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Ensimmäinen rahastonhoitaja 1881–82

F

ennomanian suurmiehen ja kulttihahmon
Johan Vilhelm Snellmanin toiseksi nuo
rin poika Wilhelm kävi koulun Helsin
gin ruotsinkielisessä Norssissa, ja päästö
todistuksessa suomen kielen arvosana
oli kuutonen. Snellmanien kotikielihän
oli ruotsi. Suomea Wilhelm Snellman
puhui murtaen elämänsä loppuun asti,
ja ruotsi oli hänen kotikielensä, vaik
ka asuinpaikka oli 30 vuoden ajan
Savonlinna. Tiettävästi vasta vuon
na 1927 eli 76-vuotiaana hän ensim
mäisen kerran, aivan kuin kokeeksi,
kirjoitti tyttärelleen kirjeen suomeksi.
Finska Läkaresällskapetin jäsenyyden
hän säilytti kuolemaansa saakka, vaik
ka Äyräpää, Hillbom, Relander ja monet
nuoremmat duodecimilaiset siitä aikanaan
erosivat. Suomalaisuusaatetta ja suomen
kielen aseman edistämistä hän silti ajoi koko
ikänsä, ja piirilääkärin kertomukset Savonlinnas
ta tulivat Lääkintöhallitukseen aina suomeksi. Vielä
vanhoilla päivillään hän varoitti vävyään ryhtymästä Suomen Yhdyspankin palvelukseen
Kansallis-Osake-Pankin sijasta, koska sen »osakkeiden pääosa kuitenkin on ruotsinmie
listen käsissä» (Holopainen 1992). Tämän näennäisen paradoksin ymmärtäminen on
avain ensimmäisten duodecimilaisten maailmaan.
Wilhelm oli loppuun asti läheinen kuuluisan, lahjakkaan ja luonteeltaan hyvin oma
laatuisen ja vaikeankin isänsä kanssa. Nuorena lääketieteen kandidaattina hän valvoi
isänsä kuolinvuoteella ja totesi tämän kuoleman aamuyöstä 4.7.1881, vain muutamaa
kuukautta ennen Duodecimin perustamista. J.V. Snellman oli vuonna 1857 jäänyt les
keksi Jeanette-vaimon menehdyttyä nuorimman lapsen synnytykseen, ja Wilhelm jäi siten
varhain äidistään orvoksi kuten Äyräpääkin. Samoin kuin Europaeusten perheessä vastuu
pikkuveljien kasvatuksesta siirtyi taloudenhoitajille ja vähitellen isosiskolle, ja Snellmanin
perheen neljän pojan huoltamisesta vastasi pitkälle perheen esikoistytär Hanna.
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J.V. Snellman lapsineen. Wilhelm Snellman seisomassa oikealla. Kuva: Museovirasto.

Snellmanin pojat eivät olleet mitään pyhimyk
siä, ja Wilhelm Snellmanin tuttavuus Äyräpään
kanssa periytyikin jo kouluajoilta – nyrkkien
kautta. Pojat kävivät eri koulua, mutta Snellma
nien Yrjönkatu 24:n talon naapurissa kirkko
puistoa vastapäätä asuivat fennomaanisenaattori
vapaaherra Gripenbergin pojat, jotka kuuluivat
Matti Äyräpään parhaisiin kouluajan ystäviin.
Gripenbergin poikien liittolaisena Matias Euro
paeus kävi tappelemassa samanikäisiä Snellma
nin veljeksiä vastaan. Tappelut käytiin nyrkkien
ohella ruotsin kielellä, tietysti. Yhteiset leikit jat
kuivat aikuisiässäkin. Kun aikanaan perustettiin
esimerkiksi henkivakuutusyhtiö Suomi, Mat
ti Äyräpää oli perustamassa, Snellmanit olivat
osakkaina ja arkkitehdiksi ryhtynyt Sebastian
Gripenberg piirsi yhtiölle sen ensimmäisen ta
lon. Suomi-yhtiön rakennukset tulivat aikanaan
peittämään entiset tappelutantereet Snellmanien
kin asuintontin osalta.
Wilhelm Snellman vietti nuoruusaikansa
kuuluisan isän varjossa ja helsinkiläisen mit
tapuun mukaan varsin aristokraattisesti. Pro
fessori  Johan Vilhelm Snellmanista oli v. 1863
tullut senaattori, hän oli finanssitoimituskunnan
päällikkö, ja hänet korotettiin aatelisarvoon v.
1866 (jolloin aatelissäätyyn samalla nousivat
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lapsetkin). Kodin arkipäivään kuuluivat valtiol
listen merkkihenkilöiden vierailut ja monet yliop
pilaslähetystöt jotka saapuivat tervehdyskäynnil
le fennomaanien johtohahmon luokse. Vieraina
kävi myös Snellmanin lasten ystäviä, ja he sai
vat osansa talon kestityksestä. Matti Äyräpää
muistetaan kulinaristina ja Duodecimin runsai
den pöytien tradition luojana, mutta perustaja
jäsenistä myös Wilhelm Snellman oli jo kodin
perintöä hyvän ruoan ja hyvien viinien tunti
ja. Ukko-Snellmanilla oli nimittäin oivallinen
viinikellari. Hän oli saanut vanhoja ranskalais
viinejä pankkiiri Rotschildilta, johon hän tutus
tui järjestellessään Suomelle markkaa ja hank
kiessaan valtiolle lainaa suurten nälkävuosien
aikana. Snellmanin loistavia bordeauxviinejä on
muistellut mm. talossa usein vieraillut Suoma
laisen oopperan juhlittu laulajatar Naemi Ing
man (1855–1932), joka sittemmin avioitui Wilhelmin opiskelutoverin ja perustajatusinaan
kuuluneen Werner Starckin kanssa (IngmanStark 1928).
Wilhelm Snellmanin kutsuminen Duodecimin
perustamiskokoukseen lienee ollut itsestään sel
vää, ja kuten Suomen markan isäksi kutsutun
miehen pojalle sopikin, hänestä tehtiin seuran
ensimmäinen rahastonhoitaja.
J. Ignatius

Kaikki Snellmanin veljekset kuuluivat vuonna
1876 perustetun Helsingin Suomalaisen Klubin
perustajajäseniin (Salomaa 1926), ja suomenkie
lisen sivistyksen tulevaisuus oli tietenkin Wilhelm
Snellmanille tärkeä. Hän toteutti sitä kuitenkin
aitoon snellmanilaiseen henkeen eli pitkällä ai
kavälillä. Puolisonsa ja lastensa kanssa hän pu
hui ruotsia mutta lastenlastensa kanssa suomea
ja vaati tyttärenpojilleen suomenkielisen koulun
vastoin heidän vanhempiensa aikomuksia. Edel
lä mainitussa kirjeessään vuonna 1927 Snellman
kirjoitti tyttärelleen: »Sinä voit hyvin kirjoittaa
minulle suomeksi. Sinä, joka osaat. Tulet saa
maan vastauksen samalla kielellä ja saat nauraa
vanhan isäpapan virheille, joita hän valitettavasti
tekee, vaikka on elänyt Savonlinnassa 30 vuotta.
Minulle tuottaa suurta tyydytystä se, että kuol
lessani maassamme ollaan lähempänä suomen
kielistä Suomea kuin nyt» (Holopainen 1992).
Snellmanin aktiivinen toiminta Duodecimissa
jäi vain parin vuoden mittaiseksi, sillä hän siirtyi
pian pois Helsingistä. Valmistumista seuranneet
vuodet olivat monien ulkomaanmatkojen täyttä
miä, ja työpaikatkin löytyivät Helsingin ulkopuo
lelta. Niistä ensimmäisiä oli Maarianhamina, jon
ne 1880-luvun alkupuolella hakeutui Duodecimin
perustajajäsenistä useampikin. Äyräpää oli ollut
siellä heistä ensimmäisenä 1880–81 jo ennen seu
ran perustamista, ja seuraavaksi Ahvenanmaalle
matkusti perustajatusinaan kuuluva Nils Durch
man kesällä 1882 ja uudelleen heinäkuussa 1883.
Durchman löysi matkallaan myös tulevan avio
puolisonsa, ja jo syyskuussa 1883 soivat hääkel
lot, kun hänet vihittiin avioliittoon maarianhami
nalaisen konsuli Sittkoffin tyttären kanssa. Durch
man tarvitsi sijaisen lähtiessään pitkälle hää- ja
opintomatkalle, Eurooppaan ja sijaiseksi saapui
Wilhelm Snellman ja viipyi kevääseen 1884.
Wilhelm Snellman tutustui puolestaan samaisen
konsulin nuorempaan tyttäreen, ja vuonna 1885
Durchmanista ja Snellmanista tuli langokset.
Snellmanin myöhempää työuraa hallitsivat
kylpylälääkärin toimet ensin Hangossa ja sit
ten Savonlinnassa. Hän kehitti tällä alalla asi
antuntemustaan myös valtion tukemin opinto
matkoin. Hän osallistui kunnallispolitiikkaan ja
toimi Hangossa mm. kaupunginvaltuuston pu
heenjohtajana. Savonlinnassakin hän istui pari
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vuotta kaupunginvaltuustossa, mutta luultavasti
hän vieroksui korkea-arvoisia luottamustoimia.
Aloitteen ryhtyä kaupungin edusmieheksi valtio
päiville Snellman torjui hämmentyneenä: eihän
aatelismies voinut ryhtyä porvarissäädyn edus
tajaksi. Elämälle tuli tarpeeksi täytettä perhees
tä ja harrastuksista. Snellman oli intohimoinen
metsämies, »Vilhelm elää enimmäkseen metsäs
sä», kirjoitti Hangosta nuori vaimo. Harrastuk
siin kuuluivat myös skruuvi ja musiikki.
Hurmahenkisyys oli hänelle vierasta. Vilhelm
Snellmanin poika Aarne Snellman oli jääkäri,
joka osallistui ns. heimosodissa Viron vapaut
tamiseen ja Aunuksen-retkeen. Isän suhtautumi
nen oli viileän analyyttinen. »Olen tyytymätön
ja levoton siitä, että Aarne värväytyi Karjalan
retkelle. Valitettavasti on tämä seikkailu tuomit
tu päättymään huonosti», kirjoitti Snellman tyt
tärelleen (Holopainen 1992). Hän ennusti lop
putuloksen aivan oikein. Tuskin pian Aunuksen
jälkeen seurannut Duodecimin Itä-Karjalan-ret
kikään sai häntä erityisesti innostumaan.
Aikalaisten mukaan Wilhelm Snellman oli
vailla itsekorostuksen tarvetta, eikä hän omak
sunut isältään myöskään tälle tunnusomaista
teräväkielisyyttä. »Olen vain suuren Snellma
nin pieni poika», kerrotaan piirilääkärin joskus
hymähtäneen Savonlinnassa, kun joskus tuli
puheeksi hänen tunnettu isänsä (Holopainen
1992). Matalan profiilin edut olivat varmasti
lapsuudenkodissa käyneet selviksi, sillä varhain
leskeksi ja yksinhuoltajaksi jäänyt vanha senaat
tori J.V. Snellman oli kuuluisa määräileväisyy
destään – alkaen siitä, millaisin luudanvedoin
talonmiehen piti lakaista Yrjönkadun portaat,
ja päätyen yksityiskohtaisiin ohjeisiin talon vie
raille heidän istuinpaikoistaan kahvipöydässä ja
tavasta tyhjentää viinilasi.
»Lääkintöneuvos Snellmanin elämänkulku
oli, kuten niin monen työhönsä antautuvan lää
kärin ja myös tiedemiehen elämä, ulkonaisessa
suhteessa vailla draamallisuutta eli n.s. tapahtu
mia», kirjoitti Duodecim-seuran puheenjohtaja
Yrjö Renqvist muistokirjoituksessaan 1933. Mitä
Reenpää kirjoittaessaan lienee tarkoittanutkin,
valinta oli varmasti Wilhelm Snellmanin oma.
Jaakko Ignatius
jaakko.ignatius@duodecim.fi
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Henkilötietoja
Snellman, Wilhelm, s. 6.10.1851 Helsingissä, k. 23.3.1933
Savonlinnassa (82-vuotiaana keuhkokuumeeseen pudottuaan katonkorjausta tehdessään katolta ja taitettuaan
jalkansa). Vanhemmat: talousosaston senaattori, filosofian
professori, filosofian tohtori Johan Wilhelm Snellman
ja Johanna Lovisa (Jeanette) Wennberg. Ensimmäinen
puoliso 1885 Alexandra (Saa) Sittkoff 1866–1916. Vanhemmat: Ruotsin-Norjan varakonsuli Maarianhaminassa
Nikolai Sittkoff ja Helena Rubloff. Toinen puoliso 1917
sairaanhoitajatar Lydia Erika Carlson, 1875–1964. Vanhemmat: tilanomistaja kunnallisneuvos Reinhold Carlson
ja Erika Lindfors. Lapset: Kerttu (Rydman) 1886–1981,
voimistelunopettaja, Irma (Haapanen) 1889–1981, Aarne
1894–1942, jääkärikenraalimajuri.
Opinnot: ylioppilas Helsingfors normalskola (Ruotsalainen
normaalilyseo), kirjoittautui yliopistoon (Pohjalaiseen
osakuntaan) 1870, filosofian kandidaatti (fyysis-matemaattinen osasto) lääketieteen kandidaatti 1874, lääketieteen lisensiaatti 1883.
Virkaura: Lapinlahden sairaalan apulaislääkäri 3 kk, Naantalin
kylpylän avustava lääkäri kesinä 1883 ja 1884, Maarian
haminan vt. kaupunginlääkäri 1883–1884, Hangon
kaupunginlääkäri ja samalla Hangon rautatielääkäri
1884–1895, Hangon kylpylän ylilääkäri kesinä 1885–
1887. Savonlinnan piirilääkäri 1895–1915, erosi täysinpalvelleena 10.8.1915 ja sai eläkkeen. Olavin kylpylän
ensimmäinen ylilääkäri kesät 1896–1898. Rautatielääkäri
62 piirissä (Putikko–Rantasalmi–Savonlinna-osuus)
1908–1926. Kadettikoulun Savonlinnan kesäleirin vt.
lääkäri kesällä 1928. Yksityisvastaanotto Savonlinnassa
lähes kuolemaansa asti.

Luottamustoimet: Hangon kaupunginvaltuuston jäsen ja neljän
vuoden ajan sen puheenjohtaja, Hangon terveyslautakunnan puheenjohtaja 1884–1895. Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen 1899-1901. Savonlinnan terveyslautakunnan puheenjohtaja –1900, varapuheenjohtaja 1901–.
Osakkaana useissa yhtiöissä Savonlinnassa, mm. Olavin
Kylpylaitos Osakeyhtiössä, Seurahuoneyhtiössä, Telefooni
yhtiössä, Väkijuomien vähittäismyyntiosakeyhtiössä ja
Savonlinnan Säästöpankin isännistössä.
Osallistui vuoden 1882 valtiopäiville sukunsa edustajana aatelis
säädyssä yhdessä veljensä kanssa.
Jäsenyydet: Duodecim 1881, kunniajäsen 1921. Finska Läkare
sällskapet vuodesta 1883 kuolemaansa asti. Helsingin
Suomalainen Klubi (perustajajäsen 1876–), Societas pro
Fauna et Flora Fennica, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
1894–.
Opintomatkat: Tukholmaan 2 kk keväällä 1884, Itävaltaan
(Wien) sekä Itävallan, Sveitsin, Saksan ja Tanskan kylpylöihin yhteensä 8 kk 1884–85. Valtion apurahan turvin
opintomatka Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Saksan (mm.
Berliini, Dresden) kylpylöihin 6 kk 1888.
Stanislav 3 l R. Lääkintöneuvos 1930.
Haudattu Savonlinnan hautausmaalle
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”Jokaisella ajalla on oma järjestelmänsä ja omat
järjestelmänsä, ja sillä on niissä sen totuus. Täydellistä, kaikkina aikakausina pätevää järjestelmää ei ole eikä ihminen tule sellaista koskaan saavuttamaan. Se olisi tieteen kuolema,
sillä täydellinen tieto lopettaisi ihmiskunnan
henkisen elämän ylipäänsä. Tiede on elämää, ei kuollut kirjain painotuotteissa, eikä
myöskään muistiin painettu sana, vaan se
on itse tuota jatkuvaa hengen työtä, käsittämistä ja systematisointia. Ihmishengen olemassaolo ei ole koskaan paikallaan oloa. Sitä
ei ole myöskään tieteessä ja järjestelmissä.”
J.V. Snellman: Tieteiden järjestelmästä, virkaanastujaisluento 14.5.1856
www.snellman200.fi/kootut_teokset 13, 259
Kuva: H. Ruotsalainen
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