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Louisen kirje Selinalle 30.6.1866
Isa Asp (1853-1872) oli Jyväskylän seminaarissa opiskellut nuori tyttö.
Puolangalta Kainuusta kotoisin ollutta opiskelijaa pidetään ensimmäisenä
suomen kielellä kirjoittaneena naislyyrikkona. Jyväskylän yliopiston kirjasto
on saanut mielenkiintoisen ja viehättävän lisän Isa Asp käsikirjoituskokoelmaansa.
Jyväskylän yliopiston kirjaston Isa Asp -kokoelma sisältää kirjeitä, päiväkirjoja,
runoja ja lastenlehtiä sekä pari ainevihkoa hänen lyhyeksi jääneeltä
seminaarikaudeltaan. Kirjeistä suurin osa on osoitettu Sally Thauvonille, Puolangan
kirkkoherran tyttärelle, joka oli Isan hyvä ystävä. Kokoelman lahjoitti silloisen
Kasvatusopillisen korkeakoulun kirjastolle Sally Thauvonin (myöh. Heikel) tytär
Signe Kantele vuonna 1957.
Äskettäin löytyneen Louise (=Isa) Aspin kirjeen Selinalle vuodelta 1866 on
Jyväskylään lahjoittanut Elina Haapokanta Kajaanista. Hän löysi sen sattumalta
ottoäitinsä keräämien vanhojen kuolinilmoitusten joukosta. Äiti Helmi Haapokanta
(ent. Asp, s. 4.5.1890 k. 9.7.1970) oli Isa Aspin Kustaa-veljen vanhin lapsi. Kustaa
Asp syntyi Isan kirjettä seuraavana vuonna 1867, joka oli suuri nälkävuosi. "Tämän
Helmi-äiti muisti aina mainita, kun tuli puhetta hänen isästään", kertoi Elina
Haapokanta.
Lahjoittaja mainitsi olevansa iloinen, että "vanha kirje saa arvoisensa paikan
kokoelmissa eikä jää tänne ajalehtimaan". Hän sai tietää meillä Jyväskylässä
olevasta kokoelmasta Aspin sukuseuran edustajalta. Tämän kanssa neuvoteltuaan,
hän päätti lahjoittaa kirjeen tänne Isan muiden kirjeiden joukkoon.
Mielenkiintoista kirjeessä on se, että se on niin varhaiselta ajalta, siis ajalta, jolloin
Isa kirjoitti vielä ruotsiksi:

Ämmä bruk 30 juni år 1866
Hyvä Selina!
Paljon kiitoksia sinun
prejvin edestä jonka
otin ilolla vastan.
Koska olet tahtonu
kirjottaa Suomeksi
kumanki breivisi
niin tahdon minäki
net vastata samalla
lailla ja paras tuo
lieneki että sen teen
koska sinäki ett huoli
breiviäsi sekotta muila
vierailla kielillä.

Ja kukaties jos Suomi
vielä vähä paremmin
synntys pännästäni.
On oiken lysti ja ihana
kun vimenkin tuli kesä.
Tällä ja mennellä viikolla
on ollu tällä hyvin
lämmin, ja koko luonto
on nyt pujettu kaunisen
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kesä pukun.
Ole hyvä ja sano Sandra
Castrenille paljon terveisijä minulta että
olla hyvä ja kirjoitta
minulle sillä tejdän
breivinne pitä olla

minulta sanomattomalla ilolla vastaan otetut
ja ystävyydellä vastatut.
Nyt on minulla hyvin
kiire kun on pyhä ja
olen kirkkoon lähösä.
Hyvästi nyt tällä kertaa
voi hyvin ja muista
joskus ystävääsi
Louise Asp.
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