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      JOHDANTO 

 

Historiallinen tausta 

 

Johan Rännäri (1827-1884) oli täysin itseoppinut kansanmies, joka oli monessa mukana 

Oulun seudun vilkkaassa hengenelämässä 1850- ja 1860 -luvulla. Myöhemmin Rännäri 

siirtyi Kuopioon ja elämänsä lopulla Amerikkaan, jossa myös kuoli.1 

 

Atte Kalajoen mukaan Johan Rännäri oli syntynyt Kemin pappilan torpparin poikana ja 

ansainnut leipänsä renkimiehenä. 2   Liminkaan hän tuli Rantsilasta 1850- luvun 

puolivälissä. Limingan maaseutuyhteisön henkiseen heräämiseen ja yhteiskunnalliseen 

todellisuuteen hän vaikutti suuresti. Rännäriä innosti suomalaiskansallinen aate, ja hän 

oli perustamassa niin suonviljelysseuraa, lainakirjastoa kuin raittiusseuraakin. Hän eteni 

renkimiehestä ruotuväkeen ja sieltä kynämieheksi. Aliupseeri toimi Limingassa myös 

kyläkoulun opettajana3, johon työhön hän palasi vielä kahdesti, ensin Siikajoella4 ja 

sittemmin Kuopiossa5. 

  

Ruotuväkeen pestautuneen Rännärin näyttää kirjallisen toiminnan alkuun sysänneen 

Krimin sota ja englantilaisten maihinnousu Ouluun 1.6.1854. Kiitollisten 

kaupunkilaisten puolustajiensa kunniaksi järjestämässä kansanjuhlassa Rännäri esitti 

runoelmansa Lysti ja iloittelewa Suomen sotawäen, Erinomattain Kaartilaisten laulu. Tämän 

debyyttinsä jälkeen Pohjan sotamies numero 150 oli hyvin tuottelias. Hän kirjoitti paitsi 

runoja 6 , myös kertomuksia kuten Jaloluontoinen vaimo. Rännärin kynästä lähti myös 

asiaproosaa. Hän kirjoitti kaksi kirjoitusta, joiden aiheena oli keisari Aleksanteri II. 

Salanimellä J. Suomela syntyi Pohjanmaan Lento-uskoisuuden synty ja vaikutus, jossa hän 

arvosteli lestadiolaisuutta liiallisesta kiihkomielisyydestä. Opettajavuosien satona Johan 

Rännäri julkaisi kasvatus – ja opetusopillisia ohjeita kirjasessa Lasten Lukuoppi eli Uusi  

                                                 
1 Vahtola 1977,264. 
2 Kalajoki 2001, 17. 
3 Vahtola 1977, 264 – 265. 
4 Kinnunen 1982, 67. 
5 J. Rännäri,  Pienten lasten koulua” (ilm.). Tapio 4.11.1869. 
6 Kalajoki 1987, 321.                                                                                                                                                         
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Aapinen. Koti -opetuksen, sunnuntai- ja kiertokoulun tarpeeksi. 7  Tavoitteena näissä 

kansankirjasissa näyttää olleen kansan valistaminen ja sen sivistystason nostaminen. 

Niissä on myös yhteiskunnallisia sävyjä. 

 

Tärkeimpänä vaikutusväylänä Johan Rännärin kansallisille ajatuksille ja elinkeino- ja 

yhteiskuntaelämän uudistusehdotuksille toimi sanomalehdistö.  Hän oli avustajana 

Oulun Wiikko-Sanomissa 8, mutta oli myös Kuopion Sanomien ahkerin kirjeenvaihtaja. Hän 

kirjoitti niin paikallisista kuin yleisistä ajankohtaisista asioista, sillä Rännäri seurasi 

aktiivisesti aikansa kehitystä sekä kirjallisuuden että sanomalehdistön välityksellä niin 

koti- kuin ulkomaillakin.  Jouko Vahtolan mukaan Rännäri oli kuitenkin useissa asioissa 

aivan liian paljon aikaansa edellä ja pyrki liian radikaaleihin uudistuksiin, joten hänen 

sanojaan ei otettu vakavasti.9 Uhkarohkein Johan Rännärin uroteoista oli kilpailevan 

sanomalehden perustaminen Oulun Wiikko-Sanomille yhdessä kirjapainonomistaja Johan 

Bergdahlin kanssa vuonna 1866.10  Sanomalehti Pohjan- Tähti jäi lyhytikäiseksi, mutta 

Rännärin sanomalehtiura jatkui Kuopiossa Tapion vastaavana toimittajana 1869-1871 11ja 

sittemmin vielä lehtitiedon mukaan kutsuttuna Amerikassa Uusi Kotimaa-lehden 

toimittajana.12 

 

Krimin sota (1853 - 1856) oli merkittävä taitekohta paitsi Johan Rännärin myös koko 

suomenkielisen lehdistön kannalta. Uutisaineksen ikä ja sen koko merkitys muuttui, kun 

sota kosketti rannikoiden ihmisiä henkilökohtaisesti. Samaan aikaan kun sotauutiset 

haluttiin lukea entistä tuoreempina, myös sensuuri lieventyi. Nämä yhdessä johtivat 

Päiviö Tommilan mukaan siihen, että suomenkielinen lehdistö löi itsensä lopullisesti 

läpi, mikä näkyy esimerkiksi Suomettaren levikin ennennäkemättömänä huippuna.13 

 

Sensuurin lieventyminen ei vielä Krimin sodan jälkeisessä tilanteessa tapahtunut 

lainsäädännöllisesti. Sekä vuosien 1829 että 1850 sensuuriasetukset olivat edelleen 

voimassa, mutta sensorit joutuivat sallimaan lähes vapaan mielipiteen ilmaisun, kun olot 

vapautuivat hallitsijanvaihdoksen myötä.14 Hävityn sodan jälkeen Venäjä ei ollut enää 

                                                 
    7 Vahtola 1977, 264. 

8 Kinnunen 1982, 67. 
9  Vahtola 1977, 264. 
10 Kalajoki 1987, 321. 
11 Pasanen 1996, 17. 
12 ”Tapion entinen toimittaja Johan Rännäri”. Uusi-Suometar  6.8.1883. 
13 Tommila 1971, 23.                                                                                                                                            

      14ussila 2004, 269. 
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Euroopan mahtimaa, ja koko Aleksanteri II:n hallitusjärjestelmä teki tilanteessa 

myönnytyksiä uudistuspyrkimysten edessä. 15  Tappion sodassa selitettiin olevan 

seurausta Venäjän kaikinpuolisesta takapajuisuudesta verrattuna Länsi – Eurooppaan. 

Vuosina 1856 – 63 Venäjän yhteiskunnassa tapahtui huomattava liberalisointi, jolloin 

sensuuri lähes täydellisesti poistettiin.16 

 

Suomessa Aleksanteri II kutsui pitkän tauon jälkeen valtiopäivät koolle.  Talouselämä 

vapautui ja teollistuminen lähti vauhtiin, mutta vasta nälkävuodet paljastivat, että myös 

maataloutta on kehitettävä.  Väestö alkoi osaltaan rikkoa säätyvaltaa toimeliaisuudellaan 

1860-luvulla. Kansa järjestäytyi erilaisiin yhdistyksiin.1 7  Paikallista itsehallintoa lisättiin 

ensin maaseudulla ja myöhemmin kaupungeissa.  Jos Venäjällä uudistusinto hiipui 

nopeasti, Suomessa aloitetut uudistukset jatkuivat 1870-luvulle.18  

 

Suomalaisen sanomalehdistön kahle sensuuriasetus poistettiin vuonna 1860 ja viisi 

vuotta myöhemmin säädettiin painovapauslaki, joka tosin käytännössä kumottiin 

vuoden 1867 asetuksella. Vuosien 1856 - 67 tilapäisen mielipiteen ja sananvapauden 

aikana Suomessa käytiin julkista keskustelua omasta asemasta ja tulevaisuudesta. 

Puoluerintamat alkoivat syntyä ja käsitys Suomesta valtiona vakiintui. 17 

 

Ennakkosensuurin palauttaminen kielsi jälleen keisarillisen perheen, valtiosäätyjen ja 

virkamiesten halventamisen, näiden toimista valittamisen sekä Jumalan pilkkaamisen.18 

Vuoden 1871 lisäyksellä määrättiin lehti täyttämään sensuroidut kohdat.19 Julkaisijan 

pyrkimys oli saada sanomalehti ilmestymään ajoissa. Painoasiamiehen eli sensorin ja 

toimittajan väliset erimielisyydet koetettiin sopia neuvottelemalla. Sanomalehdistön 

keskuudessa sensorin subjektiiviseen näkemykseen perustuvaa menettelyä pidettiin 

epäoikeudenmukaisena. Sensuuriolot vaihtelivat eri kaupungeissa painoasiamiesten 

mukaan.20 

 

Nationalismi alkoi levitä Suomessa johtavan virkamiehistön ja yliopiston piiristä. Näillä 

                                                 
15 Jussila 2004, 257. 
16 Vahtola 2003, 226 - 227. 
17 Jussila 2004, 269. 
18 Kinnunen 1982, 80. 
19 Leino - Kaukiainen 1980, 180. 
20 Landgren 1988, 279. 
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oli epävakaa, maanomistukseen perustumaton asema. Opiskelumahdollisuuksien 

laajenemisen myötä sivistyneistön määrä kasvoi. Kilpailu virkapaikoista alkoi. 

Venäläinen hallitusvalta tarvitsi paitsi koulutettua virkamieskuntaa, myös oman 

legitimiteettinsä tunnustamista. Venäläisten etujen mukaista olikin tukea ja suojella 

suomalaista kansallisuusliikettä, sen pyrintöjä suomen kielen aseman parantamiseen ja 

kansalliseen integraatioon, sillä nämä vieroittaisivat Suomea sen entisestä emämaasta.21 

 

J. V. Snellmanin alulle panema suomalaiskansallinen liike oli alunperin ollut lähinnä 

pikkuporvariston piirissä ja painottanut yhteiskunnallisessa toiminnassaan kulttuuria ja 

sivistyskysymyksiä. Krimin sodan jälkeen sen vaikutus laajeni kansan keskuuteen ja jopa 

ruotsinkieliseen sivistyneistöön sen oppositioliikkeenä. 22  ”Vanhojen rehellisten” 

fennomaanien pää-äänenkannattaja oli Suometar, joka oli perustettu jo vuonna 1847.  

Muita 1860-luvulla kulta-aikaansa eläneiden ryhmään kuuluneita lehtiä olivat muun 

muassa jo 1829 ilmestymisensä alkanut Oulun Wiikko-Sanomia, Hämäläinen ja Sanomia 

Turusta.23   

 

Myös liberalismi kehittyi Suomessa tässä vaiheessa suuntaan, jossa sekin halusi edistää 

kansansivistystä ja kehittää elinkeinoja.24 Vielä valtiopäivätoiminnan alettua maltilliset 

liberaalit kannattivat Snellmanin näkemystä Suomesta Venäjän alaisena valtiona. 

Liberaaleille kuitenkin valtiolliset ja yhteiskunnalliset uudistukset olivat tärkeämpiä kuin 

suomen kielen oikeudet, joita Snellmanin johtamat fennomaanit ajoivat. 

Fennomaaninationalisteille olikin jo 1850-luvulla syntynyt vastapuoleksi ruotsin kielen 

etuoikeuksia ajamaan svekomaanien, ruotsinmielisten liike. Näiden kahden välinen 

kielikiista palasi esiin aika ajoin läpi autonomian ajan.25 Liberaalit rusentuivat lopulta 

kielipuolueiden välissä ja sulautui pitkälti ruotsalaisiin, vaikka vielä 1878 he kannattivat 

fennomaanien rinnalla asevelvollisuuslakia ja omaa armeijaa.26 

 

Fennomania jakautui 1860-ja 1870-luvulla. Vanhojen rinnalle nousi Yrjö Sakari 

Koskisen johtama ryhmä, jota alettiin kutsua nuorfennomaaneiksi. Heidän mukaansa 

tärkeintä oli Suomen sivistystason kohottaminen, jonka edellytyksenä oli ennen muuta 

                                                 
21 Molarius 1999, 68. 
22 Landgren 1988, 309. 
23 Landgren 1988, 312, 341. 
24 Klinge 1997, 198. 
25 Vahtola 2003, 234. 
26 Vahtola 2003, 236. 
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yhteiskunnan ripeä suomalaistaminen. Maltilliset suomenkieliset lehdet joutuivat 

väistymään, ja viime mainitulla vuosikymmenellä jungfennomaanit valtasivat 

suomenkieliset lehtimarkkinat.27 Vielä kerran fennomaaneista erkani nuorten ryhmä.  

Näiden nuorradikaalien päämääränä oli suomalaisuuden ja kansanvaltaisuuden 

täydellinen voitto, ja he ajoivat yhteiskunnallisissa asioissa naisten oikeuksia sekä vaativat 

työväen olojen parantamista. Myöhemmin tälle pohjalle ryhmittyi nuorsuomalainen 

puolue.28 

 

Suomen sanomalehdistön historiassa Johan Rännäri on monella tapaa poikkeuksellinen 

henkilö. Sanomalehtien toimittajista moni oli samalla kirjapainon omistaja, kustantaja 

tai kirjapainon osakas. Tyypillinen toimittaja oli 30-35-vuotias mies, joka toimitti lehteä 

sivutyönään. Toimittajan varsinainen ammatti oli useimmiten oppikoulun tai 

kansakoulun opettaja, kouluntarkastaja. Yli puolet suomenkielisistä toimittajista 

tarkastelujaksolla oli suorittanut akateemisen loppututkinnon ja 27 % oli käynyt 

seminaarin eli yli 90 % heistä oli lukeneistoa. Monet olivat lisäksi valtiopäivämiehiä. 

Vuosina 1863-1888 valtiopäiville osallistui 27 lehtimiestä. 29  Itseoppinut Rännäri ei 

tutkintoja suorittanut. Hänellä oli sisäinen halu valistaa kansaa ja nostaa se sitä kautta 

muiden kansakuntien joukkoon. Hän myös nosti epäkohtia esille ja pyrki löytämään 

niihin ratkaisun. Rohkeus esittää mielipiteitä ja kunnianhimo lienevät ärsyttäneet 

aikalaisia. 

 

Tutkimustehtävä ja -tilanne 

 

Tutkin Johan Rännäriä ajan yhteiskunnallista taustaa vasten. Mitkä olivat 1800-luvun 

jälkipuolella tärkeitä asioita, jotka nousevat esiin tarkasteltaessa sanomalehtimies ja 

kansanvalistaja Johan Rännärin tuotantoa? Kyseisellä ajanjaksolla sensuuri ja sen 

muodot vaihtelivat, joten selvitän myös kuinka tämä vaikutti Johan Rännärin 

kirjoituksiin. Miten yhteiskunnallinen ja taloudellinen muutos muokkasivat sitä tehtävää, 

jota Johan Rännäri mitä ilmeisimmin koki tekevänsä? Mielenkiintoista on etsiä vastaus 

kysymykseen, mitkä asiat innostivat kypsään ikään ehtineen, lehtimiehen työstä syrjässä 

olleen Rännärin pakkaamaan tavaransa ja lähtemään Amerikkaan sanomalehteä 

                                                 
27 Landgren 1988, 309 – 310, 319.                                                                                                                                                     
28 Vahtola 2003, 236 – 237. 

29 Landgren 1988, 370. 
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toimittamaan. Hämmästystä ja uteliaisuutta on herättänyt myös Johan Rännärin 

aikalaisissaan aiheuttamat reaktiot, joihin syy löytynee räväköistä kirjoituksista. 

 

Olen rajannut tutkimusajankohdaksi vuodet 1854 - 1884. Rajaus alkaa ajankohdasta, 

jolloin Johan Rännärin ensimmäiset kirjoitukset ilmestyvät, ja päättyy hänen 

kuolemaansa. Ajanjaksolle keskeisiä ovat Aleksanteri II: n mukanaan tuomat muutokset 

Suomessa, lehdistön politisoituminen ja fennomaanisen liikkeen jakautuminen. Nämä 

ovat kuitenkin myös vuodet, jolloin Suomessa tapahtui sekä kansallinen että 

kansalaisyhteiskunnan herääminen ja yhteiskunnallinen murros alkoi. 

 

Näkökulma asioihin on tutkimuksessani temaattinen. Pyrkimykseni on nostaa esille 

Johan Rännärin ideologia ja sen mahdolliset sekä oletetut muutokset, joilla katson olevan 

suurin merkitys kyseisen henkilön toiminnassa. Määrällistä analyysiä tulen käyttämään 

kuitenkin jonkin verran vertaillessani kirjoittelua eri aikoina ja syitä tähän oletettuun 

vaihteluun. Päädyin temaattisiin päälukuihin, mutta alaluvuissa kronologiaan, jotta 

mahdollinen kehitys tulisi esille..  Vertailua Johan Rännärin ja muiden samaan aikaan tai 

samoista teemoista kirjoittaneiden kanssa pyrin tekemään myös. 

 

Johan Rännärin henkilöhistorian ja kansanvalistustoiminnan avaintutkimuksena on 

työlleni toiminut Jouko Vahtolan Liminkalaisten historiaa. Hän esittää siinä kattavimmin 

Rännärin edesottamuksista erityisen aktiivisella Limingan-kaudella, niin 

sanomalehtimiehenä kuin kansanvalistajana ja yhdistysmiehenä. Myös toinen Vahtolan 

tutkimus, Välähdys rahvaan ajatusmaailmasta 1800-luvun puolivälin Suomessa – erään 

kirjoituskilpailun satoa antoi arvokasta tietoa Johan Rännäristä, koska siinä hän on osa 

kansanmiesten joukkoa pohtimassa katovuosien syitä. Vahtola osoittaa, ettei rahvaan 

ajattelutapa enää tutkimusajankohtanakaan ollut homogeeninen keskeisissä 

maailmankatsomuksellisissa asioissa. 

 

 Sanomalehtitutkimusta kyseiseltä ajalta on olemassa. Tutkimuskirjallisuudesta Päiviö 

Tommilan toimittama Oulun Wiikko -Sanomia, Oulun lehdistön alkutaival on hyödyllinen oman 

työni kannalta, sillä juuri Oulusta Johan Rännäri hankki kannuksensa ammattitoimittajaksi. 

Kuopio oli toinen tärkeä kaupunki Rännärin lehtimiesuralla, lähettihän hän ensin kirjeitä 

Kuopion Sanomiin ja myöhemmin tuli palkatuksi Tapioon. Kuopion osalta tärkeitä tutkimuksia 

ovat Matti Kinnusen Sanan valtaa Kallaveden kaupungissa ja Kari Pasasen pro -gradu Sanomalehti 
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Tapion suhtautuminen yhteiskunnallisiin kysymyksiin vuosina 1861-1888. Kinnunen on Kuopion 

sanomalehdistön historiassaan tarkastellut Tapion kirjoittelun pääpiirteet ja lehden yleislinjan, 

mutta Pasasen tutkimus luotaa syvemmälle selvittäen myös kirjoitteluun vaikuttaneet lehden 

taustavoimat. Tässä yhteydessä hän on tutkinut myös Rännärin osuutta. Suomen lehdistön 

historia 1, Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905 on kattava perusteos kaikelle lehdistön 

tutkimukselle. Siinä etenkin Lars Landgrenin kirjoittama osuus Kieli ja aate – politisoituva 

sanomalehdistö 1860-1889 esittelee fennomaanilehdistön taustaa ja edellytyksiä. Oiva 

Turpeisen teos Nälkä vai tauti tappoi kuvaa kattavasti nälkävuosien aikaa . Katovuodet ja 

niiden esille nostamat asiat vaikuttivat sanomalehtikirjoitteluun tutkimukseni ajankohtana. 

Katovuosilla oli myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

 

Olen tätä tutkimusta pitkän ajan sisällä tehneenä saanut nähdä, kuinka kansankirjoittamisen 

historia ja kansanoppineet ovat nousseet esiin tutkimuskohteina.  Uutta tutkimusta on 

ilmestynyt ja ilmestymässä koko ajan. Koen, että Johan Rännäri kuuluu juuri tähän 

viitekehykseen itseoppineena kynämiehenä.  Lea Laitisen ja Kati Mikkolan toimittama 

Kynällä kyntäjät sisältää laajan monitieteellisen yleisesityksen suomenkielisten 

kansankirjoittajien teksteistä. Kulttuurin kirjallistuminen, sääty-yhteiskunnan mureneminen 

ja suomalaisen kansakunnan rakentaminen ovat vahvasti esillä Johan Rännärin elämässä ja 

teksteissä. Hyvin mielenkiintoinen oli myös Tarja- Liisa Luukkasen tutkimus Mitä 

maalaiskansa luki? – Kirjasto, kirjat ja kirjoja lukeva yhteisö Karstulassa 1861-1918.  Luukkanen 

tuo esille paitsi kirjaston merkityksen kansan maailmankuvan ja – ymmärryksen avaajana 

myös aikakauden sopivaksi katsotun kirjallisuuden eli sen aineiston, joka maalaisväestölle 

tarjottiin.  

 

Keskeytyneen työn jatkamisen innoittajana minulle toimi myös Heini Hakosalon, Seija 

Jalaginin, Marianne Junilan ja Heidi Kurvisen toimittama Historiallinen elämä - Biografia ja 

historiantutkimus, jonka kautta yksilön ja mikrohistorian merkitys avautui. Johan Rännärin 

elämän yksityiskohdat jäävät yhä pimentoon, mutta hänen laaja julkinen toimintansa on syytä 

yrittää koota yhteen. 
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Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkimukseni päälähteinä ovat Johan Rännärin kirjoitukset sanomalehdissä Pohjan -

Tähti, Tapio, Oulun Wiikko- Sanomia, Kuopion Sanomat ja Uusi Kotimaa. Matti Kinnusen 

mukaan Rännäri olisi kirjoittanut myös Suomettareen 30 , mikä olisi ollut myös oman 

ennakkokäsitykseni mukaista, mutta en onnistunut löytämään ainuttakaan Johan 

Rännärin omalla tai nimimerkeillään kirjoittamaa kirjettä tai artikkelia Suomettaren 

sivuilta kyseisenä aikana. Viittauksia hänen toimintaansa ja kirjoituksiinsa muissa 

lehdissä sen sijaan löytyi Suomettaren sivuilta. 

 

Oulun Wiikko-Sanomia aloitti ilmestymisensä 1829. Suomenkielisen sanomalehden 

perustaminen vaati suomenkielelle myötämielisiä vaikuttajia, jopa Oulussa, jossa 

rahvaan lisäksi myös porvariston ja säätyläisten keskuudessa osattiin ja puhuttiin 

suomea. Näistä vaikuttajista keskeisiä olivat Per Ticklen ja Simon Wilhelm Appelgren, 

jotka tässä järjestyksessä myös toimivat lehden ensimmäisinä päätoimittajina. Lehden 

kustantajaksi ryhtyi kirjanpainaja Christian Evert Barck.. 31  Oulun Wiikko-Sanomien 

ensimmäinen, kymmenen vuotta kestänyt jakso oli katkeileva. Toinen jakso alkoi 

vuodesta 1852. Lehden sisältö jakaantui tällöin kolmen tavoitteen mukaan. 

Ensimmäinen oli käytännön opetuksen ja valistuksen antaminen. Jo Elias Lönnrot loi 

omalla päätoimittajakaudellaan 1852 - 1853 lehdestä sangen korkeatasoisen 

maataloudellisen ja kansanvalistuksellisen julkaisun. Toinen tavoite oli pätevän 

uutiskuvan antaminen. Oulun Wiikko-Sanomia suuntautuikin jo Itämaisen sodan aikana 

uutislehdeksi voidessaan käyttää ruotsalaisia lennätintietoja Haaparannasta. Lehden 

kolmas tavoite oli suomalaiskansallisten pyrkimysten auttaminen. Sen merkitys kasvoi 

1870-luvulla, mutta linja pysyi maltillisena ja lehden elinkaari tulikin päätökseensä 

vuonna 1879. Oulun Wiikko-Sanomien levikki oli toisen jakson alkaessa 368 kappaletta ja 

vuonna 1876  alkaneen jakson loppupuolella 1200.32 

 

Pohjan-Tähti perustettiin Ouluun Oulun Wiikko -Sanomien kilpailijaksi vuonna 1866. 

Lehden kustantaja ja omistaja oli kirjakauppias ja kirjanpainaja Johan Bergdahl. 

Vastaavana toimittajana lehdessä toimi Johan Rännäri. Lehden perustamista näytti 

                                                 
30 Kinnunen 1982, 67. 
                                                                                                                                                               
31 Tommila 1984, 11 - 12. 
32 Suomen lehdistön historia 6, 188. 
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tukevan vanhemman lehden heikkouden kausi, kun Johan Bäckvallin jälkeen etsittiin 

uutta päätoimittajaa. Pohjan-Tähti pyrki julistamaan kansallisia näkemyksiä ja jakamaan 

kansanvalistusta, kuten muutkin suomenkieliset lehdet.. Lehti tarjosi myös uutisia, mutta 

se hävisi kilpailussa Oulun Wiikko-Sanomille sekä koti- että ulkomaanuutisten kohdalla.33 

Ensimmäisenä ilmestymisvuonna 1866 Pohjan-Tähden levikki oli 552 ja jälkimmäisenä 

651. 34  Vastaavana aikana Oulun Wiikko-Sanomilla oli tilaajia noin 700, joten lehdet 

kamppailivat lukijoista sangen tasaväkisinä. Kustantaja Bergdahl teki keväällä 1867 

vararikon, mikä lopetti myös Pohjan-Tähden ilmestymisen.35 

 

Sanomalehti Tapionkin takana oli ilmestymiskaupunkinsa suomenmielisiä 

vaikuttajamiehiä. Lehti perustettiin vuonna 1861 ja sen toimittajakuntaan kuuluivat 

lukion lehtori P. Aschan, kaupunginlääkäri A. Nylander, tuomiokapitulin notaari K.M. 

Kiljander, pastori A.G. Westerlund, FM E. Rudbeck sekä Leväsen maanviljelyskoulun 

johtaja Antti Manninen.36 Kuopion sivistyneistö- ja kauppiaspiirit ajoivat niin lievää 

kansansivistyspolitiikkaa, että Tapio julkaisi sivuillaan ruotsinkielisiä ilmoituksia vuoteen 

1877 saakka. Yhteiskunnan suomalaistamistoimet liitettiin aina kansansivistyksen 

tärkeyteen ja kritiikki kohdistettiin ruotsinkielisen sivistyksen ylivaltaa vastaan. Koulut ja 

lukuhalun virittäminen olivat Tapion kiinnostuksen kohteina. Lehdenluvun 

juurruttaminen onnistui sikäli, että sen levikki oli ensimmäisenä julkaisuvuonna 434, 

nousi 647:ään vuonna 1863 ja pysytteli noin 500 kappaleen suuruisena vuoteen 1871.   

Lehden talous oli kuitenkin koko sen ilmestymisen ajan vaikeuksissa. Tapio sulautettiin 

sille kilpailijaksi perustettuun, radikaalimpaan, nuorsuomalaiseen Savoon vuonna 1888.37 

 

Kuopion Sanomat oli jatkoa A. E. Rongainin Kuopio Tidningille. Näytenumero tästä 

suomenkielisestä, edeltäjäänsä fennomaanisemmasta sanomalehdestä julkaistiin 

6.12.1856. Seuraavan vuoden alusta sen marraskuun lopulle ilmestynyt lehti sisälsi 

valistusainesta, mutta se pyrki myös monipuoliseen uutis- ja artikkelipalveluun. Kuopion 

Sanomien kiinnostuksen kohteena olivat kansanopetus, sosiaaliset kysymykset ja 

hiippakunnan uutiset. Päätoimittajana toimi Robert Krank, joka oli julkaisijoiden 

Rongainin ja Mareliuksen tavoin ala-alkeiskoulun opettaja. Levikkitietoja ei ole 

                                                 
33 Tommila 1984, 140 -142. 
34 Suomen lehdistön historia 6, 243 -244. 
                                                                                                                                                     
35 Tommila 1984, 146. 
36 Kinnunen 1982, 41 -42. 
37 Suomen lehdistön historia 7, 111 -113. 
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saatavilla.38 

 

Uusi Kotimaa oli yksi pitkäikäisimmistä amerikansuomalaisista sanomalehdistä. Reino 

Keron mukaan se ilmestyi kymmeniä vuosia.39 Jo 1870-luvulla amerikansuomalaisten 

keskuudessa alkoi esiintyä tarvetta omille sanomalehdille, sillä Suomesta tilatut 

sanomalehdet olivat viimein perille päästyään vanhoja. Lisäksi niissä usein paheksuttiin 

siirtolaisiksi lähteneet isänmaan pettureiksi, joten kiinnostus viileni tästäkin syystä. 

Useimmat amerikansuomalaiset sanomalehdet olivat yhden tai muutaman siirtolaisen 

liikeyrityksiä, niin myös Uusi Kotimaa, jonka toimittajana sekä oletettavasti myös 

omistajana toimi August Nylund. Lehti ilmestyi nelisivuisena, myöhemmin 

kuusisivuisena viikkolehtenä. Lehti oli oikeistolais- ja uskonnollishenkinen 

maaseutuyhteisön lehti, joka julkaisi uutisia sekä lukijoita viihdyttäviä 

jatkokertomuksia. 40 Levikin suuruudesta minulla ei ole tietoa, mutta 

amerikansuomalaiset olivat innokkaita sanomalehtien lukijoita. Keron mukaan jokaiseen 

perheeseen tuli ainakin yksi amerikansuomalainen sanomalehti. Myös Uuden Kotimaan 

pitkä ikä antaa olettaa, että sillä oli riittävästi lukijoita. 

 

Työssäni olen käyttänyt paljon sitaatteja. Tämä on ollut tarkoituksellista, koska 

mielestäni Johan Rännärin oli kirjoittajana aikalaisiinsa nähden hämmästyttävän 

sujuvasanainen. Olen halunnut nostaa esille Rännärin äänen. Tietysti on niin, että se, 

mikä Johan Rännärin aikaan oli edistyksellistä ja poikkeuksellista, ei ole sitä enää meidän 

aikanamme. Monta räväkkää ja herkullista sanaa sekä sanontaa jäi silti poimimatta, 

vaikka ne sopisivat nykykäyttöönkin mainiosti. Mielenkiintoista on ollut myös havaita, 

että Johan Rännärin jyrkät mielipiteet esimerkiksi liikkuvista kerjäläisjoukoista olisivat 

voineet olla kuluneen vuoden aikana pakolaiskeskustelusta. 

 

 

 

 

                                                 
38 Suomen lehdistön historia 6, 27 -28. 
39 Kero 1997, 148. Finlandia Universityn, Amerikan -suomalaisen arkiston ja museon luettelon 
mukaan lehti ilmestyi vuosina 1881 -1931. The History of the Finns in Minnesota kertoo, että 
viimeisinä vuosinaan lehti muuttui osakekauppojen myötä radikaaliksi kommunistiseksi 
sanomalehdeksi.  
                                                                                                                                                            

40      The History of the Finns in Minnesota. 



 

14 

 

 

1. AKTIIVINEN  MAASEUTUYHTEISÖN KEHITTÄJÄ. 

 

1.1 Kynälle kykenevä ja runoiluun taipuvainen sotamies – arkkiveisuja ja oppaita 

sotilaille   

 

Atte Kalajoen mukaan Johan Rännäri oli syntyjään torpparin poika Kemistä. Renkinä hän 

ehti palvella ilmeisesti Rantsilassa ja sittemmin Limingassa. Kun ruotuarmeija herätettiin 

henkiin kesällä 1854, hän kuului siihen nuorten innokkaiden miesten joukkoon, joka oli 

kyllästynyt toisen työhön ja otti pestin löytääkseen onnen ”huolettomasta kamarielämästä”. 

Sotilas sai pestistä yleensä 30 hopearuplaa ja torpan sijaan usein annettiin asuttavaksi kamari. 

Vapaaehtoisista ei ollut puutetta.41    

     

Ouluun Rännäri saapui elokuun lopulla 1854. Tuolloin englantilaisten hyökkäys muistettiin 

vielä hyvin, ja Rännäri kirjoittikin siitä arkkivirren Laulu englantilaisten käynnistä Oulussa. 

Alkulauseessa Rännäri kauhisteli englantilaisten kristillisyyden ja sivistyksen puutetta, joka 

ilmeni juuri Perämerellä tapahtuneessa hävityksessä. ”Engelsmannin elämästä/ teen mä tässä 

laulun./ Polttotöistä tehtyistänsä/ tienohilla Oulun.”  Rännärille tyypillinen isänmaallinen ja 

kansallinen henki oli läsnä: ”Tussaria, hukaria/ Suomen pojat kantaa/Keisarinsa edestä 

ne/Henkensä antaa/ Meitä, pojat Pohjolasta/Lapin maalta asti/Äitimme on synnyttänyt/Suomen 

vartijaksi.” Myös arkkivirren loppu oli ponnekas ja jopa uhmakas: ”Tahtoisihan toisen 

kerran/Sillä lailla pyrkiä/Näytetäänpä tussaria/Hukaria, nyrkkiä.”  

 

Rännärin laulusta ilmestyi myöhemmin tarkkampujan Esaias Riikon versio arkkiveisuna. 

Molemmat lisäsivät Eero Auvisen mukaan niin kaupunkilaisten kuin ruotuväkikomppanian 

maanpuolustushenkeä leimatessaan aiemmin tärkeän kauppakumppanin Englannin 

viholliseksi sekä osoittaessaan lojaalisuutta Venäjän keisaria kohtaan. 42  Myös Samuli 

Paulaharju viittaa niin ”vanhaan Rännäriin” kuin Riikoonkin kirjassaan Wanha Raahe. 

”Engesmanni ja fransmanni/ne aikoopi nyt sottaan/vaan Suomessa on laitettu/jo pataljoona flottaan.” 

ja ”Nyt ilolla sen teemme/vain Suomen kunniaksi/ja sotaväkeen menemme/kuin Keisari käskee 

meitä.”43 Jälkimmäinen lienee Riikon tekstiä, jossa kuuluu variointi etenkin muodossa.  Jyrki 

Hakapää toteaa, että arkkiveisujen yleisö osasi odottaa ja pyytää tiettyjä lauluja, he tunsivat 

                                                 
41 Turpeinen 2003, 107- 113. 
42 Auvinen 2015, 132. 
43 Paulaharju 1925, 240 - 243. 
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ne jo etukäteen. Tämä vähensi painettujen arkkiviisujen muodon ja sisällön muokkaamista. 

Suullisessa perinteessä runot ja laulut elivät jatkuvasti.44 Johan Rännäri ei minkään lähteen 

tai oletukseni mukaan jatkanut julkista runonlaulantaa, vaan hän siirtyi sangen pian 

nimenomaan kirjoittajaksi. Niinpä hänen laulunsa ja veisunsa jäivät muiden esitettäviksi. 

Englantilaisten maihinnousu oli kuitenkin hyvässä muistissa, mikä rajasi 

variointimahdollisuuksia. 

 

Arkkiveisut olivat useimmiten lauluja tai runoja, joskus harvoin kuvia tai proosamuotoisia 

tekstejä, jotka painettiin 4 – 16 sivun – yhden, puolikkaan tai neljäsosapainoarkin – vihkosiin. 

Yhdelle painoarkille asetetut sivut taiteltiin suoraan vihkoseksi. Arkkiveisuissa yhdistyi 

kansan oraalinen ja kirjoitettu kulttuuri. Niiden julkaiseminen alkoi Euroopassa, kuten myös 

Suomessa, kirjapainontoiminnan alkuhetkistä. Suomen kustannusyhdistys perustettiin 

vuonna 1858, mistä modernien kotimaisten kirjamarkkinoiden voidaan katsoa alkaneeksi. 

Ne kuuluivat aluksi säätyläistön kulttuuripiiriin. 1840-luvulta alkaen arkkiveisujen kirjoittajat 

olivat kuitenkin yhä useammin olleet itseoppineita rahvaan edustajia. Arkkiveisuista tuli 

ensimmäinen painatelaji, jonka tuotanto ja levittäminen olivat melkein kokonaisuudessaan 

rahvaan käsissä säätyläistön kontrollin ulkopuolella.45 Kansa osti arkkiveisuvihkosia, mutta 

sivistyneistö näki ne 1870- luvulle tultaessa ”kirjallisuuden rikkaruohoina”, jotka olivat 

tukahduttaneet kalevalamittaisen laulun. 46  Johan Rännäri kuului 1850- ja 1860-luvun 

tuotteliaimpiin arkkiveisujen julkaisijoihin47, mutta näyttäisi säästyneen paheksunnalta, koska 

oli jo siirtynyt muun kirjallisen toiminnan pariin. 

 

Jouni Suistola pitää Johan Rännäriä Oulun tunnetuimpana veisunikkarina. Arkkiveisujen 

perusajatuksena oli kertoa rahvaalle mieltä kiinnostavista aiheista ja tapahtumista. 48 

Suistolan mukaan on todennäköistä, että arkkiveisujen yksityiskohdat oli usein poimittu 

suomenkielisistä sanomalehdistä. 49  Jo kustavilaisella ajalla arkkiveisuissa voi Ulla-

RiittaWariksen mukaan nähdä suomalaisten yhteenkuuluvaisuuden, mutta siitä ei tehty 

propagandaa eikä niissä esitetty ajatusta itsenäisestä Suomesta. 50  Oulussa kirjanpainaja 

Christian Ewert Barck oli huomannut, että turvatakseen toimintansa, oli kannattavinta 

                                                 
44 Hakapää 2013, 240. 
45 Hakapää 2013, 222 – 227. 
46 Hakapää 2013, 243. 
47 Hakapää 2013, 247. 
48 Suistola 198, 394. 
49 Suistola 1986, 191 - 226. 
50 Waris 1967, 39. 
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keskittyä suomenkielisen ja rahvaalle suunnatun kustannustoiminnan harjoittamiseen. 

Arkkiveisujen julkaisutoiminta keskittyikin Ouluun Turun ja Viipurin ohella. Näissä 

rannikkokaupungeissa kirjapaino-olot olivat vakiintuneet jo 1800-luvun alkupuoliskolla, ja 

vaikka kilpailu kiristyikin 1860-luvun lopulta lähtien, kolme mainittua kaupunkia kykeni 

säilyttämään asemansa pitkään.51  

 

Valanvannontapäivänä Pohjan sotamies n:o 150 eli Johan Rännäri luki sepittämänsä runon, 

joka sittemmin painettiin Carlssonin kirjapainossa kirjansitoja Johan Bergdahlin 

kustannuksella52  ja siitä otettiin toinenkin painos jo samana vuonna. 53   Runo painettiin 

nimellä Lysti ja ilottawa Suomen sotawäen, Eriomattain Kaartlaisten Laulu. Sanoilla Lauletaanpa me 

nuoret pojat  alkava runo oli kaiketi tunnetuin Johan Rännärin sotalauluista. Arkistoituina on 

lisäksi Wiisi kaunista nuoren kansan laulua, joihin kuuluvat Jääkärien marssi-laulu, Maamme 

suojelus-laulu, Sotilaan lähtölaulu, Nuoren sotawäen laulu ja Rinki tanssin laulu.54  

 

Sekä Wiisi kaunista nuoren kansan laulua että arkkiveisu Joulun-Laulu, painettiin Vaasassa Pauli 

Tikkasen kirjapainossa. Joulun-Laulu, johon on merkitty kirjoittajaksi ”jouluaamuna 1854 

Frantsilassa Johan Rännäri”, omittiin yleiseksi lisälauluksi tiernapoikaesitykseen nimellä Synti 

suuri surkia. Laulu alkoi sanoilla: Jopa joutui jouluaamu ja siinä oli alun perin 16 säkeistöä. 

Tiernapojissa näistä laulettiin yleensä neljä säkeistöä. Atte Kalajoki toteaa, että hänen 

tutkimustensa mukaan kyseinen laulu on ainoa side näiden kahden perinteen, arkkiveisujen 

ja tiernapoikien, välillä.55 

 

Rännäri yleni ruotuväessä aliupseeriksi. Hän palveli Oulun Tarkkampujapataljoonan 

päällystössä kaksi vuotta, mutta lähti siviiliin heinäkuussa 1857. 56  Ilmeisesti hän koki 

ajanjakson hyväksi elämässään, koska kirjoitti siitä vielä vuonna 1861 Oulun Wiikko-Sanomissa 

kiittävässä sävyssä. Hän näki, että armeija antoi etuoikeuksia, kuten ruokaa, suojaa ja 

vaatteita. Kuitenkin ruotuväki, joka pysyvästä sotaväestä poiketen, pysytteli rauhan aikana 

suurimmaksi osaksi ruodussaan, palveli isänmaatansa kahdella tavalla: alituisella 

suojeluksella sekä työnteolla. Rännäri vakuutti: ”Minä olen ollut tilaisuudessa asua ja elää 

kummankin wäen keskuudessa, ja tiedän siis ihan warmasti sinulle wakuuttaa, … ruotuwäki, 

                                                 
51 Hakapää 2013, 229 - 230. 
52 Kalajoki 2000, 17. 
53 Kalajoki 2001, 17. 
54 jyu.fi 
55 Kalajoki 1984, 58. 
56 pohjanprikaatinkilta.fi, Rännärin palvelusaika nuorempana aliupseerina 23.7.1855 – 15.7.1857. 
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oli sitä enempi eli wähempi, ei kuitenkaan vie kaikkia työ-woimiansa maakunnasta.”57 Tällä 

Rännäri puolusti ruotuväkeä sitä väitettä vastaan, että sotavoimien ylläpito houkutteli 

työikäiset ja työhön kykenevät miehet pois työvoimareservistä. 

 

Johan Rännäri esitti konkreettisia muutosehdotuksia, kuinka ruotuväen kustannukset niin 

kruunulle kuin maakunnalle saataisiin vähäisemmiksi ja samalla vahvistettaisiin sen lukua. 

Rännärin ehdotus oli: ”Jokaisesta manttaalista olisi tehtävä sotamiesruotu ja sitte jokaiseen 

ruotuun asetettawa sotamies, jolloin kaikki kulut ja kustannukset tulisiwat tasaisiksi ja 

maamme saisi sen kautta 17 310 miehen suuruisen omituisen sotawäen…”58 Tämä kirvoitti 

vastauksen Suomettaren numeroon 22. Kirjoituksessa ”Pohjanmaan ruotu-sotamiehistä ja 

niiden ilweistä, varsinki Johan Rännäristä wähä puhetta” moitittiin kolmen nimimerkin 

voimalla sekä ruotuväki että Rännäri. Sotaväki, ”nuo palkatut huliwilit”, joita moititaan 

laiskuudesta, juoppoudesta ja irstaudesta, olisi irtisanottava ja siirryttävä yleiseen 

asevelvollisuuteen.. – ”Mitä taas Rännärin reipastelemiseen ja omaan hywyyteen tulee, niin 

on hän” - - - Lehden toimitus oli poistanut Rännäriä koskevan osuuden vedoten sen olevan 

liian ”yksityisestä luonnosta” 59, mutta jo kesken jäänyt lause sisälsi leimaavaa kritiikkiä.  

 

Oulun Wiikko - Sanomat puolusti Johan Rännäriä jatkaessaan riitaansa Tiitus Tuiretuisen 

kanssa pankkiasioista, ja moitti tämän panneen Suomettaren palstoille juoruja Pohjanmaan 

sotamiehistä, varsinkin Rännäristä, ”joka kuitenkin on yksi niistä wähistä maassamme, jotka 

omalla oppimisellaan, woimallaan ja wielä warattomudessaan, woiwat ylentyä kirjallisiinkin 

toimituksiin.”60  

 

Samaisena vuonna Sanomia Turusta ilmoitti lisälehdessä kansankirjasista, joita saattoi itse 

kukin kiinnostunut ostaa. Näiden kirjasten joukossa oli kolme Johan Rännärin kirjoittamaa 

teosta, jotka kaikki käsittelivät sotilaselämää. Ensimmäinen oli nimeltään Käsikirja miehistölle 

Suomen tarkka ampuwasta wäestöstä. Alaotsikossa luvattiin opastaa, mitä sotilaiden oli 

huomioon otettava ”ulkona wirasta ja wirassa ollessaan” sekä kuinka kaikissa tilanteissa tuli 

käyttäytyä. Käytösasioihin viittasi myös Merkillisiä kertomuksia urhoollisten ja uskollisten 

sotamiesten käytöksestä sotapalweluksessa. Kolmas kirjanen opasti suomenkielisiä sotilaita 

                                                 
57 -n.i. ”Kirjeitä Oulun tienoilta Pohjanlahden perukalle. IV.”. Oulun Wiikko-Sanomia 18.5.1861. 
58 ibidem.. 
59 Z.O., J.S. ja M - - a.”Pohjanmaan ruotu-sotamiehistä ja niiden ilweistä, warsinki Johan Rännäristä      
wähä puhetta.” Suometar 31.5.1861. 
60 ”Wielä wähän Tiitus Tuiretuiselle wastaukseks.i” OWS  8.6. 1861. 
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tussarilla ampumisessa. 61  On syytä olettaa, että Johan Rännäri oli kirjoittanut nämä jo 

aiemmin, aktiivipalvelusaikanaan. Mielenkiintoista on havaita, että jo silloin hän oli siirtynyt 

viihdyttävistä, rempseistä arkkiveisuista opettavaisiin ohjekirjasiin ja 

sanomalehtikirjoituksiin. 

 

1.2. Itseoppinut kansankirjoittaja – kirjeet ja kannanotot maaseudulta 

 

Maaseutukirjeet, joilla lukijat lähettivät kuulumisiaan, toi Suomen lehdistöön vuonna 1847 

perustettu Suometar. Lehti kehotti lukijoitaan lähettämään paikallisuutisia. Tarkoituksena oli 

tehdä lehdestä koko suomenkieliselle kansalle oma lehti, jota se itse pääsisi toimittamaan. 

Samalla täyttyisi snellmanilainen tavoite kansan valistustason nostosta. Kansa täyttäisi 

tehtävänsä kansakuntien joukossa. Lehteä toimittaessaan kansa kirjoittamisen opettelun 

ohessa havainnoisi ympäristöstään fennomanian tiellä olevia esteitä. Tärkeää ei näin ollen 

ollut uutisointi, vaan yleisen mielipiteen, kansan äänen esille tuominen. 62 Tälle edellytys oli, 

että kansa osasi lukea ja että sen lukutaito sekä kiinnostus yhteisiin asioihin olivat 

aktivoitumassa. Tästä osoituksena olivat lisääntyvä maaseutukirjeiden määrä ja Suomettaren 

levikin kasvu.63 

 

Käytäntö levisi myös muihin lehtiin. Oulun Wiikko -Sanomat julkaisi vuosina 1852 – 1879 

keskimäärin kaksi maaseutukirjettä numeroa kohti. Se oli noin 10 % palstatilasta. 64  Tämä 

oli yleinen osuus lehtien palstatilasta, sillä 30 % saavutti vain Uusi – Suometar, mutta se 

saikin kirjeitä ympäri maata.65  

 

Itseoppineille kirjoittajille väylän kirjoittamiseen ja mahdollisuuden osallistua keskusteluun 

sekä oman mielipiteen julkituomiseen antoivat ainakin jo mainittujen lehtien lisäksi Tapio, 

Sanomia Turusta, Suomen Julkiset Sanomat, Hämäläinen ja Otawa. Maaseutuyhteisössä tapahtui 

suuria muutoksia vuosina 1856 – 1870. Talonpojissa kasvoi luottamus siihen, että he voivat 

vaikuttaa tulevaa poliittiseen päätöksentekoon. Noita muutoksia olivat kauppapuotien 

laillistaminen maaseudulla (1859), Suomen markankäyttöönotto (1860), kuntauudistus, jolla 

                                                 
61   Luettelo J.W. Liljan ja kumpp.Turusta kustantamista Suomalaisista koulu- ja muista kansankirjastoi-
hin sopiwista kirjoista, s.12, Sanomia Turusta 12.4.1861. 
62     Tommila 1988, 200 -201. 
63 Ibidem., 179. Maaseutukirjeiden huippuvuosi Suomettaressa oli 1855, jolloin julkaistiin 5 – 6 kirjettä 

numeroa kohti. Kirjoittajia innosti paitsi ilo nähdä omia tuotoksia painettuna, myös lehden vuosina 
1853 – 56 maksama 30 kopeekan palkkio. 201. 

64 Tommila 1984, 60. 
65 Landgren 1988, 372. 
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seurakunnat ja kunnat erotettiin (1865), palvelus- ja suojelupakon poistaminen (1865), 

kansakouluasetus (1866) sekä paloviinan kotipolton kielto (1866). Valtiosääntöuudistus 

vuonna 1869 määräsi valtiopäivien koollekutsumisen vähintään joka viides vuosi, mikä myös 

valoi luottamusta suomalaisen yhteiskunnan suunnasta ja herätti paljon keskustelua, 

johonpystyi osallistumaan, jos osasi kirjoittaa. Kirjoittajilta vaadittiin edistysuskoa ja 

sitoutuneisuutta suomen kielen aseman vahvistamiseen, lehtien portinvartijoina seisoivat 

toimittajat, jotka suosivat kirjoitusten sisällön argumentteja ennemmin kuin kirjoittajan 

säätyä, joten keskustelulla oli sosiaalisen tasoittuminen vaikutus. 

 

Kirjoittajien motiivina oli usein oman kotipitäjän kehuminen suhteessa muihin eli tähän 

paikalliskiihkoon sisältyi kritiikkiä muihin pitäjiin. Aiheina maaseutukirjeissä oli elämän eri 

osa-alueet: sääraportit, sadonkorjuusta ja katovuosista, markkinoista, sairauksista ja 

rikoksista. Sanomalehtien toimittajat loivat vertailuille tilan sijoittamalla kirjeet otsikoiden 

Maaseudulta tai Kotimaa alle. Kirjoittajien pyrkimys näyttää olleen vaikuttaa toisten 

pitäjäläisten maailmankuvaan ja huonoihin tapoihin. Perimmäisenä tarkoituksena kuitenkin 

näyttäisi olleen halu rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Paitsi kritisoimalla sitä yhteisöä, jossa 

elivät, maaseutukirjeiden kirjoittajat arvostelivat myös valtaapitäviä. Paikallisten virkamiesten 

tai säätyläisten arvostelu tosin saattoi johtaa kansankirjoittajat ongelmiin, kuten häädöllä 

uhkaamiseen.66 

  

Lehdissä julkaistuissa kirjoituksissa käytettiin edelleen nimimerkkejä, salanimiä ja 

nimilyhenteitä. Vasta myöhemmin kirjoittaminen muuttui kunnianhimoisemmaksi, 

ammattimaiseksi. 67  Nimimerkkien avaaminen, identifioiminen on ollut vaikeaa. Päiviö 

Tommila kuitenkin on arvioinut suomenkielisillä sanomalehdillä olleen vuosien 1847 – 1865 

kaupungeissa runsaat kolmesataa ja maaseudulla vähintään 2200 kirjeenvaihtajaa.  Näistä 

jakson puolivälissä 60 % oli pappeja, koulumestareita tai lukkareita. Loput 40 % olivat muita 

kuin akateemisen sivistyksen saaneita, kuten valistuneita talonpoikia. Heidän osuutensa 

kasvoi 1860 – luvun alkuvuosina.68 

 

Maaseutukirjeenvaihtajat välittivät lehdille enimmäkseen paikallisia uutisia ja vähän 

juorujakin.69 Avustajaksi Päiviö Tommila määrittelee kotimaisen kirjoittajan, joka oli saanut 

                                                 
66      Stark 2013, 145 – 151. 

67 Hirvonen 2002, 438. 
68 Tommila 1988, 201 – 202. 
69 Landgren 1988, 373. 
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julkaistua artikkelin, arvostelun, runon tai novellin. Sanomalehtien toimitukset olivat 

tyypillisesti yhden miehen harteilla, joten avustajat olivat tärkeitä. Usein on vaikea näidenkin 

kirjoitusten kohdalla tietää, onko kyseessä toimittajan artikkeli vai ulkopuolelta saatu 

kirjoitus. Hankalaa on myös päätellä, onko kyseessä koti- vai ulkomainen, alkuperäinen vai 

käännösteksti. Nimimerkkien tai signeerauksien käyttö oli yleistä, tai teksti saatettiin jättää 

anonyymiksi. 

 

Avustajat kirjoittivat usein vain yhteen lehteen, mutta joillakin oli useita lehtiä, joille 

kirjoituksiaan lähettivät. Nämä saattoivat olla eri puolilla maata. Suomenkielisten lehtien 

avustajat poikkesivat ruotsinkielisistä siten, että maaseutukirjeenvaihtajista nousi 

kansanmiehiä myös avustajajoukkoon.70 Tällainen oli Johan Rännäri. 

 

Itseoppineet sanomalehtikirjeenvaihtajat eivät Laura Starkin mukaan olleet vain 

vastaanottajia, jotka saivat sivistystä ja valistusta oppineemmilta kirjoittajilta. Heidän roolinsa 

oli toimia avustajina varhaisina vuosina, jolloin oppineita kirjoittajia ei vielä ollut tarpeeksi 

täyttämään viikoittain ilmestyvien sanomalehtien palstoja. Stark on nostanut Antti 

Mannisen, Tapani Kärkösen ja Matti Taipaleen esimerkeiksi itseoppineista kansanvalistajista 

ja maaseutukirjeenvaihtajista. He kaikki ottivat roolin lehdistössä jo 1850-luvun lopulla ja 

1860-luvun alussa71 kuten Johan Rännärikin. 

 

 

1.3. Yhdistystoiminta ja maanviljelystaito: suonviljelysseura Liminkaan 

 

Jo aktiivipalveluksensa aikana Johan Rännäri oli vapaa-aikoinaan Limingassa monessa 

asiassa mukana. Hän ei ollut käynyt kouluja, mutta oli kerännyt hämmästyttävän laajat tiedot 

yhteiskunta- ja elinkeinoelämästä. Rännärillä oli kyky nähdä uudistusten ja parantamisen 

tarpeita maaseutuyhteisössä, jonka jäsen oli.  

 

Yksi näistä hänen aikaansaannoksistaan Limingassa oli Hirvinevan Suonvijelysseura, jonka 

perustamiskokous pidettiin huhtikuussa 1857. Sen tarkoitus oli yhteistoimin kuivata 

Hirvineva ja ottaa se kokonaan viljelykseen. Suonviljely ei Limingassa ollut uusi asia, vaan 

se oli lähtenyt liikkeelle jo 1700-luvun loppupuolella. Suomen sota keskeytti kehityksen, joka 

                                                 
70 Tommila 1988, 197 – 198. 
71 Stark 2013, 178. 
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elpyi jälleen 1840-luvulla, kun Suomen Pankki alkoi myöntää lainoja suonviljelykseen ja 

työvoiman palkkaamiseen. 

 

Ainutlaatuista Rännärin puuhaamalle suonviljelysseuralla oli sen osakeyhtiömuotoisuus. 

Seuran perustamisraha oli 2000 hopearuplaa ja osuuksia oli 100, joista jokainen osakas sai 

lunastaa haluamansa määrän 20 ruplan osasta. Mukaan seuraan Rännäri sai innostumaan 

paitsi Limingan talollisia ja torppareita, myös Oulun porvareita ja koulujen opettajia. 

Osakkaat hyötyivät sijoituksestaan viljaylijäämää, joka jaettiin sijoitusten mukaan. 

Yhteistoiminnasta hyötyivät myös köyhät ja työttömät, joita tarvittiin ojitus- ja raivaustöissä. 

Työväelle rakennettiin Lumisuolle asuntoja, jotka nimettiin ”Toivolaksi” ja niiden lisäksi 

neljä riihtä, vilja-aitta sekä parivaljakolla ajettava tie. Uudisviljelyksellä viljeltiin ruista ja 

kauraa, yritettiinpä jopa heinänviljelyä. 

 

Johan Rännäri toimi aluksi Suonviljelysseuran kirjanpitäjänä ja töiden teettäjänä. Viime 

mainitussa toimessa Rännärin korvasi pian läänin ensimmäinen maatalousneuvoja Johan 

Spjut, joka oli opiskellut Mustialassa.72 Samaa miestä Liminka sai kiittää siitä, että jo vuodesta 

1843 siellä oli alettu kokeilemaan 4-vuoroviljelyä. Johan Rännäri oli tästä jostain syystä 

tietämätön, joten hän yritti sanomalehtikirjoituksissaan Kuopion Sanomissa todistella 

liminkalaisille sen paremmuutta: ”Walitettawa asia on kuitenkin se, että kaikki maanmiehet 

viljelevät maatansa täällä sen vanhan viljelystavan mukaan, josta he eivät uskalla siirrähtää, ei 

oikialle eikä vasemmalle puolelle uusiin yrityksiin. Tämän vuoroviljelyn hyötyä ei usko eikä 

tunne maanmiehet, ennen kuin saisivat silmillään nähdä miten suureen tappioon tulevat 

vanhalla kolmijakoisella viljelystavalla, jota täällä seurataan..73 

 

Vielä kaksi vuotta myöhemminkin Johan Rännäri moitti maanviljelystaidon olevan ”ei juuri 

kehuttavalla kannalla”, koska viljelyksistä saatiin heikkoja satoja. ”Mutta aika lienee jo tullut, 

että tässä pää-elatuskeinon taidossa alkavat innollisemmat riennot, jotka kaunistavat 

tulevaisuuden. 74 Alaviitteessä Rännäri huomautti vielä suonviljelysten antavan usein 

paljonkin enemmän satoa. 

 

Huolimatta kaikesta toiveikkuudesta, asiantuntemuksesta ja uudistushalusta Hirvinevan 

                                                 
72 Vahtola 1977, 145 – 148. 
73  J.R.,”Limingasta”. Kuopion Sanomat  24.10.1857. 
74 Vahtola 1977, 291. Rännärin laaja kuvaus ”Tietoja Limingan pitäjästä” julkaistiin Oulun Wiikko-Sa   
nomissa 2.7., 9.7., 30.7. ja 3.9.1859. 
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Suonviljelysseura alkoi kuihtua pois viinan kotipolton kiellon ja nälkävuosien eli vuosien 

1866 - 1868 jälkeen. Vaikka seuran tavoite ei täyttynytkään, se toimi yhdistystoiminnan 

tiennäyttäjänä.75 

 

Johan Rännärin osuus Hirvinevan Suonviljelysseuran aikaansaamisessa ja historiassa oli 

ratkaiseva. Hän oli ilmeisesti kokoonkutsuja ja innostavan alustuspuheenvuoron pitäjä 

Kokkolan talon pirtissä.  Myös osakeyhtiönmuotoisuus saattoi hyvinkin olla Rännärin ajatus. 

Sanomalehtikirjoituksessaan hän erikseen painotti, että kyseessä oli ensimmäinen tämän 

muotoinen yhdistys.76 Ajankohtaan nähden seura oli poikkeuksellisen hyvin suunniteltu ja 

se kokosi taakseen sangen laajan kansanosan. 

 

 

1.4. Lainakirjastot kansalaisten tiedonjanoa tyydyttämään 

 

Maaseutuyhteisön kehittämisessä ja aktivoinnissa tärkeä merkitys oli lainakirjastojen 

perustamisella. Ruotsalaisien esikuvien mukaan jo 1800 – luvun alkupuolella oli rahvaan 

kirjastoja pyritty perustamaan seurakuntien yhteyteen. Sivistyneistön, etenkin opiskelijoiden 

toimesta oli lähetetty huolella valittuja kirjakokoelmia. Vuosisadan puolivälissä kieliasetus, ja 

jo vuotta aiempi yhdistysten toiminnan vaikeuttaminen, lamaannuttivat kirjastojen 

kehittymisen.. Kun myöskään seurakuntien papit eivät pyrkimykseen liittyneet, vain 

viitisenkymmentä kirjastoa oli saatu jalalle. Asenteellisena esteenä voi nähdä sekä 

sivistyneistön että rahvaan parissa epäilevän suhtautumisen lukemiseen. Keisari Aleksanteri 

II aikana kansankirjastoja alettiin jälleen puuhata, sillä yhteiskunnallisten esteiden 

poistumisen myötä liikkeelle oli mahdollista saada arvovaltaista taustatukea. Auktoriteetiksi 

saatiin mukaan arkkipiispa Edvard Bergenheim 77 , jonka piispantarkastuskierrosta 

pohjustavassa kiertokirjeessä v. 1856 oli kehotus suoraan seurakuntalaisten, etenkin 

säätyläisten hyväntekeväisyydestä ja keräysten järjestämisestä. Kirjastoasia kirjattiin 

tarkastuskertomuksiin, hiippakunnan ylin hallinto vaati seurakunnilta raportointia 

toimenpiteistä sekä jakeli moitteita ja kiitoksia tarpeen mukaan. Varainkeräykseen 

lukukinkerit havaittiin hyviksi, koska ne tavoittivat suuren osan seurakunnan väestä. 

Arkkipiispa jatkoi rahvaankirjastojen edistämistä vuosien 1860-1861 tarkastuskierroksella.78 

                                                 
75 Vahtola 1977, 149. 
76 J.R. ”Suonviljelys-seuran perustamisesta Limingassa.” OWS 1.8.1857. 
77 Mäkinen 2002, 421. 
78 Mäkinen 2009, 140 - 144. 
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Kansankirjastoja saatiinkin perustettua 1860-luvun alkuun tultaessa jo noin 150 ympäri 

maata.79 

 

Tarja-Liisa Luukkasen mukaan kirjastolaitoksen synty Suomessa oli alhaalta ylöspäin – 

prosessi, joka perustui vapaaehtoisuuteen ja paikallistason aktiivisuuteen, ei yhteiskunnan 

ylätason tai valtaa pitävien käskyihin. Se ei myöskään ollut hallinnollinen hanke. 

Kirjastolaitoksen synnyn edellytyksiä tämän omaehtoisen toiminnan ohella olivat 

kansanvalistajien propagandatyö ja pitkäaikainen kulttuurityö, joka oli luonut kirjan, paperin, 

kirjapainotaidon, suomenkielisen kirjakielen sekä kirjaston käsitteenä ja historiallisena 

ilmiönä. Kirjasto oli osana tasaamassa taloudellisia eroja suomalaisen talonpoikaisväestön 

kerrosten välillä, kun ilmaisten kirjastojen myötä kirjojen omistamisen ja niiden lukemisen 

side katkesi. Sen sijaan luettavissa olevien kirjojen valikoimaan yhteiskunnan ylätaso vaikutti 

luomalla ja suodattamalla. Kirjojen kirjoittaminen, kääntäminen ja julkaisu sekä 

lainakirjaston valikoimaan ottaminen oli pääosin sivistyneistön käsissä. 

 

Lainakirjaston lukijat olivat lukutaitoisia ja – haluisia yksilöitä maalaisyhteisön eri 

kerrostumista, mutta väestömäärään suhteutettuna pieni joukko, joiden identifioiminen on 

lähes mahdotonta.80 

 

Johan Rännäri oli mukana ainakin kahden kirjaston perustamisessa. Liminkaan saatiin 

lehtitiedon mukaan lainakirjasto jo vuoden 1856 aikana. Kirjasto toimi yksityiseltä pohjalta 

Kaiteran talossa. Rännäri keräsi kirjastoon tulevan aineiston lahjoituksina. Suurimmat 

lahjoittajat olivat kirjanpainajat Barck ja Bergdahl, joilta kirjasto sai 40 nidettä. Kyytirättäri 

Johan Spjut lahjoitti 22 ja talonisäntä Henrik Kaitera 18 kirjaa. Kaikkiaan avatussa kirjastossa 

oli 118 kirjaa.81 Vielä vuosisadan vaihteessa yli puolessa 2000 kirjastosta oli korkeintaan 200 

nidettä82, joten Limingan kirjasto oli hyvän kokoinen aikalaisiinsa verrattuna. 

 

Oulun Wiikko-Sanomissa toukokuussa vuonna 1859 Johan Rännäri julkaisi kirjastolle kirjoja 

lahjoittaneiden nimet ja nidemäärät sekä ilmaisi heille nöyrimmät kiitoksensa. Tähän 

kirjoitukseen Rännärin oli kirvoittanut saman lehden aiemmassa numerossa erään ”muka 

heinijärviläisen” kummastelu, kun ei Limingan kirjastosta mitään tietoja ollut näkynyt. 

                                                 
79 Vahtola 2003, 293. 
80 Luukkanen 2016, 31 - 35. 
81 Vahtola 1977, 265. 
82 Vatanen 2009, 235. 
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Rännäri vastasi kipakkaan tapaansa, että jo kaksi vuotta aiemmin oli täysi tili julkaistu Kuopion 

Sanomissa, ”eikä myös milloinkaan ole niitä salattu”.  Samalla hän selvitti kuinka paljon eri 

kinkerikuntien seuratilaisuuksissa oli saatu kerätyksi rahalahjoituksia kirjastolle ja kuinka 

rahat oli käytetty. Kirjoitushetkellä varat olivat pienet, vain 96 kopeekkaa, mutta Rännäri 

esitti toiveen, että ”.  . . kun se tulee nyt toiselle miehelle hoidettavaksi – luultavasti maksua 

vastaan, varatkin suurenevat ja kirjoja saataisiin lisää.” Limingassa harkittiin siis palkattua 

kirjastonhoitajaa.  Johan Rännäri totesi kirjoituksessaan kirjaston tehneen ”tuntuwan 

waikutuksen lukuhalun asiassa semminkin seurakunnan köyhimmissä asukkaissa”, joilla ei 

ollut vara kirjoja ostaa ja jotka niitä eniten olivatkin lainanneet, vaikka kirjastosta puuttui 

monta tärkeää kirjaa. Niteitä oli tuossa vaiheessa 137. Osa niistä oli vanhoja, osa uusia, 

joukossa sekä hengellisiä että maallisia.  Rännäri oletti kirjaston tulevan aina olemaan 

Limingan asukkaiden, ”ainakin köyhimpien kalliina ja suuriarwoisena omaisuutena”. 83 

 

Kaarle Werkon Mietteisiinsä liittämä arvio: ” …monen jalomielisen miehen ja naisen 

edistäneen kirjastojen levittämistä ja varttumista, toisaalta… kirjastojen edistäjäin lukumäärä 

on pieni. Pappi, opettaja tahi muu kansanvalistusta harrastava henkilö on etevimpäin 

talollisten kanssa koettanut levittää ja herättää halua kirjastoon, jotta seurakuntalaiset ovat 

ajaksi kirjastoa käyttäneet hyödykseen, mutta sittemmin on se riutunut.”84sopii niin Johan 

Rännärin toimintaan kuin Liminkaankin. Kirjastonhoitajat vaihtuivat usein ja kirjasto joutui 

rappiolle, josta se nousi vasta 1870-luvun puolivälissä. 85  Myös Oulun kansankirjaston 

perustamisvuodeksi on arveltu vuotta 1856. 86  Toiminnan alkamisesta tiedotettiin Oulun 

Wiikko-Sanomissa tammikuussa 186087 , mutta alkuinnostuksen jälkeen toiminta sielläkin 

hiipui, kunnes Kasvatusopillinen yhdistys otti sen haltuunsa vuonna 1867. Oulussakin 

kirjaston talous oli huolenaiheena, kunnes se alkoi saada tukeajulkisista varoista.88 

 

Toinen Johan Rännärin aikaansaamista lainakirjastoista tuli Muhokselle. Suomettaren mukaan 

siellä oli ollut pitäjänkirjasto jo vuodesta 1851, jolloin kolme talonpoikaa oli lahjoittanut 

yhteensä 60 hopearuplaa kirjaston perustamista varten, mutta tämä oli kuihtunut.89 Uusi 

yritys Muhoksen kylän sivistämiseksi lainakirjaston avulla tapahtui 1861. Toimeenpanossa 

                                                 
83 Joh. Rännäri, ”Limingasta”, OWS 21.5.1859. 
84 Mäkinen 2009, 188 - 189. 
85 Vahtola 1977, 265. 
86 Niskala 2007, 13. 
87 ”Oulusta”.  OWS 7.1.1860. 
88 Hautala 1976, 539. 
89 ”Muhokselta kuuluu se riemullinen sanoma..”. Suometar 2.12.1851. 
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käytettiin pitäjänkokouksen päätöksellä ”köyhäin rahaston varoja”. Alussa mainitaan olleen 

83 nidosta. Kirjoja lainattiin 4 pennillä kappaleelta, mutta köyhät oli maksusta vapautettu. 

Kirjaston raha-arvoksi arvioitiin sata markkaa. Palkattomaksi kirjastonhoitajaksi oli valittu 

kirkkoherra Strömmer, jonka velvollisuutena oli hankkia kirjastolle kirjoja. Kirjaston 

lahjoittajiksi mainittiin entinen aliupseeri Johan Rännäri ja kirjuri H Wirtanen.90 Harmillista, 

että Kaarle Werkon keräämän aineiston tiedot olivat tässäkin kohtaa epätarkkoja,91 joten 

varmuutta Rännärin lahjoituksen sisällöstä tai suuruudesta ei ole. Kyseessä lienee hänen 

kohdallaan ollut nidelahjoitus rahan sijaan. Mielenkiintoista olisi myös tietää, mikä yhteys 

Rännärillä oli Muhokselle. 

 

Amerikansuomalaisten parissa toimittaja August Nylund oli yrittänyt innostaa ihmisiä 

perustamaan kunnollisen kirjakaupan. 92  Johan Rännärin saavuttua Minneapolisiin sinne 

alettiinkin sen sijaan puuhata suomenkielistä lainakirjastoa. Keinoina kirjaston 

kartuttamiseksi mainittiin keräys arpajaisilla ja luennoilla vahvistettuna. 93  Näen tämän 

muutoksen selkeästi olevan Rännärin ansiota. Hän toi mukanaan konkreettiset ja 

käytännössä koetellut  toimintamallit kirjaston perustamiseksi.  

 

Limingan kirjaston perustamisesta kertovat tiedot viittaavat siihen, että Rännärillä oli paitsi 

palava halu kasvattaa yhteisönsä sivistystä myös laajalti suhteita oululaisiin kirjanpainajiin 

aiemman kirjallisen toimintansa myötä. Näistä oli hyötyä aineistoa kerätessä. 

Mielenkiintoista on se, että Johan Rännäri täysin luontevasti näyttää toimivan yhteisössään 

rooleissa, joissa yleensä nähtiin säätyläisiä, talollisia vähintäänkin. 

 

1.5. Raittiusseura ”viinan aiheuttamaa tapain-turmiota vastaan kansan 

onnellisuuden pelastamiseksi” 

 

Maaseudun heräämisessä ja järjestäytymisessä 1870-luvulla tapahtui suuri hyppäys kohti 

seuraavan vuosikymmenen suuria kansanliikkeitä, raittius-, nuorisoseura- ja työväenliikettä. 

Seura- ja kokoustoiminta oli kuitenkin alkanut levitä jo aiemmin muokaten samalla 

väestöryhmien keskinäistä kanssakäymistä ja maaseutuyhteisön perinteisiä ajattelu- ja 

                                                 
90 Werkko 1879/ Kirjastovirma.fi.Kaarlo Werkko (1850-1926), vuoteen 1877 Karl Johan Wickström, oli 
Jyväskylästä valmistunut kansakoulunopettaja, raittius-, koulu- ja kirjastoaktiivi. 
91 Mäkinen 2009, 188. 
92 August Nylund, ”Kansalaiset”, (ilm). Uusi Kotimaa 11.5.1883. 
93 ”Minneapoliksesta”. Uusi Kotimaa 16.11.1883. 
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toimintatapoja. Kaupunkien ulkopuolelle perustettiin lähinnä yksittäisiä seuroja ja 

yhdistyksiä.94 Limingan seudulla nämä yksittäiset yhdistykset olivat usein Johan Rännärin 

projekteja. 

 

Viinanpoltto oli yleistä Pohjois - Pohjanmaalla. Ruissato käytettiin lähes kokonaan 

viinanpolttoon, koska etenkin suossa kasvatetun rukiin ei katsottu kelpaavan leipänä 

syötäväksi. Limingassakin se oli hyvä lisäansio aina vuoteen 1866, jolloin viinan kotipoltto 

kiellettiin. 95  Johan Rännäri kirjoitti liminkalaisten elintavoista vuonna 1859 laajan 

historiallisen kuvauksen. Siinä hän toteaa: ” Vallan raitista ei ole kaikki kansa täälläkään , 

mutta väkeväin juomain nautinto on kuitenkin vähentynyt… Viinan polttamisen halu on 

kyllä koko pitäjässä innollista, mutta sitä harva pitää omana eli oman taloutensa tarpeena, se 

innollisuus syntyy rahan saamisen halusta.”96 Tehdaspolttoon siirtymisellä ei Irma Sulkusen 

mukaan näytä olleen vaikutusta juomiseen. Myöskään raittiusliikkeen kannatus ja alkoholin 

kulutus eivät korreloi. Raittius nähtiin tuohon aikaan yleensä paitsi yksilön 

henkilökohtaisena kasvatuskysymyksenä myös yhteiskunnallisena kysymyksenä97 

 

Raittiusaate oli alkanut saada kannatusta jo 1850-luvulla, jolloin katsottiin, että kohtuus 

viinankäytössä riittää. Ehdottoman raittiuden vaatimukset tulivat Suomeen ulkomailta 1870- 

ja 1880-lukujen taitteessa. 98  Tampereella tosin tehtaanisännät perustivat jo 1873 - 1874 

juomalakkoliikkeen, mikä kirvoitti sanomalehtikirjoituksia patriarkaalista holhousta vastaan, 

ja poiki vastareaktiona neljä kohtuuden seuraa. Nämä eivät kuitenkaan 

järjestäytymismuodoiltaan edustaneet nykyaikaisia yhdistystoiminnan periaatteita. Kyse oli 

lähinnä kollektiivisesta kohtuukäytön lupauksesta ilman säännöllistä kokoustoimintaa.99 

 

Raittiusliike oli alussa selkeästi kristillisellä pohjalla. Ihanteena olivat raittius, ahkeruus ja 

säästäväisyys. Vaikka taustalla oli aatteellinen suhde uskontoon, vaikutuspiiri oli maallinen. 

Juoppous oli yleisen mielipiteen mukaan pahe, tapainturmelusta, jonka katsottiin tuovan 

onnettomuutta kansalle. 100  Johan Rännäri kiinnitti kirjoituksissaan paljon huomiota 

raittiuteen ja esiintyi sen puolesta. Jouko Vahtola olettaakin Rännärillä olleen osuutta 

                                                 
94 Liikanen 1995, 178 - 180. 
95 Vahtola 1977, 148. 
96 Vahtola 1977, 291. 
97 Sulkunen 1987, 142 - 144. 
98 Vahtola 1977, 266. 
99 Liikanen 1995, 197. 
100 Sulkunen 2002, 240. 
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Kempeleessä v. 1865 perustettuun ”kristilliseen raittiusseuraan”, joka lienee Suomen 

ensimmäinen ehdotonta raittiutta vaatinut raittiusyhdistys.  

 

Kempeleen raittiusyhdistyksen ”liittokirjassa” oli jo ensimmäisen kokouksen jälkeen 19 

nimeä, ja esimieheksi oli valittu seurakunnan kappalainen Kranck. Toisen kokouksen jälkeen 

jäsenluettelossa oli jo 30 miestä. Johtokunnan pyrkimyksenä oli näin alusta asti tehdä 

yhdistyksestä seurakuntarajoja rikkova, sillä uudet jäsenet oli saatu Limingasta, Siikajoelta ja 

Oulunsalosta. Liminkalaisia oli ilmeisesti suurin osa, koska myöhemmin alettiin puhua 

nimenomaan Limingan raittiusseurasta.  

 

Jäseniltä vaadittiin ehdotonta raittiutta ja heille jaettiin jopa ”präntätyt peruskirjat”. 

Kokouksissa luettiin ulkomaisia raittiuskirjoituksia, pidettiin puheita raittiuden eduista ja 

täydennettiin jäsenluetteloa. Raittiusyhdistyksen toiminta oli selkeästi aatteellista.  Tämä 

tekee raittiusseurasta Limingan aatteellisista yhdistyksistä ensimmäisen. 101  Kempeleen 

raittiusseura edusti siis moderneja yhdistystoiminnan periaatteita. Seuraan satsattiin myös 

taloudellisesti, koska peruskirjojen painaminen tuskin oli ilmaista. 

 

Jyrkkä ehdottoman raittiuden vaatimus oli ilmeisesti syynä raittiusseuran sangen pikaiseen 

lakkaamiseen. Oulun Wiikko-Sanomien mukaan Limingan raittiusseura lopetettiin juhlallisilla 

jäsenten peijaisilla ”seurallensa, joka kiduttuaan vuoden, muutamia kuukausia ja muutamia 

päiviä, sammui ja nyt nukkuu levollisesti, vaivaa, tuskaa ja pakotusta kärsittyänsä.” Kirjoittaja 

kehotti vielä sarkastisesti seuran jäseniä liittymään kohtuuden kannattajiksi. 102  Vaikka 

yhdistys saikin sietää aikalaisiltaan pilkkaa, se oli edelläkävijä, sillä monissa tiedoissa 

mainitaan ensimmäiseksi ehdottoman raittiuden vaatimuksen sisältäneeksi raittiusseuraksi 

Hellmanin sisarusten Vaasaan vuonna 1877 perustama raittiusliike.103 

 

Wiinan waikutuksista Johan Rännäri varoitteli Oulun Wiikko -Sanomien lukijoita jo tätäkin 

ennen kertoen raahelaisesta miehestä, joka Pyhäjoen suuntaan matkatessaan alkoi talosta 

taloon mennessään maistella ja lopulta kilwan ryypellä. Lopulta mies ei enää kestänytkään 

”juoman myrkyllisiä kouria, vaan hoiperrellessaan ulkohuoneelle kaatua pötkähti” ja 

katsomaan mennessä todettiin kuolleeksi. ” Woi sentähden noita wiina-porwareita  kuin 

saattavat wastoin parempaa tietoa, wastoin omaa-tuntoa walmistaa ja myydä tuota sielun 

                                                 
101 Vahtola 1977, 266 - 267. 
102 Kohtuuden harrastaja _as. ”Peijaissanomia”. OWS 16.2.1867. 
103 Vahtola 1977, 266. 
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wihollisen murha-asetta, josta ne raukat, jotka owat uppointuneet sen orjuuteen, laskiwat 

itsellensä kaikkia onnettomuutta ja wiimein sekä ajallisen että ijänkaikkisen kuoleman.”104 

 

 Johan Rännäri kirjoitti salapoltosta myös omassa Pohjan-Tähti -lehdessään. Salapolttoon ja 

viinan juontiin liittyi rikoksia. Rännärin ja hänen lainaamaansa Tähti-lehden mukaan kaikkia 

kristittyjä velvoitti salapolton tuomitseminen. Jos salapolttoa ei yleisesti tuomita, 

”salapolttajat wähittäin rupeewat pitämään sitä luwallisena elatuskeinona ja sitä wastaan lakia 

ja lainmiehiä wäärinä ja nurjina wihollisinansa.” 105  

 

Rännäri otti kantaa juoppouteen Suomessa vielä Yhdysvalloistakin. ”Sellainen waltio, joka ei 

pysy muutoin pystyssä kuin kansan turmiolla, se kaatukoon.” 106  Jo aiemmin samassa 

lehdessä Rännäri totesi, ettei matkallaan ollut nähnyt yhtään juopunutta Tukholman jälkeen. 

”Hallituskin antaa juovuttaville aineille täällä sen arvon, joka niille kuuluu. Se on täydellinen 

ylönkatse.”107 Hän vaati, että valtion ja kaupungin olisi hankittava kaikkialla verorahansa 

muuta kautta, koska viinan myyntitulot olivat hänen mukaansa synnin rahaa. Omatekoisen 

valmistus olisi saatava niin vähiin kuin mahdollista, mikä kansan valistuksen ohella parantaisi 

ja korjaisi kansan oloja parhaiten. Juoppous olisi Suomessakin nähtävä Amerikan tapaan 

suurena häpeänä. Seurauksena juoppouden tuomitsemisesta olisi keskinäinen sopu ja 

rauhallisuus, ”siunattu hyve”, jossa ”patajuopoistakin tulisi ainakin osaksi oikein siistejä 

miehiä.”108 

 

Johan Rännärin jyrkkyys ja ehdottomuus raittiusasiassa säilyi selkeästi hänen elämänsä 

loppuun saakka. Kempeleen ja Limingan alueille syntynyt raittiusyhdistys teki monella tapaa 

pioneerityötä ollessaan ehdottoman raittiuden kannalla ja noudatti nykyaikaisen 

yhdistystoiminnan periaatteita. Kummassakin yhdistys oli kymmenen vuotta edellä aikaansa. 

Yhdysvalloissa Johan Rännäri ehti nähdä mielestään esimerkillistä toimintaa raittiuden 

ylläpitämiseksi, minkä hän puolestaan näki yhteiskunnan siunauksena. 

 

 

 

                                                 
104 Liminkalainen J.R., ”Wiinan waikutuksia.” OWS 7.2.1857. 
105 ”Salapolton vaikutuksista.” Pohjan-Tähti 29.5.1867. 
106 ”Kirje Amerikasta Suomen weikoille IV.” Uusi Kotimaa 12.10.1883. 
107 ”Kirje Amerikasta Suomen weikoille.” Uusi Kotimaa 7.9.1883. 
108 ”Kirje Amerikasta Suomen weikoille VII”. Uusi Kotimaa 9.11.1883. 
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2. YHTEISKUNNALLISET UUDISTUSVAATIMUKSET 

 

2.1 Talous ja elinkeinot – lääkkeet katovuosiin, köyhyyteen ja kansan laiskuuteen 

 

Johan Rännäri ehti elämänsä aikana olla mukana monenlaisessa toiminnassa. Hänellä oli 

myös poikkeuksellisen rohkeita, mutta perusteltuja mielipiteitä vallitsevista oloista ja 

parannusehdotuksia niihin.  

 

Luonnonolot loivat edellytykset Limingan elinkeinojen kehittymiselle, joten pääelinkeinoiksi 

tulivat maanviljelys ja karjanhoito.  Metsät olivat vähentyneet rajusti jo 1700-luvulla, joten 

niistä ei lisärahanlähteitä liminkalaisille tullut kuten monelle naapuripitäjälle. Peltoalaa 

raivattiin lisää hiljalleen. Suonviljelys ja järvien kuivaaminen auttoivat tässä. Peltojen 

ojittaminen oli alavalla mailla miltei paras hoitokeino.  

 

Karjanhoidossa käytössä olivat vanhat tavat pitkälle 1800-luvulle. Perinteisesti on katsottu 

karjanhoidon murroksen lähteneen 1860 – luvun nälkävuosista.  Johan Rännäri oli tässäkin 

aikaansa edellä. Hän julkaisi jo kymmenen vuotta aiemmin uudistustarpeista Oulun Wiikko-

Sanomissa vuoropuhelun muotoisen kirjoituksen karjan ja karjanviljan hoitamisesta. Siinä 

Rännäri esitti aivan uusia näkemyksiä ja konkreettisia käytännön ohjeita karjataloudesta 

kahden valistuneen torpparin suulla. Antti ja Pekka juttelivat karjan ruokinnasta, järkevästä 

hoitamisesta sekä maidon hoidosta.109 Viime mainittuun asiaan saatiin tuntuva parannus 

meijereitä rakentamalla.  

 

Liminkaan perustettiin talousosakunta Talousseuran kehotuksesta. Tarkoitus oli jakaa 

maatalousvalistusta rahvaalle. Käytännössä neuvontatyö oli Liminkaan pestattujen 

koulutettujen karjakoiden vastuulla.110 Johan Rännäri kertoi sanomalehdessä nimimerkillään 

J. Suomela, että ensimmäisessä talousosakunnan kokouksessa oli paljon kansaa.  Isäntiä oli 

pääasiassa Tyrnävältä ja Limingasta. Asiantuntijana saatiin kuulla A. Wartiaista Koiviston 

maanviljelysopistosta. Kirjoittaja kuitenkin toivoi, että seuraavaan kokoukseen saataisiin 

enemmän emäntiä mukaan, koska ”onhan heilläkin paljon tekemistä talouden hoidosta”.111  

Rännäri oli jo edellisellä vuosikymmenellä painottanut, että ”karjan-wiljan hoitaminen on 

                                                 
109 Liminkalainen, ”Kahden liminkalaisen keskustelemus karjan ja karjan-wiljan hoitamisesta.” 1.11., 
8.11. ja 15.11.  OWS 1956.   
110 Vahtola 1977, 165. 
111  J. Suomela, ”Limingasta”. OWS 8.7.1865. 
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emäntäin asia, niin on siis emäntiä taiwuttaminen seuraamaan parempaa ja hyödyllisempää 

taitoa, mutta ensin täytyy isäntäin toimittaa kaikki wälikappaleet.” kuten erillinen, siisti ja 

rittävän suuri maitohuone hyllyineen. 112  Jo aiemmin mainitun Rännärin kirjoittaman 

keskustelun lopuksi torpparit Antti ja Pekka vielä toivoiat omaa maanviljelysopistoa, jossa 

sekä isännät että emännät saisivat oppia, kun eivät kuitenkaan toisiaan tottelisi. 

 

Kuopion vuosinaan Johan Rännäri puolusteli läänin karjakoitten matkakertomuksien 

julkaisemista niitä tarpeettomina ja tylsinä pitäneelle lukijalleen sanoen: ”Matkakertomukset 

ovat hyviä kuvauksia kansan tavoista ja emäntäin taidoista, halusta ja puhtaudesta karjan sekä 

viljan hoitamuksesta, joka on tärkeä asia ja kehoitus lääniläisille tekemään parannusta 

karjanhoidon ja voin valmistuksessa, koska se on vakavampi kultala kuin 

Iwalojoki.”113Tuolloin alkuinnostus Lapin kultalöydöistä ja niiden mahdollisista positiivisista 

vaikutuksista koko Suomen hyväksi oli jo vaihtunut varoituksiin. 

 

Karjakoista Maria Wartiainen julkaisi oman kertomuksensa virkamatkaltaan kesältä 1869 

Savon osaston valtuttamana. Karjakon saattoi Wartiaisen mukaan tilata maanviljelysseuran 

kautta ja tilauksia oli tullut vain muutamia, minkä tähden karjakon saapumisesta oli alettu 

kuuluttaa kirkoissa. Hän ihmetteli, kuinka vähän olikaan niitä, jotka halusivat ”opetusta 

karjanhoitoon kuuluvissa seikoissa”, pääelinkeinossaan. Maria Wartiainen myös muistutti 

samasta seikasta, josta Rännäri omassa kirjoituksessaan 13 vuotta aiemmin, eli ettei 

paraskaan emäntä pysty yksin tekemään elinkeinosta tuottavaa, jollei isäntä täytä omaa 

tehtäväänsä. Siihen kuuluivat karjan ruoka-aineet, navetta, maitohuone ja maito- sekä 

voiastioiden valmistus. Johan Rännäri toivoikin jälkikirjoituksessaan muistelmien 

vaikuttavan suotuisasti ja kirvoittavan vastaavan kirjoituksen Karjalan osaston karjakolta.114 

 

Naisten asemasta Rännäri kirjoitti myös olemassa olevia lakeja esimerkiksi perinnön suhteen 

moittien: ”Kuka kuitenkin voi sitä vastaan sanoa, ettei vaimolla olisi yhtä jaloja sielun voimia, 

yhtä selkeä järki, yhtä paljon kestäväisyyttä ja vielä enemmän suloa ja heleyttä kuin miehellä. 

Miksi ei hän saa olla yhtä hyvä osallinen elämän ja etuin nautinnosta kuin mieskin?”115 Vielä 

radikaalimpi oli seuraava ehdotus naisen aseman parantamisesta: 

                                                 
112  ”Kahden liminkalaisen keskustelemus karjan ja karjan-wiljan hoitamisesta”. OWS 8.11.1856. 
113 ”Sawon osastoon määrätyn läänin w.t. karjakon kerttomus wirkatoimistansa w.1870.” Toimituksen 
huomautus tähän. Tapio 11.2.1871. 
114 Maria Wartiainen, ”Muutamia muistelmia karjakkomatkoilta Sawon osastossa Kuopion lääniä    
w.1869.” Tapio 18.12.1869. 
115 ”Vapaus ja seuraelämä”, Pohjan- Tähti 22.5.1867. 
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”Amerikan yhdyswalloissa mainitaan nykyään olewan 67 papiksi vihittyä waimoihmistä, 

joiden puheen lahja on mainion hyvä. Tästä olisi ottaminen esimerkkiä Eurooppalaistenkin, 

joiden miehen puoliset papit mainitaan joka suunnalla maksawan liian paljon.”116 

 

Papiston, etenkin kirkkoherrojen palkkamenot olivat kasvaneet kovasti, koska palkanmaksu 

oli edelleen sidottu vuoden 1743 palkkausasetukseen, joka ei vastannut muuttuneita oloja. 

Johan Rännäri kirjoitti kirkkoherrojen tilojen muuttuneen ”Egyptin lihapadoiksi”, ja kun 

samalla palkkaus oli hänen mukaansa ei-kristillisellä perustalla, vaarantui heidän hengellisen 

opetusvirkansa oikeellisuus ”suuren kuninkaan palveluksessa”. Rännäri myönsi, että 

maalliset työt olivat aiemmin rasittaneet kirkkoherroja kovasti, mistä nämä olivat valittaneet, 

mutta ”uusi kunnallis-hallitus oli pelastanut” heidät. Nyt papisto voisi keskittyä hengelliseen 

työhönsä, jonka palkaksi Rännäri vaati yhtenäistä rahapalkkaa. Hän totesi kyllä sarkastisesti, 

ettei yksikään kirkkoherra ollut valittanut siitä ”hämmingistä, joka heillä oli suuria hovia 

hoitaissa ja lukua tehdessä lehmistä ja voi-nauloista”. 117  Tämä muutos poistaisi yhden 

maamiesten talouden kehittymisen esteen. 

 

Naisen oikeuksien puolustaminen otettiin nuorsuomalaisten radikaalisiiven ajamiin asioihin 

vasta seuraavalla vuosikymmenellä. 118  Jälleen voi havaita Johan Rännärin etumatkan 

aikalaisiinsa. Hän näki naiset kykeneviksi miehen rinnalle päätöksiin ja miehen töihin, mutta 

toki eri palkalla. 

 

Vuoden 1857 marraskuussa Suomettaressa julkaistiin kilpakirjoituskehotus otsikolla 

 ”Katovuodet, niiden syyt ja seuraukset sekä keinot niiden estämiseksi.” Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura oli ulottamassa toimintaansa Suomen taloudellista vaurastumista 

edistävän kirjallisuuden aikaansaamiseen. Kirjoitustaito, vaikka olikin vielä harvinainen, oli 

vähitellen levinnyt myös maaseudulle, sanomalehdistö oli laajentunut ja kansa oli otettu 

mukaan sen toimittamiseen, joten maaseudun asukkaiden oli mahdollista osallistua 

yhteiskunnallisiin asioiden käsittelyyn. 119  Maaseudun asukkaiden äänen kuuluville 

saattamisessa väylänä toimivat usein sanomalehtien maaseutukirjeet. Kirjat ja 

kirjoitusvälineet olivat kalliita ja niitä oli maaseudulla huonosti saatavilla. Fyysinen työ oli 

raskasta vapaa-aikaa vähän, kirjallisia harrastuksia ei arvostettu ja jopa riittämätön valo 

                                                 
116  ”Ulkomaiden asioita ja tapahtumia.” Tapio 23.9.1871 
117 ”Miten papit Pohjanmaalla palkataan”. Pohjan-Tähti 15.8., 22.8. ja 29.8.1866. 
118 Vahtola 2002, 236. 
119 Nordlund 2012, 66. 
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talvisaikaan olivat asioita, jotka estivät kirjallisten resurssien käyttöönottoa. ja osallistumista 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. Itseoppineiden kirjoittajien oli myös edelleen vaikea saada 

tekstejään julkaistaviksi.120 

 

Paha kato oli kurittanut etenkin Itä- ja Pohjois- Suomea edellisenä vuonna 1856, joten 

kirjoituskilpailun aihe oli ajankohtainen. Rahvaanmiehet eripuolilta Suomea lähettivät 

yhteensä 14 kirjoitusta, mutta niiden sisällöt eivät laajuudeltaan täyttäneet Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran odotuksia. Palkintokriteerinä olisi ollut uusien näkökulmien esiin 

tuominen ja tieteellisen pohjan osoittaminen. Järjestettiin uusi kilpailu, jonka voittaja 

maanviljelyskoulun opettaja Antti Manninen sai palkinnoksi 150 ruplaa.121 

 

Ensimmäisen kilpailun osanottajien joukossa oli myös Johan Rännäri. Vaikka hän tunnetusti 

oli syvästi uskonnollinen mies, katovuosikirjoituksessa Rännäri ei etsinyt selitystä 

Kaitselmuksesta eikä Luojan rangaistuksesta.122 Sen sijaan hän näki syynä katovuosiin ”opin 

ja uurauden puutteessa maan viljelys- ja karjanhoito työssä ja taidossa” josta lähes kaikki 

onnettomuudet johtuivat. Kaiken lisäksi tätä vielä seurasi ”velttous, epätoivo ja varattomuus 

että ryhtyä mihinkään luonnollisempaan ja hyödyttävämpään työhön.” Tämän lisäksi syynä 

Suomen toistuviin katoihin Rännäri näki kylmän ilmaston ja soiden paljouden. 123 

 

Katovuosien vaikutuksista Rännäri nosti esiin nälän ja puutteen lisäksi sen, kuinka jotkut 

pyrkivät hyötymään hädänalaisten tilanteella. Paitsi yhteisen eli maataviljelevän kansan 

opettamisen, suonviljelys- ja järvenkuivausseurojen perustamisen lisäksi, hän ei kuitenkaan 

tässä foorumissa tohtinut esittää yhtä liberaaleja parannusehdotuksia kuin sanomalehdissä. 

124 Niissä hän oli rohkeasti nostanut ihanteeksi yhtenäisen Suomen kansan, joka oli 

kansalliselta pohjalta täysin kelpoinen Euroopan sivistyskansojen joukkoon.125 Edistymisen 

esteenä oli Rännärin mielestä ollut vapauden ja valistuksen puute, mutta myös kielemme 

vankeus ja kansan vanhat hyödyttömät tavat, joiden karsimiseen tarvittiin sanomalehtiä. 

Tällöin viimein ”Nuori-Suomi ” tulisi saamaan voiton monisatavuotisen muukalaisuuden ja 

ylönkatseen alta. 126  Näin selkeää valistusmielisyyttä ja kansallistietoisuutta ei 

                                                 
120 Nordlund 2012, 58 - 61. 
121 Vahtola 1978, 213 – 215. 
122 Vahtola 1978, 219 - 220. 
123 Vahtola 1978, 227. 
124 Vahtola 1978, 231 - 234. 
125 -n –i., ”Tietoja ja wanhoja muistoja paikkakunnista Suomessa.” OWS 11.12.1858. 
126 -n-i., ”Tämän wuotiset Suomen kieliset sanoma-lehdet”.  OWS 29.5.1858 
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kilpakirjoituksessa nähty. 

 

Kilpakirjoituksensa lopuksi Johan Rännäri totesi ”ettei muutamista seikoista ole lupa 

esitelläkään, 127  mutta tohti kuitenkin vaatia Suomeen ”täydellistä työ- ja 

elinkeinovapautta.”128 

 

Johan Rännäri asemoi itsensä kilpakirjoituksessa hämmästyttävän myötäilevästi verrattuna 

samanaikaisiin sanomalehtikirjoituksiinsa. Lingvistisestä näkökulmasta kyseistä 

kirjoituskilpailua tutkineen Taru Nordlundin näkemys on, että neutraalia asennoitumista ei 

ole, joten myötäileväisyys on asettumista linjaan vallitsevan ideologian kanssa. Teksti ja sen 

sanoma esitetään näin lukijalle totuutena.129 Lukijoihinsa eli kirjoituskilpailun vastaanottajiin 

Rännäri suhtautui nöyrällä alamaisuudella. Hänen fennomaaninen ideologiansa, 

valistusmielisyytensä ja kansallistietoisuutensa näkyvät kuitenkin selkeästi. Kirjoituskilpaan 

osallistuessaan Rännäri jätti uskonnollisuutensa taustalle, eikä lähtenyt sen avulla 

selvittämään katovuosien kurimusta.  

 

Johan Rännäri ei tullut kilpailussa palkituksi.130 

 

Maatalouden kannalta kirjoituskilpailun aikaan alkanut 12 vuoden jakso, 1856 – 1867, oli 

kauttaaltaan huono. Hyviä vuosia oli vain kolme: 1859, 1860 ja 1861. Etenkin Suomen 

pohjoisosissa, jossa väestö kasvoi muuta maata nopeammin, elpyminen ei missään vaiheessa 

ehtinyt alkua pidemmälle.  Koska 1850-luvun lopun katovuodet koskivat eniten Pohjois- ja 

Keski-Suomea, eteläinen Suomi kykeni auttamaan niitä. Seuraavan vuosikymmenen pitkä 

katokausi köyhdytti auttajatkin. Talollisilla velkaa kertyi velan päälle ja tuloja ei juuri ollut, 

koska metsäkään ei käynyt kaupaksi missään muodossa. 131 Vielä pahemmassa ahdingossa 

olivat ne, joilla ei mitään ollut. Omaisuus, raha ja ruoka puuttuivat palkollisilta, eikä heidän 

työvoimaansakaan enää huolittu edes ruokaveroa vastaan, kun talolliset alkoivat 

säästölinjalle. Vuoden 1867 kato pahensi tilannetta entisestään. Kerjäläisyys lisääntyi näillä 

uusilla ryhmillä ja kerjuualueet kasvoivat syrjäseuduilta yhä suurempiin keskuksiin. 132 

Aiemmin oli työkykyisille löytynyt vaihtoehtoja rajojen ulkopuolella, mutta niin Ruija, 

                                                 
127 Vahtola 1978, 234. 
128 Vahtola 1978, 238. 
129 Nordlund 2012, 39. 
130 Vahtola 1978, 240. 
131 Turpeinen 1986, 29 - 30. 
132 Turpeinen 1986, 171. 
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Pohjois – Ruotsi kuin Venäjäkin kärsivät köyhyydestä ja työnpuutteesta. Rahan puutteen 

takia lähtö Amerikkaan ei useimmille ollut realistinen vaihtoehto.  

 

Maan hallitus pelkäsi yhteiskuntarauhan menetystä Puolan mallin mukaisesti. Leivän puute 

sai ihmiset jopa murtautumaan vilja-aittoihin. Kun veroja ja velkoja ei pystytty maksamaan, 

seurasi pakkohuutokauppoja. Sairaudet levisivät. Hallituksen keskeiset keinot 

hädäntorjunnassa olivat olleet viljanoston lisääminen Suomeen, hätäaputöiden järjestäminen 

ja ostoviljan jakaminen lainoina tilallisille. Näiden velkaantuminen ja valtiontalouden 

ahdinko olivat seurauksia toimista. Viljanhankinta ja sen perille saaminen oli ongelmallista.133 

 

Limingassa jo ensimmäisen katojakson aikana jaettiin köyhiä sunnuntaisin ehtoopuolella 

vähiten tarjoavalle. Emäseurakunnassa talolliset vielä selvisivät, mutta Johan Rännärin 

mukaan kappeliseurakunnissa elon puute jo oli yhteinen. Hän myös kirjoitti siivottomista, 

alastomista ja nälkäisistä kerjäläisjoukoista, jotka tulivat oman seurakunnan ulkopuolelta. 

Kirjoituksessa oli tarkkaan lueteltu helmi-, maalis- ja huhtikuussa koko pitäjälle ja 

emäseurakunnalle jaetut jauhot. Yksi eristä oli keisarin lahja kaikkein, tunnetusti 

puutteenalaisimmille, muista eristä piti joko maksaa tai ne sai lainata takuuta vastaan. 

”Taiwaan Jumala taivuttakoon kaikki köyhät nöyryyteen ja kärsiwällisyyteen puutoksissaan, 

antakoon köyhän- hoitokunnan jäsenille wäsymätöntä huolellisuutta ja awatkoon ihmis-

ystäwäin sydämet runsasten lahjain antoon!”134 Rännärin kirjoituksessa huokui sääli ja huoli, 

kuinka lähimmäisille käy parempia aikoja odotellessa. Vahva luottamus Jumalaan ja toisaalta 

korkeimpaan esivaltaan eli keisariin oli vahvasti esillä. 

 

Myöhemmin Johan Rännäri myös muisteli sanomalehtikirjoituksessa aikeesta, joka 

Limingan emäseurakunnassa oli v. 1858. Muutamat tilalliset nostivat esiin kysymyksen 

vakinaisen köyhäinhuoneen perustamisesta maatilalle, jonne koottaisiin kaikki köyhäinapua 

tarvitsevat. Maatila ostettaisiin yhteisin varoin ja siihen maksettaisiin myöskin seurakunnasta 

menevät köyhäin maksut, niin kauan kunnes laitoksen maan- ja karjantuotteet alkaisivat 

riittämään ja niin pelastavat maksajat rasituksesta. Rännärin mukaan kyse oli siis 

köyhäinhuone yhdistettynä ”maanviljelyksen, käsityöteon ja kasvatukselliselle 

perustukselle”. Näin ”siinä kaswatettaisiin kaikki nuoret kurituksessa, opissa, 

työahkeruudessa ja herran nuhteessa, kuten pyhä sanakin vaatii.” Esitys jäi kuitenkin 

                                                 
133 Turpeinen 1986, 144. 
134 J. Rännäri, ”Limingasta.” OWS 18.4.1857. 
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Rännärin mukaan ”ainoastansa pienillä vastalauseilla” toistaiseksi. 135  Lieneekö tähän 

vaikuttanut hankkeen suuret aloituskustannukset ja parempi sato seuraavana vuonna. 

 

Asenne oli jyrkentynyt, kun Johan Rännäri kirjoitti maaliskuussa 1866 Oulun Wiikko-

Sanomissa, ettei varoja ole syöttäminen kansalle laiskuudessa ja työttömyydessä kuten ennen. 

”Waroja, jotka tuowat loppumattoman hyödyn ja katkeamattoman siunauksen maallemme 

ovat epäilemättä yhteisen kansan opetus sekä kulkukeinoin parannus ja nevojen 

kuiwaustyöt.” Nämä kirjoittaja näki ainoiksi keinoiksi pelastua katovuosien nälästä ja 

kurjuudesta, ”sillä niiden kautta wirkistyy ja waurastuu kaikki muutkin työt ja toimet.”136 

Sääliä tai myötätuntoa ei pilkahtanut myöskään ilmaisussa ”kerjäläiset ovat maaseudun 

laiskurihylkyjä”.137 

 

Johan Rännäriä katovuodet eivät lannistaneen. Päinvastoin hän oli mukana perustamassa 

uutta suomenkielistä sanomalehteä Ouluun yhdessä kirjanpainonomistaja Johan Bergdahlin 

kanssa. Sanomalehti Pohjan-Tähti vaati toimittajansa suulla, että yhteiskunnan oli lakattava 

taluttamasta kansaa ”lahjoilla ja lainoilla” katovuosista, sillä se ruokki vain laiskuutta ja 

epätoivoa. Hän huomautti, etteivät pienet puuhastelut, joista muutama saa työtä, pysäytä 

niitä työhaluisia, jotka joutuvat vaeltamaan valtakunnan ulkopuolelle työtä etsimään. 138 Jotta 

työtä vailla olevat saataisiin pysymään paikoillaan, tarvittaisiin kunnon töitä. 

 

Köyhäintalojen suhteen toimittajalla oli selkeä käsitys. Köyhät oli lajiteltava niin, että työhön 

kykenevä aines sijoitettaisiin työhuoneisiin, joissa siis asunnon ja ruoan sai omaa työpanosta 

vastaan. Vanhukset, orpolapset ja sairaat vietäisiin omiin köyhäintaloihinsa, koska he eivät 

työhön kyenneet ja olivat näin muiden armeliaisuuden varassa. Rännärin mukaan 

kustannukset vähenisivät, työkansa paranisi ja kerjäläisyys katoaisi. ”Nyt annetaan apua, josta 

ei mitään saada”, kun taas ”työhuoneissa tehty työ kantaa hedelmää vuosien kuluttua niin 

kunnan kuin yksityisen ihmisen kohdalla”139 

 

Katovuodet saivat ihmiset lähtemään kodeistaan. Liikkuvien ihmismassojen hallitsemiseksi 

hallitus määräsi kunnat perustamaan erityisiä työ- ja köyhäinhuoneita ennen vuoden 1867 

                                                 
135  ”Köyhäin hoidon parantamisesta ja muuttamisesta eri kannalle maassamme.” Tapio 16.9.1871. 
136  J. Suomela, ”Nälkä ja kurjuus maassamme.” OWS 17.3.1866. 
137  J. Suomela, ”Kirje Kuopiosta.” Suomalainen Wirallinen Lehti 14.11.1868. 
138   ”Kuinka nurin-puolinen säästäwäisyys ja ylöllisyys lisää katowuosien rasitusta maassamme.” Poh      
jan-Tähti 1.8.1866. 
139 ”Waiwas-holhous ja köyhäin-majat II.” Pohjan-Tähti 3.4.1867. 
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loppua. Työhuoneissa pitäisi teettää erinäistä ”kalua ja kapistusta” vientiin, jota tarvittiin 

viljan tuonnin vastapainoksi. 140  Kerjäläiset ja usein myös vanhukset otettiin kiinni ja 

palautettiin kotipitäjiin. Oulussa toimi jo työhuone, joka oli perustettu Englannista saadun 

lahjoituksen turvin. Pohjoisin Oulusta kerjäläisiä vastaanottava kunta oli v. 1866 Karunki, 

eteläisin Haapajärvi ja itäisin Sotkamo. Eniten Oulu laskutti köyhien ylläpidosta ja 

kotikuntaan kuljettamisesta Liminkaa 141   Tätä mainittua laitosta Johan Rännäri moitti 

lehtensä sivuilla: ” Ei kansa sillä parane, että sitä työttä ja opettamattomana hellästi hoidetaan 

ja ruokitaan.”.142 Työhuoneen komitea Oulussa lopetti työnsä toukokuussa 1867. Rännäri 

ihmetteli lehtensä palstoilla, miksei jo kerättyjä varoja käytetty uudisrakennukseen. 

Toimittaja piti myös aivan liian lyhyenä komitean esittämää koeaikaa laitokselle, jonka 

tarpeellisuus selviäisi vasta vuosikymmenten kuluessa. Olihan yleinen köyhyys yhteydessä 

hyvien ja huonojen viljavuosien kanssa, eikä näistä kai ollut tietoa etukäteen. Kulujen kurissa 

pitämiseksi ruokahuolto olisi kilpailutettava ja lääkäripalvelut otettava köyhäin lasareetista. 

Jälleen kerran hän myös huomautti, ettei laitokselle sopisi nimeksi työhuone, jos sinne 

otettaisiin sellaista väkeä, joka ei töihin kykenisi. Lopuksi seurakuntaa ja lukijoita vielä 

muistutettiin, että työhuone tulisi todellakin tarpeeseen.143 

 

Vuoden 1867 lopulla Oulusta kerrottiin perustetusta, esityksen mukaisesta 

köyhäinhuoneesta.144 Tilaksi oli löydetty kauppias F. Lithoviuksen konkurssipesälle kuulunut 

talo. Joulukuusta 1867 maaliskuuhun 1868 työlaitoksessa oli yhteensä 364 

köyhää. 145 Laitoksen keskeinen tehtävä oli leivän valmistaminen jäkäläjauhoista  

”neuvojattarien” ohjeen mukaisesti. Snellmanin ohjelman mukainen toive ei toteutunut, 

vaan kaikki valmistettu käytettiin itse, eikä sitä vientiin riittänyt.146  Johan Rännäri vaikutti 

tuohon aikaan Siikajoella, josta hän kertoi naapuripitäjässä Limingassa suunniteltavan 

työhuoneesta jokaiseen kinkerikuntaan. Siikajoella ei sen sijaan oltu ”. . . millänsäkään, vaan 

talolliset saivat ruokkia ja elättää laiskuudessa työttöminä ajelehtivia kerjäläisiä, mikä 

kuitenkin turmeli kokonaan työkansan sydämet.” Ansiottomankin työn teettäminen olisi 

Rännärin mukaan ollut parempi, mutta hän toivoi ansiollista työtä talvella työhuoneen 

köyhille.147 Talven mentyä hän moitti Siikajoen työhuoneiden hoitajia ”kunnottomuuden ja 

                                                 
140 Turpeinen 1986, 161. 
141 Hautala 1976, 366- 367.  
142 ”Oulusta.” Pohjan-Tähti 9.3.1867. 
143  ”Muutamia sanoja edellisen esityksen johdosta.” Pohjan-Tähti 22.5.1867. 
144 ”Oulusta”. SWL 20.12.1867. 
145 Hautala 1976, 366. 
146 Turpeinen 1986, 179. 
147  J. Suomela, ”Siikajoelta”. SWL 4.2.1868.  
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järjestystaidon puutteesta”. Rännärin näkemyksen mukaan kunnassa oli noin 130 elätettävää, 

joista lähes puolet olisi ollut ”työhön kykeneviä miehen- ja waimonpuolia, jotka hyvän 

työjärjestyksen ja tarpeellisen ohjauksen kautta olisivat ansainneet osan elatustansa.”148 

 

Rantsilaan saatiin kolme laitosta: Mankinen, Leskinen ja Iso-Leskinen. Nämä olivat työ- ja 

köyhäinhuoneita, mutta ilmeisesti joku edellä mainituista muutettiin maaliskuussa 1868 

sairashuoneeksi, kun lavantauti alkoi jyllätä. Epidemia puhkesi työ- ja köyhäinhuoneiden 

täytyttyä tungokseen asti nälänhädän lisääntyessä. Hoitajien ja etenkin esimiesten tehtävä oli 

vaikea ankeissa oloissa, joissa heitä syytettiin kuolemantapauksista ja väärinkäytöksistä. 

Heidän vaihtuvuutensa oli suuri.149 Lehdenteon lopettanut Johan Rännäri toimi jonkin aikaa 

Rantsilassa työhuoneen johtajana. Niinpä hän pystyikin osallistumaan keskusteluun, jota 

köyhäin- ja työhuoneista sangen kiivaana sanomalehtien palstoilla käytiin. Omasta 

kokemuksestaan hän perusteli: ”Ollessani lähes pari kuukautta köyhäin työhuoneen 

hoitajana tässä seurakunnassa, olen aika wähän tarvinnut jakaa ruokaa ulkoseurakuntain 

kerjäläisille, kuin he tietävät, että vaadin heitä jotain tekemään ja että pitävät olla puhtaita.”150 

Rännärin mukaan vain tämä käytäntö tehosi kerjäläistulviin. Näyttääkin siltä, että hän oli 

jälleen tekemässä pioneerityötä toimiessaan perustetun työhuoneen johdossa ja luodessaan 

ajassaan uusia toimintatapoja. Jo aiemmat mielipiteet ja toimintatapaesitykset sanomalehtien 

palstoilla koettiin aikalaisten mielissä liian radikaaleina ja kovina. 

 

J.V. Snellmanin ajatuksiakin pidettiin kovina. Hän vastusti suuria hätäaputöitä, koska silloin 

koottaisiin suuret joukot työtä vailla olevia yhteen paikkaan. Keskittäminen vaatisi suuria 

rahoja, ja mikä pahinta mahdollistaisi tautien leviämisen köyhien parissa tavallistakin 

tuhoisammin. Siksipä Snellman myös vastusti rautateiden rakentamista nälkävuosien aikaan. 

151   Johan Rännäri sen sijaan näki rautatien rakentamisen Oulun ja Iisalmen välille 

huomattavasti Pelsonsuon kuivaustyötä tai kosken perkuuta hyödyllisempänä. Hän näki 

liikenteen parantamisen ihmiskunnan sivistystä eteenpäin vievänä. Jos ne rahat, jotka oli 

laitettu ”nurinpuoliseen säästäväisyyteen” tavaroita tuhansilla hevoskyydeillä kuskaamalla, 

hollihevosia ylläpitämällä ja rahaa järjettömällä armeliaisuudella työttömiksi jääneille 

viskomalla, olisikin laitettu radanrakennukseen, kyseinen rata olisi jo ollut valmis. Liikenteen 

parantaminen olisi ollut hyödyllisempää ja antanut työtä useammalle. Lisäksi Rännärin 

                                                 
148 J. Suomela, ”Siikajoelta”. OWS 4.4.1868. 
149 Vilmusenaho 1984, 28 - 29. 
150 J. Suomela, ”Frantsilasta”. OWS 13.6.1868. 
151 Turpeinen 1986, 222 - 224. 
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mukaan ihmiskunnan sivistystä olivat vieneet eniten eteenpäin ne keksinnöt, jotka lyhensivät 

ja helpottivat matkoja ” jos kirjoitustaito ja kirjapainon keksintö eroitetaan”152  Hän oli 

jälleen liiaksi edellä aikaansa. Rautatien puuhaaminen Ouluun saakka alkoi kymmenen 

vuotta myöhemmin ja rata oli valmis kahdenkymmenen vuoden kuluttua.153 

 

Senaattori Snellmanilla ja monitoimimies Rännärillä oli kansallisen hätätilan aikana yhteisenä 

ajatuksena kansan kehottaminen omatoimisuuteen. ”Suu auki leivän odottaminen” ei tullut 

kuuloonkaan. Kerjäläiset oli molempien mielestä sidottava kotipaikkakunnille ja teetettävä 

heillä töitä. Snellmanin ohjelman työt olivat käsitöitä nimellisellä palkalla, mutta tavaraa oli 

saatava vientiin. Viljaa oli hankittava ja järkevää työtä lisättävä, jotta kerjäläisyys estettäisiin. 

Hätäaputöitä olisi järjestettävä pahimmilla alueilla. Maanteiden teko ja korjaus, 

sillanrakennus, kanavien kaivaminen, koskien perkaus ja soiden ojittaminen olivat olleet jo 

aiemmin keinoina. Rännärin mielestä nämä kuitenkin olivat puuhastelua muutamille ja siksi 

hyödyttömiä.  Hän oli samoilla linjoilla kenraalikuvernööri Adlerbergin kanssa. He 

molemmat näkivät rautatien tarpeellisena paitsi keinona katovuosista selviämiseen, myös 

Suomen kehittymiselle. Rautateiden rakentaminen antoi selvän sysäyksen Suomen 

teollistumiselle. 

 

Köyhyys johtui Johan Rännärin mielestä hillitsemättömistä, villeistä haluista eikä kylmästä 

ilmanalasta, kuten jotkut olivat esittäneet. Hän siteerasi nimeämättä kirjailijaa, ettei se mies 

ole köyhä, jolla on vara päihtyä joka päivä, eikä sellainen maa, joka tuo miljoonien edestä 

kahvia, kankaita ja sokeria, ole köyhä. Kansan ei pitänyt juopotella eikä säätyläisten tuhlata 

turhuuksiin. Viisain neuvo oli elää köyhässä maassa köyhäin tavalla.154  

 

Valtaapitäviä hän moitti tuhlailevasta ja hekumallisesta elämästä, jossa ”he iloitsevat kansan 

pimeydellä ja oppimattomuudella toti-lasiensa ääressä”, sen sijaan, että käyttäisivät saamansa 

opin ja sivistyksen luojansa ja koko ihmiskunnan hyväksi ja edistykseksi.155 

 

Jo edellisellä vuosikymmenellä Johan Rännäri toi julki näkemyksesnsä, jonka mukaan 

                                                 
152 ”Kuinka nurin-puolinen säästäwäisyys ja ylöllisyys lisää katowuosien rasitusta maassamme I”.  
        Pohjan-Tähti 1.8.1866. 
153 Hautala 1976, 61- 63. 
154 ”Kuinka nurin-puolinen säästäwäisyys ja ylöllisyys lisää katowuosien rasitusta maassamme I”. Poh-
jan-Tähti 1.8.1866. 
155 ”Kuinka tarpeellinen oppi ja siitä seuraawa siwistys väärin käytetään ja halwennetaansen totesesta 
arwosta”. Pohjan-Tähti 5.9.1866. 
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torppari-orjuudessa ja oppimattomuudessa elävä kansanosa ei ymmärrä parastaan ”vihaten 

ja ylönkatsoen” tarjottua muutosta parempaan. He suostuivat herrojen ja ylimysten 

talutettaviksi.” Muutamat muka oppineet herrat, joilta maallisen tawaran ja rikkauden himo 

on sokaissut ja pimittänyt ihmisjärjen ja samassa hywän omantunnon sekä opin . . . kalwawat 

heiltä sekä ruumin että sielun woimat sekä pitäwät heitä tarpeettomina muuta oppimaan kuin 

työn raatamista ja wähän jumaluusoppia juuri oman hyötynsä wuoksi.”156 Toisaalta Rännäri 

tunnusti, että oli olemassa myös ”kansan walistusta rakastawaisia herrasmiehiä”, jotka tukivat 

kansakoulujen perustamista ja yhteisen kansan valistamista.157 

 

Palkollisten ja työväen huono tilanne johtui Rännärin mielestä isäntäväestä. Palkolliset ja 

työväki olivat syntyneet enimmäkseen alhaisimmista kansanosista, loisista ja mökkiläisistä, ja 

joutuneet usein jo lapsina ruokolle, huutolaisiksi tai kerjäläisiksi. Rännärin mukaan ihminen 

tunsi jo tällöin ”ylönkatsotun” tilansa, nauttiessaan pelkkiä armopaloja,  ja mikä pahinta 

toimittajan mielestä, opetus työhön ja kristillisyyteen laiminlyötiin. Lasten vanhempien oli 

köyhyydessään mahdotonta kasvatusopillisista asioista huolehtia ja siksipä siitä pitikin tulla 

isäntäväen sydämenasia. Hyvyydellä ja kohtuullisilla vaatimuksilla voi isäntä ansaita 

kunnioituksen ja saada palkolliset ”täyttämään velvollisuutensa uskollisesti ja rehellisesti.158 

Maaseudulla oli vanhastaan kärsitty työvoimapulasta. Pitäjässä, kuten Limingassa syntyneet 

piiat ja rengit lähtivät kaupunkiin paremman työn perässä, mutta alkoivatkin sitten halveksia 

maalaista elämäntapaa. 159  Rännäri paheksui tätä kovin sanoin: ”Miehenpuolet rupeavat 

merimiehiksi ja vaimonpuolet kiirehtivät naimiseen kaupungin renkein tai merimiesten 

kanssa, taikka alkavat lapsia ulkona avioliitosta latomaan”. Seuraus oli, että heistä tuli 

kaupungin vaivaishuollon elättejä, jotka eivät vastuuta omasta elämästään kantaneet. 160 

 

Johan  Rännäri tarttui aineellisen hädän hetkellä henkisiin puutteisiin. Tilallisten olisi hänen 

mukaansa otettava vastuu palkollisistaan, osasta Suomen kansaa, eikä olettaa jonkun muun 

tekevän valistustyön puolestaan. Vastikkeeksi he saisivat uskollisia ja tyytyväisiä työntekijöitä, 

jotka pysyisivät palveluksessa. 

 

 

                                                 
156 -n-i. ”Arweluksia Suomen yhteisen kansan-kouluin perustamisesta”. OWS 15.1.1859. 
157 Ibidem. 
158 ”Muutama sana työmiesten nykyisestä tilasta Oulun kaupungissa”.  Pohjan-Tähti 24.10.1866. 
159 Vahtola 1977, 139. 
160   -n-i. , ”Tietoja Limingan pitäjästä”. OWS 30.7.1859. 
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2.2. Yhteinen kansa on herätettävä vastuunkantajaksi 

 

Uusi kunnallishallitusasetus, jossa kuntien hallinto siirtyisi pois seurakunnilta, oli annettu 

vuonna 1865. Heikki Ylikankaan mukaan kuntauudistus toteutettiin, jotta kunnat pystyisivät 

huolehtimaan neljästä tehtävästä: köyhistä, kansakoulusta, lainajyvästöistä ja 

terveydenhoidosta. Nämä kaikki liittyivät liikaväestöongelmaan. Samalla valtiovalta siirsi 

sosiaalista, taloudellista ja koulutuksellista rasitusta maaseuturahvaan kannettavaksi.161 Se 

aiheutti paikoin vastustusta aiheuttamansa taloudellisen rasituksen kasvun takia.  

 

Uuden asetuksen mukaan paikalliseksi itsehallinnolliseksi yksiköksi tuli pitäjän tilalle kunta. 

Kunnan alue määräytyi seurakunnan rajojen mukaan, vaikka asetuksen tarkoitus oli erottaa 

kunnan ja seurakunnan asiat, siis maalliset ja hengelliset asiat. Kunnan jäsen oli jokainen, 

jolla oli kunnan alueella laillinen asunto tai kotipaikka. Äänioikeutettuja olivat veroa 

maksavat kuntalaiset, mutta äänimäärät vaihtelivat riippuen veroäyrien määrästä. Vaikka 

korkein mahdollinen äänimäärä sai olla 1/6 kuntakokouksessa läsnä olleiden äänimäärän 

summasta, keskeistä päätösvaltaa käyttivät varakkaat talonpojat. Tästä huolimatta 

kunnallinen itsehallinto kuntakokouksineen ja – lautakuntineen tarjosi talonpojille uusia 

mahdollisuuksia osallistua kotikuntansa asioiden hoitamiseen.162  

 

Siirtymävaihetta pidensi Johan Rännärin mielestä toisaalta talonpoikaisten kyläläisten 

nihkeys ottaa vastaan heille annettu vastuu ja toisaalta entisten kuntain esimiesten, 

kirkkoherrojen vastustus. Rännäri pohdiskeli kirkkoherrain tilannetta jo raportoidessaan 

Limingasta pitäjänkokouksen asioita. Toisaalta uuden kunnallishallinnon 

toimeenpanemisella pelastettaisiin kirkkoherrat maallisten asioiden hämmennykseltä, ja 

vapautettaisiin herrat ”sielunpaimenen kallisarvoiselle ammatille”. Toisaalta kirkkoherrojen 

palkka pitäisi hänen mukaansa tarkastaa, koska tehtävät tulisivat muuttumaan. Rännärin 

mielestä palkaksi saattaisi riittää silloinen pitäjänkirjurin palkka.163 Tilanne eri kunnissa ja 

seurakunnissa vaihteli. Loistaviksi esimerkeiksi ripeästä asiaa tarttumisesta toimittaja nosti 

Oulun ja Muhoksen kunnat. Niissä ”kuntalaiset luottivat itseensä ja hylkäsivät herrasmiesten 

tarjouksen nousta kunnallishallitusta johtamaan”. Tähän toimittaja laittoi lisähuomautuksen, 

ettei tällä suinkaan halunnut alentaa kansan etua ja yhteistä hyötyä tarkoittavien 

                                                 
161 Ylikangas 2007, 153. 
162 Olkkonen 1987, 496 – 497. 
163   J. Suomela, ”Limingasta”. OWS 29.7.1865. 
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herrasmiesten arvoa. Lopuksi hän vielä isällisesti kannusti kuntia ryhtymään uudistusta 

ajamaan ja vielä vähän uhkasikin, ettei ”maamme ylihallitus kunnottomuutta 

toimeenpanossa suosi”. Kirjoituksensa loppuun Rännäri oli liittänyt Suomen Virallisesta 

Lehdestä poimittuja mietteitä ja kysymyksiä, koska ”ovat mielestämme valaisevia ohjeita 

niille, jotka kunnallishallitusta pitäjistä toimeen panevat.”164 Rännärin sanoma oli selkeästi se, 

että nyt oli aika suomenkielisen kansan tarttua ajamaan omia asioita ja vastata siihen 

luottamukseen, jonka uusi laki sille antoi.  

 

Oulussa kunnallishallituksen esimies Matti Korhonen ilmoitti Rännärin Pohjan-Tähti- 

lehdessä, että sekä hän kuin myös kirjuri olivat enempi suomalaisia miehiä, joten jos mieli 

saada kirjalliset asiat tutkinnon alle, niiden tuli olla suomenkielisiä. Entinen käytäntö oli ollut, 

että asiakirjat olivat ruotsinkielisiä, mutta Korhonen ilmoitti, ettei enää ollut liikoja varoja 

käännöstöihin.165 Paitsi varoja, ilmoituksen perusteella voi päätellä myös haluja puuttuneen 

ruotsinkielen käyttöön. Aika oli muuttumassa. 

 

Uusi virkamieskunta sai Rännärilta kehuja kansan edun ajamisesta, koska suomen kieli oli 

nostettu sille kuuluvaan asemaan ja sitä kautta oli päästy eroon kavalista ruotsinvallan 

aikaisista virkamiehistä, joiden syytä oli suomalaisten hidas, jäykkä ja itsepintainen luonto. 

”Se taas on yksi herrain kawaluus” -lause oli jo syytä unohtaa. Toimittaja kehotti suomalaisia 

olemaan edelleen lainkuuliaisia, jos kerran oli otettu siitä kunnia huonompinakin aikoina,  

” - -  miksi ei nyt kun valtiomahtimme ominaisuus on korkeammalla, mitä koskaan on ollut”. 

Aika oli ottaa ”vaari oppineiden neuvosta ja opetuksesta”, joiden perustarkoitus oli yhteinen 

hyöty. 166 Johan Rännäri näytti löytävän syyn kansan penseydelle vanhoista virkamiehistä, 

tavallisen kansan ulkopuolelta. Kun ajat olivat toisenlaiset kuten virkamiehetkin, kansa oli 

vapaa tarttumaan toimeen. Rännäri noudatti tässä fennomaanista ajatustapaa, jonka mukaan 

kansalle riittävät vallitsevalle järjestelmälle alamaisessa kuuliaisuudessa toteutetut 

uudistukset.167  

 

 

 

                                                 
164  ”Kunnallishallituksen toimeenpanemisesta maaseurakunnissa”. Pohjan-Tähti 19.9.1866. 
165  Matti Korhonen, ”Ruotsalais-huonellisille” (ilm.). Pohjan-Tähti 29.8.1866. 
166 ”Kuinka yhteinen kansa maassamme on hidas uskomaan herrain ja oppineiden hyviä neuvoja”.  Poh-
jan-Tähti 12.9.1866. 
167 Vahtola 2003, 234. 
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3. SUOMEN KIELEN JA KANSALLISUUDEN PUOLESTAPUHUJA 

 

3.1. Nationalismi Suomessa 1800 – luvun puolivälissä 

 

Kansallisuusliike alkoi autonomisessa Suomessa levitä venäläisten suojeluksessa ja 

tukemana, koska nämä toisaalta tarvitsivat oman legitimiteettinsä tunnustavaa, koulutettua 

virkamieskuntaa ja toisaalta katsoivat vieroittavansa suomalaisia entisestä emämaasta 

Ruotsista. Suomen kielen asemaa parannettiin ja suhtauduttiin myötämielisesti koulu- ja 

yliopisto - opetuksen suomenkielistymiseen. Vaurastuvan talonpoikaisväestön oli 

mahdollista kouluttautua. Virkauran luomiseen alkoi syntyperää enemmän vaikuttaa 

hallinnollinen kyvykkyys. Opiskelumahdollisuuksien laajeneminen laajensi myös 

sivistyneistöä ja kilpailu virkapaikoista alkoi. Uuden sivistyneistön etujen mukaista oli 

lähestyä kansan suurta enemmistöä ja omaksua sen kieli ja kulttuuri. Vahvaksi liittolaisekseen 

se hankki metsäkaupoillaan vaurastuneen talonpoikaisväestön, jonka yhteiskunnalliset 

vaikutusmahdollisuudet rajoittuivat kuntatasolle, vaikka se varallisuudeltaan ja elintavoiltaan 

läheni säätyläisiä.168 

 

Aleksanteri II: n valtaannousun myötä alkoi uusi aikakausi, jonka uudistusohjelma herätti 

suomalaiset vaatimaan valtiopäivätoiminnan aloittamista, jotta saataisiin uusia lakeja. Jouko 

Vahtolan mukaan tämä vuosina 1856-1863 käyty keskustelu Suomen asemasta ja 

tulevaisuudesta oli historiamme tärkeimpiä. Käsitys Suomesta valtiona perustuslakeineen 

tuli esiin niin yliopistossa kuin sanomalehdissäkin. Samaan aikaan alkoivat hahmottua 

puoluerintamat suomenmielisten ja ruotsinmielisten välille.169 

 

Protesteja alettiin esittää ”vieraskielistä yläluokkaa” vastaan. Ruotsinkielisillä oli edelleen 

kulttuurinen ja taloudellinen valta Suomessa, vaikka heidän osuutensa kansasta oli vain 

vähentynyt autonomian kaudella.170 Aatelis- ja porvarissäädyissä oli valtiopäivätoiminnan 

alettua 1860 – luvulla vahva liberaalinen suuntaus, jossa kysymys kielestä ei ollut tärkeä. 

Tämä helpotti fennomaanien työtä laajentaa suomen kielen käytön oikeuksia. Fennomaanien 

ja svekomaanien rintamalinjat vedettiin kahden säätyryhmän väliseksi taisteluksi entisen 

nelisäätyjaon sijaan. Keisari Aleksanteri II:n murhayrityksen jälkeen venäläisten 

                                                 
168 Molarius 1999, 68. 
169 Vahtola 2003, 226 - 227. 
170 Molarius 1999, 68. 
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myötämielisyys väheni. Suomessa painovapaus kumottiin ja ennakkosensuuri palautettiin 

keväällä 1867. Snellman joutui eroamaan senaatista, mikä pysäytti suomenkielisten 

koulunkäyntimahdollisuuksien parantamisen. 1870-luvulla rintamalinjat  kielitaistelussa 

jähmettyivät, mutta toisaalta voimistuivat. Liberaalien elintila pieneni edelleen, kun suurin 

osa puolueen kannattajista ryhmittyi ruotsalaisuusliikkeen taakse.  Fennomaanienkin 

lakialoitteet jäivät toteutumatta.171 

 

Mainituilla suomalaisilla esipuolueilla oli kullakin oma sanomalehti äänenkannattajanaan. 

Lehden päätoimittaja oli usein myös puolueen päätoimittaja. Uusia sanomalehtiä perustettiin 

niin, että niiden määrä lähes kaksinkertaistui vuodesta 1870 vuoteen 1880. Uudetkin lehdet 

noudattivat yleensä kielipoliittista rintamajakoa.172 

 

 

3.2. Sanomalehti Pohjan-Tähti, Johan Rännärin kansallisten näkemysten äänitorvi 

Oulussa 1866 - 1867 

 

Oulu oli poikkeuksellinen kaupunki 1800-luvun puolivälissä, sillä suurin osa sen 

sivistyneistöä eli porvarit puhuivat suomea. 173 Kaupungissa oli ilmestynyt vuodesta 1829 

suomenkielinen sanomalehti Oulun Wiikko-Sanomat, jolla oli vakiintunut asema sekä runsaat 

600 tilaajaa. 174 Linjaltaan lehti oli fennomaaninen, mutta yleinen kansallisuuspolitiikka jäi 

syrjemmälle katovuosien aikana ja Oulun Wiikko-Sanomat siirtyi uutis- ja ilmoituslehdeksi, 

mikä jotkut lukijat sai kaipaamaan isänmaallisia kirjoituksia175.  

 

Tätä tyytymättömien joukkoa palvelemaan syntyi Ouluun uusi sanomalehti. Sanomalehti 

Pohjan-Tähden taakse perustettiin yhtiö, jota varten painettiin 200 osakekirjaa ja vuokrattiin 

huone yhtiökokouksia varten. Yhtiöstä ei ole lähempiä tietoja, ja koska kirjanpainaja Johan 

Bergdahl teki lopputilityksen omissa nimissään, saatavat mukaan lukien, hän näyttää itse 

lunastaneen nämä osakkeet. Lehden teko päättyi pian Bergdahlin vararikon jälkeen. Lehti 

ilmestyi elokuusta 1866 kesäkuuhun 1867. 

 

                                                 
171 Olkkonen 1987, 526 - 529. 
172 Michelsson 2007, 57 - 58. 
173 Kalajoki & Julku 1987, 293. 
174 Tommila 1984, 130. 
175 Tommila 1984, 76. 
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Johan Rännärin osaksi tuli toimia palkattuna ammattitoimittajana.  Tämä oli oletettavasti 

ollut häneen tavoitteenaan jo jonkin aikaa.176 Pohjan-Tähden tavoitteet julkaistiin ja julistettiin 

lehden ensimmäisessä numerossa: 

 

 Kansallinen sanomakirjallisuus on kansan ääni, joka ilmoittaa mielipiteet kaikissa sen asioissa, 

jotka hyvältä tai pahalta puolelta liikuttavat kansan kunniaa, valistusta sivistystä vapautta ja 

varallisuutta . .  levitellen iloa, hyötyä ja huvitusta, yhtàikaa kun se pitää jokaista kansan jäsentä 

valveella, jonka vuoksi voimme vakuuttaa, että kansallinen sanomakirjallisuus on loistava 

lamppu, jossa ihmisten sydämen ajatukset palavat.177 

 

 Tavoitteet olivat puhtaasti snellmanilaiset. Tärkeimmäksi tehtäväksi toimittaja selitti 

valistuksen levittämisen. 

 

3.3. Suomen kieli ja suomenmielisyys  yhteiseksi asiaksi 

 

Lehtensä palstoilla Johan Rännäri vaati Oulun läänin Talousseuraa ja maanviljelyskokouksia 

käyttämään suomen kieltä, koska ”yhteinen kansa ei tule hullua viisaammaksi”, kun kokous, 

joka kuitenkin käsitteli sen asioita, käytti vierasta kieltä. Tämä oli Rännärin mielestä alentavaa 

ja häpeällistä. ”Talonpoikainen kansa vaatii, toivoo ja odottaa . . . Suomentumista ja 

pukeutumista isänmaalliseen pukuun.” 178  Johan Rännärin ajatukset näyttävät tässäkin 

yhteneviltä Snellmanin keskeisten ajatusten kanssa. Nurjat kieliolot olivat tärkein syy 

pääväestön surkeaan sivistykselliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaan.179 

 

Sanomalehtien määrä kertoi Rännärin mukaan suoraan kansan sivistyksestä. Vuoden 1867 

alussa Suomessa ilmestyi kolmetoista suomenkielistä ja neljätoista ruotsinkielistä 

sanomalehteä.  

Suomenkielinen väestö on yli puolentoista miljoonan ja ruotsinkielinen väestö ei täyteen kahta 

sataa tuhatta ja kuitenkin löytyy ruotsinkielisillä Sanomalehdillä enempi lukioita kuin 

Suomenkielisillä. . . hirmuinen eroitus Suomen- ja ruotsinkielisten lukuhalusta, josta myöskin on 

ymmärrettävä mikä eroitus sivistyksen ja valistuksen, opin ja taidon kannalta katsoen. . . Tämän 

                                                 
176 Tommila 1984, 140 - 141. 
177 ”Pohjan-Tähden tilaajille ja lukioille”. Pohjan-Tähti 1.8.1866. 
178 ”Onko tarpeellista käyttää Suomen kieltä niissä Talousseuran kokouksissa, jotka on aiottu suomalai-
selle kansalle.” Pohjan-Tähti 28.11.1866. 
179 Ylikangas 2007, 161. 
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eroituksen on Suomenkielinen kansa itse tehnyt. Se on kustantanut kouluja ja kalliita 

opetuslaitoksia ruotsinkielisten sivistyksen ja valistuksen hyödyksi, jonka edestä itse on 

kammonnut kouluja kuin suurinta vihollista. Mikä on ihme, että tämä suuri juopa on kiinnitetty 

heidän ja meidän välillä!180 

 

 Johan Rännäri hyökkäsi niin maallisia kuin hengellisiäkin viranomaisia vastaan moittimalla 

näiden hitautta ja nihkeyttä omaksua kansan kieli virallisten asiakirjojen kieleksi. Nämä 

”kaksikieliset ja monimieliset herrat ajattelevat ruotsinkiihkoisessa hengessään, että 

vaatimukset ovat joutavaa huutoa, vaan armas hallitsiamme on kuullut tuon huudon ja 

määrännyt kansalle oikeutensa.”181 Hän perusteli asian tärkeyttä sillä, että vahinko tulee 

kaksinkertaiseksi papin laittaessa vain hiippakunnan nimen suomeksi ja muun todistuksen 

kannalta tärkeän ”puuta heinää kokoon”. Kun sekä suomenkielinen isäntä että töitä hakeva 

palkollinen ei ymmärrä asiakirjan sisältöä, hakija jää vaille työtä. Lopuksi toimittaja vielä 

muistuttu määräajasta, jonka jälkeen pitäisi kaikkien tahojen olla ”täydellisesti 

isänmaallisia”.182  Keisari oli antanut 18.6.1863 kaksi tärkeää päätöstä Suomen historiassa: 

hän määräsi, että valtiopäivät on kutsuttava koolle ja antoi lisäksi kielisäännön, jolla suomen 

kieli nostettiin toiseksi viralliseksi kieleksi. Kesän lopuksi hän vielä Snellmanin 

painostuksella tarkensi kieliasetusta 20 vuoden määräajalla, mikä oli suuri voitto 

fennomaaneille.183  

 

Tilanne Venäjällä oli kuitenkin jo muuttumassa. Nationalistit siellä esittivät Rännärin sanoin 

”rohkioita ja hävyttömiä arveluksia Suomen oloista”. Niissä esitettiin muun muassa venäjää 

Suomen virkakieleksi.184 Suomen erityisasema oli alkanut ärsyttää Venäjän slavofiilipiirejä, 

jotka purkivat huoltaan valtiopäivätoiminnasta sanomalehtiensä palstoille. Nationalistien 

ohjelman mukaan reunavaltiot olisi pitänyt venäläistää ja liittää tiiviimmin Venäjään. 

Suomessa sallittu valtioelämä ei ollut johtamassa heidän näkemystensä mukaan siihen 

suuntaan.185 

 

Vuoden 1867 valtiopäiville keisari antoi uuden esityksen painovapaudesta, joka oli ollut 

voimassa kaksi vuotta. Senaattori Snellman puolusti keisarin esitystä, mutta säädyt eivät 

                                                 
180 ”Uusi-wuosi”. Pohjan-Tähti 2.1.1867. 
181 ”Joutava huuto”. Pohjan-Tähti 24.4.1867. 
182 Ibidem. 
183 Vahtola 2003, 230 - 231 
184 ”Merkillisiä tuumia Wenäjän sanomkirjallisuudessa”. Pohja-Tähti 22.8.1866. 
185 Vahtola 2003, 233. 
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halunneet sitä hyväksyä, koska se sisälsi rajoituksia. Rajatun painovapauden sijaan voimaan 

astui hallinnollinen painoasetus, joka palautti ennakkosensuurin.186 

 

Johan Rännärille toteutumatta jäänyt painovapauslaki ja näin ollen sananvapauden menetys  

merkitsi pettymistä sekä keisariin että valtiopäiviin. Tosin hän näyttää omaksuneen 

näkemyksen, että juuri venäläiset sanomalehdet kirjoituksillaan vääristelivät asioita ja 

harhauttivat hallitsijan.187 

 

Sananvapaus oli Johan Rännärin mukaan kansan hengellisen elämän ja valistuksen mitta. 

Kun kansalla oli sananvapaus, sillä oli onnen avaimet käsissään. Itse kukin sai laittaa 

ajatuksensa toisten arvosteltavaksi ja hyödyksi, jolloin kansa edistyi. Sananvapaus oli 

toteutunut nimenomaan painovapauslaissa. Johan Rännäri oli kommentoinut Pohjan- Tähden 

palstoilla kirjoituksia, joita lehteen oli lähetetty. Näissä ”Kummallisissa valituksissa” oli 

moitittu erästä lääninhallituksen virkamiestä ruotsin kielen käytöstä. Kyseinen herra 

Lundbom vastasi Oulun Wiikko-Sanomien palstoilla syyttäen Pohjan- Tähteä yhteisen kansan 

usuttamisesta herrasmiestä vastaan ja vakuuttaen omaa syyttömyyttään. Toimittaja Rännäri 

vastasi tämän hyvä olevan, jos näin oli ja huomautti, ettei ollut kirjoituksia uskonut, se näkyi 

jo otsikosta. Hän myös tuohtui moisista ”turpasuitsista”, sillä ”se juuri on 

sanomakirjallisuuden tehtävä eli julkisuudella katkoa juorupuheilta siivet”, koskivatpa ne 

sitten yhteistä kansaa tai herrasmiestä. 188  Kommentoidessaan julkaisematta jääneitä 

kirjoituksia, Rännäri oli ottanut tietoisen riskin. Kiihkeästi hän kuitenkin puolusti 

sananvapautta ja lehdistön tehtävää. 

 

Kiihkeytensä takia Johan Rännäri sai vuosien varrella myös kritiikkiä. Hän ylisti uutta 

sanomalehteä, Kansakunnan Lehteä, koska siinä kansalaiset pääsivät hänen mukaansa 

puhelemaan keskenään vapaammin kuin missään muussa lehdessä. 189  Oulun Wiikko-

Sanomissa saatiin lukea vastine, jossa sekä Kansakunnan Lehteä, että myös Rännäriä moitittiin 

liiallisesta jyrkkyydestä, ”yksipintaisuudesta ja  kolkosta järkähtämättömyydestä”, jota kansa 

piti härkäpäisyytenä. Leikillisessä kirjoituksessa huomautettiin, että lehti oli saanut päähänsä 

muiden vihaavan ja kadehtivan sitä sen ylivertaisuuden vuoksi.190 Pohjan-Tähden aikaan Oulun 

                                                 
186 Landgren 1988, 277. 
187 ”Se määrätty tarkoitus”, Pohjan-Tähti 5.6.1867. 
188 ”Vapaus ja seuraelämä”, Pohjan – Tähti 22.5.1867. 
189 J. Suomela, ”Kansakunnan Lehdestä”. Kansakunnan Lehti 4.2.1864. Kirjoitus ilmestyi myös Oulun 
      Wiikko-Sanomien numerossa 4. 
190 Weljesi Huliwili Wilppinen, ”Kirje J.Suomelalle. OWS 26.3.1864. 
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Wiikko-Sanomat suhtautui pienempään kilpailijaansa ylenkatseella ja jakoi pilkkallisia 

kommentteja milloin mistäkin Pohjan-Tähden kirjoituksessa. Lukijatkin ihmettelivät moista 

keskustelua. Kempeleläinen J.S. paheksui isompaa lehteä, joka hänen mielestään yritti ” - - -

jo kapaloista tukehuttaa  P.T:den elähyttävää henkiä. Hui häpiää, kuin nuorelle kansan 

ystävälle osoittavat tuommoista ynseyttä, jolla halventavat oman arvonsa kansan 

sydämissä”191. Oulun Wiikko-Sanomien kanta oli kovin toisenlainen. Sen näkemyksen mukaan 

uuden lehden nuori ja ylpeä veri näytti kuohahtaneen parista aiheellisesta muistutuksesta. Se 

varoittelikin nuorempaa lehteä lankeamasta matkallansa trooppeihin ja sillä tavalla 

katoamasta ylhäiseltä radaltansa.192 

 

Uusia sanomalehtiä perustettiin 1860-luvulla 31 ja samaan aikaan 25 lehteä lakkasi. Landgren 

toteaa, että vuonna 1860-1889 moni lehtiyritys perustettiin aatteellisessa innossa 

riittämättömin taloudellisin perustein, joten joka viides joutui lopettamaan ensimmäisen 

ilmestymisvuotensa aikana. 193  Tästä joukosta löytyy myös Pohjan-Tähti.  Nälkävuodet ja 

taloudellinen ahdinko ei voinut olla vaikuttamatta lehden tilaajamääriin. Tästä huolimatta 

tilaajia kertyi silti vuoden 1867 puolella 651. Sen kilpailijalla oli saman aikana noin 700 

tilaajaa. Kysymyksiä herättää se, miksi Pohjan-Tähdestä edelleen painettiin tuhannen 

kappaleen eriä, vaikka alussa todettuun tavoitteeseen ei ollut päästy. Oulun Wiikko-sanomia 

halvempi tilaushinta oli kilpailuvaltti, mutta se aiheutti jatkuvia tappioita. Omistajakustantaja 

Bergdahl teki vararikon loppukeväästä 1867, joka lopulta päätti myös lehdenteon.194  

 

Routavaara kuvasi Pohja-Tähteä uudentyyppisenä liberaalis-radikaalisena sanomalehtenä, 

jota aika ei vielä ollut vielä kypsynyt vastaanottamaan.195 Lehti leimattiin vihamieliseksi ja  

Johan Rännäri kiihkoilijaksi. 

 

 

 

 

3.4. ”Älä sorru Suomalainen, älä väisty Wäinön kansa” – kielikysymys ja 

sensuurin karit sanomalehti Tapiossa Rännärin aikaan 

                                                 
191  Kempeleläinen J.S, ”Kempeleestä”. Pohjan-Tähti 3.10.1866. 
192 Jussi, ”Pohjan-Tähden”. OWS 15.9.1866. 
193 Landgren 1988, 368-369. 
194 Hautala 1976, 87. 
195 Vahtola 1977, 264 – 265. 
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Katovuodet olivat vielä kauheimmillaan, kun Johan Rännärin tie vei Kuopioon. Hänellä 

lienee ollut jonkinlainen tieto työpaikasta. Ehkä tuo työpaikka olisi ollut Mikkeliin 

suunnitteilla ollut suomenkielinen sanomalehti, jonka oletettiin alkavan ilmestyä vuoden 

1869 alussa, ja jonka toimittajaksi mainittiin Johan Rännäri. 196  Yhtään suomenkielistä 

sanomalehteä ei kuitenkaan kyseisenä aikana Mikkelissä alkanut ilmestyä. Matka Savoon ei 

silti jäänyt turhaksi, sillä Rännärillä oli jo olemassa yhteydet Kuopioon 

maalaiskirjeenvaihtajana. Hän oli lähetellyt kirjoituksiaan Kuopion Sanomiin edellisellä 

vuosikymmenellä. 197  Kuopio oli pikkukaupunki, mutta sillä oli ollut tähtihetkensä J. V. 

Snellmanin vaikuttaessa kaupungissa ja toimittaessa Maamiehen Ystävää ja Saimaa. Matti 

Kinnusen sanoin Saiman lakkautusta seurasi kausi, jolloin Kuopion sanomalehdet tyytyivät 

vuosikymmenien ajan vaarattomina tuijuina jakamaan valoa Savon ja Karjalan kansalle.198 

Halutessaan noudattaa painovapaussääntöjä ja asettaessaan tavoitteisiinsa varovaisena 

yleislehtenä toimimisen Tapiokin kuului tähän hajuttomaan ja mauttomaan joukkoon. 1860-

luvun lopulla Tapiolla ei ollut kaupungissa kilpailijaa, vaan se toimi kaikkien lukutaitoisten 

kuopiolaisten lehtenä. Halu olla kaikkien sietämä lehti johti selkeän ohjelman ja linjan 

puuttumiseen.199  

 

Johan Rännäri palkattiin Tapioon aputoimittajaksi tilanteessa, jossa lehden toimittaja Antti 

Manninen kuoli yllättäen lavantautiin, ja koko vastuu kirjapainosta ja lehdenteosta siirtyi P. 

Aschanille. Tämä oli kuitenkin liian kiireinen opettajan, rehtorin ja tuomiokapitulin 

jäsenyyden myötä paneutumaan lehden pyörittämiseen.200 Rännäri oli syksyn 1868 mittaan 

kirjoitellut Tapioon ”joitakin arwollisia kirjoituksia”, joten Aschan toivoi lehden sivuilla 

näkyvän aiempaa enemmän uutisia, mika taas toisi lisää lukijoita ja tilauksia. Muutoin saisikin 

”ukko laskea sauvansa maahan”. 201 

 

Johan Rännäri tuli mukaan toimitustyöhön seuraavan vuoden alussa ja yleni lehden 

vastaavaksi toimittajaksi vuoden kuluessa. Tämä näkyi luettavuuden paranemisena ja taiton 

selkiintymisenä. Suorastaan vallankumouksellinen muutos Johan Rännärin toimittajakauden 

aikana oli uutisten määrän kasvu kaksitoistakertaiseksi. Paitsi uutisten määrä, myös niiden 

aihepiiri monipuolistui. Useimmin Tapion palstoille pääsivät kauppaa ja liiketoimintaa, 

                                                 
196 Wiborgs Tidning 18.11.1868; Åbo Underrättelser 24.11.1868. 
197 Kinnunen 1982, 67 - 68. 
198 Kinnunen 1982, 29. 
199 Kinnunen 1982, 44. 
200 Pasanen 1996, 17. 
201 ”Tapiota”. Tapio 5.12.1868.  
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liikennettä ja lehdistöä koskevat uutiset unohtamatta kansanvalistusta koskevia uutisia. 

Edellytyksiä tälle loi alkanut vireä taloudellinen nousukausi.202  

 

Tavoitteekseen Aschan ja Rännäri julistivat lukuhalun herättämisen yhteisessä kansassa. 

Ongelman ytimenä he näkivät ruotsinkielisen sivistyksen ylivallan. ”… Suomen kansalle ei 

ole annettu valistusta, jonka tähden se pysyy pimeydessä ja oppineimmat saman kansan 

kukkarolla ylönkatsovat kansaa.”203 Kansansivistys ja yhteiskunnan suomalaistamistoimet 

yhdistettiin toimittajakaksikon aikana204.  

 

 Molemmilla fennomaanien johtomiehellä, sekä Snellmanilla että Yrjö-Koskisella, oli 

samantapainen paternaalinen, Anu Kantolan sanoin paimenen eetos, jossa kansaa ei nähty 

erityisen kyvykkäänä, joten sivistyneistön oli sitä johdettava, paimennettava. 205  Tapion 

toimittajakaksikko näki myös kansan avuttomana sorron ja laiminlyöntien kohteena, jonka 

pimeydestä nostamiseen tarvittiin opin saaneita. Rännäri vetosi tiukasti Kuopion oppineisiin 

kuten nuoriin ylioppilaisiin esityksellään, että nämä pitäisivät luentoja rahvaalle. Kansan 

sivistäminen olisi heidän vastuullaan, velvollisuutensa. Ilmeisesti Kuopiossa oli järjestetty 

aiemmin tälläisia luentoja, mutta toiminta oli hiipunut. Rännärin mielestä ”tämmöinen 

velttous ja suomalaisen wäestön siwistyksen ylönkatse ei liene miksikään kunniaksi nuorille 

oppineille, joita täällä löytyy enemmänkin.”206 

 

Johan Rännärin suhde suomalaisuusliikkeeseen oli ristiriitainen noina vuosina. Tapiossa hän 

kritisoi sekä Antti Puhakkaa207 että August Ahlqvistia208. Ensin mainittua Rännäri moitti 

liiasta kiivaudesta ja jyrkkyydestä, joka esti Puhakkaa antamasta arvoa muiden tekemälle 

suomalaistyölle.  Jälkimmäinen taas sai moitteet innottomuudesta, koska suomen kielen 

professori kirjoitti teoksensa ruotsiksi, eikä näin ollen kyllin pontevasti esiintynyt suomen 

kielen puolesta. Toisaalta toimittaja vaati sivistyneistöä opettelemaan suomen kieltä, ja 

toisaalta taas vaati jyrkintä fennomaanisiipeä antamaan arvoa myös muiden tekemälle 

suomalaisuustyölle. Virkakuntaa hän arvosteli lehdessä hitaudesta suomen kielen edistämistä 

kohtaa  209 Kuopion koulujen oppilasmääriä luetellessaan, Rännäri paheksui kahden kielen, 

                                                 
202 Kinnunen 1982, 67 - 68, 108-111. 
203 ”Wuoden lopuksi”. Tapio 25.12.1869. 
204 Kinnunen 1982, 123. 
205 Michelsson 2007, 57. 
206 Tapio 18.11.1871. 
207 ”Vastalause Suomen kielen kierrännöstä”. Tapio 8.4.1870. 
208 Jusu, ”Kirje Kuopiosta”. Tapio 8.4.1871. 
209 Tapion lisälehti 23.1.1871. 
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etenkin ruotsin käyttämistä opetuksessa, mikä ”tekee paljon wastusta sekä opettajille että 

oppilaille.”210 Vaikka näissä kirjoituksissa voi nähdä merkkejä kiihtyneestä kielitaistelusta, 

Tapio asettui selkeästi tukemaan fennomaanipuoluetta vasta Rännärin ja Aschanin kauden 

jälkeisinä vuosina.211 

 

Kielikiista Kuopiossa ja Tapiossa Rännärin aikaan koski lähinnä ruotsinkielisiä ilmoituksia. 

Kaupungin ainoana lehtenä Tapio sai sivuilleen kaikki ilmoitukset, mikä harmitti kiihkeimpiä 

suomalaisuusmiehiä. Sanomalehdenteko oli myös yritystoimintaa ja vaikka ilmoitusten 

merkitys lehden kannattavuudelle ei ollut nykyistä luokkaa, niiden osuus oli kasvamassa. 

Samoin kasvoi niiden osuus palstatilasta.212 Kuten Kinnunen toteaa, kuulutukset, ilmoitukset 

ja tiedotukset olivat olennainen osa sanomalehden palvelutehtävää, mutta niillä oli myös 

kaupallista merkitystä. Lehden toimitukselliseen sisältöön niillä tuskin vaikutettiin, vaikka 

Tapiota ruotsinmielisten ja – kielisten kauppiaiden hännystelijöiksi syytettiinkin.213 Oulun 

vuosina Johanit Bergdahl ja Rännäri olivat pitäneet Pohjan-Tähden sivut puhtaina 

ruotsinkielisistä ilmoituksista. Taloudellisesti ajatellen tämä ei ehkä ollut viisasta, koska 

lehden pito loppui varojen puutteeseen. Niinpä Rännäri varsin kärkkäästi vastasi kritiikkiin 

Kuopiossa, etteivät tilausmaksut kata kaikkia kuluja. Lisäksi hän lupasi, että jos ruotsiksi 

jotain tärkeää suomalaisen kansanosan kannalta ilmoitettaisiin, se julkaistaisiin molemmilla 

kielillä. 214 Kritiikin jatkuessa Rännäri lupasi: 

 

    Jos Suomenkielisten sanomain lukiat maassamme jaksavat kannattaa parahimmat 

sanomalehtensä, nimittäin U.S:ren ja K.K.Lehden ilman erinäisittä avuitta, niin sitte Tapiokin 

suomentuu ja uskoo itsensä kokonaan Suomenkielisten lukiainsa suosioon.. 215 

 

Vielä hän lisäsi, että Tapion ylin tavoite olikin olla puhdas suomalainen, minkä takia 

lähettäjän kirjoitus oli ajattelematonta kenkkuilemista lehteä kohtaan, mutta ”sitä emme 

katso ihmeeksi mieheltä, joka ei tunne toisen tilaa, ei vaikutusalaa, ei muita sille kuuluvia 

suhteita.”216 Nurmeksen suuntaan Rännäri lähetti näin syvän paheksuntansa ja siirsi vastuun 

Tapion ruotsinkielisistä ilmoituksista suomenkielisille lukijoille. Jos he tilaisivat lehteä 

                                                 
210 ”Kuopiosta”. Tapio 30.10.1869. 
211 Kinnunen 1982, 43. 
212 Tapion ensimmäisenä ilmestymisvuonna ilmoitusten ja kuulutuksien osuus palstatilasta oli 23,5%, 
vuonna 1870 jo 26,4%. Kinnunen 1982, 122. 
213 Kinnunen 1982, 76. 
214 ”Muutamia selwityksiä Tapion tilaajille ja lukioille”. Tapio 20.2.1869. 
215 ”Pieni selwitys”. Tapio 12.6.1869. 
216 Ibidem. 
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tarpeeksi, sen ei tarvitsisi kannattavuutensa tueksi laittaa sivuilleen ruotsinkielisiä 

ilmoituksia.  

 

Tapion varovaisuus ja maltillisuus, joista sitä moitittiin, oli osaltaan seurausta tiukentuneesta 

sensuurista. Kuopion sensorina oli jo vuodesta 1863 toiminut K.G. Savander. Vuoden 1867 

painovapausasetus kielsi edelleen Jumalan pilkkaamisen, keisarillisen perheen, virkamiesten 

ja valtiosäätyjen halventamisen sekä sopimattomat moitteet hallituksen toimista. Näiden 

kahden seikan lisäksi sanomalehtikirjoittelua rajoitti myös vetoaminen valtion 

turvallisuuteen. 217  Rännärin aikaan vaiettavia tai ainakin varottavia aiheita olivat myös 

sanomalehtien painokannejutut sekä asevelvollisuuskysymys. Helmikuussa 1870 Tapio 

kertoi, että sitä oli varoitettu painamasta otteita Suomettaren ja Helsingfors Dagbladin 

lisälehdistä, joissa käsiteltiin turkulaisen Åbo Underrättelsenin painokanteen käsittelyä. 218 

”Sananvapaus Suomen uudesta asevelvollisuusasiasta näyttää olevan luvatonta tavaraa. 

Älköön siis kunnioitettavat lähettäjämme siitä hiiskuko mitään.219 Varoitukseksi avustajilleen 

Tapio myös kertoi useista sanomalehdistä, jotka olivat ajaneet sensuurin karille.  

 

Toimittajana Johan Rännäri joutui Kuopion vuosina myös vastaamaan luottamuksestaan 

lähettäjiin, jotka ”valheellisilla jutuilla ja häväistyksellä haluavat alentaa lähimmäisen arvoa.” 

Hän totesi luottavansa lähettäjiinsä vilpittömästi ja ilmaisi pettymyksensä ”näihin 

”huijareihin”.220 Rännäri joutui jo heti aputoimittajana pyytämään yhdessä Aschanin kanssa 

anteeksi nimismieheltä kummeksuttuaan rosvo Bruunin vapauttamista.221 Käräjäoikeuteen 

ja sakkojen maksuun hän joutui parikin kertaa painokanteesta vastaamaan. 222 Pohjan- Tähden 

aikaan näin ei käynyt kertaakaan. Johan Rännärin kritiikki pysyi Oulussa tiukasti asioissa. 

Vajaassa vuodessa näin ei ehkä ehtinyt käydä tai sitten paikallistuntemus pelasti luottamasta 

vääriin ihmisiin lähteinä. Jälkimmäinen painojuttu tai jo mainittu A. Ahlqvistin kritisointi  

muuttivat myös käytäntöjä Tapiossa, sillä huhtikuusta 1871 lähtien Johan Rännäri alkoi 

merkata omat kirjoituksensa.223 Saman vuoden syyskuussa kirjoitukset loppuivat, kunnes 

hän kirjoitti kauniin jäähyväiskirjoituksensa vuoden viimeiseen numeroon. 

 

                                                 
217 Kinnunen 1982, 80. 
218 ”Sensuuria”. Tapio 26.2.1870. 
219 ”Kotomaalta”. Tapio 4.3.1871. 
220 ”Muutamia sanoja wuoden päätteeksi”. Tapio 31.12.1870. 
221 ”Selwitys”. Tapio 27.2.1869. 
222 ”Kirje Kuopiosta Toimelan sedälle” (pak.). Tapio 6.11.1869 ja ”Painojuttu”. Tapio 6.5.1871. 
223 Lehdessä 22.4.1871 Rännärin kirjoitukset oli merkattu puumerkillä R,  seuraavat numerot 29.4., 6.5.,     
27.5., 3.6. ja 1.7. 1871: Tämän lehden kirjoituksista vastaa R. 
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Vuoden 1871 lopussa sekä Peter Aschan että Johan Rännäri jättivät Tapion, vaikka edelleen 

”rakastaen Sawon ja Karjalan omaa paikkakunnallista äänenkannattajaa” ja toivottaen sille 

uuden toimituksen huostassa yhä parempaa eloa ja pitkäikäisyyttä. Rännäri, joka käytti 

kirjoituksessaan me-muotoa, painotti tavoitteena olleen pienistä palstoista huolimatta kertoa 

lukijoille ”kaikista merkillisimmistä tapahtumista koto- ja ulkomailla” sekä samalla koettaa 

julkaista maaseudulta lähetettyjä kirjoituksia ”niin tarkoin kuin suinkin owat sopineet 

julkisuuden alalle”. Tämän jälkeen seurasi Rännärille tyypillisesti sivallus vastustajille: 

 

Mutta kaikkea tätä tehdessä on, sekä lehden pienuus että muutamain ylimysten voimalliset äänet 

tuottaneet tuhansia wastuksia, joita olemme olleet woimattomat poistamaan _ _  Se kyllä on 

epäilemättä totuus, ettemme ole parhaammallakaan halullamme woineet kaikkein itse wiisasten 

mieltä noudattaa, mutta sitäpä emme ole suuresti halunneetkaan, eikä se tässä ammatissa onnistu 

keneltäkään ihmiseltä koko maailmassa.”224 

 

Syitä kolmannen yhteisen toimitusvuoden muutoksiin voi vain arvailla. Tapion palstoilla 

saattaa kuitenkin havaita, että Johan Rännärin kynä oli terävöitynyt. Yllämainittujen 

kirjoitusten lisäksi hän tuskaili kansakoulujen perustamisen hitautta, palovakuutusyhtiön 

toimimattomuutta, Lewäsen maanviljelyskoulun silloista tilaa ja virkamiesten nihkeyttä 

kieliasetuksen toimeenpanemisessa. 225  Vaikuttaisi melkein kuin Rännäri olisi tuskastunut 

Tapion varovaiseen linjaan ja kokeilisi rajojaan. Keitä sitten lienevät olleet ne ”muutamat 

ylimykset”, joiden edessä toimittajakaksikko oli voimaton? Jos tuki radikalisoituneelle 

Rännärille koituikin Aschanin erottamispäätökseen, voidaan kuitenkin sanoa, että vankan 

sanomalehtikokemuksen omaavan Rännärin löytyminen v.1868 oli Aschanille edellytys 

toimitustyön jatkamisella. Muut toimet veivät hänen aikansa ja vastuu siirtyi Johan 

Rännärille. Miehet joutuivat kuitenkin tekemään yhteistyötä, joten perusnäkemyksissä 

heidän oli oltava yksimielisiä.  

 

Vielä yhden keskustelua aiheuttaneen kirjoituksen Johan Rännäri Tapio-lehteen lähetti. Siinä 

hän totesi: 

 Niin kuin tunnet, weljeni, on jo useampia wuosia maamme ruotsinkiihkoisissa wallinnut oikeen 

ryntäyksen henki kaikkia Suomalaisen siwistyksen rientoja wastaan.226 

 

                                                 
224 J.R., ”Wuoden lopuksi”. Tapio 30.12.1871. 
225 ”Kieliseikka ja wirkamiehet Suomessa”. Tapio 12.8.1871. 
226 J. Suomela, ”Kirje Savon Weikolle”. Tapio 20.4.1872. 
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Valtiopäivät olivat menossa ja kielikiista kiihtymässä. Rännärin mukaan ruotsinkieliset pitivät 

”parjaussaarnoja ja wiskoiwat wihankiukun nuolia” etenkin talonpoikaissäätyä vastaan. 

Lopuksi hän vielä kirjoitti:  

Pahalta se kyllä tuntuu taistella omassa maassa löytyvän puolueen kanssa semmoisista seikoista 

kuin kansan kielestä ja sen omituisesta kansallisesta siwistyttämisestä. 227 

 

Lohtu kansalle löytyisi suuriruhtinaan suhtautumisesta, kun tämä ”armolla ja lemmellä” 

suojelisi kansan ”hellimpiä toivoja”.228 Johan Rännäri ei edelleenkään näytä kadottaneen 

voimallista uskoaan esivaltaa kohtaan. Samoin vastenmielisyys ruotsinkielistä sivistyneistöä 

kohtaan on tallella. Hän on myös palannut vanhaan nimimerkkiinsä lopetettuaan toimittajan 

työt. Kirjoitus on tyyliltään pakinanomainen, kuten Rännärin kirjoittaessa Jusu-nimimerkillä 

Tapioon toimittajavuosina. 

 

Kuopiolaisista toimittajista kaikki Johan Rännäriä lukuun ottamatta olivat pappeja tai 

opettajia vielä 1870-luvulla. He hoitivat lehdentekoa sivutyönään. Heitä yhdisti halu palvella 

sekä yhteiskunnan intressejä ja yhteiskuntaa että omaa yhteisöä, eikä tarkoituksena ollut ajaa 

omaa etuaan. 229  Rännäriltä puuttui korkea koulutuspohja. Hän toimi toimittajana 

ammatikseen parikymmentä vuotta. Jäähyväiskirjeestä Tapiossa voi myös päätellä, että hän 

tiedosti toimittajan työn erikoislaatuisuuden, jolle hän myös oli miettinyt selvän 

yhteiskunnallisen merkityksen. Kansanvalistus oli sisäinen halu ja tapa palvella suomalaisia 

ja yhteiskuntaa, mutta mukana oli myös kunnianhimoista uranrakennusta. 

 

3.5. Kirjeet Amerikasta Suomen Weikoille: ”Tunne oma tilasi, anna arvo 

toisellekin” 

 

Vielä Atlantin takaa Johan Rännäri otti kiivaasti kantaa katkeraksi muuttuneeseen 

kielitaisteluun. Suomessa vuoden 1882 valtiopäivillä eripuraiset säädyt saivat lausua 

mielipiteensä suomen kielen asemasta virkakielenä. Fennomaanien Yrjö Koskinen vetosi 

suoraan kenraalikuvernööri Heideniin ja keisariin, minkä taas Leo Mechelin ja prokuraattori 

Robert August Montgomery katsoivat olevan autonomialle vaarallisen tien. He katsoivat 

suomen kielen muuttamisen toiseksi viralliseksi kieleksi edellyttävän valtiosäätyjen päätöstä 

ja perustelivat kantaansa vuoden 1734 lain kohdalla. Kiistan seurauksena oli kompromissi, 

                                                 
227 J. Suomela, ”Kirje Savon weikolle”. Tapio 20.4.1872. 
228 Ibidem. 
229 Kinnunen 1982, 76 - 77. 
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jonka seurauksena suomen kielen käyttöä oikeudenkäytössä parannettiin, mutta sitä ei 

julistettu viralliseksi kieleksi.230 

 

 Johan Rännärin kirjoitus Uudessa Kotimaassa edusti samaa linjaa kuin fennomaanien 

Suomessa. Hän julisti kirjoituksessaan:  

 

Suomen kieli on Suomessa vieläkin vieras kieli. _ _ ruotsinkieliset niin riemuissaan, että ovat 

viettäneet kalaassia katkeamatta jo viikkoja. _ _  näitä kolloja ne siellä pitävät siellä oikein 

virallisina professoreina! Ovatko ruotsalaiset suomalaisille tehneet asunnoita, raiwanneet, peltoja, 

niittyjä? Eikö ruotsalaiset tulleet Suomea tulella ja miekalla ryöstämään?231 

 

Paitsi kielikysymys, jolle voitiin perusteluja löytää vanhoista ruotsinvallanaikaisista laeista, 

myös muut lait olivat ruotsilta perittyjä, minkä Johan Rännäri koki huonoksi asiaksi. 

Verotuskin sisälsi ryöstöasetuksen, jota laatimassa olivat olleet ”willit eikä järjelliset ihmiset” 

kuten Yhdysvalloissa vastaavassa kohdassa. Tätä Johan Rännäri perusteli näin:  

 

Täällä on taloon jätettävä tarpeellinen määrä eläimiä, elatusaineita ja kaikkia työkaluja eli 

elämisen tarpeita. Sillä keinolla ei lopu eläminen talon asukkailta, mutta pysyy talo talona ja on 

parempi toivo saamamiehilläkin saatavuuksien lopullisessa saamisessa.232 

 

Myös sen Rännäri näki ongelmana, että suomalaiset usein kirjattiin ruotsalaisiksi tai 

norjalaisiksi heidän saapuessaan uuteen maahan. Suomenkielisten sanomalehtien avulla 

suomalaisten tietoisuutta asioista voitaisiin nostaa ja he voisivat pyrkiä samaan kuin 

norjalaiset, jotka jo olivat vauraita omine kouluineen ja kirkkoineen kun eivät olleet uudessa 

kotimaassa alistuneet halveksimiensa ruotsalaisten alaisuuteen. Lopuksi hän vielä toivoi: ” - 

- että Amerikan Suomalaisista syntyisi enemmän keskinäistä ystävyyttä ja että eri puolueet 

yhdistyisivät.” 233 Näin Rännäri viitannee niihin järjestöllisiin ristiriitoihin, jotka olivat Reino 

Keron mukaan olennainen osa amerikan- ja kanadansuomalaisten uskonnollista toimintaa. 

Tämän vuoksi suomalaiset kirkkokunnat eivät juuri pystyneet yhteistyöhön. Sen sijaan 

suomalaiset kieliryhmät – suomenkieliset ja ruotsinkieliset – eivät riidelleet, mutta kulkivat 

                                                 
230 Rommi 1986, 250. 
231 ”Suomesta”. Uusi Kotimaa 7.12.1883. 
232 ”Kirje Amerikasta Suomen weikoille V”. Uusi Kotimaa 26.10.1883. 
233 ”Kirje Amerikasta Suomen weikoille V”. Uusi Kotimaa 26.10.1883. 
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Amerikkaan tultuaan omia teitään toisistaan tietämättä ja välittämättä.234 

 

Sanomalehtien tehtäväksi Johan Rännäri näki olla ensimmäinen, joka toi luotettavimmat 

tiedot. Lehdet olivat yhtä hyviä, ”walistuneet ja ahkerat”, kuin niiden toimittajat olivat. 

Tärkeää oli myös, kuinka uskollisesti he palvelivat lukijakuntaansa. Lukijoiden taas olisi 

tehtävä suurella innolla tilauksia.235 Lehtitiedon mukaan Uusi Kotimaa oli jo kerran joutunut 

lakkaamaan ilmestymästä tilaajien vähyyden vuoksi. Tämän jälkeen sitä oli markkinoitu myös 

vanhaan kotimaahan. 236  Vuoden 1883 lopussa lehti totesi ilmestyneensä säännöllisesti 

tilaajien kannatuksella. Lukijat ja kirjeenvaihtajat saivat kiitokset.237 

 

Siirtolaiset olivatkin innokkaita sanomalehtien lukijoita, vaikka heillä olisi ollut niukka 

koulutus tai vaikka se ei vanhassa kotimaassa olisi kuulunut heidän tapoihinsa. Siirtolaisella 

oli kotisuomalaista enemmän rahaa. Sanomalehti saattoi myös lievittää koti-ikävää. 

Tarmokas markkinointi edesauttoi lehtiin tarttumista. Myös mainitulla 

amerikansuomalaisten jakautumisella esimerkiksi uskonnollisiin tai muihin ryhmiin, jotka 

eivät toisiaan suvainneet, ”puoluevillityksellä” on arveltu olleen merkitystä 1880- ja 1890-

lukujen sanomalehtien menestykseen.238 

 

Johan Rännärin näkemys suomen kielen asemasta oli jyrkkyydestään lientynyt hänen 

siirryttyään siirtolaiseksi. Hän oli realisti tajutessaan, että uudessa maassa oli tarpeen opetella 

sen kieli pystyäkseen osallistumaan yhteiskunnallisiin asioihin, mutta omasta kulttuurista oli 

silti pidettävä huoli. Rännäri kirjoitti: 

 

           Että täällä on tarpeellista olla myöskin kielestä Amerikkalainen, jos mielitään olla osallinen 

waltiollisen sekä kansallisen elämän eduista, on luonnollista, mutta ei se estä vähääkään 

pitämästä omasta uskonnosta, kielestä ja kansallisuudestamme. Toimikaamme niin, että siinä 

walistuisimme, kaswaisimme ja lisääntyisimme.239 

 

 

 

                                                 
234 Kero 1996, 49 - 50. 
235 ”Sanomakirjallisuudesta”. Uusi Kotimaa 2.11.1883.. 
236 ”Uusi Kotimaa”. Pellervo 23.9.1882. 
237 ”Kuluneen wuoden muistelmia”. Uusi Kotimaa 28.12 1883.  
238 Kero 1996, 151. 
239 ”Wieläkin Amerikan Suomalaisten koulusta”. Uusi Kotimaa 23.11.1883. 
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4.  PIENTEN LASTEN OPETTAJA JA KANSANVALISTAJA 

 

4.1. Yhteisen kansan opetuksen järjestäminen  

 

Aleksanteri II:n valtaantulon myötä alkoi perustuslaillinen kausi, jonka seurauksena 

Suomessa annettiin vuonna 1858 asetus, joka myönsi yksityisille ja kunnille vapauksia 

järjestää ja perustaa kouluja. Alkuopetus kuitenkin jätettiin kodeille sekä pyhä- ja 

kyläkouluille. Asetus lupasi lisäksi oikealle kansakoululle valtion voimakasta tukea ja määräsi 

perustettavaksi suomenkielisen opettajaseminaarin. Uno Cygnaeus asetettiin komitean 

johtoon laatimaan perusteellinen ehdotus seminaaria sekä Suomen kansakoululaitosta 

varten.240 

 

Suomenkielinen opettajaseminaari asetettiin Jyväskylään vuonna 1863 ja maaseutua koskeva 

asetus kansakouluista annettiin vuonna 1866. Neliluokkainen ”ylhäisempi kansakoulu” ja 

kaupunkien kaksiluokkaiset alhaisemmat kansakoulut määrättiin kunnalliseksi erottamaan 

ne kirkon alaisuudesta. Asetus sisälsi moninkertaisen oppimäärän verrattuna vanhaan 

kansanopetukseen ja siinä korostettiin havainto-opetuksen merkitystä. Kansakoulusta ei 

tullut vielä yleistä pohjakoulua.241  Maaseudulla alkeisopetus jäi edelleen kodin ja kirkon 

vastuulle eikä kuntia enää velvoitettu järjestämään minkäänlaista opetusta vaan se pysyi 

omassa harkinnassa.242  

 

Kansakouluja vieroksuttiin ”herrojen metkuina”, joista aiheutuisi vain kuluja ja 

herraskaisuutta. Lisäksi vedottiin uskonnollisuuteen, sillä kansakoulujen vaikutusten 

pelättiin johtavan kirkon aseman heikentymiseen ja järkeisuskon kasvuun.243 Kannattajat 

taas uskoivat vahvasti kansakoulujen hyödyllisyyteen ja sivistävään vaikutukseen sekä 

kouluista lyhyessä ajassa saatavaan suuren opin määrään. Lisäksi kansakoululaitoksen 

uskottiin loihtivan kansan pariin varallisuutta, valistusta ja terveyttä sekä muuttavan 

kansanelämän ja tavat paremmiksi. 244  Näiden kahden ”kansakoulupuolueen” yhteenotot 

värittivätkin kuntakokouksia, joissa tavallinen asetelma syntyi siten, että talonpojat 

                                                 
240 Halila 1980, 166 - 167. 
241 Halila 1986, 287 - 289. 
242 Olkkonen 1987, 499 - 500. 
243 Kinnunen 1982, 96 - 97. 
244 Halila 1949, 40. 
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vastustivat koulun perustamista säätyläistön kannattaessa sitä. 245  Tero Parkkosen 

tutkimuksen mukaan yhteiskunnan taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen ja kulttuurinen 

eliitti alkoi 1800-luvun jälkipuoliskolla nähdä kansakoulut kansan hyvinvoinnin kasvattajana. 

Eliitti oli positiivisin Uudellamaalla ja Itä-Suomessa, negatiivisin Varsinais-Suomessa, 

Kainuussa ja Etelä-Karjalassa. Ero asenteissa kouluihin ei maaseudun ja kaupunkien välillä 

ollut suuri.246  

 

4.2. Hyvillä luonnonlahjoilla varustettu opettaja - koulunpito kaupungissa ja 

maaseudulla 

 

Kuten jo mainittu ennen kansakoulua alkeisopetusta annettiin joko kotona tai palkattujen 

koulumestarien toimesta kiinteissä tai kiertävissä pitäjänkouluissa, joiden opetusta 

täydensivät sunnuntai- ja pyhäkoulut. Vuoden 1858 asetuskin jätti alkeisopetuksen kirkon 

huostaan, mutta sen myötä alkoi opettajien palkkaaminen seurakuntiin ja kiertokoulujen 

perustaminen, joiden varassa alkuopetus säilyi maaseudulla pitkään vielä kansakoulun 

rinnalla.247 

 

Kotiopetus säilyi kansakouluasetuksen säätämisen jälkeenkin ihanteena, vaikka oppitulokset 

jäivät yleensä heikoiksi. Katsottiin, että vanhempien velvollisuus oli antaa lapsille lukemisen 

ja uskonnon alkeiden opetus. Pienten lasten koulut nähtiin hätävarakouluina lähinnä orvoille 

ja laiminlyödyille lapsille. Niin kansakouluun kuin kirkolliseen kiertokouluunkin otettavalta 

kuitenkin vaadittiin sujuvaa sisälukutaitoa ja kristinopin alkeiden hallitsemista248 

 

Sanomalehti Tapiossa oli syyskuun yhdeksäntenä vuonna 1869 seuraava ilmoitus:  

 

Pienten lasten koulua aloittaa allekirjoittanut pitämään nykyisessä asunnossansa entisessä työmies 

Ruotsalaiswainaan, nykyisessä Paavo Korhosen talossa N:o 225 Myllykadun warrella tässä 

kaupungissa maanantaina tämän kuun 13.päivänä huokialla kuukausmaksulla. Wanhukset 

maalta ja kaupungista, jotka tahtovat antaa lapsiansa opetettawakseni, saavat huomenna j.pp. 

sekä muinakin päiwinä tulla luokseni asiasta sopimaan. J.Rännäri. 249 

                                                 
245 Olkkonen 1987, 500. 
246 Parkkonen 2008, 94 - 96. 
247 Vahtola 2003, 291. 
248 Hyyrö 2011, 328 - 334. 
249 ”Erityisiä ilmoituksia”. Tapio 4.9.1869. 
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Lehden seuraavassa numerossa toimittaja saattoi ilmoittaa, että koska lapsia jo oli 

ilmoittautunut se määrä, jonka hän pystyi ottamaan, koulu alkaisi seuraavana maanantaina 

kello yhdeksän. 250 

 

Kuopiossa alkanut koulu ei suinkaan ollut Johan Rännärin ensimmäinen pienten lasten 

koulu.  Jo Limingan vuosinaan Rännäri oli pitänyt yksityistä koulua niin Limingan251 kuin 

Lumijoenkin 252  lapsille ” _ _ ollessaan wapa-ajalla virastaan ei tahtonut aikaansa 

joutilaisuudessa wiettää.” Koulunpito oli kestänyt kuukauden päivät ja lapsia oli ollut noin 

neljäkymmentä, tosin eivät kaikki yhtä aikaa. Näille J. Rännäri oli opettanut ”kohtuullisella 

palkalla ja hyvällä menestyksellä luku- ja kirjoitustaitoa sekä vähän luvunlaskuunkin”.253 

Nämä yksityiset koulut eivät tavoittaneet suuria joukkoja, mutta niillä oli merkitystä 

valmistaessaan maaperää kansakoulujen tulolle ja luonnollisesti antaessaan lapsille 

perustaitoja. 

 

Pohjan-Tähden ilmestymisen lakattua sen toimittaja palasi opettajaksi, nyt Siikajoelle. Sieltä 

kerrottiin, että talven aikana ”entinen alaupseeri ja lastenopettaja Johan Rännäri johonka 

toimeen walistuneemmat lastenvanhimmat owat suosiollisesti mieltyneet ja antaneet lastensa 

kulkia… opetettu lukemista, kirjoitusta ja luvunlaskua sekä lukemisen ymmärrystä ynnä 

muuta tarpeellista.” 254  Koulu oli kuitenkin vapaaehtoinen. Lisäksi pidettiin myös 

sunnuntaikoulua, jonne ”lapsukaiset ahkerasti kokoontuivat”, mutta vastustusta 

vakinaisemmalle koululle löytyi paljon, mikä sai Rännärin vertaamaan siikajokisia 

kiiminkiläisiin, joiden köyhäinkirjastollekin oli käynyt huonosti, kun ei lukuhaluja kylliksi 

ollut löytynyt. ”Semmoisia pöllö Pekkoja ja tyhmiä Tuomaita löytyisi kosolti.” 255 Johan 

Rännäri näytti tässä omaksuneen Snellmanin kasvatusajattelun, jossa kasvatuksen päämäärä 

on sivistys. Kansan sivistyksen yksi mittari oli kirjallisuuden harrastaminen ja vaaliminen.  

 

Oman koulunpitonsa oikeutuksen Johan Rännäri perusteli Uudessa Kotimaassa sillä, että 

jonkinlaisia kouluja tarvittiin. Koulutettujen opettajien puutteessa hyvillä luonnonlahjoilla 

varustettu opettaja voi opettaa selvästi lukemaan, lukunsa ymmärtämään sekä jos hän itse 

                                                 
250 ”Erityisiä ilmoituksia”. Tapio 11.9.1869. 
251 Vahtola 1977, 248. 
252 J. Suomela, ”Lumijoelta”. OWS 17.3.1866. 
253 L.J., ”Limingasta”. Suometar 20.6.1856. 
254 ”Oulusta ja sen tienoilta”. SWL 30.1.1868. 
255 J. Suomela, ”Siikajoelta”. OWS 4.4.1868. 
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on ”oikean lasten ystävän tuttava, woipi hän kristinopin pääkappaleet ja raamatun historian 

kautta herättää käsitystä enemmän”. Henkilön täytyi siis olla luku- ja kirjoitustaitoinen 

kristitty. Tavoitteena edellisten lisäksi Rännäri nimesi nöyrät ja kuuliaiset lapset, mikä hänen 

mukaansa oli suuri hyvä lasten alkuopetuksessa256. 

 

4.4. Lasten Lukuoppi alkuopetuksen tarpeita varten 

 

Koulunpito toi Johan Rännärille ansiota, mutta sillä oli hänelle myös syvempi merkitys. 

Hänellä oli aito halu kasvattaa ja sivistää. Lisäksi hän katsoi itsellään olevan tähän myös kyky, 

minkä konkreettinen ilmentymä oli oma aapinen Lasten lukuoppi eli Uusi aapinen, kotiopetuksen, 

sunnuntai- ja kiertokouluin tarpeeksi lapsia opettaissansa kirjoittanut ja kokoonpannut J. Suomela. Siitä 

otettiin Suomessa kaksi painosta, ainakin ensimmäinen tekijän omalla kustannuksella 257 

Molemmat painokset myytiin loppuun ja lisäksi aapisesta oli tarkoitus ottaa yksi painos 

Yhdysvalloissa ennen Johan Rännärin kuolemaa.258 Kirjan nimiösivulla oli motto: ”Opeta 

lasta, elä anna hänen joutilaana käydä, ett’et tulisi häpeään hänen tähtensä”. Jo aapiskirjan 

nimi kertoi sen perustuvan käytännön kokemukseen. 

 

Ensimmäisessä osassa Rännäri antoi muutamia ”ohjauksia lasten luettajalle”. Ensimmäiseksi 

hän kehotti opettajaa tutkimaan opettamansa lapsen ”luonnon-omaisuutta”, jotta hän voisi 

järjestää opetuksensa jokaiselle lapselle haluttavaksi ja huvittavaiseksi  - - - opetetaan lasta 

vähitellen ja miellyttelemällä, varoen ett’ei lapsi koskaan pääsisi kyllästymään lukemiselle, 

vaan että hän tottuisi lukemisen opetuksesta saamaan iloa ja huvitusta. Ennen ulkolukuja 

lapselle tuli opettaa latinalaiset - ja kirjoituskirjaimet, ja tavausharjoituksia tuli jatkaa niin 

kauan, että käypi kuin itsestänsä . Johan Rännäri myös painotti, että opettajan oli 

yksinkertaisella tavalla kyseltävä ja selvitettävä niiden kappaleiden merkitystä, joita oli 

lukenut.259 Kirkolta maalliselle vallalle siirtyneessä kouluopetuksessa ei Snellmanin mukaan 

pitänyt opetella asioita ulkoa, vaan hän esitti kriittistä lukemistapaa, jolloin asiat piti 

ymmärtää itse. 260  Johan Rännärin näkemys opettamisesta näyttäisi näin olevan sekoitus 

vanhaa kirkollista ulkolukua ja uutta snellmanilaista näkemystä.  

 

                                                 
256”Wieläkin Amerikan Suomalaisten koulusta”. Uusi Kotimaa 23.11.1883. 
257 ”Uutta kirjakaupasta”. SWL 5.5.1869. 
258 Peter Pikkarainen, ”Wainaja tuli tänne…”. Uusi Kotimaa 29.2.1884. 
259 Suomela 1869, 2. 
260 Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg  2016, 34. 
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Välimerkkien oppiminen ja ymmärtäminen oli yhtä tärkeää kuin muidenkin kirjaimien. 

Käytösohjeeksi opettajalle kansanvalistaja antoi seuraavan: 

 

 Kokekoon opettaja aina asua levollisena ja hyvän tuulen näköisenä, ett’ei lapset saisi hänestä 

mitään nurinpuolista pelkoa ja hämmästystä, mutta että he rakastaisivat opettajaansa lapsellisella 

kuuliaisuudella. Opettaja ottakoon tarkan vaarin mitä tässä kirjaimista ja tavauksista erittäin 

neuvotaan ja antakoon niistä suusanallista selvityksiä lapsille.261  

 

Aapisensa toiseen osaan Johan Rännäri kokosi tavausharjoituksia ja sananlaskuja.  

Kolmannen osan Opillisia lauseita ja opetuksia lapsille sisältö on kauttaaltaan hyvin 

uskonnollinen:  

 

Tulkaat tänne lapset! Kuulkaat minua, minä tahdon ylistää Herran töitä ja hänen wiisauttansa.- 

- - Tämä kirja on lasten kirja. Lukekaa tätä lapset, lukekaa lujasti ja hywästi. Pitäkää tarkka 

waari kaikista mitä luette ja ajatelkaa tarkasti. Sanokaa sanat selwästi ja rohkaiskaa mielenne. 

Seisokaa suorana ja olkaa totiset. Ahkera saapi kiitoksen ja palkinnon. Lukemisen perästä 

alkawat wiattomat leikit ja huwitus-hetket. Silloin saatte juoksennella. Kuunnelkaa muutkin! 

nyt aloitamme:262 

 

Aapiskirjan varsinainen opetussisältö lähti liikkeelle lapsen kodista ja vanhemmista 

korostaen lapselle kuuluvaa nöyrää ja kiitollista asennetta. Perheen jäsenet Rännäri esitteli 

yksitellen ja laittoi heistä Ukko- waarin kertomaan kodin ulkopuolisesta, Jumalan luomasta 

maailmasta. Ukko- waari kertoi ajankäsitteitä, ilmansuunnat ja maanosat siirtyen 

kristikunnan juhlapäiviin ja ihmisen rooliin luomakunnassa. Kappaleessa Luomisen viisaus 

Rännäri julisti:  

 

On siis koko ihmiskunnan yhteinen sekä itse kunkin erinäinen velvollisuudemme, että viljellä 

sieluimme voimia, tutaksemme Jumalan voimaa ja viisautta luonnon rakennuksessa; sillä koko 

luonto on meille avoin kirja, josta voimme lukea luojan töitä ja luomisen viisautta ijankaikkisen 

luojamme kiitokseksi ja kunniaksi!263 

 

Neljännessä luvussa Rännäri kävi läpi kristinopin keskeisen sisällön käskyistä Herran 

                                                 
261  Suomela 1869, 2 – 3. 
262 Suomela 1869, 14 
263 Suomela 1869, 18- 
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siunaukseen. Näissä kahdessa luvussa Johan Rännärin kristillinen paatos on voimakkainta.  

 

Viidennessä osassa aapinen esitteli ihmiskunnan elinkeinot ja varoittelee lapsia: ”Joka laiska 

on työstänsä, hän on sen weli joka wääryyttä tekee.” Kuudes osa sisälsi Suomen tavalliset 

mitat, painot ja rahat sekä viimeinen luku ”suomalaiset ja latinaiset” numerot, luvunlasku-

merkit sekä kerto- ja jakotaulun. Kirja loppui Aapiskukko runoon. 

 

Johan Rännäri ei antanut aapisessaan varsinaisia kirjoittamiseen liittyviä ohjeita, mutta esitteli 

kirjoituskirjaimet ja kirjan lehdillä on osittain luovuttu fraktuurakirjasimesta, kuten Jaakko 

Länkelän vuonna 1866 ilmestyneessä kirjassa Ensimmäinen lukukirja eli Aapinen. Länkelän 

aapisessa kirjoitus kuului opetusohjelmaan.264 Sen sijaan Rännäri esitteli herra tohtori W. 

Kilpisen kirjapainossa painettujen kirjojen ymmärtämiseksi myös venyke – merkki kirjaimet, 

joilla korvattiin pitkään ääntyvät kirjaimet ja liitti mukaan esimerkkitekstin.265  Hän oli jo 

Kuopion Sanomissa maalaiskirjeenvaihtajana tuonut räväkästi julki käsityksensä tästä 

Suomen kirjakielen väärästä kehittelystä. Wolmar Styrbjörn Schildt eli Kilpinen oli tällöin 

julkaissut pitkät vokaalit korvaavan menetelmän, jossa käytettäisiin venykkeitä. A. Ahlqvist 

oli jyrkin sanoin kritisoinut moista ideaa.266 

 

Verrattuna J.H. Tuhkasen lähes yhtä vanhaan aapiskirjaan Johan Rännäri, kirjanen on 

suppeampi tavausharjoitusten ja sujuvaan lukuun tarkoitettujen tekstien osalta, myös kuvia 

on paljon vähemmän. Rännärin aapiskirjassa on 48 sivua, Tuhkasen kirjassa 71. 

Jälkimmäinen korostaa opettamisen vaativan opetusopillisia tietoja, kokemukseen 

perustuvaa maltillisuutta ja ennen kaikkea opettajalahjoja. Hän antaa myös tarkempia ohjeita 

tavaamisen ja keskittyy äänteisiin, kun taas Rännäri korostaa yksittäisiä kirjaimia aloittaen 

suomen kirjainten jaosta vokaaleihin ja konsonantteihin 267 Johan Rännärin aapiskirja oli 

kuitenkin hämmästyttävä ansio itseoppineelta kirjoittajalta. Myös sen selkeys ja 

monipuolisuus tekevät vaikutuksen. Vaikka Rännärin uskonnolliset näkemykset ovatkin 

vahvoja, hän korostaa aapiskirjassaan kokemuksen ja ymmärtämisen merkitystä 

oppimisessa, jonka kokee jokaisen ihmisen velvollisuudeksi.  

 

                                                 
264 Kauranen 2013, 35 - 36. 
265 Rännäri/Suomela 1869, 21. 
266 Suvikumpu&Ylikahri 2002, 433-434. 
267 Tuhkanen 1890, 3-4, Rännäri (Suomela)1869,  3-5. J.H. Tuhkanen oli Hämeenlinnan pikku- ja kierto-
kouluseminaarin perustaja. 
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4.5. Kansakoulupuuha ja valkeuden vihaajat Suomessa sekä Amerikassa 

 

Johan Rännäri taisteli kansakoulujen puolesta pitkään sanomalehtikirjoituksissaan.  Jo 

maalaiskirjeenvaihtajana toimiessaan hän jatkoi Oulun Wiikko -Sanomissa käytyä keskustelua 

kansasta ja kansakoulusta, joiden tulisi olla avoinna kaikille. Alentavasta sanasta rahvas tulisi 

luopua. Rännäri julisti opin ja opettamisen jokaisen kansakunnan suurimmaksi 

onnellisuudeksi. ”Opettamattomuuden wuoksi menee monen ihmisen tukewat, nopsat ja 

wilkkaat luonnon-lahjat ilman hywää waikutusta.” Vain koulu voisi parantaa ihmisten elämää 

ja nostaa heidät kurjuudesta. . Kirjoituksessaan Rännäri kävi läpi vastustajien argumentit ja 

esitti niille ratkaisut. Koulut yhteiselle kansalle saataisiin, jos hallitus antaisi määräyksen, jolla 

jokaiseen seurakuntaan määrättäisiin kunnallinen koulu. Siellä kaikella seurakunnan 

nuorisolla olisi mahdollisuus käydä oppimassa. Rännäri julisti: 

 

Opetuskielenä olisi oma kielemme ja kaikella opetuksella kristillinen menetteleminen.  Hyvä halu 

ja armollisen hallitsijan määräys raiwaa kaikki esteet. Se on onneton tila pitää kynttilä wakan 

alla ja kansa pimeydessä oman onnensa waino-miehenä.268 

 

 Koulujen ylläpitokustannuksiin löytyisi kirjoituksen mukaan varat, jos lakattaisiin tukemasta 

viinanpolttotehtaita, joista ei kansakunnalle Rännärin mukaan mitään hyötyä tai siunausta 

ollut päinvastoin kuin koulutuksesta.269 Kari Väyrysen mukaan J.V. Snellmannille kasvatus ei 

ollut sopeutumista johonkin, vaan aktiivista toimintaa tulevaisuutta varten.270 Samankaltaista 

ajattelua voi nähdä jo tässä Johan Rännärin varhaisessa kirjoituksessa. 

 

Pohjan-Tähdessä kansakouluja koskevia kirjoituksia oli vielä vähän. Se jäi katovuosien 

kurimuksessa muiden aiheiden varjoon. Toki toimittaja muistutti lukijoitaan vuoden 1866 

lopussa voimaan tulleesta kansakoululaista. Tämän laillisen perustan lisäksi tarvittaisiin 

”sydämen muutos” eli isien ja äitien sydämiin olisi saatava halu hankkia lapsillensa 

opetusta.271  

 

Tapiossa kansakoulut syrjäyttivät Rännärin aikaan monta muuta aihetta lehden palstoilta. Yli 

                                                 
268 -n-i.. ”Arweluksia Suomen yhteisen kansan kouluin perustamisesta”. OWS 15.1.1859. 
269 Ibidem. 
270 Väyrynen 2015. 
271 ”Kansan työ on kansan kunnia”. Pohjan-Tähti 27.12.1866. 
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puolet Tapion artikkeleista käsitteli tuolloin kouluasioita.272 Tapiossa kansakoulusta kirjoittelu 

oli annettu pitkälti maalaiskirjeenvaihtajien asiaksi aiemmin. Kari Pasasen mukaan tämä oli 

lehdeltä tietoisesti toteutettua ”kansakoulupropagandaa”, jolla turhista epäluuloista 

päästäisiin kansan omien äänitorvien avulla. 273  Tapion tavoite oli sangen pitkään pysyä 

neutraalina päivän polttamille asioille, jotta se ei tulisi ärsyttäneeksi ketään ja turvaisi täten 

vakaat ilmoitustulot. 

 

Johan Rännärin tultua Tapion toimittajaksi lehdessä nähtiin toimituksenkin kannanottoja 

kansakoulupuuhaan. Lehti viittasi otaksuttavasti Rännärin toimesta maalaiskirjeisin ja totesi, 

kuinka niissäkin on valitettu sitä kylmyyttä, jolla kansa kohtelee hallitsijansa hyvää tarkoitusta 

kansakouluasiassa.  

 

Vastustajat löytävät paljon syitä: milloin puuttuu varoja, milloin kelvollisia opettajia, mutta 

törkein, terwettä järkeä häwäisewä este on usiammassa kunnassa tuotu esiin, että kansakoulut 

turmelewat kansan ja että oppi kuolettaa nuorisolta työhalun.274  

 

Rännäri huomautti, että seminaarista valmistui joka vuosi päteviä opettajia, valtio tuki 

opettajan palkkaamista ja sanomalehdetkin olivat jo toistakymmentä vuotta kokeneet 

saarnata kansalle opetuksen tarpeellisuudesta ja ”erinäisiä pieniä kirjateoksia on ilmestynyt”, 

mutta kaikki oli vielä sangen vähän vaikuttanut, sillä kansan enemmistöllä ei ollut lukuhalua. 

Johan Rännäri luetteli paljon esimerkkejä opetuksen tueksi viitaten omaan toimintaansa. 

Lopuksi hän vetosi vielä siihen seikkaan, että vain harvassa kunnassa löytyi talonpoikaisia 

miehiä, jotka voisivat oppinsa puolesta kelvata kunnan virkamiehiksi, joten uusi 

kunnallishallinto, joka mahdollisti kansan itse hallitsevan kunnan asioita, jäi 

toimeenpanematta.  ”Entinen rettelö hallitus-tapa jääpi olemaan ja pitkittämään kuntalaisten 

onnettomuutta. ”275 

 

Iisalmen kiihkeään kansakouluhankkeeseen Tapion toimitus otti kantaa jälleen samaan tapaan 

kuin edellä.  

 

Se on kansa itse joka siellä, kuten monessa muussakin paikassa, sotiwat omaa ja lastensa walistusta 

                                                 
272 Kinnunen 1982, 97. 
273 Pasanen 1996, 35. 
274 ”Kansakouluista”. Tapio 6.11.1869. 
275  Ibidem. 
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wastaan ja wihaawat sitä, joka kuitenkin olisi se ainoa keino pelastamaan heidät pimeyden wallasta ja 

tekemään heistä walistuneita maanwiljelijöitä ja karjanhoitajia.276  

 

Kuopiossa, jossa yksikään talonpoika ei äänestyksessä tukenut koulun perustamista, Johan 

Rännäri moitti kansan vihaavan valkeutta. Hän oli kirjoituksessaan sitä mieltä, että kouluja 

pitäisi saman tien perustaa useampi, kun varatkin näyttivät hänen mukaansa riittävän.277 

Ilmeisesti talonpoikien vastustus liittyi Kuopiossa siihen, että varat oli ehdotettu otettaviksi 

paikkakunnan viljamakasiinista.278 Myös Kiuruvedeltä tulleeseen kirjeeseen Rännäri vastasi 

tiukasti: ”Nämä owat teko-esteitä kansakoulun ja kunnallishallituksen toimeen panemiselle, 

sillä niihin kyllä nyky aikana löytyy Kiuruwedelläkin waroja, mutta puuttuwat halua ja asian 

todellista käsitystä”. 279  Kun Kuopion kaupungin porvaristo päätti perustaa kaupunkiin 

täydellisen kansakoulun poikia ja tyttöjä varten ja huolehtia sen maksuista, Rännärin 

kirjoituksesta henki kirpeä vahingonilo sivistyksen vastustajien häviölle.280 

 

Johan Rännäri julkaisi Kuopiossa pienen kirjasenkin kansakouasiaan liittyen. Sen nimi oli 

Tarpeellinen sana kansakouluin toimeen panemisesta maaseurakunnissa.  Kirjasessa hän antoi 

esimerkkejä, kuinka oppimatonta kansaa petkutetaan joka käänteessä, koska se ei osannut 

lukutaidottomana asioitansa ajaa.. Se ei myöskään onnistunut työnteossa, jollei ole ollut siitä 

oppia saanut. Rännäri painottaa isännille, että kansakouluilla turvattaisiin suvun ja 

kansallisuuden ”tulewainen onni, wapaus ja kunnia”. Pappismiehiin hän vetosi, että kansa 

koulutettuna olisi otollisempi kohde kaikelle opetukselle ja neuvoille.281 Lieneekö Johan 

Rännäri kirjoittanut kirjasensa syksyllä sen jälkeen, kun katosi Tapion palstoilta. 

 

 Rännäri ehti kannustaa vanhempia koulupuuhaan myös Amerikassa.. Hän saapui 

Minneapolisiin 1.syyskuuta 1883, mistä Uuden Kotimaan päätoimittaja August Nylund kertoi 

lehdessään ilmoittaen samalla Rännärin ottavan osaa kutsuttuna lehden toimittamiseen.282  

August Nylund oli alkujaan kiuruveteläinen kelloseppä.283Arvailujen varaan jää, kuinka suuri 

Johan Rännärin osuus ensimmäisen suomenkielisen kansakoulun perustamisprosessissa oli. 

                                                 
276 ”Toimituksen lisäys”. Tapio 15.10.1870.  
277 ”Pimeys ja valkeus”. Tapio 22.10.1870.  
278 Tapper 1975, 414 - 415. 
279 ”Kiuruwedeltä”. Toimituksen lisäys. Tapio 26.8.1871. 
280 R, ”Kuopiosta”. Tapio 22.4.1871. 
281 J.R-i. 1871, 2 – 16. 
282”Minneapolisista”. Uusi Kotimaa 14.9.1883. Matkakirjeissään Rännäri kertoi saaneensa Amerikasta 
biletin ja selosti tarkoin matkansa vaiheet. 
283 Saarnivaara 1947, 41.  
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Selkeästi kuitenkin kansakouluasia nousi Uusi Kotimaa – lehden palstoilla esiin syksyn aikana. 

    

”Laskekaa rakkaat wanhimmat sydämennälle tämä ensimmäinen ja parhaan maallisen 

perinnön toimittaminen lapsillenne”284 Näin Rännäri ja Nylund kannustivat vanhempia ja 

ilmaisivat samalla jälleen näkemyksensä koulutuksen ylivoimaisesta tärkeydestä. 

Kannustavaksi esimerkiksi vanhasta kotimaasta Rännäri nosti Limingan pitäjän, joka hänen 

muistinsa mukaan oli Oulun läänissä se ainoa, missä kansakoulu yksimielisesti vastustamatta 

perustettiin. Siellä ymmärrettiin toimittajan mukaan se seikka, että oppi maksaa rahaa, mutta 

taitamattomuus tuottaa paljon vahinkoa ja tulee siis paljon kalliimmaksi kuin oppi. 

Omankielisillä kouluilla lasten ymmärrystä lisättäisiin kansallisuuden asiaan, mutta etupäässä 

kuitenkin kristillisen uskonnonopetuksen tuntemusta. Muuten ei opetus kantaisi siunattua 

hedelmää.285 Päätös kansakoulun perustamisesta Liminkaan todellakin tehtiin jo v. 1864. 

Ensimmäinen kansakoulu aloitti siellä toimintansa v. 1870 uudessa komeassa 

tiilirakennuksessa.286 

 

Koulun tarkoitus olisi Rännärin mukaan estää suomalaisuuden hukkuminen suureen 

”muukalaisuuden mereen, joka täällä ihan jokaisella suunnalla lainehtii”. Koulupuuhissa ei 

ollut vielä ehditty sanoista tekoihin, koska vastustusta löytyi. Rännäri paheksui: ”Pidetään 

tarpeettomina ja waarallisinakin, oikean kristillisyyden uralta pois johdattavaksi ja tuleepa 

vielä warojen wähyydet kysymykseen”. 287  Argumentit olivat näin täysin samoja kuin 

Suomessakin. Johan Rännäri kuitenkin huomautti, että lehdessä oli jo esitelty saatavaksi 

kotimaastamme Suomesta seminaarista täydellisen opetuksen lasten opetustoimeen saaneita 

henkilöitä, jotka voisivat olla samalla koulupiiriensä pappeina.  Näitä koulutettuja opettajia 

odotellessa voitaisiin turvautua väliaikaisiin opettajiin. ”Ei ole yhtään häpeällistä, jos sellaiset 

nuoret miehet käwisiwät saamassa ohjausta semmoisen tykönä joka osaa”. 288  Johan Rännäri 

lienee viitannut tässä itseensä ja haluunsa opastaa uutta, itseoppinutta sukupolvea 

koulunpitoon. 

 

Osoituksena siitä luottamuksesta, jonka Rännäri oli hankkinut lyhyen oleskelunsa aikana, 

kertonee Calumetista hänelle lähetetty kysely Suomen kouluasetuksesta. Toimittaja 

                                                 
284 ”Kansakoulujen perustaminen”. Uusi Kotimaa 5.10.1883. 
285 ”Kirje Amerikasta Suomen weikoille VI”. Uusi Kotimaa 2.11.1883. 
286 Vahtola 1977, 250. 
287 ”Wieläkin Amerikan Suomalaisten koulusta”. Uusi Kotimaa 23.11.1883. 
288 Ibidem. 
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kuitenkin väisti pyynnön sanoen: ” Meitä suuresti ilahduttaa, mutta emme luule teidän sitä 

tarvitsevan. Onhan teitä siellä siksi kykeneviä miehiä, että voitte laatia säännöt.289 

 

Juuri Calumetiin saatiin ensimmäinen suomalainen kansakoulu. Opettaja Westerinen alkoi 

lehtitiedon mukaan pitää koulua kahdeksallekymmenelle lapselle paikallisessa suomalaisessa 

kirkossa.290 Tästä koulusta tulikin esikuva uusille yrityksille koulun aikaansaamiseksi. Sen 

katsottiin myös olleen esimerkki suomalaisten edistymisestä sekä henkisellä että aineellisella 

alalla.291 

 

Jo joulukuun alussa Johan Rännäri ilmoitti ”pyydettynä toimitusmiehenä”, että Cokaton 

”Apostoolis – Lutherilaisessa” kirkossa pidettäisiin kylän yhteinen kokous, jossa päätettäisiin 

suomenkielisen kansakoulun perustamisesta. 292 Cokato oli saanut ensimmäisen koulunsa 

vuonna 1871 tai 1872, ja uusi kaksikerroksinen koulurakennus valmistui 1884293 eli samoihin 

aikoihin. Kuinka suomalaisten yrityksessä lienee käynytkin, se kuitenkin osoittaa sekä Johan 

Rännärin toimintakyvystä ja – halusta, mutta myös yhteyksistä lestadiolaisiin Yhdysvalloissa. 

 

4.1.1. Lento-uskoisuuden kritiikistä osallisuuteen 

 

Johan Rännärin suhde lestadiolaisiin muuttui ajan myötä. Alun perin Rännäri Vahtolan 

mukaan ihaili Laestadiusta yhteiskuntaa rakentavana tekijänä pohjoisessa. Kun  

lestadiolaisuus  levittäytyi Pohjanmaalle, hän koki ”provasti Laestadiuksen” puhtaan opin 

joutuneen ”ohdakkeilla ja orjantappuroilla täytetyksi.”294 Hän kirjoitti kirjasen Pohjanmaan 

Lento-uskoisuuden synty ja vaikutus, jossa hän leimasi herätysliikkeen ”kevytmielisten ja 

heikkohermoisten ihmisten waihettelewista tunnoista” johtuvaksi jumaluusopilliseksi 

hullutukseksi, vailla syvempää pohjaa olevaksi ja tuomituksi katoamaan, kunhan kohtaisi yhä 

etelämmäksi matkustaessaan ”suurempaa mielen walistusta.”295 Se, että kansan yksinkertaiset 

raukat olivat lähteneet seuraamaan kiivaita saarnaajia, jotka eivät Rännärin mukaan tienneet 

mitään uskonopista ja autuaaksi tulemisen perusteista, johtui hänen mukaansa yhteisen 

kansan huonosta lukutaidosta ja haluttomuudesta kirjallisuuden viljelemiseen. Rännärin 

                                                 
289 ”Minneapolisista”. Uusi Kotimaa 26.10..1883. 
290 ”Ensimmäinen Suomalainen kansakoulu Amerikassa”. Uusi Kotimaa 16.11.1883. 
291 ”Kuluneen wuoden muistelmia”.  Uusi Kotimaa 28.12.1883. 
292  ”Ilmoitetaan”. Uusi Kotimaa 7.12.1883. 
293 www.cokato.mn.us/?page_id=124 
294 Vahtola 1977, 264. 
295 J. Suomela, ”Matkamuistelmia Oulujoelta”. OWS 10.2.1866.   
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kanta on: ”Tämän vuoksi kansakoulut olisi suureen tarpeeseen koko maallemme, sillä 

oppimatta kansaa woipi jos kuka johdattaa oman oppinsa mukaan.”296 

 

Rännärin kirjanen sopi hyvin Suomen fennomaanilehdissä 1860- ja 1870- luvuilla 

vallinneisiin aatteellisiin ohjelmajulistuksiin ja maailmankuvaan, joissa pyrittiin kansallisen 

identiteetin luomiseen Snellmanin ajatusten pohjalta. Suomalaiset juuret löydettäisiin niiden 

mukaan nostettaessa suomen kieli viralliseksi kieleksi. Samoin oli puolustettava kirkollista 

yhtenäiskulttuuria murenemisilmiöitä vastaan.297 

 

Tunteiden ja lihallisuuden kauhistelu muuttui, kun Rännäri itse kääntyi lestadiolaisuuteen. 

Tämän on täytynyt tapahtua Kuopiosta lähdön ja Viipuriin saapumisen välillä. Hän kirjoitteli 

sanomalehtiin vanhasta Kajaanin läänistä298, Sotkamon eteläpäästä299, Iisalmesta300 vuoden 

1872 aikana. Sen jälkeen kirjoitukset lakkaavat. Oletan tämän johtuneen huonosta 

terveydentilasta. Ensimmäisessä ”Kirjeessään Amerikasta” hän kertoi jo kauan etsineensä 

”parannusta kivuloiselle ruumiilleen”. 301 

 

Lestadiolainen pappi ja saarnaaja Aatu Laitinen toimitti Kristillistä Kuukauslehteä vuoden 1883 

alusta. Toukokuussa ilmestyneessä numerossa julkaistiin Johan Rännärin kirjoitus Kirje 

Viipurista. Siinä hän kertoi: 

 

Täälläki on elävä kristillisyys, se Jeesuksen Kristuksen autuaaksi tekevä oppi, saanut jalansijaa 

ihmisten lasten sydämissä . . . Jo lähes kuusi vuotta on kulunut  aikaa siitä kuin ensimmäiset 

elävän kristillisyyden opettajat tulivat tännepitkältä Pohjolan perukalta, vaikutetut Pyhällä 

Hengellä.302 

 

Viipurissa herätys olisi näin ollen tapahtunut vuoden 1877 aikana. Mauri Kinnunen viittaa 

kortistoon Viipurin lestadiolaisista, jonka mukaan Johan Rännäri oli kaupungin ensimmäisiä 

lestadiolaisia ja sen yhteisön varhaisimpia jäseniä.303 Saarnivaaran mukaan saarnaaja Johan 

                                                 
296 J. Suomela, ”Matkamuistelmia Oulujoelta”. OWS 10.2.1866. 
297 Landgren 1988, 398. 
298 J. Suomela, Kirje wanhasta Kajaanin läänistä”. SWL 23.4.1872. 
299 J. Suomela,”Sotkamon eteläpäästä”. OWS 31.8.1872. 
300  J. Suomela, ”Isalmelta”. SWL 6.6.1872. 
301 ”Kirje Amerikasta Suomen weikoille”. Uusi Kotimaa 7.9.1883. 
302 J. Rännäri, Kirje Wiipurista”. Kristillinen kuukauslehti. 15.5.1883. 
303 Kinnunen 2004, 106. 
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Takkinen liikkui Karjalassa ja Lappeenrannassa jo vuonna 1874,304 joten kenties juuri hänen 

aikaansaannostaan oli herätys.  

 

 Atlantin takana Johan Rännäri puolusti apostolis-luterilaisia syytöksiä huonosta ja pahasta 

elämästä kirjoitettua kirjoitusta vastaan. ”En enää usko sen olleen muuta kuin häväistys, sillä 

heidän työnsä hedelmiä yleensä ei pystytä täällä moittimaan.”305  

 

Uusi Kotimaa koetti palvella koko ilmestymisensä ajan kaikkia suomalaisia loukkaamatta 

mitään ryhmää. Lestadiolaiset olivat kuitenkin niin Minnesotan kuin New York Millsin 

enemmistöinä, joten lehden tehtäväksi tuli palvella juuri heitä pääasiassa uutislehtenä. 306 

Lestadiolaisia puolustelevan kirjoituksen funktion voisi tulkita lehden roolin kautta. 

 

Johan Rännärin oli tarkoitus hänestä nekrologin kirjoittaneen Peter Pikkaraisen mukaan 

”puuhata aapiskirjan painosta, joka hänellä oli wanhassa maassa tehty ja kaksi painosta 

loppuun myyty”.  Tätä Rännäri ei kuitenkaan ehtinyt tehdä, koska ”kuoleman 

armahtamattoman käden kautta tuli estetyksi”307 Samoihin aikoihin amerikansuomalaisten 

ja nimenomaan lestadiolaisten ryhmien välillä käytiin sanasotaa Juho Takkisen Ameriikan 

Suomalaisesta Aapisesta, jonka juuri perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura oli 

painattanut vuonna 1880. Takkinen oli tehnyt lisäyksen apostoliseen uskontunnustukseen, 

mikä oli kirvoittanut moitteita Suomesta asti. Vähän ennen lähtöään Amerikasta Takkinen 

painatti Uuden Ameriikan Suomalaisen Aapisen, jossa hän myötäili Aatu Laitisen Aapista 

arvostelulta välttyäkseen.308 

 

Johan Rännäri on käsitykseni mukaan ollut tekemisissä molempien lestadiolaisvaikuttajien 

kanssa. Takkinen johti apostolisluterilaisia vuodesta 1877. Pidän luultavana, että Johan 

Rännärin kuoltua äkillisesti, hänen Lasten lukuoppinsa siirtyi Calumetin suomalaisten käsiin. 

Aatu Laitisen Aapisen Saarnivaara mainitsee uudenaikaiseksi ja juuri sellainen Rännärin teos 

oli.  

 

Johan Rännärin kirjoituksissa näkyvät arvot käyvät yhteen lestadiolaisten näkemysten 

                                                 
304 Saarnivaara 1947,  
305 Weikkonne, ”Kirje Amerikasta Suomen weikoille VII”, Uusi Kotimaa 9.11.1883. 
306 Saarnivaara 1947, 41. 
307 Peter Pikkarainen (Pieti), ”Wainaja”, Uusi Kotimaa 29.2.1884. 
308 Saarnivaara 1947, 46. 
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kanssa. Hän oli vaatinut täydellistä raittiutta aikana, jolloin muut eivät siitä juuri innostuneet. 

Hän oli sangen usein hyökännyt sekä pappien palkkausta että näiden roolia yhteiskunnassa 

vastaan. Rännäri oli jo myös jo Suomessa viitannut naisten ja maallikoiden asemaan ja sen 

parantamiseen seurakunnan toiminnassa.  

 

 

4.2. Opettavaiset kaunokirjalliset kertomukset kansan lukuhalun parantamiseksi ja 

huwittamiseksi 

 

Kirkollinen lukutaito oli kykyä toistuvasti lukea uskonnollisia, sisällöltään jo tuttuja tekstejä. 

Tämä lukeminen oli rituaalinomaista ja sitä arvioitiin lukukinkereillä. Modernin lukemisen 

ja lukuhalun syntyminen tarkoitti uudentyyppistä lukemista, jossa yksi kirja tai teksti luettiin 

ja sitten siirryttiin seuraavaan, ennalta tuntemattomaan kirjallisuuteen, jota pystyttiin 

lukemaan sekä ääneen että hiljaa itsekseen. Todellista lukutaitoisuutta voitaisiin arvioida vain 

selvittämällä sanomalehtien tilaamista tai kirjojen lainaamista kirjastoista, jos tällaisia lähteitä 

olisi saatavilla.309 

 

Kirjoitustaito oli 1800-luvulla harvinainen taito, mutta samalla myös taito, jota ei mitattu 

mitenkään. Lukutaidon hankkiminen oli kansalle ylhäältäpäin annettu pakko, kun 

kirjoitustaidon hankkiminen oli lähtöisin yksilön omasta tarpeesta tai halusta oppia 

kynänkäyttäjäksi. Usein kirjoitustaito liittyi elinkeinoihin ja niiden harjoittamiseen. Se säilyi 

kuitenkin pitkään erityistaitona. Itä- ja Pohjois-Suomessa kirjoitustaito oli tilastojen mukaan 

niin harvinaista, että vain 0,2-0,3 prosenttia säätyläisten ulkopuolisista osasi kirjoittaa hyvin 

ja kaksi prosenttia auttavasti. 310  

 

Vain harvojen kirjoitustaitoisten kansanihmisten on säilynyt tieto siitä, kuinka he ovat 

taitonsa hankkineet. Johan Rännärin kohdalla lienee merkityksellistä, että hän syntyi juuri 

pappilan torpparin pojaksi. Sekä luku- että kirjoitustaitonsa hän oli hankkinut jo nuorena, 

koska sotilasuralle astuessaan hän taidot jo hallitsi. Selkeästi hän myös astui ulos perinteisen 

maalaisväestön joukosta toimiessaan opettajana ja lehtimiehenä. 

 

Rännärin kirjoittamisen motiivit ovat päällekkäisiä. Hän oli fennomaanisen aatteen ajaja ja 

                                                 
309 Luukkanen 2016, 86. 
310 Kauranen 2013, 33 - 36. 
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puuhamies. Lisäksi hän kiistatta oli yksityisajattelija radikaalisuudessaan. Hänellä oli selkeä 

pyrkimys kirjalliselle kentälle. Lopulta hänestä tuli myös herätysliikkeen aktivisti. 

Uskonnollinen maailmankuva hänellä oli selkeästi koko elämänsä ajan. 311 Johan Rännärillä 

lienee ollut omakohtaisen kirjallisen ilmaisun pakko ja palo. Hän kirjoitti 

sanomalehtikirjoitusten lisäksi runoja, novelleja sekä kirjoitti tarkan matkakertomuksen 

vaiheistaan Amerikkaan.  Hänen kirjoitusmotiivinsa olivat kietoutuneet toisiinsa.312 

 

Kirjallisuus loi kuvaa suomalaisuudesta, jota yhdistivät maantiede, historia ja kansanluonne, 

mutta myös uskonto. Luku- ja kirjoitustaidottomat eivät kuitenkaan pystyneet osallistumaan 

”kuviteltujen yhteisöjen” rakentamiseen. Lukeminen laajensi väistämättä lukijoiden 

tietoisuutta ja heidän maailmankuvaansa. 313  Rahvaan poikkeusyksilöt, tai ne joilla oli 

poikkeuksellisen lukutaitoiset vanhemmat, oppivat modernin tai moderninkaltaisen 

lukutaidon, vaikkei kirkollinen kansanopetus sitä heiltä vaatinutkaan314 

 

Kirjailija Rännäri kirjoitti sanomalehtiin myös kaunokirjallisia kirjoituksia. Niillä oli 

yhteiskunnallinen selkeä pyrkimys. Pohjan-Tähdessä julkaistiin Rännärin kirjoittama 

jatkokertomus Se ihana Ulla, jossa oli 11 osaa. Tarina kertoi rikkaasta ja kauniista Ulla-

neidistä, joka muuttui, kun Suomen sodan aikaan taloon sijoitettu ”aito pohjalainen 

luutnantti” häntä opetti. Kertomus oli jännittävä, romanttinen ja opettavainen. Rännärin 

sanomalehdessä julkaistiin sen ilmestymisaikana myös muiden kirjoittajien 

jatkokertomuksia.315 Yhteistä niille kaikille oli kristillis-moraalinen henki. Ne eivät olleet 

täyteaineistoa lehdessä, vaan niillä oli selkeä valistustehtävä. 

 

Pohjan – Tähdessä julkaistiin myös runoja, vaikka niiden määrä muissa sanomalehdissä 

tuohon aikaan jo oli laskussa suhteessa muuhun aineistoon. 316 Niitä olikin melkein joka 

numerossa. Jo lehden ensimmäisessä numerossa toimittaja puki lehtensä tavoitteet ja 

toiminta-ajatuksen runomuotoon. ”Ain ollen totinen—Rehellinen oikia ja puhdastuntoinen 

– Mä köyhääkin kuin rikasta, kohtelen hellästi – Ain viikon päästä vähintäin, Tuon uudet 

sanomat”: Viimeinen säkeistö kuului näin: 

                                                 
311 Kauranen 2013, 39. Tässä olen käyttänyt Anna Kuisminin tekemää jaottelua, jonka Kaisa Kauranen 
esittelee. 
312 Kauranen 2013, 48. 
313 Luukkanen 2016, 464. 
314 Luukkanen 2016, 482 - 483. 
315 Se ihana Ulla seikkaili numeroissa 2-8, 10 - 11, 13 - 14 ja 16/1866. Abel Wartiaisen Sormus julkaistii-
lehdissä 20 - 22/ 1866 ja 2,4-12/1867. J. Haanpään Sulhoin vaali 8-9/866. 
316 Landgren 1988, 395. 
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Mä lemmestäkin laulelen 

ja Suomen sulosta 

Mä murheestakin hyräilen 

Ja taasen ilosta 

Mä jaloudesta juttelen  

Pohjolan poikien 

Mä kansan ääntä kuuntelen 

Siveyttä suosien.317 

 

Kuten JOUKO VAHTOLA huomauttaa, runot eivät ehkä olleet riimiltään kovin 

korkeavireisiä, mutta osoittivat Rännärin harrastusten monipuolisuutta.318 Myös Amerikassa 

Johan Rännäri kirjoitti kalevalaisen runon (ks. liite 1), joka alkaa minämuodossa, mutta siirtyy 

sitten käyttämään pronominia he. Runo sisältää yhteiskunnallista kritiikkiä, mutta päättyy 

toiveikkaasti. 

 

Johan Rännäri julkaisi myös muutamia pieniä kaunokirjallisia teoksia. Limingan kaudella 

syntyivät ”Jaloluontoinen vaimo taikka kertomus yhden avioparin merkillisistä elämänvaiheista”(1860) 

ja ”Palestina eli Kanaan maa, jossa meidän kallis vapahtajamme Herra Jesus Kristus syntynyt, elänyt ja 

kuollut on” (1863). Kuopiossa Rännäri julkaisi kirjasen keisari Aleksanteri II:n 

elämänvaiheista(1880) sekä Iwar Jordan Wäänäsen elämäkerran(1883). Viime mainittu ja 

”Huwittawaista lukemista kansalle” julkaistiin nimimerkillä J. Suomela.   

 

Nimimerkillä kirjoittaminen oli 1800-luvulla tyypillistä, ellei kyseessä ollut ”suuri mestari”  

kuten Topelius, joka saattoi julkaista jopa historiallisia romaaneja omalla nimellään. 

Anonyymiys oli J. V. Snellmanin Saimassa ilmestyneen artikkelin mukaan jopa suotavaa 

aloitteleville kirjoittajilla kaunokirjallisten tekstien yhteydessä, mutta yhteiskunnallisia 

näkemyksiä esitettäessä oman nimen käyttö toi vastuuta ja vaikutusvaltaa.319 Johan Rännärin 

tapauksessa nimimerkki J. Suomela oli yleisesti tiedetty hänen nimimerkikseen jo varhaisista 

vuosista alkaen. Tämän paljastavat useat sanomalehdet. 

 

Palestiina eli Kanaan maa painettiin Johan Bergdahlin kirjapainossa ja hänen kirjakaupassaan 

                                                 
317 ”Pohjan-Tähden tilaajille ja lukioille”. Pohjan-Tähti 1.8.1866. 
318 Vahtola 1977, 265. 
319 Grönstrand 2006, 87. 
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se oli myynnissä. Kirjan alaotsikkona luki Oppineiden kirjoituksista etsinyt ja kokoillut J.Rännäri. 

Uskonnollista kirjallisuutta oli sopivaa julkaista omalla nimellä. 

 

Keisari Aleksanteri II oli Johan Rännärille ehdoton auktoriteetti. Keisariin kohdistuneen 

epäonnistuneen murhayrityksen jälkeen keväällä 1866 joukko talonpoikia Limingan, Oulun 

ja Muhoksen pitäjistä kokoontui Holapan ravintolassa Oulussa iloitsemaan ja 

keskustelemaan keisarin hengen pelastumisesta. Tilaisuudessa Johan Rännäri piti 

maljapuheen aloittaen sen sanoilla ”kunnioitettavat maanmiehet” ja kiittäen sitten Jumalaa 

armollisuudesta, kun  

 

”- - pelasti armollisen Suuriruhtinaamme. Me iloitsemme sydämissämme ja kannamme syvimmässä 

nöyryydessä ja alamaisuudessa Hänen Majesteettiansa kohtaan rinnassamme iloista, uskollista ja 

kiitollista sydäntä, hywin muistaen niitä suuria hywiä töitä, joita Hänen Majesteettinsa Keisari Aleksander 

II:nen on maallemme ja kansallemme jo osoittanut sekä mitä wielä häneltä toiwoa  woimme! 

 

Onnen ja pitkän iän toivotuksen jälkeen Rännäri kohotti ilomaljan, johon läsnäolijat 

kirjoittajan mukaan rakkautta ja kiitollisuutta tuntien yhtyivät huutaen: ”Eläköön Keisari ja 

hänen wapaamielinen sydämensä!” 320  Johan Rännäri ei näytä olleen yksin ehdottoman 

uskollisuuden ja kiintymyksen tunteen vallassa. Keisari edusti absoluuttista hyvää ja 

suomalaisten oli lupa odottaa häneltä viisaita päätöksiä. Vaikka Rännäri joutuikin pian 

pettymään keisarin päätökseen koskien sensuuria, se ei näytä vähentäneen hänen uskoaan 

keisarin edustamaan esivaltaan ja sen erehtymättömyyteen. 

 

 Keisarin murhan on täytynyt olla kova isku uskolliselle alamaiselle. Kenties Johan Rännäri 

purki omaa tuskaansa kirjoittaen faktoihin pyrkivän selontekonsa tapahtumasta. Tärkeimmät 

tiedot keisari Aleksander II:sen murha-kuolemasta, murha-osallisten tutkinnosta ja tuomiosta, keisari-

vwainaan hautaamisesta ynnä muista tämän kamalan tapahtuman kanssa yhteydessä olewiasta asioista. 

Omain tietojen  ja Aikakauskirjain johdosta koonnut Johan Rännäri, kustantanut W. Lindman.321  

Vuotta aiemmin hän oli julkaissut kertomuksia keisarin elämänvaiheista kirjasen, joka sai 

nimekseen Riemujuhlan – sankari. 

 

Jaloluontoinen vaimo oli Rännärin mukaelma tarinasta. Saksalaissyntyinen Wiljam Assan, jonka 

                                                 
320 ”Oulusta”.SWL 26.5.1866. 
321 ”Kirjallisuutta”. Sanomia Turusta 4.6.1881. 
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saksalainen vanha sotilasisä luovutti Lontoossa kasvattivanhemmille, kihlasi rikkaana 

kauppiaana sotilaantyttären Hilman. Mies laittoi kihlattunsa kouluun ja lähti itse kolmeksi 

vuodeksi merille kaupan tekoon. Hilma osoittautui neuvokkaaksi ja oppivaiseksi tytöksi, joka 

oppi paitsi perinteiset säätyläisnaisille sopivat asiat, myös rekennusmestarin ja sotilaan 

ammatit. Assan nai Hilman, mutta löi sittemmin vetoa vaimonsa uskollisuudesta. Vilpillä 

vedon toinen osapuoli sai haltuunsa Assanin omaisuuden ja tämä antoi matruuseilleen 

käskyn tappaa petolliseksi todistettu vaimo. Hilma lähti Ranskaan sotilasuralle mieheksi 

pukeutuneena ja eteni everstiksi. Onneton Assan palasi merille, mutta ajautui hänkin 

armeijaan Ranskaan. Aviopuolisoiden tiet kohtasivat ja petoksentekijät saivat ansionsa 

mukaan, mutta Hilma paljasti itsensä miehelleen vasta näiden vaiheiden jälkeen. Hilma antoi 

anteeksi sekä miehelleen että petolliselle kamarineidilleen. Kumpikin erosi Ranskan 

armeijasta ja mies peri vaimonsa ansaitseman everstinarvon. Onnellisina ja jumalaa 

pelkäävinä he elivät onnellisina lopun elämänsä. 

 

On vaikea tietää, miksi Johan Rännäri oli valinnut tämän kertomuksen muokattavakseen. 

Teemat tarinassa ovat hänelle läheisiä: uskonnollisuus ja uskollisuus henkilöiden toiminnan 

taustalla, sotilasura nostamassa yhteiskunnallista asemaa ja sivistyksen sekä koulutuksen 

hankkiminen nostamassa neitseellistä nuorta mieltä kohti yhteisön kunnioitusta. Myöskään 

naisen kyvykkyyden nostaminen miehen rinnalle ja ylikin ei ole vierasta Rännärin ajattelulle, 

kuten jo on mainituksi tullut. Kirja ilmestyi vuonna 1860, mutta siitä otettiin useita painoksia 

vielä postuumisti. 322  Tarinan alkuperä saattaisi hyvinkin olla sanomalehden 

jatkokertomuksessa, koska monet kansanihmiset saivat Katja Seudun mukaan ensimmäiset 

kaunokirjalliset vaikutteensa juuri sanomalehdistä, ja heidän heidän novellejaan myös 

julkaistiin niissä.323  

 

Johan Rännäri ei kirjoittajana tutkimukseni mukaan koskaan viitannut lukemaansa kirjaan, 

vaan hänen lähteinään ja innostajinaan toimivat sanomalehdissä julkaistut kirjoitukset. Silti 

hän oli epäilemättä lukenut paljon hengellistä kirjallisuutta, koska se oli ollut sallittua 

pitempään ja se oli pitkään suurin ryhmä suomenkielistä kirjallisuutta. Julkaisemalla pieniä 

kirjasia kansan huvitukseksi, hän halusi innostaa ”yhteistä kansaa” nimenomaan kehittämään 

omaehtoista lukemista. Innokas lukija tarttuisi myös sanomalehtiin ja tulisi tietoisemmaksi 

kansallisuudestaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan. 

                                                 
322 Kuopion kaupunginkirjastossa on nide, jonka painovuosi on 1923. 
323 Seutu 2013, 306. 
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Viimeisimmät julkaistut tekstinsä Johan Rännäri julkaisi Yhdysvalloissa. Tyylilaji oli  

päiväkirjanomainen. Matkakirjeessään Amerikasta hän kuvasi arkisia asioita matkansa 

varrelta, mutta avasi niissä myös tunteitaan. Rännäri kertoi ”weikoille”, kuinka perille 

päästyään ja kärsittyään pitkän ja vaivalloisen matkan vaivat, hän tunsi itsensä terveemmäksi 

kuin Suomesta lähtiessään. Ehkä hän aavisti lähtiessään, ettei palaisi, koska kirjoitti: 

”Kyynelsilmin siunasin maata ja mietin, saanko Suomen maata hautani peitoksi.”324 Syystä, 

jota lehtitiedot eivät kerro, Johan Rännäri lähti Minneapolisin kaupungista viiden kuukauden 

puuhakkaan jakson jälkeen ja saapui Etelä-Dakotaan Frederickiin ”vaikeroiden huonoa 

terveydentilaansa.” Hän kuoli ”kovia vaivoja kärsittyänsä” kuuden päivän kuluttua, 

15.2.1884.325 Samaisessa lehdessä, jossa edellinen ilmoitus oli, saatiin myös lukea samaisen 

Pikkaraisen nekrologi Johan Rännäristä. Siinä hän totesi näkemyksensä, että Rännäri kuului 

niihin miehiin, joita ei ollut osattu arvostaa heidän eläessään. Kuitenkin jokainen 

kirjallisuutta harrastava henkilö tiesi Pikkaraisen mukaan, että Rännäri oli kansansa sivistystä 

harrastava ja lukeutui niihin ”sankarillisiin kynäilijöihin, jotka miehuutensa ja elonsa nesteen 

uhrasivat kansansa siwistyksen kehitys alttarille”.  Vielä Pikkarainen toteaa, että Johan 

Rännärin vanhassa kotimaassa julkaisemat lukuisat teokset säilyttäisivät hänen nimensä 

”katoamattomana suomalaisessa kirjallisuus kokoelmassa”326. 

 

Suomessa sanomalehdet muistivat Johan Rännärin muistokirjoituksissaan nimenomaan 

sotilasurasta ja arkkiveisuista, mutta totesivat toki hänen kirjoittaneen myös joitakin 

kansankirjasia, vaikka olikin kouluja käymätön. 327  Muutkin sanomalehdet tyytyivät 

julkaisemaan Tapion lyhyen ilmoituksen entisen toimittajansa kuolemasta. Yhtään varsinaista 

muistokirjoitusta en onnistunut löytämään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
324 ”Kirje Amerikasta Suomen weikoille”, Uusi Kotimaa 7.9.1884. 
325 Peter Pikkarainen, ”Kuollut”. Uusi Kotimaa 29.2.1884. 
326 Pieti, Peter Pikkarainen, ”Wainaja”. Uusi Kotimaa 29.2.1884. 
327 ”Suomalainen kuollut Amerikassa”. Tapio 9.4.1884. 
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LOPPULAUSE 

 

Itseoppinut kansankirjoittaja Johan Rännäri nousi aktiiviseksi toimijaksi Krimin sodan 

jälkeen. Ruotusotilas kirjoitti arkkiveisuja, joista hänet tunnettiin laajasti. . Niiden ohella hän 

alkoi kirjoitella sanomalehtiin. Sanomalehdistöstä hän löysi kanavan, jonka kautta saattoi 

tuoda julki suomalaiskansallista ohjelmaansa. Hän eteni maalaiskirjeiden kirjoittajasta 

ammattitoimittajaksi. Hänellä oli sangen laajat tiedot taloudellisista asioista ja historiasta. 

Kirjoituksissaan hän pyrki vaikuttamaan voimakkaasti varsinaiseen kansaan. 

Talonpoikaiskulttuuri oli se alusta, jonka parista hän ponnisti. Kansan valistaminen nousi 

Johan Rännärin ajatuksista päällimmäiseksi. Tähän työhön hän haastoi mukaan 

sivistyneistön ja talolliset.   

 

Nationalismi näkyi Johan Rännärin yhteiskunnallisessa, taloudellisessa, kulttuurisessa ja 

poliittisessa toiminnassa. Hän oli aloitteentekijänä suonviljelysseuran, ehdotonta raittiutta 

vaatineen raittiusyhdistyksen ja kansankirjastojen perustamisessa. Nälkävuosien aikaan hän 

toimi myös työhuoneen hoitajana. Tässä työssä hän toteutti jo aiemmin sanomalehdissä 

esittelemiään ajatuksia, joiden mukaan yhteiskunnan oli lakattava taluttamasta kansaa 

armopaloja heitellen. Puutteen alaiset saisivat suojan ja ruokaa omaa työpanostaan vastaan. 

Rännäri oli paitsi kiihkeä fennomaani, uudistusehdotuksissaan usein liberaali-radikaali. 

 

Johan Rännäri näki suomen kielen väylänä nostaa Suomi kansakuntien joukkoon. Suomen 

kieli erotti maan Ruotsista ja määritti Suomen valtiollista erillisyyttä Venäjästä. 

Suomalaistamispolitiikka johti Rännärin kohdalla syvään vihaan ruotsinkielisiä kohtaan. 

Heidät hän näki isänmaan pettureina ja vaati etenkin virkamiehistöä papisto mukaan lukien 

opettelemaan viipymättä kansan kielen. Suomen kielen asemaa oli parannettava uuden lain 

määräämällä tavalla ja sitä kautta myös pääväestön asema paranisi.  

 

Myös kansan itsensä oli Rännärin mukaan herättävä vuosisataisesta unestaan. Sen oli 

luovuttava laiskuudesta, tartuttava lain suomaan tilaisuuteen ja vieläpä itse selvittävä 

surkeista oloista luopumalla vanhoista ennakkoluuloista. Maahan oli saatava suomenkielisiä 

kouluja ja lukuhaluinen kansa. Lapset oli päästettävä koulunpenkille ja kunnallishallinto 

uudistettava, jotta kansa pääsisi ottamaan vastuuta elämästään. Osallistumalla kansa olisi 

mukana rakentamassa kansakuntaa 
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Keisari ja J. V. Snellman olivat ehdottomia auktoriteetteja Johan Rännärille, joka ei koskaan 

menettänyt luottamusta kumpaankaan. Ennakkosensuurin palauttaminen vesitti Rännärin 

mukaan lehdistön tehtävää, joka oli toimia kansan äänenä. Sananvapaus oli toteutunut 

määräaikaisessa painovapauslaissa, ja se oli hänelle kansan hengellisen elämän ja valistuksen 

mitta. Lehdistön tuli levitellä iloa, hyötyä ja huvitusta sekä pitää kansa valveilla. 

 

Rännäri itse ei sensuurin kohteeksi juuri joutunut. Tämä lienee johtunut siitä, että hänen 

kirjoituksensa olivat kautta linjan valtiollisesti uskollisia esivallalle ja lisäksi hyvin 

uskonnollisia. Uskonnollisuus ei estänyt Rännäriä rikkomasta yhteiskunnan olemassa olevia 

rakennelmia. Kristillisyys ja isänmaallisuus olivat hänen taustaideologioitaan kaikessa 

toiminnassa. Johan Rännäri piti pienten lasten yksityisiä kouluja ja kiertokouluja niillä 

paikkakunnilla, joilla eli. Näiden kokemustensa seurauksena hän kirjoitti oman aapiskirjansa, 

jonka kantavana osana oli kristinoppi. 

 

Kansankirjasissaan Johan Rännäri pyrki ensisijaisesti lisäämään kansan lukuhalua. Hän 

kirjoitti erityyppisiä aineistoja. Kertomuksiin liittyi opetus tai muu kansanvalistuksellinen 

näkökulma. Runot ja arkkiveisut olivat enemmän tiedonvälitystä ja yhteisöllistä keskustelua 

kuin taidelyriikkaa. Niiden suosiosta kertoo se, että monesta niistä otettiin useita painoksia. 

 

Rännäri näytti rikkoneen rajoja. Hän toimi yhteisöissään säätyläisten rinnalla prosesseissa, 

joita voi kutsua modernisaatioksi ja kansakunnan rakentamiseksi. Yhteiskunnallinen ja 

taloudellinen muutos muokkasivat sitä tehtävää, jota Johan Rännäri mitä ilmeisimmin koki 

tekevänsä antaen lisää tilaa toimia. Säätyrajat rikkoontuivat ja omakohtaisella innostuksella 

hän pystyi vaikuttamaan kansanopetukseen ja – valistukseen, fennomaanisen puolueen 

ajatusten esittelemiseen ja raittiuden vaatimiseen. Hänellä oli selkeästi itseilmaisun halu. 

Kirjoittamisen motiivit kietoutuivat toisiinsa, mutta tavoitteena oli saada tekstit muidenkin 

luettaviksi. 

 

Johan Rännärin aikalaisissaan aiheuttamat reaktiot olivat moninaiset.  Pyrkimys vaikuttaa 

yhteiskunnallisesti ja yhteisössään sekä kirjallisesti että konkreettisilla teoilla, aiheutti 

vastustusta. Hän oli monessa asiassa edellä aikaansa, joten hän joutui oppositioon. Rännäriä 

pidettiin kiihkoilijana ja tosikkona, hänen epäkohtiin esittämiään ratkaisuja liian radikaaleina. 

Toisaalta hänen kirjoituksiaan julkaistiin ja luettiin paljon. Tämän vahvistaa se, että yleisesti 

tiedettiin, kuka hänen käyttämiensä nimimerkkien takana oli.  
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Johan Rännäri kääntyi kypsällä iällä lestadiolaiseksi, vaikka oli aiemmin heitä kovin sanoin 

arvostellut. Jo ennen tätä hän oli lopettanut sanomalehtiin kirjoittamisen. Kirjakaupoissa 

myytiin hänen aiemmin kirjoittamiaan kirjoja. On ilmeistä, että hänen lähtönsä Amerikkaan 

liittyi lestadiolaisiin. Hänet oletettavasti kutsuttiin innostamaan amerikansuomalaiset 

perustamaan suomenkielisiä kouluja. Tästä tuli Johan Rännärin viimeinen tehtävä ja siinä 

hän lähteiden perusteella onnistui. 

 

Johan Rännärin monipuolisuus yllätti. Mielenkiintoista ja tutkimisen arvoista olisi vielä 

laajemmin perehtyä, kuinka yleistä oman aapiskirjan tuottaminen oli kansankirjoittajien 

parissa. Toinen asia, joka vaatisi lisäselvitystä, oli Rännärin kynän vaikeneminen 

herätysliikkeeseen liittymisen yhteydessä. Oliko kyseessä Rännärin oma kriisi, vai kielsikö 

lestadiolaisuus maallisiin asioihin kantaa ottamisen? 

 

Johan Rännäri kuuluu siihen kansanoppineiden viitekehykseen, joilla oli tarve ja halu tarttua 

kynään. Hän toimi aktiivisesti ja päämäärätietoisesti tuoden omat mielipiteensä ja 

kokemuksensa julki pyytämättä anteeksi alhaista syntyperäänsä.  
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LIITE1  

 

 

 Suomalaisen hyräily Amerikasta 

 

Olen outo muukalainen 

Suomesta syntyperäisin 

Suomen poikanen poloinen 

Tullut tänne tuonempata 

Itäisen ilman alalta 

Pohjan pitkältä perältä 

Lapin raukoilta rajoilta 

Kansan kaunihin seasta 

Suomen köyhästä kodosta 

Tullut aaltojen ajolla 

Laiwan suuren kantehilla 

Amerikan ahoille 

Wiljamaille mainioille 

Wapauden wainioille 

Opin oiwan tupasille 

Koulujen kotipesille 

Tänne myöskin monta muuta 

Ennen on jo ennättänyt 

Jotka on onnensa perille 

Saapunehet Suomestamme: 

Heille jo koittaapi kowasti 

Ajat aiwan autuahat 

Ansion epälukuiset 

Kuin on miehuus matkassansa 

Taito miehuuden takana 

entehet epäluuloiset 

Suhteen entisen emonsa 

Hywää heille ennustawat 



 

2 

 

Entisen kurjan kotonsa 

Jossa työnsä ja hikensä 

Kaikki raukesi risoiksi 

Kaikki karsiksi katosi 

Kaikki pakkanen porotti 

Halla ryösti ryhmimalla 

Weroherrat heilumatta 

Pappein saatawat samalla 

Ryöstön kautta kannettiin 

Sielun paimenen pesähän 

Howiloihin hohtawiin 

Joissa kansan kuihtumalla 

Papit paksuina eläwät 

Rehtewina röhjöttäwät 

Siel`on myöskin sitä paitsi 

Suuri lauma laiskureita 

Noita herra hempukoita 

Wirkamiehiä monia 

Jotka jonni joutilaina 

Syöwät leipänsä lewossa 

Huoletonna, hermotonna 

Kansakunnan kurjuudeksi 

Wiimein tuohon tuskastuwat 

Suomen poikaset poloiset 

Pannen pillit pussihinsa 

Lähtewät he länttä kohden 

Taka Atlandin ajolle 

Jossa löytäwät lopuksi 

Työtä lujaa tehdäksensä 

Leiwän runsaan syödäksensä 

Rauhan rakkaan saadaksensa.328 

 

 

                                                 
328 ”Suomalasen hyräily Amerikassa”. Uusi Kotimaa 9.11.1884. 
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