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Vuonna 1822, 330 taloa tuhoutui
Vuonna 1882, 27 taloa tuhoutui
Vuonna 1889, 13 taloa tuhoutui

C
�äkilukuja
0 Vuonna 1800 noin 3483 henkeä
0 Vuonna 1887 noin 10 258 henkeä
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Oulun kartta 1802, Petter Nymansson.

Oulun asemakaava 1825, Johan Albrecht Ehrenström.

TERVAKAUPPAA JA TEOLLISUUTTA

KAUPUNGIN ASEMAKAAVA

Valtakunnan johdon vaihtuminen Venäjälle
vuonna 1809 merkitsi hyviä aikoja. Uusi vallanpi
täjä halusi varmistaa sopuisat välit ja edesauttoi
kaupungin porvareita näiden toiveissa.

Oulu nousi tervanviennin kärkeen vuonna 1865,
jolloin tervatynnyreitä vietiin noin 80 000 kappa
letta (a 125 litraa). Tervanpolton painopiste siirtyi
rannikolta Kainuuseen, missä oli sopivia metsiä.

Oulun kaupungin asemakaava pysyi muuttamat
tomana 20 vuotta (1783 alkaen). Petter Ny
manssonin tekemä asemakaava vuodelta 1804
kertasi Holmblomin aiemmin esittämiä ideoita.

Vuonna 1812 saatiin täydet tapulioikeudet ja
maailman satamat tulivat oululaislaivoille tutuik
si. Enimmillään puolet Oulun 6 000 asukkaasta
sai toimeentulonsa laivanrakennuksesta tai rahti
purjehduksesta. Joka kymmenes oululainen pur
jehti maailman merillä ja kaupunkiin perustettiin
vuonna 1864 merimieskoulu.

Oulujoki oli tervankuljetuksen pääväylä ja Oulun
Tervahovi päämäärä ennen maailmanmarkkinoi
ta. 1800-luvun kasvava ala oli sahateollisuus.
Kaupungin liepeille laivavarvien yhteyteen ra
kennettiin höyrysahoja.

Vuoden 1822 palon jälkeen keisari määräsi val
tioneuvos J. A. Ehrenströmin laatimaan Oululle
uuden asemakaavan. Teknisenä apulaisena hä
nellä oli nuori arkkitehti C. L. Engel. Asemakaava
vahvistettiin vuonna 1825 ja kaupungin nykyi
nen korttelirakenne on peräisin tästä kaavasta,
joskin sen juuret ovat 1600-luvulla.

Vuoden 1822 suurpalo tuhosi kaupungin ja toi
puminen kesti vuosia. Krimin sota (1854-1856) ja
englantilaisjoukkojen tuhot koituivat kohtaloksi
laivastolle ja merenkululle. Varakkaimmatkin
kauppiaat joutuvat vararikkoon. Mahdollisuuden
uuteen nousuun tarjosi terva.

Oulusta kehittyi Pohjanlahden johtava tervakau
punki, jonka kauppalaivasto oli Suomen suurin.
Höyryvoiman käyttöönotto muutti tilanteen;
höyrylaivat valtasivat maailman meret ja rautatie
ulottui Ouluun vuonna 1886.

Vuoden 1825 asemakaavassa näkyy vanha kau
punkirakenne. Kortteleiden koko suureni huomat
tavasti. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kaupungi
nosan pysyivät paikoillaan ja neljäs kaupunginosa
uudistetettiin rakenteeltaan kokonaisuudessaan.
Kaupungin kasvulle kaavassa annettiin hyvät
mahdollisuudet: tontitettu alue kasvoi kaksinker
taiseksi.

Herrat Ehrenström ja
Engel laativat Oulun
asemakaavan, joka
vahvistettiin suurpa
lon jälkeen vuonna
1825. J. E. Lindhin
muotokuvamaalauk
set Wikipedia, Public
domain.
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Jonas Forsslund, noin 1800, Kustaa IV Adolf kävelyllä ku
ningatar Fredrika Dorothea Wilhelminan kanssa. Natio
nalmuseum, Tukholma. Wikipedia, Public domain.

Franz Kruger, Aleksanteri I ratsailla, Eremitaasi. Wikipe
dia. Public domain.

Oulussa henkilökohtaisesti hallit
sijalle 2.9.1819 luovutettu kirje,
jossa pyydettiin apua tulipalon
vuoksi omaisuutensa menettäneelle perheelle. Kirjeen on
anojan puolesta laatinut lukkari.
Alkuperäinen Valtionarkistossa.

HALLITSIJAVIERAILUJA

VALLANVAIHTO

MAAHERROJA JA KUVERNÖÖREJÄ

Kesällä vuonna 1802 kuningas Kustaa IV Adolf
(1778-1837) perheineen vieraili Oulussa. Limin
gantullissa vieraita oli vastassa kaupungin kor
kein virkamiehistö maaherra Adolf Edelsvärdin
(1762-1804) johdolla. Kuningas seurueineen ma
joittui maaherran residenssiin Polttimosaareen.
Joukkion siirtyessä läpi kaupungin oli kadun
varsi täynnään suosiota osoittavia kansalaisia.

Suomen sodan (1808-1809) seurauksena Suomi
liitettiin autonomisena osana Venäjän keisarikun
taan. Loppukesästä 1819 keisari Aleksanteri 1
(1777-1825) teki neljännen matkansa Suomeen.
Teillä kertaa reitti ulottui myös Ouluun. Kaupungis
sa valmistauduttiin keisarivierailuun kohentamalla
kaupunkikuvaa muun muassa maalaamalla taloja
ja siistimällä ympäristöä.

1. Ensimmäinen Venäjän keisarin nimittämä
Oulun läänin maaherra oli Carl Henrik Ehrenstol
pe (1754-1825). Ehrenstolpe sai kaupungissa lu
kuisia vihamiehiä käytöksensä vuoksi. Maaherran
perhe eristettiin seurapiireistä. Vuonna 1818 Eh
renstolpe pidätettiin virastaan omavaltaisuuksien
sa vuoksi.

Päivällistanssiaiset järjestettiin kauppias Jacob
Spårmanin talon suuressa salissa. Kuningaspari
ei tanssinut mutta he seurasivat juhlaseurueen
ilonpitoa. Sara Wacklinin kuvauksen mukaan
kauppias Erik Candelbergin ainoan tyttären
olemus teki kuninkaallisiin vaikutuksen:

Keisaria varten kaupunkiin rakennettiin kunnia
portti ja järjestettiin juhlavalaistus. Korkea-arvoi
sen vieraan saapuminen täytti kadunvarret ute
liaista. Yöpymään vieras ohjattiin kauppias Lars
Henrik Keckmanin taloon.

" - - - Kansallispuku, joka oli hänellä yllään, miel

lytti kuninkaallisia enemmän kuin toisten nais
ten uusmuotisemmat puvut, vaikka Oulu on aina
voinut kerskata naistensa kauneudella, olivatpa
ne sitten millaisissa puvuissa tahansa."

Tanssiaisten järjestämisen keisari oli kieltänyt ve
doten niiden kalleuteen ja kiireiseen aikatau
luunsa. Seuraavana aamuna seurueen matka
jatkui Tornioon, josta paluumatka toi jälleen
Ouluun. Sara Wacklinin mukaan keisari vieraili
tuolloin kaupungin kirkossa, koulutalossa, lää
ninlasaretissa, raatihuoneella ja vankilassa.

2. Abraham Stjernschantzin (1787-1864) ansio
listalle kuului muun muassa osallistuminen Na
poleonin vastaiseen sotaretkeen. Virkamiehenä
hän oli velvollisuudentuntoinen ja pidetty.
3. Robert Wilhelm Lagerborg (1796-1849) oli
ensimmäinen, joka käytti kuvernööri-titteliä.
Hänen aikanaan läänin hallintoa uudistettiin, pe
rustettiin uusia tiloja sekä kehitettiin läänin elin
keinoelämää.
4. Alexander Lavoniuksen (1802-1875) uraa
vaikeuttivat ulkoiset häiriötekijät, muun muassa
Ouluunkin ulottunut Krimin sota.
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Oulu ennen vuoden 1822 paloa.
MRS TWEEDIE OULUSSA

ENGLANTILAISTEN SOTARETKI

Suomen sodan (1808-1809) taistelut eivät ulottu
neet Ouluun. Kaupungissa toimi kuitenkin sotasai
raala, ja tänne oli majoitettuna venäläisiä sotilaita.
Hyvien suhteiden ylläpitämistä miehitysvaiheessa
pidettiin molemminpuolisena etuna.

Vuonna 1896 englantilainen hienostorouva Mrs.
Alec Tweedie matkaili sisarineen Suomessa.
Yhtenä elämyksenä naisilla oli matka tervave
neellä Vaalasta Ouluun. Kuvauksen mukaan ko
kemus voitti kaikki siihenastiset ja naiset olivat
sentään nähneet Imatran kosket ja kokeilleet
jopa muurahaiskylpyjä!

Venäjän tsaari aloitti vuonna 1853 sodan Turkkia
vastaan saadakseen vapaan kulun Turkin salmis
ta Välimerelle. Ranska ja Englanti lähettivät aluk
siaan Turkin avuksi. Sotatoimet laajenivat myös
Itämerelle, aina Pohjanlahdelle asti. Näin Oulu
tuli kytkettyä suurvaltapolitiikkaan.

"Marraskuun 30. päivänä (1808), kahdenkymme
nen asteen pakkasessa, saavuimme juhlamars
sissa Ouluun, asutun maailman viimeistä edelli
seen kaupunkiin.

- - - Oulu on pieni ja melko siisti kaupunki, jossa
on hyvännäköisiä puutaloja. Sitä pidetään Suo
messa tärkeänä kaupunkina, parhaana Turun ja
Helsingin jälkeen.
Oulussa rakennetaan (ainakin silloin rakennet
tiin) erittäin hyviä kauppalaivoja. Oulu toimittaa
koko Pohjois-Suomeen (siihen aikaan myös Poh
jois-Ruotsiin) ulkomaisia tehdas- ja käsiteolli
suustuotteita ja siirtomaatavaroita, ja siellä oli
niitä suuret varastot talvea varten, jolloin kaik
kialla on tapana pitää markkinoita."

Bulgarin antaa miellyttävän kuvan elämästä kau
pungissa illanviettoineen ja eurooppalaisine vai
kutteineen. Eikä kynäniekka unohda mainita
Oulun naisia, jotka hänen mukaansa olivat kuulu
ja kauneudestaan ja sivistyneisyydestään!

.,,_ YJ

. - __ Piirros: Reijo "Reepe" Hukkanen

VENÄLÄISET KAUPUNGISSA

Näin kirjoitti matkapäiväkirjassaan venäläinen leh
timies ja kirjailija Faddei Bulgarin (1789-1859),
joka nuorena miehenä osallistui Suomen sotaan:

'c

Oulussa englannittaret kohtasivat hämmästyk
sekseen englantia puhuvan kalastajan:
"Istuimme siinä parhaillaan puupenkillä odotta
massa kalaanlähtöä kun yksi kalastajista tuli sei
somaan eteemme. Hän poltteli kädet taskussa ja
jäi muina miehinä siihen seisomaan. Siinä ei ollut
mitään epäkohteliasta, pikemminkin se oli hel
lyttävän kömpelöä. Kun kaikesta näki että hän
on sanaton suomalainen, me tyydyimme heittä
mään hänelle säteilevän hymyn.

- Do you speak English? Hän kysyi äkkiä.
- Certainly, me vastasimme säikähtäen.
- Niin minäkin, mies vahvisti.
Koska kyseessä oli hyvin köyhännäköinen mies,
aitosuomalainen ryysyläinen, me olimme hyvin
hämmästyneitä - - - "

Keskustelussa kävi ilmi, että mies oli ollut merillä
sekä siirtolaisena Amerikassa. Hävittyään kaikki
merillä hankkimansa rahat hän oli palannut ta
kaisin kotikonnuilleen.

Toukokuun 30. päivä nähtiin vihollisen sotalaiva
Hailuodon lähellä. Seuraavana päivänä Oulun
edustan horisontissa siinsi vihollisaluksia. Kont
ra-amiraali Honway Plumridge miehistöineen oli
lähetetty neljällä kuninkaallisen laivaston höy
rylaivalla Perämerelle. Kaupunki tyhjennettiin si
viileistä ja tavarasta. Esimerkiksi kruunun vilja
makasiinin sisältö ja Suomen pankin arvotavarat
vietiin maaseudulle sotaa pakoon.
Vihollislaivasto etsi väylää varovaisesti, koska tie
dettiin Oulun edustan olevan karikkoinen. Paljas
tui englantilaisten päässeen perille siksi, että
juoppouden takia viralta pantu, vangiksi otettu
ahvenanmaalaissyntyinen luotsi Ananias Mi
chelsson opasti heidät.
Englantilaiset olivat Oulun edustalla 1.6. Kuver
nööri Aleksander Lavonius johti porvariston lä
hetystöä, joka neuvotteli kaupugin kohtalosta.
Yksityiset ihmiset ja heidän omaisuutensa luvat
tiin jättää rauhaan. Valtion omaisuus ja sotilaalli
set varustukset aiottiin hävittää. Kaupunkilaiset
joutuivat luovuttamaan laivastolle sen tarvitse
maa ruokatäydennystä.

Englantilaiset polttivat telakat ja tavaravarastot
Varjakassa, Linnansaaressa, Pikisaaressa, Korkea
saaressa, Kokkosaaressa ja Vasikkasaaressa. Top
pilassa poltettiin siellä olleet neljä laivaa sekä
Tervahovi tervavarastoineen.
Amiraali Plumridgelle kerrottiin ennen hävitystä,
että satama-alueelle varastoiduista tavaroista osa
oli englantilaisten kauppiaiden tilaamia ja mak
samia. Amiraali totesi: "Ei se auta, se on paha, että
englantilaisilla on täällä omaisuutta; he voivat hakea
hallitukseltaan korvausta."

Englantilaiset poistuivat 4. kesäkuuta. Kaupun
gissa oltiin tämän jälkeen varuillaan, ettei viholli
nen pääsisi enää yllättämään. Oululaiset asettivat
tähystäjät tuomiokirkon torniin ja Hailuodon
Marjaniemeen. Kaupunkiin johtavat laivaväylä
tukittiin ja opastavat merimerkit poistettiin.
Englantilaiset ilmestyivät Pohjanlahdelle vielä
seuraavana vuonna mutta eivät hyökänneet.
Rauhan palattua kauppasuhteet englantilaisiin
palasivat normaaleiksi.
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Edla Jansson-Blommer, 1846, Sara Wacklin. Kansal
lisgalleria, Ateneumin taidemuseo. Public domain.

Mamsellikoululaisia opettajan kotona. August Mannerheimin tussi piirros, Helsingin kaupunginmuseo.

SARA WACKLIN - OPETTAJA JA KIRJAILIJA

MUSTERIKOULUSSA

Sara Wacklinin (1790-1846) opetustyö alkoi Ou
lussa vuonna 1806,jolloin hän toimi apuopettajana
pienten lasten koulussa eli musterikoulussa. Opet
tajana toimi ilmeisesti myös Christina Wacklin, tä
ti-Tiina,jolta Sara itse oli saanut ensiopetusta.

Koulut olivat 1700-1800-lukujen vaihteessa ainoas
taan poikia varten. Varakkaiden perheiden tytöt
menivät muutamaksi vuodeksi esimerkiksi Tukhol
maan sisäoppilaitokseen seuratapoja oppimaan.

Vuonna 1813 Sara lähti Turkuun opiskelemaan
ranskan kieltä ja musiikkia. Vuonna 1836 hän to
teutti unelmansa ja suoritti opettajan tutkinnon
Sorbonnen yliopistossa Pariisissa. Meauxin piispa
ojensi diplomin Sara Wacklinille.
Vuosien 1816-1843 aikana Sara antoi yksityistun
teja, oli kotiopettajana, johti ja opetti perustamis
saan kuudessa tyttökoulussa Oulussa, Turussa ja
Helsingissä. Helsingin kouluissa opiskeltiin muun
muassa ranskaa,saksaa, venäjää ja englantia. Peri
aatteena oli antaa tytöille vähintään poikien trivi
aalikouluissa saama oppimäärä.
Muuttaessaan vuonna 1843 Tukholmaan Sara
Wacklinista tuli myös kirjailija. Teos "Hundrade
minnen från Österbotten" eli "Sata muistelmaa Poh
janmaalta" on ainutlaatuinen kulttuurihistorialli
nen kuvaus 1700-1800-luvun vaihteen Oulusta
ja ympäristöstä.

Keskikaupungin porvariskodeissa äidit opettivat
lapsensa lukemaan. Voitiin myös turvautua lä
hiympäristön taitavaan " musteriin" (tätiin), les
keen tai mamselliin, joka pientä maksua vastaan
opetti lapsia. Tällaisia musterikouluja oli Oulussa
useita 1800-luvulla. He opettivat etupäässä tytöil
le, mutta myös pojille lukemisen, kirjoittamisen ja
kristinopin alkeet.
Työmiehen lapsilla ei ollut varaa oppiin, vaan joku
asuinalueen nainen opasti heitä. Tällainen oli esi
merkiksi "Kapusta-Maija". Suutarinakin toiminut
Carin Wettersten (1803-1878) oli rakennuttanut
pihalle työhuoneen, jossa hän opetti lapsille luke
misen alkeita:
"Siellä hän ompeli mitä ihastuttavampia tanssi
kenkiä, koreita tossuja ja pehmeitä lasten
kenkiä. Musteri leikkasi kirjavia tilkkuja ja veteli
pikilankaa, pienet oppilaat istuivat vieressä ja ta
vasivat Princens Abc-bokia."

Ou LU.

lna Liljeqvist, Hanna Frankenhauser, o. s.
Åström peliseuralaisineen. Pohjois-Pohjan
maan museon kuva-arkisto.
HANNA ÅSTRÖM
LASTENTARHAN PERUSTAJA

0 Ensimmäinen suomalainen naisyliop
pilas valmistui vuonna 1882
O Vuonna 1891 ylioppilasluetteloissa oli
44 naista, joukossa neljä rouvaa ja yksi
leskirouva

Johanna "Hanna" Åström (1879-1947) oli kaup
paneuvos Hemming Åströmin ja hänen vaimonsa
Marian ainoa lapsi. Hanna opiskeli Saksassa Pes
talozzi-Fröbel Hausin oppilaitoksessa lastentar
han- ja pikkulastenkoulun opettajaksi. Hän valmis
tui vuonna 1900 ja aloitti seuraavana vuonna
lastentarhatyön perheen omistaman Ainolan hu
vilan alueella sijainneessa porttimökissä.
Vuonna 1903 Hanna rakennutti lastentarharaken
nuksen Kiikkusaaren Laskuniemeen. Hän vastasi
kaikista lastentarhan suunnittelusta, toiminnasta
ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Toimin
nan rahoitus jatkui senkin jälkeen, kun sen perus
taja muutti pois Oulusta. Hannan lastentarhatoi
mintaan liittyi ihanteellinen ajatus kaupungin
köyhimmän väestönosan lasten auttamisesta.
Hanna Åström oli oman aikansa lapsi. Naiset olivat
pysyneet aiemmin kodin ja taloustöiden piirissä,
mutta 1800-luvun lopulla he alkoivat osallistua
yhteiskunnalliseen elämään ja kokeilivat siipiään
sellaisilla elämänaloilla, joita oli aiemmin pidetty
soveliaina vain miehille.

1SOO-luku: Yloa perheessä - ylioppilas
SORTOKAUDEN YLIOPPILAS
JENNY SIMELIUS

YLIOPPILAAKSI
Oulu oli 1800-luvulla Pohjois-Suomen merkittä
vin koulukaupunki. Triviaalikoulussa opiskelivat
monet kansalliset merkkimiehet: Johan Ludvig
Runeberg, Johan Wilhelm Snellman ja Zacha
rias Topelius.
Lukion puuttuessa parhaat oppilaat jatkoivat opis
keluaan Vaasan, Kuopion, Turun, Porvoon tai Viipu
rin kymnaaseissa. Vuonna 1863 Oulun koulu laajen
nettiin yliopistoon johtavaksi alkeisoppilaitokseksi.
Korkeimmasta opetuksesta vastasi pitkään maan
ainoa yliopisto, joka toimi ensin Turussa ja sitten
Helsingissä.

Helsinkiin syntyi varsinkin 1830-1840-luvuilla nuo
rempien maistereiden ylläpitämiä "ylioppilasleipo
moja", joissa maalta tulleet nuorukaiset opiskelivat
tutkintoa varten. Näin teki esimerkiksi Zachris
"Sakari" Topelius asuessaan Runebergien luona
vuosina 1833-1834. Topeliuksen luona asui puoles
taan oululainen Oskar Granberg 1860-luvun
alussa ennen äkillistä kuolemaansa vuonna 1861.
Yliopistoon saattoi kirjoittautua jo 10-12-vuoti
aana, mikäli oli esittää todistus riittävistä tiedois
ta ja taidoista, ainakin latinankielen alkeista. Li
säksi filosofisen tiedekunnan dekaani kuulusteli
suullisesti eri aineita. Vuoden 1852 sääntöjen pe
rusteella ryhdyttiin kaikilta ylioppilaskokelailta
vaatimaan lukion päästötodistusta.

'7änään muuten ylioppilaskokelaat lähtivät Helsin
kiin. Axel järjesti itselleen sijaisen, ja me menimme
seuraamaan poikien kulkuetta. Kajaaninkadulla oli
väkeä mustanaan. Ne, jotka eivät päässeet tai ehti
neet kadulle, seurasivat kulkuetta juorupeileistään.
Soittokunta soitti isänmaallisia lauluja.
Flammat kulkivat kukkavihkot käsissään punapos
kisina ja ujostellen. Mukana oli tietysti myös van
hempia ja sisaruksia. Asemalle tultuaan jokainen
poika sai kukkansa. Ne oli jo pääsiäisenä katsottu
valmiiksi niiden vaaralaistalojen ikkunoilta, joissa
kauneimmat ruusut ja oleanderit äitien ja flammo
jen mielestä kukkivat. "
Lähde: Bäckström-Juntikka-Pellikka, Herskapia ja pieneläjiä: vanhassa
Oulussa 1886-87

Suomalaiset ylioppilaat saivat univormun vuonna
1817. Kaikilla ei ollut siihen varaa ja puvusta muo
kattiin arkisempi ja halvempi versio, jonka käyttö
oli pakollista.
Puku ja siihen kuulunut lippalakki olivat tumman
sinisiä. Tatä lakkia pidetään Pohjoismaiden ensim
mäisenä ylioppilaslakkina. Sekä puvun pronssi
nappeja että lakkia koristivat lyyrat, jotka
symboloivat henkistä kulttuuria. Ylioppilaita odotti
akateeminen ura. Vuoteen 1918 saakka ylioppi
laaksitulo merkitsi Keisarilliseen Aleksanterin yli
opistoon kirjoittautumista.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen yksityisopetta
jan avulla olisi ollut liian kallista esimerkiksi Jenny
Simeliukselle (myöh. Paulaharju). Onneksi Oulun
suomalaisen lyseon rehtori Mauno Rosendahl
myönsi muutamille tytöille luvan seurata opetusta
ja kirjoittaa ylioppilaaksi lukukausimaksua vastaan.
Syyslukukaudella 1898 tytöillä oli jo kova paine.
Kirjoitukset lähestyivät. Onnettomana Jenny kir
joitti: "Ukko Euren joskus hankoa päätään kun ei oikein
tahdo problemit selvitä, vaan toivotaan että ne siitä vä
hitellen klaarautuisi. Hauskaa tämä työ vaan on mutta
finis coronat opus."

Ylioppilaat Matti
Castren ja Albert
Bergh. Kuva:
Pohjois-Pohjan
maan museon
kuva-arkisto.

UNIVORMUSSA

Ylioppilaskirjoitukset olivat lyseon juhlasalissa.
Jenny kirjoitti kortissaan 27.4.1899: "Saimme

Tunnistettava univormu oli tarpeen, sillä opiskeli
jat kuuluivat yliopiston rankaisuvallan piiriin. Uni
vormu vapautti ylioppilaat poliisin kontrollista.
Lentävä lauseenparsi opiskelijoiden keskuudessa
kuului: ''Jos te, herrat, näette vahdin tai sotamiehen,
niin juoskaa herrat, juoskaa. Riidassa sotaväen kanssa
ylioppilas on aina väärässä."

Liberalisoituva aikakausi pyrki 1850-1860-luvuil
la "vapautumaan" univormuista ja ne jäivät vähi
tellen pois käytöstä. Vuonna 1873 pukumääräyk
set kumottiin virallisesti. Ylioppilasunivormun
lakista - ja sikarista - muodostui keskeinen yliop
piluuden tunnus.

tänään Helsingistä sähkösanoman: Kaikki naiset ja
herrat hyväksytyt." Kokelailla alkoi tenttikausi ja he

saivat päästötodistuksen Oulun lyseosta. Tilaisuus
oli sortokauden kynnyksellä suuri isänmaallinen
juhla. Rehtori Rosendahl totesi puheessaan yliop
pilaiden saavan valkoisen hatun, joka oli mustalla
suruharsolla peitetty.

Vilma ja Ilmari Calamnius. Kuva: Pohjois-Pohjan
maan museon kuva-arkisto.
Hekin opiskelivat Oulussa
J. L. Runeberg opiskeli Oulun triviaalikoulussa
J. V. Snellman opiskeli Oulun triviaalikoulussa
Sakari Topelius opiskeli Oulun triviaalikoulussa
Teuvo Pakkala ylioppilaaksi Oulun lyseosta
Ilmari Kianto ylioppilaaksi Oulun lyseosta
Eino Leino opiskeli Oulun lyseossa
K. J. Ståhlberg opiskeli Oulun lyseossa
Kyösti Kallio opiskeli Oulun lyseossa

Ylioppilastodistuksen haku Helsingistä alkoi juhlalli
sesti. Kaikki 18 lakinnoutajaa - joista kuusi tyttöä marssivat rautatieasemalle lyseon lippu ja kuoro etu
nenässä. Tulevia ylioppilaita saattoi suuri omaisten ja
ystävien joukko. Vuorokauden kestävän junamatkan
aikana jätettiin kukkakimput Lapuan asemamiehille
toimitettaviksi Suomen sodan muistopatsaalle.
Pienissä ryhmissä suoritettavat suulliset kokeet
kestivät pari viikkoa. Valkolakki saatiin kesäkuun
kuudes. Ylioppilaat saivat kukkia, jotka he veivät
Aleksanteri 11:n patsaalle. Hän oli antanut Suomel
le perustuslain jota Nikolai II parhaillaan rikkoi.

Severin Falkman, Ylioppilaita vuoden 1853 univor
mussa. Kuva: Wikipedia, Public domain.

1SOO-luku: �urua perheessä - lapsen kuolema

LAPSEN KUOLEMA

NUORUKAISEN KUOLEMA
Vid

Lapsen kuolema kosketti lähes jokaista perhettä
1800-luvulla. Erityisesti nälkävuosina 1866-1869
kansaa kohtasivat useat taudit. Tartuntataudeista
tuhoisin oli keuhkotuberkuloosi. lsorokon uhreista
useimmat olivat alle 10-vuotiaita lapsia. Rokotus
tautia vastaan oli keksitty mutta se ei tavoittanut
kaikkia. Viimeiset suuret isorokkoepidemiat koet
tiin vuosina 1873 ja 1881. Kumpanakin vuotena
kuoli noin 1O 000 ihmistä.
Oululaisiin tapoihin on kuulunut ruumiin asetta
minen näytteille pihan takaosaan, jonne oli arkun
ympärille asetettu kuusia. Kaupungin valtuusto
kielsi käytännön vuonna 1883 vaikean kulkutauti
tilanteen vuoksi. Ruumiin näyttäminen oli Oulussa
kuitenkin käytössä ainakin ensimmäisen maail
mansodan aikoihin.
"Ruumisvaatteiden eli -koristeiden kustantami
nen oli ennen muuta neitsytkummin velvolli
suus. Pikku ruumis käärittiin hienoon valkeaan
kankaaseen kuin pilveen. Jos oli poikalapsi,
hänen oli saatava vihreä silkkinöyhtäseppele
päähänsä, samalla tavoin valmistettu sauva
käteensä ja seppele arkun kannelle."

Oululainen Oskar Julius Granberg (1849-1861)
kuoli ilmeisesti kurkkumätään. Tämä tapahtui
vuonna 1861 hänen ollessaan Helsingissä opissa.
Oskar Julius asui Sakari Topeliuksen luona. Tope
lius hoiti lasta kotonaan, jossa muotokuva-maalari
Erik Johan Löfren maalasi kuvan kuolinvuoteel
laan makaavasta pojasta. Maalaus on Pohjois-Poh
janmaan museon kokoelmissa.
Maalauksessa pojan pää lepää ikään kuin pilvien
päällä. Kehyksessä on koristeena enkelin päitä ja
hautaristi. Oskar Granbergin isä oli oululainen
kauppaneuvos Ferdinand Granberg ja äiti Sofia
os. Franzen. Tuleva kaupunginlääkäri Seth Gran
berg syntyi samana vuonna kuin hänen veljensä
kuoli. Oskar Granberg haudattiin Helsinkiin mutta
siirrettiin myöhemmin Ouluun.
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Sakari Topelius kirjoitti Oskar Granbergin
hautajaisiin 17.11.1861 runovärssyt.

l�jmlt's Othnjnkast ;1tt ofn.:narn framlidnc lyccii::;u:n Ju•
litt!!I

Osk:u• G ranberg!!I

luthcr::ikn bcgrafoingspl:1ts
lt-:IH.

bi�i.ittniug: !t Helsingfors

Sönd,,gcn dcn

17

No,·emb..-r

'l, 'fopdim,.

\led ,·oicure.
S.;.mhuöCll s!..er I rådm,1n Ch1'0115' gård kl. 4 c. 111

Lähde: Sara Wacklin, Satanen muistelmaa Pohjanmaalta

1S00-luku: c:Aikos ja rangaistus
besättningista kapteenille ihtelleen, kuin pieksi
häntä ilman syyttä ruorissa "että jos en minä
maalle pääse, niin minä hyppään aavaan
mereen" - nämät asiat todistavat netki jotka
ovat laivaa tänne seuranneetOulusta, se 29 päivä heinä kuuta 1867
Jacob Wilhelm Palmgren"
Lähde: Oulun kaupungin arkisto, Raastuvanoikeus, Al:164,
29.7.1867 § 203.

VAIVAISHOITOLAINEN MARIA KOSKELA
Maria Koskelan (s.1866) elämä on esimerkki
siitä, miten köyhäinhoito oli järjestetty maassam
me pitkään. Raha- ja ruoka-avustukset olivat ylei
simmät avun muodot. Lasten elätteelle antami
nen sekä vaivaistaloon joutuminen edustivat
vaivaishoidon pelätyintä puolta. Maria Koskela
joutui turvautumaan näihin kaikkiin.

Merimiesten toimeentulo oli usein niin heikkoa, että kotiin jääneiden oli hankittava lisätoimeentuloa esimerkiksi
kehräämällä ja kutomalla. Maalaus: Rudolf Åkerblom, 1872. Helsingin kaupunginmuseo. Finna CC BY 4.0
KARANNUT MERIMIES JACOB PALMGREN
Merenkulku ja laivanrakennus työllistivät enim
millään noin puolet Oulun väkimäärästä. Elämä
laivalla vaati kurinalaisuutta, johon kaikkien
luonne ei taipunut ja karkaamisia sattui varsin
usein. Jacob Wilhelm Palmgren sai pestin
parkkilaiva Kalevaan 8.8.1864. Hän karkasi lai
vasta 17.1.1866 Port Gamblen (Washingtonin
osavaltiossa) satamassa. Laivan kapteenina toimi
0. A. Qvickström.

Palmgrenin kirje Oulun raastuvanoikeudelle:
"Syitä minä vuoksi minä karkasin Parkkilaiva
Kalevasta jota kapteeni Wikström on syörännyt,
saan minä nöyrimmästi eestuottaa seuraavia:
Erinomattain karkasin laivasta sopimattoman
elämän vuoksi, - se meidän elämämme oli niin
hirviötä - ei monta kerta koko reissulta kuullu
omaa nimiänkään mainittavan - net olit alin
omaiset ja joka päiväset kunnioitukset "Saata
nan hevoset" ja "saatanan halvatut'; että myös
"perkeleen jänekset" - "kuurot ja vaivaiset"
ynnä muita sopimattomia puheen parsia, joita
tässä kyllä lienee.

2ski Kapteeni Wiikström rasitti armottamalla
rauhattomuudella kuin sikseen tuli - paljolla
seilen vyöräämisellä, kovain ilmain aikana,
jonka myös todistaa paljon seilein särkyminen
laivasta3ski huonon ruuan vuoksi. Liha oli mäännyttä
ja hyvin haisevata ja leipä toukkain vallassa,
jonka vuoksi ja yksi osasto laivan besättningsti
olivat keripukista - ja siinä plassisa eli haminas
sa jossa minun täytyi vastan tahtoani heittää
laivan, niin täytyi ostaa omalla rahalla maalta
leipää ja elatuksen ylläpitämistä, kuin myös li
polla meren kaloja onkia - niin kapteeni senki
tähden haukku ja raskaan työn aikana hävittö
myydellä ja herjauksilla kohteli minua ja muita
- näillä muilla sanoin "Eikö pehmy leipä enää
tahottekkaan"
4ski jota on hirviä sanuakki kuin kapteeni
Wikström rupesi kokonaan murhaamaanki pis
toolin kanssa styrman Forssberia - ja kävi
päälle jo usiampain miestensä kanssa tappele
malla - joittenka syitten vuoksi olen täytynyt
heittää laivan palveluksen - ja muut jotka meni
vät ennen minua - kuusi yleensä niin todistavat
ja sanovat samalla lailla - niin kuin sano yksi

Maria Koskela turvautui vaivaishoitoon vuonna
1891. Syynä olivat aviottomat lapset, joita hän ei
kyennyt itse elättämään. Koska Marian asun
to-olot olivat ala-arvoiset - hän asui lapsineen
kansakoulun saunassa Kajaaninkadulla - viran
omaiset päättivät hankkia perheelle asunnon.

ja hänen kolme lastaan joutuivat elätteelle eli
huutolaisiksi. Yksi lapsista oli kuollut tai niin
pieni, että hän seurasi äitiään vaivaistaloon.
Huhtikuussa 1897 Koskela pyysi päästä pois vai
vaistalosta ja saada lapsensa takaisin. Kirjurin laa
timassa kirjeessä todetaan muun muassa: " - miksi minun silloin pitää olla vaivaishoidon rasi
tuksena, jolla luulen olevan kyllin hoitokustan
nuksia ilman minuttakin ja minun lapsitta - - •:

Pyyntöön ei suostuttu ja Maria valitti asiasta ku
vernöörille, turhaan. Vuonna 1898 Maria oli edel
leen vaivaistalossa ja hänen lapsensa vieraiden
hoidossa. Päätöksiin tyytymättömänä Maria Kos
kela haastoi vaivaishoidon esimiehen oikeuteen.

Viimeinen merkintä Maria Koskelasta löytyy vuo
delta 1913. Tuolloin häneltä evättiin lupa pitää
yleistä saunaa sillä perusteella, että " - - katsottiin
hänen maineessaan olevan moitteen sijaa - - ".
Hänen todettiin muun muassa jääneen useita ker
toja kiinni laittomasta mallasjuomien myynnistä.
Lähde: Tuula Siira • Arja Keskitalo, Oulun kaupungin köyhäin·
hoito vuosina 1895-1917. Elberfeldin järjestelmän soveltami
nen köyhäinhoidossa.

Maaliskuussa 1894 Maria Koskela lapsineen sai
vaivaisapuna 15 kiloa leipää ja 9 markkaa. Kesällä
vuonna 1894 Marialle ei enää myönnetty avus
tuksia, vaan häntä kehotettiin muuttamaan vai
vaistaloon. Lasten ruokkoasia oli pantu vireille;
asiassa käännyttiin talonomistaja likka K:n puo
leen, jota pidettiin Marian lasten isänä. Hän ei
tunnustanut isyyttään ja todistajiksi haastettiin
kaksi Åströmin tehtaan työläistä.
Maria Koskelan sai muuttaa kaupungilla sijainnee
seen vuokrahuoneistoon. Vuonna 1895 Maria lapsi
neen määrättiin asumaan Nuottasaaressa sijain
neeseen saunaan. Maalis-, huhti-, ja toukokuussa
heidän kuukausiapunsa oli 23 kiloa leipää ja 4
markkaa. Maaliskuussa Marialle myönnettiin vielä
lisäapua "taudin vuoksi". Samoihin aikoihin per
heen lapset jäivät kiinni kaupungilla kerjäämisestä.
Vaivaishoitohallitus piti perheen aiheuttamaa ra
situsta niin suurena, ettei avustamista enää jat
kettu. Maria Koskela kieltäytyi laitoshoidosta ja
pärjäsi hierojana tienaamillaan ansioilla. Tilanne
ajautui siihen, että Maria määrättiin vaivaistaloon

Oulun viimeinen "ammattikerjäläinen" Loikka-Taa
va vuonna 1923. Kuva:Pohjois-Pohjanmaan
museon kuva-arkisto

Helmikirjonnalla tarkoitetaan koristeompelun Lajia,jossa
pienet helmet täyttävät koristeltavan esineen koko
pinnan tai osan siitä. Helmet voidaan Lisätä joko työn
edetessä tai ommella esineen pintaan jälkikäteen.
suosituimpia helmikirjonta-aiheita olivat kukkaset, Linnut
sekä muut eläimet kotoisista kissoista ja koirista eksoot
tisiin papukaijoihin. Myös romanttiset maisemat ja Lem
menparit olivat mieluisia aiheita. Helmin kirjailtiin mitä
moninaisimpia esineitä: hyllynreunuksia,uuninedusser
mejä,albumien kansia ja erilaisia pussukoita.
Myös miehille kuuluvia esineitä koristeltiin: kirjoitus
pöydän tarvikkeet,piippujen varret,silmälasi- ja sikariko
telot ja jopa kiväärinhihnat koristeltiin Lasihelmikentin.
Ainoastaan vaatteet - Lukuun ottamatta päähineitä jäivät ilman helmikoristelua.
Esineet: Pohjois-pohjanmaan museo / Pohjanheimon kokoelma

Kuvat: Mika

Friman/ Oulun taidemuseo

1800-luvulla pienoisveistoksia ja koriste-esineitä pidettiin ruoka
pöydän Lisäksi kaappien ja Lipastojen päällä sisustuselementteinä.
Perinteisiä aiheita olivat mytologiset hahmott hovielämän hahmott
erilaisia instrumentteja soittavat hahmott paimenaiheet ja kome
diahahmot. Näiden rinnalle tulivat eksoottiset itämaiset kaunotta
ret sotilaatt humoristiset kohtaukset sekä muotipukuihin puetut
tai eroottiset naishahmot. venäjällä oman ryhmänsä muodostivat

r_/

talon oikaisaiheet sekä kaupunkien porvarit ja virkamiehet.

Kuvat: Mika

Friman/ Oulun taidemuseo

Posliiniastiat olivat kalliita ja rik
koontuivat helposti käytössä. Sär
kyneitä astioita myös korjattiin.
Tästä kertoo Oulun Wiikko-Sano
mista löytyvä ilmoitus vuodelta
1836 jossa kerrotaan että "särky
neitä posliineja kokoon pan
naan, kittaamalla Skraattari
Blombeckin talossa."

Letkuvarsipiippujen heloitukset olivat
usein hopeaa ja hopeaseppien leimaa
mat.
Oulun Wiikko-Sanomissa oli 10.3.1832
seuraavanlainen ilmoitus:

Wiiden wiikon paikkoin, takaperin las
kiin, katosi allekirjoitetulta, Siipolan
maalla, Hauki-putaan kylässä, yksi ho
pio-pislai Puupiippu, merkitty kanteen
puustaavilla A. K. ja tehty kulta sepältä
Fromh. strandbergiltä oulusa. Joka
mainitun piipun tuo omistajalle, saapi
kohtalaisen palkinnon Herra Kappalai
nen Laurinin tykönä. Anders Kukkola.
Tekstissä mainittu Fromhofdt Stran
dberg toimi kultaseppämestarina Ou
lussa vuosina 1820-1854. Ruotsissa syn
tynyt strandberg C 1797-1854) muutti
Tukholmasta Ouluun vuonna 1814 lars
Strandbergin oppilaaksi. valtaosassa
Strandbergin töistä näkyy empiren vai
kutus ja myös vahva ruotsalainen tyyli.
Piippujen metallihelat saattoivat olla
hyvinkin taidokkaasti valmistettuja.
Pesän kanteen voitiin valita aihe vaik
kapa antiikin maailmasta. Kansi voitiin
myös muotoilla mitalin tai hallitsijaa
esittävän kolikon ympärille. Yhdessä
Pohjanheimon kokoelmiin kuuluvassa
piipussa (PK 4� pesän kanteen on upo
tettu kolikko,jossa on Ruotsin kuningas
Kustaa IV Aadolfin C 1778- 1837) kuva.

Kuvat: Mika Friman/ Oulun taidemuseo

