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Lämsä, Kalevi, Jonas Lagus (1798–1857) as an educator and teacher — "Not because
I would be your teacher..." 
Faculty of Education, University of Oulu, P.O.Box 2000, FIN-90014 University of Oulu, Finland
2001
Oulu, Finland
(Manuscript received 9 July 2001)

Abstract

The aim of this study is to clear up Pietist Jonas Lagus’s (1798–1857) education and teaching work
in practice, plans concerning it and how they were reacted. The study handles the education of the
people in Finland during 1830–1850. It was the society that Jonas Lagus had his influence on, too.
The study is an empiristic work of the history of education and aims to open a point of view to Jonas
Lagus’s objects, aims, courses of action, results and background effectors of the education work by
the sources of materials.

Jonas Lagus’s home backround made him to interest already in the early years of his life in
philosophy and literature. He continued to study them in youth at the University of Turku in the
atmosphere of enlightenment, neology and preromanticism. At the age of 19 he started to work as a
priest at Vöyri where his Christianity concept became more serious by the work and friends in the
mid 1920´s. In 1828 he mowed to Ylivieska where he worked as a assistant vicar. At Ylivieska there
started in the beginning of 1830’s an impressive religious revival that was led by Lagus as an
ecclesiastical movement.

Jonas Lagus took care of the Pietist movement besides the traditional education and teaching of
the family and parish. He was one of the developers of the prayer meetings typical of the Pietists.
Lagus was 1834–1838 one of the most important initiators, reporters and contributors in the Pietist
journalism. He also worked actively in the end of 1830’s to get a missionary association to Finland
but it did not succed. He defended the Pietist movement and its way of working by speeches,
announcements, letters, writings, plays and newspaper articles when the movement was attacked.
Besides these things he took part of the development of the children’s education work. He expressed
his opinions about the reformation of so-called Ahlman’s schools already 1828. In 1839 he presented
a very modern plan of a village school to be established at Ylivieska. His plan was that the school
would be a kind of a working school. The school was not accepted by the cathedral chapter.

By the same time of outside misfortunes and losses in his family Jonas Lagus made friends with
Paavo Ruotsalainen and his teaching got new contents. The extrovert, active person started to become
an introspective person at the same time. He moved 1845 Pyhäjärvi (Oulu area) and was an assistant
vicar there until his death 1857. Though he concentrated more on his parish and family there, he also
did a lot of pastoral care of the souls, education and teaching by letters. It also included normative
guiding of his friends to keep them on the right way in the schism of the Pietist movement.

Keywords: Pietism, education of the people, Jonas Lagus



Lämsä, Kalevi, Jonas Lagus (1798–1857) kasvattajana ja opettajana ? — "En siksi,
että olisin opettajanne..." 
Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, P.O.Box 2000, FIN-90014 University of Oulu,
Finland
2001
Oulu, Finland
(Käsikirjoitus vastaanotettu 9 heinäkuuta 2001)

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää herännäispappi Jonas Laguksen (1798–1857) käytännön kasva-
tus- ja opetustoimintaa, sitä koskevia suunnitelmia sekä niiden saamaa vastaanottoa. Tehtävä käsit-
telee kansanopetusta Suomen 1830–1850-luvun yhteiskunnassa, johon Jonas Lagus osaltaan vaikut-
ti. Tutkimus on empiirinen kasvatuksen historian työ, jossa pyritään lähdeaineiston avulla avaa-
maan näkökulmaa Laguksen kasvatustyön kohteisiin, tavoitteisiin, menettelytapoihin ja tuloksiin
sekä taustavaikuttajiin.

Valistuneen kodin kasvatuksen ja opetuksen perusteella Jonas Lagus kiinnostui jo varhain filoso-
fiasta ja kirjallisuudesta, joiden opiskelua jatkoi nuorukaisena Turun yliopistossa valistuksen, neolo-
gian ja esiromantiikan ilmapiirissä. Hän aloitti sitten 19-vuotiaana papin tehtävät Vöyrillä, jossa
1820-luvun puolivälissä hänen kristillisyyden käsityksensä vakavoitui työn ja ystävien vaikutukses-
ta. Vuonna 1828 hän muutti kappalaiseksi Ylivieskaan. Siellä alkoi 1830-luvun alussa voimakas
herätys, jota Lagus ohjasi kirkollisena liikkeenä.

Perinteisen perheen ja seurakunnan kasvatuksen ja opetuksen ohella Jonas Lagus suoritti herän-
näisliikkeen hoitamista. Hän oli mukana kehittämässä heränneille ominaiseksi tulleita hartauskoko-
uksia, seuroja, yhdeksi seurakunnan toimintamuodoksi. Lagus oli vuosina 1834–1838 yhtenä mer-
kittävänä alullepanijana, toimittajana ja avustajana heränneitten lehtityössä sekä aktiivisena puuha-
miehenä yrittämässä maahan 1830-luvun lopulla lähetysseuraa, mutta tuloksetta. Hän puolusti
herännäisliikettä ja sen työtapoja puheiden, lausuntojen, kirjeiden, kirjoitelmien, näytelmän ja lehti-
artikkelien avulla, kun sitä vastaan hyökättiin. Näiden toimien lisäksi hän osallistui meneillään ole-
vaan lastenopetuksen kehittämiseen. Jo vuonna 1828 hän otti kantaa Ahlmanin koulujen uudistami-
seen, ja vuonna 1839 hän esitti hyvin uudenaikaisen köyhäinkoulun perustamista Ylivieskaan. Se
oli tarkoitettu maaseudun oppilaitokseksi, joka toimi työkouluperiaatteella, mutta koulu ei kuiten-
kaan saanut tuomiokapitulin hyväksymistä.

Samaan aikaan, kun hän koki ulkoisten vastoinkäymisten rinnalla perhepiirissä menetyksiä, hän
ystävystyi Paavo Ruotsalaisen kanssa ja hänen opetuksensa sai uutta sisältöä. Samalla ulospäin-
suuntautuva toiminnan henkilö alkoi kääntyä sisäänpäin. Hän muutti 1845 Pyhäjärvelle Oulun lää-
niin kappalaiseksi, jota tehtävää hoiti kuolemaansa, vuoteen 1857 saakka. Vaikka hän nyt keskittyi
entistä enemmän seurakuntaansa ja perheeseensä, harrasti hän kirjeitse laajaa yksilöllistä sielunhoi-
toa, kasvatus- ja opetustyötä. Siihen kuului myös normatiivinen ohjaus ystävien pitämiseksi hänen
oikeaksi katsomassaan opissa herännäisliikettä ravistelevissa skismoissa.

Asiasanat: herännäisyys, kansanopetus, Lagus Jonas





Esipuhe

Tutkimukseni aiheen ja otsikon valinnalle on kaksi keskeistä perustetta. Ensinnäkin tein
yli kolmen vuosikymmenen mittaisen työrupeaman Kalajokilaaksossa. Sinä aikana opin
tuntemaan sen omaleimaiseksi alueeksi. Eräänä siihen vaikuttavana tekijänä voidaan
pitää, että se on ollut 1830-luvulta lähtien yksi niin sanotun myöhemmän herännäisyy-
den, ”körttiläisyyden”, keskuksista. Tämän herätyksen syntyvaiheisiin liittyi kiinteästi
Jonas Lagus, joka oli vuosina 1828–1845 Ylivieskan kappalaisena.

Toinen kiinnostuksen suuntaaja oli perheessäni tärkeällä sijalla ollut kotiseututyö. Se
on koskettanut monin eri tavoin seudun menneisyyttä ja johti myös osaltaan Jonas Laguk-
seen. Niissä yhteyksissä huomiotani herätti vallitsevat käsitykset hänestä ja erityisesti
hänen sivistyspuuhistaan. Siten tarkempi perehtyminen Jonas Lagukseen oli työni ja per-
heeni harrastuksen pohjalta luonteva valinta.

Kun tutustuin Jonas Lagusta koskeviin aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen,
käsitykseni hänestä kasvattajana, opettajana ja kulttuurivaikuttajana laajeni. Häntä on
käsitelty ja sivuttu erilaisissa kirjoituksissa verrattain runsaasti. Päähuomion on tietysti
saanut hänen uskonnollinen julistuksensa, sielunhoitonsa ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Hänen kansanopetus- ja kasvatustyötään sekä senmukaista kulttuuriharrastustaan on osit-
tain tarkasteltu myös monissa yhteyksissä. Yhtenäistä kokonaisesitystä siitä ei kuiten-
kaan ole. Siksi ajatukseni olikin täydentää Jonas Laguksen kokonaiskuvaa näiltä osin.
Tämä puolestaan johti valitsemaan otsikon, jolla halusin rajata tutkimuskohteeni.

Pitkään kestänyt harrastukseni on nyt kypsynyt päätökseen. Suurimmat kiitokset
tavoitteen saavuttamisesta, siihen johtaneesta kannustamisesta, avusta ja ymmärtämisestä
kuuluvat äidinkielenopettajavaimolleni Kertulle. Olemme käyneet aiheesta ja sen kirjoit-
tamisesta monet keskustelut. Muistettava on myös tyttäriäni Tarjaa ja Pirkkoa, joka on
kääntänyt tiivistelmän englanniksi, sekä vävyäni Pekkaa ja lapsenlapsiani myötätuntoi-
sesta mukana elämisestä. Omistankin työni tyttärenpojilleni Teemulle ja Tommille.

Kiitän lämpimästi mielenkiintoiseksi muodostuneeseen tutkimustyöhön ohjaamisesta
valvojaani professori Leena Syrjälää. Merkittävä osuus työn lopputulokseen kuuluu pro-
fessori Martti T. Kuikalle. Hän on innostanut siihen, seurannut edistymistä ja monissa
keskusteluissa valanut uskoa onnistumisesta sekä antanut erinomaista apua. Myös esitar-
kastajina hän ja dosentti Jouko Talonen ovat antaneet siitä runsaasti asiantuntevia, opasta-
via ja hyödyllisä kommentteja. Kiitos heille.



Oman kiitoksensa ansaitsee Oulun yliopiston kasvatushistorian teemaryhmä. Työni
ohjaaja kasvatustieteiden tohtori Juhani Liukkonen ja kokoonkutsuja kasvatustieteiden
lisensiaatti Elise Lujala sekä muut mukana olleet ovat vaivojaan säästämättä antaneet
neuvojaan ja tukeaan työni parhaaksi. Tekstinkäsittelijä Helena Saari on taittanut käsikir-
joituksen painokuntoon. Kiitän heitä siitä.

Erityiset kiitokset kuuluvat Ylivieskan kaupungin kirjaston ja monistamon henkilö-
kunnalle sekä rehtori Erkki Haaralalle heidän kärsivällisesti antamastaan avusta kirjalai-
nausten, monistus- ja ATK-palveluiden osalta. Keskipohjanmaa-säätiö on tukenut talou-
dellisesti työtäni apurahan muodossa. Kiitos.
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1  Tutkimustehtävä

1.1 Kirkollinen kansanopetus Suomessa

Suomen uskonpuhdistuksesta alkaneella ja 1800-luvun puoliväliin päättyneellä kansan-
opetuksen ajanjaksolla oli pyrkimyksenä selvittää kansalle luterilaisuuden opinkappalei-
ta. Tuota kolmen vuosisadan mittaista kulttuurivaihettamme voi hyvällä syyllä sanoa kan-
san kasvatuksen ajaksi, sillä reformaatio oli antanut kirkolle tehtävän opettaa jäsenensä
tuntemaan uskon ja noudattamaan kristillisiä tapoja. Se ei ollut vain uskonnollista kasva-
tusta, vaan uskonnon pedagogiikkaa, jolla oli selkeä normatiivinen ote. Tavoitteena oli
kouluttaa käytettävissä olevilla keinoilla ihanneihminen. Sen mukaisesti kansaa pyrittiin
ohjaamaan hartauteen ja hurskaaseen elämäntapaan sekä korostettiin oikeaksi katsottua
maallisen vaelluksen merkitystä. Ohjatessaan kansalaisia kelpo luterilaisuuteen kirkko
yritti muokata heistä samalla hyviä valtion alamaisia opettamalla heitä kuuliaisuuteen ja
kiitollisuuteen esivaltaa kohtaan. Tämä edellytti asenne- ja tapakasvatusta. Keinona oli
lukutaito ja välikappaleeksi otettiin katekismus sekä kirkkokuri. Näin kirkko korvasi val-
tiolle siltä saamansa tuen. Toiminnan ominaispiirteenä oli kokonaisvaltainen, isällinen ja
holhoava opetus, joka kohdistui sekä aikuisiin että lapsiin.1

Kasvatustoimintaa hallitsi kaksi päälinjaa, joista toinen oli kotona tapahtuva yksityi-
nen ja toinen kirkon antama julkinen opetus. Nämä käsitettiin uskonnolliseksi työksi,
jonka sisältönä oli katekismukseen tiivistetty kristillinen oppi. Sen tuntemuksesta nähtiin
riippuvan ihmisen jokapäiväisen elämän ja iankaikkisen autuuden. Siksi tavoitteena oli
ymmärtää katekismusta, jonka ulkomuistista toistaminen oli oikean ja selvän oppimisen
osoitus. Käytännössä tämä opittavan tiedon määrä tarkoitti käskyjen, uskontunnustuksen
ja Herran rukouksen osaamista valmistauduttaessa rippikouluun ja ehtoolliselle, jolloin
ymmärtäminen jäi auttamatta tekstinhallinnan tasolle. Opetuksen järjestelmään kuului
neljä työmuotoa: kotiopetus, lukkarinkoulu, rippikoulu sekä muut opetus- ja kuulusteluti-
laisuudet, joita olivat pääasiallisesti katekismussaarnat ja kinkerit.2

1. Wuorenrinne 1942, 29—30, Halila I 1949, 13—17, Halila II 1949, 11—12, Vuoristo 1959, 50—54, Iisalo
1968, 14, Peltonen 1979, 8,11, Kähkönen 1982, 20, Kotkaheimo 1989, 21, Heikkinen 1995, 45, Ikonen
1997, 214.

2. Kilpi 1987, 21, Iisalo 1968, 15, Iisalo 1988, 50—52, 56—58. Ymmärtäväksi sisälukijaksi määriteltiin se,
joka osasi omin sanoin kertoa lukemansa. Kilpi 1987, 21. 
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Se lainsäädännön perusta, jolle tätä kansanopetusta rakennettiin vielä 1800-luvun puo-
livälissä, muodostui vuoden 1686 kirkkolaista, vuosien 1723 ja 1762 kuninkaallisista sää-
döksistä sekä tuomiokapitulien ja pappienkokousten eli synodaalikokousten päätöksistä.
Kyseinen laki sälytti vanhemmille ja holhoojille päävastuun lasten alkuopetuksesta, jolle
myöhempi nuorten ja aikuisten kirkollinen opetus rakentui. Mutta opettamisen velvolli-
suutta määrättiin myös lukkarille ja kappalaiselle, sillä lain XXIV luvun 11. pykälässä
säädettiin:

”Vanhempia on vakavasti kehotettava jättämään lapsensa hyvin ja ahkerasti ope-
tettavaksi kristinopin kappaleissa, ja niitä, joille kuuluu seurakunnassa huolenpito
siitä, olkoon sitten kysymyksessä kappalainen tai lukkari, kehotetaan ahkerasti
opettamaan lapsille lukutaitoa.”3

Kirkkolain määräys kappalaisen opetusvelvollisuudesta poistettiin vuonna 1689, kun
papisto katsoi sen kuuluvan yksistään lukkarille tai tehtävään erityisesti palkatulle koulu-
mestarille. Tältä pohjalta syntyi sitten aikaa myöten lukkarinkoulu, vaikka laissa ei
kyseistä koulumuotoa lähemmin määriteltykään.4

Lain II luku käsitteli saarnaa ja jumalanpalvelusta. Sen mukaan pappien tuli opettaa
ahkerasti katekismusta, ja samalla annettiin sen suorittamisesta tarkat ohjeet erikseen kau-
punkeja ja maaseutua varten. Maalla oli kulloinkin määrätyn osan seurakuntalaisia tultava
kirkkoon niin ajoissa, että voivat olla läsnä ennen päiväjumalanpalvelusta pidettävässä
katekismuksen selitys- ja kuulustelutilaisuudessa eli katekisaatiossa.5

Kirkkolaki asetti kirkollisille viranomaisille piispasta lukkariin opetusvelvollisuuden ja
opettamisen valvonnan. Sitä vastoin se ei asettanut nuorisolle oppivelvollisuutta. Puutetta
korjattiin, kun kansanopetusta alettiin pitää myös yhteiskunnallisena kysymyksenä ja sen
vaikutukset näkyivät valtakunnallisissa asetuksissa. Maan hallitus tuli papiston avuksi jul-
kaisemalla vuonna 1723 kuninkaallisen säädöksen, jolla vanhempia ja holhoojia velvoi-
tettiin rangaistuksen uhalla pitämään huolta lasten lukemisen opetuksesta taikka saatta-
maan heidät sitä varten lukkarin tai koulumestarin luokse. Tätä pidetäänkin pitäjänkou-
lun alkuna. Seurakunnan oli vastattava tavalla tai toisella köyhien opetuksesta. Samansi-
sältöinen oli myös vuoden 1726 konventikkeliplakaatti, joka kielsi yksityisten hartausti-
laisuuksien pidon mutta joka toisaalta myös vakaasti kehotti vanhempia ja isäntiä opetta-
maan lapsilleen ja huonekunnalleen katekismusta.6

3. KL 1686, XXIV § 9 ja 11, Vikman 1910, 89—91, Liukkonen 1993, 26.
4. Halila I 1949, 45—46, Melin 1977, 12, Liukkonen 1993, 26. 

Lukkari-nimitys tulee kellonsoittajasta (klockare), joka oli alkuaan kirkon ja pappilan käytännön avustus-
tehtäviä hoitava palvelusmies. Lukkarin lastenopetusvelvollisuus alkoi jo Lutherin uskonpuhdistuksen
ajoilta, koska vanhemmat eivät useinkaan kyenneet opettamaan lapsiaan. Tapa tuli Ruotsi-Suomeen osin
suoraan Saksasta ja osin Tanskan kautta. Tehtävän käytännön toteuttaminen vei tosin pitkän aikaa mm. luk-
karien puutteellisen lukutaidon takia. V. 1686 kirkkolaissa hänelle annettiin virallisesti opetustehtävä ja sitä
varten pätevyysvaatimukset: ”... olla rehellinen, uskollinen, ahkera, kirjaalukeva, osata laulaa ja kirjoittaa,
jotta voi opettaa seurakunnan nuorisoa”. KL 1686, XXIV § 31, Cavonius 1943, 35—41, Jalkanen 1976, 11,
Heikkinen 1995, 45.
Lukkarien opetus kohdistui kahteen ryhmään. Ensinnäkin heidän oli pidettävä ”laiskankoulua” niille, joi-
den kotiopetus ei syystä tai toisesta ollut onnistunut. Toiseksi heidän oli varmistauduttava kotiopetuksen
tuloksista ennen nuoren ehtoolliselle tai rippikouluun tuloa. Tätä varten he pitivät joko kotonaan tai kylissä
kiertävää koulua. Nurmi 1983, 50, Iisalo 1988, 51—52.

5. KL 1686, § 2, 9, 10.
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Valistuskauden mukana lasten opetus sai uusia lukutaidon yleistä hyödyllisyyttä koros-
tavia piirteitä. Tämänmukaisesti vuonna 1762 annettiin kuninkaallinen resoluutio, asetus,
joka velvoitti seurakuntia hankkimaan lastenopettajan, koulumestarin, jollei lukkari pitä-
jän laajuuden takia voinut hoitaa kirkkolain edellyttämällä tavalla riittävästi tehtäväänsä.
Pitäjänkokoukset saivat päättää säädöksen käytännön soveltamisesta, joten kyseinen pää-
tös merkitsi yhteiskunnan velvollisuutta koulujen perustamiseen. Tosin se ei käsitellyt
eräitä toteuttamisen kannalta tärkeitä kysymyksiä, kuten pitäjänopettajan koulutusta, päte-
vyyttä ja kouluhuoneistoja.7 Samaan aikaan kehiteltiin myös rippikoulua, kun Turun tuo-
miokapituli kehotti kiertokirjeellään vuonna 1740 papistoa pitämään vuosittain sellaista ja
Turun pappeinkokous määräsi vuonna 1763 sen järjestämisen kaikkien hiippakunnan pap-
pien velvollisuudeksi. Myös lukukinkerit vakiintuivat.8

Suomalaisen kansanopetuksen kehittäminen oli Ruotsin vallan loppujakson ja autono-
mian ajan alussa pysähtynyttä, ja sen tasoa pidettiin monin paikoin aikaisempaa heikom-
pana. Eräänä syynä saattoi olla, että arvioinnissa vuosisadan vaihteessa oltiin siirtymässä
yleisesti sisäluvun korostamiseen eikä enää arvosteltu pelkkää ulkolukua hyväksi lukutai-
doksi. Yleensä tähän saakka aktiivista lukemista oli tarvittu vain hetkellisesti rippikou-
lua, ehtoollista ja kinkereitä varten, joten se jäi pakostakin heikoksi. Kirjoitustaito oli vie-
läkin harvinaisempi, eikä varsinainen kansa mielestään sitä tarvinnutkaan, koska virka-
kieli oli ruotsi.9 Vähitellen suoraan lukemisen eli ”kirjastaluvun” soveltamismahdolli-
suus lisääntyi, sillä sanomalehtiä, kalentereita, uskonnollista ja maallista kirjallisuutta
alkoi ilmestyä ja se kasvatti lukuhalua.10 Koulujärjestelmän kehittämisessä esiintyvien
ennakkoasenteiden, suuntaa koskevien erimielisyyksien, välinpitämättömyyden ja talou-
dellisten syiden vuoksi kirkko edelleen korosti voimakkaasti kotiopetuksen arvoa. Itse
asiassa se menetteli niin 19. vuosisadan puoliväliin asti. Turun synodaalikokouksessakin
vuonna 1825 päätettiin jälleen kerran, milloin kotiopetus havaitaan riittämättömäksi, luk-
karin tai kirkonvartijan oli oltava siinä apuna ja tukena.11

6. KL 1686 XXIV, § 1, 10, 11, 19, 22, Ruuth 1913, 257—260, Ruuth 1936a, 145—146, Hyötyniemi 1942,
61—62, Haavio 1947, 65, Pentikäinen 1978, 186—203, Ylikangas 1979a, 43, 306.
Köyhä on varsin monimerkityksellinen ja siten lähinnä kulloisestakin asiayhteydestä selviävä käsite. Esim.
1700-luvun sääty-yhteiskunnassa samaistettiin köyhyys ja laiskuus, mutta toisaalta yleistettiin säätyläisten
rikkaus ja rahvaan köyhyys, joskin todettiin edellisten varattomuutta. Wirilander 1974, 70, 156, 157—188,
318—319, 353, 379—386. Ns. köyhäinkoulut yleistyivät Suomessa erityisesti 1840-luvulla, kun eräät filan-
trooppisten aatteiden innoittamat ylempään kansanluokkaan kuuluvat henkilöt ryhtyivät perustamaan köy-
hiä lapsia varten oppilaitoksia. Halila I 1949, 143—151, Halila 1958, 81—82, Somerkivi 1955, 28—29,
Somerkivi 1958, 213. Toiminta liittyi turvattomien ja köyhien lasten holhoukseen ja kasvatukseen. Kyseiset
lapset olivat useimmiten orpoja taikka heidän vanhempansa ja holhoojansa olivat joko itse kykenemättö-
miä, ehkä haluttomiakin, opettamaan lapsia lukemaan tahi varattomia kustantamaan alkeisopetusta. Haa-
pala 1989, 90.

7. Pärssinen 1911, 10, 310, Cavonius 1943, 346, Halila I 1949, 56, Vuoristo 1959, 61, Kotkaheimo 1989,
127—128, Nurmi 1983, 50.

8. Ruuth 1913, 260, Halila I 1949, 75, 86, Vuoristo 1959, 62—63.
9. Halila I 1949, 110, Heikkinen 1983, 91—92, Sarala 1993, 1—2.
10. Heikinheimo 1935, 283, Juva 1951, 140, Juva 1963, 261—263, Melin 1989, 85.
11. Ruuth 1913, 274—276, Iisalo 1968, 16—22, Heikkinen 1972, 65, Ikonen 1997, 249.
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1.2 Tutkimuksen tehtävä ja lähestymistapa

Suomessa 1800-luvun alkupuoli merkitsi paitsi valtiollista muutosta myös vähitellen viri-
ävää hengenelämää, kansanrunouden ja -kielen harrastusta. Siihen liittyi ensimmäisen
kansallisen heräämisen romantiikan sävyttämiä tuulia sekä myöhemmin voimakas kansal-
linen ja uskonnollinen herätys. Uskonnon kautta laillistettu yhtenäinen maailmankuva oli
murtumassa, eivätkä kaikki tahot enää pitäneet annettua kansanopetusta riittävänä. Sille
alettiin vaatia muitakin kuin kirkon asettamia päämääriä, joihin virikkeitä saatiin muualla
Euroopassa esiintyneistä aatevirtauksista. Muuttuvassa henkisessä ilmapiirissä sivisty-
neistöön kuuluvat varakkaat henkilöt alkoivat kantaa huolta rahvaan koulusivistyksestä,
lukutaidosta ja hengellisestä elämästä. Näin filantropian ja romantiikan hengen mukaises-
ti 1800-luvun alkukymmeninä monet filantroopit esittivät, suunnittelivat ja perustivat
Suomeen rahvaan kouluja. Kyseisen sataluvun suomalaista kansanopetusta on tarkasteltu
runsaasti kasvatuksen historiassamme, mutta se on pääosin kohdistunut joko koulujärjes-
telmän tai koulujen vaiheiden käsittelyyn. Sen sijaan yksittäisten henkilöiden tai aatteel-
listen ryhmien hyvinkin monitahoiset kasvatusnäkemykset ja -hankkeet, koulusuunnitel-
mat sekä niiden toteutumiset eivät ole niinkään tulleet esille.12 Eräs tällainen vaikuttajata-
ho oli niin sanottu myöhempi herännäisyys, johon kuuluneet papit tekivät merkittävää
kansanopetustyötä. Liike syntyi vastavaikutuksena ajan ulkonaiselle uskonharjoitukselle.
Se ei halunnut opettaa mitään kristillisyyden uutta muotoa, vaan se pyrki panemaan täy-
täntöön syvällisesti sen, mitä katekismus opetti ja mitä puhdasoppisuuden aikana oli saar-
nattu. Tähän liittyi keskeisenä omakohtainen lukutaito. Sen ohella liike tarjosi myös väy-
län yhteiskunnallista nousua etsivälle joukolle.13

Keski-Pohjanmaakaan ei jäänyt osattomaksi kyseisestä herätyksestä, sillä tänne muo-
dostui 1830-luvulla eräs liikkeen keskusalue. Sen syntyyn vaikutti voimakkaasti Ylivies-
kassa ja Pyhäjärvellä vuosina 1828—1857 kappalaisena ollut Jonas Lagus. Pietistisiä
käsityksiä omaksuneena hän joutui pian Ylivieskaan tulonsa jälkeen kosketuksiin Kalajo-
kilaaksossa puhjenneen uskonnollisen liikehdinnän kanssa. Hän saikin sitten tässä yhteis-
kunnallisesti huomiota herättäneessä liikkeessä näkyvän aseman. Hänet luetaan Paavo
Ruotsalaisen ja Niilo Kustaa Malmbergin ohella kiistatta sen leviämisvaiheen johtajistoon
vuosisadan toisen neljänneksen aikana.14 Perehtyessäni Jonas Lagusta ja kansanopetusta
koskevaan kirjallisuuteen totesin, että traditionaalinen herännäishistoria painottaa hänen
julistustyötään ja johtajan toimintaansa. Se pitää häntä Kalajokilaaksossa alkaneen herän-
näisyyden synnyttäjänä. Samaten hänen sielunhoitotyönsä on tullut hyvin esille.15 Näi-
den lisäksi hänellä oli myös huomattavaa kiinnostusta opetus- ja koulutuskysymyksiin
sekä niiden toteuttamiseen. Laguksen monipuolinen kansankasvatustoiminta on jäänyt
tutkimuksissa hänen uskonnollisen julistuksensa varjoon, ja hänen kasvatusajattelustaan
ja -tavastaan puuttuu yhtenäinen selvitys. Hänen opettajan, kasvattajan ja johtajan työs-
sään on erotettavissa kolme aluetta. Ensinnäkin hän hoiti seurakuntansa uskonto- ja tapa-

12. Viljanen 1982, 94, Kuikka 14.2.1997, Kalevi Lämsän lisensiaattityön arvioinnissa, Oulun yliopiston kasva-
tustieteiden tiedekunta.

13. Juva & Juva 4 1966, 229.
14. Soveri 1929, 21—22, Lagus I 1933, VIII, Juva 1950b, 123—124, Ruokanen 1989, 226, Huhta 2000, Liite

1.
15. Vrt. Rosendal I 1902. Ks. Remes 1995a, 127, Remes 1995b, 420, Huhta 2000.
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kasvatustyötä. Toiseksi hän opetti herännäiskansaa, ohjasi sitä sekä toisia herännäispap-
peja. Tähän liittyi laajaa kirjallista puuhaa ja toimintasuunnitelmia. Hänen kolmantena
harrastuksen kohteenaan oli lastenopetus, johon silloin alettiin valtakunnallisestikin etsiä
uusia muotoja ja johon keskusteluun ja järjestämisyrityksiin hän osallistui.

Tämän tutkimukseni tarkoitus onkin avata näkökulmaa Jonas Laguksen kasvatustoi-
mintaan sekä siihen kytkeytyviin yrityksiin kasvattajana ja opettajana siinä kehyksessä,
jonka hänen aikansa ja ympäristönsä muodostivat ja johon hän myös osaltaan vaikutti.
Tavoite on täyttää hänen kokonaiskuvassaan olevia aukkoja näiltä osin. Kysymyksen
Jonas Laguksesta julistajana ja herännäisjohtajana jätän tämän selvityksen ulkopuolelle
pohdittavaksi toisessa yhteydessä.

Pyrin tarkastelussani käsittelemään Jonas Laguksen monitahoista koulutus- ja opetus-
työtä ja siihen liittyviä suunnitelmia, toimenpiteitä ja järjestelyjä. Tutkimuksen ongelmat
keskittyvät kolmeen teemaan, joihin etsin vastauksia:

1. Mitkä olivat hänen kasvatus- ja opetussuunnitelmansa?
2. Millaista kasvatus- ja opetustyön toteutuminen oli?
3. Mitä olivat hänen kasvatustyönsä perusteet?
Tavoitteeni on sijoittaa Jonas Lagus aikansa aatteelliseen viitekehykseen, joka käsittää

niin yleispoliittisen, kirkkopoliittisen, kulttuurisen kuin pedagogisen tilanteen. Tarkaste-
len hänen työtään osana tapahtumaketjua, jossa hän myös aktiivisesti oli mukana.16 Tut-
kimukseni on empiirinen kasvatuksen historiaan kuuluva selvitys. Sen läheinen yhteys
kirkkohistoriaan johtuu sekä tutkittavasta henkilöstä että kirkon silloisesta kokonaisvaltai-
sesta kansan kasvatustehtävästä. En yritä kuvata Lagukselle läheisen herännäisliikkeen
historiaa tai uskonnollista olemusta, vaikka joudunkin niitä sivuamaan. Varsinkin liikettä
koskevissa ulkoisissa ja sisäisissä konfliktitapauksissa lähestyn sosiaalihistoriallista näke-
mystä ryhmistä ja niiden ihmisistä.17 Tutkimukseni ei ole myöskään elämäkerrallinen esi-
tys tavanomaisessa merkityksessä. Poikkean käsittelyssäni myös eräiden asioiden koh-
dalla tiukasta kronologisesta järjestyksestä. Esitykseni pääpaino on teon näkökulma
Laguksen toimintaan, sosiaalisiin velvoitteisiin ja tilanteisiin.18

Olen kirjoittanut raporttini siten, että ensin selvitän toisessa luvussa Laguksen nuo-
ruusvuosia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä hänen pappisuransa alkuvuosia Vöyrillä.
Kolmannessa ja neljännessä luvussa kuvaan hänen vuosien 1828—1845 aktiivista Yli-
vieskan työkauttaan vallitsevan yhtenäiskulttuurin yhteiskunnassa, jossa hän oli alallaan
näkyvä mielipidevaikuttaja. Viidennessä luvussa käsittelen hänen Pyhäjärven aikaansa
vuosina 1845—1857. Päätösluvussa kokoan tulokset tiivistelmäksi.

1.3 Lähdeaineisto ja aikaisempia tutkimuksia

Tutkimuksen keskeisimpänä ensisijaisena lähdeaineistona on ollut Kansallisarkistossa
sekä Oulun ja Turun Maakunta-arkistoissa säilytettävät Jonas Laguksen kirjalliset tuot-
teet. Olen käyttänyt hyväkseni Lagusta ja samoissa paikoissa häntä lähellä olleita henki-

16. Uino 1990, 311—313.
17. Rissa 1967, 223—224, Haapala 1990, 72—74, 87, Mikkeli 1990, 256.
18. Manninen 1989, 95—96, 104—106, Mikkeli 1990, 269, Uino 1990, 313.
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löitä, hänen seurakuntiaan ja eräitä kouluja koskevia asiakirjoja sekä tutkimusaikaan liit-
tyviä sanomalehtiä tai niiden mikrofilmejä. Oulun Maakunta-arkistossa olen perehtynyt
Kalajoen ja Pyhäjoen emäseurakuntia sekä Pyhäjärven ja Ylivieskan kappelikuntia koske-
vaan materiaaliin. Niiden joukossa on ollut piispan- ja rovastintarkastuskertomuksia, pitä-
jän- ja kappelikokousten, kirkkoraadin ja lukukinkerien pöytäkirjoja sekä väkilukutilasto-
ja, muutto-, kaste- ja rippikirjoja, kirkollisia kuulutuksia ja perunkirjoituksia. Hyvää tie-
toa olen löytänyt myös Oulun tuomiokapitulin, Lääninkonttorin ja Salon (nykyisen
Saloisten)19 tuomiokunnan arkistoista. Valitettavasti on todettava, että tutkimustehtävään
kuuluvaan Laguksen kouluhankkeeseen ja lähetysseurapuuhaan liittyvää ensisijaista läh-
deaineistoa löytyi verraten niukasti, eikä eräitä piispantarkastuskertomuksia, kyseistä
koulua tai lähetysseuraa koskevia yksityiskirjeitä ole kaikkia säilynyt. Siten Laguksen
kirjeet saattavat antaa niistä korostetusti hänen henkilökohtaisen käsityksensä mukaisen
kuvan. Myös tuomiokapitulin Laguksen kouluanomuksen käsittelystä on vain pelkkä esi-
tys- ja päätöspöytäkirja, joten niiltä osin tutkimus jää muiden lähteiden ja päättelyn
varaan. Tärkeän aineiston on muodostanut kokoelmina toimitetut Laguksen kirjeet ja kir-
joitukset. Ne ovat tarjonneet arkistoissa olevan alkuperäisen aineiston ohella monissa
kohdin erittäin hyödyllistä tietoa hänen ajatuksistaan ja työstään sekä miten hän itse on
kokenut tapahtumia ja pyrkinyt niihin vaikuttamaan. Selvittämättä jää, minkä verran
hänen kirjallisesta materiaalistaan on todella säilynyt. Siinä on ajallisia aukkoja ja sitä
ovat tallentaneet etupäässä vain sukulaiset ja hyvät ystävät. Tutkijana olisin mielelläni
perehtynyt Lagukselle tulleisiin kyselyihin ja vastauksiin, koska hänen lähettämissään on
selvästi havaittavissa myös kirjeitse käydyn keskustelun vuoropuheluja. Siten on ikävää,
että hän hävitti saamansa kirjeet.20 Hänen puheitaan ja saarnojaan, yhtä lukuunottamatta,
ei ole säilynyt eikä niitä ole merkitty muistiin, joten niiden apu on niukkaa.

Toissijaista aineistoa, lähinnä kirjallisuutta, on ollut saatavilla todella runsaasti, joskin
niissä painotus riippuu tutkijan tarkoituksesta ja tarkastelukulmasta, jotka ovat antaneet
niille oman sanastonsa ja värinsä. Päälähteenä niistä olen käyttänyt Tor Krookin Pohjan-
maan heränneitä ja Lagusta koskevia tutkimuksia ja kokoelmia.21 Perinteiset herännäis-
historiat ja liikkeeseen liittyvien henkilöiden elämäkerrat ovat antaneet paljon apua. Suo-
malaisen kasvatuksen, kirjallisuuden, herännäisyyden ja Suomen kirkon historiaan liitty-
vistä teoksista, joissa on kansanopetuksen vaiheista ja aatehistoriasta kertovaa kirjalli-
suutta, olen saanut runsaasti aineksia. Suomen kirkon sisä- ja ulkolähetystä selvittävät tut-
kimukset ovat valottaneet oivallisesti Laguksen suhdetta hänelle tärkeään lähetystyöhön.
Monet kyseiseen aikaan paneutuneet yhteiskunta- ja kulttuuriteokset ovat niin ikään aut-
taneet viitekehyksen luomisessa. Alueeseen liittyvät historiakirjat ja -tutkielmat ovat tuo-
neet työhöni keskipohjalaista paikallisuutta. Monet opinnäytteet ovat tarjonneet yksityis-
kohtia kokonaiskuvan luomiseksi Jonas Laguksesta.

Jonas Lagus on ollut monen tutkijan kohteena eri yhteyksissä lähes 150 vuoden
aikana. Näkökulma on riippunut tekijän mielenkiinnosta ja tarkoituksesta. Häntä on käsi-
telty yksittäisenä henkilönä ja herätysliikkeen osana sekä kirkkohistorian että systemaatti-

19. Salo eli Saloinen oli Pohjanmaan vanhimpia pitäjiä. Siitä on aikoinaan erotettu useita Pohjois-Pohjanmaan
seurakuntia. Seurakuntana Salo mainitaan jo v. 1329. Kuntana se kuuluu nykyisin Raahen kaupunkiin.
Otava 7 1964.

20. Lagus I 1933, XII, Krook 1938, 165—166, Rissa 1967, 225.
21. Tommila 1989, 274. Tri Tor Krookin ruotsalaisen Pohjanmaan herätysliikkeitä koskevia tutkimuksia pide-

tään tieteellisesti ansiokkaina.
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sen teologian kannalta. Jälkimmäisen osalta voi todeta, että hänen uskonkäsitystään on
tarkasteltu suppeahkoissa artikkeleissa eikä niissä ole selkeästi kiinnitetty huomiota hänen
elämänsä eri kausiin. Ne painottuvat pääasiassa Laguksen 1850-luvun kirjoituksiin.
Kokonaisuutena Lagus-tutkimuksesta on paljon jo verraten iäkästä.22

Herännäisyyttä kokonaisuutena käsittelevistä tutkimuksista vanhimpana on mainittava
Matthias Akianderin 1862—1863 julkaisemat, ansiokkaat "Historiska upplysningar om
religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare tider VI—VII" ja viimeisimpänä Viljo
Remeksen "Herännäisyyden nousu ja hajoaminen" vuodelta 1995. Näissä Lagus on saa-
nut osakseen monipuolisen tarkastelun. Edellinen tarjoaa lisäksi erinomaista lähdeapua,
sillä se sisältää muun muassa Jonas Laguksen kirjeitä. Viljo Remes on tehnyt myös Suo-
men lähetystyötä käsittelevän väitöskirjan (1976), jossa tulee näkyviin heränneiden ja
Laguksen osuus tämän työn alkusuunnittelussa. Mauno Rosendal on valmistanut vuosina
1902—1915 neliosaisen ”Suomen herännäisyyden historian”. Hän esittelee siinä historial-
lisen kerronnan ohessa Laguksen uskonkäsityksen keskeiset piirteet tämän 1850-luvun
kirjeitten perusteella. Perusteellisimmin Laguksen elämään ja työhön on paneutunut Tor
Krook, joka vuonna 1947 kirjoitti elämäkerran "En österbottnisk väckelsehövning.
Levnadstecknig över Jonas Lagus". Hänen kirkkohistoriallisessa väitöskirjassaan Pohjan-
maan herätysliikkeistä (1931) käsitellään Laguksenkin persoonaa ja uskonnollista näke-
mystä. Hän on myös toimittanut kaksiosaisen Laguksen "Brev och skrifter"-kokoelman
(1933 ja 1935) sekä useita artikkeleita Pohjanmaan heränneistä käsitellen niissä myös
Lagusta. Toivo Laitisen väitöskirja ”Herännäisyyden käsitys kirkosta 1840-luvulla”
(1953) esittää Laguksen ajatuksia ja mielipiteitä. Heikki Ylikangas on sosiaalihistorialli-
sessa tutkimuksessaan ”Körttiläiset tuomiolla” (1979) pohtinut Laguksen asemaa liik-
keessä. Juha Siltalalla on heränneistä laaja psykohistoriallinen selvitys ”Suomalainen
ahdistus” (1993), jossa Laguksella on varsin keskeinen rooli. Olavi Kares on antanut
Niilo Kustaa Malmbergin elämäkertateoksessa (1937 ja 1981) tämän työtoverille Jonas
Lagukselle runsaasti tilaa. Huomattava sija on Laguksella myös Kaarlo Hyrskeen kirjoit-
tamassa Johan Fredrik Berghin elämäkerrassa ”Väsymätön kylvömies” (1957). Siinä esi-
tetään näiden yhteinen työ heränneitten lehden toimittamisessa sekä lähetysseurahank-
keessa. Kyllikki Tiensuu on tarkastellut väitöskirjassa ”Edvard Bergenheim. Toiminta
koulumiehenä ja arkkipiispana” (1985) Bergenheimin ja Laguksen lapsuudessa alkanutta
toveruutta ja myöhempien vuosien lämmintä suhdetta. Lauri Takalan ”Suomen evankeli-
sen liikkeen historiassa I—II” (1929—1937) kerrotaan Laguksen ja Fredrik Gabriel Hed-
bergin välien kehittyminen opettajasta ja oppilaasta ystävyyteen ja sitten katkeraan eroon.
Samoin monissa artikkeleissa ja useissa opinnäytteissä on otettu esille eri näkökannoilta
Jonas Lagus ja hänen osuutensa herännäisliikkeessä. Jorma Pitkänen on tehnyt tuoreim-
man selvityksen ja tarkastellut lisensiaatintutkielmassaan Lagusta systemaattisen teolo-
gian perspektiivistä. Uusimmat pienoiselämäkerrat ovat Viljo Remeksen ja Ilkka Huhdan
laatimia. Edellinen kirjoitti sen ”Keskipohjalaisia elämäkertoja”-kirjaan (1995) ja jälkim-
mäinen laati sellaisen valmisteilla olevaan ”Kansallisbiografiaan” (2000).

22. Pitkänen 2000, 7—15.



2 Jonas Laguksen opintovuodet (1798–1828)

2.1 Sukujuuret ja lapsuus

Jonas Lagus syntyi 21. päivänä tammikuuta 1798 Kurikassa kappalainen Nils (Niilo)
Jonaanpoika Laguksen ja Sara Elisabet Forsmanin neljäntenä lapsena kuuden sisaruksen
sarjaan.1 Hänen vanhempiensa taustalla yhtyy maineikkaita Suomen historian kulttuuri-
sukuja, kuten Aejmelaeus, Forsman, Lagus ja Wacklin. Isän puolelta Lagusten kantaisä
Georgius Martini Lepus2 mainitaan pappina jo vuonna 1581, ja hänestä alkaen useat
Lagukset ovat vaikuttaneet monenlaisissa pappistehtävissä eri puolilla Suomea. Esimer-
kiksi 1800-luvulla heitä oli katkeamattomana sarjana 26 pappia, kun tunnetut Wegeliuk-
set, Bergrotit ja Liliukset tuottivat kukin vain yhden enemmän eli 27.3 Suvusta on tullut
runsaasti ansioituneita kirjailijoita, yliopiston opettajia, maatalousalalla sekä erilaisissa
virkatehtävissä toimineita henkilöitä.4 Lagukset seurasivat siten monien perinteisten pap-
pisukujen 1800-luvun kehitystä ensin virkamiessuvuksi ja sitten edelleen talouselämän
palvelukseen.

1. VMA, KuKA, C:1, syntyneet ja kastetut
2. Sukutarinassa kerrotaan, että kantaisä Georgius Martini otti opiskellessaan ajan tavan mukaisesti kotita-

lonsa Maarian Hirvensalon Jänissaaren perusteella latinankielisen sukunimen Lepus (Jänis), jonka jälkeläi-
set käänsivät kreikankielelle Lagus. Tämän vuosisadan alussa osa suvusta on suomentanut nimen lähtöpai-
kan mukaan Hirvensaloksi. Uusi sukukirja II 1951, 327–395 ja Sukukirja 1984, 757–793.

3. Björklund 1939, 30.
4. Kantaisästä alkaen suvun kahteen osaan jakautuneesta haarasta vanhemmasta mainitaan 1800-luvun histo-

riassa tutkimuskohteen, Jonas Laguksen, ohella Siionin virsien suomentaja kirkkoherra ja tohtori Elias,
”kukkaislyyrikko” Lydia, uskonnollinen kirjailija ja opettaja Aina, rakkausviihteen kertoja Auni Nuolivaara
os. Lagus, lehtori ja kotiseutututkija Frithiof, suomentaja ja kirjailija Lauri Hirvensalo (vuoteen 1906
Lagus) sekä asianajaja Evert.
Turun akatemian professorit Anders Johan ja Wilhelm Gabriel kuuluvat nuorempaan haaraan samoin kuin
viimemainitun pojat, mm. kielitieteilijä, historioitsija ja professori Wilhelm (aateloitu), oikeusoppinut
Robert sekä sanomalehtimies ja kirjailija Gabriel. Kenraali Ernst Ruben ja kirjallisuudentutkija Ernst Wil-
helm edustavat aatelista sukuhaaraa. Johannes Lagus, Johan ja Lassi Hirvensalo (vuoteen 1906 Lagus) ovat
saaneet maanviljelysneuvoksen arvon. Uusi Sukukirja II 1951, 327–395, Sukukirja 1984, 757–793, Suo-
men kirjallisuus I–VIII 1963–1970 ja Otava 5 1963.
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Tutkimusaiheeseen ja -ajankohtaan 1800-luvun ensimmäiseen puoliskoon liittyen
sukutauluista löytyy eräitä mielenkiintoisia nimiä. Gabriel Lagus, joka sukutarinassa on
saanut lisänimen ”parta Laus” ja tullut pietistiupseerien välityksellä herätykseen, kuoli
Jalasjärven kappalaisena vuonna 1759.5 Hänen poikansa tohtori Elias, joka oli Jonaksen
isän setä, oli varsin tuottelias sekä hengellinen että maallinen kirjoittaja ja toimi Taivassa-
lon kirkkoherrana. Hän kuului herrnhutilaishenkisiin pappeihin ja julkaisi mm. vuonna
1790 suomeksi Tukholman herrnhutilaisten laulukirjan ”Sionin Wirret, Ruotsista Suo-
mexi käätyt”, josta tuli sitten merkittävä ”veisuukirja” 1800-luvun heränneille. He käytti-
vätkin sitä sellaisenaan seuroissaan vuosisadan lopulle saakka, kunnes Wilhelmi Malmi-
vaara uudisti virret vuonna 1893.6

Kaksi Lagusta oli Jonaksen opiskeluaikana Turun akatemiassa opettajana. Kantilaiseen
ajattelutapaan nojaten kristinuskoa moraalisesti arvioiva Anders Johan toimi käytännölli-
sen filosofian professorina vuosina 1812–1824 siirtyen sitten teologian vastaavaan vir-
kaan. Samoihin aikoihin Wilhelm Gabriel Lagus oli oikeustieteen apulaisena.7 Elias
Jonaanpoika, Jonas Laguksen setä, palveli muun muassa Lapväärtin kappalaisena ja
Vähänkyrön kirkkoherrana. Hän oli lähellä myöhemmän herännäisyyden piirejä ja oli
yhteydessä Jonas Lagukseen esimerkiksi heränneitten lehtiasiassa 1830-luvun puolivä-
lissä. Jonas Lagus ei hyväksynyt setänsä opetuksen sisältöä maallisten huvien suosimi-
sesta.8 Gabriel Laguksen toinen poika, Laihian kirkkoherra Jonas oli tutkimuskohteen
isoisä ja myös tunnettu 1700-luvun herrnhutilainen. Hänen puolisonsa, Jonas Laguksen
isoäiti oli Magdalena Pernerus, Oulun kappalaisen ja Erikssonin veljesten ystävän, kälviä-
läissyntyisen Nils Perneruksen ja Hedvig Aejmelaeuksen tytär.9 Aejmelaeus-suku on
peräisin Kokemäen Äimälän ratsutilalta ja Pietari Brahen ajoista 1600-luvulta alkaen vai-
kuttanut maassamme monilla aloilla. Mainittakoon, että tuomiokapitulin notaari Nils Aej-
melaeus julkaisi vuonna 1838 laajahkon romanttisen kertomuksen ”Haaksirikko, Suoma-

5. Vihantola 1928, 120–126, Krook 1947, 5.
6. Sukukirja 1984, 767, Krook 1947, 5 ja Salomies 1962, 375.

Herrnhutilaisuus oli Saksassa pietismin aikakudella 1700-luvulla syntynyt liike, jolle oli ominaista valoisa
uskonuskallus, Vapahtajakeskeisyys, uskonnollinen suvaitsevaisuus ja Kristusta rakastavien veljesyhteys.
Sen edustajat tulivat tunnetuiksi siirtoloistaan, kouluistaan ja lähetystyöstään. Heidän lähettejään ja myös
vaikutustaan saapui Suomeenkin, ja liikkeen kannattajia meillä oli 1700-luvulla Tornion, Oulun ja Turun
seuduilla. Ruuth 1922, 132, Salomies 1962, 369–376, Wallmann 1997, 170–191.

7. Akiander VI 1862, 212, Heinricius 1911, 6–15, Krook I 1931, 74, Krook 1947, 8 ja Juva 1950, 43. Tietoa
siitä, oliko Jonas Lagus lähemmin tekemisissä näiden opettajien kanssa, ei ole. Mutta kuitenkin voisi
todeta, että Wilhelm Gabriel oli piispa Jacob Tengströmin vävy ja toisaalta tämän taas sanotaan olleen
Jonaksen isän hyvä ystävä, mikä tulee esille Jonaksen papiksivihkimisen yhteydessä. 

8. Lagus 1907, 118–121, Lagus I 1933, 19, 23 ja 24, Vihantola 1928, 120, Sukukirja 1984, 766. Jonaksen pik-
kuserkku ja hänen kolmannen vaimonsa veli J.G. Lagus pysyi hajaannuksen jälkeen ”vanhaherännenä” eli
”toistupalaisena” monien Pohjois-Pohjanmaan pappien tavoin. Rosendahl III 1904, 91, Luhtasela 1986, 24.
Elias Laguksen poika Vähänkyrön ylimääräinen pappi Niklas Robert osallistui 17 herännäispapin Ylihär-
mässä 1.4.1852 pitämään kokoukseen, jossa oppositiopapit irtautuivat liikkeestä. Murtorinne 1992, 169,
Siltala 1993, 373, Luhtasela 1986, 24.

9. Sukukirja 1984, 765, Krook 1947, 6. Jakob ja Erik Eriksson olivat Kälviän kirkkoherra Esseviuksen poikia,
jotka palvelivat armeijassa Suuren Pohjan sodan aikaan. He olivat tutustuneet radikaalipietismin aatteisiin
ja kehittyivät jyrkiksi separatisteiksi. Kotiin palattuaan veljekset pysyttelivät erossa kirkosta ja heidät kar-
kotettiin maasta 1734, koska kaikkien syntyperäisten Ruotsin alamaisten oli kuuluttava kirkkoon. He pois-
tuivat maasta laivalla ja matkaan lähti yhteensä 87 henkilöä etsiäkseen sopivan paikan Euroopasta, tarkoi-
tuksena perustaa uskovien ihanneseurakunta, mutta hanke epäonnistui. Virrankoski 1995, 112, Salminen
1997, 67.
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lainen perustuskielinen Taru”. Sitä on joskus kirjallisuudessamme pidetty suomalaisen
novellin esikoisenakin. Hän oli yksi edustaja Jonas Lagukseen liittyvien sukujen taiteelli-
sista harrastajista.10

Jonas Laguksen isä, Nils Jonaanpoika (1764–1816), toimi apupappina Vähässäky-
rössä ja Laihialla sekä kappalaisena Kurikassa ja muutti vastaavaan tehtävään Laihialle
Jonaksen ollessa 13-vuotias.11 Häntä arvostettiin aikanaan sekä hartaana pappina että
oppineena miehenä. Sitä osoittaa se, että hän vaikutti varsin ansiokkaasti poikansa kasvat-
tajana sekä opettajana. Hänen uskonnollisuudestaan ei lähteissä mainita, mutta Akiander
viittaa ajan valistushenkeen ja Krook mahdollisiin yhteyksiin Tukholman Evankeliseen
Seuraan.12 Nils Lagus oli aktiivinen kansan opettaja, joka Jonaksen syntymävuonna otti
kirjallisesti kantaa ”Pro fide et christianismo”-seuran suunnitelmaan saada koulu joka
pitäjään. Hänen mielestään koulut olivat epäilemättä tarpeellisia, mutta Pohjanmaan laa-
juus ja harva asutus muodostivat ison esteen asian toteutukselle. Samalla hän esitti, että
laadittaisiin selvitys senhetkisestä lasten kasvatuksen tilasta ja ehdotetun pitäjän koululai-
toksen mahdollisuuksista.13

Jonaksen äiti, Sara Elisabet Forsman (1766–1837), oli Laihian kirkkoherra, maisteri
Georg Forsmanin ja Helena Maria Wacklinin tytär, joten myös äidin puolelta oli vaikutta-
massa merkittäviä ja monipuolisia sivistyssukuja.14 Forsman-suku on syntyisin Ruotsista
ja suomalainen haara alkaa 1600-luvulta Kajaanin linnanpäälliköstä. Hänen jälkeläisensä
seurasivat hyvin yleisesti esivanhempain mukaan pappisuraa, mutta varsinkin 1800-
luvulta alkaen heitä esiintyy monenlaisilla elämänaloilla. Valtaosan sukua käsittävä van-
hempi haara polveutuu Ylikannuksen, nykyisen Kannuksen, kappalaisesta Karl Forsma-
nista. 1800-luvun puolivälistä lähtien elämäntyötään tehneistä Forsmaneista voi mainita
muutamia merkittävimpiä. Tunnetuin lienee Sara Elisabetin veljen pojanpoika, historian-
tutkija, kansallisuus- ja valtiomies Yrjö Sakari Forsman, aateloituna Yrjö-Koskinen.
Hänen veljensä, lakimies ja professori Jaakko Forsman antoi varsin huomattavan panok-
sen Suomen lainsäädäntöön, ja kirjallisuudentutkija professori Rafael Koskimiehen
kynänjälki näkyy kirjallisuushistoriassamme. Pappisperinnettä edustavat muun muassa
Oskar Wilhelm Forsman ja Kuopion (Oulun) piispa Juho Koskimies.15

Wacklinit ovat lähtöisin Pielavedeltä, ja suku on kunnostautunut varsinkin kaupan ja
merenkulun alalla. Se on tullut tunnetuksi myös taiteellisen lahjakkuutensa perusteella.
Runoilijapiispa Frans Mikael Franzen, kirjailija Sara Wacklin sekä hänen setänsä muoto-
kuvamaalari Isak Wacklin olivat suvun jäseniä. Jonas Laguksen isoäidin, Helena Wackli-
nin isä, kirkkoherra Samuel ja tämän veli Juhana olivat herrnhutilaisia.16

10. Kaukonen 1964, 71–72, Sukukirja 1984, 1–12.
11. Colliander 1910, 338.
12. Akiander VI 1862, 211–212, Krook I 1931, 114–115, 148, Krook 1947, 7, Murtorinne 1992, 65–66.
13. Alanen 1937, 78, Halila I 1949, 99.
14. Uusi sukukirja III 1970, 104–155, Sukukirja 1984, 443, 765.
15. Colliander 1910, mm. 162 ja 183, Suomen kirjallisuus I–VIII 1963–1970, Uusi sukukirja III 1970, 104–

155, Sukukirja 1984, 443. Vuoden 1906 suurista nimenmuutoksista lähtien lukuisat Forsmanit ovat omak-
suneet sukunimekseen Koskimies, vain vapaaherrallinen sukuhaara käyttää Yrjö-Koskinen-nimeä. Edellä
mainittujen henkilöiden lisäksi varsin tunnettuja suvun edustajia sekä maamme asioihin vaikuttajia ovat
olleet esimerkiksi lakimiehet Ernesti, Johan Wilhelm ja Paul Emil Forsman, koulu- ja tiedemiehet Carl
Forsman ja Waldemar Koskimies, koulumiehet ja poliitikot Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen pojat Aarno, Sakari
ja Yrjö, itsenäisyys- ja sanomalehtimies Kaarle Yrjö sekä suomentaja Kaarlo Koskimies.

16. Kansallinen elämäkerrasto V 1934, 517–518, Kansanaho 1960, 298, Sukukirja 1984, 443–444.
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Jonas Laguksen lapsuudesta ei ole paljonkaan tietoja. Esimerkiksi hänen elämäker-
tansa kirjoittaja Tor Krook nojaa historioitsija Mathias Akianderin kirjoituksiin, jotka on
tehty muutama vuosi Jonaksen kuoleman jälkeen. Kuvauksen mukaan hän oli poikkeuk-
sellisen lahjakas, vilkas, tunteellinen ja hienotunteinen poika, joka oli varhaislapsuudes-
saan kokenut merkillistä armonkosketusta ja siten lapsenomaista yhteyttä Vapahtajaan.17

Hänen ikä- ja lapsuuden leikkitoverinaan oli Ilmajoella enonsa luona käynyt Edvard Ber-
genheim. Tällöin heidän välilleen rakentui pitkäaikainen ystävyys.18

Jonas Lagukselle annettiin kotonaan kasvatuksen ohella opetusta ja hän sai hyvän tilai-
suuden harjoittaa runoutta ja kirjallisia taitoja. Isänsä yksityisoppilaana opinnot suuntau-
tuivat klassisiin ja uusiin kieliin sekä kaunokirjallisuuteen, jota hän lopulta harrasti vii-
dellä kielellä. Hän luki jo yhdeksän vuoden ikäisenä ihastuneena Vergiliusta latinaksi.
Samoin hän perehtyi tunnettujen ruotsalaisten runoilijain teoksiin sekä kirjoitteli pieniä
runoja, joita asiantuntijatkin ihmettelivät. Tällaisten perusopintojen turvin hän pyrki
Turun akatemiaan, jonka oppilasmatrikkeliin hänet kirjattiin Pohjalaiseen kansakuntaan
eli osakuntaan kuuluvaksi 14-vuotiaana helmikuun 15. päivänä vuonna 1812.19

2.2 Opiskelu Turun akatemiassa 1812–1817

Akatemiassa 1800-luvun alkupuolella aloittaneiden opiskeluvalmiudet olivat tiedoilta ja
taidoilta varsin vaihtelevia. Pyrkijöistä osa tuli ylioppilastutkintoon valtion ylläpitämistä
kouluista ja osa akateemisen sivistyksen saaneiden valmentamina. Myös ilmoittautumi-
nen tutkintoon tapahtui pitkin lukuvuotta.20 Opiskelijoiden aloitusikä vaihteli yleensä 13–
30 ikävuoden välillä siten, että sivistyneen säädyn pojat tulivat usein 13–14-vuotiaina ja
rahvaan lapset lähes säännöllisesti 20 vuoden tietämillä tutkintoon. Eroa selittää paljolti
se, että edellisillä oli etuna jo kotikielenään koulussa käytetyn ruotsin hallinta. Yliopisto-
opiskelun varhainen aloittaminen liittyy myös siihen, että tuolloin rippikoulunsa käynyttä
pidettiin muodollisesti täysikasvuisena. Lapsuuden katsottiin päättyvän siihen, ja toisaal-
ta 7–12-vuotiaiden lasten työntekokin oli aivan tavallista.21

17. Akiander VI 1862, 212, Krook 1947, 6–7, 335.
18. Tiensuu 1985, 17, 116.

Edvard Bergenheim (1798–1884) oli mm. Turun kymnaasin lehtori ja siten tuomiokapitulin jäsen v. 1823
lähtien ja nimitettiin 1850 arkkipiispaksi. Bergenheimit vierailivat usein enonsa luona Ilmajoen Peuralassa,
josta käytännössä tuli lasten koti isän kuoleman 1816 jälkeen. Ilmeisesti Jonaksen ja Edvardin kotiväet ovat
olleet tuttuja keskenään, koska pojat ovat nuoruudessaan leikkineet vuosien 1810–1816 aikana sekä tavan-
neet ja olleet kirjeyhteydessä sen jälkeenkin erinäisten asiain käsittelyn takia. Lagus II 1935, 121, 126, 133,
Tiensuu 1985, 17, 116–117, 120–121, 237.

19. Akiander VI 1862, 212, Lagus 1895, 516, Krook I 1931, 148–149, Krook 1947, 7.
20. Lagus 1895, 501 ja 516, Grotenfelt 1905, 155–156, Dahlström 1911, 40–50, Cederbeg 1934, 8, Castren

1944, 56, Hanho 1955, 151–155, Hyrske 1957, 23. Esim. Jonas Lagus on merkitty yliopiston kirjoihin hel-
mikuun 15. päivänä, David Meten lokakuussa, Arwidssonin veljekset ja Carl Gustaf Ottelin sekä vaasalai-
nen Gustaf Adolf Andström ilmoittautuivat tutkintoon lokakuun alussa vuonna 1810. Fredrik Rancken suo-
ritti tutkinnon parin vuoden yksityisopiskelun jälkeen joulukuun 17. päivänä 1821 ja Johan Fredrik Bergh
Porvoon lukiosta 24. helmikuuta 1815.

21. Cederbeg 1934, 8, Ruoppila 1954, 28 ja 177, Suomen kirjallisuus II 1963, 548 ja 613, Wirilander 1974,
260–261, Hämäläinen-Forslund 1987, 266. Esim. Frans Mikael Franzen ja vapaaherra Adolf Aminoff oli-
vat 13 vuoden ikäisiä ja talonpojan poika Lauri Romel jo 25-vuotias kirjoittautuessaan akatemiaan.
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Keisari Aleksanteri I oli julistanut sodan vielä kestäessä Porvoon valtiopäivillä vuonna
1809 Suomen tulleen korotetuksi kansakuntien joukkoon. Suomen poliittinen historia
alkoi siitä ja maastamme tuli valtio, joka saattoi ja jonka täytyi ryhtyä kehittämään eri-
tyistä omaa kulttuuriaan.22 Eräs Venäjän menettelytapa valloitettuihin alueisiin nähden oli
myöntää tiettyjä erioikeuksia määrätyille ryhmille, odottaen sitten näiltä vastapalveluna
etujensa valvontaa ja vastaamista rauhasta ja järjestyksestä.23 Yleispyrkimyksenä oli,
ettei kenenkään asema saanut huonontua. Toiminnan ytimenä oli suomalaisen elämän-
muodon tunnustaminen. Valloittaja käytti keinona ylempien säätyjen johtomiesten, kirkon
ja yliopiston edustajat mukaanlukien, vetämistä ja sitomista uuteen järjestelmään.24 Valta
siirtyi maassa virkakunnalle. Se omaksui seuraavan kahden vuosikymmenen aikana varo-
vaisen hallintotavan, jonka tunnusmerkkinä oli pelko muutoksia kohtaan. Vallitsevien
olojen ja omintakeisuuden säilyttäminen oli suojautumiskeino, sillä uudistusten pelättiin
siirtävän perinteen syrjään.25 Suomen hallinto pyrki olemaan ylöspäin Pietarin suuntaan
nöyrä palvelija, mutta alaspäin kansaan nähden jäykän virkavaltainen.26

Turun yliopistolla oli varsin keskeinen asema henkisessä elämässämme, sillä Suo-
messa oli tuolloin sen ulkopuolella sangen vähän kulttuurin voimavaroja. Täällä ei ollut
suuria kaupunkeja eikä porvaristo ollut varakasta, aateli oli vähälukuinen ja papistokin
asui hajallaan harvaanasutussa maassa.27 Keisarin suomalaiseen älymystöön kohdista-
maan mielenvaltauspolitiikkaan kuului yliopiston voimakas tukeminen. Tämä antoi edel-
lytyksiä kirjalliselle ja tieteelliselle toiminnalle.28 Mutta akatemiakin seurasi virkamies-
politiikan varovaisia linjoja, eikä se enää ollut mikään luova henkinen keskus viimeisinä
Turun vuosina.29

Jonas Laguksen henkilökohtaisista yliopistovuosista olevat tiedot ovat perin niukkoja.
Hän opiskeli osan vuotta Turussa ja toimi osan maalla kotiopettajana. Opinnot suuntautui-
vat lähinnä saksalaiseen ja ranskalaiseen runouteen ja kaunokirjallisuuteen.30 Toisaalta
eräät seikat viittaavat siihen, että hän osallistui myös filosofian opintoihin sekä ylioppilas-
elämään. Kuvatessaan Laguksen päätymistä papiksi Akiander mainitsee hänen

”...nuorukaisena olleen tavallisen kristityn, joka pyrki oppimaan tuntematonta,
totuutta, kauneutta ja oikeutta ... koska hänet nyt nopeasti ja yllättäen tempaistiin
filosofian opinnoistaan papin uralle...”31

22. Klinge 1980, 11, Klinge 1981, 51.
23. Osmonsalo 1939, 11–12, Alanen 1960, 279, Paasivirta 1978, 22, 25, 36–37, 48, 51, 405, Klinge 1980, 11,

Klinge 1981, 50, Murtorinne 1992, 15.
24. Alanen 1960, 278, Paasivirta 1978, 27–28, Klinge 1981, 53–57, Murtorinne 1992, 11, 18.
25. Juva 1964, 110–111, Klinge 1978, 11, Paasivirta 1978, 45–47, 70–71, Ylikangas 1986, 103–105.
26. Murtorinne 1992, 19.
27. Sainio 1957, 11, Klinge 1981, 65.
28. Klinge 1978, 131, Paasivirta 1978, 26, Murtorinne 1986, 9, Murtorinne 1992, 13 ja 42.
29. Juva 1966, 77–79.
30. Akiander VI 1862, 211–212, Krook 1947, 7–8.
31. Akiander VI 1862, 213, Snellman II 1891, 249.
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Samaa oletusta filosofian harrastuksesta tukee hänen todennäköisesti 1820-luvulla
pedagogi ja filosofi G. I. Hartmanista laatimansa muistokirjoituksen konsepti sekä jossain
vaiheessa kirjastoonsa hankkimat filosofiaa käsittelevät teokset.32 Jonas Lagus ei alunpe-
rin aikonut papinuralle, jota kohtaan hän tunsi sisäistä pelkoa ja vastenmielisyyttä. Sellai-
nen ajatus häiritsi kirjallisuuden ja filosofian täyttämää mieltä. Hänen runollinen nuoruu-
tensa katkesi äkillisesti 18-vuotiaana isän kuolemaan kesällä 1816. Sen jälkeen Jonas
päätti seuraten äidin, sisarusten ja toverien kehotuksia ryhtyä papiksi, vaikka se tuntuikin
hänestä sisäisesti jotenkin vieraalta.33

Jumaluusopin opintojen harjoittaminen yliopistossa ei vielä 1800-luvun alussa muo-
dostunut säännölliseksi eikä siellä ollut suoritettavaa teologista loppututkintoa. Piispa
Tengströmin aloitteesta saksalaisten ja tanskalaisten esikuvien mukaan yliopistoon oli jär-
jestetty vuosisadan alussa teologinen seminaari, jonka tarkoituksena oli ensisijaisesti
kehittää papin tehtäviin kuuluvia käytännön valmiuksia. Jonas Lagus oli mukana semi-
naarissa pappiskoulutuksessa kahden lukukauden ajan, kun hän oli tehnyt kesäloman
1816 aikana päätöksen papin urasta, ja täydensi alan opintoja. Papiksi vihkiminen riippui
piispan ja tuomiokapitulin harkinnasta.34 Koska Lagus oli keväällä 1817 vielä liian nuori,
niin isän ystävän, arkkipiispa Tengströmin avustuksella poikkeuksellisen lahjakas koke-
las vihittiin 11.6.1817 papiksi ennen laillista ikää ja nimitettiin ensimmäiseen virkapaik-
kaansa. Tätä varten merkittiin virallisiin asiakirjoihin Jonas kaksi vuotta vanhemmaksi eli
syntymävuodeksi 1796.35 Syy opintojen suunnan muutokseen oli myös käytännöllinen ja
taloudellinen, sillä hänen täytyi turvata koti äidilleen ja kahdelle vanhemmalle sisarelleen.
Tämän murrosvaiheen sisäinen taistelu omaa esteettisyyttä ja sentimentaalisuutta vastaan
ilmeni Laguksessa myöhemmin tiukkana oikeaksi katsomansa opin vahtimisena itsessä ja
muissa.36

32. Lagus II 1935, 101–102, Krook 1947, 20–21. Gabriel Israel Hartman (1776–1809) oli opettaja ja filosofi,
joka julkaisi mm. maantiedon oppikirjan, kolme filosofista väitöskirjaa sekä ”Kunskapslära”-nimisen teok-
sen, josta ilmestyi kaksi osaa. Kolmas osa sekä mahdollisia muita kirjoituksia on hävinnyt. Häntä voidaan
pitää maamme ensimmäisenä itsenäisenä filosofisena ajattelijana, joka tahtoi ottaa aiheet suoraan ”todelli-
suuden lähteistä” eikä toisten järjestelmistä. Hänen tieto-oppinsa perusosa oli luonnoksena valmis jo,
ennenkuin hän oli tutustunut Kantiin. Hänen ajatusrakennelmansa ei tullut yleisemmin tunnetuksi eikä siten
ole herättänyt laajempaa huomiota, kun samoihin aikoihin ulkomaiset aatevirtaukset syrjäyttivät sen Turun
akatemiassa. Hänen oppilaitaan olivat mm. Erik Gabriel Melartin ja Odert Henrik Gripenberg. Pärssinen
1911, 332–347, Salomaa 1921, 140–158, Haavio 1933, 49, 53–54, Hyrske 1957, 28. Laguksen ensimmäi-
sen vaimon jälkeen pidetyssä perunkirjoituksessa on luettelo hänen kirjastonsa kirjoista. Siinä on mm.
Schulzen Upplysning öfver Kants Critik af rena förnuftet, Kiesevetterin Logiikka ja Hartmanin Kunskaps-
lära. OMA, STKA Ec: III: 7, perukirjat 1837.

33. Akiander VI 1862, 211–213.
34. Aspelin-Haapkylä 1914, 174–176, Cederberg 1934, 10, Krook 1947, 9, Hyrske 1957, 29, Murtorinne 1986,

10–11, 15–16, Turkka 1965, 9–34.
35. Lagus 1895, 516, Rosendal I 1902, 247 ja 256, Krook I 1931, 148–150, Kares 1981, 52. 

Kirkkolain mukaan määräyskirjeen saaminen papinvirkaan vaati, että ”pitä myös oleman täyttänen Ikäns 25
Ajastaica”. Vain eritystapauksissa, kun kyseessä oli ”erinomaisilla lahjoilla” varustettu nuorukainen, mää-
räyskirje voitiin antaa tätä nuoremmalle hakijalle. KL 1686, 80, Ikonen 1997, 269. 1800-luvun alussa val-
linneen pappispulan helpottamiseksi Turun tuomiokapituli laski papiksi vihittävien ikärajaa 22 vuoteen.
Turun tuomiokapituli 1976, 351.

36. Lagus 1907, 143–144, kirje L.J.Achrenille 5.3.1842, Lagus I 1933, 44–45, Siltala 1992, 89.
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Opiskelijain jokapäiväinen elämä runsaan 10 000 asukkaan Turussa oli vaatimatonta.
Kaupunkia pidettiin ylioppilaille kalliina. Valtaosa heistä asui vuokralaisena pyrkien tule-
maan toimeen omien eväiden ja vähien rahojen turvin. Siksi useimpien ensisijaisena
tavoitteena olikin suorittaa tutkintonsa mahdollisimman nopeasti minimivaatimuksin.
Koska Turun ulkopuolella asuvilla säätyläisillä ei ollut varaa opiskelijan 400–500 ruplan
vuotuismenoihin, niin voi olettaa, ettei Laguksenkaan kotoa isän kappalaisen palkalla
voitu poikaa enemmälti avustaa rahallisesti. Opiskeluun liittyvät tutkinto- ja osakunta-
maksut, pakolliset pukumenot sekä vaatimattomat harrastukset ja huvit verottivat ylioppi-
laiden kukkaroa. Siksi he korjasivat taloudellista puolta toimimalla kotiopettajana, jollai-
sia säätyläiset ja porvarit pitivät lapsillaan. Turun paikat olivat ilmeisesti sukulaisten ja
vanhempien opiskelijan hallussa, joten nuorempien piti hankkiutua maalle. Jonas Lagus
menetteli monen muun lailla samalla tavalla. Jos onnisti, saattoi tästä opettajan työstä
hyötyä paitsi taloudellisesti, myös oppimalla kieliä ja tapakulttuuria. Kotiopettajahan
osallistui tavallisesti perheenjäsenenä talon jokapäiväiseen elämään saaden siten harjaan-
nusta säätyläiselämän vaatimuksiin.37 Nuori Jonas oli tosin saattanut kouliintua sellai-
seen jo kotonaankin.

Yliopistoon kirjoittautuessaan Jonas Lagus liittyi samalla kotipaikkansa mukaan Poh-
jalaiseen osakuntaan eli kansakuntaan. Osakunnan pääasiallisena tehtävänä oli harjoitus-
ten pitäminen ja opiskelijain siveellisen elämän valvominen. Tavallisesti kokoonnuttiin
kerran viikossa inspehtorin tai kuraattorin johtamiin väittäjäiskokouksiin keskustelemaan
teologisista, filosofisista tai kirjallisuuden teeseistä pääasiallisesti latinan kielellä, har-
vemmin ruotsiksi tai saksaksi.38 Pohjalaisen osakunnan inspehtorina, virallisena valvo-
jana, oli vuodesta 1811 lähtien fysiikan professori Hällström ja kuraattorina toimi silloin
yliopistonapulainen Fredrik Bergbom.39

Osakunta tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden käydä lukemassa sen tilaamia kotimaisia
ja ruotsalaisia sanomalehtiä. Sillä oli jonkinlainen vaatimaton lainakirjastokin, johon
pyrittiin kerätyillä varoilla hankkimaan huomiota herättänyttä kirjallisuutta. Henkilökoh-
taiseen kirjojen ostamiseen oli toki mahdollisuus, mikäli varat sallivat, sillä Turussa oli
1810-luvulla kolme, tosin vaatimattomaksi sanottua, kirjakauppaa. Osa niistä piti myös
kirjahuutokauppoja, joista saattoi saada huokeallakin luettavaa. Niin ikään tarjottiin myy-
täväksi lehti-ilmoituksissa ruotsalaista ja ruotsin kielelle käännettyjä eurooppalaisia eri
alojen teoksia.40

37. Esim. Akiander VI 1862, 212, Grotenfelt 1905, 155–158, Dahlström 1911, 44–45, Heinricius 1911, 48,
Aspelin-Haapkylä 1914, 182–183, Cederberg 1934, 9–10, Castren 1944, 60–65, Hyrske 1957, 24–26,
Klinge 1978, 16–17.

38. Cederberg 1934, 10–11, Castren 1944, 70–71, Hyrske 1957, 24.
39. Aspelin-Haapkylä 1914, 174, Snellman II 1891, 25, 33, 249, Castren 1944, 120–124, 228. Fredrik Bergbom

(1785–1830) kuului aktiivisiin Turun romantikkoihin. Hän oli ns. ”auralaisia” ja oli perustamassa ”Mnemo-
syne”-lehteä sekä osallistui pohjalaisten kuraattorina innokkaasti ylioppilaiden puolesta 1816–1819 akate-
mian oman kurinpitomenettelyn rajoittamishanketta vastustaviin puuhiin. Hän vaikutti myöhemmin yli-
opistossa filosofian professorina ja rehtorinakin. Hänen mainitaan edustaneen meillä ensimmäisenä Fichten
ja Schellingin filosofiaa. Krohn 1964, 17, 25, Hintikka 1968, 412, Salonen & Mäkeläinen 1968, 294, Vilja-
nen 1968, 197.

40. Snellman II 1891, 81–85, Heinricius 1911, 52, Aspelin-Haapkylä 1914, 173–190, Cederberg 1934, 11–12,
Nurmio 1934, 47–48, 51.
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Akatemian virallisiin juhliin oli kaikkien osallistuttava, mutta ne eivät olleet kovin
innostavia. Sitä vastoin kuraattorin järjestämät kestit tai tutkinnon suorittaminen piristi-
vät mieluisasti ja riehakkaastikin yliopistoväen elämää.41 Säätyläisten tanssiaisiin, kon-
sertteihin ja näytelmäseurueiden esityksiin ei kaikilla ollut varoja, mutta käsityöläisten
tansseissa, muffeissa, käytiin.42 Vaasalainen ylioppilas, kultasepänpoika Gustaf Adolf
Andström, joka opiskeli vuosina 1816–1817 papiksi samaan aikaan Jonas Laguksen
kanssa, kertoi kirjeissään tuttavalleen tuon ajan opiskelijain elämästä ja harrastuksista.43

Kaupungissa olevat virkamiehet ja akatemialaiset viettivät kevätjuhlaa toukokuun ensim-
mäisenä päivänä. Vuoden 1816 vapunpäivää ja seuraavaa lauantaita mainittu kirjoittaja
kuvasi varsin reippaaksi Pohjalaisen osakunnan osalta. Ei siis ihme, että aika ajoin opis-
kelijoilla syntyi yhteenottoja kisällien ja venäläisten sotilaiden kanssa.44

Vuoden 1817 keväällä ylioppilaat osoittivat kiihkeästi mieltään uudessa poliisijärjes-
tyksessä esitettyä yliopiston itsenäisen kurinpitomenettelyn rajoittamista vastaan jopa
katumellakoin. Kysymys oli siitä, siirrettäisiinkö ylioppilaat akatemian kurinpidon piiristä
tavallisten kansalaisten tapaan poliisin rangaistusvaltaan.45 Papiksi vihittävien mielestä
asia ei oikeastaan koskenut heitä, ja he aikoivat ensin varovaisuussyistä olla sekaantu-
matta asiaa käsitteleviin kokouksiin ja mielenosoituksiin. Lopulta he kuitenkin päättivät
yhteisen edun takia olla mukana.

”Mutta emme hyvällä voi vetäytyä pois, koska asia koskee yleistä hyvää – täytyy
myöskin työskennellä lastensa hyväksi, vaikka itsekin (niinkuin voi tapahtua )
tulisi kärsimään siitä.”46

Ylioppilaiden laajan valituskirjelmän, jonka yli 200 opiskelijaa oli allekirjoittanut, oli
laatinut Pohjalaisen osakunnan kuraattori Bergbom ja se jätettiin konsistorille. Näistä 39
kuului Pohjalaiseen osakuntaan, ja Jonas Lagus oli myös joukossa.47 Esille noussut asia
ja sen jatkokäsittely herättivät melkoista huomiota yliopiston ulkopuolellakin. Keisarin
päätöksessä vuonna 1819 suostuttiin ylioppilaiden anomukseen. Siinä velvoittettiin yli-
opiston konsistoria edelleen hoitamaan järjestysvaltaa ja ylioppilaita alistumaan siihen
uhalla, että tuo etuoikeus muuten voidaan riistää heiltä.48

Rauhallisempia yhdessäoloja sitävastoin olivat ryhmissä tehdyt niin sanotut katukäve-
lyt ja läheiselle maaseudulle suuntautuneet retket, joilla on katsottu olevan yhteyttä alka-
vaan romanttiseen virtaukseen.49 Valtiolliset, yhteiskunnalliset tai kansalliset toiminnat

41. Grotenfelt 1905, 156–158, Hyrske 1957, 24–25.
42. Dahlström 1911, 41, 58, Cederberg 1934, 12–13, Castren 1944, 63–64.
43. Lagus 1895, 501 ja 516, Colliander 1907, 970 ja 1032, Aspelin-Haapkylä 1914, 173–190. Andström aloitti

pappisopinnot kevätlukukaudella 1816 ja Jonas Lagus todennäköisesti syyslukukaudella 1816. Molemmat
saivat todistuksen 5.6.1817 ja heidät vihittiin papiksi 11.6.1817.

44. Heinricius 1911, 48–49, 58, Dahlström 1911, 49, Castren 1944, 65, 121.
45. Heikel 1940, 335–337, Klinge 1980, 22.
46. Aspelin-Haapkylä 1914, 185–187.
47. Snellman II 1891, 249, Heinricius 1911, 58–67, Castren 1944, 123–124. Cederbergin mukaan Turun akate-

miassa oli sen loppuvuosina 300–350 ylioppilasta. Snellman kirjoittaa allekirjoittajia olleen 214, Heikel
213 ja Castren 231, joten valitukseen henkilökohtaisesti osallistuneiden luku oli verraten suuri, likipitäen
koko läsnäolleiden määrä. Snellman II 1891, 249, Cederberg 1934, 7, Nurmio 1934, 97–98, Castren 1944,
122.

48. Castren 1944, 122–130.
49. Heinricius 1911, 50, Aspelin-Haapkylä 1914, 177, Castren 1944, 121.
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eivät olleet vielä valloittaneet akatemiaa, mutta olivat puhkeamassa ajan mukana.50 Mutta
kirjallisuutta, etenkin runoutta, luettiin sekä harjoitettiin omakohtaisesti, ja siitä keskuste-
leminen kuului päivän ohjelmaan. Andström kirjoitti tästä:

”Muutamilla pohjalaisilla on sama maku ja samat tunteet; heille luen minä runoel-
man yhä uudestaan, ja me olemme aina liikutettuja, enkä ymmärrä kuinka olisi-
kaan mahdollista pysyä kylmänä, kun kuulee semmoista. Koko Akatemia-toverien
muu joukko ei pidä runoudesta eivätkä tahdo käsittää semmoista, vaikka useim-
milla on hyllyllään kaikki uudet runolliset teokset – syystä että se on muotiasia.”51

Ruotsalaisten uusromantikkojen julkaisut olivat erityisen kysyttyjä. Niistä Phospho-
ros, Polyfem, Poetisk Kalender ja Iduna pyrittiin hankkimaan käsiin heti, kun se oli mah-
dollista. Yksittäisistä runoilijoista mainittiin useimmin Atterbom, Hammarsköld ja
Ling.52 Myös ranskalainen emigranttikirjailija madame de Stael oli suosittu.53 Todennä-
köisesti Jonas Lagus oli mukana tässä puuhassa. Hänhän oli harrastanut kirjallisuutta jo
lapsuudessaan sekä lukemalla että tekemällä ja opiskeli sitä yliopistossa. Akianderin
mukaan hän oli ollut kosketuksissa Ruotsin fosforisteihin joko opiskeluaikana tai nuo-

50. Cederberg 1934, 13–14, Castren 1944, 228, Hyrske 1957, 25.
51. Aspelin-Haapkylä 1914, 176.
52. Aspelin-Haapkylä 1914, 175–176, 179, 181, Castren 1944, 81. 

Romantiikan (uusromantiikan) alkuna pidetään vuosia 1797–1810, jolloin syntyi useampia samanaikaisia
kirjallisia ilmiötä: Saksan romanttinen koulu, Englannin järvikoulu ja Ranskan emigranttikirjallisuus.
Samantien romantiikka levisi eri puolille Eurooppaa, myös Pohjoismaihin. Saksassa muodostui kaksi virta-
usta eri tavoin painottavaa koulukuntaa. Toinen oli Jenan romantiikka, johon kuuluivat mm. Schelling,
Schlegelin veljekset, Tieck ja Novalis. He suuntautuivat metafysiikkaan ja filosofiaan ja tekivät ”runou-
desta filosofiaa ja filosofiasta runoutta”. Toisen koulukunnan, heidelbergiläisten, päähuomio kohdistui kan-
sanrunouteen ja kansalliseen muinaisuuteen ja sen edustajia olivat mm. Grimmin veljekset. Roos 1956,
218–223, 229–236.
Saksassa romanttinen aatevirtaus kehitettiin filosofiseksi, uskonnolliseksi ja kirjalliseksi liikkeeksi. Näiden
rajat olivat hyvin häilyviä. Romanttiseen elämäntunteeseen kuului eräänlainen irrationaalinen aines vasta-
kohtana valistuksen edustamalle järjen mekanistiselle tarkoitusperälle. Tunteen ja mielikuvituksen merkitys
korostui elämän keskeisenä funktiona. Hengensuunnan kirjallisia edustajia olivat Schlegelin veljekset. Filo-
sofiassa aidoin ilmentäjä oli Schelling ja uskonnon alueella muutoksen sysäyksen sai aikaan Friedrich
Schleiermacher, jonka ”Puheita uskonnosta” v:lta 1799 on nimitetty romantiikan uskontunnustukseksi.
Kuuliala 1931, 6–12, Roos 1956, 216–218, Murtorinne 1986, 24. 
Ruotsissa esiintyi vastaavasti fosforistit ja gööttiläiset, joiden molempien vaikutus tuntui Suomen esiro-
mantiikkaan eli ns. Turun romantiikkaan. Edellisen keskuksena oli Upsala. Sen edustajiin kuuluvat P.D.A.
Atterbom ja V.F. Palmblad julkaisivat ”Phosphoros”-aikakauslehteä vuosina 1810–1813. Se oli Upsalan
uusromantikkojen ohjelman esittäjä ja taistelupaikka vallitsevaa akateemista kulttuuria vastaan. ”Poetisk
Kalender” oli fosforistien toinen julkaisu, jota toimitettiin 1812–1822 ja joka keskittyi runouteen, jopa
usein varsin populistiseenkin. Kuuliala 1931, 6–12, Frykenstedt 1956, 78–80, 90, Krohn 1964, 7–13, 23,
Murtorinne 1986, 24. 
Gööttiläisten taustalla oli ”Götisk förbundet” Tukholmassa v. 1811 perustettu yhdistys ruotsalaisen kansal-
listunteen ja perinteen elvyttämiseksi. Sen keskeiset edustajat olivat E.G. Geijer, E. Tegner ja P.H. Ling,
jotka ylistivät viikinkiajan sankareita ja vapauden rakkautta. Ryhmittymän äänenkannattaja oli Geijerin toi-
mittama ”Iduna” vuosina 1811–1818. Merkille voi myös panna, että Ling oli pestalozzilainen kansankas-
vattaja ja ruotsalaisen voimistelun luoja. Ottelin 1954, 253, Nyberg 1956, 178–184, 188–195, 205, Werin
1956, 248. 
Ensimmäinen ”Polyfem”-lehti ilmestyi Tukholmassa v. 1810 uuden koulukunnan ja sukupolven manifes-
tina runoilijapappi J.O. Wallinin (1779–1839) edustamaa ja vallitsevaa kulttuuria kohtaan. Lehden toimitta-
jana oli J.C Askelöf. Hän ja Upsalan romantikkoihin kuuluva L. Hammarsköld olivat lehden kantavia voi-
mia. Lehti oli alusta lähtien satiirinen ja ironinen ja toimitettu pilalehden tapaan, mutta käsitteli vakavaa
sisällystä. Siinä tuli ensimmäisenä Ruotsissa esille uusi kriittinen tarkastelutapa valistuksen moraali- ja tie-
topainotteiseen uskonnollisuuteen ja se vaikutti idealistisen filosofian ja uskontoelämän juurtumiseen siellä.
Castren 1944, 81, Frykenstedt 1956, 73–77, 139, Nyberg 1956, 10, Sjöstrand 1965, 44, Hirvinen 1972, 510.

53. Lagus II 1935, 122, Dahlström 1911, 54, Aspelin-Haapkylä 1914, 176, Roos 1956, 229–230. 
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rena pappina sekä mahdollisesti kirjoittanutkin heidän lehteensä.54 Hänen kirjeenvaih-
tonsa viittaa nuoruuden ajan romanttisen kirjallisuuden tuntemiseen ja sen antiin sekä
mainittuun ruotsalaisen lehdistön merkitykseen.55

2.3 Ajan aatevirtauksia

2.3.1 Valistuksen loppukautta

Suomen erotessa Ruotsista maan henkinen kulttuuri oli monin tavoin valistushengen lei-
maamaa. Kyseistä aikaa on Suomessa sanottu muun muassa valistuksen loppukaudeksi,
sillä maan johtavat miehet olivat vielä lähelle 1800-luvun puoliväliä sen kasvatteja.56

Toisaalta harvoja poikkeuksia lukuunottamatta papiston, porvariston ja maalaisväestön
keskuudessa elettiin vielä vahvasti edellisiltä polvilta perittyjen hurskausihanteiden varas-
sa. Myös jalansijaa saava romantiikka ja alkava myöhempi herännäisyys aiheuttivat kit-
kaa eri suuntiin käyvien virtausten kohdatessa toisensa.57

Kristillinen kirkko oli kansan kasvattaja sanan laajassa merkityksessä. Kirkon julistuk-
selta odotettiin opetusta jokapäiväiseen elämään, ja papin tehtävään katsottiin kuuluvaksi
huolehtiminen kansansivistyksestä. Näin ollen pappi oli pitäjänsä kaikinpuolinen kasvat-
taja ja opettaja. Koulu kuului hallinnollisesti kirkon alaisuuteen ja palveli kasvatuspää-
määrien ja opetussisältöjen puolesta sen tarpeita. Opillisen sivistyksen määrä riippui suu-
resti niistä vaatimuksista, joita papisto kansan hengellisenä johtajana sille asetti ja kykeni
antamaan.58 Mutta muuttuneissa valtiollisissa olosuhteissa kirkolle tuli niin sanotussa val-
taistuimen ja alttarin liitossa myös poliittista kasvatusroolia. Sen oli määrä toimia maalli-
sen auktoriteetin tukena ja vahvistaa tämän herruuden moraalinen perusta. Siten sen
eräänä työnä oli yhteiskunnallisen siveellisyyden, joka silloisessa virallisessa kielessä tar-
koitti meillä poliittista luotettavuutta, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Sen tuli olla pusku-
rina kaikenlaista kapinamieltä vastaan ja samalla maan hallinnon tukena yleisen rauhalli-
suuden säilymiseksi.59 Papiston koulutus tapahtui pääsääntöisesti yliopistossa, jonka teo-
logisen opetuksen ensisijaisena tehtävänä oli perinteisen käytännön mukaisesti kasvattaa
opettajia Suomen luterilaista kirkkoa ja maan kouluja varten.60

Kasvatus- ja opetusopin kysymyksiä käsiteltiin filosofian ja teologian yhteydessä sekä
käytännön koulutyössä. Turun akatemian opettajat seurasivat keskieurooppalaisia suunta-
uksia ja he tunsivat useita, varsinkin saksalaisia, kasvatusopillisia virtauksia, joita sitten

54. Akiander VI 1962, 212.
55. Lagus I 1933, 36–37, kirje 21.9.1939 J.C. Askelöfille Ruotsiin, Lagus II 1935, 121–123, kirjeet serkulleen

F.M. Toppeliukselle syksyllä 1819 ja 30.5.1826, joissa viittaa mm. madame de Staeliin.
56. Elio et al. 1977, 12–20, 33, Heikkinen 1972, 27–46, Hirsjärvi et al. 1976, 32–38, Hirsjärvi 1977, 33, Juva &

Juva 1965, 457–460, Ottelin 1954, 150–151, Roos 1956, 153, Virrankoski 1980, 146.
57. Ruuth 1934, 14, Grönroos 1947,114–117, Sainio 1949, 67, Kansanaho 1950, 81, Sainio 1953, 16–17.
58. Halila I 1949, 13–14, Sainio 1957, 109, Juva 1968, 92–93, Christensen & Göransson 1974, 404–407, Elio

et al. 1977, 63, Seppälä 1988, 10, Kuikka 1991b, 28, Murtorinne 1992, 56.
59. Osmonsalo 1939, 25, Osmonsalo 1949, 79–80, Paasivirta 1978, 119, Murtorinne 1992, 16.
60. Murtorinne 1986, 10.
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sovelsivat parhaan taitonsa mukaan omiin oloihimme. Merkittävää oli vuosisadan vaih-
teen Suomen sivistyksen keskeisen vaikuttajan, Henrik Gabriel Porthanin työ tälläkin
alalla monen muun harrastamansa tieteenhaaran ohella.61

Euroopan 1700-luvun vilkas kasvatusopillinen harrastus sai virikkeensä samaan aikaan
esiintyneistä, mutta toisistaan riippumattomista aatteista, pietismistä62 ja valistusfilosofi-
asta. Molempien henkinen lähtökohta oli kollektiivisen puhdasoppisuuden vastustami-
nen, ja kumpikin korosti yksilöllisyyttä. Edellinen oli voimakkaasti tuonpuoleista ja jäl-
kimmäinen maallista elämää sekä hyötyä painottava. Pietismin kasvatusopilliseksi ansi-
oksi luetaan, että se korostaessaan yksilöllisyyttä ymmärsi muunkin pedagogisen valmen-
nuksen tarpeelliseksi eikä vain opetettavan aineksen hallinnan sekä sovelsi tätä oivallusta
käytäntöön. Pietistiset kasvatuskirjailijat eivät suinkaan olleet Turussakaan tuntematto-
mia. Suosittu oli Johann Jakob Rambach (1693–1735), jonka teoksia ruotsinnettiin ja suo-
mennettiin. Niitä oli Jonas Laguksen kirjastossa, joten hän todennäköisesti oli perehtynyt
kyseiseen kirjailijaan. Kokonaisuutena pietismin osuus Suomen kasvatusopillisten harras-
tusten herättämiseen oli verraten vähäinen ehkä senkin takia, että kasvatusopilla on ollut
Turun akatemiassa alusta alkaen filosofinen luonne. Lisäksi Ruotsi-Suomessa tunnettiin
epäluuloa pietismiä kohtaan ja pyrittiin hallinnollisin toimenpitein estämään sen saapumi-
nen maahan, joskaan siinä ei onnistuttu. Pietismistä jäi siemenet Suomeenkin seuraavan
vuosisadan kansanherätystä varten.63

Turun akatemian loppukauden teologiaa hallitsi eri vivahteinen valistusteologia. Sen
keskeiseksi suuntaukseksi muodostui 1700-luvun lopulla niin sanottu neologia, joka
perustui lähinnä saksalaisten Leibnizin (1646–1716) ja Wolffin (1679–1754) vaikutuk-
seen. Tälle suunnalle oli ominaista pyrkimys järjen ja ilmoituksen harmoniaan. Toisena
tunnusomaisena piirteenä oli kristinuskon käytännöllisen luonteen korostaminen. Usko
sai ilmauksensa pikemminkin teoissa ja etiikassa kuin teoretisoivissa opin kysymyksissä.
Neologia ei varsinaisesti ollut kasvatusliike, vaan teologinen virtaus, mutta perusajatuk-
set liittivät sen kiinteästi kasvatusoppiin. Sen käsitys kristinuskon olemuksesta oli ylei-
sesti ottaen pedagoginen. Siinä Raamattu käsitettiin kasvatuskirjaksi ja sen henkilöt seu-
rattaviksi esikuviksi. Näin neologia kuului kasvatuksellisiinkin aatevirtauksiin eräänlai-
sena taustailmiönä. Sen vaikutus oli välillinen, sillä huolimatta ajan filosofioista kasvatus-
teoriain pohja oli vielä teologinen. Valistusfilosofialle rakentuvassa kasvatusopissa oli
individualistisen näkemyksen rinnalla myös sosiaalinen näkökulma. Yhteiskunnan

61. Halila I 1949, 95–97, Sainio 1953, 22–23, Sainio 1957, 14–15, Isosaari 1963, 7, 23, Krohn 1964, 13, Hin-
tikka 1968, 409, Heikkinen 1983, 77.

62. Pietismi tarkoittaa tässä 1600-luvulla Keski-Euroopassa syntynyttä ja vallinnutta uskonnollista liikettä,
jonka tarkoitus oli voittaa jäykkä ja muodollinen puhdasoppisuus sekä toteuttaa sydämen ja elämän kristil-
lisyyttä. Teologisia tietoja tärkeämpänä pidettiin sydämen hurskautta ja harrastettiin yksinkertaista kansan-
omaista sivistystä. Pietisti tulee sanasta pietas – hurskas, mikä oli alunperin pilkkanimi. Saksassa suunnan
määräävänä henkilönä oli Filip Jakob Spener (1635–1705), joka mm. ohjasi opetusta esitelmien sijasta kes-
kustelun muotoon. Hän kohotti persoonallisen hurskauden ihanteeksi, jonka nojalla luterilainen kirkko,
koulu ja yliopisto piti uudistaa. Saksassa pietismin keskukseksi tuli Hallen yliopisto, jossa suunnan kasva-
tusopin luoja August Herman Francke (1663–1727) toimi professorina ja perusti kuuluisat ”Francken lai-
tokset” – monipuoliset koulut. Hänen mukaansa tosi kristillisyyden ilmenemismuoto oli käytännön hurs-
kaus, joka ennen muuta velvoitti sosiaaliseen ja pedagogiseen huolenpitoon köyhistä ja orvoista lapsista.
Ottelin 1954, 144–149, Salminen 1997, 58, 69, Wallmann 1997, 11–12, 53–123.

63. OMA, STKA, Ec:III: 7, perukirjat, Sainio 1953, 15–17, Sainio 1957, 14–19, Salminen 1997, 58, 61–63,
66–67, 69, 79, Wallmann 1997, 9, 18–19, 120, 123.
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menestys asetettiin erääksi kasvatustarkoitukseksi etsimällä synteesiä tämän ja yksilölli-
syystavoitteen välillä. Tässä pyrkimyksessä syntyi niin sanottu kansalaiskasvatuksen
ohjelma.64

Vuosisadan vaihteessa valistusteologia hajosi Ranskan suuren vallankumouksen ja
Immanuel Kantin (1724–1804) vaikutuksesta kahteen vastakkaiseen suuntaan, rationalis-
tiseen ja supranaturalistiseen.65 Ne saivat myös tilaa Turun akatemiassa sen myöhäiskau-
tena neologisen suunnan rinnalla. Neologian valtakausi Turussa oli verraten lyhyt kes-
täen vain pari vuosikymmentä. Suunnan vaikutusvaltaisin ja kasvatusopillisesti merkittä-
vin edustaja oli kiistatta professori, sittemmin arkkipiispa ja yliopiston varakansleri Jacob
Tengström (1755–1832). Halila nimittääkin häntä ”Suomen Campeksi” hänen kansanope-
tusesityksiensä perusteella. Tengström oli saanut virikkeitä myös filantropismista. Hän ei
ollut suuresti kiinnostunut teorioista eikä spekulatiivisesta ajattelusta, vaan hänestä tär-
keintä oli käytännöllinen sovellutus ja organisointi. Tästä on osoituksena hänen ehdotuk-
sensa Ahlmanin kouluista sekä yliopiston kasvatusopillisen että teologisen seminaarin
toteuttaminen.66

64. Sainio 1957, 25–28, Murtorinne 1986, 11–13, Murtorinne 1992, 43.
Eräs huomattava neologi-pedagogi oli kansalaiskasvatusohjelman luonnostellut F.G. Resewitz, joka esitti
sen v. 1773 ilmestyneessä kasvatusopillisessa pääteoksessaan ”Die Erziehung des Burges”. Keskeisenä aja-
tuksena hänellä oli mm. harrastuksen ongelma sekä ammattikoulutuksen saanut opettajasääty. Hänen teori-
ansa lähtökohtia olivat havainto ja kokemus. Myös luonteenkasvatus ja tunteet perustuivat enemmän harjoi-
tukseen ja tottumukseen kuin tietoon. Sainio 1957, 26.

65. Niin sanottu rationalistinen suuntaus nojasi Kantin esittämään käsitykseen inhimillisen tiedon rajallisuu-
desta uskonkysymyksissä ja pyrki tulkitsemaan myös Raamatun ilmoitusta puhtaan järjellisesti ja sen tuot-
taman moraalisen hyödyn perusteella. Kristinusko oli sen mukaan merkityksellistä vain siinä määrin kuin
se kykeni moraalisesti hyödyttämään ihmistä. Samalla rationalistinen suunta pyrki rajaamaan ilmoituksen
siihen, mikä oli järjellisesti ymmärrettävää. 
Päinvastoin kuin edellinen supranaturalistinen suuntaus puolestaan korosti ilmoituksen ja uskon yliluon-
nollista olemusta. Kantin osoittama inhimillisen tiedon rajallisuus osoitti tämän suunnan edustajien mie-
lestä juuri ilmoituksen ja uskon välttämättömyyden. Raamattu edusti uskontotuutta. Sen yliluonnollinen
totuus voitiin kokea vain uskon, ei järjen tietä. Murtorinne 1992, 43–44.

66. Halila I 1949, 117, Sainio 1957, 26, 168–170, 189, Murtorinne 1986, 14.
Filantropismi oli Basedowin (1723–1790) alkuunpanema kasvatusopillinen virtaus, joka pyrki tunnustuk-
settomaan, kirkosta erotettuun kouluun. Oppilaita kasvatettiin yleisinhimilliseen veljeyteen. Opetus tähtäsi
käytännölliseen hyötyyn. Harrastettiin ruumiillisen kunnon kohottamista ja huomiota. kiinnitettiin tahdon
kasvatukseen. Reaaliaineet olivat tärkeitä ja opetusmenetelmiä kehitettiin havainnollisemmaksi. Käytettiin
paljon leikkejä ja oppilaiden kunnianhimoon vedottiin kilpailuilla. Nimi tuli Basedowin Dassauhun perus-
tamasta Filantropium-nimisestä laitoksesta. Muita tunnettuja edustajia olivat Campe, Salzmann ja Trapp.
Ottelin 1954, 170–184, Sainio 1957, 28–34.
Ahlmanin koulut saivat alkunsa kruununvouti Gabriel Ahlmanin testamentatessa 1798 omaisuuttaan kiertä-
vien pitäjänopettajien palkkaamiseksi Messukylään ja sen lähipitäjiin opettamaan yhteiselle kansalle ja erit-
täinkin köyhille lapsille ei ainoastaan sisälukua ja kristinoppia sekä milloin haluttiin kirjoitusta ja laskentoa,
vaan myös järjellisen maatalouden tärkeimpiä kohtia. Hän määräsi testamentin toimeenpanijaksi Suomen
Talousseuran eikä tuomiokapitulia. Hän oli ajan kulttuurivirtausten mukaisesti filantropisti ja maatalouden
ystävänä fysiokratisti. Paasikallio 1944, 23, Lahdes 1958, 27–31.
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2.3.2 Kasvatuksen vaikuttajia ja vaikutteita

Valistusajan käänteentekevä pedagogi oli Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), jota onkin
tarkasteltava ennemmin henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kuin aikakauden
edustajana. Kasvatuksen päämääränä hänellä oli itse ihminen. Hän taisteli tunteen ja
välittömän luonnonoikeuden puolesta sekä hyökkäsi valistuksen naturalistista perusaja-
tusta ja hienostelevaa sivistystä vastaan. Hänen suhteensa aikakautensa pyrkimyksiin oli
ristiriitainen.67 Hänen aatteitaan tunnettiin jonkin verran Suomessakin, mutta suhtautumi-
nen niihin oli kielteinen, sillä Turun teologia pyrki kaikesta huolimatta olemaan tunnus-
tuksellista. Rousseaun edustama luonnonmukainen kasvatus tuntui kulttuuria heikentäväl-
tä, eikä hänen deististä jumala-käsitystään hyväksytty. Vastustusta herätti myös hänen
mielipiteensä, ettei uskontoa pitänyt opettaa pienille lapsille. Vuosisadan vaihteen jäl-
keen vieroksuva asenne tosin lieveni, mutta tuskin hänen vaikutuksestaan silloiseen suo-
malaiseen kasvatusoppiin voi puhua.68

Myöskään Johann Heinrich Pestalozzilla (1746–1827) ei tässä vaiheessa ollut merkit-
tävää osaa suomalaiseen kasvatusopilliseen ajatteluun eikä ensinkään kansanopetukseen,
vaikka aatteet tulivat vuosisadan vaihteessa tietoisuuteen täällä. Esimerkiksi Turun väitös-
kirjoissa häntä ei juuri mainittu. Syynä pidetään ensinnäkin sitä, että aikakauden tunnus-
tettu pedagogi August Herman Niemeyer (1754–1828) arvosteli häntä kielteisesti. Toi-
seksi Pestalozzin teorian sisällössä katsottiin olevan seikkoja, jotka lisäsivät pidättyvää
suhtautumista häneen. Pestalozzin kasvatustoiminta tarkoitti ennen muuta köyhän kan-
sanosan kasvattamista, kun Suomessa kasvatuksen ongelma nähtiin ensisijaisesti sivisty-
neiden säätyjen ja keskisäädyn kohdalla. Siksi akateemiset kasvatusteoreetikot pitivät
Pestalozzin menetelmiä sosiaalisina ja köyhäinhoidollisina toimenpiteinä.69 Tähän aja-
tukseen sopii hyvin, että Porthaninkin kuuluisat kasvatusopin luennot Turun yliopistossa
1785–91 kohdistuivat säätyläisten kotiopetusta ja ylempää kasvatusta varten eikä niin-
kään varsinaiseen kansanopetukseen.70 Samaten kasvatuksen historiassamme yleistä tun-
nustusta saanut Pestalozzin ainoa henkilökohtainen suomalainen oppilas, Odert Henrik
Gripenberg ei ollut varsinaisen kansan lasten, vaan säätyläisten kasvattaja ja opetusmeto-
dien kehittäjä. Hänkin tutustui Pestalozziin vasta silloin, kun tämä työskenteli Yverdo-

67.  Hirsjärvi et al. 1976, 38–39, Bardy 1996, 18–19, 53–54, 58–59.
Ennen Rousseauta ihmisihanteena ja kasvatustavoitteena oli taikauskosta ja auktoriteetista vapaa, itsenäi-
sesti ajatteleva ihminen, joka oli suvaitseva ja hienotunteinen. Lisäksi hän hyödytti yhteiskuntaa sekä oli
tietoinen henkisestä toimnnastaan. Rousseaun jälkeen päämääränä oli itse ihminen. Hän oli laajakatseinen,
monipuolinen, tietojen hankintaan ja ongelmien ratkaisuun kykenevä sekä luonnollinen, kokemustensa
mukaan ohjautuva. Hirsjärvi et al. 1976, 39.

68. Sainio 1957, 37.
69. Kuujo 1955, 27, Sainio 1957, 37–38.

August Herman Niemeyer oli Francken sukulainen ja vaikutti ikänsä Hallen yliopiston opettajana ja
Francken laitosten toisena johtajana v:sta 1785 ja yksin v:sta 1799. Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa
käsitteli pääasiassa kasvatusoppia ja uskontopedagogiikkaa. Hänen oppi-isiään olivat ennen kaikkea
neologi J.A. Nösselt ja varsinkin esteettisessä suhteessa J.G. Herder. Sainio 1953, 23, Sainio 1957, 35.

70. Halila I 1949, 95–97, Kuujo 1955, 25, Heikkinen 1983, 76, Hakaste 1992, 4.
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nissa aateliston parissa, ja tämän kasvatusajattelun kokonaisuus jäi hänelle vieraaksi.71

Sitä vastoin eräänä Pestalozzin aatteiden varhaisena soveltajana kansanopetukseemme voi
syystä pitää Suomen Talousseuran sihteeriä Carl Christian Böckeriä (1786–1841). Hän
esitti 1820-luvun lopulla papistolle jaetussa Ahlmanin koulujen uudistusmietinnössään
muun muassa pestalozzilaisessa hengessä äitien kasvatuksen tärkeyttä.72

Rousseaun pedagoginen herätys sai aikaan Saksassa kaksi toisilleen vastakkaista suun-
tausta. Toinen näistä oli filantropismi ja toinen uushumanismi. Edellinen ei saanut koko-
naisuutena yhtään kannattajaa Turun akatemiassa, mutta sen edustajat eivät jääneet suin-
kaan tuntemattomiksi. Heidän yksittäisiä ajatuksiaan esitettiin kasvatuksellisina uudistus-
vaatimuksina. Samoin heidän teoksiinsa vedottiin luennoissa ja väitöskirjoissa. Porthan
mainitsi heitä esityksissään, ja Tengström kirjoitteli filantrooppiseen malliin lastenkir-
joja. Esille tuli sellaisia nimiä kuin aatevirtauksen luoja Basedow, Campe, Salzmann,
Trapp ja Rochow.73 Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin näistä on Christian
Gotthilf Salzmann (1744–1811), jonka Lagus mainitsi nimeltä kirjoitelmassaan Böckerin
mietinnöstä. Myös Laguksen laatimassa Ylivieskan koulusuunnitelmassa oli piirteitä
tämän mielipiteistä.74

Salzmann oli pappi, joka toimi jonkin aikaa opettajana Basedowin Filantropiumissa
Dassaussa ja perusti vuonna 1784 oman sisäoppilaitoksen Schnepfentaliin. Hän oli käy-
tännön kasvattaja, joka kirjoitti myös kasvatusopillisia teoksia. Niitä tuli ruotsinnoksina
tunnetuiksi Suomessakin. Harrastus hänen kirjoituksiinsa perustui tarpeeseen tuoda kas-
vatuskirjoja yleiseen tietoisuuteen, ja niiden julkaisemista pidettiin tärkeämpänä kuin teo-
riain pohtimista.75 Salzmanilla oli laitoksessaan, maatilallaan Schnepfenthalissa, kotiseu-
tuopetuksella ja ruumiillisella kasvatuksella merkittävä sija. Jälkimmäiseen sisältyi käsi-
työtä, askartelua, voimistelua ja leikkiä. Hän suositteli ymmärrettävän kielen käyttöä ja
opetusmenetelmien parantamista. Hänen mielestään kasvattajan oli kehitettävä itseään,
sekä oppilaiden erikoispiirteet ja lahjat olisi otettava huomioon. Hänen kirjoituksensa laa-

71. Pärssinen 1911, 256–265, Haavio 1933, 51, Salo 1939, 125–128, Kuujo 1955, 99.
Odert Henrik Gripenberg (1788–1848) oli koulutukseltaan ja ammatiltaan upseeri, mutta erosi aktiivipalve-
luksesta ryhtyen kasvatusalalle. Hän tutustui Ruotsin prinssi Carl Augustin kustannuksella filantrooppi
Salzmannin kouluun Schnepfenthalissa ja Pestalozziin Yverdonissa sekä viime mainitun entisen työtoverin
F.I. Fallenbergin Hofwyl-nimiseen laitokseen, jossa harjoitettiin mm. maanviljelystä. Kotimaahan palattu-
aan hän sai Aleksanteri I:ltä hyviä työtarjouksia, joista kieltäytyi tai ne eivät jostain muusta syystä toteutu-
neet. Sen jälkeen hän toimi koulumiehenä 1812–1827 ja 1835–1848 eri paikoissa Suomessa. Hän julkaisi
1834–1835 ensimmäistä suomalaista kasvatusopillista aikakauslehteä ”Veckoblad för uppfostran och
undervisning”. Siinä hän esitti mielipiteitään, joiden perustana oli em. Keski-Eurooppalaiset vaikutteet ja
opettajansa turkulaisen filosofi G.I. Hartmanin tieto-oppi. Lisäksi voi mainita, että hänellä oli jossain vai-
heessa työtovereina Jonas Laguksen lapsuuden ystävä E. Bergenheim ja Finnströmin kirkkoherrana kansan-
valistusta harrastanut F.P. von Knorring. Gripenberg lienee kuulunut 1830-luvulla Helsingin yliopiston
herännäispiiriin, koska hänet mainitaan nimeltä siinä nimettömässä ilmiannossa v:lta 1838, joka johti Kala-
joen ”körttikäräjiin”. Ks. esim. Lönnbeck 1887, 52, Haavio 1933, 49–58, Ottelin 1934, 9–21, Osmonsalo
1939, 79, Halila I 1949, 134–136, Kuujo 1955, 28–102, Hakaste 1992, 45–46.

72. Böcker 1828, Pärssinen 1911, 315–322, Halila I 1949, 128–132, Lahdes 1958, 59–65, 230.
73. Halila I 1949, 95–97, Sainio 1957, 28, Bruhn 1977, 233–243, Blankertz 1982, 79–87.

Tengströmin omille lapsilleen kirjoittamat ”Lukuharjoituksia lapsilleni” ja ”Ajanvietettä lapsilleni” olivat
suosittuja. Halila I 1949, 118. 

74. Lagus 1829, 90, TMA, E VI 54/ 21.5.1839.
75. Ottelin 1954, 178–179, Sainio 1957, 31–32, Bruhn 1977, 240, Lehmusto 1951, 181.
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jensivat perhekasvatuksen ja vanhempain sivistysharrastusta.76 Filantropisteja voisi luon-
nehtia sosiaalipedagogeiksi, jotka pitivät yhteiskunnan jäsenten kouluttamista tärkeänä.
Kasvattajina he olivat materialisteja, joita älyn ja muodollisen sivistyksen kehittäminen ei
suuresti kiinnostanut. Valistusfilosofian mukaisesti he olivat maailman kansalaisia ja hyö-
tyopin kannattajia eli utilitaristeja.77

Valistuksen suoranaisena vaikutuksena syntyi myös uushumanismi, joka alun alkaen
oli filologinen ja sivistyksellinen eikä pedagoginen liike. Se hylkäsi järjen yksipuolisen
palvonnan arvostaen toisiakin sielunelämän elementtejä. Se lähentyi Rousseaun tunne-
elämää ja luonnonmukaista sivistystä, jota uskoi löytyvän helleenisestä maailmasta.
Suuntauksen tunnussana olikin kasvatus humaaniseen sivistykseen. Se tarkoitti nimen-
omaan inhimillistä sivistystä, joka asetettiin ammattikehityksen edelle. Uushumanismilla
oli selkeästi oppineisuuden leima, ja se vaikutti nimenomaan oppikoulujen kehittymiseen
eikä siten ollut varsinaisesti kansan kasvattaja.78 Suomessa on löydettävissä selviä yhty-
mäkohtia uushumanismin ajatusmaailmaan Porthanista ja Franzenista alkaen kansallisen
herätyksen keskeisiin miehiin kuten Runebergiin, Snellmaniin ja Fr. Cygnaeukseen.79

Saksalainen August Herman Niemeyer oli ahkerasti käytetty lähde suomalaisessa kas-
vatuskirjallisuudessa, kun kyseinen opetus meillä alkoi vuonna 1803.80 Näin voi hyvällä
syyllä olettaa, että hänen vaikutuksensa on ollut aikanaan täällä melkoinen. Hänen valta-
kautensa voi katsoa ulottuneen Suomessa 1840-luvulle, jolloin hegeliläiseen filosofiaan
perustuva kasvatusoppi syrjäytti sen. Herbart on luonnehtinut Niemeyrin kasvatusteoriaa
aikansa pedagogiigan summaksi. Se viittaa siihen, ettei häntä voi luokitella suoraan
mihinkään suuntaan tai koulukuntaan kuuluvaksi. Sainio kutsuu häntä ekletikoksi eli vali-
koijaksi. Hän pyrki ottamaan eri suunnista sen, mitä piti arvokkaana, ja sen seurauksena
erilaiset kasvatusliikkeet saattoivat nojautua häneen.81 Itse kasvatuksen tärkein päämäärä
Niemeyerillä oli puhdas siveellisyys eli absoluuttinen hyve. Sen saavuttamiseksi oli kehi-
tettävä ihmisen kaikkia kykyjä, ja sen edistämisessä uskonnollisuudella oli huomattava
sijansa. Hänellä pääpaino ei ollut älyn hoitamisessa, vaan hän asetti sen rinnalle ruumiilli-
sen harjoituksen, ottaen huomioon kaikki aistit sekä moraalisen että esteettisen kasvatuk-
sen.82

Perusnäkemykseltään Niemeyeriä voi siis pitää individualistina, johon edellä mainittu
yksilön kykyjen kehittäminen viittaa. Hänen sosiaalinen näkökulmansa oli siinä, että kas-
vatus tapahtui sääty-yhteiskunnassa, jossa yksilölle tuleva tehtävä määräsi hänelle annet-
tavan kasvatuksen laadun. Siten menettely poikiin ja tyttöihin kohdistui eri tavalla. Edel-

76. Lehmusto 1951, 181, Grue & Sörensen I 1961, 373–375, Herrmann 1995, 164.
77. Lehmusto 1951, 184, Sainio 1957, 31–35, Bruhn 1977, 236, 243.
78. Lehmusto 1951, 185–187, Ottelin 1954, 184, 187, 189–190, Bruhn 1977, 249–251.
79. Koskimies 1963, 540–542, 562, 564, 575, Suomi 1963, 307, Ekelund 1964, 325, 331–332, 344, Kukkonen

1964, 268, 275, Viljanen 1964, 176, 196, Koskimies 1968, 240.
80. Kasvatusopin luennoiminen liitettiin v. 1803. yliopiston kirjastonhoitajan opetusvelvollisuuteen. Ensim-

mäisenä tätä tehtävää hoiti sittemmin mm. kreikan kirjallisuuden professorina v:sta 1812 ollut Johan Bons-
dorff ja toisena v. 1807–1809 filosofi G.I. Hartman. Oman professuurin kasvatusoppi sai v. 1855 ja viran
aloitti Lars Stenbäck. Sandelin 1935, 81, Sainio 1957, 36, 39–53, 74, Murtorinne 1986, 11. 

81. Sainio 1953, 23, Sainio 1957, 35–36.
82. Sainio 1953, 24.



35
listen osalta oli koetettava kehittää itsenäisyyttä lisääviä sielunkykyjä, kun jälkimmäi-
selle pääpaino oli käytännön elämään ja siveellisyyteen ohjaamisessa. Sielunkykyjen kas-
vattaminen puolestaan edellytti opettajalta niiden tuntemista.83

2.3.3 Akatemia kouluttaa opettajia

Kuvaavaa kasvatusopin asemalle 19. vuosisadan alussa oli, että Turun akatemiassa sen
luennoiminen liitettiin vuonna 1803 kirjastonhoitajan velvollisuuksiin. Tutkimustehtävä-
ni kannalta on kuitenkin mielenkiintoinen tämän yhdistetyn toimen toisena hoitajana
lyhyen ajan, vuosina 1807–1809, ollut filosofi Gabriel Israel Hartman (1776–1809).
Ilmeisesti hänen filosofiset ja pedagogiset kirjoituksensa ovat jossain vaiheessa kiinnosta-
neet Jonas Lagusta, koska hän oli hankkinut kirjastoonsa Hartmanin Kunskapsläran. Hän
kirjoitti myös 1820-luvulla Hartmanista romanttissävyisen, ehkä ”Mnemosyne”- lehdes-
sä olleiden tekstien ja runon innostamana, muistokirjoituskonseptin mahdollisesti jotakin
lehteä varten.84 Lagus tunsi Hartmanin tuotantoa, koska hänen eräissä kasvatusta koske-
vissa kannanotoissa ja suunnitelmissa oli samoja ajatuksia, jopa sanontoja kuin Hartma-
nin säilyneissä kirjoituksissa.85

Kun kasvatusopille ei tunnustettu itsenäistä asemaa, kasvatuksen tavoite oli löydettävä
etiikasta ja keinot psykologiasta. Siten Hartmankaan ei käsitellyt erikseen pedagogiikkaa,
vaan sisällytti sen muihin kirjoituksiinsa.86 Hartmanin ajattelulle oli ominaista valistus-
ajan optimismi ja usko onnelliseen tulevaisuuteen. Hän oli myös utilitaristi, sillä hän
pyrki sellaiseen etiikkaan, joka olisi ihmissuvulle hyödyllinen. Pedagogiikka ei ollut
hänelle teoriaa, vaan käytäntöä. Hänestä kasvatuksen tehtävä oli olla ihmisten pelastaja.
Hänen kasvatustavoitteensa voisi lyhyesti luonnehtia seuraavasti: tiedon avulla onnelli-
seksi ja samalla eettiseksi tullut ihminen sekä sellaisten yksilöiden muodostama onnelli-
nen ihmiskunta. Hartmanin etiikka oli valistuspohjaista individualismin ja kollektivismin

83. Sainio 1953, 25, Ottelin 1954, 24, Sainio 1957, 36.
84. Mnemosyne n:ot 48–49/ 1819 ja 1/1823, OMA. Ec: III: 7, perukirjat, Lagus II 1935, 101–102, Krook 1947,

20, Sainio 1957, 53–54.
Krook on ajoittanut ko. Laguksen kirjoituksen 1820-luvun alkupuolelle. Siinä nuori Lagus viittaa Åbo Tid-
ningissä n:o 94 1807 olleeseen arviointiin Hartmanista sekä Mnemosynessä 48–49/1819 olleeseen lyhyeen
biografiaan ja ruotsalaisen Thorildin kirjeeseen Åbo Morgonbladissa. Lagus kirjoitti mm., että kotimaassa
on unohdettu omaa tietään kulkenut nerokas ajattelija, joka onnettomuudeksi syntyi Suomessa eikä Sak-
sassa tai Englannissa. Lisäksi varhainen kuolema katkaisi hänen työnsä kesken. Muualla on tapana koota ja
säilyttää runoilijan ja filosofin kirjoitukset jälkimaailmalle, kuten esim. Lidnerin kohdalla on tehty. Hän
kysyy, eikö Suomen kirjallisuudelle olisi arvokasta kerätä Hartmanin kirjoitukset. Siten saataisiin tutustua
mm. hänen julkaisematta jääneeseen ”Kunskapslära III”:een. Kun Saksassakin on käännetty hänen teoksi-
aan, ei hänen synnyinmaassaan pitäisi olla intellektuaalisesti eikä taloudellisesti niin köyhää, etteikö se olisi
mahdollista. --- Kaikkina aikoina vihataan ja kadehditaan niitä, jotka osoittavat pyhiksi koettujen olojen
puutteita. Lagus II 1935, 101–102.

85. Lagus 1829, 88–95, TMA, E VI 54, Kalajoki 21.5.1839, Salomaa 1921, 144.
86. Åbo Tidning 6/1804, 77/1805, 45/1806, Hartman 1807–1808, Sainio 1957, 56.
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välillä olevaa. Se vastusti kantilaista velvollisuusetiikkaa.87 Hartmanin mukaan tie onnel-
lisuuteen kulkee hyveen kautta. Ohjeeksi tarvittiin todellista tietoa ja hyve oli sitä.88 Mitä
tuo onnellisuus hänellä tarkalleen ottaen tarkoitti, ei käy selville säilyneistä kirjoituksista.

Hartman oli tajunnan filosofi, jonka mielestä kasvatuksen edellytyksistä tajunta ja sen
henkiset toiminnat olivat tärkeimmät.89 Menetelmistä hänellä oli tärkein havainnollista-
minen: ”Sanon vain, mitä näen.” tai ”Otan vaarin, mitä sisimmässäni tapahtuu.” Havain-
non kasvatusopillista merkitystä hän käsitteli artikkeleissaan historian ja maantiedon ope-
tuksesta. Hän korosti ymmärtävää oppimista ja vaati oppikirjalta keskittymistä pääkoh-
tiin, jotka sisältyvät lapsen käsityspiiriin. Opetuksen on tietopiirin laajentamisen ohella
vaikutettava moraaliseenkin olemukseen.90

1800-luvun alun Suomen akateemisen opettajainvalmistuksen ja pappiskasvatuksen
kehittämisen suuret ansiot kuuluvat Jakob Tengströmille. Hän otti ensi kerran esille jo
vuonna 1803 sekä teologisen että kasvatusopillisen seminaarin perustamisen yliopistoon.
Ne aloittivat sitten toimintansa vuoden 1807 alusta.91 Hän kantoi huolta papiston koulu-
tuksesta muun muassa keskustellen henkilökohtaisesti opiskelunsa aloittavien kanssa
opintojen suunnittelusta. Andström kertookin vierailustaan Tengströmin luona aloittaes-
saan papiksi opiskelunsa:

”Sitten olin piispan luona, joka ei suinkaan väännellyt käsiään, vaan lausui kohte-
liaisuuksia: - jaa, -jaa,- se on kiltisti, se on mieleeni, sillä me tarvitsemme uskon-
nonopettajia jne. Sitten hän sanoi, mitä minun tulisi ensiksi lukea, ja neuvoi jättä-
mään teologian viimeiseksi.”92

Teologian seminaarin luonnoksessaan hän painotti, ettei siinä olisi opetettava teoriaa
vaan käytäntöä. Sen tavoitteena oli kohottaa kansankasvattajien sivistystasoa ja ammatti-
taitoa. Seminaarissa oli varsinaisesti kolme opettajaa. Esimiehenä oli tiedekunnan kol-
mas professori, jonka tehtävänä oli kasvatuksen käytännön valvonta. Hänen nimityk-
sensä oli seminaarin tarkastaja, jota sanottiin myös ensimmäiseksi opettajaksi. Toinen
opettaja oli tiedekunnan apulainen, ellei tällä ollut muuta tehtävää. Apulaisen ollessa
esteellinen konsistori määräsi tilalle ylimääräisen apulaisen tai dosentin, mikäli sellainen
oli. Kolmantena opettajana toimi seminaarin pastori.93

87. Hartman I 1807, III, VI, VIII, 49, 144, Salomaa 1921, 144, 156, Sainio 1957, 54–56.
88. Salomaa 1921, 156.
89. Hartman I 1807, 220, Hartman II 1808, 109,132–139, 155–156, 192, 342–343, Salomaa 1921, 151–154,

Sainio 1957, 57.
90. Åbo Tidning 4, 6/1804, 45/1806, Sainio 1957, 57–58, Ikonen 1997, 273–274.

Hengen peruskyvyt Hartmanilla olivat tajunta, toiminta ja tunne. Tajuntakyky on voima, jonka ainoa omi-
naisuus on saada mielikuvia ja joka on täysin neutraali. Toimintakyky yhdistää ja järjestää edellisen anta-
man aineksen ja se on aktiivinen. Se ilmaisee itsensä vapautena, haluna ja tahtona. Hartman käsitti tunneky-
vyn sielunelämän tärkeimmäksi ja oleellisemmaksi kyvyksi, joka antaa merkitystä ja sisällystä. Hän piti sitä
apriorisena ja olentomme alkuperäisimpänä piirteenä päätyen ajatukseen luonteen muuttumattomuudesta.
Näin kasvatus voi vaikuttaa vain mielikuvien alalla, sillä voimme oppia valitsemaan niitä. Hartman I 1807,
244, 248, 289, Hartman II 1808, 132–139, Salomaa 1921, 151–154, Hintikka 1968, 410–412, Oittinen
1979, 106–122.

91. Sainio 1957, 69, 75, 171.
92. Aspelin-Haapkylä 1914, 174.
93. Sainio 1957, 69, Murtorinne 1986, 15, 139, Turkka 1965, 26, 73, Ikonen 1997, 268–271.
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Seminaarin ensimmäisenä esimiehenä oli vuosina 1807–1812 professori Jakob Bons-
dorff. Sen tehtävän yhteydessä hän kirjoitti maamme ensimmäisen käytännön teologisen
oppikirjan, ”Conspectus scientiae pastoralis, in usum Seminarii Theologici”. Kirja ilmes-
tyi täydellisenä vuosina 1811–1812, ja sitä käytettiin oppikirjana ainakin vuosina 1811–
1818 eli Jonas Laguksenkin opiskeluaikana.94 Se oli pääsääntöisesti teologinen, mutta
käsitteli toisessa osassa uskonnonopetusta, jossa kuvastuu selvästi tekijän neologinen
perusta, uskonnosta koituva käytännöllinen hyöty ja sen tuottama onnellisuus.95

Toinen esimies oli vuonna 1812 professoriksi tullut Henrik Snellman, joka oli Bons-
dorffin oppilas ja ollut kasvatusopillisen seminaarin lehtorina vuodet 1807–1812. Opetta-
jana ja luennoitsijana hän oli laaja-alainen sekä suosittu ja hänen vaikutuksensa oli per-
soonallista.96 Koska Snellman oli akatemian rehtorina 1816–1817 ja siten virkavapaana
seminaarin esimiehen tehtävistä, ei hän siellä ollut todennäköisesti Laguksen opettajana,
vaikka on saattanut olla tiedekunnan puolella. Sijaisena tänä aikana oli teologian apulai-
nen Gabriel Hirn, joka yksityisillä luennoillaan opetti itämaisia kieliä ja piti myös semi-
naarin edellyttämiä keskustelu- ja väittelytilaisuuksia. Seminaariluennot hän piti tiukasti
edellä mainitun Bonsdorffin kirjan mukaisesti.97

Seminaarin pastori oli ehkä muita enemmän tekemisissä jumaluusopin opiskelijain
kanssa. Hänen tuli harjoituttaa tulevia pappeja näiden jokapäiväisissä käytännön tehtä-
vissä, niin hengellisessä kuin virkamiestyössä, kuten saarnoissa, ripittämisessä, katekis-
musopetuksessa, sairaskäynneissä, tilienpidossa, tilastojen käsittelyssä, todistusten anta-
misessa ja muussa viranhoitoon kuuluvassa työssä. Laguksen seminaariaikana virassa ei
ollut nimityksen saanutta hoitajaa erinäisten muodollisuuksien vuoksi. Mutta kaikella
todennäköisyydellä tehtävässä oli jo vuoden 1816 alusta Johan Adam Edman, joka seu-
raavana lukuvuotena oli sitten viran vakinainen haltija.98 Hän tuli tunnetuksi uuden schel-
lingiläisen filosofian ja ruotsalaisen uusromantiikan, ennen kaikkea Atterbomin harras-
tuksesta jo ennen seminaariin tuloaan. Hän oli luultavasti alkavan romanttisen virtauksen
keskushahmo teologisessa tiedekunnassa. Hänen tapanaan oli laajentaa kirjan tietoja ope-
tuksessaan ja poiketa sen järjestyksestä käsitellen aihekokonaisuuksia. Hän osasi miellyt-
tävästi sekoittaa teologiseen aiheeseen historiallis-filosofista ainesta ja innosti näin oppi-
laita. Andström kirjoitti hänestä:

94. Hyrske 1957, 29, Sainio 1957, 174, Turkka 1965, 80.
95. Sainio 1957, 175.

Jakob Bonsdorffia (1763–1831) on pidetty eräänä Turun akatemian etevimmistä teologeista. Hän toimi pro-
fessorina vielä yliopiston siirryttyä Helsinkiin. Hän lukeutui lähinnä neologiseen suuntaan muuttuen elä-
mänsä lopulla supranaturalistiksi. Hänen mielestään opetuksen tuli kehittää järkeä, muistia ja mielikuvi-
tusta, joka palveli havainnollistamista. Siinä oli säilytettävä tuttuus. Keino ja asia oli pidettävä erillään.
Opetuksen muodolliset asteet olivat opetus, kuulustelu ja sovellutus. Kokemuksen oli tuettava järkeen
vetoavaa todistelua. Opetusmenetelmistä hän esitteli kyselevän ja luennoivan, joista edellinen sopi parhai-
ten varhaisiälle. Halila I 1949, 121, Sainio 1957, 175–176, Murtorinne 1986, 16–17.

96. Sainio 1957, 77–84, Murtorinne 1986, 17.
97. Turkka 1965, 71–73, 79–81.
98. Aspelin-Haapkylä 1914, 181, Turkka 1965, 75.

Viran edellinen haltija A. Lauraeus oli siirtynyt helmikuussa 1816 Lohjan kirkkoherran virkaan ja uuden
ohjesäännön mukaan virkaa olikin haettava akatemian konsistorilta eikä entiseen tapaan tuomiokapitulilta.
Muodollisuuden selvitys tapahtui vasta seuraavan vuoden puolella ja kun vielä uudeksi kansleriksi tullut
suuriruhtinas Nikolai oli matkoilla, nimitys viivästyi. 
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”Edman ei voi koskaan tuntiakaan luennoida teologiaa, ilman että hän sangen tai-
tavasti johtaa puheen Atterbomiin ja uuteen kirjallisuuteen. Hän on hyvin oppinut
varsinkin filosofiassa. Pidän paljon siitä miehestä.”99

Toisaalta Porvoon piispa arvosteli Edmania lahjattomaksi, muista asioista kiinnostu-
neeksi ja hänet pitäisi erottaa. Paitsi poikkeavat käsitykset opetuksen hengestä syynä saat-
toi olla Edmanin vähäinen käytännön kokemus papin työstä. Saarnakirjana pidettiin Hag-
bergin teosta, jota Edman suositteli. 100

Teologisen tiedekunnan opettajien lisäksi seminaarin harjoitusten pitämiseen osallis-
tuivat filosofisen tiedekunnan apulaiset ja dosentit. Tällaisia olivat mm. roomalaisen kir-
jallisuuden apulainen Johan Gabriel Linsen sekä teoreettisen ja käytännöllisen filosofian
apulainen Fredrik Bergbom.101 Valistuksen ja sen jälkiajan sekä romantiikan keskeistä
kiistaa 1800-luvun toisella vuosikymmenellä akatemiassa kuvaa hyvin opiskelijan näkö-
kulmasta keväältä 1816 Andströmin kirje seuraavaan tapaan:

”--- Täällä akatemiassa ollaan jaettuna kahteen puolueeseen. Toinen lukeutuu kan-
tilaiseen kouluun, siihen kuuluvat kaikki ainakin vanhemmat professorit sekä osa
apulaisia, maistereita ja ylioppilaita, joilla on taipumus spekulatiiviseen ja abstrak-
tiin. Toiset seuraavat Schellingiä, joka vielä elää Saksassa ja on uudemman filoso-
fian päämies, josta kaikki uudemman kirjallisuuden ja runouden haarat lähtee.”102

Kantin filosofia tuli Turkuun Frans Mikael Franzenin, Anders Johan Laguksen ja Gab-
riel Palanderin toimesta 1800-luvun ensimmäisellä ja toisella vuosikymmenellä. Teologi-
sessa tiedekunnassa Kantin filosofian tulkintoja esittivät professorit Gadolin ja Melartin.
Mutta näitä selväpiirteisempiä kantilaisia olivat edellä mainittu professori Lagus sekä teo-
logian apulaisena ollut Hans Henrik Fattenborg sekä Kreikan kirjallisuuden professori
Johan Bonsdorff.103 Samaan aikaan kun valistusteologia hallitsi yliopistoteologiaa, kir-
kon piirissä esiintyi pietistiseen kansanliikkeeseen nojaavaa teologista harrastusta. Näistä
esimerkkeinä useimmin mainitaan Turun läheltä kirjallisuutta harrastaneet kirkkoherrat
Gustaf Rancken ja Pentti Jaakko Ingnatius. Heidän aloitteestaan perustettiin vuonna 1818
Turun Evankelinen Seura kansankielisen hartauskirjallisuuden levittämiseksi.104

99. Aspelin-Haapkylä 1914, 176, 180–181.
Johan Adam Edman (1783–1857) tuli 1811 dosentiksi teologiseen tiedekuntaan ja ylimääräiseksi apulai-
seksi 1813. Hän antoi saarnanäytteen seminaarin pastorin virkaan 19.5.1816. Sittemmin jumaluusopin toh-
tori, toimi mm. opettajana ja Turun tuomiorovastina. Sai papiston kannatuksen 1847 arkkipiispan vaalissa,
mutta ei tullut nimitetyksi virkaan. Osallistui tuomiokapitulin jäsenenä piispantarkastukseen Pohjanmaalla
1836, jolloin tutkittiin herännäispappien toimintaa. Hän oli mukana 1840-luvun kirkkolakikomiteassa, jossa
osoitti ennakkoluuloa heränneitä kohtaan. Lagus I 1933, 31–32, Takolander 1927, 122, Hyrske 1957, 29,
Turkka 1965, 74–79.

100. Aspelin-Haapkylä 1914, 176, 180–181, Turkka 1965, 76, Murtorinne 1992, 47.
101. Turkka 1965, 81–82.
102. Aspelin-Haapkylä 1914, 180.
103. Hintikka 1964, 412, Heikkinen 1972, 48, Manninen 1986, 119, Murtorinne 1986, 17–19.
104. Murtorinne 1986, 20.
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2.3.4 Turun romantiikan kosketus

Minkä verran Jonas Lagus osallistui yliopistossa käytyyn keskusteluun ”kantilaisen ja
schellingiläisen koulun” kesken, ei ole tiedossa. Todennäköisesti hän osallistui monien
muiden tapaan esimerkiksi Palanderin Kant-luentoihin, joita tämä piti vuosina 1816–
1817. Hänen kirjakokoelmassaan oli luentoaiheeseen liittyviä teoksia.105

Romantiikka oli kirjallinen ja poliittinen suuntaus, joka liittyi verrattain kiinteästi filo-
sofisiin lähteisiin. Romanttisen idealismin huomattavin edustaja oli Friedrich Wilhelm
Schelling (1775–1854), joka oli tärkeä myös Ruotsin ja Suomen romantikoille.106

Romantiikan alku ajoitetaan vuosiin 1797–1810, jolloin Ranskan suuren vallankumouk-
sen ja Napoleonin sotien seurauksena yleiseurooppalaisen tyhjyyden tilalle löydettiin
todellisuutta pakoileva huumaava lääke romantiikasta. Tapahtui arvojen uudelleen arvi-
ointi, joka ulottui kaikille elämän aloille, ja liikkeelle annettiin yhteinen, joskin rajauksel-
taan epäselvä nimitys, romantiikka.107

Saksassa syntynyt idealismi kansallisine saavutuksineen näytti sopivan hyvin Ruotsin
poliittiseen tilanteeseen, mutta Suomessa kulttuuri rakentui vanhan säilyttämiselle, eikä
siten aatteelliseen muutokseen ollut vielä edellytyksiä. Ruotsin heijastuksena romantii-
kan aatteiden ja näkemysten yhdistelmä konkretisoitui kuitenkin Turussa yliopistofiloso-
fian ja runouden alalla. Virittäjänä oli ensi kädessä Schellingin idealistinen luonnonfiloso-
fia, jota eräät akatemian nuoret opettajat harrastivat. Ensimmäisenä Schellingin aatteiden
esittäjänä pidetään Fr. Bergbomia108, ja Edmankin vaikutti varhaisessa vaiheessa samaan
suuntaan. Upsalassa opiskelleet suomalaiset sekä Ruotsissa julkaistut, uutta näkemystä
tarkastelevat aikakauslehdet, kirjalliset kalenterit ja albumit olivat tärkeitä vaikutuskana-
via.109 Näin Turun yliopiston piirissä uudet aatteet alkoivat vähitellen saada lukuisia kan-
nattajia. Vuonna 1815 Turussa perustetun Aura-seuran kaksi runokalenteria ja ”Mnemo-
syne”- aikakauslehti toimivat sitten eräinä virtauksen tulkkeina maassamme.110

Yliopistomaailmassamme romantiikan filosofia pyrki vuosina 1815–1817 pinnalle,
mutta uutta ei heti hyväksytty. Tieteellisellä tasolla konfliktit kohdistuivat näkyvästi ja
kuuluvasti kahden väitöskirjan kohteluun, kun kantilaisia professoreita eivät miellyttä-
neet nuorten tiedemiesten pyrkimykset.111 Sitä ei vastustettu vain opillisin perustein, vaan
Suomen hallinnosta vastaavat näkivät siinä myös ohjelmaa, joka pyrki muuttamaan kon-

105. OMA, Ec:III: 7, perukirjat 1837, Manninen 1986, 119, 168. Ko. luennot vetivät parhaimmillaan 4–5 -ker-
taisen kuulijain määrän tavanomaiseen verrattuna. Laguksen kirjakokoelmassa oli luentoaiheeseen liittyvät
Schulzen Upplysningar öfver Kants Critik af rena förnuftet ja Kiesevetterin Logik.

106. Castren 1944, 82, 135, Manninen 1986, 116.
107. Roos 1956, 218, Heikkinen 1972, 46.
108. Hintikka 1968, 412, Klinge 1980, 20–21, Manninen 1986, 116.
109. Aspelin-Haapkylä 1914, 174–184, Nurmio 1934, 152, Castren 1944, 152, Klinge 1980, 21.
110. Castren 1944, 102–114, 228–239, Krohn 1964, 16–22, 25–30, Salonen & Mäkeläinen 1968, 294–295.

Aura-seurasta teki aloitteen J.G. Linsen, mutta sen johtava henkilö oli kieltämättä A.I. Arwidsson. Seuran
kalenterit ilmestyivät 1817 ja 1818. Mnemosynen perustamisanomuksen suorittivat Linsen ja Bergbom ja
lehti ilmestyikin sitten vuosina 1819–1823.

111. Kuuliala 1931, 84–91, Castren 1944, 137–147, Klinge 1980, 22, Manninen 1986, 116.
Carl Gustaf Ottelin (1792–1864), vuodesta 1838 Porvoon piispana, esitti Upsalassa opiskelunsa jälkeen v.
1816 schellingiläisen väitöskirjansa uskon olemuksesta. Fichteä ja Schellingiä vastustava professori Lagus
hylkäsi sen. Myös Arwidssonilla oli hankaluuksia samaan aikaan keskiaikaa ihannoivan väitöksensä
kanssa.
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servatiivista politiikkaa. Sen estämiseksi oli ryhdyttävä toimeen. Keskieurooppalaisen
kokemuksen valossa romantiikan harrastus tuntui yhteiskunnallisesti epäilyttävältä, joten
esimerkiksi suomalaisten opiskelua Upsalassa alettiin rajoittaa. Turun romantiikan moni-
puolinen, mutta sittenkin vielä yksittäinen edustaja oli Adolf Ivar Arwidsson (1791–
1858). Hän edusti sen kirjallista puolta, historian ja kansanrunouden alaa ja kehittyi
lopulta valtiolliseen toimintaan, kansallisuusaatteen esitaistelijaksi. Koska hänen vaiku-
tustaan pidettiin kielteisenä yliopistonuorisoon, hänen lehtensä ”Åbo Morgonblad” lak-
kautettiin vuonna 1821 ja hänet erotettiin yliopistosta ja hän joutui siirtymään Ruot-
siin.112

Jonas Lagus lähti Turusta Vöyrille kesällä 1817 eikä hän siten ollut tapahtumain polt-
topisteessä yliopiston lähettyvillä enää vuosien 1817–1823 aikaan, jolloin romantiikan
aate eli Turussa voimakkaimmillaan. Mutta eräistä merkeistä päätellen hän oli yhä kiin-
nostunut Turun tapahtumista. Edellä jo viitattiin ”Mnemosyneen” Hartman-kirjoitelman
yhteydessä, ja syksyllä 1819 hän kirjoitti serkulleen F.M. Toppeliukselle Vaasaan toivoen
saavansa sen kautta uutisia Turusta.113 Samainen kirje sisältää myös viittauksia roman-
tiikkaan. Myös perheeseen vuonna 1822 ja 1824 syntyneiden poikien nimet, Selim Sig-
vart ja Saladin, liittyivät samaan aiheeseen. Hänen kirjeenvaihtonsa ja kirjastonsa antavat
aiheen olettaa, että ainakin hänen lukuharrastuksensa romantiikkaan kosketuksessa ole-
viin tai olleisiin kirjailijoihin jatkui vielä lähes parikymmentä vuotta Turusta lähdön jäl-
keen.114

Turun romantiikan elvyttämä kansanrunouskaan ei ole mennyt huomaamatta Laguksen
ohi, sillä hänen kirjastossaan oli vuonna 1837 ”Walittuja Suomalaisia Sananlaskuja” sekä
”Suomen Kansan Vanhoja Runoja ynnä myös Nykyisempiä Lauluja”.115 Jonas Laguksen
opiskeluaika Turussa osui monellakin tapaa murrosvaiheeseen, jonka on täytynyt vaikut-
taa joko välittömästi tai välillisesti häneen. Oli tapahtunut valtiollinen muutos ja se ulottui
myös akatemiaan. Uskonelämässä oli 1700-luvun pietistiseltä pohjalta tapahtumassa uutta
herätystä, jolla silloin oli vähän kosketusta opiskelijoihin. Sen sijaan vuosisadan vaih-
teessa tapahtunut aatevirtausten huomattava, joskaan ei äkillinen, vaihtuminen tuntui jo
1810-luvulla. Valistus oli väistymässä ja romantiikka tulossa esiin. Samaa kehitystä
näkyy nuoressa Laguksessakin, kun lapsuuden valistushenkisen klassisten kielten ja antii-
kin runouden harrastuksen tilalle tuli yliopistossa uudet kielet ja ajan romanttinen runous.
Osoituksena hänen liittymisestä laajempaan ilmiöön on, että Arwidssonkin tovereineen
kääntyi opiskeluvuosinaan kyseisen kymmenluvun alussa akateemisesta runoudesta

112. Nurmio 1934, 117–123, 161–179, Castren 1944, 76–77, 194–196, 252–256, Juva 1963, 254, Vuorela I
1976, 135, Paasivirta 1978, 62, 70, 88.

113. Lagus II 1935, 121–122, 134.
Jonaksen serkut Frans Mikael Toppelius ja Carl Rudolf Forsman kävivät tuolloin koulua Vaasassa ja jäl-
kimmäisen veli opiskeli Turussa, jolta Lagus toivoi tietoja.

114. Lagus I 1933, 11, Lagus II, 1935, 133, 135, 136, OMA, STKA Ec: III: 7, perukirjat 1837, Krook 1947, 68–
69, 342.

115. Edellinen oli Jaakko Juteinin vuonna 1818 Viipurissa julkaisema kokoelma ja jälkimmäinen taasen Uuden-
kaarlepyyn piirilääkäri Zachris Topelius vanhemman kokoama ja viitenä vihkona vuosina 1822–1831 jul-
kaistu romantiikan innostama runonkeräystulos. Juteini 1818, Kaukonen 1964, 47.
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romantiikan ystäväksi.116 Hyvin voi myös olettaa, että ylioppilaiden keskuudessa virin-
nyt aatteellisuus vaikutti osaltaan tulevan työpaikan hakuun. Ilmeisesti tämäntapaiset
tekijät ohjasivat Lagustakin kotiseudulleen.117

2.4 Itsensä etsimistä – Vöyrin apulaispappina 1817–1828

Vallalla ollut valtaistuimen ja alttarin liiton politiikka sekä ajan virkavaltainen näkemys
vahvistivat papiston yleistä asemaa ja arvostusta. Kirkko osaltaan tuki sitä järjestelmää,
joka takasi tavoitellun yhteiskunnallisen rauhan säilymisen. Seurakunnissa varsinkin kirk-
koherran arvovaltaa korosti hänen paikkansa pitäjän hallinnollisena johtajana. Kirkonko-
koushan hoiti yli 1800-luvun puolivälin käytännössä pitäjän kaikki maallisetkin asiat
yleisestä järjestyksestä ja köyhäinhoidosta sekä koulutuksesta siltojen rakentamiseen ja
rokotukseen. Ajan kehityksen mukana tehtävät vain lisääntyivät ja papisto oli yhtä suu-
ressa määrin yhteiskunnan kuin seurakunnankin palvelija.118

Jo Ruotsin vallan aikaisen valistuksen yhteydessä papisto alkoi omaksua itsestään
nimitystä oppinut sääty eikä pitänyt kokonaisuutena itseään hengellisenä säätynä maalli-
sen vastakohtana. Tähän liittyvä neologinen sivistysihanne vaikutti pappiloiden elämänta-
paan niin, että kansa valitti pappien viettävän sunnuntaipäiviä tarpeettomasti säätyläisten
seurassa näiden kutsuilla. Myös tuomiokapituli kiinnitti huomiota kustavilaiseen pukeutu-
mistyyliin, jota ei pidetty sopivana papille. Sisäinen pintapuolisuus seurasi monessa tapa-
uksessa ulkonaista maallistumista.119 Sääty-yhteiskunnassa papistonkin keskuudessa val-
litsi selväpiirteinen hierarkinen asetelma. Kirkkoherrat ja rovastit olivat huomattavasti
arvostetumpia kuin kappalaiset, apulaiset, armovuodensaarnaajat ja sijaiset. Palkkaus
määräytyi luonnollisesti saman periaatteen mukaisesti. Ensinmainitut olivat virkatalo-
jensa ja pitäjäläisten maksamien kymmenysten perusteella varakkaita. Sitävastoin varsin-
kin apulaisten ja armovuodensaarnajien ansiot, jotka perustuivat sopimuspalkkaukseen,
olivat hyvinkin heikot. Kun samaan aikaan yleensä perustettiin perhe ja olisi pitänyt aloit-
taa normaali elämä, he saattoivat elää jopa toimeentulon rajamailla ja velkaantuivat hel-
posti. Näihin aikoihin tullut pappien ylitarjonta heikensi entisestään heidän asemaansa,
sillä kirkkoherrojen ja kappalaisten ei tarvinnut uhrata apulaisten eikä kuolinpesien armo-
vuodensaarnaajien kustantamiseen samoja varoja kuin pappispulan vuosina. Tilannetta
pahensi vielä hankalana pidetyt ylennysperusteet. Edellämainitut asiat herättivätkin vähi-
tellen arvostelua ja olivat omiaan vaatimaan keskustelua papin todellisesta tehtävästä,
opetustyöstä.120 Romantikot ottivat sen esille kirjoituksissaan, ja nuoret herännäispapit
alkoivat toteuttaa sitä käytännössä Jonas Laguksen kulkiessa eturintamassa.

116. Castren 1944, 81–82.
A.I. Arwidsson opiskeli yliopistossa 1810–1814, jolloin suoritti kandidaatintutkinnon ja tuli yleisen histo-
rian dosentiksi 1817. Castren 1944, 56, 75, 140.

117. Grotenfelt 1905, 159, Aspelin-Haapkylä 1914, 178, 183.
118. Mnemosyne 1821, 310, Osmonsalo 1939, 11, 28, Murtorinne 1992, 37–38.
119. Juva 1958, 415–416, Kortekangas 1980, 136.
120. Matinolli 1954, 22–23, Ylikangas 1979, 213–215, Murtorinne 1992, 36–38.
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Jonas Laguksen ensimmäinen työrupeama oli 11 vuoden aika ruotsalaisella Etelä-Poh-
janmaalla, lähellä lapsuuden kotimaisemia, Vöyrillä, jonne hänet 19-vuotiaana nuorukai-
sena määrättiin 11.6.1817 kirkkoherran apulaiseksi.121 Tiedot hänen näistä vuosistaan
ovat niukkoja, mutta jotain on kuitenkin pääteltävissä. Vöyrin kirkkoherrakuntaan kuului
emäseurakunnan lisäksi Oravaisten ja Maksamaan kappelikunnat. Kirkolliset toimitukset
pidettiin pääsääntöisesti ruotsin kielellä. Jumalanpalvelus toimitettiin Vöyrin emäseura-
kunnassa ja Oravaisten kappelissa muutaman kerran vuodessa suomeksi. Lagus perehtyi
Vöyrillä papiston apulaisena kaikkiin seurakunnan työtapoihin. Niistä hänellä oli hyötyä,
kun hän sitten itsenäisenä kappalaisena hoiti seurakuntaansa.122 Turun akatemian jälkeen
Jonas Lagus piti itseään muodot täyttävänä kristittynä ja pappina. Saamaansa koulutuk-
seen hän oli tyytyväinen. Hän kuvasi jälkeenpäin muun muassa iloinneensa, kun oli oppi-
nut hallitsemaan tietojensa ja puhetaitonsa avulla vaikeana pitämänsä tehtävät. Hän ei
ollut huolissaan sanojensa vaikutuksesta. Hän kertoi harjoittaneensa silloin virkaansa kuin
käsityönä.123 Hän hoiti osakseen tulleet virkatehtävät moitteettomasti, ja hänen saarno-
jaan kiitettiin hyviksi sekä kauniiksi. Miellyttävästi käyttäytyvä apulaispappi saavutti
ympäristönsä suosion. Vapaa-aikanaan hän osallistui tavanmukaisesti paikkakuntansa
kustavilaistyyliseen seuraelämään, johon kuului seurustelua, kortinpeluuta, tanssia, leik-
kejä, näytelmiä, hyvää ruokaa ja juomaa.124

Virallisen neologispohjaisen teologisen koulutuksen lisäksi Lagus toi muassaan
Turusta romantiikan sävyttämän kirjallisen harrastuksensa sekä siellä vallinneita filosofi-
sia ja pedagogisia vaikutuksia. Ikävänä tuliaisena hänellä sitä vastoin oli 16-vuotiaana
Turun matkalla tapahtunut perinpohjainen kylmettyminen, jonka seurauksena hän sitten
kärsi pahoin reumaattisista sairauksista elämänsä loppuun saakka.125

Vöyrin aika merkitsi myös Lagukselle perheen perustamista ja taloudellisten huolien
lisääntymistä. Hän solmi avioliiton vuonna 1821 kapteeni Gustav Johan von Essenin ja
Eeva Kristiina Wacklinin tyttären Lovisa Eleonoran kanssa, joka oli Vöyrin rovasti Esaias
Wegeliuksen kasvattitytär. Kun oma perhe alkoi kasvaa ja huollettavana oli sukulaisia-
kin, taloudelliset seikat pakottivat Jonas Laguksen etsimään paremmin palkattua työpaik-
kaa. 

121. Lagus 1895, 516, Colliander 1907, 827, Krook 1947, 10–11, Ruha 1964, 4.
122. Ruha 1964, 3.
123. TAÄ 42–43/1836, Lagus II 1935, 33–34, 155.
124. TAÄ 42–43/1836, Rosendal I 1902, 256–257, Ylikangas 1979, 241.
125. Akiander VI 1862, 222, Soveri 1929, 27.
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Vuosina 1824–1828 hän haki pitäjänapulaiseksi Kalajoelle, saarnaajaksi Himangalle, kap-
palaiseksi Vöyrille, Siikajoelle, Sieviin ja Ylivieskaan, josta sitten onnistuikin saamaan
paikan. Kappalaisen tulot korjasivat hänen talouttaan, mutta siitä huolimatta hän pystyi
lyhentämään aikaisempia velkojaan vasta vuonna 1835. Hän kuului niin sanottuihin
1820–1830-luvun nuoriin liikapappeihin, joista moniin muihin verrattuna hän onnek-
kaana sai varhain vakinaisen paikan.126

Vöyrillä ja sen ympäristössä Laguksella oli runsas sukulaisten ja ystävien joukko,
johon hän piti yllä vilkkaita kirje- ja vierailusuhteita. Eräät niistä olivat tutkimuksen kan-
nalta varsin mielenkiintoisia. Serkkunsa Frans Mikael Toppeliuksen kanssa hän vaihtoi jo
nuoruusvuosina tavanomaisten kuulumisten ohella mielipiteitä luetusta kirjallisuudesta ja
varttuneempana vakavista uskonasioista.127 Kiintein vuorovaikutus hänellä oli koko elä-
mänsä ajan Wegeliuksen pappissukuun kuuluvan lankonsa, Vöyrin pappilan pojan, Jakob
Wegeliuksen kanssa. Tämä oli muun muassa 1832–1861 Maalahden kirkkoherrana ja
ensimmäisiä heränneisiin lukeutuvia pappeja Etelä-Pohjanmaalla. Heidän välillään oli
koko elinajan kestänyt monipuolinen vuorovaikutus.128

Siellä muodostui myös kolme ”kolmikon” keskusteluryhmää, joissa pidettiin pitkään
yhteyttä. Tapaamisissa ja kirjeenvaihdossa kosketeltiin monenlaisia asioita ja niillä oli
vaikutusta myös Jonas Lagukseen. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat langokset Otto von
Essen, Jakob Wegelius ja Jonas Lagus. Tämän merkitystä Lagus arvosti suuresti seura-
kuntatyönsä alkuvuosiin liittyvänä apuna.129 

126. Lagus 1907, 114–115, Colliander 1907, 554, 827, 834, Krook 1947, 5–8, 34, 39, 213, Ylikangas 1979, 33,
213. Suomessa oli 1800-luvun alussa huomattavaa pulaa papeista. Sen poistamiseksi laskettiin papiksivih-
kimisen ikärajaa 25 vuodesta 22 vuoteen. Tämän ja eräiden muiden toimenpiteiden seurauksena pappien
lukumäärä kasvoi voimakkaasti ja samalla vihittyjen keski-ikä laski. Vuosisadan huippu osui 1830–1840-
luvuille ja papeista tuli ylitarjontaa niin, että heitä jäi työttömäksi. Björklund 1939, 28, 184, 122, Turun tuo-
miokapituli 1976, 351.
Jonas Laguksen perheeseen kuului vuonna 1828 Ylivieskaan muuton yhteydessä: hän itse, vaimo, kolme
lasta, kasvattipoika, Jonaksen äiti, sisar ja hänen kaksi lastaan. Lisäksi oli palvelusväkeä sekä usein pitkäai-
kaisia vieraita. OMA, YKA I Ba: 1, seurakuntaan muuttaneet 1807–1846.

127. Colliander 1907, 203, 472, 636, 760, Liakka 1920, 109. Frans Mikael Toppelius (1801–1836) oli isänsä
puolelta kirjailija Sakari Topeliuksen serkku. Hän oli armovuodensaarnaajana Uudessakaarlepyyssä 1824–
26, Sievissä 1826–28, kirkkoherran apulaisena Kalajoella 1828–30 ja kutsuttuna saarnaajana Orisbergin
ruukkiseurakunnassa ja opettajana tehtaan koulussa 1830–36. Uudenkaarlepyyn aikana hän toimi myös
kotiopettajana Topeliuksen perheessä. Sakari-poika kävikin sitten rippikoulunsa serkkunsa luona Orisber-
gissä 1834. Toppelius lienee saanut alkuvaikutteita ”laguslaisesta pietismistä” Kalajoen vuosinaan, sillä
hänet luettiin Orisbergin kautenaan kuuluvaksi Maalahden heränneitten pappispiiriin. Lagus mainitsee
hänet myös eräänä heränneitten suunnitteleman lehden avustajana. Akiander VI 1862, 242, Lagus 1907, 96,
110, Krook II 1931, 21–22.

128. Rosendal II 1905, 131. Jakob Wegeliusta (1779–1861) kunnioitettiin oppineena ja häntä kutsuttiinkin ”kol-
men tieteen tohtoriksi”. Hän oli filosofian (1802) ja lääketieteen tohtori (1817) sekä teologian kunniatohtori
(1857). Hän oli aikansa harvoja kirkkoherraksi 1830- ja 40-luvulla päässeitä heränneitä, joitten johtohahmo
hän oli ruotsinkielisellä Etelä-Pohjanmaalla. Hän oli Suomen sodan aikana ollut sotilaslääkärinä, mutta sen
jälkeen antautunut pappisalalle. Hän vaikutti pappina mm. Oravaisissa, Sulvassa ja Maalahdella, mutta
hoiti samalla myös pitkään rokottajan ja lääkärin tehtäviä. Jonas Lagus ja Jakob Wegelius olivat naimisissa
Essenin sisarusten kanssa, joten he olivat ns. sivulangoksia. Laankoski 1989.

129. Lagus I 1933, 4, Lagus II 1935, 154–155.
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Toisessa, nimenomaan uskonkysymyksiä käsittelevässä ystäväpiirissä vaikuttivat Jakob
Wegelius, Oravaisissa asunut, Lagusta lähes 30 vuotta vanhempi maataviljelevä pappis-
tutkinnon suorittanut Mathias Achren ja Lagus.130 Kolmannessa oli Jonas Laguksen ja
Jakob Wegeliuksen ohella Jonaksen setä Lapväärtin Elias Lagus. He pohtivat yhdessä
paitsi uskonkäsityksiin liittyviä kysymyksiä myös opetuksessa esiintyviä ongelmia.131

Vöyrin kirkkoherranpappila sai vuonna 1823 uudet isännät, kun Stenbäckin perhe
muutti sinne. Koska Lagukset asuivat samassa pihassa, ystävystyivät perheet. Stenbäckin
pojista Johan Mikaelista ja Lars Jakobista tuli Jonaksen pitkäaikaisia ystäviä. Turun palon
jälkeen pojat olivat lukuvuoden 1827–1828 kotonaan ja lukivat Laguksen kanssa muun
muassa Homerosta, mikä ehkä vaikutti tuolloin osaltaan Larsin fosforistiseen suuntauk-
seen ja sitten haluun opiskella Upsalassa. Samaten hänen pappisihanteensa on saattanut
syntyä Laguksen rippikoulusta.132

Jonas Laguksen myöhemmän ajattelun ja toiminnan kannalta on merkittävää hänen
uskonnollinen kantansa ja sen muodostuminen. Herännäishistoriassa on tullut kuului-
saksi hänen vuonna 1836 ”Tidningar i Andeliga Ämnenen”-lehdessä julkaisemansa artik-
keli nuoren papin ensimmäisten virkavuosien kokemuksista ja hengellisestä murroksesta.
Kirjoitus tulkittiin Laguksen tarkaksi kuvaukseksi omasta kääntymyksestään Vöyrillä
1820-luvun alkupuolella. Kun kyseistä lehteä luettiin seuratilaisuuksissa, kertomus levisi
ihmisten tietoon. Sitä on esitetty todellisena myös historiassa, joskin epäilyjä ja vastaväit-

130. Krook 1930, 362, Krook I 1931, 164–165, Krook II 1931, 3, Laankoski 1989, 6. Mathias Achren (1772–
1850), joka mielellään siteerasi ruotsalaisia romantiikan airuina pidettyjä kustavilaisen ajan runoilijoita, itse
tiedostamattaan oli neologian ja pietismin välittäjä. Krook II 1931, 64, Roos 1956, 211–212. Achren vihit-
tiin 46-vuotiaana papiksi v. 1818. Hänen ainoat varsinaiset pappisvuotensa olivat 1818–1822 kotiseurakun-
nassaan Oravaisissa kappalaisena olleen Jakob Wegeliuksen apulaisena. Hän oli myöhemmin silloin tällöin
papiston apulaisena ilman virallista nimitystä. Muuten hän eleli kotitilallaan kuin maanviljelijä. Hän luki
paljon ja valmensi tulevia ylioppilaita. Hän oli maaseutufilosofi ja luonnonystävä, jolla oli huomattava kir-
jasto vintillään. Hän oli myös vakava uskonetsijä, joka oli perehtynyt mm. Leibniziin etsiessään totuutta.
Maltillinen neologia oli vaikuttanut hänen uskonnolliseen näkemykseensä. Mutta hänessä oli toisaalta pie-
tistisiä piirteitä, sillä hän käytti usein kirjeissään Erik Pontoppidanin ”Kauniin Uskon-Peilin” lauseita ”ikä-
vöivästä ja taistelevasta uskosta” sekä korosti kääntymisen tarpeellisuutta. Achrenin mystiikkapiirteet saat-
tavat olla peräisin paitsi Pontoppidanilta myös Arndtin ”Totisesta kristillisyydestä”. Molemmat teokset
kuuluivat sitten myöhemmän herännäisyyden paljon käyttämiin kirjoihin. Hengellisesti kokeneena hän oli
seudulla olevien ns. ”vanhalukijain” neuvonantaja.Krook I 1931, 154–168, Laankoski 1989, 11. Mainitta-
koon, että hänen poikansa Lars Josef vaikutti Laguksen kanssa merkittävänä herännäispappina. Tanskalai-
nen Erik Pontoppidan (1698–1757) oli Pohjoismaiden ensimmäinen Hallen pietismin edustaja, joka 1700-
luvulla kohosi maineeseen saarnamiehenä ja pietistisenä kirjailijana jo ennen siirtymistään Bergenin piis-
paksi. Hän oli myös yliopistomies, jolla oli huomattava vaikutus mm. suomalaiseen herätykseen 1800-
luvulla, sillä täällä luettiin ahkerasti hänen ”Uskon-Peiliään”. Krook I 1931, 32, 161, Salminen 1996, 64–
77. Saksalainen Juhana Arndt (1555–1621) oli ehkä pietismin ja evankelisen mystiikan tunnetuin edelläkä-
vijä. Hän oli hartauskirjailija, jonka suomennetuista teoksista ”Totisesta kristillisyydestä” ja ”Paratiisin yrt-
titarha” olivat meidän herätysliikkeissämme paljon käytettyjä hartauskirjoja. Krook I 1931, 6.

131. Wäktaren 2/1893, Krook I 1931, 170.
132. Aspelin-Haapkylä 1917, 35–37, Krook II 1931, 43–44.

Lars Jakob Stenbäck (1811–1870) oli lahjakas ja taitava runoilija ja kirjoittaja, joka koki v. 1834 uskonnol-
lisen herätyksen, mikä aiheutti ristiriitaa runouden kanssa. Hän oli heränneitten terävin kynänkäyttäjä ns.
kulttuuritaistelussa Runebergiä ja muita nationalisteja vastaan 1830-luvun puolivälissä. Hän toimitti 1839–
41 heränneitten lehteä, oli opettajana Vaasassa ja valittiin v. 1855 Helsingin yliopiston ensimmäiseksi kas-
vatusopin professoriksi, josta siirtyi kuitenkin muutaman kuukauden jälkeen kirkkoherraksi Isoonkyröön.
Stenbäck kuului ehdottomasti heränneitten johtomiehiin. Heränneiden pappispiirin hajotessa 1850-luvulla
hän kallistui ns. Beckin raamatulliseen suuntaan. Aspelin-Haapkylä 1917, Sandelin 1912, Karjalainen
1988.
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teitä on ollut.133 Uudempien tutkimusten mukaan sen todenperäisyys ei olekaan kiista-
tonta. Kuvaus on osoitettu yksityiskohdiltaan kaunokirjalliseksi tuotteeksi. Psyykkiseltä
ytimeltään sitä pidetään uskottavana. Ulkoiset tapahtumat ovat kuvitteellisia, mutta siinä
on sisäisesti koettua ja elettyä. Lagus halusi kirjoitusvaiheessa saada ihmiset ymmärtä-
mään sen avulla oman kääntymyksensä ja liittymisensä Paavo Ruotsalaiseen. Viisas
talonpoika oli muutoksen taustalla.134

Saatavilla olevien Laguksen henkilökohtaisten kirjeitten ja kirjoitelmien perusteella
voi seurata hänen uskonnollista kehitystään. Niiden mukaan hänessä on tapahtunut muu-
tosta vuosien 1826–1827 aikoihin. Muutamista Vöyrin ajoilta säilyneistä tai sitä kuvaa-
vista kirjeistä näkyy ulospäin filosofiaa, romanttista ja runollista luonnonkauneutta sekä
huumorilla asetettuja koomisia vastakkaisuuksia harrastava henkilö. Mutta Lagukselle
myöhemmin ominainen uskonnollisuus puuttuu niistä tyystin. Vöyrin alkuvuosia hän itse
on myöhemmin pitänyt muotokristillisyyden aikana ja arvioi sitä muun muassa kolmen
langoksen, Otto von Essenin, Jakob Wegeliuksen ja itsensä kohdalta, että ”olimme kolme
hyväntahtoista pakanaa siihen aikaan”.135 Vuoden 1828 alusta lähtien tallessa olevissa
kirjoituksissa on toinen sävy.

Jos vielä joulun aikaan 1827 Laguksilla harrastettiin kustavilaistyylistä kevyttä seura-
elämää ja leikkejä, joita heränneet sitten pitivät syntinä136, niin seuraavana keväänä
Lagukselta on kirjallisia todisteita toisenlaisesta ajattelusta. Toukokuussa hän kirjeensä
alussa toivottelee Wegeliukselle Jumalan armoa, terveyttä ja rauhaa uudessa viinitarhassa,
johon tästä on tullut uskollinen työntekijä. Nuo sanat kertovat uudesta uskonnollisesta
suuntautumisesta. Samaisessa kirjeessä hän mainitsee, ettei pääse ystävän virkaanasetta-
jaisiin Sulvaan, mutta haluaisi kesällä saada vielä kerran rauhassa keskustella heille tär-
keiksi tulleista sydämen asioista. Kuulumisia kertoessaan hänellä on kuitenkin vielä kepe-
yttä. Mainitessaan olleensa Vöyrin uuden kappalaisen virkaanasettajaisten notaarina hän
sanoi kirjoittaneensa ”sitä sun tätä.”137 Myös hänen samana vuonna antamansa lausunto
Suomen Talousseuralle niin sanotusta Böckerin mietinnöstä Ahlmanin koulujen uudista-
miseksi tukee mielenmuutosta. Siinä hän korostaa aidon uskon merkitystä kasvatuksen ja
opetuksen perustana138 ja arvostelee vallitsevaa neologista uskonnonopetusta.

133. TAÄ 42–43/1836, Ylikangas 1979, 58. 
Vrt. Akiander VI 1862, 213, 225–234, Rosendal I 1902, Juhani Aho Uusi Kuvalehti 12/1891, Vihantola
1928, 121, Soveri 1929, 20. Ks. Krook I 1931, 150–151.

134. Krook 1930, 362–371, Krook I 1931, 150–154, 165–168, Krook 1947, 13–18, 30, Ylikangas 1979, 241–
242, Kares 1981, 53, Siltala 1993, 90, Pitkänen 2000, 4–5.

135. Lagus II 1935, 101–102, muistokirjoitus G.I. Hartmanista. Sivulla 121–123, mm. kirje F.M. Toppeliukselle
Sieviin:”...Olisipa hauska tietää, miten saat iltasi menemään siellä, sillä tuskinpa työ riittää päivän kaikiksi
tunneiksi. Kesällähän se tietysti on helppoa: kun kotijoukot alkavat sinua kyllästyttää, voit istahtaa luonnon
suureen oopperaan ja kuunnella laulajaa jokaisen puun latvasta, tai siirtyä puron luo, joka ei koskaan väsy
kertomaan sinulle tositarinoitaan. Mutta kun syksy tulee – silloin ovat hyvät neuvot tarpeen. Jos minä olisin
Sievissä, ilahduttaisin sydäntäni eräillä koomillisilla asioilla – mielikuvituksissani. Asettaisin ensinnäkin
rinnakkain kaksi olentoa, madame de Staelin ja täti Åkerlundin. Tämä voi aluksi näyttää kummalliselta,
mutta odotahan...” Kirjeessä vilahtaa Sveitsi, Napoli, Don Quijote ja Sancho Panza, Schubert, ym. Sivulla
155, kirjeessä 24.4.1848 Wegeliukselle hän kertoo vaimonsa veljen, Otto von Essenin kuolemasta.

136. Krook I 1931, 168, Krook II 1931, 43–44.
137. Lagus I 1933, 3.
138. Lagus 1829, 88–95.
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Ilmeisesti kuolevan sairaan luona tehtävät käynnit olivat nuorelle Lagukselle tilan-
teita, joissa hän tunsi kokemattomuutensa ja avuttomuutensa. Erään sellaisen jälkeen
hänen muutamat tuttavansa ovat kertoneet todenneensa hänessä sisäisiä muutoksia. Näi-
hin aikoihin hän luopui papiston yleisesti käyttämästä Hagbergin saarnakokoelmasta sekä
toisten neologikirjailijain lukemisesta. Hän alkoi tutkia entistä ahkerammin Raamattua,
Lutherin ja arvostettujen pietististen kirjoittajien teoksia. Näitä olivat muun muassa saksa-
laiset Arndt, Scriver, Spener, Francke, Fresenius ja Rambach. Mukana oli myös hänelle
merkittäväksi tullut ruotsalaisen Anders Nohrborgin postilla. Hän tutustui myös oman
aikansa saksalaiseen herätyskirjallisuuteen, koska hän tiedusteli vuonna 1826 Toppeliuk-
sen arviointia Schubertista. Ilmeisesti hän lukemastaan saamista vaikutteista johtuen ryh-
tyi saarnaamaan toisin kuin papit yleensä. Sen tuloksena kaiken ikäisiä ja säätyisiä kävi
kuulemassa häntä entistä enemmän. Kuitenkin on huomattava, ettei Vöyrillä syntynyt sii-
hen aikaan vielä mitään selvää herätystä.139 Sairaskäynnin problematiikka kiinnosti
Lagusta pitempäänkin niin, että hän suunnitteli kirjoittaa aiheesta opaskirjan.140

Syystä voi olettaa, että Laguksenkin uusien uskonnollisten arvostusten omaksumiseen
vaikutti osaltaan myös se ystäväpiiri, johon hänen ja Wegeliuksen ohella kuului Mathias
Achren. Tämä on pitänyt itseään edellisten oppi-isänä, mutta todennut myös, että nämä
muutettuaan pois Vöyrin seudulta olivat tulleet toisenlaiseen uskonkäsitykseen kuin hän.
Elämänkokemuksensa perusteella Achren hyvinkin saattoi olla näiden kolmen ystävyksen
kesken johtavassa asemassa.141 Ylivieskaan muuton jälkeen Lagus kaipasi ikävissään
keskusteluja niin ajankohtaisista maallisista kuin ikuisuudenkin tärkeistä kysymyksistä
kuten hän kirjoitti Wegeliukselle lokakuussa 1829.142

Todennäköisesti Laguksen uskonnollinen elämä syveni Vöyrin pappisvuosien mukana.
Varmaankin Achrenilla oli merkitystä siinä, ettei Jonas suuntautunut suvun perintönä
olleeseen herrnhutilaisuuteen, vaan ”Vapahtajaa ikävöivään” pontoppidanilaiseen pietis-
miin, joskin hänessä todetaan edellisenkin vaikutusta. Kirje Wegeliukselle lokakuulta
1828 osoittaa, että hän oli vielä Ylivieskaan tullessaan vain yleisesti herätyskristillisyyden
ystävä painottamatta erityisesti siinä olevia eroja ja muotoja. 143

139. Lagus II 1935, 123, OMA, STKA Ec:III, 7, perukirjat, Akiander VI 1862, 213–233, Krook I 1931, 151
nootti 15, 167–168, Krook 1947, 30, Remes 1995a, 126, Siltala 1993, 91.
Gotthilf Heinrich von Schubert (1780–1860) kuului Nurnbergin ”Kristilliseen seuraan”. Hänen tiensä oli
kulkenut romantiikan, spekulatiivisen idealismin ja mystiikan kautta raamatulliseen luterilaisuuteen.
Hänellä oli runsaasti yhteyksiä aikansa saksalaisten herätysliikkeitten edustajiin, mm. Tholuckiin (1799–
1877). Merkille voi panna, että Laguksen kirjakokoelmassa oli näiden kummankin teoksia. OMA, STKA
Ec:III, 7, perukirjat, Kantzenbach 1957, 76–82, Beyreuther 1977, 31–32.

140. Lagus 1907, 123–124, 127, Lagus I 1933, 25, 28, Krook 1947, 30.
141. Krook 1930, 362, Krook I 1931, 164–165, Krook II 1931, 3, Laankoski 1989, 11.
142. Lagus 1907, 95, 99, 103, Lagus I 1933, 4, 5, 9:
143. Lagus I 1933, 11, Lagus II 1935, 131, 133, Krook I 1931, 166–167, 170, 203, Krook 1947, 67, Näsman

1979, 64, Remes 1995a, 127, Remes 1995b, 422.
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2.5 Kannanotto lastenkouluun

2.5.1 Böckerin mietintö Ahlmanin koulujen uudistamiseksi

Kaikki tahot eivät enää 1800-luvun alkupuolella pitäneet vallitsevaa kansanopetusta riit-
tävänä. Pelkät kirkolliset ja uskonnolliset tavoitteet, lukutaito ja kristinoppi, eivät vastan-
neet muuttumassa olevan yhteiskunnan tarpeita. Yhtenäinen, uskonnon kautta laillistettu
maailmankuva, jossa maallista ei voinut erottaa hengellisestä, oli vähitellen särkymässä.
Myös taloudelliset muutokset alkoivat ravistella hallitsevia rakenteita. Varsinkin talous-
elämän suunnalta alettiin etsiä muitakin koulutuksen päämääriä kuin kirkon asettamia.
Siten lapsille tarkoitettujen koulujen toivottiin antavan opetusta myös elinkeinoelämän
palvelukseen aikoville.144 Virikettä oli saatu myös muualla Euroopassa esiintyneistä
samansuuntaisista virtauksista, joiden taustalla oli Ranskan suuri vallankumous, filosofia
sekä kehittyvät kasvatusoppi ja koululaitos. Perinnäistä laajemman kansanopetuksen
toteuttaminen meillä ei ollut ongelmatonta senkään tähden, ettei ollut selvyyttä siitä, mis-
sä määrin kirkko kykenisi ja haluaisi antaa uutta opetusta. Kirkollisen kansanopetuksen
kannattajat pelkäsivät menettävänsä opetuksen opetussuunnitelman monipuolistamisen
yhteydessä. Tällainen laajentamistavoite ehkä murentaisi niin sanotun kolmisäätyopin
varaan rakennettua yhteiskuntajärjestelmän perustaa eikä suinkaan kehittäisi sitä. Kirkol-
linen kansanopetus vastasi patriarkaalisen yhteiskunnan sosiaalisesta järjestyksestä, joka
oli ilmoitettu katekismuksen huoneentaulussa. Siinä oli annettu niin kirkolle, valtiolle
kuin perheellekin oma paikkansa, oikeutensa ja velvollisuutensa.145

Kun valtiokaan ei halunnut eikä voinut taloudellisten syiden takia järjestää ja kustantaa
uudenmuotoista opetusta, niin eräät yksityiset asiasta kiinnostuneet henkilöt ja varakkaat
työnantajat ryhtyivät harrastamaan kansanopetuksen kehittämistä perustamalla rahvaan
kouluja. Toiminta oli paljolti säätyläisten ihmisystävällistä, filantrooppista, toimintaa,
jonka avulla uskottiin nostettavan kansan moraalista ja taloudellista tilaa. Kasvatusta ja
opetusta ajateltiin optimistisesti kurjuutta ja siitä johtuvia rasituksia poistavaksi toimenpi-
teeksi. Myös toisten esimerkit kannustivat yrittämään.146 Merkillepantavaa on, että näi-
den joukossa oli oikeuslaitoksen tuomareita, pappeja ja ruukin isäntiä, jotka työssään oli-
vat nähneet kansan todellisen tilanteen ja halusivat kohentaa sitä.

Näistä eräs merkittävimpiä oli kruununvouti, asessori ja viimeksi Messukylän Hatan-
pään kartanonomistaja, Gabriel Ahlman. Hänen nimeään kantavat koulut leimasivat
1800-luvun ensimmäisen puoliskon kansanopetuskeskusteluamme, johon Jonas Laguskin

144. Halila I 1949, 31–34, Iisalo 1968, 10–12, 19–20, Sulkunen 1986, 17, 277.
145. Lönnbeck 1887, 54–65, Haavio 1947, 84–85, Isosaari 1973, 9–12, Kähkönen 1982, 41, 79, Kivinen 1988,

83. Kolmisäätyoppi oli peräisin keskiajalta, ja uskonpuhdistajat Luther ja Melanchthon hyväksyivät sen.
Opin mukaan Jumala oli asettanut kolme säätyä eli ordoa: maallisen hallituksen (politia), hengellisen halli-
tuksen (ecclesia) ja huoneenhallituksen (oeconomia). Siis patriarkaalinen valta nähtiin Jumalan asetta-
maksi. Käsitys kolmesta säädystä on tullut yleisemmin tunnetuksi katekismuksen huoneentaulun välityk-
sellä. Siinä elämänohjeet, oikeudet ja velvollisuudet on ryhmitelty koskemaan sananpalvelijoita, esivaltaa
ja perheenjäseniä neuvoin ja kehoituksin. Kansanaho 1954, 11–13, 23–26, Wirilander 1974, 25–29, Kähkö-
nen 1989, 2.

146. Somerkivi 1952, 63–67, Lahdes 1958, 229–234, Aurola 1961, 36–45, Iisalo 1968, 20–22, Ikonen 1997,
100, 160–163, 313.
Esimerkkinä voisi mainita sellaisia kuin Ahlman, Antell, Alopaeus, Björkenheim, Wibelius ja Wrede.
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osallistui. Itse asiassa kyseisten koulujen merkitys oli tärkeämpi esille nostettujen hank-
keiden kuin kouluroolin perusteella.147 Asessori Ahlman testamenttasi vuonna 1798 huo-
mattavan osan omaisuudestaan kiertävien pitäjänopettajien palkkaamiseksi Messukylään
ja sen lähipitäjiin. Heidän piti opettaa yhteiselle kansalle ja erittäinkin köyhille lapsille
sisälukua ja kristinoppia. Lisäksi voitiin haluttaessa harjoituttaa kirjoitusta ja laskentoa.
Erityispiirteenä esitettiin käsiteltäväksi myös järjellisen maatalouden tärkeimpiä kohtia.
Erikoista oli, että hän esitti rahvaan koulua riippumattomaksi kirkosta ja määräsi testa-
mentin toimeenpanijaksi vasta perustetun Suomen Talousseuran eikä tuomiokapitulia.
Hän katsoi kirkon perinteisen opetuksen riittämättömäksi ja halusi avata uusia teitä. Ahl-
man oli eri tehtävissä työskennellessään nähnyt ympärillään kansan sosiaalisen tilan ja
hädän sekä siitä johtuen päätellyt, että jotain oli tehtävä isänmaan henkisen ja aineellisen
tilan parantamiseksi. Porthanilla oli vaikutusta testamentin syntyyn, ja Ahlman itsekin oli
Talousseuran jäsen sekä ajan kulttuurivirtausten mukaisesti filantropisti ja maatalouden
ystävä. Seura pani toimeen sitten parikin kyselyä miten koulut olisi järjestettävä, ja se sai
kuusi vastausta, joista huomattavimmat olivat silloisen professori Tengströmin ja teolo-
gian apulaisen Bonsdorffin esitykset.148 Sodan ja testamenttiriitojen vuoksi koulut käyn-
nistyivät vasta vuonna 1811. Niissä näkyi selvästi Tengströmin ja Bonsdorffin mielipiteet,
ja ne oli tarkoitettu laajemmaksi kuin siihenastiset kansanopetuskoulut. Niistä ei kuiten-
kaan tullut Talousseuran toivomia, vaan ne saivat käytännössä tavanomaisen pitäjänkou-
lun, katekismuskoulun, luonteen. Hyvä tarkoitus jäi saavuttamatta, sillä kansa ei osannut
vielä vaatia laajempaa opetusta eivätkä opettajatkaan olleet kovin innostuneita ja kykene-
viä.149

Talousseura siis pettyi ensimmäisiin kouluihin ja saatu kritiikki lisäsi tyytymättö-
myyttä. Kärkevimmän arvostelun taustalla oli Turun romantiikka, joka ihaili kansan luon-
nontuoretta alkuperää ja piti siten laajemmalle perustalle rakentuvaa kansansivistystä tur-
meluksen aiheena. Suunnan edustajassa, aikansa kulttuurilehti ”Mnemosynessä” sen toi-
mittaja Linsen esitti, valistusajan aatteita vastustaen, kansansivistystä torjuvia kirjoituk-
sia ja hyökkäsi Ahlmanin kouluja vastaan. Hän totesi muun muassa näin:

”Varma vakaumukseni on, että Ahlmanin pitäjän koulut todellakin saavat aikaan
paljon pahaa seuduilla, missä niitä on. Moni muukin toivonee kanssani niiden lak-
kauttamista”.150

147. Lagus 1829, 88–95, Lönnbeck 1887, 43, Halila I 1949, 113.
148. Paasikallio 1944, 23–24, 34, Heporauta 1945, 23, Halila I 1949, 117–123, Lahdes 1958, 14–15, 21, 27–33,

43, Kuikka 1991b, 113.
149. Lönnbeck 1887, 29–30, Hyötyniemi 1942, 116–118.
150. Mnemosyne 1820, s. 413–416, Heikinheimo 1935, 280–281, Castren 1944, 237.

Tosin Linsenkin, seuraten Turun romantikkojen suurta esikuvaa ruotsalaista Erik Geijeriä, oli muuttanut
kantaansa, kun hän Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esimiehenä v. 1836 Kalevalan ilmestymisen joh-
dosta piti puheen, joka osoitti hänen suhtautuvan kansansivistykseen uudella tavalla. Anttila 1931, 239.
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Kouluihin kohdistuva moite sai seuran sihteerin Carl Christian Böckerin pohtimaan
vakavasti kansanopetuskysymystä, ja hän ryhtyikin suunnittelemaan Ahlmanin koulujen
parantamista. Sitä varten hän perehtyi erityisesti Pestalozzin kirjoituksiin sekä niin sanot-
tuun vuoro-opetusmetodiin.151 Hän sai vuonna 1826 valmiiksi mietintönsä ”Betänkande
om Ahlmanska Skolor”, jossa tahtoi kiinnittää huomiota siihen, mitä tietoa ja millaista
valistusta rahvaalle olisi annettava ja minkälaista koulumuotoa ja opetusmenetelmää käy-
tettävä.152

Mietintö sisälsi valistuksen kasvatusoptimismia, jossa sivistämistä pidettiin ihmissu-
vun onnellistamisen ehtona. Ihmissuvulla oli kyky edistyä ja kehittää kulttuuria. Myös
rahvas kykenisi sivistymään. Böckerin ajatus oli seuraavanlainen: kristinusko on edistyk-
sen välttämätön ehto. Sen on vaikutettava ihmisen sydämeen ja tahtoon, mutta ymmärryk-
sestäkin on huolehdittava. Jotta voitaisiin välttää puolisivistystä, ei rahvaalle saa tarjota
enempää kuin se kykenee täydellisesti käsittämään ja ymmärtämään. Lukemisen, lasken-
non ja kirjoituksen ohella on opetettava luonnonhistoriaa, historiaa, maantiedettä sekä pii-
rustusta. Mietintö esitti myös laajemman tulevaisuuden ohjelman, perustaa lainakirjastoja
ja lähettää hyviä luennoitsijoita maaseudulle esitelmöimään. Pestalozzilaisena hän pitää
äidin ja naisen sivistämistä tärkeimpänä, sillä vain sen kautta voidaan muusta opetuksesta
toivoa hyötyä. Äideistä riippuu nousevan polven tulevaisuus. Sopivin opetusmetodi oli
vuoro-opetus, jota hän käsitteli varsin laajasti kirjoitelmassaan. Varsinainen opetusvelvol-
lisuus kuului kirkkolain mukaan lukkarille, eikä vuoro-opetukseen käytettävien apuopet-
tajien valmentamiseksi tarvittaisi mitään erillisiä laitoksia, sillä rippikoulu tuottaisi tar-
peeksi monitöörejä. Tämä suunnitelman osa sisältää eräänlaisen henkisen asevelvollisuu-
den, koska jokainen velvoitettaisiin ripille pääsynsä jälkeen olemaan jonkin aikaa toisten
opettajana. Varsinainen kouluaika jäisi nykyisen mittapuun mukaan varsin lyhyeksi, kun
lasten pitäisi käydä koulua kuuden ja kymmenen ikävuoden välillä kuusi viikkoa vuo-
dessa ja 10–14-vuotiaana kolme viikkoa vuodessa. Jotta lukutaito ei välillä pääsisi unoh-
tumaan, olisi perustettava sunnuntaikouluja, joissa kaikkien tulisi käydä säännöllisesti.
Böcker käsitteli mietinnössään myös opetuksen tarkastamista ja välineistöä.153

151. Kivinen 1988, 48.
Carl Christian Böcker oli kansantalouden tutkija, joka oli innokas kansanvalistusmies. Hän oli Suomen
talousseuran sihteerinä 1813–1833 ja sen jälkeen Åbo Tidningin toimittajana. Otava 1 1961.
Vuoro-opetus eli Bell-Lancasterin opetusjärjestelmä oli englantilaisten A. Bellin ja J. Lancasterin 1700- ja
1800-lukujen taitteessa kehittämä menetelmä, jossa yksi opettaja oppilasopettajien, monitöörien, avulla
opetti suurta oppilasjoukkoa. Se levisi vuosisadan alussa Euroopassa nopeasti ja Suomikin sai ensimmäisen
vuoro-opetuskoulun Turkuun v. 1820 apteekkari J. Julinin toimesta. Menetelmä oli meillä laajimmillaan
1840-luvulla. Se oli eräänlainen hätäratkaisu suurien joukkojen opettamiseksi pienellä opettajamäärällä
aikana, jolloin tultiin tietoiseksi kansan lasten sivistystarpeesta, mutta varsinaista kehittynyttä kansakoulu-
laitosta ei vielä ollut. Osaltaan se toi esille koko kansan kouluttamisen ongelmia ja mahdollisuuksia. Ks.
Somerkivi 1952.

152. Täydellinen nimi on ”Betänkande om de utaf Kejserliga Finska Hushållnings-Sällskapet på Ahlmanska
donations-fondens bekostnad inrättade Skolor och huru de för detta ändamål anslagne medel lämpeligast
kunna användas”, jonka Turun palossa tuhoutunut ensimmäinen painos lienee vuodelta 1827 ja uusintapai-
nos vuodelta 1828. Böcker 1828, Lönnbeck 1887, 33, Halila I 1949, 128–129, Somerkivi 1952, 82.

153. Böcker 1828, 1–64, Pärssinen 1911, 315–323, Paasikallio 1944, 49, Halila I 1949, 130, Ikonen 1997, 49,
51, 75,77, 91–92.
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Talousseura lähetti mietinnön kaikille kirkkoherroille saadakseen siitä papiston lausun-
non. Näin Böckerin ehdotus levisi kansanopetuksen kenttätyössä avainasemaa hallussaan
pitävän seurakuntapapiston keskuuteen. Vaikkei se saanutkaan odotettua vastakaikua, se
oli kuitenkin herättänyt mielenkiintoa kansanopetuskysymykseen sellaisena aikana, jol-
loin henkinen uneliaisuus uhkasi jo sivistyneistöä puhumattakaan nukkuvasta rah-
vaasta.154 Seura sai yhteensä 16 vastausta, mitä on pidettävä hyvänä määränä, kun esi-
merkiksi vuonna 1818 kirjoituskilpailuun maatalousopetuksen järjestämisestä ei ollut
osallistujia lainkaan. Papiston kanta kyseiseen mietintöön on mielenkiintoinen lisä
maamme kouluhistoriaan. Lausunnoista kuvastui pääsääntöisesti pessimismi, sillä ne ker-
toivat yleistä epäilevää tai suorastaan kielteistä kantaa laajennettuun kansanopetukseen.
Silti se ei ollut tietoista hyökkäystä laajempaa kansansivistystä vastaan. Vaikka vastauk-
sissa oli paljon ahdasrajaisuutta eikä siinä esitettyjä Pestalozzin aatteita tunnettu, niissä
esiintyi silti paljon käytännön työn mukanaan tuomaa tervettä ja tosiasioihin perustuvaa
arviointia. Böckerin suurisuuntaiset suunnitelmat eivät ottaneet tarpeeksi huomioon silloi-
sia oloja eivätkä olleet siten sellaisinaan toteutettavissa. Hän ei nauttinut sen vuoksi riittä-
vää luottamusta. Mutta hän kiinnitti esityksillään huomiota paitsi opetuksen sisällön laa-
jentamiseen myös opetusmenetelmään pohtiessaan vuoro-opetusjärjestelmää.155

Vastausten keskeinen sisältö oli, että kansanopetus tuli ainakin toistaiseksi rajoittaa
luku- ja kirjoitustaidon opettamiseen lisättynä korkeintaan kirjoituksella ja laskennolla
eikä ainakaan ilman määrättyjä ehtoja voitaisi laajentaa enempää. Kansanopetuksen
parissa työskennelleet kirkonmiehet perustelivat kantojaan, että maa oli aineellisesti
köyhä, koulut lopettaisivat kotiopetuksen, eikä kansa itse kaivannut laajempaa sivistystä.
Lukemiseen ei ollut suurta halua, ja rahvaan koulunkäynti voi koitua vaaraksi uskonnolle
ja siveellisyydelle. Siitä voisi seurata vapaa-ajattelua ja pintapuolisuutta tai muuta vastaa-
vaa, eikä lapsia saataisi ilman pakkokeinoja kouluun. Eräät jopa ajattelivat kansansivis-
tyksen tilan olevan jo riittävän korkean. Oli alettava vähästä, ja vasta tuonnempana voitai-
siin ajatella laajempaa opetusta. Mielipiteet mukailivat siten täysin kirkon piirissä val-
lalla olevaa kolmisäätyoppia sekä valtakunnan poliittista yhteiskuntarauhan säilymista-
voitetta.156

154. Lahdes 1958, 230.
155. Tidning för Landthushållare 14–24/1828 ja 7–24/1829, Hyötyniemi 1942, 124, Halila I 1949, 127, 131,

Somerkivi 1952, 65–66, 203, Lahdes 1952, 66, 230, Iisalo 1968, 22.
156. Tidning för Landthushållare 14–24/1828 ja 7–24–/1829, Lönnbeck 1887, 35–36, Hyötyniemi 1942, 126,

Haavio 1947, 84–85, Halila I 1949, 131, Vuoristo 1959, 85.
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2.5.2 Laguksen vastaus mietintöön

Mietintöä käsittelevässä historiallisessa kirjallisuudessa on useimmin otettu esille kolme
vastaajaa nimeltä, nimittäin kirkkoherrat A.J. Hipping Vihdistä ja C.H. Stranberg Lopelta
sekä kappalainen J. Lagus Ylivieskasta.157 Talousseuran vuosina 1828 ja 1829 painatta-
missa ”Tidning för Landthushållare”-aikakauskirjoissa, joihin kannanotot on koottu, mai-
nitaan Lagus Ylivieskan kappalaiseksi. Näin ollen Laguksen kirjoitus olisi laadittu tai
ainakin lähetetty todennäköisesti vuosien 1828 ja 1829 taitteen aikoihin, sillä hän muutti
edellisessä elokuussa Vöyriltä Ylivieskaan.158 Hänelle oli siihen mennessä tullut kinkeri-
en ja rippikoulun yhteydesssä tutuksi kirkon antama perusopetus, sisä- ja ulkoluku ja kris-
tinoppi menetelmineen, tavoitteineen ja tuloksineen. Hän oli kiinnostunut kansanopetuk-
sesta ja opetustavoista, joista keskusteli ystäviensä kanssa. Myös vastauskirjelmän lähet-
täminen kyseiseen mietintöön osoittaa hänen mielenkiintonsa asiaan.159

Jokainen kasvattaja joutuu muodostamaan ihmisen olemuksesta jonkinlaisen perusku-
van, joka on sitten hänen kasvatustietonsa lähtökohta. Se taas säätelee käytäntöön liittyviä
valintoja. Näin onkin yleisesti hyväksytty mielipide, että kaiken pedagogisen ajattelun ja
työn taustalla heijastuu tekijän ihmiskäsitys.160 Kuitenkaan ei ole yksiselitteistä tulkintaa
siitä, mitä se on. Oleellista on vastauksen etsiminen kysymyksiin, mikä ihminen on, mikä
hänessä on olennaista ja mihin hänellä on mahdollisuuksia.161 Tämänmukaisesti Lagus
kirjoitti ajatuksensa mietinnöstä. Lausuntoa antaessaan hän eli elämänsä yhtä muutosvai-
hetta. Hänellä oli takanaan valistuspohjainen kasvatus ja koulutus. Hänellä oli kosketuk-
sia Turun romantiikkaan ja mahdollisesti muihinkin silloin vallitseviin aatteisiin sekä nii-

157. Ks. Lönnbeck 1887, 35, Hyötyniemi 1942, 126, Haavio 1947, 85, Halila I 1949, 131, Somerkivi 1952, 165,
Lahdes 1958, 66, Vuoristo 1959, 72 ja Melin 1989, 35.
Laguksen vastauksesta on kasvatuksen historialliseen kirjallisuuteen lainattu yleisesti eräitä pelkistettyjä
kohtia. Vanhin ja laajin on Lönnbeckin teoksessa, jossa hän toi esille eräitä keskeisiä teemoja: ”...uskonto
on ihmishengen ainoa todellinen jalostusväline, mutta aika ei ole vielä tullut, että annettaisiin työtätekevän
luokan lapsille jotakin korkeampaa tietoa. Vain, jos näissä uusissa ehdotetuissa kouluissa voitaisiin antaa
perusteellista ja elävää uskonkasvatusta oppilaille, silloin, mutta ei muuten voitaisiin mennä pitemmälle, ja
opettaa heille historiaa, maantietoa, ym.” ”Vastakkaisessa tapauksessa seuraa vapaa-ajattelijoita ja tapain-
turmellusta. Ja kun kaikki tieto ja valistus pitää jakaa ylhäältä alas, valtiossa korkeimmista säädyistä alem-
piin, on ehkä onnellisinta, jos lukuunottamatta parannettua kirjanlukua, pysyteltäisiin nykyisellä sivistysta-
solla, niin kauan kuin he mieluummin uskonnollisessa suhteessa olisivat pahemmin tai eivät ollenkaan
sivistyneitä.” Lönnbeck 1887, 35.
”Tunnetun herännäisjohtajan” Jonas Laguksen lausunnosta kannanoton: ”Jos senmukaisissa kouluissa tul-
taisiin antamaan perusteellista ja elävää uskonnonopetusta ja siten luotaisiin hyvä uskonnollinen pohja,
voisi kansan nuoriso vaaratta omaksua myös kouluissa tarjottavan maallisen tiedon” tapaisia katkelmia esit-
tävät Haavio 1947, 84–84, Hyötyniemi 1942, 126–127 ja Vuoristo 1959, 72–73.
Halilan toteamus Laguksesta on, että ”Heränneitten johtaja Jonas Lagus vastusti kansakoulujen perusta-
mista siksi, että ne olivat vaarallisia rahvaan uskonnollisuudelle”. Hän jatkaa lainaten suoraan Laguksen
sanoja: ”Onnellisempaa olisi, jos parempaa sisälukua lukuunottamatta jäätäisi nykyiselle sivistystasolle.”
Halila I 1949, 131.
Myös Melin on kirjoittanut tämän jälkimmäisen siteerauksen tutkimuksessaan ”Lukutaidon opetus Suo-
messa”. Sama lause on Vuoristollakin edellä mainitun elävän uskonnonopetuksen lisäksi. Somerkivi kirjoit-
taa Laguksen olleen niitä harvoja, jotka ilmaisivat myönteisen kannan mietinnön erääseen pääkysymykseen
vuoro-opetuksen käyttämisestä kansanopetukseen. Somerkivi 1952, 165, Lahdes 1958, 65–66, Vuoristo
1959, 72–73, Melin 1989, 85.

158. OMA, YKA I Ba:1, seurakuntaan muuttaneet 1907–1846, Lagus 1829, 88, Ylikangas 1979a, 33.
159. Aspelin-Haapkylä 1917, 29, Krook II 1931, 44.
160. Ahlman 1982, 13, Hirsjärvi 1983, 111, Hirsjärvi 1985, 80–83, Kuikka 1991a, 91, Hautala 1994, 21, 89,

Hirsjärvi-Huttunen 1995, 65–66.
161. Krohn 1981, 10, Hirsjärvi 1985, 91, Siltala 1993, 92, Hautala 1994, 164.
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den vaikutuksiin. Mutta hänellä oli myös koettua uskonnollista heräämistä, joskaan
mikään merkittävä herännäisopettaja hän ei silloin vielä ollut. Nämä erilaisilta tuntuvat
tekijät eivät toki sulje toisiaan pois, vaan pikemminkin täydentävät. Herätysliikkeiden
sukulaisuus romantiikkaan oli alkuvaiheissa ilmeinen. Muun muassa kummankin alkupe-
rässä oli mystiikkaa, ikävöivää ja kaipaavaa uskonnollisuutta, ja ne vastustivat järjen voi-
maa ihannoivaa valistusta. Molemmissa oli pyrkimystä uuteen, syvempään elämänkäsi-
tykseen, perinteen, mielikuvituksen ja tunteen korostumiseen sekä älyllisyyttä vieroksuva
katsomustapa. Kumpikin halusi päästä kosketukseen kansan kanssa. Ne kulkivat sitten
1800-luvun jatkuessa omia teitään. Herätysliikkeet saivat sisällöllisiä vaikutteita pietis-
min, herrnhutismin ja puritanismin sävyttämästä mannereurooppalaisesta ja anglosaksi-
sesta hartauskirjallisuudesta.162

Vaikka Laguksen kirjoituksessa kuvastui samanlainen varauksellinen kanta kansanope-
tuksen sisällön laajentamiseen kuin yleensä papistolla, hänen perustelunsa poikkesivat
siitä. Eiväthän herännäispapit myöhemminkään vastustaneet niinkään kansanopetuksen
aatetta kuin sen toteuttajaa, maallis- ja valistushenkistä herraspapistoa.163 Vastauksia
arvioitaessa on otettava huomioon, että ne annettiin aikansa käsitteillä ja kielikuvilla.
Siten uskonnon korostuminen Laguksen lausunnossa ei ollut mitenkään poikkeavaa, sillä
itse mietinnön laatija lähti ajatuksesta, että kaiken edistyksen välttämätön ehto oli kristin-
usko.164

Lagus tarkasteli lausuntonsa taustaksi maan silloista uskonnollista tilaa omasta näkö-
kulmastaan, jossa on nähtävissä selvää romantiikan vaikutusta. Siltä perustalta teke-
miensä havaintojen mukaisesti hän otti kantaa esitettyyn koulu-uudistukseen. Sen ymmär-
tämiseksi on todettava, ettei uskonto ollut romantikoille ajatusta vain tuonpuoleisesta,
vaan se oli keskeisintä jo tässä elämässä. Se ei ollut vain eräs arvo arvojen joukossa. Se
oli saatava koko elämänkatsomuksen taustaksi ja kantavaksi voimaksi. Se ei ollut mikään
sivistyksen osa tai vaatimaton sivutekijä, vaan päinvastoin se oli heille kaiken keskus ja
alkuperä. Tätä ajatuskulkua edusti ”Mnemosyne”, joka toi esiin aito romanttiseen tapaan
mielipiteitä uskonnosta ja kasvatuksesta käsitellessään artikkeleissaan kansanvalistusta,
rahvasta ja sivistyneistöä. Toimittaja Linsen kirjoitti muun muassa seuraavasti:

”Uskonto on meidän sukumme yleinen sivistysväline, samalla sekä yksinkertainen
että korkein, se jolla ihmisen kasvatus lapsuuden onnellisina vuosina aletaan, se
mihin kaiken tiede- ja taidesivistyksen tulee johtaa. Uskonto on yhteinen kaikille
ja se yhdistää kaikkia.”165

Lagus korosti kirjoitelmassaan samaan henkeen uskonnon opetuksellista merkitystä ja
painotti sen muodollisen kasvatuksen tärkeyttä. Hän sanoi sen olevan ihmisen ainoan
todellisen jalostusvälineen, ja pitäydyttäessä lapsuuden lupauksissa saavutetaan autuuden
päämäärä. Kasvatusta ei voinut olla ilman uskoa ja

”... vain se, joka ajatuksella käsittää ja sydämellä uskoo totuudet, voi seuraten tai-
vaan valoa, lähteä tietojen kentälle varmana ettei eksy.”

162. Lagus I 1933, 36–37, Rosendal I 1902, 285, Rosendal II 1905, 52–68, Ruuth 1919, 164–165, Krook 1930,
362, Krook I 1931, 168, Kuuliala 1931, 189–190, Niemi 1954, 27, Murtorinne 1986, 63–64, Murtorinne
1992, 99–103. Ks. Kantzenbach 1957, Beyreuther 1977.

163. Salo 1939, 118–119, Halila I 1949, 131, Somerkivi 1952, 175.
164. Böcker 1828, 1–20, Paasikallio 1944, 49.
165. Mnemosyne 1820, 413–416, Kuuliala 1931, 101, 113–114, 126, Castren 1944, 237, Juva 1950a, 46.
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Hänen mielestään silloin vallalla olevan uskontokasvatuksen arvo ei ollut kovin
suuri.166

Niin itse mietintö kuin siihen annetut vastaukset perustuvat ajan näkemykseen kansan
jakamisesta kahteen sosiaaliryhmään. Toisen niistä muodosti sivistyneistö eli herrasväki,
ja toiseen kuului sivistymätön, työtätekevä rahvas. Tähän luokitteluun liittyi sekä sosiaa-
lista että kirjallista näkemystä, jotka Ruotsin romantikkojen merkittävä edustaja E.G. Gei-
jer nosti 1810-luvulla esille. Hänen mielipiteillään oli Suomessakin huomattavaa vaiku-
tusta vuosisadan ensi puoliskon aikana.167 Böckerin ehdotuksessa oli nimenomaan kysy-
mys tiedon saattamisesta niille, joilta se puuttui eli rahvaalle, johon kuuluvaksi katsottiin
maaseutuväestön pääosa ja kaupunkien palkolliset. Näin kansanopetuksen ajatus sovitet-
tiin sääty-yhteiskunnan rakenteisiin. Tällöin tultiin myös alueelle, joka liittyi niin sanot-
tuun talonpoikaisromantiikkaan, jota käsiteltiin 1820-luvun alussa muun muassa ”Mne-
mosynessä”. Toimittaja Linsenin mielestä muiden aineiden kuin uskonnon opettaminen
rahvaalle oli turhaa, hyödytöntä ja jopa turmiollista. Lukutaitoa sentään pidettiin Raama-
tun lukemisen takia tarpeellisena. Kansanvalistus särkisi aitoa rahvaan elämänkäsitystä ja
toisi tilalle kylmää järkeilevää tyytymättömyyttä. Se pilaisi turmelemattoman talonpojan
luonnon ja hänen viihtymisensä omassa piirissään. Herätetty halu kohti tietoa tuhoaisi
hänen onnellisuutensa. Syvemmät tiedot olisi ainoa parannuskeino, mutta ne eivät ole
mahdollisia tuossa tilassa oleville ihmisille. Viisauden lähteestä maistaminen on vaaral-
lista, ellei saa juoda runsaasti. Geijer ilmaisi saman: ”Juo`os syvälti, tai älä maista lain-
kaan!” Väärän valistuksen pilaamat talonpojat olisivat tilapäisjuristeina, pesänselvitys-
miehinä ja lainlukijoina vastenmielisiä. Mietiskelevän älyn herättämä puolinainen tieto
tylsyttäisi heidän mielensä ja saattaisi heidät suhtautumaan välinpitämättömästi totuuk-
siin.168

Kun vertaa Laguksen ajatuksia edellisiin, ei voi välttyä toteamasta niiden samankaltai-
suutta. Hänen mielestään esitetyssä uudessa koulussa voitaisiin mennä edellisiä pitem-
mälle ja opettaa historiaa, maantietoa ynnä muuta, jos siinä annettaisiin perusteellista ja
elävää uskonnon opetusta, mutta ei muuten. Koska valistuksen aikakausi ei ole sisäistänyt
oikein uskonnollisuutta, on pelättävissä, ettei sen tuottama opettaja onnistu työssään ja
hengellinen kasvatus jäisi pintapuoliseksi. Silloin oppilas saisi kyllä muita tietoja tule-
matta silti ihmisenä paremmaksi. Uskonnon opetuksen piti tapahtua työtä tekevälle luo-
kalle ennen valistuksen vaatimia hyödyllisiä yhteiskunnallisia tietoja. Tässä Lagus otti
esille Salzmannin kertomuksen, kuinka uskonnoton kasvatus johtaa oppilaan todellisen
sivistyksen asemesta vain yksinkertaisiin käytännön työtehtäviin.169 Paitsi yhteyksiä
romantiikkaan Laguksen kirjoituksessa on vaikutteita mahdollisesti toiseltakin taholta.
Hänen ihailemansa filosofi Hartman on käsitellyt hyödyn filosofiaa ”Tieto-opissaan” tote-
amalla, että sellaisia ajatusrakennelmia, jotka koettavat paljastaa ihmiskunnalle sen usko-
musten erheellisyyttä, voimatta tuoda tilalle mitään todellista tietoa, on pidettävä tuomit-
tavina. On parempi antaa ihmiskunnan nauttia rauhaansa ja elää erehdyksissään kuin
syöttää sille vahingollisia oppeja. Hartmanilla filosofia oli osviittana parempaan ja se oli
totuus, joka edisti ihmisen jalostumista. 170 Laguksella uskonto oli siinä asemassa.

166. Lagus 1829, 89–90.
167. Kuuliala 1931, 113–114, Aquilonius II 1942, 25–28, Wirilander 1974, 395–398.
168. Åbo Tidningar 36/1803, Mnemosyne 1820, 413–416, Kuuliala 1931, 114.
169. Lagus 1829, 89–90.
170. Hartman I 1807, 49–114, Salomies 1921, 147, Lagus II 1935, 101–102.
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Lagus edusti silloin vallitsevaa yleistä ajatusta siitä, mitä tapahtuu, kun rahvaan poika
hankittuaan kirjoitus- ja laskutaitoa sekä vähäisiä juridiikan tietoja, kohoaa kirjuriksi tai
apulaisnimismieheksi. Sellainen ”puoliherra” haluaa sitten käydä vapaa-ajattelijasta ja
hävetä isiensä uskoa. Puolisivistyneenä hän alkaa seurata säätyläisten mallia muun
muassa vapaa-ajan harrastuksissa. Täten hän yhtyi rahvaan käsityskantaan, jonka mukaan
suhtautuminen valistusajan elämäntapaan ja varsinkin sen seuraelämään oli kielteinen.
Hän myönsi kyllä, että hänen näkemykseensä voidaan tehdä vastaväitteitä. Saatetaan
sanoa sen olevan väärää sivistystä. Toisaalta haluttaessa pystytään menemään pitemmäl-
lekin päätyen lopulta Rousseaun tapaan totaaliseen tietämättömyyteen ihmisen onnelli-
simpana tilana.171

Lagus arvosteli myös valistuksen rahvaalle tarjoamaa sanakirjamaista korkeampaa
sivistystä, josta nykyinen sukupolvi oli joutunut maksamaan koekustannukset. Kulttuurin
pitäisi levitä ylemmiltä säädyiltä alemmille, mutta edelliset eivät enää käsitä uskontoa
entiseen tapaan. Koska tapainturmelus kulkee myös ylhäältä alas,

”...on ehkä onnellisinta jälkimmäiselle, jos ne, lukuunottamatta parempaa kirjanlu-
kua, saavat jäädä nykyiselle sivistystasolle, niin kauan kuin he uskonnollisesti ovat
heikosti tai ei ollenkaan sivistyneitä.”172

Romantiikan tapaan Lagus painotti toistuvasti uskonnon merkitystä sivistyksen perus-
tana. Hän muun muassa totesi, että vaikka kuinka puhutaan nykyisestä valistuneesta
ajasta, niin

”...inhimillisyyden edistyminen ja päiväkoulun loisto pitää haudata tulevaan
aikaan...Jos uudet keksinnöt tekisivät täydellisen sivistyksen, niin eläisimme todel-
lista valistuksen aikaa. Mutta keksimisen lahja ja sisäinen jalostuminen eivät kulje
käsi kädessä.”173

Lagus kirjoitti yhtyvänsä Böckerin valistusperäiseen ajatukseen, että jokaisen sukupol-
ven oli opittava jotain uutta, jonka se isän perinnön ohella jättää sitten tulevalle polvelle.
Hän oli pessimisti ja epäili, ettei nykyinen ole oppinut sille määrättyä omaa oppimäärää.
Tiede ja keksinnöt eivät sellaisenaan jalosta ihmistä, koska ne vetävät mielen ja sydämen
pois Jumalasta turhiin toimiin. Hänen näkemyksensä myötäili filosofi Gabriel Hartmanin
niitä ajatuksia, joissa ihmiskunnan tila ja olot nähtiin synkkänä. Lagus piti opettajan per-
soonallisuuden ja pyyteettömän työn merkitystä tärkeänä. Böcker oli ottanut valistusajan
käyttämän tavan mukaan esimerkin Haitin villi-ihmisistä ja esitti, miten koulu sivisti
yhden sukupolven aikana. Lagus pohti myös opettajan osuutta luonnonlasten joukossa ja
oli sitä mieltä, ettei tapausta sellaisenaan pysty soveltamaan Eurooppaan. Hän esitti tämän
päättelyn perusteella uskonnon varaan rakentuvan kokeilukoulun perustamista, ja että sii-
hen valittaisiin kunnollinen lastenohjaaja. Sen tuloksena saataisiin sieltä luultavasti ihmi-
siä esimerkiksi muille. Böckerin laajasti käsittelemään vuoro-opetusmenetelmään Lagus
suhtautui positiivisesti, pitäen sitä tehokkaana ja siten suositeltavana opetustapana pohti-
matta kuitenkaan sitä sen enempää.174

171. Böcker 1828, 8–9, Lagus 1829, 90–92, Rosendal I 1902, 137–138. Vertaa myös Åbo Tidningar 36/1803,
Havu 1921, 178–181, Kuuliala 1931, 117–118, Heikinheimo 1935, 280, 284, Teperi 1986, 140.

172. Lagus 1829, 91–92, Kuuliala 1931, 75, 122–123.
173. Lagus 1829, 93.
174. Mnemosyne 8–10/ 1823, Böcker 1828, 18–21, Lagus 1829, 90, 92–95, Salomaa 1921, 144–145, Ikonen

1997, 51. Voi panna merkille, että kulttuurifilosofi Erik Ahlman esitti runsaat sata vuotta myöhemmin
saman epäilyn, ettei ihmiskunta koskaan tulisi siveellisessä mielessä paremmaksi. Ahlman 1939b, 126,
Hautala 1994, 143.
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Lagus korosti siis aidon romantikon tapaan uskontoon pohjautuvan sivistyksen merki-
tystä koulutuksessa. Hänen kirjoituksensa sanoma sopii hyvin yhteen Turun romantiikan
ja nousevan herännäisyyden kanssa. Hänellä oli näiden tapaan selvä pyrkimys uuteen
syvempään elämänkäsitykseen, jonka perustana oli isiltä peritty usko. Se lähti sydämeen
kylvetystä siemenestä ja oli ainoa ihmisen ja koko yhteiskunnan parantaja. Ellei sitä
haluttu tunnustaa ja toteuttaa, oli parempi pysyä entisessä tilassa eli luopua korkeamman
opin tavoittelusta. Lagus vastusti pintapuoliseksi jäävää valistuksen älyllistä rationalis-
mia. Toisaalta hän uskoi myös kasvuun, kun hän totesi jokaisen sukupolven velvollisuu-
deksi liittää jotakin uutta saatuun perintöön jätettäväksi tuleville polville. Lagus ei otta-
nut kantaa mietinnön pestalozzilaisiin ajatuksiin naisen sivistämisestä ja sen vaikutuk-
sesta lapsiin. Ehkä hän ei ollut tarkemmin perehtynyt Pestalozzin ajatuksiin eikä siten kir-
joitelmassaan koskettanut niitä. Samaten häneltä vielä puuttui kansallinen kulttuuriajat-
telu, sillä hän ei kajonnut ehdotuksessa esitettyyn kansanvalistustoimintaan, kirjastoihin
ja kiertäviin esitelmöitsijöihin. Niin ikään hän sivuutti käsittelemättä Böckerin kouluorga-
nisaatiomallin ja opettajainvalmistuksen, eikä hänen ehdottamansa kokeilukoulu sisältä-
nyt mitään tarkkoja suunnitelmia, vaan oli varsin ylimalkainen ajatelma.

Lähteistä ei selviä, miksi Lagus osallistui Böckerin mietinnön käsittelyyn. Se on kui-
tenkin osoitus hänen innostuksestaan kysymykseen, sillä maantieteellisesti hän oli varsin
etäällä kyseisten koulujen vaikutusalueilta. Mielipiteensä antaneesta 16:sta kahdeksan oli
Tampereen ympäristöstä, eli Sääksmäeltä oli peräti neljä, Kangasalta kolme ja Lempää-
lästä yksi. Tämä on varsin ymmärrettävää, koska Ahlmanin koulut toimivat juuri niillä
seuduilla. Vanhan Suomen alueelta lähetettiin kolme kirjoitusta, joista kaksi oli Jaakki-
masta ja yksi Savitaipaleelta ja loput Halikosta, Lopelta, Sysmästä ja Vihdistä.175

175. Tidning för Landthushållaren 14–24/1828 ja 7–24/1829, Vuoristo 1959, 72.



3 Kasvattajana Ylivieskassa (1828–1845)

3.1 Opetus alkaa

Jonas Lagus oli etsinyt lähinnä taloudellisten syiden takia vakinaisempaa ja paremmin
palkattua virkapaikkaa usean vuoden ajan. Hanke toteutui vuonna 1828, kun hänet asetet-
tiin toiselle vaalisijalle viidestä hakijasta Ylivieskan kappalaiseksi. Viran täyttämiseen
liittyi dramatiikkaa, sillä ensimmäiselle ehdokassijalle sijoitettu hakija kuoli ennen vaa-
lia, ja Lagukselle tuli siten hänen paikkansa. Hän piti koesaarnan helmikuun 17. päivänä
1828. Se teki vaikutuksen, minkä myös vaalin tulos osoitti. Hän sai yli 23 manttaalin
äänet, kun kaksi muuta ehdokasta keräsi yhteensä vajaan neljän manttaalin kannatuksen.1
Turun tuomiokapituli antoi Lagukselle valtakirjan 30.7.1828, ja hän muutti perheineen
Ylivieskaan elokuussa. Häntä äänestäneen 129 henkilön joukossa oli hänen lähimmäksi
esimiehekseen tullut Kalajoen kirkkoherra Frosterus, joka sitten myös asetti lokakuun 5.
päivänä virkansa puolesta Laguksen uuteen tehtävään. Tällöin hänen opetustyönsä alkoi
omassa seurakunnassa.2

Kirkollisen hallinnon mukaan Ylivieskan kappeli kuului Kalajoen kirkkoherrakuntaan
eli pastoraattiin ja Salon (Raahen) rovastikuntaan sekä Turun hiippakuntaan. Seurakunta-
laisten piti edelleenkin osallistua emäseurakunnan kirkon ylläpitoon ja kirkkoherran palk-
kaukseen.3 Maallisessa hallinnossa Oulun läänin eteläosassa sijaitsevaan Salon kihlakun-
taan kuuluivat kirkkopitäjiä vastaavat Siikajoki, Salo eli Saloinen, Pyhäjoki ja Kalajoki.
Viimeksi mainitun pitäjän muodostivat Alavieska, Evijärvi eli nykyinen Sievi, Haapa-
järvi, Kalajoki, Pidisjärvi eli nykyinen Nivala, Rautio, Reisjärvi ja Ylivieska.4

1. TMA, TTA, tuomiokapitulin memoriaali 12.12. 1827, Krook 1947, 34–35, Kytömäki 1957, 16. 
Manttaali oli maatilan veroluku, jonka perusteella määrättiin tiluksen maavero. V:sta 1690 lukien se tar-
koitti tilojen tuottokykyyn perustuvaa kameraalista eli veronkantoon kuuluvaa mittaa, verolukua, jonka
mukaan tilalta perittiin julkiset maksut ja rasitukset. Se oli myös äänioikeuden peruste mm. papinvaalissa.
Nykyisin sillä on merkitystä vielä eräissä maanjaoissa jakoperusteena. Matinolli 1954, 22–23, Otava 5
1963. Laguksen vaalisaarnaan ja itse vaalitapahtumaan liittyy paikkakunnalla kansankertomuksia, joista ks.
esim. Kytömäki 1957, 16–18.

2. TMA, TTA, tuomiokapitulin memoriaali 30.7.1828, OMA, YKA I Ba:1, seurakuntaan muuttaneet 1807–
1846, OMA, YKA II Cb:1, kirkkoraadin ptk. 1800–1845, OMA, II Ca:1, pitäjän- ja kylä- sekä kirkon- ja
kappelikok. ptk. 1799–1854, Rosendal I 1902, 265–266, Krook 1947, 35, 338.

3. Virrankoski 1956, 342–344, Laitinen 1981a, 50, Jaatinen 1981, 601.
4. Tuulasvaara 1960, 203–206, 285–286, Vuorela II 1980, 32.
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Pitäjän hallinnolliset tehtävät piti vuonna 1823 papistolle annettujen privilegioiden
mukaan päättää kahdesti vuodessa pidettävissä pitäjänkokouksissa. Koska kirkkoherra
toimi sen puheenjohtajana, niin sekä maalliset että kirkolliset asiat hoidettiin käytännössä
yhdessä samojen henkilöiden toimesta. Kappelikunnan päätökset tehtiin kappelikokouk-
sissa, jotka Ylivieskassa vakiintuivat säännöllisiksi Laguksen aikana 1830-luvun alusta.5
Oikeudenhoidollisesti Kalajoen käräjiä istui Salon tuomiokunnan tuomari. Laamannin
oikeus oli Oulussa ja hovioikeus Vaasassa.6 Paikallisena postimestarina toimi nimismies,
mutta lähimmät postikonttorit sijaitsivat Raahessa ja Kokkolassa. Kirjeitä lähetettiin pal-
jon myös matkalaisten mukana.7

Pappien ohella seurakunnan toimihenkilöinä vaikuttivat lukkari, kirkonvartija eli uni-
lukkari, kirkonisäntä eli kirkkoväärti ja kuudennusmiehet eli seksmannit. Lukkarin pää-
asiallinen tehtävä oli veisuun johtaminen seurakunnan tilaisuuksissa ja lukutaidon opetta-
minen. Unilukkari oli tavallaan talonmiehen tehtävistä vastaava henkilö, joskin hänen oli
huolehdittava myös väen pysymisestä hereillä jumalanpalveluksen aikana. Kirkonisäntä
vastasi seurakunnan omaisuuden hoidosta ja tilinpidosta, ja kuudennusmiehet valvoivat
seurakuntalaisten tapoja sekä käsittelivät seurakunnan valtuutettuina kirkkoneuvostossa
pitäjän asioita.8 

Ylivieska oli tyypillinen pohjalainen maalaispitäjä, jonka väestö eli miltei yksinomaan
maataloudesta ja sen sivuelinkeinoista. Elanto hankittiin viljelemällä joko omaa tilaa tai
torppaa tahi tekemällä talollisille maataloustöitä. Maatalousväestön lisäksi kappelikun-
nassa oli vain pieni joukko päätoimisia käsityöläisiä.9 Sadot olivat niukkoja ja vähänkin
huonompana vuonna oli turvauduttava hätäleipään ja lähdettävä viljanostoon Savosta tai
Etelä-Pohjanmaalta. Eikä sieltäkään saatu välttämättä apua suurina katovuosina 1827,
1831–1833, 1856. Tällöin tavallista suurempi osa väestöstä joutui köyhäinhoidon varaan.
Samanaikaisesti raivosivat kulkutaudit, joita nälän heikentämät ihmiset eivät kestäneet.
Ylivieskassa kuoli neljän vuoden aikana 1830–1833 541 henkilöä, kun näitä vuosia ennen
ja jälkeen kuolleisuus oli keskimäärin 60–70 ihmistä vuodessa. Kyseiset luvut olivat
todella suuria, jos niitä vertaa seurakunnan silloiseen noin 2700 asukkaaseen ja samanai-
kaisesti syntyneisiin 435 lapseen.10 

Rahansa keskipohjalaiset saivat pääasiassa tervanmyynnistä, jonka huippukausi osui
Kalajokilaaksossa 1820- ja 1830-luvuille. Se keskittyi Kokkolaan, jonka reviiriin Kalajo-
kilaakso kuului.11 Kaupankäynnin kannalta merkittävät Kalajoen markkinat pidettiin
tavallisimmin maaliskuun 15. päivän tienoilla. Sinne saapui runsaasti väkeä, paitsi lähi-
kaupungeista ja naapurikunnista, aina Savoa ja Keski-Suomea myöten. Kuvernöörin ker-
tomuksen mukaan ne olivat 1800-luvun puolivälissä läänin kuuluisimmat, ja tavaran-
vaihto oli runsaampaa kuin Etelä-Suomen vastaavissa tapahtumissa. Markkinapaikka,

5. OMA, YKA II Ca: 1–2, pitäjän ja kylä- sekä kirkon ja kappelikokousten pöytäkirjoja 1799–1860, Luukko
1957, 560–566, Tuulasvaara 1960, 212–215, Soikkanen 1966, 43, 89, Laitinen 1981a, 50, Kähkönen 1982,
36. 

6. Tuulasvaara 1960, 215.
7. Lagus 1907, 72, Lagus I 1933, 20, 26, 36–37, Tuulasvaara 1960, 225–239.
8. Tuulasvaara 1960, 361, 369, 373, Soikkanen 1966, 58–63, Kähkönen 1982, 36.
9. Laitinen 1981b, 64–65.
10. OMA, KKA C: 5–6, kastekirjat 1819–39, joissa on khra Frosteruksen merkintöjä katovuosista, OMA, YKA

II Df:1, Ylivieskan väkilukutaulukko 1749–1872, Lagus 1907, monin kohdin, Liakka 1928, 49–60, Luukko
1959, 311, Tuulasvaara 1960, 70, 89–101, 405, Junkala 1977, 521–524, Remes 1995a, 125–132. Esim.
Lagus hankki katovuonna 1856 jauhoja Kuopiosta. Lagus 1907, 234, 236, 238.

11. Liakka 1928, 38, 43, Luukko 1959, 306–313, Tuulasvaara 1960, 58, 154, 156–165, Keskipohjanmaa 237,
241/1995, Toivanen 1996, 14–17, Ojala 1996, 83–84.
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jokisuun Plassi, muistutti tuolloin rakennuksineen kaupunkia, niin että sitä sataluvun puo-
livälissä todella puuhattiin kaupungiksi.12

Ylivieskan seurakunnan hoito ei ollut Laguksen tullessa sinne parhaalla mahdollisella
kannalla, ja huonoa siveellistä tilaa oli aikaisemminkin yritetty hillitä erinäisin toimenpi-
tein. Suurimpina häiriön aiheuttajina pidettiin silloisen katsomuksen mukaan yöjuoksua,
korttipeliä, luvattomia tansseja sekä puukkojunkkareihin verrattavia metsärosvoja. Myös
runsas viinankäyttö työllisti kirkkoneuvostoa. Lisäksi edellinen viranhoitaja oli erotettu
tehtävästään, joten henkinen tila ei voinut olla uudelle tulijalle miellyttävä.13 Pietari Päi-
värinta, ylivieskalainen lukkari, valtiopäivämies ja kirjailija, jolla oli omakohtaistakin
kokemusta Laguksesta, kuvasi noiden aikojen tapahtumia uskottavasti tavalla, joka
yhdentyi Laguksen kohdalta tämän omiin kirjoituksiin. Tosin Päivärinta noihin aikoihin
oli varsin nuori ja siten nojasi osittain muitten kertomisiin, mutta toisaalta kirjallisuuden
tutkijat ovat pitäneet häntä hyvin todellisuuspohjaisena kertojana varsinkin silloin, kun
hän pysyi kirjoitelmissaan itse näkemässään ja kuulemassaan.14 Hänen mukaansa tuon
ajan kirkollisuuden suurimpana puutteena ja ongelmana oli muodollinen elämäntapa. Hän
kuvasi, miten julkisen elämän paheet hyväksyttiin, kunhan vain käytiin kirkossa, ylistet-
tiin pappia ja puhuttiin omasta syntisyydestä.15 

Ei ollut mikään ihme, että useastakin syystä apeus leimasi Laguksen kirjeitä ystävil-
leen parin ensimmäisen Ylivieskan vuoden aikana. Lagus tunsi sekä fyysistä että hen-
kistä ikävää. Hän kaipasi Vöyrin seutua, sen ihmisiä sekä aikoja toivoen kirjeenvaihtoa
yhteisistä asioista lankonsa Wegeliuksen kanssa.

”Veli! Kirjoittakaamme usein näistä asioista ja vaikkakin kaukana olevina vahvis-
takaamme toisiamme. Tunnen syvästi tarvitsevani tätä. Täällä ei ole ketään, tänne
ei tule ketään, jonka sydämen hyvä sanoma täyttäisi.”16

Alussa hänellä oli kovinkin epätietoista, käsitettiinkö hänen sanomansa kieltä ja sisäl-
töä, kun hän purki tuntojaan:

”Työni täällä oli varsinkin ensi pyhinä vaikeata, ei ainoastaan kielen vuoksi, vaan
etenkin sen tähden, että olin kuin huutavan ääni korvessa, joka ei tiedä, kuuleeko ja
ymmärtääkö sitä kukaan.”17

Samaan ikävään ja opetukseen hän viittasi kirjoittaessaan Toppeliukselle vuoden 1830
lopulla tämän muutettua Kalajoelta Orisbergiin ja toivoi, ettei tälle kävisi kuten hänelle,
jonka oli pakko kahden vuoden jälkeen nähdä monien töittensä valuvan hukkaan ja häviä-
vän.18 

12. Tuulasvaara 1960, 180–182, 186. Jopa Ylivieskan kappelikokouskin suostui yksimielisesti osallistumaan
siitä johtuviin kustannuksiin toivoen muidenkin kappeleiden seuraavan esimerkkiä. OMA, YKA kappeli-
kok. ptk. 4.5.1865, OWS n:o 22/3.6.1865.

13. OMA, KKA P:1, piispantarkastus 1781, OMA, YKA II Cb:1, kirkkoraadin ja kirkonkok. ptk. 1828, TMA,
TTA E VI 54, Yliv. kirkon inventaario 6.10.1828, Suometar 28/1853, OWS 6/1861, Krook 1947, 43–44,
Ruha 1964, 13–16.

14. Havu 1921, 95, Haatanen 1968, 311–312, 316–317, Teperi 1986, 8,15–17, 25–26, Rissa 1967, 225. Haata-
nen toteaa lähdekriittisesti kaunokirjallisuuden ja tieteellisesti asennoituvan kirjallisuuden välisestä rajasta
mm., että tutkielman ja kaunokirjallisuuden välimaastoon sijoittuvat lehtiartikkelit ja matkakertomukset,
kuten Runebergin Saarijärvikuvaus ja Päivärinnan lukuisat elämäntarinat. Myös Rissa on pohtinut kirjalli-
suuden lähdearvoa todeten, että se heijastaa ajan yleisiä aatteita, mutta kirjailijanvapaus on otettava huomi-
oon. Nämä huomioon ottaen voinee Päivärintaa pitää näissä tapauksissa verraten luotettavana.

15. Päivärinta 1885, 55–61, Pentikäinen 1974, 26–29, Pentikäinen 1981, 643–644.
16. Lagus I 1933, 4.
17. Wäktaren 2/1893.
18. Lagus 1907, 95–99, Lagus II 1935, 124, Wäktaren 2, 6/ 1893
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Vuosisadan alkupuolella saarna oli muodostunut järkisyihin nojautuvaksi uskonnon
puolustukseksi, ja sen sovitus elämään oli muuttunut moraaliopetukseksi ja hyödyn hallit-
semaksi siveysopiksi. Neologiaa edustavien puhujien esikuvana oli muun muassa ruotsa-
lainen Hagbergin postilla. Sulava ja koristeellista kieltä käyttävä kaunopuheisuus oli
arvossaan. Tähän tyyliin herännäispapit tekivät muutoksen. Puhe ei saanut olla pelkästään
kuulijan suosiota tavoitteleva taidonnäyte eikä Raamatun selitystä, vaan luontevaa esiin-
tymistä ja hyvinkin kansanomaista kieltä ja siihen sovitettua. Se oli yksittäistä ihmistä
puhuttelevaa eli kuten sanonta kuului ”kohtikäyvää”. Siltalan mukaan heränneet panivat
näyttämölle raadollisuutensa viljelemällä anaalisia kielikuvia. Heränneet papit pohtivat
keskenään saarnoja ja saarnakirjallisuutta. He tavoittelivat puheessa samaa kuin Turun
romantikot, joiden mielestä puhujan oli sisäistettävä julistamansa sanoma. Sanojen piti
sattua sydämeen. Kun valistusajan saarnamiehet olivat pyrkineet opettamaan kansaa tie-
dollisesti, romantikot ja myös heränneet toivoivat saarnan herättävän uskonnollista tun-
netta ihmisessä. Herännäispappeihin sopi myös Linsenin lehdessään esittämät vaatimuk-
set, että innokas opettaja viitsii valmistaa tekstinsä ja haluaa nähdä vaivaa sen esittämi-
seen eikä vain lukea sitä postillasta tai paperista.19 

Lagus lienee asettanut opetustyölleen tiettyjä hengellisiä tavoitteita, koska hän ihasteli
ja ihmetteli Elias-setänsä aikaansaannosta Lapväärtissä. Hän kyselikin Wegeliukselta,
kuinka setä oli onnistunut niin hyvin seurakunnassaan. Lagus mietti myös metodia, koska
hän tiedusteli, millä tavalla setä oli toiminut. Oliko tämä kenties ottanut käyttöön erilaisia
keinoja, kuin mistä Vöyrin aikaan keskusteltiin? Pohdiskellessaan opetustapaa hän päätyi
silloin tulokseen, ettei kuulijoille saanut jakaa sanaa vähitellen, pieninä annoksina johdan-
tosanoissa. Sitä oli päinvastoin annettava kauniina ja voimallisena, sillä muuten Raa-
mattu pysyy salattuna kirjana.20 Saarnatyyli jäsentyi hänelle muutaman vuoden kuluessa.
Hän kirjoittikin siitä myöhemmin Jakob Wegeliukselle ja Johan Fredrik Berghille.
Hänestä piti saarnata rohkeasti eikä kääntymättömien antamien ohjeiden mukaan, sillä
totuuden oli lähdettävä rakkaudesta. Seurakunnalle oli paljastettava ajan todellinen väärä
käsitys kristinuskon hengestä. Sitä ei saanut lausua tavanomaisin sanakääntein. Oli koh-
distettava suorat sanat suruttomuuteen, epäuskoon, omavanhurskauteen ja tietämättömyy-
teen. Sieluille oli osoitettava tie taivaaseen, jonka evankeliumi avasi. Opettajan oli pyy-
dettävä Jumalan armoa tähän työhön. Ilmaisun muoto oli hänelle tärkeää, sillä varsinainen
sisältö ei liikkuisi silotellun pinnan alla. Sanojen piti koskettaa. Ellei niin käynyt, ei saisi
puhua lainkaan. Hän myös totesi omasta kokemuksestaan vasta kääntyneen nuoren papin
virheeksi sen, että tämä kiinnitti liikaa huomiota itseään hallitsevaan synnintuntoon. Puhe
pelastuksesta, armosta ja Kristuksen rakkaudesta jäi silloin vähäiseksi. Tällaisesta yksi-
puolisuudesta hän kertoi varoittaneensa nuoria veljiä.21

19. Mnemosyne 1823, Aspelin-Haapkylä 1914, 184, 189, Ruuth 1919, 174–178, Soveri 1929, 20, 26, Kuuliala
1931, 170, 172, Siltala 1993, 388, 527.

20. Wäktaren 2/1893, Lagus I 1933, 4–5, Krook I 1931, 170–171.
21. Lagus II 1935, 92–93, 127–128, Akiander VI 1862, 264–265, 275–276. Berghin veljekset Johan Fredrik

(1795–1866) ja Julius Immanuel (1810–1878) kuuluivat herännäisyyden johtaviin henkilöihin. Edellinen
oli jo 1820-luvulla Kuopiossa liittynyt heränneisiin ja Nurmijärven kappalaisena hänestä, ”herännäisyyden
herrasmiehestä” tuli ”Suomen pyhäkoulun isä”.Hän toimi heränneitten lehtimiehenä ja oli myös valtiopäi-
väedustaja. Teologian tohtorin arvon hän sai v.1864. Velimies Julius sai samana vuonna myös tohtorin
arvon. Hän oli mm. lukion lehtorina ja rehtorina Kuopiossa ja siten tuomiokapitulin jäsen. Hän oli kunnioi-
tettu herännäispappi, joka tuli v. 1861 Limingan kirkkoherraksi. Hän avusti aikoinaan veljeään lehtityössä
ja oli tuottelias kirjoittaja. Ks. Hyrske 1957, Kansanaho 1961.
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Laguksen ulkoista esiintymistä on kuvattu, että hänen vapaa katseensa ja säteilevät
suuret silmänsä veivät puhujan huulilta sanaa kuulijalle. Hän katsoi puhuteltavaa silmiin,
niin että vastustajan oli laskettava katse alas. Aikansa kielikuvien mukaan hänen saar-
naansa verrattiin vuolaaseen virtaan, joka vastustamattomalla voimalla tempasi
mukaansa.22 Laguksella oli suomalainen kansankieli hallussaan. Hän puhui ymmärrettä-
västi ja havainnollisesti Salzmannin pedagogiikan mukaisesti. Hän osasi käyttää paikal-
lista murretta ja sen sanontoja alentumatta liialliseen alatyyliin.23 Saarnaajana häntä
pidettiin maineikkaana puhujana esitetyn N.G. Malmbergin jälkeen seuraavana pappina,
joka hallitsi sekä suomen että ruotsin kielen puhuen ja kirjoittaen. Hänen kirjallisesta kie-
lestään on runsaasti kauniilla ja selvällä käsialalla tehtyjä näyttöjä, mutta suullisesta ei
niinkään ole dokumentteja.24

Hänen puheensa ja opetuksensa olikin sitten Ylivieskassa erilaista edeltäjäänsä verrat-
tuna, kuten Päivärinta kuvasi. Hänen mukaansa ennen Lagusta papit pauhasivat taivaan
ilosta ja helvetin vaivasta niin kovalla äänellä, että se kuului kirkon ulkopuolellekin.
Mutta siltikään kaikki sanankuulijat eivät pysyneet valveilla, ja suntion piti herätellä
heitä. Lagus sitä vastoin:

”Heti ensitöikseen otti hän suntiolta pois rytisaikaran ja pani sen kirkonnurkkaan
pystyyn, jossa se on vielä tänäkin päivänä. Hän rupesi saarnaamaan aivan toisella
tavalla kuin entinen pappi, ja kah kummaa! ihmiset eivät joutaneetkaan nukku-
maan, vaikkei heitä rytisaikaralla kopisteltu. Heräjä sinä, joka nukut ja nouse ylös,
niin Kristus sinua valaisee! kajahteli silloin voimallisesti kirkossa ja pappi osasi
puhua sydämeen.”

Pidoissakaan uusi pappi ei ruokapöydässä puhunut enää turhanpäiväisiä satuja, vaan
keskustelun aiheena oli joko jokin yhteiskunnallisten olojen parannusta tarkoittava asia
tahi jonkin kirkollisen epäjärjestyksen poistaminen.25 Lagus oli siis omaksunut valistus-
kauden ominaisesta saarnatavasta poikkeavan tyylin. Se perustui hänen käyttämäänsä kir-
jallisuuteen ja henkilökohtaiseen uskonelämäänsä. Seurakunnan pappina ja näkyvänä
herännäisedustajana hän oli tuomassa herännäisjulistusta kirkkosaarnaan.26 Jälkeenpäin
on tietysti vaikea sanoa, mitä hän todella luki ja mistä sai vaikutteita. Traditionaalisessa
herännäishistoriassa kerrotaan, että hän tutki tuohon aikaan ahkerasti Raamattua, tunnet-

22. Rosendal I 1902, 259, 261, Krook 1947, 47.
23. Sandelin 1912, 219, Oravala 1934, 89, Lehmusto 1951, 181.
24. Siitä on osoituksena 1. Laguksen monipuolinen kirjallinen tuotanto, joka sisältää runsaasti mm. kirjeitä,

sanomalehtiartikkeleita, runoja, näytelmän, kertomuksia suomeksikin, lausuntoja, esityksiä, arvosteluja,
ym. ks. Evankeliumin ääni, Evangelium röst, Lagus I ja Lagus II. 2. Hän esiluki ja stilisoi toisten kirjoituk-
sia, kuten esim. L.J. Niskasen ”Hengellisten asiain muistokirja” ja Hedbergin ”Uskonopin autuuteen” sekä
avusti Malmbergiä tämän ollessa Kalajokilaaksossa. Krook 1947, 323. 3. Lagus osasi käyttää paikallista
murretta ja sen tarjoamia sanontoja alentumatta liialliseen alatyyliin. Ks. esim. Evankeliumin ääni 1907, 5,
16, 35, 111, 169, 200: ryykätä päälle, huoneen kivipohja ja saviarina, ruikutuspilli, mäessä kaatuminen on
ämmä, ja herraskaisuutta halveksuva höyhenpatja.

25. Päivärinta 1885, 61–62.
26. Rosendal I 1902, 266–267, Ruha 1964, 22, Heikkilä 1984, 11–12.
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tuja pietistien teoksia, Björkqvistin, Nohrborgin ja Wegeliuksen postilloja. Hän innostui
Lutherin kirjoituksiin ja suositteli hänen saarnojaan toisillekin. Hänen mielikirjojensa
joukkoon kuului myös Wilcoxin ”Kallis hunajanpisara”.27

Jonas Laguksen ensimmäisen vaimon kuoleman (1836) jälkeen suoritetun perunkirjoi-
tuksen mukaan hänellä oli kotonaan varsin monipuolinen kirjasto. Erikielisten raamattu-
jen ja uskonnollisen kirjallisuuden lisäksi siihen sisältyi filosofiaa, historiaa, maantietoa,
luonnon- ja lääketietoa käsitteleviä teoksia. Mukana oli kielioppeja, sanakirjoja sekä eri
aikakausien merkittävää kaunokirjallisuutta. Hänen kirjeissään olevat viittaukset ja kom-
menttit osoittavat, että hän oli perehtynyt niihin ja muihinkin julkaisuihin. Säilyneistä kir-
jeistä ja olosuhteista johtuen on luonnollista, että huomautukset  käsittelivät etupäässä
uskonnollista aihetta. Hän kävi niistä myös ystäviensä kanssa arvioivaa keskustelua.28

Merkille voi panna, että kokoelma käsitti huomattavasti enemmän eri-ikäistä ja eri maista
peräisin ollutta kirjallisuutta kuin yleisesti Lguksen yhteydessä on mainittu.

Laguksen kirjaluettelon, kirjoitusten ja tohtori Krookin selvitysten perusteella hänellä
oli tuntemusta ulkomaisesta teologisesta kirjallisuudesta. Niiden mukaan hän luki jo
1830-luvun puoliväliin mennessä vanhemman pietistikirjallisuuden ohella Saksan 1800-
luvun herätysliikkeiden (Erweckungsbewegungen29) edustajien teoksia. Näistä tulee
esille Heinrich Schubert (1780–1860), August Neander (1789–1850) ja August Tholuck
(1799–1877), jotka olivat olleet kosketuksessa myös romantiikkaan ennen tuloaan herä-
tykseen. Hänen kirjoituksissaan esiintyy myös saksalainen pappi, talous- ja koulumies
Johan Friedrich Oberlin (1740–1826) sekä useissa yhteyksissä ruotsalainen Peter Wiesel-
gren (1800–1877), jolla oli niin ikään romanttinen tausta.30 Pohjanmaan herännäisyliop-
pilaat olivat kiinnostuneet 1830-luvulla sen vuosisadan saksalaisista herätyslikkeistä. Se
kohdistui erityisesti roomalaiskatoliseen pappiin Martin Boosiin (1762–1825), jonka
kokemusta erään sairaan luona pidetään Etelä-Saksan katolisen herätysliikkeen alkuna.
Johannes Gossnerin (1773–1858) hänestä kirjoittamaa ruotsinnettua elämäkertaa tutkit-
tiin myös Pohjanmaalla innokkaasti. Ilmeisesti Jonas Laguskin oli perehtynyt näihin hen-

27. Lagus I 1933, 4, Akiander VI 1862, 213, 233, 261, Rosendal I 1902, 266–267, Kares 1981, 319–321. Ks.
Heikkilä 1984, 11–12. Talollisen poika, sittemmin Vehmaan kappalainen Antti Björkqvist (1741–1809) sai
vaikutteita saksalaisesta pietismistä. Hän tuli tunnetuksi herättävistä saarnoistaan ja heränneitten paljon
käyttämästä postillastaan ”Uskon harjoitus autuuteen” v:lta 1801. Anders Nohrborg (1725–1767) oli mm.
Ruotsin hovisaarnaaja ja on tullut tietoisuuteen mm. heränneitten suosimasta saarnakirjastaan ”Den Fallna
Människans Salighets-ordning”, jonka hänen veljensä toimitti postuumina neljä vuotta tekijän kuoleman
jälkeen. Koko postilla ilmestyi suomeksi 1848. Kääntäjä oli Inarin kappalainen J.W. Durchman, herännäis-
pappi F.O. Durchmanin veli. Postillasta tuli sitten Laguksen ympärille ryhmittyneen ”toistupalaisuuden”
tunnusmerkki ja raja ”niskaslaisuutta” vastaan. Juhana Wegelius nuorempi (1693–1764) kuului varhaishe-
ränneisiin. Hän oli pappina mm. Enontekiöllä ja Oulussa sekä opettajana Torniossa. Hän oli kosketuksissa
yltiöpietisteihin ja herrnhutilaisiin, mutta pyrki noudattamaan speneriläistä maltillisuutta ja kirkollista pie-
tismiä. Hän julkaisi Speneriin tukeutuvan laajan kaksiosaisen postillansa ”Pyhä evankeliumillinen valkeus”
1747–49. Salomies 1962, 388–395, 414–415, Kares I 1950, 67, Heikkilä 1984, 11–12, Seppänen 1997, 11–
17.

28. Lagus 1907, 129, Lagus I 1933, 11, 42, Lagus II 1935, 67, 97, 121, 122, 123, 126, 131, 134,  136, 157, 226,
OMA, STKA, Ec:III:7, perukirjat, KA, SKHSA, A 100, Jonas Lagus Conto Bok.

29. Ks. Kantzenbach 1957 ja 1966, Beyreuther 1977.
30. Lagus I 1933, 28, 36–37, 217, Lagus II 1935, 67, 123, 134, 136, 175, Krook 1947, 30, 67–69, 166–167,

342, 352, OMA, STKA, Ec:III:7, perukirjat, Kantzenbach 1957, 76–82, 119–125, Beyreuther 1977, 24, 29,
31–34, 46–48.
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kilöihin, koska Krook mainitsi hänen kirjojensa joukkoon kuuluvan Boosin.31 Näiden
yhteyksien tarkempi selvittely täydentäisi Jonas Laguksen uskonnollishistoriallista kuvaa,
mikä ei kuulu tämän tutkimuksen piiriin.

3.2 Työn seurauksia

Talvella 1831 alkoi Ylivieskassa esiintyä kääntyneitä, jotka ottivat yhteyttä Lagukseen.
Hän kirjoitti tästä heinäkuussa Wegeliukselle ja kertoi Malmbergin olleen hänelle suurek-
si avuksi yksityisessä opetuksessa. Malmberg esitteli saman vuoden syksyllä kirjeessään
tuttavalleen oman työnsä vaikutuksia mainiten samalla hyvin myönteiseen sävyyn, että
myös Laguksen määrätietoinen kolmen vuoden työ oli alkanut tuottaa tuloksia.32 Suuri
herätyksen murros tapahtui Kalajokilaaksossa vuonna 1832, jolloin heränneitten luku-
määrä nousi Ylivieskassa kymmeniin ellei peräti satoihin. Sitä mikä sai laajamittaisen
herätyksen aikaan jokilaaksossa, ei ole yksiselitteisesti osoitettu. Syitä lienee ollut useita.
Herätys alkoi ja oli voimakkainta suhteellisen runsasväkisessä ja kehittyvässä Raudasky-
lässä, joka on noin 15 kilometrin etäisyydellä kirkonkylästä, Ylivieskan ja Nivalan rajal-
la. Huomattava on myös, että alku tapahtui kappeliseurakunnassa eikä emäkirkolla Kala-
joella. Liikkeen laajentuessa siihen kytkeytyi protestia sääty-yhteiskunnan maallistumista
vastaan ja se korosti talonpoikaisyhteisön kohonnutta asemaa. Johtajien ansiosta se säilyi
kirkollisena ja kanavoitui seuraliikkeeksi eikä yhteiskunnalliseksi kumoukseksi. Varsin-
kin joen alajuoksulla Laguksen ja Malmbergin esimerkki sai kannatusta ja seuraajia alim-
man papiston keskuudessa tuolla vuosikymmenellä. Kalajokilaaksoa voikin syystä pitää
herännäispappien kehityspaikkana, josta niin vaikutteita kuin herätyksen saaneita pappe-
ja levisi Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen. 33

Vuosien 1831–1837 aikana Lagus kulki ”ristintietä”. Hän menetti äitinsä, vaimonsa ja
neljä lastaan, ja hän itse poti lähes jatkuvasti reumaattista sairautta. Mutta kaikesta huoli-
matta hän teki näkemyksensä mukaista aktiivista opetustyötä. Tehtävän kannalta kiinnos-
tava näkökulma on myös se pedagogiikka, jolla Lagus ohjasi mukaan tulevia ihmisiä ja
piti liikkeen tavoitteensa mukaisesti kirkollisena sekä mitkä taustatekijät siihen vaikutta-
vat. Näistä pyrkimyksistä ja tuloksista hän kertoi Wegeliukselle, kenties tarkoittaen niitä
myös menettelyohjeiksi ja keskustelun pohjaksi ystävälleen.34 

31. Krook II 1931, 37, 97–98, 201–203, 233, Krook 1947, 69, 98, 342, Kantzenbach 1957, 27–42, Beyreuther
1977, 32, Karjalainen 1988, 31.

32. Lagus 1907, 100–101, Lagus I 1933, 6–9, Malmberg 1986, 14–15.
33. Krook I 1931, 170, 172, Juva 1962, 191, Ylikangas 1979, 34, 199–219, Kuosmanen 1979, 149–150, Raittila

1981, 231, Pentikäinen 1974, 29, Suolinna 1975a, 28–56, Suolinna 1975b, 57–76, Laasonen 1980, 217,
Pentikäinen 1981, 644, Raittila 1983, 204–206. Sulkunen 1983, 4–5, Malmberg 1986, 25–27, Seppo 1992,
50, Siltala 1993, 11–15, 27, 36. Merkillepantavaa on, että herätykset syntyivät ja levisivät yleisen kaavan
mukaan. Kehittyneet sivukylät ennen kirkonkylää ja sivukeskus ennen maakuntakeskusta, eli kappeli ennen
emäkirkkoa. Sama kehityskulku on havaittavissa Etelä-Pohjanmaan herätyksessä ja myös puukkojunk-
karien ja Kalajokilaakson metsärosvojen esiintymisessä. Ylikangas 1990, 196–201.

34. OMA, Yka IC:6, synt. 1825–1846 ja I Eb:1, kuolleet 1827–1847. 
Lagus 1907, 99–100, 116, 135, Lagus I 1933, 7, 20, 32–33, Lagus II 1935, 126, Wäktaren 11/1893, Krook I
1931, 172, Sukukirja 1984, 765–766, Siltala 1993, 255–256.
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Naisenemmistöisesti nuoria ja vanhoja ihmisiä tuli herätyksen alkuvaiheessa Laguk-
sen opastettavaksi. Ilahtuneena hän kertoi saaneensa neuvoa ja ohjata näitä sunnuntai-ilta-
päivisin usein myöhään yöhön ja jopa keskellä viikkoakin. Tässä työssä tuleekin esille
Laguksen ominaisin työtapa eli yksilöllinen keskustelu, jossa hän oli opettajana omimmil-
laan. Hän piti erittäin tärkeänä tutkia tarkoin jokaista, joka kävi hänen luonaan, että kukin
tuli omasta tahdostaan eikä jonkun toisen mukana hetken innostuksesta.35 Tätä Laguksen
sielunhoitotilaisuutta on pidetty yksityisen heränneen kohdalla rippiin verrattavana tapah-
tumana. Hänen alullepanemasta tavasta, jonka sitten Malmberg ja toisetkin Laguksen työ-
toverit omaksuivat, kehittyi myöhemmän herännäispiirin seurojen jälkeiset niin sanotut
kamarikeskustelut eli jälkiseurat. Niissä käsiteltiin pienemmässä joukossa hyvinkin erilai-
sia käytännön elämän ja omantunnon kysymyksiä. Ne olivat sielunhoitoa ja terapiaa, sillä
oli helpompi avautua yhdelle tai muutamalle kuin koko seuraväelle. Yleensä keskusteluun
tuotiin omat persoonalliset ongelmat, joihin toivottiin vastauksia toisten elämänkokemuk-
sista.36

Luonteeltaan varovaisena Lagus tunsi asemansa merkityksen ja vastuunalaisuuden, ja
liikkeen dogmaatikkona hänelle oli ensiarvoisen tärkeää säilyttää oppi kirkollisena. Siksi
hän kiinnitti erityistä huomiota ensi kertaa mukaan tuleviin mahdollisesti estääkseen
nimellisesti joukkoon pyrkivät. Koska heränneisiin kohdistui alunalkaen syytöksiä hur-
mahenkisyydestä ja lahkolaisuudesta, Lagus korosti kaikissa mahdollisissa tilanteissa
opin perustuvan Raamattuun ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin sekä mai-
nitsi heidän käyttävän vain yleisesti hyviksi tunnettuja hartauskirjoja. Lagus ja Malmberg
kertoivat yhtäpitävästi jo vuonna 1831, että ”herrat ja talonpojat” nimittivät heitä lahko-
laisiksi, vääriksi opettajiksi, hurmahenkisiksi ynnä muiksi sekä olivat pitäneet suurta
ääntä heidän työstään. Heränneet eivät missään tapauksessa halunneet olla lahkolaisia.
Sellainen syyte merkitsi papeille merkittävää uhkaa, joka pahimmassa tapauksessa saat-
toi johtaa viran menetykseen ja maanpakoon. Torjuessaan näitä puheita ja kirjoituksia he
vetosivat erityisesti evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin.37 

Lagus antoi heränneille kolme ohjetta. Ensinnäkin sen, joka halusi saada kääntymyk-
sen armon, oli rukoiltava sitä todella vakavasti. Sitä oli tehtävä päivittäin, kunnes oli
vakuuttunut sydämensä muutoksesta. Toiseksi oli pidettävä huoli armosta, jonka Jumala
hänelle rukouksen jälkeen oli antanut, sekä valvottava ajatuksiaan, sanojaan ja tekojaan.
Kolmanneksi oli päivittäin tutkittava Jumalan sanaa lukien tai kuunnellen oikealla tavalla.
Se merkitsi, että sitä oli tehtävä hyvässä tarkoituksessa tullakseen uudeksi ihmiseksi. Hän
pohti lukemisen hyötyä ja haittaa. Sitä ei kuitenkaan saanut estää väärinkäytön pelosta.
Lukemalla sai tietoa toisten kokemuksista, ja keskustelu niistä ystävien kanssa olisi kan-
natettavaa.38 

35. Lagus 1907, 99–101, Lagus I 1933, 7. Laguksen tilanne- ja henkilökohtaisesta menettelytavasta tarjoaa Päi-
värinta kaksi toisistaan poikkeavaa esimerkkiä. Hän kertoo, miten Lagus käsitteli hänen ystävyyttään
tavoittelevia, joilla hän ei havainnut todellista kääntymyksen pyrkimystä. Päivärinta 1885, 63–66.

36. Mustakallio 1939, 230–231, Perälä 1951, 466, Purhonen 1992, 54–62, Taipale 1995, 59–64. Herännäisyy-
teen liitetään myös termi ”krassaus”. Sen mukainen toiminta muotoutui todennäköisesti ajanoloon em. sie-
lunhoitotavasta ”oikealta tieltä eksyneen hoitamiseksi” varsin kovakouraisestikin tavalla, joka poikkesi
suuresti alkuperäisestä tarkoituksesta. Mustakallio 1939, 229–231

37. KL 1686 I, § 3, TAÄ 9/ 1837, Lagus I 1933, 7, Lagus II 1935, 58, 63, 85, Malmberg 1986, 15–16, Akiander
VI 1862, 164, 361, Laitinen 1953, 90–97. 

38. KA, SKHSA A 53–54, Jonas Lagus, Inledning, 41–45, Lagus II 1935, 132, Laitinen 1953, 41, 43.
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Lagus piti kirjoja apulaisinaan pelkäämättä niiden vieroittavan häneltä kuulijoita. Ne
julistivat sanaa silloin, kun ihminen ei voinut tulla jumalanpalvelukseen tai seuroihin.
Hän oli kiintynyt hartauskirjoihin ja ohjasi heränneitä käyttämään niitä. Hän kehotti opis-
kelemaan niistä uskon perusteita, lainaten tai lahjoittaen heille Wilcoxin Hunajanpisa-
roita, Pontoppidanin Uskonpeiliä ja muita pietistiopettajien kirjoja. Tällä oli merkitystä
kansan lukutaidon kehittymiseen. Vuoden 1726 Konventikkeliplakaatin mukaisesti hän ei
sallinut pitää seuroja muualla kuin kirkossa tai kotonaan. Hän kielsi myös yhteiset ruko-
ukset. Toimenpiteet liittyivät hänen varovaisuuteensa hysteerisistä kokouksista, joita ei
Pohjanmaalla sitten enemmälti ollutkaan. Hän ei missään tapauksessa lietsonut kokouk-
sissa tunteita, vaan opetti eikä päättänyt tilaisuutta joka kerta edes rukouksella. Hän totesi
itsekin, että uskonnollinen herääminen oli saanut jo alkuvaiheessa aikaan yhteiskunnalli-
sestikin hyviä tuloksia. Monista huonotapaisista ja väkivaltaisista miehistä oli tullut kun-
nollisia, ja heränneet vahvistivat toisiaan hyvään tavatessaan.39 Laguksen opetuksen
mukaan sisäisen muutoksen lisäksi piti tapahtua myös ulkoista. Muun muassa sunnuntai
oli omistettava sanalle kuuluvaksi vapaapäiväksi, joka oli Luojan lepopäivä ja Vapahta-
jan ylösnousemuksen muistopäivä. Ihmisen oli otettava huomioon kaikki Jumalan käs-
kyt, rakastettava lähimmäistään kuin itseään sekä ymmärrettävä ja autettava tätä. Sitä ei
saanut tehdä pakosta, voiton tai ihmisten kunnian takia, vaan vapaaehtoisesti ja iloiten.
Siten ei saanut osoittaa omaa täydellisyyttään, sillä Kristuksen tunnustamisessa ja seuraa-
misessa oli oltava mukana sanat muuallakin kuin kirkossa, jossa se muiden mukana oli
helppoa, sydämen tunne sekä koko elämä.40 

Laguksen uudenlaiseen opetukseen suhtauduttiin seurakunnassa pääsääntöisesti kah-
della tavalla. Kristillisiä tapoja tarkoin noudattavat oikeaoppiset harmittelivat, kun hei-
dän entinen hartautensa tehtiin mitättömäksi. Toiset kuuntelivat pappiaan mieltyneenä
niin kuin todella uutta ja outoa. Tässä joukossa oli niitäkin, jotka ottivat vastaan sanan
täyttämään sydämessään tuntemaansa tyhjää tilaa. Tällaisesta kahtiajaosta oli seurauksena
kiistoja uuden papin ominaisuuksista ja työstä sekä puolesta että vastaan. Tuloksista Päi-
värinta toteaakin, että ihmisiä alkoi herätä ja he rupesivat karttamaan kaikkea, mikä näytti
synniltä. Alkuinnostusta saattoi olla liikaakin, mutta joka tapauksessa kirkko tavallaan
puhdisti itseään sisältä päin. Seurauksena oli vakavaa kristillisyyttä, joka vaikutti hedel-
mällisesti ympäristöön.41 

Mutta vastarintaakin syntyi, eiväkä vain herrat ja talonpojat suhtautuneet kasvavaan
liikkeeseen pilkallisesti ja syyttävästi. Kirkkoherrakunnan papistokaan ei voinut katsoa
nuorten pappien ja heidän joukkonsa toimintaa täysin sivusta ja välinpitämättömästi. Joh-
tavaksi hahmoksi tässä tuli virkansakin puolesta, viimeinen koko laajan Kalajoen seura-
kunnan kirkkoherra Johan Frosterus. Hän oli koulutukseltaan ja katsomukseltaan tyypilli-
nen hyödyn ja valistuksen ajan pappi, joka koetti edistää koko rovastikuntansa talous- ja
sivistysoloja. 

39. Lagus 1907, 99–102, Lagus I 1933, 7, Krook 1947, 135–136, Kansanaho 1950, 89, Kuosmanen 1979, 149.
Kalajokivarteen levisi tällä tavoin esim. Uusi Testamentti, Uskonpeili, Hunajanpisarat, Vähä Kempi eli
Tuomas Kempiläisen, Opetukset ja rukoukset, Gougen, Sana syntisille sekä Arndtin, Totinen kristillisyys.
Kares 1981, 71.

40. KA, SKHSA A53–54, Inledning, 3–9.
41. Päivärinta 1885, 61–63.
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Hän kohensi tarmokkaasti sen alkuopetusta ja lukkarinkouluja sekä tehosti lukukinke-
reitä pienentämällä niiden piirejä.42

Aikalaiset pitivät yleisesti kirkkoherra Frosterusta hyvänä kristittynä, vaikka herätys-
liikkeen historiassa hänestä on annettu käsitys, että hän suhtautui herännäisiin alusta
alkaen vihamielisesti. Laguksen arviota esimiehestään ei ole, mutta Kalajoella apulaisena
olleen Malmbergin ensimmäinen kuvaus kirkkoherrasta oli erittäin myönteinen. Hänen
mielestään tämä oli hurskas ja oikeamielinen, valmis keskustelemaan avoimesti ja
vapaasti uskon kysymyksistä ja epäilemättä edusti kunniakkaasti säätyään.43 Pian kuiten-
kin hänen ja nuorten pappien välit alkoivat tulehtua, ja ne kärjistyivät lopulta vakaviin
syytöksiin. Taustalla oli varmaankin sukupolvien välisiä ikä- ja näkemyseroja. Kirkko-
herra ei ymmärtänyt nuorempien puhetapaa eikä pitäjässään kasvavaa herätysliikettä, joi-
den arveli kaventavan hänen perinteistä valtaansa. On otettava myös huomioon hänen
menettelytapojaan arvosteltaessa, että hän kirkkoherrana silloisen käsityksen mukaisesti
vastasi seurakuntansa väestön valtiollisesta ja poliittisesta lojaalisuudesta, yleisestä rau-
hallisuudesta ja järjestyksestä.44 Laguksen esiintyminen hämmästytti ja suututti häntä,
joskaan hän ei heti ryhtynyt jyrkkiin vastatoimiin. Valtaosa seurakunnan muustakin papis-
tosta oli suhteessa herännäisiin kirkkoherransa takana.45 Lagus ei suoraan moiti esimies-
tään eikä mainitse hänen opetuskieltojaan tai puhuttelujaan. Mutta hänen kirjeistään ilme-

42. Oma, YKA II Cb:1, kirkkoraadin ptk. 1816, 1818, 1819, Cavonius 1941, 4, Cavonius 1943, 314–315, Tuu-
lasvaara 1960,412–413, Jalkanen 1976, 124, 126. Johan Frosterus (1751–1838) oli Kalajoen kirkkoherrana
1809–1838. Ollessaan Pudasjärven kirkkoherrana hän kirjoitti valistushengen mukaan kuvauksia alueen
vesistöistä ja petoeläimistä. Pääasiallisesti hän kuitenkin julkaisi hengellistä kirjallisuutta, kuten virsiä, kris-
tillisen opin käsikirjan, runoja sekä suomensi Francken postillan jälkimmäisen osan. Ansioistaan hän sai
1805 rovastin arvon. V. 1819 hänestä tehtiin Pyhän Wladimirin ritarikunan 4. luokan sekä vähän ennen kuo-
lemaansa Pyhän Stanislauksen ritarikunnan 3. luokan jäsen. V. 1824 hänestä tuli Raahen rovastikunnan lää-
ninrovasti ja pari vuotta myöhemmin jumaluusopin kunniatohtori. Arkkipiispanvaalissa 1833 hän sai yhden
äänen, kun tuomiorov. Gadolin sai 193 ja prof. Melartin 159. Voi myös todeta, että neljä hänen poikaansa
toimi jossakin vaiheessa kirkon palveluksessa. Näistä mm. Benjam oli kirkkohistorian professorina yliopis-
tossa ja Robert Valentinista tuli Kuopion hiippakunnan ensimmäinen piispa. O W-S, 27 ja 50 /1833, Suku-
kirja I 1984, 482.

43. Malmberg 1986, 13, kirje R.H. Aspelinille 26.9.1930. Jo vuoden kuluttua Malmbergin mielipide Frosteruk-
sesta oli täysin päinvastainen. Hän lienee joutunut tottelemattomuudestaan ja saarnoistaan kirkkoherran
puhutteluun, jossa todennäköisesti on käyty kiivastakin sananvaihtoa. Malmberg 1986, 15, 35–36, Tuulas-
vaara 1960, 385, Kares 1981, 51–55.

44. KA, SKHSA A34 ja A119, konseptijäljennöksiä Kalajoen käräjäaineistosta 1838–1839, TMA, TTA, Pidis-
järven vaaliptk. 15.10.1837 ja Frosteruksen kirje TK:lle 27.12.1837 ja J. Hemmingin selitys. Oli tavatonta,
että apulaispapit uskalsivat vastustaa esimiehensä käskyä. Muun muassa Laurin jätti tahallisesti lukematta
kinkereillä rovastin kiertokirjeen, Malmberg suhtautui välinpitämättömästi esimieheensä ilmoittamatta
matkojaan ja Hemming kieltäytyi vaalinotaarin tehtävästä. Herännäisiin lukeutuva Jaakko Hemming
(1809–1896) oli Jonas Laguksen apulaisena vuosina 1835–37 ja 1839–1842. Lagus oli häneen erittäin tyy-
tyväinen. Nivalan kappalaisen vaalinotaarin tehtävistä kieltäytymisen syyksi Hemming mainitsi, ettei
hänen sairas esimiehensä kyennyt yksin toimittamaan jumalanpalvelusta vaalipäivänä, joka oli rukouspäivä
eikä myöskään suorittamaan erästä pitkää sairaskäyntiä. Frosterus kiisti väitteiden todenperäisyyden ja
antoi tuomiokapitulin määräyksestä Hemmingille nuhteet.

45. Rosendal I 1902, 270–273, Krook 1947, 59.
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nee vastenmielisiä tunteita tätä kohtaan, erimielisyyksiä sekä toteamus, ettei vastapuoli
pidä hänestä. Jo joulukuussa 1830 hän totesi Malmbergin olevan vähemmän tyytyväinen
kirkkoherraan. Samalla Lagus epäili, että aiemmin korostetut hyvät suhteet tuskin jatkui-
sivat pitempään. Helmikuussa 1831 hän kirjoitti serkulleen Toppeliukselle omalta kohdal-
taan ilahtuneena, ettei tohtori Frosterus olisikaan itse mukana sen vuoden kinkerikuulus-
teluissa. Vuoden kuluttua hänen pettymyksekseen väsymätön tohtori teki tavanomaisen
talvikierroksensa pitäjässään.46 

Laguksen toive saada Malmberg vuonna 1831 apulaisekseen ja seurakseen ei oletetta-
vasti Frosteruksen tahdosta toteutunut. Tuomiokapituli nimittäin määräsi Malmbergin
lokakuussa 1833 kappalaisen apulaiseksi Nivalaan, jossa tämä sai sitten olla vuoteen
1838. Lagukselle sitävastoin myönnettiin apulaiseksi lokakuusta 1832 muutamaksi kuu-
kaudeksi Kalajoen papiston apulainen, Anders Nils Holmström, joka myös lukeutui
herännäisiin.47 Nämä järjestelyt on nähtävä koko maassa vallitsevina toimenpiteinä herä-
tysliikkeitä vastaan. Niihin kuului muun muassa nuhtelun ohella pappien siirtäminen toi-
selle paikkakunnalle, ja äärimmäisenä keinona olisi viraltapano oikeuden päätöksellä.
Kirkon johdon pyrkimys oli pitää ongelmat omien elimien käsissä mahdollisimman pit-
kään. Poikkeuksen muodostivat 1830-luvun loppuvuodet, jolloin viranomaiset keisaria
myöten kiinnittivät erityistä huomiota pietismiin. Sen jälkeen arkkipiispankin asenne
heränneitä kohtaan selvästi jyrkkeni.48 Lagusta ei kuitenkaan voinut siirtää vakinaisesta
paikasta, mutta Malmberg on esimerkki näistä järjestelyistä. Voi hyvin olettaa, että kirk-
koherra halusi kiusalliseksi käyneen apulaispapin pois emäkirkolta etäälle sivukappeliin.
Mutta näin jälkikäteen arvioiden tuntuu, että herätysliikkeen leviämisen kannalta katsoen
tämä olikin erittäin myönteistä. Malmbergin siirtopaikkakunnilla niin Nivalassa kuin vuo-
den 1838 jälkeen Lapuallakin herätys päinvastoin hänen vaikutuksestaan laajeni hyvin
voimakkaasti.

Laguksen kirjeistä voi päätellä, että virallisen seurakunnan ja heränneitten välit kiris-
tyivät vuosina 1833–1836 huomattavasti. Esimerkiksi vuonna 1834 Lagus kertoi Wegeli-
ukselle herätyksen vahvistumisesta ja Nivalan suurista liikkeistä. Samassa yhteydessä hän
mainitsi seuraavana talvena mahdollisesti tulevasta piispan vierailusta. Hänen mielestään
ei voinut etukäteen arvioida, mitä hyvää sillä saadaan aikaan. Hän toivoi, ettei se tavan-
omaisesti vahvistaisi ulkoista kirkkotapaa. Vuoden 1835 keväällä Lagus muiden asioiden
yhteydessä vihjaisi Toppeliukselle, että Kalajoella on tapahtunut iloista ja surullista. 

46. Lagus II 1935, 124–127, Malmberg 1986, 15, 35–36, Rosendal I 1902, 270–273.
47. Lagus I 1933, 8, Lagus II 1935, 129, Colliander 1907, 453, 968.
48. Takolander II 1927, 123–137, Ruuth 1936a, 157–161, Osmonsalo 1939, 22–29, Vuorela II 1980, 29.

Tuomiokapituli määräsi Malmbergin lokakuussa 1833 elämäntavoiltaan rappiolla olevan kappalaisen apu-
laiseksi Pidisjärvelle (nykyiseen Nivalaan), jossa hän teki sitten voimakasta herätystyötä ja tapasi Paavo
Ruotsalaisen sekä ystävystyi hänen kanssaan seuraavana vuonna. V. 1835 Hänet määrättiin väliaikaissaar-
naajaksi Alavudelle ja Nivalaan nimettiin jo toinen apulainen. Mutta nivalaisten anomuksen vuoksi tuomio-
kapituli päätti antaa Malmbergin olla siellä edelleen apulaisena ja sitten, kappalaisen tullessa erotetuksi,
väliaikaissaarnaajana v:een 1838, jolloin hänet siirrettiin Lapualle. TMA, TTA, E VI 54, Kalajoki, TK:n
päätös 4.4.1835. Lagus iloitsi tuomiokapitulin päätöksestä pitää Malmberg Nivalassa todeten siirtohank-
keen olleen juonittelua. Samalla hän kertoi saaneensa tiedon tästä suoraan tuomikapitulista lapsuuden ystä-
vältään Edward Bergenheimilta. Lagus II 1935, 133–134.
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Niistä hän mieluiten vaikeni.49 Arkkipiispa suoritti sitten tuon odotetun valvontaluontei-
sen virkamatkan Pohjanmaalle syyskuussa 1836. Sen tarkoituksena oli edistää sovittele-
malla kirkkokuria ja nuhteettomia elämäntapoja.50

Pahaenteiset huhut, joita liikkui valtiollisissa virkamiespiireissä, ennakoivat arkki-
piispa Melartinin tuloa. Mutta tarkastus osoittautuikin lempeämmäksi, kuin herännäispa-
pit olivat pelänneet sekä esimiehensä ja muut vastustajat toivoneet. Piispa ei esittänytkään
ankaraa kirkkoruhtinaan roolia, vaan erimielisyyksiä tasoittelevan sovittelijan, jonka
ilmeinen tarkoitus oli silloisen hyvän virkamiestavan mukaisesti pitää kiistat sisäpiirissä.
Laguksen mukaan huomio kiinnitettiin kuitenkin herännäispappeihin. Mukana ollut kon-
sistorin jäsen tohtori Edman kuunteli hänen katekismussaarnansa ja keskusteli tilaisuu-
den jälkeen hänen kanssaan opetuksesta ja suhtautui siihen myönteisesti. Monien odot-
tama lahkolaiskeskustelu tapahtui tarkastuksen kolmannen päivän kokouksessa. Siinä
Frosterus esitti saatesanoissaan syytteensä niin taitavasti, että jokainen huomasi niiden
tarkoittavan Lagusta ja Malmbergia, mutta nämä eivät voineet paikalla vastata niihin.
Moite kohdistui myös heränneitten vuoden alusta toimittamia lehtiä vastaan. Tilaisuuden
päätyttyä Lagus oman kertomansa mukaan meni ”jotensakin voimakkaassa mielenti-
lassa” arkkipiispan kamariin, jonne Malmbergikin tuli hetken kuluttua. Siellä Lagus esitti
arkkipiispalle suoraan heidän näkemyksensä, opetusmetodinsa ja asemansa saaden Melar-
tinilta kehotuksen jatkaa työtään sekä lupauksen olla puuttumatta heidän nimiinsä ja mai-
neeseensa. Lagus pyysi, että arkkipiispa kirjallisesti ilmoittaisi hänelle, jos jotkut hyök-
käisivät heitä vastaan, jotta he pystyisivät puolustautumaan. Sen Melartin lupasikin liikut-
tuneena. Frosterus yritti kaksikin kertaa tulla sisälle keskustelun aikana, mutta häntä ei
päästetty. Muun ohella Lagus kysyi myös, mitä pitäisi tehdä, jos heidän kuulijansa alkavat
järjestää kokouksia. Piispan mielestä oli mentävä mukaan ja opetettava, sillä ei saa vai-
nota eikä vihata, vaan käsiteltävä kansaa rakkaudella. Hän hyväksyi Laguksen esittämän
ajatuksen, että ilman pappien ohjausta herätys muuttuisi harhaoppiseksi. Lagus totesi kir-
jeessään, että niin vastustajamme isku muuttui muutamassa hetkessä sovuksi. Myös
Edman kehotti ystävällisesti jatkamaan aloitettua työtä samalla tapaa. On hyvin todennä-
köistä, että tämä sovittelu vaikutti siihen, että Frosterus sen jälkeen antoi heränneitten
pitää pappilassa seuroja, mitä ei ennen ollut tapahtunut. Aiemmin kokouspaikkana oli
ollut kirkko ja yksityiset kodit.51 Yksityiskohtana tästä piispanvierailusta Kalajoella voi
panna merkille, että kuvaus siitä on lukuna ”Piispan käräjät Kultalassa” Laguksen herän-
näisyyttä kuvaavassa proosakirjoitelmassa. Siinäkin tarkastukseen tuomariksi kutsuttu ja
toivottu piispa suhtautui ymmärtävästi ja lempeästi heränneisiin ja nuhteli kantelun teh-
nyttä kirkkoherraa. Esikuvat ovat nähtävissä edellämainitusta tilaisuudesta.52 

49. Lagus I 1933, 16, Lagus II 1935, 134.
50. Vuorela II 1980, 33.

Erik Gabriel Melartin (1780–1840) oli koulu- ja yliopistomies ennen tuloaan arkkipiispaksi Jakob Teng-
strömin jälkeen v. 1833. Hän oli mm. jumaluusopin professorina, vuoden 1843 koulujärjestyksen valmiste-
lutyössä, Suomen Kirjallisuuden Seuran perustajia ja seuran esimiehenä. Hän pyrki uudistamaan kirkollista
toimintaa ja edistämään suomenkielen asemaa. Teologisesti hän suuntautui neologiaan. Takolander 1–2,
1926–1927.

51. Lagus I 1933, 31–32, Rosendal II 1905, 56–57, 64, 71–73.
52. KA, SKHSA A 53–54, Jonas Lagus, Diarium för år 1835 on ”Kultalan” käsikirjoitus, joka löydettiin v.

1934. Lagus II 1935, 3–40.
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Näin tapahtuma oli henkilökohtainen voitto Lagukselle. Hän sai itse perustella tuomio-
kapitulin edustajille näkemyksiään ja toimintaansa. Kirkon ylimmältä taholta saatu myön-
teinen palaute rohkaisi häntä entistä avoimempaan ja laajempaan hengelliseen opetustyö-
hön. Koska Kalajoen keskustelu jäi vain kokouksessa olleitten väliseksi, Lagus lähetti
siitä heti kirjeen Wegeliukselle. Siinä hän toivoi tämän ottavan samoja asioita julkiseen
keskusteluun Lapväärtin vastaavassa tilaisuudessa. Tällä olisi siihen virka-asemansa
perusteella mahdollisuuksia.53 

3.3 Seurakunnan kasvattaminen ja opettaminen

3.3.1 Kirkonmenot ja tapakulttuuri

Laguksen työ osui siihen aikaan, jolloin vallitseva pappiskuva alkoi muuttua. Valistuksen
loppukauden hyödyn ja luterilaisen ortodoksian yhteiskunnallis-taloudellisen ja henkisen
ajattelun mukaan pappi oli pitäjätasolla kokonaisvaltainen seurakuntansa johtaja, valvoja
ja opettaja. Hän oli hallinnollinen virkamies, joka horjumatta vaali alueensa rauhaa ja jär-
jestystä. Jumalanpalveluskin oli alistettu palvelemaan yleisiä tarkoitusperiä. Kirkon orga-
nisaatio muodosti tehokkaan tiedonvälityksen hallituksen ja muiden viranomaisten julis-
tuksille ja tiedotuksille. Olipa seurakuntalaisillakin oikeus jättää saarnatuolista luettavak-
si yksityisiä kuulutuksia.54 Romantikot vastustivat kirjoituksissaan papeille asetettuja
yhteiskunnallisia velvoitteita, joiden hoitamisessa heidän opetustyönsä oli muuttunut
moraalin valvonnaksi. Sen tähden he eivät voineet keskittyä varsinaiseen hengelliseen
virkaansa. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin herännäisyyden nuoret papit toteuttivat sit-
ten näitä vaatimuksia käytännössä. Muun muassa Laguksen kirjeitä leimasi sielunhoito ja
sen päämääränä sielun pelastaminen.55 Vuosisadan puolivälissä maallinen sivistys alkoi
sitten kulkea omia teitään. Tieteellisen tutkimuksen edistyessä papisto ei voinut ylläpitää
yksinoikeutta oppineen säädyn asemaan. Näin henkisen elämän kehitys palautti sen toi-
menkuvan alkuperäiseen hengelliseen työhön. Samaan aikaan osuneet hallintouudistuk-
set, joihin liittyi kuntien erottaminen seurakunnista, edistivät alkanutta muutosta. Pappi-
en yhteiskunnalliset tehtävät vähenivät56, mutta se ei toteutunut vielä Laguksen aikana.

Papeilla oli vastuu kansanopetuksen järjestelmästä seurakunnassa. Heidän varsinainen
opetuksensa tapahtui jumalanpalveluksessa, kinkereillä ja rippikoulussa.57 Kirkon perin-
teinen keskeinen toiminta oli tarkasteltavana ajankohtanakin yhteinen jumalanpalvelus
ehtoollisenviettoineen. Vuoden 1686 kirkkolain II luvussa oli määrätty kirkonmenoista ja
kansanopetukseen tarkoitetuista katekismussaarnoista. Kalajoen pastoraatissa niitä pidet-
tiin kesäaikana. Ne alkoivat juhannuksesta ja jatkuivat syyskuun lopulle. Tämä katekisaa-
tio oli vanha keskiaikainen perinne opettaa rahvaalle katekismusta, ja samalla se edisti

53. Lagus 1907, 135–136, Lagus I 1933, 32–33.
54. OMA, PKA II Ca:2, kirkonkok. 1.2.1846, 15.7.1849, Juva 1950a, 48–50, Raittila 1991, 13.
55. Mnemosyne 1821, 310, Lagus 1907, 4–8, Kuuliala 1931, 138, Juva 1968, 92–94, Simojoki 177, 75. 
56. Juva 1950a, 156–160, Juva 1968, 94.
57. Heikkinen 1972, 65, Ikonen 1997, 249.
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vanhempien mahdollisuutta suorittaa sitä velvollisuutta kotona lapsilleen, kuten kirkko-
laki edellytti. Se tapahtui ennen päiväjumalanpalvelusta, ja sen muodosti neljännestunnin
kestänyt katekismuksen selitys, jota seurasi rukous sekä kuulustelu edellisestä.58

Paavo Ruotsalaisen ja muiden herännäisjohtajien tavoin Laguskin korosti, että kirkossa
tuli käydä ahkerasti ja käyttää sakramentteja. Samaten hänen mielestään siellä oli suuren
väkimäärän takia oltava hyvä järjestys, ja asian luonteesta johtuen oli syytä  säilytttää
kunnioittava etäisyys papin ja kuulijain välillä.59 Kirkossa hän kuunteli muitakin kuin
heränneitä, sillä hän piti pappia silloin Jumalan tehtävässä, eikä tämä ollut oma itsensä.60

Laguksen vähäisestä säilyneestä saarnamateriaalista ei voi tarkalleen tehdä hänen opetuk-
sestaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mutta niistä on kuitenkin todettavissa, että sisäl-
löltään ne noudattavat hänen kirjallisen tuotantonsa linjaa. Ominaispiirteenä niissä on se,
että hän jakoi puheensa kahteen osaan. Ensimmäisessä oli tehtävän otsikko muotoiltu
käsiteltävän aiheen mukaisesti yleisellä tasolla ja jälkimmäinen kuulijaa koskevaksi
sovellukseksi, miten otat ilmoituksen vastaan ja miten sinä menettelisit vastaavassa tilan-
teessa.61 Näissäkin näkyi herännäispapeille tyypillinen kohdistava yksikön toisen persoo-
nan käyttö.

Luterilaisen ortodoksian aikana kirkkoon asettumista varten noudatettiin tarkoin niin
sanottua penkkijärjestystä. Kullekin sanankuulijalle oli tarkasti määrätty oma penkkinsä,
joka riippui asianomaisen arvosta, iästä ja sukupuolesta. Kirkkoherra Frosterus oli vuonna
1817 laatinut Kalajoen emäkirkkoa varten sellaisen varsin tarkasti. Ylivieskassa ei liene
ollut niin yksityiskohtaista istumajärjestystä. Kirkkoherran sijainen oli vastannut Ylivies-
kan miesten sitä koskevaan tiedusteluun, että vanhat miehet ja naiset osaavat kyllä mennä
kirkossa paikalle sitä mukaa kuin sijaa näkyy olevan. Samassa yhteydessä varoitettiin
nuorukaisia, jotka herättivät pahennusta tunkeutumalla naisten puolelle.62 Pietistipapit
vierailivat muissakin seurakunnissa puhumassa, ja toisaalta herännyt kansakin kulki tois-
ten pitäjien kirkoissa kuulemassa mieleistään pappia. Kun tämä aiheutti sekaannusta tiuk-
kaan penkkijärjestykseen, se oli omiaan saamaan aikaan levottomuutta paikan etsinnässä
ja oli siten eräänä osasyynä virkavallalle antamaan aihetta puuttua heränneisiin. Lagus
tosin piti parhaana, ettei toisista seurakunnista tulisi jumalanpalvelukseen liikaa väkeä.63 

Luterilaisen ortodoksian kasvatustyön päälinjoja olivat kansanopetus ja kirkollinen
kuri, jotka leimasivat Laguksen aikana voimassaolevan kirkkolain. 1700-luvun kirkon
hengellinen elämä herpaantui valistuksen muotokristillisyydeksi, ja esivallan antaessa
sille yleisen siveellisen valvojan tehtävän kirkkokurista tuli rangaistusjärjestelmä. Pitäjä-
läisten elämän valvominen oli lähinnä papiston velvollisuus. Kirkkoraati langetti tuomiot
vähäisemmistä rikkomuksista ja pahimmat alistettiin tuomioistuinten ratkottaviksi. Papis-
ton apuna, tavallaan poliisikuntana, vaikuttivat kirkon kuudennusmiehet, joiden tehtä-
vänä oli tarkkailla kyläkunnan elämää. Ajan tapainturmellusta on kuvauksissa todennä-

58. KL 1686 II, § 9, Lagus I 1933, 31–32, Vikman 1910, 92, Tuulasvaara 1960, 377, Seppälä 1988, 37–38.
59. KA, SKHSA A 34 ja A 119, konseptijälj. Kalajoen käräjäaineistosta, Lagus I 1933, 193–194, Lagus II

1935, 29, Malmivaara 1955, 37.
60. Rosendal III 1912, 90, Krook 1947, 245, Remes 1995a, 232.
61. Lagus 1905,1–8, Lagus I 1933, 173, Lagus II 1935, 120, Krook 1947, 282.
62. OMA, KKA, penkkijärjestys 12.1.1817, Tuulasvaara 1960, 376–378.
63. Lagus I 1933, 20, 192, Lagus II 1935, 29, KA, SKHSA A 34 ja A 119, konseptijälj. Kalajoen käräjäaineis-

tosta, Akiander VI 1862, 283, Osmonsalo 1939, 85–87, Laitinen 1953, 191, Heikkilä & Seppo 1987, 76,
Ruokanen 1989, 231, Remes 1995a, 133.
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köisesti väritetty ja liioiteltu, mutta Venäjän vallan alussa elettiin kuitenkin jonkinlaista
siveellistä rappiokautta Suomessa. Syinä lienevät olleet toimeentulomahdollisuuksien
huonontuminen, yleistyvä köyhyys, isostajaosta johtuva elinkeinojen muutos, voimakas
väestön kasvu, 1830-luvun toistuvat katovuodet, väestön liikkumisen lisääntyminen sekä
kruunun alkoholipolitiikka kotipolttoineen ja sen aiheuttama varsin yleinen juoppous.
Suomettaressa ollut matkakertomus antoi varsin synkän kuvan Kalajokilaakson sivistyk-
sestä ja tavoista 1800-luvun puolivälissä. Sen mukaan Ylivieskan naapuripitäjissä ei ole
edes halua ja taipumusta hyvään. Valistumaton kansa on omahyväistä ja valmista tappe-
luihin.64 Väkijuomien ylenmääräistä ja väärää käyttöä koskevia kysymyksiä käsiteltiin
valtakunnan tasolla muun muassa senaatissa vuonna 1828 ja Turun hiippakunnan pap-
peinkokouksessa vuonna 1842. Näissä kummassakin kuvastui puhdasoppisuuden ja valis-
tuksen kohtuullisuutta eikä täysraittiutta suosiva kannanotto, mikä heijastui pitkälle 1800-
luvulle ollen muun muassa papiston kasvatustavoite. Tässä yhteydessä on otettava kuiten-
kin huomioon, että raittius ja kohtuus olivat tuolloin kutakuinkin samansisältöiset käsit-
teet.65 

Laguksen tavoite opettajana oli seurakuntansa hengellisen tilan parantaminen, joten
hän keskittyi julistus- ja sielunhoitotyöhön. Hänen oli kuitenkin puututtava tapakasvatuk-
seen ja turvauduttava siinä kirkkokurin tarjoamiin keinoihin. Taistelu tapojen höltymistä,
liiallista juopottelua ja niiden seurauksia vastaan jäi viime kädessä papiston ja kirkkoneu-
voston tehtäväksi. Niinpä Laguskin joutui käsittelemään kappelikunnassaan esiintyvää
vallattomuutta, ilkivaltaa, varastelua, tappeluita, kortinpeluuta, luvattomia tansseja ja juo-
pottelua. Kirkkoneuvostossa piti tutkia juopuneen hukkumistapausta, humalaisten mat-
kustamista sekä kirkkorauhan häiritsemistä. Ylivieskan kirkonkokouksessa pohdittiin
tammikuussa 1833 seurakunnassa muodostunutta pahaa tapaa järjestää hautajaiskestitys
niin välinpitämättömästi, että saattoväelle oli tarjolla vain paloviinaa. Sen seurauksena
monet olivat lähteneet tilaisuudesta päihtyneenä ja siten häpäisseet arvokkaaksi tarkoite-
tun päivän. Asiaa harkittuaan seurakunta päätti, että 

”sellainen siveetön tapa pitää tämän jälkeen lopettaa ja kirkkoa lähinnä asuvia
kehotetaan olemaan antamatta huoneitaan sellaiseen käyttöön”.66

Kansalaiskasvatuksen apukeinona 1800-luvun puolivälissä käytettiin laiminlyöntejä ja
rikkomuksia vastaan sakkoja, jalkapuu- ja mustapenkkirangaistusta sekä niillä uhkaamista
varsin runsaasti Keski-Pohjanmaallakin. Ylivieskan kirkkoneuvosto joutui antamaan vuo-
sina 1828–1833 siveellisyysrikkomuksista, juopottelusta ja kirkkorauhan häirinnästä 14
rangaistusta. Niitä olivat yksityisrippi, julkinen kirkkonuhtelu ja jalkapuu. Kirkossakäyn-
tiä ja siellä käyttäytymistä kontrolloitiin seurakunnissa yleisesti. Jumalanpalveluksessa
käynti oli kansan velvollisuus. Sillä oli opetuksen ohella käytännön merkitystäkin. Kuulu-

64. KA, SKHSA A 100, Laguksen ”Conto Bok”, OMA, YKA Ck:1, kinkeriptk., Suometar 28/1853, Liakka
1928, 34, 49–60, Osmonsalo 1949, 87, Tuulasvaara 1960, 179, 379–383, Juva 1962b, 153, 157, Kähkönen
1982, 299, Siltala 1993, 267.
Kuudennusmiehet, sexmannit, olivat pitäjän toimihenkilöitä, joiden tehtävänä oli vastata kirkkokurista ja
järjestyksestä alueellaan sekä myös kirkon taloudesta. He olivat kirkkoraadin eli -neuvoston jäseniä. Järjes-
telmä hävisi 1860-luvulla lainsäädännön muuttuessa. Kansanaho 1958, 175–176, Nykysuomen sanak. II
1962, 627.

65. Handlingar 1843, 73–74, Mielonen 1973, 16–19, 46–52, Vuorela 1980, 96.
66. OMA, YKA II CA:1, kirkkoneuvoston ptk. 1828–1845, OMA, YKA II Ck:1, kinkeripöytäk. 1828–1845,

OMA, OTA Cb2:1 ja Ec:1, rovastintark. ptk:t 1825–1851.
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tuksista saatiin tiedotukset ja uutiset. Niitä vaihdettiin myös kirkonmäellä. Ylivieskassa
käytiin yleensä ahkerasti kirkossa ja ehtoollisella. Laguksen aikana jouduttiin vain kerran
tuomaan pappilaan kappalaisen puhutteluun henkilö, joka oli kolmena peräkkäisenä vuo-
tena laiminlyönnyt ehtoollisella käynnin.67

Toimenpiteet elämäntapojen ja tapakasvatuksen parantamiseksi eivät vaikuttaneet
välittömästi, vaan vähitellen. Eräs kansalaiskasvatuksen kohde oli hyvän jumalanpalve-
luskäyttäytymisen opettaminen. Vuoden 1732 piispantarkastuksessa Kalajoen seurakun-
taa oli varoitettu ankarasti sakon uhalla lähtemästä penkeistään, ennen kuin pappi poistui
alttarilta. Muutoin kirkon ovet oli pakko sulkea. Papisto ja seurakuntalaiset valittivat piis-
pantarkastuksessa 1781 nuorison huonosta käyttäytymisestä. Piispa kehotti vanhempia
yhteisvoimin vastustamaan paheita. Häiriön aiheuttajille suositeltiin sakkoja, ja hulinoi-
valle nuorisolle huoneensa luovuttaneelle esitettiin sitä kaksinkertaisena. Kuudennusmie-
hille annettiin tehtäväksi valvoa määräyksiä. Nämä päätökset uudistettiin parinkymme-
nen vuoden kuluttua pitäjänkokouksessa, mutta silläkään ei ollut tehoa. Vielä 1840-
luvulla rovastintarkastuksessa piti puuttua samaan asiaan, koska  nuoriso ei malttanut
pysyä alallaan jumalanpalveluksen loppuun saakka.68 

Kappelikunnan hoitaminen ei suinkaan ollut pelkkää rangaistusten jakamista. Kappa-
laisensa johdolla ylivieskalaiset päättivät kirkonkokouksessa ja kappelikunnan kokouk-
sissa yleisten rakennusten ja alueitten rakentamisesta, ylläpidosta ja jopa koirien kiinnipi-
dosta. Runsaat katovuodet ja kulkutaudit aiheuttivat erityisiä toimenpiteitä. Köyhistä, ker-
jäläisistä ja irtolaisista piti huolehtia sekä kaiken toiminnan rahoittaminen oli järjestet-
tävä. Myös elinkeinoelämää pyrittiin kehittämään edistämällä muun muassa hampun ja
pellavan viljelyä sekä jakamalla kruunun antamia palkintoja niistä. Kaikesta päätellen
seurakuntalaiset olivat tyytyväisiä Laguksen aineellisiin ja hengellisiin toimiin, niin kuin
he sen ilmaisivat Kalajoen käräjätodistuksissa.69

3.3.2 Lukukinkerit – kylän katselmus

Jumalanpalveluselämän ohella kirkon työn kulmakiviä oli kansanopetus. Se ei suinkaan
ollut arvo sinänsä, vaan lukutaito sekä luetun ymmärtäminen olivat niitä perusteita, joiden
varaan saattoi rakentaa uskon ja tiedon opettamista. Sen tuloksia kontrolloitiin kinkereil-
lä, rippikoulussa, rovastin- ja piispantarkastuksissa. Uskonnollisen tehtävän ohella kan-
sanopetuksella oli myös tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä kasvattaa esivallan tahdon
mukaisesti maalliselle regimentille uskollisia alamaisia.70 

67. OMA, YKA II Cb:1, kirkkoraadin ptk. 1800–1845 ja rangaistusluettelot 1828–1833, II Ck:1, lukukinkeri-
pöytäkirjat 8.3.183, Ruha 1964, 74.

68. OMA, KKA P:1, piispantarkast. 1732 ja 1781, TMA, TTA  E VI 54, Ylivieskan kirkon inventaarioptk.
6.10.1828, OMA, YKA II Ce:1, rovastintark. Ylivieskassa 18–19, 1847, OMA, YKA III G1a:1, kirkonkas-
san tilikirja 1781–1857, Krook 1947, 201, 356, Malmivaara 1947, 7–8, Tuulasvaara 1960, 378–383, Jun-
kala 1977, 459–460, Kauppinen 1987, 350.

69. OMA, YKA II Ca:1, kappelikokouksenptk:t, II Cb:1, kirkkoraadin ptk:t 1829, 1831, 1832, 1833, 1835,
OMA, STKA C III a: 52–53, Kalajoen talvi-, syys- ja välikäräjäptk:t 1838–1839.

70. Seppo 1992, 49.
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Opetuksen onnistumisen varmistaminen oli koettu ongelmalliseksi, ja tarkoituksenmu-
kaista järjestelmää oli etsitty pitkään ja eri tavoin. Gezelius vanhemman aikana päädyt-
tiin koko väestön tutkimisessa menettelyyn, jossa katolisella ajalla alkaneista ripitysmat-
koista kehittyi lukukinkerit. Ne muodostivat sitten kirkon opetus- ja valvontajärjestelmän
rungon. Laillisuuspohja niille annettiin vuoden 1686 kirkkolaissa.

”Kirkkoherran pitää siitä murheen pitämän, että nuori kansa hänen pitäjäsäns oppis
lukeman kirja ja ymmärräis Christillisens opins kappaleet. Niin myös menevän
Sanan kuulijoittens tykö Huoneista toiseen ja silloin sen perän kysymän, kuinka
he, niin myös Lapsensa ja perheensä keskenään itsens käyttävät. Sen kaltaisissa
tiloissa pitää hänen myös neuvoa vanhoja kysymyksistä, kuinka hän tahtoo heidän
eteen kirkossa panna.”71 

Gezelius oli pitänyt lukusia tärkeänä kansan kasvatuksen muotona, jossa pakkoakin
käyttäen vaadittiin seurakuntalaisilta tietty kristinopin tieto. Hän antoi tarkkoja menettely-
ohjeita, ja siten kuulustelu kehittyi kansanopetuksen edistäjäksi lukutaidon ja kristinopin
tarkastustilaisuutena. Paikalle koottiin kerralla 20–30 perhettä lapsineen ja poissa olevia
rangaistiin.72

Kuninkaallisilla kirjeillä ja tuomiokapitulin ohjeilla säädeltiin lukukinkerien yksityis-
kohtaisempaa kehittämistä 1700–1800-luvulla. Muun muassa pitoajaksi määrättiin kevät-
talvi ennen pääsiäistä, ja tavaksi vakiintuikin loppiaisen ja pääsiäisen välinen aika. Yli-
vieskassa ne olivat Laguksen aikana muutamaa poikkeusta lukuunottamatta maaliskuussa.
Aikaa niihin kului viikosta puoleentoista ja yhdessä piirissä viivyttiin päivä. Ne pidettiin
seurakuntalaisten kodeissa, ja näillä oli velvollisuus huolehtia toimitusväen kyyditys,
majoitus ja ruokailu. Kinkeripiireistä käytettiin Laguksen aikana nimitystä nattbol eli
yökunta, koska kuulustelun suorittajat tulivat usein edellisenä iltana paikalle, jotta tilai-
suus voitaisiin aloittaa aamulla ajoissa. Koska piirin kaikki asukkaat piti kuulustella,
pyrittiin alueita pienentämään niin, etteivät ne käsittäisi yli sataa lukijaa. Niinpä Ylivies-
kan kolme kinkeriä jaettiin vuonna 1816 kuudeksi yökunnaksi. 1840-luvulla niitä oli
yhdeksän ja kuhunkin kuului noin 150 ihmistä.73 

Kirkkoherra osallistui mahdollisuuksiensa mukaan kuulusteluihin, minkä tehtävän
Frosterus ja hänen seuraajansa Abraham Montin pyrkivät huolellisesti täyttämään. Edelli-
sen ahkerasta osallistumisesta Lagus ei suinkaan ollut innostunut. Mukana olivat myös
kappalainen, apulaiset, lukkari, suntio ja koulumestari, sikäli kuin seurakunnassa sellai-
nen oli. Työnjaon mukaisesti kirkkoherra tai kappalainen tutki vanhemman väen, kappa-
lainen tai apulainen nuoremman ja muut luettivat aapiskirjan lukijoita, joihin Turun tuo-
miokapituli oli suositellut kuuden ja seitsemän vuoden ikäisiä.74 Toimituksessa käsitel-
tiin kasvatuksen kokonaistavoitteena olevan hyvän kansalaisen malli. Tarkkailun ja arvi-

71. KL 1686 XXIV, § 22, Pajula 1913, 105, Seppo 1987, 53.
72. Kuusisto 1931, 218–230, Seppälä 1988, 45–46.
73. OMA, YKA II Cb:1, kirkkoraadin ptk. 1800–1845, II Ce.1, rovastintark. 1847, II Ck:1, lukukinkeriptk.

1800–1864, Ruuth 1913, 276.
74. Lagus I 1933, 28, Lagus II 1935, 125–127, Päivärinta 1908, 18, Pajula 1913, 114–115. Lukukinkereistä

käytetään nimityksiä kinkerit, kylänluvut, lukusijat, lukuset, nattbol ja yökunta. 5-vuotiaana lukemaan
oppinut Päivärinta kuvasi kinkerikokemustaan mm.: ”Kinkereillä papin kirjoittaessa hänen lukuansa kirjaan
nuori Pekka meni, hökäle kun oli – kurkkimaan tämän olan yli ja pyysi tätä opettamaan hänet kirjoittamaan.
”No, minkätähden sinä kirjoittamaan opetteleisit?”, kysyi pappi ”Että mä papiksi pääsisin.” ”Minkä tähden
sinä papiksi tahtoisit?” ”No hei! kun ne hyvää syövät ja komiasti kävelevät.” Päivärinta 1908, 18.
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oinnin kohteeksi otettiin piiriläisten koko elämänvaelluksen laatu. Tilaisuuden kululle oli
muotoutunut oma järjestyksensä. Se alkoi virrellä, jota seurasi rukous, luettaminen ja
kuulustelu. Rippikoulun käyneet, sitä käymättömät, sinne aikovat sekä aapislukijat muo-
dostivat eri ryhmänsä. Tutkinnon kohteena oli sekä sisä- että ulkoluku, ja sen tulokset
merkittiin rippikirjaan sekä lasten osalta lukuseteleihin. Luettamisen jälkeen suoritettiin
väenhuuto ja kirkonkirjojen tarkistaminen. Kyläjärjestyksestä vastaava vanhin eli olter-
manni antoi selostuksensa väestön siveellisestä elämästä edellisten kinkerien jälkeen.
Siinä selvitettiin muun muassa aviopuolisoiden yhteiselo, naapurisopu, lasten kasvatus,
aamu- ja iltahartauden pitäminen, kylän epäsiveellinen elämä, juopottelu, kortinpeluu ja
pyhäpäivän vietto. Tilaisuuden lopussa oli varoitus- ja hartauspuhe. Kinkereillä neuvotel-
tiin myös kylän käytännön asioista, kuten vaivaishoidosta, orpolasten asemasta ja kasva-
tuksesta, kielletyistä avioliitoista, hätäkasteesta, rokotuksista, sairaan- ja terveydenhoi-
dosta. Tarkoitus ei ollut ainoastaan saada selville luetettavien taito, vaan myös sovittaa
tieto ja oppi kansan tapoihin ja ajatusmaailmaan, kehottaa hyvään, johdattaa heitä kodin
ja yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämiseen sekä varoittaa vallitsevista huonoista
tavoista ja ennakkoluuloista. 75 

Lukukinkerien pöytäkirjat kertovat miten kappalainen ja kylän vanhimmat kantoivat
vastuuta opetus- ja kasvatustehtävästä ja puuttuivat siihen käyttäen tarvittaessa palkkioita
ja rangaistuksia. Vuoden 1838 kinkereitä aloittaessaan Lagus oli piirtänyt toimituskirjan
alkuun versovan köynnöksen.76 Mitä hän ajatteli, ei selviä kirjasta, eikä kylänlukujen
kulusta sinä vuonna voi päätellä sillä tasolla tapahtuneen mitään poikkeavaa. Ne aihepii-
rit, joihin vuodesta toiseen palattiin, olivat lukutaito, poissaolot ja paheet. Laguksen
ensimmäisen vuoden kinkereillä Ylivieskassa laiska, vanhemmilleen tottelematon nuoru-
kainen pantiin pöydän alle, mikä oli merkintöjen mukaan viimeinen senlaatuinen rangais-
tus siellä. Vuonna 1834 velvoitettiin vanhempia sakon uhalla tarkkaamaan huonolukuisia
ja laiskoja lapsiaan, jotta he ennen juhannusta parantaisivat lukutaitoaan. Poikia uhattiin
myös keppirangaistuksella ja rippikoulusta erottamisella. Onpa kirjattu varoituskin, että
kuudennusmies Nisulan oli tuotava kaksi pahantapaiseksi ja kortinpelaajaksi tunnettua
nuorta miestä seurakunnan luettajan eteen, ja elleivät he tällöin osaa lukea, heidät asete-
taan jalkapuuhun. Kaksi vuotta myöhemmin todettiin Erkki Erkinpojan unohtaneen ABC-
kirjansa kotiin. Poika oli kyllä rippikoulunsa käynyt ja ehtoolliselle oikeutettu, mutta
ennen kuin hän saisi astua Herran pöytään, hänen piti näyttää rippikirjoituksessa lukutai-
tonsa. Vuonna 1843 huomautettiin kirjasta lukemisen olleen surkeaa niin nuorten kuin
vanhojenkin keskuudessa. Seuraavanakin talvena annettiin muistutuksia huonosta lukutai-
dosta.77 

Säädösten mukaan käynti kinkerikuulustelussa oli kaikkien kyläläisten velvollisuus.
Piispat edellyttivät sitä sekä odottivat rangaistuksia luvattomista laiminlyönneistä. Mutta
syystä tai toisesta runsaat poissaolot muodostivat melkoisen ongelman. Esimerkiksi
vuonna 1829 Laguksen ensimmäisissä kuulusteluissa piti sakottaa 12 henkilöä ja vuonna
1844 useita kymmeniä samasta syystä. Eräänä kuulustelun välttämisen syynä todennäköi-
sesti oli pelko ja häpeä heikosta lukutaidosta ja sen seuraamuksista.78 

75. OMA, YKA II Ck:1, kinkeriptk. 1829–1845, Pajula 1913, 115–118.
76. OMA, YKA II Ck:1, kinkeriptk. 1838.
77. OMA, YKA II Ck:1, lukukinkeriptk. 1829–1845.
78. OMA, YKA II Ck:1, lukukinkeriptk. 1829–1845, Halila I 1949, 85–86, Tiensuu 1985, 260.
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Yleisin kinkerirangaistus Ylivieskassa vuosina 1829–1845 oli uhkasakko, joka määrät-
tiin 115 kertaa. Niistä poistettiin 42, koska todennäköisesti opinnäyte oli parantunut toivo-
tulla tavalla. Lisäksi annettiin lykkäystä 25 henkilölle. Lukemissakkoja tuomittiin maksa-
maan 27, ja ne oli suoritettava seurakunnan köyhäinkassaan. Rangaistuksen uhka oli sil-
loin varsin tehokas opetuksen väline. Sitä osoitti se, että 32:sta jalkapuulla uhatusta henki-
löstä vain neljä piti istuttaa siihen. Vuoden 1845 kinkereillä täytyi heikosti kristinoppia
osaava, huonosta kotielämästä tunnettu ja kinkereiltä poissa oleva perhe sulkea ehtoolli-
selta siihen saakka, kunnes olivat esittäneet parempaa lukutaitoa kappalaiselle. Päätös
merkittiin myös rippikirjaan. Tämän perheen lisäksi noiden vuosien aikana kuuden yksit-
täisen ihmisen oli suoritettava tutkinto ennen ehtoolliselle pääsyä. Uusintakuulusteluun
pappilaan osoitettiin 16 henkilöä, lukkarin kouluun lähetettiin 11 oppilasta, ja kaksi tapa-
usta ilmoitettiin kruunun toimenpiteitä varten. Kinkerirangaistusten vuotuinen kokonais-
määrä väheni 30:sta muutamaan tapaukseen 1830-luvun alusta seuraavan kymmmenlu-
vun alkuun mennessä. Jostain syystä vuonna 1844 määrättiin uhkasakkoja 34 kappaletta.
Seuraavana vuonna poistettiin 20 ja annettiin kymmenen lukemissakkoa ja saman verran
jalkapuu-uhkauksia.79 

Yhteiskuntarauhan ylläpitäminen paikallistasolla oli papiston tehtävänä. Siinä lukukin-
kereillä oli hyvin merkittävä vaikutus kylän elämäntapojen valvojana, tutkijana ja kehittä-
jänä. Juopottelu ja irralliset sukupuolisuhteet sekä niihin liittyvä yöjuoksu aiheuttivat sen,
että nimenomaan nuorison käyttäytymiseen oli puututtava toistuvasti lukusilla. Epäjärjes-
tysten takia valittiin Ylivieskan toiseen kinkeripiiriin vuonna 1837 kuudennusmies Olli-
lalle apulainen. Seuraavana talvena ensimmäinen kinkerikunta katsottiin yhdelle kuuden-
nusmiehelle liian laajaksi ja piiri siveellisesti huonoksi, joten sen alaosaan asetettiin myös
avustaja. Samoilla kinkereillä kuudennusmies ilmoitti eläkeläisen vaimon pitäneen
kapakkaa, juottaneen asiakkaita humalaan, niskuroineen ja houkutelleen paheisiin.
Lisäksi hän oli erittäin suulas. Kun seurakuntalaiset olivat valittaneet hänestä, häntä ojen-
nettiin korjaamaan tapansa.80 Kinkeripöytäkirja ei osoita tässä lukupiirissä tapahtuneen
parannusta, sillä vuonna 1842 siellä valitettiin nuorison siveettömyyttä. Tällöin kehotet-
tiin ottamaan käyttöön Jumalan sana, velvoitettiin vanhempia ja isäntäväkeä valvomaan
lapsiaan ja palkollisiaan sekä lopettamaan kapakan pito ja kortinpeluun salliminen talois-
saan. Seuraavana vuonna valitettiin edelleen nuorison käyttäytymisestä. Heidän sanottiin
kuluttavan sunnuntait ”kiertämällä ympäri kyliä krouvista krouviin, tansseissa ja muissa
saatanan paikoissa”. Tällaisen tavan todettiin olevan Jumalan sanaa vastaan, josta ”ei voi
seurata muuta kuin mahdoton myrsky maailman merellä, jos tätä menoa jatkavat”.81 

Kovisteluyrityksistä huolimatta lukutaito pysyi pitkään vaihtelevana, ja syynä usein-
kin oli vanhempien leväperäisyys ja haluttomuus. Huomattavaa kiitoksen aihetta löytyi
vasta vuosikymmenien työn tuloksena 1860-luvulla.82 Kinkerien kasvatusmenettely oli
muissakin seurakunnissa vastaavaa kuin Ylivieskassa. Vuoden 1827 kinkereillä Himan-
gan Pahkalassa Pernun isäntää sakotettiin poissaolosta, ja hänet määrättiin lähettämään jo
21-vuotias lukutaidoton poikansa lukkarin luo oppiin. Kun poika oli poissa seuraavilta-
kin kinkereiltä, hänet piti lähettää pappilaan kuulusteltavaksi. Vuonna 1830 Matti Matin-

79. Ruha 1964, liite I.
80. OMA, YKA II Ck:1, lukukinkeriptk. 1837 ja 1838.
81. OMA, YKA II Ck:1, lukukinkeriptk. 1842–1843, Seppo 1987, 61–66.
82. OMA, YKA II Ck:1, lukukinkeriptk. 1850 ja 1860.
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poika laitettiin istumaan huonon lukutaidon ja ilkeän käytöksen takia sunnuntaina jalka-
puuhun. Kun Lestijärven Jokelan lapset eivät kolmessa vuodessa olleet oppineet riittävää
lukutaitoa, velvoitettiin vanhemmmat huolehtimaan lastensa oppimisesta kihlakunnanoi-
keuteen haastamisen uhalla. Ilmeisesti tämäkään ei auttanut asiaa, koska seuraavaksi lap-
sia pelotettiin jalkapuulla. Mutta sekin oli tulokseton, kuten mainittiin vuoden kuluttua
kinkereillä. Kovat otteet ja uhkaukset tuottivat joidenkin kohdalla tulostakin. Lestijär-
vellä todettiin, että piika Susanna Laurintytär oli hieman parantanut lukutaitoaan, kun
häntä oli vuonna 1819 uhattu sakolla ja seuraavana vuonna jalkapuulla.83 Ylivieskassa-
kin käytetyt menetelmät lukutaidon ja elämäntapojen parantamiseksi tuottivat vähitellen
tulosta. Salavuoteudesta ja esiaviollisista suhteista langetetut sakot, joita sittenkin oli run-
saammin kuin kinkeripoissaoloista tai opetuksen laiminlyönneistä johtuvia rangaistuksia,
saavuttivat huippunsa 1840-luvun lopulla vähentyen sen jälkeen.84

3.3.3 Rippikoulu

Kun kotien lukemisen ja kristinopin alkuopetusta tarkastettiin kinkereillä, sen täydentä-
jäksi ja päättäjäksi syntyi maahan rippikoulu konfirmaatioineen. Se oli muodostunut vähi-
tellen ensiehtoolliselle laskettavien kuulustelutilaisuuksista. Kirkkolain mukaan jokainen
ensimmäistä kertaa ripille ja ehtoolliselle pyrkivä oli tutkittava. Koulumaisen rippi- ja
ehtoollisopetuksen historiallinen lähtökohta oli siten kuulustelu, jota alettiin kutsua rippi-
koulun nimellä 1730-luvulla.85 

Uuden koulumuodon avulla kirkko siis yritti tehdä katekismusopetusta hedelmälli-
seksi, mutta kaikesta huolimatta sen opetustapa perustui yksinomaan kyselyyn. Toisin
sanoen rippikuulustelu vaihtui kyselevään kouluun.86 Sinne tullessa piti osata sisäluku ja
ulkoa Vähä katekismus, mitkä taidot varmistettiin kinkereillä. Keskeistä oli luetun tarkka
osaaminen ulkoa, joten rippikoulu ei menetelmällisesti uudistanut kansanopetusta. Mutta
sisällöllisesti tavoiteltiin jotain uutta, kun koulua varten tehtyjen ohjekirjojen kysymykset
ja vastaukset keskittyivät uskonnollisen elämän tärkeinä pidettyihin kohtiin. Tavoitteena
oli perusteellisesti syventyä katekismuksen sisältöön ennen ehtoolliselle pääsyä. Vaati-
mukseksi sinne määrättiin puhdas kirjan lukutaito, ulkoa osattu Vähä katekismus sekä
kristinopin pääkohtien käsittäminen. Näin rippikoulusta tehtiin kansanopetuksen kiinteä
osa.87 

Suomalainen rippikouluopetus sai todennäköisesti vaikutteita saksalaisen pietismin
pedagogiikasta. Muun muassa Rambachin selityksiin vedottiin Turun akatemiassa. Kysei-
sen opetusopin perustana oli ulkoluku, luetun ymmärtämiseen tarkoittavat kysymykset ja
keskittyminen olennaiseen. Suuren arvon se antoi katekeettiselle kyselylle, jonka oli
korostettava nimenomaan tärkeitä asioita.88 Papiston varsinainen tehtävä oli opastaa nuo-

83. Junkala 1977, 459–460.
84. OMA, YKA G1a:1, kirkonkassan tilikirja 1781–1857, Krook 1947, 201, 356.
85. KL 1686, VIII § 1, Kansanaho 1956, 110–111, Salomies 1962, 349–355, Taipale 1980, 229. 

Ks. rippikoulu Pajula 1913, 95–96, Halila I 1949, 86, Iisalo 1968, 64, Taipale 1980, 12, 17, 226.
86. Kansanaho 1956, 113, Iisalo 1968, 64–65.
87. Iisalo 1968,65, Murtorinne 1992, 88.
88. OMA, STKA Ec:III:7, perukirjat, 23.1.1837, Sainio 1957, 15–17, Iisalo 1968, 66.
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risoa kristinopin sisällön hallintaan ja ymmärrykseen. Siksi kunnollinen alkuopetus olisi
ollut rippikouluopetuksen onnistumisen edellytys, mutta näin ei suinkaan aina ollut. Kun
kotona ei kyetty opetusta antamaan, oli seurauksena, että rippikoulussa jouduttiin usein
opettamaan jopa lukemista niin sanotuille hitaille oppilaille. Tilannetta pyrittiin korjaa-
maan siten, että laiskat ja heikot lukijat saivat käydä lukkarin opetuksessa ennen syksyllä
alkanutta rippikoulua. Vaikka puutteellisen taidon omistavilla oppilailla käytettiin koulua
moneenkin kertaan, tuloksena oli tason madaltuminen. Siitä huolimatta Turun synodaali-
kokouksissa 1825 ja 1842 keskusteltiin opetuksen ulottamisesta katekismusta laajem-
maksi koskemaan raamatunlukua, virsilaulua ja kirkkohistoriaa. Vajavaista perusopetusta
pyrittiin Ylivieskassakin korjaamaan perustamalla köyhäinkoulu konfirmaatiota varten.89 

Rippikoulu vakiintui yleiseksi seurakuntatyön muodoksi jo 1700-luvun viimeisillä
kymmenillä. Se aloitettiin keskimäärin 15-vuotiaana. Koulutuksen pituus vaihteli muuta-
masta päivästä pariin viikkoon, kunnes 1800-luvun puoliväliin mennessä monissa seura-
kunnissa käytiin koulua kaksi viikkoa syksyisin ja keväisin. Tilaisuudet olivat erikseen
tytöille ja pojille.90 Ylivieskassa oli koulua syksyllä kolmesta neljään päivää ja keväällä
kaksi viikkoa. Esimerkiksi vuonna 1837 Lagus kertoi aloittaneensa kevätrippikoulun tou-
kokuun ensimmäisenä päivänä ja sanoi sen olleen ohi helluntaina.91 Lagus korosti työs-
sään tiedon tarpeellisuutta, ja käsitteiden tarkka selvittäminen oli hänelle hyvin tärkeää.
Rippikoulu oli tässä mielessä hänelle merkittävä opetuspaikka. Hän ei tyytynyt niin sano-
tusti pelkkään ulkolukuun, vaan piti huolta muun muassa keskustellen, että nuoret
ymmärsivät mitä he lukivat.92 Ymmärtäminen oli lopullinen tavoite, jossa saattoi erottaa
kolme osaa. Ensimmäiseksi ulkoa opitut käsitteet ja niiden tarkoitukset piti tajuta, mikä
osoitettiin selvittämällä ne kuulustelijalle omin sanoin. Toiseksi asiat oli koettava henkilö-
kohtaisesti merkittäviksi eikä muodollisuuksiksi. Kolmanneksi ymmärtäminen näkyi kris-
tillisten tapojen ja moraalin noudattamisena. Tässä on jotain yhteistä Niemeyerin käsitys-
ten kanssa, kun opetuksessa kristinopin kappaleet oli perusteltava järkevästi, mutta nii-
den tuli olla myös sopusoinnussa ilmoituksen kanssa.93

Koska konfirmaatiokaava puuttui suomalaisesta kirkkokäsikirjasta, seurattiin meillä
1800-luvun alkupuoliskolla epävirallisesti Ruotsin vuoden 1811 uutta kaavaa. Ylivieskan
rovastintarkastuksessa vuonna 1847 todettiin, että seurakunnassa lapset konfirmoidaan
joka vuosi huolellisesti pidetyn rippikoulun jälkeen ensimmäiselle ehtoolliselleen uuden
ruotsalaisen käsikirjan toimituskaavan mukaisesti.94 

89. OMA, YKA II Cb:1, kirkonkok.ptk. 1810, Handlingar 1843, 63, Iisalo 1968, 66–67, Seppo 1987, 51, Mur-
torinne 1992, 88.
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Kirkon yhtenä tehtävänä olikin huolehtia katekismuksen ja siihen kuuluvien selitysten
opettamisesta seurakuntalaisille. Siksi oppikirjan merkitys uskonkäsityksen muokkaajana
tunnustettiin. Sen avulla voitiin korostaa omia uskon näkemyksiä ja vaikuttaa uskonnolli-
suuden suuntaan. Sen sisällöstä oli tullut kirkon keskeisin oppiaines, minkä aseman se
säilytti pitkälle 1800-luvulle. Kirjana se oli saavuttanut virsikirjan ja Raamatun ohella
todellisen kansankirjan aseman.95 

1800-luvun alkupuolella Suomessa luettiin neljää merkittävää katekismusta, nimittäin
Gezeliuksen, Svebiliuksen, Möllerin ja Lindblomin. Näiden lisäksi oli käytössä joukko
harvinaisempia kirjoja.96 Vuonna 1666 ilmestynyt Gezeliuksen ”Yxi paras Lasten tawara”
oli huolimatta tiukasta luterilaisesta ortodoksian hengestään taikka ehkä juuri siitä ja
perinteestä johtuen laajasti käytetty oppikirja vielä lähestyttäessä 1800-luvun puoliväliä.
Svebiliuksen kirja oli virallisesti määritelty katekismus lähes koko 1800-luvun, vaikkei se
tyydyttänytkään kaikkia piirejä, sillä vuonna 1817 asetettu katekismuskomitea ei saanut
työtään valmiiksi. Ruotsin arkkipiispa Johannes Lindblom julkaisi vuonna 1811 Svebili-
uksen kirjasta uuden laitoksen, joka saatiin suomeksi vuonna 1838. Papistomme ei kui-
tenkaan hyväksynyt sitä, joten se ei levinnyt laajasti meidän seurakunnissamme. Sitä vas-
toin oppikouluissa se otettiin hyvin käyttöön. 1830- ja 1840-luvulla Linblomin kirjaan

95. KL 1686, II, 2, 4, 9, 10 §, III, 5 §, XV, 11 §, Iisalo 1968, 62, Joutsenvirta 1968, 160.
96. Iisalo 1968, 78, Joutsenvirta 1968, 161–169. Juhana Gezelius vanhemman ”Yxi paras Lasten tawara”

ilmestyi ruotsiksi ja suomeksi v. 1666. Sitä ei määrätty koskaan virallisesti käytettäväksi, mutta käytän-
nössä se sai sen luontoisen aseman niin, että siitä vielä v. 1830 otettiin uusintapainos. Hengeltään se oli laa-
dittu aikansa tiukan luterilaisen ortodoksian mukaan. 
Jo v. 1689 Ruotsin arkkipiispa Olof Svebilius toimitti ”Enfaldig Förklaring Ofwer Lutheri Lilla Catechis-
mum”-kirjan, jonka suomennos saatiin v. 1746 nimellä ”Yxikertainen Ulostoimitus Lutheruxen Wähän
Catchismuxen ylize”. Vuonna 1773 annettiin kuninkaan nimissä määräys, että Lutherin Vähä katekismus ja
Svebiliuksen selitys olivat ainoat luvalliset kristinopin oppikirjat. Suomessa se herätti vastustusta ja pyydet-
tiinkin, että saataisiin käyttää tuttua Gezeliuksen katekismusta. Vanhojen henkilöiden osalta siihen suostut-
tiinkin, mutta nuorilta vaadittiin Svebiliuksen lukemista. Em. säädös pysyikin kumoamattomana 1800-
luvun viimeiselle kymmenelle saakka, mutta siitä huolimatta seurakuntiimme levisi monien tekijäin useas-
takin eri syystä tekemiä katekismuksia.
Lähinnä pietistien ja neologien taholta kohdistettiin Svebiliuksen katekismuksen sisältöön ja esitysmetodiin
kritiikkiä, vaikka ko. suunnat lähtivät erilaiselta pohjalta. Ensinmainittuja eivät tyydyttäneet sen selityksien
dogmaattiset oppilauseet. Pääasiana ei saanut olla tietopuolinen aines, vaan pyrkimys persoonalliseen kään-
tymykseen, parannukseen ja uskoon. Neologian korostama järjenmukaisuus vaati esittämistavaksi ”luon-
nollista järjestystä” eli pelastushistorian kaavaa. Nämä kritiikit tai Svebiliuksen katekismuksen täydentä-
mistavoitteet johtivat lukuisten yksityisten toimittamiin kirjoihin. Näitä henkilöitä olivat mm. Juhana
Wegelius nuorempi, Olof Gråberg, Isaac Lithovius, Gustaf Rancken, L.H. Backmans, Fredrik Hedberg ja
Eric Frosterus.
Katekismuksen uudistustyön aikana suositeltiin käytettäväksi saksalaissyntyisen professori ja Visbyn piispa
Johan Möllerin kirjaa, joka v. 1793 painettiin tuntemattoman suomentamana ”Autuuden oppi. Lyhykäisesti
edespantu Lutheruxen Catechismuxen Yxinkertaisexi selityxexi”-nimisenä. Möller oli tunnettu pedagogi ja
mm. ”Samfundet pro fide et Christianismo”-seuran vaikustusvaltainen jäsen. Hän oli katekismuksessaan
hylännyt perinteisen 10-käskyjärjestelmällä alkavan opetusmetodin ja pyrki seuraamaan em. ”luonnollista
järjestystä”. Se lienee vaikuttanut osaltaan, että ko. katekismus tuli Suomen heränneille läheiseksi. Mölle-
rinkin teoksessa selitys oli laadittu silloin yleisesti käytetyllä kysymys-vastaus -tyylillä. Todettakoon, että
sen VII osa käsitti 55 % kaikista kysymyksistä, ja siinä käsiteltiin aikaisemmista katekismuksista puuttuvaa
Armon järjestystä, jota pietistit erityisesti suosivat. Holma 1979, 47.
Samoihin aikoihin Ruotsin arkkipiispa J.A. Lindblom uudisti Svebiliuksen katekismuksen, joka levisi meil-
läkin, mutta ei tullut virallisesti voimaan. Meidän heränneittemme suhde siihen oli kielteinen. Kansanaho
1956, 125–135, Lahdes 1958, 136, Iisalo 1968, 75, Joutsenvirta 1968, 169, 177–178.
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alettiin kirkon piirissä kohdistaa voimakasta arvostelua. Neologinen teologia oli väisty-
mässä, ja tilalle oli nousemassa Schleiermacherin teologia. Toisaalta myös valistusteolo-
giaan oppositiossa oleva herännäisyys arvosteli tätä katekismusta. Visbyn piispa Johan
Möllerin ”Autuuden opin” perusasetelma oli sama kuin Gezeliuksen ja Svebiliuksen kir-
joissa, mutta selitysosa poikkesi huomattavasti näistä. Hän ei jäsentänyt sitä Lutherin
Vähä katekismuksen mukaisesti kymmenen käskyn perusteella, vaan pelastushistorian
mallin mukaisesti itsenäisenä uskonoppina luonnollisena järjestyksenä. Sitähän 1700-
luvun pietismi ja valistus kannattivat. 97 Esitys oli rakennettu teologiseen pelastushisto-
rian kaavaan. Ensin esitettiin Jumalaa ja luomista käsittelevät näkemykset. Sitten seurasi
syntiinlankeemuksen ja sovituksen kautta uskonnollisen pelastuksen henkilökohtaista
omaksumista koskevat opinkappaleet. Selitysten lopussa oli vielä katsaus viimeisiin
tapahtumiin. Möllerinkin selitys oli laadittu perinteiseen kysymys-vastaus-muotoon.
Kysymyksiä oli yhteensä 376, joista yli puolet oli sijoitettu kohtaan VII Lunastuksen
sovelluksesta. Siinä käsiteltiin kristillisen uskon syntymistä yksityisessä ihmisessä eli
puhdasoppisuuden ajan teologian suosimaa armon järjestystä sekä rukousta ja sakrament-
teja.98 

Samassa katekismuksessa neuvottiin opettamaan niin, että lapsessa heräisi opinhalu.
Opetus ei saanut edetä liian hitaasti, mutta oppilaan käsityskyvyn rajaa ei saanut ylittää.
Keskeinen tavoite oli katekismuksen ulkoluku, mutta sen ymmärtämistä pidettiin myös
tärkeänä. Tämän edistämiseksi katekismuskirjat olikin yleisesti laadittu kysymys-vastaus-
muotoon. Sen oli autettava kristinuskon omaksumista.99 Möllerin kirjalla oli merkittävä
asema 1800-luvun katekismuskäytännössä. Piispa Tengström suositteli sitä Turun syno-
daalikokouksessa. Pohjanmaalla se ilmeisesti muokkasi osaltaan maaperää herännäisyy-
delle. Se oli käytössä yhtenä vaihtoehtona Kalajoen ja Pyhäjoen pastoraateissa. Herän-
näishenkiset koulumiehet Lars Stenbäck Vaasassa ja Julius Bergh Kuopiossa luettivat sitä
kouluissaan.100 Ylivieskassa seurattiin sekä Svebiliuksen että Möllerin kirjaa. Lagus
arvosti jälkimmäistä suuresti. Hänen kantansa katekismuksiin, Möllerin puolesta ja Lind-
blomia vastaan, ilmenee selvästi hänen kirjeestään pojalleen Elielille:

”On hyvä asia, että sait alkaa lukea omaa katekismustasi: Se sisältää ainakin puh-
taan opin, koska toinen on väärä ja harhaanjohtava.”101 

Rippikouluun kytketty perheen perustaminen ja sitä edeltänyt lukutaito ja kristinopin-
tuntemus korostivat kyseisen koulun merkitystä kansanopetusjärjestelmässä. Kirkollinen
alkuopetus, kinkerit ja rippikoulu sekä niiden keskeinen sisältö, katekismus, tarjosivat
papistolle mahdollisuuden juurruttaa kansaan lukutaitoa ja kristinoppia. Samalla kuiten-
kin käytetty menetelmä loi käsityksen papistosta enemmän koulumestarina kuin sielun-
hoitajana. Rippi- ja katekismuskuulustelut sekä rovastin- ja piispantarkastukset, visitaa-
tiot, lisäksi vahvistivat vaikutelmaa. Niiden luonnetta kuvaa hyvin silloin käytetyt nimi-
tykset – rovastin- ja piispankäräjät. Edellisen piti läänin- eli kontrahtirovasti tuomiokapi-
tulin määräyksestä rovastikuntansa seurakunnissa. Ne molemmat olivat tärkeitä välineitä

97. Krook 1947, 205, Iisalo 1968, 74–79, Joutsenvirta 1968, 161–169, 181.
98. Iisalo 1968, 74–75.
99. Iisalo 1968, 62–63.
100. Lagus II 1935, 154, Iisalo 1968, 75, Joutsenvirta 1968, 168–169, 178, 181.
101. OMA;YKA IK 69–70, rippikirjat 1827–1857, Lagus II 1935, 70, 154.
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kirkkokurin ylläpitäjänä. Perinteen mukaisesti niissä tutkittiin arvostellen seurakunnan
taloudellinen, hengellinen ja siveellinen tila sekä käytetyt työmuodot. Koska käsiteltävänä
aikana kansanopetus kuului kirkolle, tarkastukset suuntautuivat kiinteästi siihenkin.102

3.3.4 Kasvatuksen ja opetuksen tuloksia

Opetus- ja kasvatustoiminnan 1800-luvun saavutusten vertaaminen tavoitteisiin on vaike-
aa. Luku- ja kristinopintaidon arviointi oli subjektiivista ja käytetyt kriteerit yhteismitat-
tomia. Saattoipa rippikoululainen ahkeralla ulkoluvun harjoituksella, katekismussaarno-
jen ja kuulustelujen kuuntelemisella hankkia näennäisen lukutaidon, vaikka todellisuu-
dessa sisälukutaito oli heikko. Arvostelujen perusteella ei voi tehdä pitkälle meneviä joh-
topäätöksiä eri seurakuntien kesken, koska kuulustelijat eivät useinkaan ole määritelleet,
mitä merkintää he ovat pitäneet hyvän tai huonon osaamisen kriteerinä. Toisaalta myös
tarkastuspöytäkirjojen ja kirkonkirjojen lukutaitoarvioinnit ovat toisistaan poikkeavia.
Kuitenkin suuntaa antava kuva opetuksen tuloksista on muodostettavissa. Kehitysnäytöt
saman papiston aikana ja samassa seurakunnassa ovat toki pääteltävissä.103

Piispa Juhana Gezelius vanhempi oli vaatinut jo 1660- ja 1670-luvulla pappeja kirjaa-
maan rippikirjaan jokaisen seurakuntalaisen lukutaidon ja antoi ohjeet merkitsemista-
vasta. Kokonainen vinoristi (X) tarkoitti hyvää tai täydellistä lukutaitoa ja ristin osat
vähemmän täydellistä, paikottaista tai huonoa. Täysin lukutaidoton ei saanut mitään
merkkiä. Kinkerilukeminen arvioitiin kolmessa pääkohdassa seuraavasti: 1. kirjasta eli
sisältä luettuna, 2. muistista eli ulkoa osattuna ja 3. luetun ymmärtämisenä. Toinen kohta
tarkoitti kristinopintaitoa, ja siinä oli yksityiskohtaisesti ABC-kirja, Lutherin katekismus,
selitykset, kysymykset ja psalmit.104 Rippikirjojen mukaan ei tilanne kokonaisuutena
ollut Ylivieskassa suinkaan niin synkkä kuin edellä mainitut esimerkit näyttivät. Ne olivat
sittenkin vain yksittäisiä tapauksia, joihin jouduttiin puuttumaan lujalla kädellä. Merkin-
töjen valossa lukemisen taidoista lukukinkereillä saa toisenlaisen kuvan.

Taulukko 1. Ehtoollisella käyneiden luku- ja kristinopintaito rippikirjojen mukaan
Ylivieskassa vuonna 1830 ja 1844105.

102. Halila I 1949, 85, Kähkönen 1982, 226.
103. Malmivaara 1947, 6–7, 11, Kähkönen 1982, 226, 316, Seppo 1987, 49–50, Liukkonen 1993, 89–90.
104. OMA, IK 69, Ylivieskan rippikirjat 1827–1847, Halila I 1949, 24, Kähkönen 1982, 227, 228, 314–315,

Liukkonen 1993, 90.

Lukutaito Hyvä Huono Ei merk. Yhteensä
1830 184  47 1220 1451 henkilöä

13 %  3 % 84 % 100 %
1844 1159 141 377 1677 henkilöä

69 %  8 % 23 % 100 %
Kristinopintaito

1830 145  66 1240 1451 henkilöä
10 %  5 % 85 % 100 %

1844 955 310 412 1677 henkilöä
57 % 18 % 25 % 100 %

105. OMA, IK 69–70, Ylivieskan rippikirjat 1827–1847.
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Taulukossa on rippikirjoista laskettujen ehtoollisella käyneitten henkilöitten sisäluku-
ja- kristinopintaito ryhmiteltynä kolmeen luokkaan. Kyseiset tarkasteluvuodet valitsin
Jonas Laguksen Ylivieskan virkavuosien alusta ja lopusta. Hyväksi lukijaksi laskin henki-
lön, jolla oli sisälukusarakkeessa ainakin yksi kokonainen risti kinkerikuulustelusta. Huo-
noksi lukijaksi otin sellaisen, jolla oli vajaa risti. Kristinopin taidossa arvosanaan hyvä
oikeutin henkilön, jolla ulkoluku- ja ymmärtämiskategoriasta oli vähintään kolme koko
ristiä. Huonolla niitä oli vähemmän tai vain osaristejä.106 Ehtoollisella käynnit on mer-
kitty rippikirjaan vuosittain, mutta luku- ja kristinopintaito on kirjattu useamman vuoden
jaksossa, mutta saavutettu taso käy kuitenkin ilmi. Ehtoollisella käynyt väki on ollut läs-
näolevaa ja siten kontrolloitavissa, joten se soveltuu laskuperusteeksi.107

Taulukon mukaan hyvien lukijoiden määrä vuonna 1830 oli 13 prosenttia ehtoollisella
käyneestä aikuisväestöstä. Vuonna 1844 vastaava prosenttiluku oli 69, mikä osoittaa
tapahtuneen selvää edistymistä. Ehtoollisella kävi vuonna 1830 peräti 84 prosenttia sellai-
sia henkilöitä, joilla ei ollut lainkaan lukutaitomerkintää, ja 14 vuotta myöhemmin heitä
oli vain neljännes eli 23 prosenttia. Tämä osoittaa paitsi lukutaidon parantumista myös
sen, ettei ehtoolliselle päästettäessä välttämättä pidetty kiinni lukutaidosta. Lukemisen ja
kristinopintaidon keskinäinen rinnastus näyttää, etteivät erot ole sanottavia. Prosenttiluvut
seurailevat toisiaan. 

Kansanopetuksen vaiheissa ennen kansakoulua erotetaan kolme aktiivisuuden kautta.
Ensimmäinen kampanja kansan lukemisen opettamiseksi käytiin Suurta pohjan sotaa
edeltävinä vuosikymmeninä. Toinen jakso oli sotien ja lamakauden jälkeen, kun kansan-
opetukseen alettiin jälleen kiinnittää huomiota 1700-luvun puolivälissä. Silloin valistuk-
sen ja hyödyn aika näki lukutaidon tärkeäksi. Opetukseen alkoi tulla yhteiskunnallistakin
tarvetta uskonnollisuuden ohella. Tuon ajan lukutaidon edistymisestä on saatavissa tie-
toja, mutta ne ovat hankalasti vertailtavissa. Osan niistä on papisto aikanaan tehnyt, osa
on peräisin tarkastuskertomuksista ja osan myöhemmät tutkijat ovat poimineet rippikir-
joista. Aina ei käy selville, onko vertailukohteena ollut koko väestö vai rippikoulun käy-
neet aikuiset. Myöskään ei välttämättä ilmene, oliko kyseessä sisä- vai ulkoluku.108

Siten on saatu hyvin erilaisia lukuja kuvaamaan koko maan ja eri paikkakuntien luku-
taitoa. Juva esittää otantaan perustuen, että suomalaiset keskimäärin saavuttivat 1730-
luvulla 43 prosentin tason, 1740-luvulla yllettiin 65 prosenttiin ja 1750-luvulla 74 pro-
senttiin. Näiden mukaisia ovat monet muutkin tilastot.109 Laasonen on tilastoinut rippikir-
joista ehtoollisella käyneitten luku- ja kristinopintaitoja Jämsän kirkkoherrakunnasta. Sen
mukaan lukutaidossa tapahtui edistystä vuoden 1740 30 prosentista vuoden 1770 58 pro-
senttiin ja vuonna 1800 oli päästy 70 prosenttiin. Kristinopintaito, joka oli lähinnä ulkolu-
kua, sitä vastoin pysytteli koko tarkastelujakson noin 80 prosentin tuntumassa. Rinnastuk-
seksi hän on ottanut eräitä Etelä-Pohjanmaan kuntia. Laihialla jotensakin lukevia oli
1740-luvulla 88 prosenttia, Kurikassa 1750-luvulla 92 prosenttia sekä Vähässäkyrössä ja
Lapualla 81 prosenttia.110 

106. Merkinnät Kähkösen ja Liukkosen mukaan. Kähkönen 1982, 313–315, Liukkonen 1993, 89.
107. Kähkönen 1982, 314.
108. Tommila 1986, 177–178, Melin 1989, 82.
109. Vikman 1910, 190, 195–197, Melin 1989, 84.
110. Laasonen 1967, 339–343.
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Aktiivisen lukutaidon lisääntyminen samoin kuin kirjoitustaidon hankkiminen kuului-
vat kolmanteen kansanopetuksen nousukauteen, 1840- ja 1850-luvulla ennen kansakou-
lua. Aika oli myös suomenkielisen sanomalehdistön läpimurtokausi. Lukutaito alkoi sel-
västi yleistyä. Silti hyvästi lukevien määrä ei vielä noussut suureksi. Papiston ilmoituk-
sen mukaan Varsinais-Suomen rannikkopitäjissä luki sujuvasti Taivassalossa 14 prosent-
tia ripillä käyneestä väestä. Iniössä vastaava luku oli 22, Velkualla 31 ja Kustavissa 37.111

Virallinen tilasto ilmoittaa, että vuonna 1880 yli 10-vuotiaasta väestöstä lukutaidottomia
oli vajaat 40 000 eli 2,4 prosenttia.112 Kähkösen mukaan Lapin seurakunnissa hyvien
lukijoiden määrä vuoden 1850 paikkeilla oli ehtoollisella käyneistä 27 prosenttia ja 7 pro-
senttia oli vailla merkintää. Verrattaessa muualta Suomesta tehtyihin selvityksiin 1800-
luvun puolivälissä ylivieskalaiset olivat lukutaidon osalta samalla tasolla muiden kanssa.
Esimerkiksi Ylivieskassa hyviä lukijoita, mutta myös lukutaidottomia, oli suhteellisesti
enemmän kuin Lapissa. Sitävastoin jälkimmäisessä oli vähintään jossain määrin lukevia
enemmän. Sitä kuvasivat prosenttiluvut Ylivieskassa 77 ja Lapissa 94. Liukkosen tutki-
muksessa Sodankylässä osasi 1890-luvulla 60 prosenttia ehtoollisella käyneistä lukea
hyvin. Kristinopin taidossa sitä vastoin Ylivieskassa jäätiin alle Lapin arviointien.113

Selvitin myös ylivieskalaisten rippikoulua käyvien ja sitä vanhempien kinkerilukemi-
sesta annettuja arviointeja vuosina 1827–1847. Taulukot on tehty rippikirjojen jaksojen
mukaisesti, sillä ehtoollisella käynnit on merkitty vuosittain. Kinkerilukumerkintöjä ei voi
näin erottaa. Kinkerijaksoiksi valitsin rippikirjojen aukeaman mukaiset vuodet 1827–
1833 ja 1841–1847, jotka sisälsivät edelliset ehtoollistarkasteluvuodet 1830 ja 1844.

Taulukko 2. Ylivieskan kinkerien lukumerkinnät rippikirjojen mukaan vuosina 1827–
1833114.

Taulukko 3. Ylivieskan kinkerien lukumerkinnät rippikirjojen mukaan vuosina 1841–
1847115.

111. Tommila 1986, 179–180.
112. Melin 1989, 62.
113.  Kähkönen 1982, 313, Liukkonen 1993, 89.

Lukutaito Hyvä Huono Ei merkintää Yhteensä
Synt. -1800 6 % 3 % 92 % 1270 henkilöä

1801–1810 27 % 7 % 66 % 690 henkilöä
1811–1820 73 % 19 % 8 % 802 henkilöä

Yhteensä 837 249 1676 2762 henkilöä
30 % 9 % 61 % 100 %

114. OMA, IK 69, Ylivieskan rippikirjat 1827–1833.

Lukutaito Hyvä Huono Ei merkintää Yhteensä
Synt. - 1800 36 % 24 % 40 % 491 henkilöä

1801–1810 63 % 10 % 27 % 228 henkilöä
1811–1820 90 %   4 %   6 % 378 henkilöä
1821–1826 87 % 13 %   0 % 326 henkilöä
1827–1833 79 % 21 %   0 % 268 henkilöä

Yhteensä 1150 255 286 1691 henkilöä
68 % 15 % 17 % 100 %

115. OMA, IK 69, Ylivieskan rippikirjat 1841–47. Sisältää vain noin 70 % väestöstä.
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Edellisistä taulukoista voi todeta, että ainakin jollakin tavoin lukevia oli nuoremmissa
ikäluokissa enemmän kuin vanhemmissa. Merkintää vailla olevia ei edellisissä enää ollut
toisessa jaksossa. Kokonaisuudessaan kinkereillä hyvin lukeneita oli ensimmäisen jakson
aikana 30 prosenttia. Laguksen kahden Ylivieskan vuosikymmenen aikana määrä kasvoi
yli kaksinkertaiseksi eli 68 prosenttiin. Ilmeisesti iäkkäämpi väki, jonka lukutaito oli nuo-
rempia heikompi, vieraili ahkerammin ehtoollisella, koska siellä kävijäin prosenttiluku
vuonna 1830 oli vain 13, vaikka 30 prosenttia ehtoolliselle oikeutetuista omisti hyvän tai-
don. Vuoteen 1844 mennessä tilanne oli muuttunut, sillä kyseiset prosenttiluvut olivat
lähes samat. Vuonna 1800 tai sitä ennen syntyneiden lukemisen oppimisen voimakas
kasvu on silmiin pistävää. Tämä joukko oli tietysti pienentynyt, mutta se ei selitä yksin
tätä 40–80-vuotiaiden osaamisen parannusta. Vaikuttavina tekijöinä olivat perheen luke-
minen, runsas osallistuminen opettaviin tilaisuuksiin sekä mallin näyttäminen. Hyvänä
esimerkkinä olivat vuonna 1779 syntyneet kaksoset, kuudennusmies Tuomas Perttulin-
poika ja talonisäntä Matti Perttulinpoika vaimoineen, jotka saivat hyväksytyn lukumer-
kinnän ensi kerran vuoden 1841 lukusilla yli 60-vuotiaina. Ikäluokassa tapahtui myös
päinvastaista. Lystilän ja Sammalkankaan torppariperheiden isät ja äidit olivat lukeneet
kirjasta kiitettävästi, mutta muutaman vuoden kuluttua heidän kohdalleen oli merkitty:
”Jotenkin unohtaneet.” 116 Heille ei ollut ilmeisesti tällaiselle taidolle ylläpitävää käyttö-
tarvetta.

Vuosina 1811–1820 syntyneet muodostivat mielenkiintoisesti muista poikkeavan ryh-
män. Heidät oli arvioitu molemmissa jaksoissa parhaiksi lukijoiksi. Koko ajan heistä oli
osannut jotensakin lukea yli 90 prosenttia. Samalla on havaittavissa selvä ero verrattuna
edellisellä kymmenluvulla syntyneisiin. Keskeisenä tekijänä voi pitää koulumestarin
palkkaamista Ylivieskaan vuonna 1818, mikä alkoi tuottaa tulosta.117 Yleinen havainto
on myös, että parhaat suoritukset on saatu rippikouluiässä eli I jaksossa 1811–1820 ja II
jaksossa 1827–1833 syntyneiden joukossa. Rippikirjan merkinnöistä voi päätellä, että
näitä nuoremmilla lukeminen oli varsin tavallinen taito, mutta sen laatu oli useimmin tyy-
dyttävä tai välttävä. Nuorin merkinnän saanut oli Elisabeth Jeremiaantytär Knuutila, joka
4-vuotiaana ansaitsi sisäluvustaan viivan (/). Kirjojen perusteella voi päätellä, että vuo-
sina 1800–1830 syntyneet palvelusväkeen kuuluvat hallitsivat läksynsä erittäin hyvin.118 

Mikä oli papiston suoranainen osuus kehittyvässä ja yleistyvässä lukutaidossa, on vai-
kea todeta. Samoin kinkeriluvun ja arkipäivän lukemisen yhteys jää epäselväksi. Mutta
sopii olettaa, että ainakin osa luki muulloinkin kuin tutkinnossa, koska Jonas Lagus levitti
seurakuntiinsa kirjallisuutta. Hän lainasi, lahjoitti ja välitti sitä.119 Kirkon sakastissa
olleessa  kirjastossa oli maallisiakin teoksia. Mutta missä määrin sieltä lainattiin, ei ole
selvitettävissä.120 Lagus ilmoitti vuonna 1839 emäseurakunnan kirkkoherralle, että ulko-
maisten lahjoitusten avulla voitiin jakaa Uusia Testamentteja ilmaiseksi niitä tarvitseville

116. OMA, IK 69, Ylivieskan rippikirjat 1827–47.
117. OMA, YKA II Cb:1, kirkkoraadin ptk. 1818, kirkonkok. 18.8.1819.
118. OMA, IK 69–70, Ylivieskan rippikirjat 1827–1847. Pappilan väen osalta ei Laguksen eikä muidenkaan

aikana ollut kirjattu nimien, syntymäaikojen ja -paikkojen ohella kinkereistä muuta. Erikoisuutena voisi
todeta, että I jaksossa Jonas Laguksen kohdalla on syntymävuotena akatemiassa saatu 1796, mikä sitten on
muutettu seuraavissa vuodeksi 1798.

119. Lagus I, 8.
120. Lagus II 1935, 57, Evangeliskt Weckoblad 36/1840, Tuulasvaara 1960 425. Lagus suositti uutta virsikirja-

ehdotusta kirkon kirjastoon, mutta ei kirkkoon.
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ja että suurin osa seurakunnan talouksista omisti jo tämän kirjan. Kahdeksan vuotta myö-
hemmin todettiin rovastintarkastuksessa Ylivieskassa, että Uusi Testamentti oli jokai-
sessa perheessä ja koko Raamattu lähes kaikissa. Sanomalehtiin suhtauduttiin ennakko-
luuloisesti, eikä niiden lukemista pidetty edes suotavana. Maallisten lehtien katsominen
oli jumalatonta puuhaa. Siksi niiden tilaaminen Kalajokilaaksoon oli varsin vähäistä vielä
1830- ja 1840-luvulla.121

Varsinaista piispantarkastusta ei Laguksen aikana suoritettu Ylivieskan seurakun-
nassa.122 Kesäkuun 27.–28. päivänä 1847 pidetyssä rovastintarkastuksessa Ylivieskan
kappeliseurakunnassa todettiin koululaisten osaaminen yleensä tyydyttäväksi. Vanhem-
pien, varsinkin äitien, sanottiin opettaneen lukemista ja kristinoppia eikä erityistä lasten-
opettajaa ollut. Sunnuntaikouluja ei silloin pidetty, ja lukkari harjoitutti parina viikkona
heikkoja rippikoululaisia.123 Tarkastuskertomusten pöytäkirjoista voi saada tietoja ope-
tuksen tuloksista. Niihin on kuitenkin suhtauduttava tietyllä varauksella, koska ne on
annettu usein ylimalkaisesti. Paikalla ollut väki tuskin muodosti edustavaa näytettä seura-
kunnasta, joten todennäköisesti piispan ja lääninrovastin kuulustelussa oli keskimääräistä
parempi joukko. Arviointi perustui tilaisuudessa saatuun vaikutelmaan ja oli usein laa-
dittu rohkaisevaan sävyyn. Harvoin heikko osaaminen arvosteltiin todellisena. On vaikea
päätellä, mitä tarkoittivat merkinnät yleensä, suurin osa, melkoinen osa, kutakuinkin ja
jonkin verran. Näin ne eivät ole välttämättä objektiivisia.124 

Jämsän kirkkoherra ilmoitti vuonna 1831 tuomiokapitulille, että seurakunnan sisäluku-
taito oli niin heikko, että monet 18–20-vuotiaat tuskin tunsivat kirjaimia eivätkä siksi
osanneet lukea puhtaasti. Rovastintarkastuksessa 1840-luvulla kiiteltiin seurakunnan
enemmistön tietoja ja taitoja. Lasten on merkitty harjaantuneen lukemaan sekä sisältä että
ulkoa. Huonolukuisten määrän on todettu kuitenkin olevan kasvamassa. Piispa Schau-
man tarkasti vuonna 1871 henkilökohtaisesti kolmen edellisen vuoden rippikoululaiset.
Hän totesi poikien lukevan erittäin huonosti. Enin osa tytöistä osasi tyydyttävästi. Heistä-
kin monta oli heikkoa, vaikkei rippikouluun olisi saanut päästää muita kuin kunnolla
lukevia. Piispan mielestä huono tulos johtui opettajan puutteesta, mikä korjattiinkin pian.
Rippilasten kristinopin tunteminen oli epätasaista. Hän vaati rippikouluajan pidentämistä
asian korjaamiseksi. Vanhemmista osa suoriutui kuulustelusta hyvin, toiset eivät vastan-
neet lainkaan ja muutamat aivan väärin. Kirkossa ja kinkereillä todettiin kaikkien käy-
neen ahkerasti.125

Lagus itse korosti opetuksen yhteiskunnallista vaikutusta. Siten tehty työ oli kannatta-
vaa, koska se oli edistänyt raittiutta, siveyttä, ahkeruutta ja muita hyviä tapoja. Myös koti-
elämä oli parantunut.126 Samansuuntaisesti kirjoitti Päivärintakin ajan tapahtumista. Poh-
jalaisen kansanrunouden kerääjän matkakuvauksessa vuodelta 1852 annettiin Ylivies-
kasta ajan ylisanoja käyttäen erittäin positiivinen kuvaus naapureihin verrattuna: 

121. TMA, TTA E VI 54 Kalajoen kirkkojen inventaarioptk 1839, OMA, YKA II Ce:1, rovastintarkastus Yli-
vieskassa 1847, Tuulasvaara 1960 428, 433.

122. Lagus I 1933, 31–33, Vuorela II 1980, 33.
123. OMA, YKA II Ce:1, rovastintarkastus Ylivieskassa 1847.
124. Laasonen 1967, 345–348, Kähkönen 1982, 316.
125. Kuusanmäki 1935, 187, 188, 193–196.
126. Lagus I 1933, 7, Lagus II 1935, 67, Akiander VI 1862, 333–345, Rosendal II 1905, 107–118,
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”Mutta Ylivieska on kuin valkeus kahden pimeän välillä. Täällä valistus on vallan
päällä, eikä täällä ylimäärin ryypitä, ei tapella, ei varasteta eikä löydy yhtään vel-
hoa eikä noituria.”127 

Merkille on pantava, miten kansan kasvattajat luottivat kristinopin tiedon voimaan.
Katekismuksen taitaminen poistaisi paheita ja johtaisi kristillissiveelliseen elämään. Tuo-
miokapituli vaati papistoa jakamaan kansalle tietoa ja kehotti omaksumaan sitä, ettei sen
puutteen takia kukaan sortuisi rikoksiin. Samalla se varotti tyytymästä ulkolukuun.128

3.4 Kotikasvatus

Systemaattinen koulutus puuttui suomalaisesta maalaisyhteisöstä 1800-luvun puolivälis-
sä. Silloin vanhemmat opastivat ja ohjasivat jälkikasvuaan. Lasten piti oppia tuntemaan
talonpoikaisyhteisön tapanormit, käyttäytymissäännöt ja työtavat sekä soveltamaan niitä
elämässään. Heistä pyrittiin saamaan omillaan toimeentulevia ja sosiaaliset säännöt osaa-
via yhteisön jäseniä. Tavoitteena oli sosiaalistaa lapsi vallitseviin tapoihin, arvoihin ja
normeihin. Oma perhe oli luonnostaan lähikasvattaja. Sen ohella kyläyhteisöllä oli vaiku-
tuksensa ja sen kontrolli oli tiukkaa. Ylempien yhteiskuntaluokkien piirissä asia hoidettiin
päätoimisemmin kotiopettajien, mamselin tai tätien koulujen avulla. Sukupuolella oli
huomattava  merkitys kasvatuskäytäntöön ja -menetelmiin.129 Edelliseltä sataluvulta
alkaen äiti-lapsi-suhde tuli tärkeäksi. Ajateltiin, että lapsen henkistä muovaamista, ojenta-
mista ja painostusta voitiin harjoittaa, mutta 19. vuosisadalta alkoi ajanjakso, jolloin isä-
kin alkoi kiinnostua lapsesta. Tässä vaiheessa herännäisyys toi muutosta talonpoikaiseen
kasvatukseen. Laiminlyönnin ja pieksemisen sijasta lapsia alettiin muokata. Aikaisem-
min oli riittänyt, kun he vain pysyivät poissa tieltä tai olivat työssä. Heidän sisäinen maa-
ilmansa ei kiinnostanut. Mutta nyt heistä tuli yhtä tärkeitä kuin aikuisista. Lapsilla oli ker-
rottavaa vanhemmilleen, jotka myös kuuntelivat heitä.130 Myös äidin rooli oli heränneil-
lä tärkeä. Siihen kuului huoli lapsen sielusta, hellittämättömyys, hiljainen nöyryys ja tyy-
tyminen siihen, mitä Jeesus antoi. Siitä Jonas Lagus kertoi kahdessa kirjoitelmassaan
”Kristitty äiti” ja ”Kadotettu poika”. Edellisessä hän kuvasi rakastavaa äitiä ja hänen teh-
täväänsä runollisesti, kuinka vastuullista ja kaunista äidin kutsumus oli. Hän huolehti hel-
lästi lapsen tarpeista ja kristittynä suojeli pahalta. Äiti sai voiman velvollisuutensa suorit-
tamiseen rakkaudesta Vapahtajaan. Siksi se ei tuntunut hänestä taakalta. Hänen siemenen
kylvönsä lapsen sydämeen jäi kuitenkin unohdetuksi ja arvostamattomaksi. Tässä ja vie-
lä enemmän jälkimmäisessä kertomuksessa hän käsitteli kastetta, jossa ilmoitettiin armo,
joka on sekä kasvatuksen että kristillisen vaelluksen parusta.131 

127. Suometar 23/1853, O W-S 6/1861. Yo. O.E. Pettersonin selostus, Päivärinta 1885, 61–62, Pentikäinen
1974, 28–29.

128. Laasonen 1967, 369–370.
129. Salo 1939, 121, Ruoppila 1954, 6–7, 182, Vuornos 1971, 11, Pulkkinen 1979, 28, Hietala 1984, 29, Eskola

1984, 197–198, Hämäläinen-Forslund 1987, 217, Heikkinen 1995, 29.
130. de Mause 1974, 51–54, Eskola 1984, 19, Siltala 1993, 268.
131. Lagus I 1933, 170–172, Lagus II 1935, 102–104, Sinnemäki 1933, 12–13, Laitinen 1953, 58.
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Rosendal on todennut herännäiskasvatuksesta, ettei se tuottanut hyvää tulosta sääty-
läiskodeissa. Tapojen puhtaus ja pitkäveteinen hengellinen luenta eivät jättäneet luon-
taista purkautumistietä lapsen energialle. Ahdas kasvatus koettiin ehkä liian tunkeile-
vaksi, ja se muodosti liian jyrkän eron maailmaan verrattuna. Elämä heränneissä talonpoi-
kaiskodeissa ei muodostanut vastaavaa kuilua. Laguskin joutui toteamaan, että parannuk-
sen teko sujui kotona hitaammin kuin hän kärsimättömänä toivoi.132

Pietistisen kasvatuksen yleistavoite oli ”kasvattaminen Herralle”. Lagus kirjoitti lapsil-
leen:

”Rakkaat lapseni, suuret ja pienet! ...Pitäkää aina mielesänne Hänet, joka on kärsi-
nyt ristinkuoleman teidän tähtenne. ... Olkaa nyt isällenne kuuliaiset, sillä se on
Jumalan tahto. Harjoitelkaa tätä, kunnes minä tulen. Te olette minun lapsiani.
Älkää halveksiko tätä isällistä rakkauttani ja Jumalan sanaa.”133 

Heränneet tahtoivat jakaa lapsilleen, mitä olivat saaneet Herralta. Tavoitteena oli opet-
taa heille Raamatun kehotuksesta heidän sääntönsä ja oikeutensa sekä siunauksen lupaus
hurskaille. Välineistä tärkein oli tietenkin Jumalan sana. Siksi heränneet veivät lapset
sylivauvasta lähtien seurapaikoille. Siten nämä eivät estäneet vanhempiaan pääsemästä
kirkkoon ja seuroihin. Lapset saattoivat omaksua näiltä matkoilta vaikutteita koko elä-
mänsä ajaksi ja oppivat sen käytöstä. Sen ajan, minkä he viettivät seuroissa, he olivat
poissa joutavista puuhista.134 

Koti oli merkittävin kasvupaikka. Työvaltaisessa talonpoikaistaloudessa oli myös pal-
veluskuntaa. Näistä palvelijat, piiat, olivat paljon tekemisissä lasten kanssa. Näin he oli-
vat merkittäviä kasvattajia. Siksi heidän valintaansa kiinnitettiin huomiota. Jos suinkin oli
mahdollista, herännäiskotiin otettiin isäntäväen tavoitteita tukevaa palvelusväkeä. Lisäksi
pyrittiin pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Useita vuosia kestävät rupeamat olivat varsin tavalli-
sia.135 

Lasten henkinen kasvatus perustui luterilaiseen etiikkaan. Sen mukaan kuuliaisuus,
nöyryys, rehellisyys, vaatimattomuus ja työteliäisyys olivat lasten parhaita hyveitä. Hei-
dän tuli oppia pelkäämään Jumalaa ja vanhempiaan sekä tottelemaan heidän määräyksi-
ään. Vanhempien ja yleensä aikuisten kunnioitus oli luonnostaan selvä asia. Lagus käytti
lapsilleen kehotuksia: muistakaa, pitäkää mielessä, puhutelkaa, olkaa kuuliaiset isällenne,
harjoitelkaa ja älkää halveksiko isän rakkautta. Kasvatuksen tehtävänä oli siirtää vanhem-
man ymmärrys ja tahto toiseen, joka oli vajaavaltainen. Tämän tulosta kontrolloitiin
muun muassa kinkereillä.136 

Käytännön ohjaus perustui varsin paljon kieltojen, pelottelun, uhkausten ja lupausten
varaan. Aikuiset käyttivät myös kiusoittelua ja härnäämistä, jolla he hauskuttivat itseään,
mutta samalla kehittivät lasten älyn nokkeluutta. Rahvaan keskuudessa ei muodollisten
hyvien käytöstapojen opettamiseen kiinnitetty kovin suurta huomiota. Ne katsottiin kuu-
luvaksi säätyläisille. Mutta sosiaalinen kontrolli piti tiukasti kiinni omista perinteisistä
käyttäytymismuodoista. Rahvas ei käyttänyt puheissaan kohteliaisuuksia, joita se piti her-

132. Lagus I 1933, 15, Rosendal III 1912, 175–176, Siltala 1993, 269.
133. Lagus 1907, 160, Lagus I 1933, 94, Malmivaara 1955, 67, 72.
134. Malmivaara 1955, 67–68.
135. Malmivaara 1955, 68–69, Vuornos 1971, 15.
136. Lagus 1907, 160, Ruoppila 1954, 27–29, Pulkkinen 1979, 26, Aukia 1984, 179–181, Hämäläinen-Forslund

1987, 196.
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raskaisuutena. Mutta sitä vastoin lasten oli oltava poissa tai istuttava hiljaa, kun aikuiset
keskustelivat.137 Myös heränneet noudattivat samoja menetelmiä. Heilläkin huolenpidon
ohella kuri kuului ojennuskeinoihin, kun lapsista haluttiin karsia huonoja tapoja. Vanhem-
pien yksinoikeutta lapseen pidettiin selvänä. Omansa kanssa sai menetellä kuten halusi.
Tekemisistä tai tekemättä jättämisistä oli kuitenkin vastuussa Jumalalle, mikä sitten sää-
teli lopullista käyttäytymistä suhteessa lapsiin. Hyvän esimerkin tarjoaa Pietari Päivärin-
nan kertomus, kuinka hänen herännyt äitinsä haki hänet pois kortinpeluusta. Tämä vei jo
varttuneen poikansa riiheen ja uhkasi halolla murskata syntiä tehneen käden. Tottelevai-
nen poika ei vastustanut eikä äiti raaskinutkaan antaa näin kovaa kuritusta.138 Pelottelu
kasvatuskeinona oli yksinkertainen ja tehokas, mutta herkälle luonteelle se on voinut olla
arveluttavaa. Myös heränneitten viljelemät väkevät uskonnolliset kielikuvat saattoivat
aiheuttaa lapsissa ahdistusta, vaikka tarkoitus oli ollut aivan toinen. Vanhempien huoli
herätti yleensä lapset, eikä se ollut suurenkaan lapsijoukon kohdalla harvinaista.139 Mutta
aikuisia ”surunlapsia” yritettiin alistaa ja painostaa kääntymykseen rakkauden nimissä.
Eräänä keinona käytettiin sijoittamista sukulaisperheeseen, mikä ei kuitenkaan päästänyt
vanhempia irti lapsestaan.140 

Laguksen säilyneiden kirjedokumenttien perusteella perheessä pidettiin ja huolehdit-
tiin lapsista, sillä niin usein hän heistä kertoi. Kotoa poissaoleville hän kirjoitti ahkerasti
ja kuvasi kotiasiat hyvinkin tarkkaan sisarusten vierailta saamia lahjoja myöten.141 Käsi-
teltävänä olevana aikana lasten kuolema oli hyvin yleinen kaikissa yhteiskuntaluokissa
eikä Jonas Laguksen perhe tehnyt poikkeusta. Hänen kolmesta avioliitostaan syntyi kaik-
kiaan 15 lasta, joista vain kuusi, yksi poika ja viisi tyttöä oli elossa isän kuoleman jälkeen.
Viisi kuoli ennen ensimmäisen vuoden täyttymistä ja lisäksi kolme ennen 10-vuotispäi-
väänsä.142 Alle vuoden ikäisen lapsen kuolemaa pidettiin hyvin luonnollisena tapahtu-
mana. Sen vuoksi suhtautuminen lapseen oli varauksellista eikä häneen uskallettu kiintyä
menettämisen pelosta. Jopa hyväilyäkin koetettiin välttää.143 Runossaan ”Lapsen kuol-
lessa” Lagus kirjoitti: 

”Elämänsä alusta sen loppuun saakka
Hän eli onnellisena vihreäpukuisessa maassa-
Kevään, kesän ja syksyn hän näki.”---

Lagus vertasi viisi kuukautta eläneen lapsen lyhyttä elämää pääskysen lentoon ja per-
heen tuntemukset hän totesi: 

137. Ruoppila 1954, 109–118, Pulkkinen 1979, 27, Aukia 1984, 177–179.
138. Päivärinta 1908, 33–34, Sinnemäki 1933, 21, Teperi 1986, 50–51, Hämäläinen-Forslund 1987, 197.
139. Ruoppila 1954, 175, Malmberg 1986, 87, Siltala 1993, 272.
140.  Krook 1947, 208–209, Siltala 1993, 272. Ks. esim. Lagus I 1933, 9, 31, 33, 35, 36, 51, 52, 53, 76, 80, 94,

99, 100, 101, 103, 108, 109, 114, 141, 142, 230, 240, Lagus II 1935, 129, 138, 153, 154, 155, 157, 167, 171,
173, 175.

141. Lagus II 1935, 172.
142. Krook 1947, 336, 337, 339, Sukukirja 1984, 766. Vertailuksi voisi todeta, että Zachris Topeliuksen 8 lap-

sesta jäi eloon kolme. Hietala 1984, 25.
143. Hietala 1984, 25–27.
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”Äiti itkee, iloitsee ja valittaa,
Mutta Alba hymyilee taivaan ilossa.
---
Sinä olet rikas, mutta runoilija köyhä - 
Nuku toki hyvin maan povessa.”144 

Niin tässä kuin muissakin suruviesteissä tuli esille äidin murhe rakkaan lapsen mene-
tyksestä.145 Vuoden 1845 syksyllä kuoli Laguksen kaksi lasta, 15-vuotias Alma ja 6-vuo-
tias Jonas sekä apulaispappi Castrenin Albertina-tytär. Viestissään murheellisesta syksystä
Maalahdelle Lagus kertoi omaisten saaneen kolme perintöä: katkeran kaipauksen, rak-
kaan muiston ja todellisen varoituksen varjella autuutta. Hän kuvasi näkevänsä kauan
yksinäisestä vinttikamarinsa ikkunasta rakkaan lapsen leikkivän rannalla. Hän sanoi
samalla ajattelevansa, että näin monta selkäsaunaa yhtenä syksynä. Minulle ei näytä sopi-
van sellainen elämä, jossa harmaapäisenä näkisin lasteni ympärillä lastenlapsiani.146 

Äidin vastuu lapsesta ulottui noin 7-vuotiaaksi saakka. Se tapahtui taloustöitten ohella.
Sen ikäisenä katsottiin lapsuuden päättyneen, ja siitä lähtien hänen oli osallistuttava voi-
miensa mukaan tuottavaan työhön. Jo 4–7-vuotiaista oli osalla vakituisia työtehtäviä
kotona kykynsä mukaisesti. Samaan aikaan alkoivat myös lukuharjoitukset. Talonpoi-
kaisyhteisössä oli oikeastaan itsestään selvyys osallistua talon töihin. Samalla opittiin
aikuisena tarvittavia työtaitoja, oltiin aikuisten valvonnassa ja suojassa, vaikkei tuloksia
niinkään odotettu.147 Tosimielessä työopetus tapahtui 7–10-vuotiaille kädestä pitäen neu-
voen, ja sen jälkeen alettiin odottaa aikaansaannoksiakin. Myös sukupuoliroolit tulivat
näkyviin. Itsenäistä suoritusta vaadittiin jo 10–12-vuotiailta eikä enää oikeastaan ohjattu,
vaan harjoitettiin taitoja itse työssä. Tavoite oli, että rippikouluikään mennessä olisi hal-
littu sukupuolelle kuuluvat työt.148 Köyhälle kansalle lasten mahdolliset lisäansiot toivat
apua perheen elatukseen. Siten Pietari Päivärinnan saamat tulot lelujen myynnistä Laguk-
sen lapsille, olivat ne sitten pojan tai isän tekemiä, ja havujen hankinnasta pappilan väen-
tupaan maksetut korvaukset olivat tervetulleita lisiä isän ansioille. Ne olivat myös osoi-
tuksena Laguksen hyväntahtoisuudesta.149 Ponnistelun ja hyvin tehdyn työn palkkiona oli
leikki tai lupaus jostakin lapselle mieluisasta. Tällaista oli ilmeisesti harjoiteltu Laguksen
perheessä. Sigvart nimittäin kirjoitti 8-vuotiaana Vaasan koulusta äidilleen, että oli todella
hauska leikkiä, kun oli tehnyt ensin läksyt.150 

Pappilan perheessä ei lapsilla ollut samalla tavalla töitä kuin maalaisväestöllä. Mutta
sen tilalla oli opiskelu, joka pojilla oli valmentautumista koulua varten. Tyttöjen osalta
sitä ei Laguksen kirjeissä käsitelty tarkemmin. Vuosien 1838–1839 aikana Sofie Nor-
denkraft oleskeli Ylivieskan pappilassa toimien mahdollisesti kotiopettajana. Mutta
Lagus kertoi talvella 1855 tyttöjen käyneen säännöllisesti koulussa joka päivä Mathilda-
tädin luona. Myös Leontine Castren ja Rosa-äiti opettivat tytöille koulumaisesti ompelua,

144. OMA, YKA I C:6, synt., I Eb:1, kuoll., Lagus I 1933, 164. Albertina ”Alba” s. 6.7.1838 ja k. 14.12.1838,
Krook 1947, 347.

145. Lagus I 1933, 44.
146. OMA, PKA I C:4, synt. ja kuoll., Lagus II 1935, 152.
147. Aukia 1984, 170, Hämäläinen-Forslund 1987, 223.
148. Aukia 1984, 173–177.
149. Päivärinta 1908, 20–21, Havu 1921, 95, Teperi 1986, 155, Hämäläinen-Forslund 1987, 231.
150. Krook 1947, 339, Siltala 1993, 269.
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lukemista ja kirjoitusta, jota Jonas itsekin harjoitutti tyttäriensä kanssa.151 Poikiensa ope-
tusta hän sitä vastoin pohti varsin runsaasti. Säätyläisten koulunkäynnin aloittaminen vas-
tasi samalla tavalla varsinaisen lapsuuden loppumista kuin työntekoon ryhtyminen rah-
vaan keskuudessa. Muutosvaihe oli seitsemän vuoden iässä. Kouluun valmistauduttiin
yleensä kotiopettajan johdolla. Siten Laguksella opetettiin syksyn 1829 ja talven 1830
aikana talon omia ja Wegeliuksen lapsia. Jonaksen mielestä päivittäisestä lukemisesta
huolimatta edistys ei ollut tyydyttävää, sillä hän olisi toivonut nopeampaa etenemistä.
Huolestumista aiheutti vanhempi pojista, Sigvart ”Sigge”, jonka olisi pitänyt ryhtyä seu-
raavana syksynä varsinaiseen koulunkäyntiin, johon isä piti häntä kuitenkin vielä liian
nuorena. Hänestä vuosi kotiopettajan ohjauksessa tekisi pojalle hyvää, ja hän saisi siten
hiukan paremmat edellytykset koulunsa aloittamiseen. Kun veljekset Sigvart ja Saladin
olivat alkaneet lukuharjoitukset kotona samalla kertaa, he voisivat jatkaa niitä yhdessä
koulussakin. Tällaisen pohdiskelun jälkeen päädyttiin menettelyyn, että Herman Malm-
berg oli vuosina 1830–1831 Laguksilla kotiopettajana, isäntäväen seuralaisena ja oppi-
massa itse suomen kieltä.152 

Veljesten koulunkäynti alkoi syksyllä Vaasan triviaalikoulussa ja kotina oli Wegelius-
ten pappila Sulvassa. Sigvart oli edelleen isälle huolenaihe. Poika oli ollut niihin aikoihin
hyvin haluton lukemiseen. Jonas pelkäsi, että jos sellainen jatkuisi vielä, löytyisi koulusta
helposti samankaltaisia tovereita, joista ei Vaasan koulunuorisossa ollut puutetta. Siksi
hän murehtikin, mitä siitä mahdollisesti seuraisi. Suru sydämessään hän lähetti poikansa
ensi kertaa kotoa, mutta luotti kuitenkin Wegeliuksen isälliseen valvontaan ja uskoi voi-
vansa olla kaikesta huolimatta rauhallinen.153 Lagus aikoi hoitaa jouluksi poikien maksut,
mutta koulu loppui lyhyeen. Sigvartin elämä päättyi lokakuussa 1831.154 

Saladinin opiskelu jatkui vuoden 1832 alusta syksyllä tapahtuneeseen kuolemaan
saakka kotona, jossa Carl Gustav von Essen oli nyt vuorostaan oppimassa kieltä ja opetta-
massa lapsia. Hänen ryhmässään olivat mukana ainakin Saladin, Wegeliuksen Jakob
Esaias ”Jaspen” ja Otto Mauriz von Essen, Laguksen kasvattipoika. Myös Lagus itse osal-
listui opetustyöhön.155 Lähteistä ei käy selville, opettiko Essen myös kylän lapsia. Mutta
hyvinkin uskottavaa olisi, että niin tapahtui. Nimittäin Päivärinta, joka osasi lukea 5-vuo-
tiaana, on kertonut, että hän halusi oppia myös kirjoittamaan. Hänen isänsä palkkasi sii-
hen tehtävään heidän vuokraisäntänsä pojan, joka kävi Essenin koulua. Tämän opetustyön
tuloksista ei ole tietoa, mutta Päivärinta on maininnut käyneensä myöhemmin itse Laguk-
sen vapaaehtoista koulua. Hän on kirjoittanut, miten kappalainen opetti kylän nuorukai-
sille kirjoitusta ja luvunlaskua.156 

151. Lagus I 1933, 102, 108, 226, Lagus II 1935, 142, 144, 173, Krook 1947, 114, 244, 263, Uusi sukukirja II
1943–1946, 358. Mathilda Meuerling oli Jonaksen Elisabeth-sisaren tytär. Leontine Castren oli Laguksen
apulaisen Zachris Castrenin puoliso ja Jonaksen kälyn Elisabeth Reuterin os. von Essenin tytär. Neiti Sofie
Nordenkraft oleskeli herännäispappiloissa ja oli mm. Laguksen 1838 ja 1839 kastettujen Albertinan ja
Jonaksen (II) kummi sekä N.G. Malmbergin Amanda-vaimon ystävä. OMA, YKA IC:6, syntyneet ja kaste-
tut 1825–1846, Lagus I 1933, IX–X, Siltala 1993, 518.

152. Lagus I 1933, 5, 6, Lagus II 1935, 124.
153. Lagus I 1933, 7–9.
154. OMA, YKA I Eb:1, kuoll., Krook 1947, 339, Lagus II 1935, 126, 129.
155. Lagus II 1935, 127–128.
156. Päivärinta 1908, 18–19, Havu 1921, 15, Teperi 1986, 124.
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3.5 Vaikutus ystäviin

Jonas Laguksen opetuksen päämuoto oli puhe erilaisissa tilaisuuksissa sekä yksilölliset
kamarikeskustelut. Mutta hänen erityisesti harrastamansa henkilökohtaisen puhutteleva
opetustapansa oli kirjeet, joiden sanoma ei välttämättä jäänyt vain sen saajan omaisuu-
deksi. Ajan tavan mukaan niitä kierrätettiin, luettiin yhdessä, levitettiin kopioina laajalti-
kin tai niiden sisällöstä kerrottiin, vaikka Lagus oli varoittanut levittämästä niitä. Kielto
liittyi ehkä siihen, että hän pyrki henkilökohtaiseen ohjaukseen ja toisaalta ne saattoivat
käsitellä asioita, joita hän ei halunnut julkisuuteen.157 

Lagus korosti opetuksessaan miten tullaan uudeksi ihmiseksi. Yhtenä kolmesta pääoh-
jeesta oli päivittäinen Jumalan sanan tarkastelu oikealla tavalla lukemalla tai kuuntele-
malla.158 Hän toi esille, ettei hän kirjoita opettajana eikä lähetä kirjeitä siksi, että olisi
vastaanottajaa parempi tai pitäisi itseään jonakin. Hän muistutti, että heränneet tavallisesti
puhuvat tavatessaan toisiaan. Kun ei voi käydä toisten luona, käytetään muunlaisia vies-
tejä. Hän käski ottamaan vaarin sanoistaan. Kuitenkin hän kehotti tekemään sen vielä
enemmän Raamatusta ja Wilcoxin ”Hunajanpisaroista”. Niitä hän ohjasi tutkimaan ahke-
rasti ja punnitsemaan mielessään.159 Näin Jonas Laguksen henkilökohtaiset suhteet tiet-
tyihin avainihmisiin, hänen vierailunsa ja kirjallinen yhteydenpitonsa olivat eräänä mer-
kittävänä suorana tai epäsuorana taustatekijänä savolais-keskipohjalaisen herännäisyyden
levitessä 1830-luvun alkupuolelta lähtien Kalajokilaakson ulkopuolelle.160

Jo lokakuussa 1829, ennen Ylivieskan herätystä, Lagus innosti Wegeliusta jatkamaan
keväällä aloittamiaan iltavirsitilaisuuksia, vaikka ne poikkeavatkin perinteisistä tavoista.
Samalla hän suositteli Lutherin saarnoja korkeatasoisina muihin verrattuna. Ylivieskan
herätyksen alettua hän kertoi langolleen tiedoksi ja mahdolliseksi ohjeeksikin menettely-
tavoistaan ohjata kääntyneitä ja kehui Malmbergin aikaansaannoksia samassa työssä ja oli
iloinen hänen kehittymisestään ja saavutuksistaan. Heidän läheinen työtoveruutensa mer-
kitsi myös sitä, että Malmberg sai itselleen ystävältään kypsyyttä ja uusia näkökulmia,
joita Lagus katsoi tältä vielä puuttuvan vuonna 1830.161 

Nähtävästi kansasta lähteneistä vaikutteista Kalajokilaaksossa vuosina 1831–1833
alkaneen uskonnollisen heräämisen maantieteelliseksi keskukseksi muodostui vuoden
1836 loppuun mennessä naapureina olleet Ylivieskan ja Nivalan (silloisen Pidisjärven)
kappelikunnat. Vaikka Kalajoelle tuli 1830-luvun aikana useita nuoria herännäisyyteen
liittyviä pappeja, Lagus säilytti heihin kasvattajan henkisen ja hengellisen aseman.162

157. Lagus I 1933, 25, Lagus II 1935, 158, Rosendal III 1912, 355–356, Krook 1947, 324, 368, Remes 1995a,
350–351.

158. KA, SKHSA A 53–57, Jonas Lagus Inledning, 41–44.
159. Lagus 1907, 58, 167, 197–198, Lagus I 1933, 75, 103–104, 130, 219, 222.
160. Krook 1931, 176, Seppo 1987, 74.
161. Lagus I 1933, 4–5, 7–8, 16, Lagus II 1935, 124, Kares 1981, 51–54, 68. Kares pitääkin Niilo Kustaa Malm-

bergia Laguksen hengellisenä oppilaana.
162.  Lagus I 1933, 69–70, 124, Murtorinne 1992, 137, Toiviainen 1999, 16. Ko. pappeja olivat N.G. Malmber-

gin lisäksi, tämän veli Herman, joka tosin ei lopulta kuulunut pietisteihin, Alavieskasta K.J. Kemell, joka
suomensi Tomas Kempiläisen Kristuksen seuraamisesta-kirjan, Rautiosta K.A. Keckman, apulaispappi
A.N. Holmström, Laguksen pappilassakin oleskelleet C.G. von Essen ja J.E. Wegelius, J. Hemming, L.H.
Laurin ja F.O. Durchman. Etelä-Pohjanmaalta voi tässä yhteydessä mainita mm. J. Wegeliuksen, F.M.
Topeliuksen, E. Svanin, J.M. Stenbäckin, Z.U. Galleniuksen, W. Österbladhin ja L.J. Achrenin. Krook
1947, 59–62.
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Heidän ympärilleen liike sai uusia vaikutuspisteitä jokivarressa sekä levisi myös pohjoi-
semmaksi Pyhäjokivarteen sekä Etelä-Pohjanmaalle. Siellä papiston kääntyminen alkoi
ensin ruotsinkielisissä seurakunnissa. Siihen vaikuttavia tekijöitä olivat seudulla 1700-
luvulta jatkuva ”vanhalukijain eli vanhakristittyjen” perintö ja kielestäkin johtuen ruotsa-
lainen schartaulaisuus. Myös Raamattu- ja lähetysseurain työn tukeminen edisti herä-
tystä.163 

Ruotsinkielisen Etelä-Pohjanmaan ohjaajaksi Jonas Lagus alkoi nousta vuodesta 1833
alkaen. Sitä luonnollisesti edisti juuri siellä vaikuttava laaja sukulais- ja tuttavapiiri sekä
runsaat kirje- ja tapaamisyhteydet näitten kanssa. Noihin aikoihin hän ryhtyi kirjeitse neu-
vomaan ja ojentamaan Vöyrin ajan keskustelukumppaneitaan: lankoaan Wegeliusta,
setäänsä Eliasta ja ystäväänsä Mathias Achrenia. Tähän todennäköisesti oli osasyynä
Laguksen näkökannan kehitys noista vuosista, joiden jälkeen hänen ajattelunsa oli muut-
tunut Ylivieskan herätyksen mukana käytännön ja taipumattoman pietismin suuntaan.164

Wegelius sitä vastoin oli vielä Achrenin katsomuksen vaikutuksessa. Niinpä langoksille
puhkesikin keväällä 1833 mielipide-eroja eräissä herännäisyyden keskeisissä kysymyk-
sissä. Siinä yhteydessä Lagus moitti Wegeliusta maailmallisuudesta, ja tämä puolestaan
piti Lagusta lakihenkisenä, joka pyrkii kokoamaan itselleen ansioita eikä luota Kristuk-
seen. Lagus selitti pitkässä kirjeessä kantaansa ja erimielisyyksiä osin sen syyksi, että he
voivat etäällä ollen ilmaista ajatuksiaan vain kirjallisesti. Tunninkin kasvokkain tapahtuva
keskustelu veisi heitä lähemmäksi kuin miten tahansa laaja kirjeenvaihto. Kiista oli rat-
kennut talveen 1835 mennessä, koska Lagus totesi kahteenkin kertaan, että hän ajatteli
käsittävänsä vanhurskauttamisen ja pyhityksen samalla tavalla, toisin kuin Achren.
Lisäksi Lagus sanoi Achrenin kulkevan eksyksissä ja toivoi tämän rukoilevan Jumalaa
poistamaan ymmärtämättömyyden itsestään.165 Syksyllä 1835 Lagus käsitteli useassakin
kirjeessä Wegeliukselle Elias-setänsä Vaasassa pitämiä saarnoja liian maailmallisina.
Sedän mukaan kristityn velvollisuus olisi poikkeuksetta osallistua kaikkiin maallisiin
huvituksiin. Lagus kiitti Wegeliusta, että tämä oli oikaissut hänen setäänsä ja totesi, että
hän on henkilönä minulle rakas, mutta totuus on kuitenkin rakkaampi. Saman vuoden
aikana hän kertoi ilonsa Maalahden nuorison heräämisestä ja ohjaili lankoaan estämään

163.  Ylikangas 1979a, 30, 205–206, Murtorinne 1992, 138. 
”Vanhakristityt” jatkoivat 1700-luvun varhaisempaa herännäisyyttä eri paikkakunnilla. Ks. esim. Ruuth
1922, 133–134, Krook I 1931, 50–53.
Henrik Schartau (1757–1825) oli Lundin ympäristössä vaikuttanut pappi. Hän päätyi kirkollisen ortodok-
sian ja herrnhutilaisuuden vaikutuksesta uskonkäsitykseen, jossa pietismin herätyskristillisyyteen yhtyi
puhdasoppisuuden kirkollisuus. Hän korosti kirkollisen viran asemaa ja puhtaan opin merkitystä pannen
painoa raamatullisesti opetettavalle ainekselle. Hän sai huomattavaa jalansijaa varsinkin Göteborgin hiippa-
kunnassa. kuului ruotsalaisen uskonnollisen elämän merkkimiehiin ja vaikutti etevänä saarnaajana ja sie-
lunhoitajana Lundin ympäristössä pappina 40 vuotta. Karjalainen 1988, 29–31, Kjellberg 1994, 91–107.
Schartaun kirjoitukset herättivät meillä harrastajia ruotsinkielisten heränneitten piirissä, erityisesti Helsin-
gin opiskelevan nuorison ja Uudenmaan vanhemman väen keskuudessa. 1830-luvun puolivälissä Pohjan-
maan ruosinkielisissä seurakunnissa oli myös Schartaun vaikutusta. Hänestä vaikutteita saaneita pappeja
Krook mainitsee mm. E. Svanin, F. Östringin, L.J. Achrenin, Stenbäckin veljekset ja Hedbergin serkukset.
Myös J. Wegeliuksella ja Jonas Laguksella oli samankaltaisia näkemyksiä. Akiander VII 1863, 285, Krook
I 1931, 33–34, 202–204, Krook 1932, 231, 236, 237, 238, Ruuth 1936b, 164, 169, Karjalainen 1988, 29–31.

164. Krook I 1931, 188–189, Ylikangas 1979, 35.
165. Lagus 1907, 103–107, 111–114, Lagus I 1933, 9–1, 16, 18.
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sen hurmoksellisuutta. Hän neuvoi heräävän nuorison liikutuksia pelkäävää Wegeliusta
kiittämään Jumalaa syntyneistä kääntymisistä sekä kehotti seuraamaan liikettä ja selittä-
mään sen jäsenille, missä tilassa he ovat.166 

Laguksen työtapaan kuului olennaisesti kirjeiden ohella sukulais- ja puhujamatkat,
jotka joskus saivat tarkastuksen luonteen. Matkasta, jonka hän teki talvella 1836 Etelä-
Pohjanmaalle, hän kiitoskirjeessään Wegeliukselle arvosteli käyntikohteittensa ja siellä
olevien ystäviensä hengellisen tilan, minkä totesi tyytyväisenä hyväksi. Kirjoittipa hän 5.
joulukuuta 1836 Wegeliukselle, että hänellä olisi ilo ensi talvena tehdä heidän luokseen
virkistysmatka, joka ei olisi valvontakäynti.167 

Paljolti lienee ollut Laguksen vaikutusta se, että 1830-luvun puolivälissä Etelä-Pohjan-
maan herätys suuntautui savolais-keskipohjalaisuuteen. Samalla se vahvisti Pohjan-
maalle ominaista liikkeen pappisjohtoisuutta. Ensimmäiseksi keskuspaikaksi kehittyi
Lapuanjoen suupuolen Maalahti, Vöyri ja Uusikaarlepyy. Maalahden arvostettu kirkko-
herra ”kolmen tieteen tohtori” Jakob Wegelius oli näkyvin edustaja. Hänen ja Laguksen
yhteydenpito jatkui jälkimmäisen kuolemaan saakka vierailuin ja kirjein.168 

Juuri Jakob Wegelius oli se, jonka kautta Laguksen hengellinen vaikutus ulottui koko
seudulle. Maalahden vieraanvarainen pappila oli Vaasan tienoon heränneitten avoin käyn-
tipaikka, johon tultiin kauempaakin. Lagus seurasi mielenkiinnolla ja huolehtien Wegeli-
uksen ympärille kerääntynyttä pappien ryhmää, johon kuului aiemmin myös romantiikan
aatteita saaneina muun muassa Edvard Svan, Frans Mikael Toppelius, Lars Johan Achren,
Johan Mikael Stenbäck, Fredrik Östring, Wilhelm Österbladh ja Jakob Esaias Wege-
lius.169 Näistä Svan oli Wegeliuksen apulainen ja vävy, joka senkin takia oli perhekoh-
taisten vierailujen kautta yhteydessä Lagusten kanssa. Lagus näyttää pitäneen Svania
eräänlaisena luottomiehenään, sillä kesällä 1834 hän toivoi saavansa tästä kirjallista avus-
tajaa. Seuraavana keväänä hän pyysi tältä erityisen tarpeellisena pitämäänsä käyntiä Oris-
bergissä ja Vöyrillä, Toppeliuksen ja Stenbäckin luona, sillä tämän olisi Wegeliusta nuo-
rempana helpompi matkustaa. Toisaalta hän koetti vakuuttaa tälle oikeaa uskoa. Niinikään
merkillepantavaa on, että F.G. Hedberg kuului Svanin ystäviin jo ennen Laguksen kohtaa-
mistaan.170 

Jonas Laguksen serkku Frans Mikael Toppelius kuului myös Wegeliuksen piiriin. Hän
oli tuolloin Orisbergin ruukinsaarnaajana ja opettajana. Toppelius ja Lagus olivat edelli-
sen lyhyeksi jääneen elämän ajan suorassa ja kiinteässä yhteydessä keskenään, joten
Lagus ilmeisesti luki hänetkin läheisiinsä.171 Toppeliuksella saattoi olla laguslaista ajatte-
lua jo siltä ajalta, kun hän oli Kalajoella vuosina 1828–1830 Laguksen läheisyydessä.

Wilhelm Österbladh liittyi myös Wegeliuksen ystäviin ja oppilaisiin ollessaan väliai-
kaissaarnaajana Petolahdella, josta muutti vuonna 1835 Töysään. Hän vaikutti siellä
herättäjänä, mutta piti edelleen yhteyttä Maalahdelle ja oli myöhemmin myös Alavies-
kassa, 15 kilometrin päässä Laguksesta. Lagus kantoi huolta hänenkin kehityksestään.
Hän totesi joulunaikaan 1835 kirjeessään Wegeliukselle, että nyt tavattuani Österbladhin

166. Lagus 1907, 118–126, Krook II 1931, 10, 352, Lagus I 1933, 21–26.
167. Lagus 1907, 126–129, Lagus I 1933, 26–27.
168. Lagus 1907, 114, 151, Krook II 1931, 2, 8, 16, Lagus I 1933, 9,18, 67.
169. Krook II 1931, 14–15.
170. Lagus 1907, 110, 113, 131, HYK, LEA, coll 225, F.G. Hedbergin kok., Krook II 1931, 17, 19–21, Takala I

1929, 234.
171. Krook II 1931, 21–22.
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havaitsin, ettei hänen työnsä jää hedelmättä.172 Tähän ruotsalaisalueen herännäispapis-
toon liittyi myös Wegeliuksen perheen vanhin poika Jakob Esaias, joka jo nuorena yliop-
pilaana herätyksen leviämisen aikoihin saarnasi isänsä pastoraatin kirkoissa. Hän lienee
saanut vaikutteita myös suoraan Lagukselta, oleskellessaan Ylivieskan pappilassa vuosina
1832 ja 1833 samaan aikaan kuin Carl Gustaf von Essenkin. Lagus kertoi joulukuussa
1833 kirjeessään Toppeliukselle, että nämä kaksi hänelle rakasta nuorukaista lähtevät
huomenna talosta.173 Huomattavaa on, että Ylivieskan herätys puhkesi juuri noina vuo-
sina ja se vaikutti ilmeisesti pappilassa olleisiin nuoriin miehiin.

Stenbäckin perheeseen Lagus tutustui läheisesti asuessaan heidän pappilansa pihara-
kennuksessa Vöyrin apulaisvuosinaan. Veljekset Lars ja Johan (Janne) olivat päivittäin
kosketuksissa Jonaksen kanssa. Mutta sen merkitys taisi silloin olla enemmän romanttis-
kirjallista laatua kuin pietististä, sillä Laguskaan ei ollut vielä löytänyt omaa suuntaansa.
Pappilan piirissä vallitsi neologian henki, joskin seudulla alkoi esiintyä vakavampaa pie-
tismin piirteistä siirtymäkauden uskonnollisuutta. Johan Stenbäck liittyi avioliiton kautta
Wegeliuksen perheeseen ja siten myös Laguksen huolehtivaan piiriin. Lagus totesikin
huhtikuussa 1834 kuulleensa Jannesta kehittyneen kunnon miehen, ja seuraavasta vuo-
desta lähtien hänet luettiin kuuluvaksi heränneisiin.174 

Laguksen merkitys Lars Stenbäckin uskonnolliseen kehitykseen sen eri vaiheissa on
vaikeampi arvioida kuin Johan-veljen kohdalla. Larsin ensimmäinen uskonnollinen
havahtuminen tapahtui vuonna 1827 Laguksen pitämän rippikoulun aikana. Otaksutta-
vasti hänelle muodostui tällöin ihannekuva uskonnonopettajan tehtävästä. Hänen toinen,
nimenomaan pietistinen, heräämisensä tapahtui kevään 1835 aikana kotonaan Stenbäckin
pappilassa, kun hän ja ystävänsä Johan Jakob Östringin oleskelivat siellä kevätlukukau-
den kesken opintojensa yliopistosta erottamisen takia. Tämä sai aikaan sen, että Vöyrin
pappilan väestä tuli heränneitä.175 Todennäköisesti Schartaulla oli huomattava merkitys
Stenbäckille, joskin hänen ystäviensä mielestä Lagus on leimannut hänenkin kristillistä
ajatteluaan.176 

172. Lagus 1907, 124, Colliander 1907, 393, 468, 667, 1108, Krook II 1931, 20–21, 23, Lagus I 1933, 25, 211,
Lagus II 1935, 176, Murtorinne 1992, 138.

173. Lagus I 1933, 128, 135, Lagus II 1935, 128–129, 133, Ruuth 1915, 122, Krook II 1931, 23. 
174. Lagus 1907, 131, Lagus I 1933, 15, Sandelin 1912, 211, Aspelin-Haapkylä 1917, 29, 37, Krook II 1931,

43–45, 47, 50, 51, 53, Alanen 1947, 382.
175.  Aspelin-Haapkylä 1917, 26–34, 138, 181, Krook II 1931, 43–47, Karjalainen 1988, 22, 26.

Lars Jakob Stenbäck (1811–1870) oli runoilija, lehtimies, pappi ja koulumies. Hän opiskeli humanistisia
aineita 1828–30 Helsingin yliopistossa, Uppsalassa 1830–32 ja 1832–37 Helsingissä. Sinne oli muodostu-
nut pohjalaisen osakunnan piiriin aktiivinen kulttuuriharrastajien ryhmä, jossa keskeistä osaa veti lahjakas
Johan Jakob Östring (1813–1836). Lars Stenbäck liittyi siihen innolla mukaan. Kun Stenbäck ja Östring
osallistuivat erääseen protestikokoukseen heidät erotettiin yliopistosta kevätlukukaudeksi 1835. Sen ajan
pojat oleskelivat Larsin kotona Vöyrillä. Herätyksen saatuaan Lars siirtyi opiskelemaan teologiaa. Hän toi-
mitti Evangeliskt Weckoblad-lehteä 1839–1841, oli Vaasan yläalkeiskoulun rehtorina 1845–55, Helsingin
yliopiston pedagogiikan professorina syyslukukauden 1855 ja Isonkyrön kirkkoherra 1856–58. Hän mm.
laati ehdotuksen ruotsalaiseksi virsikirjaksi, joka korjattuna ilmestyi 1866. Ennen kääntymistään hän kuului
Runebergin kirjalliseen piiriin. Hänet muistetaan lähinnä kulttuurikiistan Runebergin uskonnollisen käsi-
tyksen sisältävän ”Vanhan puutarhurin kirjeiden” vaiheilta käydystä polemiikista. Puutarhurin Rosa-tyttä-
ren esikuvaksi sopii hyvin J.J. Östring, jolta odotettiin paljon, mutta joka pian herätyksen saatuaan sairastui
ja kuoli kesken opiskelujensa. Opiskelunsa loppuajan Stenbäck oli yksi ns. herännäisylioppilaiden johta-
jista. Heränneitten rivien hajotessa 1850-luvulla hän suuntautui Beckin raamatulliseen suuntaan. Aspelin-
Haapkylä 1917, 136, 176, Krook II 1931, 205, Ekelund 1964, 349–357, 629.

176. Aspelin-Haapkylä 1917, 124, 181, Takala I 1929, 132, 234, Krook II 1931, 211, Karjalainen 1988, 27, 29.
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Lars Johan Achren ja Fredrik Östring kuuluivat myös ruotsinkielisen Pohjanmaan
1830-luvun nuoriin herännäispappeihin. Heidän alkuvuosissaan ei näytä olevan suoraa
yhtymäkohtaa Lagukseen, mutta kymmenluvun lopulta lähtien kumpikin kuului hänen
joukkoonsa. Achren kirjoitti isälleen valmistuttuaan papiksi keväällä 1833 pelkäävänsä
Helsingin tietojensa perusteella Lagusta lahkolaiseksi ja halusi pysytellä ainakin maantie-
teellisesti hänestä etäällä. Hän tulikin vuonna 1834 apulaiseksi Oravaisiin eli lähelle
Wegeliusta, Svania ja Stenbäckiä, jotka olivat silloin jo laguslaisia. Tätä kautta Achren-
kin lienee liittynyt opillisesti vuoteen 1837 mennessä Lagukseen.177 Fedrik Östring
(1810–1853) oli ruotsinkielisen Pohjanmaan suuri herättäjä, jonka mukaantulo pietistei-
hin tapahtui vuoden 1836 lopulla Kruunupyyssä. Hänellä oli jo opiskeluaikana yhteyksiä
heihin liittyneitten ylioppilastovereiden kanssa, sillä olihan velimies Johan Jakob vahvasti
mukana siinä toiminnassa. Hänen suhteensa kääntyivät aluksi Vöyrille Stenbäckin suun-
taan. Mutta mahdoton ei ole sekään ajatus, että taustalla olisi ollut Kalajokilaakson herä-
tys. Tuo jokilaakso kuului silloin Kokkolan kauppa- ja teollisuusreviiriin, ja muun muassa
Lagus käytti ulkomaan postiosoitteessa Kokkolaa. Nämä yhteydet saattoivat vaikuttaa
Östringin kehitykseen. Vaikka Laguksen kirjeenvaihdossa hän ei näkyvästi esiinnykään
ennen vuotta 1840, on heillä todennäköisesti ollut yhteistyötä jo sitä ennen, koska Lagus
avusti Östringiä tuomiokapitulille lähetetyn valituskirjelmän laadinnassa vuonna 1838.178

Aikaisempi kansanherätys ja mystikkoliikkeet olivat muokanneet maaperää Lapuan-
joen suomenkielisellä alueella, jonne herätykset levisivät myös ruotsinkielisistä seurakun-
nista. Mutta varsinainen läpimurto tapahtui pohjoisempaa siirtyneiden pappien ympärille.
Österbladh ja Achren olivat ensimmäiset herätystyön aloittaneet muuttopapit. Kun sitten
Durchman ja Malmberg tulivat 1830-luvun lopulla maakuntaan, herännäisyyys paisui
suorastaan kansanliikkeeksi. Varsinkin seuraavalla kymmenluvulla runsaasti nuoria ja
innokkaita pappeja liittyi joukkoon. Ennen kaikkea Malmbergin ansiosta Etelä-Pohjan-
maan suomenkielinen herätys joutui välittömään kosketukseen savolaisen ja keskipohja-
laisen pietismin kanssa.179 Mutta toisaalta on otettava huomioon Laguksen taustamerki-
tys. Esimerkiksi kaikki edellämainitut työntekijät olivat olleet jossain vaiheessa hänen
ystäviään tai työtovereitaan.

Pohjalaisen papiston piirissä levinnyt herätys ei rajoittunut vain kotimaakuntaansa,
vaan sen vaikutus ulottui jo 1830-luvulla pääkaupunkiin saakka. Siellä opiskelevien poh-
jalaisylioppilaiden piirissä alkoi viritä kotiseudulta saatujen kosketusten pohjalta herä-
tystä, syntyi niin sanottu lukupiiri. Tämän Helsingissä aluksi ylioppilaspietisteiksi hauku-
tun ryhmän keskeisimmät vaikuttajat olivat Carl Gustaf von Essen, Lars Stenbäck ja
Julius Immanuel Bergh. 

177. Krook II 1931, 70, 83, 85–86, Lagus I 1933, 44, 45.
178. Akiander VI 1862, 277–278, Rosendal II 1905, 107, Krook II 1931, 100, 106, 107, 143, 249, Lagus I 1933,

37, 38, Siltala 1992, 52.
179. Murtorinne 1992, 138–140.
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Laguksen vaikutus lienee ollut näistä voimakkain ensin mainitussa, Stenbäckiin se sit-
tenkin saattoi olla heikkoa, ja Berghin kanssa hän ystävystyi vasta myöhemmin.180 

Carl Gustav von Essen kiinnittyi Laguksen perheeseen sukulaisuuden kautta, sillä Yli-
vieskan pappilan emäntä oli hänen tätinsä. Hän vieraili sekä vietti siellä loma-aikojaan
kouluvuosina ja opiskelujensa alkuaikoina. Hänen uskonnollisen kehityksensä kannalta
ratkaisevia lienevät olleet vuodet 1831 ja 1832, jolloin hän oli Ylivieskassa kotiopettajana
ja oppimassa suomen kieltä. Herätyshän puhkesi juuri tuolloin seurakunnassa. Sen täytyi
koskettaa häntäkin henkilökohtaisesti, sillä varmaan aihe oli keskustelun kohteena pappi-
lassa, kuten Essen on kertonutkin. Tuolloin 17-vuotiaan omaksumasta vahvasta pietis-
mistä oli osoituksena vaikuttava esitys vuonna 1832 Maalahdella, toisen tätinsä pappi-
lassa pidetyissä häissä, joissa hän nuoruuden koko tarmolla pitämällä voimakkaalla
puheellaan sai tanssin taukoamaan. Samaten hän sai aikaan herätystä Kimon ruukissa ja
sen ympäristössä.181 

Essen oli pohjalaisen pietismin ensimmäinen merkittävä edustaja omassa osakunnas-
saan. Sen mukaan ylioppilasherätys katsotaan alkaneeksi hänen ympärillään kevätluku-
kaudella 1834. Osakunnassa käytiin kiivaitakin keskusteluja uskonnollisista kysymyksistä
sekä kokouksissa että omassa ”Veckobladet”-lehdessä. Mielenkiintoista on, että vielä sil-
loin heränneitten ylioppilaiden vastustajana esiintynyt Lars Stenbäck kirjoitti kuten Lagus
konsanaan, mitä tarvitaan tullakseen kääntyneeksi. Se merkitsi kolmea seikkaa: Jumalan
sanan lukemista, valppautta ja rukousta.182 

Essen säilytti siteet herätyksensä alkulähteille seuraavinakin vuosina. Hän vieraili Yli-
vieskassa kesällä 1835, minkä käynnin jälkeen Lagus ilmaisi tyytyväisyytensä oppilaansa
kehitykseen. Ollessaan Kiteellä kotiopettajana vuosina 1835–1836 hän oli kirjeenvaidossa
Laguksen kanssa sekä kävi kotilomallaan myös elokuussa 1836 Ylivieskassa. Kesällä
1837 hän oli kotonaan Kimossa, jossa tapasi Laguksen.183 Hän palasi yliopistoon jatka-
maan lukujaan syyslukukaudella 1837 ja liittyi Stenbäckin ja Berghin rinnalle voimak-
kaassa kasvussa olevan ylioppilaspietismin johtajistoon. Heistä onkin sanottu, että Bergh
kamppaili ajatuksin, Stenbäck kynällä ja Essen kielellä. Heidän vetämänsä ryhmä irtaan-
tui osakunnan kansallisromanttisesta piiristä ja alkoi kokoontua hartaustilaisuuksiin luke-
maan muun muassa Schartaun kirjoituksia ja keskustelemaan. Keskinäisen seurustelun
lisäksi tällä ylioppilaspiirillä oli myös kiinteä yhteys Nurmijärvellä vaikuttavaan

180. Carl Gustaf von Essen (1815–1895) oli Kimon ruukin isännöitsijän poika, jonka täti oli Jonas Laguksen
puoliso. Hän tuli ylioppilaaksi Vaasan koulusta 1830 ja oleskeli ainakin kesät 1831 ja 1832 Ylivieskan pap-
pilassa kotiopettajana ja oppimassa samalla suomea. Hän keskeytti yliopisto-opintonsa vuosiksi 1835–36
toimien silloin kotiopettajana Kiteellä. Hän palasi jatkamaan opintojaan Helsinkiin syksyllä 1837. Hänet
vihittiin maisteriksi yliopiston riemuvuonna 1840. V. 1849 hänestä tuli Ylihärmän ja 1862 Ilmajoen kappa-
lainen. Hän valmistui teologian tohtoriksi 1864 ja hän oli Helsingin yliopiston käytännöllinen teologian
professorina 1867–1876. Vuonna 1877 Porvoon hiippakunnan papisto äänesti häntä ehdolle Porvoon piis-
panvaaliin, mutta hän kieltäytyi ehdokkuudesta. Essen oli keskeisenä vaikuttajana Etelä-Pohjanmaan papis-
ton erotessa Malmbergista Ylihärmän kokouksessa ja hän liittyi raamatulliseen suuntaan. Hän osallistui
mm. virsikirjauudistustyöhön sekä kirkko- ja eriuskoislakikäsittelyyn. Ruuth 1915, 122–127, Krook II
1931, 24–25, Remes 1995a, 145.

181. Lagus II 1935, 133, Rosendal I 1902, 277–278, 286, 384–387, Ruuth 1915, 122, Helanen 1937, 301.
182. KA, SKHSA A 53–57, Jonas Lagus, Inledning, 41–45, Takala I 1929, 131–132, Krook II 1931, 199, 201,

Lagus II 1935, 132, Helanen 1937, 300–301.
183. Lagus 1907, 116–117, Krook II 1931, 32, 35–36, 38–39, 227.
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J.F. Berghiin ja F.G. Hedbergiin hänen ollessa Lohjalla. Yliopistopietistien merkitys oli,
että he toivat syrjäseutujen liikkeen pääkaupunkiin ja sen sivistyneistön piiriin ja tietoi-
suuteen 184 

Myös Hedberg (1811–1893) kuului Laguksen oppilaisiin. Heidän ystävyyssuhteensa
alkoi kesällä 1836, jolloin Hedberg kävi Pohjanmaalla. Hän kirjoitti tuon tapaamisensa
jälkeen hyvin kunnioittavasti Laguksesta, jonka tunsi jo aiemmin nimeltä ja maineelta
Essenin ja Svanin kertomusten perusteella. Hän kertoi löytäneensä Laguksesta sitä, mitä
etsi ja toivoi. Hän ilmaisi kyseisen kohtaamisen perusteella Laguksesta, että tämä oli
hänen hengellinen isänsä. Lagus puolestaan arvioi Hedbergiä: ”Jos Suomessa on joku
kunnollinen, kristillinen ja jalo pappi, Hedberg on sellainen.” Lagus vieraili Tukholman
matkansa jälkeen syyskuussa 1837 Lohjalla Hedbergien luona.185 

Jonas Laguksen opetuksen välitön ja välillinen vaikutus ulottui 1830-luvun alkupuo-
lelta lähtien Kalajokilaakson ulkopuolelle. Hän piti henkilökohtaisesti yhteyttä tiettyihin
avainihmisiin vierailujen ja kirjeenvaihdon kautta. Tämä oli joko suorana tai epäsuorana
merkittävänä taustatekijänä, että savolais-keskipohjalainen herännäisyys levisi Etelä-Poh-
janmaan kummallekin kielialueelle. Se ulottui pohjalaisopiskelijain mukana nopeasti
myös pääkaupunkiseudulle ja tavoitti kulttuuripiirejä.

184. Ruuth 1915, 123, Aspelin-Haapkylä 1917, 224, Krook II 1931, 227, Murtorinne 1992, 140.
185. Kristillisiä Sanomia 23/1859, Akiander VI 1862, 279, HYK, LEA, Coll. 225, Fredrik Gabriel Hedbergin

kokoelma, Krook II 1931, 206–207, Lagus I 1933, 39, 41, 49, 43, 47, 218.



4 Uudet haasteet (1834–1845)

4.1 Ystävystyminen Paavo Ruotsalaisen kanssa

Lähtökohdaltaan Jonas Lagus kuului pohjalaiseen, ihmisen aktiivisuutta korostavaan pie-
tismin linjaan, johon kuului voimakas toiminnallisuus, samalla kun se maakuntien rajat
ylittävänä hengenliikkeenä tuli niin sanotun suuren yleisön tietoisuuteen. Mutta 1830-
luvun lopulta hän alkoi siirtyä savolaiseen, passiiviseen suuntaukseen. Muutos ei suin-
kaan tapahtunut nopeasti, sillä hän jatkoi piispantarkastuksen jälkeen vielä seuraavalla
kymmenluvulla entistä laajempaa monipuolista ulospäin vaikuttavaa työtä ja suunnittelua.
Hänen elämässään oli tapahtunut 1830-luvun puolivälin tienoilla merkittäviä muutoksia.
Perhepiirin toistuvat sairaudet ja kuolemantapaukset kypsyttivät häntä henkisesti. Kesäl-
lä 1837 hän solmi avioliiton varakkaan vaasalaisen kauppiaanlesken Albertina Widmar-
kin o.s. Gananderin kanssa. Uusi puoliso oli toiminut aktiivisesti kotikaupunkinsa herän-
neissä, joille oli ominaista kiinnostus lähetystyöhön. Samoihin aikoihin hän oli valmis
kohtaamaan Paavo Ruotsalaisen.1

Ruotsalainen teki aloitteen kosketuksen saamiseksi Kalajokilaakson herännäispappei-
hin. Jo maaliskuussa 1833 hän kävi Kalajoen markkinoilla ja tapasi seudun heränneitä,
mutta pappien suhteen matkan pyrkimys ei liene onnistunut. Seuraavan vuoden hellun-
taina hän kuunteli Nivalan kirkossa Malmbergin saarnan, mutta lähempää yhteyttä ei syn-
tynyt vieläkään. Hän vieraili syksyllä uudestaan Nivalassa ja arvosteli julkisesti Malmber-
gin opetusta.2 Tässä vaiheessa Ruotsalaista välttelevä Lagus varautui kohtaamaan hänet ja
pyysi Johan Fredrik Berghiltä lokakuussa 1834 tietoja tästä.

”Olen kuullut puhuttavan eräästä karjalaisesta talonpojasta nimeltä Paavo Ruotsa-
lainen. Jos veli voit, niin tee minulle lähemmin selkoa millainen hän on.” 3

1. Häyrynen 1929, 52–53, Remes 1995a 132–135, 138, 330–332, Liite 1.
2. Akiander VI 1862, 215, Rosendal I 1902, 200.
3. Akiander VI 1862, 244–245.
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Mitä Bergh vastasi, ei ole tiedossa. Syksyllä 1835 Malmberg lähestyi Ruotsalaista kir-
jeellä pyytäen häntä Nivalaan. Tämä lupautui vastauksessaan täyttämään pyynnön ja toi-
voi saavansa samalla tavata ”Ylivieskan papin” eli Jonas Laguksen. Malmberg ja Ruotsa-
lainen osuivatkin pian yhteen ja heidän liittonsa oli valmis. 4

Lahkolaisuutta peläten Lagus varoitteli Malmbergiä luottamasta savolaisiin ja kartta-
maan Ruotsalaista. Sitä hän itse teki vuoden 1836 elokuuhun saakka. Silloin hän mat-
kusti Pyhäjärvelle tapaamaan kappalaisena olevaa lankoaan Isak Lesceliusta. He ja apu-
lainen Henrik Schwarzberg menivät lauantaiseuroihin, joissa Paavo Ruotsalainen oli pai-
kalla. Hän tarjosi papeille puheenvuoroa, mutta Lagus torjui sen ja kehotti Paavoa puhu-
maan, mikä tapahtuikin. Sen aikana hänen pelkonsa Paavon harhaopista hälveni ja hän
tunsi ajattelevansa samalla tavalla. Ruotsalaisen lopetettua puheensa hän pyysi Lagusta
esiintymään, mutta tämä sanoi:

”Missä te puhutte, siellä ei sovi minun esiintyä. Antakaa anteeksi, että olen teitä
epäillyt.”

Näin tehty Laguksen ja Ruotsalaisen ”kädenlyönti” merkitsi heidän keskeistä sovintoa
ja liittoa, joka kesti särkymättä koko elinajan. Lagus kirjoittikin kuukauden kuluttua
Berghille:

”Paavo Ruotsalainen on minun mieheni ja minä hyväksyn hänen mielipiteensä,
jotka tulevat johtamaan Kristuksen luo ja pitämään Kristuksen luona jokaisen
heränneen sielun.”

Samalla se yhdisti Pohjanmaan ja Savon herätykset ja aukaisi Pohjanmaan Paavo
Ruotsalaiselle.5

4.2 Seurat – uusi työmuoto

Herännäisyyden opetus ei purkautunut yksinomaan seurakuntatyön kanavien kautta. Liik-
keen erääksi erityistuntomerkiksi kehittyi oma kasvatuksen ja yhdessäolon organisaatio-
tapa kokoontua hartauskokouksiin, seuroihin eli konventikkeleihin, mistä johtui aihe
nimitykseen seuraliike. Menettely sinänsä oli vanha, sillä se oli peräisin jo eurooppalaisen
pietismin alkuajoilta. Heränneitten seurat saivat kuuluisuutta 12.1.1726 annetun, huone-
kuntakohtaista hartaudenharjoittamista laajemmat kokoontumiset kieltävän konventikke-
liplakaatin 1830- ja 1840-luvulla tapahtuneen soveltamisen takia.6

Seurainstituution synty perustui meillä kansanomaiselle pohjalle yhteistyötilaisuuk-
sien lopettajaisina. Nämä työnjuhlat ovat olleet vanhan kyläyhteisön sosiaalisen tunteen
esiintuomia tilaisuuksia. Niissä oltiin koolla ja kuultiin sekä nähtiin naapurin tilanne, saa-
tettiin ratkoa epäsopua ja oikoa vääriä käsityksiä useimmiten huumorin sävyttämin pilk-
kapuhein ja sutkauksin. Työnjuhlassa oltiin keskenään tasa-arvoisia ja autettiin toisia eli

4. Akiander VI 1862, 244–245, Rosendal I 1902, 296–298, 344–347, Laitinen 1953, 179–180.
5. Akiander VI 1862, 216, 265–266, Rosendal II 1905, 62, Häyrynen 1929, 54, Ylikangas 1979a, 234–239,

Ruokanen 1989 194–197, Remes 1995a, 132–135.
6. KA, SKHSA A 39 ja A 119, konseptijälj. Kalajoen käräjäaineistosta, OMA, STKA C III a: 52–53 Kalajoen

käräjäptk. 1838–1839, Akiander VI 1862, 283, Lagus I 1933, 67, 84, Lagus II 1935, 192–195, Ruuth 1936,
145–146, Malmivaara 1955, 48, Laitinen 1953, 142.
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pienen yhteiskunnan sosiaalinen hermo sykki todella voimakkaasti. Mutta kaikenikäisten
työnteon ja yhdessäolon tunteen lisäksi ne olivat erittäin tehokkaita kasvatus- ja arviointi-
tuokioita arvostettujen työtaitojen sekä sosiaalisen oppimisen kannalta. Kylän juhliin tul-
tiin vapaaehtoisesti, kaikki olivat samalla kertaa sekä ohjelman esittäjinä että yleisönä,
eikä kokoontumisista ilmoiteltu etukäteen. Nuorisolle ne merkitsivät samalla myös kai-
vattua yhdessäoloa ja huvitusta.7

Lagus piti seurakokoontumisia tärkeinä. Niissä oltiin myös yhdessä koolla eli kyseessä
oli sosiaalinen ystäväjoukon tilaisuus, jossa jokainen paikalla oleva ajateltiin aktiiviseksi
osanottajaksi. Niissä syntyi luottamuksellinen keskustelu ystäväpiirissä. Sielunhoidon
perusedellytyksenä oli toistensa tunteminen, mitä varten tarvittiin keskinäistä yhteyttä.
Seurat tarjosivat sitä ja papille ne olivat välttämättömiä kosketuksen saamiseksi kuulijoi-
hin. Ne antoivat perinteisiä seurakuntaelämän toimintoja epävirallisemman ja vapaamman
tilaisuuden siihen. Toisaalta kansa pääsi lähestymään myös pappiaan vailla ainaisen kuu-
lustelun pelkoa. Niissä toteutui siten vastaanottavassa tilassa olleiden sielunhoidollinen
opastus, lohdutus ja rohkaisu.8 Jo vuonna 1829 Lagus oli innostanut Jakob Wegeliusta jat-
kamaan iltalaulutilaisuuksia, jotka tämä oli ottanut käyttöön Sulvan kappalaisena. Pari
vuotta myöhemmin hän kertoi omasta opetustyöstään ja sanoi varoittaneensa kokouksista,
joita pidettiin muualla kuin kirkossa tai pappilassa. Syyskesällä 1835 hän vieraili perhei-
neen Pyhäjärvellä ja saarnasi kahtena sunnuntaina Pyhäjärven kirkossa sekä kävi lauan-
tai-illoin seuratuvalla hartaustilaisuuksissa. Sen kokemuksen perusteella hän ihaili seura-
väen veisuuta virsikirjasta ja Siionin virsistä. Hän näki myös körttipukuja, joita ei sinänsä
pitänyt pahana. Tosin hän näki vaarana, että ne synnyttäisivät helposti omavanhurskautta.
Seuraväestä hän totesi myönteisesti, että suurin osa oli heränneitä ja muutamilla oli elävä
käsitys vanhurskauttamisopista. Hengellinen liike oli hänen mielestään harvinaisen ylei-
nen tässä seurakunnassa.9 Kalajoen piispantarkastuksen yhteydessä hän kävi periaatteelli-
sen keskustelun tuomiokapitulin edustajien kanssa menettelystä, jos heidän kuulijansa
alkavat pitää kokouksia. Piispan vastauksen mukaan siinä tapauksessa oli mentävä
mukaan opettamaan heitä. Todennäköisesti Lagus myöhemmin piti tätä kohdaltaan julki-
sesti seuratilaisuuksien alkuna, sillä vuonna 1838 hän myönsi pitäneensä kahtena vii-
meksi kuluneena vuonna hartausseuroja sekä kotonaan että perhejuhlissa. Kun etäällä
asuvat tulivat lauantai-iltana kirkonmenoja varten pappilan kirkkomajaan, hän kertoi
kyseisinä iltoina sekä sunnuntaisin iltapäivällä opetetun näitä katekismuksen hengessä ja
käytetyn muun muassa Porvoon tuomiokapitulin hyväksymiä hartauskirjoja sekä lauletun
Siionin virsiä. Kokous päätettiin harvoin rukoukseen. Tilaisuudet on todettu erittäin siu-
nauksellisiksi. Toispaikkakuntalaisten mukanaolosta hänellä ei ollut tietoa. Ainakaan hän

7. Laitinen 1953, 153, Haavio 1965, 41, Vilkuna 1985, 219–228.
8. Lagus I 1933, 7, 194–195, Lagus II 1935, 77, Seppo 1987, 86.
9. Lagus 1907, 99, 103–104, 116–117, Lagus I 1933, 4, 7–8, 20, Akiander 1862, 215, Krook 1947, 64.

Körttipuku oli kotikutoinen kansanpuku, joka oli rintamailta häviämässä. Puvun uuskäyttö liittyy herännäi-
syyden ominaisuuteen joukkoliikkeenä. Siitä tuli joukkoa yhdistävä ja toisaalta rajaava merkki samoin kuin
osaltaan Siionin virsistä. Johtavat papit, kuten Malmberg ja Lagus, vieroksuivat sitä aluksi, mutta ajanoloon
hyväksyivät sen, ”emme määrää sitä emmekä tätä”. Heidän mielestään siitä saattoi olla etuakin, koska
talonpojat siten vapautuivat maailmallisuudesta, erottuivat julkisesti entisestä ja rupesivat käyttämään sää-
dylleen sopivaa pukua. Lagus II 1935, 27–28, Vilkuna 1950, 130–134, Vilkuna 1975, 15–21, Vilkuna 1977,
43–48, Malmberg 1986, 29.
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ei ollut heitä pyytänyt tulemaan mukaan eikä liioin estänyt. Väkeä oli ollut vaihtelevia
määriä, ja se oli poistunut aikaisin illalla.10 Viime mainituilla seikoilla Lagus ilmeisesti
korosti hyvän järjestyksen säilymistä.

Merkille on pantava, että Lagus aloitti hartauskokousten pitämisen vasta herätyksen
puhkeamisen jälkeen Ylivieskassa. Hänen mielestään seuratapa oli lähtenyt käyntiin kan-
san halusta kuulla sanaa yhdessä. Raamattua tutkineet tulivat levottomina opettajiensa
luokse saadakseen selitystä ja neuvoa lukemaansa. He eivät tehneet sitä vain kodeissaan,
vaan myös paikoissa ja tilaisuuksissa, joissa olivat tottuneet kuluttamaan aikaansa eri
tavoin, kuten häissä, ristiäisissä, hautajaisissa ja muissa perhe- ja kyläjuhlissa. Jonas
Lagus totesikin:

”Rupesimme sen tähden käyttämään Jumalan sanan ja esivallan korkeitten asetus-
ten, kuten tammikuun 12. päivänä 1726 päivätyn plakaatin myöntämää oikeutta,
jonka moni tänä penseänä ja nukkuvana aikakautena arveli joutuneen hukkaan,
sanankuulijoittemme opettamiseksi kirkon ulkopuolellakin, kun oli tarjona siihen
sopivia tilaisuuksia. Kun siis sanankuulijamme kokoontuivat, saavuimme heitä
opettamaan, jotta heissä alkanut hyvä ei sammuisi eikä eksyisi hurmahenkisyy-
teen, vaan kasvaisi ja vakaantuisi.”

Hän nojasi myös piispa Franzenin paimenkirjeeseen vuodelta 1832, jossa muun
muassa kehotettiin edistämään yhteisiä hartaudenharjoituksia seuduilla, jotka olivat
etäällä kirkosta.11

Seurojen ohjelmaan kuului veisuuta, hartauskirjojen lukemista ja puheita. Laulukir-
jana käytettiin virsikirjaa ja herrnhutilaisperäistä Sionin Wirsiä kuten nykyäänkin. Joku
aloitti puhujan tai lukijan lopetettua virren, usein myös naiset, ilmoittamatta numeroa,
ettei se häiritsisi tunnelmaa. Valinta kuvasi aloittajan mielentilaa ja oli vastaus edelliseen
esitykseen. Suosittuja lukukirjoja olivat postillat, tietyt pietistiset kirjat ja heränneitten
lehdet. Jos puheeseen ei oltu tyytyväisiä, se saatettiin vaientaa laululla. Herännyt väki on
aina ollut ”veisaavaa kansaa”, minkä vahvuus löytyy juuri siitä, ja sille luonteenomaisessa
veisaamispoljennossa oli sosiaalisen ryhmän tuntomerkkiä körttipuvun ohella.12 Puheet
olivat lyhyitä istualtaan pidettyjä, useimmiten henkilökohtaisia tai arkipäivään liittyviä.
Raamatun selitystä ei saarnan mielessä pidetty, sillä se muistuttaisi jumalanpalvelusta.
Lukukirjana Raamattu oli nimenomaan heränneillä kotihartauskirja eikä seurakirja. Niin

10. KA, SKHSA A 34 ja A 119, konseptijälj. Kalajoen käräjistä, OMA, STKA C III a:52–53, Kalajoen käräjä-
pöytäkirjat 1838–1839, Lagus 1907, 133, Lagus II 1935, 77, Krook 1947, 135–136.

11. Lagus II 1935, 75, 76, 84, Akiander VI 1862, 337, Rosendal II 1905, 113.
12. Kares II 1950, 61, Vilkuna 1950, 138–142, Malmivaara 1955, 48–51, Suolinna 1975, 471, Vilkuna 1975,

42–48, Sl. Kalajokilaakso 200/1995, kenttäpiispa Remeksen esitelmä, Seppo 1987, 87.
Vuoteen 1886 saakka Suomessa oli käytössä v. 1701 julkaistu ns. Vanha virsikirja. Raamatulla oli sen sisäl-
lössä keskeinen asema ja sävyltään se oli opettava, joten se oli kansanihmisen eniten kuluttama oppi- ja har-
tauskirja, joka sisälsi maallistakin asiaa. Vaikka se oli luterilaisen puhdasoppisuuden tuote, sen maailman-
kuva oli kolmitasoinen. Pääosin se edusti kollektiivista linjaa, josta subjektiivinen tunne puuttui, joten sen
rinnalle syntyi 1700-luvulla hengellisiä laulukirjoja, kuten esimerkiksi 1790 suomennetut Sionin Wirret.
Kurvinen 1941, 211–212, 242–243, 267–268, Sainio 1951, 497, 517.
Suosittuja seurakirjoja olivat Björkqvistin ”Uskon harjoitus autuuteen”, Wegeliuksen ”Se pyhä evankeliu-
millinen valkeus taivaallisessa opissa ja pyhässä elämässä”, Nohrborgin ”Langenneen ihmisen autuudenjär-
jestys”. Myös Lutherin ”Kirkkopostilla” tuli käyttöön suomentamisen jälkeen 1840-luvulta lähtien. Muita
kirjoja olivat Arndtin ”Totisesta kristillisyydestä”, Pontoppidan ”Huutavan ääni”, Gougen ”Sana syntisille”,
Hollazin ”Armon järjetys autuuteen”, Bunyanin ”Kristityn vaellus”, Freseniuksen ”Rippi ja Herran Ehtool-
lisen kirja” ja Wilcoxin ”Kallis hunajan pisara”. Alander 1927.
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puheet kuin virretkin liittyivät yhteen, joten seuratilaisuudesta muodostui eräänlainen
kokonaisuus. Vaikka naiset saivat aloittaa virren, he eivät yleensä puhuneet. Mutta
Laguksen mielestä heillä kuitenkin oli keskinäisessä kanssakäymisessä merkittävä rooli.
Varsinaisen hartauskokouksen jälkeen saatettiin jatkaa niin sanottuja kamarikeskusteluja
pienemmässä piirissä ja käsitellä henkilökohtaisia asioita yksityiskohtaisesti.13 Herän-
näispapeilla oli tapana seuratuvassa istua miesten keskellä ja puhua sieltä kuin vertaisil-
leen. Tämä merkitsi uutta veljellistä suhdetta papin ja sanankuulijan välillä. Mutta se tar-
koitti vain huoneentaulun mukaisesti hengellistä tasa-arvoa, sillä maallisesta ja sosiaali-
sesta säätyerosta pidettiin kiinni puolin ja toisin. Sen opin juuret olivat kaikilla syvällä
vanhassa kirkollisuudessa.14

Seuroilla oli myös kasvattava vaikutus lapsiin, sillä tapakulttuurin istuttaminen aloitet-
tiin jo lapsuudessa, joten heidät otettiin mukaan pienestä pitäen. Siten lapset eivät olleet
esteenä vanhempiensa seura- ja kirkkomatkoille, ja he saivat vaikutteita niistä jopa koko
elämänsä ajaksi. He oppivat arvostettuja käytöstapoja, ja mikä tärkeää, olivat poissa
paheista vanhempiensa valvonnassa. Nuorisolle ne olivat kohtaamispaikka, ja vanhem-
matkin tutustuivat uusiin ihmisiin sekä oppivat pitämään huolta toisista. Seuramatkat sai-
vat omiin oloihinsa eristäytyneet ihmiset kanssakäymisiin keskenään, ja ne edistivät siten
maakuntien talonpoikaiskulttuurin vaihtoa. Seuroissa tavatessaan tutuiksi tulleet ihmiset
puhuivat varmaan muistakin kuin uskonasioista. Näin liike oli myös taloudellisten ja
yhteiskunnallisten muutosten edelläkävijä. On sanottukin, että esimerkiksi vuoroviljely
levisi tällä tavoin.15

Heränneille hartauskokousten alkuperäinen tarkoitus oli pelkästään uskonnollinen. Vil-
kas yhteydenpito samoin ajatteleviin ja kokeviin ilmeisesti lievensi kiusaukseksi kutsuttua
ahdistusta. Liikehän koettiin enemmän hoitavaksi kuin herättäväksi. Päivittäistä hartau-
den harjoituksesta ja sielun pelastuksesta oli pakko saada keskustella uskonystävien
kanssa puheissa, kirjeissä tai olemalla yhdessä. Ne tarjosivat osaltaan neuvoja ja vahvista-
mista sekä yhteisistä kysymyksistä että omista henkilökohtaisista ongelmista. Kyläjuh-
lien mukaisesti seurat pitivät yhteisöä koossa, vaalivat ihmissuhteita ja huolehtivat hei-
koimmista.16 Herännäisyys oli tunnusmerkeiltään sosiaalinen joukkoliike, jolla ei alunpe-
rin ollut mitään yhteiskunnallista ohjelmaa, vaan se oli puhtaasti uskonnollinen ryhmit-
tymä, jolle seurat oli merkittävä tekijä. Mutta suurissa tilaisuuksissa saattoi pääasiaksi
tulla itse kokoontuminen ja varsinaisen yksilöllisen keskustelun jäädessä vähäisemmälle
osalle. Niinpä Jonas Lagus, jolle henkilökohtainen opetus oli tärkeää, teroitti Paavo Ruot-
salaisen tapaan pienten kokoontumisten merkitystä ja vierasti massatilaisuuksia.17

13. Lagus I 1933, 46, Laitinen 1953, 186, Haavio 1965, 41–42, Vilkuna 1950, 138–142, Vilkuna 1975, 42–48,
Seppo 1987, 88.

14. Oravala 1934, 88, Wirilander 1975, 299–301, 304, 312, Ruotsalainen 1985, esim. 18, 20, 34, 35, 46, 48, 50,
51, 69. Paavo Ruotsalaisen kirjeen tyypillinen kirjeen alku Lagukselle on: ”Paljon terveisiä rakas ystävä
Herrassa Herr Pastor Lagus.” Saattoipa hän luetella kaikki mahdolliset arvot: ”Paljon terveyksiä Herrassa
rakastettu Lutnanti, Herra Colliander!” Kansanihmiselle hän yleensä aloitti tähän tapaa: ”Paljon terveisiä
minun rakas ystäväni Wilhelm Niskanen!”, mutta osasipa hän aloittaa ilkeästikin: ”Paljo terveisiä Rakas
Ystävä Herrasa tai pirusa Herra Vilhelm Niskanen.”

15. Päivärinta 1885, 62, Malmivaara 1955, 48–51, 68, Elenius 1982, 6, Remes 1995a, 414.
16. Lagus I 1933, 8, 33, Elenius 1982, 6.
17. Lagus 1907, 101, Perälä 1951, 466, Vilkuna 1975, 21,36, Siltala 1992, 367, Remes 1995a, 331.
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Kansan liikkuminen autonomian alkuaikoina oli harvinaista puhujan ”reissatessa”,
mutta seurojen kasvaessa väestökin alkoi kulkea. Maallisen ja kirkollisen esivallan suh-
tautuminen tilaisuuksiin edisti tätä päinvastaisista tavoitteista huolimatta. Kun ne alkoi-
vat katsoa hartauskokouksia jumalanpalveluksen kilpailijana, konventikkeliplakaatin vas-
taisina sekä poliittisesti arveluttavina, niin syntyneen uhan alaisena heränneet omalta
osaltaan kehottivat toisiaan pitämään varovaisemmin kokouksia tai kieltoa kiertäen naa-
mioimaan niitä häitten, hautajaisten tai markkinain yhteyteen. Nämä olivat usein moni-
päiväisiä tapahtumia, joihin kerääntyi kansaa runsaasti laajalta alueelta. Tämä luonnolli-
sesti lisäsi liikkeellä olevaa väkeä eikä sitä katsottu suopeasti. Siten monet näistä ovat
muodostuneet myöhemmän herännäisyyden historian merkkitapauksiksi. Kun esivallan
taholta kokoukset ja niihin matkustaminen nähtiin poliittisesti vaarallisena ja siten estettä-
vänä, se kasvatti jännitystä viranomaisten ja herätysliikkeen välillä. Myös Lagus osallistui
näihin tilaisuuksiin. Hän toivotti muun muassa helmikuussa 1841 Hedbergin tervetul-
leeksi Pyhäjärvelle häihin ystävien joukkoon ja samantien Kalajoen kevätmarkkinoille.
Siellä tavattaisiin monia tuttavia ja saataisiin olla enemmän yhdessä. Markkinakäynneis-
tään hän kirjoitti syksyllä 1843 Kuopiosta Wegeliukselle.18

Jonas Laguksen ajan viimeinen suuri kokous Ylivieskassa pidettiin pappilassa joulun
aikaan 1843, kun Lagus järjesti häät rengilleen. Paikalla oli seudun heränneitä pappeja,
säätyläisiä sekä naapuriseurakuntienkin rahvasta. Mukana oli myös Paavo Ruotsalaisesta
alkaen herännäispuhujia. Varsinkin tapaninpäivänä oli väkeä niin paljon, etteivät kaikki
mahtuneet pappilan huoneisiin ja eteiseen. Koko satoihin nouseva joukko kestittiin. Tilai-
suus päätettiin Paavo Ruotsalaisen johtamaan polvirukoukseen ja mahtavaan Siionin vir-
ren veisaamiseen.19

Heränneitten seuratoiminta oli hyvinkin viranomaisten tiedossa, sillä muun muassa
Oulun läänin kuvernööri puhui asiasta arkkipiispalle syksyn 1836 tarkastusmatkan yhtey-
dessä, pitäen kokouksiin kulkevia teitten tukkona. Todellisuudessa nälkävuodet ja työttö-
myys aiheuttivat ihmisten vaeltamista suurissakin joukoissa. Seurat eivät suinkaan kil-
pailleet seurakunnan yhteisen jumalanpalveluksen kanssa tai korvanneet sitä, vaan päin-
vastoin lisäsivät osallistumista siihen. Mutta kieltämättä ne rikkoivat vanhaa uskonnol-
lista käyttäytymisperinnettä siinä, että vain herätyksen kokeneet osallistuivat kokouk-
siin.20 Hartauskokousten mukana pitäjänpapin johtaman kirkkoseurakunnan rinnalle kas-
voi toinen suppeampi ja kiinteämpi, hengellinen sisäpiiri, joka sai uskonnollisen tyydy-
tyksensä samoin tuntevien omissa tapaamisissa. Se ei edustanut poikkeavaa oppia, vaan
seurasi katekismuksen vaatimuksia, perustuen Raamattuun ja evankelis-luterilaisiin tun-
nustuskirjoihin. Uutta oli henkilökohtainen vastuu Jumalan edessä.21 Sille oli ominaista
voimakas yhteenkuuluvuus ja perinteinen talonpoikaispuku. Seurat sekä omaleimainen
veisaaminen olivat sen ulkoisia tuntomerkkejä. Niihin osallistumisella oli ryhmäidenti-

18. Akiander VI 1862, 96, Ruuth 1936a,159, Kortekangas 1977, 211, Heikkilä & Seppo 1987, 76.
19. Lagus I 1933, 28, 43, Lagus II 1935, 152, 153, 172, Rosendal I 1902, 290, Rosendal II 1905, 372, Helanen

1937, 306, Krook 1947, 164–165, Kares 1981, 81, Ruotsalainen 1985, 92–94, Remes 1995a, 373.
Mm. Paavo Ruotsalainen, Lauri Juhani Niskanen, Vilhelm Niskanen ja Taneli Rauhala. olivat maallikko-
johtajista paikalla. Väen ollessa poistumassa Pyhäjärven kappalaisen Isak Lesceliuksen tytär, Maria alkoi
puhua ekstaasissa ja Lagus johdatti vieraat järjestyksen vuoksi seurakunnittain huoneeseen, jossa tyttö oli.
Maria moitti mm. Ylivieskan heränneitä suruttomudesta, josta monet pahastuivat, mutta toiset saivat siitä
myös uuden herätyksen. Rosendal II 1905, 372.

20. Lagus II 1935, 25–31, Remes 1976, 51–60, Seppo 1992, 50.
21. Juva 1977, 39.
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teettiä vahvistava luonne. Periaatteessa ne olivat avoimia kaikille. Mutta kun pidetään
mielessä, ketä niissä ensi sijassa kävi, korostivat ne eroa ulkopuolisiin. Siten heränneitten
ja suruttomien välistä rajaa sisä- ja ulkoryhmän kesken vedettiin juuri hartauskokouksiin
osallistumisen perusteella. Eli samalla kun herännäisyys vahvisti kirkollisuutta, se jakoi
seurakuntaa heränneisiin ja suruttomiin. Viimemainittuja olivat ne, jotka eivät käyneet
seuroissa eivätkä kulkeneet körttipuvussa, ja näiden kanssa asioimista vältettiin.22 Per-
soonallinen herääminen synnytti perinteiseen yhteisöön uusia sosiaalisia kontakteja, jotka
rakentuivat uskonkokemusten varaan. Ne olivat vapaaehtoisia, ja uutena tekijänä rikkoi-
vat talonväkeä ja kyläyhteisöä hallinnutta kiinteyttä sekä sosiaalisia että maantieteellisiä
rajoja.23

Suomen herännäisyyden voimakas leviäminen osui 1830- ja 1840-luvulle, jolloin val-
litseva yhteiskunta, elämäntapa ja maailmankuva olivat muuttumassa. Yhteisössä isäntä
oli taloutensa päämies, joka vastasi väkensä henkisestä ja aineellisesta hyvinvoinnista, ja
kylätasolla kuudennusmies hoiti kontrollia. Pitäjän kirkolliset ja maalliset virkamiehet
olivat näiden yläpuolella. Näiden tehtävät eivät olleet eriytyneet, vaan muodostivat yhte-
näiskulttuurin mukaisen vastuukokonaisuuden. Luterilainen oppi kolmesta säädystä ja
korporatiivinen nelisääty-järjestelmä kietoutuivat toisiinsa, mikä sai konkreettista lainvoi-
maa jumalanpalveluksista.24 Kylän sosiaalinen elämänpiiri oli varsin yhtenäinen. Työt ja
juhlat pidettiin yhdessä eli tavallaan hengitettiin saman rytmin mukaan. Kun tähän oli
1800-luvun alkupuoliskolla tulossa useitakin muuttavia tekijöitä, ne aiheuttivat luonnolli-
sesti hämminkiä ja herättivät vastarintaa. Kaikesta huolimatta kyläläiset olivat itsenäisty-
mässä ja kollektiivisuutta alettiin korvata yksilöllisellä uurastuksella.25 Kun henkinen,
sosiaalinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys vähitellen johtivat muutokseen,
uskonnollinen herätys toimi ensimmäisenä sosiaalisena ja ideologisena vaikuttajana.
Koska agraarinen yhteiskunta oli rakenteeltaan yhtenäinen, ei protesti muodostunut
kovinkaan radikaaliksi. Yhteiskunnan peruslaitoksia ei hylätty. Kirkkokin hyväksyttiin
sosiaalisena instituutiona, vaikka sen uskonnollista toimintaa pidettiin riittämättömänä.
Yhteiskunnallisena järjestelmänä sille osoitettiin kuuliaisuutta ja arvonantoa.26

4.3 Mukana hengellisen lehden puuhaamisessa

Myöhemmän herännäisyyden voimakkaassa leviämisvaiheessa sen yhtenä pyrkimyksenä
oli laajentaa vaikutustaan niin sivistyneistön kuin rahvaankin keskuuteen. Tämä johtikin
eräät tarmokkaat papit oman lehden perustamishankkeeseen keräämään yhteen piiriin
heränneitä maan eri osista.27

Esikuvia oli tarjolla lähellä Ruotsista, ja ne edustivat kahta eri tyyppiä. Ensimmäinen
niistä oli suunnattu oppisäädyn, pappien ja opettajien tarpeisiin. Toinen oli syntynyt
uskonnollisten herätysten mukana ja tarkoitettu tekemään niitä laajemmin tunnetuksi, ja

22. Suolinna 1975, 47, Vilkuna 1975, 20–21, Laasonen 1986, 81, 84.
23. Sulkunen 1983, 12.
24. Laitinen 1953, 134, Wirilander 1974, 15–32, Sulkunen 1983, 7–8.
25. Heino 1984, 40–50, Hämäläinen-Forsslund 1987, 146, 196, 223, 271.
26. Juva 1950b, 122–127, Juva 1962a, 192, Suolinna 1983, 9–11.
27. Akiander VI 1862, 211, Raittila 1991, 14, Murtorinne 1992, 140, Elenius 1996, 108.
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se oli suunnattu muillekin kuin papistolle. Eräs tällainen lehti oli Tukholmassa heinä-
kuussa 1834 aloittanut ”Stockholms Missions-Tidning”, jota tilattiin Suomeenkin par-
haimmillaan kymmenin kappalein.28 Varhaisimmat tiedot suomalaisesta uskonnollisesta
lehtisuunnitelmasta ovat kesältä 1834. Nurmijärven kappalainen J.F. Bergh ja Svarthol-
man linnoituksen saarnaaja H. Renqvist olivat tuolloin asialla. He neuvottelivat, ehkä
Berghin aloitteesta, keskenään ja päättivät ruveta julkaisemaan hengellistä lehteä suo-
meksi ja ruotsiksi. Heidän tarkoituksensa oli levittää elävää kristinuskoa henkisesti nuk-
kuvan kansan keskuuteen. Lehden avustajiksi he toivoivat kaikkia oikeamielisiä pappeja.
Hanke sai todellista vauhtia ja uutta sisältöä, kun Jonas Lagus sai kuulla siitä Esseniltä.
Silloin Lagus kirjoitti omien sanojensa mukaan viipymättä Berghille kannustaen häntä ja
luvaten apua yritykselle sekä tuotteen levittämiseksi että materiaalin hankkimiseksi.
Asiaa käsittelevissä kirjeissä Berghille ja Wegeliukselle elokuussa 1834 Lagus arveli saa-
vansa mukaan Malmbergin, Wegeliuksen, Toppeliuksen, Svanin ja Stenbäckin eli varsin
nimekkään joukon Pohjanmaan pietistipappeja.29 Ensimmäisessä kirjeessään Berghille
hän lähetti luonnoksen lehden ohjelmaksi, jonka jätti puuhamiesten harkittavaksi.
Samassa yhteydessä hän sanoi kuulleensa Berghin olevan uskollisen Herran palvelijan ja
tiesi tämän nimeltä.30

Lagus suhtautui lehtihankkeeseen hyvin luonteenomaisella tavallaan. Hän oli mukana
heti kaikella tarmollaan selkeästi kantansa ilmoittaen. Käytännön toimiin tottuneena hän
oli liiankin hyväuskoinen. Maan silloinen virallinen politiikka, sensuuri ja sen aiheutta-
mat rajoitukset ja viivästymiset tekivät hänet kärsimättömäksi. Ilmeisestikään syrjäisen
kappeliseurakunnan kappalainen ei ollut joka hetki tietoinen siitä, mikä oli kulloinkin val-
litseva realistinen tilanne, ja se aiheutti turhiakin odotuksia ja väärinkäsityksiä.

Pohjanmaan herätykset ja niissä toimineiden pappien kutsumustietoisuus innoitti
Lagusta tähän lehtipuuhaan. Hän odotti sen levittävän sanaa seurakuntiin, joissa sitä ei
julistettu elävästi, sekä herättävän nukkuvia opettajia. Hän oli myös sitä mieltä, että leh-
teen oli otettava sen omia kirjoituksia arvostelevia huomautuksia. Mutta silti se ei kuiten-
kaan saisi muodostua erityiseksi polemiikin harjoittajaksi. Lagus ehdotti päätoimittajaksi
aloitteen tehnyttä Berghiä. Hänestä sen markkinointi oli suunnattava sekä jumaluusoppi-
neille että oppimattomalle yleisölle. Oli varauduttava siihen, että se aiheuttaisi paljon kes-
kustelua ja saisi runsaasti vihollisia. Lehden ilmestyminen molemmilla kotimaisilla kie-
lillä auttaisi sen menestystä. Näin se levitessään laajentaisi herätystä ja antaisi hengellistä
hoitoa seuduilla, joissa ei ollut sopivia johtajia.31 Samalla Lagus tarjosi näkemyksensä
mukaisen yhdeksänkohtaisen luonnoksen lehden aihepiiriksi ja tehtäväksi. Sen mukaan
lehdessä artikkelien ja kertomusten muodossa:
1. Selvitetään käytännöllisesti kristinopin perusasiat koskien autuuden perustaa, väli-

nettä ja järjestystä Raamatun mukaisesti.
2. Esitetään sellaista kristillistä elämää, jota on ja pitää olla todellisen Jeesuksen tunnus-

taneilla.

28. Raittila 1991, 13–14. ”Stockholms Missions-Tidning” levisi Suomeen postin kautta mm. 1836 16 ja 1837
53 vuosikertaa. Remes 1976, 27.

29. Akiander VI 1862, 241–243, Lagus I 1933, 13, 15.
30. Lagus 1907, 108, Krook 1947, 69–70.

Bergh oli suomentanut Hallen pietisteihin kuuluneen Jakob Johan Rambachin (1693–1735) evankelisen
opetus- ja sielunhoidollisen kirjan ”Awoimet Wapakaupungit”, joka ilmestyi suomeksi 1831. Lagus tunsi
kirjasen. OMA, STKA Ec:III, 7, Perukirjat 1837, Hyrske 1957, 114.

31. Lagus I 1933, 13–16, Akiander VI 1862, 235, 241–247.
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3. Kuvataan elämän tiellä hankittuja kristillisiä kokemuksia.
4. Käsitellään, miten Jumalan valtakunta on vetänyt puoleensa eri aikoina.
5. Kosketellaan yksittäisissä kirjoituksissa todellisen uskon edistämistä.
6. Kirjoitetaan, millaista väärä kristinusko on.
7. Tarkastellaan todellista lahkolaisuutta.
8. Esitetään todellisen kristityn esikuva elämässä ja kuolemassa.
9. Käsitellään oikean Jumalan hengen mukaisen opetusviran vaikutusta.32

Laguksen sanelema ohjelma ei ehkä miellyttänyt Berghiä, ja hän todennäköisesti koki
sen toteutuksen kohdaltaan ylivoimaiseksi. Hän saattoi myös pelätä Lagusta liian tempe-
ramenttiseksi. Koska Renqvist oli sanoutunut irti jo aiemmin yrityksestä, Bergh ilmoitti
lokakuussa luopuvansa suunnitellusta työstä. Mutta Lagus ei hellittänyt toverin empiessä,
vaan 30.10.1834 päivätyssä kirjeessä hän vastasi sitoutuvansa yritykseen yhdessä Malm-
bergin kanssa. He ryhtyisivät seuraavan vuoden alusta toimittamaan kahdesti viikossa
ilmestyvää lehteä ”Budskap från Zion – Sanansaattaja Sionista”, jolle olisi saatava julkai-
sulupa. Hän pyysikin Berghiä hankkimaan sen ja tekemään painatussopimuksen jonkun
kirjanpainajan kanssa. Tavoitteena oli, että lehti ilmestyisi kaksi kertaa viikossa, keski-
viikkoisin ja lauantaisin paitsi juhlapäivinä, puoliarkkia kerrallaan. Materiaali kulkisi
Kokkolan kautta Ylivieskaan. Toimittajien toivomus oli, että he saisivat kaikki tietoonsa
ennen painoon antamista. He ottaisivat kernaasti Berghin ja Renqvistin nimet toimitta-
jiin, mutta kantaisivat tarvittaessa vastuun kahdestaan. Nimiä ei paljastettaisi ennen kuin
se asia olisi selvitetty. Lagus kirjoitti kaksoislehden tavoitteista, että muutamat opettajat
ovat päättäneet julkaista uskonnollista sanomalehteä ruotsiksi ja suomeksi tarkoituksella
tarjota kristillistä luettavaa ja levittää Raamatun mukaista oppia kaikille säädyille ja kan-
sanluokille. Lehden sisältö muodostuisi edellä mainitun luonnostelun kohtien 1–8 mukai-
sesti.33

Tämäkin hanke raukesi ja vaihtui toiseksi. Laguksen ja Berghin kirjeistä ei selviä,
miksi näin kävi. Heidän tiedonvaihdossa on aukko näihin aikoihin. Bergh tarkistikin kan-
tansa ja palasi alkuperäiseen suunnitelmaan, sillä jo vuodenvaihteessa 1834–1835 hän
jätti Helsingin pitäjän kirkkoherranapulaisen Carl Aspegrenin kanssa senaattiin keisarille
osoitetun anomuksen, jossa pyydettiin lupaa uskonnollisen ruotsin- ja suomenkielisen
lehden toimittamiseen. Lehti ”Tidningar i Andeliga Ämnen” – ”Hengellisiä Sanomia” oli
tarkoitettu ilmestymään kerran viikossa puolen arkin suuruisena kummallakin kielellä
erikseen. Sen ohjelma noudattelisi hyvin pitkälle Laguksen elokuista hahmottelua.34

Bergh oli valmistautunut lehden toimittamiseen hankkimalla käyttöönsä saksalaisia
lehtiä sekä etsimällä tukea Etelä-Suomen virkaveljiltä, joskin niukoin tuloksin. Merkittä-
vin avustaja oli lopulta Jonas Lagus, jota Bergh nimittikin yhdeksi lehden kolmesta toi-
mittajasta. Todennäköisesti suurin osa ensimmäisen vuosikerran kotimaisista teksteistä oli
hänen lähettämiään. Toinen aktiivinen avustaja oli L.J. Achren. Berghin opiskelutoveri,
perhetuttava ja suomalaisuusharrastaja K.A. Gottlund oli luvannut myös avustaa ystä-
vänsä lehteä, mutta sen toteutumisesta ei ole tietoa. Sensuurin takia kirjoittajista ei ole
varmuutta, sillä oletettavasti sitä kiertääkseen toimittaja kirjoitutti tekstit uudestaan puh-
taaksi sekä jätti ne yksityiskohtaisesti signeeraamatta.35

32. Akiander VI 1862, 241–247, Krook 1947, 70–71.
33. Akiander VI 1862, 244, Krook 1947, 71–72, Hyrske 1957, 143, Tommila 1963, 151–152.
34. Krook 1947, 72, Hyrske 1957, 143–144, Raittila 1991, 16.
35. Hyrske 1957, 144–145, Raittila 1991, 16.



105
Mutta vaikka Laguksen ja Berghin sananvaihdosta ei ole käytössä dokumentteja kysei-
seltä ajalta, Lagus on ollut tietoinen meneillään olevasta tilanteesta. Hän nimittäin kirjoitti
20.3.1835 Wegeliukselle:

”En jaksa kyllin kärsivällisesti odottaa senaatilta vielä saamatta olevaa lupaa hen-
gellisen sanomalehden toimittamiseen, josta on ollut puhetta.”36

Lehtikysymystä oli Pohjanmaalla pohdittu laajemminkin ja otettu se kuin omaksi asi-
aksi. Edellä mainitussa kirjeessä Jonas Lagus nimittäin kertoi Elias Laguksen kehottaneen
häntä pyytämään arkkipiispaa suosittelemaan sitä papistolle ja piispa Franzenia avusta-
jaksi. Viime mainittuun nähden Lagus halusi Wegeliuksen mielipiteen kahdestakin syystä.
Ensinnäkin hänestä tuntui hyvin rohkealta työskennellä yhdessä erinomaisen kirjailijan
kanssa, vaikka toisaalta jokaisen oli käytettävä lahjojaan kykynsä mukaan. Toiseksi hän
oli tähän asti epäillyt kääntyä Franzenin puoleen, koska tämä oli hänestä liian vapaamieli-
nen eräissä uskonnollissa kysymyksissä. Laguksen kirjoituksista Wegeliukselle voi pää-
tellä, että Bergh oli lähettänyt hänelle heinäkuussa 1835 viestin, jonka mukaan päätöstä
lehdestä ei ollut vielä tehty. Laguksen mielestä aikeen toteutuminen olisi varsin tarpeelli-
nen etenkin paikkakunnilla, joissa oli herätystä, mutta johto puuttui.37

Porvoon tuomiokapitulin ja sensuuriylihallituksen myönteisten lausuntojen perusteella
senaatti 21.7.1835 myönsi lehden julkaisuluvan. Siinä velvoitettiin toimittajat huolelli-
sesti noudattamaan sensuuria ja painovapautta koskevia asetuksia. Lehden sensurointi
määrättiin Porvoon tuomiokapitulin huoleksi. Koska ruotsiksi ja suomeksi kirjoitetut tuo-
tokset poikkesivat toisistaan paitsi kielen myös sisältönsä ja ulkoasunsa puolesta, tulkit-
tiin ne kahdeksi eri julkaisuksi. Lopulta kummankin lehden ennakkotarkastajan tehtävät
uskottiin historianlehtori Forsiuksen huoleksi. Jonas Lagus ilmaisi helmikuussa 1836
ilonsa hänen nimityksestään toteamalla, että oli saatu valistunut ja vapaamielinen sensori.
Todellisten käytännön kokemusten jälkeen  hän joutui kuitenkin pettymään, kun hänen
kaikkia avustuksiaan ei ollut kelpuutettu lehteen. Hänen käsityksensä muuttui. Seuraavan
vuoden lopulla hän pitikin tarkastajaa ynseänä, millaista vastaavuutta tuskin tavataan
katolisissakaan maissa, kuten hän kirjoitti Berghille. Erään Laguksen artikkelin johdosta
Forsius puolestaan kirjoitti Berghille, että Lagus osoittaa sovellutuksissaan hengellistä
ylimielisyyttä, luullen voivansa paavin tapaan singota pannanuoliaan kaikkiin säätyihin,
jolleivät nämä hyväksy kirjoittajan uskonnollista käsitystä. Kuitenkin Lagus katsoi For-
siuksen henkilökohtaisesti syyttömäksi tapahtumaan.38

Sekä Porvoon että Turun tuomiokapituli ja kolme sanomalehteä suosittelivat julkaisi-
jan pyynnöstä lehtiä papistolle. Yllättävänä on pidetty viranomaisten varsin suopeaa suh-
tautumista pietistien lehtihankkeeseen. Se ei näyttänyt herättäneen suurta huolta kirkollis-
ten eikä maallisten virkakoneistojen piirissä. Mutta myönteinen asennoituminen ei välttä-
mättä johtunut tietämättömyydestä, kuten on myös otaksuttu. Vuoden 1836 tarkastusten

36. Lagus 1907, 115, Lagus I 1933, 19.
37. Lagus 1907, 115, 116, Lagus I 1933, 19, 20.
38. Akiander VI 1862, 247–248, 260, 265–271.

Uusi sensuuriasetus oli annettu v. 1829. Siinä uskonnollisia kansanherätyksiä vaarallisimpana pidettiin
rationalismia, ateismia ja materialismia. Silfverhuth 1977, 34–42, 74–78, Vuorela II 1980, 31.
Ruotsinkielinen laitos on katsottu päälehdeksi, joka sisälsi hiukan enemmän tekstiä ja josta suomalainen oli
yksinkertaistettu mukaelma. Remes 1976, 30.
Ko. mielipiteet kirjoittajasta ja sensorista ilmaistiin Laguksen lehteen lähetetyistä artikkeleista ”Upplysnin-
gen” ja ”Tidens tecken” johdosta. Akiander VI 1862, 259–261, Silfverhuth 1977, 118–119.
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yhteydessä arkkipiispa suhtautui suvaitsevasti liikkeeseen kuuluviin pappeihin kante-
luista huolimatta, ja Porvoon tuomiokapituli suositteli seuraavanakin vuonna kiertokir-
jeessään kyseisen lehden tilaamista. Eikä pietistinen lehti edes vuonna 1838 tuntunut
senaatista mitenkään arveluttavalta, kun Bergh ja Aspegren saivat luvan lopettaneen ”Tid-
ningar i Andeliga Ämnen” jatkajalle ”Evangeliskt Weckobladille”. Viranomaiset halusi-
vat ehkä välttää tarpeettoman jyrkkiä toimenpiteitä, sillä sensuurin avulla voitiin vaikuttaa
lehtien sisältöön, kuten tapahtuikin. Otteet kiristyivät selvästi vuosikymmenen lopulla, ja
varsinkin Porvoon uusi piispa C.G. Ottelin suhtautui kielteisesti pietisteihin. Lagus tuntui
olevan hyvin perillä hänen mielipiteistään, koska viittasi Berghille tämän ristiriitoihin
piispansa kanssa humoristisella sanakäänteellä ”Sinun Niletto” (Din Niletto).39

Lehdet painettiin Helsingissä G.O. Waseniuksen kirjapainossa, ja ne ilmestyivät viikot-
tain tammikuusta 1836 vuoden 1838 loppuun. Oikoluvusta ja muista käytännön toimitus-
tehtävistä huolehti yliopistossa opiskeleva J.I. Bergh. Todennäköisesti lehden alkuvai-
heelle oli onneksi, ettei sen toimituskunnassa näkynyt Renqvistin eikä Pohjanmaan pap-
pien nimiä. Luonteeltaan varovaisena Bergh pyrki säilyttämään hyvät suhteet viranomai-
siin ja sai täten avattua herännäisyydelle julkisen vaikutuskanavan.40 Joulukuussa 1835
Lagus kirjoitti Wegeliukselle, että sanomalehti aloittaa ensi vuoden alusta. Mutta hän oli
omalta kohdaltaan epävarma, minkä verran ottaisi osaa sen toimittamiseen ja halusiko
Bergh sittenkään hänen olevan mukana. Epätietoisuus johtui siitä, ettei tämä ollut vastan-
nut hänen kyselyihinsä. Lagus päätteli myös, jollei saisi vastausta, että Bergh oli erotta-
nut hänet, vaikka tämä aiemmin tuntui olleen varsin ilahtunut hänen avustaan. Hän ei
aikonut pahastua, vaikka niin kävisikin, sillä hänellä oli silloin muitakin kirjoitussuunni-
telmia. Hän ei närkästynyt, vaan kirjoitti ja lähetti 10.12. 1835 lehteen uudenvuoden ter-
vehdyksen, joka aloittaisi sen. Sittenkin hän halusi pitää oven auki. Hän totesi Wegeliuk-
selle, ettemme saa kieltäytyä kirjoittamasta lehteen ajan tarpeista. Siksi ensin on varmis-
tuttava sen hengestä. Mutta hankalien postiyhteyksien takia Laguksen tervehdys viipyi
matkalla kolme viikkoa eikä ehtinyt ensimmäiseen numeroon 8.1.1836. Se saattoi olla
vahinko, sillä Laguksen sujuva teksti olisi muutamin rohkein sanoin ilmaissut lehtien
kantaa ja tarkoitusta. Nyt niiden alussa oli Achreniuksen runo ja virallisluontoinen ja
pidättyvä ohjelmajulistus. Lehti oli sen mukaan tarkoitettu Suomen kansalle, jolla ei ollut
vielä tällaista lehteä kuten monella muulla. Sen tehtävänä oli julistaa Jumalan sanaa Raa-
matun hengessä, ja ”Sanoma-kirjoitukset ovat yhtä sopivat välikappaleet edesauttamaan
hengellistä kuin maallistakin valistusta”.41

Kyseisen kaksoislehden sisältöä on arvioitu, mutta vähemmän on tarkasteltu niitä
ohjelmia, suunnitelmia ja keskusteluja, joita toimitukseen ja kirjoittamiseen osallistuneet
kävivät keskenään tai ystäviensä kanssa. Nämä kertovat puuhassa mukana olevien tarkoi-

39. Akiander VI 1862, 273, Rosendal I 1902, 359, Silfverhuth 1977, 116–119, Vuorela II 1980, 31.
Bergh suunnitteli heikosti menestyneen ”Tidningarin” tilalle ”Evangeliskt Weckobladin”, jonka ohjelma
olisi edeltäjäänsä kapeampialainen ja joka olisi tarkoitettu vain sivistyneistölle. Hän ei itse halunnut eikä
mahdollisesti voinutkaan ajankäytön takia ryhtyä sen käytännön toimittajaksi. Tehtävä jäi Stenbäckin, von
Essenin ja J.I. Berghin huoleksi. Lehden toimituslupa anottiin kuitenkin varmuuden vuoksi Berghin ja
Aspegrenin nimissä ja Bergh hoiti sensuuriasiat entisen käytännön mukaisesti toisten liian näkyvän pietisti-
taustan takia. ”Evangeliskt Weckoblad” aloitti v. 1839 ja arkkipiispa Melartinin toimesta Senaatti lakkautti
sen 2.3.1841. Lehden levikkialue oli pääosin ruotsalainen Pohjanmaa ja jossain määrin myös Ruotsi. Lagus
kuului sen avustajakuntaan. Hyrske 1957, 158, Tommila 1963, 155–156, Raittila 1991, 18–20.

40. Hyrske 1957, 145, Silfverhuth 1977, 117.
41. Lagus I 1933, 25, TAÄ n:o 1/1836, Akiander VI 1862, 245, Rosendal II 1905, 3, Tommila 1963, 152, Ele-

nius 1996, 113–114.
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tuksista ja pyrkimyksistä. Varsinkin Jonas Lagus esitti useissa kirjeissään toimintalinjoja.
Lehteähän toimitettiin vaikeissa olosuhteissa. Hankalaa oli, että materiaali oli kerättävä
Nurmijärvelle, postitettava sensorille Porvooseen ja sitten painoon Helsinkiin. Siten hidas
postinkulku, taloudelliset vaikeudet, sivutoiminen työskentely, toimitusyhteisön näkemy-
serot ja ennen kaikkea sensuuri muodostivat isoja vastuksia. Näistä johtuen ohjelma ja
toteutus eivät vastanneet välttämättä toisiaan. Myös Laguksen ohjelmat vaihtelivat lehti-
vuosien aikana. Ulkoisena syynä saattoi olla se voimakas pietismin puolustus, johon olo-
suhteet pakottivat hänet jopa tahtomattaan.42

Joulunaikaisesta epätietoisuudestaan huolimatta Lagus tammikuussa 1836 kirjoitti
Berghille ja esitti selväpiirteisen toimintaehdotuksen. Hän arvioi Suomen kirkon tilan niin
kehnoksi, ettei sitä voi enää paikata osittain. Se on revittävä kokonaan ja rakennettava
tilalle vallan uusi, ja niinpä siihen työhön tarvitaan sanomalehti. Se vaatii toimittajilta ja
kirjoittajilta, ettei saa tavoitella ihmisten suosiota, ei kierrellä totuuden sanomisessa, tai
saati vaieta siitä. Hän ilmaisi sitoutumisensa lehteen määritellessään sen luterilaisen lin-
jan, että oli asetuttava perääntymättä puolustamaan vanhurskauttamisoppia. Lagus toi
esille epäilynsä, että tätä asiaa ajava lehti synnyttää hajaannusta heränneissä tai oikeam-
min meidän ja heränneiden välillä. Sitä ei saa kuitenkaan pelätä.

”... Mutta me emme ole, mitä meidän tulee olla, jollemme me rakkauden äänellä
opeta heitä. ...”

Yleisesti vallitsevaan valistushenkiseen tapakulttuuriin hän ei vielä halunnut kajota,
kun hän kirjoitti lopuksi:

”Maailman huvit, tanssit, ynnä muut tulee meidän toistaiseksi säästää suorilta
hyökkäyksiltä. ....”43

Parin viikon kuluttua tämän jälkeen Lagus antoi palautetta, miten ensimmäiset lehdet
(lehti) oli otettu vastaan. Hän mainitsi, ettei Pohjanmaalla pidetty siinä ollutta allegorista
kertomusta riittävän kansanomaisena, mutta itse hän piti sitä hyvänä. Oman seurakun-
tansa heränneet olivat hänen tietonsa mukaan lukeneet sitä mielellään. Elokuussa hän
pyysi Wegeliuksen mielipidettä lehdestä mahdollisimman pian, jotta voitaisiin hyödyntää
huomautukset, mutta vastaus ei ole tiedossa.44

Laguksen kirjeistä Berghille ja Wegeliukselle käy selvästi ilmi, ettei hän ollut tyytyväi-
nen lehtiohjelman toteutukseen. Armonjärjestystä ja muita opin pääkohtia käsittelevät
herättävät artikkelit joutuivat sensuurin käsiin. Siksi toimitus joutui turvautumaan ulko-
maisiin leikkeisiin ja lehden luonne muuttui. Berghillä lienee ollut hyvinkin realistinen
käsitys tuomiokapitulin sallimista julkaisumahdollisuuksista. Niistä johtuen ja varautumi-
sesta niihin hän joutui poistamaan tai muokkaamaan avustajilta saamaansa materiaalia.
Tämä taas aiheutti toimituskuntaan jännitettä ja ristiriitoja. Tosin Lagus oli antanut luvan
korjata artikkeleitaan, mutta kenties hän ei osannut tarpeeksi arvioida toimittajan todelli-
sia vaikeuksia.45

Saatuaan tiedon kirjoitustensa sensuurivaikutuksista Lagus 16.12.1836 totesi, että kai-
kesta päätellen hänet aiottiin työntää pois toimituksesta. Hän tunnusti olevansa itse osa-
syyllinen hyökkäävän kirjoitustapansa vuoksi. Siksi hän ilmoitti vaikenevansa toistai-

42. Tommila 1963, 152, Raittila 1991, 16, Elenius 1996, 107, 112–113.
43. Akiander VI 1862, 245–246, Ylikangas 1979, 237.
44. Akiander VI 1862, 247, Lagus 1907, 133, Lagus I 1933, 31.
45. Akiander VI 1862, 247, 256, Raittila 1991, 16.
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seksi ja antautuvansa toisiin kirjallisiin harrastuksiin. Mutta hän lupasi kuitenkin lähettää
lehteen ”jotakin viatonta ja mitäänsanomatonta”, jos halutaan. Samalla hän esitti toivo-
muksen, että lehteen painettaisiin otteita hyväksytyistä hartauskirjoista. Bergh noudattikin
sitä, sillä lehdessä oli sen jälkeen runsaasti vanhempien pietistien saarnakatkelmia.46

Lagus tunsi lehtityön omakseen ja halusi voimakkaasti vaikuttaa sen suuntaan. Se tuli
esille hänen kirjeistään huhtikuussa 1836. Ensin hän lähestyi Wegeliusta:

”Hengelliseen sanomalehteemme en ole ollut tyytyväinen. Siinä kerrotaan ylen
paljon uskovaisten viimeisistä hetkistä, ja ne voivat helposti vaikuttaa aivan vas-
takkaista kuin on tarkoitettu, nimittäin suruttomuutta.”

Hän sanoi myös, ettei ole voinut lähettää valmiina olevia tekstejä, ennen kuin edelliset
on käytetty. Hän myös ajatteli, että Bergh tahtoi erota hänestä ja siksi jätti kirjoitukset
pois. Hän arveli kirjeensä rohkeitten sanojen pelottaneen tämän. Sen tähden hän pyysi-
kin, että Wegelius vaikkapa nimettömällä kirjeellä lempeästi kehottaisi Berghiä ottamaan
huomioon antamansa lupaukset.47 Viikkoa myöhemmin hän toivoi suoraan Berghiltä leh-
den kansanomaisuutta ja kirjoitti maalaillen:

”Lehden pitää muistuttaa Jumalan kaunista maailmaa luonnon valtakunnassa, jossa
on runsas kukkien ja yrttien vaihtelevuus, jotta jokainen saisi hyötyä sen rikkaasta
varastosta. Talonpojan ja oppineen pitää saada osansa.”

Lagus esitti saman, minkä aiemmin Wegeliukselle, että olisi supistettava uskovaisten
viimeisiä hetkiä käsittelevää aineistoa. Käytännön elämää koskevia ja opettavia esityksiä
oli pidettävä pääasiana. Edelleen hän halusi esille polemiikkia, sarkasmia ja suolaa.
Samasta kirjeestä ilmeni myös, että Bergh oli Laguksen helmikuisesta kehotuksesta käy-
nyt kenraalikuvernöörin luona, jotta tämä toimenpiteillään edistäisi lehden levikkiä seu-
duille, joissa se vielä oli tuntematon. Tulosta ei vielä tiedetty. Kirjeen mukana Lagus
lähetti kaksi uutta artikkelia ja ehdotti ennen mainitun uudenvuoden tervehdyksen siirtä-
mistä seuraavan vuoden alkuun. Kesäkuun lopulla hän lupasi jälleen uusia kirjoituksia ja
heinäkuussa taas palasi kuvernööriasiaan esittäen sen jättämistä silleen. Samalla hän nosti
esiin ajatuksia taloudellisemmasta painopaikasta sekä tehokkaammasta levittämisestä.
Hän kysyi lopuksi, löytyisikö Porvoon hiippakunnasta lehteen kirjoittajia. Berghin mah-
dolliset vastaukset eivät ole tiedossa.48

Ruotsinkielistä lehteä pidetään aikalaisten kannalta lehtiparin ykkösenä. Olivathan
herännäispappien artikkelit alkuaan sen kielisiä. Se tavoitti parhaiten papit, ja siltä saattoi
odottaa osallistumista kirkkoakin koskevaan keskusteluun. Berghin ja Laguksen kesken
näyttäisi olleen ohjelmaan liittyviä ristiriitoja juuri ”Tidningarin” kohdalla. Lagus toivoi
sen palvelevan sekä oppineita että rahvasta. Hän arvattavasti tavoitteli sillä papiston
lisäksi Etelä-Pohjanmaan ruotsinkielisiä kansanihmisiä lukijoiksi. Käytännön työstä vas-
taamaan joutuneen Berghin mielestä tällainen kaksijakoisuus oli toimituksen kannalta
mahdotonta, ja siinä piilikin eräs syy lehtien loppumiseen. Suomenkielinen versio oli tar-
koitettu vain kansan luettavaksi. Lehtien ensimmäisestä vuosikerrasta lähtien niissä oli
eräitä silmiinpistäviä eroja. ”Hengellisistä Sanomista” puuttui toisessa olleita teologien
esittelyjä sekä pappeja koskevaa kritiikkiä. Siinä ei ollut myöskään ”Tidningarissa” mar-

46. Akiander VI 1862, 259–261, Krook I 1931, 181, Hyrske 1957, 151.
47. Lagus 1907, 129–132.
48. Krook 1947, 75–76, 78.
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raskuun 4. ja 11. päivänä 1836 ollutta Laguksen kuuluisaa ”En ung lärares återblick på
sina första Präst-år”-kirjoitelmaa, jossa maallikko neuvoi pappia hengellisissä kysymyk-
sissä.49 Kertomus levisikin kansan keskuuteen, sillä kyseistä sanomalehteä luettiin seura-
tilaisuuksissa. Miksi tätä ei ollut suomenkielisessä lehdessä, ei ole tietoa. Ehkä perussyy
oli siinä, ettei varsinaiselle rahvaalle tarkoitetussa hengellisessä lehdessä haluttu horjut-
taa ajalle tärkeää kirkollisen esivallan auktoriteettiasemaa. Kädenojennuksena vallanpitä-
jille lehdissä oli aikaisemmin julkaistu artikkeli, jossa korostettiin uskollisuutta esival-
lalle.50

Eräällä Laguksen puuttumisella lehden toimitusperiaatteeseen ja sisältöön saattoi olla
merkittävää vaikutusta herännäisliikkeen vastaiselle kehitykselle. Vuoden 1836 nume-
roissa 46 ja 47 oli toimituksen ulkopuolelta lähetetty kirjoitus Etelä-Ruotsin kuuluisasta
herännäisjohtajasta Henrik Schartausta erittäin myönteisessä hengessä. Siinä myös suosi-
teltiin hänen teoksiaan. Se saattoi olla Lars Stenbäckin käsialaa, sillä Helsingin pietistipii-
reissä luettiin Schartauta.51 Kyseinen esitys sai Laguksen liikkeelle. Tammikuussa 1837
hän suositteli Berghille Lutherin galatalaiskirjeen selityksen lukemista, mutta varsinaisen
mielipiteensä hän kirjoitti tälle palattuaan kesäiseltä Tukholman matkaltaan. Hän myönsi
Schartaun hurskaaksi mieheksi, joka kuitenkin oli hylännyt alkuperäisen herrnhutilaisuu-
tensa ja siirtynyt toiseen äärimmäisyyteen niin, että hän hyljeksi muun muassa Siionin
Virsiä. Lagus esittikin toimittajalle suoran varoituksen ja pyynnön Schartausta:

”Älä vaivaudu painattamaan lehteesi lähetettyjä Schartaun kirjeitä, anna paremmin
Lutherin saarnata ajallemme: hänellä on selvempi ääni kuin Schartaulla, ja evanke-
lis-luterilaisten tulee kaiketi kernaammin kuulla häntä ja saada tietää, miksi heitä
niin nimitetään.”

Kysymys Schartausta ei ollut Berghille mikään henkilökohtaisen vakaumuksen asia,
joten hän seurasi Laguksen neuvoa. Hän ei sijoittanut enää lehteensä Schartauta käsittele-
vää tekstiä.52 Tämä Laguksen kirje oli kirjoitettu siis pian sen jälkeen, kun hän palasi
Tukholmasta. Siellä hän oli ollut kosketuksissa herrnhutilaisveljesseurakuntaan, jota hän
eräissä suhteissa arvostelikin. Mutta ei kuitenkaan voinut olla mikään sattuma, että hän
silloin ohjasi Schartaun lukijoita siirtymään Lutheriin.53

Edellä mainittu sopii hyvin yhteen sen kanssa, että 1830-luvun jälkimmäisellä puolis-
kolla herännäispappien keskuudessa alkoi kiinnostus Lutheria kohtaan, mikä 1840-luvulla
sitten ilmeni ahkerana konkreettisena suomentamistyönä. Innostuksen keskeisenä käyn-
nistäjänä voidaan pitää Lagusta. Merkittäväksi hänelle muodostui vuonna 1835 ilmesty-
nyt Lutherin selitys galatalaiskirjeeseen, jossa oli hänelle tärkeää opillista ainesta. Luther-
kiinnostus tuli näkyviin myös häntä koskevan aineiston lisääntymisessä heidän lehdis-
sään niin ”Tidningarissa” kuin sen jatkajassa ”Evangeliskt Weckobladissa”. Edellisen
numerossa 40 vuonna 1836, siis ennen Schartau-artikkelia, oli kirjoitus ”Luther ja
Spener”, joka todennäköisesti oli Laguksen laatima. Siinä rinnastettiin kahta saksalaista:
uskonpuhdistajaa ja tunnustettua pietistijohtajaa. Hyvin voi olettaa, että se viritti esimer-
kiksi Stenbäckin nostamaan lehden palstalle keskustelun aikaansaamiseksi ruotsalaisen

49. TAÄ ja HS 1836–1838, Ylikangas 1979, 238, Raittila 1991, 16–17.
50. TAÄ 42–43/ 1836, Ylikangas 1979, 58, 241–242, Raittila 1991, 17. Siltala 1993, 91–93.
51. TAÄ 46–47/1836, Akiander VII 1863, 284, Krook I 1931, 203–204, Krook II 1931, 49, 80, Krook 1932,

232–239, Ruuth 1936b, 169.
52. Akiander VI 1862, 267–268, Hyrske 1957, 153–154.
53. Krook I 1931, 202–203, Krook II 1931, 87, Krook 1932, 238–239.
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herännäisjohtajan, jonka aktiivinen kannattaja hän tuolloin oli. Hän vertasi tekstissään
tätä meidänkin heränneille tärkeään Nohrborgiin. Näin Laguksen kirjeistä alkuunlähtenyt
Lutherin teosten käyttöönottaminen ja kääntäminen eivät voineet olla vaikuttamatta
Paavo Ruotsalaisen etelän matkojen ohella ratkaisevasti liikkeen sanomaan, jossa uskon-
puhdistajan merkitys kasvoi oppi-isänä.54

Mielenkiintoisen sivujuonteen Laguksen lehtipuuhista paljastaa hänen kirjeensä
21.9.1837 Ruotsiin, opiskeluaikanaan ihailemalleen Johan Kristoffer Askelöfille, jonka
hän tapasi Tukholman matkallaan. Kirjeen sanavalinnasta voi päätellä, että he keskusteli-
vat muiden asiain ohella myös lehtikysymyksestä. Lagus oli todennäköisesti pettynyt sen-
suurin rajoittamasta lehtityöstä Suomessa ja elätteli toiveita sen toteuttamiseksi Ruotsin
kautta. Lagus nimittäin kiitteli kyseisessä kirjeessään lyhyestä tapaamisesta Tukholmassa
ja toivoi saavansa kirjallisesti jatkaa alkanutta yhteydenpitoa. Hän kirjoitti muun muassa,
ettei voi olla pyytämättä nuoruuteensa voimakkaasti vaikuttaneelta mieheltä tämän nero-
utta pelastamaan kallisarvoisinta, mitä omistamme. Sitten hän jatkoi esittäen lehden toi-
mittamista:

”... ja tämän pyynnön uudistan tässä vielä kerran, että myös köyhä, pimeä synnyin-
maani saisi siitä jotain uutta. Mitä? Uusi Polyfem puettuna Lutherin tai Tollsta-
diuksen asevarustukseen voisi helposti ilmestyä Ruotsissa, ja sen käytännöllinen
suunta tulisi kansan omaisuudeksi, ravistelisi uinuvaa papistoa, ja vielä kerran
valaisi elämää niihin jäykkiin muotoihin, jotka nyt enemmän muodostavat uskon-
puhdistuksen tulosta. Jos tämä ei ole mikään turha unelma, ja jos tämä nyt jossain
muodossa ja jonkun henkilön toimesta voidaan toteuttaa, se on Ruotsi ja – Aske-
löf.” 55

Aie ei todennäköisesti edennyt sen pitemmälle, koska siitä ei ole toistaiseksi enempää
tietoa.

Lehtiparin levikki ja siltä odotettu vaikutus jäivät tavoitetta vähäisemmäksi. Suomen-
kielisen postitilauksia oli vuonna 1836 372 kappaletta ja ruotsinkielisen 208, seuraavana
vuonna vastaavat luvut olivat 412 ja 251 sekä viimeisenä ilmestymisvuotena 270 ja 140.
Todellisuudessa lehtiä oli liikkeellä huomattavasti enemmän, sillä ensimmäisen vuoden
painoluvut olivat 1500 ja 500 vuosikertaa. Niistä annettiin asiamiehille vapaakappaleita ja
avustajille palkkioina. Esimerkiksi Lagus pyysi vuonna 1837 30 vuosikertaa ”Hengellisiä
Sanomia” ja 10 vuosikertaa ”Tidningaria” ja jakoi ne käyttöön. Luultavasti toisetkin toi-
mitustyöhön osallistuneet menettelivät samoin. Lukija- ja kuulijakunta oli vieläkin laa-

54. Lagus I 1933, 4–6, 44–45, Ruuth 1936, 169–172, Krook 1947, 174–176, Murtorinne 1983, 558–560, 564,
Murtorinne 1986, 66, Remes 1995a, 129, 310.

55. Lagus I 1933, 37
Eric Tollstadius (1693–1759) oli ruotsalainen pappi ja maltillinen pietistinen herätyssaarnaaja, jota syytet-
tiin useita kertoja konventikkeliplakaatin rikkomisesta, mutta selvisi niistä voitollisesti. Kjellberg 1994,
122.
Ajatuksena Laguksen esitys Ruotsista käsin toimitetusta lehdestä ei suinkaan ollut mahdoton, sillä esim.
Laguksen näytelmä ”Satans Raseri” painettiin Falunissa 1851. Myös Lars Stenbäckiä kiinnosti ”Evange-
liskt Weckobladin” lakkauttamisen jälkeen lehtityö naapurimaassa. Kun häntä pyydettiin sinne ”Missions
Tidningenin” toimittajaksi, hän kieltäytyi. Mutta hän myös kirjoitti ystävälleen, ruotsalaiselle teologille
C.W. Skarstedtille (1815–1908): ”Kuinka olisi suotavaa, että Ruotsissa syntyisi äänenkannattaja Pohjolan
vastaheränneelle pelastuksen murheelle. Jos Skarstedt ryhtyisi johtoon, hän avustaisi mielellään ja muitakin
ryhtyisi siihen.” Lehdeksi ajateltiin ”Nordisk Kyrkotidning”, mutta sen toimitukseen ei luotettu. Götebor-
gista käsin ehdotettiin ”Evangeliskt Weckobladin” jatkamista suoraan Ruotsista. Lagus I 1933, 179, Aspe-
lin-Haapkylä 1917, 348–354, Karjalainen 1988, 122–123, Kjellberg 1994, 151.
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jempi, koska lehtiä lainattiin, tutkittiin yhdessä ja luettiin seuroissa. Lehtien parasta leviä-
misaluetta olivat Berghin ja Laguksen omat seudut, Uusimaa ja Pohjanmaa, mutta haja-
kappaleita tilattiin eri puolille maata.56

Mitä kaikkea Laguksen lehteen lähettämät avustukset sisälsivät, mitä niistä lopulta
pääsi julkisuuteen ja missä muodossa, on vaikea todeta. Alkuperäisissä kirjoituksissa oli
harvoin tekijän nimi tai edes nimimerkki. Tyyliarveluihinkaan ei ole luottamista, koska
toimitus muokkasi ja puhtaaksikirjoitti Laguksen artikkeleita tämän luvalla.57 Lagus oli
varsin merkittävällä panoksellaan mukana innokkaitten pappien vuosina 1836–1838 jul-
kaisemassa kaksoislehdessä. Herännäishenkiseen taustayhteisöön tarkasti valvoen suhtau-
tuvasta tuomiokapitulin sensuurista johtuen suurin osa lehtien aineistosta oli peräisin
ulkomaalaisista lähteistä. Lähinnä oli kyseessä saksalainen ja ruotsalainen materiaali, jota
pyrittiin hyödyntämään omiin tavoitteisiin. Lehtiparin lehdet eivät täysin vastanneet toisi-
aan, ja esimerkiksi käännösartikkelit tulivat ymmärrettävästi suomalaiseen laitokseen
myöhemmin. Kokonaisuutena ne olivat samansuuntaiset.

Uskonnollisella lehdistöllä oli uraauurtava merkitys suomalaisen lehdistön historiassa.
Varsinkin ”Hengelliset Sanomat” on tässä mielessä ollut huomion arvoinen. Se oli vuo-
sina 1836–1840 ilmestyneen Lönnrotin ”Mehiläisen” rinnalla ensimmäinen suomalainen
aikakauslehti. Myös toimituksen lehteen tekemät suomennokset olivat pioneerityötä. Esi-
merkiksi Lagukseen läheisesti liittyvät lähetystoimintaa koskevat sanat saivat ensiesiinty-
misensä noina vuosina.58 On hyvin mahdollista, että avustajaksi lupautunut Berghin
ystävä K.A. Gottlund antoi juuri tässä oman panoksensa. Berghin Lagusta varovaisem-
masta toimituspolitiikasta johtuen voimistuvan herännäisyyden toiminnasta ei lehdessä
kerrottu, Runebergin ja Stenbäckin kiistaan vuosina 1837–1838 ei viitattu eikä konventik-
kelioikeudenkäynneistä ollut minkäänlaisia mainintoja, joten mikään uutislehti se ei ollut.
Se ei ollut myöskään voimakas opetus- eikä keskustelulehti, jota Lagus tavoitteli. Hänen
kaipaamaansa polemiikkia, sarkasmia ja suolaa siinä ei ollut. Ne asiat jäivät toisten leh-
tien palstoille. Maltillisuudesta huolimatta ”Tidningar i Andeliga Ämnen” ja ”Hengellisiä
Sanomia” edustivat herätyskristillisyyttä. Ne edistivät Lutherin tunnetuksi tulemista ja
lähetystietouden jakamista Suomessa. Niiden keskeisenä tavoitteena oli suuntautuminen
Raamattuun ja sen mukaiseen kristillisyyteen. Sen vastakohtana pidettiin valistusperäistä

56. Tommila 1963, 154–155, Raittila 1991, 18.
57. Krook 1947, 76, Hyrske 1957, 156.

Krook luettelee myös Rosendaliin nojaten Laguksen kirjoituksia ensimmäisen vuosikerran lehteen seuraa-
vasti: Varmuudella koko numerot 23 ja 39 täyttäneet ”Väckelsen” ja n:oissa 42 ja 43 ollut kääntymiskerto-
mus. Tyylin perusteella on päätelty ”Otron och några av dessa frukter” (6), ”Huru skall jag komma till tron
på Kristum” (15), ”Getsemane” (21) ja ”Kristendomens olika åldrar” (22). Mahdollisena pidetään: ”En
sann Kristen, betraktad som undesåte” (4), ”Spegeln” (5), ”Ynglingen vid skiljevägen” (8), ”Betraktelser
över dryckenskapslasten” (20), ”Den heliga nattvarden” (27–28), ”Kyrkan” (28–29), ”Något om män-
niskans bestämmelse” (34) sekä ”Luther och Spener” (40). Krook 1947, 76–77.

58. Esimerkiksi lähetystyötä koskeva sanasto oli niin uusi ja outo asia, että se oli ruotsinkielisellekin lukijakun-
nalle selitettävä, ja suomenkielestä se peräti vielä puuttui. Bergh kehittelikin sitä Hengellisiin Sanomiin.
Siten ”Evangeliumin sanansaattaja” pakanainkeskuudessa oli missionääri eli ”lähetyssaarnaaia” tai ”lähe-
tysmies” ja hänen työnsä oli vastaavasti missio eli lähetys. Remes 1976, 23–24.
Pienenä yksityiskohtana lehtien välisestä, tosi hitaasta ja ehkä tarkoitushakuisesta, vuoropuhelusta tarjoaa
Berghin ”Mehiläiseen” helmikuussa 1837 lähettämän lukijakirjeen kohtalo. Kirjeessä Bergh halusi korjata
lehdessä olleita hänen mielestään Raamattua herjaavia kohtia. Ko. kirje oli sitten lehdessä helmikuussa
1840. 16. joulukuuta 1839 Bergh anteeksipyytäen pahoitteli, ettei nyt kirjoittaisi niin jyrkästi tuntiessaan
Lönnrotin nykyisen ajattelutavan. Aika oli ilmeisesti muuttanut käsityksiä puolin ja toisin. Lönnrotin mieli-
pide kävi ilmi hänen kirjekonseptistaan 27.6.1839, jossa hän myönsi Berghin voivan syystä moittia ”Mehi-
läistä”.  Näköispainos Mehiläinen helmikuu 1840, alaviitehuomautukset.
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rationalismia, joka koettiin päävastustajaksi. Lähinnä Berghin tavoitteena ollut uskonnol-
linen kansanvalistus toteutui kohtuullisesti. Laguksen pyrkimys radikaaliin kirkon uudis-
tukseen tähtäävä parannussaarna pääsi sensuurin takia vain vaimeana julki. Koko maan
kattavasta herännäisyyden yhteyden hoitamisesta ei näkynyt viitteitä. Suunnitteluvaiheen
toiveisiin verrattuna lehtien tuntuva vaikutus jäi verraten vaatimattomaksi, sillä tällaisella
lehdellä ei ollut vielä silloin Suomessa sosiaalista tarvetta. Sen tilauskanta pysyi odotettua
vähäisempänä, mikä puolestaan aiheutti talousvaikeuksia. Heterogeenisen lukijakunnan
monitahoisia vaatimuksia ei ollut mahdollista toteuttaa kaikkien tyydytykseksi, eikä siinä
auttanut esimerkiksi Paavo Ruotsalaisen hyväksyvä mielipide syksyllä 1838. Kun lisäksi
tukalat painatusolot vaikeuttivat toimintaa, lehtien julkaiseminen piti lopettaa vuoden
1838 lopussa.59

4.4 Lähetysharrastus

Jos heränneitten pyrkimyksenä oli lehtiensä kautta laajentaa opetuksen vaikutusta ulottu-
maan koko maahan ja eri säätyjen keskuuteen, niin sitä kauemmaksi tavoitteli heidän
suunnitelmansa lähetysseuran perustamisesta. Jonas Lagus oli tässäkin ensimmäisenä
mukana. Yhdistystoiminta ei ollut enää 1800-luvun alkupuolella Suomessa tuntematonta.
Vuonna 1797 perustettu Suomen Talousseura oli tullut tutuksi lähinnä maatalouden eteen
tekemänsä työn perusteella. Kulttuurin alalla yksi merkittävimpiä oli Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seura vuodelta 1831. Suomen Pipliaseura (1812) ja Evankelinen Seura (1817)
olivat syntyneet ulkomaisten uskonnollisten esikuvien mukaan ja kiinnittivät huomiota
muun muassa lähetysasiaan. Myös oman lähetysseuran aikaansaamisesta heräsi ajatuk-
sia.60 Tosin alan harrastus 1830-luvun puoliväliin saakka oli vain harvojen henkilöiden
varassa. Kirkon johto näytti tukevan sitä, sillä arkkipiispa Melartin jakoi lähetystyötä kos-
kevia kirjasia Pohjanmaan tarkastuksensa yhteydessä. Vuonna 1834 aloittanut ruotsalai-
nen lähetyslehti ”Stockholms Missions-Tidining” ja seuraavana vuonna sen yhteyteen
perustettu Ruotsin lähetysseura antoivat sysäyksen myös meille aktiivisempaan toimin-
taan. Tämän ja muiden ulkolaisten julkaisujen kautta saatiin asiaa koskevaa tietoa, jota
luettiin sitten kymmenluvun lopulla heränneitten omistakin lehdistä. Bergh pyrki toteutta-
maan lehtensä alkuperäistä ohjelmaa kertomalla muissa maissa tapahtuvasta opetustyös-
tä. Jo ensimmäisen vuosikerran alkunumeroissa selostettiin Ruotsin lähetyslehteä ja työn
tarkoitusta. Seuraavina vuosina lähetystä koskevat kirjoitelmat, ilmoitukset, kertomukset
ja kuvaukset käsittivät neljänneksen lehtien palstatilasta. Mahdollisesti toimitukseen vai-
kuttaneella ja lähetysasiaan noihin aikoihin innostuneella Jonas Laguksella oli oma osuu-
tensa tilanteeseen.61

Silloisen lähetysharrastuksen konkreettinen muoto oli varojen kerääminen työtä var-
ten. Vaasan seudulla ja Oulun läänissä se oli heränneiden keskuudessa käynnissä 1830-
luvulla. Ruotsalaisella Pohjanmaalla puuhassa olleet kuuluivat Laguksen läheiseen ystä-

59. Lagus I 1933, 165–172, Tommila 1963, 153, Murtorinne 1986, 65, Raittila 1991, 15–18.
60. Kansanaho 1960, 71, Vallivaara 1972, 70.
61. OMA, SKTA C III a: 53, Kalajoen käräjäptk. 19.2.1839. Tervahovinhoitaja J.D. Roos viittasi mainittuihin

kirjasiin, jotka oli saanut pappien välityksellä. 
Paunu 1908, 170, Krook I 1931, 182, Hyrske 1957, 154, Remes 1976, 26–27, 218.
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väpiiriin, ja he lähettivät esimerkiksi kesällä 1836 keräysvaroja Ruotsin lähetysseuralle,
jonka kautta pääosa tuotosta kulki.62 Todennäköisesti Lagus sai saman vuoden alussa
Etelä-Pohjanmaalle suuntautuneella matkallaan tietoa meneillään olevasta tapahtumasta.
Myös piispantarkastus antoi Lagukselle, kuten monelle muullekin, käsityksen, että lähe-
tysasia oli kaikin tavoin luvallista toimintaa.63

Huolimatta samanaikaisesta lehti- ja muista kirjoituspuuhistaan Lagus innostui lähe-
tystyöstä niin, että hänestä tuli ensimmäinen henkilö, joka toimi oman seuran perustami-
seksi Suomeen. Myös muuttuneet perhesuhteet johtivat hänet entistä tiiviimmin tähän
uuteen harrastukseen. Hän kihlautui alkuvuodesta 1837 Albertina Widmarkin kanssa.
Nähtävästi he talven kirjeenvaihdossa selvittivät muitten asioittensa ohella käsityksiään
lähetystyöstä. Siinä hahmottui lähetysseuran aikaansaamista koskeva suunnitelma, vaik-
kei dokumentteja olekaan säilynyt jälkimaailmalle. ”Tidningar i Andeliga Ämnessä” oli
toukokuussa artikkeli, jonka lienee laatinut juuri Albertina Widmark. Tuon pietistihenki-
sen kirjoituksen lopussa ehdotettiin suoraan, että ihmiset liittyisivät yhteen lähetysasian
hoitamiseksi ja perustaisivat seuran muiden maiden mallin mukaan. Alkuvaikeudet ja
ennakkoluulot eivät olisi Suomessa enää suuret, niin kuin ne ensimmäisiä perustettaessa
olivat olleet. Esimerkkejä olisi kirjoittajan mielestä saatavissa. Hän toivoi vaikutusvaltai-
sia henkilöitä edustajiksi esittämään hallitukselle lähetysseuran perustamista. Tähän isän-
maalliseen yhdistykseen liittyisi kyllä jäseniä ja löytyisi varoja.64

Lagus ei jäänyt odottamaan muiden toimenpiteitä. Kesäkuussa 1837 pidettyjen häiden
jälkeen hän ja Albertina lähtivät matkalle Etelä-Suomeen ja Tukholmaan. Heillä oli
samalla tarkoitus perehtyä tarkemmin lähetyskysymykseen ja tutkia mahdollisuuksia seu-
ran aikaansaamiseksi.65 Heinäkuun 1. päivänä Lagus poikkesi arkkipiispan luona, jolle
hän selosti lähetysseuran perustamisajatuksiaan. Saman päivän kirjeessään Wegeliukselle
hän kuvasi tuota tapaamista. Piispan mukaan asia kuuluisi ministerivaltiosihteerin kautta
hoidettaviin asioihin, ja siksi se olisi valmisteltava seuraavassa pappeinkokouksessa.
Laguksesta se veisi liian pitkästi aikaa, ja hän esitti, että muissakin maissa työtä oli harjoi-
tettu yksittäisten ihmisten toimesta. Hän tiedustelikin piispan kantaa, olisiko meillä
parempi toimia tuomiokapitulin välityksellä vai ystäväpiirin puitteissa. Piispa piti ensin-
mainittua sopivampana vaihtoehtona. Rahoituksesta ja toiminta-alueesta heillä oli myös
erilainen käsitys. Kun piispa valitti maan köyhyyttä, niin Laguksen mielestä varallisuutta
olisi riittävästi. Arkkipiispa myönsikin silloin, että Raahesta oli tuomari Alopaeus luvan-
nut tarvittaessa varoja. Melartinista tuntui Lappi olevan sopiva kohde, mutta Lagus halusi
ulottaa työn laajemmalle. Keskustelu katkesi siihen, sillä piispan luo tuli ulkomaalaisia
vieraita, eikä Lagukselle tullut enää uutta tilaisuutta arkkipiispan vastaanottoon.66

62. Paunu 1908, 170, Remes 1976, 221.
Vaasan seudun aktiivisia lähetysharrastajia olivat 1830-luvun puolivälin jälkeen raatimies J.F. Auren, värjä-
rimestari H. Grenman, kirkkoherrat J. Wegelius ja C.E. Stenbäck ja leskirouva Albertina Widmark os.
Ganander, jotka kuuluivat Laguksen ystäviin.

63. Lagus I 1933, 26–28, 31–32: Krook 1947, 92–93, Remes 1976, 21.
64. TAÄ 18/1837, Lagus II 1935, 138, Remes 1976, 21–22.

Albertina Widmarkilla oli niin paljon varoja, että silläkin olisi todennäköisesti voinut pitää seuraa yllä muu-
taman vuoden. Hänen omaisuuden arvon kerrottiin olleen 70 000 hopeatalaria, mikä tämän päivän rahana
arvioiden olisi useita miljoonia markkoja. Krook I 1931, 183, Krook 1947, 102.

65. Krook 1947, 100–104.
66. Lagus II 1935, 139–140.
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Keskustelu osoitti, ettei Lagukselle ollut aiemmin riittävästi seuran perustamisproses-
siin vaadittavia tietoja ja että hänellä ja piispalla oli erimielisyyksiä useissa kohdin. Vie-
railunsa yleisarviointina hän totesi, että arkkipiispa suhtautui häneen pikemmin suvaitse-
vasti kuin ystävällisesti. Lagus ilmeisesti ei ollut tietoinen valtakunnan yleispolitiikasta.
Se oli muuttunut edellissyksystä siinä määrin, että arkkipiispa oli joutunut tarkistamaan
kantaansa aiemmin myönteisesti käsitelleisiinsä pietisteihin ja lähetystyöhön. Keväällä
1837 hän oli saanut keisarin audienssin yhteydessä korostetusti tehtäväkseen papiston
valvonnan, mikä kuului jo virankin puolesta hänelle. Tähän uuteen ilmapiiriin ei tieten-
kään sopinut Laguksen kaavailema, virallisen kirkon hallinnon ulkopuolinen ja suoraan
ulkomailla toimiva seura. Kun lisäksi kyseessä oli viranomaisten seurannassa oleva joh-
tava pietistipappi, arkkipiispan pidättyvä asenne oli ymmärrettävää. Virka-asemansa
perusteella hän ei tietenkään voinut paljastaa menettelynsä todellisia syitä. Nämä seikat
huomioon ottaen, on epätodennäköistä, olisiko edes pappeinkokouksen kautta valmisteltu
ehdotus johtanut tulokseen. Mutta huolimatta piispan varovaisesta asenteesta Lagus pois-
tui neuvottelusta siinä uskossa, että hän voisi jatkaa työtään seuran perustamiseksi. Muil-
takaan tapaamiltaan tuomiokapitulin jäseniltä hän ei saanut selvennystä asiaansa.67

Lagusten alkuperäinen aikomus lienee ollut tehdä lähetysseuran perustamisanomus
välittömästi. Turusta saatu niukka apu aiheutti muutoksen heidän matkaohjelmaansa. He
menivätkin Tukholmaan hankkiakseen lisätietoja, jotta saisivat sen jälkeen suomalaiset
vakuuttuneiksi. He oleskelivat siellä parisen kuukautta tutustumassa Ruotsin lähetysseu-
ran työhön. Lähteistä ei suoraan selviä, keitä he tuolloin tapasivat. Lisäksi kesäaikana oli
vaikeuksia tavoittaa ihmisiä. Lagus kohtasi kuitenkin Askelöfin ja todennäköisesti tukku-
kauppiaan, lähetysseuran rahastonhoitajan Keyserin. Hän tutustui myös herrnhutilaisvel-
jesseurakunnan työhön. Tutkimuksen kannalta on mielenkiintoista, että lähetysseuralla oli
juuri menossa Lappiin lähetyskoulun nimellä kulkeva kansanopetushanke. Ruotsissa käy-
tiin tuolloin muutenkin huomattavan laajaa kasvatuskeskustelua ja harrastettiin erilaista
opetustoimintaa.68

Matka lienee ollut Lagukselle pettymys. Sen antamat tiedot eivät olleet niin merkittä-
viä, että ne olisivat saaneet Etelä-Suomen pappeja hankkeen käytännön kannattajiksi.
Heidän mielestään ajankohta ei ollut sopiva. Heillä oli ehkä enemmän tietoa poliittisesta
tilanteesta kuin keskipohjalaisella kappalaisella. Lagukset kävivät Tukholmasta palattu-
aan Lohjalla tapaamassa rovasti Forsmania ja tämän apulaista Hedbergiä sekä Vihdissä
rovasti Hippingin puheilla. He matkustivat Helsinkiin ja Nurmijärvelle. He eivät kuiten-
kaan tavanneet Berghiä itseään tämän ollessa silloin Savossa. Lagukset palasivat Ylivies-
kaan lähetysseuran osalta tyhjin käsin jatkamaan Jonaksen helmikuussa aloittamaa lähe-
tysvarojen keräystä säästölaatikoilla, joita kutsuttiin uskonleileiksi. Samalla Lagus ryhtyi
levittämään raamattukirjallisuutta. Lagus sai vuonna 1837 Keyseriltä 400 kappaletta
Uutta Testamenttia sekä seuraavana vuonna 26 Raamattua ja 300 Uutta Testamenttia suo-
meksi. Näitä hän myi itse sekä antoi osan alennuksella tai luotolla sekä myös ilmaiseksi.
Osan hän jakoi toisille papeille tai maallikoille levitettäväksi Ylivieskan ympäristöön
vuosina 1837–1840. Kirjanpitonsa mukaan hän on samaan aikaan välittänyt myös pietis-

67. Takolander II 1927, 122–125, Lagus II 1935, 139, Osmonsalo 1939, 28.
Tuomiokapitulin jäsenistä Lagus tapasi notaari Forsmanin sekä jäsenistä Estlanderin ja Törnuddin. Edman
ja Bergenheim olivat maalla. Lagus II 1935, 139.

68. Lagus II 1935, 140, Sundkler 1937, 166–167, Aquilonius 1942, 244, 249, Krook 1947, 106–108, Remes
1976, 23.
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tistä hartauskirjallisuutta. Hänen asianharrastustaan ja hyväntahtoisuuttaan kuvaa, että
hän lahjoitti palkanmaksun yhteydessä palveluskunnalleen kirjoja. Samaan aikaan hän
edelleen pohti lähetysseurasuunnitelmaa.69

Stenbäck ja von Essen esittelivät kesälomamatkallaan 1838 Hämeen ja Uudenmaan
papeille hanketta, mutta eivät saaneet sille kannatusta. Ne, joihin Lagus oli luottanut,
vetäytyivät sivuun ehkä arkkipiispaa peläten.70 Hän ei nähtävästi ollut tyytyväinen ystävi-
ensä toimintaan, koska hän kirjoitti 23.5.1839 katkeran ja syyttävän sävyisen kirjeen
Berghille. Hän harmitteli, ettei sittenkään ystävien estelyistä ja yleisen mielipiteen painos-
tuksesta huolimatta koettanut perustaa omaa lähetysseuraa.

”Jos apostolit olisivat menetelleet samalla tavalla, lähetystyöntekijöitä ja lähetys-
seuroja tuskin olisi olemassakaan. Olisin yksin omissa nimissäni halunnut anoa
lähetysseuran perustamista, ellei nimelläni olisi ollut niin huono kaiku. Jos hallitus
ei olisi antanut lupaa, olisi ainakin tehty se, mitä olisi voitu, ja toiminnan olisi sit-
ten voinut kääntää toiseen suuntaan.”71

Lähteistä ei selviä, mikä se olisi ollut. Silti Lagus uskoi yhä seuran mahdollisuuksiin.
Kirjeen johdosta Bergh tiedusteli Porvoon tuomiokapitulin mielipidettä lähettäen sinne
kirjelmän yhdessä sääntöluonnoksen kanssa. Siinä hän pyysi piispa Ottelinin tukea ja suo-
situsta anomuksen allekirjoitusta varten. Piispa kuitenkin palautti asiakirjat esittelemättä
niitä kapitulille. Kouliintuneen hallintomiehen tavoin piispa totesi asian kyllä hyväksi.
Mutta koska suunnitelmassa viitattiin lähetystyöhön Venäjän alueella, hänen arvionsa
mukaan senaatti ei ehkä ottaisi sitä lainkaan käsittelyynsä. Hän ehdotti anomuksen jättä-
mistä lepäämään pappeinkokoukseen tai antamista arkkipiispan käsiteltäväksi. Ottelinin
mielestä silloin epäiltynä olleiden pappien puuha oli paras pitää viranomaiskäsittelyn
ulkopuolella, ja hän ratkaisi asian henkilökohtaisella kannanotolla. Yhteistyötä pietistien
kanssa pelättiin ehkä rasitteena suomalaiselle hallinnolle. Laguksen lähetysseurahanke oli
näin kaatunut kummassakin tuomiokapitulissa ilman virallisia päätöksiä. Asiaa sinänsä ei
ollut vastustettu, mutta vallitsevissa oloissa ei lähetysseuraa voitu perustaa esitetylle
yhdistyspohjalle.72

Jonas Lagus kiinnostui lähetystyöstä samana vuonna, jolloin hän ensi kerran kohtasi
Paavo Ruotsalaisen. Seuraavana vuonna hän puuhasi erityisen aktiivisesti lähetysseuraa,
mutta toisaalta hän avoimesti julisti olevansa täysin samaa mieltä Ruotsalaisen kanssa.
Tästä täytyi olla seurauksena Lagukselle sisäisiä ristiriitoja yhdistää pietismin kaksi eri
tavalla painottuvaa haarautumaa: ulospäin suuntautuvaa toiminnallista ja sisäänkäänty-
nyttä passiivisuuteen taipuvaa. Edelliseen liittyi lähetystä harrastava kansallis- ja uskonto-

69. KA, SKHSA A 100 Jonas Lagus ”Conto Bok”, Lagus II 1935, 146, OMA, STKA C III a: 53 Kalajoen
käräjä ptk. 22. 2.1839, Akiander VI 1862, 267, Krook I 1931, 183, Krook II 1931, 127–128, Sundkler 1937,
45, Krook 1947, 106–107, 123–124, 204, Pentikäinen 1981, 646–647.
Lagus aloitti ensimmäisenä lähetysvarojen keruun kotonaan Ylivieskassa helmikuussa 1837. Hänen säästö-
laatikkonsa kannessa oli seuraava kirjoitus: ”Säästö Kassa Pakanain Valistukseksi. Hamasta Auringon koi-
tosta niin laskemiseen asti pitää minun nimeni suureksi tuleman pakanain seasa sanoo Herra Zebaot/ Pro-
fetta Malakijan 1. lugusta ja 11. värsysä.” Laguksen kodissa oli mahdollisesti toinen laatikko lapsia varten.
Lagus tyhjensi laatikot neljännesvuosittain. Laguksen esimerkin mukaan Malmbergillä, Durchmanilla Lau-
rinilla ja Roosilla oli myös keräyslaatikot. Lagus, Malmberg ja Roos lopettivat keräyksen käräjien takia jo
maaliskuussa 1838. Pentikäinen 1981, 646–647.

70. Krook II 1931, 127–128.
71. Lagus I 1933, 38–39, Akiander VI 1862, 273.
72. Remes 1976, 25–26, 218.
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kuntarajojen ylittäminen, kun sitä vastoin Ruotsalaisen johtama herännäisyys edusti jäl-
kimmäistä linjaa, jolle toiminta sinänsä oli pahasta. Lagus ei varmaan ollut tässä suh-
teessa yksittäinen tapaus. Mutta hänen suhtautumiseensa lähetystyöhön se kuvastui tämän
jälkeen. Kalajoen käräjien varjossa Lagus katsoi viisaammaksi vuoden 1838 marraskuun
15. päivänä lähettää hallussaan olevat lähetysvarat Ruotsiin, sen lähetysseuran kassanhoi-
taja Keyserille saatesanoin:

”Me emme voi enää epäselvyyksien takia, jotka voivat seurata meitä vastaan nos-
tetuista oikeudenkäynneistä, toimittaa tätä asiaa.”

Tämä jäikin hänen ainoaksi suoraksi lähetykseksi, sillä myöhemmin hän toimitti lahjoi-
tukset Jakob Wegeliuksen kautta välttääkseen rettelöitä.73

Kesäkuussa 1840 Jonas Lagus “Evangeliskt Weckobladissa” vielä puolusti lähetys-
työtä. Mutta heränneitten asenne lähetykseen muuttui, mikä ilmeni johtajien suhteesta sitä
koskevaan kirjallisuuteen. Ruotsalainenhan ei ollut lainkaan varsinainen lähetyksen har-
rastaja, mutta Laguksessakin tapahtui muutosta. Hänen kirjeenvaihdostaan loppui 1840-
luvun alusta lähtien aiheen käsittely, eikä hänen jakamassaan kirjallisuudessa enää ollut
sitä koskevaa materiaalia. Tammikuun 25. päivänä 1842 hän luovutti lähetyslaatikkonsa
sisällön nimismiehelle. Sen jälkeen hän oli lähetyksen nimetön rivimies, ja teko symboli-
soi koko herännäisyyttä kyseisen asian suhteen.74

Kun ”Evangeliskt Weckobladin” toimitukseen lähetettiin edelleen varoja, toimittajat
joutuivat pohtimaan ongelman ratkaisua. Sitä varten lehden muodolliset toimittajat Bergh
ja Aspegren jättivät senaattiin syksyllä 1839 anomuksen pyytäen lupaa tilittää varoja
Ruotsin lähetysseuralle. Tuomiokapitulit puolsivat periaatteessa anomusta, mutta senaa-
tissa se hylättiin. Alistus keisarille jätettiin tekemättä, kun lehti ehdittiin sillä välin lak-
kauttaa ja asia katsottiin rauenneeksi.75 Anomuksen palattua tuomiokapitulien lausunto-
kierrokselta alkoi vilkas sanomalehtikeskustelu lähetystyöstä nimimerkkien suojassa ja
niin ajoitettuna, että kirjoituksilla oli ilmeinen pyrkimys vaikuttaa senaatin kantaan. Kun
heränneitten esitys oli vain suppean piirin tiedossa, viittaisi se piispojen tai näiden lähipii-
rin suuntaan. Kirjoittelu jatkui vielä senaatin kielteisen päätöksen jälkeenkin. Jonas Lagus
esitti sitten kesäkuussa 1840 heränneitten vastineen ”Evangeliskt Weckobladissa” kaksi-
osaisessa artikkelissa. Hän pyrki määrätietoisesti torjumaan esitetyt harhaoppisuusväit-
teet. Hän myös kumosi sen, että seura olisi aiottu vain puuhaajien omaan hallintaan, sillä

73. Lagus I 1933, 39–40, 216, Akiander VI 1862, 261–262, Krook I 1931, 184, Sundkler 1937, 1–2, Krook
1938, 121, Krook 1947, 90, Osmonsalo 1939, 30, Remes 1976, 43, 58, Ylikangas 1979, 42–44.
Kuvernöörin raportti perustui Salon kihlakunnan kruununvouti Gustav Hårdin selontekoon, jossa lähteeksi
mainitaan Kalajoen alaosan nimismies Nils Sandman. Hänen tiedonannossaan mainittiin mm., että säästö-
lippaita oli asennettu Ylivieskan kappalaisen Laguksen virkataloon, apulaispappi Laurinin käytössä oleviin
tiloihin Kalajoen pappilassa, tervahovin inspehtorin J.D. Roosin asuntoon Plassin markkinapaikalla ja väli-
aikaissaarnaaja N.G. Malmbergin huoneisiin Pidisjärven (Nivalan) pappilassa. Ehkä taustalla oli Pohjan-
maalla kiertävät huhut, jotka yhdistelivät Laguksen tavanomaisesta papintyöstä poikkeavat toiminnat,
heränneitten opetustyön, lähetyslaatikot, pukumuodin koruista luopumisen, Laguksen talonoston sekä
heränneistä yleensäkin levitetyt jutut, aiheuttivat salakähmäisyyden tuntua ja kiihdyttivät mieliä. Kun
rahankeräyksiin ei ollut lupia, se saattoi huolestuttaa läänin hallintoa ja edesauttoi toimenpiteisiin ryhty-
mistä. Ylikangas 1979, 42, Ruokanen 1989, 228, Remes 1995, 139–140. Myös Kalajoen yläpiirin nimis-
mieheltä meni samoihin aikoihin vastaavanlainen tiedonanto kruununvoudille, mikä on aiheen otaksua
kyseessä olleen yhteistoimintaa. Rosendal II 1905, 75–76, Tuulasvaara 1960, 388–389.

74. Evangeliskt Weckoblad 24–25/ 1840, Lagus II 1935, 119, Akiander VI 1862, 218–219, Krook 1947, 120–
123, 204–205, Remes 1976, 73.

75. Hyrske 1957, 154–155, Remes 1976, 64.
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se oli tarkoitettu koko maan asukkaille. Tämäkin kirjoitus sai vastineita puolesta ja vas-
taan. Mielipiteiden vaihdosta oli näkyvissä, ettei osapuolilla ollut todellista halua ymmär-
tää toisiaan.76

Kasvavan pietistisen liikkeen käytännöllisen työn esimerkki oli kiinnostus lähetys-
työtä kohtaan jo 1830-luvulla. Harrastus siihen ei johtanut vain sitä koskevan kannatuk-
sen vahvistamiseen, vaan myös oman lähetysseuran perustamisen suunnitelmiin. Jonas
Lagus oli ensimmäinen pappi, joka julkisesti otti esille organisoidun pakanalähetyksen.
Se törmäsi kuitenkin poliittisen tilanteen asettamiin rajoituksiin. Hedberg kirjoitti lehdes-
sään 10. päivänä kesäkuuta 1859 ilonsa siitä, että Suomen Lähetysseura oli silloin perus-
tettu. Hän kertoi samalla, miten 25 vuotta sitten liikkui Pohjanmaalla herätys, jossa syttyi
myös halu lähetystyöhön.

”Yksi siellä olevista heränneistä opettajista, jo Herrassa edesmennyt J.L., kävi tätä
asiaa kohden Stockholmissa suvella 1837, tarkoin tiedustelemassa siellä nykyjään
perustetun Lähetys-seuran järjestämistä, siinä iloisessa toivossa, että Suomessaki
senkaltainen jo pian piti aikoin saataman. ... Mainittu hyvää tarkoittava yritys lyö-
tiin kohta maahan; ...”

Lagus ei siis kokenut seuran perustamista, mutta jotain ehti tapahtua kuitenkin ennen
hänen kuolemaansa. Kristinuskon Suomeen tulon 700-vuotisjuhlan kunniaksi määrättiin
nimittäin 18. päivänä kesäkuuta 1857, viikko ennen Laguksen kuolemaa, kerättäväksi
kolehti kirkoissa lähetystyön hyväksi. Hedberg puki sen sanoiksi:

”Mutta sitäpä suuremmaksi ihmeeksemme ja iloksemme sitten tapahtui, Suomalai-
sen Sionin Juubeli-juhlana Korkian Esivallan armollisesta käskystä, kaikissa Suo-
men maan Evankeelisissa kirkoissa kollehta julkisesti koottiin Lähetyssaajain
avuksi pakana-maailmassa; niinkuin se myös, samasta armollisesta säännöstä, aina
samaan aikaan edespäinkin tulee vuosittain koottavaksi.”77

4.5 Opetuksen puolustus

4.5.1 Herännäisliikettä vastaan hyökätään

Seuraliike näytti leviävän 1830-luvulla esteettä yli pitäjän- ja maakuntarajojen. Vuoteen
1837 mennessä se oli saavuttanut useita Savon ja Pohjanmaan pitäjiä, Helsingin opiskeli-
jaliike oli päässyt alkuun, sen lehti sai julkaisuluvan tavoitteena koskettaa koko maata, ja
työ lähetyksen hyväksi aloitettiin.78 Se oli edennyt syrjäseuduilta kaupunkeihin ulottuen
pääkaupunkiin saakka. Se tavoitteli koko maata ja kaikkia säätyjä. Siinä tilanteessa
nimenomaan Pohjanmaan pappisjohtoisesta herännäisyydestä tuli tahtomattaan suoma-
laista poliittista historiaa.79

76. Evangeliskt Weckoblad 24–25/1840, Paunu 1908, 96, Krook 1947, 121–123, Remes 1976, 64–70.
77. Kristillisiä Sanomia 23/1859, Murtorinne 1986, 66.
78. Ylikangas 1979, 40, Ruokanen 1989, 277.
79. Krook I 1931, 183, Krook 1947, 23, 107, Ylikangas 1979a, 38, Elenius 1996, 94.
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Nikolai I:n ajan Suomessa valtaistuimen ja alttarin liitossa valtio ja kirkko toimivat
rinnan rauhan ja järjestyksen ylläpitämiseksi. Kun kirkko oli kytketty tukemaan vallitse-
vaa yhteiskunnallista järjestelmää, valtiovalta toisaalta tuki maan virallista kirkkoa. Tämä
pystyi henkisenä auktoriteettina pitämään olot vakaana. Kirkollista oppia pidettiin tär-
keänä suojana vallankumouksellisuutta vastaan. Nikolain hallintokaudella epäluulo länsi-
maisia uudistusvirtauksia kohtaan kasvoi ja niitä varten piti suojautua. Levottomuutta
luova liikehdintä oli taltutettava. Olosuhteiden poliittinen arvostelukin tulkittiin järjestel-
mää kohtaan suuntautuvaksi kapinahengeksi. Toisaalta tällainen pyrkimys loi Suomen
viranomaisille hallintotavan pitää oma alue näennäisesti siistinä Pietarin suuntaan ja itse-
säätelyllä säilyttää liikkumatilaa.80

Virkavaltaisuus leimasi myös henkisen elämän. Ajan sivistyselämää on luonnehdittu
yhtenäiskulttuurin kaudeksi. Käsitteellä on tahdottu ilmaista kahta asiaa. Ensiksi silloi-
sessa henkisessä elämässä yhtyivät eri virtaukset kokonaisuudeksi. Toiseksi sivistyselä-
män eri puolet olivat keskenään erinomaisessa sovussa. Sitä on siis käytetty kuvaamaan
1830- ja 1840-luvun kulttuuria ja yhteiskuntaa. Sisällöllisesti se oli valistuksen, romantii-
kan ja pudasoppisen luterilaisuuden yhteensulautuma. Vaikka ne olivat aatehistoriallisilta
lähtökohdiltaan hyvinkin erilaisia, jopa vastakkaisia ilmiöitä, kukin niistä antoi aineksia
synteesiin. Valistuksen kapinallinen ja käytännöllinen järki oli taltutettu ja alistettu
romantiikan perustalta nousseen filosofian asettamiin rajoihin. Romantiikka tähdensi tun-
teen ja yksilön oikeutusta, mutta sen pohjalta lähtenyt Hegelin filosofiakin päätyi tuke-
maan kirkossa ja valtiossa toteutunutta maailmanjärjestystä. Puhdasoppisuuden käsitykset
ja tavat palautuivat kirkon piirissä arvoonsa. Varsinkin säätyläisten keskuudessa ne tajut-
tiin kansalaishyveiksi. Ajatus oli, että rahvas tarvitsi uskontoa ja säätyläisten piti näyttää
hyvää esimerkkiä. Eräs ajan selväpiirteinen tunnusmerkki oli alistuminen, jonka mukai-
sesti suhtauduttiin kirkkoon ja valtioon. Silloiselle yhteiskunnalle oli järjestyksen lisäksi
ominaista kolmisäätyopin mukaisesti myös, ettei maallista ja hengellistä eli valtiota ja
kirkkoa voitu erottaa toisistaan. Niitä kumpaakin edustavat viranomaiset muodostivat
kokonaisvaltaisesti esivallan, jota piti kunnioittaa.81

Taloudellisen kehityksen seurauksena pikkuporvariston ja talonpoikien potentiaalinen
yhteiskunnallinen merkitys kasvoi ja etsi yhteiskunnallisesta umpiperästä purkutietä. Oli
syntynyt sosiaalista nousun odotusta, jota taloudellisen aseman kohentumisesta huoli-
matta ei tullut. Maahan oli muodostunut selvää muutospainetta yhtenäiskulttuuria ja hal-
linnon byrokratiaa kohtaan sekä pyrkimystä sääty-yhteiskunnan saattamiseksi kansa-
laisyhteiskunnaksi. Näin oli uudistustilausta hengellisen ja yhteiskunnallisen elämän alu-
eella.82

Herännäisyys nousi vastaamaan siihen ensimmäisenä henkisenä voimatekijänä. Se toi
yksilöllisyyden kollektiivisen kansanuskonnollisuuden piiriin eikä hyväksynyt kristinus-
kon alistamista maallisten arvojen palvelukseen. Yhteiskunnallisesti ajatellen se syntyi
ennen varsinaisia poliittisia liikkeitä. Siinä alimman sivistyneistön ja varakkaiden talon-
poikien liitto tapahtui vaihdantataloudellisesti kehittyneellä Pohjanmaalla. Mutta siihen
liittyneet ihmiset pyrkivät paitsi taloudellis-sosiaalisiin tavoitteisiin myös korvaamaan
itsensä uudestaan suuren hyvän osana. Sen luonteeseen vaikutti kirkon yleinen tila. Sille

80. Osmonsalo 1939, 11–12, Juva 1966,142, Ylikangas 1979a, 261–262, Kortekangas 1980, 136, Murtorinne
1992, 144.

81. Juva 1966, 146, Kortekangas 1977, 203–204, Pentikäinen 1977, 205, Karjalainen 1988, 9–11.
82. Juva 1950b, 123, Juva 1966, 147, Suolinna 1975, 70, Ylikangas 1979a, 271–275, Kotimaa 28/1999.
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oli ominaista ambivalenttisuus, kaksiarvoisuus. Valtiollista ja kirkollista esivaltaa ei viral-
lisesti kyseenalaistettu eikä pyritty kumoamaan. Sen sijaan korostettiin omaa uskonnol-
lista auktoriteettia, joka oli näistä riippumaton. Edellisiin kohdistettiin kuitenkin piilevää
vastarintaa. Liikkeen protesti kohdistui ajan elämän normeja eli maallistumista sekä sää-
tyläisten edustamaa kulttuuria vastaan. Se muotoili uudelleen syntikäsitteen niin, että se
peitti puhdasoppisuuden kaavamaisuuden ja pinnallisuuden sekä säätyläisten huvielä-
män.83 Myös sivistyneen säädyn henkinen tarkoituksettomuuden tunto sai sen edustajia
etsimään elämän sisältöä kasvavasta hengellisestä herätysliikkeestä. Nuoret papit kuten
Lagus, joutuivat kyselemään, miten he voivat opettaa toisin kuin käytännössä elävät. Pie-
tismistä löytyi uskonnollisuudelle sisältö ja päämäärä, jonka puolesta piti taistella. Uuteen
elämäntyyliin kuului luopuminen ”maailmasta” ja paluuta yksinkertaisiin tapoihin.84

Heränneitten lehdet näkivät päävastustajakseen neologian ja rationalismin, joiden vai-
kutusta kuvailtiin turmiolliseksi teologiaan, kirkolliseen ja yleiseen kulttuurielämään. Se
oli johtanut kristillisyyden heikkenemiseen ja sisällyksettömyyteen. Samoin liike joutui
pian rajankäyntiin hegeliläisen idealistisen uskonto- ja kulttuurinäkemyksen kanssa.
Herännäispapisto ei ollut yleisesti virkaveljiensä tavoin kirkollisen esivallan rajattomasti
ohjattavissa. Se kunniaan ja menestykseen vetoaminen, jolla virkamiehistöä taivuteltiin,
osoittautui suurempien asioiden rinnalla pietistien kohdalla tehottomaksi. Kärjistynyt
tilanne odotti purkautumista.85 Herännäisyyden leviäminen Pohjanmaalla herätti kirkol-
listen ja maallisten viranomaisten huomiota ja johti kymmenluvun jälkimmäisellä puolis-
kolla useilta tahoilta koviinkin vastatoimiin, mikä vaikutti opetustyöhön.86

Vastustajat voi jakaa neljään ryhmään: kirkkoherrat, kansallinen herätys, kirkollinen ja
maallinen esivalta. Ensimmäinen ja vanhin oli ylin pappishierarkia eli rovasti- ja kirkko-
herraporras, jota herännäisyyteen lukeutumaton muu papisto myötäili. Tässä tuli näky-
ville eri viranhaltijain ja ikäpolvien välinen ero. Aktiiviset herännäispapit olivat Wege-
liusta lukuunottamatta pääasiassa apupappeja tai korkeintaan sivupitäjien kappalaisia ja
nuoria vastavalmistuneita. Laguskin viittaa ikäkysymykseen kirjeessään jo vuonna 1829
pitäen vanhempia virkaveljiä jarruina.87 Aatteelliset erot lienevät myös vaikuttaneet mie-
lipide-eroihin, sillä vanhempi polvi oli valistusajan kasvatteja, ja nuorille pietistipapeille
romantiikka oli antanut taustaa. Rovastit ja kirkkoherrat kokivat heränneet ennen muuta
rauhansärkijöinä, jotka häiritsivät heidän opetustyötään ja moittivat heidän elämäntapo-
jaan sekä murtivat siten arvostelullaan pappisjohdon auktoriteettia kansan silmissä. Näi-
den leirien välinen ero ei ollut mitenkään opillinen, vaan syyt olivat ulkoisia. Eniten sää-
tyläispiirejä harmitti herännäispappien toiminta, joka nosti esille kansassa piilevänä
olleen kriittisen suhtautumisen ylimpään kirkolliseen ja maalliseen johtoon. Siinä nähtiin
siten myös yhteiskunnallisia tavoitteita. Sen tähden ylempi papisto pyrki nujertamaan
heränneet opettajat.88 Vastakkain olivat neologissävyisesti ajattelevat ja kustavilaisen hie-
nostelevan elämäntyylin omaksuneet esimiehet ja kansaan samaistuneet ja sen ymmärtä-
vää kieltä käyttävät nuoret papit. Edelliset tunsivat, että heidät leimattiin maailmallisiksi

83. Juva 1966, 247, Suolinna 1975, 67, 70–71, Ylikangas 1984, 23, Ylikangas 1986, 108, 130, Laasonen 1986,
83, Siltala 1993, 15, 425.

84. Soveri 1923, 106–107, 109, Juva 1950b, 124, Juva 1964, 112–114, Haavio 1965, 14, Laasonen 1986, 84.
85. Juva 1950b, 124, Paasivirta 1978, 120, Ylikangas 1979a, 284–285, Murtorinne 1986, 65–67.
86. Lagus I 1933, 7, Malmberg 1986, 16–19, Ruokanen 1989, 227.
87. Lagus I 1933, 4.
88. Handlingar 1843, 42, 46–47, Takolander II 1927, 121–125, Ylikangas 1979a, 285, Siltala 1993, 159–160.
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ja suruttomiksi. He syyttivät puolestaan pietistipappeja esimiestensä, vieläpä tuomiokapi-
tulin arvostelusta, luvattomista hartauskokouksista, toisin ajattelevien tuomitsemisesta,
karkeasta puhetavasta ja ehtojen asettamisesta sairaille, jotka halusivat ehtoollista. Rin-
nastettiinpa heitä vallankumouksellisiin ja Ruotsin tasavaltaintoilijoihin.89 Merkille pan-
tavaa on kuitenkin, ettei heidän opetuksensa sisältöön puututtu eikä heitä vastaan esitetty
todellisia lahkolaissyytteitä. Käyty väittely vahvistaa käsitystä, että ilmiössä oli kyse
uskonnollisen protestin lisäksi vahvasta ammattikunnan sisäisestä sosiaalisesta jännityk-
sestä.90

Akatemian siirryttyä Helsinkiin eräiden ylioppilaiden opinnot olivat niin pitkällä, että
he pystyivät vaikuttamaan ympäristöönsä. Näin muutamien opiskelijain ja nuorten mais-
terien vapaaehtoisena toveripiirinä syntyi ”Lauantaiseura”. Sen kokouksissa kansallisen
heräämisen miehet tapasivat ahkerasti toisiaan tavoitteena edistää kansallisia ja isänmaal-
lisia pyrintöjä. Toveripiiriin liittyi taistelumieltä, tyytymättömyyttä vanhaan ja uuden
etsintää. Se kasvatti 1840-luvun puolivälin sivistyselämämme johtavat miehet, jotka koki-
vat alunalkaen tehtäväkseen kehittää maahamme jotain omintakeista. Tämä kansallisro-
manttinen liike keskittyi 1830-luvulla suomen kielen, kirjallisuuden ja kansanrunouden
harrastukseen. Liikkeeseen kuuluvia kutsuttiin kansallisen herätyksen miehiksi, kansallis-
mielisiksi tai nationalisteiksi.91

Uskonnollisella ja kansallisella herätyksellä oli aineksina samaa romanttis-idealistista
hengenperintöä. Molemmat hakivat sisältöä menneisyydestä. Kummallakin oli oma
uskonsa ja aatteensa taistelussa ajan henkisyyttä ja siveellisyyttä vastaan. Ne tavallaan
tukivat toisiaan vaikuttaessaan saman kansan nostamiseen. Esimerkiksi kielen edistämi-
nen oli niin heränneille kuin kansallismielisillekin tärkeää. Ne mursivat sääty-yhteiskun-
nan raja-aitoja ja ennakkoluuloja ja kohtasivat vallanpitäjien poliittista vainoa. Kumman-
kin liikkeen jäsenillä oli samantapainen yhteiskunnallinen tausta. Valtaosa oli lähtöisin
ajan keskiluokasta, alemmasta virkakunnasta tai valveutuneesta kansasta. Mutta kuitenkin
niiden kesken kehittyi 1830-luvun puolivälissä väistämätön ristiriita.92

Lönnrot kohtasi runonkeruumatkallaan vuonna 1828 heränneitä. Hän koki heidän suh-
teensa pettymyksen, sillä nämä kieltäytyivät laulamasta muinaisrunoja ja tuomitsivat
kerääjän työn arvottomaksi. Tässä vaiheessa kansalliset herättäjät suuntasivat vielä toi-
mintansa sivistyneistöön eikä mainittu kohtaus synnyttänyt pahempia ristiriitoja, vaikka
se todennäköisesti jäi taustalle muistiin. Törmäys tapahtui silloin, kun herännäisyys sai
tukevan otteen Pohjanmaan papistosta, ylioppilaiden pietistiryhmä muodostui ja herän-
näislehti ryhtyi tavoittelemaan laajemmaltikin sivistyneistöä. Pohjalaisessa osakunnassa
molemmat herätykset alkoivat samaan aikaan, mutta alun läheisten suhteiden jälkeen ne
kulkivat eri teitä, ja heränneet valtasivat huomattavan osan toiminnasta. Monet yliopisto-
pietistit olivat ensin eläneet kansakunnan romanttista vaihetta, mutta herätyksen saatuaan
siirtyneet maailmaa vieroksuvaan kansanliikkeeseen. Suomalaisuuden kannattajat eivät
tietenkään katsoneet sitä hyvillä mielin. Pietismin tunkeutuminen keskiluokkaisen sivisty-
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neistön keskuuteen näytti onnistuvan. Mutta nationalistit pyrkivät saamaan saman ryhmän
tuen, joten kiistan ainekset olivat koossa.93 Muissa Pohjoismaissa toisenlaisissa taloudel-
lis-poliittisissa oloissa kyseiset ryhmät löysivät toisensa. Meillä muodostui kiista sivistyk-
selliselle tasolle, ja aatteellinen vastakkaisuus korosti kilpailutilannetta rajallisesta kan-
nattajajoukosta. Kannattaakin panna merkille, että torjuvimmin pietisteihin suhtautuivat
kansallismielisistä lähimpänä pelkkää kulttuuripyrintöä olleet. On myös syytä huomata,
että heistä useilla oli jossakin vaiheessa läheisessä perhepiirissäkin heränneitä. Toisaalta
on myös otettava huomioon, että jännitys paitsi ajan kulttuurielämään myös uskonnolli-
suuteen aiheutti pietistiliikkeelle voimakkaan tarpeen asettua puolustuskannalle.94

Julkisen kiistan esivaihe käytiin vuonna 1832 Runebergin toimittamassa ”Helsingfors
Morgonbladissa”, josta näytti muodostuvan kansallismielisten äänenkannattaja.95 Kajaa-
nin piirilääkäri Elias Lönnrot laajensi merkittävästi keskustelua kesällä 1835 samaan
aikaan, kun heränneet saivat lehtensä julkaisuluvan. Hänen kirjoituksensa ”Kajaanin seu-
dun lahkolaisista” ilmestyi Runebergin ruotsinkielisessä lehdessä neljässä numerossa.
Hän oli suurten kato- ja kulkutautivuosien aikana 1833 tullut piirilääkäriksi Kajaaniin,
jossa oli silloin Savon ja renqvistiläisen herätyksen kannattajia. Hän oli siis tavannut heitä
paitsi runonkeruumatkoillaan myös virkansa puitteissa. Lehtivalinta ja ennenkaikkea sen
kieli osoittivat selvästi Lönnrotin tarkoittaneen kuvauksensa sivistyneistölle eikä Kai-
nuun rahvaalle. Hän syytti heränneitä erottautumisesta muista ihmisistä ja ivaili körttiläis-
ten ulkomuotoa ja pukeutumista. Hän tuomitsi näiden runsaan seurainpidon, minkä täh-
den laiminlyötiin arkisia askareita ja kylvettiin mielenvikaista hurmahenkisyyttä. He oli-
vat ilottomia sekä halveksivat tarpeellisiakin tietoja ja taitoja eli olivat kuttuurivihamieli-
siä. He seurasivat sokeasti johtajiaan. Hän heitti myös kaksi vahvaa hallinnollista syytöstä
väittämällä heitä lahkolaisiksi ja konventikkeliplakaatin uhmaajiksi.96

Lönnrot jatkoi asian käsittelyä seuraavana vuonna omassa lehdessään ”Mehiläisessä”.
Vuoden 1837 lopulla jo maineeseen kohonnut runoilija Runeberg julkaisi lehdessään
kolme kirjettä käsittävän ”Vanhan puutarhurin kirjeet”, tendenssirunoelman, joka oli täh-
dätty pietismiä vastaan. Todennäköisesti sen virikkeenä oli romaaneja tuomitseva Sten-
bäckin kirjoitus, jonka Runeberg koki omaan runoilijanuskoonsa ja kulttuurinäkemyk-
seensä suunnatuksi hyökkäykseksi. Silloisten piirilääkärien kannanotot herännäiskysy-
mykseen muodostivat erään sivujuonteen. Heidän mukaansa pietismi vaikutti haitallisesti
yksilön terveyteen, eli he tukivat Lönnrotin ja Runebergin esityksiä. Snellman liittyi rinta-
maan vuonna 1839 ”Spanska Flugan”-lehdessään, ja muiden ohessa Zachris Topelius ja
Fredrik Cygnaeus osallistuivat keskusteluun. Arvostelujen painotuksissa esiintyi yksilölli-
siä eroja, jopa eräissä hiukan myötätuntoakin, mutta pääsisältö oli samanlaatuinen. Herän-
näisyys sai tuomion ahdasrajaisena uskonnollisuutena ja yleisenä kulttuurin vihaajana.
Heränneitten kannalta vaarallisinta olivat syytökset hartauskokouksista ja lahkolaisuu-
desta. Samalla siis lyötiin sitä kansaa, jonka menneisyyttä toisaalta ihannoitiin. 97 Lönnrot
ei silloin katsonut pietistejä uskonnollisuuden kannalta, vaan koki heidät pettyneenä
perinteenkerääjänä. Toisaalta hän lääkärinä käsitteli liikettä kuin kulkutautia. Runeber-
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gilla oli huoli sääty-yhteiskunnan puolustajana rahvaan järkkyneestä työkyvystä. Snell-
man näki pietismissä kaksi vääristymää: eristäytymisen ja kulttuurivihamielisyyden,
joista heränneen kansallishengen oli syytä irtautua. Hänen mielestään se kyllä nosti rah-
vasta välittömästä olemassaolontaistelusta pitkäjänteisempään toimintaan, mutta sivisty-
neistölle se merkitsi taantumista. Mutta hänellä oli vara antaa tunnustustakin, kun hän
kerran lausui pitävänsä ”pietistoista”, koska se kansa tietää, mitä tahtoo. Topelius puoles-
taan ei hyväksynyt heidän ahdasmielistä maailmankatsomustaan.98 Eräät edellisten
kanssa samalta aatetaustalta lähteneet yliopistoteologit arvostelivat niin ikään lehdistössä
herännäisyyden kirkko- ja kulttuurikäsitystä. Heidän mukaansa näiden tulisi levittää maa-
ilmaan Jumalan yleistä eikä vain omaa yksityistä valtakuntaansa. Pietistien tapaan ei saisi
korostaa kristinuskon ja maailman välistä rajaa, vaan uskonnon olisi vaikutettava maail-
maan muovaten sitä.99

Ilmeisesti herännäisleirissä harkittiin muodostunutta tilannetta jonkin aikaa, koska he
kävivät vastahyökkäykseen vasta marraskuussa 1835. Silloin ilmestyivät heidän ensim-
mäiset vastineensa ja nimettöminä. Nationalistien vastaus näihin oli puolestaan heti seu-
raavassa lehdessä. Stenbäck iski Runebergin kirjesarjan kimppuun vuoden 1838 alussa.
Nämä ja Runebergin uudet tekstit muodostivat sanomalehtikeskustelun, jota pidetään
sivistyshistoriassamme merkittävänä kristillisen ja humanistisen elämänkatsomuksen
rajan selvittäjänä. Siinä esiintyvä kiista voidaan pelkistää kahdeksi erilaiseksi kristinus-
kon tulkinnaksi, toisaalta radikaalisti maailman arvot kieltäväksi ja toisaalta kristinuskon
ja humanismin synteesiin pyrkiväksi.100 Enempää palstatilaa pietismin puolustajat eivät
lehdissä saaneetkaan, vaikka todennäköisesti halua olisi ollutkin. Sensuuri esti asian
käsittelemisen heränneitten omissa julkaisuissa ”Tidningar i Andeliga Ämnen”-lehdessä
ja ”Hengellisissä Sanomissa”. Vastineeksi sopivia ja ehkä aiottuja erilaisia kirjoitelmia on
löydetty jälkikäteen Laguksenkin konsepteista.101 Lehtikirjoittelu ei sittenkään johtanut
kansallismielisten tavoittelemaan tulokseen, sillä sivistyneistö ei irronnut herännäisyy-
destä. Päinvastoin liike sai julkisuutta, joka ei kuitenkaan välttämättä ollut sille eduksi.
Samalla se vahvisti pappien ja talonpoikien liittoa eli lujitti liikettä.

Kulttuuripiirien lisäksi hallitusvalta ja kirkon johto huolestuivat herännäisyyden laa-
jentumisesta, vaikka toimenpiteet käynnistyivät verkkaisesti. Ilmeisesti pitkään odotettiin
liikkeen laantuvan itsestään. Suhtautumisessa tapahtui silti muutosta, sillä Jonas Lagus
totesi Turun matkallaan arkkipiispan käytöksen häntä kohtaan olleen ystävällisyyden ase-
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mesta pikemminkin suvaitseva. Uuden menettelytavan on esitetty johtuvan keisarin
keväällä pitämästä puhuttelusta arkkipiispalle ja siihen johtaneista poliittisista syistä.
Mutta kirkon johto pyrki rauhoittamaan ylempiä viranomaisia ja ratkomaan ongelmat
omassa piirissä. Maassa liikkui todennäköisesti aavistuksia tulevista vaikeuksista. Nimit-
täin helmikuun alussa 1837 Lagus kirjoitti, ettei nykyinen elämä ollut levon eikä rauhan
paikka. Monenlaiset sekä sisäiset että ulkoiset asiat ja koettelemukset ajoivat sinne ja
tänne.102

Tuomiokapitulin rauhanomainen menettely ei estänyt herännäiskysymyksen nouse-
mista laajamittaiseksi ja näkyväksi prosessiksi. Kaikesta päätellen näyttää siltä, että aloit-
teet oikeustoimiin lähtivät valtion viranomaisten taholta. Jo vuoden vaihteessa 1835–1836
lienee tehty ilmianto heränneistä ministerivaltiosihteeri Rehbinderille, jonka arkkipiispa
Melartin sai keskustellen rauhoittumaan. Asia hoidettiin sisäpiirissä. Toistaiseksi on sel-
vittämättä, mistä ratkaiseva muutosvirike pietistejä vastaan lopulta lähti liikkeelle. Joku
tai jotkut ottivat avuksi ”Pietarin tien”, ja keisarikunnan mahti saatiin avuksi heränneitten
nujertamiseksi. Virkaatekevälle kenraalikuvernööri Thesleffille toimitettiin vuoden 1838
alussa nimetön ilmianto, joka koski Helsingin yliopistopiireihin kuuluvien heränneitten
toimintaa ja jossa vaadittiin ankaria toimenpiteitä heitä vastaan. Lähettäjätaho näytti var-
mistaneen viestinsä perillemenon siten, että samaan aikaan tehtiin toinen nimetön ilmoi-
tus Pietariin sisäministeri Bludoville. Siinä viitattiin myös yliopiston henkeen. Näiden
lisäksi kolmanneksi osoitteeksi arvellaan varsinainen kenraalikuvernööri Mensikov Pieta-
rissa. Vaikka virkakoneisto pyrkikin vähättelemään ja silottelemaan tapahtuneita sekä
vakuuttamaan niitä poliittisesti vaarattomiksi ja yhteiskunnallisesti merkityksettömiksi,
niin heränneisiin kohdistuvia toimenpiteitä ei voitu enää välttää. Osoitekin oli selvä Poh-
janmaan suuntaan. Tutkimusvaatimukset esitettiin virkakoneistossa alaspäin, ja siten Poh-
janmaan voudit ja nimismiehet joutuivat kantamaan vastuun. He raportoivat esimiehilleen
ja näin sitten käynnistyivät Kalajoen, Vöyrin ja Uudenkaarlepyyn oikeuskäsittelyt vuo-
sina 1838–1840. 103

Kalajoella käräjät aloitettiin heinäkuussa 1838. Alunperin haasteet ja syytteet koskivat
hartauskokouksia järjestäneitä ja niihin osallistuneita. Kalajoen alapiirin nimismies Sand-
manin kruununvouti Hårdille lähettämässä käytännön toimiin johtaneessa raportissa hel-
mikuussa 1838 todettiin muun muassa, että sunnuntai-iltapäivisin satoihin nouseva ihmis-
joukko useista pitäjistä ja seurakunnista kokoontuu johonkin talonpoikastaloon veisaa-
maan Siionin virsiä ja lukemaan monenkaltaisia kirjoja. Kuuleman mukaan he uskovat
itsensä heränneiksi ja uudestisyntyneiksi, halveksivat lähimmäisiään ja laiminlyövät työ-
tään. Tällainen asiantila haittaa järjestyksenpitoa sekä häiritsee yhteiskuntarauhaa ja viih-
tyvyyttä.104

Tuomioissaan alioikeudet, Turun tuomiokapituli ja lopullisen päätöksen antanut Vaa-
san hovioikeus olivat jossain määrin eri linjoilla. Tuomiokapitulilla lienee ollut vaikutusta
lopputuloksiin. Siten vain maallikkojen johtamat seurat olivat laittomia, ja lopulta ran-
gaistuksen syy virkaeroon pappien osalta oli kokousten pitäminen ilman kirkkoherran
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lupaa eli tottelemattomuus esimiestä kohtaan. Vaaralliseksi osoittautui auktoriteetin
kyseenalaistaminen. Pietariin oli näytetty nyt puhdas pöytä. Papit kärsivät puolen vuoden
virastapidättämisensä vuoden 1842 alusta.  105

Myös maan korkein hallinto eli senaatin talousosasto joutui ottamaan kantaa pietistei-
hin. Lähinnä se tuli esille eräissä papinvaaleissa, joissa varteenotettava hakija oli tunnettu
herännäinen.106 Senaatin taholta ohjattiin kansan kasvatusta rukouspäiväjulistuksilla, joi-
den eräänä tarkoituksena oli hoitaa kansan mielialaa. 1830-luvun lopulla niissä korostet-
tiin yhteisen jumalanpalveluksen merkitystä todennäköisesti pietismin takia. Niiden sisäl-
löstä päätellen 1840-luvulla sen puoliväliin asti senaatti näyttäisi olleen kutakuinkin tyy-
tyväinen maan sisäiseen henkiseen ja yhteiskunnalliseen tilaan.107

Byrokraattinen hallinto uskoi, että valvonta oli tehokkain tapa estää vahingollisina
pidettyjen aatteiden pääseminen vaikuttamaan yhteisöön. Sitä sovellettiin myös pietismiin
ja sen edustajiin, minkä Jonas Laguskin koki henkilökohtaisesti. Eräs vallanpitäjän  kes-
keinen väline vaaralliseksi katsottujen asioiden torjumisessa oli sensuuri, jota se käytti
vastaavan ylihallituksen ja tuomiokapitulien kautta. Tosin alan viranomaiset toimivat osin
erilaisilla periaatteilla toisistaan tietämättä tai ehkä välittämättä. Kirkollinen sensuuri koh-
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lui C.G. von Essenin pappisvihkimyksen käsittely Porvoon tuomiokapitulissa ja senaatissa v. 1838. Berghin
virkanimitykset olivat viranomaisten ristiriitaisessa käsittelyssä v. 1849, jolloin hän oli saanut lähes kaikki
Nurmeksen äänet, mutta ei saanut nimitystä. V. 1854 senaatti yksimielisesti kannatti häntä Iisalmen kirkko-
herraksi, mutta maaherran ja Kuopion piispan tahdosta hän ei virkaa saanut. Sitä muuten Laguskin pahoit-
teli. Raahe oli myös paikka, johon pietistihakijaa ei nimitetty mm. v. 1844 Anders Helanderia eikä 1851
F.G. Hedbergiä. Keisari nimitti hänet kuitenkin Kaarinaan 1853, vaikka arkkipiispa oli vastaan. Samoin
Lars Stenbäck sai 1855 Isonkyrön kirkkoherran paikan. Lagus 1907, 255, Vuorela II 1980, em. sivut.

107. Vuorela II 1980, 26, 28, 32, 213–214.
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distui pietismiä vastaan tarkemmin kuin hallituksen. Ilmeisesti se johtui siitä, että kapitu-
lit pyrkivät varjelemaan sekä kirkon että yhteiskunnan rauhaa. Herkimmin tartuttiin sel-
laiseen tuotteeseen, jossa puututtiin kirkon johtajien arvovaltaan, puollettiin luvattomia
kokouksia tai vaarannettiin kirkollisia tapoja. Kielenkäyttöön sensuuri kiinnitti erityistä
huomiota.108

Herännäisyys oli pohjimmiltaan uskonnollinen joukkoliike, jonka synnyllä ja leviämi-
sellä oli merkitystä vallitsevaan yhteiskunnan elämään. Sen tekemät ratkaisut tapahtuivat
uskonnollisuuden sanelemina. Mutta ne saivat vaikutteita senhetkisestä sosiaalisesta tilan-
teesta. Liikkeessä esiintyi kriittistä asennetta kirkon yleiseen kulttuurisynteesiin pyrki-
mistä kohtaan. Sitä vahvisti valtiollisen ja kirkollisen johdon epäluulo sekä hallinnolliset
ja oikeudelliset toimet heränneitä kohtaan. Liike kohtasi vastustusta eri tahoilta. Paikalli-
nen esimiesporras koki varsinkin nuoret papit totutun säätyläisrauhan häiritsijäksi ja moit-
tivat näitä rahvaanomaisuudesta. Kansallisen herätyksen kanssa törmäys johtui kamppai-
lusta keskiluokan kannatuksen saamisesta. Herännäisyyttä syytettiin kulttuurivihamieli-
syydestä ja lahkolaisuudesta. Hengellinen ja maallinen esivalta seurasi pitkään sivusta
pietismin leviämistä. Mutta lähdettyään liikkeelle suoritettiin sieltä taholta erinäisiä toi-
menpiteitä, joista näkyvimmät olivat Pohjanmaan körttikäräjät. Tavoitteena oli herännäi-
siin suopeasti suhtautuvan sivistyneistön lyöminen, mutta niin ei käynyt. Talonpoikien ja
pappien liitto vain syveni. Mutta se ei onnistunut ilman omaa puolustusta.

4.5.2 Jonas Lagus ja kansallinen herätys

Kulttuuripiirien, esimiesten ja esivallan painostus synnytti heränneissä paitsi vahvaa
yhteenkuuluvuutta myös halun selvittää yleiseen tietoisuuteen näkemyksiään ja torjua
heihin kohdistunutta syyttelyä. Tämä johti toisaalta useissa tapauksissa teräväänkiin kri-
tiikkiin arvostelijoita ja vanhentuneiksi koettuja yhteiskunnan säädöksiä vastaan.109 Jonas
Lagus oli luonnollisesti täysillä mukana tässä taistelussa ”körttiläisyyden olemassaolos-
ta”. Hänen julkisuuteen päässeessä sekä julkaisemattomassa seuraliikettä puolustavassa
aineistossa pääteemoina olivat opetuksen vapaus eli tapa ja sisällön selvennys eli lahko-
laisuusnimityksen torjuminen. Toisin sanoen hän pyrki osoittamaan konventikkeliplakaa-
tin vanhentuneen ja herännäisyyden opin perustuvan Raamattuun ja evankelis-luterilai-
siin tunnustuskirjoihin. On huomattava, että seurojen pitäminen ja lahkolaisuus olivat
voimassa olevan lainsäädännön mukaan rangaistavia tekoja. Siksi on ymmärrettävää, että
Lagus suuntasi toimenpiteensä niiden epäkohtien korjaamiseen. Näiden lisäksi hän käsit-
teli muitakin hyökkäyksissä esille otettuja seikkoja.

Lahkolaisiksi, vääräuskoisiksi ja hurmahenkisiksi leimautumisen estäminen oli Laguk-
selle tärkeää jo herätyksen alusta lähtien. Hän pyrki itse sellaiseen opetukseen ja opasti
samaan muitakin eli vaati raitishenkistä oppia, kuten sanonta kuului.110 Lahkolaiskäsite
on ymmärrettävä näissä kysymyksissä kahdella tavalla. Laguskin toisaalta käsitti sen
heränneitä tarkoittavaksi yleiseksi nimitykseksi ja tavallaan pilkaksi. Samaa tarkoittavia
sanontoja olivat esimerkiksi körttiläiset, vääräuskoiset, hurmahenkiset, haihattelijat, uto-

108. Silfverhuth 1977, 115, 130, 137, 186–187, 247, 256, Vuorela II 1980, 31–32.
109. Murtorinne 1986, 147.
110. Lagus 1907, 100–101, Krook II 1931, 10, 352.
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pistit ja haaveilijat. Niillä haluttiin osoittaa totutusta yhteisön uskonnollisuudesta erottu-
vaa ja kuvata lyhyesti käsitystä siitä. Niillä ei siis pyritty leimaamaan kirjaimellisesti lah-
kolaisiksi eli valtakunnan virallisesta uskonnosta poikkeamiseksi, josta saattoi olla ran-
gaistuksena maasta karkottaminen.111

Varsin todennäköisesti esimerkiksi Lönnrotinkin käyttämänä kyseessä oli edellinen
yleiskäsite. Mutta Lagus näki nimityksissä myös vakavamman puolen, kun sitä käyttivät
arvostetut henkilöt ja viranomaiset. Olihan kirkkoherra Collan jo 1820-luvulla virallisessa
selonteossa kirjoittanut Pohjois-Savon heränneistä lahkolaisina. Malmberg mainitsi kirk-
koherra Frosteruksen syyttäneen kerran häntä sellaiseksi, ja tämän pojat olivat leiman-
neet hänet ja hänen veljensä Hermannin samoin yliopistossa. Kulttuurikiistan ja lähetys-
kysymyksen yhteydessä sanomalehdissä tuli esille eristäytymis- ja lahkolaissyytökset
sekä ”omat seurakunnat seurakunnissa”, kuten myös käräjillä huomautukset vääräoppi-
suudesta. Lagus koki nämä myös henkilökohtaisesti todetessaan, että häntä pidettiin lah-
kolaisena ja vääränä opettajana ei vain Ylivieskassa, vaan jopa Helsingissä. Kirjoittihan
L.J. Achren sieltä isälleen vuonna 1833 pelkäävänsä Laguksen olevan kuitenkin vähän
lahkolainen.112 Ilmeisesti Lagus piti näitä vakavasti otettavina ja tunsi velvollisuudekseen
puhein ja kirjoituksin oikoa käsityksiä seuraliikkeestä ja puolustaa sitä. Se tapahtui sekä
asiallisesti että ironisesti, jopa hyökkäävästi.

Vaikka Lagus sai perustella tuomiokapitulin edustajille näkemyksiään opetuksesta ja
sen sisällöstä vuoden 1836 piispan vierailun yhteydessä, hän toivoi nimenomaan niille
yleisempää kannanottoa Lapväärtin tarkastuksessa. Laguksen mielestä lahkolaisuuskin
edellytti herätystä, mutta siinä oli liikaa tunnetta, liikutuksia ja muita vastaavia ilmiöitä.
Ne johtuivat puutteellisesta johdosta tai vääristä käsityksistä. Siksi hän halusikin selvää
julkista rajanvetoa kristillisyyden ja lahkolaisuuden välille poistamaan jälkimmäisen lei-
man pietismistä.113

Lagus joutui torjumaan eri tahoilta tulleita syytöksiä moneen kertaan. Hän ei heti pääs-
syt suoraan osallistumaan kulttuurikiistaan, mutta kyllä epäsuorasti. Toisaalta hänellä
vielä alkuvuodesta 1836 oli horjuvuutta tapakulttuurin suhteen tai hänellä oli muita tar-
koituksia. Hän nimittäin kirjoitti Lönnrotin hyökkäyksiin viitaten silloin Berghille, että
maallisten nautintojen ja huvien tuomitseminen voitiin toistaiseksi lopettaa, jos se uhkasi
muodostua pääasiaksi ja estää ihmistä löytämästä oikeaa tietä.114

Varhaisin hänen yleiseen tietoisuuteen päässyt selostuksensa oli ”Tidningarissa” mar-
raskuun 4. ja 11. päivänä 1836 ollut kaunokirjallinen ”En ung lärares återblick på sina
första Präst-år”-kirjoitelma, josta löytyy monenlaisia juuri ilmestymistilanteeseen liitty-
viä tarkoituksia.115 Käytetty ruotsinkielinen lehti ja julkaisuaika tarjoavat mielenkiintoi-
sia näkökulmia pohdittavaksi. Ensinnäkin se tuli julki marraskuussa 1836, kun Lagus ja
Ruotsalainen olivat tehneet herännäisyyden kannalta ratkaisevan kädenlyönnin elokuussa
Pyhäjärvellä. Kertomuksessakin herännyt maallikko neuvoi pappia hengellisissä kysy-
myksissä. Todellisuudessa Ruotsalaisesta tuli Laguksen lähin työtoveri, ja samalla tunte-

111. Lagus 1907, 100–101, Malmberg 1986, 15, 19, Virrankoski 1995, 114.
112. Helsingfors Morgonblad 49–52/1835, Borgå Tidning 18/1840, Akiander VI 1862, 166, Lagus 1907, 100–

101, Lagus I 1933, 145, Krook II 1931, 70, Remes 1976, 64–70, Malmberg 1986, 15.
113. Lagus 1907, 135–136, Lagus I 1933, 32–33.
114. Akiander VI 1862, 246.
115. TAÄ 42–43/1836, Ylikangas 1979, 238, Raittila 1991, 16–17.
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mattomasta rahvaanmiehestä muodostui merkkihenkilö sivistyneistölle. Laguksella oli
pari kuukautta aikaa kirjoituksen laatimiseen, joten tämä tilanne on saattanut olla osal-
taan kipinänä artikkelin tekemiseen.116

Toiseksi sen voi hyvin yhdistää meneillään olevaan kulttuurikiistaan ja pitää Laguksen
yhtenä vastineena Lönnrotin aikaisempiin kirjoituksiin heränneistä. Sillä haluttiin osoit-
taa nimenomaan ruotsinkieliselle sivistyneistölle körttirahvaan arvoa ja merkitystä. Artik-
kelin alussa hän tarkasteli hyödyn ja valistusajan pappien olemista niin, että sai rahvaan
kannatuksen. Hän kuvasi, miten maalliset askareet ja huvit olivat vallanneet heidän mie-
lensä, ettei heillä ollut aavistustakaan sanankuulijain pelastuksesta. He elivät maailman
lasten tavoin. He seurasivat vallitsevaa säätyläisten tapakulttuuria töineen ja juhlineen,
eikä siihen kuulunut vakavaa opetusta ja sielunhoitoa. Tätä kevyenä ja tyhjänpäiväisenä
pitämäänsä elämää herännäisyys pyrki käytännössä muuttamaan. Kääntymistä koskevan
osan lähtökohdaksi Lagus asetti johdannossa kuvatun mukaisen herrasväen sunnuntai-
iltaisen huvitilaisuuden, josta työvuorossa oleva nuori pappi ei raaskinut heti lähteä kutsu-
tulle sairaskäynnille. Menomatkalla hän teki selväksi keskusteluun pyrkivälle uskovai-
selle kyytimiehelle, miten tämän oli otettava vastaan mitä pappi ylhäältä suostui anta-
maan. Tällä tekijä korosti näyttävästi vallitsevaa kirkollisen esivallan auktoriteettia.
Perillä sitten selvisi, että sairas oli papin viivyttelyn takia menehtynyt. Omaisten nuhteet
säikäyttivät ja masensivat hänet ja aiheuttivat ankaria itsesyytöksiä. Hän koki todellisen
elämän kovuuden. Paluumatkalla kyytimies lohdutti katuvaa pappia ja selvitti uskon sisäl-
töä.

”Yksinkertaisesti ja selvästi osoitti hän minulle sen tien, joka vie elämään sellai-
sena kuin olen sen sitten muun muassa Raamatusta löytänyt, ... Tästä hetkestä
alkaen liityin hellällä ystävyydellä tuohon kristittyyn mieheen, ...”

Kirjoituksellaan Lagus halusi opettaa, että ihmiset ymmärtäisivät hänen kääntymisensä
ja Ruotsalaiseen liittymisensä, mitkä talonpoika oli saanut aikaan. Kertomus levisikin
ruotsinkielisen kansan keskuuteen, sillä kyseistä sanomalehteä luettiin seuratilaisuuk-
sissa.117

Laguksen herännäisyyden puolustusta koskevassa kirjallisessa materiaalissa keskeiset
harhaoppisuus-, hartauskokous- sekä kulttuurikysymykset ja muut nivoutuivat yhteen.
Niihin sisältyi myös arvostelijoihin ja syyttäjiin kohdistuvia kriittisiä vastaiskuja. Näistä
kaunokirjallisista tuotteista on säilynyt pitkähkö suorasanainen kertomus ”Kultala”. Leh-
tipuuhansa aikaan hän kirjoitti Wegeliukselle syksyllä 1835 aloittaneensa ”Kultalan” toi-
sen osan. Saman vuoden lopulla hän kertoi opaskirja-aikeestaan, että

”... aion ryhtyä kirjoittamaan kauan aikaa suunnittelemaani teosta sairaitten ripitys-
matkoista. Siihen minua ovat innostaneet tämäntapaisten kirjojen puute sekä ne
oivalliset apukeinot, joita minulla siihen on. Jos Herra suo armonsa, on minun
mahdollista saada aikaan todella kelvollinen kirja. Ensin minun pitäisi valmistaa
”Kultala”-kirjani jonka painattamista en kiirehdi, jotta saisin sen niin hyväksi kuin
mahdollista.”118

116. Rosendal II 1905, 61–64, Häyrynen 1929, 52–55, 64, Krook 1947, 90–91, Ylikangas 19792, 39.
117. TAÄ 42–43/ 1836, Ylikangas 1979, 58, 241–242, Siltala 1993, 91–93.
118. Lagus 1907, 121, Lagus I 1933, 24–25.
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Maaliskuun 7. päivänä 1836 hän ilmoitti Wegeliukselle käyvänsä käsiksi ”Sairaskäyn-
tiin”, jonka kokonaista käsikirjoitusta ei ole löytynyt.119

Sitä vastoin ”Kultala” löytyi vuonna 1934 ja painettiin seuraavana vuonna hänen kirje-
kokoelmaansa nimellä ”Kultala. Hyödyttäväinen ja Huvittavainen Historia Jälkimmäinen
osa”. Alkuperäinen sveitsiläinen kirjanen oli kerrottu sellaisessa hyödyn ja valistuksen
hengessä, että Lagus tarttui sen suomennoksen herättämänä jo vuoden kuluttua haastee-
seen. Hän kirjoittikin siihen suomenkielellä pietismin mukaisen jatko-osan, jonka konsep-
tinimenä on “Diarium för år 1835”. Se on myös osoitus Laguksen kielellisistä lahjoista
ottaen huomioon senaikaisen yleisen suomalaisen kirjallisuuden.120 Laguksen Kultala on
kirjoitettu siihen sijoitettujen tapahtumien perusteella todennäköisesti syksyn 1836 ja
kevään 1837 välisenä aikana.121

Jäikö sen painattaminen häneltä tekemättä kenties sen takia, ettei hän ehtinytkään
muokata sitä mieleisekseen tai muista syistä, ei selviä hänen kirjeistään. Sen loppu vaikut-
taa myös viimeistelemättömältä. Kirjasessa Lagus kertoo todennäköisesti eräät herännäis-
historian tapahtumat 1830-luvulta oman kokemuksensa perusteella. Siinä on herätyksen
puhkeaminen Ylivieskassa, hänen käyntinsä Pyhäjärvellä, Ruotsalaisen kohtaaminen,
Lönnrotin kirjoitukset ja Kalajoen piispantarkastus. Näihin kohtauksiin hän sijoitti pietis-
tiset opetuksensa ja käsityksensä eräisiin liikkeelle tärkeisiin kysymyksiin, jotka halusi
saada laajempaan tietoisuuteen. Siinä on myös kuvaus, miten valistuksen ajan rationalisti-
nen hyötyoppi muuttui hillittömän murroksen kautta uuteen pietismin hallitsemaan ajatte-
luun. Valistuksen luonnonoikeuteen perustuva uudistuspyrkimys raukeni ihmisen turmel-
tuneisuuteen, josta herätys nostaa. Kertomus alkaa kuvauksella hyödyn ja valistuksen
yhteiskunnan yhteisöstä. Kylän nuoret kyllästyvät opettaja Toivosen aikaansaamaan
siveellisyyteen ja säästäväisyyteen, ja elämä muuttuu naapureissa vallitsevan säätyläis-
kulttuurin mukaiseksi. Sunnuntaisin aamupäivällä käytiin kirkossa, mutta iltapäivällä
tanssittiin, pelattiin ja juotiin. Tapa levisi lopulta viikollekin kappalaisen saarnoista huoli-
matta. Voi panna merkille, että Päivärinta näki 1830-luvun lapsuudessaan tilanteen 50
vuotta myöhemmin samanlaiseksi.122

“Kultalassa” Lagus  kertoi, miten luonnon voimille perustettu uudistuspyrkimys oli
tuomittu tuhoutumaan ihmisen turmelukseen. Pelkän ahneuden varaan ei voinut luoda
kestävää. Maallinen menestys kesti vain niin kauan kuin siitä nauttiminen ei ollut pääasia.
Siinä painottui uskon ja tunnustuksen merkitys ja sen vastakohtana suhde maailmaan.123

Lönnrotin kirjoitteluihin hän laati vastineeksi koomisuuteen viittaavan keskustelun kau-
pungin viisaan lääkärin ja heränneen koulumestari Toivosen kesken. Edellisen kuulu-

119.  Lagus I 1933, 28, Krook 1947, 78. 
Esimerkiksi Krook arvelee, ettei sitä ehkä koskaan kirjoitettukaan. Mielestäni on selvittämättä, olisiko
Jonas Laguksen ”Inledning”-konsepti ko. kirjaan liittyvä suunnitelma.

120. KA, SKHSA, A 53–54,56–57, Jonas Lagus, Lagus II 1935, 3–40.
Kultalan käsikirjoitus löytyi v. 1934 leskiruustinna Hedvig von Essenin luota Turusta. Hänen isänsä Eliel
Lagus oli pelastanut sen isänsä kirjallisesta jäämistöstä eräiden muiden konseptien ohella. Alkuperäinen
”Kultala, Hyödyllinen ja Huwittawa Historia, Yhteiselle Kansalle luettavaksi annettu” oli lehtori K.N.
Keckmanin suomennos sveitsiläisen kansanvalistaja J.H.D. Zschokken (1771–1848) kaunokirjallisesta kan-
sankirjasta ”Das Goldmacherdorf” vuodelta 1817. Suomennosta pidettiin aikanaan erityisen onnistuneena
ja kirjasta tuli meillä niin suosittu, että siitä otettiin useita painoksia. Krook 1947, 293, Ojakoski 1978, 39–
40.
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122. Päivärinta 1885, 55–66, Krohn 1964, 8, Siltala 1993, 274.
123. Lagus II 1935, 3–40, Murtorinne 1986, 66.
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misien kerrontaan hän sijoitti Lönnrotin lehtiartikkelin keskeiset syytökset. Jatkokeskus-
telussa lääkäri joutui kuitenkin myöntämään, ettei hän olekaan todella oikea kristitty.
Niinpä hän poistui kiireesti paikalta ja levitti sitten kaupungissa Toivosesta perättömiä tie-
toja.124

Toivonen yritti turhaan maaherrankin avulla palauttaa oloja entiselleen. Silloin ilmes-
tyi Kultalaan köyhä muukalainen, rahvaanmies, joka sai keskustelun jälkeen Toivosen
lukemaan ahkerasti Raamattua. Samaten muukalaisen puheet nuorisojoukolle herättivät
sen. Nuorten tullessa kysymään opettajalta apua kohtaaminen päättyi Laguksen käyttä-
miin sanoihin: ”Rohvaiskaat ihtiänne ja tulkaat tuomossaan hänen tykönsä.” Kultala-tari-
nan kappaleessa 12 Toivonen etsi lääkärin mainitsemia ihmisiä. Niiden tapaaminen vas-
tannee hänen Pyhäjärvellä käyntejään sekä Ruotsalaisen kohtaamista. Kylässä käytyjen
keskustelujen muotoon Lagus on sisällyttänyt näkemyksiään muutamiin keskeisiin ope-
tusasioihinsa. Toivonen osui vierailullaan suoraan kylän seuroihin, totesi kauniin virren-
veisuun ja körttipuvun sekä perehtyi heidän Kristus-keskeiseen armonjärjestykseensä.
”Elävä, Jumalan Hengeltä vaikutettu syntinsä ja turmeluksensa tunto tekee ihmistä siksi
sairaaksi, jolle kelpaa taivaallinen Parantaja.” Siellä selvitettiin heränneitten suhde työhön
ja varallisuuteen. Työtä tehtiin entistä ahkerammin, mutta kesken arkipäivän saatettiin
lukea sanaa ja veisata virsi. Tavaroita ei koottu enää ahneudella, vaan tyydyttiin kohtuu-
teen. Vaatetuksessa palattiin perinteiseen, kotona tehtyyn ja säädylle paremmin sopivaan.
”Ei nautita nähdä sonnan-ajajaa silkkiä kantavan. Pysyköön kukin säädysänsä.” Näin
säästettiin rahaa kirjojen ostoon ja köyhäinapuun. Kysymykseen ekstaasista ja kielillä
puhumisesta vieras sai vastauksen, ettei ollut heidän vallassaan estää sitä, mutta sitä ei
pidetä minään merkkinä korkeammasta kristinuskosta. Heränneiden käytännön mukai-
sesti asiaan kuului käynti jumalanpalveluksessa sunnuntaina. Sen jälkeen käsiteltiin vielä
suhde Renqvistin ja vanhakristittyjen lakihenkisiin oppeihin, jotka tuomittiin. Niitä pidet-
tiin normaaleissa arkielämän tapahtumissa teeskentelynä, minkä myönnytyksen Lagus
teki Ruotsalaiselle. Kaikki, mitä ihminen nauttii kehonsa tapeeksi kiitoksella ja siunauk-
sella, ei vahingoita häntä, mutta ei ole mitään, josta ei väärin käytettynä tulisi syntiä.

Sillä välin kotikylän pappi oli kääntynyt ja saanut aikaan kasvavaa herätystä, jota eräät
vastustivat ja kantelivat kirkkoherralle. Toivosen ja kappalaisen kohdatessa jälkimmäi-
nen totesi pappiskoulutuksessa havaitseminaan puutteina liiallisen kirjatiedon ja sen
mukaisen kuolleen opin. Heidän yhteistyönsä kautta herätys voimistui eikä se jättänyt
ketään sivuun. Oltiin sen puolesta tai vastaan niin rahvaan kuin säätyläistenkin joukossa.
Lopussa ollaankin sitten Kalajoen piispantarkastuksessa, sillä kirkkoherra valitti tuomio-
kapituliin. Mutta itse tarkastuksessa piispa suhtautui myönteisesti pietisteihin. Piispa oli
tullut tutkimaan valituksia eriseuraisuudesta ja väärästä opista, mutta ottikin esille kirkko-
herran viranhoidon. Sen hyvään suorittamiseen ei riittänyt tehtävän muodollinen rikkeet-
tömyys. Oli herätettävä, opetettava ja johdettava seurakuntaa.125

Lagus otaksuttavasti tuhosi polttouhrissaan romantiikan vaikutteiset tuotteensa
yhdessä saamiensa kirjeiden kanssa, mutta muutamia runokonsepteja on säilynyt. Näiden
käsikirjoitusten joukossa on seuraliikkeen puolustukseksi tarkoitettu vastine Lönnrotin
aloittamaan herännäiskeskusteluun Kajaanin seudun lahkolaisista. Lönnrot oli kirjoitta-
nut muun muassa, että pietistin tunsi jo ulkomuodosta. Hänen silmissään oli outo kiilto,

124. Lagus II 1935, 23–24, 112–114.
125. Lagus II 1935, 3–40.
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nenä terävöityi, posket kuihtuivat ja puhe heikkeni. Kaikki näytti lakastuvan. Nenän
kuvaus tulikin sitten yhdeksi kirjoittelukohteeksi laajemmassa kulttuurikiistassa.126

Hänen kirjoituksensa, miten nenän muoto paljastaa kavaltajan rohkeitten ja oikeaoppis-
ten seurakuntalaisten joukosta, antoi Lagukselle oivallisia aineksia henkilökohtaisuuteen
menevään ironiseen runoon ”Ilahduttavia riimejä Kajaanin seudun metelistä vuonna
1835”. Siinä hän ivasi heränneitä vastaan hyökkääviä puvun leikkaamisesta, tanssimesta-
reista ja musikanteista. Tyypillisä sotilastermejä käyttäen hän kirjoitti muun muassa näin:

”Isänmaani! Niin monissa kauniissa muistoissa
kuin on yönä kirkkaan taivaalla tähtiä!
Taisteluun taipuvien rohkeissa mielissä!
Vuorten ja laaksojen voittoisat soturit!
Aseistautukaa ja marssikaa taisteluun,
sillä lahkolaisuus jo leviää laajalti!
Mitä hyödyttää rauhan kultaiset tähkäaallot
peltosaralla ja metsän kaskimaalla?
Taistelijain veri huuhtoo nämä maat
ja sotahuuto kiirii järvenaalloista ja rannoilta:
Me ajamme epäuskon pimeistä pirteistämme
ja katkaisemme liian pitkät körtit!
Karsimme heistä hulluuden
ja teemme tylpäksi terävän nenänpään:
---
Ilmassa heiluu murhakivääri,
Kavaltaja, huudetaan, haa, vakoilija täällä.
Mies nähdään kurjasti hylättynä
ja kaikki kurkut huutavat: hirteen!
Se olikin räätäli, kun terävää nenää
tultiin odottamatta lähempää katselemaan
ja kuviteltiin kärjestä selvästi luettavan:
lahkolainen, suuri haaveilija.”127

Heränneet saivat kulttuurivihollisen maineen asettuessaan vastustamaan yhtenäiskult-
tuurin pyrkimyksiä. Oikeampaa olisi kuitenkin puhua heidän kulttuurikritiikistään. Kult-
tuurikysymys ei kokonaisuutena ollut heille probleemi, vaan toisarvoinen seikka. Toiset
tahot nostivat heidät julkiseen keskusteluun sen asian suhteen, ja tämä sai aikaan liikkeen
taholta hyökkäävän puolustautumisen.128 Lagukselle itselleen se ei sinänsä ollut mikään
keskeinen asia. Sellainen hänellä oli persoonallinen jumalasuhde, jota hän korosti elämän
perustekijänä. Se määräsi inhimillisen elämän ja toiminnan arvon. Käsitystensä ja vasta-
puolen esille ottamien aseiden takia hän joutui myös kulttuurikysymysten kannanmäärit-
telyyn oikeastaan usealla tasolla. Herännäisyyden kulttuuriprobleemia tarkasteltaessa
havaitaan, että liike, perinteisen luterilaisen esivallan kunnioittamisen mukaisesti 1830- ja

126. Helsingfors Morgonbladet 51, 89–90/1835, Helsingfors Tidningar 86/1835, Krook 1947, 306.
127. Lagus II 1935, 112–114.

Todettakoon, että Elias Lönnrotin isä oli räätäli.
128. Ruuth 1923, 11–12, 17, Laitinen 1953, 18.
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1840-lukujen jännitteistä huolimatta, säilytti lojaalisuutensa valtioon ja yhteiskunnalli-
seen elämään nähden. Mutta sen torjunta kohdistui vallitsevaan henkiseen sivistyselä-
mään ja sen seuratapoihin, taiteisiin ja tieteisiin eli korkeakulttuuriin. Siitä he saivat syy-
töksiä sivistysvihollisuudesta, jota heidän kääntymisensä perinteiseen talonpoikaiseen
tapakulttuuriin edisti. Sekä johtavien herännäispappien että kansallismielisten oppositio
oli lähtökohdaltaan läheistä, romantiikan pohjalta kehittynyttä. Kumpikin hyökkäsi valis-
tuksen pintapuolisuutta, järkeilyä ja hyötyä vastaan tavoitellen alkuperäistä luontoa ja
rahvaanomaista yksinkertaisuutta. Mutta heränneet veivät kritiikkinsä pitemmälle suunna-
ten sen romantiikan esteettistä kulttuuri-ihannetta vastaan. He vaativat tilalle eettis-uskon-
nollista elämäntapaa. He eivät katsoneet henkistä kulttuuria sellaisenaan pahaksi, vaan
ihmisiä, jotka asettivat sen epäjumalan asemaan. Tiede ja taide saattoivat kiinnittää huo-
mion turhuuteen, jota ei välttämättä tarvittu ajallisessa elämässä. Se kiisteli kunniasta
Jumalan kanssa. Samanaikaisesti ei voi palvella kahta herraa. He vaativat jumalakeskeistä
kulttuuria maailma- ja ihmiskeskeisen tilalle, jollaisen he näkivät vallitsevan sillä het-
kellä. Kuitenkin on myönnettävä, että tämä pyrkimys saattoi mennä liiankin ahtaaksi,
vaatimalla oikeuksia ja arvoa antavaksi vain välittömästi uskonnollisuutta edistävän.129

Lagus kysyikin, voiko olla olemassa sivistystä, missä syntien anteeksiantamisen autuu-
den tunteminen ei antaisi arvokkainta paikkaa. Hänestä oli suuri ero maallisella sivistyk-
sellä ja totisella kristinuskon tiedolla. Hän kirjoitti myös, ettei sivistyksen halua suinkaan
ollut tukahdutettu. Moni totuuden käsittänyt oli hankkinut ja hankkii edelleen tietoja ja on
siten esimerkillinen ihminen.130

Laguksella oli kulttuurikysymyksissä sisäisiä ristiriitoja. Pohdintaa aiheutti, mitä arvoa
sopi antaa esteettisyydelle ja humanismille. Taustalla oli nuoruuden romantiikkaa, kirjalli-
sia harrastuksia ja kauneuden tajua. Seuraliikkeen opettajana hänellä oli oltava näkyvillä
kielteinen suhtautuminen tieteeseen, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin, teatteriin ja musiik-
kiin. Painetta lisäsi liittyminen Paavo Ruotsalaiseen ja sen kautta lähentyminen arkisem-
paa talonpoikaiskulttuuria. Siinä pidettiin ensin mainitun sivistynyttä kulttuuria herrojen
joutilaana ja turhanpäiväisenä harrastuksena. Rehellistä työtätekevällä rahvaalla ei kat-
sottu olevan sellaiseen aikaa eikä oikeutta. Vaikka jotain maallista maisemaa saattoi pitää
toista kauniimpana, oli kuitenkin paras etsiä kestävämpiä ystäviä, joiden ominaisuus ei
ole kauneus. Omat kaunokirjalliset tuotteensa hän hävitti polttouhrina. Mutta toisaalta hän
toivoi, että joku muu voisi yhdistää kansalaistoiminnan kristilliseen hurskauteen olemalla
Polyfemos Lutherin varustuksessa.131 Kunnianhimo oli ristiriidassa Jumalan kunnian
kanssa. Ehkä hän tunsi rajoituksia herännäisuransa alussa, kun hän purki tuntojaan Toppe-
liukselle. Tuolloin hän arvioi, että Franzen viihtyi enemmän Parnassolla kuin Golgatalla.
Hänen kaltaisensa sai ehkä jossain Ruotsissa olla olemassa, mutta ei Suomessa.132 On
myös syytä muistaa se käytännön kulttuurityö, jota Lagus suoritti muiden pappistove-
riensa kanssa levittämällä kirjallisuutta, opettamalla ja kasvattamalla. Kansan luku- ja
opinhalu kasvoi sekä tavat siivoutuivat. Myös seuraliikkeen oheisvaikutteena väen liikku-
essa eri maakuntien kulttuurit kohtasivat toisensa, mikä edisti muun muassa taloutta.133
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Heränneet saivat iloita maallisistakin asioista, kunhan ne eivät tulleet liian tärkeiksi tai
ylittäneet tiettyä rajaa. Lagus piti tupakkaa perustarpeena, mutta kielsi sikarit herraskaista
elämäntyyliä edustavana.134 Eristäytymis- ja ilottomuussyytöksiin Lagus vastasi ”Kulta-
lassa”. Toivonen kuuli kauniin veisuun pihalle ja astui odottavana seuratupaan, jossa hän
luuli näkevänsä murheellista kansaa, kuten lääkäri oli kertonut. Mutta hän huomasikin
ilon ja rauhan loistavan ihmisten kasvoilta. He olivat tyytyväistä ja oikealla tavalla iloista
väkeä eivätkä kurkottautuneet pois siitä säädystä, johon kuuluivat. He käyttivät perin-
teistä pukua, koska se oli käytännöllinen eikä se suinkaan ollut eristävä tunnusmerkki
eikä uskon hedelmä. Kirkossa he kävivät muiden seurakuntalaisten tapaan.135

4.5.3 Opetuksen vapauden puolustaminen

Laajin yhtenäinen herännäisyyden puolustus, jossa Lagus oli merkittävästi mukana, sisäl-
tyi Kalajoen käräjäasiakirjoihin. Syytökset ja siten vastaaminenkin liittyivät aluksi kon-
ventikkeliplakaattiin ja lähetysvarojen keräämiseen. Mutta käräjien jatkuessa nousi esille
asioita, jotka vaativat laajempaakin selvittelyä.136 Puolustuspuheenvuorossa ja syytetty-
jen pappien loppulausunnoksi laatimissaan kirjelmissä Lagus kytki herätyksen eurooppa-
laiseen ja historialliseen kehykseen. Hän tulkitsi vuoden 1726 konventikkeliplakaattia ja
sen mukaisia toimenpiteitä vanhentuneiksi, antamisajankohtaan kuuluviksi eikä vallitse-
viin olosuhteisiin sovellettaviksi. Papit myönsivät pitäneensä hartauskokouksia, mutta
liittivät sen papillisten tehtävien suorittamiseen. He painottivat sitä, että lait ja asetukset
velvoittivat heitä siihen. Lagus koki opettamisen vapauden erittäin tärkeäksi ja periaat-
teelliseksi. Siksi hän pohti hartauskokousten oikeutta ja yritti vaikuttaa niitten hyväksi
useallakin tavalla meneillään olleiden käräjien aikana. Hänen perusteltuja puolustuskirjoi-
tuksiaan oli käräjälausunnoissa, pappien selvityksessä tuomiokapitulille ja keisarille osoi-
tetussa valituskirjelmässä sekä sanomalehtiin tarkoitetuissa artikkeleissa. Laguksen esittä-
mä keskeinen puolustus rakentui käsitykseen opetuksen vapaudesta, opetusvirasta ja sen
merkityksestä. Hänen mukaansa papilla oli seurakunnan julkisena opettajana laillinen
oikeus suorittaa työtään ei vain sunnuntaina aamupäivisin kirkossa, vaan sen ulkopuolel-
lakin ja myös iltapäivällä. Heränneet papit vetosivat siihen, etteivät ole ottaneet saarnavir-
kaa omavaltaisesti, sillä maan hengellinen hallitus oli antanut sen heille kutsuessaan hei-
dät tehtävään. Seurojen pitäminen kuului pappisvirkaan, joten he eivät saaneet vaieta.
Achreniukseen ja Chydeniukseen sekä Ruotsin lainsäädäntöön vedoten Lagus pyrki osoit-
tamaan, ettei mikään asetus rajoita tässä papin oikeuksia. Uskonnon opettaja oli aina ollut
vapaa, kunhan hänen opetuksensa oli perustunut Raamattuun ja tunnustuskirjoihin. Siten
ei suinkaan ollut laitonta opettaa aina silloin, kun tilaisuus siihen tarjoutui.137
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Lagus käsitteli yksityiskohtaisesti seuroja koskevat syytekohdat. Ensinnäkin hänen
mukaansa ei ole osoitettu oikeaksi, että toisten pitäjien ihmisiä olisi käynyt heidän luo-
naan seurojen takia. Olisi vaikea selvittää todellista syytä, miksi muualta tullaan kuule-
maan heitä, eivätkä papit ole heitä kutsuneet. Samalla hän heitti toivomuksen jokaiselle
opettajalle, että sanankuulijat saisivat kotikirkossaan ”riittävää ravintoa”, ettei tarvitsisi
hakea sitä pitkien matkojen takaa. Toiseksi oli väitetty, että seuraväki luuli itseään herän-
neiksi ja uudestisyntyneiksi, mikä ei ole saanut pitkissäkään kuulusteluissa tukea. Kol-
matta syytöstä ”lähimmäisten ylönkatsomisesta” hän niinikään piti täysin toteennäyttä-
mättömänä. Hän piti väitettä hyvin rohkeana ja kysyikin, kuka voisi sen vahvistaa valalla.
Neljäs kohta koski seuroissa kävijäin työnsä laiminlyöntiä, jota ei myöskään ollut pys-
tytty todistamaan paikkansapitäväksi. Laguksen puolustuksessa ja loppulausunnossa
korostetaan heidän antamansa opetuksen yhteiskunnallisia tuloksia eli tapakasvatuksen
saavutuksia, jotka ovat tulleet näkyville kiistattomasti. Hän luetteli, että kyseiset kokouk-
set olivat vaikuttaneet yleisen käyttäytymisen siistiytymiseen ja perheväkivallan vähene-
miseen. Ne olivat edistäneet raittiutta ja ahkeruutta ja siten parantaneet kansalaiselämää.
Ne eivät olleet suinkaan aiheuttaneet syyttäjän peräämiä kielteisiä seuraamuksia, joten
kyseisten pappien seuratyö oli kannatettavaa. Käräjillä keskusteltiin myös väitetyistä
heränneitten maallisten töiden laiminlyönneistä. Lagus totesi, että se oli paljon käytetty
vanha valhe. Sille ei ollut mitään todellista todistusta. Päinvastoin hän sanoi, että ”lais-
kuus on suruttomuuden kumppani”. Hänen mukaansa maalliset tehtävät oli hoidettu aiem-
paa paremmin, vaikkei pyrittykään vaurastumaan. Tyydyttiin kohtuulliseen toimeentuloon
kuitenkin niin, että perhe voitiin elättää. Hän myönsi, että arkipäivänäkin saatettiin lukea
sanaa ja veisata virsi työn lomassa. Hän muistutti, miten niin sanotussa kristikunnassa
ovat monet joutuneet juopottelusta ja laiskuudesta johtuen luopumaan taloistaan. Mutta
ketään ei ole tällaisen huolimattomuuden takia vedetty oikeuteen. Taloja oli kyllä pakko-
huutokaupattu sen tähden. Hän ihmettelikin, mistä nyt heränneitten kohdalla johtui tällai-
nen maallisen työnteon valvominen, kun sitä ei ole ollut muissakaan tapauksissa. Tehtä-
vien laiminlyöntejä ei ole voitu todistaa mitenkään, mutta on näytetty toteen, että usko on
tehnyt laiskoista ahkeria.138

Käräjien aikana tuli keskusteluun myös kysymys separatismista ja harhaopista, joita
väitteitä Lagus piti täysin perättöminä. Hän korosti heidän tarkalleen seuraavan evankelis-
luterilaista oppia, joka perustui Raamattuun ja tunnustuskirjoihin. Hän kumosi myös
puheet, että seuratilaisuuksissa olisi ollut levottomuutta. Mitään epäjärjestystä ei niissä
ole esiintynyt ja jokainen on pysynyt rauhallisesti paikallaan.139 Lagus joutui myös selit-
tämään liikkeen suhdetta ekstaattisiin ilmiöihin. Pohjanmaalla ne olivat harvinaisempia
kuin Savossa. Edellisen maakunnan edustajana hän pyrki estämään niitä omissa tilaisuuk-
sissaan. Mutta niiden hyväksyminen tietyissä rajoissa liittyi hänen varsinkin 1840-luvulla
tapahtuneeseen savolaissuuntautumiseensa, sillä siellä ne olivat tavanomaisia eivätkä
kiinnittäneet suurta huomiota. ”Kultalassa” hän antoi heränneitten kieltää, että he pitäisi-
vät niitä totiseen kristillisyyteen kuuluvina. Sellaisia esiintymisiä sattui vain harvoin ja
”heikolla luonnolla varustetulle”. Hänestä he olivat syyttömiä näihin tapahtumiin  eivätkä
pitäneet niitä tarpeellisina, mutta niiden estäminen ei ollut heidän vallassaan. Ne eivät
suinkaan levinneet kulkutaudin tapaan, kuten oli valheellisesti väitetty.140 Mutta kun
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hänen lähipiirissään tapahtui kielillä puhumista, hänen kannakseen muodostui, että Uusi
Testamentti piti niitä armolahjoina. Lagus ei kuitenkaan itse tehnyt niistä suurta nume-
roa.141

Laguksen laajoja puolustuspuheita ei saatu sellaisenaan laajempaan tietoisuuteen,
koska niiden julkaisemista ei sallittu ”Evangeliskt Weckobladissa”. Voi panna myös mer-
kille, että Uudessakaarlepyyssä käytiin samanlaista oikeutta, jossa syytettynä oli armo-
vuoden saarnaaja Fredrik Östring. Hän jätti tuomiokapitulille alioikeuden tuomiosta vali-
tuksen kesäkuun 26. päivänä 1839, siis ennen Kalajoella annettua loppulausuntoa. Sitä on
arveltu sisältönsä ja tyylinsä perusteella myös Laguksen laatimaksi. Siinä pidetään mah-
dottomana, että konventikkeliplakaatti kieltäisi seurakuntalaisten käynnit papiston
luona.142

Todennäköisesti Lagus yritti saada näkemystään lehdistön kautta luettavaksi, koska
hänen pöytälaatikossaan oli käsikirjoitus: ”Mistä varsinaisesti on kysymys? eli Suomi
vuonna 1840”. Siinä hän Kalajoen käräjien jälkeen poleemisesti monin kysymyksin joh-
datteli huomion meneillään olevaan pietismin vastaiseen kamppailuun. Hän toi näkyviin
sen, ettei ole löydetty todellisia syitä, vaan halutaan kohde johtaa politiikan alueelle.
Lagus heitti vastakysymyksen, miten oli mahdollista, että muutamalla vähämerkitykselli-
sellä papilla olisi tekemistä tai vaikutusta politiikassa. Se oli vain vastustajien hätäase,
kun ei ole keksitty muita käyttökelpoisia. Kirjoituksensa lopuksi hän vetosi hallitsijan
vakuutukseen vapaasta luterilaisesta uskonnonharjoituksesta.143

Pietismin vastustajat pitivät heränneitten opetustapaa, seuroja, kirkon jumalanpalve-
luksen kilpailijana ja lahkolaisuuden ilmentymänä. Syytetyillä oli kaksi vastausta. Ensin-
näkin he totesivat käyvänsä yhteisissä jumalanpalveluksissa eivätkä siten suinkaan eron-
neet kirkosta.144 Toista perusteltua puolustusta Lagus yritti sanomalehtikirjoituksen
kautta. Hänellä saattoi olla aikomus laajentaa keskustelua lehdistöön vuonna 1839, kun
hän tarttui Porvoon piispa Ottelinin kiertokirjeessä145 esittämiin näkökohtiin. Todennä-
köisesti Laguksen tavoite oli saada Helsingfors Morgonbladiin kirjoituksensa ”Anmärk-
ningar vid Cirkulair brefvet n:o 81 till Borgåstifts presterskap”, jonka lehden toimitus
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lähetti Porvoon tuomiokapitulin tarkastettavaksi. Mutta Lagus, ehkä aikaisempien huono-
jen sensuurikokemustensa perusteella, ei ilmaissut nimeään eikä maininnut valtuutettua
asiamiestä. Näin kapitulin oli helppo seurata omaksuttua periaatetta, jossa ratkaisut perus-
teltiin mahdollisuuksien mukaan juridis-muodollisilla seikoilla, ja todeta sen mukaan,
ettei se katsonut voivansa ottaa kantaa kirjoitukseen.146 Siten sen ei tarvinnut puuttua itse
ilmiöön lainkaan ja voitiin välttää oma suoranainen mielipide ja saavutettiin tulos, jonka
mukaan Laguksen rohkea ja arkaluontoinen kirjoitus ei päässyt myöskään lehteen eikä
laajempaan tietoisuuteen. Laguksen artikkelissaan käyttämä varsin kärkevä kieli, piispan
arvovaltaan koskeminen ja luvattomana pidettyjen hartauskokouksien puolustaminen oli
selvästi aistittavissa siitä.

Lagus vetosi artikkelinsa hartauskokouksia koskevassa osassa uskonpuhdistuksen
perustavaan näkemykseen, että poikkeaminen ulkonaisista jumalanpalvelusmenoista ja
kirkon järjestyksen muodoista eivät sinänsä merkitse eroa kirkosta. Siten seurojen pitämi-
nen ei sulje kirkon ulkopuolelle, joten lahkolaissyyte heidän suhteen ei ollut paikallaan.
Laguksen mukaan kaksi tahoa vastusti kokouksia. Nämä olivat ”Saulin henkeä uhkuvat
nykyajan ortodoksit” sekä ”kirkon johtomiehet”. Nämä hyväksyvät tanssiklubit ja näytel-
mät, mutta estivät Raamatun mukaan kokoontuvaa joukkoa. Hän leimasi myös valheeksi
piispan väitteen, että heränneet olisivat laiminlyöneet arkityötään.147

Laguksen käsikirjoituksista on löydetty laajahko ja terävään sävyyn laadittu vastine
Helsingfors Morgonbladissa vuonna 1840 julkaistuihin kertomuksiin Kurikassa vuonna
1774 esiintyneistä hurmoksellisista herätyksistä. Kyseisessä lehdessä hyökättiin tarkoi-
tuksellisesti Pohjanmaalla 1770-luvulla vaikuttanutta maallikkosaarnaja Anna Rogelia
vastaan, rinnastaen häntä meneillään olevaan aikaan. Niissä arvosteltiin puheita liian koh-
distuviksi ja toiminta leimattiin taikauskoiseksi. Lagus piti niitä vanhan nukkuvan orto-
doksian tietämättömyytenä ja muistuttavan hänen aikansa tapahtumia. Laguksen mielipi-
teen mukaan jokaisen papin oli puhuttava elävästi, sydämeen käyvästi ja synnit paljasta-
vasti, jotta kuulija todella tunsi sen omassatunnossaan. Mutta samalla oli esitettävä armon
vaikutus. Ellei hän siihen pysty, puhujan ei ole syytä nousta saarnastuoliin. Hän tarkasteli
erikseen kertomuksen tekijää, lehteen lähettäjää ja sen kommentaattoria sekä heidän
motiivejaan. Kirjoituksessaan hän ihmetteli myös lehden toimittajan tietämättömyyttä.
Kirjoitelma julkaistiin ”Evangeliskt Weckobladissa”, tosin lyhennettynä ja sievennettynä
eri muotoiseksi, mutta asiallisesti samansuuntaisena. Kiista jatkui mainituissa lehdissä
pitempäänkin, mutta Lagus tuskin enää osallistui siihen.148

146. KA, PTA Eb:395, tuomiokapitulin ptk 19.6.1839 § 32, Lagus II 1935, 97–100, Silfverhuth 1977, 134–136,
Vuorela 1980, 35. 
Suhteestaan sensuuriin Lagus oli hyvin tietoinen, sillä mm. kirjeessään todennäköisesti, J.F. Bergille,
23.5.1839 lähetysseurasta hän totesi nimellään olevan ”huono kaiku”. Akiander VI 1862, 273–274, Lagus I
1933, 38–39. Remes 1976, 25.

147. Lagus II 1935, 97–100, Laitinen 1953, 142–143.
148. Helsingfors Morgonblad 15, 16, 25, 26/1840, Evangeliskt Weckoblad 11, 17/ 1840, Lagus II 1935, 91–97,

193–194, Krook II 1931, 248–249, Krook 1947, 322–323.
Anna Rogel (1751–1784) merikarvialainen talollisen tytär saarnasi 1770-luvulla Pohjanmaalla sekä nor-
maalitilassa että ekstaasissa niin suomeksi kuin ruotsiksikin. Kuuntelijamäärät olivat keväällä 1774 suurim-
millaan saaden aikaan merkittäviä herätyksiä. Häntäkin vastaan viranomaiset esittivät plakaattisyytteitä,
mutta tuomiokapituli kehotti seuraamaan tilaisuuksia. Jos ne eivät aiheuta epäjärjestystä, ne saisivat jatkua
rauhassa. Krook I 1931, 28, Ruuth 1936a, 153–154.
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Monetkaan Laguksen kirjoitukset eivät tulleet lehtien palstoille. Joko hän ei niitä lähet-
tänytkään tai sensuuri esti niiden esillepääsyn. Mutta Laguksen laaja arvostelu uudesta
virsikirjaehdotuksesta pääsi julki. Siinä tuli näkyviin oman pietistisen linjansa löytäneen
opettajan näkökulma. Hän tarkasteli sitä vanhaan pitäytyvän konservatiivin silmällä arvi-
oiden, millaista oppimateriaalia ja minkälaiset puitteet se tarjoaisi opetustyöhön. Uskon-
puhdistuksen muistovuonna 1817 pantiin Suomessa vireille useita kirkollisia uudistuksia.
Juhlavuoden kunniaksi arkkipiispan arvon saaneen Jakob Tengströmin johdolla aloitettiin
muun muassa virsikirjan, katekismuksen, kirkkokäsikirjan ja kirkkolain uusimistyöt. Teh-
täviin asetettujen komiteain jäsenten erimielisyyksien ja kuolemantapausten takia hank-
keet viivästyivät ja olivat pitkään keskeytyksissä. Niinpä virsikirjaehdotus saatiin arvos-
teltavaksi vasta vuonna 1836 ja kirkkolakiluonnos painosta vuonna 1845. Pitkäksi veny-
neestä valmistelusta kertoo se, että kirkkolaki saatiin hyväksytyksi 1869, käsikirja ja vir-
sikirja 1886 ja katekismus 1893.149 Lagus kirjoitti tästä kokonaisuudistuksesta, että
meillä oli seurattu uudistamisinnossa Ruotsin valistuksen esimerkkiä, mutta se ei tapahtu-
nut täydestä sydämestä ja kohtasi esteitä sekä oli enimmäkseen keskeytyneenä. Onneksi
Raamattuun ei vielä ollut tartuttu.150

Virsikirjakomitean työn tuloksena ehdotetun ”Uusia Wirsiä, kirkosa ja kotona Weisat-
tawia” ilmestyi siis vuonna 1836. Kirjan esikuvana oli ollut Ruotsissa vuonna 1819
hyväksytty ”Den Svenska Psalmboken”, joka paremmin tunnettiin Wallinin virsikirjan
nimellä. Runoilija ja piispa J.O. Wallin oli ollut sitä valmistelleen komitean tunnetuin
jäsen. Meidän herännäispappimme olivat tuominneet sen yleisestä mielipiteestä poiketen
liian valistuksen rationalishenkisenä. Siitä kannanotosta heitä syytettiinkin. Tuossa kir-
jassa ollut neologian henki siirtyi sitten suomalaiseen ehdotukseen, sillä sen 752 virrestä
142 oli Wallinin kirjasta tehtyjä suomennoksia.151

Laguksen käsikirjoituksessa oli vähäisin poikkeuksin sama arviointi kuin ”Evange-
liskt Weckobladin” neljässä numerossa vuonna 1840, joten kirjoitussarja täytyy olla
hänen käsialaansa.152 Hänen 74 yksityiskohtaisesti arvostelemastaan virrestä oli viittä
koskevat huomautukset jätetty lehdestä pois joko sensuurin tai toimituksen tahdosta. Lop-
puyhteenveto oli lehdessä käsikirjoitusta lyhyempänä ja lievempänä ehkä toimittaja Sten-
bäckin tekemänä sensuurin pelosta.153

Vanha virsikirja virheineen ja puutteineen oli ollut arvokas ja tärkeä oppikirja kansalle.
Se oli Raamattuun rinnastettava ja ehkä luetumpikin vaikeissa tilanteissa. Samoin herä-
tysliikkeet lisäsivät sen käyttöä omissa tilaisuuksissaan. Siinä oli vahva opettava sävy.
Sitä edustivat Vähää katekismusta, kristinoppia ja kirkkovuoden juhlia koskevat virret.
Niiden tavoitteena oli edistää seurakunnan uskoa, tietoa ja hyviä tapoja.154 On myös
todettu, että aika vuosisadan puolivälissä ei ollut otollinen tavoiteltuun laajaan kirkolli-
seen uudistustyöhön. Se oli hajanainen, henkisiä murroksia oli tapahtumassa ei vain sivis-
tyneistössä, vaan vähitellen rahvaankin keskuudessa. Valtiollisessa elämässä syntyi yleis-
eurooppalaisesta tilanteesta johtuvia muutoksia. Valistus oli väistymässä romantiikan

149. Kansanaho 1954, 64–68, Niemi 1954, 19.
150. Lagus II 1935, 104.
151. Promemoria 1842, 308, Hallio 1928, 26–28, Lagus I 1933, 192, Ruuth 1946, 298, Krook 1947, 311, Niemi

1954, 20.
152. Evangeliskt Weckoblad 32, 33, 35 ja 36/1840, Lagus II 1935, 41–57.
153. Krook 1947, 313–314.
154. Kurvinen 1941, 212, Niemi 1954, 26.
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tieltä. Talouselämä kehittyi kuten luonnontieteetkin. Uskonnolliset herätysliikkeet ja kan-
sallinen herätys olivat murtamassa perinteistä yhtenäiskulttuuria. Uskonnollisesti aika oli
hajanainen ja sitä kokoava voima puuttui. Siten uudistuspyrkimysten etenemisen hitaus
on ymmärrettävissä.155

Virsikirjaehdotuksen arvostelujen harvalukuisuus yllätti laatijat, mutta aktiivinen
Lagus oli mukana. Hän mainitsi alun yleisarvioinnissaan vähäisenkin hengellisen laulukä-
sityksen hallitsevan huomaavan, ettei lahjakkainkaan runoilija ilman muuta ole virrente-
kijä. Täytyi olla totisen hengellisen elämän kokemusta. Hän ilmaisi ilonsa, ettei uudistuk-
sessa kiirehditty. Hänen mielestään olisi ollut parasta, ettei Wallinin virsikirjaa olisi edes
julkaistu. Tosin suomalainen vanha virsikirjakin oli yhteydessä vastaavaan ruotsalaiseen.
Sekään ei ollut täydellinen eikä paras mahdollinen, mitä voisi ajatella. Mutta ruotsalainen
oli uudistettaessa kadottanut olemuksestaan elävän hengen. Tämä Daavidin harppu ei
ilahduta eikä lohduta kenenkään todellisen kristityn sydäntä. Wallinin kirja ei kestä vertai-
lua vanhempaan ruotsalaiseen virsikirjaan. Hän oli hyvä runoilija, mutta toivottavasti
hänen neologisesti hienostunut ja pilattu makunsa ei ulottuisi Suomeen. Vanhassa virsikir-
jassa oli puhdasta Jumalan sanaa. Sen yksinkertaisuus oli säilytetävä.156

Sitten seurasi Laguksen poimiman 74 virren yksityiskohtainen tarkastelu, jonka kes-
keinen kritiikki kohdistui neologiseen oppiin. Uudet virret eivät voisi korvata vanhoja.
Arvioinnissaan hän totesi jyrkästi muun muassa, miten lukija voi todeta niiden luomista-
van. Moralisoivat, sentimentaaliset sivistyslaulut korvasivat evankelista oppia. Muodol-
taan kauniista säkeistöistä puuttui todellinen hengellinen sisältö. Ne saattoivat olla keske-
nään ristiriitaisia jopa suorastaan Raamatun vastaisia. ”Uusia Wirsiä” sopii kirkon kirjas-
toon, mutta ei kirkkoon. Hän totesi olevansa varma, että Herra aikanaan varustaa sellaisen
lahjakkaan miehen, joka voi tehdä todellisen virsikirjan. Se ei ole vain aikaansa ja sen aat-
teita vastaava, vaan olisi totista kristinuskoa varten. Siihen saakka voimme veisata van-
hoja virsiä.157

Toinen hartausseurojen julkinen käsittely ja Laguksen puolustuspuhe tapahtuivat
vuonna 1842 Turun synodaalikokouksessa. Vuoden 1841 lopulla arkkipiispa Melartin
lähetti hiippakuntansa papistolle kiertokirjeen seuraavan vuoden kesäkuun 11.–18. päi-
vänä  pidettävistä pappien neuvottelupäivistä. Virallisten asiain ohella herännäisyyteen
liittyneitä nuoria pappeja koskeva kysymys nousi kuumaksi keskustelun aiheeksi. Varsin-
kin liikkeen seuratoiminta sai osakseen melkoista huomiota, vaikkei sitä suoraan alunpe-
rin ollut merkittykään esityslistalle, se lopulta tuli leimaamaan koko kokousta.158 Turun
tilaisuuden aikoihin mennessä herännäisyyden leviämisen alkuvaihe oli saavuttanut huip-
punsa, suuret oikeustoimet oli suoritettu, julkisuudessa käyty kulttuurikiista oli vielä
hyvin muistissa sekä samoin pietistien ”Evangeliskt Weckoblad”-lehden lakkautus.159

Siten Turussa noussut pietismikeskustelu muodosti tavallaan yhteenvedon vallitsevasta
tilanteesta.

Herännäiskysymys ei tullut kummallekaan taholle yllätyksenä ja valmistautumatto-
mana. Jo syksyllä 1841 Vöyrin kirkkoherra K.J. Estlander, joka oli ollut tuomiokapitulin
jäsen Kalajoen pappien asian ollessa esillä ja oli siten hyvin perillä tapahtumista, oli
todennut alaiselleen J.M. Stenbäckille pitämänsä puhuttelun lopuksi, että seuraavassa

155. Niemi 1954, 21–27.
156. Lagus II 1935, 41–43.
157. Lagus II 1935, 43–57.
158. Handlingar 1843, 14–17, Ruuth 1946, 290, 293, 295, Tiensuu 1985, 119.
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pappeinkokouksessa ratkaistaisiin pietistisen liikkeen kohtalo. Siinä nousi esille myös
pelko, että sivistyneistö saattoi joutua esivallan epäsuosioon. Se mahdollisesti leimasi
viranomaisten suhtautumista heränneisiin ja heidän seuroihinsa 160 Lagus puolestaan tun-
tui olevan tietoinen tilanteesta, kun hän kirjoitti ohjeita 30.5.1842 Wegeliukselle epäilles-
sään omaa osallistumistaan sairauden, kuntonsa ja perhesyiden takia. Hän esitti yleisoh-
jeeksi menettelyä toimia apostolien tapaan puolustautuen eikä hyökäten. Hän tiesi kon-
ventikkelien tulevan keskusteluun muiden asiain ohella, kun käsitellään seurakuntien
tilaa. Hänen mielestään opetusvapauden rajoittamisen uhkaan piti suhtautua vakavasti,
mutta maltillisesti, sillä loukkaamalla ei voiteta. Vanhasta kokoontumisoikeudesta olisi
kuitenkin pidettävä kiinni. Jos arkkipiispa ottaisi arvelujen mukaisesti esille käydyt
oikeustoimet, niin silloin vastattaisiin rauhallisesti, että suomalainen papisto näkisi ilolla
joukossaan merkkejä todellisesta kristinuskosta.161

Muutoinkin Lagus oli varautunut etukäteen laatimalla heränneitten lausunnon ehkä
yhteistyössä toisten pappien kanssa. Siinä hän ilmaisi käsityksenään, että ne seurakunnat,
joissa herätys alkoi vuonna 1832, siis Kalajokilaakso, olivat paremmassa tilassa kuin
muut. Kansan hoitamista varten hän esitti seuraavan ohjelman:
1. Asiain vaatiessa pidettäisiin sanankuulijain kanssa opetustuokioita, joihin ei kuiten-

kaan kutsuttaisi liian monia toisista seurakunnista.
2. Keneltäkään ei toki kiellettäisi saamasta neuvoa pyhissä asioissa.
3. Heränneet papit saarnaisivat tulevaisuudessakin pelkäämättä Raamatun ja evankelis-

luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen perusteella säilyttäen vanhan oikeuden omantun-
tonsa mukaan tutkia ja neuvoa ehtoollisvieraita.162

Kun Lagus sittenkin oli Lars Stenbäckin vetoomuksesta mukana kokouksessa, hänelle
tuli mahdollisuus esittää heränneitten puolustuspuhe. Käsittelyn merkittävä yksittäinen
kohde oli suhtautuminen konventikkeleihin. Keskeistä siinä oli kysymys, saiko niihin
päästää vieraan seurakunnan jäseniä ja oliko näillä oikeus saada muun kuin oman papin
sielunhoidollista ohjausta. Käytetyissä puheenvuoroissa mielipiteet näistä hajaantuivat
myönteisestä tiukkaan kieltoon. Vastustavissa tai varauksellisesti suhtautuvissa kannan-
otoissa kuvastui pelko, että nuorten pappien toiminta aiheutti sekaannusta ja yhteiskun-
nallista epäjärjestystä.163 Syytökset olivat siis samoja, joita oli tullut esille oikeudenkäyn-
neissä ja joihin muun muassa Laguksen ohjelmaluonnoksessa oli jo varauduttu.

159.  Ruuth 1946, 295, Laasonen 1980, 214.
Kokoukseen osallistui lähes kaksisataa pappia hiippakunnasta. Tuomiorovasti Edman ja lääninrovasti
Tulpo edustivat näkyvästi vanhan polven papistoa arvostellen hyvinkin kriittisesti pietismiä ja sen edusta-
jia. Huomattavasti varovaisempi oli kirkkoherra, kokouksen varapuheenjohtaja Rönnbäck. Ymmärtävää ja
välittävää kantaa edusti tuomiokapitulin jäsen, lehtori Bergenheim. Pariinkymmeneen nouseva nuorten
herännäispappien ryhmä joutui muun alemman papiston tavoin olemaan salin keskellä seisomapaikoilla.
Heidän joukostaan mm. Hedberg, Helander, Lagus ja Svahn puolustivat pietismin asiaa, kuten rovastipor-
rasta edustanut Wegeliuskin. Laasonen 1980, 214, 221, Tiensuu 1985, 119, 121, Remes 1995a, 247.
Evangeliskt Weckoblad jatkoi herännäispappien vuosina 1836–1838 toimittamien hengellisten lehtien
perinnettä vuodesta 1839, kunnes törmäsi yhteiskunnallisen ja kirkollisen sensuurin rajoihin vuonna 1841,
jolloin se lakkautettiin. Lars Stenbäck oli lehden varsinaisena toimittajana.

160. Ylikangas 1979, 168.
161. Lagus II 1935, 149–150.
162. Akiander VI 1862, 283.
163. HYK, Coll. 217, Lars Stenbäckin kokoelma, Handlingar 1843, 43, Promemoria 1946, 304–305, 310–313,
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Eräät osallistujat näkivät uudessa toiminnassa jopa Ruotsissa esiintynyttä tasavaltalais-
mallista poliittista liikehdintää, joka häiritsi kotoisia oloja ja vaaransi valtion turvalli-
suutta.164 Kun lehtori Bergenheim eräässä puheenvuorossaan arvosteli pappeja siitä, että
he olisivat kieltäytyneet antamasta ehtoollista kaikille halukkaille165, se sai Laguksen
ryntäämään esiin. Hän puuttui keskusteluun ilman muodollisuuksia oikoen ystävänsä
väitteitä, ja puhe toi hänet hiippakunnan papiston yleiseen tietoisuuteen.166

Lagus arvosteli kirkon pappeja seuraavaan tapaan:
”... Onko ihmeellistä, että kansa pakenee kirkoistanne, te suruttomat maailmanmie-
liset papit? Te nukutatte heidät kuolleen järkiuskon siipien alle, tai talutatte heitä
ontuvan järjen virvatulien valossa. Kansassa on monia, joilla on vielä hakeva mieli
ja jotka haluavat tyydytystä. Monet etsivät elämää ja tunnonrauhaa. Kun te ette voi
ontuvalla dogmatiikallanne heitä ravita, niin onko kummallista, että he kokoontu-
vat sinne, mistä saavat ravinnon sielulleen. Ymmärrän hyvin, että tämä herättää
kademielenne. Tähän saakka kiinnostuksenne Herran lauman puolesta on ollut
huomaamatonta, ja nyt rakennatte esteitä ja aitoja, jottei tuo lauma pääsisi Paime-
nensa luo. Tämä näkyy suhtautumisessanne seuroihin, joita rakastatte kuin varas
valoa. Niin kauan kuin voitte saada kansaa kirkkoihin kuuntelemaan enemmän tai
vähemmän hyvin luettuja saarnoja, olette tyytyväisiä. Jotta voisi mennä kansan
pariin julistamaan kokemusperäistä totuutta, vaaditaan todellista sisäistä elämää.
Ette ole siihen kykeneviä, hyvät herrat....”167

Sitten hän kysyi, mistä ovat lähtöisin hartauskokoukset, joissa veisataan, luetaan,
puhutaan ja rukoillaan ja mistä niiden kieltäminen. Ei voi olla Jumalan tahto, että seura-
kunnan kokoontuminen sallitaan vain kirkossa. Lagus korosti velvollisuutta käydä kir-
kossa, mutta kirkonmenojen luonne oli toinen kuin seurojen, joissa oli mahdollisuus
lähempään henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen yleisen järjestyksen vuoksikin. Kokous-
kiellossa vedottiin aikaan, jolloin todelliset harhaopit uhkasivat, ja nyt estetään Raama-
tulle ja tunnustuskirjoille uskollisia kerääntymästä yhteen. Oli tekosyy, että nämä uhkaisi-
vat valtion turvallisuutta, sillä hallitus voi helposti tarkkailla tilaisuuksia ja saada tietoja
niiden kulusta.168 Heti tämän jälkeen Bergenheim puolestaan puhui Laguksesta myötä-
tuntoisesti toivoen kuitenkin samalla, etteivät luotettavat herännäispapit kaikessa olisi
tukemassa nuorten virkaveljiensä menettelyjä, joissa saattoi olla toivomisen varaa.169

Tätä ja puheen herättämää huomiota voi pitää Lagukselle henkilökohtaisena voittona.
Bergenheimin huomatuksella lienee ollut perää, kuten voi päätellä Laguksen kirjeestä

arkkipiispalle. Tuomiokapitulin virallisessa kirjeessä nimittäin syytettiin vuonna 1843
pietistipappeja, että he aiheuttamansa eripuraisuuden lisäksi todennäköisesti opetuksel-
laan saavat aikaan rahvaan keskuudessa lisääntyvää ahdistusta, itsemurhia tai muuta vas-

164. Handlingar 1843, 48–49, Lagus I 1933, 191–192, Ylikangas 1979, 168–169, Laasonen 1980, 220.
165. John Mikael Stenbäckiä syytettiin Vöyrin käräjillä siitä, että hän oli kieltänyt ehtoollisen sairasvuoteella

olleelta Lisa Skratarilta jättäen hänet parannuksen tekoon, jonka tapahtumisen jälkeen hän lupasi hoitaa
asian. Ylikangas 1979, 137–138.

166. Lagus I 1933, 191–198, Ruuth 1946, 300, Tiensuu 1985, 121.
167. Lagus I 1933, 195–196. Ko. ote on Laguksen kirjoittamasta kokousta kuvaavasta näytelmästä. Rosendalin

mukaan Lagus oli laatinut kokousta varten Promemorian siltä varalta, ettei olisi itse paikalla. Hän piti sitten
sen mukaisen puheen ilman papereita. Sitä ei ole pöytäkirjassa olevaa loppuosaa lukuunottamatta säilynyt.
Rosendal II 1905, 393, 404.
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taavaa. Siinä kosketeltiin piirilääkärien ja läänien tuohon aikaan seurakunnista keräämien
mielisairaustilastojen tuloksia. 170 Kirjeessä piispalle Lagus esitti huolestumisensa näistä
valheellisina pitämistään tiedoista ja peräsi panettelujen lähdettä. Hän todisti piispan kir-
jelmässä mainitun Östringin syyttömyyttä luulosairaan naisen itsemurhaan. Laguksesta ei
ole paikallaan yleistää, sillä pietistipappeja voi syyttää yhtä vähän itsemurhista kuin
suruttomia pappeja seurakunnissaan tapahtuneista murhista. Lagus kyllä myönsi koke-
muksestaan, että nuoret papit saattoivat puhua ensi herätyksensä jälkeen ahdistavan
ahtaasti, mutta vanhemmat ystävät ohjaavat heitä veljellisesti.171

Pietistipappien saama kritiikki Turun kokouksessa ei suinkaan ollut yksinomaan kiel-
teistä. Heidän ei todettu poikenneen opista, heidän uutteruutensa ja henkilökohtaiset omi-
naisuutensa tunnustettiin. Samaten heidän puhetaitoaan ihailtiin, mutta kieltä moitittiin.
Sitä vastoin näiden saavutusten vastapainoksi taistelussa tärkeistä konventikkeleistä ja
sielunhoidon vapaudesta pietisteille tuli takaisku. Arkkipiispa Melartin muotoili keskuste-
lusta päätöksen, joka oli tähdätty heränneitä vastaan. Sen mukaan ylimääräisten pappien
oli pysyttävä erillään yksityisestä sielunhoidosta, johon heillä olisi lainmukainen oikeus.
Samaten hän saneli kielteisen tuloksen papin oikeudesta hoitaa vieraspaikkakuntalaisia,
vaikka sekin osoitettiin lakiin perustumattomaksi ja käytännön kannalta sopimattomaksi.
Kokouskäsittelyn ja annettujen virallisten lausuntojen perusteella seuroja koskevan seura-
kiellon muotoilu oli vaikeaa. Tuomiokapitulille pappien johtamat hartauskokoukset oli-
vat ongelmalliset, sillä se oli Kalajoella tuomittujen kohdalla antanut lausunnon, että pap-
pien toimeenpanemia hartausseuroja oli pidettävä luvallisina ja laillisina. Se oli ollut kih-
lakunnan- ja hovioikeutta lievemmällä kannalla oikeusjutussa, jossa papit oli tuomittu
rangaistuksiin, jotka oli vahvistettu muun muassa senaatissa. Merkillepantavaa on, että
Bergenheim totesi, ettei tuomiokapituli ollut pitänyt Lagusta syyllisenä. Hänen mielestään
tämä oli vain käsittänyt väärin vuoden 1726 konventikkeliplakaatin ja siten pitänyt pappi-
lassaan hengellisiä kokouksia.172 Yrittäessään saada konventikkeleitä koskevat kysymyk-
set mahdollisimman tarkkaan kirkon itsensä ratkaistaviksi sen johto pyrki lievittämään
vastakohtia. Siten synodaalikokous päättikin lopputuloksena esittää käsitellyn asian
osalta, ettei vastedes saisi nostaa oikeusistuimissa uskonnollisia liikkeitä koskevia jut-
tuja, ennen kuin kirkolliset viranomaiset olivat tutkineet ja koettaneet ojentaa kyseisten
ilmiöitten aiheuttajia.173

Vuonna 1840 Etelä-Suomen sanomalehdissä käytiin sananvaihtoa heränneitten alulle-
panemasta lähetysseurahankkeesta, jossa harhaoppisuussyytökset olivat yhtenä merkittä-
vänä osana. Lagus laati kesäkuussa ”Evangeliskt Weckobladiin” vastineeksi kaksiosaisen
artikkelin, jossa pyrki torjumaan ne. Kirjoituksessa hän osoitti herännäisyyden paikan
ajan kulttuurissa ja teologiassa. Hän kertoi, miten olimme saaneet nykyisen kulttuurimme
lähinnä Ruotsista, mutta myös muusta sivistyneestä maailmasta. Yleiseen eurooppalai-
seen tapaan Suomessakin on herännyt uskonnollinen henki. Se haluaisi tehdä jotakin
lähetystyön hyväksi, eivätkä tällaiset laitokset olisi mitenkään lahkolaishenkisiä, kuten oli
väitetty. Julkisuus takaisi, ettei niillä olisi mitään poliittisia tai uskonnollisia sivutarkoi-

170. Sandelin 1912, 217, Krook 1947, 351, Paavonen 1990, 53–65.
171. Lagus I 1933, 230, Akiander VI 1862, 275–278, Siltala 1992, 52.
172. Handlingar 1843, 42, 47–48, 56, 66, 71, Promemoria 1842, 303, Ruuth 1946, 301, Tiensuu 1985, 120, 123.

Jakob Wegeliuksen kysymykseen vieraan seurakuntalaisen sielunhoidollisesta opetuksesta arkkipiispa vas-
tasi, että se rajoittui vain hätätapaukseen. Krook II 1931, 340.

173. Handlingar 1843, 50, Osmonsalo 1939, 93–94, Ruuth 1946, 301, Laasonen 1980, 221, Remes 1995a, 248.
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tuksia. Kirjoituksissa lähetysseuran perustamista puuhanneitten on sanottu pyrkivän muo-
dostamaan omia pienryhmiä kirkkoon. Laguksen mielestä tällaisten esittäjät olivat kysei-
sen hankkeen päävastustajia. Torjuessaan epäilyjä Lagus samalla syytti sanomalehtiä
rationalismista, vapaa-ajattelusta ja kirkon hylkäämisestä.174 Tapahtumien yhteydessä on
otettava huomioon tiedon kulun puutteellisuus ja hitaus. Siten Lagus oli kirjoittanut artik-
kelinsa silloisen oman tietämyksensä perusteella eikä ollut selvillä muun muassa Turun
tuomiokapitulin ehdotuksista lähetystyön edistämiseksi. Siksi hänen hyvään tarkoitukseen
aiottu kirjoituksensa, ehkä liian kärkevänä, heikensi kirkon johdon ja pietistien välejä
sekä samalla ”Evangeliskt Weckobladin” asemaa viranomaisten silmissä.175

Laguksen mukana elettiin aikaa, jolloin seuraliikken tultua tunnetuksi, se sai osakseen
myös vastustusta. Etenkin vanhempi ja johtava papisto pyrki torjumaan sitä, ja pietismi
herätti arvostelua myös laajemmissa piireissä. Herännäisyyden sanoma ja sen mukainen
elämäntyyli tuntuivat vastenmieliseltä vapaamielisyyteen taipuvasta sivistyneistöstä.
Körttiläisyyden vaikutusta pidettiin onnettomuutena ja suorastaan kulttuurin vaarana.
Kansallisen herätyksen johtavat miehet, ennen muita Lönnrot ja Runeberg, vaikuttivat
paljon yleiseen mielipiteeseen. Näin syntyneessä keskustelussa idealistinen romantiikka
ja pietismi, kaksi erilaista näkemystä, törmäsivät yhteen. Kun ylempi sivistyneistö asettui
kansallismielisten puolelle, se eristi heränneitä heistä, mutta samalla se kannusti näiden
taistelutahtoa. Kirkon johto seurasi aluksi pietismin leviämistä rauhallisesti siihen erityi-
semmin puuttumatta.

Tilanne muuttui 1830-luvun lopulla, ja siltä taholta alettiin rajoittaa liikkeen leviä-
mistä. Tehokkaan aseen sille tarjosi kirkollinen sensuuri, jolla estettiin heränneitten mieli-
piteiden leviäminen koko kansan tietoisuuteen. Herännäispapit kokivat arvostelevan vas-
tarinnan Turun kokouksessa, jossa nämä Laguksen johdolla puolustivat rohkeasti kanto-
jaan. Valtiollisen tilanteen varjolla heränneitä vastaan nostettiin vuosina 1838–1842 kärä-
jäjuttuja, joilla ei huomattavista rangaistuksista huolimatta saatu katkaistua liikkeen laaje-
nemista. Näiden tapahtumien aikana ja yhteydessä Lagus pyrki puolustamaan liikkeen
olemassaoloa, opetuksen vapautta ja oppia. Hänen tavoitteensa oli saada käytettävissä
olevilla keinoilla yleiseen tietoisuuteen käsityksensä liikkeen oikeutuksesta ja saavutuk-
sista. Mutta vastustajien hallitsemasta tiedonvälityksestä ja sensuurista johtuen hän ei var-
maankaan täysin onnistunut siinä. Kuitenkin on todettava, että noina kamppailun vuosina
seuraliike saavutti konventikkelioikeudenkäyntien ja Turun synodaalikokouksen sille
suvaitseman aseman. Sen tuloksena rahvas oli tuotu historian näyttämölle. Rehellisillä,
vaatimattomilla ja kovaa työtä tekevillä ihmisillä oli oikeus toivoa parempaa. Laguksen
edustamilla sosiaalisen nousun kynnyksellä olleilla alueilla ja ihmisillä oli sekä hengelli-
nen että sosiaalinen sanoma. He halusivat vapauttaa ihmisten voimavaroja parempaa tule-
vaisuutta varten, korostaa samalla elämän ja tapojen yksinkertaisuutta sekä pidättymistä
maailman turhuuksista. Laguksen opetus sisälsi myös selviytymisen etiikkaa kovista olo-
suhteista ja vastoinkäymisistä huolimatta.176

174. Borgå Tidning 18/1840, Evangeliskt Weckoblad 24, 25/1840, Helsingfors Tidning 15/1840, Krook 1947,
120–123.

175. Remes 1976, 69.
176. Siltala 1992, 421, Kotimaa 28/1999.
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4.6 Opetustyön harmeja ja pettymyksiä

Ylivieskan herännäisyys oli voimissaan Kalajoen käräjien aikaan ja aivan 1840-luvun
alussa. Kun Lagus palasi virkaeronsa jälkeen heinäkuussa 1842 pitämään ensimmäistä
jumalanpalvelusta Ylivieskan kirkkoon, sinne oli kertynyt väkeä tavallista enemmän.
Ihmisiä oli muistakin seurakunnista ja mukana oli sekä heränneitä että suruttomia.177

Mutta samaan aikaan Lagus koki myös työssään pettymyksiä. Käräjät muodostivat seu-
lonnan aikaa. Lagus kirjoitti jo keväällä 1839 herätyksen hiipumisesta valittaen, että kuu-
lijat olivat sulkeneet sydämensä evankeliumilta eivätkä antaneet hänelle riittävästi työtä.
Pakkolomansa lopulla vuonna 1842 hän totesi harmeissaan L.J. Achrenille, että elävä
seurakunta kukoistaa ja lakastuu. Kalajokilaaksossa käyneet Österbladh, Östring ja
Johansson olivat tehneet noihin aikoihin vastaavanlaisia havaintoja. Vuoden 1843 suuris-
sa hääseuroissa Ylivieskan pappilassa oli väkeä runsaasti osoittamassa herännäisyyden
voimaa, mutta siellä Maria Lescelius puhui ekstaasissa tuomiten seurakunnan heränneitä
suruttomuudesta, mikä pahotti monien mielen.178 Lagusta harmitti 1830-luvun jälkipuo-
liskon ennakkoluulottomien lehti-, lähetysseura- ja koulusuunnitelmien kariutuminen.
Myös käräjätuomio ja henkilökohtaisesti saamastaan huomiosta huolimatta Turun kokous
tuntuivat takaiskulta. Niinikään jäi kirjallisia aikeita omasta syystä tai sensuurin takia
toteutumatta.179

Raskaimmat vastustuksen vuodet olivat herännäisyyden leviämisen ja vakiintumisen
parasta aikaa. 1840-luvun alkaessa se oli laajimmillaan, voimakas ja yhtenäinen. Mutta
kun siihen kohdistunut ulkoinen paine hellitti, sisäinen hajoaminen käynnistyi. Sen kes-
kuuteen alkoi muodostua ryhmittymiä ja mieleiseksi koettujen opinkohtien yksityiskoh-
taista korostamista. Mukaan liittyi henkilökohtaisia erimielisyyksiä sekä ankaran tuomit-
sevaa ja jyrkkää sananvaihtoa, joka oli samanlaista, mitä heränneet olivat käyttäneet kult-
tuurikiistassa liikkeen ulkopuolisiin. Näin sisäiset kriisit ja niiden aiheuttamat eriyty-
misainekset olivat valmiina, ja ne osoittautuivat kohtalokkaiksi liikkeen eheyden kan-
nalta.180

Laguksen opetukseen kuului puolustaa sekä yksittäisiä tovereitaan että koko seuralii-
kettä ulkoista uhkaa vastaan. Mutta sen ohella hän oletti pysymistä oikeaksi katsomassaan
opissa. Hyvä esimerkki tästä oli hänen suhteensa Malmbergiin. Kun tätä suunniteltiin siir-
rettäväksi toiseen työpaikkaan, Lagus oli yhteydessä tuomiokapituliin aikeiden estämi-
seksi. Mutta silti jo Kalajoen käräjien aikoihin hän moitti työpariaan liiallisesta evankeli-
sesta vapaudesta. Lagus ei hyväksynyt Malmbergin lähentyvän Ruotsalaisesta irtaantu-
maan pyrkiviä.181 Hänellä oli myös vaara korostaa liikaa omaa näkemystään ja merkitys-
tään. Se todennäköisesti johti hänet yksipuolisiin ja ankarastikin arvosteleviin kannanot-
toihin poikkeavista mielipiteistä. Iän mukana ulkoisten olosuhteiden muutosten ja sisäisen
kehityksen johdosta hänen näkökulmansa kapeni varsin ahtaaksi. Sitä edisti hänen kaipaa-
miensa suorien kontaktien puute, kun heränneitten tärkeänä pitämä ajatusten vaihto oli
pääosin kirjeiden ja toisenkäden tietojen varassa. Se vaikeutti hänen ihmissuhteitaan ja

177. Rosendal II 1905, 473–474. 
178. Lagus I 1933, 45, Lagus II 1935, 145, Akiander VI 1862, 302–303, Rosendal II 1905, 372, Krook II 1931,

292, 293, Krook 1947, 163–165.
179. Lagus I 1933, 45, EW 24–25/1840, Akiander VI 1862, 273.
180. Rosenqvist 1952, 19, Alanen 1958, 82, Kansanaho 1958, 424, Siltala 1992, 421.
181. Akiander VI 1862, 220–221, Krook I 1931, 210–211, Ylikangas 1979a, 244.
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heikensi hänen näkemystään ulkomaailman tapahtumiin. Siten hän, oletettavasti hyvässä
uskossa herätysliikkeen parasta ajatellen, teki kannanotoissaan virhearviointeja. Nämä
olivat sitten kohtalokkaita henkilökohtaisille suhteille ja seuraliikkeen yhtenäisyydelle.182

Erittäin pahaksi hän koki läheisen ystävän ja oppilaan F.G. Hedbergin eron liikkeestä
1840-luvun alkupuolella. Hedberg oli liittynyt 1830-luvun puolivälissä heränneisiin, joi-
hin piti 1840-luvun alkuvuosiin saakka kiinteää yhteyttä. Jonas Laguksen hän tunnusti
hengelliseksi isäkseen, jolle Hedberg oli erittäin merkittävä oppilas ja työtoveri.183 Hed-
berg otti heränneisiin etäisyyttä vuosien 1842–1843 aikana, ja lopullinen ero tapahtui seu-
raavana vuonna. Hän ajautui oman opillisen korostuksensa vuoksi riitoihin Pohjanmaan ja
Savon ”körttijohtajien kanssa”. Hänen näkemyksiinsä yhtyi joukko pappeja, ja Pöytyän
seudulla kansan keskuuteen virisi evankelista herätystä.184

Laguksen pietismin ja herrnhutilaisuuden välinen kompromissi ei tyydyttänyt Hedber-
giä, joka lähestyi Lutheria ja herrnhutismin mentaliteettia. Tilanteessa oli kuitenkin jota-
kin traagista, sillä Laguskin kulki kohti Lutheria.185 Hedberg oli kiistan alussa hyvin
lähellä Ruotsalaista ja Lagusta. Siten hän luuli, että hänen opetuksensa vastasi pohjoisten
veljien julistusta. Mutta niin ei enää ollut. Laguksen suhtautuminen Hedbergiin tai parem-
minkin hänen oppiinsa, muuttui täydellisesti vuodenvaihteen 1843–1844 tienoilla. Syk-
syllä 1839 Lagus oli hyväksynyt täysin hänen mielipiteensä eräistä opin kysymyksistä ja
puolusti häntä Kalajoen talvimarkkinoilla 1841 syntyneessä keskustelussa.186 Tammi-
kuun lopulla 1843 hän kirjoitti Hedbergille ”Uskon Oppi Autuuteen”-käsikirjoituksesta,
ettei hän sairastelunsa takia ole voinut lukea sitä täydellisesti läpi. Siksi hän ei voinut
muodostaa siitä kokonaiskuvaa eikä antaa arviointia. Sen painattamisenkin suhteen hän
oli vielä epäröivällä kannalla, sillä ”suomalaisen rahvaan lukeminen oli sammaloitunut”.
Hän ilmeisesti toivoi saavansa lisäselvityksiä, koska pyysi Hedbergiä tulemaan luokseen
keskustelemaan kirjasta.187 Helmikuun ja elokuun välisenä aikana käydystä kirjeenvaih-
dosta voi päätellä, että Pohjanmaan ja Savon johtavat heränneet, Hedbergiltä saamiensa
selostusten jälkeen, päättelivät kirjan painamisen arvoiseksi.188 Ratkaisevan konkreetti-
sen käänteen heränneitten ja Hedbergin kesken lienee muodostanut Suoniemen kappalai-
sen F.H. Walleniuksen iloiset virkaanasettajaiset tammikuun 7. päivänä 1844.189 Vaikka
Hedberg paheksui kannattajiensa käyttäytymistä siellä, särö oli syntynyt, sillä pohjoisen
ystävät tuomitsivat menettelyn maallisena. Tämän jälkeen Hedberg sai kiukkuisia kirjeitä.
Niissä tuomittiin hänen kannattajiensa käytös sekä hänen julkaisemansa ”Uskon Oppi
Autuuteen”-kirjan sisältö.190

182. Häyrynen 1929, 52–53, Remes 1995a, 332, Remes 1995b, 421.
183. Molemminpuolinen myönteinen suhde kuvastui kirjeistä ennen välirikkoa, Laguksen viimeisestä kirjeestä

sekä Hedbergin lehtikirjoituksesta Laguksen kuoleman jälkeen. Eliel Lagus on kertonut isästään kuvastu-
neen surumielisyyden, kun keskustelu kääntyi Hedbergiin. Akiander VI 1862, 224– 226, 279, Krook I
1931, 206–207. Kristillisiä Sanomia 23/1859. Siltala kuvaa osuvasti heidän välejään rakastavan vanhem-
man ja irtautumaan pyrkivän lapsen suhteen kannalta. Siltala 1992, 329–330.
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Lagus ei ollut ainoa Hedbergin eroon ja erottamiseen kirjallisesti tarttunut. Mutta hän
ehkä hyökkäsi kaikkein rajuimmin, ja Hedberg koki juuri sen järkyttävimpänä.191 Lagus
lähetti hänelle helmikuun 9. päivänä 1844 ensimmäisen kirjeensä, jota voi pitää harmitte-
levana nuhtelukirjeenä. Siinä hän myönsi halunsa uskoa etelän papeista kiertävät ”histo-
riat” kuulopuheiden liioittelemiksi. Vaikka hän syytti Hedbergiä varsin kärjekkäästi ”löy-
hyydestä ja lentohengestä”, hän kuitenkin jätti oven auki palata takaisin. Hän ei toivonut
pahennuksen lähteneen ystävästään, jolla oli samanlainen uskonnollinen perusta kuin
hänellä.192

Laguksen toinen, 22.3.1844 päivätty kirje oli osoitettu Turun ja sen ympäristön ”löy-
häuskoisille nahjustelijoille”. Se sisälsi ironisesti ja herjaavasti kirjoitettua karkeaa moi-
tetta. Esimerkiksi Rosendal kirjoitti siinä tulleen esiin skisman loppuvaiheen vihaa, joka
oli pelkästään ihmisten välistä. Osapuolet näkivät toisissaan periaatteellisia vastustajia ja
vastasivat kiireesti ehtimättä lukea toistensa vastineita. Sovintoyritykset jäivät lopulta
ponnettomiksi, sillä sellaisiksi aiottuja tapaamisia ei toteutettu eikä jo kirjoitettuja kirjeitä
lähetetty.193 Edellisen kirjeen sisältöinen oli Laguksen kolmas eli lopullinen erokirje huh-
tikuussa. Alussa hän kertasi Daavidin valitusvirren sanoin heidän mennyttä ystävyyttään,
mutta loppupuolella kuvasi Hedbergiä sokeaksi ja suruttomaksi.194

Ilmeisesti ratkaisun tekeminen ei ollut Lagukselle helppoa henkilökohtaisista suhteista
johtuen, sillä vielä kesäkuussa hän lähetti Hedbergille ja tätä puolustaneelle C.I. Nordlun-
dille kirjeen, joka ei sekään ollut ystävällinen. Mutta sen loppu ehkä kuvasi hyvin Laguk-
sen pettymystä syntyneeseen tilanteeseen:

”...Jonatan on lyöty! Veljeni Jonatan! Olet ollut minulle hyvin rakas!!! Elä hyvin!
Voisinpa olla Teidän ystävänne.”195

Kirpeänsävyinen kirjeenvaihto jatkui vielä tämän jälkeenkin ja siirtyi sitten myöhem-
min kaunokirjallisuuden puolelle. Lagus koki Hedberg-kiistan seurauksena muitakin hen-
kilökohtaisia tappioita. Hänen oli todettava muun muassa kasvattipoikansa Otto Mauritz
von Essenin sekä sukuunsa kuuluvien Titus ja Odert Reuterin liittyminen hedbergiläisiin.
Hän ilmeisesti piti pitkään kirjeyhteyden näihin katkaistuna.196

191. Takala II 1933–1937, 78, 85, 99, Malmberg 1986, 72–74.
192. Akiander VII 1863, 398–400, Takala II 1933–1937, 82–83.
193. Akiander VII 1863, 421–424, 462, Rosendal II 1905, 558, Takala II 1933–1937, 84–85, 266–273, Siltala
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4.7 Kansakoulun suunnittelua Ylivieskaan 1839

4.7.1 Lastenopetuksen tilanne

Valtiovalta huolehti oppikouluista, mutta varsinaiseen kansanopetukseen nähden sillä ei
ollut velvollisuuksia. Seurakunnan papiston oli vastattava sen järjestämisestä.197 Kirkol-
la ja valtiolla oli erilaiset näkemykset rahvaan koulun tehtävistä. Edellinen piti alkuope-
tusta uskonnollisena rippikouluun valmistavana. Jälkimmäisellä oli poliittinen näkökul-
ma, jonka mukaan koulutus palveli yhteiskunnallisen järjestyksen ja lainkuuliaisuuden
ylläpitämistä. Autonomian alkukymmeninä senaatin talousosasto edusti kantaa, että kan-
san luku- ja kristinopintaito olivat hyvässä tilassa. Mutta oikeusosaston mielestä papisto
tuskin yksinään selviytyi opetustehtävästä. Kansansivistyksen edistäminen olisi tehok-
kain keino lakien noudattamisen ja velvollisuuksien vaalimisessa. Lopputuloksena näistä
keskusteluista oli, ettei valtiolla ollut lisävaroja kansanopetukseen. Oli luotettava papis-
toon ja kehotettava sitä uutteruuteen tässäkin työssä. Myös kirkon vallitsevana ajatukse-
na oli edelleen säilyttää kyseinen opetus vanhempien vastuulla, jolloin seurakunnan tehtä-
väksi jäisi huolehtiminen köyhien opetuksesta.198

Tässä yhteydessä voisi panna merkille, että Kalajoen rovasti Falander sai jo 1730-
luvulla seurakuntalaisiaan palkkaamaan erityisen lastenopettajan nuorison tarkempaa
opetusta ja muuta kehittämistä varten, koska lukkari ei ehtinyt olla jatkuvasti mukana.
Palkkaukseen osallistuivat myös ne seurakuntalaiset, joilla ei itsellään ollut lapsia. Tästä
oli tehty valitus suoraan kuninkaalle eikä tavanmukaisesti tuomiokapitulille. Kuninkaalli-
sen päätöksen mukaan, joka oli annettu 7.4.1741, rahvas ei ollut velvollinen kustanta-
maan ei-kirkollista koulumestaria pitemmäksi aikaa, kuin se vapaaehtoisesti haluaisi. Sen
perusteella tehtävään ei palkattukaan jatkuvasti opettajaa.199

Raahen rovastikunnassa lukkarinkoulut olivat olleet heikosti käynnissä autonomian
alkupuolella. Mutta lääninrovasti Johan Frosterus antoi tärkeän merkityksen alkuopetuk-
selle ja lukkarinkouluille. Hän saikin niiden toiminnan elpymään ja  kehittymään seura-
kunnissaan Kala- ja Pyhäjokilaaksossa 1840-luvulle saakka. Silloin niiden tarve väheni,
koska kotiopetus parani ja niin sanotut Alopaeuksen koulut lähtivät käyntiin. Lukkarin
oppilaina oli tämän jälkeen vain heikoimmat rippikouluun pyrkivät ja siellä huonosti
menestyneet.200 Laguksen aikana Ylivieskassa toimi lukkarina sukuaan jo kolmannessa
polvessa edustava Jaakko Kemelius, joka hoiti tehtävää vuosina 1790–1833. Hän oli ollut
veljensä kanssa isän apulaisena lukkarinkoulun opettajana jo 1780-luvulla. He olivat saa-
neet rovastintarkastuksessa vuonna 1785 varsin hyvät arvioinnit työstään.201 Ilmeisesti
Ylivieskassa tarvittiin lukkarille apua opetustyöhön, koska vuonna 1810 päätettiin kirkon-
kokouksessa selvittää, ketä piti panna köyhäinkouluun tavoitteena auttaa lapsia rippikou-
lussa ja valmistaa heitä sen jälkeiseen konfirmaatioon.202 Kun tunnolliset ja määräyksiä
kunnioittavat vanhemmat eivät itse kyenneet antamaan lapsilleen alkeisopetusta, syntyi

197. Hanho II 1955, 55–56, Heikkinen 1972, 65, Laasonen 1991, 327.
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Ylivieskaankin vuoden 1762 säädöksen mukainen koululaitos. Högman-niminen henkilö
oli vuonna 1818 lastenopettajana Ylivieskassa.203 On todennäköistä, että Ylivieska sai
ensimmäisen koulumestarinsa tuona vuonna, sillä hänen palkkauksensa määrättiin
18.8.1819. Tuolloin kirkonkokouksessa tehty päätös oli kirkkoherra Frosteruksen esityk-
sen mukainen. Siten kiertävä opettaja sai jokaisesta kirjaimet oppineesta 32 shillinkiä,
tavaajasta 16, Lutherin ja Svebiliuksen katekismuksen tavaamalla hallitsevasta riksin sekä
niitä auttavasti lukevasta myös riksin.204 Päätöksestä ei selvinnyt, kuka palkan maksoi,
mutta todennäköisesti vanhemmat kustansivat lastensa opetuksen ja seurakunta köyhien.
Sitä tukee Oulun läänin talousseuran tilasto 1830-luvulla seurakuntien palkkaamista opet-
tajista. Sen mukaan Pyhäjärvellä oli palkattu mies, mutta Ala- ja Ylivieskassa ei mak-
settu palkkaa yhteisistä varoista.205 Kyseistä koulumestarin viran vakinaistamista on
syytä pitää Ylivieskan alkeiskoulun alkuna, jolloin tilapäisluontoinen köyhäinkoulu kor-
vattiin vakinaisemmalla kiertävällä koululla.

Seuraava kansanopetuksen vaihe toteutui Laguksen aikana 1840-luvun alussa, kun
Alopaeuksen koulut pääsivät käyntiin. Salon (Saloisten) tuomiokunnan tuomari Zachris
Alopaeus, mahdollisesti asessori Ahlmanin esikuvan mukaan, lahjoitti 15. lokakuuta 1836
16 000 ruplaa pankkiassignaationa206 alueensa pitäjiin Saloon, Pyhäjoelle ja Kalajoelle
perustettavia köyhäinkouluja varten

”... maan turvattomille lapsille, joilla ei ole mitään suojaa eikä hoitoa pitämässä
huolta heidän kasvatuksestaan hyödyllisiksi kansalaisiksi.”207

Zachris Alopaeus (1772–1839) kuului itäsuomalaiseen pappissukuun ja oli tullut jo
vuonna 1805 Saloon tuomariksi. Pitkän virkakautensa aikana hän oli huomannut, että
heikko kansalaiskunto tuli näkyviin käräjillä. Rikollisuus oli erityisen yleistä köyhän
väestön keskuudessa. Hänen mielestään se useimmiten johtui kasvatuksen ja opetuksen
puutteesta. Tästä syystä hän varakkaana ja yksinäisenä miehenä piti tarpeellisena lahjoit-
taa omaisuuttaan hyvään tarkoitukseen. Hänen mahdollisuutensa siihen tuli esille arkki-
piispan ja Laguksen keskustelussa lähetystyöstä heinäkuussa 1837. Kajaanin kihlakun-
nan tuomari Julius Conrad Antell oli oikeutta istuessaan tehnyt jo aikaisemmin Alopaeuk-
sen lailla vastaavan havainnon, ja hän kirjoitti vuonna 1803 Oulun läänin maaherralle
siitä. Hän kertoi, miten alueen väki käräjöi herkästi ja omaksui hitaasti uudistuksia. Tilan-
teen parantamiseksi hän ehdotti, että perustettaisiin Kainuun pitäjiin rahvaan kouluja ja
lupasi huolehtia opettajien palkkauksesta. Hän arvosteli myös papiston johtamaa opetusta

202. OMA, YKA II Cb:1, kirkonkok. 9.12.1810: ”Ylivieskan kirkonkokous päätti kirkonmenon jälkeen, että
kinkeripiirin vanhimpien on kolmanteen adventtisunnuntaihin mennessä otettava selville piirissään olevat
köyhät. Tämän jälkeen vanhimmat yhdessä pastori Gyllenbergin kanssa päättävät, kenet pannaan köyhäin-
kouluun konfirmaatiota varten.”

203. OMA, YKA II Cb:1, kirkkoraadin ptk. 1818.
204. OMA, YKA II Cb:1, kirkonkok. ptk. 1819.
205. Liakka 1928, 42.
206. Pankkiassignaatio oli pankin maksuosoitus, joka tarvittaessa lunastettiin. Rupla tarkoittanee tässä ns. pank-

koruplaa eli setelirahaa erotukseksi hopearuplasta. Nykysuomen sanakirja IV 1962, 203, Otava I 1963, 742,
Otava 6 1963, 925.

207. TMA, TTA G II 11, kouluja ja kansanopetusta koskevia asiakirjoja 1836, Åbo Tidningar 21/1836, Ticklen
1841, 28–29.
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tehottomaksi ja liian yksipuoliseksi uskonnon painottamiseksi.208 Alopaeus antoi lahja-
kirjansa arkkipiispalle tämän tarkastusmatkan yhteydessä, jotta hän saisi tehdä siihen huo-
mautuksensa. Melartin vei sen sellaisenaan tuomiokapituliin, jonne Alopaeus toimitti
setelit joulukuussa 1836. Tuomiokapituli käsitteli asiaa seuraavan vuoden alussa ja esitti
senaatille, että kuultaisiin asianomaista papistoa ja pitäjänkokouksissa seurakuntia. Sen
jälkeen kapituli laatisi opetuslaitoksen säännöt.209

Näin meneteltiinkin. Pitäjäläisilta ei suoraan kysytty, haluavatko he koulua vai ei.
Mutta heidän oli vastattava seuraaviin asioihin:
1. Sitoutuvatko he antamaan opettajalle asunnon ja kenties muuta lisäpalkkaa?
2. Halutaanko pitäjään yksi vai useampi opettaja?
3. Miten lahjoitusvaroja hoitava johtokunta olisi järjestettävä?
4. Mitä edellisten lisäksi olisi tarpeen huomauttaa?

Pyhäjoen pitäjänkokous pidettiin 17. ja Kalajoen 19. tammikuuta 1838.210 Yksikään
seurakunta ei luvannut lisäpalkkausta. Asunto annettaisiin siinä kylässä, jossa koulu
toimi. Jokainen seurakunta halusi oman opettajansa. Puheenjohtajaksi johtokuntaan kel-
puutettiin kirkkoherra ja jäseniksi kappalaiset ja kruununvouti tai nimismies hänen sijai-
senaan. Kalajoki esitti kahta talonpoikaa kustakin seurakunnasta.211 Lääninrovasti, Hai-
luodon kirkkoherra E.J. Frosterus oli kokouksissa tuomiokapitulin asiamiehenä. Hän esitti
omana lausuntonaan muun muassa, että tarvittaisiin kaikkiaan yhdeksän koulua. Mutta
koska korkotulot eivät riittäisi niin monen opettajan kustantamiseen, hän suositteli kiertä-
viä opettajia. Alopaeus sai tehdä ehdotuksista huomautuksensa. Siinä hän totesi, että
kansa oli epäluuloista kaikkea uutta kohtaan ja pelko lisärasituksista voisi estää koko kou-
lusuunnitelman toteutuksen. Siksi hänen mielestään opettaja voisi hyvin olla rahvaan kes-
kuudesta ja siten tyytyisi pienempään korvaukseen. Hän esitti tehtävään lukkaria tai kir-
konvartijaa. Lukkarillehan kuului muutenkin opetusvelvollisuutta. Lisäksi hän haastoi
papit uhraamaan vähän enemmän aikaansa nuorison opetukseen kuin siihen saakka. Alo-
paeus esitti vielä kouluohjelmaan jotakin ruumiinvoimia vahvistavaa työtä väliajan askar-
teluksi lukutuntien lomaan. Mitä hän tarkoitti, ei ole tiedossa.212

Tuomiokapituli lähetti ehdotuksensa senaatille syyskuussa. Mutta asian jatkokäsittely
viivästyi, koska samaan aikaan oli meneillään Kalajoen emäseurakunnan jakaminen Kala-
joen ja Haapajärven kirkkoherrakuntiin. Alopaeus ei ehtinyt ennen kuolemaansa

208. Åbo Tidningar 21/1836, Ticklen 1841, 28–29, Lagus II 1935, 139–140, Halila I 1949, 133, Heikkinen 1995,
58–59.
Alopaeuksen lahjakirjassa oli viisi koulun järjestämistä, toimintaa ja hallintoa koskevaa artiklaa. Se alkoi
seuraavasti: ”Pyhän jakamattoman kolminaisuuden nimeen antokirja.” 1. artikla kuului: kuusitoistatuhatta
(16 000) ruplaa pankkiassignationia lahjoitetaan täten kansan hyödyksi Saloisten kihlakunnassa, nimittäin
Kalajoen pitäjääseen 8000 ruplaa, Pyhäjoen pitäjääseen 6000 ruplaa ja Saloisten pitäjääseen 2000 ruplaa
pääomaa ikuisina aikoina koskematonna pidettäväksi, niinkuin rahastona tarpeellisen kristillisyyden ja kan-
sallisissa hyvissä avuissa kasvatuksen auttamiseksi alhaisemman ja varsinkin köyhimmän kansanluokan
lapsissa. 2. artikla: Nämä lahjoitusrahat ottaa vastaan jokaisessa pitäjäässä asetettu toisistaan vapaana oleva
toimikunta, joka pitää huolen ja vastaa niitten luotettavasta lainaamisesta laillista kasvua vastaa varsinkin
pitäjäässä, määräajoilla kantaa kasvurahat ja allamainittuihin tarpeisiin käyttää, tästä tulleet kustannukset
elkööt tulko laitokselle, vaan lainanottajalle rasitukseksi. ”Muut artiklat koskivat koulun käytännön järjes-
tämistä, toimintaa ja hallintoa. TMA, TTA G II 11, kouluja kansanopetusta koskevia asiakirjoja 1836.
Ohjesääntö on julkaistu suomeksi Oulun Wiikko-Sanomissa 3/1864.

209. KA, VSVA Fa 1–672, akti 21/1839, Kujala 1947, 169–170.
210. OMA, PJKA II Ca:1, pitäjänkok. 1838, OMA, KKA II Ca:1, pitäjänkok. 1838, Kujala 1947, 170.
211. Kujala 1947, 171.
212. TMA, TTA G II 11, Alopaeus arkkipiispalle 9.3. 1838, Kujala 1947, 172–173.
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13.1.1839 nähdä nimikkokoulujensa toimivan, sillä keisarin oman päätöksen jälkeen
senaatti määräsi rahanjaon ja vahvisti ohjesäännön vasta 20. joulukuuta 1839.213 Sen kes-
keisimmissä kohdissa määrättiin muun muassa:
1. Lahjoitusrahastoa, josta saatiin käyttää vain korkotuloja, hallitsi jokaisessa kirkkoher-

rakunnassa johtokunta. Siihen kuului seurakunnan kirkkoherra, kaikki kappalaiset,
kihlakunnan kruununvouti ja jokaisesta seurakunnasta kaksi vuodeksi kerrallaan
valittua talonpoikaa.

2. Koulujen tarkoituksena oli edistää etupäässä köyhien ja turvattomien lasten kristinus-
kon tietoa sekä kasvattaa heitä kansalaishyveisiin. Ensisijaisesti piti opettaa lukemista
ja uskontoa sekä pitemmälle ehtineille kirjoittamista ja laskentoa lähinnä mielenvir-
kistykseksi. Opettajain lähin valvonta kuului kirkkoherralle ja kappalaiselle. Näiden
oli vähintään kerran kuukaudessa käytävä kouluissa tarkastamassa, oliko kehitystä
tapahtunut.

3. Opetus jatkui läpi vuoden, lukuunottamatta kiireisintä työaikaa kesällä sekä muuta-
mia lyhyitä johtokunnan antamia lomia vuoden eri aikoina.

4. Seurakunnan velvollisuus oli antaa opettajalle tarpeellinen huone, valo ja lämpö.
Köyhäinhoidon oli annettava lapsille tarpeelliset kirjat, jolleivät nämä voineet itse
niitä hankkia sekä huolehdittava heidän elatuksestaan koulussa. Alopaeuksen lahjoi-
tus koski vain opettajan palkkausta. Se riippui siis korkotulojen suuruudesta, mutta
lisäksi siihen vaikutti opetettavien lukumäärä ja työstä saadut tulokset.

5. Ohjesääntöön oli sisällytetty myös tarkat koulun tarkastusta sekä rahaston hoitoa ja
tilitystä koskevat ohjeet.214

Kalajoella valittiin edellämainitun mukainen johtokunta, johon Jonas Laguskin kuu-
lui, syyskuun 8. päivänä 1840, ja tuomiokapituli tilitti lahjoitusvarat käyttöön saman vuo-
den marraskuussa.215 Pitäjänkokouksessa helmikuussa 1841 päätettiin opettajien korva-
uksista. Sen mukaan ruodut toistaiseksi elättäisivät lapsia yhteisesti. Jokaista lasta kohti
päivän varalle kerättäisiin naula leipää, 1/4 kannua perunoita, ½ naulaa ohrajauhoja sekä
muutamia silakoita. Koulumestarille tuli antaa puoli syltä puita korvauksena lasten saa-
masta huoneesta, valosta ja lämmöstä. Oppilasmäärä suunniteltiin siten, että heitä olisi
yhteensä 20. Niistä kuusi olisi emäseurakunnassa, Ala- ja Ylivieskassa yhteensä kahdek-
san sekä Rautiossa ja Sievissä kuusi.216

Johtokunnat ryhtyivät vuoden 1841 alusta toteuttamaan koulujärjestelyä. Siten Jonas
Lagukselle annettiin 3.2.1841 285,72 hopearuplaa Ylivieskan koulua varten. Rahat sijoi-
tettiin ilmeisesti asuntoon, josta saaduilla vuokratuloilla kustannettiin opettajan raha-
palkka. Ylivieskan kappelikokouksissa tehtiin sitten talven mittaan päätöksiä, niin että

213. KA, VSVA Fa 1–672, akti 21/1839, OMA, OLKA Ho1:1, Keisarin päätös Alopaeuksen kouluista
20.12.1839, senaatin päätös rahanjaosta ja tilitysmalli 20.1.1840, TMA, TTA E VI 54, saap. kirjeet
23.3.1838 ja 20.7.1838.

214. OMA, OLKA Ho1:1, Keisarin päätös Alopaeuksen kouluista 20.12.1839 ja senaatin päätös rahanjaosta ja
tilitysmalli 20.1.1840.

215. OMA, KKA II Ca:1, pitäjän kok. 8.9.1840, OMA, OLKA Ho1:1, Oulun läninkonttorin memoriaali
12.12.1840

216. OMA, KKA II Ca:1, pitäjän kok. 22.2.1841.
Kannu oli n. 2,6 litraa, leiviskä oli n. 8,5 kilogrammaa eli 20 naulaa, joka oli n. 425 grammaa. Otava 5–6
1963.
Ruotu oli vaivais- eli köyhäinhoitoyhdyskunta, jonka muodosti vierekkäisten talojen ryhmä ja jonka velvol-
lisuutena oli elättää vuoronperään yksi köyhänapua nauttiva. Nykysuomen sanakirja IV 1962, Otava 7
1964.
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koulu ehti toimia jo kevätlukukaudella toukokuun.217 Ala- ja Ylivieskan ensimmäisenä
opettajana oli Ylivieskan suntio Matti Munselius, ja syyslukukauden 1842 alusta Vilhelm
Pokela, joka oli sitten Alavieskan saatua oman koulunsa vuodesta 1846 lukien opettajana
siellä vuoteen 1858 asti. Niilo Jaakonpoika Ollila opetti ylivieskalaisia ainakin 1846–
1858, mahdollisesti pitempäänkin. Palkkaus oli kappelikokouksen päätöksen mukaan 100
ruplaa vuodessa sekä talven polttopuut.218

Alopaeus tarkoitti koulunsa varattomien alimpien kansanluokkien lasten kasvattami-
seen ja opettamiseen. Siksi sillä oli köyhäinkoulun nimi. Sellainen se olikin muualla
paitsi Haapajärvellä, jossa varakkaittenkin lapset pääsivät mukaan. Lisäksi koulut olivat
edellä mainitussa paikassa kokonaan kiertäviä, millaisia ne eivät välttämättä olleet toi-
sissa seurakunnissa pitkiä aikoja. Tästä johtuen oppilasmäärät olivat siellä huomatavasti
suurempia kuin muissa pitäjissä. Lukuvuonna 1846–1847 Haapajärvellä oli 157 oppilasta,
kun Kalajoella vain 12 ja Pyhäjoella 25. Mutta toisaalta lahjoittajan tarkoitus ei ensin
mainitussa toteutunut, sillä köyhät saattoivat jäädä ulkopuolelle, koska seurakunta ei tah-
tonut maksaa heidän kulujaan.219

Sääntöjen mukaan opetuksen tuli kestää koko vuoden, mutta käytännössä koulua
pidettiin seitsemän kuukautta. Yleisesti syyslukukausi oli kolmen kuukauden mittainen, ja
keväällä käytettiin aikaa neljä kuukautta. Kalajoen seurakunnassa ja siten Ylivieskan kap-
pelikunnassakin lukukaudet alkoivat syys- ja helmikuun alussa. Päivän pituus oli kolme
tuntia aamupäivällä ja saman verran iltapäivällä. Yhdessä paikassa toimivissa kouluissa
oppilaat mahdollisesti olivat koko lukukauden ehkä lukuvuodenkin, mutta kiertävissä 4–6
viikkoa kerrallaan. Lukuvuoden lopussa oli tutkinto, jonka kirkkoherra piti kappalaisten
avustamana sekä kahden kuudennusmiehen läsnäollessa. Tällöin vapautettiin ne oppilaat,
jotka olivat tarpeeksi edistyneet, ja uudet valittiin seuraavassa kappelikokouksessa. Papin
olisi pitänyt käydä vähintään kerran kuussa seuraamassa koulunpitoa. Mutta esimerkiksi
Kalajoen kirkkoherra Montin valitti tuomiokapitulille, ettei siihen ollut aikaa.220

Säännöissä ei tarkasti määrätty opetusmenetelmiä. Siitä huolimatta vuoro-opetuksessa
käytetyistä tauluista oli viittaus. Niitä ei kuitenkaan ollut hankittu kovin paljoa muualla
kuin Haapajärvellä, eikä pienten oppilasmäärien takia tarvittukaan. Pyhäjärvellä piispa
Frosterus tarkastuksensa yhteydessä suositteli sitä metodiksi.221 Oppikirjana käytettiin
aapista ja katekismusta. Ne annettiin köyhäinhoidosta sellaisille oppilaille, jotka eivät
voineet saada niitä muuten.222 Tuloksista on arvioitu, ettei opiskelussa päästy kovin pit-
källe. Useat oppilaat olivat koulussa niin lyhyen ajan, että ehtivät vain välttävään lukutai-

217. OMA, YKA II Ca:1, kappelikok. 1841.
Mm. 12.4.1841 pidetyn kokouksen mukaan: ”Kun kappelin asukkaat olivat kokoontuneet julkisen kuulu-
tuksen jälkeen, kysyttiin heiltä, miten he tahtoisivat järjestää niiden koululasten ylläpidon, joita on koulutet-
tava köyhäinkoulussa ensi toukokuun ajan. Lyhyen neuvottelun jälkeen seurakunta päätti:
1. Nopeasti toimeenpantavalla jaottelulla ja kannolla on seurakunnalta kannettava 15 leiviskää, puoleksi
ruista ja puoleksi ohraa, ja kuljetettava ne suntio Munseliukselle.
2. Jokaisen koko manttaalin on viipymättä ajettava kuorma halkoja koulumestarille koko vuotuista kulu-
tusta varten.
3. Kappalaisen Laguksen hoidossa olevista huoneenvuokrarahoista on annettava 8 ruplaa 40 kopeekkaa.
Sekä jauhot että rahat ovat toukokuun ajaksi. Matti Munseliuksen on saatava kuitti kaikista näistä.” OMA,
YKA II Ca:1, kappelikok. 12.4.1841.

218. OMA, YKA II Ca:1, kappelikok. 12.4.1841, Kujala 1947, 175–177.
219. Tuulasvaara 1960, 419–421, Laukkanen 1970, 340.
220. TMA, TTA E VI 54, Kalajoki, kirkkoherra Montinin kirjeet 27.2.1843 ja 10.11. 1844. 
221. OMA, OTA Eb:96a, piispantarkastus Pyhäjärvellä 28.2.1855, Tuulasvaara 1960, 421.
222. Kujala 1947, 185, Tuulasvaara 1960, 421–422.
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toon. Varsin monet unohtivat pian koulun jälkeen siellä oppimansa. Alopaeuksen korosta-
maa kasvatuksellista puolta yritettiin parantaa siten, että lapset sijoitettiin asumaan opetta-
jan luokse. Tällöin hän voi kasvattaa heitä kuin omiaan.223 Pitäjäläiset eivät arvostaneet
kouluja suurestikaan. He olivat odottaneet lahjoituksesta etuja eikä rasituksia, joita nyt
tulikin varattomien kustannuksista, ja he olivat siten pettyneitä. Oppilaittenkaan osalta
koulunkäynti ei aina ollut kovin haluttua, sillä joskus kuudennusmiehet saivat kyyditä
karanneita lapsia takaisin opetukseen.224

4.7.2 Laguksen kouluajatus – lähetystyötä vai perusopetusta varten

Ylivieskan kappalainen Jonas Lagus on saanut oman, joskin vaatimattoman paikkansa
kansanopetuksemme historiassa Suomen Talousseuran sihteerin C.C. Böckerin Ahlma-
nin kouluja koskevaan mietintöön vuonna 1828 antamansa lausunnon perusteella.
Samaan aikaan, kun Alopaeuksen koulua oltiin kehittämässä, esitti Jonas Lagus oman
koulusuunnitelmansa kappelikuntaansa vuonna 1839. Se esiintyy sekä herännäisyyden
että lähetystyön vaiheita käsittelevissä kirjoituksissa yleisesti. Sitä vastoin se on tullut
harvoin esille kasvatuksen historiassa. Tuomiokapitulin torjumaa ja näin toteutumatta jää-
nyttä aietta on kuitenkin selvitetty harvoissa kirjoitelmissa tarkemmin. Useimmiten on
kerrottu lyhyesti, artikkelin tekijästä riippuen eri tavoin määritellystä lähetyskoulusta eikä
ole puututtu syvällisemmin mielenkiintoisen suunnitelman sisältöön ja tavoitteisiin.225

Suomessa oli 1830-luvulla selvää muutospainetta vallitsevan kansanopetuksen uudis-
tamiseen. Tuolloinhan alkeisopetusta annettiin kotiopetuksen ohella maaseudulla lukka-
rin-, pitäjän- ja kyläkouluissa. Samoin monet köyhäinkoulut, vuoro-opetuskoulut, karta-
non- ja tehtaankoulut, sunnuntai- ja pyhäkoulut palvelivat sitä tehtävää. Mutta itse asi-
assa vain lukukinkerit ja rippikoulu olivat ainoat organisoidut rahvaanopetuksen muodot.
Ne olivat varsinaisen seurakunnallisen tarkoituksensa ohella kansanopetuksen keskeisten
sisältöjen, luku- ja kristinopintaidon kontrollitilaisuuksia. Ajan kirjava koulumuotojen
luettelo osoittaa kuitenkin, että kansan opettamisesta puutteista huolimatta pyrittiin huo-
lehtimaan. Uudistukset ovat kulkeneet Keski-Euroopassa meidän edellämme, ja ne koski-
vat myös järjestettyä perusopetusta. Kansanopetuslaitos saatiin siellä jo vuosisadan
alussa. Tanskassa sitä koskeva lainsäädäntö annettiin vuonna 1814, Norjassa vastaavasti
vuonna 1827 ja Ruotsissa 1842. Meillä kansakouluaatteen varsinainen keskustelu- ja
leviämisaika oli 1840- ja 1850-luvulla, mutta yksittäisiä yrityksiä oli jo edellisillä vuosi-
kymmenillä.226 Useatkin tekijät vaikuttivat meillä kehityksen laadulliseen ja määrälli-
seen viivästymiseen. Maan harva asutus, heikko varallisuus ja valtiolliset olot aiheuttivat
sen, että esimerkiksi papiston ponnisteluista huolimatta olimme jäljessä muusta Euroo-
pasta. Lisäksi meiltä puuttui henkisiä voimia, pedagogiset mukaan luettuina, jotta ne pai-
nollaan olisivat nopeasti edistäneet kansanopetusta. Näiden perusteella on ymmärrettävä

223. Kujala 1947, 183–184.
224. TMA, TTA E VI 54, Kalajoki, kirkkoherran kirje 27.2.1843, OMA, KKA II Ca:1, pitäjän kok. 20.10.1846,

22.11.1853, 13.11, 1855 ja 16.2.1856, Kujala 1947, 188–189, Laukkanen 1970, 340.
225. Vrt. esim. Hedbergin Kristilliset Sanomat 23/1859, Akiander VI 1862, 218, Rosendal II 1905, 569, Paunu

1908, 95, Krook I 1931, 184, Krook 1947, 124, Halila I 1949, 403, Kansanaho 1960b, 71, Vallisaari 1972,
72, Remes 1979, 24, Remes 1995, 420, Kares 1981, 121, Sinkko 1981, 64–66.

226. Aurola 1961, 11, Nurmi 1972, 26, Nurmi 1983, 65–66, 73–74.
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silloinen vaatimaton kansanopetuslaitos. Eikä puutteellisen pedagogisen valmennuksen
saanut papistokaan ollut kovin herkkä uudistuksiin yhtenäiskulttuurin vakaaksi koetuissa
olosuhteissa.227

1800-luvun alkukymmenien kansanopetuksen parannusyrityksillä oli valistusfilosofi-
nen ja filantrooppinen leima. Edellisen mukaan uskottiin, että ihmiskunta voidaan paran-
taa opettamalla. Siksi korostettiin tiedon arvoa kasvatusvälineenä. Jälkimmäinen tunsi
kansansivistystyön hyväntahtoisuudeksi. Molemmat tulivat ylhäältä niiden sivistyneitten
säätyläisten taholta, jotka tunsivat mielenkiintoa rahvaan tilan parantamiseen. Mutta kun
kansassa itsessään ei vielä ollut herännyt halua lukemista ja kristinoppia laajemman tie-
don hankkimiseen, koulut eivät käytännössä voineet saavuttaa sen ylittäviä tavoitteita. On
huomattava, että monien koulupuuhien aloittajina olivat oikeuslaitoksen palveluksessa
olevia, seurakunnan pappeja tai ruukin patruunoja, jotka ehkä muita selvemmin näkivät
rahvaan olosuhteet ja koulutuksen tarpeen. Näiden tekemillä kouluyrityksillä oli selvä
sosiaalipedagoginen luonne, eli ne olivat niin sanottuja köyhäinkouluja. Niillä oli myös
jossain tapauksessa tavoitteena levittää taloudellisia tietoja ja taitoja.228 Kummankaan
ajatustavan mukaan opetus ei ollut mikään itseisarvo, vaan se käsitettiin keinoksi kohot-
taa kansan siveellistä ja aineellista tasoa. Sivistyneet kokivat valistustehtävän hyvänteke-
väisyydeksi ja kristilliseksi velvollisuudeksi köyhiä lähimmäisiään kohtaan. Opetuksen
avulla uskottiin ratkaistavan irtolaisuuden, köyhyyden, kerjäämisen ja rikollisuuden aihe-
uttamia ongelmia. Se vaikuttaisi ennaltaehkäisevästi ja lieventäisi jo olemassaolevia epä-
kohtia sekä edistäisi yhteistä hyvää. Varsinkin filantrooppisen harrastuksen pohjalta syn-
tyi lukuisia erityyppisiä opetuslaitoksia ulkomaisten mallien mukaisesti tai elvyttämällä
kotimaisia.229 Useimmat niistä olivat yksityisiä tai vähäistä valtionapua saavia, joten
taloudelliset mahdollisuudet olivat heikot. Varoja saatiin esimerkiksi testamenttilahjoituk-
sina tai muulla tavoin sekä johtokuntien hankkimana. Koulutettuja opettajia ei ollut juuri
saatavilla eikä varoja palkata heitä. Useimmat koulut pyrkivät toimimaan leviämässä
olleen vuoro-opetuksen periaatteella.230

Keski-Euroopassa vallinneiden uskonnollisten, filantrooppisten, valistuksen ja roman-
tiikan aatteiden aikaansaamat yhteiskunnalliset ja kansanvalistusvirtaukset saivat vasta-
kaikua Suomessakin. Näiden seurauksena syntyi meillä kaksi merkittävää liikettä, uskon-
nollinen ja kansallinen herätys, jotka kumpikin omalla tavallaan edistivät paremman ja
laajemman kansanopetuksen asiaa. Herännäisyys pyrki 1830-luvulta alkaen sekä välilli-
sesti että välittömästi tasoittamaan köyhien lasten elämäntietä kouluopetuksen ja kasva-
tuksen avulla. Sen papiston piiristä alkoi nousta niitä, jotka eivät pitäneet lastenopetusta
vain pakollisena velvollisuutena, vaan ryhtyivät harrastamaan sitä  henkilökohtaisesti
vaativana ja käytännön seurakuntatyön perustoimintana. Pietistisen herätysliikkeen näky-
vinä toimenpiteinä oli rahvaan uskonnonopetuksen tehostaminen, johon liittyi kiinteästi
lukemisen korostaminen. Kuitenkin on muistettava, että heränneitten opetustyö ei kohdis-
tunut vain lapsiin ja nuoriin, vaan se edisti myös aikuisten tapakasvatusta ja sivistystä
muuhunkin kuin uskonnolliseen käyttöön. Lagus totesikin Turun pappeinkokoukseen
vuonna 1842 laatimassaan muistiossa, että varsinkin herätysseudulla oli kristinopin tieto
nyt parempaa kuin ennen vuotta 1832.231

227. Salo 1939, 124.
228. Salo 1939, 70, Paasikallio 1944, 23, Lahdes 1958, 230.
229. Halila I 1949, 143–151, Somerkivi 1952, 119–120, Somerkivi 1955, 24–25, Isosaari 1963, 16–17.
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Uraauurtavaa työtä suoritti Johan Fredrik Bergh, joka oli Kuopion vankilapappina
todennut oppimattomuuden merkityksen. Samoin hän havaitsi tullessaan vuonna 1826
Nurmijärvelle kappalaiseksi rippikoululaisten osaamattomuuden. Kun koulumestaritoi-
minta ei sujunut, hän ryhtyi korjaustoimenpiteisiin. Hän kuulutti 15.4.1832 aloittavansa
pyhäkoulunpidon, mitä pidetään Suomessa alan varsinaisena perustamisasiakirjana. Berg-
hin ajatuksena oli, että pyhäkouluista piti tulla maallikoiden vapaaehtoisesti johtamia las-
ten ja nuorten hartaushetkiä, jotka sen ohella levittäisivät lukemisen opetusta ja kris-
tinopin tietoa. Tarkoitus oli siis todella edistää kansanopetusta, ja  hän vaatikin koului-
hinsa kinkeripiirin kaikkia lapsia. Menetelmänä käytettiin Bell-Lancasterin mallia kir-
jain- ja tavutaulukkoineen. Bergh valikoi rippikoulussa poikia, joista toivoi saavansa
opettajia. Hän piti opettajille harjoituksia ja valvoi heidän työtään. Eräänä tavoitteena
hänellä oli, että lukutaidon ja -halun avulla estettäisiin joutilaisuuden aiheuttamaa pyhä-
päivän kylänjuoksua. Berghin tarkoitus oli myös, että lasten vanhemmat ja holhoojat sekä
muukin kylän väki kävivät kuuntelemassa näissä pyhäkouluissa. Koulun päätyttyä oli,
mikäli mahdollista, vanhemmille hartaushetki, jossa veisattiin Siionin virsi ja luettiin har-
tausluku. Koulua pidettiin talosta taloon kinkeripiirissä. Bergh saikin yleistä tunnustusta
kouluistaan.232

Etelä-Pohjanmaalla toimi päänavaajana Wilhelm Österbladh, joka oli Töysän rukous-
huoneen saarnaaja vuosina 1835–1840 ja osallistui vuoro-opetusmenetelmää käyttäen las-
tenopetukseen siinä määrin kuin muilta virkatehtäviltään ehti. Samoin menetteli Isossaky-
rössä 1840-luvulla Frans Oskar Durchman, jonka pitäjänapulaisen virkaan oli sisällytetty
lastenopetusvelvollisuus.233

Niilo Kustaa Malmberg ilmoittautui heti, vuonna 1838 Lapualle siirrettynä olevansa
valmis vapaaehtoiseksi lastenopettajaksi. Hän aloittikin syksyllä 1839 opetuksen Lapuan
kirkolla ”tavauskouluna” arkkipiispan luvalla. Siirtovaiheittensa jälkeen hänet asetettiin
vuodesta 1843 Lapualle apulaispapin virkaan, johon liittyi velvollisuus opettaa lapsia
emäseurakunnassa ja jokaisessa kappeliseurakunnassa kaksi viikkoa vuodessa. Emäseura-
kunnan kirkolla saattoi toimia kolmekin koulua. Malmberg yritti saada aikaiseksi laajem-
paakin järjestelmää, mutta pitäjänmiehet eivät suostuneet sen rahoitukseen. Esitettyjen
toiveiden ja kirjahankintojen perusteella saattaa päätellä, että hän oli opettanut lukemista
ja kristinopin pääkohtia, joten työ vastasi tavanomaista pitäjänkoulua. Rovastintarkastuk-
sessa vuonna 1847 hän sai kouluistaan julkista kiitosta, niitä pidettiin varsin hyödyllisinä
ja tarkoitustaan vastaavina. Samalla merkittiin tiedoksi, että hän oli käyttänyt itse palk-
kaamiaan apuopettajia ja metodina vuoro-opetusta. Malmbergilla ei itsellään ollut kovin
suuria luuloja kouluistaan. Siksi hän arveli niiden hyödyn suurelta osin valuneen huk-
kaan, koska vanhemmat eivät väliaikana vaivautuneet harjoituttamaan lapsiaan.234
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Ruotsalaisella Etelä-Pohjanmaalla tapahtui myös merkittävää opetustoimen kehittä-
mistä. Fredrik Östring alkoi pitää vuodesta 1844 säännöllisesti Munsalassa kiertokoulua.
Pääsääntöisesti se oli rippikouluun valmistavaa opetusta hidas- ja laiskalukuisille nuorille,
mutta hän antoi lastenkin tulla mukaan. Ehtona oli, etteivät he saaneet nauraa heikoille
tavaajille. Östringin oppilaana oli Anders Svedberg, joka sen jälkeen oli neljä vuotta apu-
opettajana. Hän jatkoi sitten varsinaisena lastenopettajana, kun Östring oli siirtynyt muu-
alle. Kesäkuussa 1856 keisarin reglementin mukaan Munsalan kappeliseurakuntaan
perustettiin kiertokoulu, jonka opettajaksi valittiin Svedberg. Hänen toimintansa rakentui
Östringin aloittamalle perustalle. Tavanomaisesta kiertokoulusta se poikkesi aluksi vain
siten, että opettajalla oli kiinteä palkka. Sen turvin hän saattoi kehittää koulua kohti kan-
sakoulua, joka perustettiinkin Storsvediin 1862.235 Myös Fredrik Gabriel Hedberg har-
rasti lastenopetusta. Hän harjoitteli Turun vuoro-opetuskoulussa Lohjan pitäjänkoulua
varten ja muutettuaan Paimioon oli pyhäkoulun merkeissä yhteydessä Berghin kanssa.236

Jonas Laguksen kannalta mielenkiintoisia olivat ruotsalaissyntyisen kapteeni Lars
Magnus Björkmanin, aateloituna Björkenheimin, koulupuuhat. Hänhän omisti Kimon
ruukin Vöyrillä ja Orisbergin Isossakyrössä. Pian Orisbergiin tulonsa jälkeen hän ryhtyi
toimiin saadakseen ruukin ja kartanon omaksi seurakunnaksi. Kun häntä kiinnosti kohen-
taa alustalaistensa opetusta, hän anoi vuonna 1827 senaatilta oikeutta rakentaa Orisbergiin
oma saarnahuone ja perustaa vuoro-opetuksen mukainen alkeiskoulu sekä palkata pappi,
joka olisi samalla koulun pedagogi. Muotoseikkojen vuoksi anomus hylättiin, mutta
hyväksyttiin seuraavana vuonna. Ruukin isäntä sitoutui silloin ja vastedes kustantamaan
seurakunnan saarnaaja-opettajan viran. Tuomiokapituli velvoitettiin antamaan kelvolli-
selle viranhoitajalle valtakirja ja valvomaan opetusta. Koulunpito aloitettiin vuonna 1831.
Sillä kymmenluvulla annettiin opetusta sisäluvussa, kirjoituksessa ja laskennossa. 1840-
luvulla opetettiin lisäksi Suomen maantietoa ja historiaa. Koulun säännöt vahvistettiin
vuonna 1845, ja ne muistuttivat varsin selvästi Ahlmanin koulujen vuoden 1839 sääntöjä.
Orisbergin opetus lienee aiemmin tapahtunut edellä mainittuja ohjeita ennakoivasti sovel-
taen. Oppilaita siellä oli tavallisesti 20–30 lukuvuodessa. Lapsia oli seurakunnan ulko-
puolelta sekä herrasperheistä saamassa alkeisopetusta. Koulun ensimmäinen opettaja oli
Jonas Lagksen serkku Frans Mikael Toppelius vuosina 1831–1836 sekä sen jälkeen Niilo
Kustaa Malmbergin vanhempi veli Herman 1836–1847. Perustaja oli saanut vaikutteita jo
Ruotsista Pro fide et christianismo- seurasta. Hän oli itse perehtynyt vuoro-opetukseen
sekä oli perillä Turun vuoro-opetuskoulusta että Ahlmanin kouluista. Missä määrin hän
oli selvillä samaan aikaan aloittaneesta Vaasan köyhäinkoulusta, ei ole tiedossa.237
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Keski-Pohjanmaalla kokkolaiset kauppiaat Matts Hongell ja Anders Donner perusti-
vat vuonna 1839 maamme ensimmäisen pikkulastenkoulun kotikaupunkiinsa. Heidän
ideansa oli peräisin Englannista, ja sellainen koulu oli aloitettu Tukholmassa vuonna
1836. Opettajaksi valittu laivurin leski B.S. Pasa perehtyi perustajien kustannuksella tyt-
tärensä kanssa Tukholmassa opetusmetodiin, todennäköisesti vuoro-opetukseen. Koulu
aloitettiin 3.12.1839 ja mukana oli 38 oppilasta sekä tyttöjä että poikia.238

Lagus ei siten ollut ainoa 1830-luvulla kouluhanketta seudulla pohtinut. Ajallisesti
hänen suunnitelmansa liittyi lähetysseurapuuhan loppuvaiheeseen ja toisaalta myös maas-
samme voimistuneeseen rahvaanopetukseen. Kesäkuussa 1837 pidettyjen häittensä jäl-
keen Albertina ja Jonas Lagus lähtivät häämatkalle Etelä-Suomeen ja Tukholmaan tarkoi-
tuksena samalla valmistella lähetysseuran perustamista.239 Sitä varten Lagus keskusteli
heinäkuun 1. päivänä arkkipiispan kanssa kyseisestä asiasta. Millaista laitosta hän tar-
koitti, ei ole tiedossa.240 Todettakoon, että Ruotsin lähetysseuralla ei ollut omaa pakanalä-
hetykseen valmistavaa koulutusta, vaan se valmistutti lähettinsä ulkolaisissa instituu-
teissa. Pääasiallinen opiskelupaikka oli Basel, johon seuran jäsenillä oli henkilökohtaisia
yhteyksiä. Siellä opiskelikin sitten 10-vuotiskautena 1835–1845 16 ruotsalaista, valtaosal-
taan pappiskoulutuksen saanutta henkilöä.241 Pohjanmaan pappien keskuudessa kiersi
”Stockholms Missionstidningistä” kopioitu Baselin lähetysseminaarin 5-vuotinen opetus-
suunnitelma, johonka Laguksetkin varmaan olivat tutustuneet.242 Tarkoittiko Lagus alun-
perin seuransa yhteyteen peräti samantapaista laitosta, ei voi saatavilla olevien kirjallis-
ten lähteiden perusteella päätellä.

Laguksen kouluasiaan liittyvien suunnitelmien ymmärtämiseksi on syytä pohtia, ketä
hän vaimonsa kanssa Tukholmassa kohtasi ja mitä Ruotsissa näihin aikoihin tapahtui.
Hehän viettivät siellä useita viikkoja. Keitä he tapasivat, missä kävivät ja mitä kokivat, ei
ole tarkemmin tiedossa. Epäsuorasti voi päätellä eräitä yhteyksiä. Sen mukaan he tutustui-
vat ainakin Ruotsin lähetysseuran ja Herrnhutin veljesseurakunnan toimintaan. Sundkler
kertoi Ruotsin Lähetysseura-kirjassaan Jonas Laguksen olleen Suomessa epäsuotuisana
aikana lähetystyön johtava voima ja uranuurtaja. Hän totesi Laguksen vierailleen kesällä
1837 Tukholmassa, jossa solmi kontakteja paikallisen lähetysseuran johtaviin miehiin.
Hän mainitsi Laguksen tänä aikana suunnitelleen perustaa vastaavan suomalaisen seuran
ja lähetyskoulun.243 Ruotsin lähetysseura valmisteli juuri noihin aikoihin Lappiin suun-
tautuvan lähetystyön yhteydessä lähetyskoulu- eli missionskola-nimisiä kouluja.244

Merkityksetön ei myöskään ollut hänen tapaamisensa Askelöfin kanssa, mikä kävi ilmi
hänen kotiinpaluunsa jälkeen tälle lähettämästä kirjeestä.245 Laguksen tapainen aikaansa
seuraava henkilö ei voinut olla näkemättä ja kuulematta, mitä naapurissa tuolloin tapah-
tui, varsinkaan kun tietyt asiat kiinnostivat häntä. Tuskinpa hän silloin välttyi törmää-
mästä Ruotsissa 1830-luvulla käynnissä olleeseen vilkkaaseen kansanopetuskeskusteluun,
jota meillä vastasi 1840- ja 1850-luvulla käyty mielipiteiden vaihto samasta asiasta. Suo-
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malaisia kävi noihin aikoihin naapurimaassa tutustumassa vuoro-opetukseen. Siellä oli
esillä juuri 1830-luvun puolivälissä kansanopetuksen organisointia ja sosiaalisen kasva-
tuksen järjestämistä koskevat kysymykset. Lagusta oletettavasti kiinnostivat nämä, kun
lisäksi hänen tietämänsä romantikot, E.G. Geijer etunenässä, osallistuivat keskusteluun ja
suhtautuivat nyt aikaisempaa kantaansa tarkistaen myönteisesti rahvaan opetukseen.246

Ruotsissa kymmenluvun lopulla käytyä mielipiteiden vaihtoa ja siinä yhteydessä tapahtu-
nutta Geijerin siirtymistä lähemmäksi kansaa pidettiin erittäin merkittävänä tapahtumana,
joka jossain määrin osaltaan johti Suomessakin sanomalehtikeskusteluun kansakou-
lusta.247 Yleiseksi on muodostunut sellainen käsitys, että Lagus itsepintaisesti piti kiinni
lähetysseurasta ja odottamatta asialle päätöstä jatkoi käytännön toimia sen eteen. Hän osti
Similän tilan, jonne rakennutti huoneita aikomaansa lähetyskoulua varten. Mutta min-
käänlaiseen opetuskäyttöön ne eivät koskaan päässeet. Aikalaisten ja tutkijain mielipiteet
jakaantuivat Laguksen koulun tarkoituksesta, sillä toisten mielestä se oli aiottu lähetystä
varten ja toiset kallistuivat kansakoulun kannalle.248

Kun käsitellään Laguksen esittämän koulun laatua sekä nimeä ja lähetystyötä, on mie-
lestäni syytä ottaa huomioon eräitä kielellisiä seikkoja. Lähetyskysymys oli varsin uusi
asia ja suurelle osalle kansaa siten hyvinkin vieras. Se oli ruotsinkielisellekin lehdistön
lukijalle niin outo, että se piti selittää. Suomen kielestä oli peräti puuttunut vastaava
sanasto, jonka Bergh kehitteli 1836–1837 ”Hengellisiin Sanomiin”. Siten ”Evangeliumin
Sanansaattaja” pakanain keskuudessa oli nimeltään missionääri eli ”lähetyssaarnaia” tai
”lähetysmies”, ja hänen työnsä oli puolestaan missio eli lähetys.249 Näin ollen ei liene
ihme, jos muistitiedossa missionskola ja missionärskola sekä peräti folkskola- ja
fattigskola -nimet ja tarkoitukset olivat menneet sekaisin. Myös Lagus käytti rinnan käsit-
teitä kansakoulu, köyhäinkoulu ja laitos.250 Siten yli 20 vuoden takaisiin muistikuviin
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saattoi hyvin tulla vaikutelma paljon keskustellusta lähetystyöstä, -seurasta ja -laitoksesta,
jotka sitten yhdistettiin Laguksen samanaikaiseen kouluhankkeeseen. Jo aiemmin maini-
tun Baselin lähetysseminaarin ohjelma oli todennäköisesti Lagustenkin tiedossa jo hei-
dän Ruotsin matkallaan, sillä se oli ollut edellisvuonna sanomalehdessä. Viimeistään
tuolla Tukholman käynnillä heille selvisi, ettei Ruotsinkaan lähetysseura itse pitänyt kou-
lua työntekijöitä varten, vaan koulutti heitä muun muassa Baselissa. Sen tai muun vastaa-
van lähetysinstituutin tapainen laitos ei voinut mitenkään tulla kysymykseen silloisissa
Suomen vaatimattomissa koulutus- ja muissa olosuhteissa, puhumattakaan Ylivieskan
oloissa. Laguksen kirjallisesti esittämä koulunsa opetussuunnitelma oli esimerkiksi Base-
lin opetusohjelmaan verrattuna kovin vaatimaton eikä viitannut mitenkään lähetyskenttä-
työhön tai edes sen opiskelun valmistamiseen. Se sisälsi silloisia kansanopetuksemme
mukaisia oppiaineita ja käsitöitä. Muun muassa ulkomaisissa laitoksissa tai peräti kenttä-
työssä tarvittavia kieliä ei ohjelmassa ollut lainkaan, joten sitä ei voi pitää minään valmis-
tavana koulunakaan. Baselin 5-vuotinen lukusuunnitelma käsitti sitä vastoin niin laajasti
muun muassa teologiaa, maantietoa, historiaa ja kielten opiskelua, ettei sitä voinut toteut-
taa Laguksen aikaisessa Ylivieskassa.251

Lagus oli innokas tarttumaan uusiin haasteisiin, ja siksi voi olettaa hänen omaksuneen
ideoita Ruotsin lähetysseuran koulutoimista ja kypsytelleen niitä muiden virikkeiden
tukemana pari vuotta tehdäkseen niistä oman suunnitelman Ylivieskaan. Todennäköisesti
hän matkalta palattuaan keskusteli ystäviensä kanssa kokemuksistaan, jolloin esille tuli
myös Ruotsin koulutapahtumat. Puheiden kulkiessa eteenpäin missionsälskapet ja missi-
onskola liitettiin toisenkäden tiedoissa herkästi yhteen. Näin kouluhanke sai laajemman
sisällön.

Valitettavasti ei ole tarkempia kirjallisia dokumentteja siitä, millaista lähetysseuraa ja
toimintaa Lagus itse asiassa suunnitteli. Siihen saattoi olla alunperin kaavailtuna työnteki-
jäin koulutusta, mutta kirjallisesti esitettyä folk-skola-hanketta on pidettävä varsinaisista
lähetyspuuhista erillisenä. Johtuen Laguksen silloisesta varovaisuudesta käräjien takia se
ei voinut olla laajasta lähetysinstituutista typistynyt valmennus- tai piilolähetyskoulu,
vaan köyhäinkoulu – kansakoulu, fattigskola – folk-skola, joita nimityksiä hän itse laitok-
sestaan käytti.252

Vuonna 1835 perustetun Ruotsin lähetysseuran merkittävä työkohde oli Lappi, jonne
seura järjesti kristillistä opetusta ja kasvatusta lapsille perustaen ja ylläpitäen lastenkou-
luja ja -koteja. Niiden tarkoituksena oli lasten ja etenkin lappalaislasten alkeisopetus.
Käytännössä oppilaina oli varttuneempaakin väkeä. Härnösandin piispa Frans Mikael
Franzen otti innolla osaa näihin seuran toimiin neuvoen muun muassa tekemään kiinteitä
eikä kiertäviä kouluja syksyllä 1835.253 Vuosina 1836–1837 otettiin ensimmäiset kate-
keetat valmistumaan näitä varten opettajiksi. Franzenin myötävaikutuksella avattiin Lyck-
selessä vuonna 1839 kolme niin sanottua lähetyskoulua (missionskola), joihin otettiin
edellämainittuja katekeettoja työntekijöiksi. Samalla nimellä kutsuttiin sitten myös myö-
hemmin lestadiolaisten niin sanottuja kristittyjen kouluja, joita syntyi Tornion ja Luula-
jan Lappiin. Lähetyskoulujen taustalla olivat silloiset yhteiskunnalliset ongelmat, muun
muassa viinan hillitön käyttö ja sen aiheuttamia syitä. Siten raittius- herätys- ja lähetys-

251. KA, SKHSA B 208, TMA, TTA E VI 54, Sundkler 1937, 68–70, Remes 1976, 23–24.
252. Lagus 1907, 140, Lagus I 1933, 37–38, Lagus II 1935, 144–146, Akiander VI 1862, 273, Krook I 1931,

184, Kansanaho 1960, 71.
253. Sundkler 1937, 167, Koskimies 1963, 548–578.
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työ nivoutuivat yhteen tässä Lapin opetustoimessa, joten myös kasvatus oli tärkeällä
sijalla. Itse opetus näissä kouluissa oli varsin yksinkertaista. Kaksivuotinen kurssi, todelli-
suudessa talvikautena muutaman kuukauden, käsitti sisälukua, katekismusta ja virsimelo-
dioita.254

Kansakouluajatusta tukeva vahva todiste on Laguksen kirje Wegeliukselle 1.6.1839:
”Tämän toimettomuuden ajan (Laguksen kihti oli tuolloin ollut vaikea) olen käyt-
tänyt toteuttaakseni erään kauan harkitsemani suunnitelma, köyhäinkoulun (fattig-
skola) perustamisen isättömille ja äidittömille lapsille. --- jos kuulijani eivät olisi
sulkeneet sydämiään evankeliumilta, olisi minulla nyt jotakin tehtävää, mutta nyt
en tiennyt mitään parempaa.”255

Samalla hän mainitsi olleensa yhteydessä siitä arkkipiispan kanssa saadenkin vastaus-
kirjeessä luvan pyytämäänsä apulaiseen sekä ohjeita suunnitelman tekoon. Milloin tämä
kirjeenvaihto on käyty, ei selviä lähteistä. Mutta Lagus lienee tulkinnut sen viranomais-
ten myönteiseksi suhtautumiseksi kyseiseen hankkeeseen, koska hän ryhtyi käytännön
toimiin. Mainitun Wegelius-kirjeen mukaan asia oli vireillä ainakin vuonna 1838, sillä
hän kertoi ostaneensa tarkoitukseen, todennäköisesti hyvässä uskossa, lähellä sijaitsevan
maatilan, josta sanoi keskustellun edelliskesänä. Hän myös totesi, että monia rakennuksia
tulee kesällä valmiiksi, tarjoten rakennus- ja uudisviljelytöitä paikkakunnalla. Lagus mak-
soi Similä-Toivolan 25.3.1839 eli pari kuukautta aikaisemmin, kuin lähetti kouluanomuk-
sensa tuomiokapituliin. Ajankohta tukee kansanopetusajatusta, koska Lagus itse jo silloin
oli luopunut lähetysseurapuuhasta.256

Milloin kansakoulu-köyhäinkouluajatus oli hänessä herännyt, ei voi sanoa. Oma vai-
kutuksensa saattoi olla Ruotsissa käynnillä. Siellä Lagukset todennäköisesti törmäsivät
meneillään olleeseen koulutuskeskusteluun, joka siellä johtikin kansakouluasetukseen
vuonna 1842. Kantansa ilmaisivat niihin aikoihin muun muassa sellaiset kulttuuripersoo-
nallisuudet ja tiedemiehet kuin E.G Geijer, J.O. Wallin, E. Tegner ja C.A Agardh sekä
kruununprinssi Oskar. Lisääntyvä köyhän rahvaan määrä sekä rikollisuuden kasvu tuki-
vat vaatimuksia järjestetystä kansanopetuksesta. Toisaalta filantropia ja kristinusko sekä
toisaalta herännyt sosiaalinen omatunto edistivät huoltolaitosten perustamista lapsia ja
nuoria varten. Muun muassa talonpoikaissääty esitti valtiopäivillä vaatimuksia kansan-
opetuksesta 1830-luvun puolivälissä.257 Todennäköisesti myös Askelöfin tapaaminen oli
eräs tekijä, joka sai Laguksen miettimään ja toimimaan kristillisen hurskauden ja kansa-
laistyön yhdistämiseksi kasvatuksen parissa.258

Köyhien lasten opettamisesta tuli tuohon aikaan säätyläisten sosiaalinen harrastus,
mikä Skandinavian kautta levisi tänne. Esikuvina olivat usein Francken ja Heckerin lai-
tokset Saksassa ja Englannissa teollistumisesta johtuvien sosiaalisten muutosten aiheutta-
mat huolet ja toimenpiteet lasten suojelemisesta. Meillä muun muassa arkkipiispa Teng-
ström suositteli filantrooppiiseen puuhaan pitäen etuna, jos kasvatustyötä harrastavat oli-
sivat kosketuksessa alempien säätyjen oppilaiden kanssa.259 Laguksen läheisessä ystävä-

254. Sundkler 1937, 167–168, Miettinen 1942, 54, 65–75, Kähkönen 1982, 295–298, Lohi 1989, 257, 260, 261.
255. Lagus II 1935, 145.
256. KA, SKHSA A 100, Jonas Laguksen ”Conto Bok”, Akiander VI 1862, 273, Lagus I 1933, 175–, Lagus II

1935, 145.
257. Aquilonius II 1942, 199–212, 215–224, 244, Halila I 1949, 1949, 176–177.
258. Krook I 1931, 185–186.
259. Halila I 1949, 144–146, 403.
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piirissä sekä lähiseudulla oli harrastusta rahvaan opetukseen. Hänellä oli hyvä yhteys
Orisbergiin. Tiiviit yhteydet Vaasaan pitivät hänet todennäköisesti tietoisena kaupungin
köyhäinkoulusta sekä sunnuntaikoulun alkamisesta. Mahdollisesti hän oli perillä myös
Kokkolan pikkulastenkoulusta. 260 Myös Alopaeuksen koulujen sunnitelmat lienevät
olleet hänelle tuttuja. Tuomari Alopaeus oli tehnyt lahjoituksen vuonna 1836. Kyseistä
koulua käsiteltiin myös Kalajoen pitäjänkokouksessa tammikuussa 1838. Ehkä hän seu-
rasi edelleen myös Ahlmanin koulujen kehitystä.

Unohtaa ei saa saksalaisia pietismiä ja filantropismia edustavia kasvatusvaikuttajia,
kuten Speneriä, Franckea, Rambachia, Salzmannia ja Niemeyeriä, joihin hän perehtyi
todennäköisesti jo Turun aikana. Kenties nämä kaikki yhdessä ja oman seurakuntansa
kouluolot saivat hänet miettimään opetus- ja kasvatuslaitosta Ylivieskaan. Näiden esi-
merkkien ohella toisen vaimon mukanaan tuoma varallisuus rohkaisi häntä toteuttamaan
pitkään kypsyttämäänsä ajatusta. Hän teki keväällä 1839 anomuksen tuomiokapitulille
saadakseen luvan perustaa kappeliseurakuntaansa omintakeisen kansakoulun. Tarkoitus
oli rakentaa sosiaalipedagogisella perustalla toimiva köyhäinkoulu, jonka tavoitteet ja toi-
mintatavat ulottuisivat tavanomaista rahvaankoulua laajemmalle.

4.7.3 Similä-Toivolan kouluehdotus – oppia ja työkasvatusta

Kun Jonas Lagus vuonna 1837 solmi avioliiton vaasalaisen Albertina Charlotta Widmar-
kin kanssa, hän sai hyvät myötäjäiset. Omaisuuden kerrottiin olleen 70 000 hopeatalaria,
mikä tämän päivän rahaksi arvioituna olisi useita miljoonia markkoja.261 Tämän jälkeen
hän saattoi toistaiseksi vapaana taloushuolista kehitellä aikeitaan opetuksen ja kasvatuk-
sen suhteen sekä myös toteuttaa niitä. Omien sanojensa mukaan hän tahtoi antaa Jumalal-
le takaisin, mitä oli saanut, ja valittaen sanankuulijainsa penseyttä hän totesi päätyneensä
tähän kouluhankkeeseen. Siinä tarkoituksessa hän 25.3.1839 osti 4000 hopeatalarilla
Similän eli Toivolan puolen manttaalin veromaan Ylivieskan kirkonkylästä, nykyisen
Toivonpuiston kaupunginosasta, aikomansa koulun paikaksi. Hän pystytti sinne kaksi-
osaisen päärakennuksen ja korjautti muita rakennuksia 715 hopeatalarin edestä. Samalla
hän kunnosti sen viljelysmaat saaden jo seuraavana satokautena niistä 100 tynnyrin ohra-
ja ruissadon, kun samanaikaisesti Heikkilän kappalaisen tilalta kertyi noin 70 tynnyriä.262

Laguksella oli käsityksensä kristinuskon ja kulttuurin synteesistä, kristillisen hurskau-
den ja yhteiskunnallisen toiminnan yhdistämisestä. Eräänä tällaisena konkreettisena tilai-
suutena voi pitää hänen kouluesitystään, josta hän kirjoitti Wegeliukselle kesäkuun 1. päi-
vänä 1839.263 Lagus oli päivännyt anomuksensa tuomiokapitulille toukokuun 21. päi-
vänä 1839. Siinä hän esitti aikeensa perustaa maalla yleisesti annettavaa lastenopetusta
tarkoituksenmukaisemman kansakoulun (folk-skola) Ylivieskaan.264

260. Wasa Tidning 26, 52/1839, Salo 1939, 119, Somerkivi 1950, 25. 
261. Krook 1947, 102.
262. KA, SKHSA A 100, Jonas Laguksen ”Conto Bok”, Lagus II 1935, 145, Krook 1947, 126, 349.
263. Lagus II 1935, 145, Krook I 1931, 185–186. Jaakko Hemming oli silloin Kalajoen papiston apulaisena.
264. TMA, TTA E VI 54, Kalajoki, ym., TMA, TTA C I 15, Diarium för År 1839, Lagus I 1933, 175, Liite 2.
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”Suunnitelma kansakouluksi Ylivieskaan” sisälsi 12 pykälää. Sen johdanto-osassa
määriteltiin koulun paikaksi Similä-Toivolan tila Kalajoen kirkkoherrakunnan Ylivieskan
kappelissa Oulun läänissä. Näin ollen koulu oli tarkoitettu kiinteäksi, mikä tuolloin oli
pikemmin poikkeus kuin yleinen tapa. Mutta se oli ainoa koulun toiminta-ajatukseen
sopiva vaihtoehto. Myös monet mahdollisina vaikutteina olleet mallit tukivat suunnitel-
man mukaista järjestelyä, sillä useat niistä toimivat kiinteinä kouluina.265

Koulun hallinto ja talous esitettiin pykälissä 1–3 ja 12. Ajan kirjallisen tavan mukaan
anottiin koululle keisarin armollista suojelusta ja määrättiin, että yksinomaan tuomiokapi-
tulilla oli oikeus sen valvontaan. Hän halusi säilyttää nimenomaan itsellään ja koulullaan
mahdollisimman laajan ja joustavan suunnittelu- ja työskentelyvapauden, jota hän korosti
selityskirjeessään Wegeliukselle. Hän ei halunnut mitään johtokuntaa tai kirkkoherrapor-
rasta paikallistasolle perustajan ja tuomiokapitulin väliin. Tässä hän oli lähellä Orisbergin
koulua, jossa perustaja valitsi opettajan ja suoritti koulun valvonnan. Laguksen on täyty-
nyt olla selvillä Alopaeuksen koulujen hallinnon suunnittelusta, koska Kalajoen pitäjän-
kokouksessa 19.1.1838 ehdotettiin muun muassa johtokunnan kokoonpanoa. Sen mukaan
kappalaiset kuuluisivat siihen, kuten sitten oli lopullisessa päätöksessäkin. Laguksen kou-
lun johtajan velvollisuus oli antaa vaadittaessa suoraan tuomiokapitulille selonteko kou-
lun toiminnasta sekä saavutuksista.266

Taloussuunnitelma tai oikeastaan sen kirjallinen puuttuminen oli esityksen heikko
kohta. Lagus mainitsi vain, että koulu perustettaisiin epämääräiseksi ajaksi eikä sen ole-
massaoloa varten anota valtiolta muuta tukea kuin saada ehdotettu virkaveli apulaiseksi
sopimuksen perusteella.267 Millaiset hänen aikomuksensa talouden suhteen olivat ei sel-
viä lähteistä. Hän ei selittänyt rahoituksen jatkumista Wegelius- kirjeessäänkään tarkem-
min. On arveltu, että hän suunnitteli koulun vastaisuudessa toimivan lahjoitusvaroin
Francken laitosten tavoin.268 Yleensähän tällaisiin kouluihin saatiin varat testamenteista,
lahjoituksista, tehtailta ja johtokuntien tai kannatusyhdistysten eri tavoin hankkimana.
Ahlmanin ja Alopaeuksen koulujen rahoitus tuli tarkasti ohjattuna testamenttina ja varain
käytöstä oli säännöissä hyvin tarkat ohjeet. Orisbergin ruukin isäntä lupasi omasta ja
sukunsa puolesta taloustakuun perustamisen yhteydessä.269 Lagus ei anomuksessaan
käsitellyt palkkauskysymystä, vaikka suunnitteli ottavansa kouluun ohjaajiksi eri alojen
ammattilaisia. Hänen menettelynsä oli siten varsin poikkeavaa ajan tavasta. Ottaen huo-
mioon perheensä silloin käytettävissä olevan varallisuuden hän olisi voinut lahjoittaa kou-
lurahaston ja siten talousepäilyt olisivat poistuneet. Mutta sitä hän ei syystä tai toisesta
tehnyt. Sitä vastoin hän osti jo ennen anomustaan koulua varten maatilan, joka tuotti satoa
paremmin kuin hänen virkatalonsa. Lisäksi hän pystytti ja korjautti sinne sekä koulu- että
asuinrakennuksia.270

265. Franzen oli suositellut lähetyskouluista kiinteitä. Orisbergin ruukinkoulu toimi saarnaajan talossa, missä,
sillä oli luokkahuone. Vaasan köyhäinkoululla oli omat tilat, joita myös sunnuntaikoulu käytti. Myös Kok-
kolan pikkulastenkoululla oli omat työtilat. Sundkler 1937, 167, Wasa Tidning 26/1839, Liakka 1920, 110,
Keskipohjanmaa 260/1999.
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Lagus oli perehtynyt saksalaisen filantropismin teoreettiseen ja käytännölliseen edus-
tajaan C.G. Salzmanniin.271 Siten voi hyvin olettaa, että hän sai sieltä suunnalta ajatuksia
esittämänsä kaltaiselle laitokselle ja sen toiminnalle. Näin tilan hankkimisella saattoi olla
koulutoimen kannalta useitakin harkittuja käyttötarkoituksia. Lagus ehkä suunnitteli kus-
tantavansa laitoksen sen tuotoilla, ja samalla se soveltuisi myös erinomaisesti hänen kaa-
vailemaansa työkasvatukseen. Edelleen se tarjoaisi vanhemmille oppilaille paikan harjoi-
tella todellista maataloustyötä ja olla aputyövoimana sekä siten mahdollisuuden korvata
heistä aiheutuneita kustannuksia. Esityksen mukaan oppilaiden oli tarkoitus pysyä kou-
lussa 20-vuotiaaksi asti. Siten näillä pyrkimyksillä olisi ollut yhteys hänen ehdottamalleen
muita kouluja tarkoituksenmukaisempaan kasvatukseen tähtäävään laitokseen ja sen työ-
hön.

Neljäs, viides ja kuudes pykälä käsittelivät koulun tehtävää, kasvatuspäämääriä ja
oppilaita. Kouluun otettaisiin joukko isättömiä ja äidittömiä lapsia, mutta muillakin olisi
oikeus lähettää sinne lapsensa saamaan opetusta. Köyhien ei tarvitsisi maksaa, mutta
varakkailta perittäisiin sopimuksen mukaista korvausta. Sinne otettaisiin myös hyväkäy-
töksisiä, lahjakkaita nuorukaisia, joilla oli halua ja taipumusta kehittyä opettajaksi kansa-
kouluja varten, mikä oli varsin kunnianhimoinen ja laaja-alainen ajatus tuohon aikaan.272

Oppilaiden määrä sekä valinta jätettiin perustajan harkintaan, mutta ratkaisuille olisi kui-
tenkin saatava lähimpien sukulaisten suostumus. Ylivieskan kouluun otettavien ikää ei
mainittu tarkkaan, mutta viidennen kohdan lopussa oli eräänlainen ikämäärittely. Kun
oppilaat tulevat kouluun varhaisessa lapsuudessa, he eivät saa lähteä sieltä, ennen kuin
ovat saavuttaneet 20 vuoden iän. Vain perustelluista syistä voi tulla jokin muutos kysee-
seen. Ikäkysymys saattoi herättää ihmetystä poikkeamalla muista kouluista, joskin se
tukee käsitystä sisäoppilaitoksesta ja kasvatuslaitoksesta. Laguksen ajatus oli todennäköi-
sesti yhteydessä silloin kehittymässä olevien köyhien orpolasten hoitojärjestelyyn ja
muun muassa valtion lääneille antamaan raha-avustuskäytäntöön sekä seurakuntien käy-
tännön toimenpiteisiin. Niiden mukaan sellaiset lapset, joilta puuttui sukulaisia ja jotka
toimettomina kuljeskelivat ympäriinsä, oli asetettava jonkun huollettavaksi. Heidän oli
sitten tehtävä korvauksetta työtä siihen saakka, kunnes he saavuttivat täysi-ikäisyyden ja
siten oppisivat paitsi pitämään huolta itsestään myös sisäistämään kansalaishyveet.273

Koulun tarkoituksena oli siis ottaa lapsia hoitoon ja antaa heille opetus ja täysi ylös-
pito. Suunnitelmalla oli siten selvä sosiaalinen luonne, jota Lagus painotti käyttämillään
termeillä. Se oli ajateltu ainakin osalle oppilaita sisäoppilaitokseksi, johon Laguksen on
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Niskanen. Vuonna 1842 siellä oli Laguksen viraltapanon aikainen sijainen pastori Gustaf Johansson ja
todennäköisesti uudestaan ainakin 1844, jolloin hänen poikansa, arkkipiispa Gustaf Johansson syntyi Yli-
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arveltu saaneen vaikutteita Francken Hallessa olleista orpokodeista ja köyhäinkoulusta.
Mutta yhtä hyvin voi olettaa malleja tulleen edellämainitulta Salzmannilta, joka vuonna
1784 perusti Schnepfentalin maatilalle oman opiston asuntoloineen. Siellä opettajat ja
oppilaat muodostivat kuin suuren perheen. He osallistuivat yhteisiin aterioihin ja viettivät
perhejuhlia. Kasvatukseen kuului voimistelua, maanviljelys- ja verstastöitä, opintokäyn-
tejä ja kouluretkiä. Myös Ruotsista oli saatavilla vastaavia esikuvia. Siellähän oli kym-
menluvun alussa muun muassa runoilija, arkkipiispa J.O. Wallinin mukana ollen filantro-
pian ja kristinuskon vaikutuksesta perustettu prinssi Carlin köyhien kasvatuslaitos, joka
oli internaatti. Samoin paroni A.G. Gyllenbroks järjesti Lundin lähelle Räbyn pelastuslai-
toksen sosiaalisin perustein vuonna 1831.274 Erittäin mielenkiintoinen oli Laguksen tarjo-
ama mahdollisuus opettajaksi kouluttautumisesta, mikä tavallaan toteutui sitten niin sano-
tussa Svedbergin seminaarissa Munsalassa. Siellä oli kansakoulun lisäksi eräänlainen
opettajia valmistava laitos ja kansanopisto. 1800-luvun alkupuolen pedagoginen mielipi-
teiden vaihto kohdistui koululaitoksen organisointiin, tavoitteisiin ja metodiin. Opettajien
valmistus jäi niiden varjoon, vaikka eräät vaikuttajat toivoivat koulutusta opetustaidon
kehittämiseksi. Muun muassa vuoro-opetusmenetelmää varten ajateltiin saatavan opetta-
jia, kun sellaiseksi ryhtyviä perehdytettiin  metodia käyttävissä kouluissa. Todennäköi-
sesti Lagus oli niistä tietoisena pohtinut sentapaista järjestelyä tarjotessaan koulusuunni-
telmassaan mahdollisuutta halukkaille kouluttautua opettajaksi. Vaikka hän ei tarkemmin
asiasta kertonut, sen esille ottaminen osoitti hänen olleen tietoinen tämän koulutuksen
merkityksestä kansakouluissa. Mahdollisesti ajatus on jäänyt Laguksen mieleen opiskelu-
ajoilta ja Böckerin mietinnöstä ja konkretisoitui Tukholman kokemusten perusteella.
Ruotsin lähetysseurallahan oli meneillään katekeettain koulutus lähetyskoulujaan var-
ten.275

Koulun kasvatus- ja opetustavoitteen hakija kunnianhimoisesti määritteli:
”... aikomuksella antaa tarkoituksenmukaisempaa lasten kasvatusta kuin mitä
täällä maaseudulla yleensä annetaan,...”276

Takolanderin mukaan kyseinen kohta tarkoittaisi Alopaeuksen kouluja. Käytännössä-
hän näitä ei vielä vuonna 1839 ollut toiminnassa, vaikka Lagus ilmeisesti oli perillä nii-
den suunnitelmista. Todennäköisempää on, että Laguksen vertailukohteena olivat muut-
kin kuin parin vuoden päästä todella alkaneet Alopaeuksen koulut. Muun muassa Ylivies-
kassa toimi jollakin tavalla koulumestarin hoitama alkeiskoulu, mahdollinen tilapäinen
köyhäinkoulu ja Laguksen kotikoulu. Lisäksi, kuten on todettu, hän oli tietoinen useista-
kin toiminnassa olevista rahvaankouluista.277 Näin lienee syytä tarkemmin pysähtyä
hänen anomuksensa tämän kohdan sanoihin: tarkoituksenmukaisempaa kasvatusta ja
yleensä maaseudulla sekä pohtia, mitä hän tarkoitti niillä.
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Ne muodostivat hänen esityksensä oleellisimmat erityiskohdat, sillä hän halusi kehit-
tää suunnitelmassaan koulutusta varsinaista alkeisopetusta avarampaan suuntaan maaseu-
dun tarpeisiin. Ahlman oli jo tavoitellut maanviljelyksen opetusta, joka kuitenkin käytän-
nön koulutyössä supistui monistakin syistä johtuen kirjaopiskeluksi.278 Yleisesti ottaen
varsinkin maaseudun lastenopetus oli rippikouluun valmistavaa lukemisen ja katekismuk-
sen alkeiden opettamista. Vain harvoin siihen sisältyi muita alkeistietoja tai -taitoja. Lagus
ei hankkeessaan mainitse kaupunkikouluja eikä siis pyri kilpailemaan niiden kanssa. On
myös syytä huomata, että hän käytti kasvatus-sanaa tavoitteena ulottaa tehtävä pelkkien
alkeistietojen jakamista laajemmaksi. Se mihin hän tarkotuksenmukaisuudella pyrki, oli
määritelty suunnitelman pykälissä yhdeksän ja yksitoista. Edellisessä hän laajentaakseen
opetus- ja kasvatusaluetta anoi oikeutta ottaa laitokseen maalla sallittuja eri alojen käsi-
työläisiä ohjaajiksi, siis ammattiopettajiksi, joiden käyttö kävi ilmi jälkimmäisessä koh-
dassa. Laguksen koululla olisi ollut maallisiakin pyrkimyksiä ja selvästi ammatillista lei-
maa.279

Lagus jakoi koulutyön kahteen osaan. Hänellä 10. pykälä oli otsikoitu ”Lasten työs-
kentely koulussa”, ja 11:nnen nimenä oli ”Lasten työskentely koulun ulkopuolella”.280

Nykyisin käytetyn sanaston mukaan ne vastaisivat luokassa ja sen ulkopuolella tapahtu-
vaa opiskelua, kuten pykälien sisällöstä voi päätellä. Viime mainitussa hän nimenomaan
poikkeaa muista kouluista tarkoituksenmukaisuushakuisuudessaan. Siinä Lagus osoitti
olleensa Suomessa aikaansa edellä ja nähneensä lasten sielunelämässä paljon sellaista,
jota niin sanottu ”uusi koulu” alkoi soveltaa. Hänen mielipiteensä vaikuttavat edistykselli-
siltä, kun hän nosti teoreettisen luokkaopetuksen rinnalle lasten leikin, askartelun ja työn-
teon sekä yksilölliset luonteenominaisuudet. Tässä on havaittavissa selviä yhtymäkohtia
Salzmanniin, hänen koulunsa opettajiin sekä Niemeyeriin. Salzmann oli vakuuttunut kas-
vatuksen uudistamisen välttämättömyydestä ja opetusmenetelmien kehittämisestä lasten
kautta. Hän painotti oppilaiden erikoispiirteitä, joten opetus pitäisi suunnata heidän eri-
laisten kykyjen, lahjojen ja vaatimustensa suuntaan. Kaikkia ei voi käsitellä samalla
tavalla. Oman lisänsä Lagukselle lienee antanut Schnepfentalissa opettajana ollut Johann
Critoph Friedrich Guts-Muths, joka on tullut tunnetuksi liikunnan kehittäjänä ja lisääjänä
opetussuunnitelmaan ja otti siihen mukaan askartelun ja leikin.281 Myös Niemeyer
korosti kasvatuksen päämääränä sääty-yhteiskunnan puitteissa tapahtuvaa yksilön kyky-
jen ja taipumusten kehittämistä. Hänen mielestään henkilön tuleva tehtävä määräsi annet-
tavan kasvatuksen laadun. Älyn kehittämisen rinnalla ruumiillinen harjoitus oli yhtä tär-
keää.282
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Laguksen lähtökohtana oli oivallus, että leikki ja toiminnan tarve kuuluivat lapsen
luontoon. Niitä ei saanut kahlita, vaan päinvastoin niitä piti virittää. Lasta tuli myös opas-
taa niihin yksitoikkoisuuden ja ikävystymisen välttämiseksi. Lapsen ehdoilla tapahtunut
oikein ohjattu leikki herätti työhalua, joka sopivilla työkaluilla tehtynä puolestaan kehitti
taitoa. Toisaalta leikki palkitsi suoritetun työn. Näin ajanvietteestä oli sekä hyötyä että
huvia.283 Tämä olisi ollut työkasvatusta parhaimmillaan. Lönnrot kirjoitti samasta:

”Kauniit ilot, leikit ja huvitukset ovat rasitusten jälkeen virvoittavaisia. Kohtuulli-
sesti nautittuina ne kartuttavat sekä ruumiin että mielen hyvää,...”284

Edellä mainittujen ajatusten toteuttamiseksi Lagus oli suunnitellut leikkejä varten suu-
rehkon kentän, jossa vietettäisiin tunteja ulkoilmassa. Toinen opiskelutapa olisi käydä
käsityöläisten verstaissa tekemässä pienillä työkaluilla pienoiskoossa niitä rakennelmia,
mitä tekisivät sitten aikuisiässä. Apuna heillä olisi lapsista pitäviä aikuisia neuvomassa
oikeita työtapoja ja töitä, joista esityksessä on kerrottu useitakin esimerkkejä. Näiden vie-
railujen ja harjoitusten eräs tehtävä oli myös paljastaa lasten taipumukset, jolloin heillä
olisi tilaisuus kehittää samalla omia kykyjään. Tässä tulee mieleen yhtymäkohtia Hartma-
nin havaintopedagogiikkaan ja runoon ihmisen kehittymismahdollisuuksista, miten oli
tunnettava itsensä ja voimansa sekä nähtävä kykyjensä arvo.285 Huomiota kiinnittää
Laguksen usein mainitsema pienten ja sopivien työkalujen käyttö. Sekin osoittaa hänen
perehtyneisyyttään pedagogiikkaan. Koulun ilmeinen tarkoitus oli opastaa ja harjoittaa
käytännön avulla maalaisväestöä monipuoliseen ammattiin. Siihen tarjosi koulun maatila
erinomaisen mahdollisuuden. Tarpeen oli myös kehittää riittävää kädentaitoa jokaiselle
maataloustyöntekijälle. Mutta erityislahjakkuuksien löytymisellä turvattaisiin kyläyhtei-
sön omavaraisuuden jatkuminen erikoisammattimiesten ja -naisten suhteen. Pyrkimys oli
myös kodinomaiseen perhepiirissä tapahtuvaan kasvatukseen. Perinteisen maalaistavan
mukaan talvi-iltapuhteet käytettäisiin työkalujen ja astioiden valmistamiseen sekä mui-
den veistotöiden harjoittamiseen. Lagus ei unohtanut tyttöjenkään kouluttamista esittäes-
sään:

”Tyttöjen lomahetket käytetään jonkun taitavan henkilön antamaan opetukseen
kaikissa naisten käsitöissä ja töissä, joita vaaditaan hyvältä talon emännältä ja
hyväksitunnetulta palveluspiialta.”286

Ahkeruuteen ja toimeliaisuuteen harjoittaminen poistaisi joutohetkiä ja parantaisi kan-
salaishyveitä. Se ohjaisi työhön ja työyhteisöön, sillä työ oli paitsi toimeentulon väline
myös yhteys sosiaaliseen kanssakäymiseen. Se palvelisi myös talouskasvatusta.287

Tosin filantrooppien mielenkiinto meillä oli jo vuosisadan alussa kiinnittänyt huomiota
talonpojan jokapäiväisessä elämässä tarpeellisten taitojen kehittämiseen. Porthan ja
Juteini olivat puhuneet yhteiskuntakelpoisten ja hyödyllisten kansalaisten kasvattami-
sesta. Ahlman, Tengström ja Bondsdorff olivat ehdottaneet kouluihin käytännön elämää
palvelevia aineita. Vuosisadan puolivälissä käden työt tulivat esille useallakin taholla.
Esimerkiksi 1850-luvulla turkulaisista tuomiokapitulin jäsenistä Kustaa Eerik Euren esitti
tulevaan kansakouluun käsitöitä ja puutarhanhoitoa sekä Torsten Ture Renvall puu- ja
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kasvitarhanhoitoa ja jonkin hyödyllisen käsityöammatin alkeita. Vuonna 1856 Suomen
Talousseuran Ahlmanin kouluja koskevassa kilpailussa Agathon Meurman sai palkinnon
kirjoituksella, jossa korosti maaseudun sivistyksellisiä tarpeita. Hän esitti myös maanvil-
jelykseen ja kotiteollisuuteen sopivia käsitöitä.288

Mutta Lagus oli suunnitellut toteuttamiskelpoisen kädentaitoon ja maaseudun töihin
kehittävän opetusmallin jo 1830-luvulla niin pitkälle, että vasta 1850-luvun puolivälissä
Finnströmin kirkkoherra Frans Peter von Knorring esitti vastaavaa. Tämä oli ollut Odert
Henrik Gripenbergin työtoverina ja tähdensi käsitöiden kasvattavaa merkitystä. Siksi hän
ehdotti jokaiseen kansakouluun liitettäväksi veistokoulun, jossa valmistettaisiin käytän-
nön elämän pienoismalleja. Myös tytöille olisi annettava vastaavaa käsityökasvatusta. Sen
tarkoitus oli kehittää ahkeruutta, neuvokkuutta ja kätevyyttä, ja pitkinä talvi-iltoina niillä
olisi suuri merkitys. Oppilaat oli pidettävä toiminnassa, sillä työkasvatus synnytti todel-
lista iloa kouluun, josta se olikin hänen mielestään ollut liian kauan poissa.289

Jos verrataan Laguksen suunnitelmaa luokkatyöskentelyn osalta Ahlmanin, Alopaeuk-
sen ja Orisbergin ohjesääntöihin, havaitaan varsin paljon yhtäläisyyksiä. Tosin eräitä mer-
kittäviä erojakin on. On myös otettava huomioon, että Laguksen kohdalla kyseessä oli
anomuksen mukana ollut lähtösuunnitelma, jota ei tuomiokapitulin taholta ollut vaadittu
mitenkään muutettavaksi. Ahlmanin ja Orisbergin säännöt olivat jo käytännön mukaan
kehittyneitä, ja Alopaeus oli tehnyt omansa yhteistyössä kapitulin kanssa. Kaikissa oli
hiukan eri sanamuodoin asetettu yleistavoitteeksi kasvatus kristillisyyteen, totiseen Juma-
lan pelkoon ja siveyteen. Laguksella esiintyi Franckelta peritty vanhapietistien kasvatusfi-
losofian mukainen ”hurskaus”-sana. Kristinopin suuren osuuden ymmärtämiseksi on
muistettava, että jo lahjoittajat ja perustajat itse korostivat kouluissaan lujan siveellisen
kasvatuksen merkitystä. Sen opetus sisälsikin todellisuudessa huomattavan laajan käsitte-
lyalan. Oppilaita piti ohjata kansalaishyveisiin, ahkeruuteen, hyvään käyttäytymiseen, jär-
jestykseen ja siisteyteen. Lagus korosti erityisesti uutteruutta ja taitavuutta tulevaa työteh-
tävää varten. Lisäksi hän painotti käytännössä suoritettavaa siisteys-, terveys- ja tapakas-
vatusta. Terveyden vaalimiseksi ja hygienian korostamiseksi hänen ehdotuksensa sisälsi
sen, että tietty henkilö tarkasti joka aamu oppilaat ennen näiden päästämistä luokassa
omalle paikalleen. Myös liikuntaharrastukset palvelivat pyrkimystä terveeseen elämään.
Ruokailu suoritettiin valvottuna yhdessä salissa, missä todennäköisesti tapahtui myös
ohjausta elintapoihin, ruokailutottumuksiin sekä yleistä tapakasvatusta. Tämä ilmeisesti
johtui siitä, että hän kappalaisena oli pitäjänsä ylimpänä terveysviranomaisena kiinnittä-
nyt huomiota yleiseen puhtauteen, joka vaati kohennusta.290

Ahlmanin koulut suunniteltiin aikoinaan varsin laajaa kansanopetusta jakaviksi oppi-
laitoksiksi. Eri pitäjien kouluista voi poimia oppiaineluetteloita, jotka sisälsivät lukemista,
kristinoppia, raamatunhistoriaa, kirjoitusta, laskentoa, maataloutta, isänmaan maantietoa
ja historiaa. Näissä kuten yleisesti muissakin kouluissa lukeminen piti sisällään tavausta,
sisä- ja ulkolukua. Käytännössä kyseisten koulujen opetus kuitenkin läheni perinnäistä
kirkollista alkuopetusta. Toisin sanoen lukeminen ja kristinopintaito tulivat määrääviksi ja
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muita opiskelivat vain edistyneimmät.291 Ahlmanin innoittamana muun muassa kainuu-
lainen kihlakunnantuomari Julius Konrad Antell yritti järjestää alueelleen kouluja, joissa
lapsille jaettaisiin lukutaidon, kristillisyyden, kirjoituksen, laskennon ja maatalouden ope-
tusta.292 Myös Orisbergin koulu seurasi Ahlmanin sääntöjä, ja sen lukusuunnitelmaan
kuului lukemista, kristinoppia, raamatunhistoriaa, kirjoitusta ja laskentoa sekä vuodesta
1847 lähtien Suomen maantietoa ja historiaa. Alopaeuksen koulut oli tarkoitettu alunperin
lukemisen ja kristinopin opetukseen pääpainon ollessa kasvatuksellisella puolella. Kirjoi-
tusta ja laskentoa tarjottiin vain vaihteluksi. Raamatunhistoria puuttui niistä. Se ei sisälty-
nyt Laguksenkaan suunnitelmiin, eikä sitä ollut Hedbergilläkään Paimiossa sunnuntaikou-
lun ohjelmassa. Ilmeisesti se oli heränneille vierasta, vaikka se toisaalta oli saamassa
jalansijaa kansanopetuksessa. Laguksella oli esityksessään asetettu opiskeltavaksi tavaa-
mista, sisä- ja ulkolukua, kirjoitusta, kristinopin tietoja sovellettuna lasten käsityskyvyn
mukaan ja jonkinlaista ohjausta helpossa laskutavassa.293 Oppikirjoista Lagus kirjoitti
vain, että käytettäisiin hyväksyttyjä ja hyväksi tunnettuja lukukirjoja. Joissakin vertailu-
kouluissa on mainittu käytetyn ABC- kirjaa, joka tarkoitti ehkä Gezeliusta, Rosenmylle-
rin, Myllerin uskonnonhistoriaa tai jotakin muuta sekä Lutherin, Möllerin tai Svebiliuk-
sen katekismusta. Mitään tyhjentävää kirjaluetteloa ei niistäkään ole.294

Ilmeisesti käytetyn opetusmenetelmän ilmoittaminen pidettiin tärkeänä, koska kai-
kissa oli mainintoja, että käytetään vuoro-opetusta tai viitataan käytettävän siihen kuulu-
via tauluja. Laguskin oli kirjoittanut 10. pykälässä suoritettavaksi lukuopetusta taulukko-
jen avulla. Mutta seitsemännessä kohdassa hän pidätti itselleen oikeuden valita koululle
sopivimman menetelmän. Tuomiokapitulille annettavassa raportissa koulun toiminnasta
hän kertoisi opetusmetodista. Se oli myös hänen mukaansa merkittävä päiväkirjaan, kuten
siinä tehdyt muutokset perusteluineen. Vaikuttaisi kuin hän olisi tässäkin suhteessa Salz-
mannin linjalla, että metodi oli valittava lasten kanssa työskennellessä saadun kokemuk-
sen perusteella. Hänestä ei ollut syytä pitää kiinni mekaanisesti yhdestä menetelmästä,
esimerkiksi vuoro-opetuksesta, josta hän oli kymmenen vuotta aiemmin antanut puolta-
van lausunnon Talousseuralle.295 Somerkivi on todennut sitä käytetyn 1830-luvulla eri-
näisistä syistä johtuen todellisuudessa verraten vähän, joskin se yleistyi seuraavalla kym-
menluvulla tuomiokapitulien suosituksesta.296

Lagus korosti luokkatyöskentelyssä, että hakemuksessa esitettyä työaikaa ja tapoja tar-
kistettaisiin kokemuksen antaman tiedon kautta. Kokeiluna aloitettaisiin siten, että lapset
kokoontuisivat kouluun kesällä kello kahdeksan ja talvella yhdeksän aikaan, minkä jäl-
keen olisi siisteystarkastus. Sitä seuraisi aamurukous, jonka opettaja tai joku rohkeim-
mista oppilaista pitäisi, ja päätteeksi veisattaisiin yksi tai useampi virren säkeistö. Opetus
jatkuisi käytännön sanelemin keskeytyksin eli välitunnein kello 12:een saakka, jolloin
siirryttäisiin toiseen huoneeseen valvotulle ja ohjatulle päivälliselle. Iltapäivän työ alkaisi
kahdelta ja jatkuisi neljään tai viiteen, paitsi keskiviikko- ja lauantai-iltapäivisin, jolloin

291. Lahdes 1958, 68–72, 221–226.
292. Halila I 1949, 133, Heikkinen 1995, 59–62.
293. TMA, TTA E VI 54, G II 8, OMA, Ho1:1, Kujala 1947, 172, 184, Iisalo 1968, 28, 89.
294. Liakka 1920, 110–112, Paasikallio 1944, 57.

Ulla Lehtonen on kartoittanut silloin saatavilla ollutta erilaista lasten kirjallisuutta. Voi panna merkille, että
kasvattavan ja opettavan lastenkirjallisuuden luettelossa löytyy mm. heränneitten harrastaman Rambachin
kaksi teosta. Lehtonen 1981, 21–22, 24, 206–208.

295. Lagus 1928, 95, TMA, TTA E VI 54, G II 8, OMA, Ho1:1.1839–1840, Grue & Sörensen 1961, 372–373.
296. Somerkivi 1952, 204–205.



166
olisi vapaata. Koulupäivä päätettäisiin rukoukseen. Siten sen kulku noudatti muiden kou-
lujen yleistä tapaa.297 Eräänä yksityiskohtana voi huomata, että joissakin Ahlmanin kou-
luissa ja Orisbergissa vaadittiin Isämeidän ja Herran siunauksen aikana oppilaita polvi-
asentoon, jollaisia rukoustapoja Lagus vieroksui eikä esitä niitä.298 Lukuvuoden kestosta
ei Ylivieskan suunnitelmassa ole kerrottu mitään. Mutta saattaisi olettaa, että se olisi seu-
rannut yleistä käytäntöä. Siten keväällä olisi luokkaopiskelua nelisen kuukautta ja syk-
syllä kolme. Työajat riippuivat maaseudun työrytmistä, sillä oppilaat olivat mukana maa-
laistalojen töissä. Yleinen koulutapa oli järjestää sunnuntaikuulusteluja.299

Laguksella oli myös ajatuksena kokoontua sunnuntaisin. Kirkossa piti käydä ahke-
rasti, ja iltapäivällä opeteltiin laulua ja harjoiteltiin löytämään virret numeron mukaan.
Lasten oli myös kuunneltava tarkkaan, mitä kirkossa puhuttiin, jotta he osaisivat kertoa
siitä. Sellainen menettely oli tavallista kouluissa.300 Mutta Laguksen sunnuntaikokoontu-
minen sisälsi laajempiakin tavoitteita. Siinä ja työkoulun suunnitelmissa oli hänen kristil-
lisyytensä, kulttuurinsa ja yhteiskunnallisuutensa yhteensovitus sekä kasvatuksen että
opetuksen teoriansa. Yksilön tasolla hän tavoitteli hurskaan, ahkeran ja työssään taitavan
kansalaisen kasvattamista ja opettamista, mutta koulun suhteen hänellä oli laajempi sivis-
tämisnäkemys. Esittäessään koulun järjestelyä ja oppiaineita hän sunnuntai-iltapäivän
ohjelmassa mainitsee kaksi merkittävää asiaa. Ensinnäkin hän tarjoaa kodin ja koulun
yhteistyötä järjestämällä lasten vanhemmille mahdollisuuden olla läsnä tilaisuudessa, seu-
rata oppilaiden edistymistä ja käsittelyä koulussa sekä saadakseen opetusta ja neuvoja
kristillisessä kasvatuksessa. Aikuisten mukanaolon mahdollisuus ei sinänsä ollut ainutlaa-
tuista, sillä muun muassa Berghin tarkoitus oli ollut myös, että lasten vanhemmat ja hol-
hoojat sekä muukin kinkeripiirin väki kävisi kuuntelemassa pyhäkouluissa. Mutta hänellä
oli liitetty tilaisuuteen hartaushetken pitäminen, kun Lagus sitävastoin tavoitteli ohjausta.
Toisen huomionarvoisen kohdan Lagus oli kirjoittanut saman pykälän viimeisille riveille,
jotka muodostivat voimakkaan vastineen syytöksiin heränneitten kulttuurivihamielisyy-
destä. Niissä laajennettiin koulun kokonaistavoitetta tarjoamalla tilaisuus lastenopetuk-
sen seuraamiseen ja siten rahvaankouluaatteen leviämiseen.

”... käydä katsomassa koulua, saadakseen siitä tietoja, jotta yleisempi mielenkiinto
meidän maassamme vähän tunnettuja kansakouluja kohtaan kasvaisi ja
leviäisi.”301

Kun otetaan huomioon hänen tarjoamansa mahdollisuus lahjakkaille ja halukkaille
opiskelijoille kehittyä opettajiksi kansanopetuslaitoksiin yhdistetään tähän, voisi hänen
aikomaansa koulua pitää eräänlaisena kokeilukouluna ja sen toteutusta melkoisena kult-
tuurilaitoksena.

Jonas Lagus oli jo 1820-luvun lopulla Ahlmanin koulusta antamansa lausunnon perus-
teella osoittanut kiinnostuksensa rahvaan koulutuksesta. Se heijasteli aikakauden yleistä
henkistä ilmapiiriä, jossa monet sivistyneet ja varakkaat säätyläiset kantoivat huolta varsi-
naisen kansan koulusivistyksestä, lukutaidosta ja henkisestä elämästä sekä halusta  paran-
taa sen elämän laatua. Valistuksen, filantropian ja romantiikan hengessä Suomeen esitet-

297. TMA, TTA E VI 54, G II 8, Paasikallio 1944, 58, Halila I 1949, 140, Lahdes 1958, 132.
298. TMA, TTA E VI 54, G II 8, Paasikallio 1944, 56.
299. TMA, TTA G II 8, Paasikallio 1944, 58–59, Kujala 1947, 186.
300. TMA, TTA E VI 54, Paasikallio 1944, 58, Lahdes 1958, 132.
301. TMA, TTA E VI 54, Hyrske 1957, 120.
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tiin 1830-luvulta lähtien monen varakkaan yksityisen filantroopin suunnittelemia ja
perustamia kouluja. Vuonna 1839 Lagus liittyi tähän rintamaan esittämällä Turun tuomio-
kapitulille oman köyhäinkoulunsa perustamista Ylivieskaan. Hänen suunnittelemassaan
koulussa oli monia edistyksellisiä piirteitä. Muun muassa oppilashuoltoon kiinnitettiin
erityistä huomiota, tapa- ja siisteyskasvatus korostuivat. Koulussa pyrittiin toteuttamaan
myös työkouluperiaatetta, jossa otettiin huomioon oppilaiden luontaiset kyvyt. Työsken-
telyssä kytkettiin leikki ja työ toisiaan motivoivasti yhteen. Laajempana kulttuuritavoit-
teena oli myös koulun avulla levittää rahvaan koulutuksen aatetta pitämällä avoimia ovia
asiasta kiinnostuneille.

4.7.4 Tuomiokapitulin kielteinen kanta Ylivieskan kouluun

Jonas Laguksen 21. toukokuuta 1839 päiväämä anomus Ylivieskan kansakouluksi, sen
suunnitelma ja vaadittu Jaakko Hemmingin suostumus apulaiseksi kirjattiin saapuneeksi
Turun tuomiokapituliin toukokuun 31. päivänä 1839.302 Tuomiokapituli lähetti asiakirjat
seuraavan päivän istunnossaan tutustumista varten kierrätettäväksi jäsenten kesken.303

Esittelijän asiaa koskevan selostusosan jälkeen päätösesitys pöytäkirjaan kuului seuraa-
vasti:

”... koska suunnitelma on kierrätetty Tuomiokapitulin jäsenten keskuudessa luke-
mista varten, esitellään nyt sama, mutta siinä esiintyviin seikkoihin (omständighe-
ter) nähden Tuomiokapituli ei voi myöntyä kyseisen ehdotuksen (förslag) lähem-
pään tarkasteluun sen nykyisessä asussa.”304

Päätösesitys oli siten lyhyt ja vailla yksityiskohtaisempia perusteluja, mutta mielen-
kiintoiseksi sen tekee kirjauksen kaksi kohtaa. Ensinnäkin tekstissä ollut seikkoihin-sana
oli yliviivattu, ja marginaaliin oli siihen kohtaan kuuluvaksi lisätty eri käsialalla, jota on
pidetty arkkipiispa Melartinin kirjoituksena305, täydennykseksi ”useisiin epämääräisiin
ja epäkäytännöllisiin ehtoihin.” Toiseksi ehdotus  (förslag) oli muutettu esitykseksi
(framställning).306 Missä käsittelyn vaiheessa lisäykset ja muutos on tehty, ei ilmene läh-
teistä, koska pöytäkirja oli pelkkä päätöspöytäkirja. Siten siitä ei selviä sekään, käytiinkö
suunnitelmasta edes mitään keskustelua. Yksioikoisesti tuomiokapituli ei katsonut tar-
peelliseksi ottaa anomusta tarkempaan käsittelyyn. Se ei perustellut, mitä epämääräisyyk-
siä ja epäkäytännöllisyyksiä suunnitelmassa sen mielestä oli. Näin tätä mielenkiintoista
opetuskokeilua ei sellaisenaan saatu toteuttaa, kun toisaalta samanaikaisesti kansanope-
tuksen uudelleen järjestämistä alettiin vakavasti puuhata maassamme.

302. TMA, TTA C I 15, vuoden 1839 diaari n: o 627, johon on myös merkitty kapitulin toimenpiteeksi kierrätys
jäsenten keskuudessa 1.6. ja päätöspäivämäärä 15.6.1839, Kalajoki E VI 54.

303. TMA, TTA A I 69, Tuomiokapitulin pöytäkirjat, 1.6. 1839, § 10, kohta 2 s. 546.
304.  TMA, TTA A I 69, Tuomiokapitulin pöytäkirjat 15.6. 1839, § 17, 17 s. 604.

Turun tuomiokapituliin kuuluivat seuraavat henkilöt: arkkipiispa Erik Gabriel Melartin sekä jäseninä tuo-
miorovasti Gustaf Gadolin, asessori Johan Adam Edman, Erik Elfgren, Karl Josef Estlander, Edvard Ber-
genheim, Johan Efraim Ahlstedt ja Henrik Heikel. Notaareina Vilhelm Forsman ja Konstantin Törnudd
sekä amanuenssina Anton Gabriel Dahl.

305. Takolander II 1927, 186.
306. TMA, TTA A I 69, Tuomiokapitulin pöytäkirjat 15.6.1839, § 17 s. 604.
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Tuomiokapitulin, hiippakuntansa ylimmän kansanopetusviranomaisen, torjuvaan kan-
nanottoon vaikutti todennäköisesti useat syyt. Arkkipiispan suhde heränneisiin muuttui
täysin vuosien 1837–1838 aikana. Perimmäiset syyt ovat pysyneet salassa, mutta eräät
vuosien 1836–1837 valtakunnan tason tapahtumat lienevät olleet taustalla. Niiden takia
arkkipiispa joutui keisarin puheille saaden tehtäväkseen papiston lojaalisuudesta vastaa-
misen. Se lempeys ja vapaamielisyys, joka oli leimannut arkkipiispan toimia vielä syk-
syllä 1836, ei näkynyt enää keväästä 1838 alkaen. Hänenkin oli ”ulvottava susien mukana
isänmaan puolesta”.307

Ehkä Melartin muiden viranomaisten tavoin säikähti vuodenvaihteessa 1837–1838
käytettyä ”Pietarin tietä” salaisten ilmiantojen muodossa heränneitä vastaan. Hän luopui
näiden suojelemisesta ja vaikenemisesta sekä taipui muun byrokratian tapaan pitämään
oman vastuualueensa puhtaana. Lisäksi on otettava huomioon, että Lagus oli Kalajoen
käräjiin johtaneissa toimenpiteissä tullut leimatuksi siinä määrin, että oli parempi vaientaa
hänet siinä, missä voitiin ja suorittaa Pietarin pelosta ennaltaehkäisevää toimintaa.308

Totesihan Lagus itsekin nimensä merkityksi, kun hän kirjoitti Berghille kouluhankkeensa
käsittelyaikoihin harmitellessaan lähetysseuran kariutumista. Tuomiokapitulin kantaan
vaikutti ymmärrettävästi pelko, että uusi koulu voisi muodostua ”pietismin taimitar-
haksi”.309

Lagus myönsi koulukirjeessään Wegeliukselle laatineensa anomuksensa hätäisesti kii-
reessä eikä siten ehtinyt perustella sitä tarpeeksi. Hän kertoi tarkoituksella tehneensa
säännöt väljiksi pidättääkseen itselleen mahdollisimman vapaat kädet työn toteuttami-
seen.310 Näin suunnitelmaan jäi siinä määrin avoimia kohtia, joita saattoi sanoa epämää-
räisiksi, ja ne tarjosivat mahdollisuuksia tulkinnoille. Tällaisia olivat hänen itselleen
varaamansa koulun toiminta-aika, oppilasmäärä, eri ikäisten oppilaiden ryhmittely,
metodi ja talous sekä paikallisen, hänestä riippumattoman, kirkollisen kontrollin puuttu-
minen. Toisaalta esityksessä oli kysymys siinä määrin poikkeavasta koulusta, että sen
olisi olettanut kiinnostaneen tuomiokapitulia, mikäli sillä olisi ollut todellista halua rah-
vaan opetuksen kehittämiseen. Tarkkaan ottaen päätös ei suoraan hylännyt esitystä, vaan
jätti mahdollisuuden sen tarkentamiseen. Siihen viittasi käytetty sanamuoto olla myönty-
mättä lähempään tarkasteluun sen nykyisessä asussa. Edellisvuonna se oli pyytänyt
Zachris Alopaeukselta lausunnon ennen hänen koulujensa ohjesäännön lopullista laadin-
taa. Siten sopii hyvällä syyllä kysyä, miksi Laguksen suunnitelmasta ei nimetty puutteina
pidettyjä kohtia ja annettu hänelle tilaisuutta selittää ja täsmentää ehdotustaan. Näin se
olisi saatu varsinaiseen tarkasteluun, jolloin sen ansiot olisi kenties havaittu. Ehdotuksen
käsittelyn nopeus antaa vaikutelman siitä, että se piti saada mahdollisimman nopeasti pois
päiväjärjestyksestä. Todettakoon, että Alopaeuksen koulun säännöt olivat vireillä kolme
vuotta, ennen kuin ne saivat senaatin vahvistuksen.311 Sen samaan aikaan lopullista rat-
kaisua odottava, myös Ylivieskaa koskeva järjestely saattoi osaltaan vaikuttaa Laguksen
anomuksen saamaan kohteluun. Se oli aiottu selvästi laajemmalle pohjalle ja alueelle kuin

307. Takolander II 1927, 122–123.
308. Krook II 1931, 197, Osmonsalo 1939, 28, 81, Paasivirta 1978, 71, Ylikangas 1979 a, 252, 266.
309. Akiander VI 1862, 273, Krook 1947, 128.
310. Lagus II 1935, 145.
311. Alopaeuksen lahjoitus on tehty 15.10.1836 ja Melartin oli tutustunut koulusuunnitelmaan jo aiemmin, ehkä

tarkastusmatkansa yhteydessä. Åbo Tidningar 91–92/1836. Senaatin päätös oli joulukuun 20. päivältä 1839.
OMA, OLKA H1o:1.
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Laguksen yksityishenkilönä esittämä yksittäinen laitos. Tuomiokapitulin päätökseen ken-
ties vaikutti pelko, että hänen yksityisaloitteeseen nojaava koulu ajan mittaan kaatuisi kir-
kon vastuulle, kun taloudelliset seikat eivät olleet anomuksen perusteella vakuuttavat.

Valitettavasti arkkipiispan ja Laguksen välistä kouluasiaa koskevaa kirjeenvaihtoa ei
ole löydetty. Siinähän Lagus kertoi kirjoittaneensa arkkipiispalle ja saaneensa häneltä vas-
tauksen, jossa annettiin ohjeita, vaatimuksia ja varoituksia. Siinä luvattiin Hemming apu-
laiseksi, kehotettiin laatimaan suunnitelma, jotta sille saataisiin esivallan vahvistus syyt-
teiden välttämiseksi. Lisäksi siinä annettiin viiteitä, ettei hän perustaisi ”kirkkoa kirk-
koon” tai ”yhteiskuntaa yhteiskuntaan”.312 Tämä osoittaa, että ainakin arkkipiispa oli tie-
toinen kyseisestä hankkeesta. Mutta sitä ei tiedetä, miten tarkasti Lagus seurasi hänen
neuvojaan. Hänen Wegeliukselle lähettämän koulukirjeen lopussa oli mielenkiintoinen
huomautus. Lehtori Bergenheim oli sopinut hänen kanssaan tapaamisesta kesäkuussa
Vaasan seudulla. Laguksen mielestä sitä ei saanut jättää käyttämättä. Kyseessä oli Ber-
genheimin vaalisaarna Vöyrillä. Laguksen kouluasian kannalta oli todennäköisesti har-
millista, ettei tuo tapaaminen järjestynyt. Kun he syksyllä 1840 kohtasivat Turussa, se oli
sen kysymyksen kohdalta myöhässä. Myöskään Laguksen suhtautuminen saamaansa pää-
tökseen ei ole selvillä. Mutta hän todennäköisesti tyytyi ratkaisuun, koska ei uusinut  tai
muuttanut hakemustaan, vaan luopui koulusuunnitelmastaan. Sitä vastoin hän parin vuo-
den päästä oli järjestelemässä Alopaeuksen köyhäinkoulua Ylivieskassa.

Laguksen koulun arvoperustana oli kristillinen maailmankatsomus ja siihen liittyvä
sosiaalinen toiminta, uutteruus, taitavuus ja kansalaishyveet. Sen toiminta-ajatuksen voisi
ilmaista lauseella: ”Kasvattaa lapsesta hänen luontaisen toiminnanhalunsa avulla taitava
ja hyvin selviytyvä kansalainen.” Herännäispappi Jonas Laguksen koulusuunnitelma osui
epäedulliseen aikaan, kun yhtenäiskulttuuri piti voimakkaimmin kiinni vallitsevasta kon-
sensuksesta. Oli kuin kohtalon ivaa, että samana vuonna, kun Laguksen suunnitelma
hylättiin, Ahlmanin koulut saivat uudet säännöt, joilla ne haluttiin tehdä mallikouluiksi,
sekä Alopaeuksen koulut hyväksyttiin. Samana päivänä eli 2.9.1839, kun Kalajoen kärä-
jien tuomiot luettiin, ilmestyi se ”Borgå Tidningin” numero, jonka katsaus ”Folkskolan i
Finland” aloitti vakavan sanomalehtikeskustelun kansakoulustamme. Vuoteen 1845
saakka siinä todisteltiin koulun tarpeellisuutta, ja loppukymmenellä pohdiskeltiin sen
organisaatiota. Tämä oli sen laatuista kulttuurikeskustelua, johon Jonas Laguksella olisi
ollut painavaa sanottavaa, mikäli hän olisi siihen osallistunut. Mutta hänen luopumisensa
omasta kouluajatuksestaan tuomiokapitulin kielteisen päätöksen jälkeen sopi yhteen
hänen entistä tiukempaan liittymiseen savolaisherätykseen ja sisäänpäin kääntymiseen.313

Jos vertaa Laguksen Böckerin mietinnöstä antamaa lausuntoa hänen koulusuunnitel-
maansa, huomaa eroja. Edellinen edusti rajallista uskontokoulua ja sen kansalaiskasva-
tusta. Sitä vastoin jälkimmäinen esitti laajaa kristillissiveelliselle perustalle rakentuvaa
maaseudun töihin kasvattavaa laitosta. Molempien taustalla oli Laguksen herännäisarvot,
joihin oppilaat tuli ohjata. Tuon kymmenen vuoden aikana Lagus oli itsekin läpikäynyt
melkoisen sisäisen ja ulkoisen muutoksen. Vuonna 1828 hän oli romanttisia ja pietistisiä
vaikutteita saanut syrjäisen seurakunnan kappalainen. Mutta vuonna 1839 hän vaikutti
voimakkaan herätysliikkeen merkittävänä pappisopettajana, joka oli ollut aktiivisesti

312. TMA, TTA A I 69, Tuomiokapitulin pöytäkirja 10.7.1839 § 21, Lagus II 1935, 145, Tiensuu 1985, 116–
117.

313. OMA, OLKA Ho1:1, Halila I 1949, 173–190, Lahdes 1958, 73, 231, Vuoristo 1959, 82, Remes 1995b, 421.
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mukana monessa puuhassa ja siten kehittynyt näkemyksissään. Hän oli kasvanut tehtä-
väänsä ja saanut käytännön kasvatuskokemuksia muun muassa perhepiiristä, seurakunta-
työstä sekä heränneitten kasvatuskäsityksistä. Hän saattoi nyt hyödyntää nuoruusvuosina
saamiaan vaikutteita romanttisesta runoudesta, filosofiasta, kasvatusopillisista ja teologi-
sista virtauksista. Hän oli aiempaa kypsempi esittämään sisällöltään monipuolisen työ-
koulusuunnitelman, jonka ulkoinen esitysmuoto ei ollut riittävästi hiottu.



5 Vaikuttaja (1845–1857)

5.1 Opettajana Pyhäjärvellä

5.1.1 Kasvatusta kotona

Todennäköisesti herätyksen hiipuminen Ylivieskassa sai Laguksen hakemaan elokuussa
1842 avoimeksi tullutta kappalaisen paikkaa Pyhäjärvelle. Se kuului Merjärven, Oulais-
ten, Haapajärven (nykyisen Haapaveden) ja Kärsämäen kappelikunnan sekä Pyhäjoen
emäseurakunnan kanssa Pyhäjoen kirkkoherrakuntaan. Herännäisyys oli levinnyt sinne
sekä Savosta että Pohjanmaalta käsin, ja liike oli siellä vireämpää kuin Ylivieskassa.
Edesmennyt Pyhäjärven kappalainen Isak Lescelius oli ollut Jonaksen sisaren, Magdale-
nan, puoliso, ja paikkakunta oli siten vierailujen yhteydessä tullut Laguksille tutuksi.
Tuomiokapituli asetti Laguksen ensimmäiselle ehdokassijalle viidestä hakijasta yksimie-
lisesti verrattuaan hakijain taitavuutta ja ansioita. Koesaarnan hän piti 15.1.1843 ja vaali
oli 19.2. Hänelle annettiin lähes kaikki äänet eli hän sai taakseen yli 22 manttaalia, toisel-
la sijalla ollut sai kahden henkilön kannatuksen eli 1/4 manttaalin osuuden, eikä kolman-
neksi sijoitetulle tullut yhtään ääntä. Tuomiokapitulin valtakirja virkaan oli päivätty
22.3.1843, ja työt hän otti vastaan keväällä 1845 pitämättä tämän jälkeen enää yhteyttä
Ylivieskan seurakuntaan.1

Laguksen kirjeiden perusteella voi päätellä, että hän Pyhäjärven kautenaan on keskitty-
nyt paljon myös perheeseensä, kirjeitse tapahtuvaan sielunhoitoon ja kannanottoihin ajan-
kohtaisista asioista. Kotiväelle aiheutti huolta vanhin tytär, Hilma.2 Hänen kasvatukses-

1. TMA, TTA,A I, Tuomiokapitulin ptk. 1843, Handlingarne rörande Kapellansvalet i Pyhäjärvi Kapell af
Pyhäjoki Socken 345/1843, Krook 1947, 163–164, 185–190, Remes 1995 a, 332. Tuomiokapituliin toimi-
tettu viranhakua koskeva valtakirja oli annettu Laguksen kasvattipojalle Otto Mauriz von Essenille. Lagus
II 1935, 151. Tuomiokapitulin virkamääräyksen olivat allekirjoittaneet lehtorit Edman, Bergenheim, Ahl-
stedt ja Heikel, mutta arkkipiispa Melartinin ja tuomiorovasti Gadolinin nimi puuttui. Remes on todennut
käsitellessään Laguksen paikanvaihtoa, että ”Jo viimeisinä Ylivieskan vuosina Lagus keskittyi entistä
enemmän kirjallisiin töihin eikä hänen terveyskään ollut paras mahdollinen.” Remes 1995a, 189.

2. Hilma Lovisa syntyi 19.1.1828 Vöyrillä, avioitui v.1860 nimismies Erik Gröndahlin kanssa. He muuttivat
kaksi vuotta myöhemmin Siikajoelle. Gröndal jäi eläkkeelle Joensuun jyvästönhoitajan virasta. Hilma kuoli
siellä 30.12. 1889. Krook 1947, 209, 357, Sukukirja 1984, 766.
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saan lienee ollut ongelmia varhaislapsuudesta alkaen. Perhe oli pohtinut hänen suhteensa
yhtä ja toista, ja Lagus pyysi syksyllä 1831 Wegeliukselta ohjeita 3-vuotiaan tytön käsit-
telyyn. Eräänä vaihtoehtona oli ilmeisesti harkittu lähettää hänet kokeeksi langon perhee-
seen.3 Hilma oleskelikin sitten myöhemmin vuodesta 1836 lähtien Maalahdella useaan
otteeseen, kuten kirjeenvaihdosta voi päätellä. Hilmalle lähetettiin terveisiä ja tietoja koti-
tapahtumista. Siis hänestä pidettiin kuitenkin kiinni. Hän ei suinkaan vieraantunut kodis-
taan, vaan halusi palata sinne, kun kulkuyhteydet järjestyisivät. Mutta se ei onnistuisi
ennen kesää.4 Lagus uskoutui surunlapsestaan Wegeliuksille eikä voinut kuvata kärsimys-
tään tästä lapsesta. Toisessa yhteydessä isä totesi, ettei hän ole terve ilman hankaluuksia-
kaan ja että hänellä on raskas mieli. Tämä viittaa siihen, ettei Hilma pelkästään niskotel-
lut, vaan hän kärsi depressiosta.

Uskonnollisesta kasvatustavoitteesta ja säätyyn kuulumisesta Hilmankin kohdalla
pidettiin kiinni. Häneltä odotettiin heräämistä eikä hänelle sallittu epäsäätyistä avioliit-
toa. Vuonna 1848 Wegelius nimittäin oli todennut, että Hilma alkoi todella tehdä paran-
nusta ja toivoi sen jatkuvan. 1850-luvun alussa hän oli kotonaan Pyhäjärvellä sekä per-
heen mukana Kuopiossa. Vuoden 1854 tienoilla hänellä oli halu solmia avioliitto rah-
vaanmiehen kanssa Pyhäjärvellä, mutta sitä Lagus piti huolestuttavana houreena. Laguk-
set ja Wegelius kävivät asiasta kirjeenvaihtoa, kuten heillä oli tapana ratkaisujen yhtey-
dessä tehdä. Hilman tilanne näytti kiinnostavan myös muita sukulaisia, kuten Wegeliuk-
sen kertomisista käy ilmi. Wegeliuksilla itsellään oli siihen aikaan samanlainen ongelma.
Heillä kasvattityttärenä isänsä kuoleman jälkeen ollut Susanna Svan avioitui niihin aikoi-
hin ruotusotilaan kanssa. Kasvatti-isä piti säätyrajan rikkoutumista pahana, mutta suostui
kuitenkin tyttären menettelyyn ja luopumiseen omasta säädystään. Hänestä viime kädessä
luonnon valinta oli määräävä. Hän piti Hilmankin aietta valitettavana, mutta ei hyväksy-
nyt Jonaksen kovia otteita tyttäreensä nähden tässä asiassa. Hän kysyikin, mitähän Lagus
oli tähän mennessä voittanut Hilmansa suhteen. Merkillepantavaa on, ettei Hilma tämän
tilanteen jälkeen enää ollut Maalahdella. Vuodesta 1854 lähtien hän asui ensin tätinsä
luona Rautiossa, sitten toisen tädin luona Oravaisissa. Vuodesta 1855 hän oli isänsä kuo-
linvuoteen saakka serkkunsa luona Pirttikylässä. Laguksen mielestä Hilma oli alkanut
voida siellä paremmin. Hän arveli, että paikanvaihto selvitti häntä vanhoista hassutuk-
sista, varsinkin kun hän oli kaukana vahingollisista paikoista.5

Hilman kaltainen oleskelu ystäväperheissä pitkiäkin aikoja ei ollut sinänsä tavatonta.
Sellainen näytti olevan säätyläispiireissä yleistä. Wegeliuksen lapsia oli talvella 1829–
1830 Ylivieskassa, ja muun muassa Carl Gustav von Essen ja Jakob Esaias Wegelius oli-
vat Laguksilla, Eliel Lagus Malmbergilla sekä Maria Lagus Wegeliuksen tyttären luona
Siikajoella. Eräänä pyrkimyksenä todennäköisesti oli antaa lapsille vieraassa kotikou-
lussa monipuolisempaa ja vaihtelevampaa opetusta ja kasvatusta kuin omassa kodissa.6
Toinen erityispiirre oli kasvattilapsien ottaminen. Esimerkiksi Laguksen ensimmäinen
vaimo, syntyjään von Essen, oli kasvanut kirkkoherra Wegeliuksella Vöyrillä, ja Otto

3. Lagus I 1933, 7, 9.
4. Lagus I 1933, 31, 33, 35, 36, Lagus II 1935, 138, 152, Siltala 1993, 272.
5. Lagus I 1933, esim. 31, 33, 35, 36, 51, 76, 94, 99, 100, 109, 114, Lagus II 1935, esim. 138, 167, 171, 173,

174, 175, Krook 1947, 208–209, 357.
6. Lagus I 1933, 5–6, Lagus II 1935, 128–129, Taipale 1992, 36.
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Mauriz von Essen kuului Jonas Laguksen perheeseen kuten Leontine Reuterkin. Edvard
Svanin kuoleman jälkeen hänen tyttärensä Susanna kasvatettiin äitinsä kotona Wegeliuk-
sella.7

Jonas Laguksen kirjeistä voi hyvin seurata, miten hän suorastaan eli mukana Elielinsä
opiskelussa sekä opasti että neuvoi poikaansa koulua ja elämää varten niin käytännön
kuin uskon asioissa.8 Hänen kouluttamisensa kodin ulkopuolella alkoi iäkkäämpänä kuin
edellisten veljien. Eräänä syynä lienee vaikuttanut hänen sairastelunsa. Vuonna 1843, kun
Eliel oli 10-vuotias, Laguksella oli kotiopettaja. Tuolloin oli ajateltu ottaa hänelle tove-
riksi Edvard Reuter Kimosta. Mutta Elielin lukemisen jatkaminen tulikin epäselväksi,
sillä opettaja Rahm ei ollut päättänyt, jatkaako hän Ylivieskassa. Kotiopettajan valintaan
vaikuttaisi, missä Edvardin haluttaisiin opiskelevan.9 Asia mahdollisesti ratkaistiin niin,
että Eliel oli Malmbergin luona Lapualla vuosien 1844 ja 1845 aikana, kuten Laguksen
kirjeistä voi päätellä. Todennäköisesti hän oli oppilaana talon lasten kanssa valmennus-
koulussa. Samaten siellä on ollut 1840-luvun puolivälissä muun muassa Roosin poikia
Kalajoelta, Wegeliuksia Helsingistä, kaksi Forsmanin poikaa sekä lapualainen Hirvelä.
Pojat asuivat herännäishistoriasta kuuluisassa Marielundissa, ja N. G. Arppe oli opettajana
vuonna 1844 sekä hänen jälkeensä Reinhold Helander.10

Kevätlukukaudella 1848 Eliel aloitti opintonsa Kuopion alkeiskoulussa ja jatkoi syk-
syllä 1851 siellä lukiossa, josta pyysi erotodistuksen helmikuussa 1853. Hän asui Lagus-
ten perhetuttavan ja uskonystävän, raatimies C.A. Malmbergin luona. Opettajana oli
muun muassa herännäisvaikuttajiin kuuluva J.I. Bergh. Isä kirjoitti tänä aikana pojalleen
tarkoin kotikuulumiset, oli tyytyväinen hänen opiskelujensa edistymiseen, pyysi kirjoitta-
maan ja lähetti terveisiä Malmbergille ja Berghille sekä muistutteli uskonasioista. Erityi-
sen iloinen hän oli koulussa luettavasta Möllerin katekismuksesta, joka oli sama kuin hei-
dän kodissaan oleva. Käytännön asiana hän pohti pojan kotimatkaa lomalle tullessa.11

Joululomalla 1851 lukiolainen Eliel piti joulusaarnan Pyhäjärvellä. Isä oli poikansa sii-
henastisiin saavutuksiin tyytyväinen, mutta valitteli, ettei tämä ota vastaan parannusta.12

Eliel opiskeli keväästä 1853 Kajaanin koulussa, jonka rehtorina oli Viktor Lars Helan-
der ja opettajana Johan Krank. Nämä molemmat kuuluivat Ruotsalaisen ystäviin, joten
monet heränneet lähettivät poikiaan heidän kouluunsa.13 Maaliskuussa Lagus ilmaisi
ilonsa poikansa sisäisistä tunnoista ja antoi lisäohjeita. Isä-Jonasta näytti kiinnostavan
opintojen tulokset ja hänelle oli tärkeää, millaisten ihmisten kanssa poika seurusteli. Niin
hän nytkin oli tyytyväinen pojan opiskeluihin ja seurapiiriin. Kajaani-ratkaisua hän piti
hyvänä. Hänestä olisi erinomaista, jos Helanderilla olisi aikaa ja hän jaksaisi läpi kesän
Elielin kanssa ja pojan terveys sallisi sen. Hän lupasi olla yhteydessä Helanderiin, kuten

7. OMA, YKA I Ba:1, seurakuntaan muuttaneet 1807–1846, Krook 1947, 357.
8. Eliel Tiodolf syntyi 28.9.1833 Ylivieskassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 6.2.1855 ja hänet vihittiin

papiksi 1859. Hän toimi erilaisissa papin tehtävissä Luvialla, Vähässäkyrössä, Eurajoella, Raumalla, Laiti-
lassa, Alastarossa ja Nakkilassa. Hän sai varapastorin arvon 1873 ja rovastin arvon 1899. Hänet nimitettiin
Alastaron kirkkoherraksi 1876. Hän kuoli 1904. OMA, YKA I C:6, synt., Colliander 1907, 1032, Sukukirja
1984, 766.

9. Lagus I 1933, 48, 49.
10. Lagus II 1935, 172, Kares 1937, 259, Krook 1947, 363, Malmberg 1986, 83–84, Taipale 1992, 35–36.
11. Lagus I 1933, 49–55, Lagus II 1935, 154–156.
12. Lagus I 1933, 58.
13. Heikkinen 1995, 83.
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tapahtuikin.14 Syyskesällä Lagus olisi halunnut mennä Elielin luokse Kajaaniin. Hän
sanoi olevansa vielä nuori sielultaan luonnon kauneuteen, niin että haluaisi pojan kanssa
katsella kaunista Sotkamoa ja ihailla Vuokatinvaaralta näkymiä. Siinä oli samaa Jonas
Lagusta, mitä tavattiin 1820-luvun kirjeissä Toppeliukselle. Aiottu matka ei kuitenkaan
toteutunut luultavasti sairastelun takia. Mutta hän ei unohtanut siinäkään yhteydessä
teroittaa pojalle uskoa, josta viikkoa myöhemmin lähetti pitkähkön kirjeen.15

Vielä syyskesälläkään ei Elielistä ollut tullut toivottua kaidan tien kulkijaa, mutta iloa
tuotti erityisesti hänen ahkeruutensa, huolellisuutensa ja säästäväisyytensä. Viime maini-
tussa oli kuitenkin tapahtunut löystymistä, koska isästä pojan henkilökohtaiset menot viit-
tasivat tuhlailuun. Siksi hän koettikin palauttaa kirjeitse rehtorin avulla Elieliä vaatimatto-
mampaan elämään. Hän sanoi Helanderille varoittaneensa poikaa kulutuksesta ja toivoi
ystävän auttavan, ettei Eliel saa rahaa tältä. Se oli kotona sovittu asia, jonka hän oli käsit-
tänyt. Lagus todennäköisesti tarkoitti perustarpeiden ylittämistä, kun hän totesi, että
tupakka oli ainoa, jota hän tarvitsi. Mutta sikarit olivat ehdottomasti kiellettyjä. Vaatteita-
kin hän sai hankkia vain isän luvalla, sillä hänen turhamaisuudelleen täytyi asettaa rajat.
Oli hyvä asia, että hän sai Helanderilta muun muassa asunnon ja ruuan. Kotona hän oli
tottunut yksinkertaiseen ruokaan ja niin oli Kuopiossa Malmbergeilläkin. Laguksen peri-
aate oli, että yksinkertaisuus ja opinnot ovat kaksosia. Hän sanoi pojan olevan tyytyväi-
nen Helandereihin.16

Elielin siirtymistä opiskelemaan Kajaanista Helsinkiin valmisteltiin keväällä 1854. Isä
oli ottanut siinä mielessä yhteyttä tohtori Hjeltiin, koska sai tältä neuvoja sinne tulosta.
Meneillään oli Itämainen sota17, eikä Helsinkiin kannattaisi tulla kesäksi, sillä kaikki,
jotka voivat, pakenivat pois kaupungista. Opetus tässä yleisessä hajaannuksessa olisi epä-
varmaa, eikä hän uskaltanut edes luvata syksyksi Elielille täysihoitoa. Lagus sanoi aavis-
taneensa sellaista ja kehotti poikaa tulemaan kesäksi kotiin. Syksyllä nähtäisiin mitä
tapahtuisi. Syyskuussa Eliel Lagus aloitti Helsingissä lukemisensa ylioppilastutkintoa
varten, jonka aikoi suorittaa tammikuussa. Isä hyväksyi järjestelyn. Eliel asui Lagusten
toiseen sukuhaaraan kuuluvan kanslianeuvos Wilhelm Gabriel Laguksen perheessä.
Kotona Pyhäjärvellä pantiin merkille, että neuvos oli ollut kovin kiinnostunut pojasta.
Kustannuksia Lagus piti kaikkinensa varsin kohtuullisina. Hän todennäköisesti varoitteli
Elieliä osallistumasta mihinkään laittomaan toimintaan, koska kirjoitti hänelle, että aika
oli sekava ja Suomen tulevaisuus vaikeaa, joten ylioppilastutkinto olisi syytä suorittaa.
Sen jälkeen voisi vapaammin harjoittaa varsinaisia opintoja. Hän toivoi, että nykyisestä
rauhattomuudesta selvittäisiin hyvin eikä horjuttaisi uskollisuudesta hallitsijaan. Olemme
vähäisiä tekijöitä yhteiskunnassa, mutta emme saa laiminlyödä rukoilla keisarille Herran
voimaa vihollisia vastaan. Suuret maailmantapahtumat vetävät helposti mukaansa. Mutta
vaikka muut siteet katkeavat, niin suomalainen uskollisuus kestää. Hän neuvoi valitse-
maan alunalkaen ystävät siten, ettei niistä tule hankaluuksia. Hän tiedusteli, joko Eliel oli
tehnyt tuttavuutta tohtori Hjeltiin ja kamreeri Wegeliukseen. Seurustelu tällaisten parem-
pien perheiden kanssa edistäisi hänen viihtyvyyttään. Hän kehotti poikaa etsimään opin-
noille tukevaa perustaa, joka kestäisi ajan muutokset. Se löytyy yksin totisesta parannuk-

14. Lagus I 1933, 76–78.
15. Lagus I 1933, 85–89, Lagus II 1935, 174.
16. Lagus I 1933, 90–92, 94, Lagus II 1935, 174.
17. Juva-Juva 1966, 271–278.
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sesta, jonka hän ennen kaikkea muuta soisi pojalleen. Kotikatsauksessaan hän muun
muassa kertoo Marian aloittaneen kirjoituksen opettelun, johon koetti häntä harjoitut-
taa.18

Lokakuussa 1854 Eliel oli muuttanut Sammattiin. Kotiväki hyväksyi sen, koska siellä
voi tehdä kaiken saman ja halvemmalla kuin Helsingissä. Myös pojan lukusuunnitelmaan
oltiin tyytyväisiä. Ilmeisesti opettaja ei ollut katsonut tarpeelliseksi järjestää Elielille
koetta, koska Lagus ihmetteli:

”Mutta ei voi olla panematta merkille, että tohtori Lagus, jonka kanssa olin kir-
jeenvaihdossa, ei ryhtynyt toimenpiteisiin sinuun nähden edes niin paljon, että olisi
tenttinyt sinua tietääkseen, mitä osaat.”

Lagus korosti jälleen tapansa mukaan Elielin tarvitsevan uudessa paikassa kunnon seu-
raa. Todennäköisesti hän totesi tilanteen hyväksi, kun hän sanoi Selinin olevan kelpo
toverin. Sellainen lisää huomattavasti viihtyvyyttä uusissa olosuhteissa. Isä vastasi myös
poikansa taloudesta ja lähetti hänelle rahaa.19

Seuraavan vuoden helmikuussa Eliel sai isältään ohjeen kohtuulliseen kahvin juontiin.
Pari kupillista päivässä oli sopiva määrä, jolloin vointi olisi parasta. Samassa kirjeessä
Lagus esitti käsityksensä jumaluusopin lukemisesta, koska Eliel oli miettinyt menevänsä
teologiseen tiedekuntaan. Hän oletti siitä olevan apua monestakin syystä ja pyysi ajattele-
maan teologian sisällystä.20 Kirjeistä päätellen Laguksia huoletti vuosi 1855, jolloin Eliel
sairasteli pitkään.21 Jonas Laguksen kiinteää sitoutumista poikaansa ja tämän opintoihin
kuvaa hyvin toukokuussa 1856 Sammattiin lähettämänsä kirje. Siinä hän kertoi toimitta-
neensa rahaa ja oli onnellinen opintojen sujumisesta maalla sekä toverin hyödystä. Tär-
kein oli tieto, että Eliel oli saarnannut Sammatissa. Sitä hän sanoi todella reippaaksi
teoksi. Isällisiä ohjeitakin seurasi, kun hän kehotti välttämään pojan perusvikaa puhua
liian nopeasti. Hän toivoi onnistumista ja kuulevansa seuraavassa kirjeessä, miten kävi.
Kotiuutisten jälkeen Lagus vielä ilmoitti halunsa nähdä Elieliä ja odottavansa tätä kesäksi
kotiin. Sielläkin voidaan järjestää lukumahdollisuus. Eliel toteuttikin esityksen, mutta sai-
rasteli jälleen kesällä ja matkusti syyskuussa Helsinkiin.22

Mielenkiintoisia asioita ilmenee Laguksen parista talven 1857 kirjeestä Sammattiin.
Niistä voi päätellä, että 1830-luvun kiistat herännäisyyden ja nationalistien välillä oli
unohdettu ainakin henkilötasolla. Todennäköisesti Eliel Laguksen ja Elias Lönnrotin kes-
ken vallitsi jonkinlainen ystävyyssuhde. Jonas Lagus näet lähetti jälkimmäisen kautta
Elielille rahaa, kun hän halusi varjella poikaa lainankerjääjiltä.23

Laguksen kirjeissä käsiteltiin usein lapsia, joten voi päätellä, että heistä pidettiin per-
heessä. Monet toistuvat sairaudet ja kuolemat antoivat siihen luonnollisesti oman merki-
tyksensä. Lapsia pyrittiin kasvattamaan herännäistapaan Herralle sekä hyväksymään van-
hempien rakkaudella tehty neuvominen. Heitä ohjattiin kuuliaisuuteen vanhemmilleen ja
Jumalalle, ahkeruuteen ja yksinkertaiseen elämään. Vanhemmat huolehtivat heidän henki-
sestä ja taloudellisesta hyvinvoinnistaan pieniä yksityiskohtiakin myöten. Onnistuneesta

18. Lagus I 1933, 101–102, Sukukirja 1984, 757.
19. Lagus II 1935, 166, 174.
20. Lagus I 1933, 106–108.
21. Lagus I 1933, 109–110, 114, 122, 124, 225, Lagus II 1935, 163, 167, 174.
22. Lagus I 1933, 131, 133, 135, Lagus II 1935, 168, 169.
23. Lagus I 1933, 144, Lagus II 1935, 171.
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työstä annettiin tunnustus. Omaan säätyyn kuuluvan tavan mukaan käytettiin kotiope-
tusta ja poikia koulutettiin. Pitemmälle opiskelussa edenneen ainoan pojan mielipide otet-
tiin koulutusuran etsinnässä huomioon ja apua annettiin aktiivisesti, jolloin käytettiin
hyväksi perheen ulkopuolisia suhteitakin. Merkittävästi kiinnitettiin huomiota seuran ja
ystävien valintaan ja heistä odotettiin saatavan tukea.

5.1.2 Seurakunnan opettajana

Jonas Laguksen saama kannatus uuteen seurakuntaansa oli niin voimakasta, että kun
hänen muuttonsa sinne lähestyi, 54 talollista lupasi kukin miehen ja hevosen muuttokuor-
man hakuun veloittamatta siihen keltään korvausta. Kappelikunta lupasi kustannuksel-
laan huolehtia hänen asunnostaan, vaikka vanhan sopimuksen mukaan kappalaisen olisi
pitänyt hoitaa se itse. Samoin päätettiin vastata pappilan korjauksista ja lisärakennuksis-
ta, sillä Laguksella oli suuri perhe ja palkollisten joukko.24 Pyhäjoen kirkkoherra Henrik
Gabriel Alcenius asetti Jonas Laguksen virkaan heinäkuun 27. päivänä 1845. Koska
Laguksen terveys oli jo Pyhäjärvelle tullessa heikko, hän joutui pitämään apulaista. Teh-
tävää hoiti Pyhäjärvellä armovuoden saarnaajana aloittanut Henrik Schwartzberg vuo-
teen 1847 saakka. Sen jälkeen tehtävässä jatkoi Zachris Castren, joka oli naimisissa Jonas
Laguksen perheessä kasvaneen Leontine Reuterin kanssa. Hän oli myös Laguksen jälkeen
virka- ja armovuoden saarnaaja. Hänet valittiin sitten myös kappalaiseksi ja seurakunnan
ensimmäiseksi kirkkoherraksi.25

Pyhäjärven seurakunnan asiakirjat kertovat toimenpiteistä, joita Laguksen aikana suo-
ritettiin kristillisen elämän ja lukutaidon parantamiseksi. Kinkeripöytäkirjojen valossa
näyttäisi kuin lukusten keskeinen tehtävä olisi ollut pelkkä rankaiseminen puutteellisesta
lukutaidosta ja poissaoloista. Myönteistä osaamista ja opetusta ei niissä juuri tuoda esille,
vaikka sitä tapahtui. Pyhäjärvellä oli vuoteen 1851 saakka kahdeksan kinkerikuntaa, jotka
jaettiin tuolloin kymmeneen. Useimmissa niistä oli piirin hajanaisen asutuksen takia kaksi
kuudennusmiestä. Kinkerit pidettiin kerran vuodessa. Näiden lisäksi pappi piti syksyllä
taloissa lasten kuulustelut.26 Ensimmäiset lukukinkerit Lagus piti uudessa seurakunnas-
saan helmikuun 12. päivänä 1846 Kuusenmäen kinkeripiirissä Olavi Murtomäen talossa.
Silloin merkittiin hyväksi lukijaksi neljä henkilöä, jotka saivat tunnustukseksi taidostaan
Evankelisen Seuran kirjoja. Kaksi oli huonoa lukijaa, joista toinen sai vakavan varoituk-
sen ja toisen käskettiin osoittaa parempaa osaamista ennen ehtoollisella käyntiä. Lopuksi
lueteltiin tilaisuudesta poissaolevaksi 33 henkilöä, joita sakotettiin siitä. Samanlaisia arvi-
ointeja ja rangaistuksia jaettiin muissakin piireissä sen vuoden aikana. Tällaiset voimak-
kaat toimenpiteet heti alusta lähtien näyttäisivät pöytäkirjojen perusteella tuottaneen
tulosta, vaikka lujaa otetta oli pidettävä seuraavinakin vuosina. Helmikuussa 1848 kirkon-
kylällä laitettiin kaksi kinkerivierasta häpeänurkkaan edellisen vuoden uhkauksen perus-
teella, koska nähtävästi lukemista ei ollut harrastettu riittävästi vuoden mittaan eikä opin-

24. OMA, PKA II:Ca:2–4, kappelikokousten ja kirkkoraadin ptk. 1842–1862.
25. Colliander I 1907, 552, 553, 554.
26. OMA, YKA II Cb:1, Kirkkoraadin ptk. 1800–1845, II Ce.1, rovastintark. 1847, II Ck:1, lukukinkeriptk.

1800–1864, OMA, OTA Cb2:1, Pyhäjärven rovastintark. 1847, OMA, PKA II Dc:1, kirkolliset kuulutukset
ja ilmoitukset 1845–1852, Ruuth 1913, 276.
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näyte ollut korjaantunut sinä aikana. Samassa yhteydessä asetettiin kolmelle huomautus
joutua seuraavalla kerralla pöydän alle, elleivät silloin esitä parempaa lukemisen laatua.
Varoituksia oli käytettävä muissakin lukupiireissä silloin ja seuraavina vuosinakin. Park-
kimalla kehotettiin vuonna 1851 monta heikkoa lukijaa rangaistuksen pelotuksella kohen-
tamaan osaamistaan.27 Eräänä kuulustelun välttämisen syynä todennäköisesti oli pelko ja
häpeä heikosta lukutaidosta ja sen seuraamuksista, sillä Haapamäen lukusilta helmikuussa
1849 eräs mies karkasi kesken kuulustelun, mutta hänet saatiin kiinni ja pantiin pöydän
alle. Lukutaidon merkitystä osoitti se, että kirkkoneuvosto joutui kutsumaan kokoukseen
henkilöitä vastaamaan kinkerikäyntien ja lastenopetuksen laiminlyönnistään.28

Laguksen aikaisiin kinkeripöytäkirjoihin on vuosina 1846–1857 merkitty 361 hyvää
lukijaa ja varoitettu huonon osaamisen seuraamuksista myös 361 henkilöä ja yhtä per-
hettä. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana on parhaita palkittu kirjoilla, joita on annettu
silloin 71 kappaletta. 1840-luvulla häpeärangaistuksena pantiin nurkkaan, pöydän alle tai
uhattiin niillä 105 kertaa etupäässä nuoria. Seuraavalla kymmenluvulla siirrettin vastuuta
entistä enemmän vanhemmille ja isännille, koska varoituksia, uhkasakkoja ja sakkoja on
kirjattu silloin peräti 885 kappaletta. Nuorisolle annettin tukkapöllyä tai selkäsaunaa 100
tapauksessa. Lailliseen edesvastuuseen uhattuja, jalkapuuhun määrättyjä ja kirkkoneuvos-
ton tai kuudennusmiehen puhutteluun osoitettua vanhempaa väkeä oli vain 10. Lukutai-
don osoittamiseksi käytettiin pappilassa kuulustelussa ihmisiä 134 kertaa. Lukkarinkou-
lun lisäopetukseen määrättiin 15, ja 400 merkintää on kirjattu sellaisista, joiden on osallis-
tuttava kuulusteluun ennen ehtoolliselle pääsemistä.29 Seurakunnan tilikirjan mukaan
tapakasvatukseen kuuluvista siveellisyysrikoksista langetettiin niinä vuosina sakkoja 65
henkilölle. Kirkkoneuvoston oli nuhdeltava perheväkivallasta kahdeksaa pariskuntaa.
Syynä oli useimmiten vaimon pahoinpitely tai alituinen riitely.30

Pyhäjärvellä pidettiin syksyllä erillinen rippilasten kuulustelu, jossa hyväksytyt pääs-
tettiin kouluun, joka alkoi mikkeliltä eli lokakuun alussa. Esitutkinnassa huonolukuiset
ohjattiin kahdeksi viikoksi lukkarinkouluun lisäopetukseen, ja heille järjestettiin uusinta-
koe ennen koulun alkua. Tutkinnot järjestettiin pappien kotona. Apuopetuskaan ei aina
sujunut ongelmitta. Kirkkoneuvoston piti jättää maallisen oikeuden tutkittavaksi ja ran-
gaistavaksi vuonna 1853 viisi nuorta, jotka olivat karanneet lukkarinkoulusta. Neuvoston
mielestä vain kruunun puuttuminen asiaan saisi junkkarit pysymään koulussa ja luke-
maan. Pyhäjärvellä pidettiin syysrippikoulua kaksi viikkoa, mutta keväällä ei lainkaan,
koska lapsia oli vaikea saada silloin mukaan lähinnä työesteiden takia31

Pietistipiireissä opettaminen ja herätys kuuluivat yhteen. Siten nämä kaksi seikkaa hal-
litsevat herännäisyyden pedagogiikkaa. Sen tavoitteena oli uskonnollinen herääminen, ja
toisaalta korostettiin opettajan persoonallisuuden merkitystä. Siten rippikouluopetus täh-
täsi nuoren kääntymykseen, ja sen päätteeksi ollut konfirmaatio tarjosi tähän hyvät puit-

27. PSA II Ah:1, lukukinkeriptk. 1846–1915, OMA, PKA I Aa: 13–14, rippikirjat 1841–1854, OMA, PKA III
Gia:1, Pyhäjärven seurakunan tilikirja 1781–1857.

28. PSA II Ah:1, lukukinkeriptk. 1846–1915.
29. PSA II Ah:1, lukukinkeriptk. 1846–1915, Ruha 1964, liite II.
30. OMA, PKA III Gia:1, Pyhäjärven tilikirja 1781–1857, OMA, PKA II Ca:2–4, kirkkoraadin ptk. 1842–

1862.
31. OMA, PKA II Ca:2–4, kirkkoraadin ptk. 1853, OMA, PKA II Dc:1, kirkolliset kuulutukset ja ilmoitukset

1845–1852, OMA, OTA Ec:1, rovastintark. 18–19.6.1847, OMA, OTA Eb:96a, piispantarkastus Pyhäjär-
vellä 28.2.1855, Taipale 1980, 232.
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teet. Lagus joutui huonon terveytensä takia usein jättämään rippikoulun pidon apulaisensa
huoleksi. Siitä huolimatta hän valvoi opetusta. Hän kutsui koululaisia luokseen ja puhui
heille koulun päätteeksi. Hän terotti nuorille rippikoulun luonnetta uskonelämän synnyttä-
jänä ja syventäjänä eikä vain vaadittavan tiedon jakajana. Esimerkkinä tästä kerrotaan,
että kesällä 1846 hänen ollessa sairautensa takia kamarissaan, ryhmä rippikoulutyttöjä
kävi tervehdyskäynnillä kunnioitetun opettajansa luona. Silloin Lagus puhui heille niin
vaikuttavasti, etteivät tytöt hämmentyneinä vierailun päätyttyä olleet osata huoneesta
ulos. Lagus kirjoittikin elokuussa 1853 erittäin lämpimästi seurakunnassa tapahtuneesta
nuorten elämän muutoksesta Elisabet Reuterille.32 Pyhäjärvellä käytettiin sekä Svebiliuk-
sen että Möllerin katekismusta, joista jälkimmäistä enemmän. Laguksen ja kappalaisen
apulaisena olleen Castrenin perheissä luettiin sitä. Rippilapset konfirmoitiin joka vuosi
huolellisesti pidetyn rippikoulun jälkeen ensimmäiselle ehtoolliselleen uuden ruotsalai-
sen käsikirjan toimituskaavan mukaisesti.33

Osana kansalaiskasvatusta papit tekivät työtä rauhallisen ja kurinalaisen jumalanpalve-
luksen luomiseksi. Yleisimpiä ikävyyksiä olivat levoton kirkkokäyttäytyminen, myöhäs-
tely, poistuminen liian aikaisin tilaisuudesta tai jääminen vetelehtimään kirkonmäelle.
Neuvot ja varoitukset olivat lievimmät oikaisutoimenpiteet. Tavallisia olivat sakot ja
istuttaminen jalkapuussa tai niillä uhkaaminen. Myös kirkon ovien sulkemista jumalan-
palveluksen keskeisen osan ajaksi käytettiin. Päätösten uusiminen kertoo niiden toteutta-
misen vaikeutta ja opetuksen hidasta vaikutusta. Eräänä huomattavana häiriötekijänä oli-
vat kirkon lähettyvillä sijainneet kapakat. Rauhallisen ja hillityn käyttäytymisen saaminen
ehtoollisen aikana vaati omat toimenpiteet. Yleisesti tapahtui nimittäin tunkeilua ja sysi-
mistä ehtoollispöytään mentäessä ja sieltä poistuttaessa, koska väki täytti käytävät.34

Nämä ongelmat olivat tuttuja Laguksellekin. Hän joutui puuttumaan kirkkorauhaan
useammankin kerran. Helmikuussa 1846 käsiteltiin sitä kirkonkokouksessa. Vaikka
rovastintarkastuksessa seuraavana vuonna todettiinkin kirkossa käytävän yleisesti ottaen
ahkerasti ja jumalanpalveluksessa sanottiin vallitsevan hiljaisuus ja järjestys, ei Lagus
ollut tyytyväinen seurakuntansa käyttäytymiseen. Hän tarttui asiaan antamalla sääntöjä
kirkonmenojen aikaiseen ulkoiseen epäjärjestykseen, jonka kirkonmäellä maleksiva sekä
kirkossa edestakaisin vaeltava ja jutteleva väki aiheutti. Tilannetta käsiteltiin kirkonkoko-
uksessa yksityiskohtaisesti tavoitteena saada kansa hiljentymään ja keskittymään juma-
lanpalvelusmenoihin. Vanhempien piti huolehtia, etteivät lapset juoksentele pihalla häiri-
ten ja tehden pahuutta, vaan sitä vastoin heidät oli vietävä kirkkoon tottumaan hiljaisuu-
teen. Sama koski myös nuorisoa ja palvelusväkeä. Jumalanpalveluksen aikana sai pihalla
olla vain sairaita ihmisiä ja sylivauvoja hoitavia vaimoja. Erityisesti varoitettiin rahvasta
olemasta silloin kirkonaidalla tupakoimassa ja ryypiskelemässä, kuten oli todettu tapahtu-
neen. Niinikään oli lopetettava kirkonportailla seisominen ja ovesta kurkkiminen. Sen
sijaan oli tultava istumaan penkkiin. Kirkossa vanhempien oli pidettävä lapset aisoissa,
etteivät ne juoksentele, melua ja huutele. Itkevät pikkulapset oli syytä viedä lähimpään
taloon. Kirkonmenojen alkamismerkin, yhteensoiton aikana oli kaikkien tultava sisään

32. Lagus I 1933, 89–90, Rosendal II 1905, 370;. Lagus II 1935, 3–40, Krook 1947, 198, Ruha 1964, 99–100,
Iisalo 1968, 53–56.

33. OMA, YKA II Ce:1, rovastintarkast. Ylivieskassa 1847, OMA, OTA Ec:1, rovastintarkast. Pyhäjärvellä
1847, Lagus II 1935, 70, 154, Kansanaho 1956, 140–142, Murtorinne 1992, 88–89.

34. Laasonen 1967, 232, 234–242, 262–263.
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järjestyksessä, niin ettei kukaan harppaile välipalkin yli penkistä toiseen. Kukaan ei saa
poistua kevytmielisesti ennen palveluksen loppua. Ehtoollisvieraiden tuli ottaa huomioon
hiljaisuus ja järjestys tunkeutumatta väkisin jo täyteen pöytään. Kellään ei ollut oikeutta
mennä sakaristoon kesken jumalanpalveluksen tuodakseen kuulutuksia, vaan ne oli saa-
tettava sinne hyvissä ajoin ennen kirkonmenojen alkua. Kun tullaan kirkollisiin toimituk-
siin, kuten vihkimiseen tai rippiin, ei saa mennä toimituspaikalle meluten ja penkkien yli
loikkien. Joka haluaa olla saapuvilla, voi jäädä paikalleen odottamaan tilaisuutta. Häpeäl-
lisesti oli sattunut, että ”eukot” olivat ehtoollisen aikana seisoneet ristikäytävällä ja pan-
neet toimeen suuriäänisen keskustelun keskenään tai penkissä istuvien kanssa. Lopuksi
toivottiin, että näitä huomautuksia noudatettaisiin eikä tarvitsisi ryhtyä ankarampiin toi-
menpiteisiin, kuten sakottamisiin tai muihin rangaistuksiin.35 Ohjeista lienee ollut jossain
määrin apua, koska asiaan ei palattu uudestaan.

Käsiteltävänä aikana kirkko vastasi pitäjäläisten elämästä kaikin mahdollisin tavoin, ja
pappi oli useimmin asioita valmisteleva ja toimeenpaneva henkilö. Kirkkoneuvoston tai
kappelikokouksen piti suorittaa perheriitojen sovittelua, vastata köyhäinhoidosta ja ison-
jaon jatkamisesta, päätettävä pitäjänmakasiinin perustamisesta, kuulusteltava todistajia
äkkinäisissä kuolemantapauksissa ja ilmoitettava kappelikuntansa kanta uusista seurakun-
tajakosuunnitelmista.36 Niiden oli myös päätettävä pitäjässä olevien orpojen lasten ela-
tuksesta ja kasvatuksesta. Kappelikokouksessa elokuussa 1851 huutokaupattiin yhdeksän
poikaa vähimmän vaativille hoidettavaksi kruunun myöntämää avustusta vastaan. Tule-
ville kasvattajille muistutettiin velvollisuutta opettaa lapsille lukutaito ja tarpeellinen käsi-
tys kristinuskosta. Heidän tuli myös valvoa lasten siveellistä kehitystä ja totuttaa heitä
ikäänsä ja voimiaan vastaaviin maatalousaskareihin.37

Oli myös luonnollista, että kansanopetustakin käsiteltiin seurakunnan elimissä. Niinpä
kuulutuksissa ilmoitettiin hyvinkin tarkkaan Alopaeuksen köyhäinkoulun oppilaita, opet-
tajia ja paikkoja koskevia tietoja.38 Pyhäjoen kirkkoherrakunnassa, johon Pyhäjärven
kappeli kuului, tehtiin pitäjänkokouksen päätöksiä Alopaeuksen kouluista tammi- ja hel-
mikuussa 1841. Niiden mukaan opettaja otettiin jokaiseen seurakuntaan, ja muun muassa
Pyhäjärvi sai rahastosta osuutenaan 75 ruplaa opettajan vuosipalkkaan. Vuodesta 1844
alkaen kaikki Pyhäjoen opettajat saivat saman 100 ruplan palkan. Pyhäjärven opettajaksi
valittiin itsellinen Antti Väisänen, joka erosi tehtävästä vuonna 1843. Seuraajaksi saatiin
Heikki Heikinpoika Niinimäki, joka sai opetustyöstään yleistä tunnustusta.39 Todennäköi-
sesti Pyhäjärvellä ei pidetty vuonna 1845 lainkaan Alopaeuksen köyhäinkoulua. Kappeli-
kokouksessa tammikuussa todettiin, ettei kukaan ollut ilmoittautunut sen opettajaksi eikä
asialle voi tehdä mitään. Lagus tuli seurakunnan kappalaiseksi toukokuussa 1845, ja syk-
syn mittaan käsiteltiin köyhäinkoulun asiaa kahdessakin kappelikokouksessa, mutta
tulosta ei saatu.40 Maaliskuuhun 1846 mennessä asia oli kuitenkin edennyt niin, että voi-
tiin tiedottaa koulun toimivan kuukauden Heikki Niinimäen talossa.41

35. OMA, OTA Cb2:1 ja Ec:1, rovastintark. ptk. 18–19.6. 1847, OMA, PKA II Ca:2, kirkonkok. 1.2. 1846 ja
15.7.1849, Krook 1947, 202–203, Nykysuomen sanakirja VI 1962, 670, Siltala 1993, 267.

36. OMA, PKA II Ca: 2–4, kappelikok. ja kirkkoraadin ptk:t 1842–1862.
37. OMA, PKA II Ca: 2–4, kappelikok. ja kirkkoraadin ptk:t 1842–1862.
38. OMA, YKA II Ca:1, kappelikok. 1841, OMA, PKA II Dc:1, kirkolliset kuulutukset ja ilmoitukset 1845–

1852.
39. OMA, PJKA II Ca:1, pitäjän kok. 26.1.1841 ja 7.2.184, Kujala 1947, 177–179.
40. OMA, PKA II Ca:2, kappelikok. 1845, Krook 1947, 201.
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Tammikuun 1. päivänä 1847 kuulutettiin kirkossa, että Alopaeuksen koulun kassasta
saa lainata rahaa. Saman kuun lopulla ilmoitettiin Emolahden ja Suomenlahden köyhäin-
koulun alkavan 2. päivänä helmikuuta. Selvitettiin myös opetuspaikka, johon ruodun oli
toimitettava ruokatarvikkeet. Lisäksi nimettiin ne viisi lasta, kolme poikaa ja kaksi tyttöä,
jotka oli tuotava kouluun.42 Syyslukukaudella 1847 koulu aloitettiin 1.9. Kuusenmäen
ruodussa, jossa oppilaina oli neljä poikaa ja yksi tyttö. Sen lukukauden koulua pidettiin
Kuusenmäellä Niilo Ruotoistenmäellä, Parkkimalla Heikki Junttilalla eli Aholalla ja kir-
konkylän ruodussa Niilo Tikkasella. Syyskuun 5. päivänä kuulutettiin uudestaan tarken-
nettuna Kuusenmäen koulusta. Sinne oli tuotava ruoka ja toimitettava kouluun nimeltä
mainitut poika ja kaksi tyttöä. Ilmeisesti tieto ei ollut kulkenut perille, koska koulun piti
alkaa jo edellisenä maanantaina. Syyskuun 26. päivänä ilmoitettiin, että lokakuun 1. päi-
vänä alkaa Junttilan eli Aholan Heikin talossa Parkkiman koulu, jonne oli hoidettava
ruoka ja luetellut lapset. Vastaava kirkonkylää koskeva kuulutus luettiin 14.11. Sitä täy-
dennettiin kaksi viikkoa myöhemmin, että Vesalanmäen oli tuotava ruokaa koulutaloon.43

Pyhäjoen kirkkoherrakunnassa kevätlukukausi oli periaatteessa 1.2.–1.6. ja syysluku-
kausi 1.9.–1.12. Lukuvuosi vaihtui heinäkuun 1. päivänä. 1840-luvun puolivälistä alkaen
syyslukukausi aloitettiin syyskuun puolivälissä ja päätettiin joulukuun puolivälissä. Vas-
taavasti kevätlukukausi aloitettiin 24.2. ja päätettiin 23. 6. Näistä päivämääristä ei voitu
kuitenkaan pitää tarkkaan kiinni, kuten kuulutuksista käy ilmi. Koulu oli edellisten ilmoi-
tusten mukaan kiertävä, ja sitä pidettiin samoille oppilaille 4–6 viikkoa ruodussaan. Tam-
mikuun viimeisenä sunnuntaina vuonna 1848 kuulutettiin, että köyhäinkoulun opettajan
virka oli avoin. ”Ja saavat ne, jotka ovat siihen soveliaat ja halulliset, ilmoittaa itsensä
tämän päivän kuluessa elikkä ensi tilassa.” Helmikuun 13. päivänä tiedotettiin seurakun-
nalle, että seuraavan sunnuntain kappelikokouksessa päätetään köyhäinkoulusta ja opetta-
jasta. Kyseisessä kappelikokouksessa neuvoteltiin Alopaeuksen koulun opettajasta kuin
opetuspaikastakin. Päätettiin, että kiertämisen sijasta koulua pidettäisiin yhdessä paikassa.
Ruoka kerättäisiin, kuten lautamies Sylvester Pennanen sen esitti. Miten se tapahtui, ei
selviä päätöksestä. Samalla lienee opettajaksi määrätty Tuomas Ulgrenin vaimo Hedda,
koska seuraavana pyhänä kuulutettiin hänen aloittavan koulunpidon ensi maanantaina.
Hänestä tulikin sitten pitkäaikainen opettaja Pyhäjärvelle.44 Kuopion piispa Frosterus tar-
kasti siellä 28. helmikuuta 1855 myös Alopaeuksen koulun. Silloin todettiin, että ope-
tusta sai viisi lasta. Sekä papisto että seurakuntalaiset sanoivat koulun olleen hyödyksi.
Opetusta pitäisi saada laajemmin ja suuremmalle joukolle, mutta se ei saisi aiheuttaa lisä-
kustannuksia. Tarkastajan mielestä se ei onnistuisi sillä tavalla mitenkään. Hän suositti
opetusmetodiksi vuoro-opetusta sekä koulun laajentamista köyhien ja orpojen ohella niil-
lekin, jotka toivoivat saavansa tavallista kotiopetusta laadukkaampaa opetusta. Sen toteu-
tuminen tapahtui sitten kiertokoulujen perustamisen yhteydessä.45

41. OMA, PKA II Ca:2, kappelikok. 10.3.1846.
42. OMA, PKA II Dc:1, kirkolliset kuulutukset ja ilmoitukset 1.1.1847, 24.1.1847.
43. OMA, PKA II Ca:2, kappelikok. 20.8.1847, OMA, PKA II Dc:1, kirkolliset kuulutukset ja ilmoitukset

20.8.1847, 5.9.1847, 26.9.1847,14.11.1847, 28.11.1847.
44. OMA, PKA II Ca:2, kappelikok. 20.2.1848, OMA, PKA II Dc:1, kirkolliset kuulutukset ja ilmoitukset 31.1,

13.2, 27.2.1847, Kujala 1947, 178.
45. OMA, PKA Eb:96a, piispantarkastus Pyhäjärvellä 28.2.1955.
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Alopaeuksen koulut antoivat oman merkityksensä Kala- ja Pyhäjokilaakson kansan-
opetukseen. Niiden toiminta alkoi 1840-luvun alussa ja jatkui vielä kansakouluasetuksen
antamisvuoden 1866 jälkeen. Kansan välinpitämättömyydestä ja vastustuksesta huoli-
matta ne suorittivat alueella aikoinaan osaltaan lukutaidon edistämistä ja koulutushaluk-
kuuden lisäämistä. Tosin koulut koskettivat suhteellisen pientä oppilasjoukkoa. Mutta
lähes joka vuosi toimivina köyhäinkouluina ja ehkä tilapäisinä laiskainkouluinakin46 ne
täydensivät seurakuntien muuta koululaitosta, lukkarin-, pitäjän- ja rippikoulua sekä luku-
kinkereitä. Alopaeuksen kouluja vastaavia ja esikuvaksi sopivia opinahjoja oli 1800-
luvun ensi vuosikymmeninä ollut maassamme useitakin, kuten Ahlmanin, Antellin ja
Wibeliuksen koulut. Itsenäisinä Alopaeuksen koulut säilyivät pitkälle 1860-luvulle. Sil-
loin ne yleisesti sulautettiin kiertokouluhin, joita alettiin perustaa kuntakokousten päätök-
sillä.47 Vaikka Alopaeuksen koulun nimi vähitellen katosi käytöstä, se säilyi asiapape-
reissa pitkään. Ikiajoiksi tehdyn lahjoitusrahaston johtokuntia valittiin vielä 1900-luvulla
hoitamaan tilejä.48

Pyhäjärvellä suoritettiin rovastintarkastus Laguksen aikana 18.–19. kesäkuuta 1847.
Siinä todettiin seurakuntalaisten käyvän kirkossa ylipäätänsä ottaen ahkerasti. Lasten
sisältä ja ulkoa lukemisen taito luokiteltiin yleisesti välttäväksi sekä tyttöjen paremmaksi
kuin poikien. Myös aikuisten sisäluku sai osakseen samanlaisen arvostelun. Katekismus-
kuulustelut pidettiin ennen rippiä ja ehtoollista vain heikoille lukijoille. Niin sanottuja
sunnuntaikouluja ei seurakunnassa ollut. Valituksia tehtiin silloin pahana pidetyistä tans-
seista, kapakoista ja yöjuoksuista. Käyttäytyminen jumalanpalveluksessa todettiin
hyväksi, vaikka se ei Lagusta välttämättä tyydyttänyt. Olihan hän tehnyt toimenpiteitä sen
kohentamiseksi ja joutui vielä myöhemminkin puuttumaan siihen.49

Kuopion uuden hiippakunnan ensimmäinen piispa Robert Valentin Frosterus tarkasti
helmikuun lopulla 1855 Pyhäjärven kappeliseurakunnan. Aamurukouksen jälkeen kysel-
tiin kirkossa sekä nuorten että vanhojen kristinopin taidot, jotka piispa arvioi: ”Ylipää-
tänsä ottaen he lukivat puhtaasti kirjaa ja vastasivat tyydyttävästi kuulusteluun.” Nuori-
sosta todettiin erikseen, että se poikkeuksetta osasi lukea hyvin sisältä ja ulkoa Lutherin
Vähää katekismusta osaksi Svebiliuksen ja osaksi Möllerin selityksen mukaisesti.50

46. Kalajokilaakso 5, 8/1951.
47. YlvKA, kuntakok. 28.10.1867, 10.2.1868.
48. YSA, Alopaeuksen koulurahaston tilikirja 1931–1936, YSA II Ca:1, kirkonkok. 5.9.1895, YlvKA, kunta-

kok. 18.3.1882.
49. OMA, OTA Ec:1, rovastintarkastus Pyhäjärvellä 1847, OMA, PKA II Ca:2, kirkonkok. 1.2.1846 ja

15.7.1849. Tässä sunnuntai- eli pyhäkoulut tarkoittavat piispa Tengströmin v. 1807 Turun hiippakunnan
pappeinkokouksessa pidettäväksi ehdottamia sunnuntai-iltapäiväkouluja. Ne liittyivät nuorison pyhäpäivän
viettoon, sillä haluttiin esimerkiksi ruoduttain koota oppimatonta ja vallatonta nuorisoa hankkimaan parem-
paa kristinopintietoa, siveellistä ja säädyllistä elämää. Ne muodostuivat ”huonolukuisten- tai laiskankou-
luiksi”. Tengström uudisti esityksensä seuraavassa synodaalikokouksessa 1825. Arkkipiispa Melartin kan-
natti innokkaasti samaa koulutusta, sillä hän oli tarkastusmatkoillaan todennut laiskankoulun hyödyn ja v.
1842 kokouksessa määräsi niiden toimeenpanon hiippakunnassa sekä lupasi virkavallan apua laiskanluki-
jain paikalle saamiseksi. Suositus oli pitää niitä valoisana ja lämpimänä aikana eivätkä ne saaneet olla
jumalanpalveluksia. Ohjeiden mukaan ne olisivat kirjanluvun harjoitustilaisuuksia, joissa oli vasta-alkajille
ja pitemmälle ehtineille omat ryhmänsä. Vanhemmat saisivat olla halutessaan paikalla. Ruuth 1928, 11–18.

50. OMA, OTA Eb:96a, piispantarkastus Pyhäjärvellä 28.2.1855. Piispa Frosterus kulki 10.–11.4.1855 perhei-
neen Pyhäjärven kautta Iisalmelle tulematta Laguksen pyynnöstä huolimatta hänen pappilaan yöksi. Lagus
ei kirjeessä Elielille arvioinut syytä menettelyyn. Lagus II 1935, 167.
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Rippikirjojen merkinnät tarkentavat tarkastuskertomusten antamaa kuvaa kansan luku-
ja kristinopintaidosta. Vaikka jälkimmäiset perustuvatkin kirkonkirjoista saatuihin tilas-
toihin, leimaa niitä tarkastuksen hetkellisyys.51 Taitojen kehityksen vertaamiseksi tilas-
toin Pyhäjärven rippikirjoista Jonas Laguksen ensimmäisen ja viimeisen täyden palvelus-
vuoden ehtoollisella käyneiden luku- ja kristinopintaitomerkinnät sekä kyseiset vuodet
sisältäneiden kinkerijaksojen lukumerkinnät.

Taulukko 4. Ehtoollisella käyneiden luku- ja kristinopintaito rippikirjojen mukaan
Pyhäjärvellä vuonna 1846 ja 185652.

Taulukon mukaan hyvien lukijoiden määrä vuonna 1846 oli 51 prosenttia ehtoollisella
käyneestä aikuisväestä. Vuonna 1856 vastaava prosenttiluku oli 77. Lukea osaamattomien
prosenttiluku laski 29:stä kahteen. Kristinopin taitaminen eli lähinnä ulkoluku oli likimää-
rin samanlaista tasoa.

Taulukoissa 5 ja 6 on pyhäjärvisten rippikoulua käyvien tai sitä vanhempien kinkeri-
osaamisesta annettuja arviointeja vuosina 1842–1862 ryhmiteltynä kolmeen kategoriaan.
Ikäluokat vastaavat Ylivieskasta tehtyä vastaavaa jaottelua kinkerikirjojen mukaisesti.

Taulukko 5. Pyhäjärven kinkerien lukumerkinnät rippikirjojen mukaan vuosina 1842–
184753.

51. Kähkönen 1982, 313, 315, 316.

Lukutaito Hyvä Huono Ei merkintää Yhteensä
1846 872 344 505 1721 henkilöä

51 % 20 % 29 % 100 %
1856 1373 365 32 1770 henkilöä

77 % 21 %  2 % 100 %
Kristinopintaito

1846 867 342 512 1721 henkilöä
50 % 20 % 30 % 100 %

1856 1295 444 31 1770 henkilöä
73 % 25 %  2 % 100 %

52. OMA, IK10–12, Pyhäjärven rippikirjat 1842–1862.

Lukutaito Hyvä Huono Ei merkintää Yhteensä
Synt. –1800 16 % 15 % 69 % 341
1801–1810 29 % 15 % 56 % 187
1811–1820 49 % 19 % 32 % 407
1821–1826 62 % 21 % 17 % 281
1827–1833 57 % 10 % 33 % 197
Yhteensä 594 236 583 1413 henkilöä

42 % 17 % 41 % 100 %

53. OMA, IK 11, Pyhäjärven rippikirjat 1842–1847. Eivät sisällä kaikkia kinkeripiirejä.
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Taulukko 6. Pyhäjärven kinkerien lukumerkinnät rippikirjojen mukaan vuosina 1855–
1862 54.

Taulukkojen mukaan kinkereillä hyvin lukeneiden prosenttiluku 42 kaksinkertaistui
81:een 20-vuotiskaudella 1842–1862. Merkintää vailla olleiden eli lukutaidottomien pro-
senttiosuuden pieneneminen lähtötilanteen 41 prosentista 2 prosenttiin kertoo ainakin jon-
kin verran lukemaan pystyvien määrän voimakkaasta kasvusta. Verrattaessa kinkerimer-
kintöjä ehtoollisella käyneiden saamaan arvosteluun voi havaita, että vuonna 1846 ehtool-
lisella käyneiden taito on ollut kinkeriosaamista parempi. Vuoteen 1856 tilanne on tasoit-
tunut. Prosenttiluvut osoittavat myös laadun parantumista. Merkintää vailla olleiden luku-
määrä on selvästi laskenut, kun samalla huonosti lukeneiden määrä oli pysynyt suhteessa
samana. Vertailu Ylivieskaan osoittaa kehityksen olleen samansuuntainen sekä aikaan että
ikäryhmiin nähden, joskin voi päätellä Pyhäjärven kulkeneen hieman Ylivieskaa jälessä.
Kummankin seurakunnan taulukot vahvistavat käsitystä, että lukutaitaito parani ajan
myötä tultaessa 1830-luvulta vuoden 1850-luvun lopulle. Näin perinteisten, ankarienkin
menettelytapojen avulla kansan lukutaito kehittyi monin paikoin verraten pitkälle. Erityi-
sesti herännäisseuduilla kansa alkoi käsittää kirjastalukemisen arvon. Sitä todistaa Raa-
mattujen ja muiden hengellisten kirjojen, käsinkirjoitettujen kirjeiden ja saarnatekstien
sekä niiden kopioiden leviäminen. Herännäispapit tarkoittivat usein sananviljelyllä juuri
lukemista ja edistivät kirjallisuuden levittämistä. Toisaalta kirkollisen kansanopetuksen
tapoja arvosteltiin 1800-luvulla kovastikin, varsinkin luetun käsittäminen oli kritiikin
kohteena.55

5.2 Opetuksen puolesta

5.2.1 Kirkkolain käsittely

Vuodelta 1686 olevan kirkkolain uudistaminen aloitettiin vuonna 1817. Mutta työ eteni
niin verkkaisesti, että vasta vuoden 1842 lopulla lakitieteen professori J.J. Nodrström otti
käytännön valmistelun tehtäväkseen. Sitten ehdotus valmistui niin nopeasti, että kirkkola-
kikomitean hyväksymä työ painettiin vuonna 1845. Senaatti päätti pyytää vuoden 1847

Lukutaito Hyvä Huono Ei merkintää Yhteensä
Synt. –1800 40 % 53 % 7 %  73
1801–1810 66 % 34 % 0 %  58
1811–1820 69 % 29 % 2 % 116
1821–1826 84 % 16 % 0 %  69
1827–1833 87 % 11 % 2 %  92
1834–1840 99 %  0 % 1 % 145
1841–1847 94 %  5 % 1 % 162
Yhteensä 580 124  11 715 henkilöä

81 % 17 % 2 % 100 %

54. OMA, IK 11, Pyhäjärven rippikirjat 1842–1847. Eivät sisällä kaikkia kinkeripiirejä.
55. Lagus II 1935, 86, Halila I 1949, 86, Laitinen 1953, 41, 43, Iisalo 1968, 63, Iisalo 1988, 57–58.
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loppuun mennessä siitä lausunnot hovioikeuksilta, maaherroilta, yliopistolta, tuomiokapi-
tuleilta sekä papistolta. Myös yksittäisille henkilöille tarjottiin mahdollisuus tehdä huo-
mautuksia.56

Esitys sai yleisesti voimakasta vastustusta. Erityisesti tunnustuksellisuuden lieventämi-
nen, konventikkelikiellon säilyttäminen ja vahva piispan aseman korostaminen järjestys-
muodossa olivat kritiikin kohteina. Mielipiteet tulivat näkyviin paitsi virallisissa lausun-
noissa myös runsaissa sanomalehtikirjoituksissa.57 Herännäispapit ottivat lakiehdotuk-
seen varsin yksimielisesti jyrkän hylkäävän kannan. Mahdollisesti yhteinen strategia luo-
tiin Lapualla Malmbergin pappilassa vuonna 1846 pidetyissä häissä, joissa Laguksen apu-
lainen Henrik Schwartzberg oli paikalla monien muiden pappien joukossa. Todennäköi-
sesti L. Stenbäck ja von Essen vaikuttivat merkittävästi kannanmäärittelyyn. Yhteistyö-
hön viittaa se, että eri seuduilta annettujen lausuntojen keskeiset kohdat ovat samoja,
vaikka järjestys saattoi vaihdella. Pääkohdat olivat seuraavat:
1. Vastustetaan tunnustuspohjan kaventamista
2. Konventikkelikielto kristillisyyden tukahduttajana on poistettava
3. Vaadittiin kirkon autonomiaa
4. Kirkkolakiehdotus horjuttaa kirkon perusteita.58

Lagus kirjoitti seuraavan vuoden lokakuussa Wegeliukselle tyytyväisenä lakiehdotuk-
sen saamasta vastustuksesta. Hän oli ilmeisen iloinen, että Vaasan läänissä oli hänen kuu-
lemansa mukaan sujunut hyvin huomautusten suhteen.59 Laguksella lienee ollut huomat-
tavaa vaikutusta ainakin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan herännäispapiston mielipiteisiin.
Asiasta käydyn kirjeenvaihdon mukaan Oulun läänin kuvernööri Lagerborg pyysi omaa
lausuntoaan varten Lagukselta asiantuntija-apua. Se oli merkittävä tunnustus viranomai-
sen taholta pietistipapille, josta oli edellisellä vuosikymmenellä tehnyt ilmoituksia ylem-
mälle taholle. Lagus itse sanoi toimittavansa huomautukset heti kuvernöörille, kun saa ne
valmiiksi ja niihin muutamia allekirjoituksia. Läänistä ne postitetaan edelleen senaattiin.
Hänellä oli löytöjen perusteella kaksikin lausuntokonseptia, joista laajempi oli se, jonka
Schwartzberg oli puhtaaksikirjoittanut ja jonka hän lähetti Ouluun. Tämän lisäksi
Schwartzbergin täydentämä Laguksen kirjoitus oli Iin kappalaisen J.M. Stenbäckin käy-
tössä. Hän ja kaksi naapuriseurakuntien pappia toimittivat senmukaisen lausunnon Oulun
lääninrovastin välityksellä Turun tuomiokapitulille.60

Laguksen huomautukset sisälsivät aluksi hänen tapansa mukaisen historiallisen katsa-
uksen ja arvion voimassa olevaan kirkkolakiin. Hänen mielestään se oli kurilla ja rakkau-
della valvonut oppia ja tapoja. Nyt ajan henki vaati kaiken muuttamista. Tässä sattui niin,
että lakiuudistuksen laati taitava juristi, jolle kuitenkin kirkon sisäinen olemus oli vieras.

56. Kansanaho 1954, 77–78. Vuonna 1817 vietetyn uskonpuhdistuksen riemujuhlan yhteydessä vireille pannun
kirkollisen uudistustyön eräs tavoite oli kirkkolain kokonaisuudistus. Senaatti käsitteli asiaa 1848 ja palautti
sen komiteaan. Käsittelyyn tuli tauko arkkipiispan vaihdoksen ja poliittistenkin syiden takia. Lakiuudistus
eteni vasta arkkipiispa Bergenheimin aikana 1850-luvulla ja kirkkolaki saatiin professori F.L. Schaumanin
laatimana v. 1869. Lagus II 1935, 57–77, Krook 1938, 116, Krook 1947, 199, Laitinen 1953, 228, Kansan-
aho 1954, 77–79, Vuorela II 1980, 332–336.

57. Wasa Tidning 35–36/1847, Vuorela 1980, 333.
58. Karjalainen 1988, 202–242.
59. Lagus II 1935, 153–154, Raittila 1981, 232, 244.
60. Lagus II 1935, 154, Krook 1938, 117, Krook 1947, 316–317, Raittila 1991, 232. Jonas Laguksen lisäksi

Henrik Schwartzberg, Zachris Castren, Anders ja Carl Johan Engelberg sekä Carl August Odenwal allekir-
joittivat arvostelulausunnon. Laitinen 1953, 228.
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Siten lempeän evankeliumin sijaan tuli rangaistuskokoelma. Sitten hän esitti kirkkolailta
edellytettävät kolme perusvaatimusta. Ensiksi se ei saa loukata hallitsijan vakuuttamia
kansalaisten vapauksia ja oikeuksia. Toiseksi se ei saa löysentää tunnustuksellisuutta eikä
heikentää perinteisen opin selkeyttä. Kolmanneksi se ei saa vastustaa evankeliumin
tavoitteita tai estää hengellisen elämän kasvua. Näissä kohdin puutteellista kirkkolakia ei
pidä hyväksyä.61

Tämän periaatteellisen tavoitteenasettelun jälkeen hän suoritti yksityiskohtaisen tar-
kastelun. Siinä hän käsitteli varsin kriittisesti kirkon tunnustuspohjan horjuttamista, kon-
ventikkeliplakaatin säilyttämistä, kirkkokurin lieventämistä ja pappisvaltaista hallinto-
mallia. Nimenomaan kaksi ensinmainittua olivat olleet heränneille merkittäviä olemassa-
olon kysymyksiä, joiden puolustaminen oli Lagukselle perin tärkeää. Kirkkolakiesityk-
sessä ei ollut mainittu kaikkia vuoden 1686 lain tunnustuskirjoja. Lagus näki tunnustuk-
sellisen perustan kaventuvan, kun historiallinen jatkuvuus oli hylätty. Siten on ymmärret-
tävää, että hän kiinnitti huomiota asiaan. Hän kirjoitti muun muassa, että tässä oli avattu
ovi neologeille selittää pyhiä tekstejä mielihalunsa mukaan. Raamatun mukainen, puhdas
ja kehitelty oppikäsite oli kirkon elinelementti.62

Konventikkelikiellon sisällyttäminen lakiehdotukseen oli historiallisen ajattelun perua.
Se sisältyi vielä tähän niin kutsuttuun Nordströmin lakiehdotukseen, mutta sai voimak-
kaan hylkäävän arvostelun muiltakin tahoilta eikä vain heränneitten suunnalta. Ajan ylei-
nen mielipide oli kypsymässä pitämään sitä epätarkoituksenmukaisena, mikä oli myös
Oulun lääninhallituksen kanta. Taistelussaan plakaattia vastaan Lagus koki lakiehdotuk-
sen rajoittavan uskonnollisen elämän harjoittamista ja ilmentämistä. Kuten hänen aiem-
missakin ilmaisuissaan, hänen keskeiset kysymyksensä olivat nytkin opetuksen vapaus,
sen tapa ja kenellä siihen oli oikeus. Hän halusi turvata sillä liikkeen toimintaa. Niihin
kohdistuvat vaatimukset eivät olleet liberaalien ajamaa uskonnon vapautta, vaan ne oli-
vat kristillisen seurakunnan vapautta eikä yksilön. Lagus leimasikin ajan vapaamielisen
harrastuksen kulkutaudin tapaiseksi ilmiöksi.63

Jonas Lagus käsitteli seurakysymystä neljältä taholta. Ensinnäkin hän pohti niiden
oikeutusta seurakuntatyönä. Hän totesi, että harhaoppisten käsitysten ja puhdasoppisesti
Sanaa lukemaan, laulamaan ja rukoilemaan kokoontuneiden välillä oli ero. Edelliset myr-
kyttivät kirkkoa ja jälkimmäiset ylläpitivät ja ravitsivat kirkon jäsenten hengellistä elä-
mää. Siksi ei pidä sekoittaa millään tapaa harhaoppia ja kristillistä kokousta kirkkoraken-
nuksen ulkopuolella. On suorastaan outoa, että lakiehdotus vielä olisi sitomassa evanke-
lis-luterilaisia vuoden 1726 käsityksiin, jotka oikein tulkittuina koskivat väärä- ja harha-
oppisia. Onhan siitä ajasta kulunut yli vuosisata.64

61. Lagus II 1935, 61–63.
62. Lagus II 1935, 58–75. Ruotsi-Suomessa oli v. 1663 hyväksytty ns. yksimielisyyden kirja ( Lier Concor-

diae), joka sisältyi v. 1686 kirkkolakiin. Siihen kuuluivat seuraavat asiakirjat: kolme vanhaa kirkon tunnus-
tusta eli Apostolinen, Nikaian-Konstantinopolin ja Athanasiaksen uskontunnustus, Augsburgin tunnustus ja
sen puolustus, Schmalkaldenin asiakohdat, Lutherin Vähä ja Iso katekismus sekä yksimielisyyden ohje.
Ruotsin ja siten Suomenkin kirkossa tunnustuskirjoihin kuului lisäksi v. 1593 Upsalan kokouksen päätös,
joka jäi pois meillä v. 1869 kirkkolaista. Lagus II 1935, 63–64, Laitinen 1953, 96, Pirinen 1990, 15–27.

63. Lagus I 1933, 189, Lagus II 1935, 62, 65–67, Ruuth 1936a, 159–160, Juva 1950a, 214, Laitinen 1953, 207–
208. Kansanaho 1954, 79, Raittila 1981, 231.

64. Lagus II 1935, 65. Konventikkeliplakaattiin ja sitä täydentäviin säädöksiin liittyviä esivallan toimenpiteitä
silloisia uskonnollisia liikkeitä vastaan 1700-luvulla. Esim. Ruuth 1936 a, 150–157.
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Toiseksi hän kosketti kysymystä, kuka sai opettaa ja missä sekä mikä oli hänen käsi-
tyksensä papin virasta. Hänestä pappi oli julkinen opettaja, jolla oli oikeus, vapaus ja vel-
vollisuus opettaa kirkossa ja sen ulkopuolella Raamatun ja tunnustuskirjojen mukaan.
Maan hengellinen hallitus oli antanut tuon oikeuden kutsuessaan hänet tehtävään. Seura-
kunnassa kaikilla kristityillä oli hengellinen pappeus kristillisessä yhteiselämässä, mutta
Jumalan erikseen säätämä virka oli välttämätön. Virkoja on vain yksi, joskin siinä oli
useita tehtäviä erilaisin valtuuksin. Niihin vaadittiin laillinen kutsumus. Se oli olennai-
sesti opetusvirka, johon eivät ensisijaisesti kuuluneet hallinnolliset toimet. Painopisteenä
oli sanan kautta puhutteleva Kristus. Hän kirjoitti, että ehdotuksen tekijä halusi säilyttää
uudessakin laissa entisen häpeällisen tavan, joka tyrannimaisesti käsitteli nuoria ja yli-
määräisiä pappeja. Siinä haluttaisiin puuttua heidän tähän saakka kyseenalaistamattomaan
vapauteensa ja oikeuteensa opettaa kuulijoita kirkon ulkopuolella ilman kirkkoherran
lupaa. Tämä olisi suurin loukkaus, joka kohdistui papistoon, jos heitä kiellettäisiin puhu-
masta Jumalan sanan ja omantuntonsa mukaan. Se asetti ylimääräiset viranhaltijat hanka-
laan tilanteeseen, suorittaa tehtäväänsä vain esimiehen luvalla. Näillä oli valta määrätä
alaisensa työhön, mutta ei ole lakia, joka oikeutti heidät kieltämään opettamisen ylimää-
räisiltä silloin, kun nämä halusivat, siihen oli tarve ja heidän omatuntonsa sitä vaati. Paitsi
papistoa se loukkasi myös hallitsijan vakuutusta säilyttää vapautemme nyt ja tulevaisuu-
dessa. Jokainen papiksi vihitty sai opettaa niin kauan kuin hänen oppinsa oli puhdasta.
Hänhän oli vastuussa kutsumuksestaan elävän Jumalan edessä ja olisi inkvisitiomaista
sitoa hänen vapaa omatuntonsa.65

Kolmanneksi hän tarkasteli hartauskokouksia kristillisyyden näkökulmasta. Hän
ihmetteli, kuinka oli käsittämätöntä, että kyseinen kielto voi edes tulla esille meillä. Oli-
han maassa usko tärkeää kristittyjen keskinäiselle yhteydelle, jossa vaalittiin jokaiselle
rakkainta ja tärkeintä ajassa ja iäisyydessä. Saatiinhan kaikissa muissa kokouksissa, joissa
jumalisuus ja hyvät tavat vaarannettiin, käydä esteettä. Tällaisia olivat tanssiaiset, musiik-
kiesitykset, pelit ja teatteri. Jopa porttolat olivat etuoikeutettuja. Mutta vain niitä, jotka
kerääntyivät yhteen hartausseuroissa kirkossa tai sen ulkopuolella, vainottiin. Neljän-
neksi hän totesi seurojen yhteiskunnallisen kasvattavan merkityksen. Hän toi esille, miten
rauhalliset ja lainkuuliaiset ihmiset, jotka eivät suinkaan olleet halveksineet kirkkoa,
mutta kokoontuivat muuallakin kuin sen rakennuksissa, olivat kirkollisen, maallisen ja
inhimillisen järjestyksen ystäviä.66

Lagus piti kiinni vanhan kirkkolain vaatimista opetusmuodoista. Katekismussaarnoja
ja niiden kuulusteluja ei saisi poistaa. Hänen mielestään tämä yleisesti maalla vallinnut
tapa oli hyvä. Siksi olisi säilytettävä vanhan kirkkolain säädös, että ruoduttain tai vastaa-
vasti osallistuttaisiin siihen eikä ehdotuksen mukaisesti vapaasti. Kaikkien olisi edelleen
osallistuttava kinkerikuulusteluihin, rippikouluun ja konfirmaatioon, eikä vapauden
nimissä sallittaisi erioikeuksia ja helpotuksia niin sanotun sivistyksen nimissä.67 Kirjoi-
tuksessaan Lagus totesi, kuinka tähän saakka oli pantu paljon painoa opetukseen ja myön-
netty uskonnollisen tiedon tärkeys. Hänellä opetus ja usko kuuluivat yhteen, joten hän
kysyikin, miten kävisi nyt, jos suostuttaisiin lakiluonnoksessa esitettyihin vapauksiin esi-
merkiksi sivistyneelle säädylle kinkerikuulustelusta tai nuorisolle annettaisiin helpotusta

65. Lagus I 1933, 68, 160, Lagus II 1935, 65–66, 71–73, 74–75, 80, 88, Laitinen 1953, 187, 189, 197, 199–201.
66. Lagus II 1935, 67.
67. Lagus II 1935, 68–71. 
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rippikoulusta. Tässä yhteydessä hän pohti myös, mitä sivistys oikeastaan oli. Oliko se
pukeutumista, seurustelutapoja, taitoja vai tietoja? Hän päätyi todistelemaan, kuinka niin
sanotulla maallisella sivistyksellä ja kristinuskolla oli melkoinen ero. Sivistyneelle sää-
dyllekin oli annettava sitä katekeettista opetusta, jota oli muun muassa lukukuuluste-
luissa. Rippilasten tavoitteiden keventämistä hän ihmetteli, kun muualla päinvastoin
korostetaan tiedon vaatimuksia. Esitetty ulkoluvun hylkääminen johtaisi vähitellen vie-
raantumiseen opiskelusta ja oppimisesta. Kun samalla sekä rippikoulua että julkista kas-
teenliiton uudistamista eli konfirmaatiota löysättäisiin, ei hänen mielestään voi välttyä
ajatukselta, että Suomen kirkko kulkisi kohti tietämättömyyttä.68

Lagukselle oli tärkeää järjestyksen säilyminen jumalanpalveluksen aikana, ja hän
paheksui kirkkolakiehdotuksessa esitettyä mielestään löysää kirkkokuria. Samassa yhtey-
dessä hän totesi heränneitten olleen kirkollisen, inhimillisen ja kansalaisjärjestyksen ystä-
viä ja opettaneen hillitsemään pyhäpäivisin vallinnutta juoppoutta, tappeluita ja muita
syntejä sekä edistäneen jumalista ja työteliästä yhteiskuntaelämää.69 Kirkkokuri sisältyi
kirkkolakiin ja sen tavoitteena oli kasvattaa kansaa jumalanpelkoon. Sen pyrkimyksenä
oli kristillisen kurin ja tavan säilyttäminen ja kirkollisen elämän lujittaminen seurakun-
nassa rangaistustenkin avulla.70

Lagus kävi taistelua lakiehdotusta vastaan, kun se oli lisäämässä ylemmän papiston
valtaa ja oikeuksia. Hän piti esitettyä hallintomallia varsin pahana. Kirkkolakikomitea
nimittäin ehdotti kirkolliskokousta vastaavaksi elimeksi yleistä pappeinkokousta, joka
koostuisi varsin suppeasta piiristä. Siihen tulisi kuulumaan itseoikeutettuina jäseninä piis-
pat, joku tuomiokapitulin edustaja ja kirkkoherrojen valitsemana yksi kirkkoherra kusta-
kin rovastikunnasta. Alempi papisto ja muut yhteiskuntaluokat eivät saisi osallistua lain-
kaan edes sen valintaan. Pappisvallan mukana asiat joutuisivat yhden ainoan säädyn
käsiin, kun käsiteltäisiin oppia, opetusta ja elämää. He tahtoivat yksin päättää näistä:

”Ilman, että valtakunnan muilla säädyillä on siihen yhtäläinen valta kuin heillä,
niin täytyy heitä muistuttaa, että kirkko ei ole pappia, vaan pappi kirkkoa varten,
jonka palvelija hän on, mutta ei sen herra.”71

Lagus edusti siis kantaa, että valtiosäätyjen valta on parempi kuin pappisvalta. Voi
panna merkille, että Oulun lääninhallituksen lausunto oli samansuuntainen ja perustui
Laguksen ajatuksiin. Siinä pidetään suunniteltua pappien kokousta mahdottomana ajatuk-
sena. Ei olisi pitänyt edes julkistaa sellaista, että kansalaisten pyhimmistä asioista päät-
täisi vain niin sanottu ylempi papisto. Lääninhallitus esittikin, että kyseinen luku poistet-
taisiin tai korvattaisiin uudella, jonka sisältö perustuisi edustuksellisemmalle pohjalle.72

Lagus suositteli lausuntonsa lopulla eräänlaista kirkkopoliittista ohjelmaa korkeille viran-
omaisille. Hän esitti, että annettaisiin papeille rajoittamaton opetusvapaus niin kauan,
kuin oppi säilyy puhtaana. Loppupontena hän totesi, ettei lakiehdotus täytä hänen asetta-
miaan kolmea perusehtoa. Hän päätti lausuntonsa pyynnöllä, että Suomen kirkko saisi
vielä pitää vuoden 1686 kirkkolakinsa.73

68. Lagus 1829, 88–95, Lagus II 1935, 69–70.
69. Lagus I 1933, 193–194, Lagus II 1935, 62.
70. Kuusisto 1931, 369–379.
71. Lagus II 1935, 73–75, Laitinen 1953, 228–229, Pirinen 1980, 138.
72. Kansanaho 1954, 86–87.
73. Lagus II 1935, 74–75, Krook 1947, 320–321.
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5.2.2 Näytelmän avulla opetuksen asialla

Vuonna 1851 painettiin Ruotsissa, Falunissa, näytelmäkirjanen, jonka nimenä oli ”Satans
Raseri i den Christna verlden” ja alaotsikkona ”Skådespel, framstäldt till Väckelse och
Varning för alla, i alla stånd och åldrar”. Sille ei ole merkitty tekijää, mutta tyylin ja sisäl-
lön perusteella sitä voi pitää Jonas Laguksen työnä. Näytelmän julkaiseminen Ruotsissa
saattoi olla sensuuripoliittinen toimenpide, jolla haluttiin kiertää painatuskieltoa. Mutta
toisaalta sillä voitiin pyrkiä laajempaan levikkiin. Olihan Lagus taloudellisten syiden
takia esittänyt jo aiemmin ”Tidningar i Andeliga Ämnen” tilauttamista Ruotsissa.74

Laguksen näytelmä joutui tekemisiin sensuurin kanssa useitakin kertoja vuoden 1850
kieliasetuksen ja seuraavana vuonna täsmennetyn sensuuri- ja tulliviranomaisten työnjaon
perusteella. Käytännössä tuontikirjojen runsaus, tarkastajien vaihtumiset ja keskinäiset
mielipide-erot vähensivät rajoitusten tehoa. Niinpä sensuurikomitea kielsi toukokuussa
1853 ”Satans Raserin” maahantuonnin ”räikeän pietistisenä” teoksena. Kirjaa yritettiin
kuitenkin kuljettaa Ruotsista ja painattaa täällä. Joulukuussa 1857 eräs komitean jäsen
antoikin tuontiluvan, jonka komitea peruutti toukokuussa 1859. Samaan aikaan Kuopion
tuomiokapitulissa tarkastettiin näytelmän suomennos ”Saatanan riehuminen kristityssä
maailmassa”. Kapitulin mielestä kirjoitus oli sopimaton eikä siten tuottaisi ”mielenylen-
nystä”, joten se kielsi käsikirjoituksen painamisen vuoden 1850 kieliasetuksen nojalla.
Tuomiokapitulit huolehtivat 1850-luvulla tarkasti suomenkielisten painokirjoitusten moit-
teettomasta kielestä ja muodosta varsinkin pedagogiselta näkökannalta.75

Näytelmän keskeinen teema oli saatanan taistelu Kaikkivaltiasta vastaan. Kansanih-
misten eniten käyttämä oppi- ja hartauskirja oli heränneillekin tärkeä virsikirja. Se sisälsi
sitä, mitä tarvittiin noudatettaessa hyviä kirkollisia tapoja ja pysyttäessä oikeassa opissa.
Silloin käytössä olleen vuoden 1701 ”Vanhan virsikirjan” maailmankuva oli keskiai-
kaista perua. Se hallitsi myös Laguksen näytelmää. Siinä maailma oli kolmikerroksinen.
Taivas, maa ja helvetti muodostivat historiallisen näyttämön, jossa hyvän ja pahan henki-
vallan taistelu tapahtui. Virsikirjan mukaisesti näytelmäkin tulkitsi pahan valtakunnan
syntyneen enkelien lankeemuksen kautta. Kristuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsi
ratkaisuvaihetta, mutta kamppailu jatkuu vielä maailmantuomioon saakka. Koska Juma-
lan opettava sana oli maanpäälliselle seurakunnalle tärkeä, saatana hyökkäsi sitä vastaan.
Sen aseina olivat pimeys eli tietämättömyys, kapina, uni, harhaoppi ja riitaisuus.76

74. TAÄ 4/1836, Lagus I 1933, 179, Krook 1947, 95, 303. V. 1850 keisari Nikolai I:n käskykirjeellä annettiin
meillä uusi sananvapautta rajoittava kieliasetus. Se koski tosin vain suomenkielistä kirjallisuutta ja tähtäsi
siten varsinaiseen kansaan. Sen mukaan sai suomeksi julkaista ainoastaan sellaisia uusia kirjoja, jotka eivät
sotineet yleisiä sensuurimääräyksiä vastaan ja joiden kirjoitushenki ja esitystavan tarkoitus oli pelkästään
uskonnollinen hartaus tai taloudellinen hyöty. Kokonaan kielletyksi määrättiin tiedot valtiota koskevista
uutisista ja ulkomaisista rikoksista. Samoin kiellettiin poikkeuksetta suomenkielisten alkuperäisten tai
käännettyjen romaanien painatus, vaikka se muille kielillä olisikin sallittu. Syksyllä 1853 syttyneen itämai-
sen sodan aiheuttaman poliittisen jännityksen seurauksena kieliasetusta lievennettiin. Silloin kehotettiin
sensuurikomiteaa esittämään painatuslupa kaikille suomenkielisille teoksille, jotka katsottiin tarpeelliseksi
kansanopetuksessa tai moraalisesti hyödyllisiksi. Aho 1958, 228, Silfverhuth 1977, 259.

75. OMA, KTA, tuomiokapitulin ptk. 15.6.1859, OMA, KTA, XI:47, Imprimatur- anomukset, Silfverhuth
1977, 246, 256, 258, 274. Todettakoon, että näytelmä on esitetty Ylivieskassa lähetysjuhlien yhteydessä
1980-luvulla paikallisen nuorisoseuran toimesta.

76. Lagus I 1933, 180–181, 183, 186–187, 189, 190, 198–199, 202, 204, 208, Kares II 1950, 11, 61, Sainio
1951, 497–500, Niemi 1954, 26. 
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Laguksen valinta juuri näytelmän muotoon rakennetusta esityksestä oli todennäköi-
sesti hyvin harkittu. Se ja ulkopuolisina kohtauskertojina käytetyt henget antoivat kirjoit-
tajalle mahdollisuuden pohdiskelevaan esitykseen. Itse teoksella ei ole sanottavasti tai-
teellista arvoa, mutta se valaissee osaltaan herännäishistoriaamme. Hän todella vyörytti
esiin, mitä 1840-luvulla ajassa liikkui. Se sisälsi tekijän arviointia siitä. Sitä voi pitää
myös yrityksenä luoda yleiskatsaus pietistiseen elämän- ja maailmankatsomukseen. Esi-
tettävyyden kannalta liian pitkien, esitelmän luontoisten vuoropuheluiden välityksellä hän
saattoi käsitellä poleemisesti tarpeellisena pitämiensä ajankohtaisten tapahtumien ja aat-
teiden välienselvittelyä, joka hallitsikin läpeensä teosta. Todennäköisesti kirjanen olikin
tarkoitettu palvelemaan tätä tarkoitusta ja nimenomaan lukemalla. Näin hän pystyi perus-
tellusti käyttämään sopivia roolihahmoja esittämään oman pietistisen näkemyksensä ja
opetuksensa käsitteen laajassa merkityksessä. Hän toi avoimesti tai salanimillä esille ilmi-
öitä, joissa näkyi saatanan riehunta sekä Suomessa että koko Euroopassa.77

Lagus johdatteli aiheeseen otteella Lutherin kirjoituksesta, jossa paholainen kuvattiin
mahtavana herrana. Itse näytelmän alun pitkässä yksinpuhelussa saatanan ivanaurun
aiheena oli Voltairen ja Holbachin ajattelu sekä 1840-luvulla kiistojen kohteena olleen
Straussin teologinen radikalismi. Näistä viime mainitun akuutti vaikutus kuului Laguk-
sen aikaan, joskin jatkui vielä hänen jälkeensäkin. Vaikka sensuuri tehokkaasti esti
Straussin uskontofilosofian tulemasta Suomessa tunnetuksi, Lagus tuntui olevan hyvin
perillä hänen aatemaailmastaan ja ympärillään käydyistä kiistoista Keski-Euroopassa ja
Ruotsissa. Hän koki tämän ajatukset tuomittavina. Siten hän liittyi valtakunnan viralliseen
ja yleiseen käsitykseen.78

Lagukselta ei ollut jäänyt huomaamatta Keski-Euroopassa vilkastunut uskonnollistie-
teellinen harrastus. Hän sijoitti näytelmäänsä keskustelun, jossa oikeustieteen professori,
teologi ja valtiosihteeri keskustelivat tieteen vaikutuksesta ihmiseen. Viimeksi mainitut
edustivat virallisen kirkon ja valtion yhtenevää neologista ja valistusfilosofista kantaa,
että tiede on johtanut ihmiskunnan barbaarisuudesta uskonpuhdistukseen ja hyvinvointiin.
Lagus esitti oman mielipiteensä oikeusoppineen pitkässä perustellussa puheenvuorossa.
Vastineen mukaan juristi ei hylkää tiedettä tieteenä, mutta ei barbaarisuus johdu sen puut-
teesta. Tiede ei voi pönkittää maallista onnea. Tämän päivän kapinallisuus todistaa sen.
Saatana on muuttanut tieteen oppineitten pääuskonnoksi ja nykyisen elämänmenon perus-
taksi. Tiede rikkoi ensimmäisen käskyn, sillä se alkoi palvella omaa järjen löytämää
kuvaa, joka veti pois Jumalasta. Hän kysyikin: ”Mikä maa on tieteen avulla tullut kristilli-
sesti paremmaksi?” Mitä enemmän filosofia saa valtaa, sen kelvottomammaksi tullaan

77. Rosendal III 1912, 328, Lagus I 1933, 179–208, Krook 1947, 303, 324.
78. Lagus I 1933, 180, Juva 1950a, 64–68, Silfverhuth 1977, 246. Paul Henri Thiery Holbach (1723–1789),

alkuaan saksalainen vapaaherra ja sittemmin ranskalainen, oli ensyklopedisti, materialistinen ja ateistinen
filosofi, jonka pääteosta ”Systeme de la nature” vuodelta 1770 on sanottu ”materialismin raamatuksi”.
Otava 3 1962. Francois Marie Voltaire (1694–1778) oli historiasta yleisesti tunnettu kuuluisa ranskalainen
valistuskirjailija. David Friedrich Strauss (1808–1874) kuului ns. vasemmisto-hegeliläisiin, joka esitti radi-
kaalin kantansa v. 1835 teoksessaan ”Das Leben Jesu”. Hän pyrki osoittamaan epähistorialliseksi kaikki
luonnonlakien kanssa ristiriitaiset evankeliumien kertomukset tulkiten ne alkuseurakuntien mytologiaksi.
Kirja käännettiin lyhennettynä ruotsiksi 1840-luvun alussa ja se herätti myrskyisän keskustelun. Sensuuri-
komitea ei päästänyt sitä Suomeen. Mainittakoon, että J.V. Snellman tapasi Straussin Saksassa ja osallistui
Ruotsissa hänestä käytyyn kiistaan puolustaen häntä lähinnä vapaan opettamisen eikä niinkään opin kan-
nalta. Strauss ajautui vanhemmiten 1870-luvulla yhä jyrkempään radikaalifilosofiaan. Juva 1950a, 64–67,
Manninen 1986, 93, 145–147.
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ottamaan vastaan parannusta. Hän pyysi kertomaan, miten he kumoaisivat hänen väit-
teensä. Vallitsi syvä hiljaisuus eikä vastaväitteitä ilmaantunut. Verrattaessa tätä Laguksen
kantaan toisissa tilanteissa ne yhtyvät äskeiseen.79

Siirtymänä seuraavaan aiheeseen näytelmässä viitattiin Paavo Ruotsalaisen viimeisinä
elinvuosina alkaneeseen ja hänen kuolemansa takia keskenjääneeseen käräjöintiin kos-
kien hänen juoppouttaan sekä Kalajoen käräjiä. Lagus ei voinut olla koskettamatta Euroo-
pan suurta tapahtumaa eli vuoden 1848 poliittisia vallankumouksia, Euroopan ”hullua
vuotta”. Näytelmän kerronta käsitteli hänen yhteiskunnalista puntarointiaan. Hänen tar-
kastelukulmansa oli luterilaisen kolmisäätyopin ja huoneentaulun mukaisesti lojaalisuus
lailliselle esivallalle ja siten kapinallisten paheksuntaa. Se oli samansuuntainen kuin ylei-
nen mielipide Suomessa, joskin eri perusteella. Muun muassa kansallisen herätyksen tulk-
kina Topelius korosti sanomalehdessä varovaisuutta yleisen rauhan takia. Lagus koki ajan
yhteiskunnalliset muutokset ja vallankumoukset hälyttävinä. Hän oli huolestunut epäva-
kaista oloista ja uusista aatteista. Hän tuomitsi ne ja piti kiinni perinteisestä sääty-yhteis-
kunnasta. Kuten todellisuudessa, niin näytelmässäkin, kapinoinnin leviämiskeskus oli
Pariisi. Sieltä vapauden hulluudesta ja paremmista päivistä uneksiva aate ulottui koko
Eurooppaan, joka muistutti hullujenhuonetta. Ylioppilaspojat olivat oppineisuudessaan ja
vapauden vaatimuksissaan unohtaneet Raamatun, sekaantuivat valtion asioihin ja uhkasi-
vat äänekkäästi kapinallaan kumota nykyisen laillisen järjestelmän. Parrattomat nulikat
halusivat hajoittaa valtakuntia, joita isät olivat rakentaneet vuosisatoja. He tahtoivat pys-
tyttää tilalle uusia, joiden perustana olisi vapauden huuma. Varoittavaksi esimerkiksi nos-
tettiin kadotuksesta esille aikaisempia vallankumouksellisia. He yrittivät päästä kerto-
maan nykyisille, miten se vimmattu vapauden palo, joka sai heidät tekemään tihutöitä
laillista hallitusta vastaan, oli saatanan työtä. Rikos valtiota vastaan oli myös rikos Kaik-
kivaltiasta vastaan.80

Kohtauksessa, joka vastasi Turun synodaalikokousta vuonna 1842, herännäisseurat ja
niiden puolustus oli tämän kohdan keskeinen aines. Tässä näytelmän osassa Suomen
valistushenkinen kirkon johto, papisto ja niiden herännäisyyttä kahlitseva toiminta joutui
arvostelun kohteeksi. Lagus aloitti pitkän puheenvuoron seuraavasti:

79. Lagus I 1933, 182–186. Ks. Laguksen kantaa Lagus 1829, 88–95 ja Lagus I 1933, 106–108 keksinnöistä,
valistuksesta ja teologiasta.

80. Lagus I 1933, 186–190. Ks. Talonen 2000, 174–176 Lars Levi Laestadiuksen (1800–1861) käsityksiä
saman ajan yhteiskunnallisesta ilmastosta. Vuoden 1848 tapahtumat eli ns. Euroopan hullu vuosi alkoi hel-
mikuun vallankumouksesta Ranskassa. Liikehdintä levisi nopeasti Italiaan, Itävaltaan, Saksaan ja Tans-
kaan. Unkarissa alkoi taistelu vapautumiseksi Itävallasta. Belgiassa, Espanjassa ja Sveitsissä lähdettiin bar-
rikaadeille. Tukholmassakin mellakoitiin. Liberaalit johtivat tätä kansojen taistelua hallitusten pakkovaltaa
vastaan. Siinä vapaamielisyys ja kansallisuusaate nivoutuivat yhteen tosin hyvinkin monimuotoiseksi
vapaus- ja vallankumousliikkeeksi. Vyöry yllätti hallitukset, mutta vapausliikkeiltä puuttui voimaa ja van-
hoilliset pääsivät lopulta takaisin valtaan. Helsinkiin tieto tuli Ranskasta parissa viikossa. Se otettiin innos-
tuksella vastaan, mutta oltiin varovalla kannalla – ”taputettiin sivustakatsojana”. Juva-Juva 1966, 262–268.
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”Hämmästyn pappissäädyn runsaslukuisessa joukossa, joka julistaa Herrani Jee-
suksen Kristuksen evankeliumia, useimpien sydämissä olevaa vihaa elävää
totuutta vastaan. Jumalan hengen ääni, joka viimeisenä aikana puhuu kaikille sydä-
mille ja omilletunnoille, on herättänyt sekä opettajia että kuulijoita elävään ja
vakavaan huoleen pelastuksesta ja autuudesta ja tehnyt sovituksen kalliiksi ihmi-
sille. Nyt nousevat oppineet ja oppimattomat, paaduttavat itseään Jumalan elävää
totuutta vastaan, suuttuvat ja herjaavat kuin kansa helluntaijuhlien aikaan. He tah-
tovat voimalla ja teeskentelevien avunhuudoin sammuttaa syntisten sydämiin syt-
tynyttä Herran tulta pelkäämättä Kaikkivaltiaan tuomiota. Näin he kunnioittavat ja
puolustavat kirkossa vallitsevaa ja syövyttävää myrkyn ja kuluttavan ruosteen kal-
taista velttoutta ja penseyttä perkeleen suureksi iloksi. He väärentävät, herjaavat ja
polkevat julkisesti Herran selviä jalanjälkiä ja tahtovat pinnallisella oikeaoppisuu-
della ja ovelilla vihjauksilla estää Kristuksen elävää henkeä antamasta elämää
kuolleille luille. Ettekö näe, ettekö vielä ymmärrä, että Herra Kristus tahtoo tänä
aikana kerätä lauman niitä, jotka elävät hänen kanssaan todellista salattua sisäistä
elämää? ...”

Samoin suhtauduttiin kriittisesti lähes pyhinä pidettyihin Wallinin virsikirjaan ja Hag-
bergin saarnoihin.81

Kirjoittaja käsitteli myös heränneillä esiintynyttä kysymystä kunniasta ja varallisuu-
desta. Hän asetti saatanan ilkkumaan ylemmän papiston oppineisuudesta saavutettua
maallista mainetta ja tuottavia virkaetuuksia. Tätä varten hän otti esille kaksi historiasta
tuttua apostolisen ajan ahnetta ”pappia”. Näyttämölle tuotiin puhuttelevina ja varoitta-
vina esimerkkeinä Juudas ja Deemas. Monet pietistipuhujat olivat kosketelleet samaa
aihetta. Paavo Ruotsalainen oli opettanut, ettei rikkauden rakkaus ja ahneus ja maallinen
mieli saa hallita.82 Osansa kirjoittajan vastenmielisyydestä ja tuomiosta saivat heränneistä
eronneet Renqvist ja Hedberg. He olivat siinä määrin menettäneet järkeään, etteivät olleet
enää autettavissa.83 Näytelmän viimeisen hengen kertomuksessa kuvattiin, miten alkuaan
vahva herätys maallistui. Siinä tuli myös esille inhimilliset tekijät, kuten juorut, valheet ja
panettelut, jotka nakersivat liikettä sisältä päin. Katsauksessa kuvataan tekijän huoli
herännäisyyden kehityksestä. Näytelmä päättyy lauluun, jossa saatanan joukot toivottavat
Kristuksen entiset joukot tervetulleeksi helvetin liekkeihin.84

5.3 Kirjeitä ystäville

5.3.1 . Yksinkertainen armonjärjestys ja ristintien kilvoitus

Laguksen säilynyttä opetusainesta oli varsinkin hänen Pyhäjärvi-kauden kirjeissään. Ne
sisälsivät hänen käsityksensä armonjärjestyksestä, ristintien kulkemisesta ja elämän kysy-

81. Lagus I 1933, 190–197. Ks. Talonen 2000, 176–177 Laestadiuksen samanlaisista kannanotoista Ruotsin
evankelis-luterilaisen kirkon ja papiston suhtautumisesta herätysliikkeisiin.

82. Lagus I 1933, 7, 197–201, Siltala 1993, 263.
83. Lagus I 201–204.
84. Lagus I 1933, 204–208.
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myksistä. Näiden ohella oman ryhmänsä muodostivat lähetetyt menettelyohjeet seuraliik-
keen hajaannuksessa.85 Kaiken pedagogisen ajattelun ja työn taustalla heijastuu tekijän
ihmiskäsitys, joka liittyy hänen taustayhteisöönsä. Laguksen viitekehyksenä vaikutti pie-
tistiliike. Sen uskonnollisuus läpäisi vahvasti hänen ihmis- ja maailmankuvansa. Sen
näkökulma nosti pohdittavaksi, mistä ihmisyydessä viime kädessä oli kysymys ja mikä
oli elämän tarkoitus. Näin hänen käsitykseensä sisältyi sen mukainen ihanneihmisen,
minäihanteen ja maailmankatsomuksen kuvat, joihin kasvatus pyrki. Mutta Laguksen
mielestä niitä oli vaikea, ellei suorastaan mahdoton saavuttaa.86 Laguksen kristillinen
ihmiskäsitys perustui luterilaiseen ajatteluun, ja hän vetosi opetuksessaan Raamattuun ja
evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin. Sen mukaan Jumala loi ihmisen, Aada-
min, kuten hän sanoi, omaksi kuvakseen ja elämään yhteydessään. Henkinen ja kuolema-
ton sielu ikävöi Jumalan yhteyteen.87

Laguksen kirjeistä voi päätellä hänen kasvatusajatteluaan ja opetustyötään. Siinä oli
kyseessä hänen ja vastaanottajan välinen kiinteä henkinen suhde. Se ei ollut vain edelly-
tysten luomista, vaan arvostusten ja asenteiden ohjaamista päämäärää kohti. Pyrkimys oli
saada aikaan siihen johtavia kestäviä muutoksia. Tämä tapahtuma edellytti myös kasva-
tettavassa samansuuntaista ja pysyvää aktiivisuutta. Hänellä kasvattajan ja kasvatettavan
keskinäinen vuorovaikutus oli jatkuvaa ja sisälsi toiminnan tarkkailua ja arviointia, joiden
perusteella kehitystä ohjattiin tavoitetta kohti.88 Laguksen käytännöllinen sielunhoito
ohjasi hänen opetustapaansa. Hän pyrki kirjeissään selkeän yksinkertaiseen ilmaisuun.
Hän kirjoitti, että ”lyhythän armonjärjestyksesi saisi olla”. Hänellä oli selvästi kiinnos-
tusta oppikysymyksiin, mutta hän käsitteli niitä muissa yhteyksissä.89 Opettajana Laguk-
sella oli selkeä päämäärä, johon hän pyrki ohjaamaan kasvatettaviaan. Se oli uskonnollis-
ten arvojen hallitsema Kristus-keskeinen sielun pelastus.90 Hän toisti usein kahta lau-
setta. Toinen niistä oli herrnhutilaisperäinen ”Tule Hänen luokseen sellaisena kuin olet!”
ja toinen ”Opi uskomaan näkemättä.” Nämä voidaan käsittää normeiksi, jotka osoittavat,
miten tuli elää. Siten hänellä oli kasvatuksessaan selkeästi normatiivinen ote.91 Hän kir-
joitti usein samalle henkilölle ja kysyi, miten on laitasi. Hän myös iloitsi vastauksesta,
nuhteli tarvittaessa sekä neuvoi ja kannusti kysyttäessä.

”Arvaan sinulle käyneen kuin pienille lapsille, jotka opettelevat kävelemään. He
kaatuvat usein, itkevät ja valittavat, mutta nousevat kumminkin uudelleen ja har-
jaantuvat vähitellen yhä enemmän. Tee sinäkin niin!”92

85. Lagus I, 1933, Lagus II 1935.
86. Lagus I 1933, 44, Krohn 1981, 10, Hirsjärvi 1985, 80, Kuikka 1991a, 91, Siltala 1993, 92, Hautala 1994,

21.
87. KA, SKHSA A53–54, Jonas Lagus, Diarium ja Inledning, Lagus II 1935, 30, Peltonen 1979, 96.
88. Esim. Lagus 1907 tai 1938 kauttaaltaan, Ahlman 1939, 66, 176–177, Hirsjärvi 1985, 147, Hautala 1994, 97.
89. TAÄ 23/1836, Lagus I 1933, 165–167, Lagus II 1935, 44, 45, Lagus 1938, 20, Simojoki 1962, 5, Ervo

1966, 5–6.
90. Lagus 1907 tai 1938 kauttaaltaan.
91. Lagus 1907, 8–10, 79, 209, Lagus I 1933, 44, Ahlman 1944, 2–5, Ahlman 1982, 116. Peltonen 1979, 103,

Heinonen 1989, 69–70.
92. Lagus 1938, esim. 13, 14, 15, 17, 21, 32, 33, 75, 84, 114, 137, 146, 171.
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Lagusta voi luonnehtia myös subjektiiviseksi individualistiksi, koska hän teki omista
hengellisistä kokemuksistaan normit, joita muiden olisi noudatettava yleispätevinä.93 Toi-
saalta hänen opetuksen laatuun kuului nimenomaan kasvamaan saattaminen, jonka piti
lopulta johtaa itsekasvatukseen, dynaamiseen Kristus-suhteeseen. Opettajan oli väistyt-
tävä tarvittaessa ja oltava vain tienviitta:

”Taaskin olen kirjoittanut teille samaa, josta jo ennenkin olen puhunut, mutta se ei
minua kyllästytä.”
”Vaikka et suinkaan tarvitse minun rivejäni, kun sinulla on elävä Jumalan sana.”

Kasvatettava ei siis ollut pelkkä kohde, vaan myös kehitykseensä vaikuttava sub-
jekti.94 Lagus oli uskon herättäjä ja ylläpitäjä sekä ennen kaikkea auttaja:

”Kun teille näistä asioista kirjoitan, en tee sitä sen tähden, että olisin opettajanne,
vaan vain sen tähden, että heränneet ihmiset tavallisesti puhuvat näistä asioista
tavatessaan toisiaan.”95

Tai toisessa yhteydessä hän mainitsi, ettei oltaisi suitsilla ohjattavia, vaan opittaisiin
vapaasta tahdosta etsimään Herraa.96

Laguksen opetuksen keskeinen käsite oli ikävöiminen, josta hän puhui samassa mie-
lessä kuin uskosta. Se muodosti yhdyssiteen syntisen ja hänen Vapahtajansa välillä. Sitä
oli pyydettävä Herralta, sillä pieninkin ikävä oli Jumalasta lähtöisin.97 Hänen mukaansa
herätys oli hengellisen elämän ehto, jota ilman oli mahdotonta päästä yhteyteen Vapahta-
jan kanssa. Sen kokenut ikävöi Vapahtajan puoleen. Mutta hän oli myös tietoinen kestä-
mättömästä tilastaan Jumalan edessä, sillä herätys ei suinkaan tuonut mukanaan voimaa ja
tahtoa hyvään. Elävinkään synnintunto ei sinällään synnyttänyt uskoa. Mutta Vapahtaja
rakasti syntistä, tiesi tämän puutteet eikä vaatinut mitään: ”Sinun ei pidä taistella itsellesi
erityisiä ominaisuuksia”.98 Senhetkisestä tilasta riippumatta oli viipymättä mentävä Kris-
tuksen luo yksinkertaista tietä, joka oli lyhin ja varmin kaikista armonjärjestyksistä.

”Minä tiedän ja olen varma siitä, että olen kadotettu syntinen, mutta olen kuullut
Kristuksen tulleen maailmaan pelastamaan syntisiä. Nyt tahdon suunnata kaiken
haluni ja toivoni häneen ja odottaa kärsivällisesti, mitä hän minulle antaa, viipy-
köön hän kuinka kauan tahansa.”99

Näin oli tehtävä yhä uudestaan kysymättä lupaa omalta valistuneelta järjeltä. Se eli
”aivousko tai mietiskelytauti” tahtoi luoda esteitä. Se pyrki kirjallisen tiedon perusteella
määrittelemään, miten kaiken pitäisi tapahtua, ja siten se koetti synnyttää epäuskoa. Piti
oppia uskomaan näkemättä, että Kristus julisti syntiselle evankeliumin armoa, rauhaa ja
autuutta ”ilman hintaa”. Hänessä tarjona ollut pelastus annettiin huonolle ja mahdotto-
malle lahjaksi. Pahin vihollinen oli epäusko, sillä se tukki tien Kristuksen luokse. Se pani
meidät yrittämään hoitaa asioita omin voimin. Hän kehotti luopumaan sellaisesta haihat-

93. Häyrynen 1929, 64.
94. Lagus 1938, 20, 25, 29–30, 46–47, 48, 174, 175, Hollo 1939, 64–65, Siltala 1993, 43, Hautala 1994, 112,

114, 115.
95. Lagus 1938, 131.
96. Lagus II 1935, 10–13, Lagus 1938, 65, 151, Hautala 1994, 108.
97. Lagus 1938, 29–30, Häyrynen 1929, 61.
98. Lagus 1938, 30–32.
99. Lagus 1907, 30, 48, Lagus 1938, 35.
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telusta ja neuvottelemaan vain Kristuksen kanssa eikä itsensä. Hän toisti yhä uudestaan
läksyä: ”Katso Kristusta joka tilassa ja suuntaa heikko ikäväsi häneen ja odota kointähden
koittoa”. Tämä oli tehtävä haluttomanakin. Se esti joutumasta omavanhurskauteen.100

Kristukseen katsominen oli Jonas Lagukselle tyypillinen ilmaus, joka lienee ollut peräi-
sin hänen suosimastaan Wilcoxin ”Kalliista hunajanpisarasta”.101

Lagus kehotti ottamaan vastaan sen armon, joka tarjotaan Jeesuksessa, ja totesi näin:
”Hän jää sinulle elämän leiväksi, josta elät, viinipuuksi, josta imet uutta mehua,
voimaa ja elämää. Silloin sinun ei tarvitse koskaan olla tyytymätön omaan heik-
kouteesi ja puutteellisuuteesi, sillä hän on sielusi täysi ravinto.”102

Armonjärjestyksessä Lagus näki kaksi päätekijää, joiden varassa se kulki. Ne olivat
parannus ja usko, joita hän vertasi pyöriin niiden elävyyden ja liikkuvuuden takia. Joka-
päiväisessä parannuksessa tunnustettiin synnit, kaduttiin niitä, mutta ei pidetty niistä
lukua. Usko ei saanut olla toimetonna. Siinä käännyttiin yhtenään Kristuksen puoleen.
Häntä ei löydetty heti, vaan oli etsittävä elävästi toivoen elämän kilparata loppuun
saakka.103

Köyhyys, vaino ja kaikenlaiset ristit kulkivat Kristuksen seuraajan mukana. Tie kävi
yhä vaikeammaksi eikä lepoa saanut ennen kuin ylhäällä. Tarvittiin jatkuvan kärsimyk-
sen kestämistä. Kaidan tien kulkijan oli kannettava ristinsä joka päivä. Usko koeteltiin
ahdingossa, sillä elämään johtava tie oli kapea ja portti ahdas. Kuitenkin oli syytä muis-
taa, että Herra kantoi sittenkin kuorman raskaimman osan. Jotta usko tulisi koetelluksi ja
harjoitetuksi, Herra antoi vastuksia ja esteitä, jotka oli voitettava. Tämä kuritus oli isäl-
listä ja välttämätöntä, jottei elävä pyrkiminen pysähtyisi ja ihminen oppisi ilman hurs-
kautta etsimään ansaitsematonta armoa. Mitä suurempia esteitä oli, sitä ahkerammin oli
kilvoiteltava Herran luokse sellaisena kuin oltiin. Tuhlaajapojan esimerkki oli seuraami-
sen arvoinen. Yksinkertaisen uskon omistava asettui joka hetki alimmalle portaalle tun-
tien olevansa poissa kaidalta tieltä.104 Opetukseksi hän usein kysyi, miltä elämän polun
kulkeminen nyt tuntui ja muistutti, mitä se oikeastaan on:

”Vielä! älkää hakeko sieluraukallenne perustusta itsestänne. Älkää enää kootko
vanhurskautta, pyhyyttä ja elämää omaan itseenne. Muistakaa alati, että nämä aar-
teet ovat ulkopuolellanne, Jeesuksessa Kristuksessa. Katsokaa häneen, pyrkikää
löytämään hänet: mikään muu ei ole mitään.”105

100. Lagus 1938, 20, 25–26, 38, 39–40, 41, 43, 44–45, 52, 54, 56, Häyrynen 1929, 60. 
101. Pitkänen 2000, 55, 59, 98.
102. Lagus 1938, 48, Lagus 1981, 36–40.
103. Lagus I 1933, 29, Lagus II 1935, 27, Lagus 1938, 37, 38, 82, Pitkänen 2000, 27, 57, 98, 157, 158.
104. Lagus 1938, 13–18, 19, 23, 28, 42, 52, 67.
105. Lagus 1938, 75, 145, 146, Lagus 1981, 86.
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5.3.2 Elämän neuvoja

5.3.2.1 Pyhitys ja suhde maailmaan

Jonas Lagus käsitteli kirjeissään ja muissa kirjallisissa tuotteissaan opastavassa mielessä
myös yleiseen kansalaiskasvatukseen liittyviä seikkoja, jotka avartavat näkemystä hänen
tärkeinä pitämiinsä asioihin. Ne koskettivat uskonnollisten kysymysten ohella ajankohtai-
sia yhteiskuntapoliittisia keskustelunaiheita ja välitöntä käytännön arkielämää. Laguksen
luonteeseen kuului, että hän tarkkaili omaa ja muitten henkistä tilaa. Se ei pysynyt jatku-
vasti samana. Hänen käsityksensä saivat erilaisia painotuksia eri ajanjaksoina. Hän tarkis-
ti näkemyksiään ottaen huomioon kulloisenkin viitekehyksensä. Se koski myös hänen
suhdettaan pyhitykseen ja maailmaan. Vöyrin ajan keskustelupiiriin vaikutti Pontoppida-
nin ja saksalaisten pietistien teoreettiset kannanotot. Mutta Ylivieskan herätyksen vahvis-
tumisen mukana hän suuntautui käytännölliseen pietismiin. Se johti hänet kriittiseen kir-
jeenvaihtoon eteläpohjalaisten ystäviensä kanssa pyhitys- ja maailmakysymyksestä vuosi-
na 1833–1836.106 Kirjekeskustelussa Wegeliuksen kanssa Lagus arvosteli erityisesti sel-
laista kantaa, että päivittäistä pyhitystä voisi harjoittaa maallisen ajanvietteen ohella.
Tekopyhyyden pelossa hukattiin silloin jokapäiväinen uudistuminen, joka oli hänelle tär-
keä. Hänen vakaumuksensa oli, että usko ja siitä syntyvä rakkaus on pyhityksen juuri.
Mutta mitenkään ei saanut olla toimettomana ja arvella kaiken sujuvan itsestään, sillä sil-
loin langettaisiin pois armosta.107 Syksyllä 1833 hän kirjoitti Toppeliukselle, että oli päi-
vittäin kieltäydyttävä kaikesta omasta. Silloin Jeesuksern armo saisi tilaa hänessä. Laguk-
sen uskonkäsityksen mukaan pyhitys oli Kristuksen elämää ihmisessä.108

Laguksesta oli kurjinta ontuminen maailman ja Jumalan välillä. Hän sanoi ajattele-
vansa Wegeliuksen tavoin, ettei Jumala vaadi kieltäytymään kaikesta tähän maailmaan
kuuluvasta. Mutta hän jatkoi olevansa varma, että Kristuksen rakkaus pakottaa vapaaeh-
toisesti luopumaan sellaisesta, mikä estää tai vähentää rakkautta Vapahtajaan. Siksi Kris-
titty ei mielellään osallistu ”maailman” rientoihin. Kun uskovainen luopuu maailmasta,
hän ei saanut rakentaa siitä omaa maailmaa. Hänen ei pidä luulla, että tekee siinä palve-
lusta Jumalalle tai ansaitsee sillä jotakin.109

Kesään 1836 mennessä Lagus oli tullut pyhityskäsityksessään hyvin lähelle Renqvis-
tiä. Mutta kun hän syksyllä kohtasi Paavo Ruotsalaisen henkilökohtaisesti ensi kerran, oli
sisäinen yhteisymmärrys heidän kesken heti valmis. Sen taustalla lienee kummankin mie-
likirjat, Wilcoxin ”Hunajanpisarat” ja Pontoppidanin ”Uskonpeili”. Vaikka Lagus säilytti
katsomuksissaan itsenäisyytensä, tapahtui niissä kuitenkin muutoksia tuon ystävystymi-
sen jälkeen. Ne tulivat esille hänen suhtautumisessaan Henrik Renqvistiin ja Margareta
Högmaniin. Hän vakuutti olevansa Ruotsalaisen kannalla ja hyökkäsi Renqvistin rukoile-
mista ja Högmanin pyhitysoppia vastaan. Hän vastusti entistä jyrkemmin oman pyhityk-
sen tietä. Renqvistiläiset olivat hänen mukaansa kääntäneet armonjärjestyksen päälael-
leen. Hänen mielestään jälkimmäisen itsevanhurskaus peitti synnin, ja kummankin jou-

106. Krook I 1931, 188–189, Pitkänen 2000, 180.
107. Lagus 1938, 94–95.
108. Lagus II 1935, 121, Pitkänen 2000, 77.
109. Lagus I 1933, 9–11, Siltala 1993, 223.
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koissa korostettiin hartauden harjoituksissa liikaa ulkoisia muotoja. Siksi hän varoittikin
seurustelemasta heidän kanssaan. Näin Lagus oli kääntynyt sitä pyhitysvaatimusta vas-
taan, jota oli pari vuotta aiemmin innokkaasti puolustanut.110

Jonas Laguksen armonjärjestys sai uuden piirteen. Kristuksen luo piti tulla syntisenä
eikä pyhänä. Hän on itse määritellyt kantansa seuraavasti:

”Oppi parannuksesta, uskosta ja pyhityksestä, syntien anteeksiantamisesta,
armosta ja Jumalan rauhasta vain Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen kautta kulkee
läpi Raamatun ja muodostaa niin kutsuttujen pietistien päätavoitteen.”

ja
”että kaikki syntiset poikkeuksetta saavat tulla hänen tykönsä. Heitä autetaan ja
heidät puhdistetaan, ja parannus, usko ja pyhitys ovat seurauksena tästä lapselli-
sesta, alinomaisesta seurustelusta Herran kanssa.”111

5.3.2.2 Raittiuskysymys

Hyvin ajankohtainen yhteiskuntapoliittinen keskustelunaihe oli alkoholikysymys, joka
kosketti koko kansakuntaa. Kyseessä oli paloviinan tuotannon ja käytön aiheuttamat
ongelmat sekä niiden rajoittaminen. Niihin puuttuivat niin uskonnollisen kuin kansallisen
herätyksen johtomiehet sekä valtakunnan maallinen ja kirkollinen hallinto eri yhteyksis-
sä. Keisarin taholta oli jo vuonna 1817 velvoitettu tuomiokapituleja tehostamaan papis-
ton uskonnonopetusta niin, että sillä ehkäistäisiin väkevien juomien aiheuttamia seuraa-
muksia. Senaatin talousosasto keskusteli vuonna 1828 väkijuomien väärinkäytön ongel-
mista ja oli yksimielinen, että ne voitaisiin poistaa kasvatuksen keinoin. Turun hiippakun-
nan pappeinkokouksessa vuonna 1842 arkkipiispa kiinnitti huomiota asiaan. Näissä kum-
massakin kuvastui puhdasoppisuuden ja valistuksen kohtuullisuutta eikä täysraittiutta
suosiva kannanotto. Se heijastui pitkälle 1800-luvulle ja oli papiston kasvatustavoite.
Tässä yhteydessä on otettava kuitenkin huomioon, että raittius ja kohtuus olivat tuolloin
kutakuinkin samansisältöiset käsitteet, jotka alettiin erottaa toisistaan vasta sataluvun
puolivälissä. On myös todettava, ettei tupakka kuulunut silloin raittiuskeskusteluun lain-
kaan. Esimerkiksi Lagus katsoi sen kuuluvan poikansa perustarpeisiin.112 Suomen
Talousseura siirtyi 1840-luvulla kotipolton lakkauttamisen kannalle. Sivistyneistö Snell-
manin ja Lönnrotin johdolla puuttui sekä kotipolttoon että rahvaan paloviinan käyttöta-
poihin, joita haluttiin siistiä. Herätysliikkeistä renqvistiläisyys ja lestadiolaisuus asettivat
täydellisen raittiuden kristillisen elämänparannuksen merkittäväksi tekijäksi.113

110. Lagus I 1933, 35, Lagus II 1935, 45, 78, 86, Akiander VI 1862, 265–270, Häyrynen 1929, 53, 56, 65,
Krook I 1931, 194–195. Margareta Högman oli herännäishistoriassa merkittävän seppä Jaakko Högmanin
tytär, joka oli isänsä kuoleman jälkeen muuttanut Kangasniemelle. Siellä hänestä tuli Suur-Savon toinen
herätyksen johtaja mäntyharjulaisen Salomon Häkkäsen ohella. Juva-Juva IV 1966, 240–241, Siltala 1993,
87.

111. Lagus 1938, 112, Akiander VI 1862, 289, Krook I 1931, 201–202, Pitkänen 2000, 119.
112. Handlingar 1843, 73–74, Lagus I 1933, 90–92, Mielonen 1973, 16–19, 46–52, Vuorela 1980, 96.
113. Handlingar 1843, 73–74, Anttila 1931, 183–187, Mielonen 1973, 17, 46, Vuorela 1980, 96, Sulkunen 1986,
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Papiston keskuudessa kohtuus oli ollut yleisesti vallitseva käytäntö keskiajalta lähtien.
Se oli ihanne, johon se kasvatustyössään pyrki.114 Herännäispapeille pyhitys- ja raittius-
pyrinnöt tulivat ajankohtaiseksi sitä mukaa kuin maallisiin iloihin alettiin suhtautua oma-
vastuullisesti. Heille alkoholikysymys muodostui ongelmalliseksi, jopa siinä määrin, että
se oli osasyynä eräissä linjamäärittelyissä. Pohjanmaan papit olivat aluksi tunteneet vetoa
Renqvistiin ja siten täysraittiuteen, mutta hylkäsivät hänet, kun liittyivät Ruotsalaiseen.
Renqvistin absolutismiin tähtäävät pyrinnöt vaikuttivat yhtenä tekijänä siihen. Myös
1850-luvun alussa niin sanotut eropapit käyttivät eräänä aseena Malmbergiä vastaan
hänen väitettyjä alkoholitapojaan, joita eivät pitäneet enää kohtuutena.115

Tällaisessa ilmapiirissä Lagus muodosti oman kantansa alkoholiin. Hänelläkin tapahtui
ilmeinen muutos Ruotsalaisen hyväksymisen jälkeen. Vuonna 1828 hän totesi juopotte-
lun olevan suuren joukon onneton himo koko maassa yhtälailla rahvaan, virkamiesten,
pappien ynnä muiden keskuudessa. Seuraavana vuonna hän kirjeessään Wegeliukselle piti
yhteisen ystävän Achrenin paheena juomista.116 Papiston opetustyöhön sisältyi moraalin
valvonta, mikä myös tarkoitti juoppouden ehkäisemistä. Turun pappeinkokouksessa kiin-
nitettiin huomiota väkevien juomien ylenmääräiseen käyttöön ja todettiin, että rajoitusta
saataisiin aikaan vain uskonnon tuomalla uudistuksella. Mutta kun opetus ei auttanut, oli
turvauduttava kirkkokurin antamiin keinoihin. Sen suuntaisesti Lagus oli yrittänyt jo
vuonna 1833 Ylivieskassa lopettaa juomista seurakunnan tilaisuuksissa kirkonkokouksen
päätöksellä ja menetteli samoin 1840-luvulla Pyhäjärvellä.117

Ennen syksyä 1836 Lagus hyväksyi suhteessa alkoholinkäyttöön ilmeisesti ”hallitun
kohtuuden”. Niin sanotussa heräämiskertomuksessa hän kuvasi pappien sunnuntai-iltapäi-
vän viettoa maallisena tapahtumana, johon kuului pelejä, tanssia, näytelmiä, syömisiä ja
juomisia, jotka nuori pappi herättyään tuomitsi. Ne eivät kuuluneet sitten enää hänen
tapakulttuuriinsa. Samaan aikaan kirjoitetussa ”Kultalan” alkupuolessa hän selvästi
paheksui juopottelua.118 J.F. Bergh, jolla oli ollut väkijuoman kanssa henkilökohtaisia
ongelmia, oli päätynyt kohtuuden kannattajiin, mikä näkyi hänen lehdessään. Hänen tee-
mansa oli, ettei papiston kannalta ollut kyse ainoastaan taistelusta juoppouden pahetta
vastaan. Ihmisen oli uudistuttava kokonaan.119 Oletettavasti Lagus hyväksyi nämä kirjoi-
tukset, koska hän ei puuttunut niihin mitenkään. Hänellähän oli tapana reagoida, ellei
ollut toimituksen kanssa yhtä mieltä.

Liittyminen Ruotsalaiseen muutti myös Laguksen asenteen Renqvistiin ja hänen
ehdottoman raittiuden vaatimukseen. Vuonna 1834 hän oli kirjoittanut sekä Berghille että
Wegeliukselle Renqvististä ystävällisen myönteisesti.120 Suhtautuminen alkoholiin muo-
dosti Ruotsalaisen ja Renqvistin välille merkittävän eroon vaikuttavan tekijän. Ruotsalai-
nen korosti painokkaasti talonpoikaista tapakulttuurin säilyttämistä ja piti Renqvistin rait-
tiuskäyttäytymistä tekohurskautena. Hän piti tämän oppia vältettävänä ja sai Pohjanmaan
papit kannalleen.121 Vuoden 1837 lopulla Lagus sanoutui irti Renqvististä. Hän kertoi

114. Mielonen 1973, 18–19.
115. Akiander VI 1862, 266, 270, Krook II 1931, 336, Siltala 1993, 291–292.
116. Lagus 1829, 93–94, Lagus I 1933, 4.
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120. Lagus I 1933, 13, 15.
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Berghille, että Renqvist korosti pyhitystä ja tahtoi tehdä kansan ensin raittiiksi ja sitten
kristityksi ”taluttaen, kuten hevosta marhaminnasta”. ”Kultalan” loppupuolella hän esitti
käsityksensä, johonka todennäköisesti Ruotsalainen oli jo osallisena. Sen mukaan se,
minkä ihminen nauttii ravinnokseen kiitoksella ja siunauksella, ei vahingoita häntä. Mutta
kaikki sellainen on hylättävä Kristuksen avulla, mikä sammuttaa ja pimittää Hänen ja
Jumalan rakkauden.122

Ruotsissa syntyi 1830-luvulla englantilais-amerikkalaisista vaikutteista vireää raittius-
seuratoimintaa. Sen johtohahmoksi tuli kirjailija ja pappi Peter Wieselgren, johonka
Lagus oli perehtynyt runouden kautta. Merkille voi panna, että raittiuskysymys yhdisti
Lars Levi Laestadiuksen (1800–1877) Wieselgreniin.123 Mielenkiintoinen tapahtuma oli,
että täysraittiutta vaativa seura perustettiin Tukholmaan vuonna 1837 eli siihen aikaan,
kun Lagus vieraili siellä. Ilmeisesti hän tuli tietoiseksi siitä, sillä kirjeessään Askelöfille
matkan jälkeen hän valittaen totesi runoilijana valoisan Wieselgrenin perustavan raittius-
yhdistyksiä. Hän ei ymmärtänyt sellaista puuhaa.124 Raittiuskysymys askarrutti Lagusta
vuosina 1837–1838 varsin paljon.125 Alkoholin käyttö oli heränneitten keskuudessa var-
sin tavallista. Kuljettiin Paavo Ruotsalaisen linjoilla siten, että ryyppy saattoi ja sai mais-
tua niin heränneelle papille kuin seurakuntalaisellekin. Mutta avoimeen juopotteluun ei
enää ollut varaa.126 Herännäisiä kodissaan läheltä seurannut Aukusti Juhana Mela on ker-
tonut sen olleen tuttu näky vuoden 1850 tienoilla Kuopiossa. Liikkeen piirissä absolutisti-
set papit olivatkin harvinaisia. Lagus ei kuitenkaan hyväksynyt hillitöntä juomista. Hän
oli huolestunut J.M. Stenbäckin viinan käytöstä hengellisen turmelluksen takia, mutta ei
sosiaalisista eikä terveydellisistä syistä. Hän kirjoittikin Jakob Wegeliukselle, että oli
puhunut tästä Stenbäckille ja pyysi Wegeliusta tekemään samoin. Käräjälausunnossa hän
totesi juopottelun ja siihen liittyvän laiskuuden pakottaneen monet luopumaan taloistaan.
Samalla hän toi esille, miten herännäisyys oli vähentänyt sellaista menoa ja parantanut
kotielämää.127

5.3.2.3 Elämän tärkeysjärjestys

Paavo Ruotsalainen ei pitänyt parastakaan maallista toimintaa Jumalan asian edistämise-
nä eikä sydäntä saanut kiinnittää siihen. Sen opin mukaisesti Jonas Laguskin luopui julki-
sesta toiminnasta ja organisoinnista, kuten lehdestä, lähetysseurasta ja koulusta ja päätyi
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sisäiseen kristillisyyteen.128 Työntekoa ei saanut väistää lahkolaisten tapaan, mutta itsel-
tä ei pitänyt vaatia liikoja suorituksia. Taloudellista saituutta ja ahneutta oli vältettävä.
Taloutta ei saanut murehtia liikaa, mutta perheen toimeentulosta oli vastattava. Oli neu-
vottava joutilaita hiljaisuudessa tekemään työtä, sillä laiskuus oli suruttomuuden kumppa-
ni.129

Yksilön oli arvotettava tekonsa ja mielenliikkeensä suhteessa Jumalaan. Heränneet
terottivat sisäistä kontrollia aikaisemman ulkoisen kurin sijasta. Tarpeiden tyydytystä
malttoi lykätä suuremman tulevan hyvän takia. Vain Kristuksen nimissä tehty toiminta oli
sallittua. Läheisten menetykset ja talouden tappiot oli otettava vastaan Herran koettele-
muksena. Teot, jotka eivät tapahtuneet rakkaudesta Jumalaan ja hänen kunniakseen, olivat
turhia ja tuomittuja. Kaikesta sai nautttia Jumalan lahjana, mutta niistä ei saanut tehdä
Jumalaa. Oli rakennettava Luojan eikä luodun varaan.130 Lagukselle oli muodostunut
maallisiin asioihin nähden tämän mukainen selvä arvojärjestys, joka oli sopusoinnussa
katekismuksen ensimmäisen käskyn kanssa.131 Se leimasi sitten hänen kaikkia elämään
liittyviä kannanottojaan.

Kansallisen heräämisen suunnalta herännäispappien suhdetta tieteisiin ja taiteisiin oli
katsottu kielteiseksi. Mutta sitä se ei välttämättä ollut. Lagus on käsitellyt niitä useissa
yhteyksissä ja on todettava, ettei asia suinkaan ollut niin yksioikoinen. Tässä voi panna
merkille, että virallisella kirkollakin alkoi tulla 1840-luvulla ongelmia luonnontieteiden
edistyessä. Siitä lähtien tiede ei ilman muuta ollut uskon liittolainen, kuten yhtenäiskult-
tuurin aikana oletettiin. Se tuli esille rukouspäiväjulistuksissa, joissa piti korostaa kan-
salle, että kaiken tiedon opetus ilman uskoa on kiiltävä kupla.132 Näytelmässään Lagus
esitti tämän selkeästi. Tiedonhalun hän sanoi olevan lihallinen ja hävytön pyrkimys vii-
sauteen ja tietämykseen kaikesta sekä taivaassa että maan päällä. Se väittää olevansa itse
jumala. Se taas johtuu halusta rakastaa kaikkea ja hyötyä kaikesta, paitsi omasta pelastuk-
sesta, joskin tiedemiehistä parhaat ovat hämärästi puoltamassa uskonnollisuutta. Oli myös
olemassa todellisia kristittyjä tiedemiehiä, vaikkakin vähän. Hän ei kieltänyt tieteenhar-
joittamista, mutta varoitti asettamasta sitä uskonnon asemaan. Hän ei hyväksynyt tapaa,
miten tiedemiehet olivat langenneet palvelemaan oppiaan ohi Jumalan. Myöskään keksin-
nöistä hän ei nähnyt seuraavan välttämättä hyvää. Mutta toisaalta hän ei pitänyt, että
Rousseaun esittämä tietämättömyys olisi onnellisinta.133

Muutama vuosi myöhemmin hän kirjoitti pojalleen, että jumaluusoppi oli tiede, jonka
oli oltava olemassa ja jota täytyi tutkia ja oppia. Mutta sen yläpuolella piti olla todellinen
elävän kristinuskon tieto. Onhan toki sillä ja maallisella sivistyksellä suuri ero.134 Laguk-
sen suhde taiteeseen oli samankaltainen. Vain määrätynlainen taide oli hyväksyttävää.
Omia kaunokirjallisia tuotteittaan hän hävitti. Mutta toisaalta hän toivoi, että joku voisi
yhdistää kirjallisen kansalaistyön hurskauteen olemalla Polyfemos Lutherin varustuk-
sessa. ”Herra Kunnianhimo” oli ristiriidassa Jumalan kunnian kanssa, ja se oli iäisen

128. Lagus I 1933, 37–38, Lagus II 1935, 118–119, Akiander VI 1862, 81, Rosendal I 1902, 341.
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pelastuksen vaarallisin vihollinen. Lahjoja oli käytettävä, mutta kaikki arvostus niistä
kuului Herralle. Ruotsissa sai olla Franzenin tapaisia persoonia, mutta ei Suomessa. Näin
hän arvioi serkulleen Toppeliukselle vuonna 1833, jolloin hän vielä harrasti maallista kir-
jallisuutta. Mutta seuraavalla kymmenluvulla hän ei hyväksynyt virsiehdotuksia liian
runollisina eikä Lars Stenbäckin muokkauksia hänen lauluihinsa. Laguksesta sanoma oli
tärkeämpää kuin muoto. Toisaalta hän kirjoitti 1850-luvun puolivälissä, että hänellä oli
vielä silmää kauniille maisemalle.135

Samoihin aikoihin elettiin Suomessa nousevan kansallisen romantiikan kautta. Natio-
nalistinen liike alkoi suorittaa herätystään kirjallisena ja tieteellisenä työnä suomalaisten
saavutusten ympärille. Se osoitti, että meilläkin oli oma kansa, kieli ja historia eli olimme
kansakunta.136 Näihinkin kysymyksiin Lagus esitti mielipiteensä eräissä yhteyksissä tois-
ten asiain ohessa. Niissä tuntui selvästi hänen voimakkaasti kokemansa romantiikka. Kun
virtauksen näkyvät edustajat puhuivat isänmaasta köyhänä äitinä, Lagus pyysi apua nuo-
ruutensa romantikkoihanteeltaan Askelöfiltä lehden toimittamiseen, että myös köyhä,
pimeä isänmaani saisi siitä jotain hyödyllistä.137 Meillä vallitsevan kulttuurin hän katsoi
periytyneen Ruotsista, entisestä emämaasta, jonka oppilas Suomi oli ollut. Hän piti maan
silloista poliittista asemaa onnellisena, koska oltiin yhteydessä koko sivistyneeseen maail-
maan. Mutta toisaalta nykyinen uusi konservatiivinen esivalta suojeli meitä esimerkiksi
Ruotsia ravistelevilta ulkoapäin tulevilta uudistuksilta.138 Hän opetti pojalleen uskolli-
suutta laillista hallitsijaa kohtaan Itämaisen sodan aikaan, kun Pohjanlahden molemmin
puolin nuoret radikaalit elättelivät toiveita Suomen palauttamisesta takaisin Ruotsin yhte-
yteen. Hän suositteli pojalleen pysyttäytymistä erillään niistä puuhista ja opiskelua. Suu-
ret maailmantapahtumat saattoivat helposti viedä mielet mukanaan ja se oli pahasta,
mutta suomalainen uskollisuus hallitusta kohtaan eli. Sama teema oli hänellä näytelmäs-
säänkin. Siinä hän osoitti vahvaa lojaalisuutta esivaltaa kohtaan sekä tuomitsi radikaalien
kapinoinnin.139 Laguksen käytännön Suomi-harrastus kohdistui kotimaiseen kansankie-
leen, jota hän käytti osin myös kirjallisessa esityksissään. Merkille voi panna, että hän kir-
joitti Pyhäjärven kirkolliset kuulutukset suomeksi.140 Hänen kääntymiskertomuksensa ja
”Kultalaan” sijoitetut rahvaan miehen osuudet uskonnollisessa heräämisessä liittyivät
kansallisromanttiseen henkeen, vaikka eivät palvelleet suoranaisesti sen tarkoitusta.

Ajalle oli ominaista suvun ja perheen tärkeä merkitys. Silti perheen perustaminen oli
usein ”naimiskauppa”, jossa sukujen ansioita pidettiin tärkeämpänä kuin puolison. Herän-
neille oli muodostunut tapa valita puoliso johtajien suosituksen mukaan. Siinä sivuutettiin
yksilöllinen valinta ja luonnollinen mieltymys kollektiivisuuden eduksi. Siltala pitää sitä
alempiin säätyihin sovellettuna valistusajatteluna, jossa vaimosta tuli miehensä hengelli-
nen vastinpari. Laguksessa tapahtui todennäköisesti muutosta vuosien mittaan tässä suh-
teessa. Vuonna 1854 hänelle syntyperä ja sääty vaikuttivat niin, ettei hän sallinut Hilma-

135. Lagus I 1933, 37, 45, 86, 214, Lagus II 1935, 57, 131, Akiander VI 1862, 263–265, Krook II 1931, 187, Sil-
tala 1993, 253.

136. Juva 1950a, 51, Juva 1950b, 124–125, Alanen 1960, 287.
137. Lagus I 1933, 37, Krohn 1964, 12.
138. Evangeliskt Weckblad 24/1840, Krook 1947, 120–123, Siltala 1993, 160.
139. Lagus I 1933, 101, 187–190, Juva IV 1966, 279–281.
140. OMA, PKA II Dc:1–2.
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tyttärensä avioliittoa rahvaan pojan kanssa. Lähteistä tosin ei selviä todellisia syitä. Mutta
joka tapauksessa hänen lähipiirinsä paheksui hänen menettelyään. Kenties tämä vaikutti
siihen, että Lagus pohti pari vuotta myöhemmin eräässä vastauskirjeessään aviokumppa-
nin valintaa. Hän piti asian harkintaa erittäin tärkeänä, koska kyseessä ei olisi kauppa,
vaan molemminpuolinen purkamaton liitto. Sen onnistumisen kannalta oli tärkeää selvit-
tää siihen vaikuttavia seikkoja. Hän korosti henkilökohtaista valintaa, sillä ei kukaan muu
kuin asianomainen voi tehdä lopullista päätöstä. Hän asetti ensimmäiselle sijalle tutkitta-
vaksi, sopivatko luonteet yhteen. Ellei niin käykään, syntyisi elinikäinen onnettomuus.
Siksi oli syytä opetella lähemmin tuntemaan aiottu kumppani. Laguksen mielestä herän-
neet olivat liian vähän ottaneet tätä huomioon. Sen tähden oli ilmeisesti muodostunut epä-
onnistuneita liittoja ja niiden mukana auttamatonta kurjuutta. Toiseksi hän kehotti tarkkai-
lemaan, että uskonnolliset mielipiteet kävivät yhteen, jotta toisen autuuden tavoittelu ja
toisen mahdollinen suruttomuus eivät häiritse jokapäiväistä elämää.141

5.3.3 Säilytä linjasi – ohjaus skismojen keskellä

Tuskin Lagus oli selvinnyt Hedberg-kiistasta, kun heränneiden joukko alkoi hajaantua
Pohjanmaalla. Sen syyt olivat osin opillisia ja osin henkilökohtaisia kiistoja. Alkuinnos-
tus laimeni, juorut ja syyttelyt levisivät. Tapahtui peruuttamattomia jakaantumisia eri ryh-
miin. Niin Lagus kuin Malmbergikin valittelivat keskinäistä etääntymistä sekä jäämistä
huhujen ja epäluulojen varaan. Lisäksi viestejä tulkittiin väärin sekä tahallisesti että tahat-
tomasti. Lagus itse kuvasi aikaa näytelmässään seuraavasti:

”Nyt ei ole hyvää tekeillä! Koko Jumalan kutsumassa heränneessä joukossa on
tapahtunut onneton muutos. Pirullinen välinpitämättömyys ja kuoleman kaltainen
kylmyys ovat jäätäneet jäseniänne ja vieneet voiman parannuksenteostanne.”142

Herännäisyyden sisällä elänyt teologis-uskonnollinen ja sosiokulttuurinen erilaisuus
kasvoi näkyväksi jännitteeksi ensimmäisenä Keski-Pohjanmaalla. Ristiveto ilmeni Kala-
jokivarressa Jonas Laguksen ja alueen maallikkojohtajaksi kohoavan Vilhelm Niskasen
(1796–1860) välillä. Laguksen muutettua vuonna 1845 Pyhäjärvelle Kalajokilaakson
heränneet alkoivat kerääntyä Niskasen ympärille.143 Heitä ruvettiin kutsumaan ”niskas-
laisiksi”, ja Malmbergin eteläpohjalaiset kannattajat olivat liitossa heidän kanssaan.
Laguksen johtamiin vanhoihin heränneisiin kuuluivat edellisten ulkopuolelle jääneet
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä pääosin myös Iisalmen ja Kuopion seudun heränneet.
Heille vakiintui ajan oloon nimitys ”toistupalaiset”. 

141. Lagus I 1933, 139–140. Laguksen kirje Rosa Qvickströmille 4.11.1856, Krook 1947, 357, Siltala 1993,
268, Ikonen 1997, 215–219.
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1907, 8–10, Krook I 1931, 209–210, Häyrynen 1929, 60–61, Soveri 1939, 163, Kansanaho 1958, 425, Tuu-
lasvaara 1960, 395–397, Seppo 1987, 102, Kares 1981, 448, Seppo 1987, 102–103. Murtorinne 1992, 164–
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Myös Etelä-Pohjanmaan herännäisyys alkoi säröillä suuren pappijoukon irtautuessa liik-
keestä.144

Lagus pyrki skismojen yhteydessä säilyttämään loppuun asti tinkimättä alkuperäisen
vanhan herännäislinjan. Hän ei hyväksynyt enää Malmbergiä eikä Niskasta. Mutta hän
suhtautui kriittisesti myös Etelä-Pohjanmaan uuteen pappisryhmään. Hänen kannattajansa
elivät tavallaan vanhoissa muistoissa ja katsoivat epäluuloisesti siihen, mitä ympäristössä
tapahtui.145 Tässäkin piti paikkansa toteamus, että uuden ottaa paremmin vastaan se, joka
pyrkii toisen rinnalle tai ohi. Vanhapietistit varjelivat tarkkaan senhetkistä tilannetta, kun
uudet suunnat olivat joustavampia.146

Vaikuttaa kuitenkin, että Lagus pyrki vuoden 1849 aikana vakavasti saamaan keskuste-
luyhteyttä Malmbergiin. Hän kuitenkin odotti, että Malmberg poikkeaisi Pyhäjärvelle kat-
somaan häntä, kuten hän kertoi toukokuussa Elisabet Reuterille.147 Kun niin ei tapahtu-
nut, hän kirjoitti Lapualle kaksikin kirjettä. Mutta Malmberg ei vastannut niihin. Loka-
kuussa 1849 Lagus kirjoitti kolmannen kirjeen, jossa vaati pikaista vastausta. Hän kaipasi
vaimonsa kuoleman jälkeen ystävän tukea sekä toivoi vierailuja ja kirjeenvaihtoa. Kirje
oli tarkoitettu kädenojennukseksi ja avunpyynnöksi. Mutta se sisälsi kuitenkin pistoja,
niin ettei Malmberg voinut sitä sellaisena mielihyvin ottaa. Hän vastasi siihen heti suo-
raan ja kovasti. Hän kysyi närkästyneenä heidän vihamielisyytensä syitä ja syytti juoru-
jen uskomisesta. Hänkin jätti silti periaatteessa sopimisen mahdollisuuden vihjaisemalla,
jos tapaisimme, olisimme ystäviä kuten ennenkin. Kirjeenvaihtoa käytiin muutenkin kuin
suoraan asianomaisten kesken. Eräs yhteinen kohde oli J.I. Bergh Kuopiossa. Malmberg
moitti seuraavan vuoden alussa Berghille Lagusta ystävineen Niskaseen kohdistuvista
syytöksistä. Tammikuussa 1852 Lagus arvioi J.I. Berghille Malmbergin kehitystä ja sil-
loista tilaa. Hän päätti varsin yksioikoisesti, kun Malmberg hylkäsi Ukko-Paavon neu-
von, ettei kukaan, joka on luopunut hänestä, ole tullut korjatuksi. Sananvaihdosta kuvas-
tuu kuitenkin, että kumpikin toivoi tapaamista, mutta tunteet eivät sitä sallineet ja sanat
olivat sen mukaiset. Todellista aloitetta ei siten voinut tehdä.148 Kun lukee näiden asiain
yhteydessä lähetettyjä kirjeitä, on otettava huomioon, että ne sisältävät voimakasta tunne-
latausta ja sen värittämää kieltä. Heränneet käyttivät muutenkin kansanomaisia, osin kar-
keitakin kielikuvia. Mutta siitä huolimatta kirjoittajat säilyttivät puhutteluissa ja terveh-

144. Kansanaho 1958, 425, Tuulasvaara 1960, 397, Ruotsalainen 1985, 37–38, 54–55, Remes 1995a, 345, 349.
Vanhoista heränneistä käytetään myös nimityksiä vanhapietistit, ukkoslaiset, vanhaheränneet, joilla tarkoi-
tetaan 1810–1830-luvulla vallinnutta Savon ja Pohjanmaan herätysliikettä, joka personoitui lähinnä Paavo
Ruotsalaiseen. Todettakoon, että erääksi rajapyykiksi tässä tupajaossa tuli se, miten suhtauduttiin Nohrbor-
gin postillaan. Heränneethän olivat käyttäneet sitä paljon. Hedberg hylkäsi sen ja siirtyi Lutherin kirjoituk-
siin. Nyt siitä tuli toistupalaisuuden tuntomerkki, kun malmbergiläis-niskaslainen ryhmä torjui sen. Rosen-
dal IV 1915, 372, Takala II 1933–1937, 88, 151, 585, 586, Kares I 1951, Seppänen 1997, 17. Johann Tobias
Beck (1804–1878) koetti kiinteästi Raamatun kirjaimeen perustuen muodostaa yhtenäisen oppisysteemin.
Sananjulistuksen piti yksinomaan nojata Raamattuun. Pietismissä olivat isien opetukset varjostaneet liiaksi
Raamatun merkitystä ja arvovaltaa. Beck sai kannattajia varsinkin Ruotsissa ja Suomessa. Alanen 1958, 83,
Kansanaho 1958, 425–426, Murtorinne 1992, 170–174.
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dyksissä ainakin muodollisesti korrektin sävyn mukaisia ”Rakas Veli” sekä ”Ystäväsi ja
veljesi” ilmauksia. Mutta toisaalta he kriisivaiheessa välttelivät toisiaan, vaikka puheissa
pyysivät kohtaamisia.149 Näin lähempään sovitteluun ei tullut mahdollisuutta.

Lagus ei pyrkinyt luomaan skismojen yhteydessä omaa ryhmittymää. Mutta hän vai-
kutti vahvasti erityisesti ruotsinkielisen Pohjanmaan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan
herännäispappeihin. Hänen tavoitteenaan oli pitää heidät vanhassa suunnassa, erillään
sekä malmbergiläis-niskaslaisista että eropapeista.150 Jakob Wegelius vieraili elokuussa
1849 Keski-Pohjanmaalla. Tämän jälkeen Lagus kirjoitti langolleen sekä ilmoitti samalla
suunnittelevansa vastavierailua Vaasan seudulle seuraavan talven aikana, jotta saisi kes-
kustella ystävien kanssa. Hänellä oli mahdollisesti mielessä muodostumassa oleva herän-
näistilanne. Hän nimittäin totesi, että toivottavasti hengen yhtenäisyys ei silloin häiriinny,
vaikka rauhan side on murrettu.151 Matka ei silloin toteutunut. Lokakuussa 1851 hän kir-
joitti Wegeliukselle varsin pessimistisesti ja arveli, etteivät he ehkä koskaan enää näkisi
toisiaan. Mutta huonovointisuudestaan huolimatta hän seurasi tilanteen kehitystä. Run-
saan kuukauden kuluttua hän varoitti heitä ajan kevytmielisistä heränneistä. Hän suosit-
teli, että antakaa niiden mennä.152 Todennäköisesti herännäisrintamassa alkoi tapahtua
niin paljon, että se vaati Lagukselta toimenpiteitä, joihin kirjeet eivät riittäneet. Hänen piti
lähteä kierrokselle. Sairaudestaan huolimatta hän teki 28.2.–13.3.1852 matkan Maalah-
delle saakka. Hän keskittyi tapaamaan, paitsi sukulaisiaan, niin erityisesti niitä ystäviään,
joita hän piti luotettavina vanhapietisteinä ja jotka olivat aroilla ja avainpaikoilla kum-
paankin uuteen suuntaan nähden. Näitä olivat esimerkiksi Kalajokilaaksossa niskaslais-
alueella F.P. Kemell ja V. Österbladh sekä Kimossa kummankin uuden suunnan lähellä
Reuterin perhe ja Otto von Essen. Vierailun pääkohde oli luonnollisesti Wegeliusten pap-
pila Maalahdella. Paluumatkalla hän tapasi Olof Helanderin Kortesjärvellä. Laguksen
mielestä näitä uhkasi Etelä-Pohjanmaan vahva raamatullinen vaikutus. Retken ajoitus
viittaa siihen, että sen keskeinen tarkoitus oli turvata vanhan herännäisyyden asemaa
kyseisillä seuduilla. Sukulaiskyläilyt saattoi yhdistää siihen. On myös pantava merkille,
ettei hän silloin tiettävästi kohdannut esimerkiksi Malmbergiä eikä eronneita pappeja.153

Laguksen kirjeistä parin seuraavan vuoden aikana käy ilmi, että hän pyrki tosissaan
torjumaan uusien suuntien kasvavaa vaikutusta. On huomattava, että ne pääosin on osoi-
tettu Etelä-Pohjanmaalle, jonka hän ilmeisesti koki kriittiseksi alueeksi. Toinen kiinnos-
tava seikka on, että hänen hyökkäyksensä kohdistui pääasiallisesti raamatulliseen suun-
taan. Sen ei silti tarvitse merkitä, että hän olisi ollut hyväksymässä niskaslaisuutta.154

Lagus kiitteli Wegeliusta matkastaan runsaan viikon kuluttua. Samalla hän antoi vertaile-
van arvionsa uusista suunnista. Hänen mukaansa Malmbergin karkea tapaus ei ollut ainut-
laatuinen eikä pahin. Sitä vastoin niillä, jotka eivät kulkeneet elämän kapealla tiellä, oli
väärä oppi. Hän varoitteli eropapeista, tosin mainitsematta sitä käsitettä, ja kehotti välttä-
mään taisteluja ja keskusteluja heidän kanssaan. Hän painotti sitä, että aika oli vaaralli-
sempi kuin aavistetaan.155 Helanderia hän vaati olemaan varmana suhteessaan ”hulluihin

149. Lagus II 1935, 160–161, Kares 1981, 344, Siltala 1992, 356, 388, 527.
150. Krook 1947, 227, Siltala 1992, 405–406.
151. Lagus I 1933, 158, Lagus II 1935, 174, Krook 1947, 210–211.
152. Lagus I 1933, 55, 57.
153. Krook 1947, 239–240.
154. Kares 1981, 448.
155. Lagus II 1935, 160.
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profeettoihin”. Hän nimitti heitä myös teeskentelijöiksi, ”jotka leikkivät sokkosilla oloa
Malmbergin yöastian takana.” Opillisesti he seisovat toisella jalalla Hedbergin, mutta toi-
sella Renqvistin kannalla. Hän kutsui heitä uudeksi valoksemme ja tuomitsi heidän opin
tulkintansa. Kirje sisälsi samaa, mitä oli hänen näytelmänsä loppulaulussa. Siinä saatana
toivotti entiset Kristuksen ystävät tervetulleeksi helvetin liekkeihin. Helanderille hän
antoi neuvoksi, ettei tämä antautuisi niiden opettajien orjiksi, vaan olisi turvassa.156

Pari päivää myöhemmin hän iloitsi Wegeliukselle, että tämä oli pysynyt yksinkertai-
sella tiellä eikä tullut uuteen oppiin. Hän vakuutti pitävänsä lankoaan tosi heränneenä eli
siis vanhaan herännäisyyteen kuuluvana. Hän vastasi myös Wegeliuksen pyyntöön ja ker-
toi eksyneistä heränneistä papeista. Hän kuvasi, kuten sanoi, näkemänsä ja kuulemansa
perusteella, millainen evankelisuus vallitsi Vaasan läänin sisäosassa. Hän ei aikonut pal-
jastaa kenenkään nimiä., ja tiedustelikin Wegeliukselta, hyökkäsikö hän sopimattomasti
heitä vastaan. Hän kertoi sanoneensa heistä muutamille suoraan totuuden, mutta se ei
ollut vaikuttanut. Wegeliukselta hän kysyi, miksi tämä ei usko, että tilanne ympäristössä
oli sellainen. Hän ei kuitenkaan rupea hedelmättömiin oppiriitoihin heidän kanssaan.
Vuosina 1852 ja 1855 Lagus tiedusteli E.L. Levonilta, oliko Rovaniemi vapaa lappalai-
sesta paholaiskristillisyydestä ja kehotti välttämään Laestadiusta.157 Elokuussa 1852 sai-
vat kirjeen J.I. Bergh Kuopioon ja Otto von Essen Kimoon. Edelliselle hän vakuutti,
miten uusi raamatullinen suunta toisi mukanaan hävityksen pelon. Jälkimmäiselle hän jat-
koi molempien uusien suuntien arvostelua ja yritti piirtää niiden syntytaustaa. Vuoden vii-
meisenä päivänä Lagus moitiskeli harmistuneena Wegeliusta hänen mielipiteittensä levit-
tämisestä Carl Essenin ryhmästä. Kahden viikon kuluttua hän totesi kaiken olevan kun-
nossa ja ilmaisi tyytyväisyytensä, että pelko veljen putoamisesta ikuiseen tuleen oli pois-
tunut.158

Monissa Laguksen tähän aikaan lähettämissä kirjeissä sekä tutuille että jälkimaailmalle
tuntemattomiksi jääneille toistui samat skismoja käsittelevät aiheet. Hän iloitsi kaidalla
tiellä eli vanhassa herännäisyydessä pysyneistä. Erityisesti häntä kosketti liikkeen jatku-
minen Maalahdella. Hän suosittteli, ettei uutta suuntaa edustaviin ”herroihin” kiinnitet-
täisi liiemmälti huomiota. Heidän oppijärjestelmästään ei pitänyt välittää. Jos he tahtoivat
väitellä, niin heille vastataan lyhyesti sekä koetetaan välttää riitoja.159 Laguksen menet-
tely Pohjanmaan herännäisyyden hajaannuksessa poikkesi tavasta, jolla hän käsitteli
aikaisemmin Hedbergiä. Todennäköisesti nähdessään uusien suuntien voiman, hän ei pyr-
kinyt suoraan tukahduttamaan niitä. Hän keskittyi säilyttämään oman ajattelutapansa
mukaiset sillanpääasemat ja vahvistamaan niissä olevia johtohenkilöitä sekä antoi näille
toimintaohjeita. Säilyneitten kirjeitten mukaan hänen hyökkäystensä suorana osoitteena
eivät olleet eronneet yksityisinä henkilöinä, vaan hän moitti heitä nimeämättömänä jouk-
kona. Tosin hän mainitsi keskustelleensa eräitten kanssa, mutta kenen ja missä yhteydessä
ei selviä lähteistä. Lisäksi hän lähetti viestit omilleen, koska tunsi väkensä tavat levittää
kirjeitten sisältöä. Hän ilmeisesti tiesi mielipiteensä välittyvän myös toisinajatteleville.

156. Lagus I 1933, 65–67, 208.
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158. Lagus I 1933, 70, 220, Lagus II 1935, 162, Rosendal III 1912, 424;
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5.4 Elämän loppuvuodet

Jonas Lagus oli alle 50-vuotias muuttaessaan Pyhäjärvelle, mutta hän oli sekä fyysiseltä
kunnoltaan että mieleltään vanhus. Hän keskittyi elämänsä loppuvuosina omaan seura-
kuntaansa ja ennen kaikkea perheeseensä. Hän jaksoi nousta enää harvoin saarnastuoliin
eikä voinut tavata seurakuntalaisiaan niin kuin ennen. Viimeisen saarnansa hän piti kir-
kossa kesällä 1856, mutta kävi siellä kuitenkin kuulemassa kaikkia pappeja. Seuroihin
hän osallistui ja piti niitä kotonaan. Varsinaisen viranhoito jäi paljolti apulaisten varaan.
Heistä mainittavimmat olivat Henrik Schwartzberg ja Zachris Castren, jotka toimivat esi-
miehensä ohjauksen mukaisesti. Seurakuntatyötä koskevien pöytäkirjojen mukaan Lagus
kuitenkin johti kappelikuntaansa, sillä kirjat on muutamia poikkeuksia lukuunottamatta
kirjoitettu hänen käsialallaan.160

Hän kävi laajaa kirjeenvaihtoa 1850-luvulla eri puolille Suomea. Siitä on säilynyt sekä
tietyille henkilöille osoitettuja että tuntemattomaksi jääneille lähetettyjä. Hän oli ahkerasti
yhteydessä kotoa poissaoleviin lapsiinsa, varsinkin Eliel-poikaansa sekä runsaaseen suku-
laistensa ja tuttaviensa joukkoon. Erityisesti hän piti katkeamatonta yhteyttä lankoonsa
Jakob Wegeliukseen ja kälyynsä Elisabeth Reuteriin o.s. von Esseniin, jotka olivat hänen
uskollisia oppilaitaan. Jälkimmäisen kautta hän kävi tavallaan keskustelua myös tämän
hedbergiläisiin liittyneiden poikien kanssa. Yhteydenotoissa 1850-luvun puolivälissä
Laguksella oli toiveena, että pojat palaisivat lähtökohtaansa tuhlaajapojan tavoin.161

Merkille voi myös panna Laguksen saamasta yhteydestä virkamies- ja kulttuurihenki-
löihin, joista hänelle tuli läheiseksi Carl August Malmbergin perhe Kuopiosta.162 Missä ja
miten he kohtasivat ei ole tietoa. Mutta sopii olettaa, että se olisi tapahtunut joidenkin
Kuopion markkinaseurojen yhteydessä. Paavo Ruotsalainen majoittui Kuopiossa käydes-
sään Malmbergeillä ja hyvin voi ajatella, että Lagus sitä kautta tutustui myös näihin. Joka
tapauksessa Laguksen loppuvuosien säilyneistä kirjeistä monet on osoitettu Malmbergille.
Niiden mukaan yhteydenpito oli alkanut viimeistään 1840-luvun lopulla ja oli erittäin
kiinteää. Valitettavasti Lagus hävitti tässä vilkkaassa kirjeenvaihdossa saamansa materiaa-
lin, joten suhdetta voi seurata vain hänen suunnaltaan katsoen. Samoihin aikoihin Laguk-
sen tuttavapiiriin liittyi myös Kuopiossa opettajana toiminut J.I. Bergh mahdollisesti
Malmbergin kautta, jonka ystäviin hän kuului. Lagusten ja Malmbergien perheiden ystä-
vyys oli niin vahvaa, että kun edellisten väkeä oli lääkärinhoidossa Kuopiossa, asuivat
nämä Malmbergeillä pitkäänkin, esimerkiksi vuosien 1852–1853 vaihteessa ja poikakin
oli siellä ”koulukortteeria”. Samalla he tapasivat seudun heränneitä. Laguksen on täytynyt
harrastaa opetustyötään siellä, koska hän mainitsi eräässä kirjeessään liikkeen vahvistu-
neen. Kotiin palattuaan kiittäessään isäntäperhettään heidän luonaan viettämästään ajasta,
hän ilmaisi ilonsa heidän uskostaan. Hän kehotti heitä säilyttämään ja vahvistamaan sitä

160. Lagus I 1933, IX–XI, 49, Lagus II 1935, 151, 173, Akiander VI 1862, 222, Krook 1947, 191–200, 245–
246, 260, Remes 1995a, 189, 330–332.

161. Lagus I 1933, IX–XI, 126, 129, 133, Krook 1947, 260, Siltala 1992, 336.
162. Krook 1947, 206. Carl August Malmbergin (1819–1901) oli aikanaan tunnustettu talousmies, jonka koti oli

Kuopion seudun heränneitten kokoontumispaikka. Laguksen tytär Leontine oli vuodesta 1881 alkaen hänen
kolmas vaimonsa.. Rosendal II 1905, 439, Rosendal III 1912, 223, Oravala 1938, 1142–143, Lappalainen
1959, 14–18. Malmberg kuului myös kansallisen herätyksen kannattajiin ja uskonnäkemykseltään hän
pysyi elämänsä loppuun saakka ruotsalais-laguslaisena ns. ”vanhapietistinä”. Oravala 1938, 143, Lappalai-
nen 1959, 20–21, 81, 83, Kinnunen 1981, 52–58, 60, Manninen 1981, 21, 22, Tommila 1981, 46.
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sekä välttämään meneillään olevia kiistoja ja ”laveaa tietä”. Myös lokakuun lopulla 1854
hän iloitsi, etteivät ystävät olleet nykyisiä nimikristittyjä.163 Mielenkiintoinen tuttavuus
Lagukselle oli myös yli 50 vuotta Kainuussa pappina vaikuttanut Elias Lönnrotin kasvat-
tina ollut veljenpoika Frans Fredrik Lönnrot. Hän lukeutui herännäisiin ja on itse kerto-
nut olleensa ennen kaikkea Jonas Laguksen oppilas. Heidän keskinäistä yhteyttä vahvis-
taa se, että Laguksen kirjeitä rouva Sofia Amanda Lönnrotille on säilynyt.164

Hyvä esimerkki yliopistoherännäisyyden ulottumisesta sivistyneistöön ja myös Laguk-
sen vaikutuspiiriin oli helsinkiläinen lääkäri Otto E.A. Hjelt.165 Hän hakeutui turkulai-
sena opiskelijana pohjalaisten heränneiden ryhmään. Hän pysyi sitten elämänsä loppuun
asti uskollisena yliopistoaikana omaksumalleen näkemykselle, mistä Lagus kiittelikin
häntä vuoden 1851 lopulla skismojen ravistellessa liikettä. Hän antoi suuren arvon muun
muassa Lagukselle, johon myös Hjelt oli tehnyt vaikutuksen. 1850-luvulla he kävivät kir-
jeenvaihtoa, josta ilmenee, että Laguksen perhe piti Hjeltiä sekä uskonystävänä että lääkä-
rinä.166

Kirjeet sukulaisille ja läheisille tuttaville sisälsivät yleensä lähipiirin kuulumisten ker-
tomista. Huomiota kiinnitti maininnat toistuvista sairauksista. Loppuvuosina niihin liittyi
myös usein lääkäri- ja lääkemaininnat. Kuopioon Malmbergille lähetetyissä kirjeissä oli
monta kertaa talouteen liittyviä seikkoja. Pääosa tekstistä käsitteli kuitenkin sielunhoidol-
lista opastusta. Muille osoitetuissa kosketeltiin yleensä vain sitä. Harvoin kirjeissä sivut-
tiin yleisiä tapahtumia. Oppikysymyksiin liittyvät normatiiviset kirjeet muodostivat oman
ryhmänsä.167

Osoituksena Laguksen suhteen muuttumisesta ja sen vaatimasta pitkästä ajasta oli
suhde kasvattipoikaansa Hedberg-kiistan jälkeen. Kasvinkumppanit Eliel Lagus ja Otto
von Essen olivat todennäköisesti yhteydessä kaiken aikaa keskenään. Vasta heinäkuussa
1856 Jonas Lagus kirjoitti siitä ilahtuneena Otolle ja myönsi katkeruutensa tähden laimin-
lyöneen vastata hänelle jo vuosia sitten. Hän sanoi tunteneensa tuskaa tapahtuneista ja
pettyneistä toiveistaan tämän suhteen. Nyt hän oli hyvillään Oton hyvästä elämäntilan-
teesta ja olisi mielellään halunnut tavata häntä perheineen.168

1850-luvulla Lagus ryhtyi aiempaa enemmän esittämään kvietistisen pietismin tietä,
jossa aktiivinen kristillinen toiminta koettiin suorastaan uskon esteeksi. Siihen kuului pai-
kallaan oloa, itsensä tarkkailua ja lepoa Kristuksessa. Hän myös korosti Ruotsalaisen
tapaan pienten kokousten merkitystä ja yksilöllistä kristillisyyttä. Laguksen mielestä seu-
rat olivat muuttuneet liian suuriksi, jolloin kokoontumisesta saattoi tulla itsetarkoitus ja
ulkoiset seikat nousivat sisäisten edelle. Siksi Lagus vetäytyi varsinaisen seuratilaisuuden
jälkeen peräkamariin, mitä eivät kaikki ilmeisestikään katsoneet pelkästään hyvällä. He

163. Rosendal II 1905, 441–445, Lagus 1907, 67, 70, 192, 194–195, Lagus I 1933, 54, 73, 75–76, 82, Lagus II
1935, 155, Krook 1947, 260, Lappalainen 1959, 19.

164. Lagus I 1933, 209, 210, Colliander 1907, 1044, Anttila I 1931, 43, 198, Anttila II 1935, 346, Kares III
1947, 33–37, 38–43, Mielonen 1987, 108. Frans Fredrik Lönnrot (1830–1907) oli setänsä kasvattina mm.
Kajaanissa. Hän toimi pappina vuosina 1853–1907, joista peräti 47 vuotta Ristijärvellä.

165. Otto Edvard August Hjelt (1823–1913) oli lääkäri ja historioitsija. Hän oli patologisen lääketieteen uran-
uurtaja Suomessa sekä mm. alan professorina yliopistossa. Arkkiatrin arvonimen hän sai 1885. Hän toimi
Suomen Lähetysseuran johtokunnan puheenjohtajana 1890–1893. Krook II 1931, 232.

166. Lagus I 1933, 52, 63, 101–102, 132–133, 222, 238, 239, Lagus II 1935, 164.
167. Lagus I 1933, 133–137, 124–147.
168. Lagus II 1935, 169.
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arvioivat, että kamarikeskustelut muuttuivat valikoidun sisäpiirin puuhaksi ja olisivat
osaltaan vaikuttaneet herännäisyyden jakaantumiseen eri ajatussuuntiin. Arvostelijat piti-
vät Lagusta sääty-ylpeänä ja sanoivat, että häntä orjailtiin.169

Vuonna 1849 Laguksella alkoi vaikea kriisivaihe. Hänen vaimonsa Albertina kuoli ja
hän kaipasi tavata ystäviä. Mutta skismat liikkeessä puhkesivat samaan aikaan ja estivät
osan niistä. Lisäksi hän joutui rahaongelmiin. Käytännössä hän menetti kaikki Albertinan
pesään tuomat varat. Hän köyhtyi niin, että joutui myymään pöytähopeansa. Tilanteeseen
johtivat Vaasassa olevien kiinteistöjen arvonlaskut ja niiden yhteydessä olleitten liiketoi-
mien epäonnistuminen. Hänen väsyttäviksi kokemansa pitkäksi venyneet käräjöinnit
perintö- ja holhousasioista vaimon sukulaisten kanssa sekä Ylivieskan Similän tilan
myyntihinnan vaikea perintä tuskastuttivat häntä sekä henkisesti että taloudellisesti. Asi-
oita pahensi myös se, että hän anteliaana oli maksanut ylivieskalaisten Kalajoen käräjä-
sakkoja, lahjoitellut kirjoja, lainaillut rahaa kunnon körttiläisenä ilman korkoa eivätkä
kaikki suinkaan olleet huolehtineet edes pääoman takaisinmaksusta. Oman rasitteensa
aiheuttivat ylimääräisinä kuluina 1850-luvun katovuodet ja niistä johtuvat elintarvikkei-
den hankinnat Kuopiosta. Lagus pyysi käräjöinteihin apua ja tilapäisiä luottoja Malmber-
giltä ja saikin niitä auliisti.170

Tällaisessa elämäntilanteessa Jonas avioitui kolmannen kerran. Hänet vihittiin Sotka-
mossa 5. elokuuta 1850 kirkkoherra Gabriel Laguksen tyttären, pikkuserkkunsa, Johanna
Rosalien (Rosa) kanssa.171 Jonas Lagus sairastui 17. toukokuuta 1857 pahaan ruusutau-
tiin, joka itsepäisesti kehittyi kuolioksi. Heikko ruumis kesti sairautta juhannukseen
saakka, ja Jonas Lagus kuoli yöllä 24. kesäkuuta 1857. Häneltä jäi vaimon lisäksi kuusi
lasta, joista nuorin oli vasta neljän kuukauden ikäinen ja vain kaksi oli täysi-ikäistä.
Hänen viimeisiä sanojaan omaisilleen olivat:

”Katsokaa, tässä tyhjässä kädessäni on kaikki, mitä minulla on, parannukseni,
uskoni – kaikki, mutta Lunastajani on Isän oikealla puolella.”172

Jonas Lagus haudattiin 10. heinäkuuta 1857 Pyhäjärven kirkkomaalle, kellotapulin
lähelle eikä paikalla ollut suuria joukkoja. Ennen hautaan viemistä laulettiin kirkkosa-
lissa suomalaisesta virsikirjasta virrestä 389, pihamaalla virrestä 412 ja hautaanlaskemi-
sen jälkeen virren 389 loppuosa. Laakeaan hautakiveen on kaiverrettu muistosanat:

”Mutta opettajat loistavat niinkuin taivaan kirkkaus, ja jotka monta opettavat van-
hurskauteen, niinkuin tähdet alati ja iankaikkisesti.”173

169. Lagus I 1933, 66, Akiander VI 1862, 246, Rosendal III 1912, 159, Perälä 1951, 466, Siltala 1993, 414–415,
Remes 1995a, 331, Remes 1995b, 421, Taipale 1995, 59–64. Herännäisyyteen liitetään myös termi ”kras-
saus”. Sen mukainen toiminta muotoutui todennäköisesti ajanoloon em. jälkiseurojen sielunhoitotavasta
”oikealta tieltä eksyneen hoitamiseksi” varsin kovakouraisestikin tavalla, joka poikkesi suuresti alkuperäi-
sestä tarkoituksesta. Mustakallio 1939, 229–231.

170. Lagus I 1933,96–97, Lagus II 1935, 158, Krook 1938, 165–166, Krook 1947, 148, 200, 260, 360–361, 366,
Siltala 1993, 381, Remes 1995a, 330–332.

171. Lagus II 1935, 159, Sukukirja I 1984, 759–760, 765–766. Rosa Lagus (1817–1887) oli isänsä toisesta avio-
liitosta.

172. Lagus I 1933, 211–214, Lagus II 1935, 176. Jonas Lagukselta jäi kuolemansa jälkeen eloon hänen ensim-
mäisestä avioliitosta v. 1828 syntynyt Hilma ja 1833 syntynyt Eliel. Toisesta liitosta elivät hänen jälkeensä
vuoden välein 1845, 1846 ja 1847 syntyneet tyttäret Maria, Leontine ja Albertina sekä kolmannesta aviosta
helmikuussa 1857 syntynyt Anna.

173. Krook 1947, 366, Remes 1995b, 421, Liite 1.



6 Yhteenveto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää herännäispappi Jonas Laguksen kasvatus-
ja opetustoiminta siinä 1800-luvun toisen neljänneksen ympäristössä, jossa hän suoritti
elämäntyönsä ja johon hän myös osaltaan aktiivisesti vaikutti. Tavoitteenani oli ensinnä-
kin avata näkökulma hänen kasvatus- ja opetussuunnitelmiinsa, toimenpiteisiinsä ja
menettelytapoihinsa. Toiseksi tarkastelin hänen pyrkimystensä saamaa kohtelua ja toteu-
tumista. Kolmantena kohteenani oli etsiä hänen kasvatustyönsä perusteita.

Autonomian alkupuolella maahan oli muotoutunut valtaistuimen ja alttarin liittoon
perustuva varovainen ja virkavaltainen hallintotapa. Kulttuurin, uskonnon ja yhteiskunta-
järjestelmän muodostama niin kutsuttu yhtenäiskulttuuri tuki sitä. Yhteiskuntarauhan säi-
lyttäminen ja olojen pysyttäminen entisellään olivat etusijalla. Kirkon huolena oli alkeis-
ja aikuiskoulutuksen käsittävä kansanopetus. Se rakentui luterilaisen ortodoksian ajalta
peräisin olevasta vuoden 1686 kirkkolaista sekä sitä täydentävistä säädöksistä ja suosituk-
sista. Opetuksen järjestelmään kuului kotiopetus, lukkarinkoulu, rippikoulu, katekismus-
saarnat ja kinkerit. Tavoitteena oli ajan vaatimukset täyttävä ihanneihminen. Käytännössä
varsinainen opetus päätyi sellaiseen luku- ja kristinopintaidon opettamiseen, jolla selvisi
rippikoulusta ja kinkerikuulustelusta. Käsiteltävänä aikana alettiin opetukseen etsiä mui-
takin sisältöjä ja menetelmiä kuin kirkon perinteisiä. Tähän työhön osallistui myös voi-
mistuva myöhemmän herännäisyyden liike, johon Ylivieskan ja Pyhäjärven kappalaisena
ollut Jonas Laguskin kuului.

Jonas Lagus kasvatti ja opetti kotiväkeään, seurakuntaansa sekä herännäiskansaa ja
tuttaviaan niin joukkona kuin yksilöinä. Laguksen ison perheen kotikasvatus kohdistui
sekä omiin että siellä olleisiin muihin lapsiin. Se oli aikansa säätyläisten mukaista pappi-
lan aikuisten ja kotiopettajan voimin tapahtunutta opetusta tarkoituksena valmentaa poi-
kia koulutielle. Mukaan oli otettu myös kylän lapsia hankkimaan luku- ja kirjoitustaitoa.
Lagus seurasi poikien koulunkäyntiä vierailla paikkakunnilla ja oli kiinnostunut heidän
tovereistaan ja opiskelumenestyksestään. Sukulaismamselit ja kodin naiset opastivat tyt-
töjä lukemisen ja kirjoittamisen alkeiden lisäksi kotitalous- ja käsitöihin. Kasvatuksen
tavoitteena oli kunnollisen maallisen vaelluksen ja sielun pelastuksen, Kristukselle kasva-
misen opettaminen sekä kotipiiriin kuuluville lapsille että aikuisille.

Seurakunnalleen Jonas Lagus antoi sekä uskonto- että kansalaiskasvatusta jumalanpal-
veluksen, katekismusopetuksen, kinkerien ja rippikoulun avulla. Hän korosti niiden mer-
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kitystä kaikille seurakuntalaisille. Hänellä oli tapana keskustella sopivissa tilaisuuksissa
vapaasti väen kanssa yhteisistä tärkeistä asioista. Tapakulttuurin ja lukemisen opettamisen
tehostamiseksi Lagus käytti kirkkokurin sallimia rangaistuksia laiminlyönneistä. Hän
laati myös tarvittaessa käyttäymissääntöjä, ja toisaalta hän palkitsi hyvän suorituksen.

Kirkon tavanomaisten opetusmuotojen rinnalle Lagus oli kehittämässä heränneille tun-
nuspiirteeksi muodostuneita seuroja. Niissä luettiin hyväksyttyjä kirjoja, veisattiin virsi-
kirjasta ja Siionin Virsistä. Niiden jälkeen saattoi olla eri huoneessa pienen ryhmän kama-
rikeskustelu sielunhoitotilaisuutena. Lagus valvoi tarkkaan, etteivät tunteet päässeet seu-
roissa vallalle ja että yleinen järjestys säilyi niin hartauskokouksissa kuin niiden jälkeen
majapaikoissa. Hän arvosti niitä tapahtumina, joissa opettaja ja väki saattoivat kohdata
toisensa vapaammin kuin virallisluontoisissa tilaisuuksissa. Otettuaan seurat avoimesti
työvälineeksi hän puolusti tätä kiellettyä toimintaa julkisesti oikeudessa Kalajoella vuo-
sina 1838–1839, pappien kokouksessa Turussa vuonna 1842 ja kirkkolakilausunnossaan
vuonna 1847. Hän korosti opin sisällön perustuvan puhtaasti Raamattuun ja evankelis-
luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin sekä vetosi opetuksen vapauden säilyttämiseen ja
seurojen kasvattavaan vaikutukseen. Paitsi herännäisväkeä joukkona hänen opetuksensa
koski myös yksittäisiä henkilöitä. Hän tutki jokaisen neuvoa kyselevän erikseen. Hän
antoi sielunhoidollista ja normatiivista ohjausta henkilökohtaisessa keskustelussa sekä
kirjeenvaihdon kautta. Hän varmisti uskon laatua jatkuvasti ja vahvisti pysymistä oikealla
tiellä. Samalla hän kehotti lukemaan sopivaa kirjallisuutta, jota hän levitti ja edisti siten
lukutaitoa. Tällainen tapa muodosti huomattavan osan hänen kasvatustyöstään.

Herännäisyyden leviämisvaiheessa 1830-luvulla liike pyrki herättämään kansaa ulotta-
malla vaikutusta laajalle rahvaan ja sivistyneistön keskuuteen. Jonas Laguskin yhtyi
innolla suunnitelmiin ja yrityksiin tämän toteuttamiseksi. Merkittävä tällainen konkreetti-
nen puuha oli hengellisen lehden perustaminen ja toimittaminen. Sen varsinainen toteutta-
minen sai vauhtia, kun Lagus tuli kannustavana ja ohjaavana toimittajana mukaan sekä oli
sen ahkerin avustaja. Tarkoitus oli kummallakin kotimaisella kielellä ilmestyvän lehden
avulla koota eri puolilla maata olevia heränneitä yhteen, laajentaa herätystä ja antaa hen-
gellistä hoitoa seuduilla, joissa ei ollut sopivia johtajia. Kaksoislehdet ”Tidningar i Ande-
liga Ämnen” ja ”Hengelliset Sanomat” ilmestyivät vuosina 1836–1838,

Jos heränneitten tarkoitus oli lehtiensä kautta laajentaa opetus ulottumaan koko maa-
han ja eri säätyjen keskuuteen, niin vielä kauemmaksi tavoitteli suunnitelma lähetysseu-
ran perustamisesta. Vuonna 1837 Lagus innostui lähetystyöstä niin, ettei hän jäänyt odot-
tamaan muiden toimenpiteitä. Siten hänestä tuli ensimmäinen henkilö, joka julkisesti
esitti oman lähetystyöorganisaation perustamista Suomeen. Hän neuvotteli asiasta arkki-
piispan kanssa, teki tutustumismatkan Tukholmaan selvittääkseen sikäläistä vastaavaa toi-
mintaa ja yritti useaan otteeseen saada Etelä-Suomen pappeja innostumaan asiaan.

Jonas Laguksella oli uskonnollisen kasvatuksen rinnalla mielenkiinto alkeisopetuksen
kehittämiseen, ja siitä esittämiensä suunnitelmien perusteella hänelle kuuluu paikka kan-
sanopetuksemme historiassa. Hänen ensimmäinen kannanottonsa tapahtui 1820-luvun
lopulla Ahlmanin koulujen uudistuspyrkimysten yhteydessä. Tuolloin hän kritisoi vallit-
sevaa valistusaattetta ja neologiaa, joiden varaan ei voi opetusta laajentaa. Hän korosti
oikeanlaatuisen uskon merkitystä rahvaankoulun opetussuunnitelman monipuolistami-
seksi. Ilman sitä olisi paras tyytyä vain lukutaidon parantamiseen ja välttää puolisivis-
tystä.
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Jonas Laguksen oma koulusuunnitelma sitä vastoin oli varsin mielenkiintoinen. Hän
anoi vuonna 1839 tuomiokapitulilta lupaa perustaa Ylivieskaan köyhäinkoulu, jota hän
nimitti kansakouluksi. Hän oli yhteydessä arkkipiispaan, ja sen jälkeen hän hyvässä
uskossa hankkeeseen rakennutti ostamalleen Similä-Toivolan tilalle huoneita koulua var-
ten. Hän lähetti suunnitelmansa tuomiokapituliin saadakseen luvan järjestää maaseudun
lapsia varten tarkoituksenmukaisen kasvatuslaitoksen. Vaikka se oli ajan hengen mukai-
sesti sosiaaliseen ajatteluun perustuva köyhäinkoulu, se olisi ollut eräänlainen kokeilulai-
tos. Sinne olisi otettu korvausta vastaan muitakin oppilaita kuin orpoja. Se tarjosi myös
lahjakkaille ja lukuhaluisille nuorille mahdollisuuden valmistua kansakouluihin opetta-
jaksi. Edelleen sen tavoite oli myös esimerkillään levittää silloin vielä lähes tuntematonta
kansakouluaatetta laajemmalle maahan. Pappien ohella opettajina toimisivat paikkakun-
nan ammattimiehet ja -naiset. Silloisten koulujen tavanomaisten luku- ja kristinopin opis-
kelun sekä vähäisen kirjoitus- ja laskuharjoituksen lisäksi Lagus toi uutuutena opetus-
suunnitelmaansa esityksen ruumiillisesta työstä, askartelusta ja liikunnasta. Johtavana aja-
tuksena hänellä oli havainto-opetus ja periaatteena leikin ja työn vuorottelu sekä näiden
molemminpuolinen toistensa motivointi. Ne johdattelisivat oppilaan löytämään luontai-
set taipumuksensa, joten koululla oli selvästi ammatillinen tavoite. Samalla yksilö kasva-
tettaisiin hyödylliseksi jäseneksi maalaisyhteisöön, jossa hän voisi toteuttaa itseään. Kou-
lun kodinomaisessa ympäristössä painottui merkittävällä tavalla myös tapa- ja terveyskas-
vatus.

Seurakunnan kasvatus oli työtä, jonka tulokset eivät heti olleet näkyvissä. Siinä tapah-
tui niin edistymistä kuin pettymyksiäkin. Kuitenkin tapojen kohentuminen osoitti kansa-
laiskasvatuksen tuottaneen vuosien mittaan tuloksia. Myös lukemisen taidot paranivat
tilastojen mukaan sekä määrällisesti että laadullisesti Laguksen seurakunnissa hänen vir-
kakautensa aikana. Hänen ymmärrettävää kansankielistä puhettaan kuunneltiin. Myös
hänen julistuksensa ja sielunhoitonsa teki vaikutuksen. Niiden seurauksena heränneitten
määrä Ylivieskassa kasvoi 1830-luvulla huomattavan suureksi. Hänestä tuli pian myös
liikkeen näkyvä ja merkittävä opettaja Pohjanmaalla. Myöhemmän herännäisyyden
ensimmäinen nousu ja rappeutuminen osuivat Jonas Laguksen aikaan. Hän oli ottamassa
Pohjanmaan pappien kanssa sitä hoitoonsa ja kytkemässä Savon herännäisyyteen 1830-
luvun puolivälissä. Seuraavana kymmenenä vuotena liike eli suuruutensa aikaa. Sen jäl-
keen hän koki pettyneenä eriseuraisuudesta johtunutta hajaannusta, jossa monista ystä-
vistä tuli vihollisia.

Herännäisliikkeeseen kohdistuneen arvostelun ja torjunnan vuoksi Lagus joutui esiin-
tymään sen puolustajana. Hän yritti levittää tietoa liikkeestä kirjoitelmien ja sanomaleh-
tien avulla, mutta sensuuri esti sen tehokkaasti. Saatu vastustus aiheutti myös sen, että
Lagus ilmaisi tahtomattaankin kantansa kärjistetysti ja hyökkäävästi. Se puolestaan ei
ollut eduksi hänelle eikä liikkeelle. Tällainen tuli esille lehti-, lähetys- ja koulusuunnitel-
man toteutuksissa. Suunnitteluvaiheen odotuksiin nähden lehtien, ”Tidningar i Andeliga
Ämnen” ja ”Hengelliset Sanomat”, vaikutus jäi vaatimattomaksi. Niiden julkaisutoimin-
nalle kasaantui voittamattomia vaikeuksia. Sensuuri asetti esteitä aiotun ohjelman noudat-
tamiselle. Ne pakottivat lyhentämään ja muuttamaan artikkeleita sekä käyttämään paljon
lainauksia. Maksavien tilaajien väheneminen aiheutti talousvaikeuksia. Toimituksen,
avustajien, sensuuritarkastuksen ja painopaikan etäisyydet toisistaan hankaloittivat käy-
tännön toimitusta ja saivat aikaan harmillisia viivästyksiä. Laguksen ja toimttaja J.F.
Berghin kesken syntyi linjaerimielisyyksiä lehtien tavoitteista ja kohderyhmistä. Lehtiä
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kyllä luettiin, mutta tosiasiaksi osoittautui, ettei sellaisten aika ollut vielä tullut Suomeen.
Näin toiminta oli lopetettava kolmen vuoden kuluttua 1838. Lagus ajoi innokkaasti niihin
aikoihin suomalaisen lähetysseuran perustamista, mutta sekin yritys jäi tuloksettomaksi.
Pääosin valtakunnan poliittisista syistä tuomiokapitulien edustajat, piispat ensimmäisinä,
ottivat Laguksen hankkeeseen varovaisen kielteisen asenteen. Papisto myötäili sitä eikä
laajempaa innostusta syntynyt uuteen työmuotoon. Näin hänen oli harmistuneena todet-
tava suunnitelmansa rauenneen.

Samoin kävi ennakkoluulottoman koulusuunnitelman, jota tuomiokapituli ei katsonut
voivansa ottaa tarkempaan käsittelyyn esitetyssä muodossa. Kuten anoja itsekin totesi,
suunnitelma oli tehty kiireessä ja se jätti sijaa tulkinnoille. Sen saaman kohtelun jälkeen
Lagus luopui omasta kouluhankkeestaan samaan aikaan, kun hän siirtyi sivuun aktiivi-
sesta lehtityöstä ja lähetyspuuhista ja omassa kehityksessään lähestyi herännäisyyden
sisäänpäin kääntyvää savolaissuuntaa. Sitä vastoin hän kappalaisena huolehti seurakun-
tansa köyhäin lasten opetuksesta, mitä hän toteutti pitämällä Ylivieskassa ja Pyhäjärvellä
Alopaeuksen lahjoitusvaroin tarkoitukseen perustetut koulut toiminnassa. Näin Laguksen
uudet opetuksen suunnitelmat epäonnistuivat Suomen silloisessa henkisessä ilmapiirissä.
Mutta kaikesta huolimatta hän jatkoi elämänsä loppuun saakka syrjästä Pyhäjärveltä kir-
jeitse sielunhoitoa ja herätysliikkeen ohjausta.

Tarkasteltaessa Jonas Laguksen ominaista kasvatuskäsitystä ja -toimintaa, on todet-
tava, ettei sitä voi ilmaista yksiselitteisesti. Hengellisenä kasvattajana hän opetti seura-
kuntaansa joukkona, mutta hän piti pieniä kokouksia parempana kuin massatapaamisia.
Hän oli omimmillaan yksityisessä sielunhoitotyössä. Sitä hän teki keskustellen henkilö-
kohtaisesti, mutta myös runsaan kirjeenvaihdon kautta sekä ohjaamalla lukemaan. Kun
hänen kirjeensä levisivät muidenkin kuin saajan käyttöön, vaikuttivat ne laajemmallekin.
Lagus korosti yksilön omakohtaista ratkaisua elämän tärkeissä kysymyksissä ja halusi
olla vain tienviitta. Hän pyrki kuitenkin opetuksen jatkuvaan kertaamiseen ja viemään sen
lopulliseen tavoitteeseen. Hän oli subjektiivinen individualisti, joka yleisti omia koke-
muksiaan seuraamisen arvoisiksi. Hänellä oli selkeä normatiivinen kasvatusote.

Jonas Laguksen taustavaikuttajat vaihtuivat hänen elämänsä aikana, ja se aiheutti muu-
toksia hänessä itsessään ja työssään. Hän kuului merkittäviin kulttuurisukuihin ja sai
kodissaan sivistyneen kasvatuksen. Sieltä hän toi mukanaan yliopistoon tullessaan filoso-
fian ja runouden harrastusta sekä herrnhutilaisuuden perintöä. Opiskelu akatemiassa osui
valistuksen jälkiaikaan ja neologisen teologian kauteen. Esiromantiikka oli tulossa uuden
filosofian ja kirjallisuuden harrastuksen muodossa Suomeen. Saksalainen pedagoginen
ajattelu leimasi kasvatusta. Häntä kiinnosti G.I. Hartmanin filosofia ja ruotsalainen
romantiikka. Käytännön koulu- ja opetustyöhön hän sai vaikutteita saksalaisten filan-
trooppien kasvatusaatteista ja -toimista, joita hän sitten sovelsi omiin toimintatapoihionsa.
Ne kaikki merkitsivät sitä, että nuoren Jonas Laguksen klassisen runouden harrastus
suuntautui romanttiseen kirjallisuuteen. Luonnon kauneutta havaitsevana ja komiikkaa
tajuavana hän aloitti papinuran Vöyrillä. Henkilökohtaiset työkokemukset sekä pohdiske-
lut ystävien kanssa vakavoittivat hänen ajatuksiaan ja toivat siihen Pontoppidanin vaiku-
tusta. Ylivieskaan muuton jälkeen siellä puhjennut herätys johti hänen katsomustaan tiu-
kempaan ja samalla toiminnalliseen pappisjohtoisen pietismin suuntaan. Monet elämän
vastoinkäymiset kasvattivat häntä niin, että hän oli valmis kohtaamaan Paavo Ruotsalai-
sen. Kun he vuoden 1836 syksyllä tapasivat, Lagus huomasi, että hänellä oli samanlainen
katsomus tämän kanssa ja liitto oli valmis. Hän säilytti sitten näin itselleen selvinneen
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opin myös opetustyössä elämänsä loppuun saakka, tinkimättä siitä liikkeen skismojen
keskelläkään. Samoihin aikoihin hän alkoi painottaa entistä enemmän myös Lutherin
näkemyksiä.

Jonas Laguksen opetuksen kasvatusfilosofisena perusteena ollut uskonkäsitys sai
hänen eri kehitysvaiheissaan omat painotuksensa. Niissä oli elementtejä sekä herrnhutilai-
suudesta että pietismistä. Kirjastonsa perusteella hänellä oli myös mahdollisuus perehtyä
vuosisatansa alkupuolen eurooppalaiseen herätykseen. Hänen teologista näkemystään voi
luonnehtia luterilaiseksi pietismiksi. Hänen uskonkäsityksensä tunnusmerkkinä oli ikä-
vöinti ja jatkuva pyrkiminen Kristuksen luokse sellaisena kuin oli. Papin tehtävään hän
katsoi kuuluvaksi velvollisuuden opettaa ymmärrettävästi ja vapaasti paikasta ja ajasta
riippumatta Raamatun ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen mukaan. Pedago-
giikan tavoite oli kasvatus Herralle ja hän tähdensi opetuksessaan, että perheestä piti huo-
lehtia. Muutkin maalliset tehtävät piti hoitaa sääty-yhteiskuntaan sopivasti kunnolla
ensimmäisen käskyn hengessä, ja esivaltaa tuli kunnioittaa huoneentaulun mukaisesti.



7 Lähteet ja kirjallisuus

7.1 Lähteet

7.1.1 Arkistolähteet

Kansallisarkisto (KA)

Porvoon tuomiokapitulin arkisto (PTA)
Eb:395, Tuomiokapitulin pöytäkirjat 1839

Suomen kirkkohistoriallisen seuran arkisto (SKHSA)
Sarja A: Teologiset käsikirjoitukset

A 34 ja 119, konseptijäljennöksiä Kalajoen käräjäaineistosta
A 53–54, 56–57, Jonas Lagus
A 100, Jonas Laguksen ”Conto Bok”

Sarja B: Biographica
B 208, Wegelius suku, Mission seminarium i Basel

Sarja D: Kirjeet
D 71, Albertina Lewon
D 72, Edward Leonard Lewon
D 107 Jacb Wegelius

Valtiosihteeriviraston arkisto (VSVA)
Fa 1–672, Aktit

Oulun Maakunta-arkisto (OMA)

Kuopion tuomiokapitulin arkisto (KTA)
XI:47, Imprimatur-anomukset

Oulun tuomiokapitulin arkisto (OTA)
Eb:96a–b, Piispantarkastuspöytäkirjat
Ec:1–2, Kalajoen ja Raahen rovastikuntien rovastintarkastuspöytäkirjat 1825–1851

Kalajoen kirkonarkisto (KKA)
P:1, Piispantarkastuspöytäkirjat 1732–1879
P:1, Rovastintarkastuspöytäkirjat 1732–1847
C:5, Syntyneet ja kastetut 1819–1847
C:6, Syntyneet ja kastetut 1830–1839
II Ca:1, Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1838–1841, 1846, 1853, 1855–1856
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Cb 2:1, Rovastintarkastuspöytäkirjat 1805–1847
Pyhäjoen kirkonarkisto (PJKA)

II Ca:1, Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1838–1841
C:g2, Rovastintarkastuspöytäkirjat 1847

Pyhäjärven kirkonarkisto (PKA)
I Aa: 13–14, Rippikirjat 1841–1854
II Ad:1, Virallisten kuulutusten diaari 1845–1916
I C:4, Syntyneitten luettelo 1835–1852, sisältää myös kuolleet 1835–1858
I K 10–12, Rippikirjat 1842–1862
II Ca:2–4, Kappelikokousten ja kirkkoraadin pöytäkirjat 1842–1862
II Dc:1–2, Kirkolliset kuulutukset ja ilmoitukset 1845–1861
III Gia:1, Kirkonkassan tilikirja 1781–1857

Ylivieskan kirkonarkisto (YKA)
I Ba:1, Seurakuntaan muuttaneiden kirja 1807–1846
I C:6, Syntyneet 1825–1846
I Eb:1, Kuolleitten luettelo 1825–1854
I K 69, Rippikirjat 1827–1847
II Ca:1, Pitäjän- ja kylä- sekä kirkon- ja kappelikokousten pöytäkirjat 1799–1854, 1865,

1895
II Cb:1, Kirkkoraadin pöytäkirjat 1800–1845. Rangaistusluettelot 1828–1833
II Cb:2, Kirkkoraadin pöytäkirjat 1848
II Ce:1, Rovastintarkastuspöytäkirja 1847
II Ck:1, Lukukinkeripöytäkirjat 1800–1867
II Df:1, Ylivieskan väkilukutaulukko 1749–1872

Oulun lääninkonttorin arkisto (OLKA)
Ho1:1, Keisarin päätös Alopaeuksen kouluista 20.12.1839 ja Senaatin päätös koulujen

rahanjaosta ja tilitysmalli 20.1.1840 ja lääninkonttorin memoriaali 12.12.1841
Salon tuomiokunnan arkisto (STKA)

C III a: 52–53, Kalajoen talvi-, syys- ja välikäräjäpöytäkirjat 1838–1839
Ec:III, 7, Perukirjat 1837

Turun Maakunta-arkisto (TMA)

Turun tuomiokapitulin arkisto (TTA)
A I, Tuomiokapitulin pöytäkirjat 1830–1863
B I, Tuomiokapitulin memoriaalit 12.12.1827 ja 18.12.1850
C I, Tuomiokapitulin diaarit 1839–1840
E VI, Emäseurakunnat, saapuneita asiakirjoja 1828, 1839, 1843, 1844–1845
G II, Kouluja ja kansanopetusta koskevia asiakirjoja.1836, 1838, 1846.

Vaasan Maakunta-arkisto (VMA)

Kurikan kirkonarkisto (KuKA)
I C:1, Syntyneet ja kastetut 1796–1800

Helsingin yliopiston kirjasto (HYK)

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kokoelmat (LEA)
Coll 217, Lars Stenbäckin kokoelma
Coll 225, Fredrik Gabriel Hedbergin kokoelma

Pyhäjärven seurakunnan arkisto (PSA)

II Ah:1, Lukukinkeripöytäkirjat 1846–1915
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Ylivieskan kunnan arkisto (YlvKA)

Kuntakokousten pöytäkirjat 1867

Ylivieskan seurakunnan arkisto (YSA)

Alopaeuksen koulurahaston tilikirja 1931–1936
Kirkonkokousten pöytäkirjat 1895

7.1.2 Muut lähteet

Akiander M (1862) Historiska upplysningar om religiosa rörelserna i Finland i äldre och senare tider
VI. Simelius, Helsingfors.

Akiander M (1863) Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare tider
VII. Simelius, Helsingfors.

Aspelin-Haapkylä E (1914) Erään pohjalaisen ylioppilaan kirjeitä Turusta 1816–1817. Aika 4: 173–
190.

Böcker CC (1828) Betänkande om de utaf Kejserl. Finska Hushållnings-Sällskapet på Ahlmanska
donations- fondens bekostnad inrättade Skolor och huru de för detta ändamäl anslagne medel läm-
ligast kunna användas. Helsingfors.

Colliander OI (1907) Suomen kirkon paimenmuisto 19:nnen vuosisadan alusta nykyaikaan I. Otava,
Helsinki.

Dahlström S (1911) En Åbostudents dagbok. Utrag ur F.W. Ranckens antegningar. Album utgivet
Åbo avdelning II: 40–63. 

Grotenfelt K (1905) Erään Turun ylioppilaan suomenkielinen kirjeenvaihto. Historiallinen aikakaus-
kirja 3(5): 155–160. 

Handlingar i anledning af Präsmötet i Åbo den 11.–18. Juni 1842 (1843). Åbo Domkapitel, Åbo.
Hartman GI (1807) Kunskapslära I. Johan Ch. Frenckel, Åbo.
Hartman GI (1808) Kunskapslärä II. Johan Ch. Frenckel, Åbo.
Krook T (1931a) Väckelserörelserna i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet I. Diss.

Helsingfors. SKHST XXXI: 1, Vaasa.
Krook T (1931b) Väckelserörelserna i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet II.

SKHST XXXI: 2, Vaasa.
Krook T (1938) Brev till belysning av 1800-talets väckelse i Österbotten. SKHST XII: 2, Vaasa.
Krook T (1947) En österbottnisk väckelsehövning. Levnadsteckning över Jonas Lagus. SKHST

XLIX, Helsinki-Vaasa.
Kyrkio-Lag (1686) Kyrko-Lag och Ordning, som then Stormägtigste Konung och Herre,Herr Carl

then Elfte Åhr 1686 hafver låtit författa, och Åhr 1687 af Trycket utgå och publicera. Stockholm
1761.

Lagus J (1829) Utlåtanden öfver det betänkande Redaktören af denna Tidskrift uppsatt om Ahlmans-
ka Skolorne, och deras lämpeligaste inrättning, samt folkupplysning i allmenhet. Tidning för
Landthushållare 3(7–24): 88–95.

Lagus J (1905) Saarna Ensimmäisenä Rukouspäivänä Wuonna 1855. Oulun Uusi Kirjapaino, Oulu.
Lagus J (1907) Evankeliumin ääni kutsutuille sieluille. Kirjeitä ystävilleen vuosilta 1829–1857. Vii-

sikymmenmuisto. Suomennos. WSOY, Porvoo.
Lagus J (1933) Brev och skrifter I. Krook T (koonnut). SKHST XXXV, Helsinki. 
Lagus J (1935) Brev och skrifter II. Krook T (koonnut). SKHST XXXVII. Helsinki. 
Lagus J (1938) Evankeliumin ääni. Uusi, kielellisesti korjattu painos. Väinölä AL (toim). WSOY,

Porvoo.



216
Lagus V (1895) Åbo Akademins Studentmatrikel. Album Studiosorum Academiae Aboensis
MDCXL–MDCCCXXVII Å nyo upprättad. Svenska Litteratursällskapet i Finland XI: 6, Helsing-
fors. 

Malmberg NK (1986) Niilo Kustaa Malmbergin kirjeet. Taipale P (toim). Herättäjä-Yhdistys, Jyväs-
kylä 1986.

Niskanen LJ (1998) Muisto Kirja Hengellisten asiain päälle 1–2 osa 1837. Näköispainos. KL-Paino,
Ylivieska.

Promemoria vid prästmötet i Åbo år 1842 (1946) Turun synodaalikokous v. 1842. SKHS:n vuosikirja
XXXIII–XXXIV: 303–316.

Ruotsalainen P (1985) Kirjeet. Herättäjä-Yhdistys, Pieksämäki.
Suomen hallituskonseljin ja senaatin alamaiset kertomukset vuosilta 1812 ja 1816 Suomen taloudel-

lisesta tilasta, hallinnosta ja lainkäytöstä (1915) Todistuskappaleita Suomen historiaan 7. Otava,
Helsinki.

Suomen asetuskokoelma 1866:12. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Suomen kansakou-
lutoimen järjestämisestä.

7.1.3 Sanoma- ja aikakauslehdet

Aika 1914
Borgå Tidning 1840
Evangeliskt Weckoblad 1840
Helsingfors Morgonblad 1832, 1835, 1837–1840, 1850
Helsingfors Tidningar 1835, 1840, 1841, 1857
Hengellinen kuukausilehti 1938
Hengelliset Sanomat 1836–1838
Heräävä nuoriso 1928
Hiidenkivi 1996
Kalajokilaakso 1951, 1957, 1995
Kaleva 1996 
Katsaus 1982
Keskipohjanmaa 1995, 1999
Kotimaa 1996, 1999
Kristillisiä Sanomia 1859
Mehiläinen 1836, 1840
Mnemosyne 1819, 1821, 1823
Morgonbladet 1850
Oulun Wiikko-sanomat 1833, 1861, 1864, 1865, 1867 
Parnasso 1979
Spanska Flugan 1839
Suometar 1853
Tidningar i Andeliga Ämnen 1836–1838
Turun Wiikko-Sanomat 1821
Uusi Kuvalehti 1891
Valvoja 1950
Vartija 1922, 1923, 1927, 1939
Wasa Tidning 1839, 1847
Wäktaren 1893
Åbo Morgonblad 1821



217
Åbo Tidningar 1804–1807, 1836
Åbo Underrättelser 1839

7.2 Kirjallisuus

Ahlman E (1939a) Kulttuurin perustekijöitä. Gummerus, Jyväskylä.
Ahlman E (1939b) Tulevaisuuden ihmiskunta. Kasvatus ja koulu 25: 123–126.
Ahlman E (1944) Huomautuksia kasvatuksen käsitteeseen. Kasvatus ja koulu 30: 1–6.
Ahlman E (1983) Ihmisen probleemi. Johdatus filosofisen antropologian kysymyksiin. 2. painos.

Gummerus, Jyväskylä.
Aho L (1958) Suomen lehdistö. Teoksessa: Linkomies E (toim) Oma maa 1. Tietokirja Suomen ko-

deille. WSOY, Porvoo, 228–237.
Alander O (1927) Katsaus myöhemmän ajan herännäisyyden piirissä käytettyyn hartauskirjallisuu-

teen. Vartija 40(2): 71–77
Alanen AJ (1937) Ruotsin vallan aikaisesta kansanopetuksesta silmälläpitäen sen saavutuksia Ilma-

joen pitäjässä ja erityisesti Kurikan kappeliseurakunnassa. Mänttä - Punkaharju.
Alanen AJ (1960) Suomen historia 1809–1863. Teoksessa: Linkomies E (toim) Oma maa 8. Tieto-

kirja Suomen kodeille. WSOY, Porvoo, 277–293.
Alanen YJE (1947) Lauri Stenbäck. Teoksessa: Haavio J (toim) Mikael Agricolasta E.W. Pakkalaan.

Suomen kirkon paimenien elämäkerrasto. WSOY, Porvoo, 380–389.
Alanen YJE (1958) Uskonpuhdistus ja sen vaikutus Suomen kirkolliseen ja uskonnolliseenelämään.

Teoksessa: Linkomies E (toim) Oma maa 1. Tietokirja Suomen kodeille. WSOY, Porvoo, 73–86.
Anttila A (1931) Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta I. SKS, Helsinki.
Anttila A (1935) Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta II. SKS, Helsinki.
Aspelin-Haapkylä (1917) Lauri Stenbäck. Toinen tekijän korjaama painos. Otava, Helsinki.
Aukia M (1984) Perinteistä kotikasvatusta Suomen maaseudulla. Teoksessa: Ojala M (toim) Varhais-

kasvatustutkimus Suomessa. Lastensuojelun Keskusliitto, Vaasa, 163–181.
Aquilonius K (1942) Det svenska folkundervisningväsendet 1809–1860. Svenskafolkskolans historia

under red av. Viktor Fredriksson II. Stockholm. 
Aurola E (1961) Suomen tehtaankoulut 1636–1881. Diss. Jyväskylä. Suomen historiallinen seura

LXI, Forssa.
Bardy M (1996) Lapsuus ja aikuisuus – kohtauspaikkana Emile. Helsingin yliopiston kasvatustieteen

laitos. Diss. Stakes, Jyväskylä.
Beyreuther E (1977) Die Erweckungsbewegung. Zweite, ergäntze Auflage. Vandebhoeck & Rup-

recht, Göttingen.
Björklund J (1939) Suomen papisto 1800-luvulla erityisesti silmälläpitäen pappistarvetta ja sen tyy-

dyttämismahdollisuuksia. Diss. Helsinki. SKHST XLII, Helsinki.
Blankertz H (1982) Die Gesichte der Pädagogik von der Aufklärung bis zu Gegenwart.Buchse der

Pandora, Wetzlar.
Bruhn K (1977) Kasvatusopin historian kehityslinjoja. Otava, Keuruu.
Castren L (1944) Adolf Ivar Arwidsson. Nuori Arwidsson ja hänen ympäristönsä. Diss. Helsinki.

Otava, Helsinki.
Cavonius G (1941) 1762 års kungliga resolution om barnlärare på landet. Dess tillkomst och betydel-

se för folkundervisningen i Finland. Historiska tidskrift för Finland 1: 1–24.
Cavonius G (1943) Folkskollärarnas föregångare i Finland. Klockare och sockenskolmästare under

frihetstiden. Diss. Helsingfors. Helsingfors.
Cederberg AR (1934) Ylioppilaselämää Turussa viime vuosisadan alussa. Elämää Suomessa 1800-

luvulla. Historian aitta V: 7–15. Otava, Helsinki.



218
Christensen T & Göransson S (1974) Kirkkohistoria 2. Suom. Nieminen T. Gaudeamus, Helsinki.
Ekelund E (1964) Ruotsinkielisiä kirjailijoita Cygnaeuksesta Weckselliin. Teoksessa: Viljanen L

(toim) Suomen kirjallisuus III. Turun romantikoista Aleksis Kiveen. Suom. Konsula S. Otava,
Keuruu, 321–374.

Elenius J (1982) Herännäisyyden kulttuurivaikutus. Katsaus 10(2): 5–8.
Elenius J (1996) Vakavin kasvoin iloisin mielin. Herättäjä-Yhdistys, Lapua.
Elio K, Lasonen K, Levonen L & Lyytinen H (1977) Arvot ja aatteet kasvatuksen ja eräillä kulttuurin

pääaloilla II. Reseach Reports n:o 59. Department of Education. University of Jyväskylä.
Ervo H (1966) Jonas Laguksen uskonkäsitys herrnhutilaista taustaa vasten. Systemaattisenteologian

laudatur-tutkielma. HYTTK.
Eskola A (1984) Lapsi ja yhteiskunta. Teoksessa: Ojala M (toim) Varhaiskasvatustutkimus Suomes-

sa. Lastensuojelun Keskusliitto, Vaasa 1984, 185–203.
Frykenstedt H (1956) Atterbom och nyromantiken. Teoksessa: Tigerstedt EN (toim) Ny illustrerad

svensk litteraturhistoria. Tredje delen. Romantiken. Liberalismen.Natur och kultur, Stockholm,
59–144.

Gladh S (1968) Kansakoulumme käsityönopetus 1866–1888. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran
vuosikirja Koulu ja menneisyys XIX: 32–115. 

Grue-Sörensen K (1961) Kasvatuksen historia I. Suom. Kaila K. WSOY, Porvoo.
Grue-Sörensen K (1961) Kasvatuksen historia II. Suom. Kaila K. WSOY, Porvoo.
Grönroos H (1947) Kirjallisuuden levikki Torniossa Ruotsin vallan aikana. Teoksessa: Jouko IV.

Pohjois-Pohjalaisen osakunnan kotiseutujulkaisu. Oy Kalevan Kirjapaino, Oulu, 97–118.
Haapala P (1989) Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen. SHS, Jyväskylä 1989.
Haapala P (1990) Sosiaalihistorian lupaus. Teoksessa: Ahtiainen P, Kuisma M, Kurki H, Manninen

P, Mustakallio K, Peltonen M, Tervonen J & Turunen I (toim) Historia nyt. Näkemyksiä suoma-
laisesta historiantutkimuksesta. Historiallisen Yhdistyksen julkaisuja 5, WSOY, Juva, 67–92.

Haatanen P (1968) Suomen maalaisköyhälistö tutkimusten ja kaunokirjallisuuden valossa. WSOY,
Porvoo.

Haavio A (1965) Suomen uskonnolliset liikkeet. WSOY, Porvoo.
Haavio M (1934) Muuan vuosisataismuisto maamme kasvatustoiminnan historiasta. Kasvatus ja kou-

lu 20: 49–58.
Haavio M (1947) Kansankirkkomme ja kansansivistystyö. Aikamme kulttuuri 5, Pellervo-Seura,

Lahti.
Haavio M (1948) Odert Henrik Gripenberg. Kasvatus ja koulu 34(6): 233–237.
Hakaste S (1992) Yhteiskasvatuksen kehitys 1800-luvun Suomessa sekä vastaavia kehityslinjoja naa-

purimaissa. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 133. Diss. Helsinki.
Halila A (1949a) Suomen kansakoululaitoksen historia I. Kansanopetus ennen kansakoulua ja kansa-

koululaitoksen synty.WSOY, Turku.
Halila A (1949b) Suomen kansakoululaitoksen historia II. Kansakouluasetuksesta piirijakoon. WS-

OY, Turku.
Halila A (1949c) Suomen kansakoululaitoksen historia III. Piirijakoasetuksesta oppivelvollisuuteen.

WSOY, Turku.
Halila A (1950) Suomen kansakoululaitoksen historia IV. Oppivelvollisuuskoulun alkuvaiheet

(1921–1939). WSOY, Turku.
Halila A (1958) Kansanopetus ennen kansakoululaitosta. Teoksessa: Linkomies E (toim) Oma maa

2. Tietokirja Suomen kodeille. WSOY, Porvoo, s 75–84.
Hallio K (1928) Suomalaisen virsikirjan uudistus. SKHST XXIII, Jyväskylä.
Hanho JT (1955) Suomen oppikoululaitoksen historia II 1809–1872. WSOY, Porvoo.
Harva U (1968) Systemaattinen kasvatustiede. 4. painos. Otava, Helsinki.
Hautala M (1994) Tule siksi, mikä olet. Erik Ahlmanin ihmiskäsityksestä kasvatusajatteluun. Acta

universitatis Ouluensis series E. Scientiae Rerum Socialicum 16. Diss. Oulu.



219
Havu I (1921) Pietari Päivärinta. WSOY, Porvoo.
Heikel IA (1940) Helsingin yliopisto 1640–1940. Otava, Helsinki.
Heikinheimo I (1935) Suomen kansan kirjoitustaidon ja kirjoituksen opetuksen varhaisempia vaihei-

ta. Historiallinen aikakauskirja 33(1): 278–289.
Heikinheimo I (toim) (1955) Suomen elämäkerrasto. WSOY, Porvoo.
Heikkilä M (1984) Sielunhoidollinen herätyssaarna. Herännäissaarnan hemileettinen analyysi maail-

mansotien väliseltä ajalta. Helsingin yliopiston kirkkohistorianlaitoksen julkaisuja 4, Helsinki.
Heikkilä M & Seppo J (1987) Uskonnollinen liike, esivalta ja ”maailma”. Teoksessa: Alapuro R, Lii-

kanen I, Smeds K & SteniusH (toim) Kansa liikkeessä. Kirjayhtymä,Vaasa, 70–90.
Heikkinen A (1972) Hyöty, valistus ja koulu. Suomen aate- ja oppihistoria 1700-luvulla. Ylioppilas-

tuki, Helsinki.
Heikkinen A (1983) Perinneyhteisöstä kansalaisyhteiskuntaan. Koulutuksen historia Suomessa esi-

historialliselta ajalta itsenäisyyden aikaan. Gaudeamus, Jyväskylä.
Heikkinen R (1995) Kasvatus ja koulutus Kainuussa. Kainuun koulutusjärjestelmän kehitys syyskuu-

hun 1945 mennessä. Kajaanin opettajankoulutuslaitos, Oulun yliopisto. Diss. Kajaani.
Heininen S & Heikkilä M (1996) Suomen kirkkohistoria. Oy Edita Ab, Helsinki.
Heino U (1984) Kylä sosiaalisena yhteisönä. Teoksessa: Enden R (toim) Historian päivät 6.–7. 11.

1982. SHS, Jyväskylä, 39–51.
Heinonen V (1989) Kasvatuksen perusteet. Gummerus, Jyväskylä.
Heinricius G (1911) Skildringar från Åbo Akademi 1808–1828. Svenska Litteratursällskapet i Fin-

land, Helsingfors.
Helanen V (1937) Suuri murros. (Pohjalainen osakunta 1828–1837). WSOY, Porvoo.
Heporauta FA (1945) Suomen kansakoululaitoksen historia. Toinen täydennetty painos. Otava, Hel-

sinki.
Herrmann U (1995) Pädagogische Klassiker und Klassiker der pädagogik. Zeitschrift fur Pädagogik

41(2): 161–165.
Hietala M (1984) Lasten elinehdot. Teoksessa: Enden R (toim) Historian päivät 6.–7. 11.1982. SHS,

Jyväskylä, 21–30.
Hintikka J (1968) Filosofinen ja mietekirjallisuus. Teoksessa: Kuusi M ( toim) Suomen kirjallisuus

VII. Kirjallisuuden kenttä. Otava, Keuruu, 399–433.
Hirsjärvi S, Löfman, R & Tahvanainen I (1976) Arvot ja aatteet kasvatuksessa kulttuurin eräillä pää-

aloilla. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja 51.
Hirsjärvi S (1977) Kasvatustiede ja sen filosofiset perusteet. Research reports n:o 54. Deparment of

Education. University of Jyväskylä.
Hirsjärvi S (toim) (1983) Kasvatustieteen käsitteistö. Otava, Keuruu.
Hirsjärvi S (1985) Johdatus kasvatusfilosofiaan. Kirjayhtymä, Rauma.
Hirsjärvi S & Huttunen J (1995) Johdatus kasvatustieteeseen. WSOY, Juva.
Hirvinen S (toim) (1972) Maailman kirjailijat. Otava, Keuruu.
Hollo JA (1939) Kasvatuksen teoria. WSOY, Porvoo.
Holma T (1979) Uusista ja vanhoista katekismuksista. Teoksessa: Nissilä K (toim) Tuntureilta ja jo-

kilaaksoista IV. Oulun hiippakunnan vuosikirja. Oulu, 43–52.
Huhta I (2000) Jonas Lagus (1798–1857). Painamaton käsikirjoitus SHS:n kansallisbiografiaan

12.12.2000.
Hulden JJ (1932) Anders Svedberg. Helsinki.
Hyrske K (1957) Väsymätön kylvömies. Piirteitä Johan Fredrik Berghin elämästä ja työstä. Suomen

Pyhäkouluyhdistys, Jyväskylä.
Hyötyniemi JE (1942) Suomen kansanopetuksen historia ennen nykyaikaista kansakolulaitosta. Va-

listus, Helsinki.
Hämäläinen-Forslund P (1987) Maammon marjat. Entisajan lasten elämää. WSOY, Porvoo.
Häyrynen Y (1929) Jonas Laguksen herännäiskanta. Vartija 42: 52–65.



220
Iisalo T (1968) Suomen koulujen uskonnonopetus 1843–1883. Diss. Helsinki. SKHST 78, Uusikau-
punki.

Iisalo T (1988) Kouluopetuksen vaiheita keskiajan katedraalikoulusta nykyisiin kouluihin. Otava,
Keuruu. 

Ikonen R (1997) Åbo Tidningar 1771–1808 ja kasvattava yhteiskunta. Kasvatuksen maailma kusta-
vilaisen kauden turkulaislehdessä. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 38. Diss.
Joensuu.

Isosaari J (1963) Pedagogista teoriaa maassamme 1800-luvun alkupuolella. Suomen Kouluhistorial-
lisen Seuran vuosikirja Koulu ja menneisyys XV: 7–24.

Isosaari J (1973) Suomen koululaitoksen rakenne ja kehitys. Otava, Keuruu.
Jaatinen E (1981) Kirkko ja seurakunta. Teoksessa: Harju A & Laitinen E (toim) Ylivieskan kirja.

Jyväskylän yliopiston kotiseutusarja n:o 17. Ylivieskan kaupunki ja seurakunta, Kokkola, 601–
642.

Jalkanen K (1976) Lukkarin ja urkurin virka Suomessa 1809–1870. Diss. Helsinki. SKHST 101, Rau-
ma.

Joutsenvirta T (1968) Katekismuksen levinneisyys Turun hiippakunnassa 1809–1830. SKHS:n vuo-
sikirja 54–57: 159–181.

Junkala L (1977) Suur-Lohtajan historia II. Vuodet 1809–1917. Keski-Pohjanmaan historiasarja 4.
Suur-Lohtajan historiatoimikunta, Kokkola.

Jussila, J (1968) Työkasvatuksen tavoitteet Suomen kansakoululaitoksen järjestämistä koskevissa
suunnitelmissa vuosina 1856–1866. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran vuosikirja Koulu ja men-
neisyys XIX: 32–115.

Juteini J (1818) Walittuja suomalaisten sanan laskuja, jotka on kokoillut ja ulos andanut Jak. Juteini.
Wiipuri.

Juva K (1951) Piirteitä Suomen kansan lukuharrastuksesta 1820–1850-luvuilla. Turun historiallinen
arkisto XI. Turun historiallisen yhdistyksen julkaisuja, Turku, 137–189.

Juva M (1950a) Suomen sivistyneistö uskonnollisen vapaamielisyyden murroksessa 1848–1869.
Diss. Helsinki. SKHST 51, Forssa.

Juva M (1950b) Herännäisyys, kansallisuusliike ja vapaamielisyys yhteiskunnan uudistajana. Valvo-
ja 70: 122–127.

Juva M (1958a) Suomalaisen luterilaisuuden vaiheet. Teoksessa: Linkomies E (toim) Oma Maa 1.
Tietokirja Suomen kodeille. WSOY, Porvoo, 151–162.

Juva M (1958b) Suomen papisto eri aikona. Teoksessa: Linkomies E (toim) Oma Maa 3. Tietokirja
Suomen kodeille. WSOY, Porvoo, 407–418.

Juva M (1962) Protestiliikkeet Suomen kirkkohistoriassa. Teologinen aikauskirja 67(4): 185–195.
Juva M (1963) Suomalaisen maaseudun valveutumisesta ennen niin sanottua ensimmäistä kansallista

heräämistä. Historiallinen aikakauskirja 4: 253–270.
Juva M (1964) Romantiikasta liberalismiin. Teoksessa: Viljanen L (toim) Suomen kirjallisuus III.

Turun romantikoista Aleksis Kiveen. Otava, Keuruu, 107–127.
Juva EW & Juva M (1965) Suomen kansan historia III. Ruotsin ajan loppukausi. Otava, Keuruu.
Juva EW & Juva M (1966) Suomen kansan historia IV. Kansallinen herääminen. Otava, Keuruu.
Juva M (1968) Suomen papisto kautta aikojen. Teoksessa: Jutikkala E (toim) Suomen talous- ja so-

siaalihistorian kehityslinjoja. WSOY, Porvoo, 83–96.
Juva M (1977) Kansallinen suurmies. Teoksessa: Tarvainen O (toim) Paavo Ruotsalainen 1777–

1852. Juhlakirja. Herättäjä-Yhdistys, Vaasa, 35–42.
Kalaja T (1982) Sivistyneistölle vaaraksi – kansalle sivistykseksi. J.V. Snellmanin käsityspietismistä.

Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu-tutkielma. HYTTK.
Kansallinen elämäkerrasto V (1934). SHS, WSOY, Porvoo.
Kansanaho E (1950) Wegeliuksen postillan lähteet ja teologia. Suomalainen teologinen kirjallisuus-

seura, Helsinki.



221
Kansanaho E (1954) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon itsehallinto. Kirkon lainsäädännön ja hal-
linnon kehitys Ruotsin vallan ajoista nykypäiviin. SKHST 55,Helsinki. 

Kansanaho E (1956) Konfirmaatio. Liturgishistoriallinen tutkimus konfirmaatioaktista. Suomalainen
teologinen kirjallisuuseura, Helsinki.

Kansanaho E (1958) Savon ja Pohjanmaan herännäisyys. Teoksessa: Linkomies E (toim) Oma Maa
1. Tietokirja Suomen kodeille. WSOY, Porvoo, 418–430.

Kansanaho E (1958) Suomen evankelisluterilaisen kirkon hallinto. Teoksessa: Linkomies E (toim)
Oma maa 3. Tietokirja Suomen kodeille. WSOY, Porvoo, 169–181.

Kansanaho E (1960a) Suomen uskonnolliset herätysliikkeet. Teoksessa: Linkomies E (toim) Oma
Maa 8. Tietokirja Suomen kodeille. WSOY, Porvoo, 296–309.

Kansanaho E (1960b) Sisälähetys ja diakonia Suomen kirkossa 1800-luvulla. Suomen Kirkon Sisä-
lähetysseura, Pieksämäki.

Kansanaho E (1961) Julius Immanuel Bergh. Otavan iso tietosanakirja I. Otava, Keuruu, s 1180.
Kantzenbach FW (1957) Die Erweckungsbewegung. Studien zur Geschichte ihrer Entstehung und

ersten Ausbreitung in Deutschland. Neuendettelsan.
Kantzenbach FW (1966) Orthodoxie und Pietismus. Mohn, Gutersloh. 
Kares O (1937) Palava kynttilä. Niilo Kustaa Malmbergin elämä. 1. painos. WSOY, Porvoo.
Kares O (1981) Palava kynttilä. Niilo Kustaa Malmbergin elämä. 4. painos. WSOY, Porvoo.
Kares O (1941) Heränneen kansan vaellus. Suomen herännäisyyden elämää ja vaiheita noin vuodesta

1880 vuoteen 1930 I. WSOY, Porvoo.
Kares O (1950) Heränneen kansan vaellus. Suomen herännäisyyden elämää ja vaiheita noin vuodesta

1880 vuoteen 1930 II. 3. painos. WSOY, Porvoo.
Kares O (1947a) Heränneen kansan vaellus. Suomen herännäisyyden elämää ja vaiheita noin vuodes-

ta 1880 vuoteen 1930 III. WSOY; Porvoo.
Kares O (1947b) Jonas Lagus. Teoksessa: Haavio J (toim) Mikael Agricolasta E.W. Pakkalaan. Suo-

men kirkon paimenien elämäkerrasto. WSOY, Porvoo, 324–331.
Karjalainen J (1988) Lars Stenbäckin ”pietismin” puolustus 1838–1848. Suomen ja Skandinavian

kirkkohistorian lisensiaatintutkimus. HYTTK.
Kaukonen V (1964) Suomenkielisen taidekirjallisuuden varhaisvaiheet. Teoksessa: Viljanen L (toim)

Suomen kirjallisuus III. Turun romantikoista Aleksis Kiveen. Otava, Keuruu, 41–73.
Kauppinen A (1987) Reisjärven seurakunnan historia. Teoksessa: Maijala J (toim) Reisjärven kirja.

Jyväskylän yliopiston kotiseutusarja n:o 26. Jyväskylä, 335–362.
Kilpi E (1987) Kirkon antama alkuopetus Turun hiippakunnassa 1866–1921. Diss. Helsinki. SKHST

141, Valkeakoski.
Kinnunen M (1981) J.V. Snellman sanomalehtimiehenä. Teoksessa: Huovinmaa K (toim) J.V. Snell-

man ja nykyaika. Suomalaisuuden Liitto, Vaasa, 51–60.
Kivinen O (1988) Koulutuksen järjestelmäkehitys. Peruskoulutus ja valtiollinen kouludoktriini Suo-

messa 1800- ja 1900-luvuilla. Turun yliopisto, Turku.
Kjellberg K (1994) Folkväckelse i Sverige under 1800-talet. Uppkomst och genombrott. Carlsson,

Stockholm.
Klinge M (1978) Turun ylioppilaskunta 1800-luvun alussa. Liite teoksessa Ylioppilaskunnan histo-

ria. Ensimmäinen osa 1828–1852. Turun ajoista 1840-luvun aktivismiin. Otava, Vaasa.
Klinge M (1980) Poliittisen ja kulttuurillisen Suomen muodostuminen. Teoksessa: Tommila P, Rei-

tala A & Kallio V (toim) Suomen kulttuurihistoria 2. WSOY, Porvoo, 11–41.
Klinge M (1981) Katsaus Suomen historiaan. Otava, Keuruu.
Kortekangas P (1977) Paavo Ruotsalainen ja maallinen yhteiskunta. Teoksessa: Tarvainen O (toim)

Paavo Ruotsalainen 1777–1852. Juhlakirja. Herättäjä-Yhdistys, Vaasa, 203–212.
Kortekangas P (1980) Kirkollisen yhtenäiskulttuurin mureneminen. Teoksessa: Tommila P, Reitala

A & KallioV (toim) Suomen kulttuurihistoria 2. WSOY, Porvoo, 135–145.
Koskimies J (1908) Lapuan pitäjän historia. Pitäjän kertomuksia VIII. SKS 47, Oulu.



222
Koskimies R (1963) Henrik Gabriel Porthan. Teoksessa: Rapola M (toim) Suomen kirjallisuus II.
Ruotsin ajan kirjallisuus. Otava, Keuruu, 526–547.

Koskimies R (1963) Frans Mikael Franzen. Teoksessa: Rapola M (toim) Suomen kirjallisuus II.
Ruotsin ajan kirjallisuus. Otava, Keuruu, 548–578.

Koskimies R (1968) Kirjallisuuden tutkimus. Teoksessa: Kuusi M (toim) Suomen kirjallisuus VII.
Kirjallisuuden kenttä. Otava, Keuruu, 240–263.

Kotkaheimo L (1989) Suomalaisen aapisen viisi vuosisataa. Aapisen sisältö ja tehtävä kansanopetuk-
sessa. Diss. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 10, Joensuu.

Krapu K & Krapu S (1995) Niskanen Gustaf Vilhelm. Teoksessa: Pulakka P (toim) Keskipohjalaisia
elämäkertoja. Keskipohjanmaa-säätiö, Kokkola, 527–528.

Krohn E (1964) Turun romantiikka. Teoksessa: Viljanen L (toim) Suomen kirjallisuus III. Turun ro-
mantiikasta Aleksis Kiveen. Otava, Keuruu.

Krohn S (1981) Ihminen, luonto ja logos. Gummerus, Jyväskylä.
Krook T (1930) Till frågan om de gamla läsarna och Jonas Lagus` omvändelse. Teoksessa: Maliniemi

A & Voipio A (toim) Juhlajulkaisu Jaakko Gummerukselle ja Martti Ruuthille heidän täyttäessään
60 vuotta. SKHST XXVIII, Helsinki, 344–374.

Krook, T (1932) Inflytande från Henrik Schartau på 1800-talets väckelse i Finland. Teologinen ai-
kauskirja 37: 229–242.

Krook T (1939) Till Schismennas historia inom vår 1800-tals väckelse. Teologinen aikakauskirja 44:
17–32.

Kuikka M (1991a) Johdatus kasvatuksen historian tutkimukseen. Otava, Helsinki.
Kuikka M (1991b) Suomalaisen koulutuksen vaiheet. Otava, Keuruu.
Kujala L (1947) Alopaeuksen koulujen synty ja alkuvaiheet. Teoksessa: Jouko IV. Pohjois-Pohjalai-

sen osakunnan kotiseutujulkaisu. Oy Kalevan Kirjapaino, Oulu, 166–192.
Kukkonen OJ (1964) J.V. Snellman. Teoksessa: Viljanen L (toim) Suomen kirjallisuus III. Turun ro-

mantikoista Aleksis Kiveen. Otava, Keuruu, 257–289.
Kuosmanen J (1979) Herätyksen historia. Herätyskristillisyys kirkkohistoriallisena joukkoliikkeenä.

Ristin voitto, Tikkurila.
Kurvinen O (1941) Vanha virsikirja. Vuoden 1701 suomalaisen virsikirjan synty ja sisällys. Diss.

Helsinki. Rauma.
Kuujo EO (1955) Odert Gripenbergin internaattikoulu 1812–1822. Historiallinen arkisto 55: 23–104.
Kuuliala W-K (1916) Suomen romantikkojen käsitys uskonnosta ja papin asemasta.Teologinen Ai-

kakauskirja 21(7): 345–359.
Kuuliala W-K (1931) Turun romantikkojen suhtautuminen uskonnollisiin kysymyksiin. Diss. Helsin-

ki. Riihimäki.
Kuusanmäki L (1935) Jämsän ja sen kappeliseurakuntien kansanopetuksen vaiheita ennen kansakou-

lujen perustamista. Teoksessa Keski-Suomi I. Keski-Suomen museoyhdistyksenjulkaisuja I, Jy-
väskylä, 166–208.

Kuusi M (1954) Sananlaskut ja puheenparret. SKS, Helsinki.
Kuusisto AW (1931) Seurakuntatyö. Tietokirja kristikansalle, opas seurakuntatyöntekijöille. WSOY,

Porvoo.
Kytömäki J (1957) Kysy menneiltä ajoilta. Herättäjä-Yhdistys, Vaasa.
Kähkönen EI (1982) Kansanopetus Suomen Lapissa ennen kansakoulua. Lapin korkeakoulun kasva-

tustieteen osaston julkaisuja. Sarja A n:o 1. Tornio.
Kähkönen EI (1984) Kirkko kansan kasvattajana. Lappi ja Peräpohjola Kuopion hiippakunnassa

1800-luvun loppupuolella. Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osaston julkaisuja. Sarja B. Tie-
teellisiä tutkielmia ja selvityksiä n:o 1. Rovaniemi.

Kähkönen EI (1989) Katekeetat Suomen Lapissa 200 vuotta. Lapin korkeakoulun kasvatustieteellisiä
julkaisuja A n:o 4, Rovaniemi.



223
Laankoski R (1989) Maalahden kirkkoherra ”kolmen tieteen tohtori”. Jacob Wegelius (1779–1861)
herännäispappina. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu-työ. HYTTK.

Laasonen P (1967) Pohjois-Karjalan luterilainen kirkollinen kansankulttuuri Ruotsin vallan aikana.
Diss. Helsinki. SKHST 72, Kuopio.

Laasonen P (1980) Pietistipapit ja kirkko 1830- ja 1840-luvulla. Teoksessa: Pihkala J (toim) Spiritus
et Institutio Ecclesie Libellius in honorem Erkki Kansanaho. SKHST 117, Pieksämäki, 213–221.

Laasonen P (1985) Uusimman pietismitutkimuksen kysymyksiä. Teologinen aikakauskirja 90(5):
395–398.

Laasonen P (1986) Pietismi, herätysliikkeet ja sekularisaatio. Teologinen aikakauskirja 91(2): 81–84.
Laasonen P (1991) Suomen kirkon historia 2. Vuodet 1593–1808. WSOY, Porvoo.
Lagus J (1981) Evankeliumin ääni. Tarvainen O (toim) Heränneen kansan kirjasarja 8. Herättäjä-Yh-

distys, Vaasa 
Lahdes E (1958) Ahlmanin pitäjänkoulut Kansakoulun edeltäjät Tampereen ympäristössä. Diss. Jy-

väskylä. Tampere.
Laitinen A (1950) Sivistysolot Ylivieskassa 1800-luvulla. Kasvatusopin pro gradu-tutkielma. Turku.
Laitinen E (1981a) Asutus ja vaiheet ennen Ylivieskan itsenäistymistä. Teoksessa: Harju A & Laiti-

nen E ( toim) Ylivieskan kirja. Jyväskylän yliopiston kotiseutusarja n:o 17. Ylivieskan kaupunki
ja seurakunta, Kokkola, 21–53.

Laitinen, E (1981b) Väestökehitys kunnallisen itsenäisyyden aikana. Teoksessa: Harju A & Laitinen
E (toim) Ylivieskan kirja. Jyväskylän yliopiston kotiseusarja n:o 17. Ylivieskan kaupunki ja seu-
rakunta, Kokkola, 55–80.

Laitinen T (1953) Herännäisyyden käsitys kirkosta 1840-luvulla. Helsingin yliopisto. Diss. Helsinki.
Lappalainen P (1959) Aukusti Juhana Mela. Uranaukaisijan elämä. Turun yliopiston julkaisuja B: 72.

Diss. Turku. 
Laukkanen E (1970) Alopaeus-koulut. Teoksessa: Nygård T (toim) Nivala kirja. Jyväskylän yliopis-

ton kotiseutusarja n:o 7. Nivalan kunta ja seurakunta, Jyväskylä, 399–340.
Laurila KS (1937) Erään ikuisen taistelun muudan vaihe. Runebergin ja Stenbäckin välinen kiista aa-

tehistoriallisessa valaistuksessa. Otava, Helsinki.
Lehmusto H (1951) Kasvatusopin historia. Toinen painos. WSOY, Kuopio.
Lehtonen L (1973) Nordströmin kirkkolakiehdotuksen aikaansaama julkinen keskustelu vuosina

1845–1853. Kirkkohistorian laudaturtutkielma. HYTTK.
Lehtonen U (1981) Lastenkirjallisuus Suomessa 1543–1850. Kirjahistoriallinen tutkimus. Suomen

nuorisokirjallisuuden instituutti, Tampere.
Liakka N (1920) Orisbergin kartano ja ruukki. WSOY, Porvoo.
Liakka N (1928) Oulun läänin talousseura 1828–1928. Helsinki.
Linnankivi J (1960) Regina koulu Anjalan pitäjänkouluna. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosi-

kirja Koulu ja menneisyys XII: 8–83.
Liukkonen J (1993) Katekeettakoulu Suur-Sodankylässä 1837–1950. Diss. Acta Universitatis Ou-

luensis. Ser. E.14. Oulu.
Lohi S (1989) Sydämen kristillisyys. Lars Levi Laestadius ja lestadiolaisen herätyksen alkuvaiheet.

Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys, Jyväskylä.
Luhtasela K (1986) ”Ukkojen aika” herännäisyydessä. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian tut-

kielma. HYTTK.
Luukkanen T-L (2000) B.O. Lille ja kirkkohistorian alkuvaiheet Aleksanterin yliopiston teologisessa

tiedekunnassa. SKS, Helsinki.
Luho V & Luukko A (1957) Suur-Lohtajan historia I. Esihistorialliselta ajalta Suomen sotaan. Keski-

Pohjanmaan historiasarja 3. Suur-Lohtajan historiatoimikunta, Kokkola.
Luukko A (1959) Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Teoksessa: Linkomies E (toim) Oma Maa 6. Tietokirja

Suomen Kodeille. WSOY, Porvoo, 305–320.



224
Lämsä Kerttu (1979) Ylivieskan kansanopetus 1866–1945. Suomen historian pro gradu-tutkielma.
Jyväskylä.

Lönnbeck GF (1887) Folkskolidens utveckling i Finland från nittonde århundradets början till 1866.
Diss. Helsingfors. Helsingfors.

Malmivaara W (1947) Tietoja Reisjärven seurakunnan vaiheista vuosilta 1647–1947. Reisjärven seu-
rakunta, Oulu.

Malmivaara W (1955) Puoli vuosisataa heränneitten keskuudessa. Herättäjä-Yhdistys, Vaasa.
Manninen J (1981) J. V. Snellman – aatteet ja elämä. Teoksessa: Huovinmaa K (toim) J. V. Snellman

ja nykyaika. Suomalaisuuden Liitto, Vaasa.
Manninen J (1986) Miten tieto ylittää arkiajattelun ja ”...Se voitti itselleen vain sivistyksen voitot”-

Suomen hegeliläisyyden perusteemoja. Teoksessa: Manninen J & Patoluoto I (toim) Hyöty, sivis-
tys ja kansakunta. Pohjoinen, Oulu, 83–184.

Manninen J. (1989) Tiede, maailmankuva, kulttuuri. Teoksessa: Envall, Knuuttila S & Manninen J
(toim) Maailmankuva kulttuurin kokonaisuudessa. Pohjoinen, Jyväskylä, 7–112.

Matinolli E (1954) Enemmistöperiaate ja papinvaali. Historiallinen Aikakauskirja 1: 22–23.
Matinolli E (1969) Suur-Pyhäjoen historia uuden ajan murroksesta 1860-luvulle. Teoksessa: Mati-

nolli E (toim) Suur-Pyhäjoen historia vanhimmista ajoista 1860-luvulle. Suur-Pyhäjoen historia-
toimikunta, Kokkola, 97–582.

de Mause L (1974) The History of Childhood. The Psychohistory Press, New York.
Melin V (1977) Alkuopetus Suomen maaseudulla ennen oppivelvollisuuslakia 1866–1921. I. Alku-

koulu 1866–1906. Diss. Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. Sarja B. Osa 4. Turku.
Melin V (1989) Lukutaidon opetus Suomessa. Acta Universitatis Tamperensis ser A vol 261. Vam-

mala.
Mielonen M (1973) Suomen papisto ja alkoholikysymys 1859–1886 Diss. Helsinki. SKHST, Vam-

mala.
Mielonen O (1987) Elämän puhuteltavana. Tutkimus ahdistuksen käsittelystä herännäisyyden alku-

vaiheissa ja tämän vuosisadan Kainuussa. Terapia-säätiön julkaisuja 2, Paltamo.
Miettinen ME (1942) Lestadiolainen herätysliike I. Perustajan aika. Diss. Helsinki.Otava, Mikkeli.
Mikkeli H (1990) Aatehistoriasta käsitehistoriaan. Teoksessa: Ahtiainen P, Kuisma M, Kurki H,

Manninen P, Mustakallio K, Peltonen M, Tervonen J & Turunen I (toim) Historia nyt. Näkemyk-
siä suomalaisesta historiantutkimuksesta. WSOY, Juva, 252–280.

Murtorinne E (1983) Lutherin merkitys 1800-luvun suomalaisille herätysliikkeille. Teologinen aika-
kauskirja 88: 557–569.

Murtorinne E (1986) Suomalainen teologia autonomian kautena (1828–1918). Gaudeamus, Helsinki.
Murtorinne E (1992) Suomen kirkon historia 3. Autonomian kausi 1809–1899. WSOY, Porvoo.
Mustakallio H (1939) ”Krassningssystemet” 1800-luvun herännäisyydessä. Vartija 52(8–9): 229–

231.
Niemi H (1954) Suomalaisen virsikirjan uudistaminen vuoden 1886 viralliseksi virsikirjaksi. SKHST

54, Tampere.
Nurmi V (1964) Maamme seminaarien varsinaisen opettajakoulutuksen synty ja kehittyminen viime

vuosisadalla I ja II. Jyväskylä studies Education. Psykology and Social Research 7 and 8. Jyväs-
kylä.

Nurmi V (1972) Maamme koulutusjärjestelmä eilen, tänään, huomenna. WSOY, Porvoo.
Nurmi V (1983) Kasvatuksen traditio. WSOY, Juva.
Nurmio Y (1934) Suomen sensuuriolot Venäjän vallan alkuaikoina vuosina 1808–1829. WSOY, Por-

voo. 
Nyberg E (1956a) Den religiösa nyorientering och 1819 Psalmbok. Teoksessa: Tigerstedt EN (toim)

Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Tredje delen. Romantiken. Liberacismen. Natur och kul-
tur, Stockholm, 3–18.



225
Nyberg, E (1956b) Geijer och göticismen. Teoksessa: Tigerstedt EN (toim) Ny illustrerad svensk lit-
teraturhistoria. Tredje delen. Romantiken. Liberacismen. Natur och kultur, Stockholm, 173–233.

Näsman N (1979) Det religiösa livet. Teoksessa: Svenska Österbottens Historia II. Svenska Österbot-
tens Landskapsförbunds historikkomitte, Vasa, 5–170.

Oittinen V (1979) G.I. Hartman ja filosofian peruskysymys. Teoksessa: Knuuttila S, Manninen J &
Niiniluoto I (toim) Aate ja maailmankuva. Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallem-
me. WSOY, Juva, 100–141.

Ojakoski A (1984) Kaksi maailmaa. Heränneiden ja sivistyneistön välinen kiistakirjoittelu 1830-lu-
vulla. Suomen kirkkohistorian pro gradu-tutkielma. Helsinki.

Ojala J (1996) Tuhannen purjelaivan kaupunki. Diss. Jyväskylä. Keskipohjanmaa- säätiö, Jyväskylä.
Oravala A (1934) Elämää herännäispappiloissa 1800-luvulla. Elämää Suomessa 1800-luvulla. Histo-

rian Aitta V: 86–94.
Oravala A (1938) Karl August Malmberg, savolainen herännäisyysmies. Hengellinen kuukausilehti

50(6): 141–144.
Osmonsalo EK (1939) Hallituksen politiikka herännäisliikkeitä kohtaan Aleksanteri I:n ja Nikolai I:n

aikana. SKHST XII: 4, Helsinki.
Osmonsalo EK (1949) Itsevaltiuden kausi. Teoksessa: Korhonen A (toim) Suomen historian käsikir-

ja. Jälkimmäinen osa. WSOY, Porvoo, 53–163.
Ottelin AK (1934) Pedagogiska profiler. Tammerfors.
Ottelin AK (1954) Kasvatusopin historian oppikirja. 6. uusittu painos. Otava, Helsinki.
Paasikallio E (1944) Ahlmanin pitäjänkoulujen alkuvaiheet. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran vuo-

sikirja Koulu ja menneisyys VI: 21–59.
Paasivirta J (1978) Suomi ja Eurooppa. Autonomiakausi ja kansainväliset kriisit 1808–1914. Kirja-

yhtymä, Helsinki.
Paavonen M-R (1990) Herätysliikkeet piirilääkärien arvioimina 1833–1853. Suomen ja Skandinavi-

an kirkkohistorian pääainetutkielma. HYTTK.
Pajula JS (1913) Silmäys lukukinkerien kehitykseen Suomessa. Teoksessa: Gummerus J (toim) Tut-

kimuksia Suomen kirkkohistorian alalta. Piispa Herman Råberghille juhlajulkaisuna omistanut
SKHS, Helsinki, 94–130.

Paunu U (1908) Suomen pakanalähetystoimi I. Lähetysharrastuksen herääminen ja Suomen lähetys-
seuran synty. Diss. Helsinki. Kuopio.

Peltonen A (1979) Koulunuudistuksen ihmiskäsitys ja eettiset periaatteet. Maammekoulunuudistusta
vuosina 1956–1975 koskevien komiteanmietintöjen käsitys ihmisistä ja eettisistä periaatteista.
Diss. Helsinki. Suomalaisen teologisen seuran julkaisuja 113, Vammala.

Pentikäinen E (1968) Pehr Johan Collanin selitys Iisalmen heränneistä 1821. Asiakirja Pohjois-Savon
herännäisyyden alkuvaiheista. SKHS:n vuosikirja 54–57: 83–193.

Pentikäinen S (1974) Maaseudun uskonnollinen elämä. Teoksessa: Tuomikoski-Leskelä P (toim) Ta-
lonpoikaisperinne kunnan kulttuuripolitiikassa. Suomen Kulttuurirahasto, Kokkola, 24–32.

Pentikäinen S (1977) Kansan uskonnollisuus ja vanha kirkollisuus. Teoksessa: Heikkilä M & Murto-
rinne E (toim) Kirkko suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla. Kirjapaja, Hämeenlinna, 203–
218.

Pentikäinen S (1978) Konventikkeliplakaatin tulkinta Suomessa 1800-luvun alkupuolella. Teokses-
sa: Heikkilä M (toim) Aate ja yhteiskunta. Mikko Juvalle omistettuja tutkielmia. Otava, Keuruu,
188–203.

Pentikäinen S (1981) Herätysliikkeet Ylivieskassa. Teoksessa: Harju A & Laitinen E (toim) Ylivies-
kan kirja. Jyväskylän yliopiston kotiseutusarja n:o 17. Ylivieskan kaupunki ja seurakunta, Kokko-
la, 643–686.

Perälä V (1951) Kasvatusta ja herätystä. Turun historiallinen arkisto XI. Turun historiallisen yhdis-
tyksen julkaisuja, Turku, 458–469.



226
Pirinen K (toim) (1976) Turun tuomiokapituli 1276–1976. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli,
Loimaa.

Pirinen K (1980) Schaumanin kirkkolakityön suuntaviivojen hahmottuminen. Teoksessa: Pihkala J
(toim) Spiritus et Institutio Ecclesiae Libellius in honorem Erkki Kansanaho SKHST 117, Pieksä-
mäki.

Pirinen K (1990) Luterilaisen kirkon tunnustuskirjat. Teoksessa: Evankelis-luterilaisen kirkon tun-
nustuskirjat. SLEY-kirjat, Jyväskylä, 15–27.

Pitkänen J (2000) ”Autuaita ovat hengessä köyhät”. Kristus-yhteys ja vanhurskauttaminen Jonas La-
guksen teologiassa 1832–1844. Ekumeniikan lisensiaatintutkimus. HYTTK.

Pulkkinen L (1979) Kotikasvatuksen psykologia. Gummerus, Jyväskylä.
Purhonen H (1992) Kamarikeskustelut – mitä ne voisivat olla? Teoksessa: Peltola A (toim) Katso ih-

mistä. Herättäjä-Yhdistyksen vuosikirja: 52–63.
Päivärinta P (1885) Minä ja muut. Sakeus Pyöriän kertomuksia. WSOY, Porvoo.
Päivärinta P (1908) Elämäni ynnä muita kertomuksia. WSOY, Porvoo.
Pärssinen J (1911) Kasvatusopilliset virtaukset ja koululaitoksen kehitys Suomessa vuosina 1801–

1843. Diss. Helsinki. Helsinki
Raittila P (1976) Lestadiolaisuus 1860-luvulla. Leviäminen ja yhteisönmuodostus. 2. painos. Akatee-

minen kustannusliike, Loimaa.
Raittila P (1977) Herätysliikkeet 1900-luvulla. Teoksessa: Heikkilä M & Murtoniemi E (toim) Kirk-

ko suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla. Kirjapaja, Hämeenlinna, 138–149.
Raittila P (1981) Uudistusmieli vai konservatismi? Raahen ja Kalajoen rovastikuntien herännäispa-

pisto ja 1800-luvun kirkkolain uudistaminen. SKHS:n vuosikirja 70–71: 231–245.
Raittila P (1983) Herätysliike ja yhteiskunta. Heikki Ylikangas, Körttiläiset tuomiolla. Massaoikeu-

denkäynnit Etelä-Pohjanmaalla 1830- ja 1840-lukujen taitteessa. SKHS:n vuosikirja 73: 204–206.
Raittila P (1991) Uskonnollisen lehdistön valtakausi. Teoksessa: Tommila P (toim) Suomen lehdistön

historia 9. Aikakauslehdistön historia. Erikoisaikakauslehdet. Kustannuskiila, Jyväskylä, 13–52.
Remes V (1976) Lähetysharrastus Suomessa 1835–1858. Diss. Helsinki. Suomen Lähetysseura, Hel-

sinki.
Remes V (1995a) Herännäisyyden nousu ja hajoaminen. Herättäjä-Yhdistys, Jyväskylä.
Remes V (1995b) Jonas Lagus. Teoksessa: Pulakka P (toim) Keskipohjalaisia elämäkertoja. Keski-

pohjanmaa-säätiö, Kokkola, 420–421.
Rissa R-L (1967) Aatehistoria ja tutkimus. Suomalainen Suomi 35: 220–225.
Roos V (1956) Suuri maailmankirjallisuus. Länsimaisen kirjallisuuden vaiheet Homeroksesta Lax-

nessiin. WSOY, Porvoo.
Rosendal M (1902) Suomen herännäisyyden historia XIX:llä vuosisadalla I: 1796–1835. Herättäjä-

Yhdistys, Oulu.
Rosendal M (1905) Suomen herännäisyyden historia XIX:llä vuosisadalla II: 1836–1844. Herättäjä-

Yhdistys, Oulu.
Rosendal M (1912) Suomen heräänäisyyden historia XIX:llä vuopsisadalla III: 1845–1852. Herättä-

jä-Yhdistys, Oulu.
Rosendal M (1915) Suomen heräänäisyyden historia XIX:llä vuosisadalla IV: 1853–1900. Herättäjä-

Yhdistys, Oulu.
Rosenqvist CO (1952) Suomen kirkon murrosaikoja. Suom. Syvänen N. WSOY, Porvoo.
Ruha L (1964) Jonas Lagus seurakuntapappina. Kirkkohistorian laudatur-työ. HYTTK.
Ruokanen T (1989) Talonpoikain herättäjä Paavo Ruotsalainen. WSOY, Porvoo.
Ruoppila V (1954) Kansa lastensa kasvattajana. WSOY, Porvoo.
Ruuth M (1913) Kirkollinen alkeisopetus aikakautena 1800–1860 Turun ja Porvoon sen aikaisten sy-

nodaalikokousten valossa. Teoksessa: Gummerus J (toim) Tutkimuksia Suomen kirkkohistorian
alalta. Piispa Herman Råbergille omistanut SKHS, Helsinki, 257–306.



227
Ruuth M (1915) Carl Gustaf von Essenistä herännäisylioppilaana. Teologinen Aikakauskirja 20(3):
121–146.

Ruuth M (1919) Romantiikka ja herännäisyys. Poimintoja eräästä kirjeenvaihdosta. Teoksessa: Juh-
lajulkaisu E.G. Palmenin 70-vuotispäiväksi. Helsinki, s 164–178.

Ruuth M (1922) Herännäishistoria kokonaisuutena. Vartija 35(1–2): 129–138.
Ruuth M (1923) Kulttuuri herännäisprobleemina. Teologinen Aikakauskirja. 28(1): 9–23.
Ruuth M (1928) Suomen pyhäkoulun historia. Suomen pyhäkouluyhdistys, Helsinki.
Ruuth M (1934) 1850- ja 1860-lukujen merkityksestä Suomen kirkkohistoriassa. Ääripiirteiden hah-

mottelu. SKHS:n vuosikirja 24: 144–153.
Ruuth M (1936a) Konventikkeliplakaatista ja sen käytäntöön soveltamisesta Suomessa. SKHS:n

vuosikirja 15–18: 145–163.
Ruuth M (1936b) Henrik Schartaun vaikutuksesta herännäisyyden kehitykseen Suomessa. SKHS:n

vuosikirja 15–18: 164–173.
Ruuth M (1946) Turun synodaalikokous 1842. SKHS:n vuosikirja 33–34: 290–302.
Saarisalo A (1969) Erämaan vaeltaja – Paavo Ruotsalainen. WSOY, Porvoo.
Sadeniemi M (toim) (1962) Nykysuomen sanakirja I–VI. 4. painos. WSOY, Porvoo.
Sainio MA (1949) Vuoden 1793 ruotsalainen virsikirjaehdotus Suomen papiston arvostelemana.

Teologinen Aikakauskirja 54(2): 67–74.
Sainio MA (1951) Vanhan virsikirjan maailmankuvasta. Turun historiallinen arkisto XI. Turun his-

toriallisen yhdistyksen julkaisuja, Turku, 497–517.
Sainio MA (1953) Kasvatuksen ongelma suomalaisessa teologiassa. Acta Academiae Pedagogiae Jy-

väskyläensis VII. Jyväskylä.
Sainio MA (1957) Kasvatusopin tutkimus ja opetus Turun akatemiassa. JKK:n julkaisuja XIV, Jyväs-

kylä.
Salminen SJ (1997) Uskonnollinen innovaatio ja yhteiskunnallinen konformiteetti Pohjoismaissa

1700-luvulla. SKHS:n vuosikirja 86: 57–94.
Salo A (1939) Pikkulasten kasvatus Uno Cygnaeuksen kansansivistysjärjestelmässä.  Diss. Helsinki.

Helsinki. 
Salomaa JE (1921) Eräs suomalainen ajattelija. Turun suomalaisen yliopiston vuosikirja III: 140–

158.
Salomies I (1962) Suomen kirkon historia III. Isonvihan kynnykseltä Ruotsin vallan loppuun. Otava,

Helsinki.
Salonen E & Mäkeläinen O (1968) Sanoma- ja aikakauslehdistö. Teoksessa: Kuusi M (toim) Suomen

kirjallisuus VII. Kirjallisuuden kenttä. Otava, Keuruu, 287–340.
Sandelin LH (1912) Lauri Stenbäckin asema pietistisessä liikkeessä. SKHS: n vuosikirja I: 210–226.
Sarala A (1993) Kirjoituksen opetus Suomen kansakoulunopettajaseminaareissa vuosina 1863–1895.

Diss. Helsinki. Helsinki.
Seppo J (1987) Seurakuntaelämä ja uskonnolliset liikkeet Etelä-Pohjanmaalla 1809–1917. Teokses-

sa: Etelä- Pohjanmaan historia VI. Autonomian kausi. Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliitto, Vaasa,
11–315.

Seppo J (1992) Etelä-Pohjanmaan olosuhteet Herännäisyyden taustana. Teoksessa: Peltola A (toim)
Katso ihmistä. Herättäjäyhdistyksen vuosikirja: 40–51.

Seppälä J (1988) Opettava ja kasvattava kirkko. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutus-
keskus, Helsinki.

Seppänen A (1997) Unio Christi. Union ja vanhurskauttamisen suhde Anders Nohrborgin postillassa.
Diss. Helsinki. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 211, Pieksämäki.

Silfverhuth V (1977) Kirkon ja keisarin sensuuri. Uskonnollisen kirjallisuuden valvonta Suomessa
1809–1865. Diss. Helsinki. SKHST 104, Loimaa.

Siltala J (1993) Suomalainen ahdistus. Huoli sielun pelastumisesta. Otava, Keuruu.



228
Simojoki M (1977) Vaivattujen sielunhoitaja. Teoksessa: Tarvainen O (toim) Paavo Ruotsalainen
1777–1852. Juhlakirja. Herättäjä-Yhdistys, Vaasa, 68–86.

Simojoki P (1962) Jonas Laguksen kristillisyyden käsityksen perusteet. Dogmatiikan laudatur- tut-
kielma. HYTTK.

Sinkko I (1984) Jonas Laguksen tulo herätysjohtajaksi. Suomen kirkkohistorian pro gradu- tutkielma.
HYTTK.

Sinnemäki J (1930) Nurmijärven pyhäkouluista. SKHS:n vuosikirja 19–20: 188–192.
Sinnemäki J (1933) Heränneen kansan äitejä. Kuusi muotokuvaa. Otava, Helsinki.
Sjöstrand W (1961) Pedagogikens historia III:1. Sverige och de nordiska grannländerna under frihets-

tiden och gustavianska tiden. CWK Gleerup, Lund.
Sjöstrand W (1965) Pedagogikens historia III:2. Utvecklingen i Sverige under tiden 1809–1920.

CWK Gleerup, Lund.
Snellman AH (1891) Pohjalaisen osakunnan historia 1640–1827 I–II. Otava, Helsinki.
Soikkanen H (1966) Kunnallinen itsehallinto kansanvallan perusta. Maalaiskuntien itsehallinto kan-

sanvallan perusta. Maalaiskuntien liito, Helsinki.
Somerkivi U (1950) Sunnuntaikoulujen perustamisesta. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran vuosi-

kirja Koulu ja menneisyys VIII: 15–37.
Somerkivi U (1952) Bell-Lancasterin vuoro-opetusjärjestelmä Suomessa. Diss. Helsinki. Helsinki. 
Somerkivi U (1955) Suomen kansanopetuksen nousu 1840-luvulla. Suomen Kouluhistoriallisen Seu-

ran vuosikirja Koulu ja menneisyys IX: 23–32.
Somerkivi U (1958) Suomen koululaitoksen kehitys ennen vuotta 1921. Teoksessa: Linkomies E

(toim) Oma maa 4. Tietokirja Suomen kodeille. WSOY, Porvoo, 213–225.
Soveri AJ (1923) Pahentuminen herännäisyyteen Topeliuksen elämäkertojen valossa. Vartija 36:

106–111.
Soveri AJ (1929) Heränneet. Suomen uskonnollisten suuntien syntyhistoria II. Katsaus Savon ja Poh-

janmaan herännäissuunnan syntyyn ja opin kehitykseen. Gummerus, Jyväskylä.
Soveri AJ (1939) Herännäisyys vanhan ”tupajaon” valaistuksessa. Vartija 52(6–7): 163– 167.
Sukukirja (1984). Suomen aatelittomia sukuja I–II Bergholm A (toim). Näköispainos. Otava, Jyväs-

kylä. 
Sulkunen I (1983) Väckelserörelserna som ett förskede i organiseringens historia. Historiskt tidskrift

för Finland 68(1): 1–14.
Sulkunen I (1986) Raittius kansalaisuskontona. Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurla-

kon jälkeisiin vuosiin. Diss. Helsinki. Historiallisia tutkimuksia 134. SHS, Helsinki.
Sundkler B (1937) Svenska Missionssällskapet 1835–1876. Diss. Uppsala.
Suolinna K (1975a) Herätysliikkeet sosiaalisena liikkeenä. Teoksessa: Pentikäinen J (toim) Uskon-

nollinen liike. Suomalaisia tapaustutkimuksia. Tietolipas 74. SKS, Pieksämäki, 28–56.
Suolinna K (1975b) Yhteiskuntarakenne ja uskonnollinen liike.Teoksessa: Pentikäinen J (toim) Us-

konnollinen liike. Suomalaisia tapaustutkimuksia. Tietolipas 74. SKS, Pieksämäki, 57–76.
Suomi V (1963) Ruotsin vallan loppukauden suomenkielinen runous. Teoksessa: Rapola M (toim)

Suomen kirjallisuus II. Ruotsin ajan kirjallisuus. Otava, Keuruu, 307–334.
Taipale M (1980) Rippikoulun syntyvaiheet Turun hiippakunnassa vuosina 1627–1763. Diss. Helsin-

ki. SKHST 120, Helsinki.
Taipale P (1992) N.G. Malmbergin lastenopetuksesta. Teoksessa: Peltola A (toim) Katso ihmistä. He-

rättäjä-Yhdistyksen vuosikirja: 23–39.
Taipale P (1995) Alkulähteille. Uutta valoa ”Palavaan kynttilään”. Herättäjä-Yhdistys, Jyväskylä.
Takala L (1929) Suomen evankelisen liikkeen historia I: Esihistoria. Diss. Helsinki. SKHST 26, Hel-

sinki. 
Takala L (1933 ja 1937) Suomen evankelisen liikkeen historia II:1–2: 1844–1851. Suomen luterilai-

nen evankeliumiyhdistys, Helsinki.



229
Takolander A. (1926) Erik Gabriel Melartin. Hans liv och verksamhet I. Diss. Helsingfors. SKHST
XXI, Ekenäs.

Takolander A (1927) ErikGabriel Melartin. Hans liv och verksamhet II. SKHST XXII, Ekenäs.
Talonen J (2000) Lars Levi Laestadius yhteiskuntapoliittisena ajattelijana. Teoksessa: Arpa lankesi

ihanasta maasta. Piispa Olavi Rimpiläisen juhlakirja. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin julkai-
su, Jyväskylä, 173–181.

Teperi J (1986) Elämää maaseudulla sata vuotta sitten. Suomalainen yhteiskunta Pietari Päivärinnan
kuvaamana. WSOY, Juva.

Ticklen JF (1841) Om de Alopaeiska Fattig-Skolorna i Salo Domsaga af Uleoborgs Län. Suomi, tid-
skrift i fosterlänska ämnen 1(6): 28–36.

Tiensuu K (1985) Edvard Bergenheim. Toiminta koulumiehenä ja arkkipiispana vuoteen 1863. Diss.
Helsinki. SKHST 133, Valkeakoski.

Toivanen P (1996) Lakeuksien laivat. Hiidenkivi 3(5): 14–17.
Toiviainen K (1999) Jukka Malmivaara. Sanan ja miekan mies. Gummerus, Jyväskylä.
Tommila P (1963) Uskonnollisen lehdistön levikki Suomessa vuoteen 1860 mennessä. SKHS:n vuo-

sikirja 48–51: 150–189.
Tommila P (1981) Mikä mies oli Snellman? Teoksessa: Huovinmaa K (toim) J.V. Snellman ja nyky-

aika. SKS, Vaasa, 45–50.
Tommila P (1986) Lukutaidon yleistyminen Suomessa. Teoksessa: Album amicorum. Kirja- ja kult-

tuurihistoriallisia tutkielmia Eeva Mäkelä-Henriksonille 29.7.1986. Helsingin yliopiston kirjaston
julkaisuja 50, Helsinki, 175–181.

Tommila P (1989) Suomen historian kirjoitus. Tutkimuksen historia. WSOY, Porvoo.
Turkka II (1965) Turun akatemian teologisen seminaarin syntyminen ja toiminta 1806–1827. Kirk-

kohistorian pro gradu-työ. HYTTK.
Tuulasvaara J (1960) Suur-Kalajoen historia II. Isosta vihasta pitäjänjakoon. Keski-Pohjanmaan his-

toriasarja 2. Suur-Kalajoen historiatoimikunta, Kokkola.
Uino A (1990) Biografisen tutkimuksen ääriviivoja. Teoksessa: Ahtiainen P, Kuisma M, Kurki H,

Manninen P, Mustakallio K, Peltonen M, Tervonen J & Turunen I (toim) Historia nyt. Näkemyk-
siä suomalaisesta historian tutkimuksesta. WSOY, Juva, 304– 315.

Uusi sukukirja I–II (1943–1946). Wanne O, Cederberg AR, Rosen R, & Soininen G (toim). Otava,
Helsinki.

Uusi sukukirja III (1952–1970). Wanne O, Blomstedt Y, Rosen R, Soininen G & Soininvaara H
(toim). Otava, Helsinki.

Vallisaari A (1972) Lähetystyön asema ja organisointia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.
Laudaturpastoraalitutkielma. HYTTK.

Wallmann J (1997) Totinen kääntymys ja maailman parannus. Pietismi kirkkohistoriallisena ilmiönä.
Suomentanut ja lisäyksin varustanut Laine EM. Kirjaneliö, Pieksämäki.

Werin A (1956) Esaias Tegner. Teoksessa: Tigerstedt EN (toim) Ny illustrerad svensk litteraturhis-
toria. Tredje delen. Romantiken. Liberalismen. Natur och kultur, Stockholm, 234–309.

Vihantola O (1928) Aamusarastuksesta iltapimentoon. Jonas Laguksen elämänpiirteitä. Heräävä nuo-
riso 9: 120–126.

Vikman KO (1910) Suomen kansan lukutaidon synty ja kehitys Ruotsin vallan aikana. Diss. Helsinki.
Helsinki.

Viljanen A (1968) Kirjalliset ryhmittymät ja kirjallinen keskustelu. Teoksessa: Kuusi M (toim) Suo-
men kirjallisuus VII. Kirjallisuuden kenttä. Otava, Keuruu, 194–239.

Viljanen L (1964) J. L. Runeberg. Teoksessa: Viljanen V (toim) Suomen kirjallisuus III. Turun ro-
mantikoista Aleksis Kiveen. Otava, Keuruu, 175–256.

Viljanen E (1982) Kasvatustiede 4.–6. uudistettu painos. Kirjayhtymä, Tampere.
Vilkuna K (1950) Herännäisyys sosiaalisena tekijänä. Teoksessa: Ojajärvi A (toim) Vanhaa ja uutta

Lapuaa. Kyrönmaa VII. Etelä-Pohjalaisen osakunnan kotiseutujulkaisu. Vaasa, 130–177.



230
Vilkuna K (1975) Mukana maailmassa. Herättäjä-Yhdistys, Vaasa.
Vilkuna K (1977) Herännäisyys perinnäiskulttuurin säilyttäjänä ja rakentajana. Teoksessa: Tarvainen

O (toim) Paavo Ruotsalainen 1777–1852. Juhlakirja. Herättäjä-Yhdistys, Vaasa, 43–48.
Vilkuna K (1985) Työ ja ilonpito. Kansanomaisia työnjuhlia ja kestitystä. 3. painos. Otava, Keuruu 
Wirilander K (1974) Herrasväkeä. Suomen säätyläistö 1721–1870. SHS, Helsinki.
Virrankoski P, Huurre M & Vilkuna K (1956) Suur-Kalajoen historia I. Esihistoriallisesta ajasta

isoonvihaan. Keski- Pohjanmaan historiasarja I. Suur-Kalajoen historiatoimikunta, Kokkola.
Virrankoski P (1980) Taloudellinen ja sosiaalinen rakentuminen. Teoksessa: Tommila P, Reitala A

& Kallio V (toim) Suomen kulttuurihistoria 2. WSOY, Porvoo, 146–162.
Virrankoski P (1995) Eriksson Erik ja Jakob. Teoksessa: Pulakka P (toim) Keskipohjalaisia elämä-

kertoja. Keskipohjanmaa-säätiö, Kokkola, 113–114.
Vogelhuber O (1945) Gesichte der neueren Pädagogik. Neubearb. und erg. Aufl. Ehrenwirth,

Munchen.
Wuorenrinne TI (1942) Kansansivistystyön olemus. Vapaa kansansivistystyö. Kansansivistysopilli-

sen yhdistyksen vuosikirja: 18–34.
Vuorela T (1976) Opetusministeriön historia I. Keisarillisen Suomen Senaatin kirkkopolitiikka

1809–1824. Opetusministeriö, Pieksämäki.
Vuorela T (1980) Opetusministeriön historia II. Taantumuksesta uudistuksiin 1825–1856. Opetusmi-

nisteriö, Helsinki.
Vuoristo A (1959) Papiston suhde kansanopetuskysymykseen 1800-luvun alusta kansakoulun perus-

tamiseen. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran vuosikirja Koulu ja menneisyys XI: 47–139.
Vuornos M (1971) Lapsen asema Suomessa. Tutkimus lapsen aseman ja oikeuksien kehittymisestä

Suomessa. WSOY, Porvoo.
Ylikangas H (1979a) Körttiläiset tuomiolla. Massaoikeudenkäynnit heränneitä vastaan Etelä-Pohjan-

maalla 1830- ja 1840-lukujen taitteessa. Otava, Keuruu.
Ylikangas, H (1979b) Pietismi kansallisen herätyksen esteenä. Parnasso 29(4): 240–245.
Ylikangas H (1982) Herännäisyys ja nationalismi. Katsaus 10(2): 11–14.
Ylikangas H (1984) Murtuva säätyvalta. WSOY, Porvoo.
Ylikangas H (1986) Käännekohdat Suomen historiassa. Pohdiskeluja kehityslinjoista ja niiden muu-

toksista uudella ajalla. WSOY, Juva.
Ylikangas H (1990) Mennyt meissä. Suomalaisen kansanvallan historiallinen analyysi. WSOY, Por-

voo. 



Liitteet



232
Liite 1. Jonas Laguksen elämän kiintopisteitä.

21.1.1798 Jonas Niilonpoika Lagus syntyi Kurikassa
15.2.1812 Ylioppilaana Turun akatemiaan
11.6.1817 Vihittiin papiksi ja määrättiin apulaiseksi Vöyrille
13.5.1821 Avioliittoon Lovisa Eleonora von Essenin kanssa
30.7.1828 Ylivieskan kappalaiseksi
1828 Lausunto Böckerin mietinnöstä Ahlmanin koulujen uudistamiseksi
1831-1832 Herätykset alkoivat Ylivieskassa

Pojat Selim Sigvard ja Saladin kuolivat
1834 Jonas Lagus aloitti lehtipuuhat
21.7.1835 Senaatti myönsi lehden julkaisuluvan
1836 Tidningar i Andeliga Ämnen ja Hengelliset Sanomat ilmestyivät 1836 - 38

Puolison ja kaksosten kuolema
Piispan vierailu Kalajoella
Tapasi Paavo Ruotsalaisen Pyhäjärvellä
”En ung lärarens återblick...”
”Kultalan” kirjoittaminen

1837 Äidin kuolema
Toinen avioliitto Albertina Charlotta Widmarkin, o.s. Gananderin, kanssa
Lähetystoiminta alkoi: varojen keräystä, seuran perustamissuunnittelua  ja
raamattukirjallisuuden jakamista
Tukholman matka

1838-1839 Kalajoen käräjät
1839 Esitys tuomiokapituliin kansakoulusta Ylivieskaan
1840 Ewangeliskt Weckobladissa arviointi vuoden 1836 virsikirjaehdotuksesta
1842 Virasta pidättäminen

Turun synodaalikokous
1844 Ero Hedbergistä
1845 Muutto kappalaiseksi Pyhäjärvelle
1847 Lausunnot kirkkolakiehdotuksesta
1849 Puolison kuolema

Skismat herännäisyysliikkeessä alkoivat
1850 Jonas Lagus avioitui kolmannen kerran, puoliso Johanna Rosalie Lagus

Tuomiokapituli myönsi Lagukselle varapastorin arvonimen
1851 Näytelmä ”Satans Raseri” painettiin Ruotsissa
24.6.1857 Jonas Lagus kuoli Pyhäjärvellä
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Liite 2. Jonas Laguksen kouluanomus.
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Liite 3. Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, karttaliite.



235
Liite 4. Herran Pyhä Ehtoollinen (Osa alttaritaulua).

Osa Thomas Kiempen 1780-luvulla maalaamaa Ylivieskan kirkon alttaritaulua, joka jäi
1890-luvulla kirkonkorjauksessa seinälaudoituksen alle. Kalevi Lämsä valokuvannut
vuoden 1991 kirkon kunnostustöiden aikana.
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