
MANDI CRANFELT.IA NAISEN UNELMA

Helsingin yliopiston dosentti
ja Suomen Akatemian van-

hempi tutkija Irma Sulkunen

on l9B0-ja 1990-luvulla raitti-
usliike- ja naistutkimuksis-
saan pohtinut suomalaisen

kansalaisyhteiskunnan muo-

dostumisprosessia. Kansalais-

liikkeiden kautta Sulkunen

avasi näkökulman naisten jär-
jestäytymiseen sekä t hteis-

kunnalliseen ja puolueiden
kautta tapahtuneeseen vaikut-
lamiseen. Hänen naisen järjes-

täytymistä koskevan tutkimus-
projektinsa ensimmäinen osa

käsitteli Miina Sillanpaän elä-

mää ja toimintaa. Toinen osa,

Sulkusen kirja vuosisadan
vaihleen lennomaanisesta vai-

kuttajanaisesta Mandi Gran-

feltista (o.s. Cantell, 1850-
1926), valmistui viime vuonna.

Kuka oli Mandi Granfelt ja
mitä kiinnostavaa hänen elä-

mässään oli? Granfeltin kohta-

lonvaiheissa tiivistyi "moder-

nin Suomen" synty. Mandin
elinaikana laskettiin pohja it-
senäiselle kansakunnalle.

muodoslettiin kansalaisyhteis-
kunta ja valtiollisen kasvatus-
järjestelmän perusteet sekä

luotiin kansallisia taroitteita
tukeva perhemalli ja porvaril-
lisen avioliiton moraalinen pe-

rusta. Tänä aikana siirrytliin
yhteisollisesta ihmiskuvasta

yksilollisyyden korostamiseen.

Mandi Cranlelt eli nämä vai-

heet, osallistui yhteiskunnalli-
seen toiminlaan ja havainnoi

aikansa ilmioita. Tämä suur-

perheen aiti oli ensi polven

kansakoulunopettaja ja aikan-
sa aatteiden - kansanvalistuk-
sen - leimaama.

Mandi Granfeltin elämässä

kohtasivat perinne ja murros.
f)ualismi loi Cranfeltin elä-

mään yhä ajankohtaiselta tun-
tuvan rytmiikan ja sykkeen.

Han joutui ratkomaan omilla
valinnoillaan vanhan ja uuden
yhteenliirmäyksen noslallamia

ristiriitoja. pystyttämään uusia

kaytantoja ja ideologisoimaan

niita pysyviksi rakenteiksi.
Kuten Sulkunen toteaa. Cran-

feltin elämän peruskysymykset

liikkuivat yleisella tasolla.

Han pohti laveasti ihmisen

kutsumuksen merkittävyyttä,
oman ja yhteisön tarpeiden yh-

leensovitlamista sekä elämän

peruskaipausten jatkuvan läs-

näolon synnyllämiä sisäisiä

paineita.
Niin Sillanpää- kuin Gran-

felrtutkimuksessa Sulkunen

pohtii yksilon roolia ajan vir-
rassa kysymällä. miten yhteis-

kunnallislen rakenteiden ja ti-
lanteiden muutokset tuovat yk-
silön eteen uusia tehtäviä ja
kuinka yksilo toiminnallaan
muovaa noita rakenteita ja sa-

malla koko historian kulkua.
Metodi toimii hyvin ja on tutki-
muksen vahva selkäranka. Sul-

kunen onnistuu avamaan usei-

ta kiinnostavia näkökulmia
sekä yleiseen että yksityiseen
ja virittaä lukijankin aivoissa

omaan perhetaustaan liittyvia
pohdintaprosesseja.

Mandi Granfeltin henkilti
avaa monia sukupuolisidon-

naisia aineksia ns. naisnäkö-

kulman syventämiselle. Gran-
[elt joutui pohtimaan naisen

elämän ristipaineila. naisen

asemaa avioliitossa. miehen ja

vaimon suhdetta seka yhteis-

kunnallisten aktiviteettien ja

perhe-elämän, aitiyden yh-
teensovittamista. Nämä teemat

punoutuivat ajankohtaisina

esille aikana, jolloin fen-

nomaaninen perhemalli, sen

eheä isänmaakura ja puritaa-
ninen kansalaisihanne nousi-

vat jäsentämään kansallista
omaakuvaa. Tästä perhemal-

lista esimerkin tarjoaa Mandi
ja Aksel Cranfeltin vuonna

1B7B solmima avioliitto. Se

mursi monella tavoin aikakau-
den konventic,ita, silla vain vä-

hän puolisoaan nuorempi mor-

sian oli alempisäätyinen kuin
sulhasensa ja koulutettu.

Traditio ja murros Ieikkaavat

Granfeltin elämää monessa

kohdin. Sulkusen kirjassa kes-

kitytaan Granfeltien avioliitto-
vuosiin tai, kuten modernisti

sanottaisiin, parisuhteen ana-

lyysiin. Juvan kappalaisen

Otto Magnus Cantellin tytär
valmistui nelivuolisen semi-

naarikoulutuksen jalkeen

opettajattareksi. Hän oli nuori,

itsenäinen ja kunnianhimoi-
nen, mutta samalla taitava.

seurallinen ja aidillinen nai-

nen. Opellajattaren ammalliin
liittynyt kutsumus sääteli Man-

din elämän perustaksi ehdotto-

muuden. uhrautuvaisuuden ja

antaumuksen, johon liittyi
myös naimattomuuden lupaus.
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Naimattoman naisen ammat-
tiinvalmistuminen ei ollut Sul-
kusen tulkinnan mukaan mi-
kään feministinen veto, vaan

"kantaperheen" toimeentulon
olennainen jatke.

Tavattoman ajankohtaiselta
tuntuu Mantlin ja Akselin avio-
liittoa koetellut kysymys liiton
henkis-uskonnollisesta perus-
tasta. Pietismin hengessä kas-
vanut Mandi Granfelt tavoitteli
henkilokohtaisten elämänva-

kaumusten täyttä ristiriidat-
tomuutta. hengellisen elämän

yhteisyyttä ja kristillisen kil-
voittelun jakamista arjen per-
he-elämässä. Akselissa näkyi
puolestaan "epailijan" asenne.

Tieteellinen rationaliteetli
edusti hanelle selvästi suurem-
paa auktoriteettia kuin evan-
kelis-luterilaisen kirkon viral-
linen oppi. Han oli luonnonlie-

teellisen ajattelun ja darwinis-
min vankka kannattaja. Koko

avioliiton jatkunut Mandin
pyrkimys tavoittaa puolisoiden
välille sama hengellinen viri-
lys epäonnistui. Se aikaansai
Mandin koko elaman jatkuneet

ankarat itsesyytökset ja omaan

toiminlaan herkasti kohdistu-
neen arvostelun. Mandin rat-
kaisuksi tuli jaettu identiteetti
itsenäisen naisroolin ja moder-
nin perheenemännyyden välil-
lä: asema oli voitettava itse-

kieltaytymisellä ja uhraudutta-
va sopeutumalla.

Liiton puolesta puhuivat mo-

net maailmankatsomukselliset
seikat. Molemmat Cranlelteis-
ta olivat sitoutuneet siihen so-

siaaliseen ja ideologiseen uu-
distusliikkeeseen, jota edistys-
ja kasvatususkon lisaksi lei-
masi voimakas aatteellinen
fennomania. Fennomania rner-

kitsi valittavaa elementtiä, jol-
la tasoilelliin epäsäälyisen
avioliiton sosiaalisia pairreita
suomenmielisen virkamies- ja
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aatelissivistyneistön sekä nou-
sevan keskiluokan viitoitta-
malla tiella. Siirtyminen suo-

men kielen käyttämiseen per-

heen pääkielenä oli ideologi-
nen kannanotto, jossa Mandi
vahvemman kielipohjansa
vuoksi saattoi toimia uuden

aalleellisen. kaytanntillisen ja

määrätietoisen suomalaisen
naisen esikuvana. Toiminta
raittiusliikkeessä yhdisti puo-
lisot samansuunlaiseen yhteis-

kunnalliseen loimintaan ja
isänmaakäsitykseen.

Sulkunen kuvaa seikkape-
räisesti Granfeltien toteutta-
maa perheideologiaa, jossa

naisella, lapsella ja perheella

oli tarkea sija. Mandin ja Akse-

lin liitto oli modernilla tavalla
rakkausavioliillo. Keskinäinen

tunneside astui näin perintei-
sen laskelmoivan ja yhteisolli-
sen avioliittomallin sijaan. Ku-
ten Sulkunen toteaa, tunne-
kuohuiset ratkaisut eivät silti
viela olleet kovin yleisiä, vaan

yhteiselo miellettiin elämän-
mittaiseksi sopimukseksi ja to-
veruudeksikin. Sen onnistumi-
sen takasivat aineellinen ja so-

siaalinen perusta sekä riittävä
ideologinen samansuuntai-
suus. Tämä asetelma tuki ydin-
perheen "pyhittamista" ja koti-
talouden murrosta, jotka olivat
fennomaanisten kansanvalis-

tajien ja kansallisuusliikkeen
tavoitteena.

Granfelteja hitsasi yhteen
ankara tragedia: perheen mo-

lemmat tyttärel kuolivat lapsi-

na. Pitkan poikasarjan (viisi
poikaa) jalkeen Granfelteille
syntyi IBBB tytär. Ilo oli lyhyt-
aikainen: parivuotias Hertta-
lylär kuoli lapaturmaisesti ja
Hertan kuoleman jälkeen syn-
lynyl Helmi menehlyi sairas-
vuoteelle. Mandi suri lastensa
menettämistä poikkeukselli-
sen ankarasti samalla, kun mo-

net muutkin elämänalueet krii-
siintyivät rinnakkain kuole-
mantapausten kanssa. Mandin
läpikäymät rooli- ja identiteet-
timuutokset tyttärien kuole-
man jalkeen ja niitä säestäneet

pohdinnat osoittavat, että kiin-
tymys lapsiin jäsensi merkittä-
västi uuden tunnepohjaisen
perheen elämää. Vaikka tottu-
mus lapsikuolleisuuteen liitty-
vän surun kasittelyyn oli huo-
matlava I 800-luvun perheissä.
kouraisi tuska syvältä tytärten
menettämisen yhteydessä. Sul-
kusen kuvaus perheen surusta
koskettaa tämänkin ajan luki-
j"".

Mandi Granfelt edustaa

I 800-luvun lopun suomalaista
sivistyssäätyläistöä parhaim-

millaan. Yhteiskuntarnrne

tuolloinen ohut, pääosin virka-
mies- ja maalalousvaltainen
yläkerros ei ole verrattavissa

samanaikaiseen poliittisesti
vaikutusvaltaiseen ja sosiaali-
sesti vauraaseen mannereu-
rooppalaiseen maanomistaja-

arislokraliaan tai urbaaniin
siirlomaa-. teollisuus- ja yritta-
jäaateliin. Mandi Granfeltissa
risteytyivät kahden merkittä-
vän suomalaisen kulttuurisu-
vun, Cantellien ja Granfeltien
(myöh. Kuusi). perinne ja jat-
kuvuus.

Samalla kun Sulkunen vas-

taa moniin tärkeisiin kollektii-
vin ja yksilon suhdetta peilaa-

viin kysymyksiin. syntyy nippu
uusia. Kirjasta jäi kaipaamaan
selventävää sukutaulua, joka

olisi sijoittanut Mandin ja Ak-
selin konkreettisesti sosiaali-
seen jatkumoon, yhä olemassa

oleviin sukupiireihin. Tallai-
nen sukutaulu osoittaisi Mandi
ja Aksel Cranfeltin ihanteitten,
aatteiden ja elämäntuvan jat-
kuruuden Cantell- ja Kuusi-
sukujen jälkeläisissä. Monet
heistä ovat sittemmin 1900-lu-
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vulla erilaisen aatteellisuuden
ja politiikankin nimissä muo-
vanneet suomalaisuutta ja toi-
mineet ideologisina johtajina.

Kirja peilaa laajemmin moder-

nin suomalaisuuden syntyvai-
heita ja kasvualustaa. Sulku-
sen käsittelytapa onnistuu yh-

Ilkka Mantylan perustavanlaa-

tuinen tutkimus "Suomalaisen

juoppouden juuret - Viinan-
poltto vapauden aikana" il-
mestyi vuonna 1985. Mantyla
on jatkanut samalla linjalla al-
koholipolitiikan historiaa va-
Iottavalla "Suomalaisen juop-
pouden kasru - Kustavilaisen
kauden alkoholipolitiikka" -ni-
misella tutkimuksellaan.

Mantyla kayttaa perinrei-
sempien virallisten asiakirja-
lahteiden lisäksi muistelmia ja

kirjekokoelmia, jotka elävöit-
tävät hyvin asiallista tutkimus-
ta. Kustaa III:n veljen puoliso,

saksalainen prinsessa Hedvig
Elisabeth Charlotta (1759-
lBlB) on muislelmillaan anloi-
sa lahde, koska han ulkomaa-
Iaisena suhtautui kriittisesti
kuninkaan toimintaan.

Tutk imuksen kasittelemü ui-
kakausi on alkoholipolitiikan
kannalta varsin mielenkiintoi-
nen. sillä ristiriitaiset lait ja
asel uksel muuttuival nopeasl i.

Kieltolakien ja viinanpolton
rajoittamisen lahttikohtana oli-
vat luonnollisesti katovuodet:
vähät viljavarat haluttiin kes-
kittää ravinnoksi. Toisaalta vii-
nanpoltollakin oli ruoantuo-
lannon kannalla positiivista

distämään oivasti ns. naishis-

toriallisen näkökulman laa-
jempaan yhteiskunnalliseen
kontekstiin. Siinä on tämän

tutkimuksen voima!

merkitystä. Rankkia eli poltto-
jatetta kaytettiin sekä rehuna

että hätäleivän raaka-aineena.
Viinaa ei valmistettu pelkas-
lään ruokaviljasta, vaan jos

sato homehtui korjuuaikaan, se

pystyttiin hyödyntämään aino-
astaan polttamalla vilja viinak-
si.

Alkoholi oli luonnollisesti
merkittävä tulonlähde valtiol-
le. Vuoden 1772laki kielsi vii-
nanpollon ja lainrikkoja mää-

rättiin maksamaan 100 hopea-

taaleria sakkoa. Rikoksenuusi-
ja sai kaksinkertaisen rangais-

tuksen ja hänen viinapannunsa
ja tavaransa tuomittiin valtiol-
le. Aluksi viinapannut vain si-
netöitiin käyton ehkäisemisek-

si. mutta kolmen vuoden kulut-
lua pannut määrättiin lakavari-
koitaviksi, vaikka se oli vasloin
kuninkaan aikaisempaa lupa-
usla. Lopulta kriminalisoitiin
pannujen salaaminen, viinan-
poltto, -kuljetus, -osto, -myyn-
ti, hallussapito ja juominen.
Sakot olivat niin suuret, että
vain rikkaat pystyivät ne mak-

samaan.

Viinan valmistuskiellosta
johtuen viinien ja ranskalaisen
paloviinan maahantuonti li-
sääntyi, jolloin valtio menetti
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tuloja. Viinanpoltto kruunun
yksinoikeutena tulikin voi-
maan jo vuonna 1775, jolloin
pyrittiin vähentämään viinan-
polttokiellostä aiheutuneita ta-
loudellisia ongelmia. Valtio
yritti vuokrata poltto-oikeuk-
sia, mutta epäedullisista sopi-
muksista johtuen perustettiin-
kin kruununpolttimoita, joiden

tukemiseksi ulkomaisten vii-
nojen tuonti kiellettiin.

Regaali- eli kruununpoltti-
mot olivat merkittävä teolli-
suusala. Mantylan arvion mu-
kaan yli 60 polttimossa on työs-
kennellyt yli 2 000 henkeä, jol-
loin se oli vuorityön ja metalli-
ruukkien jalkeen huomattavin
teollisuudenala.

Kustavilaisen kauden alko-
holipolitiikan sekavuutta ku-
vaa, että Ruotsiin tilattiin kui-
tenkin jatkuvasti ranskalaista
paloviinaa. jonka hinta ensin
laski. mulla lopulla kolimaisen
paloviinan ostajan oli ostettava
ranskalaista viinaa yhtä paljon.

Regaalipolttimot eivät yltä-
neet suunniteltuun taloudelli-
seen tuottoonsa ja kotitarve-
poltto sallittiinkin vihdoin
vuonna I787. mulla siita jou-
duttiin maksamaan kallis suos-

tuntavero.

I,AURA KOLBE
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