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Monet 1900-luvun alkupuolella Suomessa 
myydyistä käyttöesineistä kantoivat 

suomenkielistä nimeä. Nimiä haettiin eläin-
maailmasta, kasvikunnasta, paikkojen nimistä, 
kansallisista ja kalevalaisista nimistä. Suoma-
laisen nimen omaavia tuotteita markkinoitiin 
nimenomaisesti suomenkieliselle väestölle. 
Ilmiön taustalta ovat löydettävissä ajan yleiset 
vallalla olleet suuntaukset: nationalismi,  
fennomania ja karelianismi.   

Suomalainen kieli ja kulttuuri olivat muotou-
tuneet jo pitkään jatkuneen Ruotsin vallan 
aikana. Maantieteellinen Suomi oli ensisijai-
sesti suomalaisten maata, mutta sen rannikol-
la asui ruotsinkielistä väestöä, joilla oli myös 
muuta väestöä tiiviimmät yhteydet Ruotsiin. 
1600-luvulla yhtenäistämispolitiikalla pyrittiin 
sitomaan Suomi tiiviimmin emämaa Ruot-
siin. Ruotsinkielisyydestä tuli säätyläisyyden 
ehto. Suuri osa suomalaisseuduilla asuvista 

säätyläisistä kuitenkin säilytti suomenkielen 
taitonsa. 

Suomea puhuvien osuus oli Ruotsi-Suomen 
väestöstä 22%, mutta autonomisessa Suo-
messa Venäjän vallan aikana vuoden 1809 
jälkeen noin 87%. Suomenkieliset nousivat 
vähemmistöasemasta enemmistöksi emä-
maan vaihdoksen myötä. Nationalismin myötä 
ryhdyttiin etsimään suomalaiskansallista iden-
titeettiä, oman kansan historiaa, korostamaan 
kansakunnan arvoa ja sen ainutkertaisuutta. 
Kansanrunous ja kielitiede olivat arvossaan. 
Elias Lönnrotin Kalevalan ensimmäinen laitos 
julkaistiin 1835.

1800-luvun alkupuolella syntyneen fennoma-
nian voimakkainta aikaa oli vuosisadan 
jälkipuolisko. Fennomaanit halusivat saattaa 
suomalaisuuden ja suomen kielen hallitsevaan 
asemaan maassamme. Suomenkielisten kan-

nalta ruotsinkielisyydestä oli tullut 
kielteinen ilmiö, joka selvimmin näkyi 
maan virkakieliolojen muokkaamises-
sa. Vuosisadanvaihteen venäläistä-
mispolitiikka edesauttoi fennomanian 
suosiota.  

Karelianismi, joka oli voimakkaimmil-
laan 1890-luvulla, pyrki suomalaisen 
kulttuurin alkulähteille, jota Karjala 
edusti. Tutkijat ja taiteilijat löysivät 
Karjalasta kalevalaisen kulttuuri-
maiseman ja suomalaisten rikkaan 
historian. Kalevalainen nimistö ja 
kansanrunous symboloivat suomalai-
suuden juuria.  

Suomenmielisten keskuudessa 
suomalaisuutta korostettiin monin 
tavoin. Oma kieli ja sen arvostuksen 
nostaminen nousivat keskeiseen 
asemaan. 1800-luvun viimeiset 
vuosikymmenet näkivätkin suomen-
kielisen lehdistön ja kirjallisuuden 
nousun, suomalaisaiheet taiteessa 
ja suomenkielisen sivistyneistön voi-
mistumisen. Vuonna 1900 voimaan 
astuneessa kieliasetuksessa suomi 
asetettiin tasavertaiseksi kieleksi vi-
rastoissa ruotsin ja venäjän rinnalle. 
 

Nationalismia 
käyttöesineissä



Suomenkielisen elämässä kielikysymykset 
näkyivät lähinnä silloin, kun oltiin yhtey-

dessä ruotsinkielisiin tai asioitiin virastoissa. 
Oman kantansa kielikysymykseen saattoi 
osoittaa vaihtamalla nimensä suomenkielisek-
si. Suosittuja nimenmuutosajankohtia olivat 
J.V. Snellmanin 100-vuotissyntymäpäivä 1906 
ja Kalevalan julkaisun 100-vuotispäivä 1935. 
Sukunimen muuttaminen oli henkilökohtainen 
päätös, joten usein saman perheen jälkeläisis-
tä vain osa vaihtoi nimensä. 

Myös kelloseppien keskuudessa oli monia 
sukunimensä suomalaistaneita. Heistä yksi 
suomalaisti nimensä ammattinsa mukaan. 
Karjalassa vuonna 1857 syntynyt kelloseppä 
Erik Johan Malakiaanpoika Herlinistä tuli 
Aikala vuonna 1906. Helsingissä Mikonkadulla 
sijaitseva Aikatalo on perinyt nimensä paikalla 
olleen Aikalan kellosepänliikkeen mukaan.

Kelloseppä 
nimeä

valitsemassa
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Suomalaiset nimet esiintyivät monen 
isännän taskukellossa, kuten muissakin 

käyttöesineissä. Nämä kellot olivat suoma-
laisella nimellä markkinoituja ulkomaista 
valmistetta olevia kelloja. Suomalainen nimi 
kertoi paitsi kansallisaatteesta, oli myös tuttu 
suomalaiselle ostajalle. Kellot olivat suoma-
laisen asiakkaan kukkarolle sopivan hintaisia. 
Nimen kielikysymys saattaa nykypäivänä 
olla päinvastainenkin: joskus ulkomaalaista 
nimeä arvostetaan enemmän kuin suomalaista 
tuotenimeä. 1900-luvun alun ilmapiirissä moni 
sukunimensä suomalaistanut kelloseppä myi 
mielellään suomalaisia nimiä kantavia kelloja. 

Nimi kelloon ostettiin kelloja valmistavalta 
tehtaalta tilausvaiheessa. Näin ulkonäöllisesti 
sama kello saattoi esiintyä eri puolilla Euroop-
paa eri nimillä. Suomalaisuus kellon nimessä 
antoi kellolle kotimaisen leiman. 
 
Suomalaisnimillä myytyjen kellojen koneistot 
olivat mekaanisia. Kellot olivat kohtuullisia 
hinnaltaan, mutta suhteellisen kestäviä laadul-
taan. Monet muistavat yhä esimerkiksi vanhat 
sveitsiläisvalmisteiset Leijonat pitkäikäisinä 
ajannäyttäjinä.
 
 

Miksi  
juuri  
leijona?
Miksi juuri leijonasta tuli kenties Suomen 

tunnetuimman kellomerkin tunnus? 
Kellomerkeissä on esiintynyt lukuisia eläinla-
jeja suurista pedoista lintuihin ja lepakoihin. 
Monet suomalaisissa kelloissa seikkailleet 
eläimet ovat olleet Suomen luonnolle vieraita, 
kuten leopardi, jaguaari tai jääkarhu. Suosi-
tuimmaksi ja pitkäikäisimmäksi on kuitenkin 
osoittautunut leijona, joka on esiintynyt 
kellossa sekä kuvana että nimenä.

Ensimmäinen Suomeen maahantuotuja 
Leijona-kelloja valmistanut tehdas lienee 

Tuttu nimi taskussa
ollut sveitsiläinen 
Manufacture 
d´horlogerie Lion 
SA, joka käytti 
kaksihäntäisen 
leijonan logoa 
vuodesta 1892. 
Logo on kuitenkin 
esiintynyt kellois-
sa jo 1880-luvulla 

kel-
lotehtailija 
Albert Kenelin 
valmista-
mana, joka 
myöhem-

min siirtyi Lion-tehtaalle 
töihin. 

Leijona-kellon alkuaikoina 
suomalaisuusaate 
oli vahvoilla, mikä saattoi 
lisätä merkin suosiota. Leijona 
esiintyy Suomen punapohjai-
sessa vaakunassa ja on symboloinut 
suomalaisuutta. Leijona on ollut suosittu 
tuotenimi myös monissa muissa tuotteissa 
kellojen lisäksi. Suosittuja ovat olleet mm. 
Leijona-kumisaappaat, Leijona-radiot ja 
Leijona-pastillit.

Leijona-kellojen logo on muuttunut jonkin 
verran vuosien saatossa. Alkuvuosien leijona 
oli kiltin näköinen kaksihäntäinen maskotti, 
mutta sota-aikana siitä tuli voimakas hahmo, 
joka esitettiin mainoksissa tummana silhuet-
tina. 1980-luvulla logona kokeiltiin seisovaa 
leijonahahmoa, mutta myöhemmin palattiin 
hyväksi havaittuun kaksihäntäiseen leijonaan. 
 
 

”Luja, luo-
tettava 
laatukello”
Leijona-kellojen laatu on määräytynyt tilaa-

jan toivomusten mukaan. Kelloista haluttiin 
saada tavallisen ihmisen kukkarolle sopivia 

Kansalliskirjasto.



käyttökelloja. Vanhemmissa Leijona-taskukel-
loissa käytettiin suurikokoista, vankkaraken-
teista koneistoa. Näissä koneistoissa ei ollut 
ns. kaliiperinumeroa. 1930-luvulla siirryttiin 
FHF 3 -tyyppiä olevaan koneistoon, joka oli 
aina 1950-luvulle asti melko yleinen muillakin 
merkeillä. Leijona-herätyskelloissa, joiden 
valmistus aloitettiin mahdollisesti 1920-luvun 
lopussa tai aivan 1930-luvun alussa, on käy-
tetty ainakin Becker-koneistoja.  

1950-luvun alussa Leijona-tas-
kukelloja valmisti sveitsiläinen 
Camille Barre ja 1960-luvun 

puolivälissä valmistus oli kes- 
kittynyt yksinomaan Olma-kello-

tehtaaseen. Muita valmistajia ovat 
olleet ainakin Rowenta ja 

E. Jacquat.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Vihna Oy valmisti Suomessa Leijona-seinäkel-
loja 1950-luvulla. Kelloteknisesti kellot olivat 
samanlaisia kuin Vihna Oy:n valmistamat 
Ready-seinäkellot.

1970-luvun puoliväliin mennessä kvartsikello 
oli syrjäyttänyt edeltäjänsä. Tässä vaiheessa 
myös Leijona-kellojen valmistus siirtyi Japa-
niin, jossa kyseinen tekniikka oli kilpailijaan-
sa Eurooppaa edellä. Tekniikan kehittyessä 
myös hintataso oli erittäin kilpailukykyinen 

ja kvartsikellojen suuri aika oli alkanut myös 
Leijonalla.

Lindroos,  
Perkko ja 
Leijona
 

Kellojen maahantuonti ja tukkukauppa oli 
1800–1900 –lukujen vaihteessa ulkomais-

ten toimijoiden hallussa, mutta tarvetta koti-
maisille toimijoille oli. Yhden ensimmäisistä 
suomalaisista maahantuonti- ja tukkuliikkeistä 
perusti kelloseppä Johan Werner Lindroos 
Tampereelle 1894. Tukkuliike J.W. Lindroosia 
on pidetty ensimmäisenä Leijona-kelloja maa-
hantuoneena ja niiden tukkumyyntiä harjoit-
taneena liikkeenä. Ensimmäiset Leijona-kellot 
tulivat myyntiin 1900-luvun alussa. Varhaisin 
tunnettu mainos, jossa Leijona-kello esiintyy, 
on vuodelta 1907. Lindroosin julkaisemassa 
kellojen hintaluettelossa Leijona-kellot esiin-
tyivät ainakin jo 1909.

Vuonna 1917 Lindroos sairastui vakavasti ja 
myi Tampereen liikkeensä tukkutoimintoineen 
1919 Oy Perkolle, jonka olivat edellisenä vuon-
na perustaneet veljekset Jalo, Oiva ja Urho 
Perkko. Leijona-tuotemerkki siirtyi Oy Perkolle 
viimeistään 1923. 1910-luvun loppu oli otol-
lista aikaa tukkuliikkeen perustamiselle, sillä 
ensimmäisen maailmasodan jälkimainingeissa 
oli monesta tavarasta pulaa ja hankkiminen 
vaikeaa. Oy Perkko kasvoi nopeasti yhdeksi 
suurimmista kelloalan tukkuliikkeistä ja se on-
nistui hankkimaan itselleen monen kellomerkin 
edustuksen. 

Alkuun Leijona-valikoima käsitti lähinnä 
taskukelloja, joiden materiaaleina olivat hopea 
ja nikkeli. Erityisten koteloiden avulla tasku-
kelloja voitiin kantaa myös ranteessa, kunnes 
1920-luvulla myyntiin tulivat myös ensimmäi-
set oikeat rannekellot. Myös naisille oli omat 
rannekellomallinsa. 

Sotien välisenä aikana Leijona vakiinnutti 
asemansa koko kansan kellona, jota pidettiin 
kestävänä ja kohtuuhintaisena. Jo 1920-luvun 
mainoksissa kerrottiin Leijonan olevan eniten 
käytetty kello. Jatkosodan aikana rintamalla 
kelloja korjannut kelloseppä Lyytikäinen taas 



Oy Perkon perustivat 1918 veljekset 
Jalo, Oiva ja Urho Perkko. Yrityksen 
toimitila Aleksanterinkatu 48, 
1930-luvulla.  
Suomen Kellomuseo.

Postimyyntiyritykset ovat tavoittaneet 
asiakkaansa jo yli vuosisadan verran 

Suomessa. Lukutaidon yleistyminen, kansan 
vaurastuminen sekä postilaitoksen muuttuva 
rooli antoivat kaikki osaltaan vauhtia myös 
postimyynnin kasvulle 1900-luvun alun 
Suomessa. Kauniit postimyyntikuvastot ja 
supliikit asiamiehet levittivät sanaa ympäri 
Suomea maailmalla tarjottavista kulutusta-
varoista, joista moni suomalainenkin alkoi 
haaveilla. Postimyynnissä kauppias kohtasi 
asiakkaan luettelon välityksellä, joten niihin 
panostettiin suuresti niin ulkoisesti kuin 
painosmäärälläkin. 

Varhaiset postimyyntiluettelot kuvaavat hyvin 
kellojen markkinointia ja myyntiä Suomessa. 
Kello oli yksi ensimmäisistä myyntiartikke-
leista postimyyntikaupassa. Kellojen myynti 
sekä markkinointi saivat paljon uusia piirteitä 
1900-luvun alussa Suomessa. Suuri osa 
kelloista tuli ennen ensimmäistä maailman-
sotaa maahan ulkomaalaisten kellotehtaiden 
myyntiedustajien kautta. Suomalaisten tuk-

Kellot postimyynti-
luetteloissa 

kertoi miesten yleisimmän kellon olleen juuri 
Leijona.  
 
Leijona-kelloissa on aina seurattu alan  
teknistä kehitystä. 1970-luku toi mukanaan 
kvartsikellot ja 1990-luku Ecodrive-mallit. Mu-
kautumalla suomalaisten kuluttajien makuun 
ja ajan vaatimuksiin Leijona on säilyttänyt 
suosionsa läpi vuosien ja on yhä yksi Suomen 
myydyimpiä kellomerkkejä.

kuliikkeiden aseman vahvistuttua 1900-luvun 
alkuvuosina, suurimmiksi kellojen maahan-
tuojiksi muodostuivat ns. hintaluetteloliikkeet, 
joita voidaan pitää Suomen ensimmäisinä 
postimyyntiyrityksinä. 

Tukkukauppiaiden asiamiehillä eli agenteilla oli 
merkittävä rooli kellojen postimyynnissä. He 
kiersivät omaa aluettaan ja kauppasivat muun 
muassa erilaisia kelloja asiakkailleen ja tutuil-
leen. Näin kellot levisivät myös paikkakunnille, 
joissa kellosepänliikettä ei ollut. Kelloseppien 
ja kauppiaiden ei puolestaan tarvinnut pitää 
kalliita myymälöitä joka pitäjässä, koska ta-
vara kulki asiamiesten ja postimyynnin kautta 
kätevästi kuluttajien käsiin. Arvokkaiden 
esineiden kuten kellojen, hinnat olivat tästä 
syystä alhaisempia, koska vähittäiskaupan 
myyntipalkkiot jäivät pois. Moni oivalsi tämän 
ja postimyynti alkoi kukoistaa Suomessa.

Suomessa tavaran postimyynnin voidaan 
sanoa alkaneen vuonna 1897, kun kauppias 
Einar O. Nyberg aloitti toimintansa Vaasassa. 



rion kauniita luetteloita kuvitti hänen tyttären-
sä Maire Wuorio. Wuorion kellojen joukossa 
oli mm. Ihanne ja Invar – nimisiä kelloja. 
Vaikka kello oli saanut luettelossa markkinoin-
ti-nimen, ei sitä välttämättä tilattu tehtaalta 
kellotauluun. Muutamat tunnetut merkit, kuten 
Leijona, Ivalo, Otava, Pekka ja Suomi olivat 
mukana lähes alusta asti kellotauluissakin.

Nyberg käänsi nimensä vuonna 1906 Eino 
Louhivuoreksi. Louhivuori teki hyvin me-
nestyksekkään uran postimyynnin parissa. 
Alkuvuosina hänen myyntiartikkeleinaan olivat 
erilaiset kellot ja myöhemmin runsaassa 
valikoimassa oli mm. polkupyöriä ja ompe-
lukoneita. Yrityksen  monisivuiset kuvitetut 
luettelot herättivät mieltymystä aikana, jolloin 
sanomalehdissä näki harvoin kuvitusta. Moni 
saattoikin ihastella tuotteita, vaikka ei tilausta 
olisi tehnytkään. Luettelon kuvat ja tuotteiden 
nimeäminen herättivät asiakkaassa mielikuvia. 
Tästä hyvä esimerkki ovat kellojen suomalai-
set nimet luetteloissa. Louhivuori saattoi olla 
ensimmäisiä kauppiaita, joka keksi nimetä 
tuotteensa suomalaisilla nimillä. Runsaassa 
valikoimassa oli paljon tuttuja nimiä. Esi-
merkkejä Louhivuoren kauppaamista kellois-
ta ovat mm. Kullervo, Ahti, Kaleva, Otava, 
Sampo, Tapio, Ilmarinen, Ukko, Sampsa, 
Toveri ja Jalo. 
 
Louhivuoren menestystä seurasi moni kauppi-
as ja kelloseppä. Postimyyntiyrityksiä syntyi 
1900-luvun alussa joukko, aina rannikolta 
sisämaahan. Vaasalainen Theodor Wuorio 
perusti oman yrityksensä vuonna 1902 juuri 
postimyyntiä varten. Postipakettien lähetys-
liike O. Teod. Wuorion kuvallisessa hinnas-
tossa kehotetaan: ”Huomio! Säilyttäkää tämä 
hinnasto ja näyttäkää sitä muillekin, sillä siinä 
on sopivaa tavaraa kaikille. Tilattuanne meiltä 
tavaroita näyttäkää niitä naapureillekin.” Wuo-

Kansalliskirjasto. Kansalliskirjasto.
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