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Johdanto 

 

Nykyajan tietoyhteiskunnissa informaatiovaikuttaminen ja propagandan levittäminen 

on helpottunut merkittävästi. Uuden informaatioteknologian aikakautena tiedon 

määrä ja sen välitön siirtyminen maailman toiselta laidalta toiselle ovat muokanneet 

ihmisten maailmankuvia merkittävällä tavalla. Tiedon määrän kasvaessa myös 

informaatiolukutaidon puute on kasvanut. Informaatiotulva on heikentänyt yksilön 

kykyä arvioida välitetyn tiedon merkitystä ja sen luotettavuutta.1 

Propaganda käsitetään usein negatiivisena asiana. Propagandaa voidaan kuitenkin 

käyttää myös esimerkiksi yhteiskunnalle suunnattuihin positiivisiin tarkoitusperiin 

kuten valistustyöhön. Tästä voidaan nostaa esimerkiksi päihteitä vastaan käyttöön 

otettu valistustyö, joka yleensä täyttää propaganda käsitteen kriteerit. Vaikka 

propaganda onkin noussut ajankohtaiseksi aiheeksi nykyisissä 

informaatioyhteiskunnissa, on syytä muistaa, että propagandaa on ollut aina. 

Informaation valinta, yleisen mielipiteen hallitseminen tai käyttäytymisen manipulointi 

ovat yhtä vanhoja kuin kirjoitettu historia. Ihmisen halu vaikuttaa toisen ihmisen 

mielipiteisin ja toimintaan jonkin edun saavuttamiseksi voidaankin nähdä yhtenä 

inhimillisenä attribuuttina.  

Ihminen luo maailmankuvansa omien mielipiteidensä kautta. Mielipiteiden taustalla 

vaikuttavat ihmisen maailmaa yksinkertaistavat mielikuvat, jotka ovat laajempia ja 

pitkäaikaisempia kokonaisuuksia kuin niistä johdetut mielipiteet. Mielikuviin sisältyy 

luokitteluun perustuvaa arvoväritteisyyttä sekä stereotypioita, ja ne kantautuvat 

kulttuurissa sukupolvelta toiselle. Tämän vuoksi niillä on suuri jatkuvuus.2 Miten 

Ihmisen mielikuvat sitten muuttuvat? Syynä voi olla esimerkiksi erittäin voimakas 

maailmankuvaa järkyttävä tapahtuma tai pitkän ajan kuluessa tapahtuva informaation 

syöttö. Myös ihmisen tarve ryhmäytyä johtaa erilaisten mielikuvien luomiseen. Tästä 

esimerkkinä on oman ryhmän sisäinen samanlaisuus vastaan muiden ryhmien 

erilaisuus. Ihminen poimii tiedostamattaan kaikesta informaatiosta juuri ne seikat, 

                                                      
1
 Ojaranta 2011, elektr. dokumentti; Taylor 2003, 321. 

2
 Brown 1963, 37–57. 
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jotka tukevat hänen omia mielikuviansa. Mielikuvia muuttamalla propagandisti pyrkii 

muuttamaan kohteensa mielipiteitä, joilla taas on suora yhteys kohteensa 

maailmankuvan luomiseen.3 Tehtävä on siis propagandan tekijälle kaikkea muuta kuin 

helppo. 

Suomen suuriruhtinaskunnassa suomalainen mielipidevaikuttaminen tapahtui 

sanomalehdistön, kirjallisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Venäjän 

imperiumin asettamasta ennakkosensuurista huolimatta suuriruhtinaskunnassa 

onnistuttiin luomaan ajatus Suomesta ja suomalaisuudesta. Johan Ludvig Runebergin 

teos Fänrik Ståls sägner oli tärkeässä asemassa kansakunnan luomisprosessissa. Se 

tavoitti kansan syvät rivit aina säätyläisistä rahvaaseen, mitkä ottivat teoksen avosylein 

vastaan. Onkin syytä kysyä, miten Runeberg onnistui konstruoimaan teoksessaan 

Suomen sekä suomalaisuuden ja miten runoissa näkyy propagandistin kynänjälki. 

Tässä työssä tutkin Johan Ludvig Runebergin kirjoittamaa runokokoelmaa Vänrikki 

Stoolin tarinat propagandan näkökulmasta. Tämä Suomen sotaan keskittyvä 

runokokoelma ilmestyi kahtena eri runosarjana. Ensimmäinen sarja ilmestyi vuonna 

1848 ja toinen vuonna 1860. Suomalaisen identiteetin synnyttämiseen ja 

kansallistunteen herättämiseen keskittyvä teos kanonisoitui myös Suomen sodan 

todelliseksi historiaksi. Tämän mahdollisti teoksen käyttö kouluopetuksessa, jossa 

Tarinoita opeteltiin ulkoa suurella antaumuksella.4 Faktaa ja taiteellisen vapauden 

varjolla luotua fiktiota sisältävä teos antaa mahdollisuuden perehtyä runoilijan 

mielikuvaan Suomen sodasta ja siihen osallistuneista henkilöistä. Samalla se syväluotaa 

Runebergin ajatuksia Suomesta ja suomalaisuudesta. 

 

Tutkimustilanne 

 

Johan Ludvig Runebergin elämää ja hänen kirjallista tuotantoaan on analysoitu eri 

tieteenaloilla monista eri näkökulmista. Tutkimukseni oikeutus perustuu sille 

näkemykselle, että teosta ei ole aikaisemmin tutkittu propagandan näkökulmasta. 

                                                      
3
 Brown 1963, 58–81. 

4
 Wrede 1988, 14. 
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Runoilijan työkalupakista löytyy mittava määrä propagandistille tyypillisiä työkaluja, 

joiden avulla hän pyrki vaikuttamaan lukijansa mielikuviin, mielipiteisiin ja 

maailmankuviin. 

Propagandatutkimuksen osalta nojaan pääosin JAMES A.C. BROWNIN kirjaan 

Techniques of Persuasion (1963), GARTH S. JOWETTIN ja VICTORIA O´DONNELLIN 

teokseen Propaganda and persuasion (2015) ja PHILIP M. TAYLORIN teokseen 

Munitions of the mind, A history of propaganda from the ancient world to the present 

day (2003). Näiden tutkimusten avulla pyrin muun muassa propagandakäsitteiden 

määrittelemiseen. Teokset syväluotaavat propagandan historiallista kehitystä ja 

avaavat lukijalleen propagandan yleisiä teoreettisia piirteitä. Esille nousevat myös 

propagandan eri keinot ja lajit sekä retoriikka ja diskurssit osana propagandaa. Nämä 

tutkielmat antavat oivat työkalut tutkia Vänrikki Stoolin tarinoita propagandistisena 

tuotteena. Käytän edellä mainittujen tutkimuksien ohella myös elektronista aineistoa, 

joka löytyy Changingminds.org internet-sivustolta.  Tämä portaali keskittyy 

propagandatutkimukseen ja sen avulla täsmennän muun muassa erilaisia propagandan 

keinoja, joita runoilija käyttää teoksessaan. 

Suomen sodan tapahtumahistorian osalta käytän JUSSI T. LAPPALAISEN, LARS ERICSON 

WOLKEN ja ALI PYLKKÄSEN kirjoittamaa teosta Suomen sodan historia 1808–1809 

(2008). Tämän lisäksi olen valinnut MARTIN HÅRDSTEDTIN tutkimuksen Suomen sota 

1808–1809 (2007). Nämä teokset ovat uutta tutkimusta ja varsin kattavia esityksiä 

Suomen sodasta. Olen valinnut vertailumielessä suomalaisen ja ruotsalaisen 

tutkimuksen, koska niiden näkökulmat saattavat poiketa toisistaan. Yksittäisten 

taistelukuvauksien ohella teokset käsittelevät Euroopan suurvaltapolitiikkaa, jonka 

kyydissä Ruotsi tempautui mukaan sille tappiolliseen sotaan. Kirjoittajat nostavat esille 

myös sotilaat ja siviilit sekä heidän elämänsä Suomen sodan keskellä. Näin ollen edellä 

mainitut teokset antavat mahdollisuuden analysoida Runebergin luomia 

henkilöhahmoja ja heidän toimiaan myös historiallisen faktan näkökulmasta. JUKKA 

KOKKOSEN ja JUKKA PARTASEN toimittama Rajamaakunta ja sota (2009) keskittyy 

muun muassa Ruotsin ajan sotilaskarkuruuteen, jota käsittelen myös omassa 

tutkimuksessani. 
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Suomalaisen identiteetin luomiseen keskittynyt sankarieepos Vänrikki Stoolin tarinat 

on poikinut monta teosta, jotka selittävät runojen historiallista taustaa. Näistä olen 

valinnut käyttööni JOHAN WREDEN Se kansa meidän kansa on; Runeberg, vänrikki ja 

kansakunta (1988) ja OSKAR NOUSIAISEN Vänrikki Stoolin maailma; runojen elämää ja 

taustaa (1961). Runojen syntyajankohtiin ja runojen sisältöjen tulkintaan keskittyvät 

teokset rakentavat kuvan Runebergin maailmankuvasta ja hänen kirjallisista 

esikuvistaan. Vaikka Vänrikki Stoolin tarinoiden selittävät teokset poikkeavatkin 

tutkimukseni näkökulmasta, antaa runojen sisältöön keskittynyt aikaisempi tutkimus 

kuitenkin mahdollisuuden vertailuun ja uudenlaiseen tulkintaan. On kuitenkin syytä 

muistaa, että runojen tulkinta on aina subjektiivista. Omat tulkintani tulevat 

todennäköisesti poikkeamaan tuntuvasti Wreden ja Nousiaisen vastaavista. 

MATTI KLINGEN Poliittinen Runeberg (2004) on keskeisessä asemassa työni 

tutkimuskirjallisuudessa. Sen avulla perehdyn Runebergin elämään ja poliittisiin 

aatteisiin. Klinge avaa kirjassaan Runebergin aikaista yleiseurooppalaista aatekehitystä 

ja niitä historiallisia tapahtumia, jotka omilta osiltaan muokkasivat Runebergin 

poliittista aatemaailmaa. Nämä aatteet löytyvät Vänrikki Stoolin tarinoiden runoista, 

joskin ne ovat piiloutuneet taiteellisen vapauden kaapuun. Runebergin 

propagandistiset tavoitteet kumpuavat juuri näistä aatteista, joten tutkimukseni 

kannalta niiden esille tuominen on keskeistä. Klinge kuvaa Runebergin pääosin 

konservatiivina, joka oli lojaali Venäjän imperiumin alamainen. Tulen tutkimuksessani 

esittämään, että asia ei ollut aivan näin yksiselitteinen. Runebergin aatemaailma 

muuttui vuosien saatossa, ja tämä näkyy selvästi kahden runosarjan välillä. 

Runeberg julkaisi Vänrikkien ensimmäisen runosarjan Euroopan hulluna vuotena 1848, 

jolloin vallankumoukselliset aatteet sytyttivät levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia 

ympäri Eurooppaa. Tässä vaiheessa runoilijasta on löydettävissä juuri se 

konservatiivinen Venäjän imperiumin alamainen, josta Klinge kirjoittaa Poliittisessa 

Runebergissä. Vänrikkien toinen runosarja ilmestyi 1860, jolloin sensuurin tiukka ote 

oli hetkellisesti herpaantunut Suomen suuriruhtinaskunnassa. Lisäksi Venäjän 

keisarikunta oli kärsinyt raskaan tappion vuonna 1856 päättyneessä Krimin sodassa, 

minkä seurauksena sen imperiumin mahtiasema Euroopassa alkoi horjua. Uusi keisari 

Aleksanteri II aloitti Krimin sodan jälkeen valtakunnassaan reformit, joiden avulla 
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alettiin korjata Venäjän valtion heikkouksia. Runosarjojen ilmestymisvuosien välinen 

aika vaikutti huomattavasti Runebergiin ja sitä kautta myös Vänrikki Stoolin tarinoiden 

toiseen osaan. 

OSMO JUSSILAN massiivinen teos Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1917 (2004) 

kertoo Suomen suuriruhtinaskunnan oikeudellisesta asemasta ja sen kehityksestä 

Venäjän keisarikunnassa vuosina 1809–1917. Jussilan teoksen avulla kykenen 

hahmottamaan sen poliittisen ilmapiirin, joka Suomessa vaikutti läpi autonomian ajan. 

Tutkimus tarkastelee Suomen suuriruhtinaskuntaa kiinteänä osana Venäjää, ja 

vertailemalla Suomea muihin Venäjän autonomisiin alueisiin Jussilan teos antaa 

erinomaisen kuvan Venäjän imperiumin sisä- ja ulkopolitiikasta vuosien 1809 ja 1917 

välillä. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa Vänrikkien naishahmot ovat jääneet vähälle huomiolle. 

Opetushallituksen julkaisema ja MARJA-LIISA VISANNIN toimittama opetuksen 

teemajulkaisu Kansakuntaa rakentamassa – Autonomian juhlaa, Aikamatkoja, kuvia ja 

kohtaamisia (2009) sisältää LEENA KIRSTINÄN artikkelin Maa, nainen ja rakkaus – 

Vänrikki Stålin tarinoiden naiset. Tämä artikkeli nostaa esiin uusia ajatuksia ja 

näkökulmia oman tutkimukseni kolmanteen päälukuun, joka käsittelee eepoksen 

naishahmoja. Propagandan näkökulmasta tarkasteltuna naishahmojen rooli Vänrikki 

Stoolin tarinoissa on merkittävä. Runebergin luoma Suomi henkilöityy runoissa viiteen 

naishahmoon, jotka kasvavat ja kehittyvät runosarjojen saatossa. Ajatus naisesta 

kansakunnan kuvaajana ei kuitenkaan tuohon aikaan ollut mitenkään poikkeava. 

JOHANNA VALENIUKSEN väitöskirja Undressing the Maid, Gender, Sexuality and the 

Body in the Construction of the Finnish Nation (2004) pureutuu Suomi-neidon 

käsitteeseen ja siihen, miten tuota käsitettä käytettiin Suomen kansakunnan 

luomisessa. IDA BLOM, KAREN HAGEMANN JA CATHERINE HALL ovat toimittaneet 

teoksen Gendered nations; nationalisms and gender order in the long nineteenth 

century (2000), joka pureutuu sukupuolen merkitykseen kansakuntien kehityksessä. 

Teos hakee vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Oliko kansalaisten 

velvollisuudet ja oikeudet samat sukupuolesta riippumatta? Minkälainen 

monimutkainen suhde vaikutti nationalismin ja feminismin välillä? Minkälaisia olivat ne 
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kriittiset hetket, jotka johtavat kansakunnan muodostumiseen? Entä vaikuttiko 

sukupuoli näihin hetkiin? 

Edellä mainitut teokset ovat keskeisiä tämän tutkimuksen kannalta, mutta vain osa sitä 

laajaa tutkimuskirjallisuuden joukkoa, jonka avulla pystyn luomaan tutkimukseeni sen 

kulttuurisen kontekstin ja ne reunaehdot, joiden puitteissa Johan Ludvig Runeberg 

konstruoi propagandistisen runokokoelmansa Vänrikki Stoolin tarinat. 

 

Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet 

 

Tutkimusongelmat olen asettanut seuraavien kysymyksien ympärille:  

 Mitä propagandalle tyypillisiä piirteitä Vänrikki Stoolin tarinat sisältää?  

 Mitä propagandan eri keinoja Runeberg käytti?  

 Minkälaisia tavoitteita tällä propagandalla oli?  

Käytän tutkimuksessani Taylorin, Jowettin ja O´donnellin määritelmiä propagandasta. 

Tällöin keskiöön nousevat tietoisuus ja suunnitelmallisuus propagandan tekemisestä 

sekä selkeä tavoite, joka propagandan avulla pyritään saavuttamaan.5 Tämä rajaa 

tiedostamattomasti synnytetyn sekä tahattomasti luodun propagandan tutkimukseni 

ulkopuolelle. Propaganda käsitteen määritelmä voidaan tiivistää seuraavasti: 

tiedostettu teko, jolla yritetään vaikuttaa henkilön mielipiteisiin ja toimintaan halutun 

päämäärän saavuttamiseksi. Propagandan avulla ihmistä ohjaillaan huomaamatta niin, 

että tämä hyväksyy tekonsa eikä koe toimivansa vastoin omaa tahtoaan. Toimiva 

propaganda ei ole valehtelua vaan muunneltua totuutta.6 

Propaganda termi nousi esille ensimmäistä kertaa vuonna 1622, jolloin paavi Gregorius 

XV perusti Sacra Congregatio Christiano Nomini Propaganda järjestön. Sen 

tarkoituksena oli levittää katolilaisuutta maihin, jotka olivat vailla kristinuskoa sekä 

puolustaa katolilaisuutta maissa, jotka olivat protestanttien vaikutuksen alaisina. Tämä 

                                                      
5
 Jowett—O´Donnell 2015, 7—15. 

6
 Taylor 2003, 3—6. 
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lähetystyötä tehnyt järjestö loi perustan niille moderneille strategioille ja metodeille, 

joiden avulla pyritään vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen.7  

Tulen työssäni osoittamaan, että Runeberg oli paitsi runoilija myös taitava 

propagandisti. Kansallishymnimme ensimmäinen säkeistö osoittaa, että sana Suomi ei 

ole välttämätön kansamme ja maamme määrittelemisessä.  

Vårt land, vårt land, vårt fosterland, 

ljud högt o dyra ord! 

Ej lyfts en höjd mot himlens rand, 

ej sänks en dal, ej sköljs en strand, 

mer älskad an vår bygd i nord, 

än våra fäders jord.8 

Runoilija luo Tarinoissa kuvaa Suomesta ja suomalaisuudesta tavoilla, jotka ovat 

ominaisia propagandalle. Tarinat sisältävät 35 runoa, joiden linkittyminen toisiinsa 

luovat lukijalleen kuvan paitsi tappiollisesta sodasta myös omalaatuisesta Suomesta ja 

sen jalosta kansasta. 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Käytän alkuperäisen tekstin kääntämisessä apuna PAAVO CAJANDERIN nimiin9 

merkittyä suomennosta, josta ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1877. Tässä 

tutkimuksessa käytän kyseisen suomennoksen muuttumatonta painosta vuodelta 

1931. Tämän lisäksi käännökseni tukeutuu emeritusprofessori TEIVAS OKSALAN 

suomennokseen, joka ilmestyi vuonna 2008. Kirjallisuuteen ja aatehistoriaan 

erikoistunutta Oksala on suomentanut mittavasti Runebergin tuotantoa. Tässä työssä 

en ota kantaa Runebergin taiteellisiin esikuviin, vaan keskityn Vänrikki Stoolin 

tarinoihin ainoastaan propagandistisena tuotteena.  

                                                      
7
 Jowett—O´Donnell 2015, 81—83. 

8
 Runeberg 2008, 10. 

9
 Suomennos oli suomentajaryhmän aikaansaannos, jonka Cajander tarkisti. 
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Tutkimus etenee systemaattisesti ja koostuu kolmesta pääluvusta. Ensimmäinen 

pääluku keskittyy propagandatekstien yleisiin piirteisiin. Vänrikki Stoolin tarinoista on 

löydettävissä kolme yleistä propagandan piirrettä, jotka kuuluvat 

propagandatutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Propagandateksteille 

tyypilliseen tapaan nämä piirteet luovat sen rungon, jonka päälle propagandistinen 

kokonaisuus voidaan rakentaa.  Tätä propagandistista rakennusprojektia käsitellään 

toisessa pääluvussa, jossa pureudutaan niihin keinoihin, joilla Runeberg loi oman 

narratiivinsa Suomen sodasta. Viimeisessä pääluvussa keskityn Tarinoiden 

naishahmoihin. Naishahmoja sisältävät runot nostavat esille erityisiä teemoja, joita ei 

kokoelman muissa runoissa esiinny. Analysoin Vänrikki Stoolin tarinoiden välittämää 

naiskuvaa synteesillä, jonka olen luonut ensimmäisestä ja toisesta pääluvusta. 

Viimeinen pääluku on jaettu kahteen osaan, koska runoilija on asettanut 

naishahmonsa eri runosarjoihin. Analysoin runosarjojen naishahmot erikseen, jotta 

runojen konteksti nousisi paremmin esille. Nostan Runebergin teoksesta esille 

esimerkkejä, joiden avulla tutkin tekstiä propagandistisena tuotteena. Näiden 

esimerkkien tarkoituksena on edustaa teoksessa esiintyviä toistuvia teemoja ja 

osoittaa lukijalle Runebergin kirjallista viestintää. Tulkintojeni ei ole tarkoitus olla 

täysin ehdottomia vaan propagandan viitekehyksen sisällä tuotettuja analyyseja.  

Tutkimusmetodina on diskurssianalyysi, joka keskittyy kielen käytön analysointiin. 

Koska puhuttu tai kirjoitettu kieli tulkitsee aina ympäröivää todellisuutta, 

diskurssianalyysin avulla kielen käyttö pystytään suuntaamaan viestittäjää 

ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Käytän diskurssianalyysia Runebergin 

sananvalintojen ja niihin liittyvän kontekstin tutkimiseen. Keskityn tekstissä 

arvoväritteisiin ja toistuvasti esiintyviin sanavalintoihin, joilla Runeberg pyrkii luomaan 

lukijalleen erilaisia tunnetiloja. Tavoitteena on ymmärtää tekstin taustalla vaikuttavia 

aatteita, joiden avulla runoilija rakentaa ja hahmottaa käsitystään todellisuudesta. 

Lisäksi nostan esille ne diskurssit, jotka nousevat tekstissä muiden diskurssien 

yläpuolelle niin sanottuun hegemoniseen asemaan. Diskurssianalyysia käyttämällä 

pyrin tuomaan esille myös ne yhteiskunnalliset ja sosiaaliset puitteet, joiden sisällä 

Vänrikki Stoolin tarinat on kirjoitettu. Metodioppaana käytän ARJA JOKISEN, KIRSI 

JUHILAN JA EERO SUONISEN kirjoittamaa teosta Diskurssianalyysin aakkoset. 
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Historiallinen tausta 

 

Suomen sota liittyi kiinteästi Napoleonin sotiin. Vuonna 1807 Ranska oli Napoleonin 

johdolla saavuttanut Manner-Euroopan herruuden ja ainoastaan Englanti, Ruotsi ja 

Portugali jatkoivat vastarintaa. Samana vuonna Napoleon ja Venäjän keisari Aleksan-

teri I solmivat Tilsitin sopimuksen, jonka mukaan Ruotsi oli saatava mukaan brittien 

vastaiseen mannermaansulkuun.  Venäjän tehtäväksi jäi painostaa Ruotsi osaksi kaup-

pasaartoa, jonka avulla britit pyrittiin tukahduttamaan taloudellisesti. Ruotsin kuningas 

Kustaa IV Adolf ei kuitenkaan suostunut liittymään Englannin vastaiseen rintamaan, ja 

näin Venäjä, Tilsitin sopimusta kunnioittaen, oli ikään kuin pakotettu hyökkäämään 

Ruotsiin.10 Sota alkoi siis pakotesotana, joka kehittyi valloitussodaksi sodan edetessä. 

Suomen sota syttyi ilman erillistä sodanjulistusta 21.2.1808, kun venäläiset joukot 

ylittivät Kymijoen.11 Aseet vaikenivat 17.9.1809, jolloin allekirjoitettiin Haminan rauha. 

Tämän rauhansopimuksen seurauksena Ruotsi menetti itäiset lääninsä Venäjälle.12 

Näin Suomesta tuli Venäjän provinssi, Suomen suuriruhtinaskunta. 

Runeberg syntyi Pietarsaaressa 5.2.1804.13 Pohjanmaalta hän muutti Turkuun ja 

valmistui ylioppilaaksi 1822. Tämän jälkeen hän aloitti opinnot Turun akatemiassa.14 

Runebergin sitoi Turkuun myös hänen sukulaissuhteensa. Hänet otti suojelukseensa 

Turun arkkipiispa Jacob Tengström, joka oli Runebergin isän serkku.15 Hän oli aikansa 

mahtimies, jolla oli hyvät suhteet Venäjälle. Suhteensa Tengström oli luonut 

aikalaistensa mielestä kyseenalaisesti kääntymällä välittömästi venäläisten puolelle 

näiden marssiessa Turkuun maaliskuussa 1808.16 Tengström ei ollut ainoa aikansa 

auktoriteetti, joka vaikutti Runebergin elämään. Merkittävimpinä näistä voidaan 

mainita suuriruhtinaskunnan valtiosihteeri ja ministerivaltiosihteeri Robert Henrik 

Rehbinder ja Turun arkkipiispana Tengströmin jälkeen toiminut Erik Gabriel Melartin. 

                                                      
10

 Visuri 2008, 49–55. 
11

 Hårdstedt 2007, 29. 
12

 Hårdstedt 2007, 378. 
13

 Tiirakari 2004, 22. 
14

 Klinge 2004, 17–18. 
15

 Klinge 2004, 26. 
16

 Klinge 2004, 36–38. 
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Näiden henkilöiden maailmankuvat ja uskollisuus Venäjää kohtaan todennäköisesti 

vaikuttivat huomattavasti myös Runebergiin. Jacob Tengströmin veljentyttärestä 

Fredrika Charlotta Tengströmistä tuli Runebergin puoliso vuonna 1830.17 Pariskunnan 

lasten varttuminen ja perheen taloudellisen aseman parantuminen mahdollistivat 

myös Fredrikan keskittymisen kirjoitustyöhön. Hänen kynästään syntyi kaksi 

historiallisista romaania sekä nippu kertomuksia. Vaikka Fredrika jäikin kirjailijana 

miehensä varjoon, hän oli aikanaan erittäin aktiivinen nainen. Tämä naiskuva 

nähtävästi välittyy myös Johan Ludvig Runebergin teksteissä. Runeberg edusti 

kirjailijana romantiikan tyylisuuntausta, jossa keskeisiksi elementeiksi nousevat luonto, 

historia ja individualismi.18 Vänrikki Stoolin tarinoissa esiintyvä tunteikas vapauden 

kaipuu edustaa juuri tätä suuntausta. Kirjailijan toimen ohessa Runeberg toimi 

elämänsä aikana muun muassa Helsingfors Morgonblad-lehden toimittajana, Porvoon 

kymnaasin lehtorina ja rehtorina sekä teologian tohtorina Helsingin yliopistossa. Johan 

Ludvig Runeberg kuoli Porvoossa 6.5.1877.19  

  

                                                      
17

 Klinge 2004, 31. 
18

 Vartiainen 2010, 122. 
19

 Tiirakari 2004, 22–24. 
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1. PROPAGANDAN TYYPILLISET PIIRTEET VÄNRIKKI STOOLIN TARINOISSA 

 

Tässä pääluvussa käsittelen Vänrikki Stoolin tarinoita tekstinä, jossa esiintyy propagan-

dalle ominaisia piirteitä. Nämä piirteet toimivat propagandatekstien tukipilareina, 

joihin koko propagandistinen luomisprosessi nojautuu. Propagandatekstien yleiset 

piirteet voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: viittaustasojen harmonisointi20, motivoiva 

logiikka21 ja identifikaatioehdotusten polarisointi22. Jotta nämä piirteet nousisivat 

tekstistä esiin, kohdistan alalukujen käsittely Runebergin tekstin rakenteisiin, 

jäsentelyyn ja tavoitteisiin. 

 

1.1. Harmoninen teksti poistaa ristiriidat 

 

Alavuden järven pohjoispuolella alkoi laukaustenvaihto 17.8.1808. Päämajan 

esikuntapäälliköksi kohonneen kenraalimajuri Carl Johan Adlercreutzin komentamat 

ruotsalaiset joukot aloittivat hyökkäyksen kohti venäläisten asemia, jotka sijaitsivat 

Alavuden kirkon eteläpuolella. Adlercreutzin osaston vahvuus oli noin 3900 miestä ja 

12 tykkiä, kun taas venäläisten joukot koostuivat noin 2400 miehestä ja kahdeksasta 

tykistä. Ruotsalaisilla oli siis miesylivoima, mutta venäläisten puolustusasemat 

tasoittivat tilannetta. Kirkkaassa auringonpaisteessa tapahtunut hyökkäys keskittyi 

pääosin Härkölän kylään, jossa venäläiset onnistuivat lyömään ruotsalaiset aluksi 

takaisin. Tässä tilanteessa Adlercreutz komensi everstiluutnantti Karl Leonhard Loden 

johtaman Savon jalkaväkirykmentin ja 3. pataljoonan uuteen hyökkäykseen. 

Manööveria tuki majuri Johan Reinhold von Törnen johtama 2. pataljoona. Venäläisten 

asemiin saatiin tehtyä aukko yhteislaukauksella, jota seurasi raivokas pistinhyökkäys. 

Hyökkäyksessä haavoittuneen everstiluutnantti Loden joukon tilanne oli kuitenkin 

käymässä tukalaksi. Loden avuksi rynnäköi majuri von Törne miehineen, jolloin 

venäläiset oli pakotettu vetäytymään asemistaan. Noin kuusi tuntia kestäneen 

Alavuden taistelun lopputulemana Ruotsin armeija menetti noin 200 miestä. Venäläisiä 

                                                      
20

 ”Framing principle”, elektr. dokumentti. 
21

 ”Motivation”, elektr. dokumentti. 
22

 ”The polarization of Truth”, elektr. dokumentti. 
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kaatui sekä haavoittui noin 300 taistelijan verran ja vangiksi päätyi noin 70 miestä. 

Alavuden taistelun jälkeen sodassa tapahtui käänne, joka koitui Venäjän eduksi.23 

Sodan lopputuleman kannalta Ruotsin armeijan johto oli tehnyt merkittäviä strategisia 

virheitä jo kuukautta aiemmin käydyn Lapuan taistelun jälkimainingeissa. Venäjän 

armeija oli tuolloin sekasortoisessa tilassa ja sen huoltoyhteydet olivat heikoissa 

kantimissa. Voitokkaan taistelun jälkeen Ruotsin armeija ei kuitenkaan jatkanut 

hyökkäystä, vaan se jäi paikoilleen Vaasan kaakkoispuolelle. Syitä tälle toimenpiteelle 

on haettu Ruotsin armeijan huolto-ongelmista ja ylipäällikön taitamattomuudesta. 

Todennäköisesti nämä seikat yhdessä johtivat armeijan jumittumiseen ratkaisevalla 

hetkellä. Samalla kun ylipäällikkö Wilhelm Mauritz Klingsporin joukot lepäsivät 

kuukauden laakereillaan, venäläisten huoltoyhteydet kohenivat päivä päivältä. Tämä 

alkoi näkyä selvästi Alavuden taistelun jälkeen. Suomessa sotineelle Venäjän armeijalle 

pystyttiin kuljettamaan jatkuvasti paremmin muonaa, sotatarvikkeita ja lisäjoukkoja, 

minkä vuoksi armeijan kokonaisvahvuus Suomen alueella kohosi jo 50 000 taistelijaan. 

Rannikkoseudulla majailevan Klingsporin 11 700 miehen pääarmeija sai nyt vastaansa 

21 200 venäläisestä sotilaasta koostuneen pääjoukon, jota komensi kenraalimajuri 

Nikolai Kamenski.24 Ruotsin armeijan voitokas vaihe tuli Alavuden taistelun jälkeen 

päätökseensä, ja venäläisten voitonmarssi kohti pohjoista alkoi.   

Propagandatekstit sisältävät kolme eri viittaustasoa. Konkreettinen taso on havaitta-

vissa olevaa totuutta. Tätä faktaa täydennetään taustoittavalla tasolla, joka selittää 

asioiden synnyn, kehityksen ja niiden yhteyden. Kolmas taso on myyttinen, joka esiin-

tyy teksteissä dogmaattisuutena. Propagandaa tehtäessä nämä tasot pyritään harmo-

nisoimaan toisiinsa niin, että lukijalle kuitenkin jätetään oman tulkinnan mahdollisuus. 

Harmonisoinnin keskeinen tavoite on poistaa tekstistä ristiriitaisuuksia eri tasojen vä-

liltä. 25 

Veteranen (Sotaveteraani)26 runossa Runeberg riimittelee Alavuden taistelusta. Se 

julkaistiin sarjan ensimmäisessä osassa 1848. Tämä runo toimii tutkimuksessani 

esimerkkinä viittaustasojen harmonisoinnista. Runosta on löydettävissä kaikki kolme 

                                                      
23

 Hårdstedt 2007, 133–136; Lappalainen et al. 2008, 165. 
24

 Lappalainen et al. 2008, 192. 
25

 ”Framing principle”, elektr. dokumentti; ”Milieu control”, elektr. dokumentti. 
26

 Runeberg 2008, 50–59. 
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viittaustasoa, jotka kuuluvat propagandatekstien teoreettisiin piirteisiin. Runeberg 

kertoo tarinan vanhasta sotaveteraanista, joka kävelee tyynenä keskelle Alavuden 

taistelua 17.8.1808. Veteraani on pukeutunut pyhävaatteisiinsa kuin kirkkoon 

mennäkseen. Kyseessä ei ole kuitenkaan kirkollinen pyhäpäivä, vaan jumalan 

palveleminen taistelukentällä. Vanhusta kiinnostaa nähdä, miten uusi sukupolvi kestää 

taistelussa. 

Därute lyste solen, ej sett på många dar, den sjuttonde augusti var sommarvarm 

och klar, kring fält och sjö for vinden med lätta andedrag; vart ville gamle krigarn på 

denna sköna dag?27 (Taas aurinkokin paistaa, pitkän aikaa lymyillyt, elokuun 

seitsemästoista oli kesäisen lämmin ja kirkas, ympäri vesiä ja maita tuuli hiljaa 

henkäilee; mihinkä kaunis ilma vanhaa miestä viettelee?) 

Den sjuttonde augusti var sommarvarm och klar, och för den forne krigarn en 

högtidstag den var. Han gick rakt fram mot kullen där Finlands fana höjts, han ville 

se Gud tjänas i dag av Adlercreutz.28 (Elokuun seitsemästoista oli kesäisen lämmin ja 

kirkas, sotavanhuksen pyhäpäivä. Hän meni suoraan kohti kukkulaa, jossa Suomen 

tunnus kohoaa, hän haluaa nähdä tänään, kuinka Adlercreutz palvelee Jumalaa.) 

Sanomattakin on selvää, että Vänrikki Stoolin tarinoiden konkreettisena viittaustasona 

toimii Suomen sota. Tämä pääteema kantaa läpi koko teoksen. Sotaveteraanissa 

Runeberg täydentää faktaa Suomen sodasta taustoittavalla tasolla, johon sisältyvät 

Alavuden taistelun päivämäärä, vallinnut säätila, taistelukentän läheisyydessä olevat 

rakennukset ja kenraalimajuri Adlercreutzin läsnäolo. Näin teksti vaikuttaa lukijan 

silmissä luotettavalta faktatiedolta, vaikka se tosiasiallisesti on muunneltua totuutta. 

Adlercreutzin komentamat joukot siirtyivät rankassa kaatosateessa kohti Alavutta 

16.8.1808. Seuraavana aamuna sää oli selkiytynyt. Tämä mahdollisti ruotsalaisten 

raivoisan hyökkäyksen kirkkaassa auringonpaisteessa kohti Härkölän kylää Alavuden 

kirkon eteläpuolelle. Kirkolta etelään päin johtavan tien vieressä sijaitsi Röikön torppa, 

johon Runeberg sijoitti Sotaveteraaninsa.29 Kuvaukset säätilasta ja taistelupaikoista 

                                                      
27

 Runeberg 2008, 52. 
28

 Runeberg 2008, 54. 
29

 Hårdstedt 2007, 134; Nousiainen 1961. 83–84. 
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ovat siis todenmukaisia. Nämä tiedot täydentävät faktoja Suomen sodasta ja näin ollen 

poistavat mahdollisia ristiriitoja tekstistä. 

Rotfattig ver han annars på sina gamla dar, från forna tappra strider han hade ärr 

blott kvar, sen utan hem han irrat i många år förut, på Röjkö torp han hamnat i 

Alavo till slut. 30(Ruotulainen oli vanhuusvuosinaan, taisteluista menneistä jäi arvet 

saaliiksi vaan, ilman kotia monet vuodet elänyt, Röikön torppaan Alavudelle viimein 

päätynyt.) 

Johan Wreden tulkinnat runon aatteellisesta aspektista ovat yhtäläiset omien 

tulkintojeni kanssa. Verinen jumalanpalvelus taistelukentällä kuvaa sodan osana 

Jumalan suurta suunnitelmaa.31 Kun tarkastelemme runoa propagandan 

näkökulmasta, saamme runosta selvästi esiin myös myyttisen viittaustason, joka 

esiintyy eräänlaisena kristillisenä dogmina. Sotaveteraani esittää sodan jumalallisena 

johdatuksena kohti parempaa huomista, joka toteutuu menneiden ja tulevien 

sukupolvien uhrauksina taistelukentillä. Runossa Runeberg yhdistää taistelun ja 

pyhäpäivän toisiinsa, jolloin isänmaan puolustaminen näyttäytyy kristillisenä 

uskontotuutena ja jokaisen suomalaisen pyhänä velvollisuutena. 

Sotaveteraani kiteyttää hyvin miten eri viittaustasoja käyttämällä propagandisti pyrkii 

harmonisoimaan tekstinsä. Taustoittamalla konkreettisen tason runoilija loi taistelulle 

todellisen ympäristön, johon hän sijoitti fiktiivisen sotaveteraaninsa. Vänrikki Stoolin 

tarinoista löytyy myös runoja, joissa konkreettista viittaustasoa ei mainita. 

Yhdistettynä teoksen muihin runoihin ne jättävät kuitenkin lukijalle sopivasti 

tulkinnanvaraa niin, että lukija yhdistää runojen tapahtumat Suomen sotaan. Tämän 

vuoksi niiden propagandistinen anti ei juuri heikkene. 

 

1.2. Entisten sukupolvien uhraukset kansallisuusaatteen taustalla 

 

Min fader ver en ung soldat, den vackraste man fann, vid femton år gevär han tog, 

vid sjutton var han man, hans hela värld var ärans fält, där stod han glad var han sig 

                                                      
30

 Runeberg 2008, 50. 
31

 Wrede 1988, 71–73. 
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ställt, i eld, i blod, i frost, i svält; han var min fader han.32 (Mun isäni oli nuori sotilas, 

kaunein mies, viisitoista vuotiaana tarttui kivääriin, seitsemääntoista mennessä oli 

mieheksi tullut, hänen koko elämänsä oli kentän kunnia, siellä seisoi iloisena kärsien 

tulessa, veressä, pakkasessa, nälässä; minun isäni.) 

Taustoittavaan viittaustasoon liittyy yleensä motivoivaa logiikkaa. Sen avulla ohjataan 

propagandan vastaanottajat tahtomaan jotakin ja nopeuttamaan heidän valintapro-

sessiaan. Propagandan vastaanottajat miettivät menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevai-

suutta. Propagandisti kiteyttää menneisyyden esimerkit nykyisyyteen, jonka jälkeen 

hän korostaa nykyisyyden ratkaisujen vaikutusta tulevaisuuteen. Toisin sanoen 

menneisyyden esimerkkien avulla propagandisti pyrkii ohjaamaan propagandan 

vastaanottajan nykyratkaisuja, joita hän luulee tekevänsä paremman tulevaisuuden 

saavuttamiseksi. Tästä syystä menneisyyden esimerkeillä on yleensä motivoiva 

vaikutus. Motivoivaa logiikkaa käytetään nykyaikana paljon esimerkiksi mainonnassa. 33 

Vänrikki Stoolin tarinoissa motivoiva logiikka painottuu pääasiallisesti menneiden su-

kupolvien kärsimyksiin ja urotekoihin, jotka velvoittavat tulevat sukupolvet uhrautu-

maan isänmaansa puolesta. Soldatgossen(Sotilaspoika)34esittää asian näin: 

Min fader slöt på Lappos slätt, sin fana närmst invid; det sägs det var den första 

gång, han blekna setts i strid! På Uttismalm, för Gustafs land, min farfar dog med 

svärd i hand; hans fader föll vid Villmanstrand, han var från Carols tid.35(Isäni loppu 

Lapuan kentällä, lähinnä sotalippua aivan vieressä, sanotaan että ensimmäistä 

kertaa, hän kalpeni taisteluissaan! Utissa Kustaan maan puolesta, isoisäni kuoli 

miekka kädessään; hänen isänsä kaatui Lappeenrannassa, mies Kaarlen aikainen.) 

Ruotsin ja Venäjän välillä käyty sota 1788–1790 syttyi Ruotsin kuningas Kustaa III:n 

aloitteesta. Venäjän vastaiseen revanssipolitiikkaan keskittyneen sodan operaatiot 

kohdistuivat Itämeren ja Itä-Suomen alueelle. Sodan lopputulemana oli status quo ante 

bellum. Avoimessa maastossa lineaaritaktiikalla käyty Utin taistelu alkoi Ruotsin 

hyökkäyksellä 26.6.1789. Kenraalimajuri Denisovin komentamat venäläiset joukot 

                                                      
32

 Runeberg 2008, 188. 
33

 ”Motivation”, elektr.dokumentti. 
34

 Runeberg 2008, 189–191. 
35

 Runeberg 2008, 190. 
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koostuivat jalkaväki- ja kasakkaosastoista, joiden kokonaisvahvuus oli noin 4000 

miestä. Miesmäärällisesti alakynnessä ollut Kuningas Kustaa johti itse armeijaosastoa, 

jossa oli noin 2500 miestä ja 16 tykkiä. Kiivas taistelu kesti noin kolme tuntia ja sen 

seurauksena venäläiset joukot pakotettiin perääntymään asemistaan. Utin taistelu oli 

kuningas Kustaa III:n ensimmäinen henkilökohtainen voitto venäläisistä.36  

Kustaa III:n sota on nähty jatkeena niin sanotulle hattujen sodalle, joka käytiin Ruotsin 

ja Venäjän välillä 1741–1743.  Tuolloin Ruotsi pyrki hakemaan uudella sodalla hyvitystä 

Suuren Pohjan sodan tappioille. Ruotsin antautumiseen päätyneen sodan seurauksena 

Venäjän armeija miehitti Suomea niin kutsutun Pikkuvihan aikana 1742–1743. Hattujen 

sodassa käyty Lappeenrannan taistelu kehittyi monien vaiheiden jälkeen Ruotsin 

armeijan sekasortoiseksi vetäytymiseksi. Kaupunkia puolustaneet kenraalimajuri Carl 

Henrik Wrangelin joukot torjuivat aluksi venäläisten tekemän hyökkäyksen. 

Puolustajien hyvät asemat ja hyvin sijoitetut joukot tekivät hyökkäyssodankäynnin 

hankalaksi. Myllymäen kukkulalle sijoitettu ruotsalaisten tykkipatteri kylvi tuhoa 

venäläisten keskuuteen, minkä vuoksi Venäjän armeijan ylipäällikkö Peter de Lacy 

määräsi lopulta kaksi krenatöörirykmenttiä valtaamaan kyseiset tykkiasemat. 

Krenatöörit lyötiin kuitenkin verissä päin takaisin, minkä seurauksena Venäjän 

armeijaosastot hajaantuivat taistelukentällä eri suuntiin sekasortoisessa tilassa. Tässä 

tilanteessa ruotsalaisten maltti kuitenkin petti. Liian aikaisin ammuttu yhteislaukaus 

antoi venäläisille mahdollisuuden tuoda ampumaetäisyydelle uuden rivistön. 

Venäläisten yhteislaukaus osui tarkasti maalinsa. Seurasi raivoisa rynnäkkö, jonka 

tähden ruotsalaiset perääntyivät kaupungista täydessä kaaoksessa. Tiedot Venäjän 

armeijan tappioista ovat epäluotettavia. Ruotsalaiset aikalaistiedot esittävät, että 

venäläisiä kaatui noin 8000 miestä, kun taas venäläiset kertovat menettäneensä vain 

noin 500 miestä. Ruotsalaisten joukoista kaatui tai otettiin vangiksi noin puolet eli noin 

2000 miestä. Lappeenrannan valtauksen jälkeen de Lacyn joukot ryöstivät kaupungin 

perin pohjin, minkä jälkeen joukko-osastot poistuivat kaupungista vähin äänin 

valtionrajan itäiselle puolelle.37 

                                                      
36

 Mickwitz–Paaskoski 2005, 202–208. 
37

 Mickwitz–Paaskoski 2005, 106–108. 
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Kuten huomaamme, Runeberg loi Sotilaspoikaan todenmukaiset puitteet 

taustoittavalla viittaustasolla. Mutta miksi juuri Lapua, Utti ja Lappeenranta? Voisiko 

runoon liittyä ajatus sukupolvien kehittymisestä isänmaallisempaan suuntaan? 

Sukupolvien vaihtuessa Lappeenrannan tappio kehittyy Utin kahakan kautta Lapuan 

taistelun voitoksi. Valmiimpi, sisukkaampi ja rohkeampi uusi sukupolvi olisi näin ollen 

runoilijan mielestä myös isänmaallisempi. ”Pojasta polvi paranee” ajatusmalli on näin 

ollen motivoivaa logiikkaa, jolla lukija velvoitetaan puolustamaan Suomea isäin lailla. 

 

1.3. Moraalioppia ääripäiden avulla 

 

Identifikaatioehdotusten polarisoinnilla propagandan vastaanottajalle annetaan kaksi 

vaihtoehtoa, jotka ovat yleensä toistensa vastakohtia. Näiden ääripäiden avulla propa-

gandan vastaanottajaa ohjataan haluttuun suuntaan.38 Tämä propagandan piirre löytyy 

selkeästi Vänrikki Stoolin tarinoista, jossa polarisoidaan muun muassa sankaruus ja 

pelkuruus, järkevä ja järjetön, elämä ja kuolema sekä petturuus ja lojaalisuus. Viimeksi 

mainittu vastakkainasettelu toimii yhtenä pääteemana läpi koko teoksen. 

Juha Kokkonen on tutkinut suomalaisten sotilaskarkuruutta Ruotsin ajalla ja hän 

määrittelee sotilaskarkuruuden seuraavasti: 

Sotilaskarkuriksi määritetään sotilashenkilö, joka ilman virallista lupaa poistuu 

hänelle palveluspaikaksi määrätystä joukosta tai paikasta tai joka luvatta jättää 

saapumatta niihin. Sotilaskarkuruudessa on tavallisesti kyse kaikkein yleisimmästä 

palvelusrikoksesta. Sotilaskarkuruudesta rangaistaan sotaväen rikoslain mukaan. 

Ruotsin ajalla olivat käytössä ns. ”sota-artiklat” (krigsatiklar).39  

Sotaonnen kääntyminen syyskuussa 1808 johti sotilaskarkuruuden räjähdysmäiseen 

kasvuun Ruotsin armeijassa. Mitä kauemmin sota kesti ja mitä kauemmaksi sotilaita 

marssitettiin, sitä suuremmaksi karkuruus kehittyi. Huolto-ongelmat, huoli omasta 

perheestä ja tappiomieliala olivat kaikki omiaan madaltamaan karkaamisen kynnystä. 

Karkuruus ei levinnyt ainoastaan miehistössä. Tästä on esimerkkinä Kuninkaallinen 
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 ”The Polarization of Truth”, elektr.dokumentti. 
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 Kokkonen 2009, 48. 
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Karjalan jääkärijoukko, jonka upseereista moni tekeytyi sairaaksi jäädäkseen Vaasaan 

muiden perääntyessä kohti pohjoista. Helmikuussa 1808 liikekannallepanokäskyn 

mukaisesti Joensuuhun kokoontunut Kuninkaallinen Karjalan jääkärijoukko koostui 

neljästä komppaniasta. Pielisen, Liperin, Pälkjärven ja Tohmajärven komppanioiden 

yhteenlaskettu vahvuus oli 578 miestä 600 sotilaan kokonaisvahvuudesta. Lähes kaikki 

olivat siis alkukatselmuksessa paikalla. Sodan edetessä joukko supistui 

sotilaskarkuruuden vuoksi merkittävästi. Vuoden 1808 lopussa määrävahvuudesta oli 

karannut 221 miestä. Tammikuun alussa 1809 jääkärijoukkue ei ollut enää edes yhden 

komppanian suuruinen. Kulkutauteihin sairastuneet mukaan lukien kokonaisvahvuus 

oli enää 111 miestä.40  

Kiinni jäänyttä karkuria odotti sotaväen rikoslain mukainen tuomio. Suomen sodan 

aikana voimassa olleet Kustaa IV Adolfin sota-artiklat määräsivät vihollisen puolelle 

loikanneen sotilaan hirteen. Sota-aikana kiinni jäänyt sotilasvalan vannonut karkuri 

tuomittiin ammuttavaksi. Rauhan aikana vastaava rike johti kujanjuoksuun. 

Kujanjuoksurangaistuksessa tuomittu juoksi yläruumis paljaana ja kädet sidottuina 

miesrivistöjen välissä, jossa häntä lyötiin piiskoilla ja kartuilla. Tuomittu juoksi 

rivistöjen välin niin monta kertaa kuin tuomiossa oli määrätty. Kujanjuoksurangaistusta 

käytettiin sota-aikana myös niihin karkureihin, jotka eivät olleet vielä vannoneet 

sotilasvalaansa. Sota-aikana kruunu tarvitsi kaikki kynnelle kykenevät taistelijat 

riveihinsä. Tämän vuoksi kuolemanrangaistuksia ei juuri pantu täytäntöön. 

Kuolemanrangaistuksista ruumiinrangaistuksiksi muuttuneet tuomiot olivat yleensä 

kujanjuoksu, raipparangaistus ja linnoitustyö. Kuukausi Suomen sodan syttymisen 

jälkeen kruunu antoi erityisesti sotilaskarkureille tarkoitetun armahdusplakaatin. Sen 

mukaan valtakunnasta pois paenneet sotilaskarkurit pystyivät palaaman joukko-

osastoihinsa kuuden kuukauden sisällä ilman rangaistusta. Valtakunnan rajojen sisällä 

piileskelevillä karkureilla vastaava aika oli kuukausi.41 Sotilaista oli huutava pula. 

Sotilaskarkuruus oli kiusallinen ilmiö, joka ei sopinut Vänrikissä esiintyvän suomalaisen 

sotilaan mielen luonteeseen. Vielä vähemmän tämän kyseenalaisen toiminnan voisi 

kuvitella soveltuvan sankarieepoksen aihealueeksi. Runoilija halusi kuitenkin käsitellä 
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tätä teemaa teoksessaan. Runeberg tarkastelee Vänrikissä sotilaskarkuruuteen liittyviä 

moraalisia näkökulmia juuri polarisoinnin avulla. Runoilija tuomitsee 

sotilaskarkuruuden äärimmäisen häpeällisenä tekona, joka saa vastapainokseen 

isänmaan puolustamisen ihannoinnin. Kunniakkaana tekona näyttäytyvä isänmaan 

puolustaminen voi johtaa kuolemaan, mutta siinä tilanteessa kuolema on kaunis. 

Elämän ja kuoleman polarisointi kääntyy siis mielenkiintoisesti kunniallisen kuoleman 

voitoksi. Näin ollen Runeberg pyrki Tarinoissaan luomaan lukijalle suunnattoman halun 

puolustaa isänmaatansa hinnalla millä hyvänsä. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna, 

orastava kansallisuusaate näkyy suomalaisen miehen sankaruudessa ja kunniassa 

puolustaa isänmaatansa, vaikka kuolo hänet korjaisi. Petturuuden ja 

sotilaskarkuruuden häpeä voidaan nähdä myös huolena uudesta suursodasta, jolloin 

jokaisen kynnelle kykenevän miehen tulisi tarttua aseeseen. Karkuruudelle ei olisi tässä 

tilanteessa sijaa. Venäjälle tappiollinen Krimin sota oli omiaan aiheuttamaan 

epävarmuuden tunnetta suomalaisille, sillä olivathan sotatoimet ulottuneet aina 

Suomen rannikolle asti. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut Vänrikki Stoolin 

tarinoiden toiseen runosarjaan, joka julkaistiin neljä vuotta Krimin sodan päättymisen 

jälkeen. Tulkintani mukaan nämä ovat osasyitä, joiden vuoksi Tarinoissa käsitellään 

sotilaskarkuruutta ja vaaditaan vahvoin sanakääntein lojaalisuutta isänmaata kohtaan. 

Toisen runosarjan Sotilaspoika kiteyttää edellisen:  

Och lever jag tills jag blir stor och fyller femton år, till samma svält, till samma 

kamp, till samma död jag går. Där kulor vina tätast då, där skall man finna mig 

också, där vill ock jag försöka på i mina fäders spår.42(Ja elän kunnes olen suuri ja 

täytän viisitoista, samaan nälänhätään, samaan taisteluun, samaan kuolemaan 

käyn. Etujoukoista jossa kuulat vinkuu, minut löytää voi, siellä koetan seurata isäni 

jälkiä.) 

 

1.4. Tavoitteena kansallinen herääminen 
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Propagandan tekijän tavoitteena on luoda ajatusmalleja, jotka herättävät tarpeita 

propagandan vastaanottajissa. Propagandistin helpoimpia tehtäviä on vallalla olevien 

ajatusmallien ylläpito. Tämä johtuu ihmisten haluttomuudesta muuttaa ajatteluaan ja 

käyttäytymistään. Näin ollen uusien ajatusmallien luominen ja vallassa olevien 

ajatusmallien muuttaminen ovat propagandistille huomattavasti vaikeampia 

prosesseja.43 

Vänrikki Stoolin tarinoiden avulla Runeberg pyrki luomaan suomalaisille kansallisen 

heräämisen tarpeen. Sen saavuttaakseen Runeberg keskittyi luomaan ajatusmallia 

Suomesta ja suomalaisuudesta. Tätä mallia luodessaan Runeberg pyrki propagandistille 

tyypilliseen tapaan muokkaamaan ihmisten ajattelua vaikuttaakseen heidän 

käyttäytymiseensä. Runeberg pyrki ohjaamaan lukijoidensa asenteita ja mielipiteitä 

suuntaan, jossa korostuu tietoisuus omasta kansasta ja sen erityispiirteistä. Hän loi 

teksteissään myös sankarimyyttiä Suomen kansasta vaikuttaakseen lukijoidensa 

arvomaailmaan, uskomuksiin ja tunnetiloihin. 

I farans stund, i stridens brand vad mod hos denna skara! Hur kunde, arma 

fosterland, du dock så älskat vara, en kärlek få, så skön, så stark, av dem du närt 

med bröd av bark! (Vaaran hetkellä, taistelun tulessa tuon joukon urheutta! Miten 

ansaitsit, isänmaa köyhä, silti noin suurta rakkautta, rakkautta sait, niin kaunis, niin 

vahva, silti leiväks pettua vaan soit!)44 

Vänrikki Stoolin tarinoiden runkona toimii Fänrik Stål(Vänrikki Stool)45runo. Nähdäkseni 

tässä runossa Runeberg kuvaa itseään nuorena ylioppilaana, joka tapaa vanhan 

Suomen sodan veteraanin vänrikki Stoolin. Runeberg luo runossa konsensuksen 

säätyläistöön kuuluvan nuoren ylioppilaan ja rahvaaseen kuuluvan vanhan veteraanin 

välille korostaakseen kansansa yhtenäisyyttä ja isänmaallisuutta. Ylioppilas on aluksi 

ylimielinen vanhaa veteraania kohtaan, mutta luettuaan Suomen sodasta kertovan 

kirjan hänen mielipiteensä muuttuu. Kuullakseen lisää tästä urheasta kamppailusta hän 

palaa Stoolin majalle, jossa vanha veteraani alkaa kertoa hänelle tarinoita Suomen 

sodasta.  
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Men annat var det nu med mig, jag kom med ändrat sinne:”Jag läst om Finlands 

sista krig, och även jag är Finne. Min håg blev tänd att höra mer, kanhända får jag 

det av er?”(Mut muuttunut toiseksi olin, mieli oli toisenlainen: ”Luin Suomen viime 

sodasta, olenhan myös Suomalainen. Mua lisää kuulla haluttais, kenties teiltä sitä 

sais?”46 

Wreden ja Nousiaisen tulkinnat runon merkityksestä teoksen kehyskertomuksena 

osuvat yhteen oman tulkintani kanssa, missä vanhan vänrikin pitämät oppitunnit 

isänmaallisuudesta luovat vankan rungon koko teokselle.47 Näiden oppituntien lisäksi 

runosta on löydettävissä myös nyansseja, jotka viittaavat Runebergin käsitykseen 

Suomen omasta historiasta. Vänrikki Stool runossa Runeberg painottaa 1808–1809 

käydyn sodan merkitystä Suomen historiassa. Lyriikka nostaa esiin myös 

mielenkiintoisen ajatuksen: Ehdottaako Runeberg Suomen sotaa maamme historian 

alkupisteeksi? Kysymys on propagandan perspektiivistä vähintäänkin mielenkiintoinen. 

Vänrikissä mainitut Suomen sotaa edeltävät tapahtumat olisivat siis vain ja ainoastaan 

Ruotsin historiaa, jonka avulla runoilija harmonisoi tekstinsä. Tässä tapauksessa 

motivoivan logiikan runoilija loi sukupolvien verisiteistä ei niinkään maan historiasta. 

Runeberg oli opiskeluaikojensa alusta lähtien lukenut uutterasti antiikin kirjallisuutta, 

jossa historian alku nähtiin sankariaikana. Heerokset olivat usein sotapäälliköitä, jotka 

kamppailivat pahaa vastaan palauttaakseen hyvän järjestyksen.48 Aihe kuulostaa siis 

kovin tutulta. 1840-luvulla ajankohtainen ideologinen keskustelu keskittyi 

valtioteemaan, jossa pohdittiin Suomen omaa historiaa. Runebergin oppilas ja hyvä 

ystävä Zachris Topelius otti kantaa päivänpolttavaan aiheeseen esitelmässään 1843. 

Topeliuksen mielestä Suomen oma historia alkoi vuonna 1809, jolloin Suomi sai 

autonomisen valtiollisen aseman.49 Vaikuttiko Runebergin ja Topeliuksen 

opettaja/oppilas suhde tähän esitykseen? Olisiko Topeliuksen ajatuksessa jotain 

Runebergiltä lainattua? Johan Wreden mielestä Runebergin kansallinen tietoisuus oli 

enemmän eettinen kuin poliittinen ilmiö.50 Kokonaisuutena Vänrikki Stoolin tarinat 

alleviivaa Wreden tulkintaa. Tarinoista on kuitenkin löydettävissä myös runoja, jotka 
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yksittäisinä lyriikoina identifioivat kansallisen tietoisuuden poliittista näkökulmaa. 

Nähdäkseni yksi näistä runoista on Vänrikki Stool, josta voidaan löytää ajatus siitä, että 

Suomen oma historia alkaa vuosien 1808–1809 sodasta. Suomen sodan merkitystä 

korostamalla kirjailija hakee myös kansan hyväksyntää Suomen sotaa käsittelevälle 

teokselleen. Samoin hän velvoittaa runossaan jokaisen suomalaisen perehtymään kan-

sansa historiaan. 

Han sett så mången blodig dag, så många faror delat, ej segrar blott, men nederlag, 

vars sår ej tid har helat, så mycket, som ren världen glömt, låg i hans trogna minne 

gömt.51 (Hän monet veriset päivät nähneenä, niin moniin vaaroihin käynyt, ei vain 

voitot myös tappiot, ei aika haavoja paranna, niin paljon, se minkä viaton maailma 

unohti, löytyy hänen muistinsa kätköistä) 

Runeberg pystyi vaikuttamaan hyvin lukijoidensa tunnetiloihin, koska kirjan ilmesty-

essä sota-ajan sukupolvi oli vielä elossa. Hän myös vetosi tämän sukupolven ihmisiin, 

jotta nämä kertoisivat sotakokemuksistaan jälkipolvilleen. Tämä voidaan nähdä Rune-

bergin haluna säilyttää sota-ajan muistitietoa. Luomiensa tunnetilojen avulla Runeberg 

pyrki muuttamaan lukijoidensa asenteita ja mielipiteitä suomalaisuuden mallin mukai-

siksi. Tämä ajatusmalli painottui moraaliin, maanpuolustustahtoon, uhrautumiseen ja 

ennen kaikkea yhteisen edun nostamiseen yksilön edun edelle. Runeberg pyrki 

luomaan ajatusmallin suomalaisuudesta, mihin kansan oli helppo tarttua. Tämän 

mallin päätavoitteeksi muodostui Suomen kansallinen herääminen. 

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että Runebergin teos sisältää kaikki propagandateks-

tille tyypilliset piirteet. Edellä mainitut runot toimivat vain esimerkkeinä, ja haluankin 

korostaa, että nämä piirteet kantavat läpi koko teoksen. Tekstien uskottavuus perustui 

sille, että Runeberg onnistuu harmonisoimaan niissä eri viittaustasot. Motivoivan 

logiikan ja polarisoinnin avulla runoilija loi lukijalleen positiivisen tunteen Suomesta ja 

suomalaisuudesta. Samalla hän sai aikaan järkeen ja tunteisiin vetoavan tarpeen 

puolustaa poikkeuksellisen kansan ihmeellistä isänmaata. Lisäksi runomuoto ja 

Runebergin taiteellinen näkemys Suomen sodasta jättävät lukijalle tulkinnanvapauden. 

Näin teksteissä esiintyvät ristiriitaisuudet jäävät lukijalta huomaamatta.  
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2. YLEISIÄ PROPAGANDAN KEINOJA 

 

Tässä pääluvussa pyrin tuomaan esille niitä yleisiä propagandan keinoja, joita Rune-

berg käytti kirjoittaessaan Vänrikki Stoolin tarinoita. Jotta lukija pystyisi hahmottamaan 

nämä keinot, painottuu alalukujen käsittely Runebergin käyttämään diskurssiin ja sii-

hen liittyvään kontekstiin. Analysoimalle teoksen lyriikoissa käytettyä diskurssia pyrin 

tuomaan esille ne yhteiskunnalliset puitteet, joiden sisällä Vänrikki Stoolin tarinat 

luotiin. Runoilijan käyttämien sanavalintojen tulkinnalla pyrin tuomaan esille myös 

sosiaalisen ympäristön vaikutusta Runebergiin. Tässä tilanteessa viestittäjän 

ominaisuudet joutuvat tarkasteluni kohteeksi. Minkälaista uutta todellisuutta 

Runeberg rakentaa Vänrikki Stoolin tarinoiden lyriikassa?  

 

2.1. Kuvaus ihanasta isänmaasta ja sen urheasta kansasta  

 

Johan Ludvig Runebergin kirjoittama ja Fredrik Paciuksen säveltämä Vårt land52 

(Maamme) kajahti ilmoille ensimmäisen kerran ylioppilaiden juhlapäivänä 13.5.1848. 

Flooranpäivän juhlassa Maamme-laulun tarkoitus oli rauhoittaa nuoria ylioppilaita, 

jotka olivat alkaneet ottaa kantaa poliittiseen elämään muun muassa laulamalla 

Zachris Topeliuksen sanoittamaa versiota Marseljeesista. Topeliuksen Marseljeesin 

sanoitukseen sisältyy muun muassa verta vuotava kansa sekä nuorukainen, joka 

katkoo kansansa raskaat kahleet ja antaa sydänverensä Suomen kansalle. Topeliuksen 

sanoituksen keskiöön nousevat siis orjuus, taistelu ja vapaus. Kontrasti Maamme-

laulun lyriikoihin on hätkähdyttävä. Laulaminen oli ajalle varsin tyypillinen kannanoton 

muoto, ja tämä yleiseurooppalaiseen vapausaatteeseen liittynyt toiminta herättikin 

huomiota aina Pietarissa asti. Ranskassa kyti uusi vallankumouksellinen hiillos, jonka 

laajamittaista leimahtamista pelättiin Venäjällä.53 

Tarkoituksella Suomen kansallishymniksi sanoitettu ja sävelletty Maamme valmistui 

hiljalleen keväällä ja kesällä 1846. Runebergin säveltäjän lahjat eivät kuitenkaan olleet 
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hänen verbaalisen lahjakkuutensa tasolla, ja näin ollen Maamme ilmestyikin Vänrikki 

Stoolin tarinoiden ensimmäisessä osassa Paciuksen nuottiliitteellä varustettuna.54 Mi-

ten Runeberg onnistui kääntämään Maamme-laulun avulla ylioppilaiden radikaaliset 

aatteet maltilliseksi isänmaan ihannoinniksi? Mitä propagandan keinoja hän käytti? 

”Me” -muotoa käytetään tavallisesti kansallisuuteen viittaavissa ilmauksissa. Tämä 

voidaan tulkita ohjelmalliseksi yhteisöllisyydeksi, jossa vedotaan yhteen kansaan. Tässä 

tavallisesti toiston avulla suoritetussa toimenpiteessä kansallisuus ei sukupuolitu.55 

Kansallishymni on tästä hyvä esimerkki. 

Vårt land är fattigt, skall så bli för den, som guld begär, en främling far oss stolt 

förbi; men detta landet älska vi,för oss med moar, fjäll och skär en guldland dock det 

är.56(On maamme köyhä, siksi jää, kultaa kaipaava, ylpeä vieras sen unhoittaa, 

mutta tätä maata me rakastamme,  meille sen salot, saaret, manteret on silti 

kultaiset.) 

Propagandaa tehtäessä asioihin liitetään yleensä positiivisia symboleja.57 Maamme-

laulussa Runeberg maalaa lukijalle Suomesta ja suomalaisuudesta mielikuvan, jonka 

hän kuorruttaa Suomen luonnosta ja kansanluonteesta löytyvillä positiivisilla symbo-

leilla. Huomionarvoista on myös se, että negatiiviset symbolit kääntyvät runossa 

positiivisiksi. Lukija saa mielikuvan ainutlaatuisesta ja kauniista maasta, jossa on onni 

asua vaikeuksista huolimatta. Karussa ja köyhässä maassa elää kansa, joka kärsii 

puutteesta ja ahdingosta. Tämän kansan menneet sukupolvet ovat vuodattaneet 

vertansa nykyisten ja tulevien sukupolvien puolesta vain ja ainoastaan siksi, että heillä 

olisi oma isänmaa. Kaikki nämä kärsimykset ja vastoinkäymiset vahvistavat kansaa ja 

valmistavat sitä jotakin suurta ja mahtavaa varten, jonka Maamme viimeinen säkeistö 

kiteyttää:  

Din blomning, sluten än i knopp, skall mogna ur sitt tvång; se, ur vår kärlek skall gå 

opp ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp, och högre klinga skall en gång vår 
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fosterländska sång.58(Sun kukintosi nupustaan väkisinkin kypsyy; näe, kuinka 

rakkautemme saa hehkullaan sun toivos, riemus nousemaan, ja korkeamman kaiun 

saa vielä kerran sun laulus, synnyinmaa.) 

Asioiden toistaminen herättää luonnostaan ihmisessä tarkkaavaisuutta. Tästä syystä se 

on erittäin tehokas propagandan keino. Koska positiivisten kokemusten tunteet 

kohoavat selkeästi negatiivisten assosiaatioiden yläpuolelle, ihminen yhdistää tutun 

asian useimmiten johonkin positiiviseen kokemukseen. Tämän vuoksi propagandisti 

pyrkii luomaan vastaanottajalleen tutun ja turvallisen olotilan, joka assosioituu 

toistettuun asiaan. Toistoa käytetään propagandan keinona esimerkiksi mainonnassa 

ja musiikissa. Asioiden kertaamista käytetään myös opetusmetodina, jolla kehitetään 

ihmisen pitkäkestoista muistia. Toiston optimaalisen määrän löytäminen on 

propagandistille kuitenkin haastavaa, sillä liika toisto alkaa helposti kyllästyttämään 

ihmistä. Tällöin toisto saattaa aiheuttaa vastaanottajassa negatiivisen assosiaation.59  

Matti Klinge on huomioinut, että Maamme runo poikkeaa merkittävästi muista 

Vänrikin runoista. Siinä runon laulavat ylioppilaat eikä vänrikki Stool. Klingen mukaan 

Maamme olisi ollut ylioppilasjohtaja Robert Tengströmin tilaustyö, jolla pyrittiin 

tasapainottamaan ylioppilaiden fanaattista isänmaakäsitystä. Tästä ei ole vedenpitävää 

näyttöä, mutta ajan asiayhteydet puoltavat tätä näkökulmaa. Suomen autonominen 

erikoisasema ja sen yliopiston privilegiot olivat joutuneet negatiiviseen valoon 

Venäjällä. Näin ollen toimet suomalaisten lojaalisuuden korostamiseksi oli aloitettava. 

Yliopistojohdon valinta kohdistui Runebergiin, jonka tuli kirjoittaa ylioppilaille 

maltillinen kansallishymni laulettavaksi. 60 Oli kyseessä tilaustyö tai ei, nuorten 

ylioppilaiden keskuudessa suurta arvostusta nauttinut Runeberg onnistui kirjoittamaan 

kansallishymnin, joka miellytti ylioppilaita eikä aiheuttanut vastalauseita Venäjän 

keisarikunnan johdossa. 

Joulukuussa 1848 ilmestyneet ensimmäiset Tarinat sisälsi siis jo tutuksi tulleen hymnin. 

Saman vuoden Flooranpäivästä asti yliopistoväen keskuudessa kerrattu Maamme 

assosioitui laulajien mielissä positiiviseen tunnetilaan, jonka kohokohtana oli oma 
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isänmaa. Isänmaallinen tunne on nähdäkseni yleensä niin vahva, että pelko liiallisen 

toiston negatiivisista mielleyhtymistä on turha. Tätä puoltaa tulkinta, että omaan 

kansallishymniinsä kyllästyneitä henkilöitä on ilmeisen vähän. Kansallishymnien avulla 

tuotetaan ja vakiinnutetaan kansallisuutta. Se, että Runeberg kirjoitti 

kansallishymninsä juuri ylioppilaiden laulettavaksi, herättää ajatuksen orastavasta 

kansallisesta projektista. Onkin syytä pohtia, oliko ruotsinkielisen säätyläistön kautta 

organisoitu kansallinen herätys myös syynä hymnin kirjoittamiselle. 

Yleistäminen on propagandan keino, jonka avulla asioihin liitetään myönteisiä taikka 

kielteisiä termejä. Toisin sanoen propagandan tekijä joko vahvistaa tai heikentää sanan 

taikka lauseen skaalaa yleisesti kannatetuilla termeillä. Tällöin sanan painoarvo 

muuttuu. Huomaamattoman liioittelun, vähättelyn ja piilottelun avulla propagandisti 

pyrkii luomaan lukijalle haluttuja olettamuksia.61  Maamme runon seitsemännestä 

säkeistöstä voidaan löytää nämä kaikki yleistämiselle tyypilliset piirteet: 

Här är oss ljuvt, här är oss gott, här är oss allt beskärt; hur ödet kastar än vår lott, 

ett land, ett fosterland vi fått, vad finns på jorden mera värt att hållas dyrt och 

kärt?62 (Täällä meillä on ihanaa, täällä meillä on hyvin, ja kaikki suotuisaa; minkä 

arvan kohtalo heittäkin, maa, isänmaa se meillä on. Mikä maailmassa on 

armaampaa ja mikä kalliimpaa?) 

Runeberg käyttää yleisiä adjektiiveja ihana, suotuisa, isänmaa, armas ja kallis koros-

taakseen Suomessa asuvan kansan onnellista asemaa. Toisaalta hän muistuttaa, että 

tulevaisuudessa asiat voivat muuttua huonompaan suuntaan. Runoilija vähättelee ja 

piilottelee mahdollisen huonon kohtalon vaikutuksia. Kohtalon arpa voi tuoda 

tullessaan surua ja onnettomuutta mutta ne eivät vaikuta siihen autuuteen, jonka 

jokainen isänmaallinen suomalainen kokee eläessään Suomessa. 

Runeberg onnistui luomaan isänmaallisen, mutta silti maltillisen kansallishymnin, joka 

ei aiheuttanut poliittista selkkausta Venäjän kanssa. Maltillisuudestaan huolimatta 

isänmaa ja sen kansa saivat keskeisen roolin runossa, jonka propagandistinen arvo on 
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edelleen kiistaton. Sen merkitystä on myös korostettava kirjan aloitusrunona, jonka 

vuoksi se luo vankkumattoman pohjan koko teokselle. 

 

2.2. Suomalaisuuden korostaminen kansan ja suurten persoonien avulla 

 

Ruotsin sekä Venäjän armeijan huollossa ilmenneet ongelmat ajoivat osapuolet 

kirjoittamaan aselevon 29. syyskuuta 1808. Sopimuksen mukaan venäläisten tuli 

pysytellä Kokkolan seudulla ja ruotsalaisten Kalajoen alueella. Venäläiset vaativat 

myös, että eversti Sandelsin johtama prikaati vetäytyisi Kuopion seudulta kohti 

pohjoista Iisalmen alueelle. Aselevon oli tarkoitus kestää vähintään kahdeksan päivää 

siitä hetkestä, kun jompikumpi osapuoli sanoisi sen irti. Lohtajan aselepo päättyi 

venäläisten hyökkäykseen 27. lokakuuta kello yksi, jolloin Sandelsin prikaati otti 

vastaan venäläisten rajun rynnäkön Virtain sillan kupeessa. 

Kaksitoista kanuunaa ja noin 1800 Ruotsin armeijan miestä saivat vastaansa 

musertavan ylivoiman. Noin 6000 venäläistä sotilasta ja 17 kanuunaa olivat kuitenkin 

hyökkäyksen etenemisen kannalta hankalassa asemassa. Savon prikaatin ja venäläisten 

joukkojen välissä oli Koljonvirta, jonka ylitse kulki vain yksi silta. Kun hyökkäys alkoi, 

siltaa puolustaneet vähäiset ruotsalaiset joukot joutuivat nopeasti perääntymään. Pian 

kuusi pataljoonaa venäläisiä sotilaita rynni kohti Sandelsin pääjoukkoja, jotka olivat 

asemissa Linnan kylän liepeillä. Sandels päästi noin 3000 miehen vahvuisen 

venäläisjoukon lähelle ja antoi vastahyökkäyskäskyn. Nopeasti edenneet venäläiset 

olivat taktisesti epätasapainossa eivätkä odottaneet vastahyökkäystä. Eversti 

Fahlanderin komentamat 900 miestä syöksyivät Sandelsin käskystä tulta päin, jolloin 

venäläiset alkoivat paniikinomaisesti perääntyä kohti Koljonvirran siltaa. Sillalle syntyi 

tungos, jonka vuoksi osa venäläisistä yritti uida virran toiselle puolelle. Helpoiksi 

maalitauluiksi muuttuneet venäläiset joukot lyötiin lopulta raivopäisesti takaisin. 

Pimeään asti käydyllä taistelulla oli kuitenkin kova hinta. Ruotsin armeija menetti yli 

300 miestä kaatuneina ja haavoittuneina, kun taas venäläisiä kaatui ja haavoittui yli 

700 miestä. Taistelun jälkeen pidettiin 36 tunnin aselepo, jotta osapuolet pystyivät 

huolehtimaan haavoittuneista ja hautaamaan kuolleet. Sandels ymmärsi pian, että 
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venäläiset suunnittelivat jo uutta manööveriä. Tällä kertaa oli odotettavissa hyökkäys 

saartotaktiikalla. Tästä syystä komentaja antoi joukoilleen vetäytymiskäskyn kohti 

pohjoista 29. päivän vastaisena yönä. Koljonvirran taistelua on sanottu Ruotsin 

armeijan loistokkaimmaksi hetkeksi Suomen sodassa. 63 

Sandels han rörde sig ej från sin ort, till sin överste talte han stolt:” Är det fruktan, 

det skriker ert folk så förgjort? Om det sviktar i dag, är det sålt. Men välan, ett 

försök. Var beredd till affär, på minuten är fienden här.”64(Sandels hän ei liikkunut 

paikaltaan, everstilleen ylpeästi totesi vaan: ”Onko se pelkoa, huuto tuon joukon? 

Jos se pettää tänään, surma sen vie. Mutta hyvin saa koettaa. Valmiita olkaa 

yritykseen, heti vihollinen täällä jo on.”) 

Sodan menestyneimmäksi komentajaksi jälkeenpäin tituleerattu Johan August Sandels 

syntyi Tukholmassa pappisukuun 1764. Sandelsilla oli Suomen sodan syttyessä vankka 

sotilaskokemus, sillä hän oli aloittanut sotilasopintonsa jo lapsena.  Sotakokemusta 

hänelle oli karttunut Kustaan sodasta, jossa hän toimi Karjalan rakuunarykmentin 

majurina. Johan August komennettiin 1785 Suomeen, jossa hän tutustui Georg Magnus 

Sprengtportenin luomiin Itä-Suomen puolustussuunnitelmiin. Sodan aikana usein 

sissitaktiikkaan turvautunut Sandels perehtyi myös tarkasti alueen maastoon ja 

taisteluolosuhteisiin. Tietotaitoaan käyttäen hän nousi Savon jääkärirykmentin 

komentajaksi 1803. Suomen sodan jälkeen Sandels kohosi sotilasurallaan aina 

sotamarsalkaksi asti. Hän toimi myös Ruotsin kuninkaan edustajana Norjan 

käskynhallitsijan virassa 1818–1827. Johan August Sandels kuoli tammikuussa 1831 ja 

hänet haudattiin juhlamenoin Tukholmassa Klaaran kirkkoon.65Omaa asemaansa 

korostava ja tiukka komentaja oli myös suuri ruoan ja juoman ystävä. Runeberginkin 

mielestä kyseessä oli varsinainen kulinaristi, joka sai Tarinoiden ensimmäiseen osaan 

oman nimikkorunonsa Sandels66.  

Sandels han satt i Pardala by, åt frukost i allsköns ro. ” I dag, ett slaget, blir striden 

ny, det skall gälla vid Virta bro. - Herr pastor, jag låtit kalla er hit. - Var god, foreller 
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en bit!67(Sandels hän istui Partalan kylässä, rauhassa aamiaista syöden, Tänään 

lyödään, taistellaan Virtain sillalla. – Herra pastori, annoin kutsun teille tulla. – Ole 

hyvä, Forellia palanen!) 

Det kom ett bud, ett ilbud kom: ”Den är bruten vår convention; Brusin har vänt med 

vår förpost om, men hinner ej riva bron. Vårt ur var tolv, och vi följde det, men den 

ryska klockan är ett.”68( Saapui viesti, huono sellainen: ” murrettu aselepo on; 

Brusin tuli pois etuvahtien kanssa, muttei ehtinyt purkaa siltaa, kellomme oli 

kaksitoista, mutta ryssän kello on yksi.”) 

Eversti Sandels oli Partalan kylässä syömässä lounastaan, kun venäläiset hyökkäsivät 

noin viiden kilometrin päässä sijaitsevalle Koljonvirran sillalle. Runossaan Runeberg 

antaa ymmärtää, että venäläiset hyökkäsivät kello 12, eli tuntia ennen sovitun 

aselevon päättymisajankohtaa. Näin ei kuitenkaan ollut. Tosiasiassa hyökkäys tapahtui 

juuri oikeaan aikaan. Kuten Martin Hårdstedt huomio, runoilija tuomitsee tekstillään 

venäläisten hyökkäyksen petollisena toimintana.69 Runebergin lyriikassa Sandels 

odottaa päättäväisesti, että kello löisi yksi. Tämän jälkeen voitaisiin aloittaa 

vastahyökkäys, jolla lyötäisiin venäläiset takaisin. Sandelsin järkähtämätön luonne ja 

rehellisyys nousevat keskiöön runossa, jonka asiasisältö voidaan nähdä selkeästi. 

Kirjailija haluaa polarisoida venäläisten petollisuuden ja suomalaisten rehellisyyden. 

Mutta miksi Runeberg korostaa suomalaista vilpittömyyttä ruotsalaisen Sandelsin 

välityksellä? 

Propagandassa kuvataan yleensä merkittäviä henkilöitä, joista propagandan vastaanot-

tajat voivat ottaa mallia. Näiden auktoriteettien esille nostamiseen voi olla myös syynä 

propagandistin halu henkilöidä asioita. Tämän keinon avulla propagandisti ohjaa 

vastaanottajansa samaistumaan kyseiseen auktoriteettiin. Asioiden henkilöityminen on 

toimiva propagandan keino. 70  

Runeberg tuotti runossaan kunniakkaasta ruotsalaisupseerista hahmon, jolla on 

humoristisia ja turhamaisia piirteitä. Silti tämä hahmo onnistuu esittämään 
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suomalaista suoraselkäisyyttä. Jos hahmon luonteenpiirteet tulkitaan ruotsalaisuuden 

stereotypioiksi, saadaan aikaan mielenkiintoinen ajatus: Runon alussa esiintyvä 

pöyhkeä ruotsalainen eversti kehittyy runon loppupuolella oikeudenmukaiseksi ja 

rohkeaksi suomalaiseksi upseeriksi. 

Men den kom den minut, som han väntat, och nu till sin överste sprangde han ned: ” 

Är det färdigt ert folk, är det likt sig ännu, skall det veta att bryta ett led? Jag har 

låtit de stormande yvas; välan, vrak undan dem nu som en man!”71 (Mutta sitten 

koitti hetki, jota hän odotti, everstinsä luo riensi: ” Onko väkemme valmiina rivissä, 

rikkomaan rintaman tuon? Olen antanut riehua ylpeyden; nyt saatte murskata sen 

mieheen viimeiseen!”) 

Oliko ruotsalainen upseeri muuttunut Runebergin mielestä suomalaiseksi? Tätä 

ajatusmallia puoltaisi se fakta, että Johan August Sandels oli sodan syttyessä hoitanut 

tehtäviään Suomessa jo yli 20 vuotta. Toisin sanoen hän oli elänyt puolet elämästään 

valtakunnan itäisessä läänissä, minkä vuoksi suomalainen perusluonne ja väestön tavat 

olivat tulleet hänelle erittäin tutuiksi. Perin pohjin Suomen puolustamiseen perehtynyt 

eversti sai Runebergin kynän kautta osakseen ihannointia, jonka voidaan nähdä 

johtavan aina Sandelsin suomalaistamiseen asti. 

Runeberg asetti Koljonvirran taistelun melskeeseen myös fiktiivisen sankarihahmon, 

joka on eversti Sandelsin äärimmäinen vastakohta. Sodankäynnin taktisen puolen 

mestari sai teoksessa vastapainokseen yksinkertaisen ja kömpelön sotilaan, jolla on 

kuitenkin suuri sydän ja suunnaton halu puolustaa isänmaataan. Sven Dufva72 ilmestyi 

Tarinoiden ensimmäisessä osassa.  

Han var visst outtröttelig, om nånsin någån ann, han stampade att marken skalv 

och gick så svetten rann, men roptes vändning åt ett hål, då slog han bom på bom, 

tog höger-om och venster-om, men ständigt rakt tvärtom.73(Hän oli varmasti 

uupumaton, kuin tuskin yksikään, hän maankuorta tömisti ja astui hiessään, mutta 

käännöstä kun huudettiin, hän takaiskun koki uudestaan ja uudestaan, tek´ oikeaan 

ja vasempaan, päinvastoin aina vaan.) 
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Tarinoiden hahmoja identifioidessaan runoilija käytti työkaluinaan huumoria ja 

kansanomaista kieltä. Samalla hän loi stereotypioita, joiden avulla pelkistetään ja 

yleistetään käsityksiä erilaisten ihmisten oletetuista ominaisuuksista.74 Edellä mainitut 

Sandelsin turhamaiset ja pöyhkeilevät piirteet assosioituvat edelleen monen 

suomalaisen mielessä ruotsalaiseen kansanluonteeseen. Nähtävästi huumori ja 

rahvaanomainen kielenkäyttö vetoavat tavallisen kansan syviin riveihin, sillä 

Cajanderin suomennusryhmän käännöstyö räjäytti Tarinoiden kysynnän uusiin 

sfääreihin vuonna 1877. Tarinat lähestyi nyt suomenkielistä rahvasta, jonka oli helppo 

muistaa Vänrikki Stoolin tarinoiden teksti riimittelyn ja loppusointujen ansiosta. 75 

Wrede ja Nousiainen nostavat esille Sven Dufvan hahmon romanttisena sankarina, 

joka täyttää velvollisuutensa korkeamman aatteen innoittamana. Runoilija on lisännyt 

runoon roimasti komiikkaa lisätäkseen lyriikan humoristista vaikutusta. Tämä on 

selvästi puhutellut lukijakuntaa, koska runoa pidetään yleisesti tarinoiden 

rakastetuimpana.76 Sven Dufvan hahmon avulla Runeberg nosti suomalaisen rahvaan 

esille. Sivistymätön ja yksinkertainen sotamies kuvastaa arvatenkin Suomen kansaa, 

joka tiukan paikan tullen antaa kaikkensa suojellakseen isänmaatansa. Sven joutuu 

runossa jatkuvasti muiden sotilaiden pilkan kohteeksi, mutta taistelukentällä hän osoit-

tautuu korvaamattomaksi. Dufva kohtaa sankarillisen kuoleman Koljonvirran sillalla 

uhrautuessaan taistelutovereidensa puolesta. Ennen kuolemaansa soturi onnistuu 

yksin pysäyttämään ylivoimaisen vihollisen etenemisen kohti Ruotsin armeijan 

pääjoukkoja. Runon lopussa Sandels saapuu sillalle kuollutta urhoa katsomaan: 

”Den kulan visste hur den tog, det måste erkänt bli,” så talte Generalen blott, ”den 

visste mer än vi; den lät hans panna bli i fred, ty den var klen och arm, och höll sig till 

vad bättre var, hans ädla, tappra barm.”77 (”Se kuula tiesi paikkansa, se täytyy 

tunnustaa ” virkkoi Kenraali, ”se tiesi enemmän kuin me; se jätti hänen otsansa 

rauhaan, koska se oli heikko ja köyhä, osui parempaan kohteeseen, sydämeen 

jaloon ja rohkeeseen.”) 
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Sven Dufvasta löytyvät stereotypiat sisältävät myös positiivisia ennakkokäsityksiä. 

Runoilijan luomaa suomalaista sotilasta on turha vähätellä, vaikka tämä olisi älyllisesti 

hieman kevyt. Negatiiviset piirteet kompensoidaan positiivilla piirteillä, jotka nousevat 

tärkeydessään kaiken yläpuolelle. Sven Dufvan rooli korostuu runossa suomalaisen 

sotilaan arkkityyppinä, joka on runoilijan mielestä urhea, uhrautuva, periksiantamaton, 

tunnollinen ja isänmaallinen.  

Auktoriteetin kuvaaminen ei kuitenkaan aina ole positiivista, vaan sillä voidaan myös 

hyökätä toista henkilöä kohtaan.78 Runeberg hyökkäsi teoksessaan kuningas Kustaa IV 

Adolfin, Suomen armeijan ylipäällikön Wilhelm Mauritz Klingsporin ja Viaporin linnan 

päällikön Carl Olof Cronstedtin kimppuun. Kirjan runoista Konungen79(Kuningas) ja 

Fältmarskalken80(Sotamarsalkka) on omistettu kahdelle ensimmäiselle. Sotamarsalkan 

kuudennessa säkeistössä suomalaiset upseerit arvostelevat Ruotsin sotajohtoa: 

Major Furumarck tog ordet: ”Det är Kungen, som har felet. Varför har han satt i 

nåder denna lumpna trumf i spelet?” Ladau sade: ”Du är jävig att marskalkens 

värde mäta, du har hjärta, han har mage, du vet dö, och han blott äta.”81 (Furumark 

otti puheeksi: ”Kuningas on se, joka on epäonnistunut. Miksi armostansa peliin 

päästi tuon mitättömän valtin?” Ladau sanoi: ”Olet jäävi arvostamaan marskin 

työtä: sinulla on sydän, hänellä vatsa, sinä osaat kuolla, hän osaa vain syödä.”) 

Kuningas Kustaa IV Adolfin ja ylipäällikkö Wilhelm Mauritz Klingsporin johdolla tehty 

alustava Suomen puolustussuunnitelma perustui armeijan pelastamiselle 

perääntymisen avulla. Talvella tapahtuvan hyökkäyksen varalta perääntymisreitin 

varrelle perustettiin makasiineja, jotka toimisivat sotatilanteessa omien joukkojen 

huoltopisteinä. Sodan alussa ainoastaan vetäytymistaktiikkaan luottanut Ruotsin 

armeija venytti takaa-ajavien venäläisten huoltolinjoja. Tämä edisti alkukesällä 

alkanutta vastahyökkäystä, jossa taktiikkana oli vallata Suomi takaisin kenttäarmeijan, 

Viaporiin ja Svartholmaan linnoitettujen osastojen sekä Ruotsista saapuvien 

apujoukkojen turvin. Etelä-Suomen luovuttaminen venäläisjoukoille sodan alussa on 

herättänyt jälkikäteen paljon keskustelua. Perääntymispäätöstä on pidetty virheenä, 
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joka teki lopulta mahdottomaksi alueen takaisin valtaamisen.82 Runebergin näkemys 

vetäytymistaktiikasta oli selkeä. Hän esittää perääntymisen häpeällisenä toimintana, 

joka henkilöityy erityisesti kuninkaaseen ja ylipäällikkö Klingsporiin. 

Kolmas negatiivinen runo Sveaborg83(Viapori) liitettiin teokseen vasta vuonna 1882, 

vaikka Runeberg kirjoitti sen jo ennen ensimmäisen sarjan ilmestymistä. Sen voimakas 

halveksunta petturuutta kohtaan henkilöityy Viaporin linnan päällikköön Carl Olof 

Cronstedtiin. Vara-amiraali Cronstedt sai petturin maineen luovutettuaan Viaporin 

lähes ilman taistelua venäläisille joukoille 3.5.1808. Viaporiin oli linnoitettuna yhteensä 

9605 henkilöä, joista 6750 kuului sotaväkeen. Strategisesti merkittävän linnan luovutus 

oli Ruotsille sotilaallinen katastrofi, ja vei pohjan suunnitellulta 

vastahyökkäystaktiikalta. Se oli omiaan myös ruokkimaan pääarmeijan tappiomielialaa, 

joka oli jo valmiiksi vallalla jatkuvan perääntymisen johdosta. Venäläiset saivat 

Viaporista haltuunsa varastojen ja aseistuksen lisäksi Ruotsin saaristolaivaston 

eskaaderin, joka käsitti 110 alusta. Tämä lisäsi Venäjän toimintamahdollisuuksia myös 

strategisesti tärkeällä saaristomerellä.84 Runebergin lyriikasta voi päätellä, että 

runoilija näki Viaporin antautumisen merkittävänä tekijänä sodan lopputuleman 

kannalta. 

Runebergin lyriikka tuomitsee Cronstedtin toiminnan jyrkästi. Se voidaan nähdä jopa 

kirousrunona, jonka toteutus vaatii tekijältään valtavan suuttumuksen. Nähdäkseni 

kyseessä on myös eräänlainen moraalisaarna, joka hukuttaa maanpetoksen tehneen 

henkilön ikuiseen häpeään.  Runebergin syvä halveksunta Cronstedtia kohtaan 

konkretisoituu siinä, ettei hän suostu mainitsemaan Viaporin linnan päällikön nimeä 

koko teoksessaan. Vaikka Runeberg tuomitsi Viaporin petturin jyrkästi, hän ei halunnut 

vierittää vara-amiraalin häpeän leimaa tämän jälkipolvelle.85  
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”Se onnistui hyvin, vaikka en koskaan muulloin ole käyttänyt yhtä mustaa väriä; 

mutta niin on oltava. Niin kauan kuin pojat elävät, en halua sitä julkaista; mutta en 

kyllä uhraa kaunista runoani Cronstedtin muun suvun hyväksi”86 

Vänrikki Stoolin tarinoiden ainoat negatiiviset runot kohdistuvat ruotsalaisiin auktori-

teetteihin. On syytä muistaa, että Suomi oli runojen kirjoitushetkellä Venäjän 

imperiumin alusmaa, joten Suomen sotaan osallistuneiden venäläisten auktoriteettien 

arvosteleminen ei tullut kysymykseen. Negatiivisen lyriikan on nähty johtuvan 

Runebergin halusta vierittää sodan tappio ruotsalaisen sotajohdon niskaan.87 Kuningas 

ja Sotamarsalkka esiintyvät peräkkäin Tarinoiden ensimmäisen osan lopussa. Tämä 

muodostaa eräänlaisen häpeän ja petollisuuden entiteetin, joka saa suuren painoarvon 

runosarjan loppupäässä. Myöhemmin Tarinoihin lisätty Viapori on joissakin painoksissa 

lisätty juuri näiden kahden runon jatkeeksi, jolloin halveksittava kokonaisuus vahvistuu 

entisestään. Halusiko Runeberg lisätä kirousrunonsa juuri tähän kohtaan? Tästä ei ole 

näyttöä, mutta kokonaisuutta ajatellen runon looginen paikka olisi juuri tämä. Myös 

runon kirjoitusajankohta puoltaa tätä tulkintaa. Useissa uusintapainoksissa Viapori 

sisällytetään edeltävästä poiketen runosarjojen toiseen osaan. Tulkintani asettaa 

kiistanalaiseksi kyseisen sijoittelun.  

Informaation valikoinnissa on kyse siitä, että propagandan tekijä valitsee mitä puolia 

olemassa olevasta aineistosta esittää. Olennaista on myös, mitä informaatiota hän 

jättää esittämättä. Sir Francis Baconin kuuluisa lause ”Tieto on valtaa” ilmaisee 

lyhykäisyydessään informaation valinnan ydinajatuksen.88 Runebergin informaation 

valinta keskittyi Suomen sodassa käytyihin taisteluihin. Ruotsalais-suomalaiset joukot 

löivät vastustajansa muun muassa Alavudella, Koljonvirralla, Juuttaalla, Revonlahdella, 

Lapualla ja Siikajoella. Nämä kaikki voitot ovat keskeisesti esillä teoksessa, vaikka 

niiden vaikutus itse sodan kulkuun oli varsin vähäinen. Korostamalla Suomessa käytyjä 

voitokkaita taisteluja runoilija pyrki vahvistamaan lukijansa isänmaallisuuden tunnetta. 

Samalla hän piirsi kynällään selkeän rajan Ruotsin ja Suomen välille. Runeberg tehosti 

rajan vetoa jättämällä kokonaan käsittelemättä Ruotsin puolella käydyt taistelut. 

Runebergin oli valittava teokseensa myös Venäjälle myönteisesti päättyneitä taisteluja, 
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jotta kirjan konkreettinen viittaustaso säilyisi ehjänä. Valinta kohdistui loogisesti sodan 

kannalta ratkaiseviin taisteluihin. Lemulla epäonnistunut maihinnousu, Karstulaan 

päättynyt kesän hyökkäysvaihe ja Suomen sodan verisin taistelu Oravaisissa olivat 

kaikki merkittävissä rooleissa sodan lopputuloksen kannalta. Informaation valinnan 

avulla Runeberg onnistui ylistämään suomalaisia sotilaita ja heidän saavutuksiaan 

tappiollisesta sodasta huolimatta. 

 

2.3. Asiantuntijan poliittinen suunnanmuutos 

 

Jag såg mig då som en person med få, ja inga brister, jag var student, på kondition, 

och kallades magister, mitt ”mensa” gav mig överflöd, den gamle åt på nåd sitt 

bröd.89(Ihminen olin silloin aikaansaava, ilman virheitä, ahkera ja maisteriksi 

kutsuttu, yleellisyyttä sain ”mensallain”, tuo vanhus söi armoleipää vain.) 

Viestittäjän ominaisuuksilla on suuri merkitys propagandaa tehtäessä. Propagandisti 

pyrkii antamaan itsestään asiantuntijan kuvan, jonka avulla hän saavuttaa propagan-

dan vastaanottajien luottamuksen. Propagandisti näyttäytyy auktoriteettina, koska 

hänen tietomääränsä aihepiiristä ylittää propagandan vastaanottajan tietomäärän. 

Propagandisti voi näin ollen vaikuttaa omalla alallaan siihen, mikä on totta ja mikä ei.90 

Runeberg oli saavuttanut arvostetun runoilijan statuksen jo ennen Vänrikki Stoolin ta-

rinoiden syntyä. Hänen työnsä ansiokkuus tunnustettiin paitsi Suomessa myös Ruot-

sissa ja Venäjällä. Runoilijasta oli tullut myös julkisuuden henkilö, jolla oli 

yhteiskunnallisia velvoitteita. Runebergin uskottavuutta lisäsi hänen monipuolinen 

sivistyneisyytensä.91 Näistä seikoista johtuen Runeberg näytti aikalaistensa silmissä 

asiantuntijana, jonka väittämiin oli uskominen. Yliopiston amanuenssi, 

kaunopuheisuuden dosentti ja roomalaisen kirjallisuuden lehtori omasi valtavan 

määrän tietoa, jonka avulla hän pystyi luomaan uutta todellisuutta muun muassa 

Suomen sodasta. 
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Välikäsien käyttö ja propagandan tekijän omien intressien etäännyttäminen tehdystä 

propagandasta ovat tehokkaita keinoja sen uskottavuuden lisäämiseksi.92 Tästä 

näkökulmasta katsottuna Runebergin luoma vänrikki Stoolin hahmo toimii teoksessa 

hänen välikätenään. Stoolin kertomat tarinat antavat ymmärtää, että teoksessa ei ole 

kyse Runebergin omista intresseistä vaan koko kansan edusta. Tästä hyvänä esimerk-

kinä on Den femte juli93, jossa vänrikki Stool kertoo tarinan everstiluutnantti Joachim 

Zacharias Dunckerin kuolinpäivästä. Runossa ei kuitenkaan käsitellä itse 

taistelutapahtumaa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tämä Dunckerin kannalta 

kohtalokas kamppailu käytiin Ruotsin puoleisessa Länsipohjassa. Kuten edellä on jo 

huomioitu, Runeberg ei käsitellyt teoksessaan Ruotsin puolella käytyjä taisteluja. 

Vad tålamod, vad mannamod, vad kraft i hug, vad eld i blod, vad lugn i skiften alla, 

vad bragder krävdes ej av den, som detta folk, som dessa män sin hjälte skulle kalla, 

och dyrka efter döden än?”94(Mikä kärsivällisyys, mikä miehekkyys, mikä voima 

sivalluksessa, mikä palo veressä, mikä maltti työssä, sankariksi tämän kansan 

vaadittiin, tämä väki häntä urhoksi kutsuu, ja jumaloi jälkeen kuoleman?) 

Sulkavan komppanian päällikkönä Suoman sodan aloittanut kapteeni Duncker saavutti 

sodan edetessä hyvän johtajan ja rohkean taistelijan maineen. Etelä-Savossa syntynyt 

upseeri johti Savon prikaatin jälkijoukkoja armeijan perääntyessä Mikkelistä Ouluun. 

Erittäin taitavaksi sotilaaksi tunnustettu kapteeni yleni Pulkkilassa käydyn taistelun 

jälkeen majuriksi. Dunckerin komentamat joukot olivat myös merkittävissä rooleissa 

voitokkaassa Koljonvirran taistelussa. Everstiluutnantiksi asti ylennyt upseeri haavoittui 

5.7.1809 Hörneforssissa ja kuoli seuraavana päivänä haavoihinsa venäläisten vankina.  

Kuten huomaamme, runossa esitetty Dunckerin kuolinpäivä on väärä. Runebergin on 

täytynyt tietää upseerin oikea kuolinpäivä koska tämän poika, Gustaf Duncker oli 

hänen hyvä ystävänsä.95Oliko vangiksi jääminen Runebergin mielestä niin häpeällistä, 

että hän vertasi sitä kuolemaan? Todennäköisesti ei. Yhtenä syynä voidaan nähdä, että 

runoilija ei halunnut lyödä suuren sotasankarin niskaan vangin leimaa. Kyseisen runon 
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ensimmäisestä luonnoksesta löytyy Runebergin kirjoittama mietelmä, joka alleviivaa 

runoilijan kunnioitusta Dunckeria kohtaan: 

Miten meidän kunniamme olisi käynyt ellei olisi ollut olemassa sellaisia kuin D silloin 

kun kaikki ylemmät meidät pettivät?96 

Mietelmästä voidaan nähdä, että runoilija pitää Dunckeria kansallissankarina. 

Suomessa syntynyt rohkea upseeri oli jyrkkä vastakohta petolliseksi tuomitulle 

ruotsalaiselle sotajohdolle. Ajatus, että kansallissankari ei kaikessa kunniassaan voi 

kuolla vihollisen vankina, on kiehtova. Tämä voi olla se ratkaiseva syy, joka on painanut 

Runebergin ajatuksissa niin paljon, että hän on päätynyt kohtalokkaan päivämäärän 

vaihtamiseen. 

Heinäkuun viides päivä voidaan nähdä kunnianosoituksena suomalaiselle 

everstiluutnantille, mutta sen keskeisempi tehtävä on elävöittää suomalaista 

kansallismaisemaa lukijan mielessä. Koska kansakunnan fyysinen tila rakennetaan 

kansallisuuden representaatioissa usein luonnon avulla97, voidaan asiayhteys tähän 

rakennusprosessiin löytää niin Heinäkuun viides päivä runosta kuin Maamme 

runostakin. 

Runossa Vänrikki Stool kuvaa Suomen heinäkuista luontoa tavalla, joka on saanut 

monet lukijat haukkomaan henkeään.98 Teoksessa nuori ylioppilas on hiljaa ja 

kuuntelee Stoolin monologia: 

”Ja, yngling, här från denna strand du ser ett stycke av det land, som fosterland du 

kallar: skönt, som vid Virdois sjöar här, är det kring Saimens tusen skär, där 

Vuoksens bölja svallar, där Imatra i skum sig klär.99 (No niin, nuorimies, tästä 

rannalta näät palan maata, jota isänmaaksi kutsut: ihanat, kuin Virtain aallokko, on 

ympärillä Saimaan tuhannet saaret, siellä Vuoksen aallot kuohuvat, siellä Imatra 

vaahtoon pukeutuu.) 
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Suomen maisemakuvaus vahvistaa lukijan isänmaallisuuden tunnetta samalla tavalla 

kuin Maamme runon lyriikka. Toisin kuin Maamme, Den femte juli sisältää sanan 

Suomi, joka löytyy runon yhdeksännestä säkeestä: 

Här fanns ett folk i Suomis land, det finns ännu: vid sorgens hand det lärt att bära 

öden, det känner intet offer svårt, dess mod är tyst, dess lugn är hårt, dess trohet 

trotsar döden, det är det folk, vi kalle vårt.100(Täällä oli kansa Suomen maassa, ja on 

vieläkin: surun kanssa se kohtalonsa kesti, uhraus ei sille vieras, sen rohkeus 

äänetön, sen rauhallisuus ankara, sen uskollisuus uhmaa kuolemaa, se on se kansa, 

se kansa meidän on.) 

Suomen mainitseminen kirjaimellisesti antaa oman merkityksensä runon 

isänmaanihailussa. Matti Klingen mukaan isänmaallisesti puhutteleva teksti oli yksi 

Runebergin keinoista, joilla hän pyrki luomaan kansallisen juhlapäivän. Suomen 

kansallispäiväksi muodostuisi näin ollen heinäkuun viides päivä.101 Klingen analyysi 

korostaa runoilijan roolia propagandistina sekä Vänrikki Stoolin tarinoiden funktiota 

patrioottisena propagandana. 

Vänrikki Stoolin tarinat keskittyi luomaan sankaridiskurssia, jota Runeberg vahvisti ääri-

ilmaisuilla sekä vahvike- ja lievennyssanoilla. Tämä on hyvin tyypillistä propagan-

dassa.102 Runoissa esittäytyy ikuinen Suomi, jonka kansa ei koskaan antaudu ilman 

kunniakasta taistelua. Taisteluista Runeberg käyttää usein termejä slogsmål(tappelu) ja 

(lek, spel) leikki. Näiden termien avulla Runeberg pyrki etäännyttämään lukijansa so-

dan kauhuista. 

Nimittelyllä propagandan tekijä pyrkii yksinkertaistamaan jotakin asiaa. Yleisten ter-

mien ja eufemismien käyttö auttavat tämän päämäärän saavuttamisessa.103 Vänrikki 

Stoolin tarinoissa tämä näkyy esimerkiksi termeinä ”ovän”(vihamies/vainooja) ja 

”ryss”(venäläinen/ryssä), joilla Runeberg yksinkertaistaa maahan jatkuvasti 

tunkeutuvan vihollisen. Runebergin luoma viholliskuva oli kuitenkin hyvin inhimillinen. 

Hän ei kuvaa vihollista raakalaisena, joka tuhoaa kaiken tielleen tulevan, vaan 
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velvollisuutensa täyttävänä sotajoukkona. Pääasiallisesti vihollinen esittäytyy runoissa 

suurena massana, jonka urheutta Runeberg ei kiistä. Viholliskuva kulminoituukin 

etupäässä ajatukseen meistä ja muista. Kunnioitus vihollista kohtaan kiteytyy runossa 

Kulneff104(Kulnev), joka on omistettu venäläiselle kenraalille Jakov Petrovits Kulneville. 

Kuvatessaan Kulnevia Runeberg myös tyypitteli venäläisen sotilaan. 

Visst är att i sitt rätta ljus var gubben Kulneff god som guld, man klandrar att han 

tog ett rus, det var hans hjärtas skuld; och detta hjärta bar han med, då han höll 

frid, som då han stred: han kysste och han slog ihjäl med samma varma 

själ.105(Varmasti oikeassa valossaan oli Ukko Kulnev kultainen, moitittiin juomisesta, 

oli syy sydämen; ja se sydän oli mukana sodassa ja rauhassa: hän suuteli ja surmasi 

aina yhtä hartaasti.) 

Husaarirykmentin päällikkö Kulnev johti 1808–1809 sodassa venäläisiä etujoukkoja. 

Häntä kuvailtiin aikalaistensa keskuudessa rehdiksi ja rohkeaksi sotilaaksi, joka johti 

joukkojaan aina edestä. Kenraali piti sotaväkensä alati kovassa kurissa ja esti näitä 

häiritsemästä sodan jalkoihin joutuneita siviilejä.  Venäläisupseeri oli kunnioitettu hen-

kilö molempien armeijoiden keskuudessa ja hänen luonteensa hurmasi myös suoma-

laisen siviiliväestön. Kenraali Adlercreutzin kerrotaan jopa kieltäneen miehiään 

ampumasta kohti urhoollista Kulnevia. Kaiken edellä mainitun lisäksi Runebergin perhe 

tunsi Kulnevin henkilökohtaisesti.106 Ei siis ollut ihme, että runoilija löysi tilaa 

teoksestaan kenraalin nimikkorunoa varten.  

Förhatlig är den fege blott, åt honom ensam hån och skam, men hell envar, som 

tappert gått sin krigarbana fram! Ett glatt hurra, ett högt hurra för varje man, som 

kämpat bra, vad helst han blev i livet än, var ovän eller vän!107(Kirottu on vain 

pelkuri, hänelle yksin pilkka ja häpeä, mutta kunnia sille sankarille, joka urheana 

sotatietään käy! Iloinen hurraa, äänekäs hurraa joka miehelle, jotka taistelevat 

hyvin, olkoon hän vihamies taikka ystävä!) 

                                                      
104

 Runeberg 2008, 134–145. 
105

 Runeberg 2008, 138. 
106

 Klinge 2004, 43; Nousiainen 1961, 153–164; Wrede 1988, 127. 
107

 Runeberg 2008, 144. 



42 
 

Kulnevin viimeisestä säkeestä voimme nähdä, miten sotaan suhtauduttiin Runebergin 

aikana. Sen käyminen oli kunniakasta ja ihailtavaa. Runebergin viholliskuvasta ei löydy 

kansallisvihaa. Tämän on huomioinut myös aiempi tutkimus.108 Jokainen rohkea sotilas 

oli runoilijan mielestä ylistyksen arvoinen. Toki tämä voi johtua myös siitä, että 

Runeberg ei voinut pilkata venäläistä sotilasta sensuurin pelossa. Nähdäkseni tästä ei 

kuitenkaan ole kyse. Runeberg on kuitenkin tulkintani mukaan pystynyt vaikuttamaan 

suuriruhtinaskunnan sensuuriylihallitukseen muilla tavoin. Sanomattakin on selvää, 

että ylistyslaulu Kulneville on ollut miellyttävää luettavaa sensuuriylihallituksen 

johtajalle Johan Mauritz Nordenstamille. Voidaan myös olettaa, että Tarinoissa 

esiintyvät negatiiviset runot on otettu sensuuriviranomaisen toimesta hyvin vastaan. 

Runeberg oli nähtävästi ajatellut tarkkaan runojen esiintymisjärjestyksen. Kulnev 

edeltää Kuningasta ja Sotamarsalkkaa. Tämä luo lukijalle mielikuvan venäläisen 

sotajohdon ylivertaisuudesta ruotsalaiseen sotajohtoon nähden. Tarinoiden 

ensimmäisen osan lopussa peräkkäin sijoitetut kolme runoa luovat kokonaisuuden, 

jolla Runebergin oli mahdollista vaikuttaa suuriruhtinaskunnan sensuuriylihallitukseen. 

Voidaan otaksua, että tämä oli myös Runebergin tarkoitus. 

Sota riehui yhä pohjoisessa, kun keisari Aleksanteri I:n harjoittama Suomen 

rauhoituspolitiikka huipentui Porvoon maapäivillä vuonna 1809. Tässä 

propagandistisessa tapahtumassa keisari antoi hallitsijanvakuutuksen, jossa 

suomalaisille taattiin muun muassa vanhat Ruotsin vallan aikaiset lait.109 Vänrikki 

Stoolin tarinoiden ensimmäisen ja toisen sarjan ilmestymisen välillä Venäjällä oli ta-

pahtunut hallitsijan vaihdos, ja sen suurvalta-asema oli murtunut hävityn Krimin sodan 

seurauksena. Tilapäisen heikkouden aikana hallitsijajärjestelmä oli pakotettu 

myönnytysreformeihin, jotka vaikuttivat myös Suomen suuriruhtinaskunnassa. Tämä 

Venäjän valtakunnan heikkouden aika tunnetaan Suomessa paremmin Keisari 

Aleksanteri II:n harjoittaman liberalismin ajanjaksona. Tänä aikana Suomessa heräsi 

keskustelu suuriruhtinaskunnan laillisesta asemasta Venäjän imperiumin osana. 
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Suomen perustuslait olivat jääneet virallisesti määrittelemättä, mikä aiheutti 

sekaannuksia laillisuuskysymyksissä.110 

Venäläisten joukkojen ylipäällikkö kenraali, kreivi Friedrich Wilhelm von Buxhoevden 

antoi julistuksen 2.4.1808, missä uhattiin Klingsporin armeijassa palvelevia suomalaisia 

upseereita ja näiden perheitä. Jos asianomaiset sotilaat eivät palaisi omalle 

asuinpaikkakunnalleen kolmen viikon sisällä ja ilmoittautuisi siellä omalle 

maaherralleen, tulisi Venäjän armeija takavarikoimaan kyseisten upseerien 

omaisuuden. Lisäksi he menettäisivät palkkansa sekä virkatalonsa Venäjän valtiolle.111 

Kuopion maaherraa kyseinen julistus ei miellyttänyt ja hän päättikin vastata 

ylipäällikölle: 

Jos nyt palveluksessaan ja uskollisuuden velvollisuutta täyttämässä olevat Suomen 

armeijan herrat sotilaat menettävät omaisuutensa käytöksensä vuoksi, jota eivät 

ole tähän asti tienneet rikokseksi, ei ole lainmukaista, että heidän vaimonsa ja 

saamamiehensä rangaistaan siitä, mitä miehet ja velalliset ovat rikkoneet; ja niin 

muodoin ei vaimon osa pesässä eivätkä velan haltijan saamiset ole menetetyt. 

Takavarikkoon otto ja vuokralle anto, johon minua on velvoitettu, saattaa koko 

maan kauhistukseen ja epätoivoon.112 

Tämä kirjeenvaihto on todennäköisesti luonut pohjan runolle, jossa Kuopion maaherra 

Olof Wibelius ottaa mittaa venäläisestä kenraalista. 

Olof Wibelius astui Turun hovioikeuden palvelukseen 1776. Virkamies toimi aktiivisesti 

Suomen talousseurassa, jota hän oli ollut myös perustamassa 1797. Vuonna 1803 

Kuopion lääninherraksi asettunut Wibelius ei suostunut pakenemaan kaupungistaan 

venäläisten miehittäessä sen 1808. Hänen rohkea ja päättäväinen työnsä siviiliväestön 

eduksi epänormaaleissa oloissa on herkistänyt Runebergin tarttumaan kynäänsä ja 

kirjoittamaan runon Landshövdingen113(Maaherra). 

Maaherrassa Kuopion maaherra Olof Wibelius nousee venäläistä kenraalia vastaan 

puolustaessaan suomalaisen siviiliväestön oikeuksia. Kenraali vaatii Wibeliusta kirjoit-
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tamaan käskyn, jossa suomalainen sotajoukko määrätään palaamaan kotiin. Jos näin ei 

tapahtuisi, sotilaiden sukulaiset menettäisivät talonsa ja maansa Venäjän valtiolle. 

Wibelius on järkkymätön kenraalin uhkailuista huolimatta. Hän laskee kätensä 

lakikirjalle ja vetoaa Suomen omaan lakiin, jonka keisari armossaan oli sille suonut. 

Lopulta kenraali taipuu vanhan ja väsyneen maaherran edessä. 

Han sänkte tungt sin hand uppå dess pärm, hans blick, på boken fästad, lyste klar: 

”Herr general, här ser ni ett beskärm för dem, ni hotat har.114(Hän laski rankasti 

kätensä kannen päälle, katseensa, kirjaan loi, kirkkaassa valossa: ” Herra kenraali, 

tässä näätte turvan niille, joita te uhkaatte.) 

Kuten Nousiainen on huomioinut, runoilija muutti Wibeliuksen ja Buxhoevdenin 

kirjeenvaihdon dramaattiseksi kohtaamiseksi maaherran virkahuoneessa.115Oma 

tulkintani vie asiayhteyden vielä hieman pidemmälle. Wibeliuksen käsi lakikirjan päällä 

voidaan tulkita eleeksi, jolla Runeberg vaati Suomelle omia perustuslakeja ja niiden 

virallista määrittelyä. Suuriruhtinaskunnan sisäpolitiikka hoidettiin edelleen Ruotsin 

1772 hallitusmuodon sekä 1789 annetun yhdistys- ja vakuuskirjan turvin. Nämä 

molemmat korostivat hallitsijan yksinvaltaista asemaa valtakunnan johdossa. Samalla 

ne tekivät yhteiskunnallisten uudistusten toteuttamisen vaikeaksi, mikä taas hidasti 

Suomen valtiollista kehitystä.116  

Runebergin kantaa ottava runo voidaan nähdä myös hänen poliittisten aatteidensa 

suunnanmuutoksena. Oliko Runebergin uskollisuus Venäjää kohtaan horjumassa? 

Oliko runoilijan suuriruhtinaskunta kypsymässä hänen mielessään omaksi valtioksi? 

Pärjäisikö Suomi yksin ilman Venäjän keisarikuntaa, ja mikä olisi Venäjän vastaus tähän 

kaikkeen? Luultavasti Runeberg oli kuitenkin sitä mieltä, että kansallisen heräämisen 

tuli tapahtua Venäjän vallan alla, keisarin yksinvaltaa kyseenalaistamatta. Runoilija oli 

saanut konservatiivisen kasvatuksen arkkipiispa Jacob Tengströmin lähipiirissä, jossa 

Venäjän imperiumin mahtiasemaa ei juuri kyseenalaistettu. Runebergin lyriikoista on 

löydettävissä kuitenkin ajatus, jossa kansallistunteen vahvistuminen tulisi 

tulevaisuudessa johdattamaan Suomen kansan kohti tavoiteltua päämäärää, 
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kansallisvaltiota. Venäjä oli tukahduttanut keisarikunnassa tapahtuneet kapinat 

väkivalloin, ja Runeberg oli hyvin tietoinen, mihin yltiöisänmaallinen vastarinta johtaisi. 

Aleksanteri II:n liberalismin aikakausi mahdollisti runojen kantaaottavamman sävyn, ja 

Tarinoiden toisesta osasta onkin löydettävissä ajatuksia, jotka johdattavat sekä 

runoilijan että Suomen pois Venäjän keisarikunnan alaisuudesta. Yhtä aikaa runoilijan 

lyriikkaa pureutui aikansa polttaviin kysymyksiin, kuten valtasuhteiden järjestämiseen 

suuriruhtinaskunnassa. Edellä käsitelty Maaherra on oiva osoitus tästä.  
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3. TYYPITELTY NAINEN 

 

Tämä pääluku nostaa esille Tarinoiden naishahmot, joiden merkitys valtiollisen Suomi-

kuvan luomisessa on keskeinen. Samalla tarkastelen valtasuhteita, jotka vaikuttivat 

Suomen suuriruhtinaskunnassa runosarjojen kirjoitushetkillä sekä 1800-luvun 

loppupuolella. Naiskuvausten kautta runoilija nosti esille teemoja, joita olisi ollut 

hankala käsitellä kokoelman muissa runoissa. Suomalaisuuden ohella runoilija rakensi 

teoksessaan mies- ja naissuomalaisuutta. Poikkesiko Runebergin käsitys 

naissuomalaisuudesta aikansa naiskuvasta merkittävästi? Minkälaisia naishahmoja 

Runeberg tuotti tekstillään? Löytyykö tuottamistavasta propagandalle tyypillisiä 

piirteitä?  

 

3.1. Yleispätevät yksilöt 

 

Euroopan tilanne 1830-luvun alussa oli epävakaa. Ranskan heinäkuun vallankumous 

1830 sekä belgialaisten ja puolalaisten itsenäisyyteen pyrkivä kapinointi kiristivät 

poliittista ilmapiiriä. Suomen suuriruhtinaskunnassa huoli oman autonomian 

menettämisestä kasvoi, kun Venäjä tukahdutti väkivalloin puolalaisten kapinoinnin 

1831 ja mitätöi sen laajan autonomian. 1830–luvun puolivälissä Eurooppa oli 

jakautumassa poliittisesti kahtia. Pyhän allianssin merkitys mureni, ja Länsi- Eurooppa 

liberalisoitui. Uudet liberaaliset ja perustuslailliset aatteet olivat suuri uhka 

konservatiiviselle Venäjälle, jonka puskurina länteen toimi Suomen suuriruhtinaskunta. 

Näin ollen Suomen strateginen merkitys Venäjän osana kasvoi.117  

Runeberg kirjoitti ensimmäiseen runosarjaan lukeutuvat runot Molnets broder (Pilven 

veikko)118, Torpflickan (Torpan tyttö)119 ja Den döende krigaren (Kuoleva soturi)120 jo 

1830-luvun aikana. Tuona aikana tyyppiajattelu löi läpi Euroopassa. Ajatus 

ihmistyyppien samanaikaisesta yksilöllisyydestä ja yleispätevyydestä nousee esiin myös 
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Vänrikki Stoolin tarinoissa, jossa Runeberg kuvaa muun muassa tyyppiajattelun avulla 

suomalaista kansallisluonnetta.121 Euroopan hulluna vuotena 1848 aika oli kypsä 

runosarjan ensimmäisen osan julkaisuun.  

 

3.1.1. Uusi vahvempi isänmaallinen tyttö 

 

1800-luvun Euroopan kansallisten projektien symboliikassa kansakuntia kuvattiin 

yleensä perheinä, joissa sukupuoliroolit nousivat merkittävästi esille.  Kansakuntien 

äidit huolehtivat sankaripojistaan, jotka vuorostaan olivat vahvoina ja rohkeina 

valmiina uhraaman kaikkensa isänmaan puolesta. Kansakuntien alkuperää 

havainnollistavat äidit poikkesivat kuvauksissa tyttäristään, jotka kuvattiin alati 

avuntarpeessa oleviksi, heikoiksi ja pelokkaiksi hahmoiksi. Sukupuolen lisäksi myös iällä 

oli oma merkityksensä. Kansakuntien äidit ja perustajaisät olivat hierarkiassa 

ensimmäisinä. Käsitteet äidinkieli ja isänmaa ovat tästä oivia esimerkkejä. 

Perhesymboliikan voidaan nähdä korostavan ajatonta yhtenäisyyden tunnetta sekä 

loputonta lojaliteettia omaa kansakuntaa kohtaan.122 Noudattiko Runeberg tätä samaa 

linjaa kirjoittaessaan Tarinoiden naishahmoista, vai poikkesiko runoilijan 

perhesymboliikka edellisestä? 

Molnets broder kertoo tarinan orvosta sotilaspojasta, joka kostaa vainolaisille näiden 

tekemät vääryydet siviiliväestöä kohtaan. Pilven veikon kohtalona on kuitenkin lopulta 

kunniakas kuolema isänmaan puolesta. Sulhastaan kaipaamaan jäänyt morsian nousee 

runon loppupuolella tarinan keskiöön lausumalla runon moton. 

”Mer än leva, fann jag, var att älska, mer än älska är att dö som denne.”123 (Enempi 

kuin elää on rakkaus, enempi kuin rakkaus on tämä kuolema). 

Leena Kirstinä tulkitsee artikkelissaan runon yhdistävän romanttisen rakkauden ja 

isänmaanrakkauden toisiinsa.124 Tulkinta ei ole väärä, mutta propagandan 
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näkökulmasta se on heiveröinen. Runoilija loi runon neidolle diskurssillaan erilaisia 

subjektipositiota. Neito on rakastava, uhraava, kohtalon ohjaama ja individualisti. 

Tämä voidaan tulkita neutralisoivaksi yksinkertaistamiseksi, jonka avulla asiat alkavat 

näyttää luonnollisilta itsestäänselvyyksiltä.125 Tällä keinolla runoilija loi neidolle 

identiteetin, josta lukija pystyy tulkitsemaan Runebergin naisihannetta. Samalla hän 

velvoittaa jokaisen naisen olevan valmis uhraamaan rakkaimpansa isänmaan edun 

hyväksi. Kirstinältä jää myös huomaamatta runon muut kantavat teemat, nuoruus ja 

kosto. Pilven veikon ja tämän morsiamen kuvaukset ylistävät nuoruuden voimaa ja 

uskoa parempaan tulevaisuuteen. Samalla runosta välittyy muiden hahmojen avulla 

luotu konsensus koston oikeutuksesta. Toisesta näkökulmasta katseltuna Runeberg 

kuvaa myös koston kierrettä ja sen mielettömyyttä. 

1800-luvun naisen yksi keskeisimmistä tehtävistä oli synnyttää perheeseen poikia. 

Vaikka tytöt olivat kotona työvoimaa siinä missä pojatkin, vanhempien vanhuuden 

turva lepäsi heidän poikiensa hartioilla. Oma lukunsa olivat säätyläistytöt, jotka eivät 

työpanoksellaan hyödyttäneet taloa juuri lainkaan. Tyttöjen myötäjäisistä muodostui 

usein monelle perheelle huomattava taloudellinen taakka. Tämä oli omiaan 

vähentämään tyttöjen arvostusta.126  

Torpan tytössä Runeberg kertoo tarinan, jossa tytön äiti on kehottanut tämän sulhasta 

karkaamaan rintamalta säästyäkseen kuolemalta. Kun petturuus ja pelkuruus 

paljastuvat tytölle, hän toivoo häpeissään kuolemaa.  

O moder, jag har sökt bland lik till sista skymt av dagen, men ingen av de slagna bar 

de kärä anletsdragen, nu vill jag icke dväljas mer på denna svekets ö, han fanns ej 

bland de döda där, och därför vill jag död. 127 (Voi äiti, yöhön pimeään asti etsin 

kaatuneista, mutta noita rakkaani kasvoja ei ollut kellään heistä. Petoksen saarella 

en viihdy kauempaa, kuolleiden joukossa ei ollut hän, siksi tahdon kuolla.) 

Kuten huomaamme, Runebergin kuvaama perhe poikkeaa Euroopassa yleisesti 

käytetystä perhesymboliikasta. Tämä korostuu etenkin tyttärien rooleissa. Runeberg 

nostaa esiin uuden sukupolven naisen, joka karistaa yltään väheksynnän taakan. 
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Runoilija luo naistyypin, joka on isänmaallinen, uhrautuva ja aktiivinen. 

Vertailukohdaksi Runeberg luo taiteellisella vapaudellaan mielikuvan passiivisesta 

laiskan pulskeasta äidistä, joka ei uhraa ajatustakaan isänmaalleen. Ruotsissa Suomi 

nähtiin Svea-Mamman tyttärenä, joka menetettiin Venäjälle.128 Nähtävästi Runeberg 

otti kantaa tähän tematiikkaan Torpflickan runon kautta. Suomea heikosti ja 

haluttomasti puolustanut äiti voidaan tulkita Ruotsiksi, jolloin tytär olisi äidistään 

irtaantunut uusi oma-aloitteinen uljas Suomi. 

Kahden ääripään esille tuominen on hyvin tyypillistä propagandaa tehtäessä. Tällä 

tekniikalla saadaan propagandan vastaanottaja valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta 

se, johon propagandisti pyrkii.129 Torpan tytössä nämä vaihtoehdot ovat petturuus 

sekä uskollisuus, jotka näyttäytyvät runossa sotakarkuruutena ja isänmaan 

puolustamisena. 

Torpan tytössä mielenkiintoa herättää myös se, että kysymyksessä on miehetön perhe. 

Runeberg ei selvennä runossaan, onko torpan emäntä leski, naimaton vai hylätty 

nainen. 1800- luvulla avioton nainen oli hyljeksitty varsinkin säätyläisten joukossa.130 

Halusiko Runeberg kuvauksellaan korostaa myös avioliiton merkitystä? Näkökulmaa 

puoltaa se, että torpan tyttö etsii kaatuneiden joukosta omaa sulhastaan. Toisaalta 

voidaan pohtia, antaako runoilija jälleen lukijalleen kaksi äärimmäistä vaihtoehtoa, 

joista valita. Tässä ajatusleikissä kohtaavat vanhemman sukupolven hyljeksittävä 

avioton emäntä ja uuden uljaan sukupolven siveä neito. 

Tunteikas 1800-luku toi suomalaiseen porvaristoon länsieurooppalaisen ajatuksen 

rakkaudesta avioliiton ehtona,131 kun taas talonpoikaisissa avioliitoissa tilan tarpeet 

ajoivat rakkauden edelle132. Rakkaus ja sen kohteen suunnaton kaipuu on yksi Vänrikki 

Stoolin tarinoiden kantavista teemoista. Runoilijan tapa kuvata rakkautta on 

propagandan näkökulmasta mielenkiintoinen. 
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Propagandassa nostetaan usein esille henkilöt asioiden sijasta, koska ihmisen on 

helpompi samaistua henkilöön kuin asiaan.133 Vänrikki Stoolin tarinoiden 

naishahmoihin henkilöityvän rakkauden Runeberg ohjasi mestarillisesti 

isänmaanrakkaudeksi. 

Red mig en grav, o moder kär, min levnadsdag är liden; den man, som fick mitt 

hjärtats tro, har flytt med skam ur striden, har tänkt på mig, har tänkt på sig, har 

följt ert varningsord och svikit sina bröders hopp och sina fäders jord. 134 (Tee hauta 

mulle, rakas äitini, jo loppuvat elonpäiväni; häpeissään paennut taistelua, ajatellut 

minua ja itseään, teidän varoituksen sanaa kuullut vaan, ja veljiensä toivon pettänyt 

ja isiensä maan) 

När skaran kom, och han ej kom, begrät jag nyss hans öde, jag trodde att han låg 

som man på fältet bland de döde, jag sörjde, men min sorg var ljuv, den var ej bitter 

då, jag velat leva tusen år att honom sörja få. 135 (Kun joukko saapui, mutta hän ei, 

surin hänen äskeistä kohtaloaan, luulin hänen makaavan kentällä kaatuneiden 

joukossa; surin, mutta suruni oli suloinen, ei katkera, tuhat vuotta tahtoisin elää 

häntä surren.) 

Ajatus yhteisön edusta, joka menee yksilön edun ohitse, ei ollut vieras Runebergille. 

Kuten nähdään, isänmaanrakkaus käy kaiken edelle. Isänmaanrakkauden 

henkilöityminen torpan tyttöön ja pilven veikon morsiameen kertoo siitä, millaisena 

Runeberg näki uuden sukupolven naisen. Hän loi lukijalleen mallin naistyypistä, jota 

jokaisen suomalaisen naisen olisi syytä tavoitella. Analysoimalla Pilven veikkoa ja 

Torpan tyttöä propagandan näkövinkkelistä, runoista voidaan löytää Runebergin 

luomia hegemonisia diskursseja. Hegemoninen diskurssi määritellään sen mukaan, 

mitä useammin ja useammassa yhteydessä tietty diskurssi toistuu.136 Näissä kahdessa 

runossa hegemonisen aseman saavat uhraus, isänmaan rakkaus, nuoruus ja lojaalisuus.  
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3.1.2.  Suomi-neito voimistaa miehekkyyttä 

 

Suomi-neidon ulkoiset piirteet ovat muuttuneet ajan saatossa. Kansallispukuinen 

Suomi-neito, eläimennahkaan puettu neito, klassinen neito ja Suometar-Mamma ovat 

kaikki oman aikansa poliittisia kannanottoja, joissa Suomi henkilöityy naishahmoon. 

Tuntemamme nuori, vaalealettinen, sinisilmäinen ja kansallispukuinen nuori nainen on 

vain yksi kuvaus kansakuntamme ruumiillistumasta. Tämä 1880-luvun loppupuolella 

päivänvalon nähnyt hahmo oli fennomaanien luoma konstruktio, ja se edusti 

syntymäaikanaan suomenkielistä talonpoikaisuutta. Meillekin tuttu kansallispukuinen 

hahmo asettui ainoana oikeana Suomi-neitona kansalliseen kuvitelmaamme 1930-

luvulla. Eläimennahkaan puettu Suomi-neito ilmensi legitimiteettiä ja pohjoismaisuutta 

vuosisadan vaihteen molemmin puolin, jolloin Suomen suuriruhtinaskunnassa vallitsi 

debatti sen perustuslaillisista oikeuksista osana Venäjän imperiumia.  Puolustaessaan 

Suomen perustuslaillisuutta sekä suuriruhtinaskunnassa vaikuttanutta ruotsalaista 

kulttuuria ja poliittista järjestelmää Nuorsuomalainen Puolue sekä Ruotsalainen puolue 

adoptoivat eläimennahkaan puetun Suomi-neidon symboloimaan kansakuntaa, joka 

kävi yhdessä venäläistämistä vastaan. Klassisen pitkän puvun sai päällensä sosialistien 

suosima figuuri. Pelkistetystä klassisesta asusta oli riisuttu pois kaikki porvareihin 

liittyvät symbolit, jotka yleensä liittyivät sodankäyntiin. 1900-luvun alkupuolella 

esiintynyt neito viittasi luokkataisteluun ja porvarillisen nationalismin hylkäämiseen. Se 

ei siis, muista Suomi-neidon hahmoista poiketen, viitannut kansallismielisyyteen. 

Suometar-Mamma oli groteski esitys kansallispukuun puetusta hampaattomasta 

vanhasta eukosta. Likaisen ja hävyttömän figuurin avulla ruotsinkieliset ja sosialistit 

halveksuivat Suomalaisen puolueen vanhasuomalaista jäsenistöä, joka kannatti 

myönnytyspolitiikka Venäjän hallitusvaltaa kohtaan.137 

Mielikuva suomalaisuudesta oli Suomen suuriruhtinaskunnassa eriävä puolueesta 

riippuen. Huomioitavaa on kuitenkin se, että läpi puoluekentän Suomea symbolisoi 

aina naishahmo.138 Kansallispukuun puettu neito, eläimen nahkaan puettu neito, 

klassinen neito ja Suometar-Mamma ovat kaikki oman aikansa tuotteita. 
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Termiä Suomi-neito alettiin käyttää vasta 1800-luvun loppupuolella.139 Vaikka termi ei 

varsinaisesti ollut olemassa runojen kirjoitushetkellä, tulen tässä tutkimuksessa 

käyttämään sitä kansakunnan henkilöitymää käsiteltäessä. 

Kenraalimajuri Ernst von Vegesackin suunnittelema maihinnousu Lemuun näki 

päivänvalon 19.6.1808. Manööverin tarkoituksena oli Turun takaisin valtaus 

venäläisiltä. Maihinnousuosaston vahvuus oli noin 2800 miestä, joiden taisteluvalmius 

oli vähintäänkin kyseenalainen. Joukko koostui pääosin nostoväestä, jonka koulutus ja 

varustus eivät olleet riittäviä tehokkaisiin sotatoimiin. Lisäksi venäläisillä oli tuntuva 

ylivoima sekä hyvin toimivat huoltoyhteydet. Vegesack oli saanut kuningas Kustaa IV 

Adolfilta käskyn yllyttää kansa tarttumaan aseisiin ja käymään taisteluun venäläisiä 

vastaan. Kansannousu ei kuitenkaan onnistunut tehokkaasti, ja näin ollen kahdeksan 

kilometriä Turusta etelään suoritettu maihinnousu oli tuomittu epäonnistumaan. Kaksi 

päivää kestäneet taistelut verottivat ruotsalaisia ja suomalaisia 59 kaatuneen, 130 

haavoittuneen ja 27 vangin tai kadonneen verran. Venäläisten tappiot käsitti 291 

miestä. Tappio oli Ruotsille strategisesti raskas. Pääarmeijan hyökkäysvaiheen 

tukeminen ja laajemman kansannousun mobilisointi epäonnistuivat lähes 

täydellisesti.140 

Vänrikki Stoolin tarinoiden pasifistisinta runoa Den döande krigaren on monessa 

yhteydessä pidetty tarinoiden ensimmäisen osan täyterunona.141 Se sijoittuu Lemun 

maihinnousun taistelukentälle, jolta haamumainen neito etsii kaatunutta nuorukaista. 

Neito löytää hänet kuolleena vanhan haavoittuneen venäläisen veteraanin vierestä. 

Venäläinen nousee, astuu kohti neitoa, sanoo jotakin ja kaatuu kuolleena maahan. 

Nousiainen nostaa ansiokkaasti esille sen, että kuollut soturi on vapaaehtoisesti 

taisteluun osallistunut talonpoikaisnuorukainen. Hänet todennäköisesti tappanut 

venäläinen soturi taas osoittautuu Kustaan sodan veteraaniksi Volgan rannoilta.142 

Nousiainen ja Wrede tulkitsevat runoa mielenkiintoisella tavalla. Molemmat olettavat, 

että kuollut soturi on haamumaisen neidon sulho. Tätä ei runossa mainita. Kalman 
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korjaama taistelija voi olla yhtä hyvin neidon veli tai rakas ystävä. Tämän runon 

hegemonisena diskurssina voidaan nähdä anteeksipyyntö. 

Hon såg, och röpte högt hans namn, det kom ej svar igen; hon sjönk emot hans 

öppna famn, men slöts ej mera av den. Hans genomstungna bröst var kallt, och 

stumt var allt, förvissnat allt. 143 (Hän näkee, hänen nimeään lujaa huutaa, ei 

vastausta taaskaan; avointa syliä vasten hukuttautuu, syleillä ei se voi; 

läpipuhkaistu rinta oli kylmä, kaikki oli hiljaista ja elotonta.) 

Propagandistinen diskurssi sisältää usein vertauskuvia ja symboliikkaa.144  Runeberg 

käytti näitä molempia keinoja hyväkseen luodessaan uutta naistyyppiä. Koska 

vertauskuvat ja symboliikka kuuluvat kiinteästi runouteen, Runebergin tuottama 

propaganda pilkistää hänen taiteellisen vapautensa takaa. Näin ollen lukija ei huomaa 

tulleensa ohjailluksi runoilijan haluamaan suuntaan. Suomen luontoon kiinnittyvä 

symboliikka luo lukijalleen mielikuvan kauniista ja karusta maasta, jonka kansa on 

omalaatuista ja valmiina uhraamaan kaiken isänmaansa puolesta. Runoilija onnistuu 

korostamaan suomalaista miehekkyyttä asettamalla teoksen naishahmot usein 

uhripositioon. Suomalainen mies ei sure eikä hänen herkkä tunteellinen puolensa 

nouse teoksessa esille. Propagandistin repertuaariin kuuluvat myös ääri-ilmaisut sekä 

vahvike- ja lievennyssanojen käyttö.145 Runeberg sovelsi näitä keinoja luodessaan 

hahmoilleen subjektipositioita sekä hegemonista sankari- ja uhridiskurssia. 

En fridlös vålnad lik hon steg i spår, där döden gått. Hon gick från lik till lik och teg, 

hon tycktes gråta blott. Med häpnad hennes tysta tåg den gamle, väckt ur dvalan, 

såg. 146  (Kuin levoton haamu hän askeltaa uraa jonne kuolleet kulkivat. Kulkee 

sarkapukuiselta ruumiilta ruumiille, itkien ainoastaan. Hänen hiljaista marssiaan 

vanhus katsoo ihmeissään.) 

Då, säger sängmån, föll en tår uppå den gamles kind, då talte han ett ord, vars spår 

fösvann i nattens vind, då stod han upp, ett steg han tog och hann till flickas fot och 
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dog. 147(Silloin, sanoi laulunneito, kyynel putosi vanhalle poskelle, jonka jölkeen 

lausui sanan joka yötuuleen katosi, nousi, astui askeleen, ja kuoli tytön jalkoihin.) 

Suomi-neito, Suometar näyttäytyi ensi kertaa August Ahlqvistin tarinassa Satu vuonna 

1847.148 Runebergiä ihaillut Ahlqvist oli todennäköisesti lukenut Kuolevan soturin jo 

vuonna 1836, jolloin runo julkaistiin ensimmäisen kerran Helsingfors Morgonblad 

lehdessä.149 Vuotta aikaisemmin samassa lehdessä julkaistu150 Pilven veikko on 

luultavasti ollut myös Ahlqvistin tarkkailevien silmien alla. Kuolevan soturin vaalean ja 

hiljaisen neidon olemus yhdistettynä Pilven veikon morsiamen luonteeseen luovat 

vahvan mielikuvan naisesta, jonka pohjalta Ahlqvistin olisi ollut helppo rakentaa 

Suomettaren hahmoa. Kuten olen aiemmin todennut, propagandassa asioiden 

henkilöityminen on erittäin yleistä. Tämä ajatus nostaa esille Runebergin kontribuution 

Suomen henkilöitymän, Suomi-neidon kehittämisessä. 

Eläimennahkaan puetun Suomi-neidon alkuperä voidaan varmasti liittää Runebergiin. 

Kuvanveistäjä Walter Runebergin kolme patsasta Patria (1892), Suomi (1883) ja Suomi 

suojellen perustuslakejaan (1865) kuvaavat kaikki Suomi-neidon eläimennahkaan 

puettuna. Patria ja Suomi teoksissa Suomi-neidot on puettu karhunnahkaan, kun taas 

Suomi suojellen perustuslakejaan patsaan neito on saanut ylleen leijonannahan. 

Patsaat symbolisoivat laillisuutta ja kansan myyttistä menneisyyttä. Merkille pantavaa 

on myös, että Patrian ja Suomen neidot pitelevät oikeassa kädessään miekkaa. Walter 

Runeberg oli poliittisesti venäläisvastainen ja kannatti skandinavismia. Hänen tapansa 

kuvata isänmaallisia tunteitaan Suomi-neidon kautta poikkesi suuriruhtinaskunnassa 

vallalla olleesta tavasta, jossa tunteita kuvattiin hallitsijan muotokuvien ja patsaiden 

välityksellä.151 Kun ajatellaan lapsen kasvattamista tavoitteellisena toimintana, jolla 

yritetään vaikuttaa lapsen mielipiteisiin ja toimintaan halutun päämäärän saavutta-

miseksi, voidaan miettiä, kuinka paljon J.L. Runebergin maailmankuva vaikutti hänen 

poikansa Walterin aatemaailmaan. 
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Pilven veikko ja Kuoleva soturi nostavat molemmat esille nuoren talonpoikaisuhrin. 

Nämä vapaaehtoisesti isänmaan puolesta taistelleet urhot kaatuvat kunniakkaasti 

taistelukentällä ja jättävät rakkauteen henkilöityvät naishahmot kaipaamaan heitä. 

Runojen vastakohtana voidaan nähdä Torpan tyttö, joka naishahmojensa avulla 

herättää voimakasta halveksuntaa pelkuruutta, petturuutta ja epäisänmaallisuutta 

kohtaan. Näissä runoissa kuolema esittäytyy kauniina ja jopa toivottavana ilmiönä. 

Tulkintani on, että Runeberg näki kunniakkaan kuoleman kaiken uuden alkuna ja 

paremman tulevaisuuden edellytyksenä. 

Vaikka runoilija asetti Pilven veikon, Torpan tytön ja Kuolevan soturin naishahmot 

uhripositioon, paistaa kaiken kurjuuden keskeltä myös naishahmojen vahva 

individualismi. Runoissa nainen on toimija, jonka ajatukset isänmaasta ja sen 

puolustamisesta tulevat selvästi esille.  Tämä poikkeaa selvästi perinteisestä 

taiteellisesta tavasta, jossa nainen kuvataan merkittävien arvojen symbolina eikä 

niinkään toimijana152. 

Runeberg loi tekstissään myös kohtalorepertuaaria, jossa naisen elämä ja tahto 

määräytyvät tämän oman kontrollin ulkopuolelta. Näin romanttinen rakkaus ja äidin 

rakkaus saivat väistyä isänmaanrakkauden tieltä. Propagandan näkökulmasta 

naishahmot toimivat Runebergin välikäsinä. Välikäsien käytöllä propagandisti luo 

vaikutelman siitä, että kyse ei ole hänen omista intresseistään. Näin ollen yhteisen 

edun korostaminen nousee keskiöön.153 Nähtävästi poliittiset jännitteet Euroopassa 

loivat runoilijalla pelon uudesta suursodasta sekä isänmaan autonomian 

menettämisestä. Runebergin propagandan tavoitteena oli vaikuttaa ajatustasolla 

lukijansa uskomuksiin, arvoihin, asenteisiin, mielipiteisiin ja tunnetiloihin. Tällä tavalla 

hän pyrki ohjaamaan lukijansa käyttäytymistä ja toimintaa haluamaansa suuntaan. 

Luodessaan naishahmojen avulla mallin suomalaisesta naisesta Runeberg rakensi myös 

naisille tarkoitettua kansalaisuutta. Samalla runoilija velvoitti koko kansan 

tulevaisuudessa uhrautumaan isänmaansa puolesta ja työskentelemään yhdessä 

mahdollisten sotaponnistelujen hyväksi.  

                                                      
152

 Valenius 2004, 10. 
153

 Brown 1963, 92–93. 



56 
 

Edellä olen tutkinut Vänrikki stoolin tarinoiden ensimmäisen runosarjan neitoja, joiden 

avulla Runeberg tyypitteli 1830–luvulla suomalaisen naisen. Miten seuraavat vuodet 

muuttivat Runebergin tapaa konstruoida naisen todellisuutta? Entä muuttuiko 

naistyyppi toisessa runosarjassa? Jos muuttui, niin miksi? Näistä seuraavaksi. 
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3.2. Sitkeä ja riippumaton toimija 

 

Seuraavissa alaluvuissa analysoin Runebergin diskurssia, joka esiintyy Vänrikki Stoolin 

tarinoiden toisessa runosarjassa. Keskityn kahteen naishahmoon, jotka esiintyvät 

runoissa Lotta Svärd154 ja Främlingens syn (Matkamiehen näky)155. Muuttuiko 

Runebergin näkemys suomalaisen naisen identiteetistä ajan saatossa? Onko runoilijan 

teksti edelleen propagandistinen tuote? 

Vuosien 1853 ja 1856 välillä käyty Krimin sota päättyi Venäjän osalta raskaaseen 

tappioon. Tämän seurauksena Venäjän suurvalta-asema alkoi murentua. Emämaan 

tappio kääntyi kuitenkin Suomen suuriruhtinaskunnan eduksi. Venäjä oli jäänyt jälkeen 

kehityksessä länsimaihin nähden, ja näin ollen vuonna 1855 valtaan noussut uusi 

keisari Aleksanteri II käynnisti Venäjällä poliittisen suunnanmuutoksen. Valtakunnassa 

raskaalla kädellä toiminut sensuuri lakkautettiin lähes kokonaan ja muitakin henkisen 

elämän kahleita avattiin. Uuden poliittisen suunnan myötä Suomessa avautui 

keskustelu Suomen valtiollisesta asemasta. Tämä polemiikki johti lopulta valtiopäivien 

koolle kutsumiseen vuonna 1863.156 

Naisen asema 1850–luvun Suomessa oli epäitsenäinen. Naisilla ei ollut mahdollisuutta 

osallistua poliittiseen päätöksentekoon, ja heidän juridinen asemansa oli erittäin 

heikko. Ammatinharjoittaminen itsenäisesti oli mahdollista vain porvarisoikeuden 

perineellä leskellä, joka pysyi naimattomana miehensä kuoleman jälkeen. 1850–luvun 

aatteellisessa ilmapiirissä levisi kysymys naisten täysvaltaisuudesta. Tulevien 

valtiopäivien yksi tärkeimmistä tehtävistä olikin saattaa suomalainen nainen pois 

holhouksenalaisuudesta.157  

 

3.2.1. Nainenkin voi vaikuttaa 
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Ny lyssna vänligt och hör ett drag, det sista av henne jag såg. Vi slutat Oravais´ 

blodiga dag och gjorde vårt ätertåg.158(Nyt kuuntele ystävällisesti siirrostaan, 

viimeisestään jonka näin. Oravaisten verisen päivän päätimme ja aloitimme 

pakomme.) 

30–vuotisessa sodassa Kustaa II Aadolfin sota-artikkeli antoi sotilaan vaimolle 

mahdollisuuden seurata miestään sotarintamalle. Tämä artikkeli oli edelleen voimassa 

Kustaa III:n sodassa ja Suomen sodassa.159 Sotarintamalla suoritettu sairaanhoito oli 

naisten kunniallisin ja tärkein tehtävä sotaa käyvässä maassa. Taistelutoimintaan 

osallistuminen haluttiin kuitenkin säilyttää miehistä koostuvan armeijan 

yksityisalueena. Sukupuolittunut sodankäynti laajensi naisen toiminta-alueen kodista 

kotirintamaksi, mutta julkinen alue eli sodankäynti jäi edelleen miehiseksi alaksi.160 

Lotta Svärd-runossa Runeberg kertoo tarinan tomerasta viinankaupustelijasta, joka oli 

ollut mukana jo Kustaa III:n sodassa. Sodassa miehensä menettänyt leski ei malta pysyä 

poissa kunniankentiltä vaan kaupustelee viinaa suomalaisten joukkojen keskuudessa 

sodan kauhuista välittämättä. Hänen kauneutensa on kuihtunut vastoinkäymisten ja 

iän myötä, mutta hän ei tunne katkeruutta vaan ylpeyttä. Runon kontekstina toimii 

14.9.1808 käyty Oravaisten taistelu, joka kehittyi kiivaudessaan Suomen sodan 

verisimmäksi. Ruotsin kannalta raskaaseen tappioon päättynyt taistelu muodostui 

ratkaisevaksi sodan lopputuleman kannalta.161 Miksi Runeberg asettaa fiktiivisen 

naishahmon keskelle sodan verisintä taistelua, joka kaiken lisäksi päättyi oman 

armeijamme tappioon. Tulkintani mukaan runoilija haluaa korostaa naista itsenäisenä 

toimijana. 

Lotta Svärd runosta voidaan poimia hegemonisia diskursseja, joita kutsun 

äitidiskurssiksi, tulevaisuusdiskurssiksi, individualistidiskurssiksi ja urheusdiskurssiksi. 

Kirstinä ja Wrede nostavat esille Lotta Svärdin äidillisen hahmon, joka henkilöityy 

runossa äiti Suomeksi, jota harmaiden poikien tulisi puolustaa paremman 

tulevaisuuden toivossa.162 Tämä tulkinta on aivan oikea myös propagandan 

                                                      
158

 Runeberg 2008, 212. 
159

 Nousiainen 1961, 217–218. 
160

 Nevala 2002, 98. 
161

 Lappalainen et al. 2008, 211–218. 
162

 Kirstinä 2009, 42–43. Elektroninen dokumentti; Wrede 1988, 187. 



59 
 

näkökulmasta. Runeberg on käyttänyt jälleen propagandistille tyypillistä keinoa, jolla 

asiat henkilöidään tehokkaamman vaikutuksen saamiseksi. 

Säg ej att din moder i graven bor, att för henne gevär du ej tog; si! detta land är din 

gamla mor, det är denna mor du bedrog163(Älä väitä, että äitisi haudassa asustaa, 

puolesta hänen kivääriin et ole tarttunut, tää maa on vanha äitisi, jonka olet 

pettänyt.) 

Individualistidiskurssi erottuu runossa selvästi. Naishahmo saa Vänrikki Stoolin 

tarinoissa ensimmäistä kertaa nimen ja hänen luonnetta sekä elämänkaarta kuvataan 

yksityiskohtaisesti. Urheusdiskurssi nousee esille runon loppupuolella, jossa 

pöyhkeilevä varakas rakuuna on vältellyt taisteluja haavoittumiseen vedoten. Rakuuna 

saa Lotalta täyslaidallisen. 

Och hade du skatter din ränsel full, och ett hav att ösa dem från, vid Gud, en droppe 

för allt ditt gull jag gav ej en sådan son 164(Vaikka aarteita reppusi täys sull´ ois, ja 

merikin josta niitä ammentaa. Jumalauta, tuommoiselle pojalle en sois pienintäkään 

pisaraa.) 

Saarnattuaan rakuunalle Lotta näkee tienvieressä köyhän haavoittuneen nuoren 

sotilaan. Sotilas on osoittanut urhollisuutensa jo aiemmissa taisteluissa ja Lotta päättää 

palkita tämän täydellä pikarilla. 

Sörj därför ej, om ett glas du tar, för betalningen, den får gå; ett glas för Lappo 

tillgodu du har, och för Ruona fullaste fvå. 165(Älä huoli millä lasillisen maksaisit, 

minä tarjoan sen; Lapuasta sa ryypyn ansaitsit, ja Ruonasta kaksikin suon.) 

Runeberg konstruoi runossa uudenlaista naistyyppiä. Ensimmäisen runosarjan nuoret 

neidot ovat toisessa runosarjassa muuttuneet vanhoiksi rouviksi. Tämän naistyypin 

avulla individualismi nousee runossa kollektivismin rinnalle. Runeberg esittää naisen 

varsinaisena toimijana eikä vain sotajoukon jatkeena. Runoilija luo mielikuvan sitkeästä 

suomalaisesta naisesta, jonka elämänkokemus on erittäin arvokasta. Nainen esittäytyy 

aktiivisena yksilönä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisissä sotaponnisteluissa. Näin 
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ollen sukupuolet täydentävät toisiaan eroista huolimatta. Tulkintani nostaa esille myös 

kysymyksen siitä, kuinka paljon naisen täysvaltaisuuteen pyrkivät toimenpiteet 1850–

luvun Suomessa ovat vaikuttaneet runon syntyyn ja sen sanomaan.  

Lotta Svärdin hahmosta voidaan löytää yhtymäkohtia tsekkien tarunomaiseen esiäitiin 

Libuseen, sekä miehistä valtaa vastaan kapinoivaan sotapäällikköön Vlastaan. Tämä 

böömiläinen kansallismyytti syntyi jo kesiajalla, ja valjastettiin kansallisen heräämisen 

käyttöön 1700-loppupuolella.166 Tsekkiläisistä sankarittarista voidaan löytää ne samat 

luonteenpiirteet, jotka kuvaavat Vänrikissä Lotan kautta kansakuntaa. Kyky vaikuttaa, 

luonnollinen moraali ja rohkeus ovat kaikki läsnä myös böömiläisessä kansanmyytissä. 

Merkillepantavaa on myös se, kuinka molempien tarinoiden naissankarihahmot 

popularisoitiin ja otettiin kansallisesti merkittävien järjestöjen sekä liikkeiden 

symboleiksi. Tsekeissä tämä konkretisoitui taistelussa Habsburg-suvun valtaa vastaan 

sekä myöhemmin tsekkien naisasialiikkeen toiminnassa. Suomessa tämä näkyi Lotta 

Svärd järjestön maanpuolustustyössä, jota tehtiin naisten toimesta vapaaehtoisvoimin 

1920–1944. 

Runebergin verbaalinen leikittely vastakohdilla voidaan tulkita jälleen propagandan 

tyypilliseksi piirteeksi. Runeberg liitti mielenkiintoisesti urheuden köyhyyteen ja 

pelkuruuden varallisuuteen. Tämä tuntuu loogiselta, jos ajatellaan, että pöyhkeä 

rakuuna on ruotsalainen ja haavoittunut nuori sotilas taas suomalainen. Ajatusta 

puoltaa se, että Oravaisten taisteluun osaaottaneet Ruotsin armeijan joukot koostuivat 

kummankin maan taistelijoista. Nähtävästi runoilija halusi tällä korostaa, että 

suomalaisen sotilaan sisällä on jotain perustavanlaatuista, jota ei ulkoapäin voi nähdä. 

Huomion arvoinen yksityiskohta on myös äiti Suomeksi henkilöityneen Lotan osakseen 

saama ehdoton rakkaus ja ihailu.  Näiden tunteiden vastapalveluksena äiti Suomi pitää 

aina huolen omista pojistaan. 

 

3.2.2. Mielikuva valtiollisesta Suomesta 
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Vänrikki Stoolin tarinoiden ainoa historiallisesti tunnettu naishahmo on Sofia Lovisa 

Ramsay. Leskeksi jääneellä Sofialla oli kaksi poikaa, joista nuorempi Carl Gustaf Ramsey 

haavoittui kuolettavasti Lapuan taistelussa 14.7.1808. Vanhemman veljeksen Anders 

Wilhelmin kohtalona oli kaatua Lemun maihinnousussa 20.6.1808.167 

Lapuan taistelu oli Suomen sodan ensimmäinen suuri kenttätaistelu, jossa 

kenraalimajuri Carl Johan Adlercreutzin johtama Ruotsin pääarmeija otti yhteen 

kenraalimajuri Nikolai Rajevskin johtaman Venäjän pääarmeijan kanssa. Adlercreutzin 

joukkoja tukivat alueen talonpojat, joiden avulla venäläiset pakotettiin perääntymään. 

Puutteellisten tiedustelutietojen ja Ruotsin armeijan ylipäällikön Wilhelm Mauritz 

Klingsporgin haluttomuudesta johtuen hyökkäystä ei jatkettu, vaikka kaikki 

edellytykset venäläisten pääjoukon totaaliseen lyömiseen olivat olemassa. Taistelun 

lopputulemaa voidaankin kuvata henkiseksi voitoksi, joka nosti Ruotsin armeijan 

taisteluhenkeä.168 

Främlingens syn runossa Runeberg kuvailee Sofia Lovisa Ramseyn rituaalia, jonka hän 

suorittaa joka ilta. Kaatuneiden poikien muistoksi salin seinälle kiinnitetyt taulut luovat 

mielikuvan alttarista, jonka äärellä Sofia käy joka ilta toivottamassa hyvää yötä 

lapsilleen. 

Men kvinnan, ädle främling, som du såg med dyster undran, när i stilla tåg hon 

långsamt skred från broder och till broder, hon lever nu av sina minnens skatt: det 

var de båda tappres gamla moder, hon tillbad bilder ej, - hon tog godnatt. 169(Mutta 

nainen, ylväs vieras, jonka näit synkkänä miettivän, hän hitaasti siirtyi veljeltä 

veljelle, hän elää nyt muistojensa aarteiden kanssa: molemmat heistä vanhan äidin 

urhoja, ei kuvia palvonut siellä - vaan toivotti heille hyvää yötä.) 

Nousiainen, Wrede ja Kirstinä nostavat esille runon ilmiselvät sanomat muistikultista ja 

sankarinpalvonnasta.170 Mutta voisiko runo sisältää jotain vielä syvempää ajattelua? 

Runon liittäminen Kuolevaan soturiin avaa mielenkiintoisen näkökulman. Molemmissa 

runoissa kuvaillaan haamumainen ja hiljainen naishahmo, joka on menettänyt 
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rakkaimpansa Lemun maihinnousussa. Voisiko kyse olla samasta naisesta? Kuolevan 

soturin nuori neito olisi nyt varttunut kypsään ikään. Mitä Runeberg halusi tällä sanoa? 

Oma tulkintani on, että Vänrikki Stoolin tarinoiden naisiin henkilöityvä Suomi olisi 

kehittynyt Runebergin mielestä valtiollisesti kypsään ikään. Ajatus siitä, että 

ensimmäisen runosarjan neidot kypsyvät toisessa runosarjassa rouviksi on 

mielenkiintoinen. Vanha leski rouva on elämänsä saatossa kärsinyt ja uhrannut 

rakkaimpansa, mutta silti hän on aina noussut sitkeästi jaloilleen. Tämä näkökulma 

avaa jälleen oven päättelylle, jonka mukaan Suomen valtiollinen historia alkaisi 

Runebergin mielestä Suomen sodasta. On muistettava, että runon kirjoitushetkellä 

Suomessa vaadittiin jatkuvasti säätyjen koollekutsumista ja kysymykset Suomen 

määrittelemättömästä perustuslaista olivatkin lähes kaikkien säätyläisten huulilla.171 

Runossa käytetty symboliikka pimeästä linnasta, jonka yhdestä ikkunasta kajastaa 

iltaisin kynttilänvalo, voidaankin tulkita toivonkipinäksi, joka lopulta päättää pitkään 

jatkuneen valtioyön. 

Ihmiselle omaperäinen piirre on ajatella menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. 

Tämä avaa propagandistille mahdollisuuden hakea menneisyydestä esimerkkejä, jotka 

hän kiinnittää nykyisyyteen. Tämän jälkeen propagandisti korostaa nykyisyyden 

valintojen vaikutusta suhteessa tulevaisuuteen saadakseen aikaan halutun vaikutuksen 

propagandan vastaanottajassa.172 Tätä niin kutsuttua motivoivaa logiikkaa 

mestarillisesti käyttänyt Runeberg haki menneisyydestä ne moraaliset arvot ja normit, 

jotka hän halusi välittää lukijalleen. Isänmaallisuus, sankaruus, uhraus, rakkaus, 

luottamus ja usko parempaan tulevaisuuteen ovat kaikki läsnä jokaisessa Vänrikki 

Stoolin tarinoiden runossa. Runosarjan toisessa osassa luodulla naistyypillä Runeberg 

haki menneisyydestä vahvan, hyvät moraaliset arvot omaavan lesken, joka oli valmis 

uhraaman kaiken isänmaansa puolesta. Tästä naisesta muodostui äiti Suomi! 

Och denna ärans rena glans, hans kärlek gjorde den till hans, hans värma hjartas 

låga. Sin fosterjord han trohet svor, for den, som för en brud, en mor, sitt allt han 

ville våga, - med denna kärlek blev han stor.173(Ja tämän kunnian kirkkaan, antoi 
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hälle hänen rakkautensa lämmin liekki. Kotimaalleen valan vannoi, kuin morsiolle, 

äidille, kaikkensa halusi antaa, - tämän rakkauden avulla saavutti hän suuruuden.) 
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LOPPULAUSE 

 

Toimiva propaganda vaatii vastaanottavan yleisön. Tämän faktan tiedostaen Johan 

Ludvig Runeberg tuotti Suomen sodan kokeneelle sukupolvelle sankarieepoksen, johon 

lukijan oli helppo samaistua. Suomessa orastanut kansallinen herääminen 1800-luvun 

alkupuolella loi Runebergille vankan pohjan, jonka päälle hän alkoi Vänrikki Stoolin 

tarinoiden avulla rakentaa suomalaista identiteettiä. Runoilijan tavoitteena oli luoda 

ajatusmalli Suomesta ja suomalaisuudesta, joiden avulla hän herättäisi lukijoilleen 

tarpeen, joka lopulta johtaisi säätyläisten kautta koko väestön kansalliseen 

heräämiseen. Runeberg pyrki Vänrikki Stoolin tarinoiden avulla luomaan konsensuksen 

suomalaisten keskuuteen. Teoksessa hän yhdisti Suomen kansan iästä, sukupuolesta, 

varallisuudesta ja äidinkielestä riippumatta. Korostamalla suomalaisuutta sekä siihen 

kuuluvia kansan ominaisuuksia hän loi yhteishenkeä, jonka avulla isänmaan 

puolustaminen ja sen edestä uhrautuminen käsitettiin yhteiseksi eduksi. 

Runebergin kyvyt ja sivistyksen taso tunnustettiin Suomessa ja sen naapurimaissa jo 

ennen Vänrikki Stoolin tarinoiden ilmestymistä. Hän oli julkisuuden henkilö ja 

auktoriteetti, jonka välittämä tieto esittäytyi vastaanottajilleen tosiasiana. Teoksesta 

on löydettävissä kaikki ne yleiset piirteet, joita propagandatekstit sisältävät. Runoilija 

motivoi runojensa vastaanottajaa, ohjailee lukijaansa ääripäiden avulla haluttuun 

suuntaan ja poistaa lyriikastaan ristiriitaisuuksia tekstin harmonisoinnin avulla. Olen 

myös esittänyt mittavan määrän yleisiä propagandan keinoja, joita runoilija käyttää 

vaikuttaakseen lukijansa mielikuviin ja mielipiteisiin. Muun muassa symboliikka, 

välikäsien käyttö, toisto, mallien luominen, informaation valinta, yleistäminen, 

nimittely ja ennen kaikkea asioiden henkilöityminen ovat kaikki läsnä Vänrikki Stoolin 

tarinoissa. Kaikki edellä mainittu viittaa tarkoitukselliseen toimintaan, jonka avulla 

Runeberg ohjaili lukijaansa haluamaansa suuntaan. Vänrikkien aiempi tutkimus nostaa 

jalustalle runoilijan luoman mielikuvan Suomesta ja suomalaisuudesta sekä teoksen 

moraalisen aspektin. Tämä tutkimus vahvistaa edellistä, mutta se tuo mukanaan myös 

paljon uutta. Propagandan näkökulmasta tehty tutkimus antaa uuden tavan lähestyä 

sankarieeposta ja sen kirjoittajaa. Tutkimus tuo esille muun muassa niitä tekniikoita, 

joilla Runeberg loi propagandistisen narratiivinsa. Propagandan viitekehys antaa myös 
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mahdollisuuden analysoida Runebergin poliittisia kannanottoja, jotka ovat tässä 

tapauksessa puettu lyriikan kaapuun. Runebergin luomat naiskuvat ja niiden eri 

funktiot antavat aiheen myös pohtia, miten runoilijan mielikuva valtiollisesta Suomesta 

kehittyi vuosien saatossa. 

Tarinat sisältää teemaltaan itsenäisiä osia, jotka toisiinsa liittyen luovat omaperäisen 

entiteetin Suomen sodasta. Moraaliset valinnat, arvot ja normit muodostavat sotaa 

kuvaavan teoksen ytimen, jonka avulla runoilija luo suomalaisuutta. Runoilija onnistuu 

luontokuvauksillaan rakentamaan kansakunnalle oman fyysisen tilan, jonka hän 

etäännyttää entisestä emämaasta negatiivisten runojen avulla. Vänrikeissä esiintyvä 

rakkaus konkretisoituu isänmaanrakkautena, joka saa vastapoolikseen jyrkästi 

tuomitun sotilaskarkuruuden. Runoilija lisäsi teoksensa tarttumapintaa 

sankaridiskurssilla ja suurten persoonien avulla. Tämä on todennäköisesti yksi niistä 

syistä, miksi yleisö tempautui syvälle Vänrikkien maailmaan. Vänrikki Stoolin tarinat on 

nähdäkseni enemmän kuin osiensa summa. Kaksi runosarjaa linkittyy kiinteästi 

toisiinsa, jonka vuoksi runojen esiintymisjärjestyksellä on suuri merkitys teoksen 

kokonaisuuden kannalta. Vänrikki Stoolin tarinoiden naishahmojen avulla runoilija loi 

erityisen kokonaisuuden, joka antaa viimeisen silauksen teoksen patrioottiselle 

propagandalle. 

Pikkuhiljaa modernisoituvassa yhteiskunnassa tarvittiin naisille vahvempi asema. 

Suomessa oli tarve uudenlaiselle naistyypille, josta Runeberg alkoi luoda mallia 

Vänrikki Stoolin tarinoiden runoissa. Runebergin käyttämää diskurssia analysoimalla 

voidaan päätellä, että runoilijalla oli selvä halu korostaa naisen vahvuutta niin 

uhripositiossa kuin aktiivisena toimijana. Runebergin tavoitteena oli luoda lukijoilleen 

esikuva naisesta, jolla hän vahvisti suomalaisen naisen identiteettiä.  

Runeberg tuotti runoissaan suomalaisen naisen ihannetyypin käyttämällä hegemonisia 

diskursseja, joilla hän asetti naiset eri subjektipositioihin. Naishahmojen kehitys 

uhripositiosta aina sankaripositioon kertoo olennaisen runoilijan naiskuvan kasvusta. 

Naisen metamorfoosi neidosta rouvaksi heijastuu hyvin kirjoitusajankohtana Suomessa 

tapahtuneisiin poliittisiin kannanottoihin. Runoissa Suomeksi henkilöityvät naishahmot 

kuvaavat Suomen valtiollista kehitystä sekä poliittista ilmapiiriä, joka pyrki nostamaan 



66 
 

naisen pois holhouksenalaisuudesta. Vänrikki Stoolin tarinoiden naishahmot saivat 

merkittävän osan sankarieepoksessa, jossa heidän tehtävänään on olla Suomi äidin 

kasvoina, kuvata Suomen valtiollista kehitystä, toimia tunteiden tulkkina ja 

havainnollistaa suomalaisen itsenäistyvän naisen kipeää kasvutarinaa torpan tytöstä 

Lotta Svärdiksi. 
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