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Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Kaupankäynti ja kappaliiketoiminta oli vilkasta jo 1700-luvulla

• Seitsemän vuotisen sodan aikana (1756-63) Englannissa ja Walesissa 
oli 141700 kauppaa. 
• Keskimäärin 1/43.3 asukasta 

• ja Eteläisessä Englannissa 1/34

• Lontoo ja Westminister 1/21.6

• 1950 luvulla koko maassa 1/92…

• Kaupungistumisen kasvaessa 1800-luvulla väkiluku kasvoi 18.2% ja 
kauppojen lukumäärä 183.4%!



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Puoteja oli parin kilometrin päässä koko maassa

• Joka kylässä oli puoteja, jossa käsi asiakkaita joko päivittäin tai viikoittain. 
Käytännössä kauppamatkaan kului muutama minuutti.
• Tyypillinen puoti (backstreet shop) oli asuintalo, jonka yksi huone toimi kauppana. 

Ikkunaluukut avattiin ja puodin myyjä antoi tavarat ikkunasta ostajalle.

• Liiketoiminta auttoi keräämään muutaman pennin palkkatyön päälle perheen 
elättämisessä. Myyjä oli usein vaimo tai lapsi tai leski.

• Puotien kasvaessa alkoi näkyä liiketilan merkkejä:

• Lontoossa saattoi olla lasitettuja ikkunoita, joista näki puotiin.

• Puodin edessä saattoi olla aidoitettu alue, jossa myyjä ja tuotteet olivat.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Puoti palveli muita kyläläisiä

• Kauppaa käytiin lähinnä käteisellä.
• Maksu luonnossa, kuten vaatteet, ruoka, nukkumapaikka ei enää ollut 

käytössä

• Osamaksu oli mahdollista: 
•  Kauppiaalla oli tili, joka maksettiin pois kun pystyttiin/rahaa tuli.

• Varastoa ei juuri ollut, tuotteet tulivat aamulla ja niitä myytiin päivän 
mittaan.

• Tyypillisiä tuotteita oli: Kynttilät, leipä, olut, neulat, lanka ja 
puuvillakangas. Pieniä kotitalousesineitä, joitain työkaluja. 
• Olut korvautui myöhemmin teellä ja tupakalla.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Seuraava askel oli kyläkauppa (village shop), josta sai kattavasti 
perustarvikkeita.

• Yksi kokonainen huone varattiin asiakkaille, jotka tulivat taloon sisälle 
katsomaan tuotteita.
• Tälläinen kauppa myi: pekonia, vehnä- ja ohrajauhoja, hiivaa, leipää, teetä, sokeria, 

herukkaa, rusinoita, viikunoita, suolaa, pippuria, sinappia, riisiä, kynttilöitä, saippuaa, 
tärkkiä ja valkaisuainetta.

• Paremmassa kyläkaupassa saattoi olla vielä perunaa, omenoita, luumuja, herneitä, 
voita, juustoa ja ”joskus munia ja maitoa”.
• Silloin tällöin saattoi vielä saada erilaista lihaa sekä tupakkaa, teetä ja piippuja.

• Alkoholia (rommia, giniä) sekä tupakkaa ja sokeria pidettiin yleensä takana kaapissa 
varastamisen varalta.

• Nurkassa oli usein paikallisia sepän tuotteita: rautalankaa, nauloja ja muuta työkalua.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Kyläkaupan asiakkaat tietävät toki paikkansa

• Köyhät ostavat ikkunasta kuten puodeista kuuluukin.

• Parempi väki tulee sisään (tai lähettää palvelijansa tekemään asiansa).

• Varakkaille on tietenkin kotiinkuljetus.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Kyläkauppa toimi samalla kylän ”tukkukauppana” (wholesaler). 

• Moni kyläkauppias osti reilun satsin ja myi ne puoteihin jälleen 
myytäväksi. Käytännössä hän keräsi tilaukset asiakkailta ja kauppiailta 
ja osti sitten kaikki kerralla. 
• Tällöin varastoa oli vähän mutta kaikkea tavaraa sai tilaamalla. Tälläisia

tilauksia oli usein.

• Hyvin harvinaisia tavaroita (viiniä) tilattiin ehkä pari kertaa vuodessa.

• Varsinaisia tukkukauppoja alkoi esiintyä vasta 1800-luvun alussa…



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Lisääntyvä keskiluokka sekä varakas parempi väki osti päivittäistavaransa 
paikallisesti ja kalliimman postimyyntinä.

• Lontoosta sai tietenkin teetä mutta asiansa osaavia käsityöläisiä ja 
kauppiaita on toki muuallakin. Tällöin tarvitaan postimyyntiä.
• Nyt voidaan ostaa laadukkaita tuotteita kaikkialta Englannista.

• 1770 postimyynti (mail order) muuttuu on tuiki tavalliseksi.
• 1773 postimyyntikatalogin saa ranskaksi ja 1787 englanniksi ja ranskaksi ja saksaksi ja 

hollanniksi.
• 1800-luvun alussa tuotteita saa jo satoina vaihtoehtoina.
• Laadukkaista tuotteista saa tuolloin lisätietoa lukemalla sanomalehtiä, joissa on 

reklaameja (advertisement).
• Lelut ovat tuolloin erittäin suosittuja (käytetään koriste-esineinä).



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• 1700-luvun puolessa välissä myynnin kasvu merkitsee liiketilan syntyä.

• Nykyaikainen kauppa jakaantuu kahteen tilaan: liiketilaan (shop room) ja 
varastoon (store room). Liiketilassa alkaa tässä vaiheessa olemaan jo 
somistelua (1710 oli jo tila jossa oli 300 punnan verhot).
• Kaunis ostostila saa tuotteen vaikuttamaan paremmalta. Tämä lisää myyntiä statusta 

etsivän keskiluokan parissa…

• Alkaa tulemaan lasikaappeja, peilejä ja houkuttelevaa tuotteiden esillä pitämistä.

• Menestyneet kaupat muuttuvat monikerroksisiksi ja monihuoneisiksi 1700-
luvun loppuun mennessä. Asiakkaan oletetaan vaeltelevan siellä.
• Kauppoihin tulee tuoleja, jossa väsyneemmät voivat istua innokkaimpien katsellessa 

tuotteita...



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Massamyynti alkaa olla käden ulottuvilla mutta massatuotannon 
puuttuminen hidastaa tavarataivaan esiinmarssia…

• 1700-luvun loppupuolella rahatalous ja parantunut 
liikenneinfrastruktuuri pudottavat tavaroiden hintoja ja kohta 
työläinenkin voisi jo ostaa jotain muutakin kuin elämiseen tarvittavia 
asioita...

• Kauppias Matthew Bolton kirjoittaa:
• ”We think of it of far more consequence to supply People than the Nobility

only; and though you speak contemptuously of Hawkers, Peddlars and those
who supply the Petty shops, yet we must own that we think they will do more
towards supporting a great Manufactory, than all the Lords of the Nation”



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Kulutustottumukset alkavat muuttua kansakunnan tasolla 1700-
luvun lopulla.

• Hintasotia käydään ja nyt aletaan ilmoittamaan etukäteen miten hinta 
alkaa heittelehtiä (1779 sokeri). 
• Erilaiset sodat kuristavat tuotteita, koska sodat rahoitetaan lähinnä 

kulutusveroilla, joita valtiot keräävät luksustuotteista.

• Samaan aikaan kansan silmissä välttämättömyyden käsite alkaa 
muuttua. Nyt ruoka ei enää riitä vaan pöytään pitäisi saada 
parempaakin. 1792-93 mellakoissa Ranskassa vaaditaan halpoja 
hintoja esimerkiksi saippualle, sokerille, kahville ja kynttilöille. 
• Isoisän aikana nämä olisivat olleet vain herraskaisten luksusta!



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Kulutuksen (ja kaupan) vallankumouksen salaisuudet ovat työn 
keskittäminen tehtaisiin, toimivat markkinat ja liikenteen infrastruktuuri, 
joka mahdollistaa tuotteiden kuljetuksen kauppoihin.

• 1700-luvulla liikenneinfrastruktuuri kasvaa rajusti:
• Birminghamista lähtevät vaunut (stage coach): 1780 (20), 1815 (100+), 1835 (350+)

• Lontoon taksivaunut: 1793 (350?), 1823 (700+), pienemmissä kaupungeissa paljon 
kovemmat kasvut…

• Joet ja kanaalit Britanniassa: 1660 (1100km), 1720 (1600km), 1830 (5000km).

• Liikenteen helpottuminen muuttaa tukkukauppaa, joka alkaa erikoistua ja 
keskittyy logistiikkasolmuihin.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• 1800-luvun alussa kauppa muuttuu seuraavaan muotoon:

• Kaupunkilaiset käyvät päivittäin, viikoittain tai kuukausittain ostamassa 
tuotteensa kaupoista ja markkinoilta.
• Markkinat olivat alun perin tukkukaupan vastineita. Paikalliset kauppiaat ja 

kyläkaupat ostivat sieltä tuotteita myytäväksi ja ihmiset tulivat markkinapäivinä 
ostamaan torikaupasta.
• Kauppojen määrän kasvaessa torikauppa vähenee ja muuttuu koko kansan halvaksi viihteeksi, 

jossa on myytävää ja syötävää ja halpaa viihdettä.

• Köyhällä maaseudulla toimivat ovelta ovelle myyjät (hawkers and 
peddlars), jotka kulkevat säännöllisiä reittejä pitkin myyden kaikkea 
mahdollista pikkutavaraa kärryistään. 
• Ruokaa saa paikallisesti mutta ”roinasta” on siellä pulaa.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Kaupan seuraava askel on hankkia skaalaetuja keskittämällä ostot yhteen 
ja maksamalla käteisellä.

• Kaupat alkoivat luomaan kauppaketjuja, joissa oli yhtenäinen 
tuotevalikoima 1830-luvulla.
• Britannian yhteiskunta alkoi muuttumaan toden teolla 1800-luvulla massatuotannon 

kaataessa pienet käsityöläistehtaat ja keskittäessä teollisuuden yhä suurempiin 
yksiköihin, ”hungry forties”.
• 1830-luvulla Köyhät alkoivat luomaan osuuskauppoja, joista työläiset voisivat ostaa halvalla.

•  Osuuskauppa mahdollistaa kauppaketjut (multiples eli chain store).

• Britannian yhteiskunta alkoi muuttumaan toden teolla 1800-luvulla massatuotannon 
muuttaessa maan yhä rikkaammaksi ja paremmaksi paikaksi.
• 1860-luvulla Keskiluokka alkoi ostamaan luksustavaroita (teetä) tukussa ostaakseen 

kohtuuhintaista laatua joka lähtöön joka kukkarolle.
•  Osuuskauppa mahdollistaa erikoisliikkeet.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Kauppaketjujen (multiples) ja erikoistavaraliikkeiden kasvun 
kannalta on elintärkeää saada paljon kuluttajia, jotka olisi saatava 
kauppaan kaikin mahdollisin keinoin.

• Seuraava askel on myydä multiplesissa hyvin paljon tuotteita mutta 
rajoittaa valikoimaa ja pitää hinnat kurissa kilpaillen muiden 
kauppojen kanssa erikoistarjousten (price-cutting ja price promotion) 
avulla. Samalla vältetään tavaran makuuttamista varastossa.

• Erikoistarjouksia mainostetaan tietenkin sanomalehdissä, jotta ne 
houkuttelisivat mahdollisimman monta kuluttajaa sisään kauppaan.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Yksittäisen kauppatilan fyysisen koon kasvaminen johtaa sen 
valikoiman kasvuun niin suureksi että lopulta yksi kauppa on 
tavaratalo (department store).

• Tavaratalot kehittyvät 1800-luvun loppupuolella työväestön 
varallisuuden kasvaessa. 

• Tavaratalon ideana on jakaa kauppatila osastoihin, jotka ovat 
eräänlaisia omia erikoisliikkeitä. Nyt edetään kahdella tavalla:
• Tavaratalossa on monta osastoa samassa kaupassa.

• Kauppahallissa on monta kauppaa, jotka myyvät samassa suuressa 
liiketilassa.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Tavaratalojen ja kauppakeskusten kasvu johtaa niiden 
ryhmittymiseen kaupungeissa niin, että mahdollisimman moni 
pääsee käymään niissä.

• Suuria määriä tilaa vaativat kaupat ovat keskustan ostoskadulla (high
street) tai liikekeskustassa (shopping centre).
• 1830 Lontoo on 6.5x10km kokoinen ja köyhinkin pääsee keskustaan 

kävelemällä korkeintaan tunnin.

• Kaupunkien koko kasvaa kuitenkin ja tällöin joukkoliikenne (mass
transit) tulee avuksi. Ihmisiä viedään keskustaan hevosbusseilla (1825 
kaupungissa oli 418 reittiä) ja metrolla (1863).



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Teollinen vallankumous muuttaa kulutustottumuksia kun 
valmisvaatteiden saatavuus moninkertaistuu.

• Alun perin vaatteet tehtiin kotona mutta 1790 löytyy ensimmäiset 
mainokset valmiista vaatteista, jotka sovitetaan liikkeessä ostajalle.
• Tälläistä palvelua on saanut jo ainakin 1730-luvulta alkaen…

• Valmisvaatteet on alun perin tarkoitettu merimiehille, sotilaille ja 
työläisille. 
• 1800-luvun alussa työvaatteita sai jo ostaa helposti kaupoista.

• ”Oikeat vaatteet” olivat kalliita ja mittatilaustyötä, niitä ostettiin kun 
ajat olivat hyvin ja myytiin huonoina aikoina.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Singerin ompelukoneet – ”niin helppo että naisetkin osaavat käyttää 
sitä!?!” – tulivat saataville 1850-luvulla.

• Käytännöllinen ompelukone kymmenkertaisti ompelunopeuden ja 
mahdollisti näin vaatteiden teon varastoon suuria määriä.

• 1823 keksittiin vaatteiden kumittaminen (ne maalattiin kumilla) ja 
1843 keksittiin vulkanisointi, jolloin saatiin nykyaikainen sadetakki.
• Armeijat ostivat sadetakkeja valtavia määriä.

• Samoihin aikoihin keksittiin kumisaappaat.

• 1863 miehille oli jo 334 vaatekappaletta, 1896 720 kpl. 1870 Naisille 
oli 270 eri saapasta, 124 avokasta ja 36 erilaiset kengät.



Kauppapaikat ja kaupankäynti

• Massatuotanto romahduttaa hinnat ja mahdollistaa erilaisten 
vaatteiden tekemisen helposti.

• 1800-luvun loppupuolella keksitään vaatekoot, jolloin voidaan myydä 
postimyynnillä tasalaatuista ja halpaa tuotetta kaikille.

• Kilpailu kiristyy joten luodaan muotilehtiä. Tehdään selväksi miten 
pitää pukeutua ja miten sinua parempi väki pukeutuu....
• ”Illustrated Paris Fashions auttaa” miettimään miten herra ja rouva pitää 

pukea.

• ”What to Work nand What to Buy” kertovat mitä on elämäntyyli, jota sinun 
pidää yrittää saavuttaa.



Sanomalehdet ja viestintä

• Ensimmäinen sanomalehti Britanniassa oli Norwich Post (1701)

• Sanomalehdet saavuttivat pian suuren ja 1760 ainakin 150 eri lehteä oli 
julkaistu 58 vuoden aikana.

• Lehden julkaisutahti oli tyypillisesti kerran viikossa.
• Levikki oli yhteensä 200000 (maassa 3 miljoonaa asukasta)
• Lehden keskimääräinen levikki oli 6000 ja maakuntien pikkulehdissä 200-300 oli 

hyvin tavallinen. Kaupunkien lehtien myynti oli tyypillisesti 2000.
• Sanomalehdillä oli korkea hinta ja näin ollen matala virallinen levikki. 

• Käytännössä levikki oli suurempi sillä sanomalehdellä oli tyypillisesti 20-30 lukijaa ja se 
postitettiin usein maaseudulle tuttaville ja sukulaisille lettavaksi.

• Sensuuria yritettiin 1799 (Seditious Societies Act) mutta käytännössä se 
muuttui pian hampaattomaksi.



Sanomalehdet ja viestintä

• Sanomalehtiä luettiin yhdessä ja samalla keskusteltiin kovasti eri 
asioista. 

• Sanomalehtien lukukerhot olivat tavallisia. Kahvilakerhot (cafe 
society) oli tuolloin sosiaalisen elämän ytimessä, joten kahvilat ja 
sanomalehdet kuuluivat yhteen varsinkin Lontoossa. Niistä sai myös 
kirjoja.

• Maaseudulla ja pikkukaupungeissa  maksullisissa kahvilakerhossa sai 
lukea sanomalehtiä, kirjoja ja tietysti juoda teetä.



Sanomalehdet ja viestintä

• Lehtien myynnin kannalta ongelmaksi muodostui aluksi Britannian 
postilaitos.

• Posti ja lehdet siirtyivät alun perin kärryillä, hevosilla ja kävellen.
• Viestin vienti saattoi viedä säästä riippuen viikon tai pari.
• Posti takasi 10km päivävauhdin, joka nousi vasta 1800-luvulla.
• Posti oli kallis, joten joissain lehdissä jätettiin puoli sivua tyhjäksi, jotta lukija voisi 

kirjoittaa siihen henkilökohtaisen viestin ja tämä kannettaisiin ilmaiseksi perille. 
Henkilökohtaiset palsta on näin vanha keksintö…

• Postin nopeus määräsi uutisten nopeuden. 1810 alettiin lehtiin lisäämään 
lisää uutisia, koska postin nopeus lisäsi uutisen tuoreutta.
• Hevosvaunujen kylkiin alettiin myös lisätä lööppisivuja. Koko kylä kuuli pian uutisen. 

Tämä lisäsi kiinnostusta uutisiin ja näin levikkiä.



Sanomalehdet ja viestintä

• Sanomalehtien asema vakiintui vasta 1700-luvun lopulla kun 
mainostuksesta tuli niiden talouden selkäranka.

• Mainostus mahdollisti levikin laajentamisen ja toisaalta levikki ja 
toiminta-alue mahdollistivat keskiluokan ja käsityöläisten tuotteiden 
ja palveluiden mainostuksen.
• Lääkärit olivat tärkeä mainostajaryhmä.

• Mainoksien tärkein vaikutus oli lehden talouden vahvistuminen 
verrattuna talouden ylä- ja alamäistä riippuvaan lukijakuntaan.
• Lehtien elinikä kasvoi ja yhdessä nopeamman postin kanssa uutisia voitiin 

seurata yhä nopeammin.



Sanomalehdet ja viestintä

• Sanomalehtien myynti vaati kuitenkin lukijakunnan laajenemisen 
työläisiin ja talonpoikiin.

• Käytännössä suurin ongelma oli lukutaidottomuus. Käytännössä 
lukutaidottomuuden oikeaa määrää ei tiedetä mutta on arvioitu että 1760 
lukutaitoisia oli 60% miehistä ja 40% naisista.
• Kaupungistuminen lisäsi lukutaidon vaatimusta. Useampi työ ja tehtävä vaatii 

lukemista.
• Kaupankäynti ja velanotto, sekä lainat vaativat lukutaitoa.
• On kristillinen hyve opettaa ihmisille lukutaito, jotta he osaavat lukea raamattua.

• Käytännössä lukutaidon määrä kasvoi tasaisesti koko 1700-luvun ja vuonna 
1800 75% miehistä osasi lukea. 13.8% kaikista työväenluokan lapsista oli 
sunnuntaina koulussa.



Sanomalehdet ja viestintä

• Sanomalehtien levikki kasvoi 1800 ja 1830 välillä 16M  30M vaikka 
väestö oli vain 10.5M  16M.

• Levikkien kasvu oli yhtä suuri. 1830 Lontoossa oli 7 lehteä, jotka myivät 
keskimäärin 28K. 132 maakunnallista lehteä myivät keskimäärin 1K.
• 1840-luku oli juoru- ja skandaalilehtien kulta-aikaa mutta ne tuhoutuivat pian 

oikeiden lehtien puristuksessa.

• Lehdet alkoivat erikoistua:
• Laatulehdet myytiin kunniallisille keskiluokan ihmisille
• Skandaalilehdet myivät työväestölle skandaaleja, sensaatioita…

• 20% oli koti- ja ulkomaan oikeita uutisia (ulkomaan uutisia oli ehkä 1% paitsi sodan aikana), 
50% oli sensaatioita ja muuta roskaa. 1800-luvun kuluessa skandaalien määrä vain kasvoi ja 
uutiset loppuivat käytännössä kokonaan.



Sanomalehdet ja viestintä

• Sanomalehtien kilpailun kiristyessä alettiin niissä julkaista seksiä ja 
väkivaltaa täynnä olevia jatkokertomuksia.

• Usein lehden jatkokertomuksen taso saattoi olla erona lehden konkurssin ja 
menestyksen välillä.

• Toinen kisa käytiin maakuntalehtien ja Lontoon lehtien välillä.

• Lontoolaiset lehdet olivat usein kalliimpia mutta niiden levitysnopeutta 
nostamalla voitiin kilpailla paikallisten uutisten kanssa. 

• Paikallislehdet vastaavat urheilulla. Ihmiset haluavat tietää miten 
paikallinen urheilujoukkue pärjää, joten tulosten uutisoinnilla on 
luonnollinen kysyntä ja tähän on valtalehtien vaikea vastata. 



Sanomalehdet ja viestintä

• Lopulta tehtiin urheilulehtiä kuten ”An Historical Record of all Horse
matches Run” (1729) ja ”The Racing Calendar” (1761).
• Urheilussa tiedon nopeus on elintärkeä ja 1872 saatiin lehti, joka kertoi 

nyrkkeilyottelusta vain kuudessa tunnissa!

• Urheilun toinen tärkeä asia on tietää miten asiat menivät ”blow by blow” ja 
siksi kysyttiin eri kilpailujen nähneitä kirjoittamaan lukijakirjeitä, joissa 
kuvattiin mitä tapahtui. (1840-luvulla Bell’s Life and Sporting Chronicle”)

• Työväestö oli urheilulehtien suurkuluttaja ja niiden suosio oli valtava 1870-
luvulla. 
• ”Oikeat uutislehdet” joutuivat myös kertomaan urheilusta, lopulta niissä oli jopa 

urheilusivujakin (1816 alle yksi lehdessä, 1880 monia sivuja)



Sanomalehdet ja viestintä

• Aikakauslehtien määrä räjähti 1800-luvulla ja vuonna 1850 pelkästään 
Lontoossa oli yli 100 aikakauslehteä.

• Viikoittaisten aikakauslehtien levikki oli 2.9M ja suosituin kaikista oli ”The
Penny Magazine” (200K).
• Lehden idea oli ihmisten sivistäminen kertomalla sanoin ja kuivin ulkomaista, 

tieteestä & tekniikasta ja sekä historiasta.

• Naisten perhelehdet seurasivat pian perässä ja ”The Family Magazine” oli 
erittäin suosittu perhe-elämää suosivassa viktoriaanisessa ajassa.
• Muotilehdet seurasivat perässä ja ”La Belle Assemblee” (1806) oli tyypillinen lehti 

myyden naisille suunnattua tyyliä. Lehdessä itsessään ei juurikaan ollut mainoksia 
mutta joka kuu tuli iso lätty täynnä mainoksia, josta löydät varmasti mistä olet 
unelmoinut…

• Jakamalla lehdet hinnan ja ostajakunnan mukaan tuli kaikista näistä 
lehdistä ajan myötä nykyaikaisia lifestyle julkaisuja.



Sanomalehdet ja viestintä

• Sanomalehtien teknologiakin kehittyi.

• Käsipainossa tehtiin 250 sivua tunnissa mutta mekaaninen painokone 
väänti 1800 (1806), 4000 (1826) ja 20000 sivua tunnissa (1857).

• Kuvat olivat mahdollisia 1800-luvun loppupuolella mutta niiden hinta 
oli niin suuri että lehdellä täytyi olla suuri levikki.



Kirjallisuus

• Kirjojen lukeminen kasvoi yhtä mittaa sanomalehtien ja aikakauslehtien 
lukemisen kanssa.

• Alun perin kirjat painettiin ja myytiin Lontoossa ja ylijääneet kirjat tarjottiin 
sitten pienemmille paikkakunnille.
• Kirjoista tehtiin vain harvoin uusia painoksia, koska myynti oli pieni (useimmiten 

muutama sata tai pari tuhatta)
• Kirjamyynti oli niin pientä että kirjakaupalla ei ollut taloudellista merkitystä ennen 

vuotta 1800.
• Kirjoja ostivat vain muotitietoiset trendipellet ja erittäin rikkaat. Kirjasto on 

varallisuuden todellinen merkki.

• Kirjakauppiaita oli Britanniassa 200 (50:ssä kaupungissa) vuonna 1700 ja 
1000 (300:ssa kaupungissa) 1800.
• Käytännössä kirjastoon sai lisäystä parhaiten lontoolaiselta kirjakauppiaalta.



Kirjallisuus

• Kirjakaupan kannalta merkittävin muutos oli kahvilakulttuuri, joissa oli 
kukoistavat kirjastot ja vilkas keskustelukulttuuri.

• Tyypillisessä kahvilakerhossa oli 12 henkeä ja kirjat kiersivät kädestä käteen niin 
että kaikki lukivat ne. Sitten keskusteltiin.
• Yhdessä kerhossa oli 60 kirjaa (erään listan mukaan), ehkäpä 2-3 kirjaa per jäsen?
• Lontoossa oletettiin olevan 500 kahvilakerhoa vuonna 1840, koko maassa oletettiin vuonna 

1821 olevan 600 kerhoa.
• Kerhoissa oli jäsenmaksu, joilla ostettiin lisää kirjoja.

• Seuraava askel oli jäsenmaksuilla toimiva kirjasto, jossa oli satoja, jopa tuhansia 
kirjoja. 
• Kirjastot olivat todella suosittuja kylpyläkaupungeissa, koska lainaajalistoja katsomalla saattoi 

tutustua ketkä merkittävät henkilöt olivat kaupungissa. Oi tuota juorupotentiaalia… 

• Naisilla ei ollut asiaa kahvilakerhoihin, joten naisten lukeminen keskittyi kotiin. 
Ehkäpä 10% kirjastojen jäsenistä oli naisia.



Kirjallisuus

• Lehtien tasaisesti kasvava suosio tarkoitti, että kirjoittajille alkoi 
avautua kaupallinen ura.

• 1830-luvulta eteenpäin kirjoitettiin paljon 8-sivun roskanovelleja 
(”blood-and-thunder” tai ”penny-bloods”). 
• Hyvin suosittuja, noin 90% kirjamyynnistä oli täyttä roskaa. Kirjat oli kirjoitettu 

surkeasti mutta lukijatkin olivat puolilukutaidottomia.

• Väkivaltarikollisuus, (goottilainen) nykykauhu ja seksi myivät hyvin

• 1840 saavutettiin 14000 lipareen myynti (”Angela the Orphan; Or Bandit 
Monk of Italy”)



Kirjallisuus

• Chapbookit olivat pitempiä 24-sivuisia pamfletteja.

• Chapbook oli 1700-luvulla alun perin lapsille suunnattu satuja ja 
tarinoita (Robin Hood, Jaakko ja Pajunvarsi yms) sisältävä pikkutarina.

• 1800-luvun puolessa välissä siitä tuli sensaatiomainen ”tositarina”, 
jossa oli kuvia vähäpukeisista naisista ja julmista rikoksista. Niin ja joku 
tarinakin kai seassa. Näistä käytettiin nimeä ”broadsheet” ja niitä 
myytiin kaduilla suurella melulla.
• Lontoossa oli 250 chapbookien julkaisijaa
• Esim: ”The Trial and Execution of the Burkers for Murdering a Poor Italian 

Boy!” (1928) Juttu perustui ainakin siteeksi oikeaan rikokseen.
• Myynti saattoi nousta jopa 250K kappaleeseen.



Kirjallisuus

• Kirjallisuuden todellinen räjähdys tuli painotekniikan muuttuessa, 
kun kirjoja voitiin sitoa koneellisesti.

• Sidottu kirja kestää lukemista paremmin ja se voidaan tehdä nopeasti 
koneellisesti. Tämä yhdessä painokoneiden kehityksen myötä 
mahdollistaa kirjojen hinnan romahduksen.
• Kirjan sitojia Lontoossa: 600 (1830), 1545 (1860) ja 7754 (1861)

• 1842 Muddle alkaa myydä halpoja (ja sisällöltään hyvälaatuisia) 
romaaneja keskiluokalle. Hän ottaa 1850 2500 kpl painoksia ja 1858 
myy yli 100K kirjaa vuodessa. Muut seuraavat perässä… 



Kirjallisuus

• Rautatiematkustuksen yleistyminen muuttaa lopullisesti lukutottumuksia, 
koska junamatkalla voi lukea kirjaa tai sanomalehteä.

• Rautatieliikenteen määrän kasvaessa keskiluokka ja lopulta työläiset alkavat lukea 
matkustaessaan. Rautatiematkat: 24.5M (1842), 43.8M (1846), 250M (1865), 
500M (1875) ja 900M (1890)

• Keskiluokan lukutottumukset ovat parempia kuin puolilukutaidottomien 
työläisten tai rikkaiden kirjansnobien. Nyt tarvitaan paljon kirjoittajia.
• Tarinat olivat aluksi koottuja tarinoita ja novellikokoelmia mutta myöhemmin alkaa kiinnostus 

julkaista nykykirjallisuutta romaanimuodossa. Samalla mahdollistui pitkien 
romaanitrilogioiden kirjoittaminen sekä kaikenlaisten aiheiden käsittely.

• Samaan aikaan pitkät jatkokertomukset yleistyivät. Moni myöhäisempi romaani oli alun perin 
julkaistu sanomalehden tai aikakauslehden jatkokertomuksena. Tämä perinne jatkui ainakin 
1960-luvulle asti.

• Kirjallisuus myös kertoi paikoista ja aiheista ja kansoista, joista ei aikaisemmin ollut mitään 
käsitystäkään. Tämähän alkaa kutkuttaa ja kaukokaipuu iskeä…



Lomamatkailu

• Teollinen vallankumous muutti vapaa-ajan käsitteen täysin vanhasta 
maaseutuyhteiskunnasta kulutusyhteiskuntaan siirryttäessä.

• Vanhassa elämäntavassa vapaa-aika perustui vuodenaikoihin ja oli 
luonteeltaan yhteistä. Koko kylä vietti vapaa-aikaa tai teki työtä yhtä 
aikaa.

• Kaupungistuminen ja teollisuuden nousu loivat yksilöllisen 
elämäntavan, jossa ihmiset seurasivat työpaikkansa aikoja. Jokainen 
käytti nyt vapaa-aikansa niin kuin parhaaksi katsoi perheensä kanssa.

• Ennen ainoastaan rikkailla oli ollut varaa (ja sosiaalinen tarkoitus) olla 
”idle”, nyt saman tavoittelu laajeni myös muihin kansanosiin. Tätä 
kyllä paheksuttiin.



Lomamatkailu

• Siirtyminen teollisuusyhteiskuntaan muutti myös työaikoja, koska 
lomapäivien määrä romahti mutta samalla myös päivittäisten työtuntien 
määrä laski.

• Lomapäivät muuttuivat perinteisistä kirkollisista pyhistä uusiksi.
• Joulu muuttui työpäiväksi ja uutena vuotena piti tehdä työtä. Parlamentin päätökset 

myös loivat uusia ja outoja lomapäiviä.
• Lomapäivät Bank of Englandissa: 47 (1700-luku), 44 (1801), 40 (1825), 1830 (25)

• Työpäivän pituus lyheni: Tyypillisesti 10t palkkatyötä ja 2t ruokatunteja
• Käsityöläisillä 10 tunnin päivä (1720), sama laajeni kirjanpainajiin (1830)
• 1867 maassa oli 60tunnin työviikko, käytännössä lauantaityöpäivä lyheni pikkuhiljaa. 

Kaupat pidettiin auki hyvin pitkään, jotta työläiset pääsivät ostamaan…
• Pitkät työpäivät olivat pian ainoastaan vuorotyössä (tehdastyö).



Lomamatkailu

• Vapaa-ajan vietto alkoi muuttua matkailuksi vasta 1800-luvulla, 
koska 1700-luvulla liikkuminen oli hyvin vaikeaa ja kallista. 

• Matkustus tuli mahdollisiksi paremman väenkin keskuudessa vasta 
vaunukyytien tullessa mahdollisiksi…
• Karttoja ja matkaoppaita ei juurikaan ollut (tarvittiin painatus)

• Hevoskärryillä matkustus oli epämukavaa 

• Matkustus ja siirtyminen omasta kodista muualle oli ”painajaismainen ajatus” 
monelle ihmiselle.

• Parhaimmillaankin matkaseurueet olivat pieniä (herttualla oli vain 9 palvelijaa 
ja maalari Walesin matkalla).



Lomamatkailu

• 1700-luvulla paremman väen kartanot alkoivat laajentua, nykyaikaistua 
ja muuttua edustusasunnoiksi.

• Tämä mahdollisti vieraiden kestittämisen kunnolla ja kodin merkitys 
perheen turvana jäi vähäisemmäksi.
• Valokuvagalleria on tärkein osa taloa, koska näin voidaan esitellä mannermaan 

matkoilla kerättyä taidetta (ja omaa sukua) olematta moukka.
• Kirjastot ovat varallisuuden merkki samoin kuin naisille tarkoitetut musiikkihuoneet.
• 1800-luvun puolella osa kartanoista alkoi ilmoittaa kirjoissa mitä sieltä löytyy.

• Aateliset alkoivat odottaa saavansa vieraita ja esim Chatsworthin kartano 
oli auki 2 päivänä viikossa. 
• 1700-luvun lopun aatelinen matkusti yleensä ympyrän, jossa hän lähti ja palasi 

samaan asuntoon(sa) kiertäen kartanoita, joista oli kuullut tai lukenut.



Lomamatkailu

• Kartanomatkailun säännöt olivat kirjoittamattomat mutta kaikille selvät:
• Vieras saapuu kartanon maille ja lähettää palvelijan tuomaan käyntikortin 

pyytäen lupaa vierailla.
• Ellei herra ole täysin hävytön, saa hän tavallisesti luvan…

• Vieraalle yleensä esitellään koko talo ja kaikki sen huoneet.
• Rouva saattoi lähteä juuri sopivasti käyskentelemään kartanon mailla vieraan tullessa 

hänen makuuhuoneeseensa tai jäädä halutessaan viihdyttämään vierasta.

• Matkailun lisääntyessä moinen kohteliaisuus jäi kuitenkin vähemmälle sillä 
väkeä saattoi lapata kyllästymiseen asti.
• 1784 Horace Walpole otti tavaksi pyytää saapumispyynnön etukäteen kirjallisena, 

jolloin se voitaisiin sopia kiinteäksi päiväksi viikossa ja seurueen koko määrätä.
• 1800 keskiluokka alkoi olla suurempi ja suurempi osa matkailevaa yleisöä.

• Samalla matkailijan neuvoista loppuivat metsäasumisen vinkit…



Lomamatkailu

• Parantuva tieverkko ja rautatiet mahdollistivat massamatkailun, 
jonka ympärille kasvoi oma kaupanalansa.

• Pro tip: Näin luot turistirysän
• Kansallisromanttisissa kirjoissa ylistetään alueen luonnonkauneutta.

• Aateliston mahtavien kartanoiden ylellisiä sisustuksia juorutaan.

• Tieverkon parantuessa joku käy alueella ja kirjoittaa matkakirjoja ja 
matkaoppaita. Se ei ole kovinkaan vaikeaa eikä enää kallistakaan.
• Junien yleistyttyä se on jopa halpaa.

• Odotellessasi osta ”skottilaisvaatteita” tai matkaajalle sopivaa tweediä olevat 
hyvät vaatteet. Lontoo on täynnä kauppoja, joista niitä saa (1854).
•  Nyt sinäkin voit mennä tutustumaan Lake Districtille, Walesiin tai Skotlantiin!



Lomamatkailu

• Pakettimatkailu oli seuraava askel yhä suuremman matkailumäärän 
saavuttamiseksi.

• 1827 aloitettiin koululaisten matkat lähikartanoihin. Tätä ideaa 
laajentamalla voitiin saada yhä enemmän keskiluokkaa matkalle.
• Matka tarjottiin 1840-luvulta eteenpäin yhtenäisenä pakettina, johon kuului 

junaliput ja majoitus. Tarvitsi vain ostaa lippu. Myynti oli hyvä: 500 jo 
ensimmäisenä vuonna (1846). Vuoteen 1860 mennessä yksi tällainen 
matkatoimisto oli jo myynyt 50K Skotlannin pakettimatkaa.



Lomamatkailu

• Matkailun toinen puoli on majoitus, jonka on hoidettava suuri määrä 
turisteja keskellä maaseutua.

• Tähän asiaan tarvitaan hotelli ja Britannian ensimmäinen rautatiehotelli 
keksittiin 1839. 
• Ideaa laajennettiin niin, että rautatieyhtiöt rakennuttivat hotelleja matkustajilleen 

lähinnä lomakohteissa. 
• 1893 Britanniassa oli 93 rautateiden omistamaa hotellia.

• Vaihtoehto hotellille oli olla pelkästään päivämatkalainen (day tripper), joka 
tulisi aamuksi perille ja lähtisi illalla kotiinsa. Tämä oli halpaa ja se sopi 
työläisille.
• Lontoo – Brighton lomareitillä kulki 1835 jo 117K tällaista lomapäivän viettäjää. 1853 

73K viikossa ja 1862 132K päivässä.



Lomamatkailu

• Brighton oli kylpyläkaupunki ja jo vanhastaan Kuningas ja muu 
parempi väki sekä sosiaalisesti nousukkaat olivat nauttineet 
hiekasta ja auringosta.

• Kylpemisellä oli vanhastaan ollut parantava vaikutus. Kylpeminen 
meressä oli monille uutta ja todella suosittua. 
• Bathin ja muiden rannikon pikkukaupunkien väestö räjähti turistien vuoksi 

(6.6K (1750)  33K (1800)).

• Höyrylaiva mahdollisti turistien liikkumisen meritse ja rannikkolaivoista tuli 
pian suosittuja. Rannikkolaivat olivat käytössä 1960-luvulle asti.



Lomamatkailu

• Uiminen meressä tuli suositummaksi 1840-luvulta eteenpäin.

• Aluksi miehet ja naiset olivat erikseen:
• Ilman elastista vyönauhaa miesten uimahousut (tietysti ranskalainen keksintö) 

eivät pysyneet päällä.

• Ranskalaiset keksivät nykyaikaisen uimapuvun 1870-luvulla, jota aluksi 
käyttivät vain miehet.

• Naisilla oli kaksiosainen puku, eli takki ja ”haaremihousut”.

• Pikkuhiljaa uiminen yhdessä muuttui hyväksyttävämmäksi.

• Pian tajuttiin että pelkkä kylpeminen ei riitä, tarvittiin viihdettä kuten 
teattereita, sirkus jne…



Spektaakkeli

• Spektaakkeli on viihdettä, jossa ihmiset näkevät outoja ja ihmeellisiä 
asioita.

• Käytännössä illanvietto muuttui 1700-luvun kuluessa koneiden ja laitteiden 
kehittyessä:
• Eidophusikon oli kellopelisoittaja, joka tarjoaa musiikkia ilman soittajaa (1782).
• Pienoismalliarkkitehtuureja merkittävistä asioista: Pariisi, Vesuvius, Rooma… (1785)
• Käynti merkittävissä turistinähtävyyksissä paikan päällä (1711 ja hyvin suosittua 

1800-luvun alkupuolelta lähtien).
• Shakespeareen liittyvät asiat olivat hyvin suosittuja.
• Lontoon nykyiset turistirysät perustuvat 1800-luvun turismiin: ”Armory, Tower of London”, 

”National Gallery”, ”British Museum” ja ”Westminster Abbey”.

• Teollisuusturismi kasvoi 1830-luvulta eteenpäin ihmisten ihmetellessä nykyajan 
hömpötyksiä: metro, jättilaivat, paperitehtaat…



Spektaakkeli

• 1800-luvulle tultaessa keksittiin yhä ihmeellisempiä spektaakkeleja.

• Panoraamapiirros ja myöhemmin -valokuva oli erittäin suosittua 
viihdettä 1800-luvun ensimmäisistä vuosista alkaen.
• Panoraamoja tehtiin sekä suurista tapahtumista (Waterloon taistelu 1815) 

että jännittävistä ihmeellisistä paikoista (Pyramidit).
• Panoraamojen lisäksi olisi kiva nähdä oikeita (tai jäljennöksiä oikeista) 

ihmeellisistä asioista. Tästä tulee hyvin suosittua ja se johtaa kahteen 
suuntaan:
• 1) ”Oikeat” museot syntyvät 1790-luvulla.
• 2) Vahakabinetit syntyvät, koska Waterloon voiton jälkeen Antikristus Napoleon I:stä 

tehtiin paljon vahapatsaita ja museokappaleita. 1825 Waterloon museo oli hyvin suosittu 
ja tällaisia vetonauloja tehtiin koko ajan lisää.



Spektaakkeli

• 1830-luvulla ”tieteellinen spektaakkeli” keksitään ja erilaisia 
tiedekeskuksia syntyy kansan iloksi kiitos Kuningattaremme 
aviomiehen -Prinssi Albertin- kiinnostuksen alaan.

• Spektaakkelit alkoivat alun perin tiedeluentoina 1800-luvun alussa 
mutta ihmeelliset tekniset vempaimet ja sähkö ja muut hömpötykset 
pian ohittivat luennot.

• Toisaalta tekniikan kehittyminen lisäsi myös kaikkien spektaakkelien 
teknistä puolta: Leluhevoset, savut, äänet tulivat mukaan esityksiin…
• 1823 kaupalliset ilotulitusnäytökset alkavat…

• ”Pleasure garden” eli spektaakkelien järjestämistä osana suurempaa tivolia.



Spektaakkeli

• Työväkikin haluaa huvitella ja ainakin periaatteessa samalla tavalla 
kuin parempi väki mutta heille viihde tarjotaan yksinkertaistettuna.

• Työväen suurta hupia on kiertävä sirkus, jossa on kaikenlaisia 
ihmeellisyyksiä kuten epämuodostuneita ihmisiä ja eläimiä.
• Esitykset yleensä kiersivät kaupungista toiseen.

• Suurimmat sirkukset (Sanger’s Circus vuonna 1870) oli 230 työntekijää, 12 
kamelia, 11 elefanttia ja 160 hevosta.



Spektaakkeli

• Kaupunkien markkinat olivat hitaasti kuolemassa, mutta 1850 niitä 
järjestettiin vielä viikoittain eri paikoissa jonkin kaupungin lähellä.

• Stepneyn pääsiäismarkkinoilla oli 200K kävijää.

• Markkinat olivat muuttuneet ruokamyynnistä nyt pelkäksi viihteeksi:
• Teatteria, klovneja, sirkus, näytöksiä….

• Markkinat järjestettiin tyypillisesti 2 kertaa vuodessa per paikkakunta.



Teatteri

• Brittiläinen teatteri oli radikaalia kansankiihotusta vuoteen 1968 
asti, jolloin teatterin ennakkosensuuri lopetettiin Britanniassa.

• Teatteriesityksen esittäminen oli luvanvarainen vuoteen 1843 asti ja 
ennakkosensuuri oli tullut voimaan 1737. Tämä oli kaikki HYVÄ ASIA, 
sillä teatteri oli 1800-luvulla silkkaa anarkiaa ja poliisi iski ja lopetti 
esityksiä solkenaan.
• Teatterin promoottorit järjestivät yksityisiä näytöksiä, joita lait eivät koskeneet 

(mutta tämä puolestaan maksoi).

• Lontoon ulkopuolella teatteri järjestettiin yleensä osana markkinoita mutta 
myöhemmin paikallisviranomaiset antoivat vuoden mittaisia lisenssejä.



Teatteri

• 1800-luvun kaupungistuminen lisäsi kävijöitä ja teatteri 
nykymuotoinen teatteri alkoi kukoistaa.

• Teatterin perusongelma 1700-luvulla oli maksavan yleisön puute. 
Ilman kaupunkilaisia ei teatteri yksinkertaisesti pystynyt maksamaan 
laskuja. Kaupungistuminen muutti pelin säännöt täysin:
• Lontoon teatterirakennus koko kasvoi 400 (1730), 2500-3000 (1800)

• Lontoon teatterit ovat nykyään saman kokoisia.

• Varsinkin rantakaupungit halusivat viihdettä, jota teatteri toi.



Teatteri

• Teatteri jakautui pian kahteen kastiin: hyväksyttävään teatteriin ja 
puolilaittomaan tanssi/lauluteatteriin.

• Hyväksyttävässä teatterissa esitettiin ennakkoon sensuroituja näytöksiä ja 
ne alkoivat pikkuhiljaa muuttua keskiluokan huviksi.

• Puolilaittomissa esityksissä, joita ”minor theatre” esitti show oli 
periaatteessa nykyaikainen cabaret:
• Laulua, burletta, melodraamaa ja laitonta draamaa.
• Teatteriryhmät esiintyivät usein myös ravintoloissa: ”free and easies” tai ”cock and 

hen clubs”

• 1830 Lontoossa oli vielä 150+ ”penny gaffs” teatteria ja esityksiä oli 9 
illassa. Alle 16 vuotiaat katsoivat teoriassa Shakespearea mutta 
käytännössä roskaa…



Teatteri

• Katsojien määrän kasvu muutti samalla teatteriesityksien määrää.

• Alun perin katsojamäärien ollessa pienet yhtä esitystä saatettiin 
jatkaa pari viikkoa, 20 iltaa oli todella hyvä tulos. Väestömäärän 
kasvaessa esitystä voitiin jatkaa periaatteessa loputtomasti ja 
teatterin taso kasvoi kun esityksiä ei tarvinnut vääntää joka viikko.
• Vaatteet, harjoittelu yms yksinkertaistuivat ja teatterin hintoja voitiin laskea.
• 1860-luvulla 11 esitystä kesti 200 yötä ja 6 esitystä yli 300 yötä.

• Samalla teatteri alkoi ammattimaistua myös Lontoon ulkopuolella. 
Kiertävät teatterit jakautuivat kahteen ryhmään:
• 1) Vanhan koulun markkinoilla kiertävät ryhmät
• 2) Lontoon teatterin ulkopuolella kiertävä seurue, jota johdettiin Lontoosta.



Teatteri

• Pantomiimi keksittiin 1700-luvulla ja siitä tuli suosittu uusi 
teatterimuoto 1800-luvulla.

• Pidettiin aluksi lasten teatterina mutta taiteellisen ammattitaidon 
kasvu 1830-luvulla johti siihen, että aikuisetkin arvostivat sitä.
• Hahmoista osa (harlekiinit) lähes katosivat 1800-luvulla ja juoni muuttui 

tärkeämmäksi.



Teatteri

• 1830-luvulla teatteriteknologia parani, kun taustaverhot keksittiin. 

• Samalla voitiin luoda kohtauksilla tausta. Kaasu ja myöhemmin sähkö 
mahdollistivat näyttämön valaisun (1837) ja väriefektit (1820).
• Jättinäyttämöillä saattoi olla jopa 10000 lamppua.

• Hissi mahdollisti katoavat ja esiin tulevat hahmot.

• Eläimiä käytettiin usein tehosteina mutta pullonkaulaksi muodostui asiansa 
osaavien eläintenkesyttäjien pula.

• 1800-luvun loppupuolella erikoistehostepelleily muutti koko näytöksen 
tehostepuuroksi ja juoni ja tarina saattoivat jäädä täysin kaiken shown
varjoon. Tämä kyllä myi kuin häkä mutta blockbuster teatteriin sisältyi 
riskejä…



Teatteri

• Teatteri ja kauppiaat löivät pian kättä päälle.

• Kaupoista saattoi ostaa mukavasti teatteriliput ja teatterien esityksien 
päättyessä niistä saattoi mukavasti siirtyä tavarataloihin juomaan 
teetä ja juttelemaan näytöksestä. Kas kummaa, asiakkaat suorastaan 
kävelivät sisään…
• Teatterin asut tulivat kaupoista, jotka näin mainostivat naisille tuotteitaan 

(product placement).

• Teatterin tasoa ja mielenkiintoisia näytöksiä ruodittiin myös 
teatteriarvosteluissa, joissa kerrottiin kaikki tehosteet, 
näyttelijättärien asut ja juonipaljastuksia (spoilerit).



Teatteri

• ”WHY NOT SPEND A DAY IN SELFRIDGES?”

• Vuonna 1913 oli täysin mahdollista paremman väen kotirouvalle…

• 1) Lähteä keskustaan metrolla

• 2) Juoda hyvää teetä mukavassa kahvilassa (ja 1913 The Queen’s
Theatressa, joka oli nimenomaan mainostettu naisten valtakuntana)

• 3) Käydä teatterin päivänäytöksessä (matinea) ystävien kanssa.

• 4) Juoda teetä ja syödä leivos tavaratalossa

• 5) Shoppailla tavaratalossa

• 6) Ja matkustaa kotiin ennen aviomiehen saapumista töistä…



Musiikki

• Britannian musiikillinen anti maailmalle oli hyvin vähäinen.

• Ennen vuotta 1800 ei juurikaan järjestetty julkisia konsertteja. 
• Tyypillisesti alueella yksi tapahtuma, joka oli 2-3 päiväinen.

• Musiikkiharrastus keskittyi kerhoihin (miehille) tai koteihin (naisille).
• Kerhot olivat vilkkaita koko 1700-luvun.

• Kerhot alkoivat myymään lippuja esityksiinsä ja näin konserttimusiikki 
alkoi pikkuhiljaa kasvaa. 
• 1770 lisättiin ohjaajan nimi ja 1790 koko esitysryhmä avustajineen mainittiin.



Musiikki

• Lippumyynnin kasvu johti ammattimuusikon ammattikunnan 
syntyyn.

• Tähän oli hyvä syy, koska useimmat esiintyjät olivat yläluokan 
harrastelijoita.
• 1799 Salisburyssa oli ammattimuusikoita, joille maksettiin 100 puntaa.

• Euroopassa ammattimuusikoiden tärkein työpaikka oli kuninkaiden 
suosima ooppera jolla oli paljon aatelismesenaatteja.
• Britannian hovi oli pieni (1500 henkeä versus Versailles 10000 vuonna 1740) 

ja kuningas ei ollut kiinnostunut musiikista toisin kuin Euroopan 
pääkaupungeissa. Oopperatuotanto oli siksi vähäinen.



Musiikki

• Britannian musiikin kasvu lähtikin kaupallisesta populaarimusiikista 
(kamarimusiikki).

• Hoveihin keskittyneen musiikin kääntöpuoli oli sensuuri ja tarve 
nuolla mesenaattia. Lontoo alkoi pikkuhiljaa houkutella taiteellista 
vapautta kaipaavia muusikoita.

• Konserttimusiikki oli hyvin kausiluonteista. Talvella oli paljon esityksiä 
sisällä ja kesäisin järjestettiin tapahtumat puistoissa (Vauxhall
Gardens oli hyvin suosittu).
• Musiikin kuluttajina olevat liikemiehet tajusivat pian että musiikilla voi tehdä 

rahaa…



Musiikki

• Nykyaikainen piano keksittiin 1700-luvulla ja siitä tuli äkkiä erittäin 
suosittu keskiluokan keskuudessa.

• Pianojen myynti ja nuottien myynti kasvoivat käsi kädessä. 
• Pianoja myytiin tuhansia vuosittain 400 (1802)  4000 (1820).

• Lontoossa oli musiikkiliikkeitä, jotka myivät soittimia ja nuotteja: 12 (1750), 30 
(1794) ja 50 (1824).

• Nuottimyynti ja musiikki muuttuivat pian eri genreihin. Löytyin niin perinteisiä 
kansanlauluja, nykymusiikkia ja klassikoita.

• Massatuotanto teki pianosta halvan 1800-luvun puolesta välistä 
eteenpäin ja se löytyi joka nurkasta ja talosta...



Musiikki

• Halvat soittimet ja nuottien helppo saatavuus mahdollistivat musiikin 
käytön räjähdysmäisen kasvun

• Ammattimuusikoiden määrä räjähti 1800-luvulla.
• 1840-luvulla Lontoossa järjestettävien konserttien määrä kolminkertaistui.
• 1865 yksi firma kiersi 70 kaupunkia 60:ssa päivässä ja teki 120 konserttia.
• Muusikoiden lukumäärät: 7000 (1840)  50000 (1930)

• Vuonna 1900 142 musiikkifestivaalijunaa kuljetti kansaa erilaisille 
musiikkifestivaaleille.

• Vuonna 1865 avattiin 2000 paikkainen musiikkitalo Lontoossa.

• Musiikkia saatiin myös pienempiin kaupunkeihin.
• 1850 useimmissa kaupungeissa oli musiikkisali.



Musiikki

• Lopulta musiikkia saatiin työväestönkin korviin.
• Vuonna 1850 arvioitiin, että Liverpoolissa oli 33 pubia, jotka vetivät yli 100 

henkeä. Näin 70% perustui amatöörimusiikkiin ja 30% käytti 
ammattimuusikkoryhmiä viihteenä.
• Musiikki lähinnä pianoista.
• ”Gin palace”  ”singing saloon”

• 1870 raivattiin tilaa esityksille ravintoloihin ja yökerhoihin. Nyt siellä alkoi 
olemaan musiikki- ja tanssiesityksiä osana illanviettoa.

• 1890 keksittiin standup esitys, jossa laulettiin tuhmia lauluja ja kerrottiin 
tuhmempia vitsejä.

• Periaatteessa esityksissä paremmallekin väelle oli näitä elementtejä ja jako 
korkeaan ja matalaan viihteeseen alkoi vasta 1900-luvulla…



Taide

• 1760-luku muutti maalaustaiteen statusta Britanniassa rajusti.

• Tuolloin perustettiin taideakatemia, joka järjesti sekä avoimia 
taidenäyttelyitä että taidekilpailuja. Samalla syntyivät ensimmäiset 
kaikille avoimet taidemarkkinat.
• Tätä aikaisemmin taidetta oli nähty käymällä paremman väen kartanoissa, 

koska kuninkaat eivät esitelleet taidettaan eikä kirkoissa ollut mahtavaa 
taidetta. 

• Taiteilijat esittelivät yleensä taidettaan studioissaan vain omille asiakkailleen.

• Taidenäyttelyt olivat siis harvinaisia ja vain pienille piireille.



Taide

• Aatelisto hankki taiteensa ulkomailta – lähinnä Italiasta ja Ranskasta- koska 
antiikki ja suuret mestarit olivat tärkeitä.

• Brittiläinen taide perustui mesenaatteihin (patron), joka hankki taiteensa hyväksi 
näkemiltään taiteilijoilta.
• Taidetta sai näppärästi matkailemalla Euroopassa: Grand Tour.

• Diletanti kerho perustettiin 1734 taiteen arvostamiselle, joka keskittyi ajan kuvan 
mukaan taiteen edustamiin asioihin.
• Kaikessa taiteessa on ymmärrettävä että taiteilija on pelkkä työmies ja mesenaatti on se, 

jonka luo taideteoksen määräämällä mitä sen on kuvattava ja olemalla näin osa sen luomista. 
• Mesenaatti voi siksi muuttaa taidetta täysin haluamaansa suuntaan, koska hän on teoksen todellinen 

tekijä.

• Tämä tosiasia koskee kaikkea tuon ajan taidearvostelua ja yleistä ajattelutapaa.
• Ja jo tuolloin arvostelijoita ei ymmärretty…



Taide

• Taiteen arvostusta alettiin nostamaan keksimällä idea että taide olisi 
arvokasta taiteena ja taiteilija olisi näin luova henkilö eikä 
pensselinpyörittävä käsityöläinen.

• The Royal Academyn Joshua Reynoldsin johtajan ajatus oli näin lisätä 
taiteen arvostusta. 

• Samalla hän ideoi että taide olisi luonteeltaan moraalinen kannanotto ja 
opettava katsojalleen. Historiallisten asioiden maalaukset ja taulun suuri 
koko kulkevat käsi kädessä…
• Mutta onko Sabiinittarien ryöstö todella aihe, jota haluan katsoa juodessani aamulla 

teetä?

• Reynoldsin ajatukset ja ongelmat ovat hyvinkin pitkälle nykyisen 
sivistysajattelun mukaisia…



Taide

• Taiteen leviämistä auttoi huomattavasti halvan painatuksen 
leviäminen.

• 1700-luvun loppupuolella voitiin grafiikasta tehdä melko halpoja 
kopioita ja näiden myynti keskiluokalle muodosti suurimman osan 
”taidemarkkinoista”.
• Shakespeare kaivettiin haudastaan aiheeksi (ainoa asia, jonka merkityksestä 

KAIKKI olivat samaa mieltä), ja se on aiheena ollut siitä eteenpäin aina 
suosittu.



• Taiteen todellinen arvostus ja yleinen taiteilijan hyväksyntä 
muodostui 1800-luvun vaihteessa, kun The National Gallery
(kansallinen taidegalleria) perustettiin.

• Tämä oli vastaisku Euroopassa avattaviin taidegallerioihin, joissa 
kruunupäät esittelivät taidettaan paitsi Ranskassa, jossa taide kuului 
nyt kansalle eikä kruunulle. 
• Louvren avaus 1793 oli siis skandaali koska siinä kirottu Ranska esitteli vain 

sotasaalistaan…



Taide

• Museot ja muu taiteen esittely seurasi perässä. 

• Aluksi taiteen ja historiallisen materiaalin esittämisen ajatus oli 
nimenomaan historia taiteena ja historia historiana tuli myöhemmin.

• The British Museumin ongelmana oli liika suosio, aluksi sinne tuli 
liikaa rahvasta ja vasta myöhemmin ajateltiin Britannian suuruuden 
esittämisen olevan merkityksellistä.
• Sama ongelma koski taidetta yleensäkin. Sitä ei haluttu näyttää epäsoveliaalle 

rahvaalle mutta samalla pitäisi laskut maksaa…



Taide

• Taiteen ja museoiden tehtäväksi muodostui lopulta kansan 
sivistäminen.

• 1820-luvulta eteenpäin ”utilitarismi” oli merkittävä ajatusmalli. Siinä 
lähdettiin ajatuksesta, että koko kansan tason nostaminen on kansalle 
hyväksi. Taiteen laajentaminen rahvaalle oli siis nyt merkittävä 
tehtävä…
• 1835 Parlamentti alkoi miettimään näillä eväillä kansansivistystä.

• Toinen merkittävä piirre oli nykyteknologian esittely:
• 1850 The Great Exhibitionssa kävi miljoona kävijää ja 1861 se veti 700K 



Taide

• Taiteen ja sivistyksen levittäminen muualle seurasi tuttuja polkuja

• Aluksi järjestettiin näyttelyitä 1830-luvulla ja 1850-luvulla niistä tuli 
pysyviä ja suosittuja. Kaupunkien kasvu lisäsi teknologian esittelyä ja 
kävijämääriä.

• Samoin tuotannon halpuus pudotti taiteen kustannuksia niin alas että 
keskiluokka alkoi hamstraamaan taidetta läpi 1800-luvun koteihinsa.



Taide

• Kasvava kansallismielisyys ja kansallisromantiikka muuttivat 
taiteilijan samalla työmiehestä runosieluiseksi väärinymmärretyksi 
neroksi.

• Taidetta tarvittiin enemmän myös muillakin aloilla. Kaupallinen taide 
muodostuu yhä tärkeämmäksi osaksi lehtien kuvituksessa ja 
mainostuksessa. Lopulta tulee pilapiirroksia (Punch)…

• Spielmann: ”Patronage has gone from the Church and taken refuge
with the middle-class collector and the advertising tradesman. The
transition is fairly complete: from the Cathedral to  the Stock
Exchange; from Godliness to cleanliness; from the altar and the
cabinet to candles, screws and soap.”



Urheilu

• Urheilu kumpuaa maaseudun kylien ajanvietteistä.

• Kyläkulttuuri perustui kirkollisiin juhlapäiviin.

• Tyypillinen kaava oli seuraava: naiset pukeutuivat kauniisi ja kävelivät 
kylän raitilla toisilleen ja miehille. Sitten mentiin kirkkoon josta 
lähdettiin tansseihin. Siellä miehet tappelivat keskenään rahasta. 
Illalla kaikki ryyppäsivät yhdessä pubissa.

• Juhlapäivästä ja kylästä riippuen muita juhlien ajanvietteitä olivat 
erilaiset kanojen heittäminen, härkäjuoksut, karhujen kidutus, 
koiratappelut ja kukkotappelut…



Urheilu

• Kaupungistumisen myötä urheilu muuttuu yhteiskuntaluokkien mukaan 
järjestetyksi toiminnaksi.

• Parempi väki harrastaa ammuntaa ja 1700-luvun kuluessa tehdään 
maanjako, jossa yhteismaa siirretään herrasväelle. Samalla metsästyksestä 
tulee ainoastaan paremman väen harrastus.

• Parempi väki laatii peleilleen säännöt (kukkotappelu) ja työväki sopii 
nyrkeillä paikan päällä missä mennään (koiratappelut).
• Säännöt ja kiellot tulivat peleihin lähinnä anarkian ja mellakoiden estämiseksi.
• Eri lajejen kieltojen syy oli lähinnä kansanjoukkojen hallinta, mellakoita pelättiin 

todella (hungry forties).
• Paremman väen harrastukset siirtyivät pikkuhiljaa erilleen työväestä omiin 

aidattuihin ja suojattuihin paikkoihinsa.



Urheilu

• Ensimmäinen merkittävä organisoitunut urheilulaji on laukkakisat
• Jo 1700-luvulla järjestettiin kisoja, jotka noudattivat suunnilleen seuraavaa 

kaavaa:
• Jonkun maanomistajan mailla järjestettiin kisa, jonka osallistujat ja seuraajat asuivat 

lähikaupungissa tai kylässä kilpailuviikon ajan.
• Voittajille tulee reilut palkinnot, vedonlyönti kuuluu asiaan ja illalla järjestetään 

kunnon kestitystä ja hillittömät juhlat vieraille.
• Kirkko tietysti paheksuu jumalatonta meininkiä ja ensi vuonna uudestaan….

• Töllistelijöiden vähentämiseksi luokaan kerho, jonka jäsenet pääsevät 
aitoon muun kansan seisoskellessa kauempana. Säännöt vähentävät riitoja 
ja rautatien yleistyessä voidaan hankkia hevosia kauempaa ja kauempaa.

• Alan seuraamiseen löytyy tietenkin lehtiä ja tilastoja. Penkkiurheilua 
tuetaan ja katsojamäärät ja palkinnot vain kasvavat.



Urheilu

• Köyhä kansa harrastaa jalkapalloa (football), josta tulee 1800-luvun kuluessa 
kaikkein suosituin urheilulaji.

• Pallopelejä on pelattu eri muodoissa iät ajat. Jalkapalloon on kuulunut erilaisia 
pallon heittämiseen, kuljettamiseen ja potkimiseen joko porukalla tai kylän 
voimin kuuluvia ”pelejä”.
• Nykymuotoinen jalkapallo perustunee kickabout peliin, jota pelattiin markkinapäivinä? 
• Ensimmäisiä Kerhoja perustettiin 1830-luvulta alkaen ja ne olivat sosiaalisten kerhojen ja 

urheilukerhojen sekoituksia (Aston Villa), takapihan pallonpotkijoita (Manchester United), 
tehdashallin porukka (Arsenal) tai sitten pubin ryyppyporukka (Nottingham Forest).

• Pubit tukivat pelejä, koska katsojat joivat paljon. Myöhemmin luotiin urheilukenttä, jossa 
joukkue pääsi myymään kaljaa katsojille ja sai paremman tuoton. Panimot tukivat liikettä.

• Footballin suosion kasvaessa (kaikki pääsivät pelaamaan helposti ja joukkueita oli 
paljon) luotiin lopulta asiaankuuluvat yhdistykset ja peli ammattimaistui 1890-
luvulla. 
• Sitä ennen yhtenäisten sääntöjen puutteen vuoksi matsit olivat varsin villejä…



Urheilu

• 1800-luvun loppupuolella keskiluokan kasvava vapaa-aika loi 
mahdollisuuksia yksilöllisemmälle urheiluharrastukselle.

• Työväen urheilu oli pelkkää mellakointia ja paremman väen urheilu 
taas silkkaa sosiaalista kukkoilua. Keskiluokalla oli kysyntää omalle 
pienemmälle harrastukselle ja yksityiskoulujen pihoilla alettiin 
harrastaa omia urheilulajeja: Polkupyöräilyä.
• Samalla keskiluokan naisetkin tulivat mukaan urheiluun. Jokainen nainen 

saattoi pyöräillä, varsinkin 1890-luvulla.

• Tämä loi markkinat urheiluvälineiden myynnille, joka on edelleen 
valtava business...



Summa Summarum

• Mitä opimme kaikesta tästä?
• Jane Austenin maailma ei ollut pelkkää kusta ja paskaa…

• 1800-luvun palvelut ja ajattelutapa olivat yllättävän samanlaisia kuin 
nykyäänkin…

• Monet tuolloin kuohuttavat asiat –taide- ovat kuohuttavia nykyäänkin…


