 463 
markkaa 30 penniä. Johtokunta asetti kirjoja hankintaa varten toimikunnan, johon 
kuuluivat varapuheenjohtaja Tornberg, rahastonhoitaja Wettersten, kirjastonhoita-
ja Lund sekä lehtori Hällfors. Kirjojen ostosumman katoksi säädettiin 300 mark-
kaa.1204  

Tiedossa ei ole, mitä kirjoja ja minkä kielisiä toimikunta hankki. Sivistysseu-
ran kirjasto karttui jälleen vähintään sadalla niteellä. Kahdessa vuodessa seuran 
ennestäänkin suuri kirjasto oli siis lisääntynyt arviolta kolmella sadalla uushan-
kinnalla. Rahaa kirjahankintoihin oli käytetty runsaasti, osapuilleen 900 markkaa. 

7.4.2 Lainaus ja lukuhuone 

Mittava lainaustoiminta 

Oulun Sivistysseura oli eräänlainen laajennettu lukuyhdistys, sillä sen kirjastosta 
saattoivat lainata jäsenten lisäksi myös erillisen lainausmaksun suorittaneet. Sään-
töjen mukaan seuran kirjoista vastasi johtokunnan keskuudestaan nimeämä kirjas-
tonhoitaja.1205 Käytännöksi tuli nimetä kirjastonhoitajalle vielä varamies tai kaksi. 
Vuonna 1867 kirjastonhoitajana toimi kirjakauppias J. Bergdahl ja varakirjaston-
hoitajana sepänkisälli E. J. Edlund. Heidän kauttaan kulki 126 asiakkaalle en-
simmäisenä toimintavuonna kaikkiaan 1093 lainaa, osapuilleen yhtä paljon kuin 
Bäckvallin työkansan kirjastosta hieman aikaisemmin.1206 Vuonna 1868, jolloin 
Edlund korotettiin pääkirjastonhoitajaksi, lainaajien lukumäärä kasvoi hieman 
(151), mutta lainojen määrä melkein kolminkertaistui. Niitä kirjattiin kaikkiaan 
3095 kappaletta.1207 Vuosina 1869–70 johtokunta valitsikin kirjastonhoitajille 
seuran jäsenistä neljä tai viisi avustajaa.1208 Näiden yhteensä kuuden tai seitsemän 
vapaaehtoisen varassa toimineen kirjaston lainaajien määrä ei tästä enää noussut. 

                                                        
1202 OWS 6.3.1869; 13.3.1869. 
1203 OWS 27.3.1869. 
1204 OWS 19.3.1869; BCU ptk 1.4.1869 Osa (OMA). 
1205 AD 493/14 1866 (KA). 
1206 Vuosikertomus 1867–68, Osa (OMA); Werkko 1879, 35. 
1207 Werkko 1879, 35. 
1208 BCU ptk 21.1.1869; 1.2.1870, Osa (OMA). 
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Vuonna 1869 lainaajia oli 142 ja vuonna 1870 enää 95. Lainojen määrä sen sijaan 
jatkoi kasvua, niitä kirjattiin kyseisinä vuosina 4801 ja 4818. Kirjalainoja yhtä 
lainaajaa kohti kertyi vuonna 1869 kaikkiaan 34 ja seuraavana vuonna peräti 
51!1209 Turun Sivistysseura pystyi parhaimmillaankin vain hieman parempaan,1210 
ja Kasvatusopillisen Yhdistyksen kirjaston noin 3 000 lainausta vuodessa jäivät 
siitä huomattavasti.1211 

Vertailutietojen valossa Oulun Sivistysseuran kirjasto oli siis huomattavan 
suuri, ja sitä myös käytettiin runsaasti. Lainaajien lukuhalu vaikuttaa tilastojen 
perusteella suorastaan valtavalta, sillä he ahmivat lukemista parhaimmillaan lähes 
kirja viikossa -vauhtia. Todellisuus lienee kuitenkin ollut karumpi; sellainen, jo-
hon Sivistysseuran johtokunta oli jo kirjaston säännöissä varautunut: ”Lainaisko 
joku, seuralle kuuluvia kirjoja y.m. semmoisille henkilöille, jotka eivät ole seuran 
osallisuudessa, maksakoon viisi markkaa ennen nimettyyn varastoon, joka kerral-
ta kuin hän semmoisesta tavataan”1212. Kirjaston säännöissä kiellettiin lainattujen 
kirjojen edelleen lainaaminen. Sakko oli varsin tuntuva, peräti 5 markkaa, se vas-
tasi seuran vuosijäsenmaksua. Lisäksi säädettiin, että jos henkilö kieltäytyisi mak-
samasta sakkoa, hänet suljettaisiin seuran jäsenyydestä koko kuluvan kalenteri-
vuoden ajaksi. Jo seuraavana vuonna johtokunnalla oli epäilyksiä väärinkäytök-
sistä. Eräät seuran jäsenet kantoivat nimittäin kirjastosta enemmän kirjoja kuin 
jaksoivat kohtuudella lukea. Johtokunta päätti tällöin, että yhdellä henkilöllä saa 
olla vain yksi kirja kerrallaan lainassa.1213 Lainausmäärät lainaajaa kohti eivät 
tästä kuitenkaan vähentyneet, vaan jatkoivat kasvuaan. Kirjojen kierrätys lienee 
siis jatkunut, kieltoa oli yksinkertaisesti liian vaikea valvoa. Se kuitenkin osoittaa, 
kuinka suuri vetovoima seuran kirjastolla oli. 

Lainausmäärien kasvaessa myös kirjaston hoitaminen kysyi enemmän voi-
mavaroja. Sivistysseura joutui vaihtamaan toimitilojaan kolmena vuonna peräk-
                                                        
1209 Werkko 1879, 35. 
1210 Se oli aloittanut vuonna 1862 vaatimattomasti 120 niteellä. Vuonna 1864 kirjoja oli jo 840 ja 
lainoja 3075. Vuoteen 1866 mennessä Turun Sivistysseura oli onnistunut kasvattamaan kirjastonsa 
1300 niteeseen, jolloin sen kirjastosta merkittiin yhteensä 5503 lainaa. Tästä lainausinto laantui niin, 
että vuonna 1868 lainausten määrä oli pudonnut noin kahteen ja puoleen tuhanteen. ”Bildningscirkelns 
års-sammanträde” (ilm) ÅU 15.11.1862; ”Bildningscirkeln var sistl. söndag” (pku) ÅU 28.11.1863; 
”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af dess tillvarelses nu 
tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864; ”Vid Bildningscirkelns årssammaträde” (art) ÅU 4.11.1865; 
”Berättelse för bildningscirkelns femte verksamhetsår” (art) ÅU ÅU 29.11.1866; ”Bildningscirkelns 
årsmöte” (art) 21.11.1867; ”Bildningscirkelns årsmöte” (art) ÅU 3.11.1868. 
1211 Werkko 1879, 35. 
1212 ”Ulosveto Sivistysseuran Oulussa, toimikunnan kokouksen kanta-kirjasta 22 p. tammikuuta 1867” 
(ilm) PT 30.1.1867. 
1213 BCU ptk 12.9.1868, Osa (OMA). 
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käin, 1868–70, eikä yli tuhannen niteen suuruisen kirjaston purkaminen, muutta-
minen ja kokoaminen käynyt kädenkäänteessä. Kirjat piti myös inventoida vuosit-
tain. Alkuvuodesta 1870 vapaaehtoisten mitta alkoi täyttyä. Johtokunnan ei autta-
nut muu kuin palkata Sivistysseuralle kirjastonhoitaja. Tehtävään valittiin neiti 
Josefina Haggren. Kahdeksankymmenen markan vuosipalkka maksettiin neljän-
nesvuosittain maaliskuun alusta lukien. Neiti Haggren toimi Sivistysseuran kirjas-
tonhoitajana ainakin vuoden 1871 loppuun asti.1214 

Yhdistyksen pöytäkirjoista voi lukea, että kirjaston asiat veivät johtokunnan 
kokouksissa paljon aikaa ja huomiota. Käsitellyistä pykälistä kirjastoasiat muo-
dostivat yhden suurimmista yksittäisistä asiakohdista. Sivistysseuran kirjasto oli 
kaupungin ykköskirjasto ja seuran lippulaiva. 

Sanomalehtien lukuhuone 

Kirjojen ohella sanomalehtien lukemista pidettiin sivistyneen ihmisen merkkinä, 
sivistysseuran oli siis lainakirjaston lisäksi tilattava jäsenilleen myös sanomaleh-
tiä. Kirjakaapit avattiin lainausta varten vain kaksi kertaa viikossa, mutta sanoma-
lehtiä sai tutkia lukuhuoneessa päivittäin.1215 Parina ensimmäisenä toimintavuon-
na seuralle tilatuista lehdistä ei ole tarkkoja tietoja, useita suomen- ja ruotsinkieli-
siä sanomalehtiä siellä oli kuitenkin luetavana. Sivistysseuraa muistutettiin suo-
menkielisten lehtien tarpeesta ja varoitettiin erityisesti seuraamasta turkulaisten 
esimerkkiä. Näiden lukuhuoneeseen kun ei kuulemma tilattu muita suomenkieli-
siä lehtiä kuin pakollinen Sanomia Turusta.1216 OWS:n levittämä tieto oli virheel-
linen. Turun Sivistysseuran toiminnassa ruotsin kielellä oli luonnollisesti ylivalta, 
mutta siitä huolimatta sen lukuhuoneeseen tilattiin alusta alkaen useita suomen-
kielisiä sanomalehtiä, vuonna 1868 jopa Oulun Wiikko-Sanomia.1217 

Vuodeksi 1869 tilattiin oululaisten lukuhuoneeseen kymmenen sanoma- ja 
aikakauslehteä, joista peräti seitsemän oli suomenkielisiä: Uusi Suometar, Sano-
mia Turusta, Suomen Lähetys Sanomia, Kristillisiä Sanomia, Oulun Wiikko-
Sanomia, Pietarin Sanomat, Kirjallinen kuukausilehti, Novellikirjasto, Helsing-
fors Dagblad, Åbo Underrättelser ja ruotsalainen Ny Illustrerad Tidning.1218 Seu-

                                                        
1214 BCU ptk 10.3.1870; 14.4.1870; 26.1.1871; 19.1.1872, Osa (OMA). 
1215 ”Turun Sivistysseuran” (pku) ST 31.1.1862; ”Sivistysseuran toimikunta saapi” (ilm) PT 9.3.1867; 
Sivistysseuran ptk 27.3 1868, Osa (OMA). 
1216 OWS 5.1.1867. 
1217 ”Turun Sivistysseuran” (pku) ST 31.1.1862; ÅU 3.11.1868.  
1218 BCU ptk. 11.12.1868; 1.1.1869, Osa (OMA). 
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raavana vuonna jätettiin tilaamatta Sanomia Turusta, Suomen Lähetys Sanomia, 
ja Kristillisiä Sanomia. Vain suomenkielisiä lehtiä karsittiin: Helsingfors Dagblad, 
Åbo Underrättelser ja Ny Illustrerad Tidning tulivat yhä lukuhuoneelle.1219 Lehti-
en lukumäärä väheni tästä niin, että vuodeksi 1871 Sivistysseura tilasi enää Ny 
Svensk Illustrerad Tidningin, Pietarin Sanomat, Tieto Sanomat sekä Kirjallisen 
Kuukausilehden.1220 Edes Oulun Wiikko-Sanomia ei ollut enää tilattujen lehtien 
joukossa. 

7.4.3 Teatteria, deklamointia ja kuorolaulua 

Vänrikki ja Kala-tyttö 

Lukemisen ohella jäseniä kannustettiin myös muihin kulttuuriharrastuksiin. Hel-
singin ja Turun seuroilla oli oma laulukuoro, ja molemmissa myös näyteltiin. 
Sivistysseurojen säännöissä johtokunta jopa velvoitettiin hankkimaan seuralle 
laulunjohtaja ”kohtuullista palkintoa vastaan”1221. Teatteriharrastusta ei Oulun 
Sivistysseuran säännöissä mainita, mutta lähteissä on viitteitä innokkaista harras-
tusnäyttelijöistä ja lausujista. Maaliskuussa 1868 ja toistamiseen huhtikuussa 
esitettiin seuran iltamissa yksinäytöksisen näytelmä Kala-tyttö.1222 Näytelmä oli 
seuran omien jäsenten tuottama ja esitettiin suomen kielellä.1223. Kala-tyttö oli 
yksinäytöksinen laulunäytelmä, joka kertoi lapsuuden ystävien, köyhistä oloista 
ylioppilaaksi ponnistaneen Yrjön ja orvoksi jääneen kalastajan tyttären Annan 
romanttisen jälleennäkemisen. Näytelmä kuului 1860- ja 1870-luvuilla suosituim-
piin suomenkielisiin seuranäytelmiin. Se levitti tehokkaasti nousevien fennomaa-
nien ideologiaa, sillä siinä sivistyneistö, joka ei ollut unohtanut omia juuriaan, 
löysi ylioppilaan hahmossa kadottamansa kansan, ”Kala-tyttö” Annan.1224 

Seuraavana vuonna harjoiteltiin toinenkin näytelmä, ruotsinkielinen komedia 
Inte en smula jaloux. Näytelmän esittivät seuran uudenvuodentanssiaisissa neiti 
Granqvist ja herrat Carlson, Wettersten ja Tornberg.1225 Karvarimestari-tehtailija 
Wettersten oli seuran pitkäaikainen varainhoitaja ja kauppias Tornberg vuodesta 
                                                        
1219 BCU ptk 12.12.1869, Osa (OMA). 
1220 BCU ptk 26.1.1871, Osa (OMA). 
1221 ”Hänen Keisarillisen Majesteetin Päätös” OWS 8.6.1867. 
1222 ”Sivistysseuran jäsenet” (ilm) OWS 7.3.1868 ja 11.4.1868. 
1223 Vuosikertomus 1867–68, Osa (OMA). 
1224 ”Kala-tyttö. Näytelmä, laululla, yhdessä kuvauksessa, L.-s:n tekemä” Otava 19.1.1861; Lehtonen 
1994, 277–278. 
1225 BCU ptk 1.1.1870, Osa (OMA).. 
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1868 varapuheenjohtaja. Myös neiti Granqvist ja herra Carlson olivat Sivistysseu-
ran omia jäseniä. Omien tuotantojensa lisäksi Oulun Sivistysseura järjesti myös 
vierailevien teatteriseurueiden tilausnäytäntöjä. 

Teatteriharrastukseen voi lukea myös lausunnan, sillä seuran kokouksista 
deklamoitiin ahkerasti. Runot olivat suurimmaksi osaksi ruotsinkielisiä, sellaisia 
kuin ”Kains Monolog”, Runebergin ”Fendrikkens Marknads Minne” ja ”Kull-
neff” sekä Topeliuksen ”Finlands Höjning” ja ”Åbo Domkyrka”. Lausujat maini-
taan ani harvoin nimeltä.1226 Valitut kappaleet Runebergin Vänrikki Stoolista kuu-
luivat ajan suosituimpiin runoesityksiin.  

Kuneliuksen kuoro 

Kuorojohtajan työ oli 1860-luvun sivistysseuroissa tehtävistä vaativimpia, mutta 
Oulussakin paikalle saatiin mitat täyttävä henkilö. Johtokunta palkkasi vuonna 
1867 musiikinopettaja Anton Bernhard Kuneliuksen. Tämä oli itse sivistysseura-
lainen ja kaupungin puuhakkaimpia musiikkimiehiä, juuri astunut Oulun alkeis-
oppilaitoksen laulunopettajan virkaan, jossa sittemmin toimi lähes 30 vuoden ajan 
(1864–1893) Kunelius järjesti laulukonsertteja, johti kaupungissa monia kuoroja, 
muiden muassa käsityöläisseuran ja kaupunkiseurakunnan kuoroja, ja julkaisi 
myöhemmin kuorolauluoppaan.1227  

Kunelius otti Sivistysseuran laulukuoron johtaakseen kohtuullisella 80 mar-
kan vuosikorvauksella. Turun Sivistysseuran laulunjohtajalle maksettiin vuonna 
1864 sama summa, mutta neljä kertaa arvokkaammassa ruplan rahassa.1228 Kuo-
roon liittyi kisällejä ja oppipoikia, koska harjoitukset pidettiin yhdistettynä käsi-
työläisten sunnuntaikoulun kuoron kanssa. Näin kuoro sai kaksi tuntia harjoitusta 
viikossa. Koska kuorossa oli käsityöläisoppilaita ja kisällejä, oli luonnollista, että 
ohjelmisto koostui suomenkielisistä lauluista. Tässä Sivistysseuran ensimmäises-
sä kuorossa oli parhaimmillaan nelisenkymmentä laulajaa,  jotka esiintyivät sään-
nöllisesti seuran kokouksissa ensimmäisenä toimintavuotena 1867. ”Laulanto 
olikin oikein hyvällä kannalla, sitä saattoi ihailla”, muisteltiin jälkeenpäin.”1229  

                                                        
1226 Pöytäkirjoissa on kirjattu lausujina herra A. Lundahl, kapteeni O. Carlson ja maisteri Heikel. BCU 
ptk 25.10.1868; 29.11.1868; 28.11.1869; 1.1.1870; 25.3.1871; 29.10.1871, Osa (OMA). 
1227 ”Kunnioitettaville laulun opettajoille” (pku) OWS 11.10.1873; Hautala 1976, 496; Palola 2000, 
203. 
1228 ”Berättelse om bildningscirkelns i Åbo verksamhet och tillstånd under loppet af dess tillvarelses 
nu tilländalupne tredje år” ÅU 22.11.1864. 
1229 ”Vähän sivistysseurasta” (läh) OWS 15.3.1873. 
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Ahkeralla Kuneliuksella oli kuorotoiminnan kehittämisideoita. Vuoden 1868 
alussa seuran johtokunta sai käsiteltäväkseen kuoronjohtajan reilun palkankoro-
tuspyynnön ja suunnitelman vapauttaa jäsenmaksusta kuorossa laulavat käsityö-
läisoppilaat. Ehdotus vaikuttaa kaikin puolin järkevältä, saisihan seura näin ilmai-
seksi esiintyjiä kokouksiinsa.1230 Johtokunta sai nämä kuoron sisällä syntyneet 
ideat käsiteltäväkseen. Se myönsi Kuneliukselle palkankorostuksen, ei kuitenkaan 
täysimääräisenä vaan 160 markkaan nostettuna. Jäsenmaksukysymyksessä se 
päätyi kisälleille ja oppipojille epäedulliseen ratkaisuun.1231 Johtokunta ilmeisesti 
oletti, että kuoro jatkaisi entiseen malliin.  

Toisin kuitenkin kävi, sillä kehitys oli jo ottanut uuden suunnan. Hyvin soiva 
kuoro oli houkutellut mukaan uusia laulajia alemmasta porvaristosta, ”mestareita 
ja kanslistejakin”.1232 Uusien jäsenten myötä nousi vaatimuksia ohjelmiston laa-
jentamisesta. Harjoitusajat esitettiin jaettavaksi niin, että sunnuntaikoulun harjoi-
tusajalla laulettaisiin suomeksi, kun taas sivistysseuran ajalla laulettaisiin ruotsik-
si. Uudet laulajat olivat sitä mieltä, ettei suomen kielellä ollut tarpeeksi sivistynei-
tä lauluja. Tästä nousi kuoron sisällä kova kiista. Käsityöläisnuoret eivät sulatta-
neet sitä, ettei heidän varoillaan perustetussa seurassa kelvannut laulaa suomeksi, 
mutta heidän kantansa jäi vähemmistöön.1233 Tuloksena oli käsityöläisnuorison, 
siis Sivistysseuran perustajajäsenten, joukkoero seuran jäsenyydestä. Huhtikuussa 
1868 kuultiin seuran iltamissa uuden linjan mukaisesti ruotsinkielisiä lauluesityk-
siä.1234 

Tämä pienimuotoinen kulttuuritaistelu ei tehnyt hyvää lauluharrastukselle. 
Kuorotoiminta lakkasi nähtävästi vuoden mittaan kokonaan, sillä vuonna 1869 
johtokunta ilmoitti maksavansa Kuneliukselle palkkion vain, mikäli laulajia il-
maantuisi.1235 Sanomalehdessä ilmoitettiin tammikuun lopussa 1869 kuoroharjoi-

                                                        
1230 BCU ptk 7.1.1868, Osa OMA. 
1231 BCU ptk. Februari 1868 [ei päivämäärää], Osa OMA.  
1232 ”Vähän sivistysseurasta” (läh) OWS 15.3.1873. 
1233 Kielikysymys nousi yhteiskunnalliseksi vedenjakajaksi 1860-luvun lopulla. Seuraava vuosikym-
men, ja varsinkin sen loppupuoli, merkitsi Oulussa kiivaiden kielitaistelujen aikaa. Väestön jakautu-
misesta kielen mukaan saa luotettavia tietoja vasta vuodesta 1880 lähtien, mutta kaupungin ruotsinkie-
listen lukumäärä lienee 1860-luvulla ollut vajaan kymmenen prosentin paikkeilla. Helsinkiin ja Tur-
kuun verrattuna luku on alhainen. Oulun ruotsinkielisten suhteellinen osuus vaihteli vuosina 1880–
1910 viiden ja kahdeksan prosentin välillä. Varakkaimmat kauppiaat ja virkamiehet kuuluivat tieten-
kin ruotsinkielisiin, mutta säätyläisten kieltä puhuttiin muuallakin merkkinä sosiaalisesta noususta. 
Käsityöläisoppilaat vaihtoivat kisällin arvoon kohottuaan nimensä ruotsinkieliseen ja mielellään 
käyttelivätkin paremman väen kieltä. Saukkonen 1933, 85–86; Juva 1962; 365–368; Hansson 1982, 
94. 
1234 BCU ptk 11.4.1868, Osa OMA. 
1235 BCU ptk 21.1.1869, Osa OMA. 
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tusten aloittamisesta.1236 Ilmoitus oli pelkästään ruotsiksi, joten Sivistysseuran 
kuorotoiminta oli siirtynyt kokonaan ruotsinkielisten käsiin. Ilmeisesti jonkin 
verran laulajia kuitenkin ilmaantui, sillä myöhemmin samana vuonna, toukokuun 
alussa, kuoro lauloi Oulujoen siltojen vihkiäisjuhlassa –  suomeksi.1237 Mistään 
pitkäaikaisesta elpymisestä ei ollut kysymys. Vuonna 1870 oltiin jälleen samassa 
tilanteessa: Kuneliukselle maksettaisiin kuoronjohtamisesta vain, mikäli lauluhar-
joitukset käynnistyisivät.1238 Näin ei enää tapahtunut, ja nyt Kuneliusta pyydettiin 
vuoden mittaan useaan otteeseen järjestämään illanviettoihin musiikkiesityksiä. 
Tämäkään ei aina onnistunut, sillä tirehtöörillä oli paljon muita kiireitä. Sivistys-
seura joutui joskus jopa sovittamaan omat juhlansa Kuneliuksen aikatauluun.1239 

Sivistysseuran alkuperäinen toimintakonsepti joutui tosimielessä koetukselle 
juuri seuran kuorotoiminnassa. Paineita tuli sekä kuoron sisältä että sen ulkopuo-
lelta. Johtokunnalla olisi ollut keinoja kohtuullistaa jäsenmaksuaan ja saada sa-
malla vastikkeeksi ohjelmaa iltamiinsa. Se otti asiassa kuitenkin virkavaltaisen 
kannan ja teki ruotsinkielisiä suosivia päätöksiä. Kuoron toiminnassa oikeastaan 
tiivistyivät ne kiistakysymykset, johon Sivistysseura sittemmin kokonaan kaatui.  

7.5 Sivistysseuran viime vaiheet 

7.5.1 Toiminta takkuilee 

Oulun Sivistysseura oli toiminut vuodesta 1867 aina 1870-luvun alkupuolelle asti. 
Toiminta oli laaja-alaista ja näkyvää, osin kohtuullisen menestyksellisestäkin. 
Seura pyöri suurimmaksi osaksi johtokuntansa varassa, eikä sen työtä ei varmasti 
helpottanut varhain puhjennut ristiriita kaupunkilaisrahvaan odotusten ja toimin-
nan tosiasiallisen suuntautumisen välillä. Oulun Wiikko-Sanomia julkaisi jo huh-
tikuussa 1869 toimituksessa laaditun kirjoituksen, jossa Sivistysseuraa kritisoitiin 
seuraavin sanankääntein: 

Kaupungissamme on, kuten lukijamme tietänevät, niinsanottu sivistys-seura 
jo neljättä vuotta ollut olemassa. Sen perustaminen herätti, erittäinki alhai-
semmassa kansanluokassa, ison ihastuksen; he kun käsittivät sen tarkoitukse-
na olevan, niinkuin tuo lieneekin, vähitellen poistaa sitä jyrkkää erotusta eri 

                                                        
1236 ”De, hvilka önska deltaga” (ilm) OWS 23.1.1869. 
1237 ”Oulusta” (pku) OWS 8.5.1869. 
1238 BCU ptk 10.3.1870, Osa OMA 
1239 BCU ptk 15.11.1870; 20.12.1870; 25.3.1871; 15.6.1871, Osa OMA. 
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kansanluokkien välillä -- : Kuitenkin on jo kotvan aikaan kuulunut valituksia 
siitä, että sitä mukaa kuin henkilöitä ylhäisemmästä säätyluokasta on sanot-
tuun seuraan ilmaantunut, ovat alhaisempain luokkain jäsenet vähitellen ve-
täytyneet pois entisiin seuroihinsa.1240 

Sivistysseura ei siis vastannut odotuksia. Varsinkin sen alkuunpanijat käsityöläis-
luokassa olivat odottaneet seuralta säätyvastakohtaisuuksia lieventävää panosta. 
Erisäätyisten ihmisten tuominen samaan sosiaaliseen tilaan oli kuitenkin vaikeaa. 
Jommankumman oli väistyttävä, ja tässä tapauksessa rahvas veti sen johtopäätök-
sen, ettei sivistysseura ollut heitä varten.  

Kirjaston hoitaminen oli alusta alkaen suuritöinen urakka, ja sivistävien ilta-
huvien järjestäminen kävi aikaa myöten yhä raskaammaksi. Johtokunnan voima-
varat alkoivat vuosien mittaan ehtyä. Ensimmäiset väsymisen merkit ilmenivät 
vuodenvaihteessa 1869–70. Kirjasto suljettiin inventaariota varten joulun alla.1241 
Johtokunta järjestäytyi vasta helmikuun alussa, jolloin uudeksi kirjastonhoitajaksi 
valittiin lehtori Petter Hällfors. Varamiehenä jatkoi entinen kirjastonhoitaja A. 
Lund. Kirjojen uloslainauksessa avustamaan nimettiin lisäksi seuran jäsenistä 
kruununnimismies G. A. Åhlberg, lääninkontoristit A. Zimmerman ja E. Dahlbeck 
sekä tehtailija A. Holm.1242 Peräti neljän apulaisen nimittäminen kertoo siitä, että 
johtokunta ymmärsi kirjastonhoidon vaikeudet ja tajusi sen vaativan entistä 
enemmän työvoimaa. Inventaario saatiin valmiiksi tammikuun loppuun mennes-
sä, ja kirjaston avaamista yritettiin tavanmukaisesti helmikuun alussa: ensin 
12.2.1870, sitten viikkoa myöhemmin. Molemmista päivämääristä ilmoitettiin 
paikkakunnan lehdessäkin.1243 Kirjakaapit pysyivät kuitenkin suljettuina, ja kirjas-
to avattiin sivistysseuralaisille lopulta vasta maaliskuun puolivälissä. Lainaustoi-
minta oli ollut pysähdyksissä melkein kolme kuukautta.1244  

Kirjaston avaaminen viivästyi, koska lehtori Hällforsin johdolla kaikki kirjas-
tonhoitajat kieltäytyivät kirjojen vastaanotosta ja uloslainauksesta. Pöytäkirjat 
vaikenevat asiasta käydystä keskustelusta, mutta riita johtokunnassa lienee ollut 
melkoinen. Siitä kertovat jo helmikuussa OWS:ssa julkaistut turhat kirjaston ava-
usilmoitukset. Lopulta johtokunnan ei auttanut muu kuin palkata Sivistysseuralle 
kirjastonhoitaja. Tehtävään löydettiin neiti Josefina Haggren, joka toimi Sivistys-
seuran kirjastonhoitajana ainakin vuoden 1871 loppuun asti, kenties pitempään-
                                                        
1240 ”Kaupungissamme on” (pku) OWS 24.4.1869. 
1241 BCU ptk 12.12.1869, Osa. OMA. 
1242 BCU ptk 1.2.1870, Osa (OMA). 
1243 ”Bildningscirkelns bibliothek öppnas” (ilm) OWS 5.2.1870; 19.2.1870. 
1244 BCU ptk 10.3.1870, Osa (OMA). 
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kin.1245 Kiista oli kiivas, eikä Hällfors välittänyt sen jälkeen kovin ahkeraan joh-
tokunnan kokouksissa enää käydä. Sen verran riitely otti rehtorin kunnian pääl-
le.1246  

1870-luvun puolella ilmaantui muitakin toiminnallisia vaikeuksia. Lauluhar-
joituksia käynnisteltiin uudelleen kevättalvella 1870, mutta jo huhtikuun puolivä-
lissä oli ilmoitettava, ettei kuorotoimintaa kannattanut jatkaa, niin vähäinen määrä 
musiikinharrastajia ilmaantui harjoituksiin.1247 Huhtikuussa ilmeni, että johtokun-
nan oli jälleen etsittävä huoneisto kirjastolle ja lukuhuoneelle. Uusien tilojen löy-
täminen ei ollut helppoa, ja vasta toukokuun lopussa sihteeri Lindström saattoi 
ilmoittaa, että uusi huoneisto oli löytynyt leskirouva Ravanderin kartanolta Halli-
tuskadulla. Varakirjastonhoitaja Lund ja järjestysmies Åström saivat vain muuta-
ma päivän aikaa kirjaston siirtoon.1248  

Kevätkausi 1870 oli seuralle kaiken kaikkiaan vaikea. Sivistäviä iltahuveja 
onnistuttiin järjestämään vain kaksi kertaa, helmikuussa ja maaliskuussa.1249 Ke-
säkuussa Oulun Wiikko-Sanomissa julkaistiin jälleen kriittinen kirjoitus, jossa 
arvosteltiin suorin sanoin toiminnan laantumista: 

Minkä tähden Oulun kaupungin sivistysseura ei pidä enää kokouksia ja huvi-
tuksia tänä vuonna, kuten muinakin vuosina? Tästä vuodesta on jo kuudes 
kuukausi päättymässä ja ainoastaan kaksi kokousta on pidetty, ehkä, jos en 
väärin ole kuullut, niitä pitäisi olla joka kuukausi; vaan eikö tämä seura tar-
vinnekaan sääntöjä noudattaa? Ainoa sivistys, mitä koko seura tuottaa, on siis 
mielestäni se, minkä kirjasto tuottaa. Tämä kirjasto on jotensakin hyvässä 
kunnossa. Mutta ei suinkaan tätä seuraa asettaissa tarkoitettu ainoastaan 
hankkia sivistystä kirjastosta, vaan myös kokouksista, joissa sitten pidetään 
puheita, sekä muuten käytetään itseään säädyllisesti.1250 

Moitteet tulivat asiasta, mutta epäkohta lienee ollut johtokunnan tiedossa muuten-
kin. Iltamien vähäisyys oli merkki siitä, että kolmatta vuotta toimineelta johto-
kunnalta alkoivat ideat loppua. Vuoden 1871 lehtien tilauksesta päättäminenkin 
jätettiin uudelle johtokunnalle.1251 Syyskaudella kokoustoiminnan pelasti ruotsa-
laisen sotilassoittokunnan vierailu, joten vuodesta 1868 Sivistysseuran johdossa 

                                                        
1245 BCU ptk 26.1.1871; 19.1.1872, Osa (OMA). 
1246 Sivistysseuran pöytäkirjoja 1870, passim, Osa (OMA). 
1247 BCU ptk 10.3.1870; 14.4.1870, Osa (OMA). 
1248 BCU ptk 14.4.1870; 27.5.1870, Osa (OMA); Hautala 1976, 295–296. 
1249 BCU ptk 20.2.1870; 20.3.1870, Osa (OMA). 
1250 ”Sananen sivistysseurasta” (läh) OWS 25.6.1870. 
1251 BCU ptk 8.12.1870, Osa (OMA). 
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ollut puheenjohtaja, merikapteeni Cannelin saattoi päättää kautensa seuran joh-
dossa kunnialla. 

Merikapteenin luotsaama johtokunta oli kuitenkin ehtinyt vaikuttaa Oulun 
Sivistysseuran toimintaan tavalla, jota Uuden Suomettaren kirjeenvaihtaja analy-
soi myöhemmin seuraavasti: 

Niin kutsutuita sivistys-seuroja on täällä joskus pidetty ja ne perustettiinkin 
oikeastaan käsityöläisten ja sällien hyödyksi. Niissä pidettiin alussa joitakuita 
suomalaisia luennoita. Näihin aikoihin sitä vastaan ei ollenkaan suomalaisia 
esittelyitä ole pidetty; vaikka tosin joitakuita ruotsalaisia. Kummako siis, jos 
sivistys-seuramme on kadottanut entisen merkityksensä; nyt niissä ei käy ol-
lenkaan yhteistä kansaa; ne ovat vaan tanssiseuroja.1252 

Kirjoittaja tiivistää Sivistysseuran pahimmaksi ongelmaksi kielikysymyksen. 
Seuran alkutaipaleella pidettiin tosiaan esitelmiä vielä suomeksi, luennoihan esi-
merkiksi rovasti Fogelholm seuran perustavassa kokouksessa rahvaan kielellä.1253 
Sittemmin siirryttiin esitelmissä säätyläisten suosimaan ruotsin kieleen. Suomen-
kieliset jäivät toiminnasta pois, ja kirjeenvaihtajan mukaan Sivistysseura näivettyi 
säätyläisväestön keskinäiseksi kerhonpidoksi.  

Tässä vaikeassa tilanteessa seuralla oli edessään sukupolven vaihdos. Vuonna 
1871 puheenjohtajan nuija ojennettiin pankkivirkailija J. G. Ståhlbergille, joka 
edellisenä vuonna oli valittu johtokuntaan. Johtokunnan jäsenistä vaihtui samalla 
yli puolet. Vanhoista jäivät mukaan enää kirjastovastaavat Hällfors ja herra A. 
Lund, samoin rahastonhoitaja Wettersten sekä sihteeri, lääninkanslian vahtimesta-
ri Lindström.1254 Kaksi viimeksi mainittua olivat ainoina jäljellä vuoden 1868 
johtokunnasta.  

Ståhlberg ei saanut Sivistysseuraan tarvittavaa muutosta aikaan. Johtokunnan 
työmoraalikin laski selvästi. Puheenjohtaja ei johtokunnan rivijäsenenä ollut ko-
vinkaan ahkera kokouksissa kävijä. Hän ryhdistäytyi kyllä uuden virkansa myötä, 
mutta muu johtokunta ei seurannut hänen esimerkkiään. Kahdestatoista johtokun-
nan jäsenestä kävi kokouksissa vuonna 1871 enää keskimäärin viisi.1255 Johtokun-
ta oli enää hädin tuskin toimintakykyinen. Vuonna 1872 alkavalle kaksivuotis-
kaudelle sen jäsenyydestä luopuivat Ståhlberg, Lindström, Ravander ja Tornberg. 

                                                        
1252 ”Oulusta helmik. 13 p:nä” (läh) US 23.2.1872. 
1253 ”Tämän kaupungin sivistysseuran” (pku) PT 30.1.1867; ”Tänne nykyään perustettu Sivistysseura” 
(pku) OWS 2.2.1867. 
1254 BCU ptk 26.1.1871, Osa (OMA). 
1255 Sivistysseuran pöytäkirjoja 1871, passim, Osa (OMA). 
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Uusiksi jäseniksi valittiin mm. musiikkitirehtööri Kunelius ja kaupunginlääkäri 
Olsoni.1256 Tämä johtokunta ei kuitenkaan jättänyt mitään jälkiä pöytäkirjoihin. 
Tuskin se edes järjestäytyi.  

7.5.2 Lopettamiskokoukset 

Oulun Sivistysseuran vuosikokous 28.1.1872 jäi pöytäkirjojen mukaan seuran 
viimeiseksi normaaliksi kokoukseksi. Sen jälkeen seuran ylle laskeutui lähes 
parin vuoden hiljaisuus, ja seuraava elonmerkki kuultiin vasta joulukuussa 1873. 
Tehtailija K. R. Åström oli kutsunut Seurahuoneelle 15.12.1873 Sivistysseuran 
jäseniä ja johtokunnan edustajia. Paikalle saapui kourallinen tuttua väkeä, herrat 
Tornberg, Wettersten, J. Åström, Edlund, Hehkonen ja Lindström. Viimemainittu 
seuran pitkäaikaisena sihteerinä laati keskustelusta pöytäkirjan.1257  

K. R. Åström oli vuonna 1869 perustetun Oulun Käsityö- ja teollisuusyhdis-
tyksen puheenjohtaja.1258 Hän valitti, että sivistysseura oli jo parin vuoden ajan 
ollut toimimatta ja että arvokas kirjasto oli koko ajan maannut tyhjän panttina. 
Åström esitti, että Käsityö- ja teollisuusyhdistys voisi alkaa huolehtia siitä. Vasta-
palveluksena se ottaisi hoitaakseen sivistysseuran velat. Åström korosti, että juuri 
Käsityö- ja teollisuusyhdistys olisi lähinnä oikeutettu kirjaston käyttöön, koska ”-- 
handtverksgillena i tiden varit de som ej allenast tagit initiativet till spts stiftande 
utan och till detsammas disposition förärat fyrahundra mark kontanta pennin-
gar.”1259 Tehtailija painotti entisten kisällikiltojen osuutta Sivistysseuran perusta-
misessa: ne olivat yhdistyksen alkuunpanijoita, alkuperäisiä ideoijia ja myös al-
kupääoman sijoittajia. Åströmin ehdottama järjestely vaikuttaa johdonmukaiselta. 
Koska vuoden 1868 laki kaupasta ja elinkeinosta oli lakkauttanut ammattikunta-
laitoksen, käsityöelinkeinon harjoittajat kuuluivat nyt uuteen Käsityö- ja teolli-
suusyhdistykseen.1260 Kirjasto olisi Sivistysseuran arvokkaimpana omaisuutena 
Käsityö- ja teollisuusyhdistyksessä lähes alkuperäisessä käytössään.  

Åströmin ehdotus kohtasi kuitenkin vastarintaa, kaikki eivät olleet noin vain 
valmiita luopumaan kirjakokoelmasta. Entisen sivistysseuran käsityöläinen lähtö-
kohta tosin myönnettiin, mutta samalla huomautettiin, että seuran säännöt antoi-
                                                        
1256 BCU ptk 28.1.1872, Osa (OMA). 
1257 BCU ptk 15.12.1873, Osa (OMA). 
1258 Hautala 1976, 159. 
1259 ”-- aikoinaan juuri käsityökillat eivät ainoastaan tehneet aloitetta yhdistyksen perustamiseksi, 
vaan myös sen käyttöön lahjoittivat neljäsataa markkaa käteistä rahaa.” BCU ptk 15.12.1873, Osa 
(OMA). 
1260 Kekkonen 1987, 201; Klemelä 1999, 37. 
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vat mahdollisuuden kaikille yhteiskuntaluokille liittyä siihen. Sitä paitsi suurin 
osa kirjaston teoksista oli säätyläisiltä peräisin, Privatbibliothekin lahjoittamia. 
Sen vuoksi esitettiin, että ainoastaan perusteilla olevalla vapaapalokuntayhdistyk-
sellä olisi oikeus omistaa kirjasto. Tämän vastaehdotuksen takana lienee ollut 
kauppias J. A. Hehkonen, yksi sivistysseuran perustajajäsenistä. Hehkonen oli 
näihin aikoihin aktiivisesti mukana perustamassa kaupunkiin vapaapalokuntaa ja 
ymmärsi hyvin laadukkaan kirjaston merkityksen yhdistystoiminnalle.1261 Vaikka 
kokouksessa ei vielä päästy ratkaisuun seuran tulevaisuudesta, käy kirjatuista 
mielipiteistä ilmi, että Sivistysseuran toiminta katsottiin päättyneeksi. Sivistysseu-
rasta puhuttiin pöytäkirjassa entisenä seurana, ja kokoukseen osallistuivat seuran 
entiset jäsenet. Vuosina 1872–73 oli tuskin kerätty jäsenmaksujakaan.  

Kirjastokysymys ratkaistaisiin kutsumalla koolle uusi kokous. Lauantaina 
20.12.1873 oli Oulun Wiikko-Sanomissa ilmoitus: 

Muutamain n.k. Sivistys-seuran osakasten ja johtokunnan jäsenten kesken pi-
detyssä kokouksessa sovitun päätöksen johdosta kutsutaan tämän kautta 
kaikki sanotun seuran viimeiset osakkaat ja erinomattain sen perustajat sekä 
johtokunnan jäsenet yleiseen kokoukseen kaupungin seurahuoneessa maanan-
taina 22 p. sisällä-olevata joulukuuta, kello 7 j.p.p., jossa tilaisuudessa tulee 
päätettäväksi josko Sivistys-seuran kirjasto ja muut oikeudet annettaisiin hoi-
dettavaksi täkäläiselle käsityöläis-yhtiölle, taikka muulla tavalla täytettäisii; 
ja muistutetaan, että poisolevaiset saavat tyytyä läsnäolevaisten päätöksiin. 
Oulussa 15 p. jouluk. 1873. Käskystä: Lindström.1262 

Ilmoitus julkaistiin myös ruotsiksi. Seurahuoneelle ei tälläkään kerralla saapunut 
suurta joukkoa. Paikalla olivat Sivistysseuran jäsenistä ainostaan tehtailijat K. R. 
Åström, A. J. Wettersten ja A. Holm, maisteri Heikel, kauppias J. A. Hehkonen, 
räätälimestari S. J. Forsberg, musiikkitirehtööri A. Kunelius, herra A. Lund, lää-
ninkanslisti Lindsröm sekä räätälikisälli Halst. Viimemainittu oli tilaisuudessa 
sivistysseuran perustajien, siis käsityöläiskisällien edusmiehenä. Lindström piti 
jälleen pöytäkirjaa. Tässä kokouksessa ei ainakaan pöytäkirjan mukaan soraääniä 
esiintynyt. Oulun Sivistysseuran kirjasto luovutettiin Käsityö- ja teollisuusyhdis-
tyksen haltuun. Yhdistys hoitaisi toimielintensä kautta kirjastoa ja sitoutuisi pitä-
mään sen siinä kunnossa kuin oli kirjat vastaanottanut. Järjestely olisi voimassa 
toistaiseksi, kunnes toisin päätetään. Tärkeää seikka oli, että Sivistysseuran velat, 

                                                        
1261 BCU ptk 15.12.1873, Osa (OMA); VPK:n ptk 2.2.1874, Oulun VPK:n arkisto (OMA). 
1262 ”Muutamien n.k. Sivistys-seuran osakasten” (ilm) OWS 20.12.1873. 
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joiden tarkka määrä ei vielä ollut selvillä, siirtyisivät Käsityö- ja teollisuusyhdis-
tyksen vastattaviksi. Sivistysseuran viimeinen johtokunta olisi näin ollen vastuista 
vapaa. Pian kävi ilmi, että seuran velat olivat sangen kohtuulliset, noin 450 mark-
kaa.1263  

Oulun Sivistysseura lopetti virallisesti toimintansa 22.12.1873. Sivistyksen 
saralla se oli sinnitellyt lähes päivälleen seitsemän vuotta, seuran perustava koko-
us oli kutsuttu koolle 23.12.1866. Aikaan mahtui sekä lihavia että laihoja vuosia. 
Ensimmäiset kolme vuotta 1867–1869 olivat varsin vireän toiminnan kautta. 
1870-luvulle tultaessa toiminta osoitti hiipumisen merkkejä, ja vuonna 1871 se 
kääntyi selvään laskuun. Vuosina 1872–1873 seura ei käytännöllisesti katsoen 
toiminut lainkaan, ja joulun alla 1873 sille pantiin lopullinen piste. 

7.6 Sivistystä pohjan perille 

Oulun Sivistysseuran perustaminen osui dramaattisesti 1860-luvun suuriin nälkä-
vuosiin. Toiminnan loppuminen ajoittui puolestaan seuraavan vuosikymmenen 
taloudellisen nousukauden kynnykselle. Taloudellisesti tämä oli hyvin vaikeaa 
aikaa, varsinkin kuolontalvi 1867–68, joka osui toiminnan alkuvaiheisiin. Kau-
punki toipui kurimuksesta, eikä Sivistysseurakaan sammunut alkukierroksilleen.  

Tiedot seuran jäsenmäärästä ovat puutteelliset, mutta lähteiden perustella voi 
päätellä, että toiminnassa oli varsinkin alussa ja ankarimpaan aikaan runsaasti 
tavallista kansaa. Tämä on luonnollista, sillä seura oli perustettu käsityöläiskisäl-
lien toimesta. Toisen toimintavuoden myötä seuran toiminnasta tuli entistä näyt-
tävämpää. Ala-alkeiskoulun juhlasalista siirryttiin keväällä 1868 kaupungin ko-
meimpaan paikkaan, Seurahuoneen suureen saliin. Iltamat keräsivät siellä vuoden 
mittaan noin kolmeen tuhanteen nousevan kävijämäärän. Ohjelmisto oli monipuo-
lista: luentoja, runonlausuntaa, musiikkiesityksiä, joskus näytelmäkappaleitakin. 
Ilta päättyi Oulussakin aina tanssiin, jonka kasvatuksellisena tavoitteena yhä oli 
nostaa rahvas seurustelutavoissa paremman väen tasolle. Lienee selvää, että sivis-
tysseuran viihteellisemmäksi käyvä toiminta rinnastui ajan oloon kiusallisesti 
kuolonvuosista toipuvan kaupungin arkeen.  

Iltamien tarjoaman henkevän tapakulttuurin lisäksi sivistysseura huolehti jä-
sentensä kirjallisesta sivistyksestä kirjaston ja lukuhuoneen kautta. Kirjasto saikin 
erinomaisen pesämunan, kun kaupungin arvostettu yksityiskirjasto Privatbibliot-
hek lahjoitti seuralle kokoelmansa, toista tuhatta nidettä. Kokoelmaa kartutettiin 

                                                        
1263 BCU ptk 22.12.1873, Osa (OMA); VPK:n ptk 1.10.1875, Oulun VPK:n arkisto C:1 (OMA). 
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pariinkin otteeseen, ja 1870-luvulle siirryttäessä sivistysseuran kirjastosta kuitat-
tiin vuosittain lähes 5000 lainausta. Lainausmäärät olivat seuran jäsenmäärään 
nähden valtavia, ja kirjasto osoittautuikin ajan mittaan seuran kestävimmäksi 
aikaansaannokseksi. Toimintaa lopetettaessa oli 3000 markasta vakuutettu kirjasto 
haluttua omaisuutta. 

Sivistysseurojen toiminta oli monipuolista, mikä kysyi hyvien organisointitai-
tojen lisäksi paljon varoja. Oulussa seuran menot olivat vaatimattomalla tasolla 
Turkuun ja Helsinkiin verrattuna. Silti ne nousivat jo vuonna 1868 yli kahteen 
tuhanteen markkaan. Talous ei aivan pysynyt tasapainossa, velkaa syntyi tästä 
lähtien jonkin verran joka vuosi. Toiminnan päättyessä sitä oli noin 450 markkaa. 

Tanssilattiatasa-arvon tiellä oli Oulussakin monta korkeaa kynnystä. Ensim-
mäinen nousi koko 1800-luvun toisen puoliskon keskeistä yhteiskunnallisesta 
raja-aidasta: maassa puhuttiin kahta kieltä. Juuri 1860-luvulla eri väestöryhmien 
väliset suhteet alkoivat kärjistyä kielikysymyksen ympärille. Kaikki varhaiset 
sivistysseurat näyttävät meillä olleen ruotsinkielisiä. Turussa ja varsinkin Helsin-
gissä oli niin paljon ruotsinkielistä rahvasta, ettei työväki jäänyt kokonaan toi-
minnan ulkopuolelle. Näin ei ollut Oulussa. Alussa sivistysseuran toiminta oli 
kaupungin suomenkielisen enemmistön kannalta sellaista kuin pitikin. Kokouk-
sista ja muusta toiminnasta ilmoiteltiin toimintavuonna 1867 pelkästään suomek-
si, mikä oli tuiki poikkeuksellista ja osoitti, että seuran toiminta oli vakavissaan 
tarkoitettu työväelle. Vuodesta 1868 alkaen ilmoitukset Oulun Wiikko-Sanomissa 
muuttuivat kaksikielisiksi. Tämä puolestaan viesti halusta saada herrasväkeä seu-
raan entistä enemmän. Kirjastoon hankittiin vuonna 1868 suomenkielisiä kirjoja 
ja lehtiä, mutta samalla kartutettiin reippaasti ennestään vahvaa ruotsinkielisten 
kirjojen osastoa. Seuran laulukuoro näyttää aluksi olleen suomenkielinen, sitten 
kaksikielinen ja lopuksi pelkästään ruotsinkielinen, mikä viittaa siihen, että kuo-
ron sisällä käytiin pienimuotoista kielitaistelua. Iltamaohjelmisto; näytelmät, ru-
not ja lauluesitykset muuttuivat vuosien mittaan myös ruotsinkieliseksi. Juuri 
tähän, suomenkielistä rahvasta syrjivään kehitykseen kiinnitettiin huomiota seu-
ran toimintaa kriittisesti arvioivissa aikalaislausunnoissa. Mikäli seura olisi tosis-
saan pyrkinyt tasa-arvoon, se olisi toiminut juuri päinvastoin, suomenkielistä 
tarjontaa lisäämällä. 

Vaikka Oulun Sivistysseura pyrki luomaan uusia ja tasa-arvoisempia sosiaali-
sen kanssakäymisen muotoja, kaupungin hierarkkinen todellisuus ei tasa-arvoon 
taipunut. Säätyläisneitosilla oli varmasti suuria vaikeuksia kelpuuttaa rahvaan 
nuorukaisia tanssikavaljeereikseen. Koska jäsenistö koostui lupaavan alun lähes 
yksinomaan alemmasta porvaristosta, ei kirjastokaan päässyt hyödyttämään kau-
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pungin rahvasta. Sivistysseurassa valta ja henkinen pääoma olivat yhdistyksen 
johtokunnassa, joka parista kisällijäsenestä huolimatta oli sekin tiukasti alemman 
porvariston käsissä. Yhteiskunnan hierarkkisen rakenteen murtaminen yhteisen 
yhdistyksen sisällä osoittautui siis ajan oloon liian suureksi tehtäväksi. Oulun 
Sivistysseura jäi muiden sivistysseurojen tapaan lyhytikäiseksi, ja tärkeimpänä 
syynä aikalaiset näkivät, että seura oli koostunut ”erimutkaisista ainemista”. 
Erisäätyisten ihmisten tuominen samaan sosiaalisen vuorovaikutuksen tilaan oli 
vielä liian vaikeaa. 
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8 Työväen sivistysseurat tasa-arvoa 
tavoittelemassa 

Suomalaiseen työväenliikkeeseen ja sen historiankirjoitukseen on iskostunut pe-
rioditermi ”wrightiläinen”. Nimitys juontuu vuonna 1883 perustetun Helsingin 
Työväenseuran puheenjohtajalta Viktor Julius von Wrightiltä, ja työväenliikkeen 
katsotaan alkaneen meillä juuri wrightiläisyyden myötä. Työväki oli kuitenkin 
alkanut vähin erin hakeutua omaan yhdistyselämään jo vuosikymmeniä ennen 
wrightiläisiä työväenseuroja. Tätä varhaista toimintaa on käsitelty historiantutki-
muksessa vähän, eikä sille ole vakiintunut sopivaa nimitystä. Sitä on kutsuttu 
vanhastaan ”porvarillisen työväenliikkeen ajaksi”, ”seurallisuuden ajaksi” tai 
vähättelevästi ”vaistonvaraiseksi toiminnaksi”. Nykyisin ajalle ominaisia työväen 
yhteistoimintamuotoja on kutsuttu”ei-poliittisiksi työväenseuroiksi”.  

Työväki alkoi Suomessa järjestäytyä seuroihin ja yhdistyksiin jo 1860-
luvulla. Melkein heti ilmiöön kiinnitettiin myös aikalaishuomiota. Ammattikunti-
en alasajon vuoksi käsityöläisten katsottiin tarvitsevan sellaisia seuroja, joita 
Ruotsissa oli vastaavana murroskautena 1840-luvulla menestyksellisesti perustet-
tu. Jo 1870-luvun puolivälissä Suomessa toimi tai oli toiminut niin paljon erilaisia 
työväenseuroja, että järjestäytymisestä kiinnostunut liberaali lehtimies Robert 
Castrén saattoi ryhmitellä ne neljään alalajiin: apuyhtiöihin, raittiusseuroihin, 
sekalaisiin yhdistyksiin ja sivistysseuroihin. Viimemainittua hän piti kaikkein 
levinneimpänä lajina. Luokittelunsa mallina Castrén käytti hyvin tuntemiaan poh-
joismaisia työväenseuroja. Niissä pääasiallisena toimintamuotona oli laaja-alainen 
sivistystyö: säännölliset kokoukset, kirjastojen ja sanomalehtilukusalien ylläpito 
sekä kuoro- ja näyttämöharrastus. Pohjoismaisissa työväenseuroissa olivat alusta 
alkaen olleet edustettuina kaikki sosiaaliluokat tehtaiden työväestä aina yhteis-
kunnan huipulle. Seurojen pyrkimyksenä oli edistää sopua eri yhteiskuntaluokki-
en välillä. 

Castrénin aikalaishavainnot on sittemmin saaneet historiankirjoittajilta vah-
vistetusta, sillä myös meillä tiedetään perustetun useita sivistysseuroja. Olen tässä 
tutkimuksessa ottanut tehtäväkseni tutkia käsityöväen järjestäytymistä sivistys-
seuroihin. Tarkastelen erityisesti kolmea suurta 1860-luvun sivistysseuraa Turus-
sa, Helsingissä ja Oulussa. Castrénin jälkiä kulkien olen myös etsinyt suomalai-
selle järjestäytymiselle taustaa Ruotsista ja Tukholman sivistysseurasta. Toisaalta 
olen seurannut myös kansainvälisten vaikutteiden kulkureittejä entiseen emämaa-
han. Perusajatuksena on ollut ymmärtää kotimaista järjestäytymistä laajempien 
kansainvälisten virtauksien kautta. 



 

 348 

Saksalainen sivistysseuraliike leviää Pohjoismaihin 

Eurooppalaisen työväenliikkeen varhaisinta historiaa on tutkittu suhteellisen mo-
nipuolisesti. Esimerkiksi saksalaisen työväenliikkeen alkuvaihe tunnetaan hyvin. 
Liikkuvaan ammatinharjoittamiseen omistautuneiden saksankielisten käsityöläis-
ten tiedetään jo varhain käyttäneen tukikohtinaan erityisiä sivistysseuroja, Bil-
dungsvereine. Nämä seurat olivat usein kirjapainajien perustamia, mutta heihin 
liittyi käsityökisällejä ja muita työläisiä. Heidän lukumäränsä ylitti pian perustaji-
en määrän. Järjestäytyminen alkoi jo 1830-luvulla, ja ensimmäiseksi aatteelliseksi 
työväenjohtajaksi saksalaisella kielialueella nousi 1840-luvun alussa räätälinkisäl-
li Wilhelm Weitling.  

Ahtaista poliittisista oloista johtui, että Pariisi nousi saksalaisen työväenliik-
keen ensimmäiseksi keskukseksi. Siellä toimineen Oikeamielisten liiton innoitta-
mia sivistysseuroja syntyi useita paitsi muualle Ranskaan, myös Saksan maihin, 
Sveitsiin, Belgiaan ja vihdoin Englantiin. Sivistysseurat pitivät yhteyttä kirjeen-
vaihdon välityksellä. Radikaalien saksalaisten uudeksi keskukseksi nousi 1840-
luvun myötä vapaamielinen Lontoo, mutta silloin Weitling oli jo ajatumassa 
maanmiestensä keskuudessa sivuraiteelle. Vuonna 1847 Lontoon Saksalaisten 
työläisten sivistysseuran radikaalit tilasivat ohjelmakirjoituksen, joka sitten ilmes-
tyi nimellä Kommunistisen puolueen manifesti. Ainakin toinen sen kirjoittajista, 
hän, jonka nimi yleensä mainitaan ensinnä, oli tämän sivistysseuran jäsen. Kun 
sen samana vuonna muotoiltiin jo Kommunistiliittoa, kerrottiin kokousedustajille, 
että Oikeamielisten liiton alaosastona toimi sivistysseura ainakin tusinassa saksa-
laisessa kaupungissa. Jäsenmäärältään suurimpiin kuuluvassa Hampurin Sivistys-
seurassa oli 450 jäsentä. 

Kisällivaellusten kautta Keski-Euroopan radikaalit vaikutteet kulkeutuivat 
myös Skandinavian maihin. Pohjoismaisen työväenliikkeen vastaisen kehityksen 
kannalta saksalainen käsityöläiskommunismi sivistysseuroineen oli tärkeä esiku-
van antaja. Radikaali norjalainen työväenjohtaja Marcus Thrane oli kääntynyt 
matkoillaan Manner-Euroopassa Weitlingin seuraajaksi. Hän tutki tämän kirjoi-
tuksia ja tutustui omakohtaisesti myös ranskalaiseen sosialismiin ja sen johtaviin 
edustajiin. Thrane perusti kotimaahansa ensimmäisen työväenseuran vallanku-
mousvuonna 1848. Liike kasvoi tavattoman nopeasti, mutta viranomaiset onnis-
tuivat nujertamaan radikaalit thranelaiset jo 1850-luvun alussa. Emämaahan 
Ruotsiin oli tällöin levinnyt maltillisempi työväen sivistysseuraliike, jonka seuro-
ja oli maassa tuolloin jo kolmisenkymmentä. Ensimmäisenä pohjoismaisena työ-
väenseurana pidetään vuonna 1845 perustettua Tukholman sivistysseuraa. 



 

 349 

Tukholmassa toimineen sivistysseuran lähimmäksi esikuvaksi on ehdotettu 
mainittua Hampurin Sivistysseuraa. Suoran vaikutuskanavan olemassaoloa on 
lähteiden valossa kuitenkin vaikea osoittaa. Saksalaisella sivistysseuraliikkeellä 
oli alusta alkaen vahva poliittinen viritys. Se pyrki työväen poliittisten oikeuksien 
ja taloudellisen aseman parantamiseen. Myös Thranen johtamat norjalaiset työvä-
enseurat esiintyivät poliittisin vaatimuksin. Ruotsalainen sivistysseuraliike omak-
sui esikuviltaan valistustyön, mutta siltä puuttuivat vahvat työväen omat vaikutta-
jat ja liike keskittyi lähes yksinomaan työväen sivistyksellisten tarpeiden edistä-
miseen. Näin se liittyi saksalaisvaikutteiden lisäksi myös Englannista esikuvia 
saaneeseen liberaaliin kansansivistysideologiaan. Tukholman sivistysseuran pe-
rustajilla näyttää tosin olleen myös poliittisia tavoitteita, mutta ennen kuin en-
simmäinen toimintavuosi oli kulunut loppuun, perustajat tavoitteineen oli työn-
netty sivuun ja seura johdettu poliittisesti vaarattomalle sivistystyön uralle. 

Ruotsalaiset sivistysseurat olivat yleensä käsityöläisten ja näitä lähellä olleen 
alemman porvariston alulle panemia. Seurojen perustaminen ajoittui elinkeinova-
pauden murrosvaiheeseen ja ammattikuntien hajottamiseen. Pelättiin, että siteen 
katkettua mestarin perhepiiriin käsityöläisnuorukaiset joutuisivat turmion tielle. 
Uhkaavasta vaarasta heidät pelastaisi ennen kaikkea monipuolinen sivistys.  

1840-luvun loppu jäi ruotsalaisten sivistysseurojen suuruudenajaksi. Jo seu-
raavan vuoskymmenen puolivälissä suurin osa seuroista oli lakannut toimimasta. 
Tukholman Sivistysseura pystyi kuitenkin sinnittelemään aina 1860-luvun alkuun, 
samoin toinen suuri, Göteborgin sivistysseura. Viimeisenä valot sammutti lähes 
kolmen vuosikymmenen toiminnan jälkeen Karlskronan sivistysseura vuonna 
1876.  

1840-luvun aatteellinen murros  

Työväen sivistysseurojen perustamista edelsi liberaalin julkisuuden muotoutumi-
nen. Kun Ruotsissa puuhattiin sivistysseuroja, herättiin Suomessakin kommen-
toimaan sivistysseuraliikkeen taustalla myllertävää yhteiskunnallista murrosta. J. 
V. Snellman oivalsi ensimmäisten joukossa, että kehitys saattaisi meilläkin johtaa 
vastakohtaisuuksiin. Hän hahmotteli ratkaisuksi työväenluokan henkisen kasvun 
tukemista ja kommentoi myönteisesti Englannin chartistiliikkeen keskuudesta 
noussutta työläiskirjallisuutta. Snellman näki siinä myönteisen osoituksen työväen 
omasta kulttuuriharrastuksesta. Ohjelmallisena tavoitteena hänellä oli työväen-
luokan nostaminen sivistyksellisesti sille tasolle, että se voisi yhteisenä kansana 
liittyä kansallisen kulttuurin rakentamiseen. 
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Snellman tarkasteli asioita makrotasolta, mutta toinen 1840-luvulla aloittanut 
sanomalehtimies, Zachris Topelius, seurasi työväen elämää paikallisesta näkö-
kulmasta. Topelius kiinnitti huomiota Helsingin pientenlasten kouluihin, hyvänte-
keväisyyteen, keinotteluun, asuntokurjuuteen ja työväen vapaa-ajan viettoon. 
Viimemainitusta kirjoittaessaan hän arvosteli Helsingin oloja samaan tapaan kuin 
ihailemansa ruotsalainen runoilija C. J. L. Almqvist. Vaikka Almqvist oli yhteis-
kunnallisesti varsin radikaali kirjoittaja, nuori Topelius näyttää pitäneen häntä 
kirjallisten vaikutteiden ohella myös yhteiskunnallisten herätteiden lähteenä. 

Konservatiivinen hallintokoneisto ja vanhakantainen virkamieskunta eivät 
suvainneet keskustelua yhteiskunnallisista epäkohdista. Vallankumousvuonna 
1848/49 suuriruhtinaanmaan rajat pyrittiin sulkemaan läntisiltä vaikutteilta niin 
tiiviisti kuin mahdollista. Vanhaan pääkaupunkiin Turkuun oli kuitenkin ehtinyt 
viestejä naapurimaan sivistysseuroista. Sensuurin hieman lievennyttyä 1850-
luvun alussa muuallakin Suomessa kirjoitettiin sivistysseuroista. Vuosikymmenen 
puolivälissä hahmoteltiin jo sellaista käsityöläiskoulutuksen uudistusta, jossa 
lähestyttiin suurten ruotsalaisten sivistysseurojen toimintaa luentoineen, kirjastoi-
neen ja lauluharjoituksineen. Krimin sodan päätyttyä ja hallitsijanvaihdon jälkeen 
tehtiin ensimmäiset konkreettiset esitykset suomalaisten sivistysseurojen perus-
tamiseksi. 

Sivistysseurojen vuosikymmen 

Yhteiskunnallisen uudistustyön 1860-luvulla sallittiin vihdoin sivistysseurojen 
perustaminen meillekin. Vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla oli toimin-
nassa yhtä aikaa kolme suurta käsityöläisten sivistysseuraa: Turussa Åbo Bild-
ningscirkeln, Helsingissä Handtverkaresångföreningen/Sällskap för Bildning och 
Nöje ja Oulussa Bildningscirkeln i Uleåborg. Ruotsalainen sivistysseuraliike oli 
saanut alkunsa, kun käsityötä ylläpitäneet ammattikuntarakenteet lakkasivat toi-
mimasta. Kolmelle suomalaiselle sivistysseurakaupungille oli myös yhteistä pe-
rinteisen käsityön vahva asema. Turku ja Helsinki olivat maan suurimmat käsi-
työkaupungit, Oulu puolestaan Pohjois-Suomen käsityön keskus. Kaikissa niissä 
ryhdyttiin laajamittaiseen yhteistoimintaan tarkoituksena paikkakunnan työväen-
luokkaisen nuorison herättely hyödyllisiin ja sivistäviin ajanvietteisiin. 

Käsityöläisnuoriso ei kuitenkaan odottanut toimettomana sivistysseurojen pe-
rustamista. Kisällien omaehtoinen näytelmä- ja kuorotoiminta oli alkanut Helsin-
gissä niinkin varhain kuin 1840-luvun lopulla. Turkuun ehdotettiin työväen sivis-
tysseuraa perustettavaksi vuonna 1856, mutta vasta kolme vuotta myöhemmin 
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kisällien ja oppipoikien sunnuntaikoulussa aloitettu kuorotoiminta vei hanketta 
eteenpäin. Ouluunkin oli työväekä varten perustettu kirjasto jo 1850-luvun lopul-
la. 

Maan ensimmäinen sivistysseura Turussa sai toimiluvan keisarilta kesällä 
1861. Se perustettiin kisällikuoron pohjalle. Käsityöläisten lisäksi hankkeeseen oli 
liittynyt turkulaisista kulttuurivaikuttajista etummaisena N. H. Pinello, joka kiilasi 
itsensä seuran puheenjohtajaksi. Kymmenvuotisen toimintansa aikana Turun Si-
vistysseura organisoi varsin laajalle ulottuvan sivistystoiminnan. Sen onnistui 
kerätä noin parin tuhannen niteen kirjasto, ylläpitää päivittäin auki olevaa sano-
malehtien lukusalia, organisoida laulukuoro ja vireä näytelmäkerho sekä järjestää 
jäsenilleen ja muille kiinnostuneille säännöllisesti esitelmä- ja tanssi-iltamia. Tu-
run Sivistysseuran jäsenmäärä nousi parhaimmillaan päälle kuuden sadan, mutta 
kokouksiin saattoi osallistua tuhatkin sivistyksen ystävää. Kesäjuhlat olivat kaik-
kein suosituimpia, niille kokoontui parhaimmillaan 1 500 hengen suuruinen jouk-
ko. Åbo Bildningscirkeln toimi koko vuosikymmenen ja lopetti toimintansa Au-
ragillet-nimisenä toukokuussa 1870. 

Helsingissä sivistysseura kasvoi melkein kuin huomaamatta olemassa olevas-
ta toiminnasta, käsityöläisten laulu- ja näyttämöharrastuksesta. Jo 1840-luvun 
lopulla Lars Johan Källströmin verstaan maalarinkisällit alkoivat järjestää pieni-
muotoista näytelmätoimintaa. Tästä kehkeytyi vuonna 1857 käsityöläiskisällien 
kuoro Handtverkaresångföreningen, josta tuli sivistyshistoriallisesti merkittävä 
yhdistys, ylioppilaslaulun ohella se oli kuorotoiminnan uranuurtajia Suomessa. 
Vuonna 1864 Käsityöläisetn lauluseurasta muodostettiin sivistysseura, ja sääntön-
sä se sai turkulaisilta. Jäsenkuntaa laajennettiin huomattavasti, mutta nimi säilyi 
entisenä. Tärkeänä taustavaikuttajana toimi turkulaisten varhaista liikkeellelähtöä 
hieman kademielellä seurannut Zachris Topelius. Lauluseuralla oli kokoustoimin-
tansa lisäksi kirjasto lukusaleineen ja jäseniäkin parhaimmillaan melkein yhtä 
paljon kuin turkulaisilla, lähes kuusisataa. Tässä mielessä se muistutti Turun Si-
vistysseuraa, mutta säätyläispiirien ohjaus ja valvonta oli Helsingissä vahvempaa 
kuin vanhassa pääkaupungissa. Kun seuran toiminta vuonna 1870 loppui, sen 
nimi oli ehtinyt vaihtua (Sällskap för Bildning och Nöje), eikä toiminta enää pal-
joa muistuttanut käsityöläisestä alkuperästä. 

Kolmas 1860-luvun suuri sivistysseura perustettiin vuonna 1866 Pohjois-
Pohjanmaalle Ouluun. Turun ja Helsingin sivistysseurat näyttävät perustamisvai-
heessaan läpäisseen viranomaisvalvonnan varsin sujuvasti. Oulun kohdalla, kau-
kana kenraalikuvernöörin ja senaatin valvovien silmien alta, kehotettiin erityisesti 
läänin kuvernööriä seuraamaan ja valvomaan seuran toimien lainmukaisuutta. 
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Kaupungin kolme suurinta kisällikiltaa sijoitti yritykseen huomattavan rahan-
summan, mutta hanke pääsi liikkeelle varsinaisesti vasta kaupungin johtavien 
virkamies- ja porvarispiirien myötävaikutuksella. Toiminta alkoi joulukuussa 
1866. Oulun Sivistysseura oli Turun ja Helsingin seuroja pienempi. Jäseniä sillä 
oli parhaimmillaankin vain noin kolmasosa, mutta kaikessa pyrittiin seuraamaan 
turkulaisten esimerkkiä. Erityisen vireää oli Oulun Sivistysseuran kirjastotoimin-
ta. Seura toimi 1870-luvun alkuun asti, mutta joulukuussa 1873 sillekin pantiin 
lopullinen piste. 

1860-luvusta tuli näin suomalaisten sivistysseurojen vuosikymmen. Käsityö-
kisällit halusivat sivistyksen avulla säilyttää tuntuman alempaan porvaristoon, 
johon heillä ammattikuntien lakkauttamisen myötä ei ollut entisen laista ylenemi-
sen mahdollisuutta. Paremmissa piireissä haluttiin puolestaan valmentaa käsityö-
läisistä sivistystyön avulla entistä parempia työntekijöitä. Erityisen huolissaan 
oltiin kaikkialla kapakoiden ja anniskelupaikkojen houkutuksista. Lääkkeeksi 
tarjottiin samaa kuin jo sunnuntaikouluja perustettaessa: parempaa tekemistä, 
koulunkäyntiä ja opiskelua sunnuntai-iltapäivisin.  

Suomessa ei kuitenkaan syntynyt ruotsalaisten esikuvien kaltaista sivistysseu-
raliikettä. Sivistysseuroja voitiin ylipäätään perustaa vain suurimpiin kaupunkei-
hin, joissa oli riittävä määrä käsityöläisiä ja useita ammattikuntia. Kaupungistu-
misaste oli kuitenkin meillä alhainen ja kaupunkijärjestelmä kehittymätön. Yli 
10 000 asukkaan kaupunkeja oli Suomessa 1860-luvulla ainoastaan kolme (Hel-
sinki, Turku ja Viipuri), mutta viimemainittuun ei perustettu vielä sivistysseurojen 
vuosikymmenellä omaa yhdistystä. Sivistysseuraa ei myöskään perustettu Vaa-
saan, Poriin tai Kuopioon, vaikka ne olivat Oulun kokoisia, noin 5 000 asukkaan 
kaupunkeja, Vaasa ja Pori lisäksi Pohjanlahden rannikkokaupunkeja suorine kan-
sainvälisine yhteyksineen. Kenties niistä puuttuivat Paulinin, Ockenströmin tai 
källströmiläisten kaltaiset vahvat kisällivaikuttajat. Viidenteen saman kokoluokan 
kaupunkiin Tampereelle perustettiin aivan vuosikymmenen alussa sivistysseuraksi 
kutsuttu yhdistys, mutta se toimi suuria sivistysseuroja huomattavasti suppeam-
malla ohjelmalla. 

Sivistysseuraliikkeen suomalainen haara 

Ruotsissa sivistysseuroja perustettiin noin kolmekymmentä, Suomessa vain kol-
me. Sivistysseurojen pääasiallinen toiminta-aika kesti naapurimaassa 1840-luvun 
puolivälistä seuraavan vuosikymmenen puoliväliin, meillä sivistysseurat olivat 
1860-luvun ilmiö. Ruotsissa sivistysseurat olivat kiistatta kansanliike, mutta 
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Suomessa vain kolmen sivistysseuran perustaminen tekee varovaiseksi: oliko 
meillä lainkaan mitään sivistysseuraliikettä. 

Eroavuuksista huolimatta suomalaisilla ja ruotsalaisilla sivistysseuroilla oli 
paljon yhteistä. Turussa perustettua ensimmäistä sivistysseuraa ei keksitty tyhjäs-
tä. Kaupungissa oli 1840-luvulta alkaen seurattu ruotsalaista sivistysseuraliikettä 
ja erityisesti Tukholman Sivistysseuraa. Siitä kirjoitettiin Åbo Tidningarissa jo 
seuran ensimmäisten vuosijuhlien jälkeen syksyllä 1846, ja seuraavan vuoden 
jouluna turkulaisesta kirjakaupasta sai jo ostaa kirjan Tukholman Sivistysseurasta. 
Sanomalehden vastaavana toimittajana ollut Pinello teki vuonna 1856 konkreetti-
sen ehdotuksen sivistysseuran perustamisesta Turkuun, koska Ruotsissa niitä oli 
hänen mukaansa jokaisessa vähänkin tärkeämmässä kaupungissa. Kun aloite sit-
ten toteutui, perustamishanketta sivusta seurannut Topelius totesi hänkin esikuvan 
tulleen Tukholmasta. Nämä esimerkit osoittavat, että meillä yhä jaettiin samaa 
julkista keskustelua entisen emämaan kanssa. 

Myös kisällikuntaa lähellä olevan sivistyneistön ja alemman porvariston liit-
tyminen käsityöväen sivistyshankkeisiin sai mallinsa Ruotsista. Suomalaisissa 
sanomalehdissä oli vuosikymmenien ajan seurattu naapurimaan yhteiskunnallisia 
oloja. Taloudelliset rakenteet, joissa perinteisillä käsityöläisillä oli elinkeinoelä-
män murroksesta huolimatta keskeinen asema, tarjosivat vertailukohtia maiden 
välille. Ikään kuin itsestään selvänä tosiasiana pidettiin, että Suomessa on mah-
dollista toimia samalla tavalla kuin Ruotsissa. Sanomalehtiä lukevan ja naapuri-
maissa matkustelevien tehtaanisäntien ja käsityömestareiden herääminen 1860-
luvulla laajempaan vastuuseen työväkensä sivistyksellisistä tarpeista oli tämän 
johdosta luonnollista. Turun Sivistysseuran vaikuttajista Ruotsissa olivat vanhas-
taan matkustelleet Pinello ja toimittaja-kustantaja J. W. Lillja. Seuran keskeisellä 
käsityöläisvaikuttajalla, tehtailija Frans Paulinilla oli yhteyksiä Ruotsiin. Helsin-
gissäkin viitattiin ruotsalaisiin esikuviin, kun kaupungissa vuonna 1862 ryhdyttiin 
hankkimaan Käsityöläisten Lauluseuran laajentamista sivistysseuraksi. 

Sivistysseuroissa koettiin myös yhteenkuuluvuutta eri kaupunkien välillä. 
Helsingissä sääntöjä muokattaessa tukeuduttiin turkulaisten sääntökirjaan. Sivis-
tysseuraksi muuttunut lauluseura sai sittemmin innokkaan johtokunnan jäsenen 
mainitusta Helsinkiin muuttaneesta Paulinista, joka näin ehti vaikuttaa kahdessa 
sivistysseurassa. Myös Oulussa perustettiin Sivistysseura käyttämällä Turun sään-
töjä mallina, paikka paikoin sanamuotoja myöten. Sekä Helsingistä että Oulusta 
pidettiin yhteyttä Turun sivistysseuraan. Oululaiset lähettivät vuonna heinäkuussa 
1868 onnittelusähkeen kesäjuhliaan viettävälle Turun Sivistysseuralle. Sähkee-
seen myös vastattiin. Kun Turussa samana vuonna vietettiin seuran uuden huo-
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neiston vihkiäisjuhlaa, tilaisuuteen toi terveisensä henkilö, joka juuri oli vieraillut 
Helsingissä sikäläisen seuran kokouksessa. Helsinkiläiset olivat pyytäneet välit-
tämään lämpimät onnittelut uusien tilojen johdosta. 

Mikäli muutamaa 1860-luvilla toiminutta suomalaista sivistysseuraa tarkas-
tellaan vain kotimaisena ilmiönä, ne eivät vaikuta kovinkaan merkittäviltä ajan 
suurten kansanliikkeiden rinnalla. Näkökulmaa vaihtamalla syntyy kuitenkin uusi 
asetelma: 1860-luvun suomalaiset sivistysseurat voi nähdä myöhäisenä haarana 
ruotsalaista sivistysseuraliikettä, jonka takaa hahmottuu puolestaan eurooppalai-
sen työväenliikkeen varhaiskausi. Turun Sivistysseuran merkitys korostuu tässä 
asetelmassa entisestään, sillä se toimi kansainväiset vaikutteet välittävänä solmu-
kohtana toisaalta Tukholman, toisaalta Helsingin ja Oulun välillä. Liike tuli Suo-
meen viiveellä, sillä käsityöläiset joutuivat elinkeinovapauden käynnistämään 
murrokseen myöhemmin kuin Ruotsissa, ja pitkällä matkalla sivistysseura-aate 
väistämättä myös väljähtyi. Saksalainen radikalismi oli kaukaiseen suuriruh-
tinaanmaahan ehdittyään laimentunut vaarattomaksi huvitoiminnaksi. Meillä ei 
ole jälkiä edes sellaisista suhteellisen vaatimattomista poliittisen vaikuttamisen 
yrityksistä, joita Tukholman sivistysseurassa tehtiin 1840-luvun lopulla. 

Tasa-arvoa tanssilattialla 

Sivistysseurat kuuluivat vapaapalokuntaliikkeen ohella oloissamme ensimmäisiin 
joukkojärjestöihin, joiden tarkoituksena oli koota saman katon alle sekä yhteistä 
kansaa että säätyläistöä. Yhtenä tavoitteena oli tasoittaa yhteiskunnassa vallitsevia 
luokkaeroja. Tätä harmonisointia on pidetty jonkinlaisena suomalaisen sivistys-
seura-aatteen kulmakivenä. 

Seuroissa pyrittiinkin eri tavoin saattamaan eri yhteiskuntaluokat sopusoin-
tuun keskenään. Omintakeisimmillaan tämä näkyi tavoitteessa ulottaa tasa-arvo 
tanssilattialle asti. Perinteisesti huvielämä oli noudattanut tarkoin säätyrajoja, 
mutta 1860-luvun murroskaudella säätyjen välisessä tanssissa nähtiin mahdolli-
suus saattaa eri kansankerrokset kosketuksiin toistensa kanssa. Samalla se oli 
keino ulottaa sivistävä tapakasvatus erityisesti käsityöläisnuorisoon. Rahvaan 
tapoja pidettiin yleisesti raakoina, joten säätyläispiirien sivistyneeseen tapakult-
tuuriin kuuluneen tanssin uskottiin jalostavan rahvasta. Tämäkin toiminnallinen 
innovaatio oli alun perin Tukholmasta. Asia oli periaatteellisesti tärkeä, sillä 
”tanssiseurojen” järjestäminen mainittiin erikseen Turun ja Oulun sivistysseurojen 
sääntöjen tarkoituspykälässä. Helsingissäkin tanssittiin, vaikka sitä ei säännöissä 
nimenomaan edellytetty. 
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Yhteiskuntaluokkia harmonisoivat pyrkimykset on nähty kaikkien sivistys-
seurojen keskeisenä pyrkimyksenä, mutta kuva oli todellisuudessa monisyisempi. 
Seurojen johdossa toimineen herrasväen pyrkimys luokkaveljeyteen oli kyllä 
aktiivia ja aloitteellista, sillä ylemmillä säädyillä oli tarve löytää aito ja alkuperäi-
nen kansa, jonka kanssa yhteistä isänmaata voitiin rakentaa. Tukholmassa tätä 
linjaa edusti puhtaimmillaan sivistysseuran toinen puheenjohtaja Ossian Borg, 
joka sepitti seuralle useita kristillis-isänmaallisia runoja. Suomessa Runeberg ja 
Vänrikki Stool olivat sivistysseurojen lausuntaesitysten ylivoimaisia suosikkeja. 
Helsingin ja Oulun seuroissa näyteltiin hyvällä menestyksellä ”Kala-tyttöä”, Ou-
lussa jopa alkukielellä eli suomeksi. Tässä laulunäytelmässä vaatimattomista 
oloista ylioppilaaksi ponnistellut nuorimies Yrjö kosii köyhää kalastajan tytärtä 
Annaa, joka alun hankaluuksien jälkeen suostuu ylioppilaan vaimoksi. Kun Anna 
epäröi epäsäätyisen avioliiton mahdollisuuksia, Yrjö toteaa: ”…jos minulla on 
tiedon sivistystä, niin sinulla on sydämen puhtaus ja tunnon hellyys, ja niin me 
tarvitsemme toisiamme ja näiden avuin kautta me voimme tulla onnellisiksi, toi-
mittaa hyvää ja olla hyödyllisiä.” Mikäli sivistysseura-aatteelle olisi laadittu käsi-
kirja, jotain tällaista siinä olisi lausuttu. Ei ihme, että ”Kala-tyttö” oli suosittu 
seuranäytelmä kaikkialla, missä sivistyneistö etsi yhteyttä yhteiseen kansaan. 

Sivistysseurojen harrastamalla sivistyksellä oli loppujen lopuksi käytännölli-
nen sisältö. Tanssilla ajateltiin kehitettävän tapakulttuuria, mutta sen oheen ja 
kestävämmäksikin osoittautuivat ajan oloon kirjalliset harrastukset: esitelmätilai-
suuksien järjestäminen ja kirjasto-lukusalien ylläpitäminen. Käsityöläiset korosti-
vat itsekin mielellään tietopuolisen sivistyksen kartuttamista. Sen avulla he kat-
soivat parhaiten kurovansa kuilua kaupunkien säätyläisväestöön. Kirjallisuus, 
johon luettiin romaanien ja tietokirjojen lisäksi myös ”sanomalehtikirjallisuus”, 
oli tämän vuoksi tärkein sivistymisen väline, ja kaikki sivistysseurat uhrasivat 
huomattavan osan voimavaroistaan kirjastojen ja lukusalien ylläpitämiseen. Ou-
lussa sivistysseura ylläpiti jopa kaupungin vilkkainta kirjastotoimintaa. Kansan-
kirjastotoiminta oli vasta idullaan, ja mahdollisuus lainata omasta kirjastosta toi 
sivistysseuran jäsenyyteen selvää lisäarvoa. 

Varsinaisen tanssilattiatasa-arvon tulokset jäivät vähäisiksi. Sivistysseurat ei-
vät kyenneet murtamaan säädynmukaisen huvittelun perinnettä. Jonkin verran 
ylioppilasnuorukaisia tansseissa kävi, mutta säätyläisneidot eivät niistä kiinnostu-
neet. Rahvas sai esitelmien jälkeen huvitella sivistysseuroissakin keskenään. Kun 
toiminnan lähtökohdat olivat kuitenkin idealistiset, ei säätyläistö jaksanut vuodes-
ta toiseen järjestää monipuolista toimintaa. Yrjö ei sivistysseuroissa lopultakaan 
löytänyt Annaansa.  
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Isäntävaltaa ja patriarkaalista säätelyä 

Kaikinpuolinen valvominen, tarkkailu ja sanktiointi oli melkeinpä sääntönä var-
haisessa yhdistyselämässä. Sivistysseuroille saatiin perustamislupa keisarin ja 
tämän virkamiehistön ankaran tutkinnan jälkeen. Sääntöihin lisättiin pitkässä 
viranomaiskäsittelyssä rutiininomaisesti kielto harrastaa poliittisia puheita. Läänin 
kuvernöörit valvoivat yhdistysten toimia, ja puheenjohtajat valvoivat johtokuntien 
kanssa käytännön toimintaa. Johtokunnissa tärkeintä oli säilyttää määräysvalta 
porvaristolla, aivan niin kuin kisällikuntien hallinnossa oli totuttu menettelemään. 
Yksinkertaisimmin se tapahtui määräämällä johtokunnan kokous sellaiseen ai-
kaan, ettei työtätekevillä ollut mahdollisuutta niihin osallistua. Myös yhdistysten 
vuosikokoukset pidettiin mielellään viikolla työväelle hankalaan aikaan.  

Sivistysseurat saivat kuitenkin alkunsa niin Ruotsissa kuin Suomessakin al-
haalta kasvavana toimintana. Kaikki tutkitut seurat perustettiin käsityöläiskisälli-
en omasta aloitteellisuudesta, ja kaikissa seuroissa heidät myös työnnettiin alun 
jälkeen syrjään. Tukholman sivistysseura perustettiin räätälikisällien keskuudessa. 
Oulussa kaikki kolme kaupungin kisällijärjestöä sijoitti varojaan sivistysseuran 
perustamiseen., mutta jäsenmaksuihin ei myönnetty kisälleille alennusta eikä 
suomenkieliselle kuorotoiminalle riittänyt johtokunnassa ymmärrystä. Turussa ja 
Helsingissä sivistysseura sai alkunsa kisällikuoron piiristä, ja porvaristo teki nii-
hin myöhemmin oman valtauksensa. Menettely Helsingissä muistutti 1840-
luvulla käytyä ja hyvin dokumentoitua valtataistelua Tukholman Sivistysseurassa. 
Siellä radikaaleiksi arvioidut perustajajäsenet syrjäytettiin seuran avainpaikoilta 
samalla kun johtoon nostettiin patriarkaalista harmonisointia ajaneet henkilöt. 
Ruotsalaisten menettelyä voi hyvällä syyllä kutsua vallankaappaukseksi, niin 
hyvin se oli suunniteltu ja toimeenpantu.  

Mikään ei paljasta sosiaalisen järjestelmän todellista luonnetta paremmin 
kuin yritys muuttaa sitä. Kriisit syntyvät helposti muutosten seurauksena. Tämän 
vuoksi tutkimuksessa on hedelmällistä jäljittää organisaatioissa piileviä ristiriito-
ja. Lähteet eivät anna suomalaisten sivistysseurojen sisällä käydyistä valtataiste-
luista yhtä yksityiskohtaista kuvaa kuin Tukholmasta, mutta myös Suomessa sää-
tyläistö joutui käsityöläisten vastustuksen vuoksi useassa tapauksessa käyttämään 
kokousteknisiä manöövereitä ja suoranaista järjestöväkivaltaa aikeittensa toteut-
tamiseksi. Jonkinlainen vallanvaihto jouduttiin jossain vaiheessa tekemään yksis-
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tään siitä syystä, että sivistysseurojen perustaminen oli yleensä tapahtunut käsi-
työläisten omasta aloitteesta.  

Turussa Pinello tunki itsensä puoliväkisin käsityöläisten perustaman seuran 
puheenjohtajaksi. Oulussa käytiin pienimuotoinen, kielikysymykseen kärjistynyt 
luokkasota kuoron laulukielestä. Ylintä valtaa sivistysseuroissa käytti säätyläisten 
ja sivistyneistön hallitsema johtokunta ja vuosikokous. Viimemainittu pyrittiin 
tavallisesti pitämään keskellä viikkoa ja mieluiten sellaiseen kellonaikaan, jolloin 
työväellä ei ollut mahdollista osallistua kokoukseen. On oikeastaan paradoksaalis-
ta, miten häikäilemättömiin järjestöllisiin toimiin turvauduttiin, jotta perinteinen 
isäntävalta olisi säilynyt seuroissa, jotka kuitenkin pohjimmiltaan pyrkivät har-
monisoimaan ja tasoittamaan yhteiskuntaluokkien välisiä eroja.  

Yksi kaikkein tehokkaimmista vallan mekanismeista sivistysseuroissa oli jä-
senyyden kontrollointi, sen lukumäärän sääteleminen ja suoranainen rajoittami-
nen. Sivistysseuroissa jäsenyys ulotettiin sääntöjen perusteella kaikkiin hyvämai-
neisiin kansalaisiin. Jäsenet hyväksyttiin johtokunnassa, joka käytännössä myös 
määritteli hyvämaineisuuden rajat. Tukholmassa suljettiin muilta kuin käsi- ja 
tehdastyöväen edustajilta pääsy seuraan. Turussa jäseniksi ei hyväksytty naispuo-
lisia tehtaantyöläisiä. Siellä kokouspaikkana käytettiin kaupungin seurahuonetta, 
jonka omistaja pelkäsi maksukykyisten asiakkaidensa kaikkoavan tehtaalaisten 
ilmaantuessa suureen saliin. Oulussa sivistysseuran johtokunta huomasi, että jäse-
neksi oli ilmoittautunut alaikäinen, eikä päästänyt häntä seuraan. Lapsilla voitiin 
tähän aikaan kyllä teettää aikuisten töitä, mutta sivistyksen hankkimista aikuisten 
seurassa ei pidetty sopivana. Johtokunta ei sallinut Oulussa minkäänlaisia helpo-
tuksia kisällien ja käsityöoppilasten jäsenmaksuihin. Tämä yhdessä muiden perus-
tajajäseniä syrjineiden päätösten kanssa näyttää karkottaneen käsityöläisnuorukai-
set seurasta kokonaan. 

Helsingissä Käsityöläisten Lauluseuran sääntöuudistuksessa päädyttiin rajoit-
tamaan työläisten lukumäärää varsin huonosti verhotulla verukkeella, että seuran 
tiloihin ei mahtuisi enempää väkeä. Tämä herätti ihmetystä jopa johtokunnan 
sisällä, mutta rajoitus vietiin läpi lopulta Topeliuksen arvovallalla. Sivistysseurak-
si muuntunut käsityöläisten oma lauluseura vallattiin näin säätyläisten valvontaan. 
Suomessa ei ollut vielä pitkään aikaan todellista vaaraa työväen joukkoesiintymi-
sistä, mutta ulkomailla sellaisia tiedettiin esiintyneen. Vuosi 1848 oli sen verran 
lähellä.  

On mielenkiintoista, miten vaikeaa edes työväelle tarkoitetuissa sivistysseu-
roissa oli hyväksyä rajoittamaton joukkojärjestäytymisen periaate. Sivistys oli 
sääty-yhteiskunnan työnjaon perusteella kuulunut sivistystä hankkineelle ja hallit-
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sevalle luokalle ja ajan mittaan oli muodostunut eräänlainen sivistyksen kenttä, 
jolla oli vakiintuneet toimijat ja toimintaa hallitsevat pelisäännöt. 1860-luvun 
sivistysseurat olivat meillä sivistyneistön ensimmäisiä yrityksiä raottaa oviaan 
työväestölle. Kun kenttää varovaisesti avattiin uusille ja toisiin sääntöihin tottu-
neille toimijoille, nousi tietenkin kysymys siitä, kuka määrittelee uudessa tilan-
teessa sivistyksen sisällön ja sivistystyön säännöt. Tässä yhteydessä sääty-
yhteiskunnan käytänteet sanelivat, ettei voitu perustaa työväenseuroja vaan seuro-
ja työväkeä varten. Suhteellisen vapaamielinenkin sivistyneistö pelkäsi työväen 
joukkovoiman kasvua. Työläisillä oli siksi mahdollisuus liittyä sivistysseuroihin 
vain rajoitetusti. Toisin kuin ajan ensimmäiset vapaapalokunnat, tutkitut sivistys-
seurat eivät hyvistä aikomuksista huolimatta kyenneet avaamaan oviaan avoimen 
massajärjerstäytymisen periaatteella.  

Käsityöläisten ja naisten sivistysseurat 

Sivistysseurat perustettiin työväkeä varten, mutta seuroihin kelpaava työväki 
määriteltiin kapeasti. Työväestöllä ymmärrettiin lähinnä kaupunkien käsityöläis-
nuorisoa, ennen kaikkea kisällejä. Tukholmassa torjuttiin ainakin vielä 1840-
luvulla tehtaantyöläisten pääsy sivistysseuraan. Kisälleillä olikin työtä tekevistä 
luokista ensimmäisenä valmiuksia liittyä ja sitoutua säännölliseen yhdistyselä-
mään. Käsityöläinen elämänmuoto oli perustunut ammattikuntien varaan, ja käsi-
työläisammattiin valmistautuvat sosiaalistuivat oppivuosinaan ammattikuntajär-
jestelmää ylläpitäviin kokoustoiminnan rutiineihin. Monet kisällit ainakin suu-
rimmissa käsityökaupungeissa joutuivat kisällivuosistaan lähtien ottamaan osaa 
omien kiltojensa toimintaan: huolehtimaan raha-asioista, päättämään pikkulai-
noista ja avustuksista, laatimaan sääntöjä ja säätämään rangaistuksia. Ennen kaik-
kea he olivat oppineet pitämään säännöllisiä kokouksia, joissa päätökset merkit-
tiin pöytäkirjoihin. Yleissivistävissä ilta- ja sunnuntaikouluissa he olivat oppineet 
lukemaan, ja mikä tärkeintä, myös kirjoittamaan. Viimemainittu ei perinteisessä 
kansansivistystyössä vielä mahtunut yhteen sisälukutaidon omaksumisen kanssa 
ja piti opetella erikseen. Kisällikirjan saadakseen käsityöläisnuorukaisten oli vuo-
desta 1858 lähtien osattava myös neljän laskutavan taito. Sitäkin tarvittiin yhdis-
tyselämässä. 

Täten ammattikuntakulttuurin lisäksi kaikki käsityöläisten normaaliin opin-
käyntiin kuuluneet asiat auttoivat pitämään yllä yhdistyselämää. Tavallinen kau-
punkirahvas muodosti väestön suuren enemmistön, karkeasti ottaen kolme nel-
jännestä kaupunkien asujaimistosta, mutta siltä tällaiset valmiudet puuttuivat 
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laajassa mitassa kokonaan. Se pääsi vaihtelevasti sivistysseuroihin mutta oli siellä 
käsityöläisten ja viime kädessä säätyläisten ehdoilla. 

Ammattikuntakulttuuriin kuului myös sivistysseurojen vahva säätyläisjohto, 
mestarithan valvoivat myös kisällikuntia. Olisi kuitenkin kohtuutonta väittää käsi-
työläisnuorison jääneen sivistysseuroissa ainoastaan sivistämisen kohteiksi. Jo-
kaisen 1860-luvun suuren sivistysseuran taustalla oli kiistatta ammattiin opiskele-
vien omaa aktiviteettia ja aloitetta. Turussa sivistysseura syntyi sunnuntaikoulun 
kisällikuorosta, joka ehti pitää kahdet kesäjuhlat ennen kuin sivistysseuran toi-
minta saatiin käyntiin. Molempien taustajoukoissa vaikutti samoja henkilöitä. 
Seurojen symbolinen yhteys vahvistettiin, kun lauluseuran lippu luovutettiin si-
vistysseuralle kesäjuhlilla vuonna 1863. Helsingissä Käsityöläisten lauluseura ei 
vaihtanut edes nimeään, kun se muutti sääntöjään turkulaisen mallin mukaiseksi 
yleiseksi sivistysseuraksi. Useaan kertaan on jo todettu, että Oulussa sivistysseu-
ran alkupääoma oli kaupungin kolmen kisällikunnan lahjoittama. 

Hävityistä kiistoista huolimatta seurojen jäsenistö jäi valtaosaltaan työläisek-
si. Jäsenluetteloita on säilynyt ainoastaan Helsingin seurasta, mutta niistä ilmenee 
kiistattomasti, että käsityöläistaustainen työväestö pysyi seurassa loppuun asti 
enemmistönä. Tämä on siinäkin mielessä merkittävää, että juuri Helsingin seura 
muuttui 1860-luvun kuluessa toimintakulttuuriltaan selvimmin säätyläiseksi. Vie-
läkin merkittävämpää on, että työläisnaisten osuus seuran jäsenistössä pysyi suu-
rena. Jäsenlistojen perusteella naisten osuus jopa kasvoi loppua kohden ja nousi 
lopulta jo puoleen. Turun Sivistysseurassa naisia oli keskimäärin kuusi kymme-
nestä, huippuvuonna 1866 peräti kaksi kolmasosaa. Säätyläisneidot eivät missään 
liittyneet suurin joukoin sivistysseuroihin, joten näin suuri naisten osuus viittaa 
siihen, että myös Turussa työläiset olivat jäsenistön selvänä enemmistönä.  

Sivistysseuroja on toistaiseksi arvioitu lähinnä säätyläisten organisoimaksi 
kansansivistystyöksi, joissa varsinaisen työväen merkitys jäi vähäiseksi. Jäsen-
kunnan rakenteen tarkastelu antaa kuitenkin toisenlaisen kuvan. Vaikka sivistys-
seurojen johto olikin tukevasti säätyläistön käsissä, jäsenkunta oli valtaosaltaan 
työväkeä. He eivät jättäneet seuraa, vaikka eivät saaneetkaan toiminnallisia ta-
voitteitaan toteutettua. Sivistysseuroja ei voi ohittaa pelkkänä herrasväen keski-
näisenä kerhoiluna. 

Työväenliikkeen sivistysseurakausi 

Kansallisen herätyksen innostamina organisoitiin monia uudenlaisia hankkeita, 
joissa pyrittiin saamaan kontakti yhteiseen kansaan. Ne nimettiin useimmiten 
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yhdyssanalla, jossa ensimmäisenä osana oli ”kansa”, jälkimmäisen kuvatessa 
toiminnan luonnetta. Näin järjestettiin ensimmäiset kansakoulut, värvättiin kansa-
koulunopettajat, perustettiin kansankirjastot ja niiden yhteyteen kansanlukusalit, 
järjestettiin kansatajuisia luentoja, kansanhuveja ja jopa kansanjuhlia, ryhdyttiin 
laulamaan kansanlauluja kuorosovituksina, julkaisemaan laajemmin sanomalehtiä 
ja kirjoittamaan kirjoja kansankielellä. 1860-luvun ”sivistystä kansalle” oli en-
simmäisiä käytännöllisiä aatteita, joka yhdistyselämän kautta jäsensi työväkeä 
uudistuvaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Puutteistaan huolimatta sivistysseurois-
sa toteutettiin pohjimmiltaan ajatusta sivistyksen demokraattisuudesta: sivistys oli 
hankittu, ei peritty ominaisuus. Koska se kuului kaikille, myös sivistysseurojen 
jäsenyys oli ainakin periaatteessa oltava avoin kaikille.  

Sivistys oli siis ensimmäisiä kokoavia aatteita, joilla suomalaista työväkeä lä-
hestyttiin ja joihin työväki myös omilla jaloillaan vastasi. Sivistystä levitettiin 
jopa ennen raittiustyötä, joka ilmaantui järjestäytymisen sisällöksi vasta 1870-
luvulla. Vapaapalokunta-aate oli syntynyt ennen sivistysseuroja, mutta sammu-
tuskunnatkin liittivät sivistystyön toimintaansa viimeistään 1870-luvulta alkaen. 
Toisin kuin raittius- ja sammutuskuntatyön, pelkän sivistyksen varaan ei kuiten-
kaan kyetty perustamaan joukkoliikettä. Sivistysseurojen määrä jäi pieneksi ja 
seurojen jäsenmäärät vähäisiksi. Ajatus sivistyksen levittämisestä ja sivistyksen 
hankkimisesta jäi kuitenkin elämään. Sivistysseurojen kuukausikokousten raken-
ne, iltamaohjelmisto, yleistyi sittemmin työväenliikkeessä ja nuorisoseuraliik-
keessä: esitelmä, musiikkia, runonlausuntaa, joskus joku näytelmäkappale, ja 
lopuksi ohjelman päättävä tanssi. Kirjasto- ja lukusalitoiminta, laulu- ja näytel-
mäharrastus periytyivät myös sellaisenaan työväenliikkeelle. 

Tutkimus ei toistaisesti ole kiinnittänyt riittävästi huomiota tähän käsityöläis-
ten kautta tapahtuneeseen varhaiseen järjestäytymiseen. Erityisesti käsityöläisten 
sosiaalihistoria on laiminlyötyä, vaikka elinkeinovapauden murrosvaihe 1850-
luvulta 1870-luvun loppuun tarjoaisi runsaasti jälkiä käsityöläisten pyrkimyksistä 
jäsentyä ammattikuntien hävittyä yhteiskunnan uusiin rakenteisiin. Juuri he olivat 
perustamassa 1860-luvun sivistysseuroja, ja tehtailijoiksi tai tehdastyöläisiksi 
muuttuneina he myös osallistuivat ensimmäisten tehdastyöväen sivistysseuroihin 
1870-luvulla.  

Mistään itsenäisestä työväenliikkeestä ei luonnollisesti ollut kysymys, sellai-
nen jäi vielä odottamaan parempia aikoja. Kävi samalla tavalla kuin Ruotsissa: 
käsityöläisissä oli syttynyt kipinä omaehtoiseen toimintaan, mutta auttavainen 
sivistyneistö riensi sammuttamaan sen tehokkaasti. Vasta kun tämä varhainen 
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kisällienergia oli palanut loppuun ja uusi työväenluokka alkanut muotoutua teh-
taiden työväestä, työväenliike modernissa mielessä alkoi hahmottua. 

Millä nimellä tätä työväen varhaista järjestymiskautta voisi kutsua? Kysymys 
on vaikeampi kuin päältä päin näyttäisi. Oli kyse murroskaudesta ja uudenlaisesta 
ilmiöstä, mutta tutkimuksessa vakiintunut terminologia on kiinni itsenäisen työ-
väenliikkeen käytänteissä. Voionmaan ehdottama ”seurallisuuden aika” on paitsi 
vanhentunut, myös harhaanjohtava. Vaikka sivistysseuroissa huveineen pyrittiin-
kin hyödylliseen seuraelämään, ei niissä harrastettu piirileikkejä eikä kortinpeluu-
ta. Apofaattinen ”ei-poliittiset seurat” on osuvampi, sillä poliittinen toiminta oli 
sivistysseuroissa yksiselitteisesti kielletty, mutta miksi seurat pitäisi määritellä 
myöhemmän työväenliikkeen kautta? Työväen jäsentyminen yhdistyksiin ei odot-
tanut työväenluokan syntyä eikä poliittisen toiminnan mahdollisuuksien avautu-
mista. Varhaisen järjestäytymisen kantavana voimana oli ajatus kaikille kuuluvas-
ta sivistyksestä. Sivistyksen ei enää haluttu määräytyä säätyläisen syntyperän 
kautta, vaan sitä saattoi rahvaskin hankkia. Aikaa ennen wrightiläisyyttä voisi 
näin ollen luonnehtia työväen sivistysseurojen kaudeksi. Se murtautui esiin esite-
ollisissa käsityöläisrakenteissa, kasvoi 1860-lukujen sivistysseuroissa ja kehittyi 
1870-luvulla tehdastyöväen yhdistyksissä, raittiusseuroissa ja vapaapalokunnissa 
kansantajuisten luentojen, lukutupien ja kansankirjastojen myötävaikutuksella. 
Wrightiläisen työväenliikkeen käynnistyessä 1880-luvulla sivistystyö kytkeytyi 
siihen itsestään selvänä ja lähes valmiina toiminnallisena rakenteena. 



 

 362 

 



 

 363 

Lähteet ja kirjallisuus 

 
I PAINAMATTOMAT LÄHTEET 

ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK, Tukholma (ARAB) 

Protokoll och Handlingar tillhörande Bildnings-Cirkeln i 
Stockholm (SBC ptkh) 

Protokoller m.m. från dess stiftelse år 1845 till 
och med år 1846. 

Protokoll och handlingar för åren 1846, 1847, 
1848, 1849, 1850 och Wår Terminen 1851. 

KANSALLISARKISTO, Helsinki (KA) 

Valtiosihteerin viraston arkisto (VsV) 
Akti 48/166 1866. 

Senaatin talousosaston arkisto (Sto)  
Anomusdiaario (AD) 493/14 1866. 
Anomusdiaario (AD) 1431/256 1873. 

KANSALLISKIRJASTO, Helsinki (KK) 

Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLSF) 
Robert Castrén samling (RCs). 

Matthias Weckström samling 1 (MWs 1) 
Sällskapet för Bildning och Nöje i Helsingfors. 

KUNGLIGA BIBLIOTEKET, Tukholma (KB) 

Handlingar rörande Bildnings-Cirkeln [i Stockholm] samlade 
af Ossian Borg (OBs) 

Handlingar till Bildnings-Cirkelns historia. 
Tal och föredrag hållna i Bildnings-Cirkeln. 
Skrifvelser till Bildnings-Cirkeln. 

OULUN KIRKONARKISTO, Oulun ev.-lut. seurakuntien keskusrekisteri (OKA) 
Oulun kaupunkiseurakunnan kirkonkirjat 1858–

1867. 



 

 364 

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO (OMA) 

Oulun ammattikuntain sekä Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen 
arkisto (Kta)  

Suutarin ammattikunnan (kisällien veljeskun-
nan) pöytäkirjat 1854–1878. 

Oulun Kasvatusopillisen yhdistyksen arkisto (Okya) 
Pöytäkirjoja 1867. 

Oulun kirkonarkisto IV (Oka) 
Raamattuseuran pöytäkirjoja 1818–1889. 

Lahja n:o 160. Oulun Sivistysseuran arkisto (Osa) 
Pöytäkirjoja ym. 1868–1873. 

Oulun VPK:n arkisto (Vpk) 
Vuosi- ja ylim. kokousten pöytäkirjoja 1874–

1906. 

TURUN KAUPUNGINARKISTO (TKA) 

Turun ammattikuntien arkisto (Taa) 
Vyöntekijäin kisällien arkisto, pöytäkirjat 1832–

1878. 

TYÖVÄEN ARKISTO, Helsinki (TA) 

Oulun Sos.dem. Työväenyhdistyksen arkisto (OTya) 
Oulun Työväen Iltaseuran kokouspöytäkirjoja 

1880–1881. 
Wäkinäinen 1879–1880 [käsinkirjoitettu Työvä-

en Iltaseuran lehti]. 

JUHA KOSKISEN AINEISTOKOKOELMA (JK 2008) 

Juha Koskinen: Källströmiläisiä koskeva aineistokokoelma 
(tekijän hallussa). 

 



 

 365 

II PAINETUT LÄHTEET 

1. LÄHDE- JA ASIAKIRJAJULKAISUT 

Finlands befolkning den 31 December 1865. Bidrag till Finlands officiela stati-
stik. Helsingfors 1870. 

Förslag till stadgar för Götheborgs Bildnings-Cirkels sångförening. Götheborg 
1848. 

Historisk statistik för Sverige (HSS), Del I, Befolkning. Statistiska Centralbyrån, 
Stockholm 1969. 

Minnesbok för Bildnings-Cirkeln i Götheborg (Minnesbok a). Götheborg 1848.  

Minnesbok för Bildnings-Cirkeln i Götheborg (Minnesbok b). Götheborg 1848. 

Suomen sanomalehtihakemisto 1771–1890. Topographica. Kaupungit. 

Suomenmaan virallinen tilasto (SVT) VI:2: Wäkiluvun-Tilastoa. Wäenlasku Maa-
liskuussa 1870 Helsingin, Turun, Wiipurin ja 
Oulun kaupungeissa. Helsinki 1874. 

Suomenmaan virallinen tilasto (SVT) VI, 20: Väenlasku Helsingin, Turun, Tampe-
reen, Wiipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 
p. Joulukuuta 1890. Helsinki 1893. 

Suomenmaan virallinen tilasto (SVT VI:29) VI, 29: Pääpiirteet Suomen väestöti-
lastosta vuosina 1750–1890. I, Väestön tila. 
Helsinki 1899. 

 

2. LÄHDEKIRJALISUUS 

Almqvist 1972 Carl Jonas Love Almqvist, ‘Det går en åska 
genom tidevarvet.’ Pamfletter och polemik i ur-
val av Folke Isaksson. Stockholm 1972. 



 

 366 

Ameen 1848 Georg Ameen, Tre ord om och till Bildnings-
Cirklarne. Carlskrona 1848. 

Borg 1847 Ossian Borg, Handtverkarens hem. Moraliskt 
föredrag, uppläst vid Bildnings-cirkelns andra 
gille den 28  februari 1847. Stockholm 1847.  

Ellmin 1847 Johan Ellmin, Om folkets bildning och Bild-
ningscirkelns i Stockholm första år. Tryckt 
1847. Frilansens Urkundsamling 3. Stockholm 
1842. 

Ewerlöf 1832 Frans Anton Ewerlöf, Om folkbildning af Bro-
ugham. Öfversättning med anteckningar om de i 
England befintliga Handtverks-Instituterna och 
sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. 
Samlade under en resa i nämde land, åren 
1830–31. Stockholm 1832. 

Geijer 1980 Erik Gustaf Geijer, Om vår tids inre samhälls-
förhållanden. Historiska skrifter i urval och med 
kommentar av Thorsten Nybom. Borås 1980. 

Haapasalo 2002 ”Kreeta Haapasalon elämänkerta (hänen oman 
kertomuksensa mukaan kirjoitettu)”. Anna 
Makkonen (toim.): Karheita kertomuksia. Itse-
oppineiden elämänkertoja 1800-luvun Suomes-
ta. Helsinki 2002. 

Hedlund 1926 Henrik Hedlund, Göteborgs Arbetareförening 
1866–1926 I. Historik. Göteborg. 

Helander 1919 Antti Helander, Koulumiehen muistoja ja koke-
muksia. Helsinki 1919. 

Järvi 1897       K. A. Järvi, Puoliluonne. Porvoo 1897. 



 

 367 

Kivijärvi 1933 Erkki Kivijärvi, Tervaporvarien pojat ja tyttä-
ret. Helsinki 1933. 

Kivistö 1913 Gustaf Kivistö, Oulun suomalaisen klubin his-
toria. Oulu 1913. 

KTS 5 J. V. Snellman, Kootut teokset, osa 5. Syyskuu 
1842–joulukuu 1843. Helsinki 2001. 

KTS 6 J. V. Snellman, Kootut teokset, osa 6. Tammikuu 
1844–heinäkuu 1844. Helsinki 2002. 

KTS 9 J. V. Snellman, Kootut teokset, osa 9. Maaliskuu 
1846–joulukuu 1846. Helsinki 2002. 

KTS 10 J. V. Snellman, Kootut teokset, osa 10. Tammi-
kuu 1847–helmikuu 1848. Helsinki 2002. 

KTS 11 J. V. Snellman, Kootut teokset, osa 11. Maalis-
kuu 1848–kesäkuu 1849. Helsinki 2003. 

Lindberg 1921 Ernst Lindberg, I Åbo på 1800-talet. Bilder och 
minnen. Åbo 1921. 

Marx – Engels 1971 Karl Marx – Friedrich Engels, Kommunistisen 
puolueen manifesti. Helsinki 1971. 

MEW 1 Karl Marx – Friedrich Engels, Werke. Band 1. 
Berlin 1974. 

Pakkala 1885             T. P . [Teuvo Pakkala], Lapsuuteni muistoja. 
Porvoo 1885. 

Paulin 1865 Frans Paulin, Katalog öfver Bildningscirkelns i 
Åbo bibliotek. Åbo 1865. 



 

 368 

Pinello 1868 N. H. Pinello, Puffens kalender 1869 med be-
nägna bidrag utgifven  af N. H. Pinello. Åbo 
1868. 

Runeberg 1998 J. L. Runeberg, Vänrikki Stoolin tarinat / Fänrik 
Ståls sägner. Porvoo 1998. 

SA XII J. V. Snellman, Samlade arbeten XII, 1868–
1881. Helsingfors 1998. 

Shelley 1951 Percy Bysshe Shelley, Shelley. Selected Poetry, 
Prose and Letters. London 1951. 

SKT J. V. Snellman, Kootut teokset VII, Tutkielmia ja 
kirjoitelmia. Suomentanut J. Hollo. Porvoo 
1929. 

Stephens 1848 G. Stephens, Några ord i Bildnings-Cirkeln den 
19 Mars 1848. Stockholm 1848. 

Topelius 1924 Zachris Topelius, Dagböcker. 4. bandet, del 2. 
Utg. av Paul Nyberg. Helsingfors 1924. 

Topelius 1931 Z. Topelius, Runoja. Kootut teokset XI. Porvoo 
1931. 

Topelius 1998 Zacharias Topelius, Elämänkerrallisia muistiin-
panoja. Näköispainos vuonna 1923 ilmesty-
neestä ensipainoksesta. Helsinki 1998. 

Weckström 1864 Mathias Weckström, Anteckningar rörande 
teatern i Finland. Helsingfors 1864. 

Werkko 1879 K. Werkko, Tietoja ja mietteitä Suomen kansa- 
ja lasten-kirjastoista ynnä lukuyhdistyksistä 
vuoteen 1875. Jyväskylä 1879. 



 

 369 

Virsikirja 1857 Suomalainen virsi- ja evankeliumikirja siihen 
sopivain kappalten kanssa. Esivallan armolli-
sesta käskystä, kolmen Konsistoriumin suostu-
muksella ennen tarpeellisesti paranneltu, niin 
myös sen vuonna 1695 hyväksi katsotun ruot-
sinkielisen Virsikirjan jälkeen enännetty. Aasta-
uudesta ojennettu 1857. Turku 1874. 

 

3. SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 

Gävle 
Norrlands-Posten (NP) 1847–1869 

Göteborg 
Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 

(GHT) 1847–1849 

Helsinki 
Helsingfors Dagblad (HD) 1862, 1866–1867, 

1869, 1872–1875 
Helsingfors Tidningar (HT) 1844–1848, 1860, 

1862 
Uusi Suometar (US) 1872–1873 
Lördagen 1935 
 

Hämeenlinna 
Hämäläinen 1859–1869 
 

Jönköping 
Jönköpingsbladet 1847 
 

Kalmari 
Barometern 1848 
 

Kuopio 
Tapio 1861–1879 
 



 

 370 

Lund 
Lunds Weckoblad (LW) 1847-1848 
 

Malmö 
Malmö Nya Allehanda (MA) 1848–1851 
Malmö Tidning (MT) 1851 
 

Oulu 
Kaiku 1885 
Kaleva 1970, 1980 
Oulun lehti (OL) 1881–1882, 1885 
Oulun Wiikko-Sanomia (OWS) 1858–1875 
Pohjan-Tähti (PT) 1866, 1867 
Uleåborgs Tidning (UT) 1885. 

Porvoo 
Borgå Tidning (BT) 1840 
Borgåbladet 1860–1868, 1874, 1879, 1884,1885 

Tampere 
Sanomia Tampereelta (SaTa) 1866 
Tampereen Sanomat (TS) 1866, 1878 

Turku 
Sanomia Turusta (ST) 1852, 1862, 1865 
Åbo Tidningar (ÅT) 1856 
Åbo Underrättelser (ÅU) 1833, 1859–1870 
 

Uddevalla 
Östgötha Correspondenten (ÖC) 1847–1848 
 

Viipuri 
Ilmarinen 1875–1880  

 



 

 371 

III SÄHKÖISET LÄHTEET 

Bloy 2003 Marjie Bloy, The Sheffield Corresponding Soci-
ety, http://dspace.dial.pipex.com/town/terrace/ 
adw03/c-eight/18reform/sheffcorr.htm (muo-
kattu 14.4.2003). 

Callesen 2001 Gerd Callesen, Weitling, Wilhelm (art.) Leksi-
kon for det 21. Århundrede, 
http://www.leksikon.org/art.php?n=2756 (muo-
kattu 1.5.2001). 

Chastain 1999 James Chastain, Communist League (art) Ency-
clopedia of 1848 Revolutions, 
http://www.ohiou.edu/~Chastain/ac/ 
comleag.htm (muokattu 19.2.1999). 

Marx 1868 Karl Marx, Statement to the German Workers’ 
Educational Society in London 23.11.1868, 
Marxist Internet Archive, 
http://www.marxists.org/history/international/ 
iwma/documents/1868/german-statement.htm. 

Rivinius 1998 Karl Josef Rivinius, Weitling, Wilhelm (art.) 
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexi-
kon, Band XIII, Spalten 699–705, 
http://www.bautz.de/bbkl/w/weitling.shtml 
(muokattu 13.6.1998). 

 

IV SANAKIRJAT JA HAKUTEOKSET 

Kallio 1939 Kallio, V. J., Fennica-kirjallisuuden salanimiä 
ja nimimerkkejä vuoteen 1885. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia 211. Helsinki 
1939. 



 

 372 

SAO Svenska Akademins ordbok. Del 5, blå till czek 
[ei muita tietoja nimiölehdellä]. 

SBL XIII Svenskt Biografiskt lexikon. Under inseende av 
K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademi-
en utgivet av Samfundet för Svenskt Biografiskt 
lexikon utgivande genom Bengt Hildebrand. 
Trettonde bandet Ekman–Enwall. Stockholm 
1950. 

SBL XV Svenskt Biografiskt lexikon. Under inseende av 
K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademi-
en utgivet av Samfundet för Svenskt Biografiskt 
lexikon utgivande genom Bengt Hildebrand. 
Femtonde bandet Fahlberg–Fenk. Stockholm 
1956. 

SBL XVIII Svenskt Biografiskt lexikon. Under redaktion av 
Erik Grill. Band 18 Hallardt–Hengren. Stock-
holm 1971. 

SBL XXX Svenskt Biografiskt lexikon. Under redaktion av 
Göran Nilzén. Band 30 Retzius–Ryd. Stock-
holm 1971. 

SKB 3 Suomen kansallisbiografia 3. Forsblom–Hirn. 
Studia Biographica 3:3. Päätoimittaja Matti 
Klinge. Hämeenlinna 2004. 

SKB 6 Suomen kansallisbiografia 6. Lehtonen–Mörne. 
Studia Biographica 3:6. Päätoimittaja Matti 
Klinge. Hämeenlinna 2005. 

SKB 8 Suomen kansallisbiografia 8. von Qvanten–
Sillanpää. Studia Biographica 3:8. Päätoimittaja 
Matti Klinge. Hämeenlinna 2006. 



 

 373 

SLH 5 Suomen lehdistön historia 5. Hakuteos Aamu-
lehti–Kotka Nyheter. Sanoma- ja paikallisleh-
distö 1771-1985. Päätoimittaja Päiviö Tommila. 
Kuopio 1988. 

SLH 6 Suomen lehdistön historia 6. Hakuteos Koto-
kulma–Savon Lehti. Sanoma- ja paikallislehdis-
tö 1771-1985. Päätoimittaja Päiviö Tommila. 
Kuopio 1988. 

SLH 7 Suomen lehdistön historia 7. Hakuteos Savon-
linna–Övermarks Tidning. Sanoma- ja paikallis-
lehdistö 1771-1985. Päätoimittaja Päiviö Tom-
mila. Kuopio 1988. 

 

V TUTKIMUSKIRJALLISUUS 

Abendroth 1972 Wolfgang Abendroth, A Short History of the 
European working Class. London 1972. 

Adler 1885 Georg Adler, Die Geschicte der ersten sozialpo-
litischen Arbeiterbewegung in Deutschland mit 
besonderer Rücksicht auf die einwirkenden 
Theorien. Ein Beitrag zur Entwicklungsge-
schichte der sozialen Frage. Breslau 1885. 

Alapuro 1980 Risto Alapuro, ”Yhteiskuntaluokat ja sosiaaliset 
kerrostumat 1870-luvulta toiseen maailmanso-
taan”. Tapani Valkonen – Risto Alapuro – Matti 
Alestalo – Riitta Jallinoja – Tom Sandlund 
(toim.), Suomalaiset. Yhteiskunnan rakenne te-
ollistumisen aikana. Porvoo 1980. 



 

 374 

Alapuro – Stenius 1987 Risto Alapuro – Henrik Stenius, ”Kansanliik-
keet loivat kansakunnan”. Risto Alapuro – Ilkka 
Liikanen – Kerstin Smeds – Henrik Stenius 
(toim.), Kansa liikkeessä. Helsinki 1987. 

Alf-Halonen 1954 E. Alf-Halonen, Taistelu ammattikuntalaitokses-
ta Suomessa 1800-luvun puolivälissä. Kappale 
J. V. Snellmanin julkista toimintaa. Helsinki 
1954. 

Andersson 1975 ”Stockholms Arbetarförening av 1850. Bak-
grund, utveckling och tidigaste utveckling”. 
Folke Lindberg (toim), Studier och handlingar 
rörande Stockholms historia IV. Stockholm 
1975. 

Aspelin 1979 Kurt Aspelin, ’Det europeiska misnöjet’. Sam-
hällsanalys och historiespekulation. Studier i C. 
J. L. Almqvists författarskap åren kring 1840. 
Del I. Stockholm 1979. 

Autero 1993 Olavi Autero, J.W. Lillja 1817–1878. Kirjamie-
hestä poliittiseksi taistelijaksi. Suomen histori-
allinen seura. Historiallisia tutkimuksia 172. 
Helsinki 1993. 

Bahne 1950 Eric Bahne, P. C. Rettig ja kumpp. 1845–1945. 
Suomen tupakkateollisuuden vaiheita. Turku 
1950. 

Bahtin 1991 Mihail Bahtin, Dostojevksin poetiikan ongel-
mia. Helsinki 1991 

Behnen 1994 Michael Behnen, ”Deutschland unter Napoleon. 
Restauration und Vormärz”. Martin Vogt 
(toim.), Deutsche Geschichte von den Anfängen 
bis zur Wiedervereinigung. 3. Auflage. Stuttgart 
1994. 



 

 375 

Bergqvist 1992 Bertil Bergqvist, “Arbetarrörelsen i Uppsala”, 
Uppsala stads historia. VI:10. Uppsala 1992. 

Brugger 1932 Otto Brugger, Geschichte der deutschen Hand-
verkervereine in der Schweiz 1836–1843. Die 
Wirksamkeit Weitlings (1841–1843). Berner Un-
tersuchungen zur Allgemeinen Geschichte. Heft 
3. Bern 1932. 

Bäckström 1972 Knut Bäckström, Götrek och Manifest. Helsing-
fors 1972. 

Caron 1993 Jean-Claude Caron, La France de 1815 à 1848. 
Paris 1993. 

Droz 1985 Jacques Droz, Europe Between Revolutions 
1815–1848. Fontana History of Europe. 11. p. 
London 1985. 

Dupeux 1972 Georges Dupeux, La société française. Paris 
1972. 

Enckell 1970 Olof Enckell, Topelius’ dikt Kommunismens 
vagga. Historiska och litteraturhistoriska studier 
45. Helsingfors 1970. 

Fossen 1990 Anders Bjarne Fossen, ”Byarne 1750-1850”, 
Norsk økonomisk historie 1500–1970. Band 1, 
1750-1850. Bergen 1990. 

Fyhrvall 1901 Oskar Fyhrvall, Bidrag till Gefle stads historia 
och beskrifning. Gefle 1901. 

Gamby 1978a Erik Gamby, ”Porträtt av en 1800-talssocialist”, 
Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek, n:o 5, 1978. 



 

 376 

Gamby 1978b Erik Gamby, Per Götrek och 1800-talets svens-
ka arbetarrörelse. Stockholm 1978. 

Grebing 1973 Helga Grebing, Geschichte der deutschen Ar-
beiterbewegung. München, 4. Auflage 1973. 

Gregg 1973 Pauline Gregg, A Social and Economic History 
of Britain 1760–1972. 7th Revised Edition, 
London 1973. 

Haapala 1986 Pentti Haapala, Tehtaan valossa. Teollistuminen 
ja työväestön muodostuminen Tampereella 
1820–1920. Historiallisia tutkimuksia 133. Hel-
sinki 1986. 

Haapala 1990a Pentti Haapala, ”Talous, valta ja valtio – johda-
tus vinoon katseeseen”. Pentti Haapala (toim.), 
Talous, valta ja valtio. tutkimuksia 1800-luvun 
Suomesta. Tampere 1990. 

Haapala 1990b Pentti Haapala, ”Työväenluokan synty”. Pentti 
Haapala (toim.), Talous, valta ja valtio. tutki-
muksia 1800-luvun Suomesta. Tampere 1990. 

Habermas 1988 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet. Kate-
gorierna ”privat” och ”offentlig” i det moderna 
samhället. Lund 1988. 

Halila 1949 Aimo Halila, Suomen kansakoululaitoksen his-
toria. Ensimmäinen osa. Turku 1949. 

Hansson 1982 Åke Hansson, “En stad byter skriftspråk.” 
Språkhistoria och språkkontakt i Finland och 
Nord-Skandinavien. Studier tillägnade Tryggve 
Sköld den 2 November 1982. Stockholm 1982. 



 

 377 

Hasselberg 1946 Gudmar Hasselberg, ”Press och litteratörer”, Ur 
Gävle stads historia utgiven till femhundraårs 
jubileet. Gävle 1946. 

Hautala 1975 Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia III, 
1809–1856. Oulu 1975. 

Hautala 1976 Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia IV, 
1856–1918. Oulu 1976. 

Hedman 1969 Rune Hedman, ”Den svenska arbetarrörelsens 
uppkomst”. Historisk tidskrift 1969. 

Heervä 1988 Ismo Heervä, Turun Vapaaehtoinen Palokunta 
1838–1988. Turku 1988. 

Heikkinen 1995 Anja Heikkinen, Lähtökohtia ammattikasvatuk-
sen kulttuuriseen tarkasteluun. Acta Universita-
tis Tamperensis. Ser A vol. 442. Tampere 1995. 

Heikkinen 1991 Antero Heikkinen, Terveyden ja ilon tähden. 
Herrasväki liikkeellä Suomessa 1700- ja 1800-
luvuilla. Suomen historiallinen seura. Historial-
lisia tutkimuksia 159. Helsinki 1991. 

Henriksson 1968 Karl-Erik Henriksson, ”Suomen kirjastohisto-
ria”. Matti Kuusi (toim.), Suomen kirjallisuus 
VII. Kirjallisuuden kenttä. Helsinki 1968. 

Hentilä – Krötzl – Pulma 2002 Seppo Hentilä – Christian Krötzl – Panu Pulma, 
Pohjoismaiden historia. Helsinki 2002. 

Herberts 1980 Herman Herberts, Alles ist Kirche und Handel... 
Wirtschaft und Gesellschaft des Wuppertals im 
Vormärz und in der Revolution 1848/49.  
Bergische Forschungen, Band XII. Neustadt 
1980. 



 

 378 

Hirn 1999 Sven Hirn, Alati kiertueella. Teatterimme var-
haisvaiheita vuoteen 1870. Helsinki 1999. 

Hjerppe 1981  Riitta Hjerppe, ”Käsityöläiset uuden yhteiskun-
nan murroksessa”. När samhället förändras. 
Kun yhteiskunta murtuu. Historiallinen arkisto 
76. Helsinki 1981. 

Hobsbawm 1996 Eric Hobsbawm, The Age of Revolution 1789–
1848. London 1996 (1. painos 1962). 

Hvidt 1990 Kristian Hvidt, Det folkelige gennembrud og 
dets mænd 1850–1900. Gyldendal og Politikens 
Danmarkshistorie, Bind 11. Copenhagen 1990.  

Hunt 1981 E.H. Hunt, British Labour History 1815–1914. 
London 1981. 

Huttunen 1974 Pertti Huttunen, Oulun kaupungin kansakoulu 
1874–1974. I. osa, Kansakoulun perustamisesta 
oppivelvollisuuskouluun, 1874–1921. Oulu 
1974. 

Hynninen 1924 Eemil Hynninen, Ulkotyöväen palkkasuhteen 
kehitys Suomen suurimmissa kaupungeissa 19. 
vuosisadalla ennen elinkeinovapautta. Helsinki 
1924  

Hyvönen 1959 Antti Hyvönen, Suomen vanhan työväen-
puolueen historia. Helsinki 1959. 

Isaksson 1972 Folke Isaksson, ”En politisk människa”. Carl 
Jonas Love Almqvist, ‘Det går en åska genom 
tidevarvet.’ Pamfletter och polemik i urval av 
Folke Isaksson. Stockholm 1979. 

Israel 1971 Joachim Israel, Alienation. Från Marx till mo-
dern sociologi. Stockholm 1971. 



 

 379 

Jansson 1985 Torkel Jansson, Adertonhundratalets associa-
tioner. Forskning och problem kring ett spräng-
fullt tomrum eller Sammanslutningsprinciper 
och föreningsformer mellan två samhällsrefor-
mationer c:a 1800–1870. Studia Historica  
Upsaliensia 139. Uppsala 1985. 

Johannesson 1982 Eric Johannesson, ”Massorna i samhällets för-
stuga. Om den liberala bildningsrörelsen vid 
1800-talets mitt.” Fatburen. Nordiska museets 
och Skansens årsbok 1982. Uddevalla 1982. 

Johannesson 2001 Eric Johannesson, ”Med det nya på väg”. Karl-
Erik Gustafsson – Per Rydén (toim.), Den 
svenska pressens historia II. Åren då allting 
hände (1830–1897). Stockholm 2001. 

Jukola 1930 Martti Jukola, Juhana Heikki Erkko. Elämä, 
runoilijantoiminta ja teokset. I osa. Helsinki 
1930. 

Justander 1997  Arja Justander, Maassamuutto Oulun kaupun-
kiin ja kaupungista vuosina 1855–1915. Suo-
men ja Skandinavian historian pro gradu 
-tutkielma. Oulun yliopisto 1997. 

Jutikkala 1957a Eino Jutikkala, Turun kaupungin historia 1856–
1917. Ensimmäinen nide. Turku 1957. 

Jutikkala 1957b Eino Jutikkala, Turun kaupungin historia 1856–
1917. Toinen nide. Turku 1957. 

Jutikkala 1968 Eino Jutikkala, ”Sääty-yhteiskunnan hajoami-
nen”. Eino Jutikkala (toim.), Suomen talous- ja 
sosiaalihistorian kehityslinjoja. Porvoo 1968. 



 

 380 

Jutikkala 1983 Eino Jutikkala, ”Urbanisoituminen”. Suomen 
kaupunkilaitoksen historia. Päätoimittaja Päiviö 
Tommila. Vantaa 1983. 

Juva 1950 Mikko Juva, Suomen sivistyneistö uskonnollisen 
vapaamielisyyden murroksessa 1848–1869. 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 
51. Helsinki 1950. 

Juva 1962 Mikko Juva, ”Suomen kielitaistelun ensimmäi-
nen vaihe”. Historiallinen arkisto 58. Toimitta-
nut Suomen Historiallinen Seura. Turku 1962. 

Juvani 1987 Pertti Juvani, ”Teatteri Oulussa”. Kyösti Julku 
(toim.), Valkean kaupungin vaiheet. Oulun his-
toriaa. Studia historica Septentrionalia 13. Ro-
vaniemi 1987. 

Kajanti 1997 Caius Kajanti, Siniristilippumme. Helsinki 
1997. 

Kalajoki – Julku 1987 Atte Kalajoki – Kyösti Julku, ”Oulun lehdistö”. 
Kyösti Julku (toim.), Valkean kaupungin vai-
heet. Oulun historiaa. Studia historica Septen-
trionalia 13. Rovaniemi 1987. 

Karlbom – Hedman 1970 Rolf Karlbom – Rune Hedman, ”Den svenska 
arbetarrörelsens uppkomst. Ett replikskifte.”. 
Historisk tidskrift 1970. 

Kaukiainen 1998 Yrjö Kaukiainen, Laiva Toivo, Oulu. Helsinki 
1998. 

Kekkonen 1987 Jukka Kekkonen, Merkantilismista liberalis-
miin. Oikeushistoriallinen tutkimus elinkeino-
vapauden syntytaustasta vuosina 1855–1879. 
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-
sarja N:o 1972. Vammala 1987. 



 

 381 

Klemelä 1999 Kirsi Klemelä, Ammattikunnista ammatillisiin 
oppilaitoksiin. Ammatillisen koulutuksen muo-
toutuminen Suomessa 1800-luvun alusta 1900-
luvulle. Turku 1999. 

Klinge 1978 Matti Klinge, Turun ajoista 1840-luvun aktivis-
miin. Ylioppilaskunnan historia 1, 1828–1852. 
Vaasa 1978. 

Klinge 1994 Matti Klinge, Porvariston nousu. Helsinki 
1994. 

Klinge 1997 Matti Klinge, Keisarin Suomi. Helsinki 1997. 

Klinge 1998 Matti Klinge, Idylli ja uhka. Topeliuksen aattei-
ta ja politiikkaa. Porvoo 1998. 

Klinge 1999 Matti Klinge, Suomen sinivalkoiset värit. 3. 
painos Helsinki 1999. 

Kocka 1990 Jürgen Kocka, Arbeitsverhältnisse und Arbeiter-
existenzen. Grundlagen der Klassenbildung im 
19. Jahrhundet. Bonn 1990. 

Koskinen 2001 Juha Koskinen, ”Kisällimatkalla kommunistiksi 
– C. D. Forssell”. Työväentutkimus 2001.  

Kovero 1950 Martti Kovero, ”Teollisuus”. Helsingin kaupun-
gin historia. III osa, ensimmäinen nide. Helsinki 
1950. 

Kristiansson 1956 Sten Kristiansson, Uddevalla stads historia III, 
1800–1863. Uddevalla 1956. 

Kuczynski 1967 Jürgen Kuczynski, Arbetarklassens uppkomst. 
Aldus/Bonniers [nimiölehdellä ei painopaikkaa] 
1967. 



 

 382 

Kyöstiö 1955 O. K. Kyöstiö, Suomen ammattikasvatuksen 
kehitys käsityön ja teollisuuden aloilla. Jyväs-
kylän Kasvatusopillisen korkeakoulun julkaisu-
ja XI. Jyväskylä 1955. 

Laine 1981 Jermu Laine, ”J. V. Snellman ja sosialistiset 
aatteet.” Sosialistinen Aikakauslehti 2/1981. 

Laine 1951 Y. K. Laine, Suomen poliittisen työväenliikkeen 
historia I. Kansanvaltaisuuden läpimurto.  
3. painos Helsinki 1951. 

Landelius 1936a Carl Landelius, 1840–1850 -talets bildnings-
cirklar och arbetareföreningar i Sverige I. 
Stockholm 1936. 

Landelius 1936b Carl Landelius, 1840–1850 -talets bildnings-
cirklar och arbetareföreningar i Sverige II. 
Stockholm 1936. 

Landgren 1988 Lars Landgren, ”Kieli ja aate – politisoituva 
sanomalehdistö 1860–1889. Päiviö Tommila 
(päätoimittaja), Suomen lehdistön historia 1. 
Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905. Kuopio 
1988. 

Lehtonen 1994 Eeva-Liisa Lehtonen, Säätyläishuveista kan-
sanhuveiksi, kansanhuveista kansalaishuveiksi. 
Maaseudun yleishyödyllinen huvitoiminta 1800-
luvun alusta 1870-luvun loppuun. Suomen his-
toriallinen seura. Historiallisia tutkimuksia 184. 
Helsinki 1994. 

Liikanen 1995 Ilkka Liikanen, Fennomania ja kansa. Joukko-
järjestäytymisen läpimurto ja Suomalaisen puo-
ueen synty. Suomen historiallinen seura. Histo-
riallisia tutkimuksia 191. Helsinki 1995. 



 

 383 

Lindberg 1964 Folke Lindberg, Hantverk och skråväsen under 
medeltid och äldre vasatid. Uppsala 1964.  
1. painos 1947. 

Lindberg 1968  Folke Lindberg, “Skrädderi och politik”. Histo-
risk tidskrift 1968:3, 241–280. 

Lindgren 1927 John Lindgren, Det socialdemokratiska arbe-
tarpartiets uppkomst i Sverige 1881–1889. 
Stockholm 1927. 

Lundkvist 1977 Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska 
samhället 1850–1920. Studia Historica  
Upsaliensia 85. Uppsala 1977. 

Magnusson 1996 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia. 
Stockholm 1996. 

Maliniemi 1936 Aarno Maliniemi, ”Suomalaisen Kauniskirjalli-
suuden Yhdyskunta (1848–1849)”. Historialli-
nen Aikakauskirja 1936:2, 117–131. 

Miettinen 1978 Seija Miettinen, 150 vuotta Oulun talousseuran 
historiaa. Oulu 1978. 

Morton – Tate 1973 A. L. Morton and George Tate, The British La-
bour Movement 1770–1920. London 1973. 

Nikula 1972 Oscar Nikula, Turun kaupungin historia 1809–
1856. Turku 1972. 

Nordmark 2001 Dag Nordmark, ”Liberalernas segertåg”. Karl 
Erik Gustafsson – Per Rydén (toim.), Den 
svenska pressens historia II. Åren då allting 
hände (1830–1897). Stockholm 2001. 



 

 384 

Norlin 1946 N. S. Norlin, ”De stora folkrörelserna”. Ur Gäv-
le stads historia utgiven till femhundraårs jubi-
leet. Gävle 1946. 

Numminen 1965 Jaakko Numminen, ”Yhdistymisvapaus ja aat-
teellinen järjestäytyminen”. Pentti Renvall 
(toim.), Suomalaisen kansanvallan kehitys. His-
torian aitta XIII. Helsinki 1965. 

Nurmio 1947 Yrjö Nurmio, Taistelu Suomen kielen asemasta 
1800-luvun puolivälissä. Vuoden 1850 kieli-
säännöksen, syntyhistorian, voimassaolon ja 
kumoamisen selvittelyä. Porvoo 1947. 

Nuutinen 1993 Liisa Nuutinen, Oulun kaupunginkirjasto-
maakuntakirjasto 1877–1981. Suomen ja Skan-
dinavian historian pro gradu -tutkielma. Oulu 
1993. 

Nyberg 1950 Paul Nyberg, Z. Topelius. Elämänkerrallinen 
kuvaus. Edellinen osa. Porvoo. 

Närhi 1963 Mauri K. Närhi, Lukuseurasta kansankirjas-
toon. Helsingin kaupungin julkaisuja n:o 18. 
Helsinki 1963. 

Oittinen 1953 R.H. Oittinen, Työväenkysymys ja työväenliike 
Suomessa. Hämeenlinna, 2. painos 1953. 

Onnela 1999 Samuli Onnela, ”Seitsemän meren rannalla”. 
Oulupolis, Oulun kansainvälisyyden historia. 
Oulu 1999. 

Paavolainen 1981 Jaakko Paavolainen, ”Työväenyhdistykset”, 
Viipurin kaupungin historia IV osa. Lappeen-
ranta 1981. 



 

 385 

Palola 2000 Ari-Pekka Palola, Kirkko keskellä kaupunkia. 
Oulun kirkkohistoria I, vuoteen 1870. Hämeen-
linna 2000. 

Perkka 1984 Katariina Perkka, ”Suomen työsuojelulainsää-
dännön historiallisen kehityksen pääpiirteet”. 
Katariina Perkka (toim.), Työ ja työsuojelu. Hel-
sinki 1984. 

Påhlman – Sjölin 1944 Axel Påhlman – Walter Sjölin, Arbetarförening-
arna i Sverige 1850–1900. En undersökning av 
den liberala arbetarrörelsens historia och ko-
operationens första skede. Stockholm 1944. 

Ragnerstam 1983 Bunny Ragnerstam, En värld att vinna. Arbeta-
re i rörelse i Kristianstad 1847–1885. Historik. 
Kristianstad 1983. 

Ragnerstam 1986 Bunny Ragnerstam, Arbetare i rörelse. Histo-
risk krönika, Första bandet. Södertälje 1986. 

Ragnerstam 1987 Bunny Ragnerstam, Arbetare i rörelse. Histo-
risk krönika, Andra bandet. Södertälje 1987. 

Rasila 1982 Viljo Rasila, ”Liberalismin aika”. Suomen talo-
ushistoria 2. Helsinki 1982. 

Riis 1917 Jacob Riis, Marcus Thrane. Kristiania 1917. 

Rohde 1942 Edvard Rohde, Geijer och samhället. En studie i 
svensk tratition. Stockholm 1942. 

Rytkönen 1973 Seppo Rytkönen, ”Pariisin saksalainen työväen-
liike ja sen utopistinen ajattelu 1830-luvun kes-
kivaiheilla”. Turun historiallinen arkisto 28. 
Turku 1973. 



 

 386 

Rytkönen 1975 Seppo Rytkönen, Der Weg der deutschen Arbei-
terbewegung zu einem selbständigen Handeln 
und die ersten Arpeiterutopien. Oulun yliopis-
ton historian laitos. Eripainossarja n:o 23. Oulu 
1975. 

Sarjala 2005 Jukka Sarjala, Poeettinen elämä. Biedermeierin 
säveltäjä-kirjailija Axel Gabriel Ignelius. Hel-
sinki 2005. 

Savolainen 2002 Raimo Savolainen, ”J. V. Snellman − suomalai-
set herättävä sanomalehtimies Kuopiosta. J. V. 
Snellman. Kootut teokset 6. Tammikuu 
1844−heinäkuu 1844. Helsinki 2002. 

Savolainen 2006  Raimo Savolainen, Sivistyksen voimalla. J. V. 
Snellmanin elämä. Helsinki 2006. 

Saukkonen 1934 Jussi Saukkonen, ”Oulun kaupungin käsityöläis-
ten elämästä 1800-luvulla”. Pohjois-
Pohjanmaan Maakuntaliiton vuosikirja 2. Oulu 
1934. 

Schieder 1963 Wolfgang Schieder. Anfänge der deutschen 
Arbeiterbewegung. Die Auslandsvereine im 
Jahrzehnt nach der Julirevolution von 1830. 
Stuttgart 1963. 

von Schoulz 1924 Jarl von Schoulz, Finlands socialdemokratiska 
partis historia. Del I, tiden före representations-
reformen år 1906. Helsingfors 1924. 

Schraepler 1972 Ernst Schraepler, Handverkehrbünde und Arbei-
tervereine 1830–1853. Die politische Tätigkeit 
deutscher Sozialisten von Wilhelm Weitling bis 
Karl Marx. Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission zu Berlin. Band 34. Berlin 1972. 



 

 387 

Seppälä 1963 Eila Seppälä, Turun kaupunginkirjasto 1863–
1963. Turku 1963. 

Siljander 2002 Pauli Siljander, Systemaattinen johdatus kasva-
tustieteeseen. Helsinki 2002. 

Soikkanen 1961 Hannu Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen. 
Porvoo 1961. 

Stenius 1977 Henrik Stenius, ”Järjestö-Suomen kehityspiirtei-
tä”. Matti Kuusi – Risto Alapuro – Matti Klinge 
(toim.), Maailmankuvan muutos tutkimuskoh-
teena. Keuruu 1977. 

Stenius 1980 Henrik Stenius, ”Sivistystä ’kaikille’. Kirjasto-
jen aatteellinen tausta 1800-luvulla”. Kirjasto-
lehti 3/1980. 

Stenius 1987 Henrik Stenius, Frivilligt, jämlikt, samfällt. 
Föreningsväsendets utveckling i Finland fram 
till 1900-talets början med speciell hänsyn till 
massorganisationsprincipens genombrott. Skrif-
ter utgivna av svenska litteratursällskapet i Fin-
land, nr 545. Helsingfors 1987. 

Sulkunen – Alapuro 1987 Irma Sulkunen – Risto Alapuro, ”Raittiusliike ja 
työväen järjestäytyminen”. Risto Alapuro – Ilk-
ka Liikanen – Kerstin Smeds – Henrik Stenius 
(toim.), Kansa liikkeessä. Helsinki 1987. 

Sörbom 1972 Per Sörbom, Läsning för folket. Studier i tidig 
svensk folkbildningshistoria. Stockholm 1972. 

Teräs 1995 Kari Teräs, Paikallisten työmarkkinasuhteiden 
kausi. ammattiyhdistykset ja työsuhteiden sääte-
ly Turussa 1880-luvulta 1950-luvun alkuun. Tu-
run työväenliikkeen historia I osa. Turku 1995. 



 

 388 

Tingsten 1967 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokra-
tins idéutveckling I. Stockholm 1967. 

Tiusanen 1969 Timo Tiusanen, Teatterimme hahmottuu. Näyt-
tämötaiteemme kehitystie kansanrunoudesta it-
senäisyyden ajan alkuun. Helsinki 1969. 

Tommila 1984 Päiviö Tommila, Oulun Wiikko-Sanomia 1829–
1879. Oulun lehdistön alkutaival. Oulu 1984. 

Tommila 1988a Päiviö Tommila, ”Suomen sanomalehdistön 
alkuvaiheet”. Päiviö Tommila (päätoimittaja), 
Suomen lehdistön historia 1, Sanomalehdistön 
vaiheet vuoteen 1905. Kuopio 1988. 

Tommila 1988b Päiviö Tommila, ”Yhdestä lehdestä sanomaleh-
distöksi 1809–1859”. Päiviö Tommila (päätoi-
mittaja), Suomen lehdistön historia 1, Sanoma-
lehdistön vaiheet vuoteen 1905. Kuopio 1988. 

Torvalds 1974 Ole Torvalds, Ny blad i 150 vårar. En liten krö-
nika om Åbo Underrättelser 1824–1974. (Ei 
painopaikkaa) 1974. 

Waris 1950 Heikki Waris, ”Helsinkiläisyhteiskunta”. Hel-
singin kaupungin historia. III osa, jälkimmäinen 
nide. Helsinki 1950. 

Wheen 2000 Francis Wheen, Karl Marx. Helsinki 2000. 

Vilkuna 1998 Kustaa Vilkuna, Vuotuinen ajantieto. 5. painos, 
Helsinki 1998. 

Voionmaa 1932 Väinö Voionmaa, Tampereen kaupungin histo-
ria. III osa, Tampereen historia itämaisesta so-
dasta suurlakon aikoihin. Toinen, tarkistettu ja 
lisätty painos Tampere 1932. 



 

 389 

Voionmaa 1936 Väinö Voionmaa, ”Yhdistyselämä”. Suomen 
kulttuurihistoria IV. Helsinki 1936. 

Öller 1920 Ragnar Öller, Ett kvarts sekel av vårt litterära 
liv 1828-1853. I, poesin. Helsingfors 1920. 



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

Distributed by
OULU UNIVERSITY LIBRARY

P.O. Box 7500, FI-90014
University of Oulu, Finland

Book orders:
OULU UNIVERSITY PRESS
P.O. Box 8200, FI-90014
University of Oulu, Finland

S E R I E S  B  H U M A N I O R A

70. Sääskilahti, Minna (2006) Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji
ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana    

71. Keisanen, Tiina (2006) Patterns of stance taking. Negative yes/no interrogatives
and tag questions in American English conversation    

72. Schmitt, Gerhard (2006) Sieben Aufsätze um Nietzsche   

73. Paavola, Leila (2006) Maternal sensitive responsiveness, characteristics and
relations to child early communicative and linguistic development   

74. Niemelä, Raimo (2006) Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen. Laadullinen
tutkimus arkielämän informaatiokäytännöistä ja toimintaan aktivoitumisesta    

75. vom Schemm, Axel (2006) Dichter am Ball. Untersuchungen zur Poetik des
Sports am Beispiel deutschsprachiger „Fußball-Literatur”    

76. Taramaa, Raija (2007) Stubborn and Silent Finns With 'Sisu' in Finnish-American
Literature. An Imagological Study of Finnishness in the Literary Production of
Finnish-American Authors    

77. Paso, Eija (2007) Työkyky merkitsee. Työkyvyn merkityksen ja maailman
rakentuminen lehtiteksteissä    

78. Kunnas, Niina (2007) Miten muuttuu runokylien kieli. Reaaliaikatutkimus
jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen variaatiosta vienalaismurteissa    

79. Harri Mantila, Merja Karjalainen ja Jari Sivonen (toim.)  (2007) Merkityksen
ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin. Juhlakirja professori Helena Sulkalan
60-vuotispäivänä    

80. Loukusa, Soile (2007) The use of context in pragmatic language comprehension in
normally developing children and children with Asperger syndrome/high-
functioning autism. An application of relevance theory    

81. Karkulehto, Sanna (2007) Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko
Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja    

82. Nerkko-Runtti, Arja (2007) Lågorna är många. Studier i språket i den svenska
psalmen 1819–1986    

83. Suvilehto, Pirjo (2008) Lasten luova kirjoittaminen psyykkisen tulpan avaajana.
Tapaustutkimus pohjoissuomalaisen sairaalakoulun ja Päätalo-instituutin 8–13-
vuotiaiden lasten kirjoituksista  



A
B
C
D
E
F
G

UNIVERS ITY OF OULU  P.O.B . 7500   F I -90014  UNIVERS ITY OF OULU F INLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

S E R I E S  E D I T O R S

SCIENTIAE RERUM NATURALIUM

HUMANIORA

TECHNICA

MEDICA

SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

SCRIPTA ACADEMICA

OECONOMICA

EDITOR IN CHIEF

PUBLICATIONS EDITOR

Professor Mikko Siponen

University Lecturer Elise Kärkkäinen

Professor Hannu Heusala

Professor Olli Vuolteenaho

Senior Researcher Eila Estola

Information officer Tiina Pistokoski

University Lecturer Seppo Eriksson

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-951-42-8907-1 (Paperback)
ISBN 978-951-42-8908-8 (PDF)
ISSN 0355-3205 (Print)
ISSN 1796-2218 (Online)

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I SACTA
B

HUMANIORA

B
 84

AC
TA

 Pekka R
ehum

äki

OULU 2008

B 84

Pekka Rehumäki

TASA-ARVOA 
TANSSILATTIALLA
KÄSITYÖVÄEN SIVISTYSSEURAT 1840-LUVULTA 
1870-LUVUN ALKUUN

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA,
SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA,
OULUN YLIOPISTO


	Abstract
	Tiivistelmä
	Esipuhe
	Lyhenteet
	Sisällys
	1 Työväen varhainen järjestäytyminen
	1.1 Yhteiskunnan murros ja työväki
	1.2 Työväen varhainen järjestäytyminen tutkimuksen kohteena
	1.3 Käsityöväen sivistysharrastusten nousu

	2 Grand tour eurooppalaiseentyöväenliikkeeseen
	2.1 Robert Castrén – työväenseurojen aikalaistarkkailija
	2.2 Eurooppalaisen työväenliikkeen juurilla
	2.2.1 Chartistit ja utopistit tienraivaajina
	2.2.2 Käsityöläiskommunisteja sivistysseurasosialisteja


	3 Sivistysseuraliike leviää Ruotsiin
	3.1 Tukholman sivistysseura
	3.1.1 Kisällikunta köyhäinlääkärin porstuassa
	3.1.2 Kapteeni Fahnehjelm ja vedenalaiset vehkeet
	3.1.3 Kuninkaan fortepiano

	3.2 Liike syntyy ja leviää
	3.2.1 Göteborg: kauppakaupungin kummilapsi
	3.2.2 Gävle: elinkeinonharjoittajien iltakoulu
	3.2.3 Malmö: uuden ajan lyhytaikainen joukkojärjestö

	3.3 Kisällit ja sivistyneistö
	3.3.1 Radikaali kisällikunta vastaan patriarkaalinen sivistyneistö
	3.3.2 Renhult työväen asianajajana
	3.3.3 Kaksi esitelmöitsijää


	4 Työväki ja sivistysseurat suomalaiseenjulkisuuteen
	4.1 1840-luvun aatteet Suomessa
	4.1.1 Snellman ja nouseva työväenluokka sivistyskysymyksenä
	4.1.2 Topelius ja Helsingin kansanhuvit

	4.2 Sivistysseurat suomalaiseen julkisuuteen
	4.2.1 Nouseva julkisuus ja sen rajoittaminen
	4.2.2 Sivistysvalo ja satiiri yhden miehen sivistysseurasta
	4.2.3 Suomalainen sivistysseura tulee ajankohtaiseksi


	5 Åbo Bildnings-cirkel
	5.1 Turun Sivistysseuran perustaminen
	5.1.1 Sunnuntaikoulu ja työväen kulttuuriharrastukset
	5.1.2 Kisällikuorossa herää ajatus sivistysseurasta
	5.1.3 Turun Sivistysseuran säännöt

	5.2 Sivistysseuran alkutaival
	5.2.1 Kritiikkiä ja kokoustoimintaa
	5.2.2 Kiista trikootehtaan naisista

	5.3 Sivistysseuran toiminta
	5.3.1 Jäsenmäärän kehitys
	5.3.2 Lukuhuone ja sivistävät sanomalehdet
	5.3.3 Kirjasto

	5.4 Kokouksista kesäjuhliin
	5.4.1 Tungosta kuin talonpoikaishäissä
	5.4.2 Vuosikymmenen kesäjuhlat

	5.5 Sivistysseurasta Auraseuraan
	5.5.1 Lopun alkuja
	5.5.2 Sivistysseuran haamu
	5.5.3 Auraseura

	5.6 Turun Sivistysseuran vuosikymmen

	6 Helsingin Handtverkaresångförenigen
	6.1 Lauluseuran alkutaival
	6.1.1 Källströmin kellariteatteri
	6.1.2 Fredmanin epistoloita ja suomalaisia kansanlauluja
	6.1.3 Ruotsista mallia

	6.2 Lauluseura laajenee sivistysseuraksi
	6.2.1 Handtverkaresångföreningenin sääntöuudistus
	6.2.2 Topelius taustavaikuttajana
	6.2.3 Toiminta käynnistyy

	6.3 Seura herrasväen huviksi ja hyödyksi
	6.3.1 Sääntömuutos
	6.3.2 Teatteri ja kuoro
	6.3.3 Jäsenkunta
	6.3.4 Toiminnan päättyminen

	6.4 Herrasväen huviksi ja hyödyksi

	7 Bildnings-Cirkeln I Uleåborg
	7.1 Sivistysseuran perustaminen Ouluun
	7.1.1 Suutarinkisällien ylimääräinen kokous
	7.1.2 Sanoista tekoihin
	7.1.3 Säännöt esivallan syynissä
	7.1.4 Sydämen sivistystä kaikelle kansalle

	7.2 Sivistystyön aineelliset resurssit
	7.2.1 Talous ja toimitilat
	7.2.2 Jäsenistö
	7.2.3 Johtokunta ja aputyövoima

	7.3 Kokoustoiminta
	7.3.1 Kaksi tapaa juhlia
	7.3.2 Tanssiseurojen vuosi
	7.3.3 Musiikkia ja esitelmiä

	7.4 Sivistysseura kulttuuriharrastusten kehittäjänä
	7.4.1 Komea kirjastotoiminta
	7.4.2 Lainaus ja lukuhuone
	7.4.3 Teatteria, deklamointia ja kuorolaulua

	7.5 Sivistysseuran viime vaiheet
	7.5.1 Toiminta takkuilee
	7.5.2 Lopettamiskokoukset

	7.6 Sivistystä pohjan perille

	8 Työväen sivistysseurat tasa-arvoatavoittelemassa
	Lähteet ja kirjallisuus


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




