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Tässä artikkelissa tarkastelen säätyläistytön opiskelijaelämää 1850-luvulla.1 Pääosassa on oululaisen 

tervaporvari J. W. Snellmanin (1809–1881) ja hänen vaimonsa Jeanette Snellmanin (o.s. Enbom) 

(1817–1878) vanhin tytär Johanna (Hanna) Christina (1843–1872),2 joka vuonna 1856 lähetettiin 13-

vuotiaana kolmeksi vuodeksi opiskelemaan valtion tyttökouluun Helsinkiin. Svenska 

Fruntimmersskolan i Helsingfors edusti aikansa korkeinta virallista oppilaitosta, joka tytöille oli 

tarjolla, ja se oli suunnattu yksinomaan ”siwistynein eli herrais-wanhempain tyttäriä warten”.3 

Artikkelin teema on osa laajempaa tutkimusta oululaisten säätyläisnaisten elämäntavasta 

autonomian ajan loppupuoliskolla.4 Aikakauden naissivistyksen periaatteiden tunteminen ja 

opiskelijaelämään perehtyminen on tärkeää tarkasteltaessa 1800-luvun tyttöjen ja naisten 

maailmankuvan kehittymistä.  

 

Artikkelissa selvitän, mitä koulutytöt opiskelivat ja miten oppisisällöt ilmensivät naisiin 

kohdistuneita asenteita ja odotuksia. Mitä tytöiltä odotettiin aikana, jolloin tyttöjen koulutus ei vielä 

tähdännyt suoraan ja selkeästi varsinaiseen ammattiin? Millaiset asiat täyttivät opiskelijatyttöjen 

arjen ja elämän koululäksyjen ohella? Miten tytöt viettivät vapaa-aikaansa suuriruhtinaanmaan 

elämää kuhisevassa pääkaupungissa? Mistä aiheista Hanna Snellman halusi kirjeissään kertoa, ja 

miksi hän valitsi kotiin kirjoitettavaksi juuri tietyt asiat? Artikkeli valaisee säätyläistytön elämää 

nimenomaan pohjoissuomalaisen tytön näkökulmasta. Miksi vanhemmat kokivat tärkeäksi lähettää 

tyttären opintielle kauas Helsinkiin? 

 

(Kuva: Isoaho-Nousiainen1.jpg. Kuvateksti: Oululaisen J. W. Snellmanin perhekuva vuodelta 1861. 

Alarivissä vasemmalta: Maria Matilda, Jeanette (o.s. Enbom), Johan Wilhelm, Emilia Charlotta ja Karl 

August. Ylärivissä vasemmalta: Gustaf Ferdinand, Sofia Carolina (Lina) , Albert Oskar, Johan George, 

Johanna (Hanna) Christina ja Henrik Wilhelm. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museo.) 

 

Mikrohistoriallisen tutkimuksen tyypillisenä kohteena ovat usein pienyhteisöt, perheet ja jopa 

yksittäiset henkilöt ja lähdeaineistona kirjeenvaihto,5 ja tässäkin artikkelissa lähestyn 

tutkimusaihetta Hannan ja hänen lähipiirinsä toisilleen lähettämien kirjeiden kautta.6 Tutkimukseni 



pääasiallisena lähdeaineistona käytän Kansallisarkistossa säilytettäviä Karl Kaj Walter Snellmanin ja 

Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin arkistoja sekä Pohjois-Pohjamaan museon Snellman-

kokoelmaa. Lisäksi Svenska litteratursällskapet i Finlandin arkiston kokoelmissa on Oulun 

Snellmanien sukulaisilleen Helsinkiin lähettämiä kirjeitä. Yhteensä arkistot sisältävät noin kuusisataa 

ruotsiksi kirjoitettua perhekirjettä. Hanna Snellmanin koulunkäynnin aikoihin kirjoitettuja ja 

Hannankin asioita käsitteleviä kirjeitä on arkistoissa kymmeniä, ja Hannan ja hänen äitinsä toisilleen 

kirjoittamia kirjeitä on säilynyt kolmetoista kappaletta. Tietyt teemat nousevat kirjeissä selvästi 

esiin, ja lähtökohtanani on, että mainitsemisen arvoiseksi katsotut asiat edustavat ainakin jollain 

tavalla merkityksellisiä asioita koulutytön elämässä. Kirjeisiin ei nykykäsityksen mukaan suhtauduta 

autenttisena totuutena menneisyydestä, ja niiden kirjoittamiseen liittyykin lukematon määrä 

tietoisia ja tiedostamattomia konventioita, rajauksia ja pyrkimyksiä. Kuitenkin kirjeet heijastavat 

aina elämää ja todellisuutta ja puolustavat siten paikkaansa historiantutkimuksen tärkeänä 

lähdemateriaalina.7 Myös tyttökoulun asiakirja-arkistot valaisevat artikkelin aihetta.8  

 

Tutkimuksessa keskeisenä analyysivälineenä ovat Pierre Bourdieun käsitteet sosiaalisesta ja 

kulttuurisesta pääomasta. Sosiaaliseen pääomaan luetaan kuuluviksi sosiaaliset verkostot, normien 

hallinta ja yhteiskunnan toimintakykyä ylläpitävä vastavuoroinen luottamus. Kulttuurisella 

pääomalla tarkoitetaan koulutusta, oppiarvoja ja saavutettua arvonantoa. Pääoman eri muodot 

saadaan osittain perheen kautta, mutta osittain ne hankitaan ”taistelussa” muiden samalla kentällä 

toimivien kanssa. Symbolisten pääomien hankkiminen vaatii ainakin jossain määrin taloudellista 

pääomaa, ja sitä Oulun Snellmaneille oli jo 1850-luvulla kertynyt runsaasti.9   

 

Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors – koulu herrasväen tyttärille 
 

Tyttöjen koulutukseen oli alettu kiinnittää erityistä huomiota jo ennen 1800-luvun puoltaväliä, sillä 

varhaisemmat mamsellikoulut oli arvioitu tietotasoltaan riittämättömiksi ja hengeltään 

vanhentuneiksi.10 Kirsi Vainio-Korhosen mukaan väheksyntä pensionaattikouluja kohtaan johtui 

mahdollisesti aikakauden naissivistyskeskustelusta, jossa oli tarkoituksenmukaista leimata 

aatelisten suosimat pensionaattikoulut tyhjänpäiväisiksi puuhastelupaikoiksi. Ainakin osa 

mamsellikouluista oli hyvinkin kunnianhimoisia opinahjoja, joissa opiskeltiin ahkerasti. Vainio-

Korhonen muistuttaa, että vaikka vuosisadan puolivälissä suomittiin aiemmin painotettuja 

seurapiiritaitoja, olivat ne kuitenkin oleellisia arjessa selviytymisen keinoja aiempien sukupolvien 



säätyläisnaisille, joiden elämänkulun ratkaisi avioliitto. Hyvään avioliittoon oli mahdollisuus 

oikeanlaisen seurapiirisivistyksen hallitsevilla.11 Vanhat pensionaattikoulut pitivätkin jossain määrin 

pintansa vielä 1800-luvun puolivälissä.12 

 

Tyttöjen opetuksesta keskusteltiin siis vilkkaasti, ja koulutuksen merkitys tunnustettiin yleisesti. 

Tytöille haluttiin virallisen näkemyksen mukaan tarjota mahdollisuus opiskeluun nimenomaan siksi, 

että he voisivat hyveellisemmän ja henkisemmän sukupuolen edustajana edesauttaa tulevien 

lastensa kehittymistä ja sivistymistä ja ylevöittää koko nousevan sukupolven.13 Vuoden 1843 

koulujärjestyksessä päämääränä oli koko maan koululaitoksen yhdenmukaistaminen,14 ja tuolloin 

säädettiin perustettaviksi valtion tyttöoppilaitokset. Koulujen sijoituspaikoiksi valikoituivat Helsinki 

ja Turku, sillä niissä oli ”runsaammin kuin muissa kaupungeissa vähävaraisia virkamiehiä ja muita 

säätyhenkilöitä, joilla ei ollut varoja yksityisesti hankkia tyttärilleen ajan vaatimusten mukaista 

sivistystä.”15 Määräysten mukaan valtion tyttökouluihin sai ottaa vain sivistyneiden vanhempien 

tyttäriä, ja se vielä varmistettiin poikakouluja suuremmilla maksuilla. Tyttökouluissa kirjoittautumis- 

ja vuosimaksut olivatkin poikakouluihin verrattuna jopa kymmenkertaiset.16 Tyttökoulujen 

suurempia koulumaksuja perusteltiin sillä, ettei kouluihin korkeiden maksujen vuoksi edes yrittäisi 

pyrkiä muita kuin säätyläistyttöjä.17 Säätyrajoitus aiheutti jo aikalaisissa ihmetystä, samoin 

tyttökoulujen korkeat lukukausimaksut. Lukukausimaksuihin eivät opettajat voineet paljoa 

vaikuttaa, mutta ilmeisesti säätyrajoitusta ei noudatettu aina aivan ehdottomasti. Kodin moraalinen 

taso ja hyvä maine olivat tärkeimpiä kriteerejä kouluun ottamiselle.18 Virallisesti säätyrajoitus oli 

kuitenkin voimassa valtion kouluissa vuoteen 1872 asti.19 

 

Helsingin ruotsalainen tyttökoulu, Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors, aloitti vuonna 1844 

kaksiluokkaisena, mutta se laajeni jo vuonna 1846 kolmiluokkaiseksi ja vuoden 1857 syyslukukauden 

alussa neliluokkaiseksi. Säätyläisyyden lisäksi pääsyvaatimuksena tyttökouluun oli auttava 

sisälukutaito ja evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluville ”Lutheruksen lyhyt katekismus 

ulkomuistista”. Tyttökouluun pyrittiin ennen 12 ikävuotta, ja alin oppikoulutasoisen tyttökoulun 

aloitusikäikä oli kahdeksan. Luokalta siirtäminen oli mahdollista missä tahansa vaiheessa kesken 

lukuvuoden, mutta yleensä samaa luokka-astetta käytiin kaksi vuotta. Tyttökoulujen ilmapiiri 

pyrittiin pitämään kodinomaisena ja rangaistuksena sai käyttää vain nuhtelua ja varoitusta.20  



 

Koulun ensimmäinen johtajatar oli mamselli Amelie Ertmann21 (1800–1863), viipurilaissyntyinen 

opettajatar, joka oli jo 1820-luvulla pitänyt oululaisen Sara Wacklinin (1790–1848) kanssa 

tyttökoulua Turussa.22 Opettajakunta koostui Vainio-Korhosen arvion mukaan osaavista ja 

innokkaista opettajista, ”tulevista suomalaisista merkkihenkilöistä”.23 Säädösten mukaisena 

yliopistotutkinnon suorittaneena miesopettajana toimi Hanna Snellmanin aikaan Karl Collan (1828–

1871).24 Vaikka miesopettaja vaadittiin, häntä ja tyttökoululaisia ei saanut koskaan jättää 

keskenään, vaan tunnilla piti aina olla läsnä myös naisopettaja.25 Helsingin tyttökoulu sijaitsi valtion 

omistamassa kiinteistössä Aleksanterinkatu 8:ssa, jonne se oli muuttanut toimittuaan ensimmäisen 

vuosikymmenensä useissa eri paikoissa vuokralla.26 

 

(Kuva: Isoaho-Nousiainen2.jpg. Kuvateksti: Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors toimi vuosina 

1853–1885 Aleksanterinkatu 8:ssa. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.) 

 

Oululaistyttö opiskelijana 
 

Snellmanien vanhin tytär Hanna osoittautui pienestä pitäen näppäräksi oppijaksi, sillä hän osasi 

lukea hyvin jo kuusivuotiaana.27 Hanna sai perusopetuksensa koulumusterien opastuksessa, kuten 

kolme vuotta nuorempi Lina-siskokin.28 Korkeampaa opetusta saadakseen oli Oulusta lähdettävä 

kuitenkin muualle, sillä oppikoulutasoista opinahjoa tytöille ei vielä ollut.29 Senaatilta oli kyllä anottu 

Ouluunkin valtionkoulua, mutta se aloitti vasta vuonna 1859,30 eikä ehtinyt Hannan opinpolun 

alkuun. Hanna Snellman kirjoittautui Helsingin tyttökouluun 15.9.1856, ja hänet otettiin suoraan 

kolmannelle luokalle.31 Hanna oli luokkansa ainoa oululainen siinä mielessä, että kotipaikaksikin oli 

merkitty Oulu; itse asiassa hän oli ensimmäinen oululainen koko koulun historiassa.32 Suurin osa 

koulun oppilaista oli helsinkiläisiä tai kotoisin Helsingin välittömästä läheisyydestä.33  

 

Oululainen Hanna Snellman oli siis jonkinlainen harvinaisuus Helsingin tyttökoululaisten joukossa, 

ja voidaankin kysyä, miksi juuri Hanna lähetettiin juuri Helsinkiin. Snellmanien perheessä uskottiin 

koulutuksen voimaan, niin tyttöjen kuin poikienkin.34 Tähän vaikutti osaltaan varmasti se, että 



perheen isä oli lapsena orvoksi jäätyään raivannut itse tiensä menestykseen askel askeleelta, ensin 

kauppa-apulaisena, sitten perämiehenä ja merikapteenina ja myöhemmin oman itsensä herrana; 

laivanvarustajana, sahateollisuusmiehenä ja kauppahuoneen omistajana. J. W. Snellman oli käynyt 

Vaasan merikoulun, mutta ylioppilas hän ei ollut. Perheen äiti Jeanette oli varakkaasta 

virkamiesperheestä, ja hänen isoisänsä Erik Tulindberg oli Suomen ensimmäisiä taidemusiikin 

säveltäjiä.35 Vanhempien lähtökohdat huomioon ottaen voidaan hyvällä syyllä olettaa, että 

koulutuksen ja yritteliäisyyden merkitys tunnettiin ja tunnustettiin Snellmanien perheessä. 

Yleisemminkin etenkin poikien kouluttamisen pontimena taloudelliset intressit olivat usein 

selvemmin näkyvillä, ja ulkomailla opiskelu takasi kauppahuoneiden pojille ”vankemman 

teoreettisen pohjan” jatkaa suurkauppiaina isiensä jalanjäljissä.36 Vaikka tyttöjä ei vielä 

valmistettukaan ammattiin – mahdollista opettajattaren tointa lukuun ottamatta –, oli myös 

tyttöjen kehittäminen tärkeää ja panostamisen arvoista, ainakin ylemmän luokan piirissä.37 Myös 

Eva Helen Ulvros on eteläruotsalaisia säätyläisnaisia tutkiessaan pohtinut syitä lasten lähettämiseen 

muualle opiskelemaan. Sekä tyttöjen että poikien katsottiin Ulvrosin mukaan hyötyvän siitä, että he 

viettivät aikaansa kotipiirin ulkopuolella. Hän näkee tyttöjen ja poikien opintielle lähettämisen 

sukupuolten tasa-arvoisena kohteluna.38 

 

Helsingin tyttökoulun oppilasmatrikkelista ilmenee, kuinka 1800-luvun puolivälin Suomen 

yhteiskunnallinen yläkerros lähetti tyttärensä samaan valtion tyttökouluun; mukana on runsain 

mitoin keskushallinnon ja yliopiston virkamiesten tyttäriä. Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors 

oli siten Suomen ykköspaikka tyttökoulutuksen saralla myös oululaisen liikemies J. W. Snellmanin 

näkökulmasta, ja Helsingin vetovoimaa lisäsi ajatus oman sosiaalisen statuksen nostamisesta. Kun 

Hanna lähti Helsinkiin vuonna 1856, isän liiketoimet kukoistivat. Toisaalta J. W. Snellman oli 

perustanut kauppahuoneensa vasta edellisellä vuosikymmenellä, joten hän oli aika tuore patruuna 

ympäröivän yhteisön silmissä ja epäilemättä tarvitsi statuksensa lujittamista. Tyttären kouluun 

lähettäminen oli osoitus suvun merkittävyydestä ja varallisuudesta, ja se oli osa sitä säädynmukaista 

elämää, jota kunnianarvoisan liikemiehen odotettiinkin viettävän. Lasten kouluttaminen lisäsi 

porvarisperheen kulttuurista pääomaa, ja siihen hyvävaraisen perheen kannatti sijoittaa 

taloudellista pääomaansa.  

 



Hannan lähettämistä Helsinkiin kouluun helpottivat entuudestaan vahvat sukusiteet kaupunkiin.39 

Jeanette Snellmanin vanhempi sisar Sofie Chydenius asui Helsingissä,40 ja Sofien Emilie-tytär oli 

aloittanut saman koulun jo aiemmin. Lisäksi Jeanette Snellmanin ja Sofie Chydeniuksen serkku, 

Helena Simelius,41 toimi kieltenopettajana tyttökoulussa. Äidinpuolen sukulaiset muodostivat 

Hannan Helsingin-kauden turvaverkoston, ja jokaisesta Hannan kouluaikoina lähetetystä kirjeestä 

ilmenee, kuinka tiivistä kanssakäyminen oli. Erityisen tärkeä henkilö Sofie-tädin lisäksi oli Emilie, 

serkku ja sydänystävä, jonka kanssa Hanna vietti paljon aikaa. Merkittävä isänpuolen sukulainen 

puolestaan oli isän täysserkku ja täyskaima, jo tuolloin hyvin tunnettu professori J. V. Snellman, 

jonka oma Hanna-tytär aloitti tyttökoulussa samana syksynä. Säilyneessä lähdeaineistossa ei ole 

kirjeitä, joissa isät keskustelisivat tyttäriensä kouluasioista, mutta se ei tietenkään tarkoita, 

etteivätkö serkukset niin olisi voineet tehdä. Pikemminkin on erittäin luultavaa, että isät vaihtoivat 

ajatuksia asiasta, sillä he olivat keskenään säännöllisessä kirjeenvaihdossa. Ainakin kerran Oulun J. 

W. Snellman kysyi serkultaan neuvoa poikansa koulutukseen liittyvissä asioissa.42  

 

Myös asuinpaikka uudessa opiskelukaupungissa järjestyi Sofie-tädin myötävaikutuksella.43 Sofie 

Chydenius oli tarmokas nainen, jolla oli tunnetusti laajat sosiaaliset verkostot, jopa itse Elias Lönnrot 

oli tietoinen rouva Chydeniuksen hyvistä suhdeverkostoista.44 Oli aivan yleistä, että luotettavien 

sukulaisten sosiaalista pääomaa hyödynnettiin, ja vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti 

palveluksia tarjottiin puolin ja toisin. Helsingissä ollessaan Hanna siis asui täysihoidossa rouva 

Therese Deckerin perheen luona.45 Kauppias Deckerin talo sijaitsi Aleksanterinkatu 10:ssä aivan 

tyttökoulun vieressä,46 joten asuinpaikan sijainti oli paras mahdollinen.  

 

Yhteiselo Hannan ja rouva Deckerin välillä ei aluksi sujunut aivan kitkatta. Ensimmäisen lukuvuoden 

keväällä Jeanette-äiti oli lähettänyt Therese Deckerille kirjeen tiedustellakseen, voisiko Hanna asua 

Deckereillä vielä seuraavankin lukuvuoden. Jeanette Snellmanin kirje ei ole säilynyt, mutta Therese 

Deckerin vastauskirje on. Siinä rouva Decker moittii Hannan luonnetta kovin hankalaksi ja luettelee 

vikoja, joita hän on Hannassa havainnut.47 Hanna ei ilmeisesti halunnut tai osannut olla riittävän 

nöyrä vuokraemäntäänsä kohtaan, joka yritti opastaa häntä kuuliaisen neidon tavoille. Hannan ja 

hänen vuokraemäntänsä ongelmista kertoo myös Sofie-tädin kirje sisarelleen Jeanetelle samalta 

keväältä. Sofie Chydeniuksen havainto oli, että Therese Decker ei ehkä osoittanut Hannaa kohtaan 

riittävää kunnioitusta.48 Sofie halusi näin rauhoitella tilannetta ja osoittaa samalla tukea Hannalle. 



Toisaalta Jeanette Snellman kirjoitti arvostavansa rouva Deckerin pyrkimyksiä neuvoa ja ojentaa 

Hannaa.49 Lasten kasvattaminen nähtiin yhteisenä asiana ja opastamisen ajateltiin koituvan lapsen 

parhaaksi. 

 

Tyttökoulussa opiskeltiin Hannan aikana uskontoa, historiaa, luonnontietoa, aritmetiikkaa, ruotsia, 

ranskaa, saksaa, venäjää, musiikkia, piirustusta, kaunokirjoitusta ja käsitöitä. Lisäksi ylimmällä 

luokalla opiskeltiin suomea ja englantia. Oppikirjojen puute koettiin tyttökouluissa ongelmaksi ja 

ulkoa lukeminen oli ajalle tyypillinen oppimistapa, vaikka uusia ”havainnollisia metoodejakin” 

suosittiin. Maantieteessä opeteltiin maiden ja kaupunkien nimiä ja historiassa hallitsijaluetteloita. 

Koululuokan seinillä oli kuvia vieraista maista ja kansoista, ja opettaja selitti niiden avulla opetettavia 

asioita parhaan kykynsä mukaan.50 Kielten opiskelua pidettiin hyvin tarpeellisena – Matti Klingen 

sanoin kielitaito oli jopa ”naisihanteen keskeinen puoli”51– ja ajatustoiminnan kehittämisen 

ajateltiin olevan tärkeä tavoite kielten opiskelussa. Klassisia kieliä tytöille ei opetettu, vaan niin 

sanottuja uusia kieliä, ranskaa, saksaa ja viimeisellä luokalla englantia. Ranskan valta-asema oli 

alkanut jo edellisellä vuosisadalla ranskalaisten hovitapojen ollessa koko Euroopan esikuvina, ja 

ranska oli edelleen Euroopan yläluokan yleisin keskustelukieli.52 Tyttökoulujen oppisisältöihin 

innokkaasti kantaa ottanut J. V. Snellman piti saksaa ja englantia ranskaa tärkeämpinä, koska näiden 

maiden kirjallisuus oli siveellisempää ja ylevämpää, kun taas ranskankielinen kaunokirjallisuus oli 

hänen mukaansa siveetöntä ja kevytmielistä.53 Hannan isä Oulussa oli epäilemättä mielissään siitä, 

että tyttären opetusohjelmaan kuului myös ”uutta” englannin kieltä. Kauppahuoneen omistajana 

hän käytti englantia liiketoimissaan jatkuvasti ja ymmärsi sen merkityksen nousevana kielenä. Kun 

Snellmanien Albert-poika lähti opiskelemaan Viipuriin, isä suositteli pojalleen, että tämä vaihtaisi 

pois kreikan ja ottaisi tilalle käytännöllisemmän englannin.54 

 

Tyttökoulu herätti myös arvostelua. Usein pelättiin tyttöjen rasittuvan liikaa koulutehtävistä ja 

ilmeisen paljon läksyjä näyttääkin olleen. Hanna itse ei suoraan valittanut läksyjen määrää, mutta 

esimerkiksi rouva Decker valitti läksyjen paljoutta kirjeessä Hannan äidille.55 Myös temperamentikas 

kirjeenkirjoittaja ja kaikkeen mahdolliseen kantaa ottava J. V. Snellman, vastanimitetty professori, 

oli tuohtunut tytöille määrätyistä läksyistä ja lähestyi koulun opettajaa Karl Collania tiukalla 

kirjeellä.56 



 

Hanna menestyi opinnoissaan hyvin ja loppuvaiheessa suorastaan erinomaisesti.57 Huolimatta siitä, 

että hän oli tunnollinen ja hyvä oppilas, ei hän kirjeissään kotiin juurikaan katsonut tarpeelliseksi 

kertoa oppitunneista tai koulunkäynnistä erityisen tarkasti; muihin kouluaineisiin kuin käsitöihin 

Hanna viittasi vain satunnaisesti. Harvat maininnat ilmaisevat joka tapauksessa, että tyttökoulussa 

opiskeltiin tosissaan. Hanna esimerkiksi kertoi, kuinka hän oli kirjoittanut ranskan ainetta, ”La Veille 

de Noël”, puoli yhteen yöllä, tai kuinka he olivat kirjoittaneet maisteri Collanille aineen ”Om jag hade 

vingar”.58 Maisteri Collanin pyrkimyksenä näyttää olleen ajan ihanteen mukainen – voisi jopa sanoa 

snellmanilainen – ajattelutaidon ja mielikuvituksenkin kehittäminen.59  

 

Vainio-Korhosen mukaan 1850-luvulla Helsingin tyttökoulun käynyt kasvoi ”osaksi kansallisesti 

heräämässä ollutta Suomea”, ja tyttöjä ”ympäröivät koulussa tuon ajan kansallisen projektin tekijät, 

Zacharias Topeliuksen ja Johan Ludvig Runebergin tekstit, Fredrik Paciuksen musiikki sekä näiden 

virtausten nuoret tulkit, Helsingin rouvasväen koulun opettajakuntaan kuuluneet Karl Collan, 

Fredrik August Ehrström ja Victoria Åberg.”60 Suomalaisuusaatteen esiinnousu ei juuri vielä Hannan 

kouluajan kirjeissä konkreettisesti näy muuten kuin yhtenä mainintana: Hanna kertoo saaneensa 

luettavakseen Lasten Suometar -lehden.61 Suomenkielinen Lasten Suometar oli suomenmielisen 

Suomettaren lisälehti, joka ruotsalaisen Eos-lastenlehden esimerkin mukaisesti pyrki kasvattamaan 

ja ohjaamaan lapsia.62 Suuri osa kansasta ei osannut kunnolla lukea,63 mutta säätyläistytön 

kulttuurisen tietämyksen piiriin lehdet ja kirjat kuuluivat. Lasten Suomettaresta löytyy maaliskuulta 

1857 valaiseva esimerkki tytöille tarjotusta moraalisesta neuvonnasta. Kyseessä on todennäköisesti 

sama numero, jota Hannakin kertoi lukeneensa. Juteinin pieni runonen tytöille opasti: ”Elä kanna 

kauneutta tyttö raukka turmioon, kanna rintas rakkautta autuaaseen awioon.”64 Suomalaisuus ei 

teemana Hannan kirjeissä näy, mutta paikallisidentiteetti näkyy, ja Hanna identifioikin itsensä ennen 

muuta oululaiseksi. Hän mainitsi kirjeissään, kuinka mukavaa oli tavata Helsingissä ”oman 

kaupungin” asukkaita.65 

 

Tyttökoulussa neljäs luokka oli ylimääräinen, ja se oli tarkoitettu vain parhaimmille oppilaille eli 

usein käytännössä niille, jotka aikoivat opettajattareksi.66 Hannakin halusi jatkaa opiskelua 

neljännellä luokalla. Itsestään selvää se ei kuitenkaan ilmeisesti ollut, sillä asia vaati vähän 



suostuttelua. Kannustava kieltenopettaja Helena Simelius kirjoitti Jeanette Snellmanille vakuutellen 

koulun jatkamisen tärkeyttä ja ylistäen Hannan erinomaista koulumenestystä.67 Hanna kirjoitti 

äidilleen toivovansa, että ”isä maksaisi vielä yhden opiskeluvuoden” ja vetosi siihen, että muutkin 

opettajat olivat opintojen jatkamista suositelleet.68 Se, että Hanna osoitti pyyntönsä nimenomaan 

isälleen, oli tietenkin osoitus perheenisän ehdottomasta päätösvallasta taloudellisiin asioihin; vaikka 

kirjeet kirjoitettiin äidille, hoiti raha-asioita isä.69 Englantilaisessa ylemmän keskiluokan piirissä 

tilanne oli samanlainen: tyttärien kasvattaminen kuului äidille, mutta ”vakavammat aiheet” kuten 

raha-asiat olivat isän aluetta.70 Suomalaisessa kontekstissa tutkijat ovat selittäneet syyn miehen 

päätäntävallan korostamiseen löytyvän luterilaisen huoneentaulun esittämästä 

maailmanjärjestyksestä, jossa mies oli kiistaton johtaja.71 Hannan isä lupautui maksamaan, ja tytär 

sai opiskella Helsingissä vielä kolmannen vuoden eli neljännen luokan. Se kannatti, sillä syksyllä 1858 

Hannan arvosanat olivat erinomaiset ja viimeisenä kevätlukukautena vuonna 1859 hän nousi luokan 

parhaaksi oppilaaksi.72 

 

Käsityöt naiseuden mittana 
 

Ylivoimaisesti eniten viikkotunteja sai käsityönopetus, ja kirjeidenkin valossa se vaikuttaa olleen 

kaikkein tärkein kouluaine myös käytännössä. Koulussa oli käsitöitä kaikilla luokka-asteilla 

kaksitoista viikkotuntia, ja lisäksi tyttöjen odotettiin vielä ompelevan iltasellakin. Ensimmäisen 

kouluvuoden keväänä nimenomaan käsityöt näyttävät tuottaneen Hannalle jonkinlaisia ongelmia. 

Vuokraemäntä katsoi aiheelliseksi kirjoittaa Hannan haluttomuudesta käsitöitä kohtaan tämän 

äidille. Rouva Decker valitti, kuinka käsitöidenteko ”on Hannalle hyvin vastenmielistä ja siitä seuraa 

aina huonoa mieltä ja ristiriitoja, kun häntä pyytää vähän parsimaan tai ompelemaan”.73 Myös 

Hanna kommentoi käsityökysymystä kirjeessään äidilleen: hän oli tullut asiassa omasta mielestään 

väärin kohdelluksi.74 Kevättodistuksessa vuonna 1857 käsityönumero olikin Hannan saamiin muihin 

numeroihin nähden vaatimaton kolmonen.75 Ilmeisesti Hanna kuitenkin pääsi eroon tästä rouva 

Deckerin mieltä kuohuttaneesta suuresta vastenmielisyydestä käsitöitä kohtaan, sillä jo saman 

vuoden syyslukukausitodistuksessa käsityönumero oli korkein mahdollinen eli nelonen.  

 

Käsitöiden merkitystä säätyläistyttöjen elämässä kuvaa aiheen kirjeissä saama painoarvo. Kaikki 

Hannan asioista toisilleen kirjoittaneet lähipiirin naiset kommentoivat Hannan käsitöiden tekoa 



jollain lailla. Käsitöiden merkityksen korostaminen ja sen itsestäänselvyytenä pitäminen liittyvät 

sosiaaliseen sukupuoleen kasvamiseen ja kasvattamiseen, sosiaalistamisprosessiin.76 Ulkopuolelta 

tuleva paine käsitöiden tekemisestä nauttimiseen tai vähintäänkin käsitöiden tekemiseen oli kova. 

Näin yhteisö halusi kasvattaa tyttöä naisten tavoille, naisten elämänpiiriin keskeisesti kuuluvaan 

osa-alueeseen.77 Kun Hanna osoitti vuokraemäntänsä mielestä käytöksellään, ettei ollut erityisen 

innostunut tästä tärkeästä taidosta, nousi aiheesta poru. Opettajatar Helena Simelius kirjoitti 

puolestaan serkulleen Jeanetelle Hannan toisen opiskeluvuoden keväällä myönteiseen sävyyn, 

kuinka ”Hanna on saanut tyynynsä valmiiksi ja se on kaunis”.78  

 

Nykyajan näkökulmasta asian saama huomio tuntuu jopa kohtuuttomalta, mutta 1800-luvun 

puolivälissä tyttöjen käsityötaidon merkitys oli suuri. Ensinnäkin kutominen, ompeleminen ja 

parsiminen olivat välttämättömiä taitoja aikana, jolloin suuri osa vaatteista ja kodin tekstiileistä 

valmistettiin itse. Vielä olennaisempi merkitys käsitöiden tekemisessä ajateltiin olevan sen mieltä ja 

luonnetta jalostavalla vaikutuksella. Matti Klinge puhuu taidekäsityön ”suuresta merkityksestä 

yleiselle hienostumiselle ja naisidentiteetille.”79 Varsinkin koruompelumallien suunnittelu oli tärkeä 

taito, ja itse kirjailu veikin käsitöille varatusta ajasta suuren osan. Päivi Marjanen on tutkinut tyttöjen 

käsityönopetusta Suomessa kansakoulujen perustamisesta 1860-luvulta lähtien, ja hänkin viittaa 

tutkimuksissaan alkuvaiheen cygnaeuslaiseen käsityökasvatuksen kaksinaiseen luonteeseen. 

Käsityökasvatuksen avulla saavutettiin tiedollisia ja kokonaispersoonallisuutta kasvattavia 

tavoitteita, mutta sen avulla pyrittiin palvelemaan myös arkea.80 Vaikka Marjasen tutkimuskohteena 

on ollut nimenomaan kansakoulu, jossa ”tekemisen perusintentio on ollut toisenlainen kuin 

varakkaimmille suunnatuissa kouluissa”,81 voidaan samantyyppistä kahtalaisen hyödyn tavoitetta 

havaita säätyläistyttöjen koulujen käsityönopetuksessa.  

 

Kirjeistä päätellen käsitöitä arvostettiin Hannan kodissa suuresti. Myös Hannan sisaren, Lina 

Snellmanin elämäkerran kirjoittaja mainitsee aivan erityisesti, kuinka ”naisten kotoisiin käsitöihin” 

käytettiin Snellmanien kodissa aikaa ja vaivaa.82 Jeanette Snellmanin kirjeistä tyttärelleen ja 

sisarelleen käy ilmi, kuinka tärkeä merkitys käsitöillä oli erityisesti joululahjojen antamisen aikaan.83 

Selvästikin perheen tyttäret Hanna ja Lina olivat keskeisessä roolissa joululahjojen valmistamisessa, 

sillä esimerkiksi vuoden 1859 jouluna kumpikin teki useita suuritöisiltä vaikuttavia käsitöitä 

vanhemmilleen ja sisarilleen lahjoiksi. Lina valmisti joululahjat isoäidille, isälle, Flora-tädille, Hanna-



siskolle ja äidille. Hanna teki lahjat myös Emilia-serkulle ja Helene-tädille. Perheen pojat sen sijaan 

eivät olleet mukana lahjojen suunnittelussa ja valmistamisessa, ainakaan niin merkittävästi, että 

Jeanette-äiti olisi siitä kirjeissään maininnut. Matti Klinge kirjoittaakin 1800-luvun porvarillisen 

joulunvieton yhteydessä, kuinka tärkeitä itsetehdyt lahjat olivat; varsinkin ”vanhemmat lapset ja 

nuoret naiset” antoivat omin käsin tehtyjä lahjoja.84 Ilmeisesti lahjojen tekeminen katsottiin naisten 

elämänpiiriin kuuluvaksi eikä poikien odotettu tähän osallistuvankaan. Lahjoina annettujen 

käsitöiden voidaan jopa ajatella olleen osoitus naisten sitoutumisesta perheen ihmissuhteiden 

vaalimiseen, osa niin sanottua sukutyötä85. Vaikka lahjojen valmistamisen päävastuu olikin naisilla, 

eivät lahja-asiat täysin huomiotta jääneet miehiltäkään. Esimerkiksi jouluna 1858, kun Snellmanien 

Janne-poika opiskeli Bremenissä, hän suunnitteli marraskuisessa kirjeessään joululahjojen 

antamista tuttavaperheen lapsille. Kotiin hän ei kuitenkaan lahjoja lähettänyt, sillä seuraavassa 

kirjeessä hän lähetti ”ainoana joululahjanaan” lämpimän ja melkoisen haikean tervehdyksen 

kotiväelleen.86 

 

Helsingin huveja ja tärkeitä tuttavuuksia 
 

Helsinki oli 1850-luvun lopulla vilkas ja vireä, parinkymmenen tuhannen asukkaan kaupunki. 

Helsingissä asui uuden pääkaupungin synnyttämää virkamiehistöä ja kasvavan väestön tarpeita 

palvelevia liikemiehiä. Lisäksi Helsinkiin tuli runsain mitoin venäläistä hienostoa lomailemaan 

etenkin vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla, sillä keisari oli kieltänyt vääränlaisten vaikutteiden 

pelossa aristokratian ulkomaille matkustamisen. Vaikka Helsingin parhaimmat 

kylpyläkaupunkivuodet olivatkin Hannan aikoihin ehkä juuri menneet, oli se pohjoisen tytölle 

ihmeellinen ja kiinnostava paikka. Kirjeiden valossa Hanna nautti suunnattomasti opiskelijana 

olemisesta, vilkkaasta seuraelämästä ja kaikenlaisista aktiviteeteista, joita pääkaupunki tarjosi. Hän 

käytti usein ilmausta ”hirveän hauska” kuvatessaan tapahtumia äidilleen.  

 

Monenlaisia tilaisuuksia järjestettiin ahkerasti: päiväkyläilyjä, kävelyretkiä, illanviettoja, 

teatterissakäyntejä ja lastentanssiaisia. Nimipäiviä ja syntymäpäiviä juhlittiin yleensä 

päivänsankarin kotona. Pienissä illanvietoissa, joita kutsuttiin ranskan kielen sanalla soiré, 

seurusteltiin ja musisoitiin. Hannakin kertoo illanvietossa soittaneensa nelikätistä pianokappaletta, 

ett quatremain, yhdessä mamsellin kanssa.87 Musiikilla oli keskeinen sija 1800-luvun sosiaalisessa 



elämässä ja pianonsoittotaidon opetteleminen oli suorastaan säätyläistytön velvollisuus. Musiikin 

harrastaminen palveli samaa tarkoitusta kuin esimerkiksi kukkien kasvatus ja puutarhanhoito: 

arkielämän ylevöittämistä ja kaunistamista.88 Soittoläksyjen kontrollointi ulottui kirjeisiin asti.89  

 

Hanna pyrki aktiivisesti tutustumaan uusiin ihmisiin ja tietenkin ylläpitämään jo olemassa olevia 

sosiaalisia verkostoja. Kirjeissä kotiin sosiaalisten tapahtumien kuvailu sai keskeisen roolin, kun 

Hanna kirjoitti seikkaperäisesti, missä oli ollut ja keitä tavannut. Kirjetutkijoiden mukaan kirjeen 

kirjoittamiseen vaikuttavat useat eri seikat. Kirjeen sisältöön vaikuttaa myös vastaanottaja siten, 

että kirjoittaja tyypillisesti pyrkii kirjoittamaan sen mukaisesti, mitä olettaa vastaanottajan 

odottavan.90 Seuraelämän kuvailun innokkuudesta onkin helppo päätellä, että äiti odotti näitä 

Hannan ”raportteja” kiinnostuneena. Tärkeä syy tyttären lähettämiseen opintielle Helsinkiin oli 

sivistyksellisen eli tiedollisen ja taidollisen sisällön ohella sosiaalisen pääoman kartuttaminen 

aikuisen naisen elämää varten. Tämä tavoite näyttää olleen Hannallekin täysin selvä, samoin kuin 

se, kenen kanssa oli sopivaa – tai kannatti – seurustella. Hanna esimerkiksi kirjoittaa olleensa 

lastentanssiaisissa Betty Barckin luona, jonka hän kuvasi ”yhdeksi parhaimmista ystävistään 

Helsingissä”. Kertoessaan uudesta ystävästä äidilleen hän ei mainitse Bettyn isän ammattia vaan 

asemoi Bettyn sosiaalisen statuksen tämän siskon kautta: Betty Barck oli ”rouva Wasastjernan sisko, 

jonka luona hän myös asuu”.91 Betty Barckin sisko oli siis naitu Wasastjernojen aatelissukuun, joten 

se kannatti tietysti mainita, nostihan se epäilemättä Bettyn merkittävyyttä sosiaalisessa 

hierarkiassa.  

 

Tärkeäksi tuttavuudeksi Hannan kirjeissä nousee Adelaide (Adele) Borgström (1846–1889) ja koko 

hänen perheensä. Kirjemaininnoista päätellen ystävykset Emilia Chydenius, Adele ja Hanna viettivät 

paljon aikaa yhdessä. Hanna ja Emilia saivat kutsunkin tulla kesällä viikoksi Borgströmien kartanoon 

Tullisaareen: ”Se tulee olemaan erinomaisen lystikästä!”92 Adelen isä, kauppaneuvos Henrik 

Borgström (1799–1883) oli merkittävä vaikuttaja helsinkiläisessä liike- ja kulttuurielämässä.93 Hänen 

taustansa oli hyvin samanlainen kuin oululaisen J. W. Snellmanin: hänkin oli omin voimin hankkinut 

omaisuutensa moninaisten liiketoimien avulla. Borgstöm perusti yhden Suomen suurimmaksi 

kasvaneista kauppahuoneista, minkä lisäksi hän puutarhanhoidosta innostuneena perusti Helsingin 

keskustaan useita puistoja. Oulun J. W. Snellman ja Henrik Borgström olivat liiketuttavia 

keskenään,94 samoin professori J. V. Snellman kuului Henrik Borgströmin laajaan ystäväpiiriin.95 



Oulun Snellmanin ja Henrik Borgströmin välit olivat ilmeisen hyvät, sillä kun Snellmanit tulivat 

lokakuussa Helsinkiin 1857 Janne-pojan ylioppilaskuulusteluihin, he asuivat Borgströmien luona.96 

Hanna-tyttären seurustelu tärkeän liikekumppanin tyttären kanssa lujitti perheiden välistä sidettä. 

Vaikka Hanna solmi uusia suhteita ensisijaisesti itseään varten, edusti hän samalla Helsingissä myös 

Oulun Snellmaneja.97 Kun tytär tutustui uusiin ihmisiin ja käyttäytyi mallikelpoisesti, hyödytti se 

koko perhettä, ja tätä edustamista kontrolloitiin kirjeiden avulla.  

 

Professori Snellmanin luona Hanna vieraili usein. Se oli arvatenkin tärkeää Hannan oman sosiaalisen 

statuksen kannalta, sillä Snellman oli jo tuolloin aikansa tunnetuimpia miehiä Suomessa.98 Läheinen 

suhde J. V. Snellmaniin oli muillekin osoituksena siitä, että Hanna kuului maineikkaan sukulaisensa 

kautta yhteiskunnan tärkeään kerrokseen, jos ei nyt aivan ylimpään niin ainakin akateemisessa 

mielessä merkittävään sukuun. Ajan tapojen mukaan Hanna ei puhunut Snellmanista ”setänä” vaan 

aina professorina: teini-ikäiselle tytölle oli ehtinyt kehittyä hyvä sosiaalisten hierarkioiden taju. 

Professori J. V. Snellman puolestaan noteerasi Hannan – hyvien tapojen mukaisesti – kun hän 

kirjoitti Ouluun Hannan isälle: ”Teidän Hannaanne en ole nähnyt pariin viikkoon. Hän on näyttänyt 

pirteältä ja tyytyväiseltä aina kun olemme tavanneet ja kuuluu olevan pidetty koulussaan.”99 

 

Lastentanssiaiset oli säätyläisnuorisolle erityisen tärkeä tilaisuus tavata omaan yhteiskuntaryhmään 

kuuluvia, sosiaalisesti sopivia ikätovereita ja tutustua mahdollisiin puolisoehdokkaisiin aikuisten 

valvovien silmien alla. Säätyläistön elämäntapaa tutkineen Kai Häggmanin mukaan ”juuri 

tanssiaisissa nuorten naimattomien ihmisten sopivuus toisilleen oli selvimmin puntarissa”.100 

Tanssiaiset järjestettiin yleensä jonkun nuoren kotona,101 ja Hanna Snellmankin kävi 

lastentansseissa varsin tiuhaan. Eräässä kirjeessään hän toteaa: ”Oli kyllä tosi hauskaa, mutta ne 

olivat varmaan viimeiset [tanssiaiset], sillä nyt olemme tanssineet riittävästi. Minä olen ollut 17 

lastentansseissa ja Deckerin tytöt ovat olleet vielä viisissä enemmän.”102 Asiayhteydestä ei ilmene, 

minkälaiselle ajanjaksolle tanssiaiset sijoittuivat, mutta oletettavasti kyseessä olivat saman talven 

aikana järjestetyt tanssit. Vaikka Hannan kommentissa on havaittavissa hienoista kyllästymistä 

lastentansseihin, tanssiaiset olivat yleensä odotettuja ja mieluisia tapahtumia.  

 



Hanna odotti erityisen innokkaasti pääsevänsä katsomaan maisteripromootiota, jonne Hannes-

serkku oli hänet kutsunut: ”Tiedätkös Äiti, olen niin hirveän iloinen, kun Hannes Chydenius on 

kutsunut minut maisterinvihkiäisiin ja on kyllä mahtavan kivaa nähdä, millaista siellä on.”103 Ei voida 

tietenkään varmuudella sanoa, millä mielin Hannes oli kutsunsa esittänyt. Kohta 21-vuotias Hannes 

oli joka tapauksessa ikänsä ja asemansa puolesta sopivassa vaimonkatseluiässä – ehkäpä hän 

kaavaili sirkeästä serkkutytöstä itselleen puolisoa. Hanna puolestaan oli neljäntoista vuoden iässä 

valmis tutustumaan mahdollisiin aviomiesehdokkaisiin tai vähintäänkin kääntämään pikkuhiljaa 

ajatuksiaan siihen suuntaan. Serkkuavioliitot olivat hyvin yleisiä, ja myös Hannan ja Hanneksen 

lähipiirissä niitä oli useita. Toinen kirjeissä maininnan ansainnut nuori mies oli Theodor Decker, 

jonka kanssa Hanna oli kirjeenvaihdossakin.104 Deckerin perheen esikoinen, tuleva arkkitehti 

Theodor Decker, oli Hannaa viisi vuotta vanhempi ja mahdollisesti Hannan silmissä serkkupoikaa 

kiinnostavampi tapaus. Theodor Decker löysikin puolison Hannan ystäväpiiristä ja avioitui 

myöhemmin Adele Borgströmin kanssa.  

 

Säätyläisnuoret tapasivat toisiaan useimmiten kodeissaan, ja kahviloissa käynti kuului erityisiin 

juhlahetkiin. Kirjeessään vapunvietosta Hanna kuvaa kahta ravintolaa, jotka olivat tärkeä osa 

helsinkiläistä kahvilakulttuuria: ”Toukokuun ensimmäisenä menimme heti aamulla Kaisaniemeen, 

jossa me joimme kahvia, sillä mamselli Weckman kutsui meidät sinne. Meillä oli kerrassaan hauskaa, 

sillä siellä oli kuten yleensäkin koko joukko ylioppilaita, jotka lauloivat. Sen jälkeen menimme vielä 

vähän kävelemään ja kuljimme Clopattin konditorian ohi. Herra Thunberg tuli ulos kahvilasta, ja 

koska Emmy Thunberg oli meidän kanssamme, kutsui hän meidät kaikki sisään, ja jokainen sai 

syödäkseen kakkua ja hiekkahentusen.”105 

 

Kaisaniemi oli saanut nimensä Catharina ”Kaisa” Wahllundin (1771–1843) mukaan, joka oli 

vuokrannut kaupunkilaisten virkistyspaikaksi kunnostetun alueen 1830-luvulla ja perustanut 

paikalle ravintolan. Kaisa Wahllundin viihtyisä ravintola oli ylioppilaiden erityisessä suosiossa ja 

ylioppilaat ottivat tavaksi käydä laulamassa ravintoloitsijalle tervehdyksiä hänen syntymäpäivänään 

toukokuun ensimmäisenä päivänä; tästä perinteestä polveutuu valkolakkien vapunvietto. 

Helsinkiläistä huvielämää tutkineen Sven Hirnin mukaan ravintoloiden asiakaskunta oli jakaantunut 

päällisin puolin varsin selkeästi: arvovaltaisimmat säätyläiset pitivät kantapaikkanaan 

Kaivohuonetta, ja porvarit ja ylioppilaat viihtyivät Kaisaniemessä.106 Tämän osoittaa myös Hannan 



tuttavapiirin kahvittelupaikan valinta. Clopattin konditoria puolestaan oli suosittu kahvila Helsingin 

keskustassa. Se oli ollut tapahtumien keskuspaikkana jo edellisellä vuosikymmenellä, kun 

suomalainen älymystö oli ihmetellyt Euroopan menoa vuonna 1848.107 Oulussa ei juuri kahviloita 

tuohon aikaan vielä ollut.108 Westerlundin salonki toimi jonkinlaisena seuraelämän keskuspaikkana 

1850-luvulla, mutta se ei ollut varsinainen kahvila. Kun vielä seuraavillakin vuosikymmenillä 

oululaiset seurustelivat enimmäkseen kodin piirissä ja kutsuja pidettiin melkein poikkeuksetta 

kotona,109 oli kahvilakulttuuriin tutustuminenkin Hannalle Helsingissä uutta ja mieluista puuhaa. 

 

Lopuksi 
 

Säädynmukaisen elämän näkökulmasta pelkkä taloudellinen pääoma ei vielä riittänyt arvostettuun 

herraskaiseen elämään vasta asemansa vakiinnuttaneelle oululaisporvarille. Tarvittiin lisäksi 

kulttuurista ja sosiaalista pääomaa, ja näitä pääomia kerryttivät muun muassa perheen lasten 

kouluttaminen arvostetuissa opinahjoissa ja oikeanlaisissa piireissä seurustelu. Snellmanit 

lähettivätkin tyttärensä 1800-luvun puolivälissä hyvämaineiseen tyttökouluun Helsinkiin sukulaisten 

valvovien silmien alle tavoitteenaan tyttären ja koko perheen kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman 

kartuttaminen. Symbolisten pääomien lisääminen ei kuitenkaan olisi onnistunut ilman jo olemassa 

olevia pääomaresursseja, ja etenkin lähisukulaisten sosiaalisia verkostoja hyödynnettiin avoimesti. 

 

Hanna Snellmanin opiskelu sijoittui ajanjaksoon, jolloin tyttöjen opetus oli muutosvaiheessa. 

Toisaalta valtion oppikoulutasoista opetusta oli juuri uudistettu ja uudenlaisiin oppisisältöihin 

pyrittiin aktiivisesti. Samalla vuosisadan alkupuoliskolta periytyvät oppiaineiden painotukset pitivät 

vielä pintansa, ja ranskan kieli ja käsityöt olivat edelleen tärkeimmät aineet. Erityisesti käsitöiden 

merkitystä korostamalla haluttiin tytöt sosiaalistaa naissukupuolen täysivaltaisiksi jäseniksi 

edellisten vuosikymmenten tapaan, ja tyttöihin kohdistuneet odotukset ilmensivät vielä aiempien 

vuosisatojen ihanteita.  

 

Hannan kasvattaminen säätyläisnaiseksi oli koko hänen lähipiirinsä kollektiivinen tehtävä. Hänen 

ympärillään oli huolehtiva ja sosiaalista kontrollia ylläpitävä tarkkailijaryhmä, johon kuuluivat 



Helsingissä olevat lähisukulaiset. Tämä lähipiiri kirjoitti Hannan elämästä hänen vanhemmilleen, 

äidille erityisesti, seuraten tytön käyttäytymistä ja valintoja herkeämättä. 

 

Hannan kotiin lähettämistä kirjeistä voi lukea hänen säätyläisidentiteettinsä rakentumisen ja kohti 

aikuisuutta kasvamisen. Kotiin hän kirjoitti asioista, joista äiti halusi kuulla. Hanna tiesi tarkalleen, 

mitä häneltä odotettiin, miten hänen haluttiin käyttäytyvän ja mitä tekevän, ja hän osoitti 

aktiivisena toimijana tahtoa ja kykyä vastata hänelle asetettuihin odotuksiin. Vaikka Hanna hoiti 
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