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JOHDANTO 

 

Elämäkertatutkimuksessani luon henkilökuvan vuosina 1860–1896 eläneestä Jenny Virkkulasta 

(o.s. Thauvón). Aiemmin elämäkerrallisten tekstien kohteiksi kelpasivat erityisesti julkista valtaa 

käyttäneet tunnetut henkilöt. Nykyään henkilökuvan voi luoda kenestä tahansa yhteiskunnan 

marginaaliryhmäläisestä: naisesta, talonpojasta, köyhästä, rikollisesta tai lapsesta. Tavallisen 

ihmisen kokemukset tuovat voittajien historian rinnalle moniäänisen ja monitulkintaisen 

menneisyyden.1 Tutkimuksellisessa mielessä Jenny Virkkula on tyypillinen marginaaliryhmään 

lukeutuva nainen. Häntä on käsitelty muissa julkaisuissa enimmäkseen vain osana miesten 

elämäntarinoita. Autonomian ajan naiskuvauksia ovat puolestaan hallinneet yhteiskunnallisesti 

valveutuneet tai ansiotyötä tehneet naiset. Jenny Virkkula ei ollut suuri yhteiskunnallinen 

vaikuttaja eikä virkanainen. Sen sijaan lestadiolaisuuden vaikutus hänen elämänkohtaloonsa oli 

ratkaiseva. 

 

Yhteiskunnalliselta asemaltaan Jenny Virkkula kuului alempaan säätyläistöön. Hän syntyi 

tyttäreksi pohjoissuomalaiseen pappisperheeseen, jonka elämää leimasi voimakas 

uskonnollisuus ja kuuluminen lestadiolaiseen herätysliikkeeseen. Perheen isä J. F. Thauvón toimi 

Tornion ala-alkeiskoulun rehtorina sekä kirkkoherrana Kuolajärvellä, Puolangalla ja Iissä.2 

Tutkimuskohteena Jenny Virkkula tarjoaa kiinnostavan esimerkin pohjoissuomalaisten 

pappiloiden sekä maaseudun säätyläistön elämästä. Kokonaisvaltainen keskittyminen yhteen 

henkilöön antaa kuvan tavallisen ihmisen kokemuksista arjessa sekä yhteiskunnallisissa 

muutoksissa. Samalla Jenny Virkkulan elämäkerta voi olla väline hänen aikansa yhteiskunnan 

tutkimiseen. 

 

Historiallinen tausta 

Naisen asema 1800-luvun Suomessa 

Jenny Virkkula syntyi ja eli suurten yhteiskunnallisten murrosten ja muutosten aikaa. Autonomian 

ajan (1809–1917) saavutuksiin voi laskea oman kansakunnan ja kansalaisyhteiskunnan 

luomisen, valtiollisen kasvatusjärjestelmän perustamisen, kansallisia tavoitteita tukevan 

perhemallin nousun sekä siirtymisen yhteisöllisestä ihmiskuvasta yksilölliseen.3 Vanha staattinen 

                                                 
1 Elomaa 2001, 59–61; Leskelä-Kärki 2001b, 111–112; Ollila 1995, 8–9. 
2 Raittila 1967, 266; Bergholm 1901, 1296. 
3 Sulkunen 1995, 7.  
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sääty-yhteiskunta mureni sitä mukaa, kun kaupungistuminen ja teollistuminen lisäsivät ihmisten 

liikkuvuutta ja loivat uusia yhteiskuntaryhmiä.4 Varsinkin 1800-luvun jälkipuoliskolla Suomi alkoi 

muuttua nopeassa tahdissa. Kansalaistumis- ja yksilöllistymisprosessit mursivat kollektiivista 

ihmiskuvaa. Ammatin sekä puolison valitseminen vapautui, perheihanne tasa-arvoistui ja 

modernin perheen ihanteeksi kehkeytyi vanhemmista sekä heidän lapsistaan muodostuva 

toisistaan välittävä ydinperhe.5  

 

Naisen aseman parantamisesta käytiin kiivasta keskustelua 1840-luvulta lähtien. Merkittävin 

kritiikki kohdistui naisten avioliittoasemaan; tyttöjen salonkikasvatusta sekä pakkoavioliittoja 

arvosteltiin ankarasti. Parannusvaatimukset koettiin kuitenkin uhkaksi silloin, kun perheen 

sisäinen hierarkia kyseenalaistettiin tai naiselle vaadittiin tehtäviä perheen ulkopuolelta. 

Valtiopäivätoiminnan käynnistyminen 1860-luvulla teki naisten aseman uudistusvaatimuksista 

konkreettisempia. Merkittävää oli vuoden 1864 asetus, jossa naittajan valta tyttären avioliittoa 

koskevissa asioissa lakkautettiin.6 Samalla vuosikymmenellä tehtiin muitakin naisten asemaan 

vaikuttaneita muutoksia. Näitä olivat muun muassa naimattoman naisen täysivaltaisuuden 

saavuttaminen 25-vuotiaana sekä vuosien 1865 ja 1873 kunnallislait, jotka myönsivät 

naimattomalle naiselle äänioikeuden. Vuonna 1868 naimattomat naiset saivat oikeuden harjoittaa 

elinkeinoja, ja kymmenen vuotta myöhemmin naisille myönnettiin yhtäläinen perintöoikeus. 

Monien uudistusten ulkopuolelle jäivät naimisissa olevat naiset, joiden aviomiehillä oli edelleen 

suuri valta vaimoonsa nähden. Puolisolla oli esimerkiksi rajoittamaton oikeus käyttää vaimonsa 

omaisuutta miten halusi.7 Muutos saatiin aikaiseksi vasta vuonna 1889, jolloin aviovaimolle 

myönnettiin lupa hallita irtainta omaisuuttaan ja työansioitaan.8 

 

Vanhan sääty-yhteiskunnan yksi kantava tukipilari oli ollut niin sanottu luterilaiseen 

huoneentauluun sisältyvä kolmisäätyoppi9, jossa yhteiskunta jaettiin kolmeen osaan: valtioon, 

kirkkoon ja kotitalouteen. Sukupuolten välisessä suhteessa keskeisessä asemassa oli oeconomia 

eli huoneenhallitus. Sen tehtävänä oli ylläpitää ihmissukua biologisesti sekä taloudellisesti. 

Jumalan vallan edustajana perhekunnassa oli isäntä, jonka valtaan tuli alistua. Naisen tehtävissä  

                                                 
4 Räisänen 1995, 31. 
5 Elomaa 1995, 19–20.  
6 Häggman 1994, 169–170, 201–202. 
7 Juva & Juva 1966, 489–490. 
8 Räisänen 1995, 42. 
9 Kolmisäätyoppi sisältyi Martti Lutherin kirjoittamaan Vähä Katekismukseen, jonka huoneentaulu -liitteessä annettiin 
ohjeita perheenjäsenten ja eri yhteiskuntaluokkien velvollisuuksista toisiaan kohtaan. 
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korostettiin vaimon, äidin sekä perheenemännän velvollisuuksia. Kolmisäätyopin vaikutus alkoi 

hitaasti murentua 1700-luvulta lähtien, kun esimerkiksi herätysliikkeet hajottivat perhekunnan ja 

kyläyhteisön hierarkkista ja kollektiivista elämänjärjestystä.10  

 

Muutos staattisesta sääty-yhteiskunnasta kohti hahmottuvaa kansalaisyhteiskuntaa kosketti 

ensimmäisenä säätyläistöä ja nousevaa keskiluokkaa. Lähes koko 1800-luvun ajan ainoastaan 

sivistyneistö esitti julkisuudessa mielipiteitä kansalaisyhteiskunnan perusedellytyksistä eli perhe-

elämästä ja säätyläistön elämäntavasta.11 Kolmisäätyopin sekä yhtenäiskulttuurin murenemisen 

myötä sivistyneistön keskuudessa syntyi uudenlaisia käsityksiä avioliitosta, sukupuolten välisestä 

suhteesta ja perheestä.12 Vallalla oli näkemys sukupuolten toisiaan täydentävästä erilaisuudesta. 

Aikalaisten naisihanteen ymmärtää parhaiten, kun naista tarkastellaan miehen vastakohtana ja 

täydentäjänä.13 Naisen kutsumukseksi nähtiin edelleen avioliitto ja perhe. Tyttöjen kasvatuksen 

tarkoituksena oli saada heidät sopeutumaan naisena olemisen kohtaloon. Koulutus perustui 

ensisijaisesti ajatukselle, että naisen tärkein tehtävä oli toimia lasten kasvattajana perhepiirissä. 

Naisilta toivottuja luonteenpiirteitä olivat muun muassa kainous, uhrautuvaisuus ja 

palvelualttius.14 

 

Lestadiolaisuuden esiinmarssi 

Maallistuminen alkoi näkyä enenevässä määrin suomalaisessa yhteiskunnassa 1800-luvulla. 

Kuitenkin uskonto jäsensi edelleen vahvasti ihmisten elämää, ja aikalaiset uskoivat kuoleman 

jälkeiseen ikuiseen elämään. Aikakauden uskonnollisuudelle oli tunnusomaista yhtenäiskulttuurin 

mureneminen, joka merkitsi kollektiivisen elämäntavan hajoamista sekä uskonnon korostamista 

yksilöllisenä kokemuksena. Herätysliikkeiden synty heijasteli tätä yhtenäiskulttuurin sosiaalista ja 

katsomuksellista pirstoutumista. Muutos ilmeni kaikkein näkyvimpänä siinä uskonnollisessa 

uusjaossa, jonka herätysliikkeet aiheuttivat vallitsevan yhtenäiskulttuurin keskellä: ne toivat 

selvän jaon uskoviin ja suruttomiin sekä nostivat esiin henkilökohtaisen uskonvakaumuksen. 

Samalla vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteisön piirissä nousivat keskeiseen asemaan 

maallikkojohtajat, jotka kilpailivat oikean uskon tulkitsijan asemasta pappien kanssa.15 

Herätysliikkeiden laajenevaa toimintaa helpotti vuoden 1869 kirkkolaki, jossa 

                                                 
10 Räisänen 1995, 32–33; ks. myös Hammar 2000, 28–34. 
11 Häggman 1994, 25–26; Elomaa 1995, 17–18, 20. 
12 Räisänen 1995, 36. 
13 Häggman 1994, 186. 
14 Ollila 1998, 226, 231; Halminen 1995, 127.  
15 Murtorinne 1992, 88, 103. 
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konventikkeliplakaatin kumoaminen johti maallikkosaarnan vapautumiseen sekä yksityisten 

hartauskokousten sallimiseen.16  

 

Lestadiolainen herätysliike poikkesi kaltaisistaan siinä, että se oli iältään muita nuorempi. Se 

syntyi myös Suomen rajojen ulkopuolella, joskin suomalaisella asutusalueella.17 Liikkeen alku 

sijoitetaan vuoteen 1846, jolloin Ruotsin pohjoisimmassa seurakunnassa, Kaaresuvannossa, 

syntynyt herätys levisi seuraavien vuosien aikana lähiseurakuntiin Ruotsissa, Suomessa ja 

Norjassa.18 Nimensä liike sai sen varhaisimmasta vaikuttajasta Lars Levi Laestadiuksesta (1800–

1861), joka toimi Kaaresuvannon kirkkoherrana. Lestadiolaisen alkuheräyksen luonteeseen 

kuului voimakas hurmoksellisuus, liikutukset, hyppiminen ja huudahtelu, minkä vuoksi heränneitä 

alettiin kutsua ”hihhuleiksi”. Muita näkyviä tunnusmerkkejä olivat julkinen synnintunnustus ja -

päästö sekä ehdoton raittius.19 

 

Laestadiuksen kuoleman jälkeen herätysliike levisi parin vuosikymmenen kuluessa läpi koko 

Suomen. Liikkeen pääasiallisin kannattajakunta sijoittui Lappiin, Koillis-Pohjanmaalle, Oulun 

seudulle sekä Pyhä- ja Kalajokilaaksoon. Kittilästä muodostui herätysliikkeen keskus, jonka 

vaikutus ulottui lestadiolaisuuden koko levintäalueelle. Pyhä- ja Kalajokilaaksoa lukuun ottamatta 

lestadiolaisuus oli 1800-luvun Suomessa laajin yhtenäinen yhden herätysliikkeen hallitsema alue, 

jossa muilla herätysliikkeillä ei ollut juuri kannatusta. Lestadiolaisuuden voimakkaaseen 

leviämiseen vaikutti lähinnä väestön suuri liikkuvuus. Liittyminen herätysliikkeeseen edellytti 

julkista synninpäästöä, joka tapahtui henkilökontaktien välityksellä.20 

 

Lars Levi Laestadiuksen oppilaasta ja pitkäaikaisesta työtoverista Juhani Raattamaasta (1811–

1899) tuli itseoikeutetusti liikkeen johtohahmo Laestadiuksen kuoleman jälkeen. Raattamaa 

kehitti edelleen oppi-isänsä opillisia näkemyksiä ja antoi liikkeen pelastusjärjestykselle 

omaperäisen suunnan. Vähitellen alettiin puhua ”avainten vallasta”, joka tarkoitti syntien 

anteeksiantamisen kuuluvan ainoastaan lestadiolaisten muodostamalle uskovien yhteisölle. Oppi 

johdatteli lestadiolaisuutta entistä kiinteämmän ja suljetumman yhteisön muodostumiseen. 

Herätysliikkeen levitessä laajemmalle alueelle tarvittiin yhä enemmän saarnaajia, mikä johti 

erillisen maallikkoviran eli saarnaviran muotoutumiseen liikkeen piirissä. Kylärukousperinne ja 

                                                 
16 Heikkilä & Seppo 1989, 71; Lohi 1997a, 37. 
17 Murtorinne 1992, 178. 
18 Raittila 1976, 15; Lohi 1997a, 37–38.  
19 Murtorinne 1992, 179. 
20 Lohi 1997a, 74, 654–655, 658. 
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muut kirkolliset kokoontumismuodot vaihtuivat hiljalleen kokoustoiminnaksi, joissa keskeistä oli 

vapaa saarna tekstinselityksineen. Lähes poikkeuksetta kokoukset eli seurat pidettiin yksityisissä 

kodeissa. Kirkkopyhien ja markkinoiden aikaan pyrittiin pitämään tavallista suuremmat seurat.21 

 

Liikkeen johto muodostui maallikkosaarnaajista. Kaiken kaikkiaan 1800-luvun jälkipuoliskolla oli 

tiettävästi vain 16 lestadiolaispappia, joista kahdella, Aatu Laitisella ja A. L. Heidemanilla, oli 

huomattavaa itsenäistä merkitystä liikkeen johdossa. Maallikkosaarnaajien joukko sen sijaan 

nousi useisiin satoihin henkilöihin. PEKKA RAITTILA on merkinnyt lestadiolaisuuden 

saarnamatrikkeliin 569 saarnaajan nimet, mutta bibliografian ulkopuolelle jäi vielä lukuisa joukko 

henkilöitä, joiden varmasti tiedetään toimineen puhujina. Koska lestadiolaisuudessa ei ollut 1800-

luvulla vielä virallista yhteisorganisaatiota, saarnaajien merkitys korostui sekä lestadiolaisuuden 

levittäjinä että opinmuodostajina.22  

 

Papiston keskuudessa vallitseva henkinen ilmapiiri ei ollut suotuisa lestadiolaisuudelle. 

Herätysliikkeen kannattajien enemmistö sijoittui Suomessa Kuopion hiippakuntaan23. Sen 

ensimmäinen piispa R. V. Frosterus joutui varhain tekemisiin uuden herätysliikkeen kanssa, joka 

pyrki pontevasti Suomen rajojen sisäpuolelle. Lestadiolaisuudesta tulikin Kuopion hiippakunnan 

johdolle suurimpia huolenaiheita vuodesta toiseen. Frosterus teki piispantarkastusmatkoja niille 

seuduille, joita lestadiolainen herätys oli Suomen puolella selvimmin koskettanut. Piispa arvosteli 

liikettä liiallisesta käännytysinnosta ja liikutuksista, mutta myönsi sen nostaneen lukuharrastusta 

sekä edistäneen siveellistä elämää.24 

  

Kuopion hiippakunnan suhde lestadiolaisuuteen nousi yleisesti esiin vuoden 1871 

pappeinkokouksessa. Liike oli silloin vielä varsin suvaittu, koska sen odotettiin papiston viisaassa 

johdatuksessa rauhoittuvan. Vuonna 1875 Kuopion synodaalikokouksessa äänenpainot kovenivat 

ja liikkeen painotettiin olevan kirkon opista poikkeava lahko. Viisi vuotta myöhemmin järjestetyssä 

synodaalikokouksessa asenne vaihtui jälleen jyrkästi. Lestadiolaisuutta alettiin pitää varsin 

yksimielisesti tervetulleena vastavaikutuksena papiston laiminlyönneille.25  

                                                 
21 Murtorinne 1992, 181–183; ks. myös Kinnunen 2001, 63–64. 
22 Lohi 1997a, 662–664. 
23 Kuopion hiippakunta perustettiin vuonna 1850 Turun ja Porvoon hiippakuntien rinnalle. Se käsitti yli puolet Suomen 
pinta-alasta eli silloiset Oulun ja Kuopion läänit. Taustalla uuden hiippakunnan perustamisessa oli Turun ja Porvoon 
hiippakuntien laajuus, väestön voimakas kasvu sekä hallinnollisten tehtävien jatkuva lisääntyminen. Samalla haluttiin 
kiinnittää huomiota maan pohjoisimpiin osiin; Lapin kirkollisia oloja oli vaivattomampaa valvoa Kuopiosta kuin Turusta 
käsin. Mustakallio 2009, 22–24.  
24 Mustakallio 2009, 114, 117–118. 
25 Lohi 1997a, 39–40; Mustakallio 2009, 122–124; ks. myös Kinnunen 2004, 27. 
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Papiston ailahteleva suhtautuminen herätysliikkeeseen sai lopun, kun vastavalittu Kuopion 

hiippakunnan piispa Gustaf Johansson (1844–1930) astui virkaansa vuonna 1885. Johanssonilla 

oli takanaan perusteelliset teologiset opinnot ja yliopistoura hänen siirtyessään 42-vuotiaana 

piispan virkaan. Johansson nautti suurta arvostusta papiston keskuudessa ja nousi Kuopion 

piispana Suomen kirkon ja papiston henkiseksi suunnannäyttäjäksi. Vakaumuksellisena 

beckiläisenä26 hän halusi kiinnittää kirkon tiukasti Raamatun sanaan.27 Gustaf Johansson tunsi 

syvää vastenmielisyyttä lestadiolaisuutta kohtaan ja virkakautensa (1885–1897) loppuun asti 

lestadiolaisuuden ja papiston välit Kuopion hiippakunnassa pysyivät tulehtuneina. Vuoden 1885 

pappeinkokous oli avoin sodanjulistus lestadiolaisuudelle, ja viisi vuotta myöhemmin järjestetyssä 

kokouksessa Johansson arvosteli lestadiolaisuutta entistä ankarammin. Eriuskolaislain astuminen 

voimaan vuonna 1889 sai piispan toivomaan, että lestadiolaiset ymmärtäisivät 

vapaakirkollistyyppisten yhteisöjen tapaan erota valtiokirkon yhteydestä. Erityisesti piispaa näytti 

harmittavan maallikkosaarnaajien asettaminen erityisasemaan liikkeen keskuudessa.28  

 

Kirkon taholta tulleet syytökset harhaoppisuudesta ja separatismista koettiin uhkana 

herätysliikkeen olemassaololle. Liike puolusti itseään vakuuttamalla esivaltauskollisuuttaan ja 

haluaan pysyä kirkon yhteydessä. Sopeutuminen vallitsevaan yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen 

tilanteeseen johti ensin herätysliikkeen luonteen muuttumiseen perinnettä säilyttäväksi ja 

myöhemmin konservatiiviseksi.29 

 

Nainen, uskonto ja herätysliike 

INGER HAMMARIN mukaan luterilainen kutsumusoppi nousi keskeiseen asemaan 1800-luvun 

ihmisten elämässä. Luterilaisuudessa korostettiin erityisen paljon henkilökohtaista kutsumusta. 

Naisen suurimmaksi kutsumukseksi määriteltiin äitiys.30 Reformaation myötä naisille ei ollut 

tarjolla äitiyden lisäksi muuta roolia, koska luostarilaitos lakkautettiin luterilaisen opin mukaisesti. 

Enää naisten erilliselle hengelliselle kutsumukselle ei ollut sijaa, vaan naiset sijoittuivat kokonaan  

                                                 
26 Beckiläinen teologia oli voimakkaasti raamattukeskeistä, joka teki sen muodollisesti riippumattomaksi muuttuvista 
aikahistoriallisista tekijöistä. Samalla se johti kannattajansa kirkon tradition ja tunnustuksen epähistorialliseen 
sivuuttamiseen ja väheksymiseen. Murtorinne 1992, 329. 
27 Murtorinne 1992, 315–316. 
28 Mustakallio 2009, 288–291; ks. myös Lohi 1997a, 42. 
29 Kinnunen 2012.  
30 Hammar 2000, 29–30, 32–33.  
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maallisen kutsumuksen piiriin.31 Luterilainen uskonkäsitys kattoi sekä maallisen että hengellisen 

tason. Periaatteessa naiset ja miehet olivat hengellisessä mielessä tasavertaisia, mutta maan 

päällä naisen tuli olla miehelleen alamainen.32  

 

Naissukupuolella oli kuitenkin omat uskonnolliset keinonsa laajentaa rajoittunutta 

toiminnanpiiriään.33 Yksi mahdollisuus oli kuuluminen herätysliikkeeseen. Lestadiolaisuudessa 

naisille tarjottiin muitakin kuin puolison, äidin ja talonemännän rooleja. Varsinkin naimattomat 

naiset toimivat Raamatun tai postillojen lukijoina, esilaulajina ja apuopettajina Laestadiuksen 

perustamissa lähetyskouluissa, joiden tarkoituksena oli opettaa kristinoppia saamelaisille, lapsille 

ja nuorille. Vanhemmille naisille lankesivat usein myös sielunhoitajan tehtävät.34 

 

Lestadiolaisuuden syntyä voi pitää naisten liikkeenä ja jossain määrin jopa heidän 

protestiliikkeenään. Lars Levi Laestadius oli aikaansa edellä oleva naisten aseman puolustaja, 

jolle sukupuolten välinen tasa-arvo seurakunnassa oli itsestäänselvyys. Liikkeen perustajan 

poikkeuksellisen radikaali asenne antoi tilaa naisemansipaatiolle. Varhaisessa 

lestadiolaisuudessa monet naiset näkivät näkyjä ja ilmestyksiä, joita he voimallisesti myös 

julistivat. Laestadius antoi tukensa hurmoksellisille naisille ja piti erityisesti naisten keskuudessa 

ilmenneitä liikutuksia merkkinä Pyhän Hengen vaikutuksesta.35 

 

Laestadiuksella oli vahva luottamus naisten kykyyn toimia sananjulistajina, sielunhoitajina ja 

hengellisinä ohjaajina. Varsinkin 1860-luvulla lestadiolaisuudessa esiintyi monia ”saarnaavaisia 

vaimoja”, joilla oli herätysliikkeessä varsin keskeinen rooli. Seuraavalla vuosikymmenellä 

naissaarnaajien määrä vähentyi, mutta saarnatoiminta jatkui muutamien naisten osalta vielä 

1870–1880-luvuilla. Tunnetuin lestadiolainen naissaarnaaja lienee ollut oululainen Maria Sofia 

Hackzell, joka oli ruotsinkielisen lestadiolaisryhmän kotiseurojen puhuja ja raamatunselittäjä. 

Tämän lisäksi naisten spontaanista saarnatoiminnasta löytyy viitteitä vielä 1880–1890-luvuilta.36  

 

Merkittävää naisten saarnatoiminnan kannalta oli se, että liikkeen johtavassa asemassa olevat 

miehet ottivat hyväksyvän kannan naisten sananjulistukselle. Laestadiuksen kuoleman jälkeen 

kiistattomaan auktoriteettiasemaan noussut Juhani Raattamaa suhtautui myönteisesti naisten 

                                                 
31 Markkola 2002, 18. 
32 Hammar 2000, 30, 45. 
33 Ks. muista uskonnollisuuden naisille avaamista mahdollisuuksista Markkola 2000, 113–145. 
34 Kinnunen 2012; Ihonen 2001, 280–281; Lohi 1997b. 
35 Ihonen 2001, 280–283; ks. myös Kinnunen 2012. 
36 Kinnunen 2012 ja Ihonen 2001, 284, 286; vrt. Lohi 1997b. 
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saarnaamiseen. Samoin lestadiolainen pappi Aatu Laitinen puolusti Kristillisessä 

kuukauslehdessä voimakkaasti naisten saarnaamisoikeutta. Liikkeen yksi johtavista saarnaajista, 

Erkki Antti Juhonpieti, antoi myös tukensa naisten arvovallalle liikkeessä. Hän puolusti lujasti 

kritiikkiä saanutta Matilda Fogmania, jota voi pitää lestadiolaisen herätysliikkeen epävirallisena 

pääsihteerinä.37 

 

Vähitellen herätysliikkeen alkuperäinen ajatus yleisestä pappeudesta sai uuden luonteen, jolloin 

naisille jäi oikeus spontaaniin todistamiseen, muttei varsinaiseen saarnavirkaan. Kehityksen 

taustalla oli liikkeen ja saarnaviran organisoitumisen lisäksi sopeutuminen vallitsevaan 

yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen tilanteeseen. Kun seurakokousten liturginen rakenne alkoi 

muistuttaa kansankirkon mallia, myös naisilta itseltään loppui rohkeus ja halu rikkoa perinteisiä 

rooleja. Nainen selittämässä Raamattua pöydän takana oli silloin vielä erittäin radikaali näky. 

Naiset kuitenkin säilyttivät arvovaltaisen aseman sielunhoitajina sekä jälkikeskustelujen 

puhujina.38 

 

Tutkimustilanne 

 

Aiemman tutkimuskirjallisuuden voi jakaa kahteen eri kategoriaan; joko samasta aihepiiristä 

olemassa olevaan tutkimukseen tai samoja lähteitä käyttäneisiin sekä Jenny Virkkulan elämää 

sivuaviin tutkimuksiin. Samaa aihepiiriä eli naiselämäkertaa 1800-luvun loppupuolella ovat 

tutkineet esimerkiksi IRMA SULKUNEN teoksessaan Mandi Granfelt ja kutsumusten ristiriita 

(1995) sekä ANNE OLLILA teoksessaan Jalo velvollisuus. Virkanaisena 1800-luvun lopun 

Suomessa (1998). Molemmissa julkaisuissa kerrotaan naisista, jotka olivat koulutettuja 

yhteiskunnallisia vaikuttajia. 

 

Naisten asemaa lestadiolaisuudessa ovat käsitelleet MAURI KINNUNEN artikkelissaan 

Kadonneen jäljillä – lestadiolaisia naissaarnaajia etsimässä (2012), MARKKU IHONEN 

artikkelissaan Vaikenevat naiset. Keskustelua naisen paikasta 1800-luvun lestadiolaisuudessa 

(2001) sekä SEPPO LOHI artikkelissaan Nainen lestadiolaisuudessa 1800-luvun Suomessa 

(1997). Tutkijoiden erilaiset näkemyserot korostuvat naissaarnaajakysymystä käsiteltäessä. 

SEPPO LOHEN tulkinnan mukaan lestadiolaisuudessa ei ollut naissaarnaajia Sofie Hackzellia 

                                                 
37 Kinnunen 2013, 46–48; Ihonen 2001, 284–286; vrt. Lohi 1997b. 
38 Kinnunen 2013, 49–51; Kinnunen 2012. 
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lukuun ottamatta. Sen sijaan MAURI KINNUNEN ja MARKKU IHONEN identifioivat monia 

saarnaajina toimineita naisia. Oman tutkimukseni kannalta artikkelit antavat kiinnostavaa tietoa 

lestadiolaisten naisten toiminnan mahdollisuuksista ja rajoista.  

 

Samoja lähteitä käyttäneistä tutkijoista voi nostaa esiin EEVA PUNAKIVEN pro gradu -tutkielman 

Pappisperheen muotokuva. Sivistyneistön perheihanteiden ja lestadiolaisuuden vaikutus 

Thauvónin perheen perhe-elämään 1800-luvun lopulla (2003). Tutkimuksessaan tekijä on 

kiinnittänyt erityisesti huomiota Thauvónien perhe-elämään, perheen sisäiseen roolijakoon sekä 

perheenjäsenten asemaan. Tutkimuskohteena on Thauvónin perhe eli Iissä asuneet vanhemmat 

sekä heidän lapsensa puolisoineen ja jälkikasvuineen. PUNAKIVI on myös kirjoittanut Jennyn 

sisaren Sallyn elämäkerran artikkelissaan Sally Thauvón – pappisperheen tytär ja toimen nainen 

(2003). 

 

Poikkeuksellisen hyvän lähdemateriaalin myötä myös useat muut tutkijat ovat olleet 

kiinnostuneita Thauvónin tai Virkkulan perheestä ja näin sivunneet Jennynkin elämää. PEKKA 

RAITTILA on tutkinut artikkelissaan Albert Heikelin ja J. Fr. Thauvónin perheiden kirjeenvaihtoa 

1800-luvulla (1965) perheen kääntymistä lestadiolaisuuteen. Toisessa lyhyessä 

lehtiartikkelissaan Pappilan elämää tunturien yläpuolella (1965) RAITTILA kertoo Jenny Virkkulan 

ja hänen aviomiehensä Viktor Alfred Virkkulan elämästä Inarissa ja Utsjoella. RITVA KYLLIN 

väitöskirjassa Kirkon ja saamelaisten kohtaaminen Utsjoella ja Inarissa 1742–1886 (2005) 

seurataan hetkittäin Virkkulan perheen, varsinkin aviomiehen pohjoista eloa. Sen lisäksi KYLLIN 

artikkelista Säätyläiset Saamenmaalla (2012) löytyy muutamia viittauksia Virkkulan perheeseen. 

JOUKO VAHTOLAN tutkimuksissa tarkastellaan lähemmin Viktor Alfred Virkkulaa. Häntä 

sivutaan teoksissa Haukiputaan seurakunnan historia (1980) sekä Pudasjärven seurakunnan 

historia (1981). VAHTOLA on myös kirjoittanut Viktor Alfred Virkkulasta pienoiselämäkerran 

Kalevassa julkaistussa artikkelissaan W. A. Wirkkula, taistelujen pappi (2004). 

 

Luetellusta kirjallisuudesta huomaa, että moni tutkija on löytänyt tiensä samoille lähteille kuin 

minä.  Onneksi lähteistä on moneksi, ja tutkijat etsivät niistä vastauksia erilaisiin kysymyksiin. 

Jenny Virkkulaa sivutaan useissa tutkimuksissa, mutta missään niistä hän ei nouse päärooliin. 

Aikaisempi tutkimus ei myöskään käsittele Jenny Virkkulan lapsuus- ja nuoruusvuosia eikä 

elämää Lapin vuosien jälkeen. Edellä mainittu tutkimuskirjallisuus on ollut suurena apuna 

tutustuessani lähemmin Jenny Virkkulan lähipiiriin ja perhesuhteisiin sekä lestadiolaisuuden 

omaksumiseen.  
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Tutkimustehtävä 

 

Tarkoitukseni on antaa ääni Jenny Virkkulalle39, joka on jäänyt muissa tutkimuksissa häntä 

yhteiskunnallisesti vaikuttavampien henkilöiden varjoon. Koska Jenny ei käyttänyt elinvuosinaan 

julkista valtaa, muodostuu merkittävimmäksi tutkimusongelmaksi tyttöyden ja naiseuden sekä 

uskonnollisuuden kokeminen 1800-luvun lopun Suomen maaseudun säätyläisperheissä. 

Minkälainen tyttö ja nainen Jenny oli? Kuinka hyvin hän vastasi aikalaistensa naisihannetta? 

Minkälainen oli sivistyneistöön kuuluvan Jennyn lapsuus? Mitä valintoja Jenny teki elämässään? 

Mikä oli hänen roolinsa avioliitossa? Minkälaiseksi muodostui aviomiehen ja vaimon välinen 

suhde? Minkälaisia odotuksia ja vaatimuksia liittyi äidin ja emännän rooleihin? Kuinka Jenny 

niistä selviytyi? Sukupuolen lisäksi Jennyn elämänvalintoihin vaikutti vahvasti uskonnollisuus. 

Siksi pohdin, kuinka paljon lestadiolaisuus vaikutti Jennyn elämään ja elämänvalintoihin. Mitkä 

puolet hän näki uskossaan mielekkäänä? Rajoittiko uskonnollisuus Jennyn elämää? Kuinka 

keskeistä lestadiolaisuus lopulta oli hänen elämässään? 

 

Tarkastelen Jennyn elämänvaiheita syntymästä kuolemaan saakka. Tutkimus koostuu kolmesta 

pääluvusta, joista ensimmäinen kattaa vuodet 1860–1881. Tähän aikaväliin mahtuivat Jennyn 

lapsuus- ja tyttövuodet, avioliitto, muutto pois kotoa sekä ensimmäisen lapsen saaminen. 

Vuodesta 1881 eteenpäin Jennyn elämä muuttui radikaalisti. Aviomiehen työ vei hänet kauaksi 

tutuilta ja turvallisilta Pohjanmaan lakeuksilta Inariin ja Utsjoelle asti. Rajavuosi 1881 päätti yhden 

vaiheen Jennyn elämässä ja johti tutusta elinympäristöstä eristäytymiseen kaukana pohjoisessa. 

Toinen pääluku käsittelee vuosia 1881–1887, kun Jenny asui aviopuolisonsa ja kasvavan 

perheensä kanssa Inarissa. Jenny oli pitkälti sidottu kodinpiiriin ja hänen kokemansa 

eristyneisyys näkyi sekä sosiaalisen kanssakäymisen vähyytenä että hengellisenä 

yksinäisyytenä. Vuosi 1887 ravisteli jälleen Virkkulan perheen arkea, sillä Jennyn aviomies Viktor 

Alfred ei toiveistaan huolimatta päässyt Inariin kirkkoherraksi. Sen sijaan kirkkoherran virka 

aukeni Utsjoelta, jonne perhe joutui vastentahtoisesti muuttamaan. Kolmas pääluku käy läpi 

Jennyn loput elinvuodet 1887–1896, joista ensimmäisen osan hän asui Utsjoella. Elämänsä 

viimeiset hetket Jenny vietti Pudasjärvellä, jonne perhe muutti Viktor Alfredin työn perässä 

vuonna 1892.  

 

                                                 
39 Mutkattomuuden ja kotoisuuden vuoksi kutsun tutkimushenkilöä tästä lähtien hänen etunimellään. 
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Lähteet 

 

Suomalaisen naisen menneisyyttä on tutkittu usein kahdella tavalla. Tutkijat ovat joko 

keskittyneet naisten ansiotyön historiaan tai kiinnittäneet huomiota heihin yhteiskunnallisina 

vaikuttajina. Ajallisesti tutkimuskohteet on löydetty yleensä 1800–1900-luvuilta, jolloin 

viranomaisarkistoista löytyy paljon helppolukuista säilynyttä aineistoa. Myös yksityisluontoista 

naisten elämästä kertovaa arkistomateriaalia on mukavasti tarjolla. Tosin yksityinen 

arkistoaineisto painottuu pitkälti yhteiskunnallisen eliitin, sivistyneistönaisten, naistaiteilijoiden ja 

naispoliitikkojen arkistoihin.40  

 

Jennyn elämäkerran kirjoittaminen on hyvin perinteinen tapa lähestyä naisten menneisyyttä, 

vaikka Jenny ei toiminutkaan julkisuudessa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että hänestä on 

olemassa tarpeeksi tutkittavaa materiaalia. Jenny kuului sivistyneistönaisiin, joiden keskeisiin 

tehtäviin kuului kirjeiden kirjoittaminen. Hänen kirjeenvaihtonsa on suhteellisen hyvin säilynyttä, 

melko runsasta sekä helppolukuista, joten elämäkertatutkimuksen tekeminen on mielekästä.  

 

Päälähteenä käytän Oulun maakunta-arkiston yksityistä Heikeliana-kokoelmaa, josta löytyy 

Thauvónin ja Heikelin suvun välistä kirjeenvaihtoa yli 2 500 kirjeen verran. Kokoelman runkona 

toimivat Ylitornion kirkkoherra Albert Heikelin ja Iin kirkkoherra J. F. Thauvónin41 perheiden 

kirjeet. Sukujen välinen yhteydenpito alkoi jo 1870-luvulla, mutta lopullisesti perheet liitti yhteen 

Albert Heikelin pojan Henrikin avioliitto J. F. Thauvónin tyttären Sallyn kanssa vuonna 1890. 

Kirjekokoelman keräyksestä vastasi Henrikin ja Sallyn tytär Eva Maria Heikinheimo (1879–1955), 

joka lapsuudenkotiinsa saapuneiden kirjeiden lisäksi onnistui tavoittamaan suuren määrän 

kodista omaisille ja ystäville lähetettyjä kirjeitä sekä suvun vanhempia kirjeitä. Sally ja Henrik 

Heikelin monien yhteyksien ansiosta Heikeliana-kokoelma tarjoaa hyvin monipuolisen valikoiman 

lestadiolaisten säätyläisten kirjeenvaihtoa varsinkin 1870–1880-luvuilta.42  

 

Thauvóneilla kirjeenvaihto keskittyi suureksi osaksi suvun väliseen yhteydenpitoon. Kirjeiden 

sisältö liittyi jokapäiväisiin asioihin, joissa kotoa poismuuttaneet nuoret kääntyivät vanhempiensa 

puoleen rahavaikeuksissa ja muissa arjen hankaluuksissa. Vanhemmat seurasivat kiinteästi eri 

puolilla Suomea asuvien lastensa elämää avustaen heitä neuvoin sekä konkreettisesti Iin 

                                                 
40 Vainio-Korhonen 2001, 184–185; ks. myös Häggman 1996, 100. 
41 Thauvónin suvusta Bergholm 1901, 1292–1297. 
42 Raittila 1965a, 150–152. 
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vauraan lohipitäjän tarjoamin mahdollisuuksin. Eräiltä 1880-luvun vuosilta on Iin ja Inarin kirjeitä 

säilynyt lähes aukottomina sarjoina. Perusteellisimmista arjenkuvauksista vastasivat Sally 

Thauvón Iin pappilasta ja Jenny Virkkula Inarin pappilasta.43 Myös EEVA PUNAKIVEN mukaan 

Thauvónin suvun kirjeenvaihdon keskeisenä tehtävänä oli perheenjäsenten välinen yhteydenpito 

arkipäivän kuulumisineen. Ajankohtaisiin asioihin otettiin jonkin verran kantaa ja uskonnollisia 

kysymyksiä pohdiskeltiin paljon. Joissakin tapauksissa kirjoittaminen näytti olleen itsetutkiskelun 

ja hengellisen pohdinnan väline.44 

 

Jennyn kirjeitä on säilynyt 11-vuotiaasta asti, joten tutkimus painottuu sen jälkeiseen aikaan. 

Yhteensä Jennyn lähiomaisille kirjoittamia kirjeitä löytyy yli 250, joista merkittävin osa on 

kirjoitettu hänen isosiskolleen Sallylle. Hänen lisäkseen Jenny piti tiiviisti yhteyttä pikkusiskonsa 

Alman sekä vanhempiensa kanssa. Satunnaisempaa yhteydenpitoa esiintyi Jennyn ja hänen 

veljensä Emilin sekä muutaman ystävän välillä. Aineiston suurin ongelma on Jennyn kirjoittamien 

kirjeiden puuttuminen siltä ajalta, kun hän kihlautui ja avioitui. Ajallisesti tauko kestää vuoden 

verran. Todennäköisesti kirjeiden puuttumisen syynä on ollut halu suojella Jennyn intimiteettiä 

poistamalla kokoelmasta seurusteluun liittyvät henkilökohtaiset kirjeet. Ongelman ratkaisemiseksi 

olen joutunut etsimään tuon ajan tutkimiseen muita lähestymistapoja, joista kerron tarkemmin 

tutkimusmetodeita pohtiessani.  

 

Nykytutkimuksessa perinteisten asiakirjalähteiden rinnalle ovat nousseet uudenlaiset lähteet, joita 

ovat esimerkiksi päiväkirjat, kirjeet, haastattelut, suullinen perimätieto sekä muistelmat. Uudet 

lähteet johtavat monipuolisiin tuloksiin, jos niille osataan esittää oikeanlaisia kysymyksiä. 

Tarkoituksena on purkaa lähteiden laatijoiden asenteita ja paljastaa ääneenlausumattomia 

itsestäänselvyyksiä. Samalla on tärkeää huomata aineiston hiljaisuus eli mitä on jätetty pois ja 

miksi.45 

 

Kirjeet muodostavat oman erityisluonteisen lähderyhmän. Perinteisesti historiantutkijat ovat 

lähdekritiikissään korostaneet lähteiden luotettavuuden arvioimista. Menetelmän kohteina ovat 

kuitenkin olleet viranomaisten tuottamat kirjoitetut lähteet, jotka palvelevat ennen kaikkea 

valtiollisen historian tarpeita. Lähdetyöskentelymenetelmien avartuminen viime vuosikymmenten 

aikana on johtanut lähdekritiikin monipuolistumiseen. Päähuomion saa lähteiden luonne: mitä 

                                                 
43 Raittila 1965a, 152–153. 
44 Punakivi 2003a, 12. 
45 Ollila 2001, 81. 
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kirje kertoo todellisuudesta ja miksi se kuvaa todellisuutta tietyllä tavalla. Lähde ei kerro vain yhtä 

totuutta, vaan se on avoin uusille tulkinnoille. Esimerkiksi sivistyneistön välisessä 

kirjeenvaihdossa yksittäinen kirje voi kertoa perheen sisäisistä suhteista, sääty-yhteiskunnan 

tapajärjestelmästä, sukupuolten välisestä suhteesta, uskonnon merkityksestä ja niin edespäin.46 

Myös Jennyn kirjeistä voi löytää vastauksia todellisuuden eri osiin. Vaikka kiinnitän suurimman 

osan huomiosta Jennyn uskonnollisuuteen sekä sukupuoleen, kirjeistä löytyy kuvauksia muistakin 

kiinnostavista teemoista. Jennyn kautta voisi tutkia yksityiskohtaisemmin esimerkiksi terveyttä ja 

sairautta, lapsuudenhistoriaa sekä omavaraiskulttuuria. 

 

Henkilökohtaiset kirjeet ovat hyvin tärkeä lähderyhmä elämäkerrallisessa tutkimuksessa. Niiden 

kautta hahmottuu ihmisten henkilökohtainen kokemus arjesta. Lisäksi ne ovat autenttisia, 

aidoissa viestintätilanteissa syntyneitä, jolloin asioiden unohtelu tai tietojen valikointi ei korostu 

samalla tavalla kuin esimerkiksi muistelmissa.47  

 

Kirjeiden totuudenmukaisuudesta voi nostaa esiin muutamia huomionarvoisia seikkoja. Kirje on 

aina kirjoitettu vastaanottajalle ja sillä pyritään kommunikoimaan. Se on kirjoitettu tietystä 

näkökulmasta, tietyssä tilanteessa ja tiettyä tarkoitusta varten. Kyse ei ole samanlaisesta 

vuoropuhelusta kuin kasvokkain kohtaamisessa, minkä vuoksi kirjeen kirjoittamiseen vaaditaan 

tiettyä tahdikkuutta. Pitkäkestoisen kirjeenvaihtosuhteen aikana kehittyy omia konventioita, jotka 

säätelevät sitä, millaisista asioista kirjeenvaihtajat voivat kirjoittaa ja miten, mitä sallitaan ja mikä 

vaarantaisi suhteen jatkuvuuden. Kirjemateriaalista on mahdollista löytää vihjeitä yksilön 

identiteetistä, mutta kysymyksessä on aina tietty tulkintakulma.48  

 

Aluksi Jenny kirjoitti kirjeitä osittain siksi, että niiden tekeminen kuului säädynmukaiseen 

kasvatukseen. Myöhemmin hänen asuessaan kaukana lapsuudenkodistaan ajatustenvaihto tuli 

itsessään tärkeäksi. Tekstin sisällöllä ei ollut niinkään väliä, vaan kirjeet toimivat muistutuksena 

läheisten olemassaolosta ja molemminpuolisista tunnesiteistä. Lapin yksinäisten vuosien aikana 

kirjeet toimivat keskustelun korvikkeina, joihin Jenny hyvin rehellisesti tallensi ajatuksiaan ja 

tunteitaan melkeinpä kaikesta mahdollisesta. Välillä kirjeiden laatiminen oli vain velvollisuus 

kiireiden keskellä, sillä vanhemmat ja sisarukset toivat kirjeissään voimakkaasti esiin 

pettymyksen, jos vastaanottaja ei heti ehtinyt kirjoittaa takaisin. Thauvónien perhepiiriin 

                                                 
46 Ollila 2000, 15–16; Ollila 2001, 80–82. 
47 Häggman 1996, 99. 
48 Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen & Vehkalahti 2011, 19–22. 
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saapuneita kirjeitä kierrätettiin avoimesti perheenjäseneltä toiselle, joten mitään yksityisiä kahden 

ihmisen keskeisiä salaisuuksia ei niissä käsitelty. Jos viestin halusi osoittaa vain tietylle 

vastaanottajalle, kirjeessä piti erikseen mainita sen olevan yksityinen.  

 

Thauvónit käyttivät ensisijaisesti ruotsia kirjeenvaihtokielenään, mutta kaikki perheenjäsenet 

osasivat myös suomea ja käyttivät sitä kirjeissään silloin tällöin. Luultavasti kaksikielisyys johtui 

pappisperheen tarpeesta osata suomea kansankielisen rahvaan keskuudessa. Muutenkin 

perheen isää J. F. Thauvónia pidettiin suomalaisuusmiehenä49. Tekstissä olevat suorat 

lainaukset olen suomentanut niiltä osin, kun kirjeenvaihtokieli on ollut ruotsi. Alkuperäiseen 

tekstiin voi tutustua alaviitteissä. 

 

Kirjeiden lisäksi käytän tutkimuksessani muita lähteitä täydentämään kokonaiskuvaa. Tällaisia 

ovat esimerkiksi historiakirjat eli syntyneiden ja vihittyjen luettelot sekä sanomalehdet ja 

aikakauslehdet. Jennyn kirjoituksia julkaistiin kahdessa lestadiolaisen herätysliikkeen 

hengellisessä aikakauslehdessä. Ensimmäinen kirjoituksista julkaistiin Kristillisessä 

kuukauslehdessä ja toinen Sanomia Siionista -lehdessä. Molempia lehtiä toimitti lestadiolainen 

pappi Aatu Laitinen50. 

 

Tutkimusmetodi 

 

Mikrohistoriallisessa tutkimuksessa käytetään hyväksi Carlo Ginzburgin hahmottelemaa 

johtolankametodia. Sen mukaan pienten ja näennäisesti vähäpätöisten vihjeiden perusteella 

päätellään jotain niiden taustalla olevasta laajemmasta todellisuudesta. Johtolanka voi olla mikä 

tahansa, mutta sitä tulkitsemalla voidaan päästä laajemman kokonaisuuden jäljille. Pienten 

ihmisten toiminnan ja suurten yhteiskunnallisten rakenteiden välillä on vuorovaikutusta, jonka 

tutkija pyrkii paljastamaan.51 Yhteisössä toimiminen vaatii yksilöltä kykyä omaksua sen 

uskomukset ja tapajärjestelmä. Ihmisen käsitykset, uskomukset ja tulkinnat tulevat ymmärretyiksi 

vasta silloin, kun ne ovat yhteisöllisesti jaettuja. Näitä kulttuurin keskeisiä toimintatapoja kerrotaan 

harvoin suoraan. Yleensä ne täytyy pystyä päättelemään rivien välistä. Siksi historiantutkija 

                                                 
49 J. F. Thauvón oli yksi 32 suomalaisesta papista, jotka allekirjoittivat Venäjän kielimanifestiä vastustaneen adressin. 
Hän myös seurasi Suomen autonomisen aseman kohtaloa tarkasti. Satokangas 1998a, 313–314.  
50 Raittila 1967, 255. 
51 Elomaa 2001, 64; Ollila 1995, 10. 
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esittää kysymyksiä ja tekee johtopäätöksiä erilaisten merkkien ja johtolankojen perusteella.52 

Mikrohistoriassa korostetaan abduktiota eli yksityisestä yleiseen etenevää päättelyä, joka lähtee 

liikkeelle ilman valmista teoriaa. Valittu hypoteesi voisi nostaa lähdeaineistosta esiin vain ne asiat, 

jotka teoria tekee mahdolliseksi nähdä. Sen sijaan teoriaa rakennetaan koko tutkimustyön ajan.53 

 

Yksittäisen elämänkulun ja yhteiskunnallisten muutosten välistä vuorovaikutusta voi tutkia myös 

elämänkulkuanalyysin näkökulmasta. Tutkimussuuntauksessa pyritään asettamaan ihmiselämän 

analyysi yhteiskunnan rakenteellisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin konteksteihin. Ihmisen 

elämänkulku määritellään sarjaksi sosiaalisesti määrittyneitä tapahtumia ja rooleja, joihin yksilö 

osallistuu, ja joita hän toteuttaa elämänsä aikana. Elämänkulku on nähtävä kokonaisuutena eli 

koko elämän kestävänä kumuloituvana prosessina. Tiettyjen rajoitusten ja mahdollisuuksien 

puitteissa ihmiset ohjaavat ja säätelevät omaa elämäänsä. Keskeistä ihmisen elämän kannalta 

ovat ympäröivä yhteiskunta ja sen muutokset. Elämää eletään sosiaalisten suhteiden 

vastavuoroisessa verkostossa, jonka kautta välittyvät sosiaaliset ja historialliset vaikutukset. 

Elämänkulun keskeisten siirtymien, kuten nuoruuden, siviilisäädyn tai vanhemmuuden, kannalta 

ajoitus on tärkeää. Siirtymät aiheuttavat erilaisia seuraamuksia yksilön, perheen ja yhteisön 

ajassa. Elämänkulkuanalyysi tarjoaa kehikon, jonka avulla voidaan analysoida, ymmärtää ja 

tulkita – jopa selittää – yksittäisten ihmisten ja eräin edellytyksin myös kokonaisten sukupolvien 

elämää.54 

 

Niin kuin kaikki ihmiset, myös Jenny Virkkula eli ainutlaatuisen ja erityisen elämän. Ainoastaan 

hän pystyi kokemaan omakohtaisesti jokaisen elämässään tapahtuneen asian. Me voimme 

kuitenkin saavuttaa ainutlaatuisen ja erityisen kautta jotain yleistä ja meille kaikille yhteistä. 

Voimme ymmärtää hänen elämänkulkuaan ja käännekohtiaan. Miksi Jenny toimi tietyissä 

tilanteissa niin kuin toimi? Minkälaiset yhteiskunnalliset normit, tavat ja uskomukset vaikuttivat 

taustalla, kun hän teki päätöksiä ja valintoja? Jokainen ihminen on yhteiskuntansa tuote, eikä 

Jenny ollut tässä suhteessa poikkeus. Sattumalta vaikuttaneisiin tapahtumiin voidaan saada 

järjellinen selitys, kun yksittäistä tapahtumaa lähdetään vertaamaan yleiseen. 

 

Jenny on hyvä esimerkki 1800-luvun lopun monista sivistyneistönaisista, joiden elämään vaikutti 

syvästi kristillinen vakaumus. Jennyn kohdalla kyseessä oli kuuluminen lestadiolaiseen 

                                                 
52 Ollila 2001, 84–85, Ollila 1995, 9. 
53 Ollila 1995, 11; Elomaa 2001, 63–64.  
54 Häkkinen 2012, 378–380, 389. 
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herätysliikkeeseen. MAARIT LESKELÄ-KÄRKI on omassa tutkimuksessaan halunnut osoittaa, 

että syvästi uskonnollisen naisen elämä saattoi olla aktiivista ja naisten elämänpiiriä avartavaa. 

Aune Krohnin pienoiselämäkerrassa tutkija ihmettelee monien suhtautumista Auneen, joka on 

lähinnä tulkittu yksinäisenä, syrjäänvetäytyneenä ja onnettomana naisena, vaikka hän oli hyvin 

aktiivinen uskonnollisuuteen liittyvissä töissään, ajatuksissaan ja puheissaan. LESKELÄ-KÄRJEN 

johtopäätös on se, että vaikka uskonnollisuus on sinänsä ollut hyväksyttävää, on toimintaa 

uskonnon kentillä ollut vaikea tarkastella merkityksellisenä suhteessa yhteiskuntaan. Naisten 

uskonnollisuutta ei ole nähty rationaalisena toimintana tai älyllisenä työnä, mitä se puolestaan 

merkitsi hengellisiä kysymyksiä pohtineille naisille.55  

 

Jennyn uskonnollisuuden voi nähdä monissa asioissa rajoittavana tekijänä, mutta oliko se 

rajoittavaa myös hänen omasta mielestään? Oliko usko Jennylle enemmänkin voimavara, jonka 

avulla hänelle avautui uusia toiminnan muotoja? Eräs tutkimuksen haasteista onkin olla 

tekemättä menneisyyden henkilöstä liian omannäköistä hahmoa. Tärkeää olisi korostaa sitä, 

miten Jenny itse mielsi itsensä omista lähtökohdistaan käsin. 

 

Tutkijan suhdetta kohdehenkilöön vaikeuttaa erityisesti ajallinen etäisyys, kontaktin välillisyys ja 

todellisen dialogin mahdottomuus. Siksi tutkijan on erityisen tärkeää pohtia ennakolta sekä työn 

mittaan omia lähtökohtiaan. Vielä tärkeämpää on biografin osoittama vastuullisuus, jossa 

tutkimukselliselle kohteelle halutaan tehdä oikeutta.56 Vastuullisuuden ongelmakohdiksi 

muodostuvat erityisesti ne vaiheet, jotka ovat olleet tutkittavalle hyvin henkilökohtaisia. Tällainen 

vaihe oli esimerkiksi Jennyn seurusteluaika kihlauksesta hääjuhlaan saakka. En pidä kuitenkaan 

järkevänä jättää kokonaista vuotta tutkimatta, vaikka ajantasaiset päälähteet puuttuvat. Olen 

joutunut turvautumaan muiden tutkijoiden teoksiin sekä Jennyn lähipiirin ja Jennyn itsensä 

myöhemmin kirjoittamiin kirjeisiin, joissa on muisteltu mennyttä aikaa. Jenny oli sisaruksistaan 

ensimmäinen, joka meni naimisiin. Muiden kihla- ja hääuutiset antoivat Jennylle virikkeen 

muistella omia vastaavia kokemuksiaan. Ensimmäisessä pääluvussa olen käyttänyt myös 

muutamissa muissa kohdissa metodisena apukeinona ajallisia siirtymiä. 

 

 

                                                 
55 Leskelä-Kärki 2001a, 223, 227, 249. 
56 Hinkkanen 1997, 124–125, 132. 



 20 

1. PAPIN TYTTÄRESTÄ PAPIN ROUVAKSI (1860–1881) 

 

1.1. TURVATTU LAPSUUS 

 

1.1.1. Syntymä ja perhetausta 

Jenny Thauvón, syntymänimeltään Johanna, syntyi kesäkuun 19. päivänä armon vuonna 1860.57 

Synnyinpaikkana oli Tornio, jossa hänen isänsä Johan Fredrik Thauvón toimi Tornion ala-

alkeiskoulun rehtorina. Sisaruksia oli ehtinyt siunaantua ennen Jennyä neljä, joista vain kaksi, 

vuonna 1855 syntynyt Sally ja vuonna 1858 syntynyt Emil, säilyivät hengissä. Perhe kasvoi vielä 

yhdellä tytöllä, kun kuopus Alma syntyi vuonna 1862.58 

 

Jennyn isä J. F. Thauvón oli apteekkarin poika, joka ylioppilaaksi päästyään kouluttautui filosofian 

kandidaatiksi. Naimisiin menon ja perheen perustamisen aika koitti vuonna 1852, jolloin hän 

avioitui puolalaiseen aatelissukuun kuuluneen Emilia Lovisa Carlssonin kanssa. J. F. Thauvón 

vihittiin papiksi vuonna 1859, mutta hän jatkoi senkin jälkeen rehtorina Torniossa.59  

 

Ahkera mies suoritti pastoraalitutkinnon vuonna 1867.60 Sen jälkeen kutsumus kirkolliselle uralle 

voimistui. Jenny oli seitsemänvuotias, kun perhe lähti Kuolajärvelle Sallaan, missä J. F. Thauvón 

toimi pappina ja myöhemmin kirkkoherrana. Kauan ei perhe ehtinyt asua Lapissa, kun J. F. 

Thauvón valittiin kirkkoherraksi Puolangalle, jonne muutettiin vuonna 1870.61 Vielä kerran Jenny 

joutui kokemaan muuton lapsuudenperheensä kanssa, kun hänen isänsä nimitettiin Iin 

kirkkoherraksi vuonna 1876.62 

 

Jennyn isää pidettiin hyväntahtoisena, lapsellisen vilkkaana, sydämellisen herkkänä ja auttavana 

kristittynä, mutta toisaalta häneltä puuttuivat intensiivisen keskittymisen taito ja pikkupiirteinen 

tarkkuus.63 J. F. Thauvón pysyi läpi vuosikymmenien vankkumattomana uskossaan, ja hänet 

                                                 
57 Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1818–1860. Tornion seurakunnan arkisto IK:194. OMA; ks. myös Raittila 1967, 
266; Bergholm 1901, 1296.  
58 Punakivi 2003b, 184; Satokangas 1998a, 305; Satokangas 1998b, 215, 217. 
59 Satokangas 1998a, 305; ks. myös Raittila 1967, 266. 
60 Sanomia Turusta 29.3.1867.  
61 Satokangas 1998a, 305; Satokangas 1998b, 215. 
62 Nissilä 1948, 47; Satokangas 1998b, 215. 
63 Nissilä 1948, 71.  
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muistettiin hyvänä ja voimallisena saarnaajana sekä suomalaisuusmiehenä.64 Perheen äiti Emilia 

Lovisa oli ujo ja hiljainen.65 Häntä on kuvattu luonteeltaan sisäänpäin kääntyneeksi, kiivaaksi ja 

tunneherkäksi, mutta myös taitavaksi ja tarmokkaaksi emännäksi sekä vähäosaisten auttajaksi, 

joka hoiti tunnollisesti kotiaan ja perhettään.66 

 

EEVA PUNAKIVEN mukaan Thauvónit muodostivat aikakautensa tyypillisen 

sivistyneistöperheen, jossa keskeisenä yhtenäisyyden välineenä toimi 1800-luvun porvarillinen 

kotikulttuuri. Heidän suuresti arvostamaa perhe- ja kotielämää leimasi monipuolinen kulttuurin 

harrastus. Thauvónit soittivat ja lauloivat sekä lukivat yhdessä hengellistä kirjallisuutta. 

Patriarkaalisuus näkyi siinä, että isä J. F. Thauvón oli selvä auktoriteetti, jonka tahto lopullisesti 

ratkaisi perheessä tehtävät suuret päätökset. Asemastaan huolimatta J. F. Thauvón oli 

keskusteleva ja hieman pehmeähkö isähahmo.67 

 

1.1.2. Säädyllinen pikkuneiti 

Perheihanteeseen kuului vanhempien velvollisuus huolehtia lastensa kasvattamisesta. Tyttöjen ja 

poikien kasvatus eriytyi pikkuhiljaa 8–10 vuoden iässä, kun lapset aloittivat koulu-uransa. Tyttöjen 

kasvatuksessa korostettiin naiselliseksi katsottuja taitoja tiedon kustannuksella.68 Thauvónien 

perheessä lapsille annettiin alkeisopetusta kotona. Opetukseen kuuluivat luku- ja kirjoitustaidon 

omaksuminen sekä kristinuskon perusteiden ymmärtäminen.69 Perheen nuorimmat lapset Jenny 

ja Alma saivat kahden lukukauden verran opetusta vanhimmalta siskoltaan Sallylta. Sen jälkeen 

perheeseen palkattiin erillinen kotiopettajatar.70 Ainoastaan Jennyn veli Emil sai sisaruksista 

korkeampaa koulutusta. Perheen ainoa poika lähetettiin opiskelemaan Oulun lyseoon.71  

 

Suomessa tyttökouluja alettiin perustaa 1800-luvun puolivälin jälkeen. Niiden 

opetussuunnitelmassa huomioitiin erityisesti tyttöjen tuleva kutsumus äiteinä ja vaimoina. 

Opetukseen kuului tyttöjen kasvattaminen hyviksi taloudenhoitajiksi ja emänniksi.72 Jennyn 

kasvatus järjestettiin kokonaisuudessaan kotioloissa, mutta hänen kaksi vuotta nuorempi 

                                                 
64 Satokangas 1998a, 312–313. 
65 Satokangas 1998b, 217. 
66 Nissilä 1948, 71–72; Punakivi 2003a, 6, 50. 
67 Punakivi 2003a, 34, 36 ja Punakivi 2003b, 184. 
68 Häggman 1994, 107, 113–114. 
69 Punakivi 2003a, 67. 
70 Sally Thauvón Hilda Carlssonille 16.6.1874. A: 10/33. Heikeliana 1. OMA. 
71 Punakivi 2003a, 83–84. 
72 Ollila 1998, 33–35. 
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siskonsa Alma lähetettiin tyttökouluun Ouluun.73 Jennyn lyhyeksi jäänyt opintie ei ollut aikansa 

käytäntöihin nähden mitenkään erikoista. Opiskelu oli vielä 1800-luvulla poikien etuoikeus. 

Tyttöjen ei katsottu tarvitsevan teoreettista koulutusta, koska heidän elämäntehtävänsä oli 

perheestä huolehtiminen.74 

 

Tyttöjen kasvatusta leimasivat erityisesti uskonnollisuus, sukupuolen huomioiminen sekä 

säädynmukaisuus.75 Jennyn kirjoittamista kirjeistä voi löytää vihjeitä siitä, miten häntä kasvatettiin 

kohti hyväksyttyä naiseutta.76 Jenny kirjoitti matkalla olevalle siskolleen Sallylle: 

 

Minä nukun yhdessä Pikku Alman kanssa keittiökamarissa, minä tarjoan joka 

aamu kahvia. Eräänä aamuna P. Alma ikävöi äitiään niin, että hän itki, mutta 

muuten hän ei ole paljon kaivannut tätä. - - minun täytyy mennä laittamaan 

kahvia.77 

 

Pienestä katkelmasta huomaa, että Jennyä koulutettiin jo emännän ja vaimon tehtäviä varten. 

Hän huolehti pikkusiskostaan äidin ja isosiskon ollessa poissa. Luultavasti kahvinkeitto oli 

Jennylle vastaopittu kunniatehtävä, koska hän mainitsi arkisen askareen kirjeessään moneen 

otteeseen. 

 

Säädynmukaiseen kasvatukseen kuului muun muassa oppia kirjeenkirjoittamistaito.78 Jennyn 

kirjeissä näkyivät oikeat puhuttelumuodot sekä sopivat kohteliaisuusfraasit. Myös 

sukulaisverkosto tuli tutuksi, kun pidettiin yhteyttä kirjeitse sellaisiin suvun jäseniin, joita ei ollut 

mahdollisuutta tavata.79 Yksi tehokas ja paljon käytetty kasvatuskeino oli lapsien lähettäminen 

sukulaisvierailuille, missä lasten oli selviydyttävä yksin ilman vanhempia. Samalla lapset oppivat 

kontrolloimaan käytöstään.80 Jennyn isä vei 12-vuotiaan Jennyn sukulaistensa Sundborgien 

luokse. Hän vaikutti sopeutuvan oikein hyvin, mutta pelkäsi koti-ikävän iskevän: 

                                                 
73 Sally Thauvón Hilda Carlssonille 7.1.1876. A: 10/33. Heikeliana 1. OMA. 
74 Ollila 1998, 33, 35. 
75 Ollila 1998, 17. 
76 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 7.12.1871 ja kesäkuussa 1873. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA; Jenny Thauvón 
Hilda Carlssonille 13.6.1874. Aa: 1/1. Heikeliana 2. OMA.  
77 ”Jag såfver tillsammans med Lilla Alma i kökskammaren, jag bjuder hvar morgon kaffe. En morgon hade L. Alma 
ledsamt efter sin Mamma att hon gret, men icke har hon annan mycket saknat henne. - - jag måste gå att baka 
kaffe.” Jenny Thauvón Sally Thauvónille 7.12.1871. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA.  
78 Ollila 1998, 29. 
79 Ks. esim. Jenny Thauvón Hilda Carlssonille 13.6.1874. Aa: 1/1. Heikeliana 2. OMA. 
80 Häggman 1994, 112–113; Ollila 1998, 28–29. 
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Kun minä ajattelin, että Pappa myöskin pian matkustaa ja minä sitten jään tänne 

niin pitkäksi aikaa aivan erilleen kodista, vanhemmista ja sisarista, silloin tuntuu 

niin kauhean surulliselta. Sen jälkeen kun Pappa lähti, en ole ollut ainoatakaan 

kertaa surullinen, mutta miten käy vastedes?81 

 

1800-luvun kasvatuksen kulmakivenä oli kuuliaisuus vanhempia kohtaan.82 Vaatimus kosketti 

molempia sukupuolia, mutta sen lisäksi tyttöjen kasvatuksessa korostui erityisesti tunnollisuuden 

vaatimus. Tunnollisuus opittiin – jos ei ihan äidinmaidosta – niin äitiä seuraamalla. Tytöt pidettiin 

tiukemmin äitiensä ohjauksessa kuin pojat. Äiti toimi mallina sekä esikuvana tyttärilleen. 

Tunnollisuus ja tarkkuus olivat naisellisia hyveitä, joista naiset kilpailivat keskenään. Monesti 

tunnollisuuden korostaminen johti täydellisyyden tavoitteluun. Naiset olivat ankaria toisilleen, 

mutta tiukimmat vaatimukset he asettivat itselleen.83 

 

Jennyn tunnollisuus näkyi eräässä kotiin lähettämässään kirjeessä, jossa hän käski Sally-

siskoaan kiittämään äitiä rahoista, jotka hän oli lähettänyt Oulussa vierailulla olleen Jennyn 

käyttöön. Jenny teki kirjeessä tarkkaa selkoa velanmaksuistaan sekä ostoistaan.  Kun rahaa jäi 

yllättäen vielä jäljelle, Jenny ei aikonut ostaa niillä turhuuksia, vaan ”- - minä lähetän rahat 

takaisin.”84 

 

1.1.3. Arkea ja juhlaa 

Jennyn elämä ei ollut pelkkää kasvatusta tulevaan naiseuteen tai säädynmukaisuuteen, vaan 

hänen elämäänsä värittivät leikkiminen ja ystävät. Jenny kertoi kirjeessään tädilleen Hilda 

Carlssonille vastarakennetusta leikkimökistä, jossa oleminen oli niin hauskaa, että jopa Jennyn 

äiti istui siellä monesti käsitöineen. Samassa kirjeessä hän kertoi järven toisella puolella asuvasta 

herrasväki Aspista, jonka luona Jennyn perhe usein vieraili, ja jossa oli paljon lapsia. 

Leikkikavereita saatiin Oulusta asti, kun Sundborgin serkut Aina ja Adéle, kävivät säännöllisin 

väliajoin Puolangalla.85 

 

                                                 
81 ”När jag tänkte att Pappa också snart skulle fara och jag sen lemna hit till så länge, alldeles skild från hemmet, 
föräldrar och syskon, då kändes det så rysligt ledsam. Sen defs Pappa farit har jag icke en enda gång haft ledsamt, 
men hur går det framdeles?” Jenny Thauvón Sally Thauvónille kesäkuussa 1873. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
82 Häggman 1994, 112; Ollila 1998, 17. 
83 Ollila 1998, 72. 
84 ”- - jag skickar penningarna till baka.” Jenny Thauvón Sally Thauvónille 9.4.1875. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
85 Jenny Thauvón Hilda Carlssonille 13.6.1874. Aa: 1/1. Heikeliana 2. OMA. 
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Joulua Jenny odotti aina hartaasti. Joululahjat olivat kuuma puheenaihe monta kuukautta ennen 

joulua. Tosin rahojen riittäminen niiden ostoon muodostui suureksi huolenaiheeksi. Kun vuoden 

1874 joulu oli auttamattomasti ohi, Jenny kertoi tarkasti ystävälleen Ainalle 18 saamastaan 

joululahjasta. Useimmat niistä olivat hyödyllisiä, kuten vaatteita tai uskonnollista kirjallisuutta, 

mutta yhtä kaikki, ne olivat Jennylle tärkeitä. Oliko se sitten vertailun halua vai silkkaa 

kiinnostusta, mutta Jenny halusi myös tietää kuinka monta joululahjaa Aina oli saanut.86 EEVA 

PUNAKIVI toteaakin, että lapsille joulu oli vuoden tärkein tapahtuma, jota odotettiin 

kärsimättömästi.87  

 

Arjen vastapainoksi Jenny kävi kirkossa sekä osallistui markkina- ja toritapahtumiin. Eräistä 

arpajaisista Jenny totesi: ”minä otin arpoja itselleni 2, Sinulle 2, ja Bettylle 2, vaan en voittanut 

mitään.”88  

 

Vierailut Oulussa olivat seurapiirielämää parhaimmillaan.89 Yhden päivän aikana saatettiin käydä 

monissa eri paikoissa, joissa viihdytettiin itseä sekä isäntäperhettä esimerkiksi laulamalla.90 

Säätyläisten keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistettiin vilkkaalla sosiaalisella 

kanssakäymisellä. Samalla lapset oppivat kohteliaisuutta, keskustelutaitoja ja 

soveliaisuussääntöjä. Tietyssä iässä vierailuista tuli jopa velvollisuus, jonka laiminlyöminen 

katsottiin huonoksi käytökseksi.91 

 

Jenny suhtautui hänelle tapahtuneisiin asioihin lapsenomaisella ilolla ja uteliaisuudella. Eräässä 

viestissään Jenny kertoi tarkasti matkastaan Ouluun, kun hän isänsä kanssa joutui kulkemaan 

veneellä koskea pitkin. Matka jännitti ja pelotti Jennyä, mutta ”kun koski tuli vastaan, en ollut 

yhtään peloissani, nauroin vain ja ajattelin, että se oli niin hupaisaa.”92 

 

Jenny oli pidetty ja arvostettu perheenjäsen. Jennystä oli helppo pitää, koska hän oli luonteensa 

puolesta naisellisen herttainen ja sopeutuvainen. Kirjeessään tädilleen Hilda Carlssonille Sally 

                                                 
86 Jenny Thauvón Aina Sundborgille 1.1.1875. Aa: 1/8. Heikeliana 2. OMA; Jenny Thauvón Sally Thauvónille 
7.12.1871. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
87 Punakivi 2003a, 42. 
88 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 27.3.1875. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
89 Ks. esim. Jenny Thauvón Sally Thauvónille 27.3.1875. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA; Jenny Thauvón Sally 
Thauvónille 9.4.1875. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
90 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 27.3.1875. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
91 Ollila 1998, 28–29. 
92 ”När forsen kom så var jag icke all rädd, skrattade bara och tyckte att det var så roligt.” Jenny Thauvón Sally 
Thauvónille kesäkuussa 1873. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
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moitti siskonsa Alman luonnetta holtittomaksi ja lapselliseksi, mutta Jenny sai vain kehuja 

osakseen:  

 

- - vielä haluan sanoa muutaman sanan meidän pikku ”Nennystämme” joka on 

kiltein meistä kaikista; kaikkien täytyy pitää Jennystä hänen taipuisien, 

viehättävien ja ujojen tapojensa tai luonteensa myötä; Jennyllä ja Almalla on myös 

sievät (laulu)äänet ja Jenny säestää meille useita kauniita lauluja - -93 

 

Erityisen ihailtu ominaisuus naisessa oli epäitsekkyys. Tytöille oli kunniaksi olla kiinnittämättä 

huomiota itseensä ja tehdä hyvät työt muilta salassa. Tytöt halusivat olla hyviä ja kilttejä sekä 

täyttää heihin kohdistuvat odotukset. Saadakseen vanhemmiltaan rakkautta ja ympäröivältä 

yhteisöltä hyväksyntää, tytöt opettelivat hillitsemään itsensä ja käyttäytymään toivotulla tavalla. 

Jos tyttö ei heti tuntenut tätä kutsumusta omakseen tai jos hänellä oli voimakas luonne, perhe ja 

yhteisö pitivät huolen siitä, että tyttö oppi sisäistämään toivotun käyttäytymismallin.94 

Sosiaalistumisprosessi oli selvästi saanut otteen 13-vuotiaasta Jennystä. Lähipiirin antama 

palaute hyvästä käytöksestä ruokki varmasti vielä enemmän Jennyn tarvetta täyttää perheensä ja 

lähiyhteisönsä odotukset.  

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa ei vielä 1800-luvulla ollut yhtä ja yhtenäistä lapsuutta, vaan lasten 

elämää sääteli sama säätyero kuin aikuisillakin. Talonpoikaisyhteisöissä lapset osallistuivat 

maatalouden ja käsityöammattien vaatimiin töihin voimiensa ja kykyjensä mukaan. Samalla he 

opiskelivat tulevaa ammattiaan. Julkinen valta ei rajoittanut lasten käyttämistä työvoimana eikä 

koulunkäyntikään häirinnyt suuremmin työntekoa, sillä suuri osa lapsista oli kotoa saatavan 

opetuksen varassa vielä 1890-luvulle asti.95 Sivistyneistön parissa lapset saivat olla lapsia 

pidempään. Thauvóneilla lapsuusaika oli omistettu leikkimiseen. Perheen väliseen työntekoon 

osallistuttiin vasta vanhemmalla iällä. Ruumiillisen kurituksen sijasta Thauvónit kohtelivat lapsiaan 

lempeästi. Hetkellinen kärsimättömyys ja hermostuminen lapsiin aiheuttivat suuria tunnonvaivoja 

aikuisille.96 

 

                                                 
93 ”- - ändå vill jag säga några ord om vår lilla ”Nenny” som är den snällaste af oss alla; alla måste hålla af Jenny med 
hennes veka, tilldragende och blygga sätt eller lynne, Jenny är den enda af oss som spelar, hon har dock ej gjort 
några synnerliga framsteg deri; Jenny och Alma hafva öfven nätta röster, och Jenny accompangerar dem till flere 
vackra sånger - -” Sally Thauvón Hilda Carlssonille 16.6.1874. A: 10/33. Heikeliana 1. OMA. 
94 Ollila 1998, 24–25.  
95 Markkola 2007, 253–255 ja Hulkko 1993, 72–73. 
96 Punakivi 2003a, 29–30. 
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Jennyn välit omiin vanhempiin ja sisaruksiin olivat hyvin hellät ja lämpimät. Aikuisena hän muisteli 

hyvillä mielin lapsuuttaan ja vanhempiaan: ”- - kalliina on aina sydämmellä se hellä isän rakkaus, 

jota minäkin sain nauttia kotona ollessa ja vielä jälestäpäinkin.”97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 21.1.1882. Aa: 2. Heikeliana 2. OMA; ks. myös Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 
24.10.1881. Aa:1. Heikeliana 2. OMA ja Jenny Virkkula Alma Thauvónille 8.8.1882. A:2. Heikeliana 3. OMA. 
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1.2. OHIKIITÄVÄ TYTTÖIKÄ 

 

Useimmissa kulttuureissa uskonnolliset seremoniat ja riitit määrittivät siirtymiä tyttöydestä 

naiseuteen. Kristillisessä kirkossa perinteisesti konfirmaatio oli tällainen seremonia, jonka ikäraja 

oli tavallisesti 15 vuotta. Konfirmaatiossa nuoret liitettiin kirkkonsa täysivaltaisiksi jäseniksi ja he 

astuivat muodollisesti avioitumisikäisten joukkoon. Samalla pikkutyttöiästä siirryttiin moraalisesti 

vastuullisiksi yhteisön jäseniksi sekä seksuaalisiksi olennoiksi. Perinteisessä 

agraariyhteiskunnassa tyttöjen nuoruus loppui perheen perustamiseen, joten varsinainen 

nuoruusaika tai tyttöikä sijoittui konfirmaation ja avioitumisen väliseen ajanjaksoon.98 Jennyn 

tyttöikä jäi lyhyeen hänen avioiduttuaan 18-vuotiaana. 

 

1.2.1. Kääntymys 

Naisille uskonto oli yksi suurimmista elämään vaikuttaneista tekijöistä 1800-luvun lopussa. 

Uskonnosta haettiin tukea, turvaa ja lohdutusta. Yleisellä tasolla uskonnon ajateltiin sopivan 

paremmin naisille, koska siinä vaadittiin nöyryyttä, joka oli varta vasten heiltä vaadittu 

ominaisuus. Naisten uskonnollisuus perustui tradition siirtymiseen äideiltä tyttärille. 

Uskonasioissa naiset ja miehet elivät erilaisissa maailmoissa, kun ylioppilaselämä sekä 

perehtyminen ajankohtaiseen eurooppalaiseen kirjallisuuteen edistivät miesten vieraantumista 

uskonnosta.99 Thauvónien perheessä kumpikin sukupuoli oli syvästi uskonnollinen, olihan isä J. 

F. Thauvón pappi, joka vastasi sekä perheensä että seurakuntansa sielunelämästä. 

 

Jennyn uskonelämä sai selkeän käänteen vuonna 1875. Sitä ennen Jennyn uskonnollisuus ei 

ollut välttämättä kovin omakohtaista, koska kirjeissä toistuivat pakolliset uskonnolliset fraasit ja 

kirkonmenot luultavasti enemmän opittuna kuin sisäistettynä. Huhtikuun 9. päivänä vuonna 1875 

Jenny kirjoitti sisarelleen Sallylle: 

 

Saavuin juuri kirkosta. Ja oi, miten hupaisaa on käydä siellä. Minä olen nyt 

innostunut käymään joka sunnuntai kirkossa.100 

 

                                                 
98 Tuomaala 2011, 48. 
99 Ollila 1998, 21, 65, 147. 
100 ”Jag kom just från kyrkan. O´hvad det är roligt att gå der. Jag har nu fått en sådan lust att hvar söndag gå I 
kyrkan.” Jenny Thauvón Sally Thauvónille 9.4.1875. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
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Perheen uskonnollisuus oli varmasti tuonut Jennyn elämään turvallisuutta ja tuttuuden tunnetta. 

Aikaisempien kirjeiden perusteella Jenny ei kuitenkaan ollut kokenut näin voimakasta 

omakohtaista halua käydä kirkossa tai pohdiskella vapaa-ajallaan kirkossa kuulemaansa. 

Lähenihän Jenny myös rippikouluikää ja aikuistumisvaihetta, jolloin oli luontevaa aloittaa 

itsenäisempi ajattelu.  

 

Thauvónien maailmankuva rakentui perinteiselle kristilliselle pohjalle. Kristilliset arvot olivat 

elämän keskeistä sisältöä.101 Lisämausteen Thauvónien uskonnolliselle kilvoittelulle antoi 

lestadiolainen herätysliike, jonka perhe omaksui vähitellen. Perheen isä J. F. Thauvón oli saanut 

myönteisiä vaikutteita lestadiolaisuudesta jo Torniossa toimiessaan rehtorina ja sen jälkeen 

Kuolajärvellä sekä sielunhoitomatkoillaan Muurmannin rannikon suomalaisten siirtolaisten pariin 

1870-luvun alussa. Omakohtainen ratkaisu näyttäisi tapahtuneen 1870-luvun puolivälissä 

Puolangalla. Todennäköisesti tunnettu kuusamolainen saarnaaja Juho Takkinen oli vaikuttanut 

juuri tähän aikaan Thauvónin perheeseen. J. F. Thauvónin siirtyminen Iin kirkkoherraksi syksyllä 

1876 merkitsi Thauvónin perheelle entistä selvempää liittymistä lestadiolaiseen liikkeeseen.102 

 

Thauvónin perheen uskonnollisesti keskeisin henkilö kirjeistä päätellen oli vanhin tytär Sally, joka 

omaksui luultavasti ensimmäisenä perheestään tietoisesti lestadiolaisen uskonvakaumuksen 

kevääseen 1877 mennessä. Tämän myötä seurasi luonnollisesti huoli hänen sisarustensa ja 

isänsä hengellisestä tilasta.103 Sally kirjoitti huolissaan tädilleen: ”- - ainoastaan Äiti, Jenny ja 

minä olemme uskomme kautta yhdistetyt Jeesukseen, mutta toivoisin, että Pappa, Emil ja 

Almakin olisivat”.104 

 

Thauvóneilla naiset kääntyivät ensimmäisinä lestadiolaisuuteen. Herätysliike oli syntynyt 

kritisoimaan valtionkirkon pappisjohtoisuutta, ja liikkeessä korostuivat yksilöllinen hengellinen 

ajattelu sekä puhutun sanan merkitys.105 Mikä lestadiolaisessa herätysliikkeessä sai sitten 

Thauvónin naiset liikkeelle? Heidän kohdallaan lestadiolaisuus tuskin täytti hengellistä tyhjiötä, 

jota valtionkirkko ja papit toiminnallaan olivat aiheuttaneet. Koko Thauvónin perhe-elämä oli 

muutenkin uskonnollisuuden varaan rakentunutta. Miksi tarvittiin vielä jotain lisää?  

 

                                                 
101 Punakivi 2003a, 94. 
102 Raittila 1965a, 176. 
103 Raittila 1965a, 177. 
104 ”- - endast Mamma, Jenny och jag genom tron ärö förenade med Jesus, men Pappa, Emil och Alma önskade att 
vara det - -”. Sally Thauvón Hilda Carlssonille 26.3.1877. A:10. Heikeliana 1. OMA. 
105 Kinnunen 2001, 63–65. 
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IRMA SULKUNEN on tutkinut uskonnollisia liikkeitä teoksessaan Liisa Eerikintytär ja 

hurmosliikkeet 1700–1800-luvulla. SULKUSEN mukaan juuri naisiin näytti vetoavan 

hurmoshenkisyys eli ekstaattisuus, joka leimasi erityisesti lestadiolaista herätysliikettä. Hulluuden 

tilaan joutuneet naiset, joilla ei ollut julkista valtaa eikä asemaa, saattoivat parhaiten toimia tämän 

aineksen mentaalisena purkautumistienä. Hurmoksellisuus oli hallitsematonta hengellistä 

käyttäytymistä, joka rikkoi patriarkaalista hierarkiaa ja salli naistenkin astua kirkkoon kuuluvalle 

julkisen vaikuttamisen areenalle.106 Myös tutkija PEKKA RAITTILA toteaa, että lestadiolaisessa 

liikkeessä oli sen varhaisina vuosina paljon naisia keskushenkilöinä. Useat naiset säilyttivät 

jatkuvasti arvovaltaisen aseman varsinkin sielunhoitajina sekä jälkikeskustelujen puhujina.107 

 

Thauvónin naisten asemaa kodinpiirissä määritteli pitkälti perheen isän J. F. Thauvónin 

suhtautuminen naissukupuoleen. Hän oli uudistuksille suopea ja useasti valmis kokeilemaan 

uutta. Samalla hän kuitenkin piti tiukasti kiinni periaatteistaan. Papiston edustajana hän oli 

perinteisten arvojen ja luterilaisen kristillisyyden puolustaja. J. F. Thauvónin asennoituminen 

naisemansipaatioon oli varsin kielteinen. Hänestä naisemansipaatio rikkoi perinteistä luterilaista 

sukupuolten työnjakoa, jonka hän katsoi rikkomattomaksi osaksi Jumalan luomisjärjestystä. Siksi 

hän asennoitui esimerkiksi naisten työntekoon kodinpiirin ulkopuolella kielteisesti.108  

 

Hengellisessä mielessä Jenny teki tietoisen valinnan kääntymällä lestadiolaisuuteen. Olisi ollut 

täysin eri asia, jos hän olisi sattunut syntymään liikkeen sisälle. Näin ei kuitenkaan ollut. Sen 

lisäksi suhteellisen tuore herätysliike ei ollut vielä Jennyn kääntymykseenkään mennessä 

vakiinnuttanut kaikkia toimintatapojaan. Päätös lestadiolaisuuteen liittymisestä oli Jennylle 

henkilökohtainen ratkaisu, vaikka todennäköisesti päätöksen tekemiseen vaikutti merkittävästi 

myös Sally-siskon esimerkki. Tehdyn päätöksen omakohtaisuudesta kertoo painavaa kieltä sekin, 

että Jenny kääntyi lestadiolaisuuteen ennen perheensä miehiä. J. F. Thauvónin kielteinen 

suhtautuminen naisemansipaatioon ei estänyt vaimoa ja tyttäriä omaksumasta lestadiolaista 

uskonvakaumusta. 1800-luvun heikkenevässä patriarkaalisessa kulttuurissa nainen pystyi 

tekemään itsenäisesti ainakin omaa uskonnollisuuttaan koskevan päätöksen.  

 

On vaikea päätellä, vaikuttiko Jennyyn juuri hurmoshenkisyys vai kenties naisen suurempi rooli 

sielunhoitajana yleisen pappeuden hengessä. Se kuitenkin tiedetään, että varsinkin vuoden 1877 

                                                 
106 Sulkunen 1999, 95, 100–101. 
107 Raittila 1976, 232–233; ks. myös Kinnunen 2012. 
108 Satokangas 1998a, 312 ja Punakivi 2003b, 191. 
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alusta lähtien Jennyn uskonnollisuus alkoi asettaa entistä tiukempia rajoja hänen maalliselle 

elämälleen. Jenny muutti tammikuussa 1877 lähes puoleksi vuodeksi Vaasaan opiskelemaan 

laulua sekä pianonsoittoa. Hänen sieltä lähettämät kirjeet perheelle ja ystäville kertoivat 

uskonnollisesta kilvoittelusta sekä alkavasta eristäytymisestä maallisuutta kohtaan.109 Veljelleen 

Emilille hän kirjoitti: 

 

- - paljon (on) muita maallista hupia, vaan en minä ole niissä käynyt, sillä ei ne 

minua huvita, suurin hupini on että kaydä kuntelemassa sitä suloista Pastor 

Bäck’iä110, kuin hän selittää Jumalan kallista sanaa - - Usein tuntuu usko heikolta, 

ja kaikki ahtaalta, vaan Hän auttaa kaiken läpi - -111 

 

Jennyn kertoman mukaan monet nuoret ihmiset huvittelivat Vaasassa ollessaan melkein 

päivittäin, ja Jennystä vähempikin olisi riittänyt. Usein hän myös tunsi olonsa huonoksi ja 

syntiseksi, kun kirkkoon meno ei aina kiinnostanut.112 Silti elämä oli tyydyttävintä silloin, kun usko 

kulki vierellä ja antoi voimaa: ”- - emme aina jaksa uskoa, ja silloin on meidän niin vaikea olla; 

vaan taas kuinka suloista saattaessa uskoa!”113 

 

Kääntymyksen kokeneille oli tyypillistä pyrkiä irrottautumaan ympäröivästä maailmasta ja 

keskittyä tuonpuoleiseen elämään. Myös Sally Thauvón ajatteli maallisista huvituksista samaan 

tapaan kuin Jenny. Sallyn mukaan maalliset asiat eivät olleet tuottaneet hänelle minkäänlaista 

iloa nuoruusvuosiensa jälkeen. Sen sijaan hän arvosti esimerkiksi itsenäistä Raamatun 

tutkistelua.114  

 

Lestadiolaisuuden omaksumisen jälkeen Jennyn uskonnollisuus alkoi asettaa tiukempia rajoja 

hänen maalliselle elämälleen. Oman syntisyyden sekä uskon heikkouden huomioiminen ja 

maailmanlapsista sekä -menosta eristäytyminen saivat korostuneen aseman. Elämänpiirin 

                                                 
109 Jenny Thauvón Emil Thauvónille 24.2.1877 ja 9.6.1877. Aa: 1/15. Heikeliana 2. OMA; Jenny Thauvón Aina 
Sundborgille 23.3.1877. Aa: 1/8. Heikeliana 2. OMA. 
110 Pastori Johannes Bäck (1850–1901) oli tunnettu evankelisen herätysliikkeen johtohahmo. Koskenniemi 2003, 
113, 140. Thauvónit suhtautuivat hyväksyvästi vapaakirkolliseen näkemykseen, jonka tavoitteena oli luoda 
yhtenäinen uskovien yhteisö eri uskonnollisten piirien opillisista kiistoista huolimatta. Thauvónit seurustelivat 
luontevasti niin evankelisten kuin vapaakirkollisten piirien kanssa, mistä he saivat myös moitteita joiltain 
lestadiolaisilta tahoilta. Punakivi 2003a, 109–110; ks. myös Lohi 1997b.   
111 Jenny Thauvón Emil Thauvónille 24.2.1877. Aa: 1/15. Heikeliana 2. OMA. 
112Jenny Thauvón Aina Sundborgille 23.3.1877. Aa: 1/8. Heikeliana 2. OMA; Jenny Thauvón Emil Thauvónille 
9.6.1877. Aa: 1/15. Heikeliana 2. OMA. 
113 Jenny Thauvón Aina Sundborgille 23.3.1877. Aa: 1/8. Heikeliana 2. OMA. 
114 Punakivi 2003b, 187. 
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rajoittumisesta sekä vaativasta synnintunnosta huolimatta Jenny arvosti enemmän uskosta 

saamaansa rauhaa ja tyyneyttä kuin maallista elämänmenoa. 

 

1.2.2. Pitkittynyt sairaus 

Ennenaikaisen kuoleman ja vakavien sairauksien läsnäolo löivät leimansa säätyläistön 

elämäntapaan 1800-luvun Suomessa. Varsinkin kirjeissä keskeisimmäksi ilon tai huolenaiheeksi 

muodostui lähipiirin terveydentila. Kuolemaa ei lähdetty rajaamaan jokapäiväisen elämän 

ulkopuolelle, vaan se oli kodeissa läsnä. Kirjeissä kuolemantapauksiin otettiin etäisyyttä ja 

lohdutusta haettiin turvautumalla Jumalaan.115  

 

Myös Jenny eli maailmassa, jossa kuolema ja sairaudet olivat arkipäivää. Jenny oli 14-vuotias, 

kun hän kirjoitti ystävälleen Ainalle Puolangalla riehuneesta tuhkarokkoepidemiasta. Lapsia kuoli 

paljon ja edellisenä sunnuntaina isä J. F. Thauvón oli haudannut yhteensä 14 vainajaa. Hyvin 

etäisesti, ottamatta mitenkään kantaa kuoleman kuristavaan otteeseen, Jenny kirjoitti: 

 

Stinan Matti on hyvin huonona, hänellä on myöskin tuhkarokko; minä uskon, että 

hän kuolee. Puolangan nuoren emännän pieni poika kuoli viime Lauantaina, olin 

hiljattain siellä ja näin hänet. Pikku Isa Asp on myös hyvin huonona, sillä 

hänelläkin on tuhkarokko.116 

 

Kun Jenny oli saanut hälyttävimmät uutiset kirjoitettua mieltään painamasta, vaihtoi hän hilpeästi 

aihetta ja pyysi Ainaa lähettämään mieluisia vaatekankaita Puolangalle. Samalla hän kertoi 

lähtevänsä kuukauden päästä isänsä kanssa matkalle ensin Tornioon ja sieltä Ouluun.117 Vaikka 

kuolema oli läsnä ja lähellä, ei auttanut joutua pelon valtaan. Elämä jatkui ja kuka muukaan sitä 

olisi jatkanut, ellei Jenny itse. 

 

Marraskuussa vuonna 1875 oli Jennyn vuoro sairastua. Tauti oli pitkäaikainen ja jatkui vuoden 

1876 toukokuuhun asti. Mahdollisesti kyseessä oli keuhkotauti.118 Sairauden diagnoosista on 

                                                 
115 Häggman 1994, 71–72, 81. 
116 ”Stinas Matti är mycket dålig, han har äfven messlingen; jag tror att han dör. Puolango unga värdinnas lilla gosse 
dog i sista Lördags, jag var nyss och såg på honom. Lilla Isa Asp är också mycket dålig, ty äfven hon har 
messlingen.” Jenny Thauvón Aina Sundborgille 21.4.1875. Aa: 1/8. Heikeliana 2. OMA. 
117 Jenny Thauvón Aina Sundborgille 21.4.1875. Aa: 1/8. Heikeliana 2. OMA. 
118 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 14.11.1875 ja 8.5.1876. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
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vaikea olla varma, sillä 1800-luvulla käytännön taudinmääritykset olivat suhteellisen ylimalkaisia 

ja hoitotoimenpiteet samantyyppisiä.119 Joka tapauksessa Jennylle määrättiin raikasta ulkoilmaa, 

rasituksen välttämistä ja lääkkeitä. Lääkäri suositteli myös lämpimästi rouva Granbergin pitämää 

sjuk gymnastik -hoitomuotoa, jossa Jenny kävi kahden kuukauden ajan vuoden 1876 

maaliskuusta toukokuuhun. Ohjattu voimistelu oli maksullista ja siihen osallistui muitakin tyttöjä. 

Jenny valitti yhdessä kirjeessään myös kipeytyneestä selästä sekä sydämestä, mutta lääkärille 

hän ei ollut vielä jaksanut oireiden takia mennä.120 

 

Säätyläistyttöjen kasvatusta ohjasi ajatus naisten heikkoudesta. Nuorten naisten otaksuttiin 

olevan hentoja ja hauraita, joten heitä opastettiin sen mukaiseen käytökseen. Sukupuolittunut 

kasvatus johti lopulta siihen, että tytöt kokivat aitoa ja todellista fyysistä heikkoutta. Ainoat 

hyväksytyt liikuntamuodot olivat tanssiminen ja kävelyretket.121 Jenny kirjoitti sairautensa 

keskivaiheilla sisarelleen Sallylle: ”- - minä nyt olen useimmite nuin kresu ja heikko, vaan eiköhän 

se kohta ala löysätä - -”.122 

 

Sairastaessaan Jennyllä oli välillä tylsää, kun muut kävivät töissä ja koulussa sekä juoksivat 

asioilla, kun hän jäi yksin kotimieheksi välttelemään itsensä rasittamista.123 Jenny totesi Sallylle: 

 

Tantit tykkää että minun ptäsi ruveta soittamaan nyt kun minulla on niin hyvä aika 

vaan minä tykkään että sitä mene niin paljon rahaa kun minä voimistelen ja otan 

lääkkeitä että minä en raaskisikaan Isältä ja Äitiltä pyytää sitä, ja sitten minun 

voimatkaan ei ole kovin häävit vielä - -124 

 

Ilmeisesti Jennyä houkutteli soiton opiskeleminen, mutta kuuliaisena ja nöyränä tyttärenä hän ei 

sitä vanhemmiltaan kehdannut pyytää. Muun sairastamisajan Jenny käytti hyödyllisesti tekemällä 

käsitöitä sekä opettelemalla leivontaa tätiensä opastuksella.125 Vihdoin toukokuussa 

sairastettuaan puolisen vuotta Jenny saattoi kirjoittaa Sallylle: 

 

                                                 
119 Häggman 1994, 72. 
120 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 14.11.1875, 11.3.1876 ja 8.5.1876. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
121 Ollila 1998, 205–206. 
122 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 3.4.1876. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
123 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 8.5.1876. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
124 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 3.4.1876. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
125 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 14.11.1875. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
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Ensi maanantaina tulee 2 kuukautta siitä kuin olen käynyt sairausvoimistelussa, 

sitten ajattelen lopettavani. Kyllä minusta tulee täysin terve, kun kesä tulee ja minä 

pääsen yhteen kaikkien kanssa, Papan Mamman ja sisarten kanssa meidän 

Iijoelle.126 

 

1.2.3. Välivaiheena opinnot 

Tyttöjen koulutus ei ollut säätyläispiireissä kovin tavallista. Ensinnäkin lasten kouluttaminen oli 

kallista ja toisekseen oli tärkeämpää kouluttaa ensin pojat ja vasta varojen salliessa tytöt.127 

Thauvónin perheessä tiedostettiin mahdollisuus, etteivät tytöt ehkä koskaan avioituisi. Kenties 

siksi jokainen perheen tyttäristä sai jonkin verran koulutusta nuoruudessaan. Jenny oli 

musiikillisesti lahjakas, joten luonnollisin opintie oli soiton ja laulun opiskelu. Suunnitelmissa oli 

ilmeisesti musiikinopettajan ura.128 

 

Jenny matkusti tammikuussa 1877 Vaasaan opiskelemaan laulua sekä pianonsoittoa noin 

puoleksi vuodeksi. Hän asui Tante Carolinan luona samassa huoneistossa neljän muun tytön 

kanssa.129 Maallinen meno ja koti-ikävä pelottivat Jennyä, mutta itse opiskelu tuotti tyydytystä 

alusta lähtien: 

 

Olen laulanut läpi ensimmäiset opetukset ja rouva I. oli niin tyytyväinen minun 

kans ja sanoi että olen laulanut niitä oikeen ahkerasti, joka hyvin ilahutti minua. - - 

olen voinut hyvin, vaika soitanta välistä väsyttää, vaan kun joka päivä käyn 

kävelemässä, niin se hyvin virvoittaa.130 

 

Jenny halusi tehdä kotiväelle selväksi, että hän opiskeli rakkaudesta musiikkiin, eikä tuntenut, 

että kukaan olisi pakottanut häntä siihen.131 Vielä kuukausia myöhemmin Jenny oli innoissaan 

varsinkin laulamisesta:  

 

                                                 
126 ”I nästa Måndag blir det 2 månader som jag gått i sjukgymnastik, då tänker jag sluta. Nog blir jag fullkomligt frisk, 
då det blir sommar och jag slipper tillsammans med alla, Pappa Mamma och syskona till vårt Iiå.” Jenny Thauvón 
Sally Thauvónille 8.5.1876. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
127 Ollila 1998, 36. 
128 Punakivi 2003a, 90. 
129 Jenny Thauvón Emil Thauvónille 26.1.1877 ja 9.6.1877. Aa: 1/15. Heikeliana 2. OMA. 
130 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 10.2.1877. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
131 Jenny Thauvón Sally Thauvónille 22.2.1877. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
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Samaa työtäni yhät jatkaan vaan, laulu on minusta hupaista, ja rouva I. niin 

hyvästi opettaa sitä; ainahan sitä menee vähän eteenpäin, laulussa varsinkin, joka 

on pikemmin opittu kun soitanto; hupaista olis kun kerkiäisin kesään oppia 

soittamaankin, niin että saattaisin teitä muita sillä välistä huvittaa.132 

 

Pianonsoittotaito oli säätyläistyttöjen yleinen harrastus ja yksi sivistyksen mittareista. Se jäi usein 

varsin pintapuoliseksi harrastukseksi. Jos nainen opiskeli tosissaan mitä tahansa alaa, se oli aina 

erikseen perusteltava. Useimmiten korostettiin hyödyn näkökulmaa.  Tytöille vakuutettiin, että 

koulutuksesta koitui hyötyä – ei heitä itseään varten – vaan muita varten. Tyttö ei saanut 

kouluttautua itsekeskeisistä syistä, vaan koulutuksella piti auttaa ja palvella muita.133 Jenny totesi 

kirjeessään haluavansa viihdyttää ja huvittaa muita soittotaidollaan. Siitä huolimatta, että Jenny 

viihtyi oikein hyvin opintojensa parissa ja nautti työstään, tuli sen olla myös muita hyödyttävää.  

 

Tyttöjen koulutuksesta on todettava, että se ei automaattisesti johtanut ammattiin eikä 

palkkatyöhön. Tyttöjen odotettiin vain pyyteettömästi hyödyttävän yhteisöä sekä yhteiskuntaa.134 

Näin kävi myös Jennylle, jolle musiikinopettajan koulutus muodostui välivaiheeksi ennen avioliiton 

solmimista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Jenny Thauvón Aina Sundborgille 23.3.1877. Aa: 1/8. Heikeliana 2. OMA. 
133 Ollila 1998, 27, 38–39. 
134 Ollila 1998, 39. 
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1.3. AIKUISUUDEN KYNNYKSELLÄ 

 

1.3.1. Häveliäisyyden verho 

Jennyn elämään puhalsivat uudet tuulet heti Vaasasta kotiuduttuaan. Suomen suven 

keskivaiheilla, heinäkuun 16. päivänä vuonna 1877, Jenny kihlautui oman kylän pojan, teologiaa 

opiskelevan Viktor Alfred Virkkulan, kanssa. Koska Jenny oli kihlautumishetkellä vasta 17-vuotias 

ja Viktor Alfred opiskeli, lykättiin häitä seuraavaan kesään.135Jennyn kihla-ajan kirjeet puuttuvat 

Heikeliana-kokoelmasta täysin, mutta salaperäisyyden ja häveliäisyyden verhoamaa aikaa voi 

raottaa hieman muista lähteistä. 

 

Jennyn sydämenvalittu Viktor Alfred Virkkula (1854–1932) oli varakkaasta talonpoikaislähtöisestä 

perheestä, jossa elettiin hienostunutta säätyläistyylistä elämää. Viktor Alfred syntyi Iissä 

25.4.1854 Virkkulan kestikievaritaloon talollisen Simon Virkkulan ja pudasjärveläisen Anna Beata 

Riekin avioliitosta. Kun tuli opintojen aika, Viktor Alfred lähti lukemaan teologiaa. 

Opiskeluaikanaan (1874–1878) Helsingissä hän kunnostautui laulajana ja kuului ylioppilaslaulajiin 

sekä Daniel Hahlin tunnettuun kvartettiin, joka muun muassa avusti oopperoissa.136 Helmikuun 

12. päivänä vuonna 1878 Viktor Alfred vihittiin pappisvirkaan. Samalla hänet määrättiin Jennyn 

isän, kirkkoherra J. F. Thauvónin, apulaiseksi Iihin.137 Viktor Alfred oli saanut Iin pappilasta ja sen 

yhteydessä olleiden lestadiolaiskristittyjen piiristä ratkaisevia lestadiolaisvaikutteita, ja hän kääntyi 

lestadiolaisuuteen papiksi valmistuttuaan.138 

 

Kihlaus oli ilmeisesti ainakin Sallylle pieni järkytys Jennyn nuoren iän vuoksi, mutta Viktor Alfredia 

pidettiin hyvänä ja turvallisena miehenä. Sally kirjoitti tädilleen Hilda Carlssonille: 

 

Kyllä tuntuu hieman ihmeelliseltä, että meidän Jenny, joka on vielä lapsi, on jo 

ottanut puolikkaan askeleen kodin ulkopuolelle, mutta Alfred on nyt niin 

käytännöllinen poika, josta me kaikki sydämellisesti pidämme ja arvostamme - -139 

 

                                                 
135 Sally Thauvón Hilda Carlssonille 24.10.1877. A: 12/24. Heikeliana 1. OMA. 
136 Vahtola, ”W. A. Wirkkula, taistelujen pappi” (art.). Kaleva 18.4.2004. 
137 Pohjois-Suomi 20.2.1878; ks. myös Raittila 1967, 269. 
138 Raittila 1965a, 190–191; Raittila 1967, 269. 
139 ”Nog kännes det ju litet underligt att vår Jenny som ännu är ett barn redan tagit ett halftsteg utom hemmet, men 
Alfred är nu en så praktig gosse som vi alla hjertligt hålla af och värdera - -” Sally Thauvón Hilda Carlssonille 
24.10.1877. A: 12/24. Heikeliana 1. OMA. 
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Kihla-aika merkitsi intiimimpää, kahdenkeskistä tutustumista kihlaparin välillä. Kihlauksen 

julkistaminen oli monesti aito uutinen, koska näkyvä seurustelu saattoi alkaa vasta kihlautumisen 

jälkeen. Tärkeintä oli välittää tieto seurustelusta ja avioliittoaikeista julkisuuteen, sillä näin 

pystyttiin välttämään huhut ja pitämään yllä perheiden säädyllisyyttä ja kunniallisuutta. Aikalaisilla 

oli pyrkimys lyhyisiin kihlauksiin, mutta vielä tärkeämmäksi muodostui miehen viran, uran tai 

koulutuksen varmistuminen. Säätysidonnaisuuden lisäksi tärkeäksi kriteeriksi koettiin ikäero. 

Miehen tuli olla vanhempi, koska naisen ajateltiin olevan onnellisin katsoessaan miestään 

ylöspäin.140 Jenny noudatti vaadittua tapaa, sillä Viktor Alfred oli häntä kuusi vuotta vanhempi. 

Hyvää oli sekin, että mies oli varmistanut tulevan uransa opiskelemalla papiksi. Tuttu uravalinta 

oli varmasti mieleen Jennyn perheelle; arvolleen sopivasti papin tyttärestä tulisi papin rouva. 

 

Keskinäinen tunneside oli kovaa vauhtia ohittamassa vanhan laskelmoivan ja yhteisöllisen 

avioliittoperinteen. Yleiseksi käytännöksi muodostui se, että nuoret tekivät itse valinnan, jonka 

jälkeen avioliitolle hankittiin vanhempien suostumus. Yleensä lupa heltisi suosiolla, koska uudesta 

käytännöstä huolimatta säädynmukaista sopivuuden rajaa ei ollut tapana ylittää. Vaikka avioliiton 

solmimisen perusteet olivat muuttuneet, kiihkeitä rakkaudentunnustuksia tai tunnekuohuisia 

ratkaisuja ei juuri esiintynyt. Yhteiselo miellettiin edelleen elämänmittaiseksi sopimukseksi, jonka 

onnistumiseksi pyrittiin varmistamaan aineellinen, sosiaalinen, hengellinen ja ideologinen 

perusta.141  

 

Vanhempana Jenny innostui muistelemaan kihla-aikaansa, johon sytykkeen antoivat sisaruksilta 

saapuneet kihlauutiset: 

 

Minä arvaan, että Te olette nyt hyvin onnellisia, mutta minä, joka olen jo kokenut, 

voin sanoa Sinulle sisko, että sitä voi tuskin kutsua onneksi verrattuna siihen, että 

vuoden lopussa tunnemme toisemme ihan eri tavalla, sen jälkeen osataan tuntea 

toinen toisensa ajatukset, mieltymykset ja tahdon kaikessa, ja sen jälkeen 

tulemme yhdeksi kokonaisuudeksi.142 

 

                                                 
140 Häggman 1994, 86, 94–95, 100. 
141 Sulkunen 1995, 50. 
142 ”Jag gissar att Ni nu ären mycket lyckliga, men jag, som redan erfaren, kan säga Din syster, att denne knappt kan 
kallas lycka, gemförd med den man under årens lopp vinner, sedan man riktigt lär känna hvarandra, hvarandras 
tankar tycken och vilja i allt, och sedan dessa blifva ett helljutet ett.” Jenny Virkkula Alma Thauvónille 5.7.1885. A: 2. 
Heikeliana 3. OMA. 
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Todennäköisesti Jennyn ja Viktor Alfredin välille oli muodostunut tunneside alusta lähtien, mutta 

todellisen tutustumisen ja rakkauden hioutumisen täydellisemmäksi Jenny yhdisti avioliittoaikaan. 

Lestadiolaisuuteen kääntymisen lisäksi Jenny teki nyt toisen elämäänsä suuresti vaikuttaneen 

päätöksen. Jenny valitsi tulevaisuudekseen avioliiton, emännyyden ja äitiyden. Toisin sanoen hän 

ryhtyi kulkemaan sellaista polkua pitkin, jota tuon ajan säätyläisnaiselle pidettiin sopivimpana.  

 

Oman perheen painostuksesta ei voinut olla kyse, sillä Thauvónin nuoriso valitsi ainakin 

näennäisen itsenäisesti tulevan puolisonsa. Taustalla oli halu solmia aikalaisten keskuudessa 

ihanteena ollut rakkausavioliitto. Jennyn pikkusisko Alma jopa kihlautui isänsä ollessa 

työmatkalla. Uutinen kihlauksesta odotti J. F. Thauvónia hänen saapuessaan kotiin. Myös Sally 

vanhimpana lapsena oli edelleen naimaton 22 vuoden iässä.143 Jenny oli häntä viisi vuotta 

nuorempi, joten Thauvóneilla oli tuskin suurta kiirettä päästä naittamaan Jennyä vasta 17-

vuotiaana. Kihlautumalla Viktor Alfredin kanssa Jenny valitsi musiikinopetuksen sijaan 

kohoamisen rouvassäätyyn. 

 

1.3.2. Elämän uusi sivu  

Avioliitto oli 1800-luvun ihmisten suurimpia elämän käännekohtia. Hääpäivä jakoi ihmiselämän 

kahteen jaksoon ja muut vähemmän tärkeät tapahtumat sijoitettiin joko aikaan ennen tai jälkeen 

avioliiton. Erityisesti naisille häät olivat tärkeä siirtymäriitti, jonka jälkeen heidän asemansa 

perheessä ja yhteiskunnassa muuttui monella tapaa.  Nousu aviosäätyyn merkitsi myös 

statuksen nousua.144 Muuttuvassa yhteiskunnassa orasti uusi käsitys naiseudesta, jossa äitiyden 

lisäksi vaadittiin taitavaa, vastuullista ja kutsumuksellista perheenemännyyttä. Äitiyden ja 

perheenemännyyden roolien vahvistumisen kanssa korostui kodin emotionaalinen, sosiaalinen ja 

siveellis-moraalinen tehtävä.145  

 

Jenny-rouva päätyi tämän toisaalta niin tutun ja silti vieraan elämän pyörteisiin vietettyään häitään 

30. päivänä kesäkuuta vuonna 1878.146 Hääpäivää seurasi muutto pois lapsuudenkodista 

Haukiputaan Luukelaan ja keväällä 1880 Rautioon Viktor Alfredin toimiessa molemmissa 

paikoissa virkaa tekevänä kappalaisena.147 Nuoren parin kodissa oli kirjeiden mukaan usein 

                                                 
143 Sally meni naimisiin vasta 35-vuotiaana vuonna 1890. Punakivi 2003a, 15–16. 
144 Häggman 1994, 95–96. 
145 Sulkunen 1995, 69. 
146 Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot 1839–1889. Iin seurakunnan arkisto IK:257. OMA. 
147 Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 20.7.1878. Aa: 1/17. Heikeliana 2. OMA ja Vahtola, ”W. A. Wirkkula, taistelujen 
pappi”(art.). Kaleva 18.4.2004. 
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rauhallista, mukavaa ja onnellista. Tietenkin välillä tuli väärinkäsityksiä, kun toisen ihmisen tavat 

ja tottumukset olivat vieraita: 

 

Kaikki tuntuu taas rauhalliselta ja mukavalta niin kuin useimmiten lauantai-iltaisin. 

Alfredin mieliala on palannut ennalleen – jotkut pienet väärinkäsitykset meidän 

välillämme olivat kenties syitä hänen salaperäisyyteensä, mutta nyt kaikki on taas 

selvää.148 

 

Intiimeihin keskinäisiin väleihin, raskauksiin sekä synnytyksiin suhtauduttiin kirjeissä 

pidättyväisesti. Edes naisystävät ja -sukulaiset eivät käsitelleet kirjeissään avoimesti raskauksia 

ja synnytyksiä, muusta intiimiydestä puhumattakaan. Asiat kuuluivat privaatille alueelle, josta 

alettiin keskustella vasta 1900-luvun alussa.149 Pieni viittaus arjen romantiikkaan löytyi kuitenkin 

Jennyn kirjeessä pikkusiskolleen, kun hän kirjoitti: ”Alfred istuu täällä samalla tuolilla kanssani ja 

pyytää sanomaan terveisiä pikku kälylleen erittäin sydämellisesti!”150 

 

Avio-onni täydentyi 8. syyskuuta 1879 tuhdilla ja reippaalla Eino-pojalla.151 Mukana 

synnytyksessä oli apuna ja tukena Jennyn oma äiti. Synnytys sujui ilmeisesti ilman suurempia 

komplikaatioita, sillä Jennyn voimat alkoivat palautua pikkuhiljaa kahden ensimmäisen viikon 

aikana.152 Eino oli äidilleen kovin rakas, ja Jenny jaksoi aina kirjeissään kehua poikaansa kiltiksi 

ja suloiseksi. Eino oli usein Jennylle ”den lilla vännen”, jonka kasvua ja terveyttä hän tiiviisti 

seurasi.153 

 

Suurimmaksi kompastuskiveksi tuoreelle vaimolle muodostui emännyys. Thauvónin tyttäret olivat 

omasta mielestään melko kokemattomia taloudenpitäjiä, kun lapsuudenkodin kotitalous oli ollut 

miltei kokonaan perheen äidin Emilian vastuulla. Emännöintiä he harjoittelivat yleensä vain silloin, 

kun äiti oli matkoilla. Suuren kotitalouden pyörittäminen äidin poissa ollessa tuntui tyttäristä niin 

vaikealta ja työläältä, että koti näytti menevän heidän käsissään heti rappiolle. Matkoilta 

palattuaan Emilia Thauvón tarttui taloustöihin hyvin rivakasti. Joskus hän uutteralla työnteollaan 
                                                 
148 ”Allt kännes åter lungt och trefligt, som det oftast brukar kännas lördags afton. Alfred är åter vid sitt vanliga humör 
– några små missförstånd oss emellan voro kanhända orsaken till hans mystiskhet, men nu allt klart igen.” Jenny 
Virkkula Sally Thauvónille 17.8.1878. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA.  
149 Sulkunen 1995, 101. 
150 ”Alfred sitter här på samma stol med mig och beder helsa lilla svägerskan rätt hjertligt!” Jenny Virkkula Alma 
Thauvónille 22.1.1879. Aa: 1/10. Heikeliana 2. OMA. 
151 Pohjois-Suomi 10.9.1879; V. A. Virkkula J. F. Thauvónille 8.9.1879. A: 13/4. Heikeliana 1. OMA. 
152 Emilia Thauvón Sally Thauvónille 12.9.1879. A: 9. Heikeliana 1. OMA ja Jenny Virkkula Sally Thauvónille 
18.9.1879. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
153 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 18.9.1879, 19.–20.12.1879 ja 17.5.1880. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
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uuvutti itsensä aina sairauden partaalle asti. Emännöinnin sijasta Thauvónin tyttäret harjoittelivat 

enemmänkin käsitöiden tekoa. Vähäinen emännöinnin kokemus aiheutti ikävyyksiä nuorten 

rouvien elämässä. Sen lisäksi myös rahapula koetteli.154 Jenny tunnustikin sisarelleen Sallylle, 

että ruoanlaitto sekä palvelijat, erityisesti Brita-piika, tuottivat ongelmia: 

 

Minun täytyy tosiaan tunnustaa, että välillä tuntuu hyvin huolestuttavalta olla 

emäntä (jota minä nyt katson olevani sanan täydessä merkityksessä), eniten 

ruoanlaiton johdosta, että mitä voisi aina keksiä tarjottavaksi väelle ja Brita tahtoo 

aina olla vaativampi ja että aina pitäisi olla niin hyvää ja valmistaa ruokaa 3 kertaa 

päivässä. Mutta siitä me emme pidä ja sen tähden täytyisi rohjeta pitämään 

puolensa, vaikka se on vähän vaikeaa, koska te tunnette toki minun luonteeni ja 

että minulla riittää tekemistä Britan kanssa, joka itse haluaisi määrätä kaikesta. - - 

ja sitten meidän täytyy etsiä sellainen piika, joka antaa emännällekin hänelle 

kuuluvan arvon.155 

  

Jenny tunsi selvästi ylpeyttä vastuullisesta emännän roolistaan. Kuitenkin päävastuu talouden 

pyörittämisestä loi suuret paineet sellaiselle henkilölle, joka ei luonteensa puolesta ollut hyvä 

vaatimaan ja käskyttämään. Suorastaan poikkeuksellista oli se, että Thauvónin tyttäret eivät 

saaneet kotoaan kokonaisvaltaista koulutusta emännyyteen, joka oli sentään yksi 1800-luvun 

naisille suunnatuista päävaatimuksista. Arvonsa ja asemansa papin rouvana Jenny hyvin tunsi ja 

piti kiinni siitä, että palvelijoiden oli toteltava emäntäänsä eikä päinvastoin.  

 

Emännyyden tuottamien ongelmien lisäksi tuoreella vaimolla saattoi olla myös vaikeuksia ajan 

kuluttamisessa, kun aviomies oli usein työmatkoilla ja ensimmäisten vuosien aikana perheen 

talous oli pieni.156 Sittemmin emännyydessä harjaantunut Jenny kehotti vasta-avioitunutta 

pikkusiskoaan Almaa nauttimaan ensimmäisestä avioliittovuodestaan, sillä ”- - minä arvaan, että 

                                                 
154 Punakivi 2003a, 58–59.  
155 ”Jag måste verkeligen erkänna, att det ibland kännes helt bekymmersamt att vara värdinna (hvilket jag nu i ordets 
fullare bemärkelse tycker mig vara), mest för den matlagningens skull, att hvad man alltid skall hitta på med åt folket, 
och Brita vill också vara mera pretentiös och att det alltid borde vara så bra och kokas 3 gånger om dagen. Men 
detta tycka vi ej bör sig, och derföre måste man väl taga mod på sig ställa annan ordning, ehuru det är litet svårt, då 
ni nog känner min natur och att till sedan hafva att göra med Brita, som sjelf skulle vilja bestämma i allt. - - och sedan 
måste vi försöka på en sådan piga, som gifver äfven värdinnan sitt värde.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 
17.5.1880. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
156 Punakivi 2003a, 55. 
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Sinulla on hyvin aikaa niin kuin minulla oli ensimmäisinä vuosinani, mutta nyt löytyy työtä 

enemmän kuin ehtii tehdä.”157 

 

1.3.3. Synkempiä sävyjä 

Uskonnollisen vakaumuksensa myötä Thauvónit olivat liittyneet suureen yhteiseen perheeseen 

eli lestadiolaiseen yhteisöön.158 Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että seuraelämä pyrittiin 

rajaamaan vain uskonsisarien ja -veljien kesken käytäväksi. Haukiputaalla ja Rautiossa ollessaan 

Jenny piti tarkkaa rajaa uskovien eli kristittyjen ja suruttomien maailmanlapsien välillä. Tuoreen 

avioparin seuraelämä muodostui hiljaiseksi, kun piirit olivat rajatut. Jenny koki tärkeäksi perheen, 

sukulaisten ja ystävien vierailut, jotka olivat kaivattuja ja odotettuja ilon hetkiä. Uskon kannalta 

kalleimmaksi asiaksi muodostui uskovainen aviopuoliso, Viktor Alfred.159 

 

Lestadiolaisille oli tyypillistä omien uskonasioidensa lisäksi huolehtia myös muiden uskovien 

sieluntilasta.160 Jenny ei ollut poikkeus. Muun muassa Alma sai isosiskonsa huoliryöpyn päälleen 

osallistumalla Jennyn mielestä liian maalliseen elämänmenoon. Jenny vaati Almaa välttelemään 

maallisia tilaisuuksia kaikin mahdollisin keinoin sekä pyysi Almaa heräämään ja rukoilemaan, että 

Jeesus pelastaisi hänet pahalta.161 Lestadiolaisen herätysliikkeen parissa käännytystyö ja 

lähimmäisten sielujen pelastaminen ei ollut pelkästään pappeja koskeva velvoite, vaan se koski 

kaikkia uskovaisia. Kristityn tuli pyrkiä kertomaan uskottomille Jumalasta ja saamaan herätystä 

aikaiseksi. Tästä johtui myös liikkeen eksklusiivinen luonne.162  

 

Herätysliikkeen johto oli 1800-luvun lopulla maallikkosaarnaajien käsissä, kun lestadiolaisuuteen 

lukeutui 1870-luvun alusta lähtien vain muutamia pappeja. Useimmat toimivat kirkkoherroina. 

Papin vaikutus seurakunnan hengellisessä elämässä oli niin keskeinen, että se synnytti joka 

paikassa sekä herätystä että vaihtelevaa vastarintaa. Ankarin vastarinta nousi muiden 

herätysliikkeiden kannattajien taholta. Lestadiolaisuutta yritettiin torjua toimittamalla kanteluita 

kirkollisille esimiehille, jotka tarttuivat niihin kaikella tarmolla.163 

                                                 
157 ”- - jag gissar att Du har god tid, som jag de första åren, men nu finnes det nog arbete mer än man hinner görä.” 
Jenny Virkkula Alma Thauvónille 5.7.1885. A:2. Heikeliana 3. OMA. 
158 Punakivi 2003a, 107. 
159 Ks. esim. Jenny Virkkula Alma Thauvónille 22.1.1879. Aa: 1/10. Heikeliana 2. OMA. 
160 Punakivi 2003a, 98. 
161 Jenny Virkkula Alma Thauvónille 22.1.1879. Aa: 1/10. Heikeliana 2. OMA. 
162 Kinnunen 2001, 63. 
163 Lohi 1997a, 663. 
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Jenny oli joutunut kerran aikaisemmin seuraamaan sivusta kamppailua lestadiolaisen papin ja 

muun seurakunnan välillä. Kyse oli hänen isästään J. F. Thauvónista, joka voitti Iin seurakunnan 

kirkkoherranvaalin vuonna 1875. Vaalin jälkeen ei-lestadiolaiset valittivat J. F. Thauvónista ensin 

tuomiokapituliin ja edelleen senaattiin, mutta vaalin tulos säilyi. Epävarmuutta jatkui kauan tämän 

jälkeenkin, mutta J. F. Thauvón onnistui aina säilyttämään paikkansa.164 

 

Myös Jennyn oma aviomies oli tunnettu ja arvostettu lestadiolaispappi. Ei ollut suuri yllätys, että 

Viktor Alfred joutui myrskyn silmään toimiessaan vuosina 1878–1880 virkaatekevänä 

kappalaisena Haukiputaalla. Lestadiolaisuus oli siellä törmäyskurssilla perinteisen kirkollisuuden 

ja herännäisyyden kanssa. Kirkon johto tunsi alusta alkaen epäluuloa liikettä kohtaan, ja 

liikkeeseen kuulumattomat syyttivät lestadiolaisia harhaopista. Nuoren Viktor Alfredin voimalliset 

saarnat johtivat herätyksiin ja suuriäänisiin liikutuksiin. Lestadiolaisuudessa närästi erityisesti se, 

että eläviksi kristityiksi katsottiin vain liikkeeseen kuuluvat.165 

 

Seuraava vaihe olikin valitus tuomiokapituliin, joka lähetti rovasti Strömmerin pitämään 

tarkastusta Haukiputaalle.166 Kaiken epävarmuuden keskellä Jenny kertoi kirjeessään Sallylle 

tapahtuneista liikutuksista sekä tuomiokapitulin pitämästä tarkastuksesta: ”- - kaikki, mitä 

merkittiin pöytäkirjaan, oli hyvää ja meidän puolellamme. - - kaikkiin kysymyksiin oli Alfredilla 

Jumalan antamat vastaukset - -”167 

 

Jennyn toiveikkuudesta ja Viktor Alfredin saamasta tuesta huolimatta tuomiokapituli keskeytti 

Viktor Alfredin viranhoidon ja määräsi hänet virkaatoimittavaksi kappalaiseksi Raution vankkaan 

herännäispitäjään keväällä 1880. Tarkoituksena oli saada tilanne rauhoitettua, mutta lahjakkaan 

papin saarnat nostivat sielläkin herätysaallon, joka alkoi vallata alaa herännäisyydeltä.168 Myös 

Jenny seurasi kirkon penkistä liikutusten syntymistä: ”Täällä on kyllä nyt yleisesti seurakunnan 

ihmisten keskuudessa meneillään oikeaa liikehdintää uskonnon suhteen - -”.169 

 

                                                 
164 Satokangas 1998b, 324–326. 
165 Vahtola, ”W. A. Wirkkula, taistelujen pappi” (art.). Kaleva 18.4.2004; Vahtola 1980, 144–145. 
166 Vahtola 1980, 145. 
167 ”- - allt som kommit på protokollet varit bra och på vår sida. - - till alla frågor hade Alfred af Guds andra ingifna 
svar - -” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 19.–20.12.1879. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
168 Vahtola, ”W. A. Wirkkula, taistelujen pappi” (art.). Kaleva 18.4.2004; Vahtola 1980, 145. 
169 ”Nog är här nu i almänhet bland menniskorna i församlingen riktig rörelse, angående religionen - -” Jenny Virkkula 
Sally Thauvónille 17.5.1880. Aa: 2/1. Heikeliana 2. OMA. 
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Kalajokilaakson papit eivät voineet katsella epämieluisan herätyksen leviämistä tekemättä 

mitään. Viktor Alfredista tehtiin jälleen kanteluita, joiden johdosta pidettiin piispantarkastus.170 

Tarkastuksen jälkeen kesäkuussa vuonna 1881 tuli viimeinen isku, joka muutti Jennyn elämän ja 

vei tutun ja turvallisen pohjan elämältä. Epäoikeudenmukaisuudesta ja kirvelevästä vääryydestä 

huolimatta Viktor Alfred kirjoitti raskaat uutisensa vaimolleen kovin rakkaasti: 

 

- - menin jälleen tuomiorovastin luo ja kun tulin sinne sain häneltä kuulla että olen 

määrätty nyt millon itse kerkiän Inariin papiksi. Tuntui tuo ensistäs mietityttävältä 

vaan ajattelin sitten, ehkä rakkaan Isän tahto se on. Äläs tästä ilmaise kellekään 

ennen kuin tulen. Muista nyt ystäväni.  

 

Miltäs sinusta tuntuu tuo muutos, eikö se tunnu paremmalta, siellä ei kukaan valita 

päälleni, ansiovuosia luetaan, erittään kaunis seutu ym. - - Tämä muutos tehtiin 

sekä seurakunnan että itseni hyväksi. 

 

Selityksiä en ole täällä pitänyt vaan yleisesti puhellut kristityille, sillä tuomiorovasti 

oli sanonut kristityille, ettei he vaatisikaan minua puhumaan, ettei mitään 

pahennuksia tulisi. Siis, näet, kuinka vaarallinen ja peljättäväinen persoona minä 

olen. Rakkaita ovat kristityt täälläkin. - - Kaikki ovat he hyvin murheellisia kuin 

minun täytyy niin kauas lähteä. 

 

Hyvin ikävä minulla on ollut sinua ja Einoa. Ihanalta tuntuu päästä teidän tykönne. 

Usein olen ajatuksissani ollut kanssanne. En olisi saattanut olla eroitettuna 

enempää aikaa teistä, kuin tällä ajalla on jo niin ikävä ollut. 

 

Rakas ystäväsi 

Alfred171 

 

 

 

 

                                                 
170 Vahtola, ”W. A. Wirkkula, taistelujen pappi” (art.). Kaleva 18.4.2004. 
171 V. A. Virkkula Jenny Virkkulalle 14.6.1881. Heikeliana 1. OMA. 
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Lestadiolainen uskonnäkemys sekä avioliitto samaa herätysliikettä edustavan papin kanssa 

alkoivat johdatella Jennyn elämää kohti tapahtumia, joita hän ei voinut enää itse kontrolloida 

muuten kuin olemalla luopumatta uskostaan. Viktor Alfredin työssäkäynti antoi hänelle valta-

aseman verrattuna Jennyn kodinpiirissä tapahtuneeseen työhön. Elämää elettiin aina sen 

mukaan, mistä aviomies sai työpaikan. Työpaikka puolestaan määritti perheen asuinpaikan, ja 

kuuluminen lestadiolaisuuteen sääteli sitä, mistä Viktor Alfredille asuinpaikka kulloinkin 

myönnettiin. 

 

Lestadiolaisuus oli kaiken koossa pitävä voima Jennyn elämässä siitä huolimatta, että se toi 

suurta epävarmuutta nuoren parin perheeseen aviomiehen työn kautta. Järjellä ajatellen 

Haukiputaalla ja Rautiossa syntyneet liikutukset eivät olleet kovinkaan toivottu asia, jos Viktor 

Alfred olisi halunnut jatkossa säilyttää työnsä siellä. Jenny koki kuitenkin lestadiolaisen 

käännytystyön hyvin tärkeäksi ja seurasi tarkasti paikkakunnilla tapahtunutta uskonnollista 

liikehdintää hyvillä mielin ja ylpeänä aviopuolisostaan. Lestadiolaisesta uskonnäkemyksestä 

muodostui Jennylle niin merkityksellinen asia, että se voitti mukavuudenhalun ja turvalliset 

ratkaisut. Jennyn suhdetta lestadiolaisuuteen kuvaa kiinnostavasti se, että huolimatta 

kasvatuksestaan kiltteyteen ja kuuliaisuuteen, hän uskalsi uskonnon saralla vastustaa 

valtionkirkkoa ja sen oppeja. 
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2. ERÄMAAN YKSINÄISYYDESSÄ (1881–1887) 

 

2.1. TUNTEMATON ODOTTAA 

 

2.1.1. Karkotus 

Lähestyvä Inariin muutto herätti Virkkuloissa ja heidän lähipiirissään monenlaisia tunteita. 

Huolettomimmin tuleviin muutoksiin suhtautui Jennyn aviomies Viktor Alfred, jonka kirjeestä 

välittyi pettymyksen sijaan enemmänkin helpotus. Toimiminen tuomiokapitulin tarkkailun alaisena 

Rautiossa oli varmasti ollut Viktor Alfredille hyvin tukalaa aikaa. Siirto Inariin saattoi siksi tuntua 

hänestä uudelta alulta. Viktor Alfred oli ehtinyt kuulla edeltäjiensä ja muiden kävijöiden viihtyneen 

siellä. Ilahduttavaa oli myös erään kullankaivajan kertomus paikkakunnalla asuvista 

lestadiolaisista uskonystävistä.172  

 

Lapin seurakunnissa asui edelleen alkulestadiolaisen herätyksen kokeneita henkilöitä. 

Esimerkiksi Enontekiöllä oleskeleva saamelaissaarnaaja Ies-Pieti eli Per Anders Vasara (1815–

1896) oli toiminut Laestadiuksen kanssa läheisessä yhteistyössä jo 1840-luvulta lähtien. 

Alkuherätyksen ensimmäisiin saarnaajiin kuuluneet Heikki Parkajoki (1813–1894) ja Pietari 

Hanhivaara (1833–1926) asuivat puolestaan Kittilässä. Alkulestadiolaisten tapaaminen aiheutti 

innostusta suomalaisten lestadiolaisten pappien keskuudessa. Kunnioitetut lestadiolaisvanhukset 

vetivät heitä puoleensa ”Lapin akatemian kristillisyyttä oppimaan”.173 Viktor Alfredkin mahtoi olla 

innoissaan päästessään tapaamaan heitä. Olihan se eri asia tavata alkulestadiolaisia kasvokkain 

kuin tutustua heihin Kristillisen kuukauslehden välityksellä. 

 

Jenny ja hänen lapsuudenperheensä Thauvónit ottivat muuton paljon raskaammin. Jenny oli 

vasta 21-vuotias ja odotti toista lastaan. Hän oli saanut kasvaa kotipappilan suojassa eikä ollut 

mitenkään valmistautunut erämaaelämän vaatimuksiin.174 Jenny ei voinut aluksi millään 

ymmärtää ”Jumalan suurta suunnitelmaa” lähettää heidät Inariin. Pitkä välimatka lapsuudenkotiin, 

koti-ikävä, yksinäisyys ja läheisten avun puuttuminen kauhistuttivat Jennyä. Kaikista eniten hän 

                                                 
172 Kylli 2005, 95; Raittila 1965b, 8. 
173 Kylli 2012b, 197, 228, Raittila 1967, 40–41, 139 ja Lohi 1997a, 69, 74. 
174 Raittila 1965b, 8. 
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pelkäsi oman uskonelämänsä kuolemista, koska hän joutui eroamaan rakkaista uskonsisarista ja 

-veljistä.175 

 

Jennyn ja Thauvónien tuntema huoli ei ollut mitenkään turhaa; Lapissa tulijaa odotti vieras 

kulttuuri, johon säätyläiset eivät asemansa puolesta voineet tai halunneet sopeutua. Asumisolot 

olivat kehnompia kuin mihin oltiin totuttu, ja huonekaluja oli huonosti saatavilla. Säätyläisten 

harrastamaa kyläilykulttuuria oli vaikea ylläpitää, koska alueen säätyläistö oli harvalukuista. 

Lasten kouluttaminen ei ollut yksinkertaista eikä korkeampaan sivistykseen tähtääviä kouluja ollut 

lähimailla. Vieras luonto teki omatoimisen matkustamisen miltei mahdottomaksi. Etelästä tulleet 

saapujat tarvitsivat saamelaisia oppaita avukseen erämaassa liikuttaessa.176 Pahinta Jennyn 

kannalta oli lähes puolen Suomen mittaiseksi kasvanut välimatka lapsuudenkotiin Iijoelle. Monen 

sadan kilometrin matka 1800-luvun liikenneyhteyksillä saattoi kestää viikkoja. Sen lisäksi 

matkustaminen oli kallista, ja varsinkin naiset tarvitsivat sopivan matkakumppanin itselleen, koska 

naisihmisen liikkuminen yksinään ei ollut hyväksyttävää.177 

  

Papeille saamelaisseurakunnat Inari, Utsjoki ja Enontekiö olivat haastavia virkapaikkoja. 

Toimintaa vaikeutti ennen kaikkea asukkaiden kieli, jota papit eivät ymmärtäneet.178 Vuonna 1881 

Inari itsenäistyi omaksi kirkkoherrakunnaksi, eikä sinne enää haluttu asettaa uutta kappalaista. 

Ennen ensimmäisen kirkkoherran valintaa tarvittiin kuitenkin pappi hoitamaan kappalaisen 

tehtäviä. Kuopion tuomiokapitulin tuli täyttää ylimääräisen papin virka Inarissa, ja samanaikaisesti 

heidän piti tehdä päätös Haukiputaalla ja Rautiossa levottomuuksia aiheuttaneen Viktor Alfredin 

viran jatkumisesta. Huolta aiheuttanut pappi oli kelvollinen Inarin ylimääräisen papin toimeen, sillä 

vuodesta 1853 lähtien Lapin-virkoihin pääsemiseen vaadittiin avioliiton solmiminen. Enää Lappiin 

ei haluttu lähettää poikamiespappeja, jotka syrjäisellä seudulla saattoivat elää turmeltunutta 

elämää. Tuomiokapitulin lopullinen päätös oli lähettää Viktor Alfred Inariin.179  

 

Lestadiolaisten keskuudessa Viktor Alfredin siirto tulkittiin karkotukseksi. Kuopion tuomiokapitulin 

toiminta herätti epäilyksiä siitä, pidettiinkö Lapin seurakuntia paikkoina, jonne näppärästi voitiin 

siirtää kirkon piirissä huolta aiheuttaneet papit. Syytöksiä tukivat muidenkin lestadiolaispappien 

                                                 
175 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 24.8.1881 ja 31.8.1881. A:14. Heikeliana 1. OMA.  
176 Kylli 2012a, 231, 233, 236. 
177 Punakivi 2003a, 50. 
178 Kylli 2012a, 229. 
179 Kylli 2005, 94 ja Kylli 2012a, 232–233. 
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vastaavanlaiset tapaukset. Kohua aiheuttanut Aatu Laitinen180 toimi Enontekiöllä pappina, ja 

Merijärvellä virkaa tehnyt kappalainen Oskar Immanuel Heikel181 lähetettiin erimielisyyksien 

vuoksi Kolariin.182 Jennyn kirjeistä ei kuitenkaan välity, että hän olisi kokenut siirron karkotuksena 

tai rangaistuksena. Virkkuloille muutto Inariin tarkoitti Jumalan tahdon ja suunnitelman 

noudattamista. Jenny uskoi perille päästyään ymmärtävänsä paremmin, miksi Jumala tahtoi 

lähettää heidät Inariin.183 

 

Muuttomatkaa varten Viktor Alfredille myönnettiin kahden kuukauden virkavapaus. Matkanteko 

vei ajasta kolme viikkoa, joten muun ajan Virkkulat käyttivät hyvästelyyn ja varustautumiseen 

uusia oloja varten.184 Matkalle lähdettiin vuoden 1881 heinäkuun loppupuolella.185 Matkan rankin 

osuus koitti Sodankylän jälkeen, kun loppumatka tunturiselänteen yli täytyi kulkea jalan. Helpointa 

se oli pienelle Eino-pojalle, joka nukkui askelten tahtiin keinuvassa korissa muuttomiehen rintaa 

vasten. Raskainta matkanteko oli vauvaa odottavalle Jennylle. Kun patikointi vihdoin päättyi 

Ivalon kruununasemalle, Jennyn jalat olivat kuin rautapultit. Hän saattoi liikkua vain seinästä tai 

pöydän reunasta tukea ottaen. Muutaman päivän lepo virkisti Jennyä, ja aika paransi väsyneen 

kehon matkan rasitteista. Viikon kuluttua matkasta Jenny oli valmis tekemään Pielpajärven 

pappilasta perheelleen oikean kodin.186 

 

2.1.2. Alkuaikoja Inarissa 

Jennyn sopeutuminen uuteen elämään alkoi kodinlaittamisesta.187 Lappiin muuttaneille 

säätyläisille koti merkitsi turvapaikkaa, jossa voitiin vaalia suomalaista kulttuuria ja 

säädynmukaisuutta vieraan kulttuurin keskellä.188 Vaimon erityinen velvollisuus 1800-luvulla oli 

                                                 
180 Aatu Laitinen (1853–1923) syntyi maalaismökin pojaksi. Köyhästä lapsuudestaan huolimatta hän pääsi opintielle, 
joka johti pappisvihkimykseen vuonna 1877. Enontekiöllä kappalaisena toimiessaan hän kääntyi lestadiolaisuuteen, 
jonka avulla hän vaikutti suuresti paikkakunnan uskonelämään. Laitisesta tuli tinkimätön julistaja, joka tuli tunnetuksi 
myös lestadiolaisten äänenkannattajien, kuten Kristillisen kuukauslehden, toimittajana. Häntä kuvattiin hyvin 
värikkääksi persoonaksi, joka joutui tinkimättömyytensä takia useamman kerran tuomiokapitulin hampaisiin. Vuonna 
1890 hänet jopa pidätettiin vuodeksi virastaan. Kylli 2012b, 226–227, 232. 
181 Oskar Immanuel Heikel (1858–1941) oli kirkkoherra Albert Heikelin poika. Hänet vihittiin papiksi vuonna 1882. 
Heikel oli lestadiolainen lapsuudestaan lähtien. Raittila 1967, 589, 592–593. Heikel hermostutti tuomiokapitulin 
vuoden 1884 joulupäivänä, kun hän aiheutti kirkkohäiriön joutumalla kesken saarnansa liikutuksiin. Tuomiokapituli 
antoi Heikelille varoituksen ja määräsi hänet Kolariin. Mustakallio 2009, 294–295. 
182 Mustakallio 2009, 294–295 ja Kylli 2005, 94–95. 
183 Ks. esim. Jenny Virkkula Sally Thauvónille 28.5.1882. A: 14. Heikeliana 1. OMA; Jenny Virkkula Hilda Carlssonille 
4.11.1882. A: 2/56. Heikeliana 3. OMA. 
184 Raittila 1965b, 8. 
185 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 25.7.1881. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA. 
186 Raittila 1965b, 8–9. 
187 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 24.8.1881. A:14. Heikeliana 1. OMA. 
188 Kylli 2012a, 230–231. 
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huolehtia avioparin yhteisestä kodista ja luoda siitä perhe-elämän kukoistava keskus. Vaimon tuli 

huolehtia kodin siisteydestä ja puhtaudesta sekä rakastavan ilmapiirin välittymisestä.189 Aluksi 

Jenny ja Greta-piika kuurasivat ja puhdistivat Pielpajärven pappilan kaikki huoneet. Sen jälkeen 

alkoi remontti, jossa uusittiin pappilan ikkunoita, lattioita ja kaakeliuuni. Remontointi oli hidasta 

työmiehien puutteen vuoksi. Lokakuun lopussa Jenny pääsi tapetoimaan ja laittamaan kuntoon 

salia ja muita valmistuneita huoneita. Hänestä kotona oli nyt niin mukavaa, kaunista ja lämmintä, 

että vieraitakin kehtasi ottaa vastaan.190 

 

Vaikka aikakauden ihanteisiin kuului miehen velvollisuus ansaita rahaa, oli vaimonkin tehtävä 

työtä perheen taloudellisen toimeentulon puolesta. Naisen vastuulla oli toimeliaalla 

taloudenhoidolla ylläpitää ja lisätä miehen omaisuutta.191 Jennyn päätehtävänä perheenvälisessä 

työnjaossa oli emännöinti, joka vei suurimman osan hänen ajastaan. Emännälle kuului arjen 

pyörittäminen palvelijoiden avulla. Jenny vastasi niin ruoanlaitosta, leipomisesta, vaatehuollosta, 

pyykkäämisestä, puutarhanhoidosta, käsitöistä kuin vieraiden vastaanotosta ja kestitsemisestä.192  

 

Hyvin pian Jennylle selvisi, että Inarissa asiat eivät hoituneetkaan samalla tavalla kuin mihin hän 

oli ennen tottunut. Ensinnäkin Lappi oli nuorelle parille hyvin kallis paikka asua. Virkkulat eivät 

aikoneet ottaa edes renkiä talveksi varojen puutteen vuoksi. Pieneen talouteensa he pystyivät 

ostamaan kolme lehmää ja kaksi lammasta. Poroista pyydettiin Virkkuloiden mielestä kovaa 

hintaa. Ensimmäisen poron Viktor Alfred osti marraskuussa 1881, ja sen jälkeen taloutta 

kasvatettiin puolen vuoden aikana kahdella porolla.193  

 

Riittävän palvelusväen palkkaaminen oli välttämätöntä säätyläisten keskuudessa. Palvelijat 

helpottivat naisen työtaakkaa taloudenhoidossa. Heidän välityksellään pystyttiin myös 

mittaamaan säätyläisperheen statusta; mitä enemmän palvelijoita oli, sen varakkaammasta 

taloudesta täytyi olla kyse.194 Aluksi Virkkuloilla oli käytössään vain yksi piika. Emännöinnin kiire 

helpottui vasta marraskuussa, kun Einolle saatiin erillinen lapsenpiika. Jenny ja Viktor Alfred 

joutuivat monesti suoriutumaan oma-aloitteisesti palvelijoille kuuluvista tehtävistä, kun piikoja ja 
                                                 
189 Räisänen 1995, 103–104; Häggman 1994, 145–146. 
190 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 24.8.1881 ja 3.10.1881. A:14. Heikeliana 1. OMA ja Jenny Virkkula Emilia 
Thauvónille 24.10.1881. A: 13. Heikeliana 1. OMA. 
191 Räisänen 1995, 101.  
192 Ks. esim. Jenny Virkkula Sally Thauvónille 25.11.1881 ja 6.1.1882. A:14. Heikeliana 1. OMA; Jenny Virkkula Alma 
Thauvónille 17.3.1882. Aa; 1/11. Heikeliana 2. OMA; Jenny Virkkula Alma Thauvónille 8.8.1882. A: 2/57. Heikeliana 
3. OMA. 
193 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 24.8.1881, 31.8.1881, 14.9.1881, 25.11.1881, 2.2.1882 ja 7.3.1882. A:14. 
Heikeliana 1. OMA. 
194 Punakivi 2003a, 61.  
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renkejä oli liian kallista tai liian vaikeaa palkata. Viktor Alfred joutui itse pilkkomaan puita talon 

tarpeisiin.195 Jenny kirjoitti kirjeessään, että naisväen kiireisimpinä päivinä myös Viktor Alfred 

osallistui lastenhoitoon:  

 

Greta pesi pyykkiä ja oli ulkona koko päivän ja Tildan täytyi olla keittiössä niin että 

Alfred toisinaan sai olla lapsenpiika, kun minullakin oli askareeni, 

piparkakkutaikinan valmistus y. m.196  

 

Ensimmäisinä Inarin vuosina elämää vaikeuttivat tavaroiden ja hyödykkeiden hankala saatavuus. 

Ongelmallisinta oli jauhojen puute, koska Virkkulat pitivät leivästä. Jenny olisi halunnut tehdä 

Einolle useasti piparkakkuja, mutta käytännössä pappilassa leivottiin vain silloin, kun he 

onnistuivat saamaan jauhoja. Puutetta oli liinavaatteista, peitoista, tyynyistä, tupakasta, lääkkeistä 

ja kirjoista.197 Virkkuloiden naapurit neuvoivat, että Lapissa pyrittiin olemaan mahdollisimman 

pitkälle omavaraisia:  

 

Nordlingit sanoivat, että jos kesällä täällä ollaan ilman jotain, saadaan myös olla 

ilman sitä, sillä kukaan ei saa mitään jos ei itsellä ole, niin että kyllä joutuu itse 

opettelemaan (selviytymään) hyvissä ajoin etukäteen.198 

 

Elintarvike- ja tavarapulaa helpottivat Jennyn vanhempien postin välityksellä lähettämät 

säännölliset avustuspaketit, joista löytyi vaatteita, kankaita, kirjoja, lääkkeitä, teetä, makeisia ja 

leluja.199 

 

Inariin saapumisen jälkeen Jennyn tärkeimpiä tehtäviä oli kunnostaa koti perheelleen sopivaksi 

turvasatamaksi, jossa voitiin vaalia lämpimiä suhteita aviopuolisoiden sekä lapsien välillä. Rahan 

ja palvelijoiden puutteen vuoksi Jenny joutui itse tekemään useasti palvelusväelle kuuluvia 

tehtäviä. Lapissa Virkkulat eivät pystyneet täysin pitämään yllä säätynsä mukaista asemaa, sillä 

syrjäseudun vaativissa olosuhteissa säätynsä mukaisesta elämisestä ei voinut olla kovin tarkka. 

                                                 
195 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 6.11.1881 ja 25.11.1881. A:14. Heikeliana 1. OMA. 
196 ”Greta tvettade byke och var ute hela dagen och Tilda måste vara i köket så att Alfred ibland fick vara barnpiga, 
då äfven jag hade mina sysslor, pepparkaksdegs tillredning m. m.” Jenny Virkkula Alma Thauvónille 14.4.1882. Aa: 
1/11. Heikeliana 2. OMA. 
197 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 24.8.1881, 3.10.1881, 6.11.1881 ja 2.2.1881. A:14. Heikeliana 1. OMA. 
198 ”Nordlings sade, att om man om sommaren här blir utan något så får man också vara det ty man får af ingen om 
man ej sjelf har, så att nog får man lära sig att i tid förre sig.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 24.8.1881. A:14. 
Heikeliana 1. OMA. 
199 Ks. esim. Jenny Virkkula Alma Thauvónille 17.6.1882. Aa: 1/11. Heikeliana 2. OMA.  
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Emännän kiireiden takia myös aviopuoliso Viktor Alfred osallistui lastenhoitotehtäviin silloin 

tällöin. Suurimmaksi osaksi työnjako noudatteli 1800-luvun totuttua mallia; koti oli naisen 

valtakunta, jota hän emännöi ja mies kävi palkkatöissä osallistumatta juurikaan taloudenpitoon. 

 

2.1.3. Lääkkeitä yksinäisyyteen 

Jennyn pelot yksinäisyydestä sekä muiden ”kristittyjen” puuttumisesta kävivät suurimmaksi osaksi 

toteen Inariin saapumisen jälkeen. Lestadiolaisuus oli saanut vain ohuen kannatuksen 1870-

luvulla Inarissa, kun ensimmäiset vaikutteet saapuivat Kyrönkylälle Kittilästä, Sodankylästä ja 

mahdollisesti Ruijasta. Omia paikallisia maallikkosaarnaajia ei juuri ollut, joten kyröläiset jäivät 

pitkäksi aikaa kiertävien puhujien varaan. Inarin lestadiolaisuus oli ennen kaikkea suomalaisten 

herätysliike, koska saamelaiset näyttivät torjuneen sen.200 Inarissa asui vuosisadan vaihteessa  

1 314 asukasta, joista kirkollisten viranomaisten mukaan lestadiolaisia oli noin 100 eli 7,6 

prosenttia pitäjän väestöstä. Muiden pohjoissuomalaisten pitäjien kannatuslukuihin verrattuna 

Inarissa oli vähiten lestadiolaisen uskon omaksuneita.201 Muutama viikko muuton jälkeen Jenny 

kirjoitti Sallylle: 

 

Kun on tottunut siihen, että saa päivittäin olla kristittyjen parissa ja kuulla 

puhuttavan siitä asiasta, on nyt ollut niin outoa kun ei pitkiin aikoihin ole nähnyt 

ketään uskonsisaruksia, ja kun itse olen niin hidas arkielämässä puhumaan 

Jeesuksesta ja sieluntilasta, niin olen pelännyt että hengellinen elämä kokonaan 

kuolee ja riutuu.202 

 

Hengellisen hädän keskellä Jenny turvautui hartauskirjallisuuden lukemiseen. Roseniuksen 

hartauskirja Elämän leipää lohdutti Jennyä vaikeina aikoina, ja Funcken teokset olivat hänestä 

kovin helppoa ja mukavaa luettavaa. Niiden lisäksi Virkkuloilla luettiin muun muassa 

Laestadiuksen Postillaa sekä hengellisiä aikakauslehtiä kuten Kristillistä Kuukauslehteä ja 

Lohduttajaa, joita Thauvónit lähettivät heille Iijoelta.203 Täysin yksin Virkkulat eivät kuitenkaan 

jääneet uskonnollisessa kilvoituksessaan. Kyrössä asui kourallinen lestadiolaisia, joiden kanssa 

                                                 
200 Lohi 1997a, 152–154; Kylli 2005, 461, 463–464.  
201 Lohi 1997a, 155–156. 
202 ”Då man blifvit van, att dagligen vara bland kristna och höra talas i det ämnet, har det nu varit så ovant, då man ej 
på långa tider sett några trossyskon, och sjelf är så trög till att i hvardagslifvet tala om Jesus, och själens tillstånd, har 
jag fruktat att det andliga lifvet alldeles bortdör och aftymar.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 31.8.1881. A:14. 
Heikeliana 1. OMA. 
203 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 31.8.1881, 6.11.1881, 19.2.1882 ja 20.7.1882. A: 14. Heikeliana 1. OMA.  
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pyrittiin järjestämään ”kokouksia” muutaman viikon välein. Aina seurojenpito ei onnistunut, kun 

aiemmin sovitut tapaamiset peruuntuivat huonon sään sattuessa. Suuria onnenhetkiä tarjosivat 

pappilaan saapuneet lestadiolaiset yllätysvieraat, jotka poikkesivat pappilaan yöpaikan toivossa 

seura- ja markkinamatkoillaan. Inarin läpi kulki jonkin verran myös maallikkosaarnaajia, jotka 

otettiin hyvin lämpimästi vastaan.204 

 

Helmikuussa vuonna 1882 Inarissa oli hiljaista, kun monet olivat menneet Reisivuonon 

markkinoille. Yllättäen pappilan pihaan saapui kahdeksan poroa, jotka toivat mukanaan 

kittiläläisen saarnaajan Hanhi Pietin205 sekä kolme norjalaista miestä, jotka olivat matkalla 

seuroihin Vesisaareen. Seuraava mieluisa yllätys koettiin neljä päivää myöhemmin, kun kaksi 

kristittyä lappalaista miestä pysähtyivät Inarissa matkallaan Tenoon ja Vesisaareen. Toinen 

miehistä oli yksi Pohjois-Lapin karismaattisimmista saarnaajista. Utsjoella syntynyt 

kalastajasaamelainen Aapan Hansi206 kuului niihin harvinaisiin lestadiolaisiin puhujiin, jotka 

saarnasivat saamelaisten keskuudessa heidän omalla kielellään. Virkkulat saivat molemmista 

vierailuista paljon hengellistä ravintoa itselleen. Jenny kirjoitti ihailevaan sävyyn lappalaisista 

vieraistaan, jotka olivat uskossaan ”niin yksinkertaisia ja evankelisia”.207 

 

Seurapyhät ja muiden uskonystävien vierailut olivat Virkkuloille harvinaisia valonpilkahduksia 

muuten hiljaisen hengellisen elämän keskellä. Iijoelta kantautuneet uutiset vilkkaasta 

lestadiolaisesta kokoustoiminnasta saivat Jennyn kirjoittamaan sisarelleen Almalle: ”Niin 

muistelen kuin unen näköä niitä hetkiä joita siellä usein sai viettää Jumalan sanan ympärillä 

rakkaiten uskon sisarten seurassa”.208 Virkkulat toivoivat, että Inarissa herätykset alkaisivat 

samalla lailla kuin Haukiputaalla ja Rautiossa. Jennyä silti epäilytti saamelaisten suhtautuminen 

lestadiolaisuuteen: 

 

- - vielä ei ole selvillä mitä lappalaiset ajattelevat, mutta he kuulostavat vanhastaan 

olevan todella ”kirkkohartaita” ja papille uskollisia, niin että on luultavaa että he  

 

                                                 
204 Ks. esim. Jenny Virkkula Sally Thauvónille 31.8.1881, 25.11.1881 ja 2.2.1882. A: 14. Heikeliana 1. OMA. 
205 Hanhi Pieti (Pietari Hanhivaara) toimi saarnaajana Kittilän alkuheräyksestä lähtien. Yksi Kittilän huomattavimmista 
saarnaajista 1800-luvulla. Raittila 1967, 40. 
206 Aapan Hansi (Hans Hellander, Hans Abrahamsen) oli Tenonlaakson ja Varanginvuonon johtava saarnaaja Olli 
Koskamon rinnalla 1880-luvun alusta lähtien. Raittila 1967, 48.  
207 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 2.2.1882. A:14. Heikeliana 1. OMA. 
208 Jenny Virkkula Alma Thauvónille 18.2.1883. Aa: 1/12. Heikeliana 2. OMA. 
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pitäisivät kiinni vanhoista periaatteistaan, ja nytkin alkavat uskoa mitä Jumala 

sanoo papin kautta. Kyllä, antakoon Jumala, että sana kantaisi hedelmää  

täälläkin - -209 

     

RITVA KYLLIN mukaan inarinsaamelaisia pidettiin varsin luotettavina seurakuntalaisina. 

Erityisesti kalastajasaamelaiset saapuivat jumalanpalveluksiin ja käyttäytyivät siellä rauhallisesti 

ja tarkkaavaisesti. Papeille inarinsaamelaisille saarnaaminen oli palkitsevaa, koska Inarissa 

ilmeisesti suurempi osa kirkkokansasta ymmärsi papin suomenkielistä puhetta. Sen sijaan 

tunturisaamelaiset tuottivat ongelmia, koska he kävivät jumalanpalveluksissa vain kerran 

vuodessa joulun aikaan. Kristinuskolla nähtiin olevan saamelaisiin suurempi vaikutus kuin 

vanhalla luonnonuskonnolla.210  

 

Vaikka muutamat saamelaiset kääntyivät Virkkuloiden Inarissa olon aikana lestadiolaisuuteen, ei 

heidän odottamaansa laajempaa herätystä syntynyt.211 Luonnollisesti se oli Virkkuloille suuri 

pettymys. Kuitenkin Kyrön kristityille, jotka olivat tottuneet tulemaan toimeen ilman omia 

paikallissaarnaajia, Inarin oma lestadiolainen pappi Viktor Alfred oli kuin taivaan lahja. 

Virkkuloiden suhde Kyrön kristittyihin muodostuikin rakastavaksi ja lämpimäksi alusta lähtien.212 

 

Hengellisen yksinäisyyden lisäksi Jennyn elämää vaikeutti sosiaalisten kontaktien vähyys. 

Säätyläiset olivat tottuneet ihmisten väliseen kanssakäyntiin, vieraanvaraisuuteen sekä 

vilkkaaseen seuraelämään.213 Ihmisten elämää hallitsi vahva yhteisöllisyys, joka tarjosi tukea ja 

turvaa. Kun ihmisiä oli paljon ympärillä, oli samalla hälinää sekä elämää. Naiset olivat 

riippuvaisempia yhteisöllisyydestä kuin miehet, koska he toimivat yleensä talon ja kodin 

keskushenkilöinä, joiden ympärille monet toiminnot keskittyivät. Yksinäisyyteen oli vaikeampaa 

sopeutua, koska naiset oli opetettu huolehtimaan muista ihmisistä. Hiljaisuus ja läheisten 

ihmisten hetkellinenkin poissaolo saattoivat tuntua pelottavilta ja oudoilta.214 

 

                                                 
209 ”- - ännu har man ej reda på hvad lapparna tänka, men de höras af gammalt vara rysligt ”kirkkohartaita” och 
presttrogna, så att man tycker de borde vidhålla sina gamla grundsatser, och äfven nu börja tro hvad Gud säger 
genom presten. Ja, gifve Gud, att ordet bure frukt äfven här - -” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 31.8.1881. A:14. 
Heikeliana 1. OMA. 
210 Kylli 2005, 277–278, 327.  
211 Kylli 2005, 465; Raittila 1965b, 10. 
212 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 3.5.1884. Aa: 2/5. Heikeliana 2. OMA. 
213 Kylli 2012a, 233; Ollila 1998, 28, 30–31. 
214 Ollila 1998, 111–112. 
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Jennyn lapsuudenperheellä ei ollut aikomustakaan hylätä tytärtään yksin keskelle laajaa 

Lapinmaata. He olivat hyvin tietoisia Jennyn eristyneestä asemasta, avuntarpeesta ja 

seurustelukumppanien puutteesta. Thauvónit laativat suunnitelman, joka päätettiin toteuttaa niin, 

että joko Jennyn äiti tai siskot kävisivät kukin vuorollaan vierailulla Inarissa, jotta Virkkuloilla olisi 

jatkuvasti joku perheenjäsenistä apunaan.215 Suunnitelma ei toteutunut koko mittakaavassaan, 

mutta varsin kiitettävästi kuitenkin. Joko Emilia tai Sally Thauvón vieraili perheen luona noin 

kerran vuodessa viipyen vähintään parin kuukauden verran. 

 

Vierailujen lisäksi yksinäisyyttä lievitti aktiivinen kirjeyhteys lapsuudenperheen kanssa. Posti 

kuljetti kumpaankin suuntaan moniarkkisia kirjeitä noin kahden viikon välein.216 Postinkulun hitaus 

teki välillä Jennyn epätoivoiseksi. Uutiset saattoivat olla perille tultuaan kuukauden verran 

vanhentuneita. Aina Thauvónit eivät muistaneet kertoa kaikkia kuulumisiaan, mikä sai Jennyn 

tuntemaan olonsa ulkopuoliseksi.217 Elokuussa Inariin saapumisensa jälkeen Jenny kirjoitti 

murheellisena Sallylle, että: ”Mielelläni sanoisin kirjoita usein, mutta mitä se auttaa!”.218 Kirjeiden 

saapuminen oli silti suunnaton ilonaihe, ja Jenny jaotteli aikansa postiviikkoihin ja postittomiin. 

Postiviikko oli tietenkin odotetumpi ja mukavampi.219 

 

Virkkuloiden lisäksi Inarissa asui vain muutama säädynmukainen perhe, joiden kanssa 

harjoitettiin pitkistä välimatkoista huolimatta seuraelämää. Marraskuun lopulla Virkkulat 

matkustivat Mudusniemen tilalla asuneen kauppiasperhe Kangasniemien luo kylään. Vierailun 

aikana tavattiin myös nimismies Nordlingin sekä metsänhoitaja Wennerbergin perheet. Jenny 

totesi kirjeessään: ”- - niin että Inarin säätyläistö sinä päivänä oli hyvin aktiivista”.220 Kukaan 

perheistä ei ollut omaksunut lestadiolaista uskonnäkemystä, mutta rouvien kanssa Jenny sai 

puhua jonkin verran hengellisistä asioista. Erityisesti Jennyä harmitti hänen kyvyttömyytensä 

”todistaa Jeesuksesta”, ja hän toivoi sisarensa Sallyn olevan Inarissa, koska Jenny piti häntä 

esimerkillisenä uskottomien omatunnon herättelijänä.221 Sally olikin Thauvónin naisista 

uskonnollisesti aktiivisin. Hän oli innokas käännyttäjä, mikä näkyi erityisesti hänen vieraillessaan 

uskosta osattomien luona. Hänellä oli tapana johdatella keskustelu uskonnollisiin aiheisiin ja 

                                                 
215 Punakivi 2003a, 52. 
216 Raittila 1965b, 8; Punakivi 2003a, 48. 
217 Ks. esim. Jenny Virkkula Sally Thauvónille 24.8.1881 ja 10.10.1881. A:14. Heikeliana 1. OMA. 
218 ”Gerna skulle jag säga skrif ofta, men hvad hjelper det!” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 24.8.1881. A:14. 
Heikeliana 1. OMA. 
219 Ks. esim. Jenny Virkkula Alma Thauvónille 8.8.1882. A: 2/57. Heikeliana 3. OMA. 
220 ”- - så att Enare sosietén den dagen var riktigt i svang.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 25.11.1881. A:14. 
Heikeliana 1. OMA. 
221 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 14.12.1881. A:14. Heikeliana 1. OMA. 
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yrittää sitä kautta saada aikaan herännyttä tuntoa. Sally tunsi henkilökohtaisesti useita 

lestadiolaisia saarnaajia ja keskusteli näiden kanssa mielellään uskonkysymyksistä. Hänellä oli 

varsin voimakkaat mielipiteet, jotka hän myös ilmaisi mielellään. Välillä Sally saattoi joutua 

uskonnollisiin kiistoihin kannanottojensa takia.222 

 

Lestadiolaiset olivat syvästi sisäistäneet roolinsa ”Pyhän hengen pappina”, joka sisälsi velvoitteen 

lähetystehtävän toteuttamisesta. Yleensä lestadiolaiset eivät olleet turhan ujoja pyrkiessään 

käännyttämään ihmisiä uskoonsa. He saattoivat ajasta ja paikasta välittämättä kysellä tutuilta ja 

tuntemattomilta heidän sieluntilastaan. Joskus he innostuivat jopa tuomitsemaan uskottomat 

kadotukseen.223 Jenny ei kokenut olevansa ollenkaan hyvä ihmisten käännyttämisessä. Hän olisi 

mieluiten pysynyt kuulijan paikalla ja antanut muiden hoitaa sieluntilasta käytävät keskustelut. 

Samalla hän toivoi, että heidän uusi lähipiirinsä saisi kääntymisen armon. 

 

Lestadiolaisuudelle sekä muille herätysliikkeille oli tyypillistä se, että sosiaaliset kontaktit ja 

seurustelu pyrittiin rajoittamaan samoin uskovien joukkoon. Tämä oli tunnusomaista myös koko 

Thauvónien perheelle, joka piti välit etäisinä uskottomiin sukulaisiin. Sen sijaan lähimmät ja 

rakkaimmat ystävät tulivat liikkeen parista.224 Inarissa Jennyllä ei ollut samanlaista mahdollisuutta 

rajata tuttavapiiriään uskoviin ja uskottomiin. Sosiaalisia kontakteja oli niin vähän, että Jenny 

halusi pitää niistä kiinni. Virkkuloiden seurapiirien avartumisesta kertoo myös se, että he solmivat 

ystävyyssuhteita muutamien saamelaisten kanssa, joihin etelästä tulleet säätyläiset suhtautuivat 

epäluuloisesti. Virkkulat vierailivat Lappiin saavuttuaan inarilaisen lautamiehen Paavali Wallen 

luona, jossa Jenny hämmästyi kodin siisteyttä ja vieraanvaraisuutta225. 

 

MAARIT LESKELÄ-KÄRJEN mukaan uskonnollisuutta ei ole juuri tutkittu siitä näkökulmasta, 

miten se vaikutti naisen toimijuuteen, identiteetin hahmottamiseen tai oman elämäntarkoituksen 

löytämiseen.226 Varsinkin 1800-luvun naisten kohdalla uskontoa ei voi tutkimuksissa 

kategorisoida omaksi osa-alueekseen. Naisten elämässä uskonnolla oli niin merkityksellinen sija 

koko maailmankuvan pohjana, että sitä vasten tarkasteltiin kaikkia elämän alueita.227 Jennyn 

ajatusmaailma kertoo ennen kaikkea siitä, kuinka uskonto kuului kokonaisvaltaisesti hänen 

                                                 
222 Punakivi 2003b, 188. 
223 Lohi 1997a, 658, Kylli 2005, 462 ja Leivo 2001, 108.  
224 Punakivi 2003a, 107. 
225 Kylli 2012a, 238. 
226 Leskelä-Kärki 2006, 205–206. 
227 Markkola 2002, 28.  
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elämäänsä. Jennyn identiteettiin vaikutti voimakkaasti sisäistetty kristillinen vakaumus. Hänen 

elämäntapansa, toimintansa ja sosiaaliset verkostonsa rakentuivat uskonnollisuuden varaan. 

  

Sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna uskonnollisuus sisälsi monia ristiriitaisia elementtejä. 

Useissa tutkimuksissa uskontoa voi naisten toiminnan kannalta tarkastella sekä kahlitsevana että 

toiminnan ja itsensä erittelyn kenttiä avanneena tilana. Uskonnollinen kokemus toteutui samaan 

aikaan sekä hyvin intiimisti että hyvin julkisesti. Uskonnolliset naiset toimivat monilla julkisilla ja 

puolijulkisilla alueilla puhujina, kirjoittajina, osallisina uskonnollisiin rituaaleihin ja yhteisöihin sekä 

vaikuttajina – toisin kuin ehkä muilla elämänalueilla olisi ollut mahdollista.228 Jennyn elämän 

tärkein tavoite oli uskon säilyttäminen. Hän pyrki rakentamaan elämänsä niin, että tavoite 

toteutuisi. Jenny luki hengellistä kirjallisuutta, osallistui seuratoimintaan, kirjoitti kirjeissään 

aktiivisesti uskonelämästään sekä puhutteli ”uskotonta” lähipiiriään kykyjensä mukaan. 

 

Naimattomalle naiselle lestadiolaisuus tarjosi vielä paremman kanavan purkaa yhteiskunnallista 

aktiivisuuttaan. Perheettömällä Sallylla oli Jennyä enemmän aikaa ja mahdollisuuksia 

uskonharjoittamiselle. Sally osallistui mielellään seuroihin sekä kotipaikkakunnallaan että 

kauempana. Hän lähti isänsä tai lestadiolaisten tuttaviensa kanssa usein pidemmille 

seuramatkoille Pohjois-Suomeen, varsinkin jos kyseessä oli isompi kokous, jossa puhui 

nimekkäitä saarnamiehiä. Uskonnollisin motiivein Sally perusteli liittymistään Ruotsissa 

toimineeseen raamattuseuraan, jonka tarkoituksena oli innostaa jäseniään omakohtaiseen 

Raamatun lukemiseen. Hän oli aktiivinen toimija seurassa ja hankki jäseniä eri puolilta Suomea 

keräten heiltä jäsenmaksuja ja jakaen Raamatun lukukortteja. Raamattuseuran lisäksi Sally liittyi 

1880-luvun alussa yhteen Suomen ensimmäisistä raittiusyhdistyksistä, vaasalaiseen 

raittiusseuraan. Liittymisen suurimpana syynä oli lestadiolaiseen herätysliikkeeseen alusta asti 

kuulunut alkoholivastaisuus, jonka myös Sally oli omaksunut.229 

 

Erityisesti Sally innostui herätysliikkeen pyhäkoulutoiminnasta. Vanhat seurakuntien ylläpitämät 

pyhäkoulut olivat olleet lähinnä kansansivistykseen tähtääviä kouluja. Herätysliikkeiden omat 

pyhäkoulut sen sijaan keskittyivät hengelliseen sisältöön ja lasten uskonnollisuuden 

herättämiseen. Sally oli hyvin innostunut pyhäkoulutoiminnasta ja kutsui sitä ”lempiaatteekseen”. 

Opiskellessaan Tukholmassa lääkintätaitoja hän osallistui samalla pyhäkoulunopettajien 

kokoukseen. Kotiin palattuaan Sally aloitti pyhäkoulunpidon Iijoella. Pyhäkoulusta tuli hyvin 

                                                 
228 Leskelä-Kärki 2006, 207. 
229 Punakivi 2003b, 187–188. 
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suosittu, sillä parhaimmillaan lapsia osallistui siihen yli 50. Sally joutui opettamaan heitä useissa 

ryhmissä ja hankkimaan toisen pyhäkouluopettajan avukseen.230 

 

MARKKU IHOSEN mukaan lestadiolaisuus ei ollut pelkästään uskonnollinen herätysliike, vaan 

myös raittiusliike sekä sosiaalinen protestiliike. Sen lisäksi liikkeellä oli alusta asti merkittävä 

vaikutus kannattajiensa identiteettiin. Lestadiolaisuus syntyi alueellisesti, taloudellisesti, 

sosiaalisesti, koulutuksellisesti ja etnisesti marginaalissa olevien liikkeenä. Tätä marginaalisuutta 

korosti jo herätysliikkeen perustaja Lars Levi Laestadius.231 Varsinkin 1870-luvulta lähtien 

lestadiolaisuuteen liittyi myös säätyläisiä. Toisin kuin rahvaaseen kuuluvilla uskonsisarilla, 

säätyläisnaisilla oli koulutusta, aikaa ja varoja monenlaiseen kristilliseen toimintaan. He pystyivät 

esimerkiksi matkustelemaan sekä lukemaan hengellistä kirjallisuutta.232 Varsinkin säätyläisnaisille 

lestadiolaisuus näytti tarjonneen identiteetin ja elämäntarkoituksen löytämisen lisäksi myös 

kanavan aktiiviselle hengelliselle tai yhteiskunnalliselle toiminnalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Punakivi 2003b, 188. 
231 Ihonen 2001, 279–280. 
232 Lohi 1997b. 
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2.2. VAKIINTUMINEN 

 

2.2.1. Kasvava perhe 

Luterilainen uskonnollisuus korosti erityisen paljon ihmisen henkilökohtaista kutsumusta. Naisen 

suurimmaksi kutsumukseksi nähtiin äitiys ja avioliitto.233 Avioliiton katsottiin tulevan täydelliseksi 

vasta lasten syntymien myötä. Aikalaiset näkivät lapset Jumalan lahjoina ja luomuksina, jotka 

yhdistivät aviopuolisot molemminpuoliseen rakkauteen.234 Jennyn ja Viktor Alfredin perhe kasvoi 

Inarin vuosina kolmella lapsella. Vuonna 1879 syntynyt Eino sai puoli vuotta Inariin muuton 

jälkeen pikkuveljen Alfredin, joka syntyi 15. tammikuuta vuonna 1882.235 Perhe kasvoi 

myöhemmin kahdella tytöllä, kun Aili Johanna syntyi 17. maaliskuuta vuonna 1884 ja Hellin Anna 

21. kesäkuuta vuonna 1886.236 

 

Aikalaisten tapaan Jenny suhtautui raskauksiin ja synnytyksiin hyvin pidättyväisesti. Raskaus 

mainittiin kirjeissä vain ohimennen ja salaperäisesti. Useimmiten Jenny kertoi ”odottavansa jotain 

uutta” tai naapurin rouvan ”odottavan pientä vierasta”.237 Synnyttäminen oli 1800-luvun naisille 

pelottava tapahtuma, joka saattoi johtaa kuolemaan.238 Jenny tiedosti synnyttämisen vaarat, 

mutta hänen kirjeistään ei silti välittynyt pelkoa toistuvia raskauksia kohtaan. Enemmänkin Jenny 

piti synnytyksen kivuliaisuutta asiaankuuluvana.239  

 

Vielä 1800-luvun lopulla synnyttäjän avuksi tulivat mahdollisuuksien mukaan äiti tai anoppi. 

Synnytys tapahtui useimmiten kotona, jossa pyrittiin selviytymään omin voimin ilman ulkopuolista 

apua.240 Jenny oli sikäli onnekkaassa asemassa, että hänen äidillään oli lahjoja toimia 

lapsenpäästäjänä sekä mahdollisuus tulla hänen avukseen kaukaiseen Inariin. Emilia Thauvón 

vieraili Inarissa Alfredin ja Aili Johannan syntymän aikoihin. Äiti auttoi Jennyä synnytysten aikana 

sekä monta viikkoa niiden jälkeen, kun Jenny makasi vielä heikkona sängyssä voimatta ottaa 

                                                 
233 Ollila 1998, 35; Häggman 1994, 184. 
234 Räisänen 1995, 94; ks. myös Tuohela 1997, 229. 
235 Oulu-lehti 8.2.1882; Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1838–1889. Inarin seurakunnan arkisto IC: 2. OMA; 
Jenny Virkkula Sally Thauvónille 6.1.1882. A:14. Heikeliana 1. OMA. 
236 Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1838–1889. Inarin seurakunnan arkisto IC: 2. OMA. 
237 Ks. esim. Jenny Virkkula Sally Thauvónille 3.10.1881 ja 14.12.1881. A:14. Heikeliana 1. OMA. 
238 Häggman 1994, 83–84; Hulkko 1993, 72. 
239 Jenny Virkkula Alma Jacobsonille 16.10.1886. Aa: 1/3. Heikeliana 2. OMA.; Jenny Virkkula Sally Heikelille 
5.1.1891. A 2/59. Heikeliana 3. OMA. 
240 Hulkko 1993, 71. 
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osaa arkeen.241 Hellin Annan synnytystä tuli puolestaan avustamaan Sally-sisko, joka oli 

opiskellut sairaanhoitotaitoja 1880-luvun alussa suorittamalla monia lääkintä- ja 

sairaanhoitajakursseja. Samoin kuin Emilia Thauvón, myös Sally toimi Jennyn apuna monta 

viikkoa ennen sekä jälkeen synnytyksen.242 

 

Jennylle lapset olivat hyvin rakkaita ja suloisia. Hänestä he toivat Virkkuloiden muuten hiljaiseen 

elämään väriä ja ääntä sekä poistivat yksinäisyyttä. Jenny katsoi elämänsä rikastuneen 

syntyneiden lasten myötä.243 Tietenkin lapset toivat mukanaan myös paljon työtä, mutta 

tyytymättömyys kasvavaan työmäärään oli vain hetkittäistä: ”Vaikka olen ollut vähän ”ahtaalla” 

toisinaan, olen kuitenkin ollut niin tyytyväinen ja onnellinen poikieni kanssa kun he ovat niin 

terveitä ja kilttejä”.244 Vastasyntyneen lapsen riippuvuus äidistään hellitti kolmen kuukauden 

jälkeen, kun lasta pystyi syöttämään muutenkin kuin imettämällä. Silloin Jenny ajatteli olevansa jo 

voiton puolella ja pystyvänsä keskittymään myös emännöintiin lastenhoidon ohella.245  

 

Jenny ei kirjeissään juuri valitellut äitiyden taakastaan. Muutaman kerran hän mainitsi poikiensa 

olevan niin kovaäänisiä, että korvat olivat koetuksella, mutta muuten Jenny kehui heitä kilteiksi ja 

suloisiksi.246 Jennyn välittämä kuva rauhallisista ja kilteistä lapsista ei ollut täysin 

totuudenmukainen, kuten Jenny myönsi Emilia-äidilleen: 

 

Toki he eivät kuitenkaan ole mitään enkeleitä, vaikka rakkaus on niin sokea, että 

aina tulee puhuttua kuinka suloisia he ovat, toki tulee esiin pieniä riitoja veljesten 

välillä melko usein ja muita pieniä vallattomuuksia, mutta nuhdellaan parhaan 

kyvyn mukaan ja annetaan anteeksi, ja niin ei nähdä mitään muuta kuin että he 

ovat rakastettavia, tämän ymmärtää Mamma omasta kokemuksestaan.247 

 

                                                 
241 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 6.1.1882 ja 21.1.1882. A:14. Heikeliana 1. OMA ja Jenny Virkkula Sally 
Thauvónille 6.4.1884. Aa: 2/5. Heikeliana 2. OMA. 
242 Jenny Virkkula Alma Jacobsonille 29.5.1886 ja 3.9.1886. Aa: 1/3. Heikeliana 2. OMA ja Punakivi 2003a, 90–91. 
243 Ks. esim. Jenny Virkkula Sally Thauvónille 10.10.1881 ja 26.1.1882. A:14. Heikeliana 1. OMA; Jenny Virkkula 
Alma Thauvónille 13.5.1884. Aa: 1/13. Heikeliana 2. OMA; Jenny Virkkula Adéle Sundborgille 23.8.1885. A: 14. 
Heikeliana 1. OMA. 
244 ”Ehuru jag varit litet ”ahtaalla” ibland, har jag ändå varit så nöjd och lycklig med mina gossar då de äro så friska 
och snälla.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 25.8.1883. Aa: 2/4. Heikeliana 2. OMA.  
245 Jenny Virkkula Alma Thauvónille 14.4.1882. Aa: 1/11. Heikeliana 2. OMA; Jenny Virkkula Sally Thauvónille 
3.5.1884. Aa: 2/5. Heikeliana 2. OMA.  
246 Jenny Virkkula Alma Thauvónille 14.10.1883. Aa: 1/13. Heikeliana 2. OMA. 
247 ”Icke äro de ändå några englar, fast kärleken är så blind, att man alltid kommer att tala om huru söta de äro, nog 
förekomma ju små strider bröderna emellan ganska ofta och andra små odygder, men man tillrättaviser efter bästa 
förmåga och förlåter, och så ser man ju åter icke annat än att de äro älskeliga, nog förstå ju Mamma detta af egen 
erfarenhet.” Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 20.10.1883. A: 13. Heikeliana 1. OMA. 
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Kasvava perhe aiheutti sen, että Jenny joutui entistä tiiviimmin sitoutumaan kodinpiiriin. Pienet 

lapset tai lähestyvä synnytys estivät häntä monesti lähtemästä vierailuille saati pidemmille 

matkoille. Oman ajan saaminen jo pelkän kävelyretken tekemiseen oli tiukalla. Virkkuloiden 

aviomiehen ja vaimon rooleissa oli selvä ero, kun pappi joutui työnsä puolesta olemaan paljon 

matkoilla, ja kotona ollessaankin Viktor Alfred kävi useasti metsällä tai kalalla. Vaimon tehtäväksi 

jäi ”kotimiehenä” toimiminen ja yksinäisyyden poteminen.248 Viktor Alfred suunnitteli vuonna 1884 

matkustavansa etelään ja käyvänsä Iijoella, jonne Jenny kovin kaipasi. Koti-ikävästään huolimatta 

hän ei aikonut osallistua matkalle, sillä ”minä en luonnollisesti voi edes ajatella sellaista matkaa, 

koska lapset ovat niin pieniä”.249 Lopulta Viktor Alfred viipyi etelässä yli kolme kuukautta. Samaan 

aikaan Jenny vietti eristynyttä elämää Pielpajärven pappilassa ikävöiden puolisoaan ja aikuisten 

ihmisten seuraa.250 

 

Lasten kasvatus nähtiin vanhempien tärkeimmäksi maanpäälliseksi tehtäväksi. Tavoitteena oli 

kasvattaa heistä siveitä, kohtuullisia, kuuliaisia, uskollisia, hiljaisia, rehellisiä ja ahkeria ihmisiä.251 

Merkittävimpänä kasvatustavoitteena oli istuttaa lapseen kristilliset arvot. Perisyntiajatuksen 

mukaisesti lapsen nähtiin olevan jo syntyessään paha. Kehittyminen hyväksi ihmiseksi edellytti 

vanhemmilta jatkuvaa kasvatusta. Ohjaaminen Jumalan läheisyyteen, rukoilemaan opettaminen 

sekä Jumalan sanan tutuksi tekeminen olivat olennainen osa käytännön lastenkasvatusta. 

Vanhemmilta vaadittiin kasvatuksessaan esimerkillisyyttä sekä toiminnan johdonmukaisuutta.252 

Vuosisadan kuluessa yleistyi uusi romanttinen käsitys lapsista viattomina ja puhtaina 

luonnonihmisinä. Myös kasvatusihanteet muuttuivat sallivammiksi ja lempeämmiksi. Lasta tuli 

ohjata mieluummin rakkaudella kuin rangaistuksen pelolla.253 

 

Säätyläisperheille ja aikakaudelle tyypillisesti juuri äiti oli ensisijaisesti vastuussa 

lastenkasvatuksesta.254 Jenny oli hyvin perillä aikakautensa aatteista ja luki kasvatusohjeita 

erilaisista vanhemmille suunnatuista oppaista. Hänen mukaansa opaskirjat olivat vanhemmille 

                                                 
248 Ks. esim. Jenny Virkkula Sally Thauvónille 10.8.1883. Aa: 2/4. Heikeliana 2. OMA, Jenny Virkkula Sally 
Thauvonille 9.2.1884 ja 3.5.1884. Aa: 2/5. Heikeliana 2. OMA ja Jenny Virkkula Alma Thauvónille 13.5.1884. Aa: 
1/13. Heikeliana 2. OMA. 
249 ”Jag kan naturligtvis icke ens tänka på någon resa, då barnen äro så små.” Jenny Virkkula Alma Thauvónille 
13.5.1884. Aa: 1/13. Heikeliana 2. OMA. 
250 Jenny Virkkula Viktor Alfred Virkkulalle 10.10.1884. A: 14. Heikeliana 1. OMA ja Jenny Virkkula Sally Thauvónille 
3.1.1885. Aa: 2/6. Heikeliana 2. OMA. 
251 Räisänen 1995, 94; Tähtinen 1992, 58, 89, 92. 
252 Tähtinen 1992, 82, 90, 96; ks. myös Koski 2011, 159–161. 
253 Elomaa 1997, 201. 
254 Ollila 1998, 18; Räisänen 1995, 102–103; Koski 2011, 166.  
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korvaamaton apu lasten kasvattamisessa.255 Jenny suhtautui kasvatusvastuuseensa vakavasti. 

Odotukset ja vaatimukset olivat korkealla, ja Jenny purki paineitaan sisarelleen Almalle: 

 

Oi, kyllä lapset ovat kallisarvoisia pieniä vesoja, joille haluaa antaa parhaan 

johdatuksen ja kasvatuksen minkä koskaan voi ja kykenee. Tiedätkö, minä olen 

usein hyvin pettynyt, kun minä näen että voin niin huonosti kasvattaa heitä, mutta 

kun minä en voi saada lohtua muusta, pyydän minä Jumalaa hyväksymään kaiken 

sen minkä minä olen väärin ja epäviisaasti vaikuttanut lapsiin.256  

 

Virkkuloille sekä muille Jennyn sisarusten perheille kristilliset arvot olivat elämän keskeistä 

sisältöä. Lapsille opetettiin perinteisiä kristillisiä arvoja kuten kuuliaisuutta ja jumalanpelkoa. 

Uskontokasvatus aloitettiin aivan pienten lasten kohdalla. Heille kerrottiin Raamatun tarinoita, 

laulettiin hengellisiä lauluja sekä pidettiin perheen yhteisiä hartaushetkiä. Lisänsä uskonnolliseen 

kasvatukseen antoi lestadiolainen uskonnäkemys, jonka mukaan lastenkasvatuksen keskeisin 

tavoite oli saada lapset säilymään oikeassa uskossa.257 

 

Eino oli alle kolme vuotta, kun Jenny kertoi hänen olevan hyvin kiinnostunut eräästä Raamatun 

kertomuksesta: ”Eino odottaa jo mutteria, että puhus Jeesuksesta ja veneestä kuin Pietari sai 

paljon kaloja. Hän kuuntelee niin mielellään ja minä tiedän vanhastaan että täti on hyvä 

kertomaan”. Jenny tunsi huonoa omaatuntoa, kun hänellä ei aina ollut aikaa kertoilla 

kiinnostuneelle pojalle Raamatusta.258 Eino opetettiin pienestä pitäen käymään kirkossa, missä 

hän tarkkaili isäänsä saarnaamassa. Kotona hän leikki pappia puhumassa saarnastuolissa.259 

Perinteisen kristillisen kasvatuksen lisäksi Virkkuloiden lapset kasvatettiin lestadiolaisuuteen. 

Jenny kertoi kirjeessään kuinka hänen täytyi sydämellisesti nauraa pikku Alfredilleen, joka 

innostui käyttämään leikeissään lestadiolaisten päästönsanoja: ”Tynnit anteekki”.260 

 

                                                 
255 Ks. esim. Jenny Virkkula Sally Thauvónille 16.10.1885. Aa: 2/6 ja 10.12.1886. Aa: 2/7. Heikeliana 2. OMA; Jenny 
Virkkula Alma Jacobsonille 11.12.1886. Aa: 1/3. Heikeliana 2. OMA. 
256 ”O, nog äro de barnen dyrpara små telningar, hvilka man önskade gifva den bästa ledning och uppfostran man 
någonsin kunde och förmådde. Wet du, jag är ofta mycket bedröfvad, då jag ser att jag så illa kan uppfostra dem, 
men då jag ej kan trösta mig med annat, beder jag Gud godtgöra allt hvad jag orätt och ovisligt inverkat på barnen.” 
Jenny Virkkula Alma Jacobsonille syys-lokakuussa 1885. Aa: 1/3. Heikeliana 2. OMA. 
257 Punakivi 2003a, 67, 94. 
258 ”Eino väntar redan mutteria, että puhus Jeesuksesta ja veneestä kuin Pietari sai paljon kaloja. Han hör så gerna 
och jag vet af gammalt att moster är god att berätta.” Jenny Virkkula Alma Thauvónille 17.6.1882. Aa: 1/11. 
Heikeliana 2. OMA ja Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 14.6.1884. A: 13. Heikeliana 1. OMA. 
259 Jenny Virkkula Alma Thauvónille 14.10.1883. Aa: 1/13. Heikeliana 2. OMA. 
260 Jenny Virkkula Alma Thauvónille 13.5.1884. Aa: 1/13. Heikeliana 2. OMA. 
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Äitiyden ihanne 1800-luvun lopun Suomessa oli hyvin vaativa. Äideiltä edellytettiin uhrautumista, 

hoivaamista ja huolehtimista. Naisen tuli asettaa muiden palveleminen ja hyvinvointi 

päämääräkseen ja toimia mahdollisimman epäitsekkäästi.261 EEVA PUNAKIVEN mukaan Jenny 

Virkkula oli Thauvónin sisarista juuri se, joka vastasi parhaiten aikakauden äiti-ihannetta. Myös 

muut Thauvónit olivat sitä mieltä, että hän oli esimerkillinen äiti, joka uhrasi itsensä kokonaan 

lastensa vuoksi.262 Jennyn kirjoittamista kirjeistä välittyy kuva rakastavasta ja hellästä äidistä, 

joka asetti lastensa sekä aviomiehensä edut aina oman hyvinvointinsa edelle. Kasvattajana 

Jenny oli tietoinen aikakauden vaatimuksista. Hän luki paljon lastenkasvatukseen liittyvää 

opaskirjallisuutta. Jenny korosti kasvatuksessaan kristillisiä arvoja ja lisäsi niihin lestadiolaisen 

sävyn. Kasvava perhe sitoi Jennyn tiiviisti kotiin ja Inariin. Vaikka syntyvät lapset lisäsivät hänen 

työtaakkaansa, poistivat nämä samalla myös hänen yksinäisyyttään ja tekivät elämän 

rikkaammaksi. 

 

2.2.2. Rakastava vaimo 

Vaikka äitiyteen kohdistuneet paineet 1800-luvun lopun Suomessa olivat valtavat, ei naisia 

päästetty avioliiton saralla yhtään sen helpommalla. Aikalaisten ihanteena oli kristillinen 

rakkausavioliitto, joka oli solmittu molemminpuolisesta rakkaudesta. Samalla puolisoiden tuli 

ymmärtää, että avioliitto ei tarkoittanut pelkästään rakkautta, vaan myös koettelemuksia ja 

pettymyksiä. Avioliittoa verrattiin kasvatuslaitokseen, jossa molempien osapuolten tuli oppia 

kärsivällisyyttä toinen toistaan kohtaan. Tärkeitä olivat molemminpuolinen anteeksianto, 

luottamus ja kunnioitus.263 Rakkaus ei ollut itsekästä, vaan vakavaa ja velvollisuudentuntoista 

toisen huomioimista. Onnellisen avioliiton takeena olivat naisen ja miehen erilaiset tehtävät ja 

velvollisuudet. Kyse ei ollut tasa-arvoisesta aviosuhteesta, vaan naisen ajateltiin olevan onnellisin 

katsoessaan miestään ylöspäin. Nainen oli myös taloudellisesti ja emotionaalisesti riippuvainen 

miehestään. Miehelle rakkaus näyttäytyi ennen kaikkea vakavana vastuuna, jossa rakkaus 

todistettiin kyvyllä elättää perheensä. Edelleen aviomies oli perheen ehdoton auktoriteetti.264 

 

Naisella oli velvollisuus alistua miehensä tahtoon. Jumalallisessa avioasetuksessa vaimo oli 

annettu miehelle avuksi ja tueksi arkielämän iloissa ja suruissa. Naisen aviomiestä kohtaan 

osoittamalla rakkaudella ajateltiin olevan miestä ja kodin ilmapiiriä jalostava sekä sivistävä voima. 

                                                 
261 Ollila 1998, 24. 
262 Punakivi 2003, 65–66. 
263 Räisänen 1995, 90, 92–93; Elomaa 1997, 186, 190. 
264 Häggman 1994, 99–102. 
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Vaimolla katsottiin olevan erityisiä velvollisuuksia, joiden avulla hän huolehti aviomiehensä 

tarpeista ja hyvinvoinnista. Kristillisen rakkausavioliiton onnen ja rakkauden ylläpito nähtiin siis 

ennen kaikkea naisen velvollisuudeksi.265 Thauvónin tyttäret suhtautuivat avioliittoon aikalaisten 

tapaan hyvin vakavasti ja velvollisuudentuntoisesti. Siskokset lukivat avioliitto-oppaita, joista heille 

tuttuja teoksia olivat Onnellisen avioliiton ehdot sekä Tokologi – en bok för hvarje kvinna.266  

 

Jennylle avioliitto merkitsi ”uuden maailman avautumista”.267  Naimisiinmenon myötä hän irtaantui 

vanhemmistaan ja perusti oman kodin aviomiehensä kanssa. Uudesta kodista tuli Jennyn perhe-

elämän keskus lapsuudenkodin sijaan. Avioliitto tarkoitti vanhan elämäntavan loppumista ja 

uudenlaisen elämäntavan alkua, jossa Jenny omaksui vaimon, äidin ja emännän velvollisuudet. 

Avioliiton myötä Jennyn tulevaisuus oli turvattu, kun aviomies Viktor Alfredin tehtäväksi tuli elättää 

vaimonsa ja syntyvät lapset. 

 

Jennyn tavoitteena oli hioa hänestä ja Viktor Alfredista sellainen kokonaisuus, jossa toista ei 

voinut erottaa toisesta. Hän halusi tuntea ja tietää kaikki aviopuolisonsa ajatukset ja mieltymykset 

sekä lujittaa heidän yhteenkuuluvuuden tunnettaan. Ilmeisesti avioliiton alku oli ollut kuitenkin 

pettymys hänen suuriin tavoitteisiinsa nähden. Jennyn Alma-sisaren kihlauutiset vuonna 1885 

saivat hänet varoittelemaan Almaa, ettei tämä asettaisi odotuksiaan liian korkealle. Jennystä 

yhteen hioutuminen oli vuosien projekti. Varsinkin alussa avioparin välille tuli paljon 

väärinymmärryksiä, joten myös anteeksiantoa tarvittiin paljon:  

 

- - kenties se on tarpeetonta että minä kirjoitan Sinulle kaikesta tästä, kenties 

Teidän luonteenne eivät ole niin erilaisia kuin meidän, niin että hioutuminen ei tule 

olemaan niin vaikeaa. Minua on Alfred saanut monesti aivan kasvattaa, ja se on 

ollut niin hyvä. - - Minä olin jälleen tuhlaileva, niin että Alfred on tällä alueella 

saanut paljon työskennellä kanssani, mutta olen tullut paremmaksi.268 

 

Aikalaisten tapaan Jenny halusi kokea täydellisen yhteisymmärryksen aviopuolisoiden välillä, 

mutta joutui toteamaan, että heidän luonteensa olivat liian erilaiset. Jenny korosti Almalle vaimon 

                                                 
265 Räisänen 1995, 100, 106, 108. 
266 Punakivi 2003a, 19. 
267 Jenny Virkkula Alma Thauvónille 5.7.1885. A: 2/58. Heikeliana 3. OMA. 
268 ”- - kanske det är onödigt att jag skrifver till Dig om allt detta, kanske Edra naturer icke äro så olika som våra, så 
att slipningen icke blifver så svår. Mig har Alfred i många fall fått alldeles om uppfostra, och det har varit så bra. - - 
Jag åter var slösaktig, så att Alfred på detta håll fått mycket arbeta med mig, men bättre har jag blifvit.” Jenny 
Virkkula Alma Thauvónille 5.7.1885. A: 2/58. Heikeliana 3. OMA. 
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nöyrtymistä aviomiehen tahdon edessä. Hän katsoi Viktor Alfredia ylöspäin ja piti hyvänä sitä, 

että aviomies oli jaksanut häntä kärsivällisesti opastaa paremmaksi vaimoksi. 

 

Vaikka Jennystä ja Viktor Alfredista ei kehittynytkään täydellisen yhteenkuuluvaa paria, olivat 

heidän välinsä lämpimät ja rakastavat. Kirjeissään Jenny kutsui miestään hellittelynimillä ”gubben 

lilla”, ”min egen älskade vän”, ”kära vän” tai ”söta pappa”. Aviopari oli tottunut puhelemaan 

toistensa kanssa monenlaisista asioista. Kirjeissään Viktor Alfredille Jenny kuvasi tarkasti 

arkeaan. Yleensä hänen kirjeissään käsiteltiin lasten kuulumisia, leipomista, käyneitä vieraita 

sekä kutomisprojekteja.269 Herttaisen huolehtivaan tapaansa Jenny piti huolta Viktor Alfredista 

myös tämän poissa ollessa: 

 

- - vien myös Utsjoen postiin Sinulle yhden rasian, johon panen vähän evään 

apua, sillä arvaan että kaikki Sinulla rupee loppumaan. - - Panen myös vähän 

tuoretta voita ja korppuja, ja kaksi paria puhtaita sukkia, silmipyhkeen ja 

hammasporstan. Jos voisin arvata mitä vielä tarvitset niin lähettäisin, vaan panen 

nyt mitä ymmärrän, ehkäpä nämätkin maistuvat hyvältä kuin tulevat kotua, omalta 

ystävältäs.270 

 

1800-luvun lopussa aviopuolisoiden välinen rakkaussuhde ja keskinäiseen kiintymykseen 

nojautuva ydinperhe ruokkivat perheenjäsenten intiimejä tunne- ja riippuvuussuhteita. 

Symbioottinen yhteiselo emotionaalisesti läheisessä ja sosiaaliseen riippuvuuteen rakentuvassa 

perhemallissa aiheutti täydellistä riippuvuutta vaimolle, joka saattoi ahdistua suunnattomasti, kun 

fyysinen läheisyys vaikka vain tilapäisesti rikkoutui.271  

 

Vuosien kuluessa Jenny joutui olemaan useasti erossa Viktor Alfredistaan, joka työnsä ja 

lestadiolaisuuden puolesta matkusti paljon. Jenny ei koskaan varsinaisesti tottunut siihen, että 

aviomies oli poissa. Joka kerta hän odotti tämän kotiintuloa ahnaasti ja huolestui, jos saapuminen 

viivästyi. Pisimpään puolisot olivat erossa toisistaan vuonna 1884, kun Viktor Alfred lähti 

Kuopioon suorittamaan pastoraalitutkintoa. Matka venyi yli kolmen kuukauden mittaiseksi. Neljä 

päivää miehensä lähdön jälkeen Jenny kirjoitti: ”- - minä olen ollut niin hyvällä tuulella siitä lähtien 

                                                 
269 Ks. esim. Jenny Virkkula Viktor Alfred Virkkulalle 10.10.1884 ja 26.10.1884. Aa: 2/13. Heikeliana 2. OMA. 
270 Jenny Virkkula Viktor Alfred Virkkulalle 16.3.1887. A: 13/3. Heikeliana 1. OMA. 
271 Sulkunen 1995, 91. 
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kun Sinä matkustit, ja en ole itkenyt yhtään kertaa, ajattele niin kiltti minä olen ollut!”.272 Hyvästä 

alusta huolimatta jo viikon kuluttua Jenny oli valmis luovuttamaan urheasta asenteestaan:  

 

Kyllä minun täytyy tunnustaa että minulla on toisinaan ollut ikävä sinua, ja että 

minä olen viikon kuluessa itkenyt myös muutamia kertoja, koska minä välillä olen 

tuntenut itseni niin yksinäiseksi ja hylätyksi.273 

 

Monien 1800-luvun lapsien suhde isäänsä oli pelokkaan kunnioittava. Perheenisän piti rakastaa 

perhettään, mutta samalla olla myös luja ja ankara.274 Viktor Alfred oli varsin osallistuva isä, joka 

otti osaa lastenhoitoon. Hän piti lapsia sylissään, leikki ja teki retkiä heidän kanssaan.275 Isän 

poissaolo oli ikävää myös lapsille, jotka olivat tottuneet hänen läsnäoloonsa. Jenny kirjoitti 

aviomiehelleen muutaman vuoden ikäisestä pikku Alfredista, joka ei yhtään ymmärtänyt missä isä 

oli. Monesti hän sanoi äidilleen: ”Menemmä sieltä kamarista hakemaan pappaa, se nukkuu 

siellä.”276 Myös muut lapset kaipasivat isäänsä hänen poissa ollessaan:  

 

Sen saat uskoa, että Hellin on Pappaa muistanut. Pappa on ensimmäinen sana 

joka aamu kuin Hellin herää, ja viimeinen illalla kuin silmät jo uneen vaipuu. - - nyt 

olemme saaneet viettää täällä niin hiljaista ja rauhallista kotielämää ett’ en ole 

saattanut muuta kuin toivoa että Sinäkin olisit täällä kanssamme jakamassa tätä 

hauskuutta.277 

 

Odottaminen oli Jennylle tuskastuttavaa. Aika tuntui pitkältä ja olo yksinäiseltä. Kun Viktor Alfred 

saapui retkiltään kotiin, Jennylle koitti ”herrain päivät”. Vihdoin hän sai jälleen nauttia toisen 

aikuisen seurasta: ”Kyllä nyt on niin hauskaa saada ukko kotiin jälleen, ja hän on niin hyvä minua 

kohtaan. Meillä on nyt niin hyvä kaikin tavoin”.278 

 

                                                 
272 ”- - jag har varit vid så godt mod alltsedan Du reste, och icke gråtit en enda gång, tänk så snäll jag varit!” Jenny 
Virkkula Viktor Alfred Virkkulalle 10.10.1884. Aa: 2/13. Heikeliana 2. OMA. 
273 ”Nog måste jag bekänna att jag har mycket ledsamt efter Dig ibland, och att jag i veckan gråtit också några 
gånger, då jag ibland kännt mig så ensam och övergifven.” Jenny Virkkula Viktor Alfred Virkkulalle 10.10.1884. Aa: 
2/13. Heikeliana 2. OMA. 
274 Elomaa 1997, 205; Tuohela 1997, 238. 
275 Ks. esim. Jenny Virkkula Alma Thauvónille 14.4.1882. Aa: 1/11. Heikeliana 2. OMA, Jenny Virkkula Sally 
Thauvónille 3.5.1884. Aa: 2/5. Heikeliana 2. OMA ja Jenny Virkkula Sally Thauvónille 3.1.1885. Aa: 2/6. Heikeliana 2. 
OMA. 
276 Jenny Virkkula Viktor Alfred Virkkulalle 10.10.1884. Aa: 2/13. Heikeliana 2. OMA. 
277 Jenny Virkkula Viktor Alfred Virkkulalle 16.3.1887. A: 13/3. Heikeliana 1. OMA. 
278 ”Nog är dett ju så roligt att hafva gubben hemma igen, och han är så god emot mig. Wi hvafva nu så bra på allt 
sätt.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 3.1.1885. Aa: 2/6. Heikeliana 2. OMA. 
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Syksyllä vuonna 1885 Jenny oli asunut Inarissa yli neljä vuotta käymättä kertaakaan 

lapsuudenperheensä luona Iijoella. Yllättäen lokakuussa Viktor Alfred alkoi puhella vaimolleen 

tämän mahdollisuudesta lähteä käymään Iijoella, jos hän jäisi kotiin hoitamaan lapsia Jennyn 

vierailun ajaksi. Matka toteutui marraskuussa. Jenny otti vanhimman lapsensa Einon mukaansa 

ja jätti Alfredin ja Ailin isälleen hoidettaviksi. Jenny ja Eino viipyivät matkallaan vajaat kaksi 

kuukautta. Tällä kertaa Viktor Alfred sai kokea, minkälaista oli ikävöidä poissaolevaa 

aviopuolisoaan. Matka kokonaisuudessaan oli onnistunut. Jenny tapasi muun muassa veljensä 

Emilin vaimon Alman, jota hän ei ollut aikaisemmin nähnyt.279 

 

Kotiinpaluu oli tunteikas hetki, kun Viktor Alfred sekä Alfred ja Aili juoksivat Jennyä ja Einoa 

vastaan järven jäälle. Kirjeessään äidilleen Jenny kertoi ”- - kuinka onnellinen olinkaan kun minä 

jälleen sain sulkea heidät syliini!”. Jenny kiitteli kovasti puolisonsa suhtautumista koko matkaan ja 

sen kestoon. Jennyn mielestä aviomies oli ollut hänen poissaolonsa ajan kiltti, eikä ollut halunnut 

riidellä tai muuten huolestuttaa häntä. Kotiinpaluun jälkeen Viktor Alfred oli ollut iloinen kaikesta 

hyvästä, mitä vaimo oli kokenut, ”mutta sanoi kuitenkin olevansa iloisin saadessaan eukon 

kotiin”.280 Matka oli tehnyt Jennyn mielelle oikein hyvää ja nyt hän iloisin mielin jaksoi jatkaa arkea 

tuntureiden keskellä:  

 

Ah! Kuinka onnellinen minä olen omistaessani sellainen hyvän ja mukavan 

rauhaisan kodin täällä tuntureiden keskellä, mukaan lukien sellainen hyvä ja 

mainio ukko, ja terveet rakastettavat lapset, ja sen lisäksi Jumalan runsas 

siunaus!281 

 

Yleisesti ottaen 1800-luvun naimisissa olevista naisista välittyi kiitollisuus rakkaudesta, jonka he 

saivat kokea kohdalleen. He kiittivät miehiään ja Jumalaa onnesta, että olivat naimisissa.282 

Aikalaistensa tavoin Jenny tunsi olonsa kiitolliseksi, kun hän oli saanut niin hyvän miehen ja 

rakastettavat lapset omakseen. Aviorakkaus oli hänen osaltaan kunnioittavaa ja alistuvaa. 

 

                                                 
279 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 16.10.1885 ja 15.11.1885. Aa: 2/6. Heikeliana 2. OMA ja Jenny Virkkula Alma 
Jacobsonille 17.12.1885. Aa: 1/3. Heikeliana 2. OMA. 
280 ”- - huru lycklig var jag ej då jag åter fick sluta dem i mina armar!” ja ”men sade sig dock vara gladast öfver att 
hafva fått gumman hem.” Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 17.1.1886. A: 14. Heikeliana 1. OMA. 
281 ”Ack! huru lycklig jag är öfver att ega ett sådant godt och trefligt fridhem här uppe bland fjellen, med en sådan god 
och präktig gubbe, och de friska älskliga barnen, och dertill Guds rika välsignelse!” Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 
17.1.1886. A: 14. Heikeliana 1. OMA. 
282 Häggman 1994, 100; Elomaa 1997, 192, 212. 
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Viktor Alfred oli Virkkulan perheessä selvä auktoriteetti. Hänen auktoriteettiasemastaan kertoo 

jotain myös se, että Thauvóneiden toistuvista pyynnöistä huolimatta hän ei hakenut etelämpänä 

olevia virkoja, koska viihtyi itse Lapissa.283 Jenny elätteli toiveita etelään muutosta, mutta joutui 

hiljaisuudessa tyytymään osaansa. Hänestä heidän Inarissa olonsa oli kiinni ”Jumalan 

tahdosta”.284 Todellisuudessa Virkkuloiden pitkään Lapissa oloon vaikutti enemmän Viktor 

Alfredin päättäväisyys kuin Jumalan vaikutus.  

 

Naiselle Lappi oli haastavampi paikka asua kuin miehelle, koska lapset sitoivat äitinsä kodin ja 

harvojen naapurien piiriin. Viktor Alfredin elämä oli paljon vapaampaa. Hänellä oli omat 

työmatkansa sekä metsästys- ja kalastusretkensä. Seuramatkoillekin Viktor Alfred osallistui 

vaimonsa yksinäisyyden kustannuksella. Lisäksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli sijaitsi niin 

kaukana, ettei se voinut samalla tavalla puuttua Viktor Alfredin viran hoitamiseen kuin 

Haukiputaalla ja Rautiossa.  

 

2.2.3. Naisellinen elämänrytmi 

Inarin vuosina Jennyn elämää rytmitti uuvuttava pimeän ja valon ajan vaihtelu. Kaamosta varten 

piti tehdä paljon etukäteistyötä, koska sen aikana pikkutarkka työnteko oli mahdotonta. 

Joulukuussa pimeys oli lohduttomimmillaan: ”Pimeys joka nyt alkaa olla pahimmillaan, on hyvin 

raskasta ja ikävää, mutta pian alkaa taas valjeta”.285 Onneksi pappilassa oli riittävästi öljyä ja 

kynttilöitä, joiden avulla pimeästä ajasta voitiin tehdä vähän valoisampi.286 Elämä helpottui sitä 

mukaan, kun valonmäärä lisääntyi. Kesällä lapset pääsivät ulos leikkimään koko päiväksi, ja 

luonto oli kauneimmillaan. Jenny kuvaili kirjeessään kesäaikaa sanoilla: ”Lappi on nyt melkein 

paratiisi”.287 

 

Säätyläisnaisten tyypillinen elämänrytmi 1800-luvun lopussa muodostui työnteon ja odottamisen 

vaihtelusta. Työ kodinpiirissä oli usein kiireen täyttämää. He saattoivat samanaikaisesti tehdä 

useita töitä siirtyen tehtävästä toiseen ja palaten myöhemmin aikaisemman askareen pariin. 

Aikataulua sekoittivat sopimattomaan aikaan tulleet yllätysvieraat, joiden viihdyttäminen keskeytti 

                                                 
283 Ks. esim. Jenny Virkkula Sally Thauvónille 15.11.1885. Aa: 2/6. Heikeliana 2. OMA. 
284 Jenny Virkkula Alma Thauvónille 5.7.1885. A: 2/58. Heikeliana 3. OMA; Jenny Virkkula Alma Jacobsonille 
16.10.1886. Aa: 1/3. Heikeliana 2. OMA. 
285 ”Mörkret som nu börjar vara som värst, är bra tungt och ledsamt, men snart börjar det ju ljusna.” Jenny Virkkula 
Sally Thauvónille 8.12.1883. Aa: 2/4. Heikeliana 2. OMA. 
286 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 29.11.1884. Aa: 2/5. Heikeliana 2. OMA. 
287 ”Lappmarken är nu nästan ett paradis.” Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 2.6.1883. A: 13. Heikeliana 1. OMA. 
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työnteon. Runsaasta työnteosta huolimatta naisten elämään sisältyi myös odottamista. Sellaisia 

hetkiä syntyi esimerkiksi silloin, kun odotettiin vieraiden saapumista tai miesväen paluuta 

virkamatkoilta.288 Jennyn Inarissa viettämät vuodet järjestäytyivät juuri työnteon ja odotuksen 

ympärille. Kasvavan perheen myötä emännän työmäärä aina vain lisääntyi. Aika kului nopeasti, 

kun työnteko ei sallinut hengähdystaukoja ajattelemista varten. Varsinkin vaatehuolto oli loputon 

työmaa. Vuosien kuluessa Jennyllä ei ollut enää aikaa neuloa sukkia, vaan hän joutui pyytämään 

kutomisapua äidiltään ja muilta sukulaisiltaan, joilla oli enemmän aikaa.289  

 

Miehen ja naisen osuus perinteisessä yhteiskunnassa muotoutui useimmiten hyvin 

tarkoituksenmukaisesti kotitalouden tarpeiden mukaan. Mies oli aina se, joka oli pakotettu 

liikkumaan viikkoja ja kuukausia kestävillä matkoilla. Pappissäädyssä niin rovastit kuin 

kappalaiset matkustivat ympäri pitäjiä, joissa liikenneyhteydet saattoivat olla hyvinkin huonot. 

Varsinkin miehen poissa ollessa talous oli kokonaan vaimon harteilla. Vaimo huolehti ja vastasi 

lapsista, naispuolisesta palvelusväestä, karjasta, ruokataloudesta ja vaatehuollosta. 

Pienemmissäkin taloissa tarvittiin palvelusväkeä, mutta herraskartanoissa, pappiloissa ja suurissa 

maalaistaloissa palvelusväen määrä saattoi nousta huomattavaksi. Nuorten piikojen 

kasvattaminen ja sivistäminen lisäsivät jälleen emäntään kohdistuvia paineita.290 Aluksi 

Virkkuloiden talouteen kuului vain yksi piika, mutta myöhemmin heidän määränsä kasvoi 

neljään.291 Työmäärään nähden piikoja olisi voinut olla enemmän. Elämä muuttui 

työntäyteisemmäksi yhdenkin piian sairastuessa. Omien töiden lisäksi ei ollut helppoa suoriutua 

sairaana olevan tehtävistä.292  

 

Nouseva keskiluokka kritisoi kovasti yläluokan toimettomia naisia, jotka heidän mukaansa 

välittivät vain pinnallisista huvituksista ja seuraelämästä. Kunnollisen perheenemännän tuli sen 

sijaan omistautua kotinsa tehokkaalle ja tunnolliselle hoitamiselle.293 Niin Jennylle kuin muillekin 

Thauvónin naisille toimettomuus oli tuntematon käsite. Naisväki teki työtä aamusta iltaan. Myös 

iltahartauksien tai kesäretkien aikana naiset pitivät ompelukset sylissään.294 Työmäärää lisäsi 

omavaraisuus, joka oli tyypillistä 1800-luvun ajan kaikille kotitalouksille torpasta herraskartanoon 

                                                 
288 Ollila 2000, 49–50. 
289 Ks. esim. Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 12.7.1884. A: 13. Heikeliana 1. OMA, Jenny Virkkula Sally 
Thauvónille 1.11.1885. Aa: 2/6. Heikeliana 2. OMA ja Jenny Virkkula Sally Thauvónille 3.4.1887. A:16. Heikeliana 1. 
OMA. 
290 Klinge 1997, 101. 
291 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 10.12.1886. Aa: 2/7. Heikeliana 2. OMA. 
292 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 21.2.1887. A:16. Heikeliana 1. OMA. 
293 Elomaa 1997, 196. 
294 Punakivi 2003a, 55–56. 
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ja pappilasta kaupunkilaistalouteen. Vaatteet ommeltiin kotona, mutta kankaita saatettiin ostaa 

valmiina.295 Lapissa omavaraisuus oli täysin omaa luokkaansa. Kankaita ei juuri ollut saatavilla 

vaatteista puhumattakaan: 

 

Täällä Inarissa olen todella perehtynyt taitoon kutoa, sillä täällä se ei ole niin kuin 

muualla, että lähdetään kylälle, täällä saa luvan tehdä itse kaiken. - - Paljon muuta 

hyödyllistä minä olen saanut oppia täällä.296 

 

Omavaraistalous oli naisten vastuulla ja kyse oli heidän työpanoksestaan. Kankaiden kudonnan 

ja ompelun lisäksi omavaraistalouteen kuuluivat kotieläinten sekä kasvimaan hoito.297 Jennyn 

puutarha oli tärkeä lisä perheen ruokataloudelle. Lapin säistä johtuen puutarhatyöt sujuivat 

vaihtelevalla menestyksellä. Perunat istutettiin maahan kesän alussa järven ollessa vielä jäässä. 

Hyvänä kesänä Virkkulat saivat 16 tynnyrillistä isoja perunoita.298 Puutarhanhoidon lisäksi 

varsinkin alkuvuosina Jenny oli innokas marjastaja.299 

 

Kotitaloustöiden ohessa emännän tuli huolehtia vieraiden vastaanottamisesta ja 

viihdyttämisestä.300 Pappilan väki joutui ottamaan vieraita vastaan melko usein. Varsinkin 

juhlapyhien aikaan pappilaan majoituttiin joukolla. Joskus kestittiin oikein korkea-arvoisia vieraita, 

kun esimerkiksi piispa tuli kylään.301 Alkuvuosien epävarmasta emännästä ei enää Inarin vuosina 

ollut tietoakaan, vaan Jennystä harjaantui osaava emäntä, joka otti mielellään vieraita vastaan ja 

seurusteli heidän kanssaan. Helmikuussa vuonna 1883 Pielpajärven pappila täyttyi säätyläisistä, 

kun Inarista tutun herrasväen lisäksi paikalle saapuivat muun muassa rovastit Porthan ja 

Mellenius, kihlakunnantuomari Hjelt sekä virkamiehet Möller ja Bäcklund. Yhteensä herrasmiehiä 

oli 12, joiden lisäksi kestittävänä oli paikalle saapunut rouvasväki. Emännälle tilanne oli tietenkin 

vaativa, mutta Jennystä ”kaikki sujui niin erinomaisen hyvin”.302 Rakkaimmat vieraat olivat niitä, 

                                                 
295 Klinge 1997, 105. 
296 ”Här i Enare har jag rigtigt kommit in i konsten att spinna, ty här är det icke som annorstädes, att man gifver ut i 
byn, man får lof att sjelf göra allt. - - Mycket annat nyttigt har jag äfven fått lära mig här.” Jenny Virkkula Alma 
Thauvónille 14.10.1883. Aa: 1/13. Heikeliana 2. OMA. 
297 Ollila 2000, 19. 
298 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 25.8.1883. Aa: 2/4. Heikeliana 2. OMA, Jenny Virkkula Sally Thauvónille 
31.5.1884. Aa: 2/5. Heikeliana 2. OMA, Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 14.6.1884. A: 13. Heikeliana 1. OMA, 
Jenny Virkkula Sally Thauvónille 20.9.1884. Aa: 2/5. Heikeliana 2. OMA ja Jenny Virkkula Sally Thauvónille 
19.9.1887. A:16. Heikeliana 1. OMA. 
299 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 14.9.1881. A:14. Heikeliana 1. OMA. 
300 Ollila 2000, 50. 
301 Punakivi 2003a, 60. 
302 ”allt gick så utmärkt bra.” Jenny Virkkula Alma Thauvónille 18.2.1883. Aa: 1/12. Heikeliana 2. OMA; ks. myös 
Jenny Virkkula Sally Thauvónille 31.10.1888. A: 16. Heikeliana 1. OMA.   
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joilta sai seuran lisäksi myös hengellistä ravintoa. Jennystä oli mukavaa kahvitella Kyröstä 

saapuneiden lestadiolaisten emäntien kanssa. Varsinkin pitkien yksinäisyyskausien jälkeen 

rakkaat uskonsisaret virkistivät Jennyn mieltä.303 

 

Työntäyteisen elämän vastapainona olivat ne odottamisen hetket, kun Jenny odotti aviomiestään 

tai vieraita saapuviksi. Silloin aika tuntui pitkältä. Sally-siskon vuoden mittainen vierailu Inarissa 

sai Jennyn tuntemaan, että aika kului nopeasti, kun oli seuraa. Vierailun päätyttyä aika tuntui 

pysähtyvän hetkeksi. Virkkulat olivat Sallyn tai Emilia Thauvónin vierailujen päätyttyä monta 

päivää surullisia ja melankolisia ennen kuin saivat kiinni arkirytmistään. 304 

 

Inarissa olonsa ajan Jenny etsi vastauksia kysymykseen, miksi Jumala oli lähettänyt heidät 

Lappiin. Vastaukset kiertyivät aina uskonelämän ympärille. Jenny koki, että Inarin aika oli tehnyt 

Virkkuloiden hengelliselle elämälle hyvää.305 Erityisesti häntä ilahdutti huomata aviomiehensä 

hengellisyydessä tapahtunut muutos. Aikaisemmin Viktor Alfred oli ollut hyvin kiinnostunut toisten 

sielujen pelastamisesta, kun taas oman sielunelämän pohtiminen oli jäänyt vähemmälle. Inarissa 

Viktor Alfred kääntyi enemmän sisäänpäin ja kiinnitti huomionsa omaan hengellisyyteensä:  

 

Oi, mitä pitäisittekään hänen muuttumisestaan, jos nyt saisitte kuulla häntä; 

puoluehenki on mennyt tiehensä, ja hyvin vapaa Alfred on nyt n. s. knoppeihin 

nähden, oivaltaen entisen intonsa olleen epäviisasta.306 

 

Alun vaikeuksien jälkeen myös Jenny viihtyi Inarissa kohtalaisesti ja oppi nauttimaan elämästään 

tunturien keskellä:  

 

Olen niin onnellinen ja kiitollinen Jumalalle joka on antanut minulle niin sievän 

kodin, hyvän miehen ja kaksi rakasta pientä poikaa! Suurin onni on kuitenkin 

saada omistaa Jeesus, ja hänessä kaikki! - - Niin myös tämä meidän muuttomme 

tänne ylös korkealle, vaikka se aluksi tuntui merkilliseltä että Jumala halusi saada  

                                                 
303 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 20.9.1884 ja 8.12.1884. Aa: 2/5. Heikeliana 2. OMA. 
304 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 7.3.1882. A: 14. Heikeliana 1. OMA, Jenny Virkkula Hilda Carlssonille 4.11.1882. 
A: 2/56. Heikeliana 3. OMA ja Jenny Virkkula Sally Thauvónille kesä 1883. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA. 
305 Jenny Virkkula Hilda Carlssonille 4.11.1882. A: 2/56. Heikeliana 3. OMA. 
306  ”O, hvad ni skulle tycka han förändrats, om ni nu finge höra honom; partiandan har rest sin kos, och mycket 
liberal är Alfred nu angående de s. k. knopparna, ofver hvilka han nu isett sitt förra ovisa nit.” Jenny Virkkula Sally 
Thauvónille 28.5.1882. A: 14. Heikeliana 1. OMA. 
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meidät niin syrjään, mutta se kääntyi hyödyksemme ja parhaaksemme 

hengellisessä ja maallisessa suhteessa. - - me viihdymme erinomaisen hyvin 

täällä ja rakastamme tätä hiljaista elämää.307 

 

Jennyn hyvin positiiviseen tilannearvioon saattoi kirjoittamishetkellä vaikuttaa hänen sisarensa 

Sallyn vuoden mittainen vierailu, joka poisti häneltä yksinäisyyden tunnetta. Kaiken kaikkiaan 

elämä Inarissa sujui Jennyltä hyvin silloin, kun koko perhe oli läsnä ja hänellä oli sopiva määrä 

työtä ja tekemistä. Kesäajat olivat helpompia kuin pitkät kaamosajat, jolloin monet asiat tuntuivat 

lohduttomammilta. Äidin ja sisarusten tekemät vierailut toivat Jennylle huolettomuutta ja seuraa. 

Aika kului hitaasti vain niinä hetkinä, kun Jenny jäi yksin kotiin lapsiensa ja piikojensa kanssa. 

 

Porvarillisen perhemallin mukaisesti Jenny oli toimelias ja ahkera emäntä. Hän oli hyvin kaukana 

keskiluokan kauhistelemasta huvittelunhaluisesta seurapiirirouvasta. Perheen tiukka rahatilanne 

sekä 1800-luvun omavaraisuus pitivät osaltaan huolen siitä, ettei Lapissa papin rouva päässyt 

nauttimaan joutenolosta. Monille aikansa emännille vieraiden viihdyttäminen ja kestitseminen 

saattoivat olla suurta stressiä aiheuttavia tilanteita, mutta Jenny, jolle yksinolo oli tavallista, nautti 

vieraiden tuomasta seurasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
307 ”Jag är så lycklig, och tacksam mot Gud som gifvit mig ett så nätt hem, en god man och tvenne kära små gossar! 
Den största lyckan består ändå i att ega Jesus, och i Honom allt! - - Så äfven denna vår flyttning hit upp, ehuru det 
först kändes underligt att Gud ville hafva oss så afsides, men det blef till vår nytta och bästa såväl i andligt som 
lekamligt afseende - - vi trifvas utmärkt bra här och älska detta tysta lif.” Jenny Virkkula Hilda Carlssonille 4.11.1882. 
A: 2/56. Heikeliana 3. OMA. 
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2.3. MUUTOSTEN AIKA 

 

2.3.1. Kasvattajan vastuu 

Kuin varkain oli Virkkuloiden vanhin lapsi Eino kasvanut isoksi pojaksi Pielpajärven pappilan 

suojissa. Vuoden 1886 syksyllä vietettiin Einon 7-vuotissyntymäpäivää. Samalla Einon 

kouluttaminen alkoi huolettaa vanhempia.308 Lasten kasvattamiseen haluttiin panostaa 

säätyläisperheissä tavallista enemmän. Etenkin Lapissa lasten kouluttaminen oli hyvin 

haastavaa, kun korkeampaan sivistykseen tähtääviä kouluja ei ollut.309 Myös Einon isovanhempia 

askarrutti ensimmäisen lapsenlapsensa koulunkäynti. Jennyn isä J. F. Thauvón ehdotti 

kirjeessään, että Virkkulat lähettäisivät Einon Inarissa vierailulla olevan Sallyn mukana 

isovanhempiensa luokse Iijoelle saamaan koulutusta. Näin päätettiin tehdä, koska vanhemmat 

ajattelivat Einon saavan laadukkaampaa opetusta isovanhempien luona. Hyvästien jättäminen oli 

hyvin vaikeaa. Virkkulat saattoivat lähtijöitä veneellä Pielpajärven vastarannalle, jossa heidän 

täytyi lopulta erota toisistaan:  

 

Myös Eino alkoi itkeä, kun hän näki Papan itkevän. Kun me tulimme kotiin, tuntui 

niin kovin ikävältä ja vaikealta, että emme voineet muuta kuin itkeä koko päivän.310 

 

Viktor Alfred otti Einon lähdön hyvin raskaasti. Kotiin päästyään hän itki edelleen ja katui sitä, että 

he olivat lähettäneet pojan pois kotoaan niin nuorena, kun häntä olisi voitu vielä muutama vuosi 

kasvattaa kotona. Viktor Alfred totesi Jennylle, ettei ollut osannut arvata, kuinka surulliselta ja 

yksinäiseltä tuntuisi, kun Eino oli poissa. Kyyneleitä vuodattaen myös Jenny meni nukkumaan, 

eikä uni tahtonut tulla. Aamulla Virkkuloilla oli yhtä surkea olo kuin edellisenä päivänä. Kun 

mikään ei auttanut, Viktor Alfred sanoi vaimolleen, että hänen oli haettava poika takaisin, kunhan 

vain ehtisi saada Sallyn ja Einon kiinni. Perheen onneksi hän tavoitti matkalaiset hyvissä ajoin, 

kuten Jenny onnellisena kertoi kirjeessään: 

 

Keskiviikkoiltana Alfred oli kotona taas vanhimman poikansa kanssa, ja Sinä voit 

hyvin kuvitella rakas sisar, kuinka onnelliseksi tunsin itseni kun minulla jälleen oli 

heidät kaikki neljä ympärilläni - - 311 

                                                 
308 Jenny Virkkula Alma Jacobsonille 3.9.1886. Aa: 1/3. Heikeliana 2. OMA. 
309 Kylli 2012a, 231. 
310 ”Äfven Eino började gråta, då han såg att Pappa gret. När vi kom hem, kändes det så rysligt ledsamt och svårt, att 
vi ej kunde annat än gråta hela dagen.” Jenny Virkkula Alma Jacobsonille 3.9.1886. Aa: 1/3. Heikeliana 2. OMA. 
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Aikalaisiinsa verrattuina Virkkulat hätäilivät hieman Einon koulutuksen kanssa, sillä yleensä 

lapset aloittivat varsinaisen koulu-uransa 8–10 vuoden iässä.312 Sitä ennen perheenäiti antoi 

lapsilleen alkeisopetusta kotona. Luku- ja kirjoitustaidon lisäksi heille opetettiin kristinuskon 

perusteita Lutherin katekismuksesta.313 Fennomaanit J. V. Snellmanin johdolla korostivat äidin 

sivistävää merkitystä kodinpiirissä. Tulevien kansalaisten kasvattajina äideillä ajateltiin olevan 

vastuu kansakunnan moraalista. Samalla naisella uskottiin olevan lastenkasvatuksen kautta 

epäsuoraa vaikutusvaltaa kansalliseen ja poliittiseen toimintaan.314 

 

Koska Einoa ei aiottu vähään aikaan lähettää muualle, tuli hänen koulutuksensa järjestää 

kotioloissa. Jenny toteutti opetustuokion niin, että hän piti vanhemmille lapsilleen koulua joka 

päivä tunnin ajan. Koulupäivä alkoi laululla ja rukouksella, jonka jälkeen Einolta kuulusteltiin 

läksyt. Pikku Alfredille annettiin tehtäväksi opetella aakkoset. Vähitellen Einolta alkoi sisäluku 

sujua hyvin ja kirjoittaminen jotenkuten. Koulunkäynti oli äidin mukaan antoisaa niin hänelle kuin 

lapsille.315 Kirjoitus- ja lukutaidon lisäksi Jenny juurrutti lapsiinsa säädynmukaisia tapoja. 

Kirjeenkirjoittamisen taito tuli omaksua mahdollisimman pienestä pitäen. Eino kirjoitti ensimmäiset 

kirjeensä sukulaisilleen alle kahdeksanvuotiaana.316 

 

Opettajana Jenny sortui käyttämään hieman kyseenalaisia keinoja, jotta innokkaana kalamiehenä 

tunnettu Eino saatiin istumaan maltillisesti oppitunneilla:  

 

Einon lukuhalu, joka on ollut huonohko, on nyt muuttunut paljon paremmaksi, kun 

olen sanonut että Jumala antaa enemmän kalaa kun hän lukee ahkerasti, ja tämän 

Eino on lapsellisesti uskonut.317 

 

Ilmeisesti Jennyn antama lupaus Einolle tulevasta kalaonnesta alkoi kolkutella hänen 

omatuntoaan, sillä hän lisäsi kirjeeseensä toiveen, että: ”Rakas Jeesus, anna nyt jonkun kalan 

tarttua Einon koukkuun - -”.318 

                                                                                                                                               
311 ”Onsdag afton var Alfred hemma igen med sin äldsta son, och Du kan väl föreställa Dig kärä syster, huru lycklig 
jag kände mig då jag åter hade dem alla fyra omkring mig - -” Jenny Virkkula Alma Jacobsonille 3.9.1886. Aa: 1/3. 
Heikeliana 2. OMA. 
312 Häggman 1994, 113. 
313 Ollila 1998, 19; ks. myös Klinge 1997, 102. 
314 Klinge 1997, 102 ja Elomaa 1997, 195. 
315 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 6.3.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA ja Jenny Virkkula Viktor Alfred Virkkulalle 
16.3.1887. A: 13/3. Heikeliana 1. OMA. 
316 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 6.3.1887 ja 14.6.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
317 ”Einos läslust, som varit mera dålig, har nu blifvit mycket bättre, då jag sagt att Gud gifver mera fisk då han läser 
flitigt, och detta har Eino barnsligt trott.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 12.11.1886. Aa: 2/7. Heikeliana 2. OMA. 
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Einon varttuminen sai Virkkulat miettimään ensimmäistä kertaa, miten kouluttaa lapsensa 

Lapissa, jossa perheen ulkopuoliset koulutusmahdollisuudet olivat olemattomat. Yleensä 

säätyläislapset lähetettiin nuorina yksin vierailuille oppimaan säädynmukaisia tapoja, mutta 

Virkkuloilla vanhemmat eivät olleet valmiita luopumaan vanhimmasta pojastaan vielä 

seitsemänvuotiaana. Einon takaisin hakeminen kertoo ennen kaikkea siitä, kuinka lämpimät ja 

läheiset välit Jennyllä ja Viktor Alfredilla olivat lapsiinsa, ja kuinka yhdenkin lapsen puuttuminen 

vaikutti heikentävästi kodin tunnelmaan. 

 

2.3.2. Suunnaton pettymys 

Virkkuloiden Inarissa olon aikana alettiin rakentaa uutta kirkkoa ja pappilaa Juutuanjoen suuhun, 

jossa naapurit olivat paljon lähempänä.319 Uuden ja kauniin pappilan valmistumisen jälkeen tuli 

Inarin kirkkoherran virka täytettäväksi vuonna 1887.320 Myös Viktor Alfred innostui hakemaan 

paikkaa, vaikka Jenny ei ollut Inariin jäämisestä kovinkaan mielissään: ”Saapa nähdä mikä on 

Jumalan aikomus meitä kohtaan tässä asiassa. Minä olen välinpitämätön, – Alfredilla on halu 

saada jäädä tänne - -”.321 

 

Monet pitivät varmana, että Viktor Alfred saisi Inarin kirkkoherran viran.322 Kuitenkin hänen 

Kuopiossa oleva asiamiehensä Calonius varoitteli Virkkuloita olemasta turhan optimistisia 

valinnan suhteen: 

 

Hinkula on myös hakenut Inariin, ja hän on hieman vanhempi pappi kuin Alfred 

kaikkine kaksoisvuosineen, ja on pätevämpi kuin Alfred. ”Mutta kuuden vuoden 

perehtyminen lappalaisiin olosuhteisiin ja se hyvä ajatus, josta Piispa matkallaan 

lämpimästi sinun toiminnastasi mainitsi, painavat myös paljon vaakakupissa” 

(Calonius).323 

 

                                                                                                                                               
318 ”Käre Jesus, låt nu någon fisk fastna på Einos krok - -” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 12.11.1886. Aa: 2/7. 
Heikeliana 2. OMA. 
319 Raittila 1965b, 10; ks. myös Kylli 2005, 95. 
320 Kylli 2005, 95. 
321 ”Få nu se huru Gud ämnat för oss i denn sak. Jag är liknöjd, - hos Alfred är lusten att få stanna qvar här - -” Jenny 
Virkkula Sally Thauvónille 9.1.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
322 Raittila 1965b, 10. 
323 ”Hinkula har äfven sökt sig till Enare, och han är litet äldre prest än Alfred med alla dubbla år, och står framom 
Alfred i skicklighett. ”Men sex års bekantskap med lappska förhållanden och den goda tanke, Biskopen på sin resa 
varm om din verksamhet i Lappland, tynga äfven mycket i vigtskålen” (Calonius).” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 
21.2.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
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Viktor Alfredin asiamies halusi varmuuden vuoksi lähettää tämän paperit myös samanaikaisesti 

auki olevaan Utsjoen kirkkoherran virkaan. Virkkulat päättivät tehdä niin, vaikka kovin 

vastenmielisesti: 

 

Me pohdimme asiaa sinne ja tänne. Me molemmat tunnemme vastenmielisyyttä 

Utsjokea kohtaan, ja emme koskaan haluaisi muuttaa sinne. Mutta mitä oli 

tehtävissä? Jossakin meidän täytyy kuitenkin olla, jos emme saa jäädä Inariin, 

eikä muita pastoraatteja ole ollut juuri nyt haettavana. Me päätämme sen tähden, 

että jos niin täytyy tapahtua, käännymme Utsjoelle, alkaaksemme siellä odottaa 

jotain paikkaa kodiksemme etelästä.324 

 

Niin kävi, ettei Viktor Alfredia valittu kirkkoherran virkaan Inarissa, vaan paikan sai Kuopion 

sokeainkoulussa opettajana työskennellyt Matti Hinkula. Sen sijaan Viktor Alfred sai Utsjoen 

kirkkoherran viran itselleen.325 Huhtikuussa vuonna 1887 Jenny kuvasi kirjeessään kotiväelleen 

kuinka syvästi puoliso aluksi pahoitti mielensä hävitystä Inarin kirkkoherran vaalista: ”Alfred otti 

asian niin raskaasti, että hän tuli melkein epätoivoiseksi, ja oli vain sitä mieltä, että maallinen 

onnemme oli äkkiä rikkoutunut, että kaikki oli pelkästään surua ja pimeyttä”.326 Samalla, kun 

Viktor Alfred vaipui uutisten johdosta epätoivoon, tapahtui Jennylle jotain hyvin yllättävää: 

 

Jumala johti nyt niin armollisesti, että minä sen jälkeen kun olin ensin vuodattanut 

muutamia kyyneleitä, aloin nähdä kaiken valoisasti, niin että nyt tulin vastapainoksi 

Alfredille ja sain sanoa hänelle yhden jos toisen lohdutuksen ja rohkaisun sanan, 

ja se on toiminut niin hyvin, että Alfred nyt jo tänään on melko tyytyväinen, ja on  

katunut ja pyytänyt Jumalaa antamaan anteeksi hänen suuren epäuskonsa, koska  

tämä oli Jumalan viisautta, ja hyvä tarkoitus meitä kohtaan jota ei voinut epäillä. - - 

Kuka tietää millaisia ihania kukkia kasvaa meille siellä toisessa erämaassa - - 

kotiin johtaa tie, kaiken kautta.327 

                                                 
324 ”Wi funderade i saken hit och dit. Wi hafva begge en rigtig motvilja för Utsjoki, och skulle alldrig önska flytta dit. 
Men hvad stod att göra? Någonstädes måste vi väl, ifall vi ej få stadna i Enare, och inga andra pastorater äro ju nu 
lediga till ansökning. Wi beslöta deföre, att om så ske måste, vända oss till Utsjoki, för att der invänta någon plats till 
vårt hem, söderut.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 21.2.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
325 Ks. esim. Kaiku 23.3.1887; Savo 19.3.1887. 
326 ”Alfred tog saken så illa upp, att han blef nästan förtviflad, och tyckte bara, att vår jordiska lycka nu var med ens 
bruten, att allt nu var bara sorg och mörker.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 3.4.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
327 ”Gud styrde det nu så nådigt, att jag, sedan jag först fällt några tårar, började se allt i ljust, så att jag nu blef en 
motvigt för Alfred och fick säga honom det ena tröste och uppmuntringsordet efter det andra, och det har verkat så 
godt, att Alfred nu redan i dag är ganska förnöjd, och har ångrat och bedt Gud förlåta honom sin stora otro ty, att 
detta var Guds vishet, och goda afsigt med oss derpå kunna vi ej tvifla. - - Hvem vet hvilka herliga blommor vexa för 
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Jälleen kerran Jenny näki parhaimmaksi tyytyä Jumalan tahtoon nöyrin mielin. Hän luotti edelleen 

Jumalan johdatukseen ja siihen, että Taivaallinen Isä oli määrännyt heidät hyväksi katsomastaan 

syystä Suomen kaukaisimpaan kolkkaan. Huolensa ja yksinäisyytensä Jenny hukutti työntekoon, 

jota oli enemmän kuin ehti tehdä.328 

 

Vaikka muutto Utsjoelle oli Virkkuloille musertava pettymys, oli kirkkoherran viran saaminen 

Viktor Alfredin työuran kannalta suuri askel eteenpäin. Papin ura oli aluksi hyvin epävarma eikä 

vakituisen viran saanti onnistunut monelta muultakaan heti. Pappisuralle lähteneet saivat 

kappalaisen viran keskimäärin 34-vuotiaana ja kirkkoherraksi pääsi noin 44-vuotiaana. 

Kirkkoherran virka oli useimmiten papin uran päätepiste, jossa pysyttiin aina kuolemaan asti.329 

Viktor Alfred saavutti kirkkoherran aseman huomattavan nuorena, vain 33-vuotiaana. Perheelle 

isän saavuttama korkea virka-asema merkitsi turvatumpaa taloudellista tilannetta sekä 

arvonnousua yhteiskunnassa. Aikalaisten silmissä myös Jennyn arvo kohosi ylöspäin, sillä oli 

kunnioitettavampaa olla kirkkoherran kuin papin rouva. 

 

Kuten aiemmin on tullut esille, syvä uskonnollisuus laajensi Jennyn toimijuutta sekä hahmotti 

hänen identiteettiään ja elämäntarkoitustaan. Tällaista kokonaisvaltaista uskonnon kentillä 

tapahtuvaa toimintaa ei ole tutkimuksissa juuri nähty julkisena tai emansipatorisena.330 Jennyn 

kohdalla lestadiolaisen uskonvakaumuksen voi nähdä vaikuttaneen tasa-arvoistavasti puolisoiden 

väliseen suhteeseen. Kun Viktor Alfred vaipui huonojen uutisten johdosta syvään epätoivoon ja 

epäilyksiin, Jenny alkoi puhutella miestään hänen epäuskostaan. Vaimon puhuttelu oli niin 

voimallista, että puoliso koki tarpeelliseksi tehdä parannuksen synneistään. Arjessa Virkkuloiden 

sukupuoliroolit olivat hyvin perinteisesti jakautuneet. Viktor Alfred päätti pitkälti perheensä 

asioista, ja Jennyn oli tyytyminen miehensä tekemiin päätöksiin. Perinteisistä 

sukupuolirooleistaan huolimatta uskonnon kentällä heidän välinen suhteensa oli paljon 

tasavertaisempi. Kun kysymyksessä oli huoli toisen sieluntilasta, Jenny ei kokenut miestään 

ylempiarvoiseksi auktoriteetiksi, vaan hän katsoi olevansa kelvollinen puhuttelemaan eksynyttä 

sielua siinä missä muutkin. 

 

                                                                                                                                               
oss der i den andra öknen - - hemåt leder vägen, genom allt.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 3.4.1887. A: 16. 
Heikeliana 1. OMA. 
328 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 3.4.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
329 Wirilander 1974, 259–261. 
330 Leskelä-Kärki 2006, 205. 
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SEPPO LOHEN mukaan juuri sielunhoitotehtävien kuuluminen molemmille sukupuolille nosti 

naiset 1800-luvulla omassa uskonyhteisössään tasa-arvoisiksi miesten rinnalle. ”Pyhä Henki” oli 

tehnyt naisista ”Kristuksen pappeja”, jotka saattoivat saamillaan valtuuksilla joko sulkea tai avata 

taivaan portit ihmisille.331  

 

2.3.3. Väärä suunta! 

Utsjoen seurakunnalla oli 1800-luvun alkupuolelle asti varsin kyseenalainen maine, sillä kaikki 

siellä toimineet kirkkoherrat olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kuolleet joko Utsjoella 

tai muutaman vuoden sisällä seurakunnasta lähdön jälkeen. Työskentely Lapissa jätti pappien 

terveyteen jälkensä huonokuntoisten asumusten ja vaivalloisten virkamatkojen vuoksi. Utsjoki 

katsottiin Suomen seurakunnista kaikkein haastavimmaksi paikaksi. Koska Lapin pappisvirkoihin 

oli hankalaa saada päteviä työntekijöitä, pappeja täytyi erikseen houkutella pohjoisiin 

seurakuntiin. Käytännössä houkuttimena toimi lupaus siitä, että Lapissa toimineille papeille 

myönnettiin mahdollisuus päästä arvostetumpien seurakuntien virantäytöissä vaalisijoille, vaikka 

muut hakijat olisivat virkaiältään vanhempia.332  

 

Utsjoen ja Inarin asukkaat saivat pappinsa eteläisemmän Suomen seurakunnista poikkeavalla 

tavalla. Lapin ulkopuolella seurakuntalaiset pystyivät vaikuttamaan papin valintaan vaalilla, mutta 

Lapissa valinnan teki tuomiokapituli. Perusteena käytännölle oli se, että Lapissa papinvaalien 

järjestäminen katsottiin liian työlääksi. Kaikkien porosaamelaisten ei uskottu elinkeinonsa takia 

pääsevän samaan aikaan kirkolle papinvaaliin, eikä saamelaisilla myöskään katsottu olevan 

tarpeeksi ymmärrystä punnita itse pappiskokelaiden ominaisuuksia. Saamelaisia siis holhottiin 

enemmän kuin eteläisten seurakuntien asukkaita.333 Jos ensimmäinen Inarin kirkkoherra olisi 

valittu vaalilla, olisi Viktor Alfred hyvin todennäköisesti saanut haluamansa viran. Inarilaiset 

suhtautuivat Virkkulan perheeseen hyvin myönteisesti, ja he olisivat varmasti pitäneet heidät 

mielellään Inarissa:  

 

Pastori Wirkkula on jättänyt jälkeensä sangen rakkaan muiston kuusiwuotisesta 

waikutuksestaan. Toiwomme siis sydämellisesti hänelle ja koko perheellensä 

onnea sekä menestystä uudella waikutusalallansa! Kaipiolla owat kaikki Inarilaiset 

                                                 
331 Lohi 1997b. 
332 Kylli 2005, 43–44, 110. 
333 Kylli 2005, 44. 
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muistelewa tätä niin rakastettawaa perhettä, joka nyt on paristamme pois 

muuttanut naapuriseurakuntaan.334 

 

Kun Inarissa murehdittiin rakastetun Virkkulan perheen lähtöä, iloittiin Utsjoella heidän tulostaan. 

Utsjoen asukkaille Viktor Alfred oli ennestään tuttu, koska hän oli toiminut Inarin ylimääräisen 

papin toimen rinnalla myös ajoittain virkaa toimittavana kirkkoherrana Utsjoella.335 Oulun 

Lehdessä kuvailtiin asukkaiden tuntoja seuraavalla tavalla: 

 

Ilahuttawa uutinen oli se että Inarin kappalainen W. A. Wirkkula oli määrätty meille 

kirkkoherraksi. Wirkkula, joka jo wuoden toista on toimittanut kirkkoherran wirkaa 

seurakunnassamme, on tullut kuntalaisille tutuksi ja rakkaaksi, sillä hän on 

rehellisellä ja waatimattomalla käytöksellään woittanut kaikkein sydämmen.336 

 

Saamelaisia Virkkulan perheen lestadiolaisuus ei selvästikään häirinnyt.337 Lestadiolaiset papit 

saattoivat jopa omalla toiminnallaan hälventää rajoja rahvaan ja papiston välillä. He halusivat 

osoittaa sekä vaatetuksellaan että elintavoillaan olevansa mahdollisimman lähellä tavallista 

kansaa. Pappien aiempina vuosisatoina osoittama isällinen ylemmyydentunto vaihtui vähitellen 

tasavertaisempaan kanssakäymiseen.338 Vaikka Virkkuloiden Utsjoelle siirtyminen otettiin 

asukkaiden keskuudessa kiitollisin mielin vastaan, lähtivät Virkkulat Jennyn mielestä aivan 

väärään ilmansuuntaan. Jenny, joka oli haaveillut koko Inarissa olonsa ajan muutosta etelään 

päin, joutui nyt matkustamaan vielä kauemmaksi pohjoiseen. 

 

Jennyn urhoollinen mieli ja päättäväisyys joutuivat koetukselle mitä lähemmäksi muutto tuli. 

Marraskuussa Virkkulat järjestivät huutokaupan päästäkseen eroon tarpeettomista tavaroistaan. 

Huutokauppapäivänä Jenny tunsi itsensä levottomaksi ja ahdistuneeksi. Monta päivää jatkuneen 

pakkaamisen ja siivoamisen aikana hänen oli pakko karata vierashuoneeseen itkemään 

”keventääkseen sydäntään”, kun ajatus muutosta alkoi tuntua liian ikävältä. Tällä kertaa Jennyllä 

oli kuitenkin Viktor Alfred tukenaan, joka selvittyään omasta epätoivoistaan tuli nyt vaimonsa 

avuksi.339 

                                                 
334 G, ”Kirje Inarista”. Oulun Ilmoituslehti 31.12.1887; ks. myös Jenny Virkkula Sally Thauvónille 26.12.1884. Aa: 2/5. 
Heikeliana 2. OMA; Jenny Virkkula Sally Thauvónille 3.1.1885. Aa: 2/6. Heikeliana 2. OMA. 
335 Kylli 2005, 96, 103. 
336 Teri, ”Oulun läänin kunnista. Utsjoelta, toukokuun 12 p:nä 1887”. Oulun Lehti 8.5.1887. 
337 Kylli 2005, 96. 
338 Kylli 2012a, 239. 
339 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 21.11.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 



 77 

Itse muuttoon Virkkulat pystyivät nyt vaikuttamaan paremmin kuin Inariin tullessa. Utsjoen uuteen 

kotiin lähetettiin edeltä ruokaa, lakanoita ja kotieläimet, jotta perille tulo sujuisi mukavammin.340 

Puolisot olivat käyneet elokuussa tutustumassa tulevaan kotiinsa. He viipyivät matkallaan kaksi 

viikkoa, mikä tuntui Jennystä aivan liian pitkältä ajalta olla pois lastensa luota. Matkaan 

osallistuminen oli hänelle niin kipeä asia, että Jenny joutui pyytämään Jumalalta vastausta 

lähteäkö miehensä mukaan vai ei.341 Ilmeisesti Jumala antoi myöntävän vastauksen, koska 

Jenny lähti Utsjoelle ja jätti lapset palvelijoiden hoidettaviksi. 

 

Tulevasta kotipaikastaan Jennylle jäi ristiriitainen kuva. Hänestä Utsjoen kirkko oli kaunis ja 

pappilan huoneet isoja ja mukavia, mutta kolkkoja. Virkkulat aikoivat ostaa aiemmalle 

kirkkoherralle Gummerukselle kuuluneet huonekalut. Pappila ei tuntunut Jennystä kodilta, koska 

lasten ääniä ei kuulunut. Yöpyminen isossa talossa ei huvittanut lapsiaan ikävöivää Jennyä, vaan 

Virkkulat nukkuivat yön vallesmanni Schliiterin luona. Utsjoelta Virkkulat matkustivat Tenoa pitkin 

Outakoskelle sekä Nuorgamiin, jossa pidettiin jumalanpalvelus. Jennyn ja Viktor Alfredin mieltä 

lämmittivät jumalanpalvelukseen saapuneet lestadiolaiset, joita oli tullut kymmenkunta Norjan 

puolelta: 

 

Saarnan aikana huomattiin että Jumalanlapsia oli paikalla, koska sana meni 

sydämiin ja syntyi vähän liikutuksia. - - Jälkeenpäin tulivat he kamariin ja puhuivat 

Alfredin kanssa, joka tuli niin vahvaksi ja iloiseksi tapaamisesta. He olivat Seidasta 

kolmen peninkulman päästä, jossa myös Hans Helander (Aapan Hansi) asuu. 

Myös hän oli ajatellut tulla Nuorgamiin, ja Alfred kaipasi häntä kovasti mutta hän 

oli tullut estyneeksi.342 

   

Koti-ikävästään huolimatta Jenny oli tyytyväinen, kun oli osallistunut matkalle. Norjalaisten 

uskonystävien lisäksi Virkkulat saivat kokea suurta ystävällisyyttä niin lappalaisten kuin 

suomalaisen herrasväen puolelta.343 

 

                                                 
340 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 13.11.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA ja Oulun Ilmoituslehti 31.12.1887. 
341 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 7.8.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
342 ”Under predikan marktes det att Guds barn fans tillstädes, ty ordet gick till hjertat, och litet rörelser uppstodd. - - 
Efter densamma kommo de in i kammaren och talade med Alfred, som blef så styrkt och lifvad af detta 
sammanträffande. De voro från Seida på tre mils afstånd, der äfven Hans Helander (Aapan Hansi) bor. Äfven han 
hade tänkt komma till Nuorgam, och Alfred längtade mycket efter honom men Hansi hade blifvit förhinrad att 
komma.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 19.8.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
343 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 19.8.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
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Utsjoella lestadiolaisuus ei ollut saanut jalansijaa vielä 1880-luvun puoleen väliin mennessä. 

Syynä saattoi olla Koutokeinossa vuonna 1852 tapahtunut lestadiolaisten kapina344, jonka jälkeen 

saamelaiset suhtautuivat herätysliikkeeseen monin paikoin kielteisesti. Lestadiolaisuudesta tuli 

kapinan jälkeen automaattisesti mieleen veriteko, mikä oli rauhaa rakastaville saamelaisille 

kauhistus. Utsjoella Virkkuloilla ei ollut myöskään Kyrön kyläläisten kaltaista tukijoukkoa, vaikka 

yksittäisiä lestadiolaisia yhteyksiä löytyi.345 Yksi lestadiolaisen uskonnäkemyksen omaksunut 

saamelainen oli Utsjoella syntynyt Hans Helander eli Aapan Hansi. Herätysliikkeellä oli 

kannatusta esimerkiksi Vesisaaressa, josta Aapan Hansi sai luultavimmin eväät 

saarnamatkoilleen. Yhdessä Seidassa asuvan Olli Koskamon346 kanssa he toimivat alueensa 

kantavina lestadiolaisvoimina.347 

 

Utsjoen lestadiolaisuus keskittyi alkuvaiheessa Outakosken kylään, mutta levisi 1890-luvulla 

Kaarasjoen puolelle, josta muodostui alueensa lestadiolainen keskus. Seuravieraat saapuivat 

sinne peninkulmien takaa. Muiden Utsjoen kylien, kuten Nuorgamin ja Kirkonkylän, asukkaat 

olivat vielä 1800-luvun lopulla perinteisen kirkkouskovaisuuden kannalla.348 Vuonna 1899 

Utsjoella oli 473 asukasta, joista kirkollisten viranomaisten arvion mukaan noin 100 lukeutui 

lestadiolaisuuteen. Liikkeen suhteellinen kannatus pitäjässä ylsi 21 prosenttiin.349 

 

Vaikka Utsjoki oli kaukana ja lestadiolaisia ei ollut siellä kuin vähän, Virkkuloiden täytyi vuoden 

1887 lopulla heittää lopulliset hyvästit Inarin kodilleen ja lähteä muuttomatkalle: 

 

Meidän mieluinen ja koko seurakunnalta paljon pidetty w. t. kirkkoherramme A. 

Wirkkula, joka 6 wuotta sitten tuli jalkapatikassa seurakuntaamme, muutti wiime 

marraskuun 29 p:nä perheineen Utsjokeen - - Somasta oli muuten katsoa, miten 

pastori puolisoineen lähti ajaa huhkimaan Utsjokea kohti ”Thulen” pappilasta, 

kummallakin lapsi sylissään. Saattoseurueena nähtiin tuttawia ja noin 70 poroa.350 

                                                 
344 Laestadiuksen oppia omalaatuisella tavalla kehittäneet Koutokeinon hurmahenkiset saamelaiset syyllistyivät 
vuonna 1852 terroritekoon tappamalla paikallisen kauppiaan ja poliisin. Vankilakuolemat mukaan luettuna kapina 
vaati kahdeksan ihmisen hengen. Myös Lars Levi Laestadius joutui tapahtuman johdosta puolustautumaan 
viranomaisten edessä. Lopputuloksena hänet vapautettiin sekä juridisesta että moraalisesta vastuusta. Mustakallio 
2009, 115–116; ks. tarkemmin Kylli 2012b, 207–213. 
345 Kylli 2005, 465, 467. 
346 Uudistilallisenpoika Olli Koskamo oli Juhani Raattamaan sekä Erkki Antin oppilas, joka teki laajoja saarnamatkoja 
Raattamaan ”passaripoikana” Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa. Raittila 1967, 89–90. 
347 Kylli 2012b, 217–218. 
348 Kylli 2012b, 222, 224, 226. 
349 Lohi 1997a, 151. 
350 G, ”Kirje Inarista”. Oulun Ilmoituslehti 31.12.1887. 



 79 

Muuton myötä Jennylle ja Viktor Alfredille koittivat jälleen uudet ajat. Kuuden vuoden aikainen 

vakiintunut elo Inarissa vaihtui vieraaseen ympäristöön ja uusiin tuttavuuksiin Utsjoella. Papin 

perheen täytyi jälleen sopeutua uudenlaiseen elämään vielä kauempana lapsuudenperheistään. 

Myös perheen noussut asema toi muutoksia arkeen, kun kirkkoherralta ja hänen rouvaltaan 

vaadittiin suurempaa vastuullisuutta toiminnassaan kuin kappalaiselta. 

 

Jenny lähti Utsjoelle luottaen Jumalan johdatukseen. Taivaallisen Isän suunnitelmia ei saanut 

epäillä, vaan Virkkuloilla tulisi olemaan oma tehtävänsä ja tarkoituksensa perillä. Ystävien ja 

tuttavien tuki kannusti Virkkuloita muutoksen keskellä: 

 

Kaikkea ajallista menestystä toiwottawat kaipaawat ystäwät ja kiitolliset kumppanit 

Inarista pastori Wirkkulan perheelle uudessa kodissansa.351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
351 G, ”Kirje Inarista”. Oulun Ilmoituslehti 31.12.1887. 
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3. ELONKORJUUN KOITTO (1887–1896) 

 

3.1. VIIMEISET LAPIN VUODET 

 

3.1.1. Utsjokista eloa 

Jennyn sopeutuminen uuteen kotiin ja ympäristöön lähti liikkeelle hitaasti ja vastentahtoisesti. 

Inariin saavuttuaan hän halusi tehdä Pielpajärven pappilasta perheelleen turvallisen ja rauhaisan 

kodin. Toisin kävi Utsjoella, jossa Jennyä ei yhtään huvittanut laittaa kotiaan paremmaksi: ”Hyvin 

välinpitämättömästi olen laittanut huoneet kuntoon ja asettanut verhot paikoilleen, mutta että 

tämä nyt on minun kotini, sitä en voi vielä käsittää”.352 

 

Kaamosaika tuntui vielä raskaammalta kestää kuin Inarissa. Jennystä edelliseen kotipaikkaansa 

verrattuna Utsjoella oli kylmempää ja pimeämpää, mikä sai hänet tuntemaan olonsa entistä 

yksinäisemmäksi: ”- - kyllä tämä pimeä aika on ollut niin vaikea elää läpi”.353 Kun helmikuussa 

vuonna 1888 pimeys teki tilaa valolle, sai Jenny aloitetuksi tapetointi- ja maalausurakan.354 Alun 

vastenmielisyydestä selvittyään hän halusi tehdä kodistaan viihtyisän paikan, jossa perheen oli 

mukavampi asua. 

 

Utsjoen seurakunta oli 1800-luvulla hyvin saamelaisenemmistöinen, joten kirkkoherra perheineen 

joutui elämään varsin eristyksissä suomalaisista maanmiehistään.355 Virkkuloiden onneksi 

Utsjoella asui heidän lisäkseen pari säädynmukaista perhettä, joiden kanssa voitiin pitää yhteyttä. 

Outakoskella asui kansakoulunopettaja Eriksonin perhe, joka Jennyn iloksi oli uskonnollista – 

joskaan ei lestadiolaista – väkeä. Kaikkein tiiviimmin Virkkulat seurustelivat heidän lähellään 

asuvan vallesmanni Schliiterin perheen kanssa, josta he pitivät paljon.356 Hyvin vähäiseen 

säätyläisten väliseen kanssakäymiseen perhe joutui kuitenkin Utsjoen vuosina tyytymään. Ehkä 

vähäiset sosiaaliset kontaktit olivat Jennyn mielestä juuri siksi arvokkaampia: ”Mukavaa on kun 

                                                 
352 ”Mycket likgiltig har jag ställt i ordning rummen och satt upp gardiner, men att detta nu är mitt hem, kan jag ej 
ännu fatta.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 15.12.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
353 ”- - nog har denna mörka tid varit så svår att genomlefva.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 4.1.1888. A: 16. 
Heikeliana 1. OMA. 
354 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 13.2.1888. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
355 Kylli 2005, 38. 
356 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 19.8.1887, 19.8.1889, 30.9.1889. A: 16. Heikeliana 1. OMA ja Jenny Virkkula 
Sally Heikelille 26.7.1891. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA 



 81 

täältä löytyy muitakin ihmisiä, ja rouva S:ter on luotettava ihminen, joka ei suhtaudu vihamielisesti 

kristillisyyteen”.357 

 

Koska kirjeenvaihto oli 1800-luvulla ainoa tapa saada kontakti kaukana asuvaan ihmiseen, 

postinkulun seuraaminen oli aikalaisille tärkeää. Postin tulo- ja lähtöajat tiedettiin hyvin, ja niiden 

muutokset vaikuttivat konkreettisesti ihmisten elämänrytmiin.358 Utsjoelle posti saapui vielä 

hitaammin kuin Inariin: ”Eilen saimme ensimmäisen postimme tänne, ja olipa se mukavaa, kun 

posti tuli nyt kolme päivää myöhemmin kuin koskaan Inarissa, mikä teki siitä vielä 

harvinaisempaa!”.359 Hyvän sään sattuessa postin tulo nopeutui, ja silloin Virkkulat saattoivat 

saada vastaukset kirjeisiinsä Iijoelta ja Oulusta neljän viikon odotuksen jälkeen.360 Huonontunut 

postiyhteys lisäsi perheen epätietoisuutta eteläisemmän Suomen tapahtumista sekä kasvatti 

eristäytymisen tunnetta. 

 

Paikkakunnan vaihdos ja sen myötä tulleet muutokset eivät poistaneet sitä tosiasiaa, että 

Jennyllä oli edelleen niin aviomies, lapset kuin koti huollettavanaan. Elämä kulki eteenpäin, 

vaikka Utsjoelle muutto ravisteli syvästi pappilan väen turvaisaa olotilaa.  Arki jatkui emännän, 

vaimon ja äidin tehtävien osalta yhtä työntäyteisenä kuin ennenkin. 

 

Utsjoen vuosina Virkkulan perhe kasvoi vielä kahdella lapsella. Johannes Ossian eli Ossi syntyi 

elokuun 8. päivänä vuonna 1888.361 Perheen kuopus Evi Salome syntyi muutamaa vuotta 

myöhemmin tammikuun 26. päivänä vuonna 1890.362 Virkkuloilla oli nyt yhteensä kuusi lasta: 

kolme poikaa ja kolme tyttöä.  

 

Säätyläisperheisiin syntyi keskimäärin kuusi lasta aina 1800-luvun jälkipuolelle asti.363 Kuolema 

kuului lapsuuteen, sillä noin 14 prosenttia lapsista kuoli ennen yksivuotispäiväänsä. Tavallisimmat 

syyt varhaiseen kuolemaan olivat sairaudet, joita tuskin millään pystyttiin välttämään. Jokaisen 

lapsen syntymään kätkeytyi menetyksen uhka, jonka merkkejä alituiseen pelolla ja kauhulla 

                                                 
357 ”Trefligt är då här äfven finnes andra menniskor, och fru S:ter är en präktig menniska, och icke fientligt stämd mot 
kristendomen.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 12.11.1888. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
358 Ollila 2000, 59. 
359 ”I går fick vi vår första post hit, och det var ej litet treflift, ty den var nu tre dagar äldre än alltid i Enare, och 
derigenom ännu rarare!” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 15.12.1887. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
360 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 4.3.1889. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA 
361 Kaiku 11.9.1888; Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1841–1901. Utsjoen seurakunnan arkisto IK:537. OMA. 
362 Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1841–1901. Utsjoen seurakunnan arkisto IK:537. OMA. 
363 Häggman 1994, 103. 
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tarkkailtiin.364 Jennyn ja Viktor Alfredin kaikki kuusi lasta selvisivät onnekkaasti hengissä 

kriittisistä lapsuusvuosista. Useasti esitetty väite siitä, että lapsikuolleisuuden yleisyys olisi 

tuottanut vanhemmille välinpitämättömyyttä tai kiintymyksenpelkoa lapsiaan kohtaan, ei pitänyt 

paikkaansa ainakaan Virkkulan perheessä. Jenny kyllä tiedosti lapsikuolemien 

mahdollisuuden365, mutta hänen kirjeistään ei välity kuolemanpelkoa edes lasten sairastellessa.  

 

Jenny muodosti tiiviin suhteen lapsiinsa heidän syntymänsä jälkeen. Äiti oli vastasyntyneen 

tärkein hoitaja ja hyvin kiinni lapsessaan varsinkin sen ajan, kun hän imetti:  

 

- - minä olen niin kiinni pikku Evissä. Haluan täysin uhrautua minun pienen pilttini 

parhaaksi, enkä ole sen tähden vielä antanut hänelle muuta ruokaa.366 

 

Aikalaisten ihanteena oli epäilemättä tehdä lapsistaan tukevia. Pyöreys ja pulleus viestittivät 

heidän olevan terveitä. Jenny tuli kateelliseksi sisarelleen Almalle, jonka lapset olivat ”- - niin 

tukevia ja reippaita, kun meidän tytöt ovat niin heiveröisiä, ja Hellin aina aivan laiha. Minä 

ajattelen aina etten ole voinut hoitaa heitä oikein”.367 Jennyn kirjeistä välittyi tasapuolinen 

kiintymys ja rakkaus sekä tyttö- että poikalapsiaan kohtaan. Kuitenkin toiseen sukupuoleen 

kohdistuneesta suuremmasta arvostuksesta kertoo jotakin se, että Virkkulat ilmoittivat lehdessä 

jokaisen poikansa syntymän368, mutta tyttöjen syntymää ei samaan tapaan juhlistettu maksetulla 

ilmoituksella. Poikalasten syntymä oli Viktor Alfredille monien aikalaisten tapaan suurempi 

ilonaihe kuin tyttöjen. 

 

Kuusi lasta toi perheeseen suurta iloa, mutta myös työtä ja meteliä: ”- - ihminen ei tiedä minne 

laittaa silmänsä ja korvansa. Että minä osaltani saan olla touhussa aamusta iltaan käsineni, 

jalkoineni, ajatuksineni y. m.”.369 Jennylle ei jäänyt enää joutilasta aikaa kirjeiden kirjoittamiseen, 

vaan monisivuiset kirjeet lyhentyivät alle puoleen entisestä mitastaan. Kirjoitusvälikin harveni. 

Jenny oli pahoillaan siitä, että kiireen keskellä lapset jäivät monesti huomiotta. Hän kirjoitti pienen 

                                                 
364 Sulkunen 1995, 113. 
365 Jenny Virkkula Emil Thauvónille 22.4.1882. A: 14. Heikeliana 1. OMA; Jenny Virkkula Adéle Sundborgille 
23.8.1885. A: 14. Heikeliana 1. OMA.  
366  ”- - jag är så bunden vid min lilla Evi. Jag vill helt uppoffra mig för min lilla pias bästa, och har derföre ej ännu 
gifvit henne annan mat.” Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 3.6.1890. A: 15. Heikeliana 1. OMA. 
367 ”- - så feta och duktiga, då våra flickor äro så späda, och Hellin alltid rigtigt mager. Jag tänker alltid att jag ej 
kunnat sköta dem rätt.” Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 25.10.1891. A: 15. Heikeliana 1. OMA. 
368 Pohjois-Suomi 10.9.1879, Oulu-lehti 8.2.1882 ja Kaiku 11.9.1888. 
369 ”- - man ej vet hvart man skall sätta sinä ögon och öron. Att jag för min del får vara i verksamhet från morgon till 
afton, både med händer, fötter, tankar m. m.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 12.5.1890. A: 2/59. Heikeliana 3. 
OMA. 
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Hellinin haluavan kovasti aikuisen syliin, mutta kun kenelläkään ei ollut aikaa ottaa häntä 

vastaan.370  

 

Vuonna 1890 Viktor Alfredilla oli reumankaltaisia oireita, jotka sitoivat hänet sänkyyn viikoiksi. 

Jennyn työmäärää ei yhtään helpottanut se, että kuuden lapsen lisäksi hänellä oli nyt myös lähes 

liikuntakyvytön mies hoidettavanaan:  

  

Päivä toisensa jälkeen kiitää hillittömässä ”puuhassa” niin kuin äiti kenties hyvin 

voi kuvitella, kun kuusi pientä ja yksi sairas joka ei voi liikkua, asettavat 

vaatimuksiaan äidin avusta joka päivä, ja sitä paitsi kotitalouden parissa on niin 

paljon askarreltavaa, että minä en tiedä milloin saan istua ja neuloa jotakin 

käsityötä.371 

 

Sairastelut sekoittivat naisten kiireistä aikataulua entisestään, koska juuri he olivat vastuussa 

sairaiden hoitamisesta.372 Jatkuva huolenpito perheestä painoi Jennyn tarpeet taka-alalle. Omaa 

lepo- ja hengähdysaikaa ei juuri ollut. Jenny myönsi tuntevansa välillä väsymystä, mutta lyhyet 

käynnit Vesisaaressa tai Nuorgamissa antoivat voimia arjen jaksamiseen.373 Turhan useasti hän 

ei matkoille päässyt. Yleensä se oli Viktor Alfred, joka matkusti. Joskus myös vanhemmat lapset 

pääsivät isänsä mukaan, kun taas äiti joutui jäämään kotiin pienimpien lastensa kanssa. 

Turhautuneena jatkuvaan odotukseen Jenny kirjoitti vuonna 1891 sisarelleen Sallylle: 

 

Minä olen nyt niin yksinäni täällä kotona Ossin ja Evin kanssa. Kuinka monta, 

monta kertaa olenkaan ollut jo yksin? Kerran kuitenkin tullaan palkitsemaan kaikki 

ikävä ja puute runsaasti, siellä ylhäällä oikeassa kodissa, jossa kaikki ovat kotona, 

eikä kukaan enää poissa!374 

                                                 
370 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 29.10.1889. A: 16. Heikeliana 1. OMA ja Jenny Virkkula Sally Thauvónille 
14.4.1891. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA. 
371 ”Den ena dagen efter den andra ilar undan i en heidlös ”puuha” som mamma kanske väl kan föreställa sig, då sex 
små och en sjuk som ej kan röra sig, ställa sinä anspråk på mammas hjelp dageligen, och dessutom finnes det ju så 
mycket att syssla med i hushållet, att jag ej vet när jag får sitta och sy något stygn.” Jenny Virkkula Emilia 
Thauvónille 29.10.1890. A: 15. Heikeliana 1. OMA. 
372 Ollila 1998, 208; Häggman 1994, 80. 
373 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 19.3.1889. A: 16. Heikeliana 1. OMA, Jenny Virkkula J. F. Thauvónille 5.8.1890. 
Aa: 1/27. Heikeliana 2. OMA ja Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 30.3.1891. A: 15. Heikeliana 1. OMA. 
374 ”Jag är nu således allena här hemma med Ossi och Evi. Huru många, många gånger har jag ej redan varit 
ensam? En gång skall dock all längtan och saknad rikligen belönas, der uppe i det rätta hemmet, der alla äro 
hemma, ingen mera borta!” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 26.7.1889. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA. 



 84 

Virkkuloiden Lapissa olon yhä vain jatkuessa täytyi vanhimman lapsen Einon kouluttamiseen 

ottaa jälleen kantaa. Perheen palvelukseen oli hankittu vuonna 1887 etelästä palkattu 

kotiopettajatar, mutta vuoden 1890 lopulla 11-vuotias Eino oli viimein lähetettävä etelään oikeaan 

kouluun.375 Luku-, kirjoitus- ja laskutaidon oppiminen ei enää riittänyt, vaan vanhemmilta pojilta 

vaadittiin jo koulusta saatavia teoreettisia valmiuksia.376 Thauvónit suhtautuivat huolekkaasti 

omien lastensa opiskeluaikoihin. Kotona vanhemmat pystyivät vaikuttamaan lastensa 

kasvatukseen ja harrastuksiin, mutta opiskelukaupungissa he olivat vailla perhe-elämän suomaa 

turvaa. Thauvónit pitivät tärkeänä, että maallisten huvitusten keskellä lapsi säilyisi edelleen 

oikeassa uskossa.377 Kun Jenny ei enää itse voinut hoivata kotona esikoispoikaansa, hän pyysi 

Jumalaa pitämään huolta Einosta: ”Oi! miten onkaan vaikeaa olla niin pitkään erossa, - minä en 

voi muuta kuin pyytää Jumalaa huolehtimaan kaiken parhaaksi ja varjelemaan Einoamme”.378 

 

Vuoden 1892 alussa Jenny pyysi isältään apua, jotta he saisivat poikiensa lisäksi myös 

vanhimman tyttärensä Ailin kouluun: ”Ensi syksynä olemme ajatelleet että Aili saa aloittaa 

säännöllisen koulunkäynnin”.379 Niin vain ajat olivat muuttuneet. Jenny, joka ei omassa 

lapsuudessaan käynyt kouluja, halusi lähettää tyttärensä opin tielle.  

 

3.1.2. Suhde palvelusväkeen 

Jo lainsäädännöllisesti palvelijat luettiin tiukasti perhekuntaan ja sen myötä isäntäväen 

holhousvaltaan kuuluviksi. Tämä merkitsi sitä, että emäntä joutui omien lastensa lisäksi 

kasvattamaan ja ohjaamaan myös vierasta väkeä. Monille emännille ydinperheen ulkopuolelta 

tulevien ihmisten kasvattaminen tuntui hyvin kuormittavalta tehtävältä. Lisäksi ongelmia aiheutti 

perhe- ja palkollisjärjestelmän päällekkäinen kriisiytyminen, joka ajoittui Suomessa vuosisadan 

vaihteen molemmin puolin. Piikojen kasvava itsetietoisuus, lisääntyvät palkkavaatimukset ja usein 

provosoivat irtiotot isäntäväestä järkyttivät autoritaariseen käskijänrooliin tottuneita emäntiä. 

Samalla emäntien paineet aktiivisempaan kotitaloudenhoitoon kasvoivat, joten emännän ja 

                                                 
375 Kylli 2012a, 231. 
376 Häggman 1994, 113–114. 
377 Punakivi 2003a, 94–95. 
378 ”O! hvad det är svårt att vara så långt skild, - jag kan ej annat än bedja Gud styra allt till det bästa, och bevara vår 
Eino.” Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 12.5.1891. A: 15. Heikeliana 1. OMA. 
379 ”Först i nästa höst har vi tänkt att Aili ordenligt får börja skolan.” Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 17.1.1892. A: 
15. Heikeliana 1. OMA. 
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palvelijoiden roolit saattoivat hämärtyä kiusallisella tavalla.380 Monet emännät valittivat sitä, että 

hyviä palvelijoita oli heidän mielestään vaikeaa löytää.381 

 

Aikakauden emännistä poiketen Jenny oli Lapin vuosinaan hyvin tyytyväinen palvelusväkeensä, 

joka teki ahkerasti töitä.382 Päänvaivaa aiheutti palvelusväen hankala saatavuus. Lapissa 

palkollisia joutui etsimään pitkien matkojen takaa.383 Thauvónin naiset toivoivat palvelijoidensa 

olevan luonnollisesti ahkeria, taitavia ja kuuliaisia, mutta sen lisäksi mielellään myös 

lestadiolaisia.384 Jenny ja Viktor Alfred palkkasivat ”kristittyjä” talouteensa aina, kun se oli 

mahdollista.385 Useimmiten jouduttiin tyytymään sellaiseen palvelusväkeen, joka suostui 

tulemaan Lapin perukoille. Virkkulat luottivat siihen, että piiat ja rengit voisivat omaksua 

lestadiolaisen uskonnäkemyksen heidän suojissaan. 

 

Kotiopettajaksi palkattu Elin oli palvelusväestä Jennyn erityinen silmäterä, joka sai hänen 

kirjeissään huomattavan määrän palstatilaa. Jennyn mukaan Elinissä oli vain yksi isompi vika – 

se, ettei hän ollut oikeassa uskossa. Mikään ei kuitenkaan estänyt Jennyä toivomasta, että Elin 

saisi kokea omalle kohdalleen armon: ”Minä en voi muuta kuin pyytää hänen puolestaan, että 

Jumala armossaan haluaa antaa hänelle rauhan”.386 Kauan siihen ei mennytkään. Aapan Hansi 

tuli tervehtimään Virkkuloita Utsjoelle, ja hän puheli samalla elävästi Elinin ja muun palvelusväen 

kanssa. Perheen suureksi iloksi:  

 

Hansi puhui paljon evankeliumia, niin että Elin ja kaikki piiat siellä liikuttuivat, ja 

Elin tuli sitten ja halusi että myös Alfred ja minä varmistamme hänelle 

anteeksiantamuksen.387 

 

Vuotta myöhemmin Jenny kehui kirjeessään Elinin kehitystä: ”Sinä et usko kuinka vilpitön kristitty 

Elin on; paljon hän on jo saanut kokea ja oppia”.388 Palvelijoista kotiopettaja oli arvoasteikossa 

                                                 
380 Sulkunen 1995, 69–70, 72. 
381 Punakivi 2003a, 63; Sulkunen 1995, 70–71; Tuohela 1997, 247–248. 
382 Ks. esim. Jenny Virkkula Sally Thauvónille 10.12.1886. Aa: 2/7. Heikeliana 2. OMA; Jenny Virkkula Sally 
Thauvónille 22.5.1888. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
383 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 19.2.1882. A: 14. Heikeliana 1. OMA. 
384 Punakivi 2003a, 63–64. 
385 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 6.1.1882. A: 14. Heikeliana 1. OMA; Jenny Virkkula Alma Thauvónille 17.6.1882. 
Aa: 1/11. Heikeliana 2. OMA. 
386 ”Jag kan ej annat än bedja för henne, att Gud i sin nåd ville gifva henne frid.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 
4.1.1888. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
387 ”Hansi talade mycket evangelium, så att Elin och alla pigorna der blegvo rörda, och Elin kom sedan och ville att 
äfven Alfred och jag skulle försäkra henne om förlåtelse.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 17.1.1888. A: 16. 
Heikeliana 1. OMA. 
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korkeimmalla sijalla, koska vain varakkaissa perheissä oli varaa kouluttaa lapset kotona.389 

Jennyn suuri mielenkiinto Elinin asioita kohtaan selittynee sillä, että kotiopettajattarelta hän sai 

työpanoksen lisäksi myös seuraa ja ystävyyttä. Jennyn yksinäisyyttä ja eristäytynyttä asemaa 

Lapissa helpotti koulutusta saanut uskovainen palvelija, jonka kanssa hän pystyi puhumaan 

maallisista ja hengellisistä asioista. 

 

Vuosisadan kuluessa sivistyneistön parissa vahvistui asenne, jonka mukaan palvelusväki kuului 

kotitalouteen, muttei perheeseen. Palvelijoihin pyrittiin ottamaan sosiaalista etäisyyttä. Palkolliset 

olivat isäntäväen näkökulmasta omien lasten asemassa kurin, työn ja vapaa-ajan suhteen, mutta 

heillä ei ollut lasten oikeuksia, resursseja tai tulevaisuudennäkymiä.390 Joistakin porvariskotien 

palvelijoista tuli perheen uskollisia, elinikäisiä palvelijoita. He olivat elimellinen osa perhettä ja 

tunsivat perheenjäsenet kuin omansa. Silti he olivat kuin näkymättömiä ja vailla tunnustettua 

asemaa perheessä.391 Jennyn suhde palvelusväkeen oli paljon moniulotteisempi. Varsinkin 

lestadiolainen palvelusväki merkitsi Virkkuloille muutakin kuin työn tekemistä ja palkanmaksua. 

 

Yksi Virkkuloiden luottopalvelijoista oli lestadiolainen renki Tuomas Kyrö. Hän oli perheen 

keskuudessa hyvin pidetty ja arvostettu. Virkkulat surivat hänen kuolemaansa vuonna 1890, 

mutta samalla he pystyivät lohduttautumaan sillä, että renki oli kuollessaan ollut uskovainen: 

 

Kuolema on kuitenkin vieraillut luonamme ja vienyt uskollisen ja paljon pidetyn 

renkimme Tuomas Kyrön. - - Me uskomme ja toivomme että hän sai mennä 

parempaan kotimaahan. Leski ja tytär ovat edelleen palveluksessamme.392 

  

Kaikkein parhaiten Virkkuloiden ja palvelusväen välillä vallinneista lämpimistä suhteista kertoo se, 

että Virkkulat laittoivat kolmelle nuorimmalle lapselleen myös piikoja ja renkejä kummeiksi.393 

Tämä oli hyvin yllättävää ja poikkeuksellista, sillä kummien nimeäminen vanhempien 

näkökulmasta oli keino turvata lasten tulevaisuus. Isän tai äidin kuoltua kummisuhde saattoi 

auttaa eteenpäin. Lapsen vanhemmille kummisuhteen luominen merkitsi sukutunteen lujittamista, 
                                                                                                                                               
388 ”Du tror ej hvilken upprigtig kristen Elin är; mycket har hon redan fått erfara och lära.” Jenny Virkkula Sally 
Thauvónille 19.8.1889. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
389 Tuohela 1997, 244. 
390 Häggman 1994, 43–44. 
391 Tuohela 1997, 247. 
392 ”Döden har dock gästat hos oss och tagit bort vår trogne och mycket omtyckte dreng Tuomas Kyrö. - - Wi tro och 
hoppas att han fick gå till ett bättre hemland. Enkan och dotren ännu fortfarande tjena hos oss.” Jenny Virkkula J. F. 
Thauvónille 5.8.1890. Aa: 1/27. Heikeliana 2. OMA. 
393 Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1838–1889. Inarin seurakunnan arkisto IC: 2. OMA ja Syntyneiden ja 
kastettujen luettelot 1841–1901. Utsjoen seurakunnan arkisto IK:537. OMA. 
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seurustelusiteiden vahvistamista sekä tärkeiden kontaktien luomista. Yleensä kummeiksi haluttiin 

mahdollisimman korkea-arvoisia henkilöitä.394 Esimerkiksi juuri Tuomas Kyrö ja hänen vaimonsa 

Anna laitettiin Virkkulan perheen nuorimmaisen pojan Ossin kummeiksi.395 

 

Jennyn epätavallisen lämpimiä suhteita palvelijoihin voi selittää kahdella tavalla. Ensinnäkin Lappi 

oli aikansa säätyläistölle hyvin poikkeuksellinen paikka asua. Syrjäseudulla, missä ihmiskontaktit 

olivat kullanarvoisia, ei säätyrajoista voinut pitää turhan tiukasti kiinni.396 Välimatka etelään oli 

pitkä ja sukulaiset kaukana, joten Lapin harvat ihmissuhteet muodostuivat kallisarvoisiksi. Vaikka 

Jennyn suhde palvelusväkeen oli Lapin vuosina läheinen, ei samanlaiseen kiintymykseen ollut 

tarvetta ennen eikä jälkeen Lapin vuosien.  

 

Toisekseen lestadiolainen herätysliike tasoitti sääty-yhteiskunnan rajoja. Uskonnolliseen 

sisaruuteen ja veljeyteen perustuva yhteys mursi huonekuntaisen sekä pitäjäkohtaisen 

uskonnollisuuden yhtenäisyyttä. Jaettu uskonnollinen vakaumus ylitti toisinaan säätyrajat 

seurustelussa.397 Thauvónit seurustelivat mielellään säätyläislestadiolaisten kanssa, mutta joskus 

jopa Iijoella pidettiin yhteyttä talonpoikaissäätyyn kuuluvien uskonsisarten ja -veljien kanssa. Sally 

Thauvón kävi esimerkiksi köyhän lestadiolaisen torpparinvaimon hautajaisissa, jonne osallistuivat 

kaikki paikkakunnan lestadiolaiset.398 Lapissa säätyläisiä ei juuri kuulunut liikkeen piiriin, joten 

alempisäätyisten kanssa seurustelu oli oman hengellisen elämän kannalta välttämätöntä.  

 

3.1.3. Suurten vetten pauhu 

Utsjoen seurakunta säilyi saamelaisenemmistöisenä 1800-luvun ajan. Lestadiolaisuuden 

eteneminen tapahtui siellä selvästi hitaammin kuin Inarissa ja Enontekiöllä. Kuopion 

hiippakunnan piispa Gustaf Johansson pääsi ilokseen toteamaan, että lestadiolainen lahkokunta 

oli elänyt Utsjoella varsin kituliasta elämää. Monet papit vastustivat lestadiolaisuutta, joten kenties 

perinteinen pappeja kohtaan tunnettu kunnioitus esti Utsjoen saamelaisia omaksumasta 

uskonnäkemystä.399  

                                                 
394 Häggman 1994, 108–109. 
395 Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1841–1901. Utsjoen seurakunnan arkisto IK:537. OMA. 
396 Kylli 2012a, 232, 237. 
397 Huhta 2007, 98–99; ks. myös Murtorinne 1992, 103. 
398 Punakivi 2003a, 108. 
399 Kylli 2012b, 220. 
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Papeille hankaluuksia tuotti ennen kaikkea se, ettei heillä ollut yhteistä kieltä Utsjoen 

saamelaisten kanssa.400 Hyvin pian sen huomasivat myös Virkkulat. Perhe sai kuitenkin suureksi 

ilokseen apua saamenkielellä saarnaavalta lestadiolaiselta Aapan Hansilta, johon he olivat 

tutustuneet Inarin vuosinaan. Aapan Hansi vieraili useasti Utsjoella. Vierailujen aikana hän puhui 

erilaisissa tilaisuuksissa saameksi. Virka-avun lisäksi hänestä tuli rakastettu ystävä ja 

sielunhoitaja Virkkulan perheelle.401 Heidän välinen kanssakäyminen muodostui Utsjoen vuosina 

niin tiiviiksi kuin se vain suinkin oli mahdollista.402 Hansi oli perheelle kuin suojelusenkeli 

erämaaelämän koetusten keskellä. Utsjoelle muuton jälkeisessä hengellisessä hädässään Jenny 

kirjoitti sisarelleen Sallylle: ”Suuressa rakkaudessaan ja viisaudessaan Jumala lähetti Hans 

Helanderin tänne”.403  

 

Virkkulat toivoivat lestadiolaisen herätyksen leviävän Utsjoelle heidän saapumisensa myötä, 

mutta aluksi he joutuivat tyytymään hiljaiseen hengelliseen eloon:  

 

Kyllä on hiljainen yksitoikkoisuus hengellisen elämän suhteen täällä niin 

kuolettavaa että ainoastaan Jumala tietää ja tuntee kaikki ne huokaukset jotka 

nousevat apeasta sydämestä, kaikki hengen pakotus ja kaipuu elämään 

uskonsisarten yhteydessä – mutta Hän myös tietää ajan, kuinka kauan tätä riittää, 

ja kuulen aina vastauksen: ”Salli Sinun tyytyä minun armooni” ja minä rauhoitun.404 

 

Jenny kuitenkin näki, että Viktor Alfredille Utsjoelle muutto oli hengellisessä mielessä tehnyt 

hyvää. Aviomies oli hänestä niin vapautunut ja rohkea uskossaan, että se muistutti ensimmäisiä 

”rakkauden aikoja”.405 Ilmeisesti Jenny viittasi ”rakkauden ajalla” Haukiputaalla ja Rautiossa 

tapahtuneisiin herätyksiin. 

 

Turhaan ei Jenny muistellut kymmenen vuoden takaisia tapahtumia, sillä vihdoin vuonna 1889 

lestadiolaisuus alkoi levitä myös Utsjoella. Maaliskuussa Virkkuloilla oli käymässä Tenonlaakson 

                                                 
400 Kylli 2005, 467; Kylli 2012b, 217; Raittila 1965b, 10. 
401 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 17.1.1881, 29.1.1888. A: 16. Heikeliana 1. OMA ja Jenny Virkkula Sally 
Thauvónille 4.3.1889. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA. 
402 Kylli 2005, 467. 
403 ”I sin stora kärlek och vishet sände Gud Hans Helander hit.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 29.1.1888. A: 16. 
Heikeliana 1. OMA. 
404 ”Nog är den tysta enformigheten äfven i afseende på det andliga lifvet här så dödande att endast Gud vet och 
kännes alla de suckar som uppstiga ur det beklämda hjertat, all andens trängtan och längtan efter lif, och gemenskap 
med trossyskon, - men Han vet äfven tiden, huru länge detta skall räcka, och jag hör alltid svaret: ”Låt Dig nöja åt 
min nåd” och lugnar mig.” Jenny Virkkula Sally Thauvónille 12.11.1888. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
405 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 29.1.1888 ja 13.2.1888. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
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ja Varanginvuonon johtava saarnaaja Olli Koskamo vaimoineen. Heidän siellä ollessaan syntyi 

liikutuksia ja melkein kaikki paikalla olevat pyysivät anteeksiantoa toisiltaan. Äänten sorinaan 

sekoittui niin suomen- kuin lapinkieltä. Myös Viktor Alfredin pitämän rippikoulun oppilaat tekivät 

parannuksen. Kirkkoherra sai konfirmoida seitsemän lasta, jotka ”koko sydämestään haluavat 

alkaa seurata Jeesusta”. Jennyn mukaan Jumalan sana alkoi vaikuttaa yhä enemmän ja 

enemmän utsjokisten ihmisten sydämiin.406 

 

Kääntymyksen riemujuhlaa olivat vuoden 1889 pääsiäisen aikaan järjestetyt monipäiväiset seurat 

Utsjoen pappilassa.407 Seurat pidettiin pappilan suuressa salissa, sillä tuomiokapituli olisi tuskin 

riemastunut, jos ne olisi pidetty kirkossa.408 Virkkulat olivat pyytäneet Vesisaaren matkallaan 

tapaamiaan lestadiolaisia pääsiäisenviettoon Utsjoelle. Vieraat saapuivat pitkäperjantaina 

kuudella hevosella. Mukana olivat Aapan Hansi, Nilla Piera, Tuomas Lilläng ja Matti Siiri 

emäntineen, kaksi suomalaispariskuntaa Annijoesta, Olli Koskamo Rajalan isännän kanssa 

Seidasta sekä kaksi uskovaista lappalaisvaimoa. Yhteensä pappilassa ruokittiin joka aterialla noin 

30 henkeä. Jennyn mukaan Viktor Alfred oli niin vapaa ja yksinkertainen uskossaan, että Jumala 

antoi hänelle voimia pitää ihania saarnoja kirkossa. Neljänä iltana peräkkäin seurat pidettiin 

pappilassa, jossa Olli Koskamo puhui suomeksi ja Aapan Hansi saameksi:  

 

Rukousten jälkeen alkoivat ihmiset puhua toisilleen, ja pian syntyi niin voimakas 

kohina monista äänistä, että se kuulosti kuin suurten vetten pauhulta monen 

tunnin ajan. Monet, monet lappalaiset, jotka olivat sanasta saaneet piston 

sydämeensä, tulivat ja pyysivät synninpäästöä. Toiset lohduttivat murheellisia 

sieluja, toiset saarnasivat valtavalla äänellä. - - Paljon puhutaan kristillisyydestä 

nyt täällä, toiset puolesta ja toiset vastaan, mutta Jumalan työ menee 

eteenpäin.409 

 

Jenny, joka oli monta vuotta joutunut seuraamaan sivusta Thauvóneiden vilkasta seura- ja 

käännytystoimintaa Iijoella, sai vihdoin kirjoittaa kotiväelleen iloisia uutisia erämaan keskeltä. 

                                                 
406 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 4.3.1889. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA ja Jenny Virkkula Sally Thauvónille 
19.3.1889. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
407 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 30.4.1889. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
408 Kylli 2005, 468. 
409 ”Efter bön började menniskorna tala till hvarandra, och snart uppstod ett så starkt dån af de många rösterna, att 
det lät som dånet af stort vatten i flere timmar. Många, många af lapparna, på hvilka ordet verkat stygn i hjertat, 
kommo och bådo om aflösning. Andra tröstade bedröfvade själar, några predikade med väldig stämma - - Mycket 
talas här i församlingen nuo m kristendomen, några äro för och andra emot, men Guds verk går framåt.” Jenny 
Virkkula Sally Thauvónille 30.4.1889. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
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Jenny pyysi kotiväkeään muistamaan heitä rukouksissaan: ”Rukoilkaat puolestamme että 

Jumalan työ menestyisi täällä, että hän aina vahvistaisi palvelijoitansa työssänsä”.410 Jenny piti 

itseään Jumalan palvelijana, jonka kautta Hän teki työtään. Lestadiolaisuuden emansipoiva 

vaikutus aikalaisnaisten elämään näkyi jälleen siinä, kuinka tasaveroisia miehet ja naiset olivat 

käännytystyössä. Lisäksi seurojen jälkikeskusteluissa naisilla oli yhtäläinen valta puhua uskosta 

sekä siunata syntejä anteeksi. Tilaisuuksissa heillä oli mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja 

valloittaa oma tilansa seuravieraiden keskuudesta. 

 

Hurmokseen vaipuneet naiset nousivat yhteisöjensä mentaalisiksi tulkeiksi ja uuden vapauden 

tiennäyttäjiksi. Naiset eivät enää turvattomina kääntyneet seurakuntiensa pappien puoleen, vaan 

astuivat heidän paikalleen hätääntyneiden sielujen hoitajina. Naiset saattoivat olla opillisesti hyvin 

valveutuneita ja osoittivat huomattavaa hengellisen kirjallisuuden tuntemusta. Vapautunut ja 

kontrolloimaton käytös hengellisissä tilaisuuksissa rikkoi tarkasti säädeltyä säätyhierarkiaa.411 

Samalla naiset vapautuivat ainakin hetkellisesti oman käytöksensä kontrolloimisen 

vaatimuksesta. 

 

Ilmeisesti lestadiolaisten mielestä seurat olivat sitä onnistuneemmat, mitä äänekkäämmät ne 

olivat. Liikutusten, kovaäänisen saarnaamisen, itkun ja vaikerruksen lisäksi: 

 

- - nurkassa seisoi muutama uskovainen lappalaisnainen (Utsjoen asukkaita) 

toinen toistaan vasten, laulaen hengellistä laulua, jossa oli ihana lappalainen 

melodia y. m., ja kun Sinä nyt mielessäsi yhdistät tämän kaiken, Sinä voit kuvitella, 

että ei ollut hiljaista.412 

 

Lestadiolaisten seuramenot olivat hyvin värikkäitä ja kovaäänisiä tapahtumia, jotka saattoivat 

hirvittää heikkohermoisempaa. Kuopion piispa Gustaf Johansson seurasi kasvavalla 

kauhistuksella seuroja, joista hän kirjoitti myöhemmin erittäin eläväisen kuvauksen. Johanssonin 

mukaan saarnamiehet yrittivät puhua mahdollisimman liikuttavasti, jotta kuuntelijat joutuisivat 

kiihkon valtaan: 

 

                                                 
410 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 30.4.1889. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
411 Sulkunen 1999, 66, 71, 107. 
412 ”- - i en knut stodd några troende lappgvinnor (Utsjokibor) mot hvarandra, sjungande en andlig sång med en herlig 
lappsk melodi m. m., och när Du nu sammanlägger allt detta, kan Du fatta att det icke var tyst.” Jenny Virkkula Sally 
Thauvónille 30.4.1889. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
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- - jo alkaa huuto kuulua; ”juopuneina taivaan viinasta” rupeavat lahkolaiset 

huutamaan ja hyppimään; ja välistä vierittelevät kaikki itsensä lattialla; lapset 

pelkäävät ja itkevät, jopa välistä muutkin kuulijat. Ja kun saarnamies sanoo: ”nyt 

olen kaikille antanut synnit anteeksi, mutta kuka minulle poloselle antaa – minäkö 

yksin ilman jään”, niin hypähtää joku hänen kaulaansa ja antaa hänellekin; välistä 

tekee tuon joku nainen, joka sitten vetää häntäkin lattialle, jossa koko raivostunut 

joukko makaa vieretysten ja päälletysten.413  

 

Tuskinpa seuroja Utsjoella vietettiin ihan yhtä kiihkeissä tunnelmissa, mutta huutamista, 

kovaäänistä saarnaamista ja itkua kuultiin kyllä. Pääsiäisseurat muodostuivat Virkkuloiden 

Utsjoella olon aikana perinteeksi. Suuret seurat pidettiin vuodesta 1889 lähtien Utsjoen 

pappilassa sekä pääsiäisenä että jouluna.414 Enää Utsjoki ei tuntunut Jennystä niin yksinäiseltä ja 

kolkolta paikalta, kun ”pieni joukko rakkaita uskonsisaria ja -veljiä on meillä täällä meidän 

pikkuseurakunnassamme”.415  

 

PEKKA RAITTILAN sanoin Jumala oli antanut Virkkuloille herätyksen ajan ja kasvattanut ihania 

kukkia Jäämeren karuilla rantamilla myös pappilan väen uskon ja toivon virkistykseksi.416 

Lestadiolaisuus löysi Virkkuloiden Utsjoella olon aikana jonkin verran kasvualustaa. Seurakunnan 

uskonnollinen kenttä oli muutenkin monimuotoistumassa. Lestadiolaisuus onnistui herättämään 

saamelaisissa ensimmäistä kertaa laajempaa intohimoa kristinuskon kysymyksiä kohtaan. Jotkut 

omaksuivat lestadiolaisen uskonnäkemyksen, toiset taas kokivat paremmaksi vastustaa sitä.417 

 

Jennyn elämää herätyksen ajat kovasti virkistivät, niin kuin hän totesi vuoden 1891 Sanomia 

Siionista -lehdessä: 

 

Sanansa saarnalle on Jumala täälläkin suonut hedelmän, niin että täällä nyt on 

piiskuinen lauma kalliita sieluja, jotka eläwät autuaallista uskon elämää 

Wapahtajansa yhteydessä. Tämä kohta on paljon hauskuuttanut oloamme täällä, 

sillä nyt saamme useampana pyhänä kohdata uskonweljiä ja sisaria, ja heidän 

                                                 
413 Mustakallio 2009, 291. 
414 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 5.1.1890, 14.4.1891 ja 8.12.1891. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA. 
415 ”En liten hop af kära trossyskon hafva vi här i vår lilla församling.” Jenny Virkkula Sally Heikelille 14.4.1891. A: 
2/59. Heikeliana 3. OMA; ks. myös Jenny Virkkula, ”Kirje Utsjoelta Toukokuulla w. 1891”. Sanomia Siionista 
1.8.1891. 
416 Raittila 1965b, 11. 
417 Kylli 2005, 469. 
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kanssansa puhella matkastamme ijankaikkiseen kotomaahan. Wieläpä owat weljet 

ja sisaret Norjasta usein käyneet luonamme, warsinkin suurina juhlina, jolloin owat 

H. Hellander ja O. Koskamo myös puhuneet Jumalan sanoja täällä. Näin on 

Jumala wiisaudessaan nähnyt hywäksi johdattaa tiemme, läpi lapinmaan kolkon ja 

yksinäisen erämaan, ja ainoastaan Hän on lukenut kaikki ne ikäwän ja kaipauksen 

kyyneleet, joita näitten kymmenen wuoden ajalla olemme täällä wuodattaneet. - - 

armo se on ollut tämä Jumalan johdatus, suuri armo kohtaamme, josta Hänelle 

olkoon ijankaikkinen ylistys ja kunnia!418 

 

Lestadiolaisnaisille kirjoittaminen oli yksi tapa laajentaa toimintaansa kodinpiirin ulkopuolelle. 

Herätysliikkeen omat lehdet nimittäin hyväksyivät myös naisten kirjoituksia palstoilleen.419 

Kristillinen kuukauslehti alkoi ilmestyä vuodesta 1880 lähtien. Sen viidennessä numerossa 

julkaistiin ensimmäinen naisen kirjoittama kirje, joka oli todennäköisesti peräisin liikkeen 

”hengellisen äidin” Mathilda Fogmanin kynästä. Neljännessä vuosikerrassa lehden palstoille 

ilmaantui useita naisten kirjoittamia kirjoituksia. Lehden toimittaja Aatu Laitinen muistuttikin, että 

kirjoituksia otettiin vastaan yhtä hyvin naisilta kuin miehiltä. Suurimmillaan naisten kirjoittamien 

kirjeiden osuus oli Kristillisen kuukauslehden ja Sanomia Siionista -lehden palstoilla vuosina 

1888–1891. Naisten hyväksyminen lehtikirjoittajiksi kertoi johtavien lestadiolaispiirien naisiin 

kohdistamasta arvostuksesta.420 

 

Jennyn kirjoituksia julkaistiin kaksi kappaletta. Ensimmäinen kirjoitus ”Kirje Inarista” julkaistiin 

Kristillisessä kuukauslehdessä 15.7.1887. Toinen kirjoitus ”Kirje Utsjoelta Toukokuulla w. 1891” 

julkaistiin Sanomia Siionista -lehdessä 1.8.1891.421 Molemmat Jennyn kirjoitukset ilmestyivät 

niihin aikoihin, kun hänen tuntemansa hengellinen hätä oli suurinta. Vuonna 1887 Virkkulat saivat 

tietää joutuvansa Utsjoelle, ja vuonna 1891 he olisivat toivoneet pääsevänsä muuttamaan jo 

etelään päin, mutta Viktor Alfredista tehdyn valituksen myötä perheen muutto estyi vuodesta 

toiseen. Kirjoittaminen molempiin lehtiin antoi varmasti Jennylle rohkeutta säilyä uskomassa 

epävarman tilanteen keskellä. Kirjoituksissaan hän pystyi vakuuttamaan itselleen sekä muille, 

että kaikki oli edelleen hyvin, eikä Jumala ollut heitä hylännyt. 

 

                                                 
418 Jenny Virkkula, ”Kirje Utsjoelta Toukokuulla w. 1891”. Sanomia Siionista 1.8.1891. 
419 Ihonen 2001, 281; Lohi 1997b. 
420 Lohi 1997b.  
421 Jenny Virkkula, ”Kirje Inarista”. Kristillinen kuukauslehti 15.7.1887 ja Jenny Virkkula, ”Kirje Utsjoelta Toukokuulla 
w. 1891”. Sanomia Siionista 1.8.1891. 
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Jennyn Jumalakuvasta antaa kiintoisan kuvauksen vuoden 1887 kirjoitus. Siinä Jenny liitti 

Jumalaan feminiinisiä piirteitä: 

  

Koska äsken syntynyt pienokaiseni turwallisesti lepää rinnallani ja se on minun 

iloni, että hän on lewollinen, näen siinä kuwan taiwaallisesta Wanhimmasta, jonka 

rakkaus werraton, suuri ja ihana on, kuinka se myös on Hänen ilonsa että me 

Hänen lapsensa täydellä uskalluksella ja turwallisuudella lepäämme Hänen 

rinnoillansa uskossa. - - Hänen helmassaan olen wuodattanut katumuksen 

kyyneleitä ja saanut lohdutuksen.422   

 

Lars Levi Laestadiuksen naiskäsitystä pidetään erittäin emansipatorisena. Hänen persoonallisen 

nais- ja äitisymboliikkansa katsotaan olleen liian sokeeraava jopa hänen lähipiirilleen ja 

seuraajilleen. Laestadius käytti Jumalasta usein nimitystä ”taivaallinen vanhin”, jolle hän omisti 

enemmän äidin kuin isän piirteitä. Taivaallinen vanhempi kantoi lasta rintansa alla, synnytti heitä 

tuskia kokien sekä antoi lapsen juoda ”armoa vuotavista rinnoistaan”. Lestadiolaisuudessa 

esiintyi siis alusta asti androgyyninen jumalakuva sekä feminiininen vaihtoehto 

vanhurskaudessaan ankaralle ja patriarkaaliselle isä-Jumalalle.423 Jenny viittasi selvästi 

kirjoituksessaan Laestadiuksen opetuksiin. Myös Jenny kirjoitti ”taivaallisesta vanhimmasta”, 

jonka rinnoilla ja helmassa kristityt voisivat levätä. Jennyn Jumalakuva poikkesi varsin radikaalisti 

aikansa totutusta teologisesta mallista.  

 

3.1.4. Katse etelään 

Utsjoelle muuton myötä Virkkuloiden ajatukset kääntyivät enenevissä määrin etelään päin. Nyt 

myös Inarin elämästä nauttinut Viktor Alfred oli halukas muuttamaan lähemmäs kotiseutuaan. 

Pian Utsjoen kirkkoherran viran varmistumisen jälkeen vuonna 1887 Pudasjärven seurakunta 

ilmoitti tarpeestaan saada paikkakunnalle uusi kirkkoherra. Viktor Alfred pohti hartaasti hakisiko 

hän virkaa. Häntä hermostutti kovasti miten hänelle kävisi vaalitaistelussa Pudasjärven 

seurakunnan kappalaisen Paavo Martikaisen kanssa. Huolimatta epävarmuudestaan Utsjoen 

kirkkoherra päätti osallistua taistoon.424 Viktor Alfredin arkuus hakea Pudasjärven kirkkoherran 

virkaa oli hyvin luonnollista, koska hänellä oli tuoreessa muistissa kipeää tehnyt tappio Inarin 

kirkkoherran paikasta. Hän oli joutunut myös edellisissä virkapaikoissaan kahnauksiin Kuopion 

                                                 
422 Jenny Virkkula, ”Kirje Inarista”. Kristillinen kuukauslehti 15.7.1887. 
423 Ihonen 2001, 282–283.  
424 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 15.12.1887 ja 17.1.1888. A: 16. Heikeliana 1. OMA. 
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hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa, joten muistikuvat Haukiputaan ja Raution vuosilta eivät 

olleet sen parempia. 

 

Pudasjärven kirkkoherranvaali pidettiin toukokuussa vuonna 1888. Pääehdokkaina olivat 

seurakunnan oma kappalainen Paavo Martikainen ja Utsjoen kirkkoherra Viktor Alfred Virkkula. 

Vaalin lopputuloksesta ei tietenkään voitu olla varmoja, mutta Virkkulan mahdollisuuksia pidettiin 

hyvinä. Pudasjärven väistyvä kirkkoherra K. A. Heikel, joka kuului myös lestadiolaiseen 

herätysliikkeeseen, osallistui omalta osaltaan spekulointiin ja piti luultavimpana vaihtoehtona, että 

Viktor Alfred voittaisi vaalin: 

 

Niin luultavasti Wirkkula tulee minun sijalle vaan varmaahan se ei ole, sillä 

Martikaisella on suuri puolue, se on kaikki kristillisyyden vihaajat ja 

jumalattomuuden puolustajat äänestävät M:sta. Mutta W:lla on kuitenkin 

uskottomainkin seassa sukulaisia ja ne jotka kristillisyyden oikeana pitävät 

menevät kaiketi uskovaisten puolelle. Siis on hyvin uskottava, että Wirkkula saa 

suuremman voiton vaalissa kuin minä sain aikanaan. - - nyt on taistelu paremmin 

uskovaisten ja vastustajain välillä. Kyllä Martikaisen puoltajat nytkin hampaitaan 

hiovat.425 

 

Pudasjärvellä 1870-luku ja sitä seuranneet vuosikymmenet olivat lestadiolaisuuden voimakkaan 

leviämisen ja vakiintumisen aikaa. Herätyksiä koettiin eri kylillä jatkuvasti. Vuonna 1890 arvioitiin, 

että pitäjän väestöstä noin puolet tunnusti lestadiolaista uskonvakaumusta. Liike sai vahvan 

kannatuksen kaikissa kylissä Korpista, Siuruaa ja jossain määrin Puhoksen kylää lukuun 

ottamatta. Samana vuonna piispa Gustaf Johansson vieraili Pudasjärvellä ja totesi 

mielipahakseen herätysliikkeen rehottavan vallattomasti seurakunnassa. Hän piti heille pitkän ja 

nuhtelevan puheen, jossa toivoi lestadiolaisten joko eroavan kirkosta tai jättävän harhaiset 

oppinsa.426 

 

Kirkkoherranvaali näytti keskittyvän suurilta osin lestadiolaiskysymykseen entisen ”herrain ja 

talonpoikain” vastakkainasettelun sijasta. Ehdokkaista Viktor Alfred Virkkula oli vakaumuksellinen 

lestadiolainen ja Paavo Martikainen sen kiivas ja jyrkkä vastustaja. Virkkuloiden onneksi 

lestadiolainen kannatus oli niin voimakasta Pudasjärven eri pitäjissä, että heidän äänillään Viktor 

                                                 
425 Vahtola 1981, 197. 
426 Vahtola 1981, 323, 331–332.  



 95 

Alfred voitti vaalin. Hän sai äänet 183 talolta ja Paavo Martikainen 123 talolta. Äänioikeus oli vain 

kirkkoherran palkkaa maksaneilla taloilla. Vaalihenkeä kuvaa hyvin se, että Paavo Martikainen sai 

äänienemmistön Korpiselta, Siurualta ja Puhokselta eli kylistä, joihin herätysliike ei ollut 

levinnyt.427 

 

Virkkulat joutuivat olemaan pitkään epätietoisia vaalin tuloksesta, koska uutiset saavuttivat 

Utsjoen hitaasti:  

 

Viime posti saapui tänne 2 ½ viikkoa P:järven vaalin jälkeen ja sen mukana emme 

odottaneet mitään tietoa, mitään sähkettä ei myöskään ollut tullut, niin että Alfred 

viimeisinä päivinä ennen postia oli jo aivan levoton ja uskoi että Martikainen oli 

voittanut.428 

 

Virkkulat ottivat tiedon Viktor Alfredin voitosta kiitollisin mielin vastaan ”- - ja juhlimme tietenkin 

sitä päivää niin hyvin kuin voimme”. Yksinäisyyden vuodet näyttivät vihdoin tulleen päätökseen. 

Jenny uskalsi jo luvata vanhemmilleen heidän tapaavan kohta lapsenlapsensa: ”- - pian Te saatte 

nähdä joukon pikkuisia lappalaisia, jotka vuorollaan tulevat vierailemaan isovanhempiensa 

luokse”.429 

 

Väistyvä kirkkoherra K. A. Heikel toivoi Virkkuloiden muuttavan Pudasjärvelle seuraavana 

keväänä, kun lestadiolaiset ja sukulaiset sitä kovasti toivoivat. Virkkulat eivät katsoneet voivansa 

suostua pyyntöön, sillä heidän mielestään Utsjoen kirkkoherran palkka oli niin hyvä, että sitä 

kannatti hyödyntää vielä muutaman vuoden verran.430 Utsjoen kirkkoherran palkkaa olikin 

tuntuvasti korotettu vuonna 1877, jotta pappeja saataisiin houkuteltua seurakuntaan varmemmin. 

Huomattavan lisäansion kirkkoherralle antoi lohenkalastusoikeus omilla padoillaan.431 Sitä perhe 

hyödynsikin ahkerasti.432 

 

                                                 
427 Vahtola 1981, 197, 331. 
428 ”Sednaste post anlände hit 2 ½ vecka efter valet i P:järvi och med den (posten) väntade vi ej någon underrättelse, 
något telegram hade heller icke kommit, så att Alfred redan de sista dagarna före posten var ganska orolig och 
trodde att Martikainen vunnit.” Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 6.6.1888. A: 15. Heikeliana 1. OMA. 
429 ”- - och kalaserade naturligtvis den dagen, så godt vi kunde.” ja ”- - snart får Ni se en rad med små lappar, som i 
sin tur komma för att besöka morfar och mormor.” Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 6.6.1888. A: 15. Heikeliana 1. 
OMA. 
430 Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 6.6.1888. A: 15. Heikeliana 1. OMA. 
431 Kylli 2005, 51–52. 
432 Ks. esim. Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 6.7.1888. A: 15. Heikeliana 1. OMA; Jenny Virkkula J. F. Thauvónille 
8.7.1890. Aa: 1/27. Heikeliana 2. OMA. 
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Virkkuloiden riemu tulevasta muutosta oli ennenaikaista. Hävinneen osapuolen eli ei-

lestadiolaisten oli vaikea sulattaa tappiotaan, ja he tekivät valituksen vaalituloksesta.433 Vaikka 

Viktor Alfred oli saanut vaalissa eniten ääniä, siirtyi asian lopullinen ratkeaminen valituksen 

vuoksi vuodesta toiseen.434 Virkkuloilla oli jatkuva epävarmuus asian etenemisestä, koska heitä 

koskevat uutiset saapuivat viimeisinä heidän tietoonsa. Vuonna 1890 Jennyllä oli jo kova palo 

muuttaa Pudasjärvelle, varsinkin kun Eino-poika oli joka tapauksessa lähetettävä etelään 

kouluttautumaan.435 Keväällä 1891 lähtö näytti olevan niin lähellä, että Jenny alkoi selittää 

pikkutytöilleen ”kuinka se on kun me tulemme sinne Suomeen”. Mutta kun jälleen Virkkulat 

joutuivat ottamaan vastaan uuden pimeän ajan Utsjoella, ei Jenny enää jaksanut olla 

päästämättä väsymystään ilmi.436 Olosuhteet olivat Virkkuloille hyvin vaikeat, koska alati 

muuttuva tilanne esti tulevaisuuden suunnittelemisen: 

 

Kymmenen vuotta olemme nyt olleet syvällä Lapinmaassa ja mitä tämä aika pitää 

sisällään omaisten ikävän suhteen ja muitten ihmisten kanssa seurustelun 

suhteen, tietää ainoastaan se, joka on kokenut. Mutta kenties tämä vuosi on nyt 

viimeinen meille täällä, sillä viime postin mukana Pappa kertoi meille että 

hovioikeus oli vahvistanut kihlakunnanoikeuden päätöksen Pudasjärven 

vaaliasiassa. Mutta kenties valitus menee vielä Senaattiin? Venyykö asiankäsittely 

vielä, sen saamme hyvin pian kuulla.437 

  

Vapauttava sähkösanoma saavutti pappilan väen vuoden 1891 joulukuussa. Uutisten jälkeen 

Jenny saattoi vihdoin kirjoittaa Sallylle, että muutto todella tapahtuisi jo tammikuun aikana.438 

Virkkuloita vuodesta toiseen kiusanneella valituksella ei lopulta saavutettu mitään. Viktor Alfredin 

Pudasjärven kirkkoherran virkaan astumispäiväksi määriteltiin toukokuun 1. päivä vuonna 

1892.439  

 

                                                 
433 Vahtola 1981, 197. 
434 Raittila 1965b, 11. 
435 Jenny Virkkula Sally Thauvónille 29.10.1889, 14.10.1890. A: 16. Heikeliana 1. OMA, Jenny Virkkula Sally 
Thauvónille 12.5.1890. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA ja Jenny Virkkula Emilia Thauvónille 29.10.1890. A: 15. 
Heikeliana 1. OMA.  
436 Raittila 1965b, 11.  
437 ”Tio år hafva vi nu varit djupa i lappmarken och hvad denna tid innebär i afseende å saknad af egna och umgänge 
med andra menniskor, vet endast den som pröfvat. Men kanske detta år nu är det sista för oss här, ty med sednaste 
post underrättade Pappa oss om att hofrätten fastställt häradsrätten beslut i Pudasjärvi målet. Men kanske besvär till 
Senaten ännu ingå? För att åtminstone draga ut på tiden, det få vi väl snart höra.” Jenny Virkkula Sally Heikelille 
26.7.1891. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA. 
438 Jenny Virkkula Sally Heikelille 8.12.1891. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA. 
439 Vahtola 1981, 198. 
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Katsoessaan kymmentä Lapissa vietettyä vuottaan taaksepäin Jenny näki Jumalan siunauksen 

seuranneen heitä koko matkan ajan: ”Jumala on ohjannut meitä erämaassa, ja on ollut mukana ja 

lähellä meitä kaikkina päivinä! Kiitos Hänelle koko tästä ajasta, kaikesta armosta, ja kaikesta 

hyvästä minkä Hän on meille suonut!”.440 Yksinäisten vuosien aikana Jenny oli uskollisesti 

turvautunut Jumalan suojelukseen. Kotiin viemisinään hänellä oli kaikki kiusaukset kestänyt usko, 

lestadiolainen aviopuoliso, kuusi pientä lappalaislasta sekä Lapin uskonsisarien ja -veljien 

vankkumaton rakkaus. Elämäntehtävä Lapissa oli suoritettu. Uusi elämä Pudasjärvellä odotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
440 ”Gud har fört oss in i ödemarken, och varit med och när oss alla dagar! Tack vare Honom för hela denna tid, för all 
nåd, och allt godt som Han hän unnat oss!” Jenny Virkkula Sally Heikelille 8.12.1891. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA. 
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3.2. RAJALLISUUS 

 

3.2.1. Vapaudesta valvontaan 

Virkkuloiden muutto ajoittui lopulta vuoden 1892 helmikuulle. Kolme vanhinta lasta oli lähetetty 

etelään jo edeltä, mutta pienimmät lapset matkustivat äitinsä ja isänsä seurassa. Matkalta ei 

puuttunut dramatiikkaa, sillä perhe lähti Utsjoelta helmikuun 17. päivänä 42,5 asteen pakkasessa. 

Toisena matkustuspäivänä ankara pyry yllätti matkalaiset. Sen lisäksi kova pakkanen hidasti 

matkantekoa, joten he joutuivat hakemaan suojaa vanhasta Petsikon tunturimajasta, jonka ovet ja 

ikkunat olivat puutteellisessa kunnossa: 

 

Täällä ei yön wietto tainnut olla kadehtittawaa ankaralla pakkasella, warsinkin kun 

pieniä lapsia oli mukana. Kurjassa, wiheliäisessä tuwassa alastomalla tunturilla, 

jossa ei ole minkäänlaista suojaa wihaiselta wiimalta, saivat he pitkän yön 

wiettää.441 

 

Seuraavana päivänä Virkkulat pääsivät onnekkaasti Inariin, jossa heidät otettiin lämpimästi 

vastaan. Kylmyyden ja pulkassa istumisen kangistama perhe pääsi oikomaan jäykistyneitä 

jäseniään. Inarilaiset olivat rakkaudella muistaneet entistä pastoriaan ja tulivat sankoin joukoin 

hyvästelemään perheen – tällä kertaa lopullisesti: 

 

Oli hupaista nähdä lähtöä pappilasta. Kaikki, jotka kynnelle kykenivät, kiiruhtivat 

Inarin kirkon tienoilta pappilaan lausumaan jäähywäiset entiselle rakastetulle 

opettajalle. Petollinen kyynel näkyi kimaltelewan usean silmässä ja ilmaisewan 

että etelään päin lähtewä sielunpaimen jäi kaiwattuun, rakkaaseen muistoon 

entisessä seurakunnassaan. Suuri osa seurakuntalaisia saattoi poismatkustawaa, 

rakasta pappisperhettä jonkun matkaa joenjäätä pitkin. Kirkkoherra Wirkkulan 

perhe oli saawuttanut erityistä suosiota Utsjoen ja Inarin seurakunnissa 

ystäwällisen kohtelunsa takia niin hywin ylhäisiä kuin alhaisia kohtaan. - - Toiwom-

me myöskin että he muistawat meitä tunturiasukkaita, joitten täytyi wielä jäädä 

tänne Perä-Pohjolaan.442 

 

                                                 
441 Tuttu, ”Kirje Perä-Pohjolasta”. Oulun Ilmoituslehti 6.3.1892. 
442 Tuttu, ”Kirje Perä-Pohjolasta”. Oulun Ilmoituslehti 6.3.1892. 
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Iijoelle Virkkulat saapuivat maaliskuun alkupuolella. Sieltä käsin he uskalsivat lähettää 

huonekaluja Pudasjärvelle, kun enää ei tarvinnut epäillä kirkkoherran paikan varmistumista. 

Ennen Pudasjärvelle muuttoaan Virkkulat aikoivat käydä vielä Oulussa tapaamassa kahta 

vanhinta koulupoikaansa Einoa ja Alfredia. Kotiinpaluu tuntui Jennystä tietenkin uskomattoman 

hyvältä, kuten hän sisarelleen Sallylle totesi: ”Että se on maistunut että nyt näin kauan saa 

vierailla rakkaassa lapsuudenkodissa, sen Sinä voit varmasti kuvitella itse!!”. Jenny myös kertoi 

kuinka hän Viktor Alfredin jäätyä valmistelemaan tulevaa saarnaansa, lähti äitinsä ja tyttäriensä 

kanssa siksi aikaa vierailulle.443 Elämä oli jo muuttunut. Se ei ollut yksinäistä. Lapissa Jenny oli 

jäänyt pitkälti yksin lastensa kanssa, kun aviomies oli töissä. Nyt hän pystyi turvautumaan 

muihinkin läheisiin kuin Viktor Alfrediin. 

 

Virkkuloiden tulo Iijoelle oli suuren juhlan paikka, joka sai lestadiolaisen seurakansan runsain 

joukoin liikkeelle. Oulun Ilmoituslehdessä päiviteltiin ”lahkolaisten, wääräoppisten ja hihhuleiden” 

joukkoliikehdintää kirkkopyhän aikaan: 

 

Pappilaamme oli näette jo toissa pyhä-iltana saapunut kaukainen ”wäwy-poika” 

perheineen matkalla Pudasjärwelle kirkkoherraksi ja sielunpaimeneksi sanan 

oikeassa merkityksessä. Ja kun tieto wiikon kuluessa lewisi ympäri seurakunnan 

että kirkkoherra Wirkkula saarnaa syntymäseurakuntansa kirkossa seuraawana 

sunnuntaina, niin kirkkoon oli saapunut kansaa aiwan seinäin täysi ja heidän 

seastansa alkoi hyminä kuulua, kun tämä pappi saarnasi ”parannusta ja syntein 

anteeksi antamusta Jeesuksen nimeen.” Wielä samana iltana kristittyin 

seurahuoneella piti hra Wirkkula raamatun selityksen, jota kuulemaan oli saapunut 

monta ”fariseusten lahkokunnasta,” jotka muutoin kammoawat seurahuoneen 

seiniäkin! Ei ainakaan kuulunut olewan terweellistä rippi-nuorukaisten opettaminen 

siellä – lämpimien seinien sisällä! Aikoihin sitä on eletty!444 

 

Vuonna 1892 vietettiin lestadiolaisvastaisuuden kiihkeintä aikaa. Kuopion hiippakunnan piispa 

Gustaf Johansson oli vuodesta 1885 lähtien järjestänyt massiivisen väijytyksen herätysliikettä 

vastaan. Hänen taistelunsa huipentui vuonna 1892 julkaistuun 300-sivuiseen erityisteokseen 

Laestadiolaisuus, jossa Johansson vyörytti lukijalle sekä dogmaattista että kirkkohistoriallista 

                                                 
443 ”Att det smakat att nu såhär länge få gästa i det kära föräldra-hemmet, det kan du tänka Dig!!” Jenny Virkkula 
Sally Heikelille 12.3.1892. A: 2/59. Heikeliana 3. OMA. 
444 Kynä, ”Kuulumisia Iistä 18/3/92”. Oulun Ilmoituslehti 23.3.1892. 
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aineistoa voidakseen osoittaa lestadiolaisuuden opilliseksi harhaksi ja moraalis-

yhteiskunnalliselta kannalta vieroksuttavaksi liikkeeksi.445 Suomen poliittinen tilanne, 

eriuskolaislaki ja maallikkosaarnaajien toimintaa rajoittava rikoslain muutos kiristivät kirkon ja 

herätysliikkeen välejä entisestään. Lestadiolaisuus luokiteltiin eriuskolaisryhmäksi ja lahkoksi 

metodistien, baptistien ja vapaakirkollisten rinnalle.446 Virkkulat olivat saaneet viettää Lapin 

vuosinaan rauhallista ja hiljaista hengellistä elämää kaukana eteläisemmän Suomen 

lestadiolaisille vihamielisistä pesäkkeistä.  

 

Yksikään piispa ei ollut 1880-luvun puoliväliin mennessä vieraillut Suomen pohjoisimmissa 

seurakunnissa Utsjoella tai Inarissa. Gustaf Johanssonin myötä tilanteeseen tuli muutos. Hän 

huolehti omakohtaisesti siitä, että Lapin seurakunnat tarkastettiin tästä lähtien suurin piirtein 

viiden vuoden välein, mitä pidettiin yleisenä normina koko kirkossa. Virkkuloiden Lapissa olon 

aikana Johansson vieraili Inarissa vain kerran vuonna 1886. Seuraava tarkastusmatka ajoittui 

vuoteen 1892, mutta silloin Virkkulat olivat ehtineet lähteä kohti etelää.447  

 

Jennyllä ja Viktor Alfredilla oli siis harvinaisen suuri vapaus järjestellä Lapin vuosinaan 

lestadiolaista seura- ja käännytystoimintaa, kun piispan ja heidän välillään lepäsi monta sataa 

kilometriä. Pudasjärvelle muuton myötä väljään valvontaan tuli muutos. Virkkulat joutuivat tiiviisti 

piispallisen rakkauden ja huolenpidon yhteyteen. Saamelaisia Virkkuloiden lestadiolaisuus ei ollut 

häirinnyt eikä ilmeisesti muutakaan Lapissa asuvaa suomalaista väestöä. Viktor Alfredin 

viranhoitoon Pudasjärvellä antoi lisähaastetta se, että siellä oltiin enemmän tietoisia 

lestadiolaisuuden ja kirkon viileistä väleistä kuin Lapissa. Pudasjärvelle muutettuaan Viktor Alfred 

joutui ottamaan vastaan kahtiajakautuneen seurakunnan, jossa puolet seurakuntalaisista oli 

häntä vastustaneita ei-lestadiolaisia. 

 

3.2.2. Keveys 

Jennyn elämä helpottui Pudasjärvelle muuton myötä. Rakkaat omaiset olivat lähellä, 

lestadiolaisia uskonystäviä oli paljon ja lasten kouluttaminen kävi monin verroin vaivattomammin 

kuin Lapissa. Virkkulat viihtyivät hyvin uudessa kodissaan: ”Pian olemme olleet yhden vuoden 

                                                 
445 Mustakallio 2009, 288–292. 
446 Lohi 1997a, 42–43. 
447 Mustakallio 2009, 280, 283. 
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täällä P-järvellä, ja olemme hyvin tyytyväisiä ja viihdymme hyvin täällä. Kaiken on Jumala hyvin 

tehnyt!”.448 

 

Perhe-elämä hiljeni, kun vanhimmat lapset Eino ja Alfred kävivät koulua Oulussa ja Aili aloitti 

oman koulutaipaleensa vuoden 1895 syksyllä Oulun suomalaisessa tyttökoulussa. Perheeseen ei 

tullut enää vuonna 1890 syntyneen Evin jälkeen uusia lapsia. Jenny sai nukkua yönsä rauhassa, 

kun nuorimmaiset lapset olivat jo niin isoja, etteivät herätelleet häntä öisin.449 Virkkulat vierailivat 

paljon Oulussa, jossa he tapasivat poikiaan sekä ystäviään säännöllisesti. Iijokikaan ei ollut 

kaukana, joten lapsuudenkotiin voitiin tehdä lyhyitäkin vierailuja. Sieltä tehtiin myös 

vastavierailuja Pudasjärvelle.450  

 

Jenny katsoi, että perhe oli viimein asettunut aloilleen. Rasittavat muutot ja oman paikan 

etsiminen olivat hänen kohdaltaan mennyttä elämää. Toisin oli hänen sisarensa Sallyn laita, joka 

oli mennyt naimisiin myöhäisellä iällä ja etsi omaa paikkaansa: ”Ikävältä tuntuu kuulla, että Sinä 

rakas sisar olet jälleen liikkuvalla kannalla. Minä olisin nuorempi kuin Sinä tekemään sellaisia 

matkoja, mutta minähän olen jo saanut lopettaa niiden tekemisen”.451 Ainoastaan Pudasjärven 

pappilan suuri talous aiheutti vaikeuksia emännälle:  

 

Terveinä ja tyytyväisinä elämme täällä, mutta melko kiireiseltä tahtoo välistä tuntua 

se, että olen suurtalouden emäntä ja pidän järjestyksessä suurta taloa monine 

palvelijattarineen.452 

 

Virkkulat olivat varmasti huolissaan siitä, miten lestadiolaiseen ja ei-lestadiolaiseen rintamaan 

jakautuneet seurakuntalaiset suhtautuisivat heihin. Syytä huoleen ei kuitenkaan ollut, sillä 

Pudasjärven tuore kirkkoherra sai ystävällistä ja huomaavaista kohtelua osakseen: 

 

                                                 
448 ”Snart ett år hafva vi varit här i P-järvi, och vi äro mycket nöjda och trifvas bra här. Allt har Gud väl gjort!” Jenny 
Virkkula Sally Heikelille 17.2.1893. Aa: 2/15. Heikeliana 2. OMA. 
449 Jenny Virkkula Sally Heikelille 17.2.1893. Aa: 2/15. Heikeliana 2. OMA ja Jenny Virkkula Alma Jacobsonille 
25.1.1895. A: 2/32. Heikeliana 3. OMA. 
450 Jenny Virkkula Sally Heikelille 17.2.1893, 10.11.1893 ja 28.6.1894. Aa: 2/15. Heikeliana 2. OMA. 
451 ”Ledsamt kändes det att höra det Du åter, kära syster, är på resande fot. Jag vore yngre än Du att göra sådana 
resor, men jag har redan fått sluta med dem”. Jenny Virkkula Sally Heikelille 10.11.1893. Aa: 2/15. Heikeliana 2. 
OMA. 
452 ”Friska och nöjda lefva vi här, men nästan för bråksamt vill det ibland kännas, att vara storgårdsvärdinna och hålla 
reda på detta stora hus med sina många tjenarinnor.” Jenny Virkkula Sally Heikelille 22.10.1893. Aa: 2/15. 
Heikeliana 2. OMA. 



 102 

Suhde Martikaisen ja Alfredin välillä on hyvä ja rakkaudentäyteinen, ja myös 

monet muut jotka olivat Alfredin tuloa vastaan, ovat tulleet meidän ystäviksemme. 

Rauhassa ja rakkaudessa olemme me kaikkien seurakuntalaisten kanssa. 

Mukavia, rakkaita uskonsisaria ja -veljiä on meillä täällä paljon.453 

 

Pudasjärven kappalaisen Paavo Martikaisen jyrkkä asennoituminen lestadiolaiseen 

herätysliikkeeseen lientyi selvästi Virkkulan kirkkoherrakaudella. Samoin kävi seurakuntalaisten 

kanssa. Viktor Alfredin todettiin nauttivat Pudasjärvellä niin lestadiolaisten kuin muidenkin 

seurakuntalaisten arvostusta ja luottamusta, eikä hänen opetuksessaan nähty väärää. Ilmeisesti 

Viktor Alfredin myötävaikutuksella lestadiolainen herätysliike maltillistui 1890-luvulla, mihin myös 

piispa Gustaf Johansson kiinnitti myönteistä huomiota vuoden 1895 tarkastuksessaan. Piispa 

kuitenkin nuhteli Viktor Alfredia vakavasti, kun jumalanpalveluksessa sattui hänen 

saarnavuorollaan liikutuksia. Niitä Johansson piti merkkinä epäterveestä uskosta.454 

 

Virkkulat ilahtuivat kovasti, kun erään lestadiolaisvastaisen talon rouva tuli hakemaan Viktor 

Alfredilta apua sielunsa hätään: ”- - P-la on talo, jossa pahimmat kristillisyyden vastustajat ovat, 

mutta nyt vaikuttaa että Jumala on saanut toimia siellä, koska myös G:n käly on nyt tullut 

uskoon”.455 Viktor Alfred itse määritteli lestadiolaiskannatuksen vuonna 1895 varsin 

epämääräisesti. Hän tyytyi toteamaan, että ”suurin osa seurakuntaa” kuului herätysliikkeeseen. 

Moni oli saanut ”rauhan Jumalan kanssa”. Lestadiolaisyhteisö oli osoittanut ihanteellista 

maallikkoaktiivisuutta, esiintynyt maltillisesti ja pitänyt ahkerasti seuroja. Opetus ja toiminta ei 

enää sisältänyt minkäänlaista hyökkäystä kirkkoa tai sen papistoa vastaan.456 

 

Jennyn elämä näytti kaikin puolin olevan mallillaan. Yksinäisyyden ja eristäytymisen aika oli 

päättynyt. Virkkulat asuivat Pudasjärvellä lähellä sukulaisiaan ja ystäviään. Seurakunta otti heidät 

ystävällisesti vastaan. Uskon sisaria ja -veljiä oli paljon ja seuratoiminta aktiivista. Lapset olivat 

varttuneet, eikä elämä pyörinyt lastenhoidon ympärillä. Kolmen vanhimman lapsen koulunkäynti 

oli saatu varmistettua. Epävarmuuden ajat ja raskaat muutot olivat takanapäin. Olotila oli 

tyytyväinen ja vakiintunut. Kaikki oli hyvin, lähes täydellisesti. Paitsi ettei ollut.  

                                                 
453 ”Förhållandet mellan Martikainen och Alfred är godt och kärleksfullt, och äfven många andra som voro emot att 
Alfred skulle komma hit, hafva blifvit våra vänner. I frid och kärlek äro vi med alla församlingsborna. Trefliga, 
kärleksfulla trossyskon hafva vi här mycket.” Jenny Virkkula Sally Heikelille 17.2.1893. Aa: 2/15. Heikeliana 2. OMA. 
454 Vahtola 1981, 199, 331–332. 
455 ”- - P-la är en gård der de värsta motståndare till kristendomen funnits, men nu tyckes Gud fått verka äfven der, ty 
äfven G:s svägerska har nyligen blifvit troende.” Jenny Virkkula Sally Heikelille 17.2.1893. Aa: 2/15. Heikeliana 2. 
OMA. 
456 Lohi 1997a, 203–204. 
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3.2.3. Arpa lankeaa  

Jennyn terveys alkoi vihoitella heti Pudasjärvelle muuton jälkeen. Kesällä 1892 hän sairasti kolme 

viikkoa, eivätkä lääkärit oikein osanneet sanoa, mikä häntä vaivasi. Erään lääkärin mielipide oli, 

että Jennyn kivut olisivat johtuneet keskenmenosta. Siitä lähtien Jenny oli useasti sairaana, mutta 

vuoteen 1895 asti hän vakuutteli kirjeissään läheisilleen olevansa reipas ja terve ajoittaisesta 

sairastelusta huolimatta.457 Totuus tilanteen vakavuudesta paljastui vasta Jennyn kirjoitettua 

vuoden 1895 tammikuussa sisarelleen Almalle lohduttomat kuulumisensa: 

 

- - kun tulee sairaaksi, tulee niin paljon ajatelleeksi itseään ja sairas olen ollut 

kaikki nämä kolme vuotta täällä Pudasjärvellä, vaikka nyt viime kesänä minun 

heikkouteni on mennyt pidemmälle, niin että se (sairaus) eteni keuhkoihin. - - 

minun aikani ei ole pitkä täällä maan päällä, siitä tunteesta minun on vaikea 

luopua.458 

 

Jenny sairasti aikalaisten pahoin pelkäämää keuhkotautia. Tuberkuloosi oli 1800-luvulla tappavin 

tartuntatauti länsimaissa, ja sen yleisin muoto oli keuhkotuberkuloosi.459 Keuhkotauti riehui 

Euroopassa pahimmillaan 1800-luvun alkupuolella, mutta sen tuottama surumielisyys leimasi 

koko 1800-lukua. Moni aikalainen seurasi sen kehittymistä itsessään tai läheisissään. Yleisesti 

tuberkuloosia pidettiin kroonisena keuhkojen sairautena, joka vähitellen heikensi potilaan. Tauti ei 

tavallisesti ollut äkillinen, vaan se kehittyi kuukausien, jopa monien vuosien kuluessa. Tämän 

taudinkuvan ohella tuberkuloosia esiintyi muissakin muodoissa. Keuhkojen lisäksi tauti tuhosi 

muita kehon osia. Tuberkuloosi saattoi aiheuttaa yleisen tulehdustilan muodostaen kyhmyjä 

useimpiin elimiin. Silloinkin kun tuberkuloosi oli keuhkojen sairaus, sen ilmenemismuodot ja 

etenemisvauhti vaihtelivat suuresti.460 

 

Keuhkotauti herätti ihmisissä ristiriitaisia tunteita. Rahvaan keskuudessa sen sairastamista 

pidettiin häpeällisenä asiana, joka pyrittiin salaamaan mahdollisimman pitkään. Sairauden 

saastuttamaa taloa kartettiin, kun tuberkuloosiin sairastuminen tulkittiin kuolemantuomioksi. 

Samalla taiteilijat alkoivat romantisoida sairautta. Keuhkotaudin kanssa taistelevat naiset 

                                                 
457 Jenny Virkkula Sally Heikelille 17.2.1893, 10.11.1893 ja 28.6.1894. Aa: 2/15. Heikeliana 2. OMA. 
458 ”- - när man blir sjuklig, man kommer så mycket att tänka på sig sjelf och sjuklig har jag varit alla dessa tre år här i 
Pudasjärvi, fast det nu i sista sommar gått längst med min svaghet, så att det slog sig på bröstet. - - min tid icke är 
lång här på jorden, att det är svårt att fråntaga mig denna känsla.” Jenny Virkkula Alma Jacobsonille 25.1.1895. A: 
2/32. Heikeliana 3. OMA. 
459 Ollila 2000, 92. 
460 Tuohela 2008, 93–94.  
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innoittivat monet viljelemään kalpean ja riutuneen naiskauneuden ihannetta. Kalpea iho, 

kuumeisina hehkuvat silmät sekä alipainoiseksi riutunut keho olivat keuhkotautisen 

tunnusmerkkejä.461   

 

Jenny ymmärsi tautinsa olevan parantumaton. Ainoastaan sen kestosta hän ei voinut olla varma. 

Tautiin saattoi menehtyä melko nopeasti tai elää sen kanssa varsin pitkään. Välillä tauti riehui 

elimistössä pahana, joskus helpompana: 

 

Kyllä olen kiitollinen Jumalalle, kun minä nyt jälleen olen näin reipas, mutta kyllä 

olen tyytyväinen Jumalan tahtoon, jos tauti muuttuu pahemmaksi, sillä minä usein 

ajattelen, että se voi iskeä niin nopeasti uudestaan, ja mennä pahemmaksi. On 

niin hyvä tietää että kaikki lepää minun Isäni käsissä!462 

 

Aikalaiset suhtautuivat tautiin Jumalaan turvaten. Sairastaminen tulkittiin Jumalan johdatukseksi 

ja Hänen asettamakseen koetukseksi. Jumalan uskottiin asettavan jokaiselle aikansa. Hän oli 

määrännyt ihmisen elämän mitan samoin kuin koettelemusten määrän ja keston. Kristillinen 

traditio tulkitsi kuoleman olevan vapautus kaikista maallisista vaivoista. Kuolemaan liittyvää surua 

lievitti ajatus, että ihminen pääsisi parempaan ja onnellisempaan paikkaan. Uskovaisella ihmisellä 

ei pitänyt olla mitään syytä pelätä kuolemaa, koska hän saattoi olla varma kuolemanjälkeisestä 

ikuisesta elämästä.463 Jumalaan turvaten ja luottaen myös Jenny eli sairautensa kanssa: 

 

Kun olin sairaana viime syksynä, minä sain Jumalalta niin ihmeellisen rauhallisen 

mielen, ja olisin niin mielelläni jättänyt tämän maailman, jos se olisi ollut Jumalan 

tahto. Mutta Jumala halusi vielä antaa minulle aikaa täällä.464 

 

Perheenäidit paneutuivat yleensä kuolemansa kynnyksellä läheisten ihmisten asioihin. Naiset 

olivat tottuneet huolehtimaan jokapäiväisistä asioista, joilla oli keskeinen sija elämässä. Samat 

asiat oli tehtävä, vaikka perheenäiti kuolisi. Jäljelle jäävien oli saatava ruokaa sekä huolehdittava 

kodistaan, vaatteistaan ja tavaroistaan. Kuolema koski yhtälailla sekä naisia ja miehiä että 

                                                 
461 Ollila 2000, 92 ja Tuohela 2008, 95. 
462 ”Nog är jag tacksam mot Gud, då jag nu åter är såhär rask, men nog är jag nöjd med Guds vilja, om det blir sämre 
också, ty jag tänker ofta, att det ju så hastigt kan slå om, och blifva sämre. Det är så godt att veta att allt hvilar i min 
Faders händer!” Jenny Virkkula Sally Heikelille 25.4.1895. Aa: 2/15. Heikeliana 2. OMA. 
463 Ollila 2000, 91, 99, 101. 
464 ”Då jag var sjuk i höstas, fick jag af Gud ett så underbart lugnt sinne, och hade så gerna lemnat denna verlden, 
oma det varit Guds vilja. Men Gud ville ännu en tid hafva mig här.” Jenny Virkkula Alma Jacobsonille 25.1.1895. A: 
2/32. Heikeliana 3. OMA. 
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ylhäisiä ja alhaisia, mutta naiset kuolivat naisina ja miehet miehinä. Naisten työtä oli nimenomaan 

olla läsnä, hoivata ja lohduttaa kuolevia.465  

 

Jenny oli perheenäiti. Ehkä hän juuri siksi jäi tappavan tautinsa kanssa melko yksin. Huolenpito 

toisista ihmisistä oli perheenäitien jokapäiväinen tehtävä. Rouvat joutuivat huolehtimaan niin 

lapsistaan, aviomiehestään kuin palvelijoistaankin. Mutta kuka olisi huolehtinut perheenäidistä? 

Jennyn omat tyttäret olivat vielä liian nuoria ottaakseen vastuun sairaasta äidistään, ja miehien ei 

edes oletettu ottavan osaa sairaiden hoitoon, koska se oli aina ollut naisten työtä.  

 

Niinpä Viktor Alfred matkusteli ympäri pitäjiä hyvin vapaasti vielä silloinkin, kun Jennyn elämä 

alkoi olla lopuillaan. Koska aviomiehestä ei ollut Jennylle seuraa, hän pyysi äitiään sekä toisia 

naispuolisia sukulaisiaan avuksi ja seuraksi:  

 

Kyllä se olisi rakasta jos äiti voisi tulla tervehtimään meitä - - minä tarvitsisin niin 

jonkun ihmisen seuraksi, kun Alfredilla on niin paljon virkatyötä, ja Elinin aika 

menee koulussa ja kirjoituksissa, että minä välillä saan istua paljon yksinäni. Olisi 

niin hupaisaa että jonkun kanssa voisi jutella ja välistä pyytää toimittamaan jotakin 

pientä.466 

 

Joulukuussa 1895 Jenny tiesi olevansa lähellä kuolemaa. Sairauden väsyttämä mieli kaipasi 

pääsyä ikuiseen lepoon: ”Minä olen niin kauhean onnellinen, kun saan odottaa pian pääseväni 

oikeaan kotiin”. Saattajakseen Jenny halusi oman rakkaan äitinsä, joka oli avustanut ja tukenut 

häntä lyhyeksi jääneen elämänsä ajan: ”Kyllä olisi mukavaa jos mamma voisi järjestää niin että 

mamma joulun jälkeen tulisi tänne, sitä ennen en raaski häntä edes pyytää”.467 

 

Sairauden heikentämänä ja heiveröisenä Jenny turvautui äitiinsä. Kuolemansa hetkellä hän ei 

enää jaksanut olla äiti, vaimo eikä emäntä. Ne roolit oli varattu terveelle ihmiselle, joka jaksoi 

huolehtia ja kantaa vastuuta muista läheisistä. Nyt oli Jennyn vuoro saada huolenpitoa osakseen, 

ja kuka sitä olisi osannut paremmin antaa kuin hänen oma äitinsä? Emilia Thauvón oli avustanut 

                                                 
465 Nenola 1990, 489, 493, 504. 
466 ”Nog vore det ju kärt om mamma kunde komma och helsa på oss - - jag skulle så behöfva någon menniska som 
sälskap, då Alfred har så mycket arbete af sin tjenst, och Elins tid går med skolan och skrifningar, att jag ibland får 
sitta mycket ensam. Det vore så roligt att ha någon att prata med och ibland kunna bedja uträtta något litet.” Jenny 
Virkkula J.F. ja Emilia Thauvónille 24.2.1895. Aa: 1/30. Heikeliana 2. OMA. 
467 ”Jag är så rysligt lycklig, då jag får vänta att snart flytta till det rätta hemmet.” ja ”Nog vore det ju trefligt om 
mamma kunde ställa så att mamma efter jul skulle komma hit före vill jag ej begära heller.” Jenny Virkkula J.F. ja 
Emilia Thauvónille 15.12.1895. Aa: 1/30. Heikeliana 2. OMA. 
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häntä synnytyksissä sekä hoitanut kotia ja taloutta sen aikaa, kunnes Jenny saatiin toipumaan 

työkuntoiseksi. Tällä kertaa Jenny ei tosin enää parantuisi, mutta hän tiesi voivansa huoletta 

jättää perheensä ja kotinsa äitinsä taitaviin käsiin kuolemansa jälkeen. 

 

Kuolevaan ja kuolleeseen ihmiseen kohdistuva huolenpito vaati suurimmaksi osaksi naisen 

työpanoksen. Miehillä oli myös osansa, mutta heidän tehtävänsä kohdistuivat enemmän vainajan 

ympäristöön kuin vainajaan sinänsä. Miehet tekivät ruumisarkun, kaivoivat haudan ja kuljettivat 

ruumiin hautaan. Naiset huolehtivat kaikesta muusta: kuolinvaatteiden valmistamisesta, kotona 

olevasta vainajasta, muiden surevien ohjailusta ja lohduttamisesta sekä hautajaisruokien 

valmistamisesta ja tarjoiluista.468 Kaiken tämän Jenny halusi jättää äitinsä tehtäväksi.  

 

Viimeisen kerran Jenny sulki silmänsä vuoden 1896 helmikuun 26. päivänä 35 vuoden, 8 

kuukauden ja seitsemän vuorokauden iässä. Siirtyminen tuonpuoleiseen tapahtui levollisesti 

Pudasjärven pappilassa, joka jäi hänen viimeiseksi maalliseksi kodikseen.469 Jumalan tahtoa 

seuraamalla Jenny oli suorittanut varsinaisen elämäntehtävänsä niinä pitkinä odotuksen vuosina, 

jolloin elvyttävän kirkkauden ja väsyttävän pimeän ajan vaihtelu määritteli hänen elämänsä 

rytmiä. Kristittyjen toivon mukaan Jenny Virkkula sai muuttaa sinne, missä Pohjolan juhannusajan 

kirkkaus ei koskaan vaihdu kaamosajan pimeään.470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
468 Nenola 1990, 500–501.  
469 Kaiku 2.3.1896. 
470 Raittila 1965b, 11. 
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LOPPULAUSE 

 

Jenny Virkkulan (1860–1896) kuolemasta on kulunut tähän päivään mennessä jo reilusti yli 100 

vuotta. Hänen lyhyeksi jääneestä elämästään jäi jälkipolville muistoksi kallisarvoinen 

kirjekokoelma. Kirjeiden kautta Jennyn eletty elämä hahmottuu lukijan eteen toimeliaana ja 

elämäntäyteisenä – melkein kuin hän olisi yhä lukemisen hetkellä elossa hoitamassa lapsiaan tai 

kestitsemässä vieraitaan.  

 

Pappilan ahkera ja kiltti tytär kuului niihin yhteiskunnan huomaamattomiin naisiin, jotka 

työskentelivät itsestään numeroa tekemättä kodinpiirissä emäntinä, vaimoina ja äiteinä. 

Vaitonaiset rouvat eivät käyneet julkisuudessa keskustelua asemastaan, koska julkinen elämä oli 

1800-luvulla rajattu lähes poikkeuksetta miehiä koskevaksi. Sen sijaan he elivät arkea, jossa 

yhteiskunnan asettamat ihanteet ja odotukset olivat osa todellisuutta. Muuttuva naiskuva sekä 

uudet perheihanteet vaikuttivat vahvasti Jennynkin elämään. Siksi on tärkeää huomata, että 

yhteiskunnallisesti valveutuneiden vaikuttajien lisäksi myös Jennyllä ja hänen kaltaisillaan naisilla 

on paljon tarjottavaa menneisyyden tutkimiseen. Jenny Virkkula oli sekä oman sukupolvensa 

säätyläisnaisten tyypillinen edustaja että ainutkertaisen elämänkohtalon kokenut yksilö. 

 

Elämänsä aikana Jenny Virkkula teki kaksi suurta päätöstä, jotka määrittivät hänen 

elämänkulkuaan. Ensimmäinen päätös oli kääntyminen lestadiolaisuuteen ja toinen naimisiin 

meneminen. Arvon kohoaminen neidistä rouvaksi oli tärkein aikalaisnaisilta odotettu siirtymä. 

Avioliittoon ja perheen perustamiseen liittyviä sosiaalisia paineita alettiin kasata tyttöjen harteille 

lapsuusvuosista lähtien. Thauvóneilla perheen tyttäret kasvatettiin sopeutumaan äitiyden ja 

emännyyden rooleihin. Jenny ei käynyt kouluja, koska tulevaisuuden vaimojen ei katsottu 

tarvitsevan korkeampaa koulutusta avioliiton tehtäviä varten. Käytännöllisempää oli opettaa tytöt 

hoitamaan taloutta sekä pitämään huolta läheisistään. 

 

Naisten merkittävimmäksi elämäntehtäväksi yhteiskunnassa nähtiin äitiys, joka täytyi toteuttaa 

laillisesti avioliiton kautta. Lasten syntymien myötä naiset täyttivät ja toteuttivat yhteiskunnan 

tarjoamaa ”hyvän elämän mallia” eli ideaalia elämäntapaa. Vietettyään häitään vuoden 1878 

kesäkuussa Jenny Virkkulalle avautui hänen omien sanojensa mukaan aivan uusi maailma. 

Lapsuus- ja tyttövuodet olivat takanapäin, joten varsinaisen elämäntehtävän suorittaminen saattoi 

alkaa avioliiton solmimisen jälkeen. 
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Muuttuvassa 1800-luvun yhteiskunnassa mikään ei ollut pysyvää tai pysähtynyttä. Aikalaisten 

suhtautuminen avioliittoon muuttui, kun entisten kauppa- ja pakkoavioliittojen rinnalle tuli 

sovinnainen rakkausavioliitto. Avioliiton solmimisen jälkeen naisilta alettiin vaatia äitiyden lisäksi 

taitavaa, vastuullista ja kutsumuksellista perheenemännyyttä. Lasten kasvatus nähtiin 

vanhempien tärkeimmäksi maanpäälliseksi tehtäväksi. Ensisijaisesti lasten kasvatusvastuu oli 

äideillä. Heitä ei vaadittu vastuuseen ainoastaan kunnon kansalaisten kasvattamisesta, vaan 

koko kansakunnan moraalin säilyttämisestä korkeatasoisena. 

 

Nousevaa keskiluokkaa edustavana säätyläisnaisena Jenny Virkkula oli tietoinen aikakautensa 

uusista aatteista. Thauvónin naiset muun muassa lukivat ahkerasti avioliitto- ja kasvatusoppaita, 

joista he omaksuivat sivistyneistön julkisuudessa esittämiä mielipiteitä perhe-elämästä ja 

säätyläistön elämäntavasta. Jenny oli esimerkillinen säätyläisrouva, jonka perhe-elämän 

käytännöt vastasivat keskiluokan hyväksymiä ihanteita. Jenny solmi rakkausavioliiton, synnytti 

kuusi lasta, hoivasi ja kasvatti heitä suurella omistautumisella sekä huolehti ansiokkaasti 

kodistaan ja miehestään. Kodinpiirissä tapahtunut työ nielaisi hänet tiiviisti sisälleen, kun äidin ja 

emännän roolit sitoivat hänet paikoilleen. Vaikka aikalaisten keskuudessa Jenny oli moderni 

emäntä ja uuden naiseuden suunnannäyttäjä, perhekeskeinen naisihanne esti häntä ottamasta 

osaa julkisuuteen. Rouvien haluttiin edelleen vaikuttavan ainoastaan kodinpiirissä. Uudet 

vaatimukset kasvattivat emännän työtaakan niin suureksi, ettei yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 

ollut aikaa ja mahdollisuuksia. Jennyn Sally-sisaren tapaisilla naimattomilla naisilla oli vähän 

vapaampaa – heillä oli aikaa esimerkiksi opiskella tai osallistua hyväntekeväisyystyöhön. 

 

Yhteiskunnassa vallinneet ihanteet rajoittivat naimisissa olevien naisten toimintaa monella tapaa. 

Avioliitto ei ollut tasa-arvoinen aviosuhde, vaan naisen ajateltiin olevan onnellisin katsoessaan 

miestään ylöspäin. Jennyn aviomies Viktor Alfred oli auktoriteetti, joka teki lopulliset perhe-

elämää koskeneet päätökset. Jennyn aviollinen rakkaus oli kunnioittavaa ja alistuvaa. Selvimmin 

sukupuolten välinen ero näkyi siinä, että miehellä oli vapaus matkustaa työn lisäksi myös vapaa-

ajallaan. Jennyllä ei ollut samanlaista mahdollisuutta, koska koti ja lapset vaativat jatkuvaa 

huolenpitoa ja läsnäoloa. 

 

Sukupuolten välinen työnjako noudatti Virkkulan perheessä 1800-luvun totuttua mallia. Koti oli 

naisen valtakunta, jota hän emännöi, ja mies kävi palkkatöissä osallistumatta taloudenpitoon. 

Porvarillisen perhemallin mukaisesti Jenny muodosti vastakohdan keskiluokan kauhistelemalle 

huvittelunhaluiselle ja tyhjää toimittavalle seurapiirirouvalle. Toimeliaan rouvan taloudenhoitoon 
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kuuluivat muun muassa vaate- ja ruokahuolto, kodin kunnossapito, vieraiden viihdyttäminen sekä 

palvelijoiden kouluttaminen. Ahkeran työnteon vaatimus oli syöpyönyt niin syvälle Jennyn 

mieleen, että hän ei voinut levähdyshetkinäänkään olla tekemättä jotain käsityötä. 

 

Jenny Virkkulan elämää syntymästä kuolemaan väritti vahva sukupuolisidonnaisuus. Hän onkin 

hyvä esimerkki siitä, kuinka yhteisön sukupuoleen liittämät hyväksytyt tavat ja uskomukset 

omaksuttiin yksilötasolla. Omaa elämäänsä Jenny sääteli pitkälti yhteiskunnan määrittelemien 

rajoitusten ja mahdollisuuksien puitteissa. Jennyllä oli kuitenkin yksi keino, jonka avulla hän ylitti 

yhteiskunnan naisille asettamia rajoja. Hänen elämänsä toinen suuri päätös oli liittyminen 

lestadiolaiseen herätysliikkeeseen. Omaksuttu uskonvakaumus avarsi hänen elämänpiiriään ja 

antoi voimaa vallitsevien käytäntöjen muuttamiseen. 

 

Yksi merkittävimmistä tutkimusongelmista työssäni oli Jennyn uskonnollisuuden tutkiminen. 

Lähtökohtana ja koko työn läpi kulkeneena punaisena lankana minulla oli ajatus, että Jennyn 

täytyi itse saada määritellä uskonnollisuutensa liittyvät hyvät ja huonot puolet. Se, mikä 

nykyaikana tuntuu rajoittavalta tekijältä, ei välttämättä ollut sitä Jennyn mielestä 1800-luvulla. 

Siksi uskonnollisuuden tutkiminen alkoi yhä enemmän ja enemmän määrittyä naisten hengellisen 

toiminnan luomien mahdollisuuksien ja rajoitusten ympärille. 

 

Uskonnollisuutta ei ole aikaisemmin juuri tutkittu siitä näkökulmasta, miten se vaikutti naisten 

toimijuuteen, identiteetin hahmottamiseen tai oman elämäntarkoituksen löytämiseen. Naisten 

elämässä uskonnolla oli niin merkityksellinen sija koko maailmankuvan pohjana, että sitä vasten 

tarkasteltiin kaikkia elämän alueita. Lestadiolaisuus ei ollut ainoastaan uskonnollinen herätysliike, 

vaan myös raittiusliike ja sosiaalinen protestiliike. Varsinkin lestadiolaisuuteen liittyneillä 

säätyläisnaisilla oli koulutusta, aikaa ja varoja monenlaiseen kristilliseen toimintaan. Herätysliike 

tarjosi heille identiteetin ja elämäntarkoituksen lisäksi myös kanavan aktiiviselle hengelliselle ja 

yhteiskunnalliselle toiminnalle.  

 

Jenny Virkkula kääntyi lestadiolaisuuteen 1870-luvun puolen välin jälkeen. Hänen päätöksensä 

mursi huonekuntaisen uskonnollisuuden yhtenäisyyttä, sillä hän omaksui lestadiolaisen 

uskonnäkemyksen ennen perheensä miehiä. Erityisesti naisiin näytti vetoavan liikkeen 

hurmoshenkisyys eli ekstaattisuus. Hulluuden tilaan joutuneet naiset, joilla ei ollut julkista valtaa 

eikä asemaa, rikkoivat hallitsemattomalla hengellisellä käyttäytymisellään patriarkaalista 

hierarkiaa. Samalla naiset astuivat kirkkoon kuuluvalle julkisen vaikuttamisen areenalle.  
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Uskonnolliset naiset toimivat monilla julkisilla ja puolijulkisilla alueilla puhujina, kirjoittajina, 

osallisina uskonnollisiin rituaaleihin ja yhteisöihin sekä vaikuttajina – toisin kuin ehkä muilla 

elämänalueilla olisi ollut mahdollista. Tällaista kokonaisvaltaista uskonnon kentillä tapahtuvaa 

toimintaa ei ole yleensä nähty julkisena tai emansipatorisena. Jenny Virkkula laajensi toiminnan 

piiriään lukemalla hengellistä kirjallisuutta, osallistumalla seuratoimintaan, kirjoittamalla 

kirjeissään aktiivisesti uskonelämästään sekä puhuttelemalla uskosta osattomia. Kirjoittaminen oli 

lestadiolaisnaisille yksi tapa saada äänensä kuuluviin julkisuudessa, koska herätysliikkeen omat 

lehdet hyväksyivät heidän kirjoituksiaan palstoilleen. Jennyn kirjoituksia julkaistiin kaksi 

kappaletta. 

 

Sielunhoitotehtävien kuuluminen molemmille sukupuolille nosti naiset 1800-luvun 

lestadiolaisuudessa tasa-arvoisiksi miesten rinnalle. Naisilla oli yhtäläinen valta puhua uskosta 

sekä siunata syntejä anteeksi. Naiset eivät enää turvattomina kääntyneet seurakuntien pappien 

puoleen, vaan astuivat heidän paikalleen hätääntyneiden sielujen hoitajina. Jennyn kohdalla 

lestadiolainen uskonvakaumus vaikutti tasa-arvoistavasti myös puolisoiden väliseen suhteeseen. 

Arjessa Virkkuloiden sukupuoliroolit olivat hyvin perinteisesti jakautuneet, mutta uskonnon 

kentällä heidän välinen suhteensa oli tasavertaisempi. Kun kysymyksessä oli huoli toisen 

sieluntilasta, Jenny ei kokenut miestään ylempiarvoiseksi auktoriteetiksi, vaan katsoi olevansa 

kelvollinen puhuttelemaan eksynyttä sielua siinä missä muutkin. 

 

Lestadiolainen uskonvakaumus oli Jenny Virkkulan elämässä kaikkein keskeisin elementti. Sen 

kautta hän tarkasteli kaikkia elämän osa-alueitaan. Se määritti hänen identiteettinsä, toimintansa 

sekä elämäntarkoituksensa. Jennyyn nähden uskonnollisuudella oli positiivinen vaikutus naisen 

elämänpiiriä avartaneena tilana. Sen sijaan herätysliikkeeseen kuuluminen rajoitti Jennyn elämää 

hänestä riippumattomista syistä.  

 

Lestadiolaisvastaisuuden kiihkeintä aikaa elettiin 1890-luvun alussa. Kuopion hiippakunnan piispa 

Gustaf Johansson oli vuodesta 1885 lähtien järjestänyt massiivisen väijytyksen lestadiolaisuutta 

vastaan. Lestadiolaisuus luokiteltiin eriuskolaisryhmäksi ja lahkoksi metodistien, baptistien ja 

vapaakirkollisten rinnalle. Lestadiolaisuuteen lukeutui 1870-luvun alusta lähtien vain muutamia 

pappeja, joiden vaikutus seurakunnan hengellisessä elämässä oli niin keskeinen, että se synnytti 

joka paikassa sekä herätystä että vaihtelevaa vastarintaa. Kirkon ulkopuolisena lahkona 

lestadiolaisuutta yritettiin torjua toimittamalla kanteluita kirkollisille esimiehille, jotka tarttuivat 

niihin tarmokkaasti. Tämän Jenny joutui karvaasti kokemaan läpi elämänsä. Ensin hän seurasi 
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isänsä kamppailua Iin kirkkoherran paikasta, jonka jälkeen hänen aviomiehensä Viktor Alfred 

joutui Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin hampaisiin toimiessaan kappalaisena Haukiputaalla 

ja Rautiossa. Kieltäytyessään luopumasta vakaumuksestaan Virkkulat karkoitettiin Inariin saakka. 

Viktor Alfredin hakiessa Pudasjärven kirkkoherran paikkaa hänestä tehty valitus kiusasi Virkkulan 

perhettä vuodesta toiseen estäen heitä muuttamasta paikkakunnalle. 

 

Näissäkin murheissa Jenny Virkkula turvautui Jumalaan. Hän pysyi vankkumattomana uskossaan 

elämänsä loppuun saakka. Usko oli hänen suurin lohduttajansa, kun hän sairastui 

parantumattomasti keuhkotautiin. Jennyn suhtautumista kuolemaan lievitti ajatus, että hän pääsisi 

pian parempaan ja onnellisempaan paikkaan. Epäreilulta tuntuen Jennyn elämä katkesi juuri 

silloin, kun hänen elämänsä oli helpottunut Pudasjärvelle muuton myötä. Yksinäisten Lapin 

vuosien läpi elänyt Jenny sulki silmänsä lopullisesti vuoden 1896 helmikuun 26. päivänä 

ehdittyään vasta 35 vuoden ikään. 

 

Nyt on minun vuoroni hyvästellä sinut, Jenny. Kiitos, kun avasit minulle elämääsi kirjeiden 

välityksellä. Olit kaikessa ahkera ja tunnollinen, etkä varmasti saanut elämäsi aikana tarpeeksi 

kiitosta toimistasi. Sinun parissasi oli uskomattoman hienoa työskennellä. Lepää rauhassa. 

Muistosi elää ajatuksissani. 
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