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Mitä Suomessa ajatel-
laan Anna Eleanor
Rooseveltista

Kun jälkipolvetkirjoittavat
tämän hetken historiaa, lienee
siellä paikkansa monilla tun-
netuilla nykyajan julkisuuden
naisilla, joitten nimet ja saa-
vutukset tunnetaan kaikkialla
maailmassa. Yhdy svaltain
edellisen presidentin Franklin
D. Rooseveltin puoliso, Elea-
nor Roosevelt kuuluu niihin
naisiin, jotka huomattavalla
tavalla osallistuvat maansa
poliittiseen ja yhteiskunnalli-
seen elämään.

Presidentti Roosevelt vai-
najan puoliso Anna Eleanor
Roosevelt ei miehensä kuol-
tua siirtynytkään lesken le-
poon, vaan jatkoi aloittamaan-
sa, poliittista elämää läheltä
sivuavaa toimintaansa niin, et-
tä hänen nimensä nykyisin
esiintyy harva se päivä Ame-
rikan lehtien palstoilla. Julki-
seen toimintaan hänellä on
näet muitakin edellytyksiä
kuin Valkoisen talon emännän
entinen asema.

Anna Eleanor Roosevelt
syntyi perheessä, joka kuuluu
Yhdysvaltain ‘vanhojen per-
heitten’ varsin harvalukuiseen
luokkaan, jonkinlaiseen maan
ylimystöön, jonka esi-isät ovat
jo vuosisatoja sitten saapuneet
uudelle mantereelle ja joka
perhevarallisuuden turvin ai-
nakin Anna Eleanorin synty-
män aikoihin vietti vielä eris-
täytynyttä, puoliylellistä elä-
mää ja piti itseään monin ver-
roin arvokkaampana kastina
kuin kirjavaa syntyperää ole-
va Amerikan väestön suuri
massa. Niin erillään piti yli-
mystö itseään julkisesta elä-
mästä, että Eleanorin sedän
Theodorin valitseminen Yh-
dysvaltain presidentiksi herät-
ti suorastaan hämmästystä ja
suvun piirissä jopa närkästys-
täkin.

Ylimystöperheen tyttärenä
Eleanor lähetettiin jo nuorena
oppia saamaan hienoon sisä-
oppilaitokseen Lontooseen ja
jo viiden vuoden ikäisenä hän
kierteli vanhempiensa kanssa
Saksassa, Italiassa, Hanskassa
ja monissa muissa Euroopan
maissa. Kaksi seikkaa samensi
kuitenkin hänen nuoruutensa
iloa. Molemmat vanhemmat
kuolivat hänen ollessaan va-
jaan kymmenen vuoden ikäi-
nen, ja toiseksi hänen oli jo
varhain tunnustettava, että
hän vastasi hyvin vähän nuor-
ten tyttöjen kauneusihannet-
ta. Hän oli ylettömän laiha, ja
kun hän oli lapsena vioittanut
selkärankansa, ei hän voinut
ottaa osaa ikätovereittensa lii-
kuntaharrastuks ii n. Omassa
elämäkerrassaan hän kirjoit-
taakin:
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“Tiesin olevani äitini suvus-
sa ensimmäinen tyttö, joka ei

( ollut kaunotar, ja vaikka en
siihen aikaan tunnustanut sitä

/itse kenellekään, häpesin sy-
västi rumuuttani.”

Tällainen mieliala vaikutti
nähtävästi siihen, että hän jo
nuorena suhtautui elämään
vakavammin kuin useimmat
ikätoverinsa. Hän alkdi tuntea
kiinnostusta sosiaalisia kysy-
myksiä kohtaan ja perusti
eräitten ystävättäriensä kans-
sa oman seurankin ‘The Junior
League’, jonka toiminta pysyi
kuitenkin melko harrastelija-
maisena. Niinpä he järjestivät
köyhälistökortteleiden tytöille
musiikki- ja tanssitunteja.

Mutta vuonna 1903 tuli yh-
deksäntoistavuotiaan elämään
toinen sisällys. Kaukainen su-
kulainen, ilomielinen nuori
herrasmies Franklin Delano
Roosevelt tuli vierailemaan
sukulaisperheessä ja kaikkien
yllätykseksi kosi talon tytärtä
eikä saanut rukkasia. Frankli-
nillekuului Hyde Park N. Yor-
kin valtiossa, kun taas Eleano-
rin suvun hallussa oli maatila
Oyster Bayssa. Perheet olivat
kaikkea muuta kuin hyvissä
väleissä keskenään, mihin vai-
kuttivat myös puoluepoliitti-
set syyt, jaEleanorin äiti aluk-
si oli kovasti kihlausta vas-
taan. Maaliskuussa 1905 vie-
tettiin häät valtavan ihmistun-
goksen juhlistaessa tilaisuutta,
sillä presidentti Theodore oli
kutsuttu ja saapunut häävie-
raaksi. Tämän jälkeen Eleanor
oli vain nuoren lainopin opis-
kelijan vaimo, japerheellä oli
pieni huoneisto New Yorkin
länsiosassa.

Miehensä kanssa hän myö-
hemmin jakoi nopeasti nouse-
van virkauran ilot, mutta piti
kuitenkin kiinni omasta per-
soonallisuudestaan Franklin-
in vallanhaluisesta ja hallitse-
vasta luonteesta huolimatta.
Tämä vaimon itsenäisyys oli
ehkä suureksi siunaukseksi
miehelle sen jälkeen, kun tä-
mä vuonna 1921 sairastui lap-
sihalvaukseen ja jäi sen jäl-
keen koko elämäkseen puolit-
tain rammaksi. Mutta henki-
sesti ei Franklin lannistunut,
vaan jatkoi tarmokkaasti
aloittamaansa poliittista uraa,
kunnes tuli vuonna 1928 New
Yorkin valtion kuvernööriksi
ja vuonna 1933 Yhdysvaltain
presidentiksi.

Valkoiseen taloon tultuaan-
kaan ei Eleanor, viiden lapsen
äiti, luopunut itsenäisyyden
halustaan, minkä näkyvänä
osoituksensa olivat jokapäiväi-
set lyhyet kirjoitukset “My
Day’’. Ne julkaistiin yhteensä
viidessäkymmenessä lehdessä,
joiden yhteinen levikki oli n.
50 miljoonaa. Hän puhui ra-
diossa, kävi esitelmäkiertueil-
la ja vastasi “Ladies Home
Journal” nimisessä naisten ai-
kakausleh des s ä väsymättä
useinkin aivan typeriinkin ky-
symyksiin, kuten esim. pelkä-
sikö hän hiiriä. (“En”, hän vas-
tasi, “mutta en minä niistä pi-
däkään”.) Tulonsa hän luovut-
ti suurimmaksi osaksi hyvän-
tekeväisyyteen.

Hänen menestykseensä leh-
tialalla vaikutti tietenkin se,
että hän oli nyt mahtavan val-
tionpäämiehen puoliso, javar-
sinkin se, että hän yhä useam-
min joutui miehensä rampuu-
den vuoksi edustamaan häntä
julkisissa tilaisuuksissa. Kai-
vosmiehen asussa hän laskeu-
tui hiilikaivoksiin, kävi Tyy-
nen meren sotanäyttämöllä
Punaisen Ristin valkoiseen
univormuun pukeutuneena ja
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painosti vuonna 1940 miehen-
sä toivomuksesta demokraat-
tisen puoluekonventin hyväk-
symään Henry Wallacen vara-
presidenttiehdokkaaksi. Hän
on nimittäin hyvä puhuja.

Eleanor Rooseveltin toimin-
ta-ala monipuolistui vielä so-
dan syttymisen jälkeen, kun
hänet valittiin siviilipuolustus-
viraston varajohtajaksi. Olisi
suorastaan vaikeaa luetella
kaikkea, mitä hän ennätti teh-
dä. Hänestä olivat lähtöisin lu-
kuisat käytännölliset aloitteet.
Amiraali Halsey, Japanin lai-
vaston voittaja ja tunnetusti
hyvin juro merimies, kertoo
Amerikan ensimmäisen naisen
käynnistä luonaan vuonna
1943. Ensin otti amiraali hä-
net epäluuloisesti vastaan, ja
hänen ty y tymättömyytensä
yltyi, kun vierailijalle eivät
riittäneetkään tavalliset pika-
käynnit sairaaloissa, vaan tä-
mä jäi pitkiksi tuokioiksi kes-
kustelemaan melkein jokai-
sen sotilaan kanssa, tieduste-
li näiden omaisten vointia ja
lupasi järjestää apua tarvit-
taessa. Muistelmissaan ami-
raali sanoo lopulta ihailleensa
määrättömästi vierailijan elin-
voimaisuutta ja kestävyyttä.
“Mutta enimmän minua häm-
mästytti”, hän kirjoittaa, “se
osanottavainen kasvojen ilme
hänen puhutellessaan haavoit-
tuneita potilaita, se oli katse,
jota en koskaan unohda.”

Lopulta kävi niin, että hän
ei voinut enää erottaa toisis-
taan Amerikan ensimmäistä
naista ja Eleanor Rooseveltia
yksityishenkilönä. Kun hän ot-
ti siviilipuolustusviraston pal-
velukseen “voimistamaan lap-
sia tanssin avulla” ystävättä-
rensä, tanssijatar Mayris Cha-
neyn, ei hän oikein käsittänyt,
minkä takia kuvernööri La
Guardia suuttui ja erosi koko
toimistosta. Moninaisten teh-
täviensä takia hän ei ennättä-
nyt aina harkita perusteelli-
sesti päätöksiään, vaan teki ne
enemmän tunteen kuin har-
kinnan perusteella. Niinpä
hän suositteli ystäviään tai
ystävi kse e n tunkeutuneita
henkilöitä moniin sota-ajan
virkoihin ja aiheutti paljon
päänvaivaa ja harmia paitsi
ulkoministeriö 11 e myöskin
Amerikan salaisellepoliisille.

Mies suhtautui vaimonsa
puuhiin kohteliaasti, mutta
hiukan niinkuin hartioitaan
kohautellen, kertoivat asioista
perillä olevat. Tuon tuostakin
levisi huhuja, joissa väitettiin
hänen useammin kuin kerran
aikaansaaneen häiriöitä mie-
hensä huolellisesti valmistele-
miin diplomaattisiin vetoihin.
Kun Rooseveltin hyvä ystävä,
Georgian valtion kuvernööri
Arnall valitti kerran, että poh-
joisesta tulleet kiihoittajat
ovat aikaansaaneet tarpeeton-
ta kuohuntaa etelävaltioiden
neekeriväestön keskuudessa,
sanoi presidentti silmää is-
kien: “Tarkoitatte kai Eleanor-
ia?” Niin joutuikin Roosevelt
olemaan viimeisen elinvuoten-
sa eräänlaisessa oppositiossa
vaimoaan kohtaan. Jo silloin
tiedettiin se, mitä Valkoisen
talon poliisipäällikkö Reilly
kertoi myöhemmin muistel-
missaan: “Monet Eleanor Roo-
seveltin vieraat säikähdyttivät
meidät puolikuoliaiksi”. Ke-
tään ei olisi huolestuttanut,
jos olisi ollut kysymys vain
sanomalehtinais estä, mutta
kun eräät tapaukset antoivat
kolauksia presidentinviran ar-
vokkuudelle, niin silloin levi-
sivät epäilykset jopa yli puo-
luerajojenkin.”

Presidentin kuolema teki
sitten äkkiä lopun näistä huo-
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lista. Leski oli nyt äkkiä ai-
van yksin. Se loistava, maail-
maa tavoitteleva tausta, joka
oli tehnyt hänen hahmonsa tä-
hän asti näkyväksi, katosi sen
tien. Ulkonaisesti hän oli nyt
vain kuusi kymmenvuotias
nainen, silmiinpistävän pitkä
ja kaikkialla huomiota herät-
tävä juuri tämän ominaisuu-
tensa takia. Hän siirtyi monik-
si kuukausiksi miehensä su-
kutilalle Hyde Parkiin. Vasta
vähitellen alettiin hänestä taas
kuulla juttuja. Hänen jokapäi-
väiset lehtikirjoituksensa oli-
vat alkaneet taas ilmestyä.
Nyt hän aloitti taas pitkät esi-
telmäkiertueensa ja kirjoitteli
vastau ks i a “Ladies Home
Journal” lehteen. Yhdessä poi-
kansa Elliotin kanssa hän al-
koi voimaperäistyttää tähän
asti pelkän ylellisyyshuvilan,
Hyde Parkin maanviljelystä.
Tähän aikaan hän oli kerran
niin omiin ajatuksiinsa syven-
tyneenä, että ajoi päin toista
autoa ja menetti joksikin ai-
kaa ajokorttinsa.

Vihdoin uskoi Truman edel-
täjänsä leskelle tämän luon-
teelle mainiosti sopivan tehtä-
vän. Hänestä tuli jäsen japian
puheenjohtaja YK-järjestön
sosiaalisia, humanitäärisiä ja
sivistyksellisiäkysymyksiä kä-
sittelevään komiteaan. Vaati-
mattomasta nimestä huolimat-
ta ajaa tämä komitea hyvin
pitkälle tähtäävää ohjelmaa,
vaati ylen mahtavilta valtio-
valloilta yksityisten ihmisoi-
keuksien' tunnustamista.

Nämä kokemukset ovat saa-
neet aikaan huomattavan
muutoksen hänen luontees-
saan. Huoleton optimismi on
vähentynyt ja sen tilalle on
tullut rauhallinen, tyyni har-
kinta ja keskittyminen moni-
naisuuden sijasta. Kun hän
kerran komiteassa lopetti pu-
heenvuoronsa sanoen: “Olen
ehkä tämän pöydän ääressä is-
tuvista oppimattomin”, niin
voidaan päätellä hänen lopul-
ta oivaltaneen, että nykyajan
sosiaaliset tehtävät ovat hiu-
kan toista maata kuin vuoden
1900, että ne eivät ole enää
vain aineellisia, vaan ennen
kaikkea henkisiä luonteeltaan.
Erääseen “Laides Home Jour-
nal” lehden toimitukselle lä-
hetettyyn kysymykseen hän
vastasi:

“En usko, että aineelliset
voimat määräävät ennen kaik-
kea ihmisen kohtalon. Uskon,
että maailmaa hallitsee ja vie
eteenpäin suuri henkinen voi-
ma. Kysymyksen ydin on, on-
ko ihminen valmis oivalta-
maan ja tunnustamaan tämän
voiman.”

Eleanor Roosevelt on jälleen
huomattava hahmo Amerikan
julkisessa elämässä. Ennen
niin kiivas oppositio häntä vas-
taan on vaiennut, eikä enää
kuule kerrottavan hänestä en-
nen usein hyvin ilkeämielisiä
vitsejä. Ulkonaisestikin hän
on muuttunut. Piirteitten jän-
nittyneisyys on lauennut, jopa
hänen kasvojensa epäsäännöl-
lisyyskin näyttää tasoittuneen.
Häntä kunnioitetaan paitsi
omassa maassa sen ulkopuol-
iakin. Kun hän jonkin aikaa
sitten oli Lontoossa paljasta-
massa miehensä muistomerk-
kiä, kohottivat kaikki miehet
hänelle hattua hotellin käytä-
vissä.

Kerran hän keskusteli Ber-
nard Baruchin kanssa ja valit-
ti tälle vaikeuksiaan eräässä
vaikeassa ratkaisussa: “Järke-
ni neuvoo minua tekemään
sen, mutta sydämeni kieltää.”
“Kun epäröitte”, vastasi viisas
Baruch, “noudattakaa silloin
sydämenne, älkää järkenne
neuvoa, sillä jos teette sydä-
men erehdyksen, ei mielenne
ole läheskään niin surullinen
jälkeenpäin kuin muuten.” Ja
Eleanor Rooseveltin elämän
taivalta tarkastaessa tuntuu
siltä, että hän on tosiaankin
noudattanut vanhan miehen
neuvoa.

A. V. “Viuhka“-lehdessä.

Alempana oleva, tällä otsak-
keella varustettu herkkämieli-
nen muistelmakirjotus, sattui
käsiini saatuani toimittajalta
määräyksen etsiä jotakin leh-
den sisäsivuille. Pakina kertoo
nuorena kutsumukseensa as-
tuneen ja iäkkäänä kuolleen
papin rouvan elämänvaiheista
Suomessa. Kukahan osaisi ker-
toa yhtä sydämelliseen tapaan
meidän nyt jo lepoon päässei-
den pappilan emäntiemme
työntäyteisestä aherruksesta
puolisoidensa rinnalla perheen
ja seurakunnan keskuudessa.

J. H.
Nimi Ottilia Stenbäck panee

nykyisen suomalaisen polven
ajattelemaan Helsingin “van-
han tyttökoulun” kunnianar-
voisaa johtajatarta, jonka sa-
dannen syntymäpäivän muis-
toa entiset oppilaat kokoontui-
vat viettämään viime uuden-
vuodenaattona. Mutta monet
oppilaspolvet ovat nähneet
myös vanhem ma n Ottilia
Stenbäckin, Alavuden ruustin-
nan, joka vuosikymmenien ai-
kana asui johtajat£*’tyttärensä
luona. Omalta kouluajaltani
muistan, että johtajatar, joka
oli luokkamme valvoja, ker-
ran toi äitinsä katsomaan mei-
tä, ja kuulen vielä korvissani
hänen äänenpainonsa, kun hän
ilmaisi ilonsa siitä, että yhä sai
pitää äitinsä luonaan. Ja näen
silmissäni ikivanhan, mutta
kauniin ja arvokkaan mum-
mon, joka ystävällisesti nyö-
käytti päätään viisitoistavuo-
tiaille.

Vanhemmalla Ottilia Sten-
bäckillä oli takanaan suuri-
piirteinen ja eheä vanhan ajan
naisen elämä. Hän oli Pohjan-
maan lapsi, syntynyt v. 1817
Oravaisissa luutnantti Otto
Mauritz von Essenin tyttäre-
nä. Hyvässä, valoisassa kodis-
saan hän sai jo varhain tottua
naisten kotitöihin hänen
kerrotaan leiponeen niin pie-
nenä, että vain jakkaralla seis-
ten ylettyi leivinpöydälle.
Kouluja pikku Ottilia ei käy-
nyt, mutta veljet ja eräs täti
opettivat häntä sen verran
kuin ehtivät. Aivan nuorena
tyttönä hän joutui kosketuk-
siin ajan valtavan uskonnolli-
sen herätysliikkeen kanssa,
jonka alkulähteillä hänen ko-
tinsa sijaitsi, ja sai siitä mää-
rääviä vaikutuksia koko elä-
mänsä ajaksi.

Nuori Ottilia oli 16-vuotias,
kun hän eräänä sunnuntaina
Oravaisten ka p p elikirkossa
ensimmäisen kerran näki mie-
hen, josta tuli hänen elämän-
toverinsa yli 40 vuoden ajaksi.
Tämä oli Utsjoen kirkkoherra,
35-vuotias Karl Fredrik Sten-
bäck, joka oli virkalomalla ko-
tonaan Vöyrin pappilassa ja
tuona pyhänä saarnasi isänsä
sijasta. Iltapäivällä tuo kaukaa
tullut oli vieraana Ottilian ko-
dissa, ja puutarhassa käyty
pitkä keskustelu oli varmaan
molemmille mieleen, koska
tuttavuus hyvin pian johti
kihlaukseen. Jo tammikuussa
1834 vietettiin häät, ja pari
viikkoa myöhemmin Utsjoen
kirkkoherra lähti viemään 16-
vuotista nuorikkoaan pohjoi-
seen pitäjäänsä. Kolme viik-
koa ajettiin hevosella, sitten
jatkettiin porolla ja pulkalla.
Hurjia kuperkeikkoja tehtiin,
joskus melkein hautauduttiin
lumeen, ja marianpäivän tie-
noilla saavuttiin perille jää-
kylmään pappilaan, jota nuo-
ruuden innolla ryhdyttiin läm-
mittämään ja kunnostamaan.

Ottilialla oli Lapissa tove-
rina kaksi vuotta nuorempi
serkkunsa Emma Reuter, jo-
ka ystävyydestä ja seikkailun-
halusta oli lähtenyt Stenbäck-
ien matkaan. Nuo kaksi ylen
nuorta naista olivat juuri saa-
neet pappilan kuntoon ja odot-
tivat ilomielin Ottilian mies-
tä kotiin virkamatkalta Ina-
rista, kun yöllä syttyi tulipalo
ja he hädin tuskin itse pelas-
tuivat Karl Fredrikin kauhu
oli kuvaamaton, kun hän ko-

"HELLA ÄITISI OTT ILI A"
tinsa paikalla näki vain savua-
via raunioita eikä jälkeäkään
kodin nuorista naisista. Mutta
kun nämä hänen tuskanhuu-
tonsa kuullessaan tulivat esiin
kylmästä kirkkotallista, johon
olivat suojautuneet, oli ilo niin
suuri, että koko onnettomuus
unohtui, ja huhtikuun seitse-
mättä päivää vietettiin kodis-
sa sittemin juhlapäivänä...

Marras- ja joulukuun vaih-
teessa nuori Ottilia sai en-
simmäisen kerran kokea äitiy-
den tuskan ja ilon. Esikoinen
Karl Emil, joka 40 asteen pak-
kasessa vietiin kirkkoon kas-
tettavaksi, oli isänsä mainin-
nan mukaan tervein lapsi, mi-
tä toivoa voi, ja hänestä tuli
ainakin nuorempien sisarus-
ten opettaja, isän apulainen,
vihdoin lääninrovasti ja suu-
ren perheen isä. Toinen poika,
Thor, oli äidin sydäntä erityi-
sen lähellä siksi, että hän opin-
tojensa jatyönsä vuoksi joutui
olemaan paljon kotoa poissa
ja että hänellä oli herkkä, su-
rumielisyyteen taipuva luon-
ne. Äidillä oli kesken kiireit-
tensä aikaa kirjoittaa hänelle
pitkiä kirjeitä, joita vielä on
tallella paksu nippu. Käsiala
on vaikeasti luettavaa, ruot-
sinkielen oikeinkirjoitus oma-
laatuista, mutta sisältö heijas-
taa äidin rakkautta ja yksin-
kertaista elämänviisautta. Al-
le on aina kirjoitettu “hellä
äitisi Ottilia”.

Yli kahdeksan vuoden ajan
Ottilia-äiti joutui olemaan pa-
pin emäntänä Suomen poh-
joisimmassa pitäjässä, ja vaik-
ka elämä Lapin perillä oli ylen
karua, hän myöhemmin aina
muisteli noita vuosia ihanana
aikana. Missään hän ei ollut
niin nauttinut luonnosta kuin
täällä. Kun perhe sitten ha-
keutui etelämmäksi, Alavu-
delle, tuntui tämä “Pohjan-
maan porstua” varmaan kult-
tuuriseudulta. Pappilan ja kir-
kon lähellä on neljän tien ris-
teys, ja joka tien varrella asui
ystäviä ja sukulaisia. Pappi-
laan poikkesivat tutut ja tun-
temattomat, ja suvisin saattoi
ruokapöydän ääreen kertyä
valtava joukko, pieniä ja suu-
ria.

Avioliittonsa 22 ensimmäi-
sen vuoden aikana Ottilia-äiti
antoi elämän kahdelletoista
lapselle, joista äidin kaima oli
kahdeksas järjestyksessä. Kol-
mastoista, perheen kuopus Ly-
dia syntyi vasta 1860-luvun
alussa ja sai leikkitovereik-
seen esikoisen vanhimmat lap-
set. Nuorimpansa syntymän

| pälkeen äiti kirjoittaa Thor-
! pojalleen: “Niin hartaan on-
nelliseksi tunnen itseni siitä
suuresta armosta, jonka Juma-
la on osoittanut minua ja koh-
tuni hedelmää kohtaan. Hän
on varjellut meitä molempia
monista vaaroista, enkä muuta
voi kuin ihmetellen ylistää hä-
nen laupeuttaan ja samalla
nöyränä havaita suuren arvot-
tomuuteni kaikkeen, mitä Ju-
mala on minulle antanut.”
Mutta tämänkin äidin sielun
lävitse oli miekka käyvä. Kak-
si lapsista kuoli aivan pieninä,
kuusivuotias Fanny Elizabeth
kuoli tulirokkoon juuri ennen
pienen Tiilan ensimmäistä
joulua ja kelpo Hannes-poika
kuoli kuristustautiin 11-vuoti-
aana. Joskus äidin uupumaton
huolenpito sai taudin väisty-
mään. Sairaanhoitajana ruus-
tinna Stenbäck olikin tunnettu
koko paikkakunnalla, ja puu-
rohauteillaan hän onnistui pa-
rantamaan erään naapurintyt-
tären pahasti jäätyneet jalat,
kun tämä oli maannut kuu-
meisena tulipalon sattuessa
viereisessä talossa ja siinä
määrin säikähtänyt “helvetin
lieskaa”, että oli 40 asteen pak-
kasessa avojaloin paennut pap-
pilaan. Köyhien vuosien aika-
na pappila oli avustus-
toimenpitei de n keskuksena.
Ottilia-äidillä oli silloin apu-
naan vanhin tyttärensä Immi,
joka lopulta itse sairastui va-
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kavasti, mutta palasi elämään
ja tuli aikanaan suuren per-
heen äidiksi.

Vaikealta tuntui äidistä jos-
kus lähettää raisut ja lapselli-
set pikkupoikansa koulukau-
punkiin. “Mutta minkä sille
mahtaa”, hän kerran kirjoittaa
Thorille. “Ainoa ja paras loh-
dutus tässä kohden on se lu-
paus, jonka olemme Vapahta-
jaltamme saaneet. Kun hän
antoi kantaa lapsia tykönsä,
olen ymmärtänyt sen niin, että
meidän on joka hetki rukouk-
sissamme kannettava lapsem-
me Hänen luokseen, jolta
kaikki hyvä lahja ja siunaus
tulee.” Vaikealta tuntui sekin,
kun juuri aikuiseksi ehtinyt,
hyvä ja avulias Tiila-tytär sai
vastustamattoman halun läh-
teä Jyväskylän seminaariin.
“Äidin surullinen katse on ai-
na silmissäni”, tytär kirjoittaa
päiväkirjaansa kolmannen se-
minaarivuoden alussa, mutta
jatkaa: “En saa kuitenkaan
menettää rohkeuttani... Ehkä
kerran huomaat, äiti, ettei va-
lintani johtunut rakkaudetto-
muudesta, itsekkyydestä.”

Tiila-tyttären kohdalta asia
järjestyi hyvin. Pappilan rip-
pikoulutuvasta oli aikoinaan
lähtenyt liikkeelle Alavuden
ensimm äis e n kansakoulun
hanke, jakun Tiila pääsi semi-
naarista, perustettiin muuta-
mia vuosia toimineen poika-
koulun rinnalle tyttökoulu,
jonka ensimmäinen opettaja
hänestä tuli. Mutta jo toisen
opettajavuoden lopulla pappi-
lakodissatapahtui harjan mur-
tuminen: vanha isä kuoli, ja
Ottilia-äiti muutti Öelsinkiin
pitämään koulukotia nuorim-
mille lapsilleen.

Helsinkiin suuntautui ennen
pitkää nuoremmankin Ottilian
tie, ensin sijaisopettajaksi, sit-
ten johtajattareksi “vanhaan
tyttökouluun”. Hänen kotinsa
oli vuosikymmenien aikana
yhä laajenevan perheen kes-
kuspaikka, ennenkaikkea sik-
si, että sen sieluna oli hellä äi-
ti Ottilia. Pappilakodin hajot-
tua tällä oli vielä nelisenkym-
mentä vuotta elinaikaa, hän
sai nähdä lastensa lapset ja
näiden lapset, ottaa osaa hei-
dän iloihinsa ja huoliinsa, toi-
vottaa uudet jäsenet tervetul-
leiksi. Kirjeitä poissaoleville
hän saneli, kun ei enää jaksa-
nut kirjoittaa. Suruilta hän ei
nytkään säästynyt: lahjakas
Gusti-poika, joka suomalai-
suuden historiassa tunnetaan
Lauri Kivekkäänä, kuoli par-
haassa iässään, tulisieluinen
Lydia hukkui Pielisjokeen, ja
Thor-poikaan iski pitkällinen
hermosairaus, josta kuolema
vihdoin hänet vapautti. Mutta
Ottilia-äidillä oli turvansa ja
auttajansa. “Vaikka käsivar-
teni ovat liian heikot sinua
kantamaan, en lakkaa kanta-
masta sinua rukouksissani”,
hän kirjoittaa vanhimman poi-
kansa kultahäihin lähettämäs-
sään tervehdyksessä. Eräs po-
jantytär on kertonut viehättä-
vän tapauksen rakkaan “Mum-
mon” loppuvuosilta. Tämä oli
sanonut aamulla olleensa niin
uupunut, ettei mitenkään luul-
lut jaksavansa nousta vuotees-
ta. Mutta silloin hänelle oli
muistunut mieleen eräs nuo-
ruudessa opittu runo:

“Muntert och fullt av mod
strömmar mitt unga blod.
Oskuld och sinnesro
uti mitt hjärta bo.”

(“Iloisena ja rohkeana vir-
taa nuori vereni. Viattomuus
ja mielenrauha asuvat sydä-
messäni.”)

Ja silloin, tiedätkö”, sanoi
mummo, “nousin heti vuotees-
ta, puin ylleni ja lähdin käve-
lemään.”

Ottilia Stenbäck vanhempi
kuoli 97-vuotiaana tammi-
kuussa 1915, ja hänen 80-vuo-
tias esikoisensa siunasi hänet
haudan lepoon.

“Kotiliesi”-lehdestä.
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