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Norssin VI luokan oppilas Kari Selinheimo oli Veikon 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 

tutkinut 1800-luvun käsinkirjoitettuja Weikkoja hieman tarkemmin. Hänen ansiokas 

tutkielmansa ilmestyi Veikko N:o 2 1961 -lehden sivuilla 4-6. Se julkaistaan seuraavassa 

uudelleen lyhentämättömänä senkin uhalla, että se sisältää joiltakin osiltaan samoja asioita 

kuin aiemmin tai myöhemmin tässä e-kirjassa julkaistut Weikkoa koskevat jutut.  

 

Weikko 90-wuotias  

 

Maanantaina helmikuun 6. päivänä kierteli Helsingin Suomalaisen Normaalikoulun 

[Ruotsalaisen Normaalikoulun alaosaston] poikien keskuudessa ensimmäinen numero 

Weikko nimistä lehteä. Tämä tapahtui 90 vuotta sitten vuonna 1871.  

 

Mainittu lehti sanoo alkulauseessaan: ”Lukijani! Nyt minä vuorollani tulen teitä 

huvittamaan, koska entinen sanomalehtenne Aamutar on jo mennyt ”tuonelan tupihin”. 

Toivonpa myöskin, että tulen olemaan häntä paljon etevämpi. Sisältöni, joka kaikissa 

kohdissa tulee olemaan Aamuttaren sisältöä parempi, tulee olemaan yleisesti: satuja, 

runoja y.m. jota kaikkia en voi luetellakaan, vieläpä tinkimättä kuviakin, jos taitoni sen 

myöden antaa. Täten varustettuna luule, että voitan teidän suosionne, ja tulemme olemaan 

hyviä ystäviä.”  

 

Yhdeksänkymmentä vuotta on Veikko Helsingin ja luultavasti koko Suomen 

vanhimpana koululehtenä toiminut lukijoidensa huvittajana. Kun ensimmäinen Weikko 

ilmestyi, Helsingissä neljän vuoden ajan toiminut suomalainen oppikoulu oli 

suuremmassa vaarassa tulla lopetetuksi kuin milloinkaan aikaisemmin tai myöhemmin. 

Maaliskuun 16. pnä esitti Koulutoimen Ylihallitus kirjelmän, jossa vaadittiin Helsingin 

Normaalikoulun Suomalaisen Osaston lakkauttamista ja siirtämistä Hämeenlinnaan.  

 

Vain suomalaisten suurin vapaaehtoisin uhrauksin onnistuttiin säilyttämään Helsingin 

ainoa suomalainen opinahjo. Sillä aikaa, kun säätyvaltiopäivillä käytiin kiivaita 

kamppailuja koulun tulevaisuudesta suomenmielisten ja ruotsalaisten edustajien välillä, 

oppilaat antoivat oman osansa kamppailuun.  

 

Tästä kertoo Weikon rintamakuvaaja: ”Kohta tappelun alkaessa Esplanadilla töytösi 

joukko joukon perään koko 1. ja 2. ruotsalainen luokka suomalaisten kimppuun, joita ei 

ollut kuin viisi tai kuusi. Sanomattomalla urheudella pitivät nämä puolensa vain 

muutaman askeleen perääntyen. Mutta nyt näkyi koulun portilla suomalaisia, jotka 

yhdessä ainoassa pitkässä rivissä karkasivat ruotsalaisten kylkeen.  

 

Nämä menivät hujan hajan kuin akanat tuulessa. Ruotsalaisten paksu lauma hävisi 

Esplanadin tantereelle ja kaduille. Suomalaisten voitto oli täydellinen. Pari ruotsalaista 

poikaa vietiin ”klinikkaan” muutamasta kirpun puremasta. Tästä oli seurauksena, että 

suomalaisia kiellettiin taistelemasta ruotsalaisten kanssa.” 

 

Normaalikoulun Suomalaisen Osaston oppilaskunta alkoi Weikon ilmestyttyä saada 

vauhtia. Numerossa 16 syyskuun 23. päivänä mainitaan ensimmäisen kerran 

Konventista: ”Koska nyt olemme aikoneet ruveta pitämään konventtia, niin eiköhän olisi 

sopivaa, jos perustaisimme lakia itsellemme. Sillä niin kuin tiedetään, on kaikissa muissa 

konventeissa lakia, joita toverien pitää seurata ja sen tähden luulisin paraimmaksi, jos 

perustaisimme lakia, ottaa Normaalikoulun ruotsalaisen osaston lait malliksemme.”   



 



 



 



 



 



 


