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Uusi sotilasurheilulaji on 
aloittanut valtakunnallisen 
leviämisensä kaikkiin maan 
kansalaispiireihin Oulusta.

Ouluun perustettiin 
maaliskuussa Suomen 
ensimmäinen potkukelk-
kailun erikoisseura, Ou-
lun Potkinklubi, jonka 
puheenjohtajaksi valittiin 
Oulun 4. tarkk´ampuja-
pataljoonan komentaja 
Edvard Furuhielm.  Muut-
kin uuden klubin johtokun-
nan jäsenet ovat pataljoonan 
upseereita.

Jo ennen klubin perusta-
mista tämän uuden talviur-
heilulajin kehittäjät järjesti-
vät helmikuun 25. päivänä 
Oulujoen jäälle Suomen en-
simmäiset potkukelkka-
kilpailut, ja viikkoa myö-
hemmin, heti maaliskuun 
alkuun, potkukelkkakilpai-
lut maantielle. Alkuinnos-
tuksen tähän hienoon urhei-
lulajiin eversti Furuhielm 
kertoi saaneensa alun perin 
Ruotsista, jossa eräs hänen 
ystävänsä Viktor Balck, 
sotilasuralla hänkin, antoi 
tarkat perustiedot.

Sparkstöttning, kuten 
potkukelkkailua entisessä 
emämaassamme kutsutaan, 
on eversti Furuhielmin 
mukaan aito ruotsalainen 
laji. Alun perin hän innos-
tui lajista ollessaan ennen 
Ouluun tuloaan komentaja-
na Hämeenlinnassa, jonne 
Balck lähetti 1889 Stock-
holms Sparkstöttningsklub-
benin hyväksymät potku-
kelkkapiirrokset. Tämän, 
ns. Härnösand-mallin, mu-
kaan rakennettiin Hämeen-
linnassa ensimmäinen mal-
likappale potkurista, mutta 
Furuhielmin siirtyessä jo 
seuraavana vuonna Ouluun 
koko urheilulajia alettiin 
toden teolla kehittää vasta 
Oulussa. Eversti Furuhielm 
kertoo lehdellemme, että 
uuden urheilulajin suosiota 
osoittaa sekin, että Oulun 
tarkk´ampujapataljoonan 
uudesta lajista innostuneita 
kelkkailijoita kannustetaan 
mm. siten, että he saavat 
käyttää armeijan potkukelk-
koja lähtiessään lomille ko-
tiseuduilleen. 

Maaliskuu 1891

Talviurheilulaji leviää Oulusta

Syntynyt Oulussa 21.8. 
1902 terve tyttö, joka saa 
nimekseen Siiri Saimi,
kultaseppä Kustaa Palmulle 
ja hänen vaimolleen Han-
nalle, os. Jaara.

Pikkaraisen kylän laitu-
melta on karannut yksi 
mustan-pruuni 5 wuoden 
vanha ori, wähilleen 10 
korttelia korkia, rauta-
kello kaulassa; oikian ta-
kajalan nilkassa ja oikias-
sa etujalassa on walkioita 
karwoja. Se rehellinen 
ihminen, joka tästä hewo-
sesta antaisi eli toisi tie-
don alla mainitulle Ou-
lunjoella saisi rehellisen 
palkinnon.

Anders Pikkarainen.
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Kakarawaaran
Yrityshakemisto
noin vuodelle 1860

Stenius 
Maitoa myytävänä viisi kopeek-

kaa kannulta. Saunaa lämmite-

tään myös maksusta.

Anna Frimod
Kankaita kudotaan.

Kelvanneet herrasväellekin. 

Eero Uhléen
Tulitikkuja.

Kaksi kopeekka nippu.

Kekmannin vaari
Tulitikkuja samoin, mutta

paperikääreissä

Jurvakainen
Seiniä maalataan ja

merimiesarkkuja nikkaroidaan 

Jaaran Pappa
Veistetään tilauksesta

pullonkorkkeja apteekkeihin ja 

ihan panimoihinkin

Iko-Mikko
Kivenhakkausta ja virrenveisuuta 

tilauksesta; sunnuntaisinLäänin-

vankilan Jumalanpalveluksissa

Maija Haapa-Tuokko
Arkisukkia kudotaan ja lankoja 

puolataan valmiiksi

Sanna Aumala
Karvanaapukoita ja kesälakkeja 

ommellaan tilauksesta. Voipi 

maksaa paloviinallakin.

Kustu Westerlund
Suutarintöitä tehdään ja

kuulutuksia luetaan. Kaupungin-

rumpalin oikeudet jo vuosia.

Olli Perttunen
Poronlihoja myödään

Wikmannin muori
Morsiamia

laitetaan juhlakuntoon.

Kruunua ja löjjaa vuokrataan 

Ottelin & Palo
Soitantoa suoritetaan häissä ja 

ilojuhlissa.

Ottelin (viulu) ja Ollila (pilli)

Fribergin Pappa
Pikiöljyä ja liitua helppoon 

hintaan. Myös piikiveä vähittäin 

ja tukussa.

Högstén ja Haggrén
Köysiä punotaan ja naruja kanssa. 

Santapakan puolella. Tiedustelut 

suoraan paanalta.

Anna Jarva
Lapsenpäästöä pitkällä kokemuk-

sella. Kaupuginosan kätilö.

Brita Piukkula
Povausta suoritetaan eritoten 

korteista ja lisäpyynnöstä

kahavenporoistakin.

Tiesitkö tämän?

Tunnettiinko kultaseppä 
Palmun Siiri-tytär
myöhemmin sukunimellä
1) Angeria,
2) Angerkoski vai
3) Koski?

Napakammaksi ei teat-
terikritiikki voi juurikaan 
tulla kuin oli maankuuluksi 
kohonnut Oulun Wiikko-
Sanomien nimetön kritiikki 
Aleksis Kiven Nummi-
suutarien maailmankanta-
esityksestä, joka pidettiin 

24.9.1875 Oulussa Wester-
lundin salongissa.

Kritiikki oli tasan yhden 
lauseen mittainen: ”Niinpä 
näyteltiin wiime sunnuntai-
na ´Nummisuutarit´, jossa 
herra Leino suoritti osansa 
erittäin sujuwasti.” 

Syksy 1875

Kantaesityksen napakka arviointi

ulun suomenkieli-
sestä lyseosta 1887 
ylioppilaaksi pää-
syt Uno Wegelius 

on palannut Pohjois-Poh-
janmaalle suoritettuaan teo-
logian erotutkinnon ja saa-
tuaan pappisvihkimyksen 
1893.

Nuori Wegelius saapui 
heti pappisvihkimyksen jäl-
keen ensimmäiseen virka-
paikkaansa Kempeleeseen, 
jossa hän on aloittanut uu-
denaikaisen harrastuksen, 
valokuvauksen.

Tästä syystä knallipäinen 
pastori valokuvauskonei-
neen on tuttu näky Kempe-
leen asemalla, johon uuden 
ajan kulkuneuvo, rautahepo, 
on pysähtynyt jatkaakseen 
hetkeä myöhemmin aika-
taulun mukaisesti matkaan-
sa Ouluun. 

Pastori on kiinnostunut 
myös seutunsa vähäosaisista 
ja käynyt kuvaamassa mm. 
Jafet Hentilän turvemö-
kin, jonka edustalla perheen 
pienimmät poseeraavat. 
Esitellessään lehdellemme 
ihmeellistä valokuvausko-

nettaan Uno Wegelius ker-
toi, että ennen kuin koneesta 
tulee kuvia, niistä saadaan 
ns. lasinegatiiveja, joista 
sitten kehitetään valokuvia.
Pastori Wegeliuksen ka-

mera ei suostu kääntymään 
sellaiseen asentoon, että sil-
lä saisi pystykuvia. Niinpä 
hän on tyytynyt toistaiseksi 
ottamaan vain vaakakuvia, 
mistä harmillisena seurauk-

sena on usein ollut mm. se, 
että esimerkiksi kirkko on 
voinut menettää joissakin 
kuvissa torninsa. 

1890-luku

Wegelius-pappi harrastaa valokuvausta

Syntyneitä

JulistuksiaUrheilu
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Valokuvaava kirkonmies.

Ouluun matkaava rautahepo pysähtyneenä Kempeleen asemalle Uno Wegeliuksen kameran eteen.

Nykyään voi ohjeiden mukaan tehdä itsellensä potkukelkan.

Muut lehdet

Oikea vastaus 2.
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opultakin on 
rauha ja turval-
lisuus palannut 
Poh janmaa l -
le, sillä viime 

lauantaina tuotiin Oulun 
lääninlinnaan vankasti kah-
lehdittuna oululainen suur-
rosvo Antti Perttunen, 
jonka vehkeitä on laajasti 
seurattu kautta Suomen-
maan jo vuosien ajan. 

Monen yrityksen jälkeen 
tuo myös ”Ahastuinasena” 
tunnettu ryöväri onnistut-
tiin vangitsemaan Limin-
gassa joulukuun 5. päivää 
vasten yöllä. Hän oli viettä-
nyt muutamia vuorokausia 
Arvonollin talossa, ilmei-
sesti ryypiskellen talonisän-
nän kanssa. Juovuspäissään 
isäntä oli kuitenkin ruvennut 
naapuritalon pidoissa kyse-
lemään muilta vierailta, mi-

ten suuri palkinto oli luvattu 
Perttusen vangitsemisesta. 
Sen ohessa Arvonolli oli 
ilmoittanut, että Perttunen 
nyt olisi hänen vallassansa. 

Suden ajoon
Pitäjän rättäri eli siltavou-
ti Iisak Tuorila, joka oli 
pidoissa saapuvilla, koki 
likemmin tiedustella asian 
laitaa ja saikin vihdoin tie-
tää, että Perttunen majaili 
Arvonollin talossa. Tämän 
tiedon saatuaan Tuorila piti 
neuvoa muutaman muun 
miehen kanssa ja kuiska-
si eräille raittiimmanpuo-
leisille nuorille miehille: 
”Eikö lähdetä suden ajoon!” 
Tarkempia selityksiä ei 
kaivattu, sillä tällä nimellä 
rosvojahdit tunnettiin jo en-
tuudestaan. Jahtiin lähdettiin 
yhdeksissä miehin, varustet-
tuina luoti- ja haulipyssyllä, 
kahdella pistoolilla, aisoilla, 
uuninkoukuilla y.m. aseilla. 
Antinollin taloon tultua pii-
ritettiin pedon pesä, joka oli 
sisimmäinen kammio pors-
tuasta käytävän kylmän esi-
huoneen perällä.  Akkunain 
edustat miehitettiin hiljai-
suudessa ja rättäri muuta-

main miesten kanssa astui 
lyhtyvalolla esihuoneeseen, 
avasi perikammion oven ja 
näki sankarin seisovan kes-
kellä huonetta. Samassa syt-
tyi ulkopuolella kova kiista, 
kun juopunut Antinolli saa-
pui kartanoon huudahtaen: 
”Enkö minä ole isäntä ta-
lossani!” ja tarttui piirittäjän 
aseeseen. Tämä havahdutti 
rosvon, ja yhtäkkiä julma 
revolverin pamaus akku-

nasta ulos ilmoitti rosvon 
olevan hyvästi varustettu. 

Nyt räjähti loppumatto-
malta tuntuva meteli piirit-
täjäin alkaessa hakata vasten 
akkunaa kuin riihimiehet. 
Kun heitä kehotettiin py-
symään akkunan sivussa, 
huudahti rosvo terävästi: 
”Saatan minä syrjäänkin 
ampua!” Se lause ei kum-
minkaan toteunut, vaikka 
Perttunen yritti myötäänsä 
kurotella akkunan sivulle 
ja laukaisikin kolme kertaa 
osumatta piirittäjiin. Sitten 
syöksi hän huoneensa oven 
auki ja ampui esihuonee-
seen, varoittaen: ”Älkää tul-
ko sisälle, minä lasken läpi”. 
”Laske vaan, me laskemme 
kanssa; jääpi meitä Perttu-
nen tarpeeksi, jos joitakuita 
kaatuukin”, kuului äkäinen 
vastaus porstuvasta. 

Kuin raivo härkä
Peto laukaisi toisen ker-
ran ovesta esihuoneeseen, 
vaan ketään ei sattunut. Sa-
massa syöksähti jalopeura 
luolastaan esihuoneeseen, 
mutta siinä yhtyi hän vielä 
jalompaan olentoon. Eräs 
voimakas ja raisuluontei-

seksi tunnettu poika antoi 
hänelle ensi tervetulemisen 
parikyynäräisellä kepakol-
la, tarttui sitten hirmuun kä-
siksi, ja yhdellä sätkäyksel-
lä oli mainittavan Perttusen 
runko lattiassa. 

Lautamies Härmä, joka 
oli laskenut vahvasti lada-
tun haulikkonsa seinää vas-
ten nojalleen, tarttui paikal-
la rosvon käsiin puristaen 
ne voimattomiksi, ja rosvo 
anoi nyt ainoastaan henken-
sä säästämistä. 

Taistelu ei loppunut vie-
läkään, sillä humalainen 
isäntä, jota oli pidetty pir-
tissä, pääsi taas irti ja tahtoi 
tehdä rauhattomuutta ros-
von sitojille. Muuan kiin-
niottajista runttasi hänen 
seinää vasten, sillä seurauk-
sella, että lautamies Härmän 
mainioksi tunnettu haulikko 
taittui taistelijan alle, katke-
si kolmeksi kappaleeksi ja 
lukot vikaantuivat pahasti. 
Onneksi ei se toki lauennut. 

Seuraavana päivänä tuo-
tiin Perttunen läänin vanki-
huoneeseen, jossa hän nyt 
odottaa ansaittua rangais-
tustansa. Oikeudenkäynti 
häntä vastaan tullee kestä-

Rosvo-Perttunen jäi 
kiinni Limingassa!

IRTONUMERO 0,20 €

Rosvo raudoissa. 

”Saatan minä
syrjäänkin

ampua!”
Rosvo-Perttunen  piirittäjilleen

Antti Perttunen, 25, 
on saanut Pohjanlahden 
rannoilla lähes legendaa-
risen pelottavan maineen 
tekemiensä konnankouk-
kujen takia ja onnistuttu-
aan pakenemaan useasta 
täpärästä paikasta ilman 
rangaistusta. 

Hänestä tuli kuuluisa 
Ahastuinanen eli arkki-
viisujen ”mahoton mainio 

ryöwäri Pohojanmaalta”, 
kun hän Iin markkinoilla 
keväällä 1873 varasti kaup-
paneuvos Snellmanilta 
13 000 markkaa. Sen jäl-
keen hän kierteli ja rötösteli 
Oulun ja Braahen tienoilla. 
Hän ryöväsi rikoskumppa-
niltaankin tämän osuuden 
ynnä lupasi verisesti kos-
taa niille, jotka hänet il-
miantaisivat. Seuraavaksi 

talveksi hän meni Ruotsiin, 
mutta palasi sieltä taas ke-
väällä jatkaakseen rosvon 
ammattiaan. Simossa hä-
net tunnisti kestikievaris-
sa eräs oululainen herra, 
mutta Perttunen pötkäsi 
pakoon jättäen valmiiksi 
laitetun aamiaispöydän ja 
valjastetun kyytihevosen.

Toisen kerran hän oli 
jäädä kiinni Braahessa, 

kun hänen kumppanin-
sa, Lukkarila-niminen 
vaimo, joutui vangiksi ja 
kertoi missä Perttunen oli. 
Polisikomissari Kärnä 
yhdessä parin konstapelin 
kanssa yritti pysäyttää ros-
von tiellä Braahen lähellä, 
mutta taas tämä karkasi 
haavoitettuaan Kärnää 
puukoniskulla.  

Kolmannen kerran Pert-
tunen pääsi pakoon, vaik-
ka tuli yllätetyksi saunan 
lauteilta poliisin toimesta 
Braahen lähellä. Ilkialasto-
mana 28 asteen pakkaseen 
karannut rosvo hankki 
jostakin päällensä naisten 
vaatteet ja varasti turkik-
sia, jotka hänet lämmitti-
vät jälleen. 

Kiltti Bobrikov-setä.

Suomen kenraalikuvernööri 
Nikolai Bobrikov paljastui 
aidoksi lasten ystäväksi.

Tämän sai hiljattain ko-
kea kaksi pohjoissuoma-
laista pikkutyttöä, jotka oli-
vat laivamatkalla Kemistä 
Ouluun. Näin kertoo toinen 
alle 10-vuotiaista sisaruk-
sista, Eevi Matinlassi:

”Tapahtui niin ikävästi, 
että sisareltani putosi nukke 
mereen, ja hän alkoi par-
kua isoon ääneen. Onneksi 
laivassa oli kiltti setä, joka 
ilmaantui lohduttamaan it-
kevää sisartani karamelleil-
la. Aikuiset kertoivat, että 
tämä laivan kiltein setä oli 
Bobrikov.”

1903

Bobrikov 
- lasten
ystävä

KAUPUNKI
PIMENI  SIVU 2

Oulun
aavelaiva

ajelehtii
SIVU 3

i

Lue kaikki

ENNÄTYS-
ENNÄTYS-

TULVASTA!
TULVASTA! 

   SIVU 3

mään hyvinkin pitkän ajan, 
koska hän tutkinnoissa luul-
tavasti havaitaan osalliseksi 
useampiin eri paikkakun-
nissa tehtyihin rikoksiin. 
Rosvon hoteista löydettiin 
700 markkaa, mikä on vain 
pieni osanen niistä varoista, 
jotka hän on elämänsä aika-
na ryövännyt. 

1874
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ika kummallista on, että ”Pohjolan valkea 
kaupunki” Oulu tunnetaan parhaiten mus-
tasta tervasta. Kaupunkimme on jo vuosia 
ollut jopa koko maailman tervakeskus, 

”Tarpolis”, kuten parhaat asiakkaamme englantilaiset 
sanovat. Koko maan tervanviennistä Oulun osuus ylit-
tää 50 prosenttia minä tahansa vuonna.

Vientituotteemme menestys hyödyttää suuresti 
paitsi itse Oulun kaupunkia, myös laajoja lähiseutuja, 
eritoten Ylimaita, Kainuun korpia myöten, sillä emme 
saa täällä tapulikaupungissa unhoittaa, että juuri sieltä 
musta kultamme on alun perin lähtöisin. Sangen pa-
heksuttavaa se viime aikoina käyttöön otettu kaupan-
käyntitapa, että muutamat porvarit ovat lähettäneet 
Ylimaihin omia heitukoitaan lipertelemään rehellisille 
mutta hyväuskoisille talonpojille ties mitä, saadakseen 
nämät myymään tervansa alle torihintain. Huhuin mu-
kaan viinaksiakin on viljalti tarjoiltu tällaisessa kau-
panhieronnassa. 

Tällainen kauppatapa tekee nopeasti siunauksesta 
vitsauksen, rehellisestä vaurastumisesta rikollista käh-
mintää. Se kylvää osapuolten välille vihan ja kateuden 
siemeniä, joista ei loppujen lopuksi kasva mitään satoa 
kummallekaan osapuolelle. Jo nyt on kuultu, että ou-
lulaisten ahneuteen kyllästyneessä Kainuussa halutaan 
uusi rautatie mieluummin Kajaanista etelään kuin Ou-
luun päin. Jos tällainen hanke toteutuu, saattaa kohta 
terva ja muutkin tuotteet valua maailmalle eteläitse, 
Saimaan ja Suomenlahden kautta, jolloin Oulu jää 
nuolemaan näppejänsä. 

Sitä paitse kannattaa muistaa, ettei tervakausi vält-
tämättä kestä ikuisesti. Varoittavana esimerkkinä on jo 
maailmalta kantaunut tietoja rautakylkisten höyryalus-
ten yleistymisestä. Jonakin päivänä ne saattavat kor-
vata purjealukset kokonaan, eikä niissä paljon tervaa 
tarvita. Mitäs me oululaiset sitten teemme mustan kul-
tamme kanssa?            1894

u n o r u h t i n a s ,  
piispa Franzénin 
patsas saadaan 
lehtemme saami-

en tietojen mukaan vihdoin-
kin paljastettua ja ainakin 

ulos kauppias Ringvallin 
varastosta Myllytullista, 
missä se on lojunut pari 
vuotta.

Patsas viivästyi aikanaan 
Franzénin 100-vuotisjuhlal-
lisuuksista vuonna 1872.

Toimikunta, joka valittiin 
patsashanketta edistämään, 
päätyi veistäjävalinnassa 
orimattilalaiseen Johan 
Erland Stenbergiin.  Veis-
tos viivästyi mm. siksi, että 
Stenberg, joka veisti patsaan 
Pariisissa, oli niin rahaton, 
ettei pystynyt valattamaan 
patsasta pronssiin, kun 

oululainen toimikun-
ta viivytteli maksun 
lähettämisessä. Val-
mistuttuaan vuonna 

1879 Franzénin patsas 
kulki kuitenkin lopulta ju-

nalla Pariisista Lyypekkiin 
ja sieltä suoraan laivalla 

Ouluun ja Ringvallin varas-
toon Myllytulliin.

Patsaan paljastustilaisuu-
desta suunnitellaan suurta 
juhlaa, joka on tarkoitus 
pitää 30.6.1881 keskellä 
Kirkkotoria. Kirkkotoris-
ta on samalla suunnitteilla 
Franzénin nimeä kantava 
puisto, josta tulee osa Pok-
kitörmältä kasarmialueelle 
ulottuvaa Puistovyöhykettä, 
kerrotaan lehdellemme.

Lehtemme saamien tie-
tojen mukaan kuvanveistäjä 
Stenbergia ei kutsuta pai-
kalle eikä kukaan aio pitää 
hänelle puhetta. Juhlatoimi-
kunta suunnittelee sen si-
jaan paljastuspaikalla paitsi 
musiikki- ja runoesityksiä 
myös puheita Franzénin 
elämäntyöstä ja Franzénin 
merkityksestä runoilijana 
sekä puheparia, jonka aika-

na patsas luovutetaan kau-
pungille ja vastaanotetaan 
sekä kiitetään lahjoittajia.

Sisätiloissa Seurahuo-
neen salongin kutsuvieras-
tilaisuudessa myöhemmin 
on tarkoitus puhua sekä 
kohottaa malja suuriruhti-
naalle, Ruotsin kuninkaalle, 
isänmaalle, Franzénin muis-
tolle, Runebergin muis-
tolle, yliopistolle, Sakari 
Topeliukselle, 50-vuotiaal-
le Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuralle, kunniavieras 
Leo Mechelinille, naisille 
ja asevelvollisille.

Kansanjuhlassa Raatis-
sakaan ei aiota muistaa ku-
vanveistäjää, koska siellä 
on musiikin ja kilpasoudun 
lisäksi tarkoitus pitää esitel-
mä vain Franzénista.

Kesäkuu 1881

Franzénin patsas vihdoinkin 
ulos Ringvallin varastosta

ulun Sähkövaloko-
mitean ja kaupun-
gin johdon vou-
hotus uusimman 

teknologian perässä tuotti 
eilisiltana sellaisen tuloksen 
kuin oli julkisessa sanassa 
varoitettukin: suuresta Va-
lon juhlasta tuli suuri Pime-
yden juhla. Kiikelin uuden 
höyryaseman onkapannun 
teho ei yksinkertaisesti riit-
tänyt edes kymmenkunnan 
kaarilampun käyttövoimak-
si, vaikka piti sen riittää vii-
dellekymmenelle. 

Koko kaupunki oli ke-
rääntynyt katsomaan, kuin-
ka sähkövalot syttyisivät 
melkein jokaisessa kadun-
ristissä, mutta suuri oli 
pettymys, kun muutama 
lamppu vain hetken kiilui 

sitten sam-

muakseen ja jättääkseen 
koko kaupungin Egyptin 
pimeyteen. 

Herra tietää, kuinka kau-
an joudutaan pilkkopimeäs-
sä vaeltamaan, sillä kuten 
muistetaan, vanhat kunnon 
petroolilamput on jo purettu 
pois uuden uljaan sähköva-
laistuksen tieltä! Olivathan 
ne käryäviä ja haisevia, ja 
hankaloita hoitaa, mutta oli-
sivat ne nyt enemmän kuin 
tarpeen edes jonkinlaisena 
valonlähteenä. 

Tämä surkia kokeilu 
maailman huipputeknolo-
gian kanssa osoittaa jälleen 
kerran oululaisten huikente-
levaisuutta ja uhkarohkeut-
ta. Kannattaa muistaa, että 
sähkövalo on vasta kymme-
nen vuoden ikäinen keksin-
tö, eikä ole edes kunnolla 
selvitetty, mitä sähkö on. 
Katuvalaistukseen sähköä 
ei liene otettu käytäntöön 
koko Europassa muualla 
kuin Milanossa, Härnösan-
dissa ja Tampereella. 

Oulunko pitäisi olla täs-
säkin asiassa Europan kär-
keä, kaikkien lastentautien 

kärsijänä?  Ja juuri nyt, 
kun paljon tähdellisem-

piäkin rahanreikiä on yllin 
kyllin? Kaupungin jälleen-
rakentaminen on vielä kes-
ken vuoden 1882 tulipalon 
jäljiltä. Juuri on saatu kau-
punkiin uusi rautatie, jota 
pitkin ihmiset, tavarat ja 
muotikotkotukset saapuvat 
tänne Helsingistä kahdessa 
päivässä.

Veronmaksajat muistavat 
vielä katkerasti, kuinka pal-
jon tuhlattiin ylöllisiin rau-
tatiejuhliin ja uuden Seu-
rahuoneen rakentamiseen. 
Samoin muistetaan onneton 
mutauslaitoksen ruoppaa-
misurakka. Tähänkö piti 
ruveta värkkäämään kallis-

ta ja epävarmaa sähköva-
laistusta, joka on jo tähän 
mennessä syönyt yli 70 000 
markkaa. 

Toimiessansa sähköva-
lo varmaan olisi mukava ja 
ehkä hyödyllinenkin, mutta 
kuinka kauan? Kymmenen 
vuoden päästä saattaa sähkö 
olla vanhentunut keksintö ja 
sen kohtaloksi koituu sama 
kuin petroolilamppujen. 
Ties mitä tilalle saadaan.

Tulevaisuuden kuvitel-
mien nopea rapistuminen 
on jo nähty Oulussakin. 
Pari vuotta sitten vielä pu-
huttiin, että koko kaupun-
gin valaisemiseen riittäisi 
kaksi ”sähköaurinkoa”, 
toinen kirkontorniin, toinen 
Heinätorille. Nyt on nähty, 
ettei kymmenenkään riitä. 
Paljonko niitä vielä tarvit-
taisiin? Sata? Tuhat? 

1889

Sähkövouhotus jätti
kaupungin pimeyteen

”Suuri oli pettymys, 
kun muutama
lamppu vain hetken 
kiilui sitten
sammuakseen.”

Oulun valon juhla eilisiltana.

Pääkirjoitus

Kiikelin sähkösentraali 
osoittautui liian pieneksi 
- kuten oli pelättykin.
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On se kumma juttu, ettei 
Kakaravaaran kuvaaja 
Teuvo Pakkala ole malt-
tanut pysyä lestissään 
vaan on mennyt kirjoit-
tamaan kevytmielisen 
näytelmän, jossa pilka-
taan vammaisia ja vähä-
väkisiä.

Häpeisit, Pakkala! 
Kuulemma Suomalai-
sessa teatterissa pää-
kaupungissa tämä lau-
lunrenkutusten täyttämä 
näytelmä, Tukkijoella-
niminen, on mennyt jo 
kolme kertaa täysille 
katsomoille ja ihmiset 
remahtelevat siellä vä-
hän väliä nauruun.

Kenellekö he naura-
vat? Orpopoika-paralle, 
jonka nimi kuuluu olevan 
Pölhö-Kustaa. Tiettäväs-
ti vain K. A. Petrelius 
on ollut kriitikoista niin 

valpas, että on antanut 
Pakkalalle ajattelemisen 
aihetta moittimalla Pöl-
hö-Kustaan roolia.

Eipä uskoisi, että köy-
histä lapsista aiemmin 
niin kauniisti kirjoitta-
nut Pakkala on kääntä-
nyt rahanahneudessaan 
kelkkansa ja yrittänyt 
kirjoittaa kassamenes-
tyksen, jolla hän saman 
tien haluaa kumota mer-
kittävän ja vähäväkisten 
puolesta kantaa ottavan 
tuotantonsa. Se on hä-
peäksi tälle kirjailijalle. 
Nyt pitää vain hartaasti 
toivoa, ettei tällainen 
kevytmielinen renkutus-
näytelmä kauaa elä suo-
malaisissa teattereissa.

”Yksi avojalakanen
monien puolesta”

Lokakuu 1899

Sitä on kummasteltu 
kuin sanomalehtiä Wä-
hän luetaan Oulujoen 
varrella, mutta kum-
mempi on se, että niitä-
kin on jotka niitten lu-
kemista paljostuvatkin, 
sanoen: ei ennen ole jou-
taneet rahat tuommoi-
seen, ne owat tarwittuna 
parempiin asioihin, eikä 
mahtane olla nytkään 
liikoja kopeikkakymme-

niä niillä ja niilläkään, 
jotka kuitenkin kuuluvat 
sanomalehtiä tilaawan a 
lukewan. Mutta samain 
puhujain kuullaan kerto-
wan kuinka ennenkään, 
samoin kuin ei nytkään 
ole kopeikkakymmeniä 
eikä rupliakaan säästetty 
kapakoissa ja monissa 
muissa ylellisyys-pai-
koissa. 

”E.P-nen.” 3.9.1859

Vammaisten pilkkaa teatterissa

Lukekaa lehtiä

Franzénin rintakuvan veistäjä ei saanut kutsua patsaansa paljastajaisiin.

Musterin kouluissa
vireätä opetusta

Oulun suomalaisen lyseon 
klassillisen linjan oppilaat ovat 
perustaneet sirkuksen akrobaat-
teineen ja tulennielijöineen.  He 
kertovat saaneensa innostuk-
sensa syysmarkkinoiden aikaan 
vierailleilta sirkusseurueilta. 
Sirkuksen tulennielijänä esiintyy 
lyseolainen Veikko Antero 
Forsnäs. Veljekset Leevi ja 
Yrjö Madetoja nähdään taitovoi-
mistelijoina, temppujen tekijöinä 
ja klovneina.Lisäksi lyseolainen 
Leevi Madetoja esiintyy yksinään 
myös käärmeihmisenä ja nuoral-
latanssijana.
Pääsymaksu esityksiin on viisi 
penniä.

Noin 1900

Lyseolaisilla oma sirkus

ululaisen meren-
kulun vastoinkäy-
miset jatkuvat ja 
pahenevat sitä mu-

kaa kuin maailman merillä 
liikenne kasvaa.

Nykyisin se on jo sitä 
luokkaa, että laivojen tör-
mäyksiä ja pahoja vauri-
oitumisia tapahtuu paljon 

yhtä tiuhaan kuin 
oulula is i l lekin 
laivoille useita 
vuosittain.   

Tuorein esi-
merkki on muu-
tama vuosi sitten 
Ouluun ostettu 
Amerikassa ra-
kennettu fregatti 
Dagmar (ent. 
Thesaurus), jonka 
kovaonninen pur-
jehdusura on nyt 
lopultakin päät-
tynyt.

Monilla val-
tamerillä Shang-

haista New Yorkiin ja Ou-
lusta Perun Guanapeen 
seilannut 420 lästin alus 
vaurioitui jo 1870-luvulla 
ainakin kolmesti törmäilty-
ään toisten laivojen kanssa 
milloin missäkin.  

Viimeksi se kuuluu 
joutuneen merikaptee-
ni Joh. Gerhardt W. 
Snellmanin alaisuudessa 

Atlantilla hirmumyrskyyn, 
joka aiheutti pahan vuodon. 
Ohjauskyvyttömän laivan 
miehistö joutui taistelemaan 
merta vastaan ilman ruokaa 
ja juomavettä monta vuo-
rokautta, kunnes kaikeksi 
onneksi paikalle osui sak-
salainen purjealus, johon 
läpimärät miehet saatiin pe-
lastetuksi. 

Rautatammesta rakennet-
tu fregatti jäi ajelehtimaan 
merelle, eikä suostunut up-
poamaan edes Amerikan so-
talaivaston pommituksissa. 
Kukaties se vielä tänäkin 
päivänä aiheuttaa meren-
kululle vaaraa ja kauhua 
haamulaivana, ”Lentävänä 
hollantilaisena”. 

Dagmar kuului oulu-
laiselle kauppaneuvos 
L. Candelinille vuosina 
1867-84, kunnes hän myi 
sen merikapteeni Snellma-
nille. 

1887

Haamulaiva ei uppoa

oskaan ikinä ei 
ole vesi Oulu-
joessa tulvinut 
niin korkeal-

le kuin viime maanantaina 
2.12. Pahimmillaan vesi oli 
4½ kyynärää normaalia kor-
keammalla, joten ihminen 
ei olisi pystynyt hukkumat-
ta pystyssä seisomaan.  

Joki otti vallan oudon 
uran aamulla suoraan Pok-
kisillan alitse Narikantoril-
le. Heikolanniemen vene-

satama, Pakkihuoneentori, 
Rantakatu ja niiden tava-
rahuoneet olivat kuohuvan 
kosken vallassa. 

Rumputukseen herännei-
tä ihmisiä kävi tuhansittain 
katsomassa veden voimaa, 
peläten että kohta koko 
kaupunki hukkuu. Rannan 
lähellä pihat olivat täynnä 
vettä ja ihmiset pelastausi-
vat monesta huoneesta ve-
neellä. Ei päästy raastupaan 
eikä lääninhallitukseen jalan 

kastumatta ja Plaatansaari-
kin oli tulvan alla. Ketään ei 
onneksi tulva vienyt men-
nessään, vaikka muuankin 
vaimo joutui huutamaan 
apua tuntikausia jäätyään 
Pakkihuoneentorilla 
erääseen huo-
n e e s e e n . 
Vasta ko-
van yri-
tyksen 
perästä 

saatiin hänet sieltä pelaste-
tuksi. 

Tulvannousun syynä oli 
joen pääuomaan syntynyt 
jääpato, jota yritettiin tuu-
rain ja ruutipaukuillakin 

l a u k a i s t a , 
mutta 

turhaan. Vasta iltapäivällä 
virta kääntyi omia aikojaan 
merelle päin, jolloin kau-
punki alkoi hiljalleen kui-
vua. Vahingot ovat satoja 
tuhansia markkoja, ja kau-
pankäynti on jouduttu ke-
väimeen saakka siirtämään 
Kirkkotorille, sillä Pakki-
huoneentori jäi veden läh-
dettyäkin miehenkorkuisten 
jääröykkiöiden valtaan. 

Joulukuu 1878

Ennätystulva oli hukuttaa Oulun

rvoisat neidit Eli-
sabet ja Eva Stina 
Collin eivät ole 
enää muutamaan 

aikaan pitäneet kaupunkim-
me pieneläjäin ja vähäväki-
seten lapsille koulutunteja 
Fattihuusin tiloissa, koska-
pa Elisabet-neiti on kuollut 
ja Eva Stina-neidin ikäkin 
alkaa olla korkea.

Sen sijaan olemme ilolla 
panneet merkille, että jo jon-
kin aikaa Kapusta-Maijan 
‘pienten lasten koulu’ Kaka-
ravaaralla on ollut  oulujo-
kisten suosiossa. Perustaito-
ja, kuten Raamatun opetusta, 
kirjoitusta ja laskentoa on 
annettu jo hyvän aikaa me-
nestyksellä. Samaten ne 
perheet, joiden hengellinen 
vakaumus on kallistunut he-
ränneeseen suuntaan, ovat 
saattaneet lähettää jälkikas-
vuaan neitsy Greta Leena 

Nystedtin tykö Isokatu 30:
een oppia saamaan. Tun-
netuimpia oppilaita hänen 
koulussaan on ollut neiti 
Maria Piponius, täkäläisen 
värjärimestarin tytär, joka 
tässä hiljattain avioitui Ka-
jaanin kuulun tohtorin, her-
ra Elias Lönnrotin kanssa.

Ruotsin kielelläkin kel-
vollisesti ja huolitellusti 
saattaa lapsilleen tarjota en-
siopetusta, jos heidät tohtii 
laittaa Laivurin leski Greta 
Lovisa Roneliuksen tykö 
Kirkkokatu 20:n piharaken-
nukseen. Itse Hänen Ylhäi-
syytensä, aiempi Kuvernööri 
Lagerborgkin on suvainnut 
pienet poikansa opetuttaa 
Roneliuksen leskellä ennen 
oikeaan kouluun laittamista, 
samaten herra kauppaneu-
vos Snellman naapurikort-
telista teki omain poikainsa 
kohdalla.

Uusikatu 21:ssa antaa 
entiseen tapaan suomenkie-
listä alkuoppia tuttu Jeana-
musterimme eli Johanna 
Fredrika Vacklin - jota 
älköön Wacklinin Sara-
neitiin sekoitettako. Hänen 
hintansakin ovat ennallaan 
eli rupla lapselta aina ker-
ran kuukaudessa. Kajaa-
nintullissa on vielä vapaita 
oppilaspaikkoja neiti Anna 
Maria Ullmanin tykönä, 
mutta lähetettäköön hänen 
oppiinsa mieluusti rauhalli-
sempia lapsosia, sillä neiti 
Ullman on - kuten tiedäm-
me - huonojalkainen ja kan-
kea käynniltään.  Erityisen 
tervetulleita Ullmanille ovat 
ompeluhaluiset tyttöset, joi-
ta käsitöissä mielihalulla 
opastetaan.

Edistykselliset vanhem-
mat puolestaan voivat osoit-
taa lapsensa neiti Carin 

Wetterstenin tykö Skogen 
taloon. Täällä opetusta an-
netaan myös ruotsiksi ja 
opetus käyttää jouhevasti 
Carin-neidiltä hänen suu-
tarintoimensa ohessa. Tätä 
on kylläkin laajalti kum-
masteltu ja hänen sanotaan-
kin tätä nykyä olevan koko 

suuriruhtinaanmaassa aino-
kainen naispuolinen tämän 
ammatin harjoittaja ja näin 
ollen sinällään outo, mutta 
siivo ja jumalatapelkäävä 
naisenpuoli hän tunnetusti 
on.
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Saiko maailmanmerien aavelaivasto 
täydennystä oululaisesta fregatti Dagmarista?

Näin mallikelpoisia ja asiallisen vakavia lapsosia on ilo lähettää kouluun.

Merikoulun johtajan, herra 
kapteeni A. Ekholmin kotona 
Länsipitkäkatu 1:ssä on taasen 
istuttu useampana iltana ja 
haasteltu englannin kielellä. 
Kaupungissa näetsen vierailee 
kuulu reportteri ja matkakirjain 
tekijä Harry de Windt, joka on 
syntynyt 1856. 
Hra de Windt on tullut kuuluisaksi 
kirjoittamalla moniaita kirjoja ja 
reportaasheja lukuisten kauko-
matkainsa varrelta ja näitä hän 
paraikaa julkaisee myös Lontoos-
sa ilmestyvän ‘Daily Telegraph’-
lehden sivuilla.  Hra de Windt on 
ollut kovasti mielistynyt Ouluun ja 
Seurahuoneen hotelliin.
Poronkielistä savustettuina ja 
suomalaisesta kalasta - lähinnä 
lohesta ja mateesta - hän on 
myös kovin pitänyt. Oulusta hän 
aikoo matkustaa kohti Torniota ja 
lupailee laittavansa tietonsa ynnä 
kokemuksensa kirjaan ‘Finland as 
it is’ eli ‘Suomi sellaisena kuin se 
ompi’. Sen ulostuloa odotamme 
innolla.

1901

Ulkomaan vieraita
taasen Oulussa

Yhtenä Oulun ensimmäisis-
tä polkupyöräiijöistä tun-
nettu opettaja ja toimittaja 
Juho Raappana on jälleen 
perustamassa uutta lehteä.

Rantsilassa syntynyt 
mutta Oulussa ylioppilaaksi 
päässyt Raappanahan pe-
rusti Kalevan vuonna 1899 
ja alkoi kirjoittaa uuteen 
sanomalehteensä nimimer-
killä Nyyrikki.

Raappanalla on ollut siitä 
lähtien vaikeuksia sananva-
pauden rajoitusten ja sen-
suurin vuoksi painoylihal-
lituksen kanssa. Raappanan 
Kaleva on ollut välillä lak-
kautettuna kolme kuukaut-
ta, kun lehti arvosteli laiton-
ta asevelvollisuuslakia.

Nyt Raappana on suos-
tunut myymään lehtensä, 
jonka talous ei ole päässyt 
tervehtymään sitten vuoden 

1901 lakkautuksen. Hän 
paljastaa Nelisataselle, ettei 
voi elää ilman omaa lehteä.

Niinpä Raappana on 
myynyt Kalevan toimittaja 
Jaakko Tervolle ja perus-
tanut saman tien kaunokir-
jallisen lehden, jolle hän 
on antanut nimeksi oman 
Kalevassa käyttämänsä ni-
mimerkin Nyyrikki.

Alun perin ideana oli pe-
rustaa kansanopistoajatuk-
sen äänenkannattaja, mutta 
sortovuosien ennakkosen-
suuri ei antanut sellaisen 
lehden perustamiseen lu-
paa. Lupa tuli vain kauno-
kirjalliselle viikkolehdelle, 
kertoo Raappana Nyyrikin 
taustoista.

Näytenumeron on määrä 
ilmestyä 26.11.

Lokakuu 1904

Raappanalta
taas uusi lehti
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Tämä merkki on 4½ kyynärän 
korkeudella.

Haaparannalla Ruotsin puolella 
on tänä kesänä ollut esillä ala-
torniolaisen taiteilija Edw. Iston 
suuren maineen saavuttanut 
taulu, joka kuvaa nuorta naista ja 
kaksipäistä raatelevaa kotkaa.
Kalevassa asiasta kerrottiin 
jo vuosi sitten, mikä osittain 
vaikutti siihen, että oululainen 
nuorukainen Erkki Kivijärvi kävi 
tutustumassa teokseen.
Kivijärvi ajoi polkupyörällään 
Alatornion pappilaan, entisten 
koulukaveriensa Granön veljes-
ten luokse. He soutivat porukalla 
joen yli Ruotsiin mukanaan myös 
taiteilija itse. 
Kivijärvi kertoi, että teos oli esillä 
kaupungin laidalla sijaitsevassa 
kansakoulussa. 
Maalauksen alapuolella oli pieni, 
kankaalla peitetty koroke, joka 
sai kokonaisuuden muistut-
tamaan alttaria, nuorukainen 
kuvailee Nelisataselle.
Molemmin puolin oli vielä kukkivia 
kasveja, hän muistelee.

1902

Oululaisnuorukainen 
Haaparantaan 
taulua katsomaan

1800-luvun loppupuoli


