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Katseyhteiskuntaanjaihmiseen

Keskiajaltajaenenevästi1500-luvunlopultalähtienhengellisenjamaalli-

sen esivallan ote kansasta tiukkeni. Ajallisesti pitkässä ja esimodernille

aikakaudelletunnusomaisessaprosessissatraditionaalinentalonpoikais-

yhteiskunta byrokratisoitiin ja liitettiin osaksi valtiokeskeistä sääty-yh-

teiskuntaa. Kansan oli sopeuduttava valtaapitävien päätöksiin, yhteis-

kunnallisiin muutoksiin, hallinnolliseen kehityskulkuun, hallitsemisen

ideologioihinjaideologisiinvelvollisuuksiin.1

Esimoderniyhteiskuntaperustuivaltaanjavallanohjaamiseen.Valta

olisamaistettavissajärjestykseen.Tämätarkoittisitä,ettävaltajavallan-

käyttöolivatkaikkiakoskevianormatiivisiatekijöitäjaarkisessaelämän-

menossakonkreettisestituntuviakäytäntöjä:Yhteiskuntaakoossapitävät

tekijätliittyivätmoraalinkategorisoimisiin(kirkko-jayhteiskuntakuri)

javaltakunnallisenhyvinvoinnin(so.yhteinenelikruununhyvä)koros-

tamisiinpaikallistenjainhimillistentarpeidenkustannuksella.Opastaes-

saan jaohjatessaankansaakuuliaisiksi eli säädyllisestihyveellisiksi ala-

maisiksi esivallat loivat ehdottoman moraliteettien järjestelmän, josta

tehtiinmyöslaillisuudenjaoikeudenmukaisuudenperusta.Järjestelmän

ideologiset lähtökohdat olivat toisaalta roomalaisessa oikeudessa, juu-

talaiskristillisissätraditioissaeskatologiaakorostavinepiirteineen,sääty-

opeissajateokratiassa,jotkatiivistyivätLutherinKatekismuksessajasen

ruotsalaisissajasuomalaisissaversioissa,jatoisaaltavanhassaruotsalai-

sessa kansanomaisessa lainkäytössä eli maakuntalaeissa, maanlaeissa ja

kaupunginlaeissa. Ennen vuoden 1686 kirkkolakia ja vuoden 1734 lain

hyväksymistä(lakityökinkestivuosikymmeniä)annettiinkuninkaallisia

jakirkollisiaasetuksiajajärjestyksiä,jotkaedistivätesivaltojenmieleistä

yhteiskuntamoraalia–etenkinsäädyllisyyttäkäsitteenkaikissamerkitys-

sisällöissä.Tämäoli juurisitähallitsemisenmoraalia, jokaolirahvaalle

vierasjopakielellisesti,puhumattakaankansanoikeudellisestamoraalis-

1 Kiitän tässä Suom alaisen Kirjallisuuden Seuraa, erityisesti kustannuspäällikkö Rauno En-

déniä, Jyväskylänyliopistoa,erityisestihistorianjaetnologianlaitoksenihm isiä, jatietysti

lähim m äisiäni.
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ta elimaantavasta.Eikä säätely tietenkään lakannut 1700-luvulla,päin-

vastoin.

VallanytimessäRuotsinvaltakuntahaluttiinharmonisoidamuuttu-

mattomaksiyhteiskunnaksi,jossakaikellaolimoraalinensijansa.Olita-

vallaankeskuksenedustamaoikeamoraalijaperiferioidenenemmäntai

vähemmänväärätmoraalit.Tämäedellyttimoraalijärjestelmänelisääty-

yhteiskunnanideologiankirjallistalaatimistasekäennenkaikkeaideolo-

giantoteuttamistajavalvontaahallintojärjestelmänavulla.Ruotsinvalta-

kunnanvaltahierarkiat,maallinenjahengellinenpaikallishallinto,olivat

kruununasekurinalaistamis-jasivilisoimisprosessissa.

Talonpoikaisessaheimo-jasukuyhteiskunnassanoudatettiinmaanta-

paa,perinnäisiämoraalisiajayhteisöllisiäoikeus-jamoraaliperiaatteita.

Niissä oli toki yhteneväisyyksiä esivaltojen moraali-ideologiaan, mutta

nekuitenkinsyvimmiltäänpoikkesivatviimeksimainitustaniinsuures-

ti, että kansanomaista maantapaa ryhdyttiin ankarasti kitkemään. Yh-

tenäistämisenjakurinalaistamisenkiihkeimmälläkaudella1600-luvulla

ne, maantavoiksi kutsuttuina tai maantapoina kiistettyinä, esiintyivät

esivallanteksteissäuseimmitenkielteisessämielessämoraalittomuuksina

jaraakalaisuuksina.

Vanhan,pakanallisenjajulmanmoraalijärjestelmänvastaisiauuden-

laisia ja sääty-yhteiskunnan harmoniaa pönkittäviä periaatteita julis-

tettiinalinomaa, ja samallaesivaltojenedustamayhteiskuntamoraali ja

valtakunnallisen hyvinvoinnin ohjaaminen kasvoivat uudeksi esivallan

määrittelemäksi yhteisöllisyydeksi. Kyse ei ole yhtään sen vähemmästä

kuin kurinalaistamisesta, kansan kasvattamisesta pakkokeinoin vieraa-

seen,mikäjohtiväistämättömiinristiriitoihinsekävirallisenmoraalinor-

miston hitaaseen juurtumiseen. Kumpikaan ryhmä – esivallat ja kansa

–eiolluthalukas luopumaanperinnäisistäoikeuksistaan:siksiprosessi

olipitkäkestoinen,ristiriitainenjanäkyvä.Rahvaseialistunutyhteiskun-

takuriin,vaansesopeuttikruununjakirkonvelvoitteetomiinmoraalisiin

rakennelmiinsa,elitavallaanjatraditioidensavarassa,niskuroi,valittija

vähätvälittikruunusta.

Katsemenneisyydenihmiseenonkiinteäkokonaisuushuolimattasiitä,et-

täse–taikkatarkastiottaensenosuudet–versoonäennäisenerityyppi-

sillähistoriantutkimuksenalueilla.Tavallataitoisellateoksessapalataan

kaikkiallaihmiseen,ihmisiin,aineettomiinelinoloihin,yhteiskuntaanja

valtaan.Varsinaisestikysymysonsiitä,ettävalta jostain javalta johon-

kinmääriteltiinjamäärittyivätainauudestaaneriyhteyksissä,eriaikoi-

na ja eri paikoissa. Oikeastaan on niin, että tutkiessaan menneisyyden
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kansankulttuuria,elämäntapaajaaineettomiaelinoloja,kutensosiaalisia

suhteita,käsityksiä,normeja,tapojajaarvostuksiajoutuuväistämättäot-

tamaankantaaihmisiinjavaltaansekäihmistenjavallanväliseensuh-

teeseen;mitähe/neolivat,mitenhe/netoimivatjamiksiasiatolivatniin

kuinolivat.

Menneisyyden kansankulttuurin kokonaisuus määritti sitä, miten

virallinenlähteitäluovakulttuurikertoivastapuolestaankansastajasen

kulttuurista. Tässä tutkimukselliseen erityisasemaan nousee kansan-

huumori (naurukulttuuri), jossa tuotettiin jatkuvasti merkityksiä val-

tapitävien ylläpitämästä yhteiskunnasta ja omasta kansankulttuurista.

Kansanhuumorionkuitenkintavoitettavissa lähteitä luovankulttuurin

edustajien käsittelemänä. Kansankulttuurin ja kansanhuumorin tutki-

minenonsellaisenaantärkeääjakiinnostavaa,jalähteenluojanjasyn-

typrosessin tarkastelu taasvalottaayhteiskunnan ja sosiaalisten suhtei-

denmuodostumisenmoninaisuutta.Eliittimääritti ja loinormin, joka

oliperusolemukseltaanehdotonjauseinkirjallinen,muttajokaeimen-

neisyydenolosuhteissaehdottomassamuodossatoteutunut.Paikallinen

taso,yhteisötjaihmiset,muovasinorminmieleisekseen,tarpeenmukai-

seksi, määritti normin uudelleen tai mahdollisesti torjui sen. Tässä on

kysymystäkyllin,mitähyväksyttiin,mitenmääriteltiinjamitentorjuttiin

jamitävoitiintarjotatilalleniin,ettävaltaapitävätpysyivättyytyväisinä.

Valtasosiaalisissasuhteissaoliluonteeltaanhierarkkisoivaajamargi-

nalisoivaa.Yhteiskunnassa ja ihmisten välisissä suhteissa valtaa jaettiin

toisille ja toisilta sitä evättiin.Virallinennormijärjestelmä loiyksinker-

taisiahierarkioitaesivallanjaalamaistenakselillajamarginalisoisamalla

joukonalamaisia.Se,ettätietystäalamaisryhmästä,kutenlapsista,van-

huksista ja vajaamielisestä, tehtiin toiminnan kohde, tosiasiassa sysäsi

ryhmän vallan marginaaliin. Marginalisoimisen prosessi on tutkimuk-

sellisestikiinnostava,koskasesisälsivalintojajakoskamyöstäysivaltaiset

alamaiset osallistuivat valikointiin määritellen luokittelukriteereitä yhä

uudelleen.Myösmarginaalissaeläneetovatkiinnostavatutkimuskohde:

koskavallanpitäjienehdottomianormejasovellettiinpaikallisestijaajal-

lisesti,koskamarginaaliinasettuminenedellytti sopeutumista, jakoska

ainaolimahdollisuus,ettämarginaalissaeläväryhtyikamppailemaanva-

pautuakseenmarginaalinrajoituksista.Kyseonpaitsivallastamyösmitä

suurimmassamäärinmenneisyydenyhteiskuntamoraalista.Näinontut-

kittava sitä,mitkäperiaatteetohjasivatmarginalisointia jamitämargi-

naalissaelävilletapahtui.

Historianlogiikkapiileesiinä,ettämenneisyydenilmiötolivatkerros-

tuneita.Tämäontietystiitsestäänselvää,muttatutkimuksellisestionkin
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kiinnostavampaa, miten kerrostuneita olivat menneisyyden käytännöt,

tavatjaarvostuksetsekäsitenvallitsevayhteiskuntamoraalipaikallisine

variaatioineen,jamitenyhteiskunnankerrostumatajanmittaamuutti-

vatkäsityksiäänmuistaihmisistä,erityisestiheikoistajaerilaisista.Jakun

tullaan yhteiskuntamoraaliin, näyttää siltä, että valtaapitävät halusivat

hallita myös alamaisten ajatuksia, siis mielensisäisiä liikkeitä. Näin on

kysyttävä,mitkäperiaatteetohjasivatkielletynsäädyttömyydenmäärit-

telyjä,mitkäperiaatteetohjasivatvastarintaan jakeilläolivaltapäättää

siitä,mitkäpsyykkisetprosessitolivatsallittuja jamitä tapahtuisilloin,

kunjokurikkoirajoja.Ihmistenosanaolielääolevaisessa,siiskosketel-

tavassamaailmassa.Mielensisäisestiherikkoivatrajanjamatkasivattoi-

seenmaailmaan.Kunselvittelee tätä, joutuuvastaamaankysymykseen,

mitenihmisethallitsivatjaselittiväthallitsemattomissaoleviapsyykkisiä

prosessejaaneliuniaan.Toisinsanoenontarkasteltavasitä,mitenmen-

neisyydenihmisetkaikkiaanhahmottivatpsyykkisiäprosessejaan.

Kansankulttuuri–elämäntavatjakulttuurinehdot–ontavattomanlaaja

käsiteltäväksiyhdessäkirjassa,muttakunkeskittääkatseenesimodernin

ajanihmiseenjavallankäyttöön,tutkimusonrajattavissakelvolliseksija

mielekkääksikokonaisuudeksi.Samallaonmahdollistapaljastaamennei-

syydestä sen kerroksellisuus ja eriaikaisuus, tavallaan monien mentali-

teettienkenttä.Valtamäärittijotainkeskeistäkulttuurissasekäelämän-

tavassajaonkonkreettisestiilmiönäsenkaltainen,ettäsenmäärittelyyn

osallistuivatkansanmonetkerroksetjasenmuokkaamiseenvaikuttivat

paikallisetjaajallisetolosuhteet.

Kirjassaeisitenkäsitelläkaikkea,vaantarkastellaansitä,mikäpalau-

tuu taionpalautettavissavaltaan, ihmisiin ja sitenniihin ihmistenkä-

sityksiin,jotkaovatjättäneetjälkensälähteisiin.Katsemenneisyydenih-

miseen -kirjan viisi teemaa tutustuttavat esimodernin ajan ihmiseen ja

ihmistenmuodostamaanyhteiskuntaan.EnsinnäluvussaIänkategoriat

tarkastelunkohteinaovat ikään liittyvätnormit javarsinkinelämänta-

vansäätelynhuomattavimmatihmiselämänjaksot, lapsuus,nuoruusja

vanhuus.Niitäselitetääntoivottujenelämänkulkujen(elämänkaari-ideo-

logioiden) valossa, ja tutkitaan elämänkaarikäsitysten kansanomaisia

muunnoksia.Samallakäydäänläpimyösyhteiskunnanikäkausiajattelua

jasensosiaalisiaheijastumia.

ToiseksiluvussaTodellisuusjanäyteritelläänmielikuvituksentuottei-

denkäyttöäjanorminsäätäjienhaluahallitayksilöidenmieltä.Kolman-

neksiluvussaPuolinaisetjamielettömätkäsitelläänsairauksillavaivattu-

jenhallintaa,mielipuoliinladattujamoraalisiakäsityksiäjayhteiskuntaa
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sekä paikallisyhteisöjä sääteleviä erottelujen prosesseja. Samalla tarkas-

tellaan luontevasti poikkeavan ja normaalin määrittelyjä. Vanhastaan

ihmisenmielijavaivaisetkuuluivatkansalle,muttaesimodernillaajalla

esivallat, etenkin kirkko, omivat ne. Esivallat katsoivat oikeudekseen ja

velvollisuudekseenhallitayhtälaillanormaalejakuinpoikkeaviaihmisiä

jaihmistenajattelua.

Neljänneksi luvussa Humoristinen puhe ja pilkka eritellään kansan-

omaisen huumorin muotoja sekä huumorin kieltä, kielellistä vallan-

käyttöä,huumoriaprotestinjaeräänlaisenvastavallankäytönmuotona.

Herranpilkkaoli rahvaanomaisenprotestin julkinenmuoto; seoliosa

kansanomaistavastaustatapojenkultivoimiseen.Protestoidessaankansa

turvautuirahvaanomaisuuksiinelitapoihin,joitaesivallatyrittivätlaein

jaasetuksinkitkeä,muttatoisaaltavaltaapitävätturvautuivathekinruo-

kottomuuksiin paimentaessaan kansaa oikeiksi katsomiinsa ratkaisui-

hin.

ViidenneksiluvussaMurtumayhteiskunnallisessasietokyvyssätarkas-

tellaanerilaisuutta,erilaisuudenvastaanottoajaerilaisuudensietämistä.

Toisinsanoenluvussapureudutaanmoraalijärjestelmiinjamoraalijärjes-

telmissätapahtuneisiinmuutoksiin.

Kirjassa käsiteltävät teemat sivuavat pitkän aikavälin tutkielmina kult-

tuurihistoriaa, arjen historiaa, mentaliteettihistoriaa ja historiallista

antropologiaa.Jokaisessateemassaonkeskeisenätietynprobleemantai

tiettyjenprobleemienratkaiseminen.Probleemikeskeisyysjohtaaväistä-

mättömästiperustutkimuksenkorostamiseenjalähteidenarvottamiseen.

Teematsisältäväthuomioitatoisaaltasiitä,mitenvaltiollisenmoraalijär-

jestelmännormistot, lait jaasetukset juurtuivat, jatoisaaltasiitä,miten

kansanomaisetnormistot,maantavatjakäytännötsäilyivät.

Ihmisenelämäänvaikuttavattekijät,jotkakertovatelämisestäsellai-

senaan,ovatsyvärakenteiden–joskäsitetässähyväksytään–heijastumia,

kaikilleyhteisiäjaihmisiäerottavia.Siksivallitsevaa,esivaltojenmono-

polisoimaa ja siten hegemoniseen asemaan noussutta moraalijärjestel-

määonsyytäkäsitelläsiinämuodossa,jonasekansalleesitettiinjajona

kansa sen omaksui. Esivallat halusivat kontrolloida inhimillistä arkista

elämänmenoajatunkeutuamoraalisinevaatimuksineenrahvaanyhtei-

söihin,pitäjiin,kyliinjakotitalouksiinjajopatunnerekisteriin.Sentäh-

denkatseonsamanaikaisestimenneisyydenihmisessäjamenneisyyden

yhteiskunnassa,jasiksikatsesiirtyyvaltaapitävistäihmistenjayhteisöjen

omaksumiin elämisen ehtoihin, aineettomiin elinoloihin ja elämänta-

paansinänsä.
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Rahvaanomainen elämäntapa ja esivaltojen maailma kohtasivat esi-

valtojenhallitsemissatilaisuuksissakäräjillä,pitäjänkokouksissa,veroai-

toilla,pappiloissa,kirkoissajapiispan-jarovastintarkastuksissa.Tällöin

sopeutuminenjasopeutumattomuustulivatjulkisiksijapuitaviksisekä

johtivat siihen, että vaatimukset kansanomaisen yhteisöllisen moraalin

muutoksestaolivatvälttämättömiä.Kansalletietystipitiperustellamuu-

toksen edut: perustelut haettiin toisaalta vanhatestamentillisesta teolo-

giastajateokratiastasekätoisaaltavaltiontaloudellisestahyödystä.

Probleemanratkaiseminenedellyttääuseimmitenkäänteisenselityk-

senelitulkinnanolemassaoloa.Yksinkertaisestikyseonsiitä,ettälähde

kertoonäin,mistäonpääteltävissä,ettänäintapahtui,mistäonpääteltä-

vissä,ettäolinäintainoin.

Edellinenviittaasiihen,mistäuudenkulttuurihistorian(mentaliteet-

tihistoria)jauudensosiaalihistorian(mikrohistoria)metodologisetvaa-

timuksetkumpuavat.Löytääkseenmenneisyydestä jotain sellaista, joka

avaa uudenlaisia näköaloja menneisyyteen ja täydentää historiaa, on

lähteitäkäytettäväprobleemikeskeisestijaennakkoluulottomasti–toisin

sanoen koko lailla aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Kussakin luvus-

sakäsitelläänmyösmenetelmällisiäkysymyksiä,lähteidenkäyttöä,joten

tässä ei tähän puoleen ole sen laajemmin syytä puuttua. Sen sijaan on

paikallaanmainitamuutamastakeskeisestämetodisestalähtökohdasta.

Ensimmäisenämetodisenaavaimenaovatpuhe jakirjoitus.Lähteet

syntyivätsiellä,missäesivallatjarahvaspuhuivat.Jakoskapuhettajakir-

joitustamenneisyydenmaailmassakinriitti,aineistoaonkyllinerilaisista

kuvista,oppikirjoistajakäsikirjoituksistaainasanomalehtiinjaarkkikir-

jallisuuteen saakka. Esivallalla ja rahvaalla oli kielenkäyttötapansa, siis

eräänlaisetkielioppinsa.Esivallankäyttämäkielierottisenkansasta;va-

lintaolitietoinen,jaoleellistatässäonse,mitenherrojenjarahvaanmies-

tenkieletpoikkesivat sanastoltaan japeriaatteiltaan toisistaan jamiten

esivaltojenkieltäiskostettiinkansaan.Esivallankielioppiheijastuimyös

moraalijärjestelmäänjaoliomiaanformalisoimaansitä.

Konfliktit ja konfliktien julkinen käsittely ovat toisena metodise-

na avaimena.Yhteiskunnan vallankäyttäjien ääripäät, virallista normia

edustavat kruunun ja kirkon viranomaiset ja paikallisyhteisön rahvas

kohtasivat toisensa ja toistensa ajatusmaailmat julkisissa tilaisuuksissa,

oikeusistuimissa, viranomaisten johtamissa kokouksissa sekä toisaalta

kielletyissäväenkokouksissa.Näinollenkeskeisenälähdeaineistonaovat

yhteisissäkokouksissalaaditutasiakirjat,erityisestioikeuslaitoksenjakir-

kontuottamataineistot.
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Kolmanneksimetodiseksiavaimeksionmainittavaihminenitse.In-

himillistämenneisyyttäjakulttuuriatarkasteltaessaperimmäinenselittäjä

on se psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, jossa menneisyyden ihminen

eli.Sosiaalisetvaikutteetjasosiaalinenympäristömuokkasivatinhimillistä

ajattelua ja käyttäytymistä, mutta viime kädessä ihmiset itse ratkaisivat

mielipiteensäjatoimintansa.
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Iänkategoriat

Elämänportaat

MenneinäaikoinaeurooppalainenmaailmankuvarakentuiJumalansää-

tämienhierarkioidenvaraan.Hierarkiatulottuivatkaikkialle inhimilli-

seentoimintaanjaajatteluun,jaihmisetkatselivatmaailmaaikäänkuin

seolisiollutjäsennettävissäkonkreettisiksijatoistensakanssapäällekkäi-

siksilokeroiksi.

Maailmassavallitsiainajonkinlainenkokemukseenperustuvaedus-

ja päämiehisyys: mies oli aviosäädyssä vaimonsa, isä lastensa, isäntä ja

emäntäpalvelusväkensäjahallitsijaalamaistensaesimies.Säädytkinra-

kentuivatsiten,ettärahvaselikansaolialinnajalähinnäylintäJumalaa

jahallitsijaaolivatylimysaatelisetsekäpapistonjaporvaristonparhaim-

misto.

Maailmanjärjestystäperusteltiinyksinkertaisesti:ammoinvallinnees-

takaaoksestaJumalaloi jäsentyneenkosmoksen.Kosmoksessaihmisen

–kutenkokomunduksenelimaailman–ainaisenaosanaoliedellämai-

nituista säätyrakenteista riippumatta ikääntyminen, toisin sanoen syn-

tyminen ja kuoleminen Jumalassa. Edelliset katsomukset, hierarkkinen

järjestys ja kaiken kattava ikääntyminen yhdistettiin järkeenkäyväksi

kokonaisuudeksi,jossavanheneminenkäsitettiinhierarkkisestielämän-

kaareksi tai elämänportaikoksi.Keskiaikainen ja sitämyöhempikäsitys

elämänkaaresta perustui paljolti antiikin tieteen- ja maailmankuvaan.

Keski-jauudenajanajattelijatsitoivatsiihennollamystiikankorostamaan

täysiäkymmeniävuosiajaloivatsiitäjopapohjaansaselkeämmän,sää-

dynomaisenjasiksirikkaammankin.1

Vuonna 1792 varhaismodernin ajanjakson painuessaan mailleen

muuanvermlantilainenmieslaatiseinäkudokseensaelimaalattuunryi-

jyyn kansanomaista käsitystä vastaavan kuvauksen elämänkulusta. Ku-

vauksessa mies käy läpi kaikki mahdolliset elämänvaiheet syntymästä

1 Troels-Lund1941,10;Karker1965,640–642;Ellenius1965,642–644;Jütte1988;Day1992,691–

698,707–709,715;Cole1993,3–10.
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KUVAT1ja2.Jean-BaptisteJeaninjulkaisematranskalaiset jaWinterCarl

Hanssoninmaalaamatruotsalaisetelämänportaat1700-luvunlopulta(Musée

desCivilisationsdel’EuropeetdelaMéditerranée/RMN,GérardBlot;Lek-

sandslokahistoriskaarkiv/SörenHallgren).
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kuolemaan.Siinätiivistyyantiikistalähtöisinolevajamyöhemminmo-
nipuolisesti täydennetty klassinen elämänkaariajattelu, jota voi hyvällä
syyllä kutsua yhteiskunnan eri kerrokset läpäisseeksi suureksi teoriaksi
ja jostasittemminmodernikehityspsykologiakinammensiperustansa.2
Teoriakoskikaikkiaihmisiä,muttakuvattuunihmiseenladattiinvallit-
sevatsosiaalisetkäsitykset:hänonruotsalaisenyhteiskunnantukipilari,
samaelämänportaidentalonpoika,jokakulkivaimonsakanssapyhäpu-
vuissaan aikakauden kenties tärkeimmässä kansankirjallisuuden teok-
sessa, Bondepraktikassa.3 Ruotsissa talonpojasta oli tullut yhteiskunnan
keskeinen vaikuttaja, toisin oli porvarillisen julkisuuden läpäisemässä
maailmassa.Siellä,kutenRanskassa jaSaksassa, elämäportaillekuvatut

2 Bringéus1981a,68–69;Bringéus1987,250–253;VilkunaKHJ1999;VilkunaKHJ2002c.

3 Elämänkymmenvuotisjakoonperustuvaesitysonjoensimmäisessäruotsalaisessaversiossa
Bonde-practica1662:MenniskorsÅlderigemen.

KUVA3.ClemetHåkanssoninmaalattuseinävaatevuodelta1792(Lunds

universitetsFolklivsarkiv,Sydsvenskabonadsmålningar).
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ihmisettyypillisestiedustivatvaltaantarttunuttaporvaristoa,keskiluok-

kaajakeskisäätyä,jokapukeutuimuodikkaastijajokaliikkuikävelyret-

killäpariskuntana.4

Pyramidimaisenportaikonhuippusijoittuu50ikävuoteenjaviimei-

nenhengissäolevamiesonnoin90-vuotias.Kukinporrasvastasikym-

mentäikävuotta,mikäosoittaasitä,että1700-luvunihmisetymmärsivät

elämänrakentuvantodellakinmelkoselväpiirteisistäkymmenvuotisjak-

soista. Seinäkudoksen anti ei ole ainoastaan kuvallinen, vaan siinä on

myöskuvaannollisenpuhunnan jakirjallisenasiatuntemuksenkiteyty-

mänäalatisiirrettävissäolevajahelpostimuistettavaelämänkaariruno.5

Portaikonkeskellesijoitetussarunossaelämänkaarikäydäännopeasti

muttasamallasattuvastiläpi.

Kohdussaanhänaivanitkuttasikisi,

ensimmäisenvuodenpienokainenparkusi,

kymmentäkäydessäänkovinvähänymmärtää,

eikaksikymmenvuotiaaksijuurisenenempää,

kolmekymmenvuotiasonylväsjarivakka,

neljissäkymmenissäkellääneiolevaivoja,

viisissäkymmenissätäyttyymiehenmitta,

kuusissakymmenissävoipärjätä–aivantotta,

muttaseitsemissäkymmenissäoivastikäsittää,

ettäkahdeksissakymmenissäkaikenhalunmenettää,

yhdeksissäkymmenissäsitäharvoinilmenee,

jasataavuottatuskinkukaanenäänäkee(suom.kirjoittaja).

Ensimmäisetikävuodetainakahteenkymmeneensaakkaovatvastaelä-

mäntaipaleentapaamista:kymmenvuotiaanymmärrysonvähänlainen,

eikä kaksikymmenvuotiaan tietämys ole juuri kummoisempi. Kolme-

kymmenvuotiassensijaanontarttunutmiehuuden,aikuisuudenjanäi-

hin liittyvän vastuun tunnusmerkkiin eli paimensauvaan. Niinpä mies

eläätästedestärkeimpiävuosiaan:hänonvoimissaan jariuska,eivätkä

ikääntymiseenkuuluvatvaivatvielähäntäkiusaa.50-vuotiaanamiessaa-

vuttaaelämänkaarensatäyttymyksen,jamiesonkinkuvattukädettietä-

västilanteillaanjaviitassaylpeänäseisovaksi.

4 Katsoesim erkiksiDal–Skårup1980;Day1992jaJutikkala1999.

5 Tämä on harvinaisempi muoto. Elämänkaariruno esiintyy toisenlaisena Bondepraktikan-

kirjassa(1662),muttaharvemmin läntisissäelämänportaikoissa.KatsoDal–Skårup1980;

Day1992.
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Tuosta lähdetäänkulkemaanalaspäinviettäviä ja100-vuotiaanatai-

vaaseenlaskeutuviaportaita.Miesharmaantuujataipuualatietukenoi-

semmaksi, tarvitseepianpaimensauvanohellakävelykepin,kunnes se-

kään ei riitä, vaan paimensauvasta on luovuttava ja käveltävä kahden

kainalosauvan turvin:kansanomaisenkäsityskyvynmukaan60-vuotias

pärjäävieläponnistuksiavaativissatehtävissä–näin50-vuotiaalleaina-

kin uskoteltiin, mutta 70-vuotias on jo ikäihminen ja vanhenemisen

vaivaama.Ajatuksetkääntyvätlähelläolevaankuolemaanjaelämänhalu

katoaa.Sanatovat sävyltäännegatiivisia,kuten läntisenEuroopanvas-

taavissaesityksissä,muttakuolemaaeitässäsuoraankuvata.6Elämäon

taistelua Jumalan taudiksi kutsuttua ilmiötä eli vanhenemista vastaan.

Ihminenpäätyysinne,mistäontullut–Jumalanluokse.Elämäntaistelun

teemaakorostaasekin,ettäryijyntaivasmaailmassaonsamamieskamp-

pailemassalohikäärmettävastaan(PyhäYrjänä-teema).

Samanlainenolinaisenelämänkaari,muttasesitoutuienemmänmie-

henelämänuraan.Tyttövarttuinaiseksihenkisesti jakehollisestikuten

poikamieheksijasaisamoinomatikästatustaosoittavatmerkkinsä.To-

sin avioitumisen eriaikaisuus, jolla todennettiin fyysisiä ominaisuuksia

jataloudellisenholhousjärjestelmänhierarkkisiapiirteitä,muuttiasetel-

maa.Kunmiessaavutti lakipisteenyhteiskunnallisessa jayhteisöllisessä

statuksessaan, saavuttihänenaviopuolisonsasamaanaikaansamankal-

taisenaseman;nainenvanhenijamuuttuikeppiinnojaavaksimenneisyy-

denihmistenkäsityksenmukaantäsmälleensamoillaportaillakuinmies

–muttapuolisoaanseuratenniin,ettävanhamiestekinuoremmastavai-

mostaanvanhan.7

Kuvatunlainenelämänkaarikäsityskytkeytyitiiviistisiihenikivanhaan

sykliseenaikakäsitykseen,jonkaperustanaolivatvuorokausi,kuunkierto

javuodenaikojenvaihtelut.Tuolleajattelulle–kutenyleensäaikakauden

filosofiselleajattelulle–olityypillistäse,ettäasiatesitettiinmetaforina.

Elämänkulkuvertautuiuseimmitenvuodenaikoihin.Syklistäikääntymis-

tä käsiteltiinkin monissa elämänkaarta kuvaavissa kirjoituksissa, kuten

klassisesta fysiologiasta ja astrologiasta viehättyneen Mikael Agricolan

’Rukouskirjassa’, jossa talvenajanrukouksessavuodenajatonyhdistetty

elämänkaareen:8

6 VertaaDay1992,791–792jaBondepraktikan.

7 Troels-Lund1941,11;Bringéus1981a,69;Odén1987,92–95;Odén1994;Jutikkala2000,84–87;

Katso myös Räisänen T 1997a; Räisänen T 1997b;Vainio-Korhonen 2002; Toivanen 2005;

Kaartinen2006;Lahtinen2007;Vainio-Korhonen2008.

8 Heininen1997,144–145;Gummerus1941–1956,467–469.KatsomyösDay1992,694jaLam-

berg2009,109–112.
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lapsuus–kevät

nuoruus–kesä

urhonaika–syksy

vanhuus–talvi

Samanlainentapajakaaelämävuodenaikojenmukaisiinjaksoihin,joissa

keväänelilapsuudenjakesänelinuoruudenvarttumistaseurasivatsyk-

syinenelämänsadonkorjuuelimiehuusjatalvinenvanhuus,olilevinnyt

laajalle;kuolemaistuitalvenjakevääntaitekohdassa.Sykliseenkäsityk-

seenliittyymyöstoinenperinvanhakuvauselämänkulusta.Elämänpyö-

rässäjakajinaovatvihkiristimäisestineljäpuolaa.Syklistäajatustaperus-

teltiinjälleenJumalallajasiksisyntymäjakuolemaolivatverrannollisia;

alku-japäätepisteoliyhteinen.Jumalasytyttielämänliekin,puhalsisen

täyteenroihuunjaantoisenhiipua,kunnespäättisensammuttaa.9

Syklinenkäsitys,jossaikuisenaelementtinäolise,ettäyhdenkuollessa

toinensyntyy,sisälsilähinnänäkyvänelämän.Kaikkiaanihmisetsaattoi-

vatymmärtääainoastaannäkyväämaailmaa:kosmoksentoinenpuolioli

jumalainen,jasinnekuuluivatelämänportaidenalapuolellejäävätjaksot;

niistäihmisilläeiollutkokemukseenperustuvaatietoa,pyhänäkuultua

jakirjoitettuasensijaankyllin.

Kokopitkänesiteollisenajanvaikuttielämänkaariajattelussavahvana

antiikistaperäisinolevapsykofysiologinenviritys.Sitätässäelämänpor-

taikossaesitettyrunokinosoittaa.Ensinkiinnitettiinhuomiotapsyykeen

kehittymiseeneliymmärrykseen,mikäkuuluisyklisessäjaottelussasel-

västikahteenensimmäiseenneljännekseen.Tätäseurasivaihe,jossatär-

keimpänämäärittelijänäoli fyysinenkyvykkyys, javiimeisenävaiheena

onjakso,jossapsyykenpuolijälleenkorostuu.Elämänportaidenrunossa

esilläonmeneväelämänhalu,muttasamastaseikastaikääntyväAgricola

kirjoittimyönteisemmin,että”sitäenemmänkuinruumiinvoimia(van-

huudessa) puuttuupi, sitä enemmän henki kukoistaapi”.Yleensä olikin

niin,ettäjuurikolmannenvaiheeneliurhonajanloppuajaneljättävai-

hetta elävät pohtivat ja kirjoittivat elämänkaarta ja tyypillisesti vieläpä

siten, että elo oli kulkenut elämänportaiden mukaisessa järjestyksessä,

janiintoivottiinelonjatkuvansamassajärjestyksessäporraskerrallaan.

Tästäsattuvanaesimerkkinäon1600-luvullamoniaallavaikuttanuttuo-

mari Elias Haraldsson Stare. Työskenneltyään kruunun hyväksi liki 30

vuodenajan ja täytettyään juuri50 Stare esittikuninkaalle, ettähänen

9 Esim erkiksiKarker1965,640–642.
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olisiaikapäästärauhaanjaTurunhovioikeudenasessoriksivanhuutensa

takiaheti,kunaatelittomienasessorienluokassavirkavapautuu.Kunin-

gasmuistiuskollistapalvelijaansaneljänvuodenkuluttua.Staresaiases-

sorinviran,aateloitiinmyöhemminjahoitivirkaakuolemaansasaakka,

kaikkiaan13vuodenajan.10

Menneisyydessäikäolimerkittävimpiämarginalisoiviatekijöitä:ikäei

välttämättäsysännytketäänsyrjään,muttakiistattalapsenjavanhuksen

yhteisöllinenasemapoikkesi15/20–60-vuotiaidenvastaavasta.Eikäkyse

ollutmistäänmerkityksettömyydestä:1700-luvullaväestönikärakenneei

oikeinvastannutajanperustuvaalaatuaoleviahuoltosuhteita,joissalas-

tenjaikäihmistenylläpitosälytettiinensisijaisestisuvullejaperheelle(ks.

taulukko1).11

Taulukko1. Väestönikärakennesuhteessaajateltuunyhteisölliseen

 aktiivisuuteenSuomessavuosina1750,1810ja1860.

1750 1810 1860

abs. % abs. % abs. %

Alle15-vuotiaat 156723 37 311428 36 609258 35

Nuoriaktiiviväestö12 41235 10 84337 10 167417 10

Vars.aktiiviväestö 185261 44 420133 49 840606 48

Yli60-vuotiaat 39658 9 47403 5 127367 7

Yhteensä 422877 100 863301 100 1744648 100

Lähde:Strömmer1969,137–139.

Kaikkiaanalle15-vuotiaanväestöosanosuuskokoväestöstäolienemmän

kuin kolmannes, 15–19-vuotiaita oli joka kymmenes ja yli 60-vuotiaita

oliheitäkinyliviisiprosenttia.Koskapatilanneolitällainen,ideologitja

10 LagusWG1834,242–243.

11 EsimerkiksiOdén1987;Odén1994;Nygård1998;Sirén1999;Waris1999;Piilahti2007.

12 Tässähenkiverollepannuista15–19-vuotiaatonerotettuomaksiryhmäkseensiksi,ettäheidät

tosinymmärrettiintyöhönkelpaaviksijamahdollisestiitsensäelättäviksi,muttatoisaaltaei

olekovinkaanluultavaa,ettäheolisivatosallistuneetmerkittävälläpanoksellaalle15-vuo-

tiaidenjayli60-vuotiaidenylläpitoon.
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ideologiankansanomaistajatolivaljastettavatekemääntyötäholhoami-

senpuolesta.EsimerkiksirunoniekkaJonasMennander’Huoneenspeili’-

teoksessaankorostiopettavaisesti, ettäaikuisen lapsenolinöyrästi, alt-

tiisti, kuuliaisesti ja kunnioittavasti avitettava ikääntyviä vanhempiaan.

Tämäpalkittaisiinnuoremmanosapuolenvanhuudenpäivinäsamanlai-

sellakohtelulla.13

Yhteiskunnallinenelämärakentuipaljoltitäysi-ikäisten,työkykyisten

javeroamaksavienihmistenvaraan,jotenlapset–javanhukset–esiin-

tyivätuseimmitensosiaalisentoiminnankohteina,mitäheijastelivatvi-

ranomaistenjatäysikasvuistentuottamataineistot,niinvirallisetasiakir-

jatkuinelämäkerratkin.Varttuminenyhteisöntäysi-ikäiseksijaitsestään

huolehtivaksi jäseneksi eteni askelmittain eli kynnyksittäin ja kesti pit-

kään, laajastihyväksytynkäsityksenmukaan toistakymmentävuotta ja

yli. Normin mukaisesti lapsuus ja sitä seuraava puolikasvuisuus (nuo-

ruus)lakkasivatvasta,kunihminenvarttuiyli20-vuotiaaksi jalähestyi

kolmattakymmenettäikävuottaan.Aktiivistajaksoa,jolloinihmisetoli-

13 Mennander1998.

KUVA4.JohannesAmosComeniuksenkäsitysihmistenikäkausista(Come-

nius1689,76).
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vatyhteiskunnantukirakenne,kestivainneljänneksenelämästä,jasitten

jokainenalkoikulkeasamojakategorisiaaskelmiakohtikuolemaa.14

Jos monet tekijät marginalisoivatkin merkittävän osan väestöstä,

esiintyitoisensuuntaisianäkökulmia.

JohannesAmosComeniusjakoiihmisenelämänseitsemäänikäkau-

teen ja kuvitti jakonsa portain. Comeniuksen mukaan ihmiset olivat

ensinlapsia,sittenpoikasia jatyttösiä,kolmannessavaiheessapoikia ja

tyttöjä,neljännessänuoriamiehiä januorianaisia,viidennessämiehiä,

vaimojajanaisia,kuudennessavanhojamiehiä,vaimojajanaisiajaseit-

semännessäikäloppujavanhojaukkojajaakkoja.15Marginaalisetikäkau-

detvaltasivattässäviisiporrasta.

Institutionaalisetlapsuuden
januoruudenmäärittäjät

Kahdenesivallankäytännötkietoutuivaterottamattomastiinstitutionaa-

liseenikäkausikäsitykseen.Lapsuutta,nuoruuttajaaikuisuuteenastumis-

takoskevissakäytännöissätärkeitämuutoskohtiaolivatsekäehtoolliselle

osallistumisenoikeus että ripilläkäynninvelvollisuus,henkilöperustei-

sestaverostasuoriutuminenjaavioliitonsolmiminen.Kirkkosuositteli,

että13–14-vuotiaina lastentulikäydäensimmäisenkerranripillä jaeh-

toollisella,jaedellytti,ettälapsihallitsiriittävänhyvinopinkappaleetja

päivittäisetrukoukset.16Selviytyminenkinkerienkuulusteluistaelirippi-

koulusta ei tehnyt täysikasvuiseksi, mutta oli varhaisimpia kynnyksiä

aikuisuuteenastumisessa.Vastakun ihminen saattoi yleisenkäsityksen

mukaankäydäyksin,avioparinataivertaistansakanssa(esimerkiksipal-

kollisetyhdessä)ehtoollisellajaripillä,lapsuusolilakannut.17

14 Eläm änkaaresta ja eläm änportaista katso Bringéus 1981, 68–69; Cole 1993, 3–10; Jutikkala

1999,84–87;Vilkuna2002c,69–71;AhtaastalapsuuskäsityksestäjasenkritiikistäkatsoAriès

1996;Corsaro1997,49–54.

15 Comenius1689,77.

16 Lempiäinen1963,243–280;Taipale1980.

17 EsimerkiksiRautalammin(Konneveden)Särkisalonkylässävakiintuikäytännöksi,ettäyh-

destämaakirjaan(jarippikirjaan)merkitystätalostakäytiinripilläjaehtoollisellauseampa-

naryhmänä.Ryhmäteliperhekunnatpysyivätvuodestatoiseensamoina.Vastaavanlainen

tapaesiintyiKokkolankaupungissa,jossakauppiastalonsisälläolikolme–neljäeriryhmää.

Toiset olivat perheitä ja ainakin yksi koostui palkollisista. JyMA Rautalammin rippikirjat

1700-luvulta;Kokkolankaupunkiseurakunnanrippikirjat1720-luvulta;VilkunaKHJ2002a,

158–166.
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Kruunullehenkirahaaryhdyttiinmaksamaan15-vuotiaina,muttatosi-

asiassa jaainakinalkuunisä tai isäntähuolehtiveronsuorittamisesta.18

Näin lapsuus jatkui yli puolikasvuisuuden ja päättyi oikeastaan aikui-

suuteen siitäkin huolimatta, että talousopin harrastajat toista intoilivat

1700-luvullapaikalliskuvauksissaprovosoidenjalapsiatöihinpatistaen;

akateemisessa ympäristössä väitettiin, että maaseudulla ja kaupungeis-

sapojatohjattiin tuottaviin jakruunullehyödyllisiinmiesten töihin jo

kymmenenkorvilla.19Puolikasvuisenmuuttaminenpoiskotoaeisekään

katkaissutsiteitävanhempiineikätehnytlapsestaaikuista,silläyhteydet

kotiinolivatuseintiiviit(etenkinkoululaiset,oppipojat,piiat)jasynnyin-

kotiinsaattoitarvittaessapalata.20Puolikasvuisuuttavenyttitosiasia,että

oppipojiksi ja -rengeiksi ryhdyttiinvasta seitsemäntoistakorvilla ja sa-

massaasemassavoitiinollavielä24–25-vuotiaina,21vaanmiehenvarsipa

saavutti yleisemmänkäsityksenmukaan täydenmittansa25 ikävuoden

täytyttyä.22

Tietyssämielessäjuuriavioliitonsolmiminenpäättilapsuudenjakson

lopullisesti.Vuoden 1734 lain antamisen jälkeen puolikasvuiseksi viral-

lisesti mainittu nuorukainen ei enää voinut sulhasena alttarille astella.

Niinpäviimeisiäalle20-vuotiaanarenkipoikanaelipuolikasvuisenapal-

kollisenaavioliitonsolmineitaoliLaitilanSeppälässäErkkiMatinpoika,

jokanaitalontyttären,AnnaHeikintyttärenmaaliskuussa1733.23Uuden

lain mukaan tuollainen nuori poikanen ei saattanut avioitua; vasta yli

21-vuotiainarengitkinnauttivat täysikasvuisenansioista,eikäheitäpu-

huteltu enääpojiksi.Niinpä selvästi yleisempääoli, ettänuoretmiehet

avioituivat kernaammin yhteiskunnallisen ja taloudellisen aseman va-

kiinnutettuaan,kutenoppipojistakisälleiksiehdittyään.

Tyttöjenastumistaaikuisuudenkynnyksenylivauhdittimahdollisuus

avioliitonsolmimiseennuoremmallaiällä.Vuoden1734lainmukaan17-

vuotiastyttösaiavioitua.NäinesimerkiksiLapualla1762vihittiinavioliit-

toontäydellinenjanorminmukainenpariskunta:21-vuotiaskunniallinen

18 Lext1968,25–26.

19 EsimerkiksiGadd1774;Herkepaeus1756;Hoeckert1753.

20 Miettinen2003,15–19.

21 Seuraavassaesitettävät tiedotperustuvatpääosinseurakuntienSuomensukututkimusseu-

ranjulkaisemaanhistoriakirja-aineistoon.EsimerkiksihaudattujenluettelotEckerö1.1.1733

(24-vuotiasoppirenki),Helsinki24.4.1755(17-vuotias),29.11.1761(25-vuotias),Pori28.8.1763

(19-vuotias), Porvoo 28.8.1753 (24-vuotias), Turun ruotsalainen seurakunta 22.6.1764 (21-

vuotias)jaTurunsuomalainenseurakunta13.5.1760(24-vuotias).

22 Comenius1928,335.

23 VihittyjenluettelotLaitila4.3.1733.
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jatoimellinennuorimiesYrjänäJaakobinpoikajanurmolainenhääpäi-

vänään17vuottatäyttänyt,kunniallinenjasiviäpiikaKaisaMatintytär

Martikkala.Kumpikinvastasiyhteiskunnallisiinpaineisiin,joitapidettiin

ylläkäytännöllisinjärjestelyin.Mahdollisuusolimyösyhteisöllinenvel-

vollisuus:nimittäintytönlähestyessä–15-vuotiaana–naimaikääaloitet-

tiinsulhasenetsintä.24Muutkintiedotosoittavatsitä,ettätytötvarttuivat

täysikasvuisiksi nuorempana kuin pojat. Esimerkiksi luostariin saattoi

kirjoittautuajaKristuksenmorsiameksiasettuakahdeksantoistavuotiaa-

na.25

Pienokaistenmaailma

Imeväisiänpäättyessäjalapsenottaessaensiaskeliaanpäättyielämänvar-

haisinjavakavinvaaraperiodi.Ensimmäisenhampaanpuhkeaminensekä

kävelemäänjaetenkinpuhumaanoppiminenveivätlastakohtiaikuisten

ymmärtämää ja tiedollisesti hallitsemaa maailmaa. Kun imeväisikäisen

kuolemajohtuiuseinhallitsemattomastajasiksilohduttomasta”tunte-

mattomasta lastentaudista”, yli yksivuotias lapsi kuoli tunnettujen tar-

tuntatautienjasairauksientahionnettomuuksienseurauksena;sairaudet

olivatmyösparannettavissataiainakinniistälapsisaattoitoipuajatoi-

saaltamahdollisuuksiatapaturmiinvoitiinehkäistä(ks.taulukko2).26

Perinteisessähistoriantutkimuksessa,vallankinsosiaalihistoriassa,on

lapsiapidettyyhteisöllisenätyövoimapotentiaalina.Näkemykselleonpe-

rustansavarhaisessaväestönkasvuasuosineessatalouspolitiikassajaaka-

teemisessa talousopissa (1600- ja 1700-luvulla talouspolitiikan luojat ja

luovijatpitivätväestöäkansakunnanvaurautenajahalusivatsitoalapset

tuottavaantyöhönmahdollisimmanvarhain);jasamaanviittaavatmyös

aikakaudensotiensuuretväestösiirrot,joissatyövoimapotentiaali(lapset

januoret)olivatkeskeisiä siirrettäviä.27Tässäperinteinen sosiaalihisto-

riaon tähynnytuseimmilleaikalaisillekäsittämättömiin rakenteisiin ja

24 Lehtinen 1963, 611; kastettujen luettelot Lapua 4.7.1745, vihittyjen luettelot Lapua 4.7.1762;

MariaSalanderineläm äkerta(Grönroos1938,236).

25 Klockars1979,25;Mäkelä1989,58.

26 VilkunaA1989,111–118.Imeväiskuolleisuudesta,suhtautumisestaimeväiskuolleisuuteense-

kärinta-jasarviruokintaankatsoJutikkala1987,108–113;Pulma–Turpeinen1987,294–298;

Happonen2009,111–113.ParantamisestajaparantajistaesimerkiksiKAKOKitee1689,gg2:

97,101.Eilola1999,114–118.

27 VertaaRahikainen2001b;Rahikainen2002;Rahikainen2004;Kaartinen2006,76–82;Vilku-

na–Meriläinen2008.
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perustaatulkintansamäärällisiin,ajallisiinjapaikallisiinvertailuihinse-

kätulleenäinnostaneeksitulkinnanmenneisyydenjahistorianyläpuo-

lelle(rakenteetovat todellisia,vallitsevaaikalaiskäsitysonväärä janiin

muodoinmenneisyysvinoutunut).Kunväestöhistoriassaontarkasteltu

syntyneisyydentasonilmiöitä,onhavaittu,ettäkuolemankriisienjälkeen

yhteiskuntapalaajälleennormaalitilaanväestömenetystäkorvaavanvä-

estönlisäyksenansiosta.Tältänumerotnäyttävät,rakenteetovattodelli-

siajamenneisyyskäsitysvinossa.28

Eräskeskeinenseikkaonsiltijätettyhuomiotta,nimittäinse,ettävas-

tasyntyneetolivat–josasiaayltiörationaalisestijatalousopillisestiajatte-

lee–kylläkinpotentiaalinenresurssi,muttatodelliseksityövoimaresurs-

Taulukko2. Imeväisikäisinäkuolleetjaimeväisikäisinätuntematto-

 maanlastentautiinkuolleeteräissäseurakunnissa1750,

 1800ja1850.

 

kuolleita

kaikkiaan

kuolleistaalle

1-vuotiaita

alle1-vuotiaana

menehtyneen

kuolinsyytuntematon

Ilmajoki 1750 53 19 9

1800 71 37 25

1850 235 90 33

Urjala 1750 35 11 3

1800 65 12 6

1850 144 26 17

Turku 1750 182 39 1

1800 194 31 22

1850 556 106 59

Lähteet:Ilmajoen,UrjalanjaTurunsuomalaisenseurakunnanhaudattujenluettelot(HisKi)

vuosilta1750,1800ja1850.

28 Katsoesim erkiksiCunningham 1998.
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siksiheistäolivastavuosienkuluttua.Tilanneontätäkinmutkikkaampi,

mihinonväestöhistoriassakiinnitettyhuomiota.Näetpitkittynytkriisi

iskimelkoisenlovenoletettuuntyövoimapotentiaaliin,jatoipuminensii-

tätapahtuihitaastijavieläpäviipeellä.29

Taulukko3. Kuolevuudenjasyntyvyydentasotkriisikautenajasitä

 seuraavinavuosina.

Kuolevuudentaso syntyvyydentaso

Kriisialkuvaihe korkea matala

Pitkittynytkriisikausi normalisoituva matalatainormaali

Kriisiäseuraavavuosi normaali normaali

Seuraavat3–4vuotta matala korkea

 

Ymmärtämättömyyspiteliallekymmenvuotiastalastatiukastiuhatussa

maailmassa,muttamuutosimeväisikäisenvaaraperiodiinolisiltiilmei-

nen: kuoleman uhkaan kyettiin varustautumaan ja ympäristön uhkia

torjumaan.Tästäseikasta todistavat– tosinkäänteisesti–kuolemanta-

paukset,joissasuojelujavalvontapettivät.Tyypillisenäpikkulapsenme-

nehtymisensyynäolivälittömäänkodinpiiriinsijoittuvaonnettomuus:

murskaantuminen,hukkuminentaipalovamma.30

Vaaratilanteiden lukuisuuteen ja suojeluun kiinnitettiin huomiota,

mikä tietysti kielii myös resurssiajattelusta. Kun KustaaVaasan pojista

kaksitoistavuotiasMagnusoli1554metsästysretkelläloukannutjalkansa

hakatessaankirveelläpuita,kuningaspurkihuoltaanpojistaanvanhim-

29 Vertaaesim erkiksiStröm m er1969,23–29.

30 Esimerkiksi Kuolemajärven Kolkkalassa 1814 ovi rusensi kuoliaaksi kaksivuotiaan Joonas

Tahvonpoika Kettusen ja Tammelan Letkussa 1788 neljävuotias torpparinpoika Johannes

Erkinpoikamurskaantuihengiltäpudottuaankotitalonsarappusilta.Ilmajoella1744Matti

TervalankaksivuotiaspoikaTuomashukkuilähteeseen,jasamoinkävi1762Alavieskassapi-

täjänsuutariLackmaninkaksivuotiaalleOlli-Heikille.KaavinVarislahdessa1758taaskolme-

vuotiasHelenaErkintytärHirvonenhukkui rantaveteen.FöglönSonbodassakaksivuotias

HenrikJohanssonAndersmenehtyi1781poltettuaanitsensäkuumassavedessä jaFinströ-

missälaivamiehenleskenallekolmevuotiastytärMajaLisakuolipiansenjälkeen,kunpo-

reilevaavelliäoliläikkynythänenpäälleen.HaudattujenluettelotIlmajoki2.4.1744,Alavieska

3.9.1762,Kaavi28.9.1758,Föglö21.11.1781,Finström14.10.1792,Kuolemajärvi28.8.1814,Tam-

mela3.3.1788.EurooppalaisestatutkimuksestakatsoKaartinen2006,76.
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KUVA5.TaidemaalariSeverinFalkmanikuistiruokolahte-

laisetpienetlapsetturvalliseenympäristöönsä,äitiensävie-

relle.(Falkman1882).
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mallejaantoisamallaisällistäevästystäelämäntaipaleelle.Kuningasneu-
voi, että Erikin tuli”välttää vaaran paikkoja niin maalla kuin vesillä”.31
KustaaVaasanohjeolisangenyleispätevä,sensijaanpiispaKarlFredrik
Mennanderopasti1755pientäpojankossiaanaavistuksenkonkreettisem-
min.Paitsi,ettäpojanpitiahkeroidajakäyttäytyämoitteettomasti,hänen
tulihoitaaterveyttäänjavälttääjuoksentelemistaulkosalla–etenkinliian
ohkaisissapukimissa.32Yhtäkaikkikummankinisänopastuksetkielivät
lapsiinkohdistuvastavakavastahuolenpidosta.

Samaanvanhempienvelvollisuuteenlastenkasvattajinajavarjelijoi-
nakiinnittihuomiotahengellinenesivalta,kuuluihanhuolenpito,kuten
Johannes Amos Comenius asian Magna Didacticassaan (1657) tiivisti,
luonnollisimmin vanhemmille.33 Kirkko – lähinnä tuomiokapituli sen
oikeudellisena elimenä – edellytti vanhemmilta vastuullisuutta ja huo-
lellisuutta.Niinpäonnettomuuksistaosajouduttiintutkimaanoikeusis-
tuimissa, mutta useimmiten oikeus päätyi vapauttavaan tuomioon tai
lievään sakkorangaistukseen. Esimerkiksi vuonna 1638 tuomiokapituli
vaatiulvilalaisellepuolitoistavuotiaanapalovammaanmenehtyneenlap-
senäidillerangaistustakuolemantuottamuksesta.Kihlakunnanoikeudes-
sakuitenkintodettiin,etteipirtistätöihinmennytäitisenenempääkuin
metsässä työskennellyt isä tai lapsenhoitajaksi jätetty ja kuuromykäksi
mainittu piikakaan ollut onnettomuuteen vikapää. Lapsi oli kivunnut
tulikuumaan,lattiallenostettuunruokapataansillävälin,kunpiikakii-
kuttipadastaruokaanälkäisille.Uhkaaneiosattuvarautua,silläeiotettu
huomioon, että kuurona piika ei havainnut lapsen liikkeitä. Sen sijaan
1640Kokemäelläoikeusrankaisivanhempiahuolimattomuudesta,kos-
kapanämäolivatjättäneetkaivonsapeittämättömäksisilläseurauksella,
ettäseitsenvuotiaspoikaolisinnehukkunut.34

Edellä kerrotut seikat osoittavat selvästi sitä tosiasiaa, että vanhem-
matparhaansamukaankoettivatvarjellajakäsitellälapsianimenomaan
pikkulapsina.Tässähuolenpitopoikkesiajattelusta,jossalapsiapidettiin
yhteisön resurssina.35 Koska lastenhoito katsottiin kuuluvaksi äitien ja
laajemminnaistenelämänpiiriinelikotitöihin jakoskanaisilla tuvassa
riittitekemistä,pienimmätlapsetsananmukaisestikytkettiintuvantur-

31 KustaaVaasaErikille5.10.1554(KonungGustafI:sregistratur24,426–427).

32 KarlFredrikMennanderinkirjepojalleen3.10.1755(Österbladh(toim.)1939,3).

33 Comenius1928,109.

34 KAKOUlvila1638,mm4:284–284v;KOKokemäki1640,mm5:55.

35 Rahikainen1993.
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vallisimpaanpaikkaan.EsimerkiksiKemissä1720-luvullaolitapanapu-
jottaavastakävelemäänoppineenlapsenkaulaanjonkinlainenpantatai
uumallevyö.Niihinsidottiinköysi,jokataasenkytkettiintoisestapääs-
täänpirtinseinään,jossaolivartenvastentappielivaarna.36Tapalienee
yhteydessävarhaisiinvauvojenvipukätkyisiin,jotkaniinikäänkiinnitet-
tiinseiniin,taikatostariippuneisiinliekkuihin,kiikkuihinelikontteihin.
Vastaavialapsiasuojaaviakäytäntöjäolivatmyösotsapannat,jotkaesti-
vätpäänkolauttamisen,jajopatuolit,joihinkävelemistäharjoittelevatsi-
joitettiin.Pannat,tuolitjaköydettoisaaltaedistivätliikkumisentaidossa
harjaantumista,muttatoisaaltanemyösestivät liikkumisenvaarallisiin
paikkoihin, erityisesti kipuamisen huomaamatta avonaiselle ja suojaa-
mattomalletulisijalle.Voisikinsanoa,ettätietyilläkaluillaoliharjaannut-
tavantarkoituksenohellasuojelevafunktio.Leikkikalutpuolestaanveivät
lapsiaaikuistenmaailmaan,tyttöjäkarjan-jakodinhoitoonsekäpoikia
eränkäyntiin.37

Iänkarttuessajaymmärryksenhiljalleenlisääntyessälastaeienäätar-
vinnutpitääalatisilmällä.Toisinaanjopakolmevuotiastohdittiinjättää
hetkeksiyksikseen.Näinolimonestimeneteltyeräässävaasalaisessata-
lossa1670.MarraskuussaemäntäKarinIvarsdotter jakruunupyyläinen
loinenMalinSvensdotterolivattekemässämaltaita.Mallastamistavarten
pirtinliedelläolihiillos,jotaeitarvinnutsenkummemminvalvoa.Sik-
siMalinuskalsijättääpojanitsekseenjaseurataKariniasaunalle.Malin
palasipianpirttiin jahavaitsikauhukseenhetimmitenovenavattuaan,
että poika seisoi liesipankolla paita liekeissä ja hiilihanko jalkojen juu-
ressa. Poika oli nähtävästi ryhtynyt kohentamaan tulta, kuten oli näh-
nytaikuisten tekevän, ja syttynytkekäleestäpalamaan.Poikamenehtyi
palovammoihin ja naiset joutuivat selvittämään oikeudessa syitä, jotka
kuolemaanjohtivat.Oikeudelleriittikuolinsyyntutkinta,jasejättinaiset
tuomitsematta.38

Valvontaavaillejätettäessälieneeyleisempääsiltiollut,ettäjokolap-
sia oli useampia, tahi leikkipaikka oli muulla tavoin suojainen. Lapsia
varten pihalla tai sen välittömässä tuntumassa oli luultavasti aikuisten
määräämäjaturvallinensijaelileikinpaikka.39Sillä,ettäaikuisettiesivät,
missälapsiviettiaikaansaolitärkeämerkitys,koskapatämänkaltaiselta

36 KAKOKem i1723,rr55.

37 LapsiasuojelevistakaluistakatsoLindström1979;kätkyistäLehtonen1985,198;leikkikaluista
janiidenmerkityksestäSirelius1989,509–511;Lönnqvist–Silvander1999,17,23.

38 KAROVaasa1670,v3:128.

39 Ganander1997,’Leikinpaikka’.
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japedoilta suojassaolevaltakedoltaosattiinensimmäisenä lapsiaetsiä.
Sitä paitsi aitaus esti senkin, etteivät lapset karanneet teilleen. Tuollai-
nenleikkipaikkaoliviipurilaisenmuurarimestarin,AnttiPukin,kuusi-
vuotiaallaMarjatta-nimisellä tyttärellävuonna 1690.Kesällähän tapasi
leikkiäpihanulkopuolisessaaitauksessa,muttaelokuussahäntäeisieltä
enääkukaan löytänyt,vaikkapihamaallaoleilleetolivatkinkuulleet ty-
tönhätäisenhuudonjalähtiväthäntävälittömästietsimään.40Halutietää
lapsen olinpaikka osoittaa hyvin omistautumista huoltajan tehtävään.
Samaan seikkaan viittaavat tapaukset, joissa joku oli houkutellut lap-
senluvattomilleteille.EsimerkiksiKarjaalla1641eräsruukintyömiehen
vaimotuomittiin tuntuviinsakkoihin,koskahänolikäynythakemassa
toisestatalostalapsenluokseenilmantämänvanhempiensuostumusta.
Tuomiota ei lieventänyt sekään, että nainen väitti halunneensa ainoas-
taanleikkiälapsenkanssa.41

Pienempienlastenyhteisilleriennoilleolitunnusomaista,ettävarsin-
kinsääntö-,piiri-,palloilu-jamuihinliikunnallisiinleikkeihinryhdyttiin
seurueina.Samallakunnuoseuraleikitsosiaalistivat(so.yhteisöllistivät),
niissäpiili toinen tärkeä tekijä:milloinoltiin joukolla liikkeellä, vaara-
tilanteen uhatessa tai onnettomuuden satuttua joku lapsista ehti tie-
dottamaanaikuisia.Tapaturmiltaeisiltivältytty–etenkään,kunlapset
poistuivatsuojatultaalueelta.Varsinainenonnettomuussattui1729Tor-
niossa,missäseitsemänlastamenirantaanjakokeilivedensyvyyttäsillä
seurauksella,ettäkuusiheistähukkui.42

Lapsestanuoreksi

Syntymänjälkeenensimmäinen,kynnysvuodeksikutsuttukäännekohta
osuilapsenelämässäkymmenenikävuodenpaikkeille.43Tämäoliseura-
usta elämänportaisiin liittyvästä ja nollamystiikkaa korostavasta maail-
mankuvasta,käsitystävahvistavistajaselvästihavaittavistapsykofyysisistä
muutoksistasekätoisaalta–kutenedellämainittiin–institutionaalisista
tekijöistä.Varhainen tiedekin tunnusti poikia koskevat tosiasiat. Kahta
ensimmäistä elämänjaksoa eli kuusivuotista lapsuutta ja kuusivuotista
poikuuskauttaseurasisamoinkuusivuottakestävänuoruudenikä,mut-

40 HaudattujenluettelotViipurinm aaseurakunta6.8.1690.

41 KAKOKarjaa1641,ll2:294,KA.

42 MariaSalanderinomaelämäkerta(Grönroos1938,235).

43 DiariumGyllenianum,156;Mäkinen2000,17,21.
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ta kahdeksantoistavuotiaanakaan nuorukainen ei vielä ollut valmis ja
täysikasvuinen.44

Muutospienenlapsenmaailmaanolitoisaaltaselvä,sillätuolloinal-
koivataikuiselämänvarhainentapailujanuoruus.Tästähuolimattalap-
suus jatkui hyväksyttyine leikkeineen. Niinpä nuoruutta pidettiin sekä
lapsuudenosanaettäsenjatkeenajasiitäkäytettiintäysikasvuisuudesta
erottavanaterminäpuolikasvuisuutta.Lapsuudenjatkumiseenkymme-
nenjakahdenkymmenenikävuodenvälilläviittaavathaudattujenluette-
loidentiedotkuolleenstatuksesta,asemastaelisäädystä.Lapsenstatuksel-
laluetteloihinmerkittiinyleensäallekymmenvuotiaat,muttasiltikoko
joukkokynnyksenylittäneitäkuoli”lapsina”,kutenHausjärvellävuosina
1756–1757menehtyneet14-vuotiasKattilanHelenaJuhontytär,16-vuotias
KarhinHeikkiJuhonpoika,18-vuotiasParmanKatiErkintytär,15-vuotias
SeppälänAnnaHeikintytärja14-vuotiasSaivulanMarjaJuhontytär.45

Eräänäkeskeisenätekijänäjakynnyksenylläpitäjänäoliensimmäinen
ripilläkäynti, jokatulisuorittaanoin13-vuotiaanajajonkasuorittami-
nen näkyi kirkon istumajärjestyksessä. Pienimmät lapset – mikäli hei-
täei jätetty lastenvahtienhuolehdittaviksikotiin– istuivathuoltajiensa
luona,muttasittemminjaensimmäisenripilläkäynninjälkeentytöt ja
pojat jossain määrin itsenäistyivät. Lapualla havaittiin 1730-luvulla, et-
tälehteri,jonnepuolikasvuisetaluksisijoitettiin,eiollutsoveliaspaikka.
Pojat nahistelivat keskenään ja tytöt toimittivat henkilökohtaisia asioi-
taanvierustovereidensakanssa,kunkukaaneiheitäsielläylhäälläkyen-
nyt vahtimaan.Vaan eipä ollut juuri apua päätöksestä sijoittaa nuoret
kuoriinkaan,silläpoikasetjapiikasettahtoivattungeksiatäysikasvuisille
varatuillepenkeille.46

Toisaalta nimenomaan leikit pitelivät yli kymmenvuotiaita lapsuu-
dessa. Piiri-, liikunta-, sääntö- ja akrobaattisia leikkejä harrastivat niin
tytötkuinpojatkinyhdessä,kunnesmurrosiässäyhteiseksitapahtumaksi
jäivätenää tanssit.Naiseksivarttuva jaavioliittoonvalmistautuva tyttö
eisaanutosallistuasenenempääakrobaattisiinkuinvoimaakoetteleviin
liikuntaleikkeihin,mutta sensijaanpojatmittelivätvoimiaan ja jatkoi-
vatyhämiehinäkinurheilemista.47Pihapiiriinkuuluvilla leikkipaikoilla

44 Com enius1928,335.

45 HaudattujenluetteloHausjärvi4.4.,26.5.,28.11.,31.11.1756,5.7.1757.

46 Lehtinen1963,570.

47 Lamberg1998;Corsaro1997,53–57;KAKOViipuri(Ranta)1638,jj2:426;NärpiöjaLapväärtti
1651,mm7:140–140v;Äyräpää1664,jj11:216v–217;LappeejaJoutseno1689,ii6:517–517v;Vii-
puri,SäkkijärvijaKoivisto1689,jj26:505;Sotkamo1690,rr27:367-368;Ulvila1699,mm35:
1538,1544.
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viihdyttiinvieläylikymmenvuotiaina.Kesälahdella1759muuanyksitois-
tavuotiastyttötapasileikkiätalonväentietenyksikseenpihanjametsän
väliselläaidatullaniityllä,jossahänelläoliomaleikkipaikkansa–saman-
lainenturvallinensijakuinedellämainitullaViipurinMarjattaPukilla.48
Vastaava näkyi myös yliopistomaailmassa, jossa pojat ja nuorukaiset
syyllistyivättuontuostamitäerilaisimpiinkoiruuksiin.Vaikkaakatemian
konsistorijakeliniistäkurinpidollisiarangaistuksia,yleisenäkäsityksenä
oli,ettänuoruussaitekemäänpäättömyyksiäjaettäkoiruudetsaattoivat
toisinaanjopaosoittaaluovaaajatteluajasitenennakoidahyväätulevai-
suutta.49

Kymmenenkorvillapojat ja tytötalkoivat tapailla täysikasvuisuutta
jaryhtyivättoimittamaantalonpoikaiseenelämäntapaankuuluviatöitä,
aluksivähemmäntietämystä,voimaajanäppäryyttävaativiatehtäviä.Ta-
lonpoikaisessaympäristössäkymmenvuotiaatpojatjatytöthuolehtivat
paimenen tehtävistä,50 kalastivat, avustivat kaskimaalla, lehdesmetsässä
ja sadonkorjuussa.51 Nämä olivatkin perheyhteisön töitä, mutta hiljal-
leen lasten elämänpiirit alkoivat erottua, kuten erottuivat leikeissä. Ty-
tötryhtyivätkodin-jakarjanhoitoonjaaloittivatlapsenlikantehtävistä,
jaheidänkasvatuksestaanvastasivatluontevastiaikuisetnaiset.52Kemin
Ounasjoenkylässä1723vanhemmatuskalsivatjättääpuolitoistavuotiaan
lapsensa kymmenvuotiaan tytön hoiviin matkatessaan jumalanpalve-
lukseen.Tavanomainenkäytäntöpetti,kuntyttöeijaksanutvahtialasta,
menikamariinjakamarissaolonaikanalapsitukehtuihengiltä.Kuolin-
syyntutkinnassakuultiinvainvanhempia,eikäoikeuskatsonutmillään
muotoatyttöävastuulliseksitapahtumaan.53

Miesväkiottipuolestaanpoikasetseuraamaanomiatoimiaanjamies-
tentaitojaoppimaan.Näitäolivatpuidenhankkiminenjavetoeläimistä
huolehtiminen ja – milloin kyseessä oli säätyläinen – ratsastaminen ja
ratsunhoitaminen.54Pojatryhtyivätpyytämäänkalaajasittemminperäti
metsästämään.Kalassatapasivatkäydäjopaallekymmenvuotiaatpojat,

48 RATurunhovioikeudenkirjeetkuninkaallisellem ajesteetille3.Muistiovuodelta1760.

49 KatsoLagusWG1834,249.

50 EsimerkiksiKAKORuovesi,Keuruu,ÄhtärijaVirrat1687,nn7:441;DiariumGyllenianum,
10–12;Mäkinen2000,18;KAKOKitee1689,gg2:232,234–235.

51 Avustaminensadonkorjuussa,KAKOKitee1689,gg2:100,koloamisessagg2:102jaelonkor-
juussagg2:233.

52 Österberg(ed.)1997.

53 KAKOKemi1723,rr55.

54 HevosestahuolehtiminenKAKOKitee1689,gg2:97;KarlFredrikMennanderinkirjepojal-
leen13.8.1756(Österbladh(toim.)1939,7).
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muttaeivätvieläyksin.Askeleenamiehuuteenpidettiinkinsitä,ettäsailu-
vanlähteäyksinverkoillejaviipyäkalastuspuuhissayönyli.55Eränkäynti
vaatienemmäntuntemustajavoimia,jotenpahaisetpoikaseteivätvielä
pitkillejavaikeakulkuisillevirkateillekelvanneet.Jousenjännittämiseen
voimientuskinvielätarvitsiriittää,kunpoikanenjoutieräseurueeseen.
Yöpyminen vanhemman miesväen kanssa metsässä erävalkean äärellä,
ansojen kokeminen ja metsästysaseiden käyttämisen harjoitteleminen
olivatkeskeinenosamiehistymistäjasellaisenaansuuriseikkailu–toisi-
naanmyöskohtalokasseikkailu.56

Erityisentärkeääisäntöidenseuraaminenoli,milloinisähallitsikäsi-
työläisentaitoja.Rautaruukeissamestaritpitivätpoikiaanainalähettyvil-
lään,jottaheolisivattutustuneetammattitaitoihinjaedenneetaikanaan
mestareiksi.57VastaavastiKiteelläpitkinpitäjää 1680-luvulla tilaustöissä
liikkuneentalonpojanjasepänammatinhallitsevanisänsämukanakulki
poikanoinkaksitoistavuotiaastaalkaen.Varsinainensepäntaidoissahar-
jaannuttaminenaloitettiinkuitenkinvastaviidentoista iässävoimienja
ymmärryksen lisäännyttyä. Niinpä poika oli kahdeksantoistavuotiaaksi
nuorukaiseksi vartuttuaan oppinut omien vaatimattomien sanojensa
mukaan”jonkinverrantakomaan”–itseasiassahänosasitakoajoniin
hyvin,ettäolisivoinuttaidollaanitsensäelättää,muttakoskaeinäinteh-
nyt,eihänmyöskäänvieläollutmies.58

Kuvatunlainen menettely koski kaikkia yhteiskuntaryhmiä. Opastus
ulottui suurin piirtein samalla tavalla vähäväkisestä väestönosasta aina
aateliskartanoihinjakuninkaanlinnoihinsaakka,jakasvatuksenajanlap-
sipysyilapsena.59Aristokratiaankuuluneettytötmuunmuassakehräsi-
vät jaompelivat,pojatohjattiinsodankäynninsaloihin, taloudenpidon
harrastuneisuuteen sekä ritarihyveisiin, metsätöihin, metsästykseen tai
hallitsijaharjoituksiin.60 Kun pienille tarkoitettuihin alkeiskouluihin oli
sopiva mennä alle kymmenvuotiaina, varsinaista koulua (pedagogiot,
kymnaasit)käytiinteininä,muttasyvällisemminjavakavamminopiskel-

55 KAKORuovesi,Keuruu,Ähtäri,Virrat1688,nn7:706–707.

56 EliasGranberginomaelämäkerta(Ruuth(toim.)1915,286);Esimerkiksimetsästämäänvan-
hemmanmiesväenkanssaoliIkaalisissa1802lähtenyttorpparinyksitoistavuotiaspoikaSa-
kariKivihalme,jokaasettuinukkumaanerävalkeanääreenjajonkakaatunutpuumurskasi
alleen.HaudattujenluettelotIkaalinen10.6.1802.

57 KAKOInkoojaKarjaa1634,ll2:6.

58 KAKOKitee1689,gg2:96,102,232–233.KatsomyösMatikainen2002,148–150jaVilkunaKH
J2009,252–301.

59 EsimerkiksiBrahe,Oeconomia,8–13.

60 EsimerkiksiBrahe,Oeconomia;Lamberg1998.
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tiinvastavarsinaisenaikuisiänkynnykselläelimiehuuden iässä20–30-
vuotiaana.61Tässäpedagogiooliensimmäinenkynnys,yliopistotoinenja
kolmasaikuisuudenkynnysyliopistonjättäminenjaammattiinryhtymi-
nen.HarvojaolivatKarlFredrikMennandernuoremmankaltaisetvar-
haiskypsätylioppilaat.Mennandernimitettiinosakuntansakuraattoriksi
13-vuotiaana, juuriensimmäisenkynnyksenyliastumisen jälkeen.Piis-
panpoikanahänestätuliylioppilasjoyhdeksänvuotiaanajaensimmäisen
virkansahänsai19-vuotiaana.62

Aatelispojankynnyksetpoikkesivatmuidensäätyjenpoikienvastaa-
vistasiinä,ettähänetmerkittiinläheisenyliopistonmatrikkeleihinpik-
kupoikana,muttaaikuistumisenjakson–jossahänelläoliopastajanako-
kenutpraeceptor–hänsuorittiuseitavuosiakestäneenäperegrinaationa
ulkomaidenakatemioita,kaupunkejajahovejakoluten;vaanaatelispoi-
kiapaeikurjiinkouluihin laskettu, eivätkäheidänyliopisto-opintonsa-
kaantähdänneettutkintoihin.63

Käsityöläisenammatissaoppipojiksiryhdyttiinnuoruudeniänlopul-
la jakisällinnäytetehtiin,kunastuttiinmiehuudeniästä lopullisestiai-
kuisuuteen.Niinpäesimerkiksi 1700-luvun jälkipuoliskolla elänytnuo-
rukainensaattoipestautuakirjansitojanoppiin17-vuotiaanajasaavuttaa
kuudessavuodessasellaisettaidot,ettäkykeniitsenäiseentyöskentelyyn,
jahänetvoitiinsitenmerkitäammattikuntaansakisälliksi.Tuolloinhän
katsoi saavuttaneensa lopullisesti itsenäisen aseman, mahdollisuuden
liikkuahilpeidenseuruidenmukanajapäättää,mihinammattimiehenä
asettuisi.64

Kahdettakymmenettäikävuottaanlähestyvällevoitiinuskoajosellai-
siavaativampia tehtäviä, joitayleensähoitivataikaihmiset ja joista tuli
suoriutuayksikseen.Tällaisiaolivatkaupunki- jamarkkinamatkat.Sil-
ti oli perin harvinaista, että poikasiksi mielletyt kossit saattoivat yksin
seikkaillamarkkinoillasaatisittenkihlakunnankäräjillä,kutenjuurikak-
sitoista täyttänyt kangasniemeläinen poika Laukaan talvikäräjillä 1796.
Paitsi,ettäpoikaolilähesyksinmatkallaan,hänolionnistunutjuomaan

61 Com enius1928,335;EliasBiörkgreninom aeläm äkerta(Grönroos1938,233);Wirilander1982,

228–230;Klinge1987,369–371.

62 KarlFredrikMennanderinkirjeisälleen3.11.1761(Österbladh(toim.)1940,77);Klinge1987,
377.Isäolikulkenuttavallisentien,kirkkoherranpoikanahänsaiensinkotiopetusta,meni
Vaasankouluun14-vuotiaana,kirjoittautuiTurunyliopistoon16-vuotiaana,vihittiinmais-
teriksi23-vuotiaana.Filosofianapulaisenviranhänsaisopivasti26-vuotiaana.ÅströmS-E.
(toim.)1947,42–44,262–263.

63 Nuorteva1997,373–437.

64 HenrikSelanderinomaelämäkerta(Grönroos1938,253–255).
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itsensäumpihumalaan,hoippuijahorjahtelisekäoksenteli.Miestenta-
pojakokeilleenkossintuomiossasovellettiinlastenrangaistusmenettelyä:
poikapiestiinoitispaikanpäällä.65

Kynnyksenyliastuminenjättijälkensähaudattujenluetteloihin.Kun
pikkulapset menehtyivät kodin piirissä sattuneiden onnettomuuksien
seurauksena, vanhemmat lapset ja murrosikäiset kuolivat tapaturmis-
sa,jotkaliittyivätaikuistenelämäntaipaleelletotutteluun:etenkinpojat
hukkuivatkalastusretkillään,toisetmenehtyivätmurskaantuessaankaa-
tuvienpuidenalle,kirkonkelloihintaikkamyllynrattaisiin.Karjastahuo-
lehtineitatyttöjätaasentappoivatvillieläimet.66

Varhaisimmat kodista irtaantumiset sijoittuivat niin ikään kymme-
nenjakahdenkymmenenikävuodenvälille,muttasekäkoulujenteinit,
porvareidenkauppa-apulaisetettäpuolikasvuisetpiiatjarengitylläpiti-
vätvieläpitkäänverratentiivistäyhteyttäsynnyinkoteihinsa.

Talonpoikaisessa yhteisössä toisen palvelukseen mentiin aikaisin-
taan 11–12-vuotiaana.67 Enimmäkseen tällaiset tuskin puolikasvuisiksi-
kaan katsotut vähävartiset kuuluivat yleisen suojelun piiriin. Niinpä
esimerkiksiköyhäjaorpokaksitoistavuotias lapsieisuinkaanjoutunut
itse huolehtimaan elatuksestaan, vaan tapana oli, että joku otti hänet
holhottavakseen.68 Kokonaan eri asia on, mitä holhottavalta vaadittiin.
Sensijaanonaivanvarmaa,ettätavallistanuorempana,jopakymmen-
vuotiaana palkolliseksi – renkipojaksi tai pikkupiiaksi – pestautuneen
nuorenjaisäntäväenvälinensuhdemiellettiinsitovammaksikuintäysi-
kasvuisenpalkollisenjaisännänvälinensuhde.Puolikasvuistarenkiätai
piikaapidettiinvieläniinymmärtämättömänä,etteihänelleainataattu
samankaltaista mahdollisuutta siirtyä uuteen pestipaikkaan kuin täysi-

65 JyMAKOLaukaa1796:220–221.

66 EsimerkiksiKokkolassakaksitoistavuotiasYrjö-niminenkossiehtipestautuaDanielHolmin
renkipojaksiennenkuolemaansajoulukuussa1695,javastaavasti1765IsossakyrössäIkolan
Mullolassa Heikki Juhonpoika palveli renkipoikana menehtyessään yhdentoista vuoden
iässä.FöglönSonbodassatuulimyllynsiipiteloi1748hengiltä14-vuotiaanJohanHenrikin-
pojan,HartolanKukossa1795loisen14-vuotiaspoikaJuhomenehtyipuuntekomatkallajää-
tyäänkaatuvanpuunalle,HauhonVasikanmyllynratasmurskasihengiltäkymmenvuotiaan
torpparinpojan1793,KarjalohjallaIsonkartanon14-vuotiasrenkijäipuristuksiinhevosenja
kärryjenallejaKirvunVääräkoskensahallasepän14½-vuotiaanpojanErkinsahanteräiski
hengiltä.Ilomantsissa1801suntionkahdeksanvuotiaanpojanJussiErosenmurskasikirkon-
kello.JämsänAlhonmetsässä1712karhurepikuoliaaksi18-vuotiaanpiikaAnnikaTuomaan-
tyttären.HaudattujenluettelotFöglö19.11.1748,Hartola1.6.1795,Hauho4.3.1795,Karjalohja
4.10.1809,Kirvu11.8.1787,Ilomantsi28.6.1801,Jämsä21.4.1712.

67 HaudattujenluettelotKokkola10.12.1695,Isokyrö27.7.1765.

68 KAKOUlvilajaMerikarvia1727,mm56:777–778.
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ikäisille.69 He muistuttivat siten holhouksenalaisia lapsia. Holhottavina
lapsinapidettiinmyös1750-luvullahospitaaliinsijoitettujaromanilapsia,
kunneshetäyttivätkaksitoista.Yhteisillävaroillaheitäeienäätuonalim-
manmahdolliseniäntäytyttyähaluttuylläpitää,jotenheidätlähetettiin
palkollisiksiHelsinginympäristöön.70

Osuvastiholhottavien,puolikasvuistenpalkollistenjatietämättöminä
pidettyjenlapsienymmärtämistäosapuilleensamaksiryhmäksivalottaa
isännänjarenkipojanvälinenkärhämäUlvilan(Kullaan)Koskella1727.
Sielläteini-ikäinenrenkipoikailmaisitahtonsasiirtyänaapuritaloonren-
giksi,koskanaapurissahänelletarjottiinmahdollisuuttaharjaantuasisä-
luvun taidoissa. Isäntä,TuomasTuomaanpoikaÄijä, eihalunnutpääs-
tääpoikaapoisjavetosisiihen,ettäolineljävuottaaikaisemminottanut
köyhänjaorvonpojanhuollettavakseenjaantanuttälleneljänvuoden
ajantäydenylläpidon,vaatteitajaruokaa.OikeusasettuiTuomasÄijän
puolelle. Se ei kuitenkaan perustellut päätöstä holhoussiteellä, vaan il-
moittipäätöksessäänykskantaan,ettärenkipojanolipysyttäväTuomaan
talossa,sillähänolivieläikäisilleenominaisestikevytmielinen.Sisäluku-
taidonhallitsemistaoikeuspitiköyhälletuikitarpeettomana.Oikeuden
mukaan renkipojalla ei ollut todellista lukuhimoa ja sen mukaan tälle
riittiÄijäntarjoamaohjausKatekismuksensaloihin,ulkolukutaitooneli
tärkeimpienopinkappaleidenhallintaan.71

Joutuminen synnyinkodin ulkopuolelle ja muiden kasvatettavaksi
olikiistattaelämäntaipaleenkäännekohtia.Tämäheijastuimyösihmis-
tenkertomuksiinomastamenneisyydestä.Toisillepuolikasvuisillepääsy
vanhempienluotatoisenpalvelukseentaioppiinnäyttäytyierinomaisen
myönteisenäjaaikuiseksikasvamisessaoleellisenajaksona,72toisetpitivät
vaihettahirvittävänä–joskinvarttumisenosaltavähintäänyhtämerki-
tyksellisenäkautena.Ylhäisaateliin lukeutuvaAgnetaHornvalitti 1650-
luvullalaatimassaanomaelämäkerrassasiitäkurjuudestajaväkivallasta,
johonhänolijoutunutsukulaistenluonavarttuessaan:näissäperheissä
naiset ja piiat piiskasivat ja hakkasivat alinomaa.73 Toinen 1700-luvulla
neljävuotiaanaisänsäserkunluoksekasvatettavaksilähetettynainense-
litti,mitentuollaajanjaksollaolielämänkulunkannaltaperustavaalaa-
tuaolevamerkitys,silläisänserkunluonahallitsivatkovuusjaväkivalta.

69 Nygård1989,101,131.

70 Pulma–Turpeinen1987,23.KatsomyösPulma2006.

71 KAKOUlvilajaMerikarvia1727,mm56:777–778;Wilmi1991,177.

72 EsimerkiksiJuhoKerkkolanomaelämäkerta(Grönroos1938,241).

73 Horn1959;Mäkinen2000.
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Tyttöoliajautunutkasvatukseen,jossaohjenuorinaolivatvainruumiilli-
nenkuritusjamanaaminen.74

Edellistenkaltaistenolosuhteidenvallitessaolijokseenkinluontevaa,
ettätoisenpalvelukseenastumistajasitenensimmäistäaikuisuudenkyn-
nystäsiirrettiinmahdollisimmanmyöhäiseenikäänelisiihenvaiheeseen,
jolloinyhteisöllisetpaineet,perheenelatusmahdollisuuksien rajallisuus
tai oma itsenäistymisen halu, ajoivat pois kotoa. Käytännössä vieraan
palvelukseen pestauduttiin, kun ihminen astui lähteiden marginaalis-
ta lähteisiin.75Viisitoistavuotiaana, halusta tai pakosta elantonsa toisen
töissähankkivatuskinolisiltitäysivaltainenedespalkollisilleannettujen
oikeuksienrajoissa,eivätkäolleetmonetmuutkaanvanhemmiksivart-
tuneetpojatjatytöt.Palkollinensaavuttitäysivaltaisemmanstatuksensa
vasta20-vuotiaanatavoittaessaansyntymänsäjälkeentoisenkynnyksen
eliportaan.EsimerkiksiJoroisissavuonna1773renkipojiksimainittiin16-
ja18-vuotiaatnuorukaisetMattiJaakonpoikajaAnttiHollfast.76Eivätkä
siteetkotiinjavanhempiinsiltivieläkatkenneet.Suomalaistenherrnhu-
tilaistenomaelämäkerratheijastelevatselvästisitä,ettälopullinenirtaan-
tuminenkodistatapahtuimyöhään,jasitä,ettäkertojatmielsivätitsensä
vieläläheskaksikymmenvuotiainalapsiksi.77

Vanhuuteenkuoleminen

Kahdeksannentoista vuosisadan puolivälin tietämissä vakiintui tapa
merkitä seurakuntien historiakirjojen haudattujen luetteloihin vaina-
jan nimen, iän, hautaus- ja kuolinpäivän lisäksi kuolinsyy, oli se sitten
sairaus,tapaturmataivastaavakelvolliseksiymmärrettyperustelu.Tapa
palvelipapeillesälytettyäväestökirjanpidollistatehtävää,sillähallintovi-
ranomaisiavarten laadittaviinväestötilastoihin tulimerkitämyöskuo-
linsyyt,jajuurisiksikuolinsyytilmestyiväthistoriakirjoihinvuoden1750
vaiheilla–mikäli ilmestyivät, sillämerkintä riippui tietystimerkitsijän
tunnollisuudesta.78

74 Jarrick1985,137.

75 KAKORuovesi,Keuruu,ÄhtärijaVirrat1687,nn7:439–441.

76 HaudattujenluettelotJoroinen21.3.1773.

77 HenrikGranbergin,JuhoKerkkolanjaElisabethWurmlandinomaelämäkerrat(Grönroos
1938,241,243).

78 Pitkänen1982,109–110;Hofsten1986,11–30;Forsius1986,81–97;Luther1993,21–37;Pitkänen
1998,76–77;VuorinenHS1999,36–61.
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Joylimalkainensilmäyseriseurakuntienhaudattujenluetteloihinan-
taaviitteensiitä,ettäsadat-jakymmenettuhannetihmisetkuolivat1700-
ja1800-luvullavanhuuteen,vanhuudenheikkouteentaikorkeaanikään,ja
ettäikäihmistenkuoleminenvanhuuteennäyttääolleenjokseenkinyhtä
yleistäkuin imeväisikäistenkuoleminen tuntemattomaan lastentautiin.
Jälkimmäistäontutkittupaljon,imeväiskuolleisuudensyyttunnetaan,ja
onesitettyarvelujasiitäkin,millaiseksimenneisyydessäpikkulapsenkuo-
lemamiellettiin.79Sensijaanvanhatihmiset,ikääntyminen,vanhuuteen
kuoleminentaiylipäätäänikääntyneenväestönosankuolemineneihisto-
riantutkijoitaoleliiemminkiinnostanut.80Arvatenkinikäihmistenkuole-
misentarkasteluonkatsottuturhaksi,koskavanhanihmisenpoismenoa
eiolepidettysamallatavoinyhteisöllisestimerkityksellisenäkuinnuoren
ihmisen kuolemaa – olkoon, että ikääntyneen kuolema miellettiin to-
dennäköisestiyhtäsurulliseksitapaukseksikuinnuoremmanpoismeno.
Tämäliittyykiinteästisiihenrationaalisuuttakorostavaanresurssiajatte-
luunjaylipäätäänrakennenäkökulmaaviljeleväänhistoriantutkimuksen
valtavirtaukseen,jossaihmisiäonkäsiteltypelkkänäyhteiskunnantule-
vaisuudenvoimavaranajayhteisöntyövoimapotentiaalinajajossahisto-
riallisellagerontologiallaonvähemmänsijaa.81

Ontokiselvää,ettäikäihmisenmenehtymineneivaikuttanutyhtei-
söntyövoimapotentiaaliinsamallatavoinkuinnuorenkuolema.Vanhan
ihmisen poismeno saattoi olla ennemminkin yhteisöllisen painolastin
(syytinki-jaeläkejärjestelmä,vaivaishoito)purkamistajaresurssipanok-
senvapauttamistamuihinkohteisiin.82Näinvanhuksenkuolemaaeiehkä
pidettykovintaiainakaanyhtätraumaattisenakokemuksenakuinnuo-
ren työvoimareservistä poistuneen ollessa kyseessä; pikemmin vanhan
ihmisenpoismenomiellettiinluonnolliseksitapahtumaksijaelämänku-
lunmaallisenosuudenpäätepisteeksi,koskakuolemaanpystyttiinpsyyk-
kisestivarautumaan.83Kuolemaoliihmisenosa.Elämänkaarikäsitykseen
sovitettuna vanhana kuoleminen oli asianmukaista ja sitä sopivampaa,
mitärauhallisemminvanhusnukkuipois.Muttakunharvaeli70-vuo-

79 Pikkulapsenkuolem isestamuunmuassaLem piäinen1965,22–29;Rim piläinen1971,272–274;

Jutikkala1987,100–113;Lithell1988.

80 KatsoOittinen1989;VilkunaKHJ2002b.

81 KatsoTalve1979,379;Bringéus1987,197–201;Rahikainen2001a.

82 Pulma1994,43–59.

83 Traumaattisistakuolemantapauksistajaniihinliittyvistähautaamiskäytännöistäsekäusko-
muksistaRimpiläinen 1971;Talve 1979,378–381;Vilkuna J 1992;Nygård 1994;Klemettinen
1997a;Klemettinen1997b.
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tiaaksi, vieläpä harvempi 80-vuotiaaksi ja ylen harva 100-vuotiaaksi,
ikäihmisenkuolemaolitapahtuma,jostapuhuttiinvarovaisenasiallisesti
javoitiinkentiestokaista,että”hänolijaksanunnaisohonikähän,vaikka
olisiiänvuoksivielävoinunnaelää”.84

Seurakuntienhistoriakirjojenavullaonmahdollistapohtiakattavam-
minsitä,mitävanhuusoli,kukaolivanhaihminen,mikäolivanhuksen
rooliyhteisössäjamilloinihminentunsiitsensävanhaksi,jajopasitäkin,
milloinihmisenelämänkulussataielämänkaaressaalkoisellainenjakso,
ettämuuthänet tunnistivatniinvanhaksi, ettähänsaattoikuollavan-
huuteen.85Tämätietystiedellyttäämetodistavalintaa,lähteenluonteen,
tehtävänjakäytönpunnintaa.86

Kysymysten vyyhtiä on mielekästä lähteä purkamaan vastaamalla
kysymykseenmilloin,jatällöinvastaustaonetsittäväedellämainituista
lähteistä:haudattujenluetteloistataitabelleista.Jälkimmäisteneliväestö-
taulujenavullavoilaskeakarkeatprosenttiosuudetkussakinikäryhmässä
vanhuuteenkuolleista,87muttaneeivätannayhtätarkkaakuvaakuole-
mansyistäkuinseurakuntienhaudattujenluettelot.Vaikkaväestötaulu-
jenavullapystyisiajoittamaanmelkohyvin,milloinvanhuusalkoi,nii-
denavullaeikykeneenäävastaamaanlaajempiinkysymyksiin.Tabellien
heikoimpiapuoliaovatse,ettäniissäkuolleitaeiolepersonoitu,jase,että
niissäeinäypapinomiamerkintöjähaudattavastataitämänkuolinsyys-
tä,joitasensijaanhaudattujenluetteloissasillointällöintapaa.88

Haudattujenluettelottuotettiintiettyätarkoitustavartenjaerilaisten
informanttienantamantiedonvarassa.Niistäoneroteltavissaeriinfor-
maatiotasoja, joita taas voi yhdistellä probleemikeskeisesti muuttujina.
Tavallisestihaudattujenluetteloihinmerkittiinkuolinpäivä,siunauspäi-
vä, vainajan asuinpaikka, yhteisöllinen status, nimi, mahdollisesti tär-
keimmätsukulaisuussuhteet,ikäkuollessajakuolinsyysekämahdollises-
timuitatietojahenkilönelämänvaiheista.89

Niinpämuuttujiksimuodostuvattiedollisinemerkityksineen:

84 Ganander1997,’ikä’.

85 VertaaOittinen1989.KatsomyösCole1993,3–5;Elias1993;Heikkilä–Jokivuori1994;Vilku-
naA1989,197–200.

86 KatsoVilkunaKHJ1999;Laitinen(toim.)2001.

87 EsimerkiksiHofsten1986,33–37.

88 Esimerkiksilaajahko,useidenrivienmittainenkertomuseräästävuonna1770kuolleestaja
pitkänelämänsäaikanakoviakokeneestanaisesta,jokakuoli94-vuotiaanavanhuudenraih-
naisuuteen.Halila1984,52.Tyypillisimpiälisämerkinnätolivat,milloinihminenolimeneh-
tynytepätavallisissaolosuhteissa,esimerkiksiitsemurhantaihenkirikoksenseurauksena.

89 KatsoSarasti-Vilenius–Laine1997,250–256;VilkunaKHJ2005,13–22.
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muuttuja muuttujanrooli
asiakirjassa

muuttujantutkimuksellinen
merkitys

a kuolinpäivä aika

b kotikyläja-talo paikka

c vainajanstatus sosiaalinenasema

d vainaja muihinlähteisiinyhdistävätekijä

e vainajansukulaiset sosiaalinenasema,tiedonantajat

f ikäkuollessa ikä

g kuolinsyy vallitsevakäsityskuolinsyistä

h muutmerkinnät tiedotvainajanelämänkulusta.

Näitätäydentävätvielätiedotsiitä,minkäseurakunnanhistoriakirjoista
onkysejakukamerkinnätontehnyt.

i kirjaaja papistonkäsityskuolinsyistä

j seurakunta paikka.

Tarkasteltaessa vanhuuteen liittyviä menneisyyden ihmisten ajattelun
rakenteitakirkollistenasiakirjojen, tässä lähinnähaudattujen luettelon,
avullaonlähteeseenasennoiduttavatoisellatavalla.90Lähteissämainittua
tietoakuolinsyystä(muuttujag)onpidettävävainajanaikalaistennäke-
myksenä ihmisten ikääntymisestä ja ikääntymisen mukanaan tuomista
ulottuvuuksista eli esimerkiksi siitä, että tietyn iän ylittänyt sai kuolla
vanhuuteenjatietyniänylittäneenjopapitikuollavanhuuteen(muuttu-
jaf).Jakoskapaihmisenkuolemansyyksivoitiinmerkitävanhuus,täytyi
ihmistenmyösajatella,ettävainajaoliastunutikäihmisten,vanhojenja
vanhusten joukkoon. Hän oli kuulunut joukkoon ainakin omaistensa,
lähimmäistensäjapapinkatsannossa,koskakuolemansyyksikelpasiver-
ratenyleisenäperustelunavanhuus,vanhuudenheikkoustaivanhuuden
raihnaisuus. Ongelmallisempi on kysymys, pitikö vanhuuteen kuollut
ihminen itseään juuri ennen kuolemaansa vanhana. Kysymykseen vas-
taavattoisethenkilökohtaisetlähteet.

90 Tässä lähinnä kyse m erkityksistä ja niiden tulkitsem isesta Geertz 1973, 13–17; Geertz 1983,

56–59;VastaavastiSiikala1984,19–37;Lönnqvist1998;Katajala(toim .)1995;Kalela1993,136;

Peltonen1992,26–29.
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Tarkemmattiedot(taulukko4)havainnollistavatsitä,millainenriip-
puvuussuhdevallitsimenneisyydenihmistenmielissäkuoliniän(muut-
tujaf)jakuolinsyyn(muuttujag)välillä.

Taulukko4. Kuolinikäjavanhuuskuolinsyynäeräilläpaikkakunnilla
 1750,1800ja1850.A)kuolleitaikäryhmässä,B)edellisissä
 kuolinsyynävanhuustaivanhuudenheikkous.

Kuolleita
yhteensä

61–70-v
A  B

71–80-v
A  B

yli80-v
A  B

Ilmajoki 1750 53 6 2 6 4 2 1

1800 71 5 3 2 2 – –

1850 235 7 7 8 6 5 5

Kuopio 1750 94 7 1 8 3 2 1

1800 307 21 – 9 2 3 2

1850 317 37 4 36 9 3 2

Urjala 1750 35 3 1 8 4 5 4

1800 65 11 9 3 3 2 1

1850 144 11 3 16 5 6 5

Turku91 1750 182 9 – 4 – 6 1

1800 194 20 5 16 9 6 6

1850 556 27 13 18 10 7 4

      
Lähteet:Ilmajoen,Kuopionmaaseurakunnan,UrjalanjaTurunsuomalaisenseurakunnan
haudattujenluettelot1750,1800,1850(Hiski).

Tiedotkuvaavatselvästisitä,että60,70javarsinkin80ikävuodenylittä-
nytvainajauseinkuolikansanomaisenkäsityksenmukaanvanhuuteen.
Joissaintapauksissavanhanakuolleenkohdallemerkittiin,etteikuolin-

91 Tässäonpaikallaanm ainita,ettäTurunruotsalaisenseurakunnanhaudattujenluetteloihin

eim erkittykuolinsyytävuosina1750ja1800;vuoden1850luettelokattaakum m ankinseura-

kunnan.



42 Iänkategoriat

syystäollut tiedotettu, ja toisinaanvanhuudenJumalantautiinviitaten
kuolinsyyksikelpasi’poisotettu’(Urjala).Merkillepantavaaon,etteisen
enempääajallinen(muuttujaa)kuinpaikallinen(muuttujatbjaj)seikka
selitäkuolinsyynmerkintää–ainakaanoletetullatavalla.Turussa, jossa
lääketieteellistätietämystäolikyllinjakasvavassamäärin,papinmerkintä
riippuitiedonantajistaelivainajienomaisista, jotkasäilyttivät–elleivät
peräti enenevästi vaalineet – käsitystä vanhan ihmisen menehtymisen
luonteesta(muuttujatejai).Kaikkiaanvoiyleistäentodeta,että:

yli80-vuotiaatkuolivatvanhuuteen;
yli70-vuotiaistamerkittäväosa,toisinaanylipuolet,kuolivanhuuteen;
yli60-vuotiaistakinmonikuolivanhuudentautiin.

Vanhuudenosuuskuolinsyynäalkaakasvaa sen jälkeen,kunkuolinikä
ylittää65vuotta.Tämämerkitseesitä,ettäyli65-vuotiaitapidettiinsel-
västi vanhuudessaan heikompina kuin alle 60-vuotiaita, joita kansan-
omaisenajattelunmukaan”eivanhuusvielähaitannut”.92Toisaaltajopa
50-vuotiasolimuidenmielestäniin iäkäs, ettähänelläoliperiaatteessa
oikeus kuolla vanhuuteen. Näin ollen voi katsoa, että ainakin joissain
tapauksissa 50-vuotiaat ymmärrettiin vanhuksiksi.93 Tulkinta riippui
tietystitulkitsijasta.Tähänvaikuttiosaltaanse,ettäihmistenväliseterot
ulkoisessaolemuksessaolivathuomattavia.Useinsairastellutjakoviako-
kenutihminennäyttitietystivanhemmaltakuinolikaan,muttatoisaalta
nuoremmanväenkeskuudessa–heidän, jotkauseinolivat siunattavan
lähiomaisiajakuljettivatruumistakirkolle–jopa40-vuotiaitapidettiin
vanhoina.Tällainenkäsitys ilmeneemyösvarhempiaaikojakuvaavissa
kertovissalähteissä.94

Enimpien50ja75ikävuodenvälilläpoismenneidenkuolinsyiksimai-
nittiinmuukuinvanhuudestajohtunutheikkousjaraihnaisuus.Nämä
olivat ihmisten katsannossa sen ikäisiä, että”he olisivat voineet ikänsä
puolestavielävanhemmiksikinelää”.95Kunihminenolitäyttänyt75vuot-

92 Ganander1997,’wanhuus’.

93 Ainavanhuusei edesedellyttänyt tuota50 vuoden ikää,vaanhaudattujen luetteloissaon
useitamainintoja,ettänuorempikinolikuollutvanhuuteen.EsimerkiksiHämeenlinnassa
menehtyi3.5.1839vanhuuteen49-vuotiaskulkuri.

94 EsimerkiksiK.A.GottlundinmukaaneräshänenVermlanninmatkallaantapaamansaTurun
entinenylioppilas”oliluultavastinoin45-vuotias,koskahänvaikuttimelkovanhalta”.Gott-
lund1986,147–148.

95 Ganander1997,’ikä’.
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ta,häntodennäköisestikuolivanhuuteen,jamitävanhemmaksiihminen
tuli, sitä todennäköisemmin hänen kuolinsyykseen merkittiin vanhuu-
denheikkous.Yli75-vuotiasolijolähimmäistensänäkökulmastakatsot-
tuna erittäin vanha. Siltikään ikääntyneiden ihmisten kuoleman syynä
eiainaollutvanhuus,vaanjopayli90-vuotiaidenihmistenkuolinsyiksi
ilmoitettiinkonkreettisempijaihmisenulkoisessaolemuksessailmennyt
sairaus(keuhkotautijatyypillisestivanhuuteenliittyvätsairaudet,kuten
vesipöhö, kivitauti), epidemia (kuume, äkillinen kuumetauti, keuhko-
kuumetms.)tailähimmäistenvälittömästihavaitsemakohtaus,tapatur-
mataikkarunsasalkoholinkäyttö.96

Mitä nuorempi poismennyt oli, sitä varmemmin kuoleman syyksi
mainittiin jokin konkreettinen ja biologisesta iästä riippumaton tekijä,
sairaustai tapaturma.Josnäkyvääsyytäeiollut,nukkuessaanrauhalli-
sesti tai muiden havaintokentän ulkopuolella poismenneen kerrottiin
kuolleenäkillisestitaikuolinsyyksiilmoitettiintuntematonsairaus,97jo-
kakylläkinvertautuuJumalantautiin.Sensijaanikäihminenmenehtyi
harvointuntemattomansairaudentaiäkkikuolemanseurauksena.Usein
ikääntyneemmänihmisenkuolinsyyksikerrottiinjamerkittiinvanhuus
tai vanhuuden heikkous, vaikka papille oli ilmoitettu myös havaittu
konkreettisempivaiva,kutenkeuhkotauti,kihti,paisetaivesipöhö.98

Yhteisön ajattelussa tärkeimpiä eroja vanhoina menehtyneiden ja
nuorempinakuolleidenvälilläolirauhallisen,poisnukkumistamuistut-
tavankuolemisenolemassaolo,toisinsanoenaiemminmainittuJumalan
tauti.Tämäkytkettiinmyösaikanaansanomalehtienkuolinilmoituksiin,
joissavanhanihmisensopivaksikuolintavaksimainittiin”nukkuilevol-

96 Kem peleessä 97-vuotias vanha m ies Heikki Helander m enehtyi 25.1.1757 keuhkotautiin,

Vöyrissä25.5.1830talollisenleskiKaisaJakobsdotterBertils82-vuotiaanavesipöhöönjaKuu-

sam ossa 23.9.1752 Heikki Heikinpoika 83-vuotiaana vesipöhöön. Haukiputaalla 28.10.1754

haudattiin peräti 103-vuotiaaksi tunnettu vanha kirkonköyhä Matti Am brosiuksenpoika

Rahikainen,jonkakuolinsyyksim erkittiinkivitauti(yleisnim ityssairauksille,joistatunne-

tuim piaovatsappi-javirtsakivitaudit).Ylihärm ässäkuoli29.1.180976-vuotiasvanhamuori

ReettaAntintytärJussilakohtaukseenjaKem peleessä17.10.184482-vuotiaskerjäläinenSamu-

liJunttilakohtaukseen.Kem peleessäkuolitattariksim ainittu80-vuotiasPerKorp17.11.1755,

koskahänoli ilm oituksenmukaanollutym päripäissään. Jäm sässävanha73-vuotiaslam -

puoti Tapani Tapaninpoika hukkui 20.8.1794. Merijärvellä syytinkiläisen 80-vuotias leski

MarjaPerälämurhattiinpuukoniskulla5.9.1841.KatsomyösTurpeinen1975.

97 Brändössä 10.12.1799 kuoli fisköläinen 54-vuotias heikkomielinen Anna tuntemattomaan
sairauteenjaKuopionmaaseurakunnassa19.11.179068-vuotiaskaupunkilaisjohtajaThomas
WilhelmBernetmenehtyiäkkikuolemaan.

98 Esimerkiksi Pyhtäällä 13.4.1838 kartanonomistajan 74-vuotias leski Elisabet Cremer kuoli
vanhuuteenjapahaankihtiinjaKempeleessä23.3.1843ruotuvaivainen82-vuotiasleskiMarja
Laaninenkuolivanhuuteenjakeuhkotautiin.
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lisestikuolemanuneen”,”menehtyilevollisesti”tms.99Rauhallinenkuo-
lemaolitoivottutapasiirtyätuonpuoleiseen,eikäsiihenliittynytmitään
pelottavaakutennuorempienäkkikuolemiin.100Kunkyseessäoliäkillinen
kohtaukseen taikramppiinkuoleminen, ilmoitettiinvanhuuskernaasti
osasyyksi kuolemaan.101 Samalla äkkikuoleman kaltaisesta menehtymi-
sestäpoistuivatsenpelottavimmatpiirteet.

Yhteiskunnanläpäiseväkäsitysvanhuudesta

Pappilassataikirkollaihmiset(muuttujae)vastasivatviranomaistenvaa-
timaanjapapinesittämäänkysymykseenikänäkemykseensäsoveltuneella
tavalla.Siitä,ettähaudattujenluetteloihinkirjattiinensisijassaomaisten
käsityskuolemansyistä,todistavatlukuisatmerkinnät,kuten”kuolinsyy-
täeiilmoitettu”tai”kuolinsyynätuntematonsairaus”.102

Papit(muuttujai)eivätpitäneetkuolinsyynmäärittämistätärkeänä
asiana, eivätkä he useinkaan jääneet pohtimaan todellista kuolinsyytä;
siunattavanomaisten tiedonantooli riittäväkirjoihinvietäväksi.103Toi-
saalta tämä viittaa myös siihen, että oppineet jakoivat rahvaan kanssa
käsityksen vanhuuden luonteesta: he eivät kyseenalaistaneet omaisten
kertomustakuolinsyystä.Tällainenkäsitysnäkyymyöshaudattujenluet-
teloissa.Arvostettukirkkoherrasaattoimenehtyä–ollessaanvastavähän
yli50-vuotias–omaistensajaseuraajansanäkemyksenmukaanvanhuu-
destajohtuvaanraihnaisuuteen.104

99 Tapa oli jo 1830-luvulla vallitseva, ja usein ilm aisutapaa käytettiin säätyläisvainajan kuo-

liniästä riippum atta. Esim erkiksi vuoden 1833 kuolinilm oitukset ÅboTidningar- ja Oulun
Wiikko-Sanomia-lehdissä.KatsomyösEilola2009a,33–34jaLamberg2009,112.

100 Talve1979,378;Bringéus1987,199–200.

101 Kalajoella71-vuotiaslääninmaanmittarijaritariJohanJabobGarvoliusmenehtyi23.12.1848
vanhuudenkohtaukseen jaBrändössä8.10.182360-vuotias talollinen,entinen lautamies ja
vanhaksinimettyIsakHenrikssontaasenvanhuudenkramppiin.

102 Esimerkiksi Kuhmoisissa haudattiin ilman että kuolinsyytä oli papille ilmoitettu 2.7.1793
isäntä Aatami Antinpoika, Haukiputaalla 10.3.1840 emäntä Kaarina Simontytär Kurkela
ja28.7.1845leskimiesJaakkoSimunanpoikaTalonpoikasekäKuusamossa22.7.184887-vuo-
tiaaksi elänyt syytinkiläiseukko Reetta Muosalmi. Finströmissä haudattiin 24.1.1809 piika
BritaMatsintytär, jokaolimenehtynyt34-vuotiaana tuntemattomaan tautiin.KatsoSirén
1999,169–171.

103 Tosinjoskuspappiepäililähiomaistenilmoittamaakuolemaanjohtanuttasyytä.Hattulassa
27.12.1835siunattavaksituoduntorppariJuhoTuomaanpoikaLepistönkuolinsyyksiomais-
tenehdottamanvanhuudenperäänpappikirjoittikysymysmerkin.

104 Hauhossahaudattiin1.5.1803arvostettukirkkoherrateologiantohtori,rovastijakirkkoherra
PetterBonsdorff,jokakuoli54-vuotiaanavanhuudenraihnaisuuteen.
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Kyseonyhteiskunnanläpäisevästäjasitenkollektiivisestavanhuuskä-
sityksestä.Oletuställaisenkäsityksenolemassaolostavahvistuuedelleen,
kuntarkasteleevanhojaihmisiäkuvailevialähteitä.EsimerkiksiVermlan-
tia1820-luvunalussakiertänytjatarkkojatieteellisiähavaintojapaikalli-
sestaväestöstätehnyt25-vuotiassäätyläisnuorukainenkertoitavanneen-
sa”vanhanakan, jokaoli joyli50-vuotias”.105Tässäolivatperiaatteessa
vastakkainnuorijaportaitanousevahenkilösekävanhajaelämänkaar-
taanalaskulkevahenkilöjatoisaaltahelpohkoaelämääviettänythenkilö
ja ankarammissa olosuhteissa elänyt henkilö. Totta on, että näkemystä
tietyllätavallaväritti jamääritti juurimainittuasetelma,muttatosiasia
myöson,ettäkäsitysolihallitsevajasellaisenaanriippumatonedelläku-
vatuistanäkemyksellisistäreunaehdoista.

Ihmisen sosiaalinen tai tarkasti ottaen säätytausta (muuttuja e) ei
vaikuttanut siihen, milloin hänet katsottiin vanhaksi.106 Niin aatelinen,
kauppiaskuintalonpoikajakiertolainenkinsaattoikuollavanhuuteen,ja
heidätkaikkivanhuussaavuttiosapuilleensamanikäisinä50–60vuoden
tietämissä.Elämänkulunaikanavallinneetelinolosuhteeteivätvaikutta-
neetsiihen,milloinmuutihmisetkatsoivatyhteisönsäjäsenenvanhuk-
seksi.107Ainasilläkääneinäytäolleensuurtamerkitystä,tekiköihminen
vieläkuolemansaaikoihinansiotöitä.108Säätyläisetjatalonpojattunsivat
itsekinitsensävanhoiksialle60-vuotiaina.Useavaltionhallinnonvirkaa
hoitanutmieshalusivanhuutensaperusteellavanhallemiehellesopivan
viran50vuodeniässä,109jaupseerinvirkaansa50-vuotiaanahoitavaaate-
lismieskatsoiikääntyneensäniin,ettähänenolisiollutaikasiirtyäeläk-
keelle.110Monitalonpoikaodotti60-vuotiaanakuolemaansa,koskatunsi

105 Gottlund1986,177.

106 Cole1993,5.

107 Esimerkiksi Ikaalisissa kuolivat vuonna 1825 vanhuuteen 57-vuotias aatelis- ja leskirouva
Brita Sofia Silfverkloth, 51-vuotias loisleski Reetta Juhontytär sekä naimaton, 49-vuotias
ruotuvaivainen Reetta Sipintytär. Vastaavasti Hämeenlinnassa 1775–1850 välisenä aikana
alle 60-vuotiaina vanhuuteen kuolleita olivat ulvilalainen kulkuri ja vankilaan sijoitettu
49-vuotiasMikkoHalenius(3.5.1839),59-vuotiaskirvesmiehenleskiAnnaJuhontytärLund
(16.3.1822),57-vuotias torpparin leskiAnnaHeikintytär,porvarien lesket53-vuotiasMaria
Saarman(5.7.1775),59-vuotiasSaraLind(25.8.1831)ja59-vuotiasJohannaElisabetHollberg
(30.11.1820),59-vuotiashatuntekijämestariIsraelWestin(28.12.1824),54-vuotiasseppäMatti
Alm(9.10.1831)ja57-vuotiaslinnavoudinleskiAnnaCatharinaWestrin(5.4.1775).

108 Esimerkiksi Ahvenanmaalla Finströmissä elinkeinoaan aktiivisesti harjoittanut 57-vuotias
kauppias Österström menehtyi vanhuuteen 22.3.1809, Hauhossa 54-vuotias rovasti Bons-
dorff kuoli vanhuuden raihnaisuuteen 1.5.1803 ja Hämeenlinnassa 54-vuotias seppä Matti
Alm9.10.1831sekä59-vuotiashatuntekijäIsraelWestin28.12.1824kuolivatvanhuuteen.

109 EsimerkiksiLagusWG1834,243.

110 Esimajuri Simon Wilhelm Carpelan mietti työnsä mielekkyyttä ja totesi kirjeessään, että
”majurinvirkaalkaa50vuodeniässäkäydävaivalloiseksi”.Kääpä1999,34.
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itsensätuolloinjoperinvanhaksijariittävästielämäänähneeksi.111Yli60-
vuotiaallekuoleminenolinäinluonnollinenjahetkihetkeltälähemmäk-
situlevaasia,jollekulleankaranelämäntaipaleenkulkeneelletalonpojalle
jopahyvinläheinenasia.

Kuolinsyytämääritettäessäjamuistiinmerkittäessäeipaikkakuntien
(muuttujaj)välilläesiintynytmerkittäviäeroja.Kyseonsitenmitäsel-
vimminkulttuurisestatekijästä,jakäsitystävahvistavattiedotseurakun-
nista, joissa noudatettiin Ruotsin kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä
muidenohjeidenmukaisiamenettelyjä.Uumajanmaaseurakunnanhau-
dattujenluetteloistaonkerättävissäseuraavattiedot:

1808 61–70-vuotiaitavainajiakaikkiaan26,joista13kuolivanhuuteen;

 71–80-vuotiaitavainajiakaikkiaan34,joista30kuolivanhuuteen;

 yli80-vuotiaitavainajiakaikkiaan14,joista14kuolivanhuuteenja

1820 61–70-vuotiaitavainajiakaikkiaan11,joista1kuolivanhuuteen;

 71–80-vuotiaitavainajiakaikkiaan11,joista9kuolivanhuuteen;

 yli80-vuotiaitavainajiakaikkiaan7,joista7kuolivanhuuteen.

Vastaavastisam oinavuosinakirkollistenasetustentoteuttam isentoisella

äärilaidallaAntreassatiedotkertovat,ettäseurakunnassaoli:

1808 61–70-vuotiaitavainajiakaikkiaan42,joista1kuolivanhuuteen;

 71–80-vuotiaitavainajiakaikkiaan13,joista6kuolivanhuuteen;

 yli80-vuotiaitavainajiakaikkiaan4,joista4kuolivanhuuteenja

1820 61–70-vuotiaitavainajiakaikkiaan28,joista1kuolivanhuuteen;

 71–80-vuotiaitavainajiakaikkiaan7,joista2kuolivanhuuteen;

 yli80-vuotiaitavainajiayksi,jokaeikuollutvanhuuteen.

Viipurinm aaseurakunnantiedotpuolestaanantavathyvinselväpiirtei-

senkuvanvanhuudenluonteesta:

1808 61–70-vuotiaitavainajiakaikkiaan34,joista4kuolivanhuuteen;

 71–80-vuotiaitavainajiakaikkiaan21,joista12kuolivanhuuteen;

 yli80-vuotiaitavainajiakaikkiaan8,joista8kuolivanhuuteen.

1820 61–70-vuotiaitavainajiakaikkiaan31,joista6kuolivanhuuteen;

 71–80-vuotiaitavainajiakaikkiaan16,joista11kuolivanhuuteen;

 yli80-vuotiaitavainajiakaikkiaan3,joista3kuolivanhuuteen.

111 Gottlund1986,185.MuuantalonpoikakertoiGottlundille,ettähänoliollutnuoruudestaan

saakkajuopporattijaolisisiksivarm a,etteieläisienääkovinkauan.Tähänm iesvielälisäsi,

että”johanhänolielänytkylliksi”.
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Ainoastaanjoissainkaupungeissajanäidenvälittömässävaikutuspiirissä
onlääketieteellisenasiantuntemuksenperusteellaarveltusuositunkuo-
linsyynämuitavaihtoehtojakuinvanhuutta,112muttaTurunkaupungin
sekäUumajanjaViipurinmaaseurakunnanesimerkitosoittavatmuuta.
Tämäviittaasuoraanjaselvästisiihen,ettävanhuusymmärrettiinsamalla
tavallariippumattayhteisöjensosiaalisestarakenteesta,niidenperinteistä
janormistoistasekäniissävaikuttaneistainstituutioista.Lääketieteellisel-
lätietämykselläeiollutmerkitystä–eioikeastaansilloinkaan,kunpaik-
kakunnallaasuilääkäritaikunpappiitseoliperehtynytlääketieteeseen.
Yhteisöntiiviydelläkinolivainvähänmerkitystäkuolemansyytäselvi-
tettäessä:kaupunkilaisetkuolivatyhtänuorinavanhuuteenkuinsyrjässä
maaseudullaasuneet.

Käsityspysyijoltisenkinmuuttumattomanaaina1800-luvunlopulle,
osinsejatkui1900-luvulleasti(muuttujaa).Yhtälailla1750-luvullakuin
1880-luvullakin vanhuuteen kuolleet saattoivat olla alle 60-vuotiaita.113
Keski-iänkohoaminen,ikääntyneenväestönosanlukumääränkasvu,lää-
ketieteenkehityssekäsairauksienjatautientuntemuksenyleinenleviä-
minenkansankeskuuteeneivätvaikuttaneetsiihen,missäiässäihmisen
oliluvallistajasuotavaakuollaluonnollisestivanhuuteen.

Edellytykset käsityksen murrokselle tosin lisääntyivät 1820-luvulta
lähtien.1900-luvunalussaikääntyneenväestönlukumääräolikasvanut
niin suureksi, että koko yhteiskunnan väestörakenne muuttui merkit-
tävästi.114 Osin muista syistä,115 osin väestörakenteen muuttumisen seu-
rauksena ihmistenkäsitys ikääntymisestä javanhaksi tulemisestamen-
taliteetinosanaalkoimurtua.Murrosolikuitenkinniinhidas,ettävielä
1910-luvunloppuakuvaavissaromaaneissakelvottomiksijarumiksivan-
huksiksikuvattiinvasta60vuodenikäänehtineetihmiset.116

Tällainen pitkään muuttumattomana pysynyt ja hitaasti murtunut
käsitysvanhuudesta,vanhuudenheikkoudestajaraihnaudestasoveliaa-

112 Pohjanm aalla ihm iset näyttäisivät m enehtyneen 1700-luvun jälkipuoliskolla iäkkääm pinä

vanhuuteenkuinmuuallaSuom essa.Lääketieteentuntemusjatasokohosivatsam oihinai-

koihinerityisestiPohjanm aalla,jonnesaatiinSuom enensim m äinenpiirilääkärikin.Toisaal-

taPohjanm aallapapitolivatm ahdollisestiinnostuneem piaväestötilastojenlaatim iseenkuin

papitmuuallam aassa.Forsius1999,10–13;Virrankoski1997,92–93,113.

113 EsimerkiksiHalsuallahaudattiinvuonna1881vapunpäivänäkuollutitsellisenleski,vaivais-
avun turvin elänyt 59-vuotias Reetta Matintytär Meriläinen. Kuolinsyyksi kirjattiin van-
huus.

114 Haatanen1968,35;Haapala1986,135–137.

115 LääketieteellisentietämyksenleviämisestäkatsoHalmesvirta1998.

116 EsimerkiksiF.E.Sillanpääkuvasiromaaninsa’Hurskaskurjuus’päähenkilön,JussiToivolan
vanhaksijavastenmieliseksi60-vuotiaaksitorppariksi.
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na kuolinsyynä kuvastaa ennemminkin ihmisten näkemystä siitä, mitä
vanhuusoli,missäelämänkulunvaiheessaihminenastuivanhuuteenja
minkäikäisenähänetsellaiseksikatsottiin,kuinihmistenlääketieteellistä
tuntemustasekätietämystäsairauksienjatautienluonteesta.117

Vanhuudentaudinulottuvuudet

On helpompi selittää, mitkä kulttuuriset tai mentaaliset rakenteet (so-
siaalinen tausta, aikakausi,paikkakunta) eivät vanhuudenmäärittäjiksi
sellaisenaan kelpaa, kuin etsiä vastauksia siihen, miksi menneisyydessä
vanhuksiksikatsottiin50–60-vuotiaatihmiset.Vastauksiavoisiltiryhtyä
etsimääna) länsimaisenajattelun traditiosta,b)paikallisista institutio-
naalisista tekijöistä ja tietenkin myös c) fysiologisista ikääntymiseen ja
voimienheikkenemiseenliittyvistätekijöistä.Tällöinkirkollisetasiakirjat
ovatenääsuuntaa-antavia.Sensijaankertovatlähteetovatvastauksiato-
dentavia.

Laajinjayleisinvanhuudenmäärittäjäolikristinuskonmukanakaik-
kialleEurooppaanlevinnytkäsitys,ettävanhuusonsairautta.Sentäytyi
ollasairautta,koskaikääntymisenmyötäihmisenvoimatenteellisestieh-
tyivät,koskaihmisetkuolivatsiihenjakoskavanhenemiselleeilöydetty
konkreettistaselittäjää.Milloinkeskiajantaiuudenajanihmineneilöy-
tänytvastaustahäntäkoskeviintärkeisiinkysymyksiin,hänottiselittäjäk-
siJumalan.JumalajaVanhaTestamenttikelpasivatkinhyvintähän:tuo
lopullinensairauseli tautiyhdistettiinperisyntiin.Jumalaolikarkotta-
nutihmisenikuisenelämänparatiisistapalkkionatämänsyntisyydestä.
JatuotaJumalanvihaatäytyikaikkienkristittyjenkantaajavastatasiitä
vanhuudella jakuolemalla.118 Siksikuolemaapidettiin Jumalan tautina.
Näinmyöstärkeimmätikääntymiseenkuuluvatkäsitteet– ’vanhentua’,
’vanheta’ja’vanhuus’–esiintyivätjoAgricolanteksteissä,niistävanhuus
niinkinmerkityksellisessäyhteydessäkuinraamatullisissateksteissä,ajan
kansainväliseenhartauskirjallisuuteenpohjautuvassajalaajastiyksityistä
hartauttapalvelevassa’Rukouskirjassa’.119Agricolalleseolienemmänfyy-
sistä sairautta,kutenmonellemuulleajatustyöstäelävälle.Siksipävan-
huusolitoisaaltavakauden,harkinnanjaviisaudenjakso.120

117 Halm esvirta1998,280–282.

118 Cole1993,9–10.KatsomyösLamberg1997,4–7.

119 Gummerus1941–1956,467–469;Rapola1960,86;Heininen1997,144–145.

120 Gummerus1941–1956,467–469;Nordlund–Vilkuna1956,69–71.
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Edellistäselittäjääkonkreettisempanavoipitäävanhuudeninstitutio-
nalisoitumista, vanhuutta sosiaalisena ikänä.121 Viralliset asetukset aina
keskiaikaisistalaeistalähtienkäsittelivättiettyjäikäryhmiämuistapoik-
keavallatavalla.Varhaisimmatmääräyksetkoskivatenimmäkseenperin-
töasioita,mutta1500-ja1600-luvultalähtienvanhuudeninstitutionalisoi-
tuminenkiihtyi.Tuolloin–etenkin1600-luvulla–laaditutverotukselliset
asetukset tavallaan rajasivat ikääntyneet ihmiset pois työtä tekevien ja
siten valtakuntaa palvelevien ihmisten joukosta. Nimenomaan henki-
löperusteinen verotuksen muoto, myllytulli eli henkiraha, oli tällainen
asetus.Tuotaveroamaksoivatainoastaantäysi-ikäisetjaalle60-vuotiaat
ihmiset.122Veroamäärättäessätunnustettiintosiasiana,ettäuseimmatyli
60-vuotiaateivätoleenääniintyökykyisiäkuin15–63-vuotiaat,eivätkähe
sitenolleetvastuussaomastaelatuksestaan.

Sitä,mielsivätkö1500-luvullaeläneetihmisetyli60-vuotiaanvanhuk-
seksisamoinkuin1700-luvunihmiset,onhankalatodentaa.Kysymyshän
on tällöin siitä, oliko esimerkiksi myllytulli osoitus yleisestä vanhuu-
den käsityksestä, vai vaikuttivatko tällaiset asetukset ihmisten psyykki-
seenvarustukseen,mentaliteettiin.Luultavastiasetuksillaolivaikutusta,
niinvakuuttuneitaomastavanhuudestaan1700- ja1800-luvullaeläneet
60-vuotiaatnäyttävätolleen.123Yksitoivoipääsevänsäeläkkeelle,toinen
haikailihelpompaasiviilivirkaajakolmasodottijokuolemaa.Jasuurin
osavalittivaivojaan.1780-luvullavanhuudenraihnaisuuttaantuskaileva
arkkipiispaCarlFredrikMennanderkirjoittilähestyvästäkuolemastaan
pojalleen:”Päiväni lähenevät luonnonmukaista loppuaan. On Jumalan
kädessä, kuinka monta niitä on jäljellä”.124 Fysiologiset tosiasiat vietiin
myllytulliin,jamyllytullinmäärittelytpuolestaanmuokkasivatajattelua
niin,ettämyllypyörijapyöri.

Edelliseen oleellisesti liittyvä ja vanhuutta tavallaan aikaistava teki-
jäonperintö- jaeläkejärjestelmienkehittyminen 1600- ja 1700-luvulla.
Virallisetjauudenlaisetsekänäidenpuuttuessakorvaavatkäytännölliset
eläkejärjestelytkoskettivatlähinnävirkamiehistöä,upseereitajasotilaita.

Vaikkaylempiensäätyjenkeskuudessatiettyjäeläkejärjestelmiä(papin
lesken konservointi) kritisoitiin ja niistä alettiin luopua 1700-luvulla,125

121 Kuusinen–Korkiakangas1991,93–94.

122 Taloaanhallinneetisännätpysyivätverotettavina1700-luvulla,vaikkayli-ikäisiäolisivatkin
olleet.Jutikkala1957;Lext1968;Sirén1999,169–171.

123 Gottlund1986,185;Kääpä1999,34.

124 Heikkinen1991,157–158.KatsomyösMäkeläinen1972,170.

125 Pulma1994,43–44;Widén1988;Suolahti1919,88–89.
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alempien säätyjen edustajien, etenkin talonpoikien, joukossa vakiintui
tapa siirtyä nuorempien elätettäviksi joko syytingille tai vastaavin jär-
jestelyin jo hyvissä ajoin.126 Malli tällaisiin järjestelyihin saatiin papis-
tolta, jonka edustajat olivat jääneet syytingille keskiajalta lähtien siten,
ettäpappisviranuusihaltijamaksoipappisvanhuksenelatuksen tämän
kuolemaansaakka.1271700-ja1800-luvunpapitnäyttävätsiirtyneenelä-
keläisiksiviimeistään65-vuotiaina,mutta jo tätäaiemminhekernaasti
luopuivatmonistatehtävistäänjajättivätneapulaistensahoidettaviksi.128
Näinpappisvanhuksiksivoitiinymmärtääjopa50-vuotiaat.

Talonpoikaisväestön keskuudessa odotettiin syytingille siirtymistä.
Tässä tapauksessa järjestelmä muotoutui niin tärkeäksi osaksi talon-
poikaista ajattelumaailmaa, että tulevasta vanhuuden ajasta puhuttiin
myönteisiksimiellettävinäikäpäivinä,129jotkavoitiinaloittaa50-vuotiaa-
na,keskimäärin56–58vuodeniässä.130Niitäodotettiin,silläajateltiin,että
”hyväonvanhanvanhetakinhyvännuoremmannojassa”.131Toisinsanoen
lakienjaasetusten,kutenhenkirahansäännösten,mukaisestaaktiiviväes-
töstä(ks.taulukko1)osasiirtyimuidenelätettäviksi,huollettaviksijasi-
tenmyöstakaisinsuojeltaviksiennenaikojaan.Tuskinonväärinväittää,
että kukin sellainen ihminen, joka huolehti enemmästä kuin itsestään,
saiylläpidettäväkseen,huollettavakseenjasuojeltavakseenkaksiihmistä,
toisinaanuseammankin.

Jokaisentalonpojantulisiirtyätietyssäiässäjokosyytinkiläiseksitai
vanhaksiisännäksi,vanhaksitalolliseksitaifaariksi.Mikälitalossaeiollut
omaapoikaajatkajaksijavanhuudenturvaajaksi,täytyisellainenhankkia
muualta.Kunmiesjättäytyitilanpidostasyrjään,hänenpuolisostaankin
tulibiologisestaiästäriippumattasyytinkiläisenvaimo,vanhaemäntätai
vanhamuori.132Nuorempiväki jauudet tilanpitäjätodottivat,ettäsyy-

126 Haatanen1968,32–33;Jutikkala1942,529–539;Sirén1999,98.

127 Suolahti1919,75–81.

128 EsimerkiksiSillanpää1969,346–359.

129 Ganander 1997, ’ikä’. ’Ikäpäivä’-sana mainittiin jo Agricolan ’Rukouskirjassa’ 1544. Jussila
1998,67.

130 EsimerkiksiKarjalohjallakuolivuonna14.12.1817Turrinvanhatalollinen,syytinkiläinenJa-
kobJohanssonvanhuuteen55-vuotiaana,Ikaalisissa5.11.1823JämijärvenHeiskanvaariJuho
Juhonpoika51-vuotiaana,Ilmajoella9.12.1811vanhatalollinenMattiJuhonpoikaYli-Rahnas-
to59-vuotiaanajaIitissävuonna1.12.1815KauramaanNiilukselanvanhaisäntäTuomasMa-
tinpoika58-vuotiaana.Jutikkala1942,535–536.1800-luvullatalonpojatjäivätsyytingillenoin
57-vuotiainaja1900-luvunalussa65-vuotiaina.

131 Ganander1997,’vanhanen’.

132 Hattulassa menehtyi vanhuuteen 27.7.1839 Fräntilän vanhan talokkaan emäntä, 45-vuotias
KaisaJuhontytär.
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tinkiläisetolisivatpysyneetsyrjässäniinkuinkelvollistenvanhustentu-
li.Toisin sanoenvanhuusoli talonpojalleosittaistavapautumistaarjen
töistäjasamallakohtuullisentoimeentulonturvaamista,muttasamalla
vanhuusolimyösvelvollisuutta jättääpäätöksentekoelatuksenantajal-
le.Tällainentilannejohtiristiriitoihin,milloinikääntynytpariskuntaei
kokemukseensavedotenmalttanutpysyähiljaatalonasioista.Erityisesti
silloin,kunvarsinainenisäntäpariskuntaeiollutsyytinkiläisillesukuatai
kunvanhalleisäntäparilleeiollutrakennettuomaaasuintilaa,kamppail-
tiinvallasta.133Vanhatihmiseteivätsiistyytyneetjaalistuneetheillemää-
rättyynvanhustenjaluonnollistakuolemaahiljaisinaodottavienrooliin.

1750-luvulla sotilassäätysaioikeudenpalkkansasuuruiseeneläkkee-
seen.Eläkeedellyttisitä,ettäupseerilla,aliupseerillataisotilasvirkamie-
hellä oli takanaan täysi-ikäisenä eli yli 20-vuotiaana 30 vuoden palve-
lus.134Tämäjärjestelmämerkitsisitä,ettätuolloin50-vuotiaatkatsottiin
vanhoiksi. Useimmiten upseerit, aliupseerit ja sotilasvirkamiehet halu-
sivatkinsiirtyähetitilaisuudentullenviettämäänturvattujavanhuuden
päiviä.Toisinaan–mikälivanhuudenpäivätolivatturvatut–sotilassää-
dynjäseneterosivatpalveluksestaalle50-vuotiainaelijokseenkinsaman-
ikäisinä kuin heidän johtamansa ruotusotamiehet. Toisinaan upseeri
saattoi jäädä odottamaan ylennystä, eläkepäätöksen lopullista ratkaise-
mistataivirkaiäntäyttymistäjopa65–70-vuotiaaksi.Upseerineläkkeen
luonnetta ja sitoutumista ajan ikääntymiskäsitykseen kuvastaa hyvin,
että se myönnettiin säätyjen suopeudenosoituksena, jotta upseeri voisi
”vanhuudessaannauttia lojaalinpalveluksensahedelmistä”.135Korkeim-
manpäällystön,eversti-jakenraalikunnanjäsenetsensijaaneläköityivät
sotilasuraltaan siirtyen asemalleen sopiviin ja vähemmän työllistäviin
siviilivirkoihinkenraalikuvernööreiksi,maaherroiksi,kollegioidenjaho-
vioikeuksienpresidenteiksi,virastojen johtajiksi jaylipäätääntehtäviin,
joissamuuttekivättyönjaitsesainauttiakohtuullisestapalkastajaar-
vostuksesta.

Tavallisillesotilaillemaksettiinmyösjonkinlaistaeläkettä,muttaseoli
useinriittämätönminkäänlaiseentoimeentuloon.Ruotusotilaatkatsot-
tiinjoalle50-vuotiainaeläkeikäisiksijakelvottomiksisotapalvelukseen,
heitäsiisyksinkertaisestipidettiinliianvanhoina.Kunruotuarmeijalak-
kautettiin 1800-luvun alussa, eläke myönnettiin”vanhuuden turvaksi”

133 Esim erkiksiHögnäs1938;Jutikkala1942,529–539;VilkunaKHJ1995,286–287;TaussiSjöberg

1996,190–194;Blom 2000,38–40.

134 Wirilander1950,231–239;Jutikkala2000,90–91.

135 Kääpä1999,32–34.
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noin55vuottatäyttäneillejasitävanhemmille.136Tämäosoittaasitä,että
sodankäyneitäjapitkäänpalvelleita55-vuotiaitapidettiinvanhuksina,joi-
deneioletettuselviävännuorempiensatavoinominavuin.Tuonikäisten
eienääuskottukykenevänesimerkiksihankkiutumaanuuteenammat-
tiin.Käsityspalveluksestaeronneensotilaanmieltämisestävanhukseksi
vahvistuuedelleen,kun tarkasteleehaudattujen luetteloita.”Entiseneli
vanhansotilaan”kuolinsyyksimerkittiinvanhuus,vanhuudenheikkous
tairaihnaisuus,vaikkahäneiolluttäyttänytedes50ikävuottaan.137Useat
eronneetsotilaatkuolivatkinhaudattujenluetteloidenmukaanvanhuu-
teen.

Sotilaatvanhuus tavoittimuitasosiaalisiaryhmiähiemanaiemmin.
Kunuusiruotusotamiesastuipalvelukseen,entisensotilaanoli joissain
tapauksissaväistyttäväruotutorpastaan.Tällöinhänelleannettiinoikeus
rakentaaitselleenhänensosiaalistaasemaansakuvastavataloeli”vanhan
miehenasuntotaitorppa”.138Keskimäärintällaisetmiehetolivat42-vuo-
tiaita,jotentässävanhuudeninstitutionalisoituminenveisiihen,ettätäy-
sintyökykyinenjavarhemmanelämänkaariajattelunmukaanvarsinaista
aikuisikäänsäelävämiesmiellettiinvanhukseksi.

Sotilassäädylle – erityisesti päällystölle – rinnakkaiset käytännöt ta-
voittivat myös siviiliviranomaiset vakiintuneine vajaapalkkoineen ja
akordijärjestelmineen. Vajaapalkka myönnettiin eläkkeenä harvoille ja
yleensä poikkeuksellisista ansioista. Siksi helpompana tienä oli akordi-
järjestelmä,jossauusiviranhaltijasiirsiedellisenviranhaltijaneläkkeelle
kertasuorituksella.139Toisaalta siviilisektorillakuolemaansasaakkaeläk-
keettäpalvelevatvirkamiehetalkoivat1700-luvullakiinnittäähuomiota
psykofysiologiseenoppiin liikunnasta, jokaymmärrettiinkeinoksiyllä-
pitäämielenvirkeyttä.140

Institutionaaliseksikatsottaviavanhuuttamäärittäviätekijöitäolivat
myösikääntyneidennaistennaimattomuusjanaisenjääminenleskeksi.

136 Niem elä1990,82–83,159,143–147,158–159.Katsomyöskirjoitus”Suom en1808w.sodanurot”

(Suom enJulkisiaSanom ia1.11.ja4.11.1858).

137 Esimerkiksi Asikkalassa 1.11.1762 menehtynyt Pulkkilan Kassapään eronnut sotilas Mikael
Laxoli48-vuotiaskuolleessaanvanhuuteen.

138 Niemelä1990,139,152–153.

139 EsimerkiksiTurunhovioikeudessaasessoriNicolausLietzensaieronvirastaanvanhuutensa
perusteellavastayli80-vuotiaana;varsinaistaeläkettäeimyönnetty,vaansenmaksoiseuraa-
jaGiurdoWickelgrénakordina.SamassavirastossaJacobWalsteniussaieronasessorinviras-
tanoin60-vuotiaanavanhuutensavuoksijasaipitäävastedespuoletpalkastaan.Walstenius
tosinolihalukaspalaamaantakaisinasessoriksi,kunterveysjaaiemmatvoimatolivatpalau-
tuneet.LagusWG1834,227,245–246,261.

140 NeuvoistakatsoKonstiElääkauwwan;Heikkinen1991,32,57.
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Tällainenkäsitysnäkyyhyvinmyöshaudattujen luetteloissa:usea leski
ja ikääntynyt naimaton nainen kuoli vanhuuteen. Lesken ei tarvinnut
edestäyttää50ikävuottaan,milloinhänetkatsottiinniinikälopuksi,että
hänenkuolemansyyksivoitiinmerkitävanhuus.141Tällaisissatapauksis-
sa leskinainen oli todennäköisesti jäänyt nuorempiensa holhottavaksi.
Ikääntyneitänaimattomianaisiapidettiinsäädystäriippumattavanhoi-
napiikoina.Palkkapiiankohdallatällainenkävisujuvasti,142muttayhtä
helpostiikääntyneitä50–60-vuotiaitasäätyläisnaisiavoitiinkutsuavan-
hoiksimamselleiksi.143Monesti leskeystai lapsettomuusmerkitsinaisil-
lesosiaalisenasemanlaskua– jamikäpahinta,kouriintuntuvaahuolta
omastatoimeentulosta.Kaikkieivätpäässeetnauttimaansyytinkielatuk-
sesta,eikäkaikillaollutvoimiatehdäansiotöitä.144

Vanhuuttaeivoikäsitelläilman,ettätarkastelisivielätärkeintäteki-
jää,jonkaperusteellaihminenmiellettiinvanhukseksi.Eläkkeelletaisyy-
tingille siirtyminen taikka muiden elätettäväksi jättäytyminen liitettiin
työkyvyn menettämiseen. Toisaalta niissäkin ryhmissä, joille ei mitään
kattavaavanhuudenturvanjärjestelmääluotu,vanhuustulimelkeinsa-
maanaikaan.Palkkatöistäelävienrenkienjapiikojensekätehdastyöläis-
tenolipakkoyrittäätehdätöitäkuolemaansaasti.Muussatapauksessahe
joutuivatyhteisönhuollettaviksivaivaisiksi.145Milloin ihminenmenetti
nuoremmallaiällääntyökykynsäjajoutuiruotuvaivaisenasemaan,hän
myös kuoli vanhuuteen. Fyysisen heikkouden ohella heikentynyt mieli
–mielenvikaisuus–merkitsimilteiväistämättömästiennenaikaistajou-
tumistavanhustenjoukkoon;146kuolinsyyksikirjattiinuseinyhdessävai-
kuttaneinatekijöinäsekämielenheikkousettävanhuus.147

Fysiologisettekijätvaikuttivatluonnollisestiikäihmiseksitunnistami-
seen.Ihmisenikääntymiseenliittyvistäulkoisistatekijöistäkeskeisimpiä
olihiustenharmaantuminen,valko-jaharmaahapsisuus.Menneisyydes-
säharmaahiuksisuusymmärrettiinmilteipäikämiehensynonyymiksi.148

141 Esim erkiksiAhlaisissam enehtyi44-vuotiasluvialaisleskiMariaYrjänäntytär2.3.1790van-

huuteen.KatsomyösToivanen2007.

142 EsimerkiksiIkaalisissakuolivanhuuteen9.6.1832vanhapiika,talollisentytärMarjaJussin-
tytär54-vuotiaana.KatsomyösRahikainen–Vainio-Korhonen(toim.)2006.

143 Gottlund 1986, 73. Gottlund tapasi erään”Liljebjörn-nimisen vanhan mamsellin, joka oli
suunnilleen60-vuotias”.

144 VilkunaKHJ1996a,73–77;RäisänenT1997a;RäisänenT1997b.

145 Pulma1994;VilkunaKHJ1996a,83;RäisänenT1997a,7–11.

146 VilkunaKHJ1996d,231,233,240–241.

147 EsimerkiksiJomalassaAhvenanmaalla59-vuotiastalollisenvaimoKristinaErikintytärme-
nehtyivuonna13.8.1812vanhuuteenjamielenheikkouteen.

148 Ganander1997,’harmaannun’,’harmaan-karwanen’,’ikä’.
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KUVA6.Ruokalahdenukkojamuodistamenneissävaat-

teissa.Itäsuomalaisenkansanelämäntallentajan,Severin

Falkmanin, kuvaamat vanhukset voisivat hyvin seisoa

kirkkojen ovien vieressä puusta veistettyinä vaivausuk-

koinarahaapyytämässä.(Falkman1882).
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Hiusten harvenemisen ja harmaantumisen sekä toimien hidastumisen
ohellamyösnäkö-jakuuloaistienheikkeneminentunnistettiinvanhuu-
denheikkoudenmerkeiksi.149Neolivatmuidenvaivojenkanssasellaisia
perusteita,ettäihminen–mikälimahdollista–saivetäytyäsyrjäänyhtei-
söllisistävelvollisuuksistaan.150

Kun institutionaaliset ja fysiologiset tekijät yhdistettiin, päädyt-
tiin 1700–1800-luvulla siihen, että yli50-vuotiaat olivat harmaantuvine
hiuksineen,uurteisinekasvoineenjaheikentyvinevoimineenvanhuksia.
Niinpänuorempiväkiolettiheidänolevanikäistensäkaltaisia,toimissaan
kelvottomiajaraihnaisia.Vanhojamyösluokiteltiinsenmukaan,millai-
nenoliyleensäkutakin ikäryhmääedustavien tavallinen fyysinenkun-
to.70-vuotiasoliverrattomastiketterämpi,kuulijanäkiparemminkuin
90-vuotias.151Mikälitotutustakäsityksestäpoikettiinjamikälivanhuksen
elämänkulussaolierityisiäraihnaiseksitekeviäpiirteitä,papitmahdolli-
sestimerkitsivätniistätiedonhaudattujenluetteloon(muuttujah).152

Milloin joku ikäihminen ei soveltunutkaan hänelle määrättyyn so-
siaalistaikäänsävastaavaanrooliinvoimiensajakykyjensäpuolesta,hän-
tä hämmästeltiin. 1800-luvun suomalainen kielen- ja kulttuurintutkija
saattoiihmetellätieteellistähavaintoaansiitä,miteneräsnorjalainen”yli
50-vuotias,Johanna-niminenvanhaakkaiästäänhuolimattatanssiniin
keveästi,ravakastijataidokkaastipolskaa,etteikukaanoopperantanssija
olisipystynytparempaan”.Samatiedemieskertoimyösällistyneensä,kun
häntapasieräässätalossa”ukon,jokaolijo60-vuotiasmuttajollasiltioli
vuodenvanhalapsi”.Toisessatalossaolipuolestaanisäntänäyhtähäm-
mästyttävä”55-vuotiasukko,jollaolinuori,somavaimo”.153

Näin1700–1800-luvullaeläneidenihmistenelämänkaaressavanhuus
olierittäinmerkittäväajanjakso;sesaattoiollamyöshyvinpitkäkausi.
Lapsuudenuseimmatihmisetjättivättaakseennuorina12–15-vuotiaina;
tällöinheidänolisiirryttävänuortenaikuistenmaailmaanjaryhdyttävä
huolehtimaanomastaelannostaan.20 ja30 ikävuodenvälilläsiirryttiin
lopullisesti aikuisten maailmaan, kun perustettiin perhe ja jouduttiin
huolehtimaanmuistaihmistä,myösomistavanhemmista,jotkaolivatjo

149 Gottlund1986,247.

150 Kallio1982,166–171.

151 Gottlund1986,247.GottlundtapasiMaaritKarvainen-nimisen lesken,”jokaoli täyttänyt
jo90vuotta”muttajoka”eivaikuttanut70:äävanhemmalta,vaanoliketterä,kuulijanäki
nuorentavoin”.

152 KatsoVilkunaKHJ2005,13–14,497–501.

153 Gottlund1986,50,177,286.
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vanhuksia.Aikuisuudenajanjaksopäättyi50 ikävuodentietämissävan-
huudenkauteen,jolloinalettiineläämuidenhuolenpidonvarassa.154

Elämänikäpäivät

Vanhuussaavuttimenneinävuosisatoinaihmisethyvinvarhaisessavai-
heessa, 40–60-ikävuoden paikkeilla. Oli oikeastaan poikkeuksellista,
että joku 60-vuotias mainittiin muuksi kuin vanhukseksi tai vanhaksi.
Vanhuuden siirtyminen edellytti sitä, että kyseinen ihminen huolehti
täysinomastaelatuksestaan,jalisäksivieläsitä,etteihänitsemyöntänyt
vanhuuttaan. Tämä osoittaa hyvin, miten vanhuus miellettiin toisaalta
yksilönpersoonalliseniänelihänentyökykynsäjaomannäkemyksensä
kauttasekätoisaaltasosiaalisestiihmisenitsensäajauduttuaeläkeläiseksi,
eläkeläisenpuolisoksitaivaivaiseksijamuidenylläpidettäväksi.Omasta
halustariippuipaljon,milloinvanhuusalkoi,muttahaluanäyttääolleen
useimmillajo50vuodeniässä.155

Vanhuudenikäkaudestasaattoihyvinkintullapisin,ylipuoletkoko
elämänkaaresta käsittänyt jakso ihmisen elämässä. Etenkin tämä koski
niitäryhmiä,jotkajäiväteläkkeelleverratennuorina.Sotilas,jokajäipois
sotapalveluksestajarakensiperheelleenvanhanmiehentorpan,elisiinä
missä muut ihmiset satavuotiaaksi. Näin hänet ymmärrettiin vanhuk-
seksirunsaan50vuodenajan.156Siksionymmärrettävää,että1700-luvun
lopullavalistushengessäjulkaistiinterveysoppaitaelämäportaitaylöspäin
kipuaville.Näistä suomenkielisistä tunnetuin lienee ’KonstiElääkauw-

wan’(1786),jossaneuvottiin,mitenterveyttäolivarjeltavajamitenihmi-
nensaavuttipitkäniän.

154 Jarrick1985,111–138;Gottlund,Verm lanninpäiväkirja.Gottlundinkertomuksissakuvastuu

hyvinajalletunnusom ainenajatus,ettäalle10-vuotiaatolivatvielälapsia,5–6-vuotiaatpik-

kulapsia,11-vuotiaatolivatjonuoriatyttöjäjapoikia.12–15-vuotiaatolivattyttöjäjanuoru-

kaisia,m illoinhevastasivataikuistentöistä.Tyttöjäjapoikiaolivatvielä25-vuotiaatGott-

lundinitsensäikäisetnaim attom atihm iset.Avioliitonsolm im isenjälkeentytötmuuttuivat

naisiksijapojatm iehiksi.45-vuotiasolijom elkovanha,jayli50-vuotiaatlähespoikkeukset-

taolivatjovanhojaukkojajaakkoja.KatsoSugarm an1986,83–127;Kuusinen–Korkiakangas

1991,87–94;Cole1993,11–12.

155 Gottlund1986,244.Gottlund,jokapitiyleensä50-vuotiastakinvanhana,eikuitenkaankuvaa
oikeusjutuillajamuillakepulikonsteillaitseäänelättänyttävanhaksivaankertoihänetyksin-
kertaisesti60-vuotiaaksimieheksi.

156 EsimerkiksiHollolassahaudattiin29.5.1768vanhuuteenkuollut99-vuotiaseronnutrakuuna
ArviMikonpoikajaJämsässämenehtyiSimoDundervanhuuteen98-vuotiaanaAlho-nimi-
sessävanhanmiehentorpassaanuudenvuodenpäivänä1802.
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Ikä oli kunnioitettava asia. Mikäli jonkun ihmisen erityisen pitkää
elämää ja sen mukanaan tuomaa tietämystä haluttiin korostaa, hänet
mainittiin satavuotiaaksi.157 Tällainen – usein liioitteluksi tunnistettava
– tapa näkyy myös haudattujen luetteloissa, joissa toisinaan kerrotaan
jonkuneläneenjopa110-vuotiaaksijavanhemmaksikin.158Tietenkinih-
minen,jokaylitti80vuodeniän,olimuidenmukaanjoikivanhajatiesi
kokemuksineenpaljonsellaisesta,mitänuoremmateivätolleetkokeneet
janähneetmuttamistänäidenolikuultava.Tällainenihminenerottautui
muustayhteisöstätietäjänäsekäyhteisöllisenmuistinylläpitäjänäjavä-
littäjänä.Asemaakorostierityisestisellainenmahdollisuus,ettäyhteisön
seuraavasukupolviolikuollut.Kukaaneiolluttodentamassavanhuksen
kertomuksiajakokemuksia,jatoisaaltavanhusedustiuseammansuku-
polventakaistatietämystä.Tuntemattomallekulkijallehänestäkerrottiin,
että”joseoniäkäsmies”.159

Vanhojenihmistenarvostusheijastuumyössiinä,ettäkuolemansyyk-
simerkittiin–lähinnäväkilukutaulujensyntyaikoihin1750–1760-luvulla
–korkeaikä.160Tällainenihminenoliyhteisönmuidenjäsentenmukaan
elänyt”hyvään ikään asti”, hän oli kokenut ja viisas,”isohon ikähän ja
varsinvanhaksielänyt”ihminen.161

Vaikka50-tai60-vuotiasoliainakinyhteisöllisestikatsottunavanhus
(åldring), kielteisen tunnelatauksen sisällään pitävää käsitettä ’vanhus’
ei juurikäytetty.162Sensijaan ihmisensosiaalistaasemaamääritettäessä
asiakirjoihinmerkittiinkernaamminkunnioitustaosoittavakäsite’gam-

157 Yleensäsataavuottapidettiinpoikkeuksellisenm erkittävänäikänä,m ainitsem allajokuyli

satavuotiaaksi,tahdottiinpikem m inkinkorostaahänenvanhuuttaanjakokemustaankuin

kertoaihm isentodellinenikä.KAKOParikkala1707.KatsoGottlund1986,67.Katsomyös

Wacklin1966,23–24;VilkunaKHJ2005,501.

158 Esimerkiksi6.11.1750kuoliElimäellävanharenkivoutiHannuHeikinpoika120vuodenikäi-
senä, Jämsässä 2.1.1751 kirkonköyhäVappu Juhontytär 112-vuotiaana, Lappeessa 14.12.1755
kirkonköyhäMattiPekanpoikaKiiski 120-vuotiaana,Paltamossa2.1.1755PauliYrjönpoika
Lämsä 113-vuotiaana, Nousiaisissa 10.11.1755 kirkonköyhä Marja Matintytär 111-vuotiaana
Sysmässä1.4.1754MattiSimonpoika119-vuotiaanaja9.7.1759KaisaKallentytär120-vuotiaa-
na,SäkkijärvelläkirkonköyhäPekkaSipinpoika22.9.1755120-vuotiaana.

159 Ganander1997,’ijäkäs’.

160 EsimerkiksiHaukiputaallaalakiiminkiläinenHeikkiMartinpoikaPontomenehtyi106-vuo-
tiaanakorkeaanikään16.5.1753.Tutkituistaseurakunnistakorkeaikämainittiinmuidenkuo-
linsyidenjoukossaHauhossa,Haukiputaalla,Hämeenkyrössä,Inarissa,Jomalassa,Juuassa,
Kempeleessä,Kokkolanemä-jaruotsalaisessaseurakunnassa,SievissäjaVetelissä.

161 Ganander1997,’ikä’.

162 SanaesiintyypainetussaaineistossavastaEuropeauksenRuotsalais-SuomalaisessaSanakir-

jassavuonna1853.KatsoRapola1960,107.
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mal’, ’vanha’tai ’åldrig’, ’iäkäs’.163Nämäliitettiinuseinvarsinaistayhtei-
söllistä asemaa osoittavan sanan yhteyteen, joten agraariyhteiskunnan
aikakaudella tunnistettiin ylempiin säätyihin kuuluneet vanhat upsee-
rit, kersantit, rovastit jamamsellit, talonpoikaissäätyynkuuluneet van-
hat isännät eli ukot, vanhat emännät eli eukot, palveluksesta eronneet
tai työkyvyttömiksi tulleet vanhat oltermannit, sotilaat ja käsityöläiset,
vanhatlampuoditjatorpparitsekämuutikämiehet,vanhatnaiset,akat,
eukot,ukot,äijät,faaritjamuorit.Edellämainitutkäsitteetliittyivätmyös
muinaisrunoudenkäsitteisiin’vanha’,’vanhin’ja’harmia’,jotkaviittasivat
paitsiikäänjaulkomuotoonmyösjaennenkaikkeayhteisölliseenjohta-
ja-asemaan.164

Vanhan ihmisen kunnioittaminen edellytti kuitenkin sitä, että hän
käyttäytyi arvostettavalla tavalla ja sopeutui sosiaalisen ikänsä mukana
tuomiin yhteisön normeihin, odotuksiin ja velvoitteisiin.165 Ikäihmisen
tulitehdämäärättyjäaskareita,ylläpitääjavälittääyhteisönkulttuurista
muistia, olla puuttumatta tiettyihin nuoremmille ikäryhmille varattui-
hinasioihinjaelääsyyllistymättävanhuudenhöperyyteenjavanhuuden
heikkomielisyyteen.Samanikäiset70-vuotiaatpapitsaattoivatollamui-
denmielestäjoko”arvokkaitavanhojaherrasmiehiä”taiseurakuntalais-
tenpilkattavinaeläviähöperöityneitänarreja.166

Periaatteellistenikäsidonnaistenrooliasetelmienylittämistäpidettiin
nuorempien joukossatoisaaltaärsyttävää ja toisaaltahuvitustaherättä-
vänätekijänä.Esimerkiksivanhuksieneienääkatsottuymmärtävänrak-
kaudestamitääntaioikeastaanajateltiinniin,ettävanhuusolirakkauden
poissulkevatekijä.Niinpäedellämainittu1800-luvuntiedemieskertoita-
vanneensapappilanillanistujaisissa”omituisenihmisen,nimittäinrouva
V:n,eräänvanhanlesken”.Muidensuureksihuvitukseksinainen, jonka
taipumuksista tarjoutua jokaiselle miehelle tutkijaa oli varoitettu etu-
käteen,kävinuorenmiehen”kanssavarsinkiivastajaäänekästäkiistaa,
jokakoskivanhuuttajarakkautta”.Muidennäkemyksenmukaankiistan
nuoremmanosapuolenajatuksissa eiollutmitäänhuvittavaa, vaanni-

163 Esim erkiksiRuovedelläkaksiikinensäyli70-vuotiastavanhustaolivatkeskeisiäyhteisöntie-

täjiä,m enneisyydenasioidentuntijoitajakelvollisiatodistajia.KAKORuovesi1643.Katso

myösGanander1997,’wanha’,’ijäkäs’.

164 Nordlund–Vilkuna1956,69–71.Tosinkäsitteitävoitiinkäyttäämyöspilkkamerkityksessä
attribuutteina:vanhapappi,harmaapappi.KatsoesimerkiksiJuva–Niitemaa–Tommila
(toim.)1968,318–319.

165 Kuusinen–Korkiakangas1991,93.

166 Gottlund1986,138;VilkunaKHJ1996d,240–241.
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menomaanvanhanleskirouvanajatuksetsellaisiaolivat, jasentakiahe
kiusoittelivatrouvaaalituiseen.167

Menneisyydessäsosiaalinentaustaeiniinkäänmäärittänytvanhuksen
asemaanjoutumista;säätyläisenjarahvaaseenkuuluneenvanhuustavoit-
tisamaanaikaan.Asiallaonkuitenkinolluttoinenkinpuoli.Nimittäinse,
ettävanhukseksimielletty ihminenmenettihelpostiaiemmansosiaali-
senstatuksenajaajautuisitensosiaaliseenahdinkoon:vanhajavaivainen
olimyösyleisenarmeliaisuudenvarassaeläväruotuvaivainen.168Näinjo
1600-, 1700- ja 1800-luvunyhteiskunta joutuikamppailemaankouriin-
tuntuvanongelmankanssa.169Koskapavanhoiksiikäännyttiinosinomas-
tahalusta,osinfysiologistenjainstitutionaalistenpaineidenseurauksena
–nykymittapuunmukaanjokatapauksessavarsinnuorina–vanhojaoli
liikaa,eikäheidänauttamiseensaollutainariittäväähalua.

167 Gottlund1986,173.

168 Köyhyysjavaivaisuusrinnastettiinsamaksiasiaksi.Ganander1997,’waiwainen’.Katsomyös
Pulma1994.Turusta1658laaditussaluettelossahenkiveroamaksamattomistamainitaanmui-
den muassa vanha ja köyhä Sipi Holkeri, ikivanha ja köyhä Jaakko Karppi sekä ikäloppu
ErkkiKatinhännänleski.KatsoRanta1975,128.

169 Tässäonhyvämuistuttaasiitä,ettäväestökriisittekivätyhteiskunnastaholhousyhteiskun-
nan, jonka voimavarat holhoamiseen olivat ylen heikot. Esimerkiksi 1750-luvulla Pohjan-
maallajokasadasihminenjatietyilläalueillavieläkinsuurempiosaihmisistä(Suur-Siika-
joella joka kahdeskymmenes ihminen) luettiin vanhuuttaan työkyvyttömiksi, kurjiksi ja
useinhospitaaliinlähetettäviksi.Muutoinkinikääntyneenväestönosuuskokoväestöstäoli
normaaliinnähdenkaksin–kolminkertainen.Vilkuna–Meriläinen2008,140–141.
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Todellisuusjanäyt

Sosiaalinentieto,näytjapelot

Varhempinaaikoinaihminentietystipohtiympäristöä,asioitajailmiöitä
rajoittumattakonkreettisiinhavaintoihin,muttaselittiasioitatavallaanja
omaksuttujenkäsitystenvarassa.Ihmisenaikaansaannokset,ihminenitse
jayliluonnollinenselittäjäeivätolleeteroteltavissatoisistaan.Ihminenoli
osakaikkea,jaselittäjäolikaikkivoipakosminenjumaluus,jossamielen-
sisäiset kokemuksetkin saattoivat muuttua sosiaaliseksi (so. toisten hy-
väksymäksi)todellisuudeksi.1Mielensisäisetkokemukset,unet,houreet,
fantasiat jne.olivatmenneisyyden ihmiselle tiettyjenasioidenselittäjiä.
Hänelleunetolivatmielekkäitäjajopatodellisiksiymmärrettyjätapah-
tumia,jotkamäärittivätajatteluajajotkaedellyttivättoimenpiteitä.

Hyväksytyssäjalaajaltijaetussamaailmankuvassajärjestynytmaailma
oliihmistenpuoli,jasinnesijoittuivatkonkreettisethavainnot.Senulko-
puolella sijaitsi kaaos, josta harvalla oli kokemusta mutta jonne joillain
ihmisillä mahdollisesti oli yhteys – tyypillisesti unien, hallusinaatioiden,
houretilojen ja vastaavien tosiasiallisiksi koettujen sekä muiden konk-
reettisen havaintoympäristön ulkopuolelle jäävien näkyjen välityksellä.
Hallusinaatiota,vaikkaseperiaatteessaolisikinsyntynytilmantodellistaul-
koistaärsykettä,pidettiinaivantodellisenahavaintoelämyksenäjasellaisena
sekiinnostivarhaistavalistuksenajantieteellistäpsykologiaajatieteenalan
edustajia,kutenTurunyliopiston1700-luvunfysiikanjateologianprofesso-
ria,CarlFredrikMennanderia.Mennanderinpsykologianluennotammen-
sivatantiikinauktoriteeteista jauusista luonnontieteellisistähavainnoista
sekäkeskittyivätmielisairauksienohellahurmiotilojen,ekstaasien,näkyjen
jaunienselvittämiseen.NäidenhavaintoelämystenvälilläMennanderauk-
toriteetteineeneinähnytsuurtakaaneroa.2

1 KatsoesimerkiksiRenvall1949;Renvall1965,355;Lepistö–Nenonen1991;Lehtonen1994;Ka-

tajala1995b;Frängsmyr2000;Keskisarja2006,10–11.

2 JyMAUniversitasI:2.Yliopistollisetluennotjaluentomuistiinpanot.MuistiinpanojaCarlFred-
rikMennanderinpsykologiasta.Tässäonpaikallaantehdäeroklassiseenpsykologiaanjasen
perinnönvaraanrakentavaanpsykologiaan,joissaunillaonaivanerityinenmerkityksensä.
EsimerkiksiFreud1962;Freud1968;Jung1985;Jung1986.
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Esi-javarhaismodernissayhteiskunnassasosiaalinentieto,jaettutietä-
mys, perustui yhteisiin kokemuksiin, käyttäytymisnormistoon sekä opit-
tuihin tietoihin ja taitoihin.Sosiaalisen tiedonvälittämisessäkertomape-
rinteellä oli vankka sijansa, ja kertomaperinteeseen myös unet läheisesti
liittyvät.Koskakerrottuapidettiintärkeänäsosiaalisentodellisuudenosana,
unistaolitiedotettavalähiympäristöä.Niinpäunissakoettujanähtyoliläs-
nä,kunaamuisinjapäivisintietojayhteisestijaettiin,vertailtiinjamietittiin
jakunvieläiltaisinkerrottiinkummitusjuttuja:niinpäesimerkiksikummi-
tusjuttujenperinneluontevastirakentuiunienvaraan.3

Unistakertominenpitikentiessisälläänterapeuttisenelementin–siis
sen,ettäahdistavanunielämyksenkokenutihminenkertasiunensasisällön
sopivalle,useinvälittömäänsosiaaliseenpiiriinlukeutuvallekuulijallejasa-
mallalievittipahaaoloaantaipuhdistautuiahdistuksestaan.Muttaunista
kertomisellaolitoinenkinmerkittäväulottuvuus.Uniinliittyvätasiatvoi-
tiinymmärtääaivansamallatavallakuinkonkreettisenhavaintomaailman
ilmiöt. Psyykkisessä työstämisessään menneisyyden ihminen tiedollisista
rajoituksistaanjohtueneivälttämättäkyennyterittelemäänunestaanfanta-
siaa.Häneiliiointiennytratkovansamielensisäisestiongelmiasaatikäsit-
televänsä ongelmia konkreettisista havainnoista syntyneiden mielikuvien
varassa.Näinhavaintomaailmajatietytunetmuodostivatmenneisyyden
ihmistenmielessätoisiaantäydentävänkokonaisuuden,jossavastakohdat
nähtiinoikeastaansamanilmiöntaiasiankahdeksieripuoleksi.4

Viimeksi mainittu liittyy erääseen merkillepantavaan tapaan. Unessa
koettuedellyttinorminmukaistatoimenpidettä:mikäliunessaolivahingoit-
tanut toista ruumiillisesti tai henkisesti, oli vahingoitetulta pyydettävä
anteeksi.5 Toimenpiteeseen oli ryhdyttävä varmuuden vuoksi, koska oli
mahdollista,ettäolivahingoittanuttoisenkokonaisuuttajatoisenosinnä-
kemättömissäolevaaolemusta.Sitäpaitsi,vaikkaeiolisinäinajatellut,toi-
senvahingoittaminenolisekinpahatyö,jonkakanssaolivaikeaelääjajosta
siksipitipuhdistautuaanteeksipyytämällä.

Todelliset kokemukset ja kerrotut opettavaiset pelotustarinat, paina-
jaisetjakauheatkokemuksetmuodostivattoinentoistaanvahvistavanko-
konaisuuden,jossapelotjaahdistusolivatkaikkiallajakuuluivatkaikkien
elämäänkaikillakokemisentasoilla.6

3 KatsoLaurila1956;VirtanenL1980.

4 EsimerkiksiKAKOKokkola jaKälviä 1725, rr57: 105–111, 1810–1849;KAPaltamo 1730, rr60:
402–403.Heikkinen1969;Frykman–Löfgren1983;Fogel1993;Eilola2003;VilkunaKHJ2005,
485.VertaaRenvall1965,77–78;Stern1985;Elias1993;Porter1994,11–13.

5 VirtanenL1980.

6 Katsopeloista,ahdistuksestajakertomaperinteestälaajemminVilkunaKHJ2005.
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Useattarinat,laulutjaarkkiveisutperustuivattodellisiintapahtumiin,ja
niihinliitettiinunissakoettuaainesta.Menneisyydenihmisetelivätjatkuvas-
sakosketuksessaahdistaviinkokemuksiin,jotkatavallataitoisellasiirtyivät
uniin.Jälkitraumaattisetunetolivatpsyykkistätyötä.Ihminenyrittiirtau-
tuapahoistakokemuksistaansiten,ettähänolisiennenpitkääkorvannut
unissa esiintyvät ja todellisessa elämässä tapahtuneet kauhukokemukset
hyvillä unikokemuksilla.7 Todellisen havaintomaailman jatkuva kauheus
(sodat,taudit,nälänhädät,kuolema)jatoisaaltajatkuvattoistentodellisi-
na kokemuksinaan kertomat kauhu-unet (esim. kummittelu-unet) sekä
paholaisellapelotteluestivätikävistäkokemuksistapoisoppimista.8Unissa
kauhutelettiinuudestaanjauudestaan,jolloinmoneterilaisetkokemukset
jakuulopuheetsekoittivatjatietystiruokkivatunia.

Ilmiötä voisi todentaa kymmenillä lähdetiedoilla, mutta tässä on pa-
rempityytyäkuvaaviinavaintapauksiin.Vaikeidenkokemustenjaunityön
yhteysonilmeinen1720-luvullaKeski-Pohjanmaallakäsitellyssäoikeusjutus-
sa.Kokkolanpitäjässätalonpoikaolikokenut(so.nähnytnäkyjä),ettäpiru
vainosihäntäsotajoukkonsakanssa.Piruolitullutpelottelemaanmiestä,
koska mies oli syyllistynyt aviorikoksiin ja sodomiaan. Synnintuskissaan
hänkertoiasiastavaimolleen.Tämäjamonimuukinuskoivatmiehenpu-
heet sodomiasta ja aviorikoksista mahdollisesti tosiksi. Sen sijaan oikeus
epäilipuheita–etenkinkunnäkimiehen jakuuntelimiestä.Talonpoika
vaikuttiheikkomieliseltäjajuoppohullulta.Siksikysyttiinneuvoalääkäril-
tä.Lääkäri,monipuolisestioppinutmies,totesi,ettätällaisethallusinaatiot
ovattyypillisiäjuopoillejajuomisentakiamelankoliastakärsiville.Lausun-
nonkuuleminenhuojensitalonpoikaa,janiinpähänitsekintunnustikär-
sivänsäsodanaikanasyntyneestäpakokauhusta.Tämänperusteellaoikeus
katsoi,ettämieseiollutsyyllistynytsenenempääaviorikokseenkuinso-
domiaanvaanettätunnustetutrikoksetliittyiväthänenmielikuvitusmaa-
ilmaansa.9Mieseikyennytkäsittelemäänpainajaisensasisältöämielikuvi-
tuksentuotteenajaarveli,ettähäntodellaolisyyllistynytaviorikokseenja
sodomiaan.Eikäpaholaisenmukaantulosuinkaanlievittänytahdistusta.10
Paholainensotajoukkoineenolimyöskonkreettisestahavaintomaailmasta
tuttu,sillä–kutentalonpoikaitsetotesi–armeijaksiverhoutunutpaholai-

7 VuorinenR1997,67;Loewenberg1991.

8 KatsoÅströmA-M1995;VilkunaKHJ2005.

9 KAKOKokkolajaKälviä1725,rr57:105–111,1810–1849;VilkunaKHJ1996d,236–237.Katso
myösOlli2007,58.

10 Pirujenesiintyminenmielisairaidenunissaolityypillistä.KatsoRiot1982;Foucault1973.



 Sosiaalinentieto,näytjapelot 63

nenolitehnytvainmuutamaavuottaaikaisemminhänenjamuidenpohja-
laistenelämänmenostahelvetillistä.

Unien ja todellisen havaintomaailman välistä eroa kavensivat toistu-
vatsamansisältöisetnäyt jaunet.Useissa–enimmäkseenyliluonnollisen
kokemiseenjaselvästiunista,hallusinaatioistajaekstaattisistanäyistäam-
mentaneissa – kertomuksissa oli yhteys toistuvien unien ja näkyjen luo-
maantodellisuuteen.Jatkuvatsamojenvieraidenhenkilöidenkohtaamiset
näyissä ja unissa vahvistivat käsitystä siitä, että kyse olikin todellisista ja
konkreettisistakokemuksista.Esimerkiksimuuattanoitanatuomittuaitä-
suomalaistamiestävainosijatkuvastisamapaholaisensotajoukko.Se,että
paholaisentapaaminenei jäänytvainyhdenunentapahtumaksi,vahvisti
myösympäristönuskoasiitä,ettäkyseinenmiestosiaantapasiuseinpaho-
laistajoukkioineen.11

Näkyjenkuuleminenjaselittäminen

Yliluonnolliseenviittaaviatarinoitakerrottiinkotioloissa,eikätarinoiden
kertominenvälttämättäriippunutsosiaalisestastatuksesta.Esimodernin
ajanoppineetkäsittelivätsamankaltaisiaaiheitakuinoppimatonkansa.
Keskusteluissaanheihmettelivätvielävalistuksenajanrationaalisuuden
läpitunkemallakinaikakaudellayliluonnollisiailmiöitä,näkyjäjaunia,to-
sinerisanoinkuinkansa.Vielätätäkiinteämminjapitempäänkosminen
selitysperustajasenkosminenolemuskuuluivatkansankulttuuriin.Se-
littämisessäjasyysuhteidenpunnitsemissaetsittiinvastauksia”inhimilli-
sen”maailmanulkopuolelta–siisJumalastajakaaoksesta.Sodat,kadotja
tauditolivatyliluonnollisenaiheuttamia.Myösuseimmatluonnonilmiöt
ymmärrettiinyliluonnollisiksi.Vielä1600-luvullapyrstötähdet,myrskyt
ja revontulet selitettiin sivistyneistöä myöten Jumalan antamiksi mer-
keiksimaailmanlopusta.Yliluonnollisetilmiötolivatyleisiäpuheenaihei-
tamyösarkisessakeskustelussa.Asiaoliniinmerkityksellinen,että1900-
luvun alkuun saakka uskonnollinen agraariväestö piti luonnonilmiöitä
Jumalanaikaansaannoksina.Tapahtumiapohtiessaanmoniyhdistihen-
kilökohtaisiahavaintokokemuksiaan,kutenyliluonnollisenkohtaamisia,
pohtimiensaasioidenmaagiseksiselitysperusteeksi.12

11 Heikkinen1993,72.KatsomyösEilola2003.

12 EsimerkiksiSeitsemässäveljeksessäöinenrajuilmatulkittiinveljestenkeskuudessamaailmanlo-
puksi.Kivi1870.KatsomyösPorthan1983;Gottlund1986;Laurila1951;Juva1955;Laurila1956;
Heikkinen1971;Kouri1984;ÅströmA-M1995;VilkunaKHJ1996b;VilkunaKHJ1996c.
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Ennusunet, šamaanien ja into- eli myrrysmiesten näyt muodostavat
erillisenkokonaisuuden.13Niistäeroteltiinsymbolinenaines,jotasittentar-
peenmukaanhyödynnettiinselittämisessä,tainiissäihminensiirtyimuu-
alle.Jälkimmäisissäihminenjokolankesiloveen,tapasisaatananhelvetissä
tailiikkuienkelienmatkassa.Menneisyydenihminenajattelisiten,ettäosa
näky-jaunikokemuksistaolivatsiirtymisiäenemmistölletuntemattomalle
alueelle, jokaoli toinen todellinenmaailma ja jonka todellisuuspoikkesi
tietyiltä osin olemassa olevasta maailmasta. Šamaanit pystyivät vaikut-
tamaan tuonpuoleiseen, minne he matkasivat unen tai transsin avulla.14
Unienmerkityksettulkittiinsamoinkuinluonnonilmiöt,koskaunissasiir-
ryttiinmenneisyydenihmisillevierailletasoille.Niitäpidettiinläsnäolevan
yliluonnollisenaiheuttaminajasitentodellisinakokemuksina,joissaunioli
ainoastaanporttitoiseentäysintodelliseenmaailmaan.

Näkyjä jauniakäytettiinhyväksi janiidenantamiavihjeitäkuunnel-
tiin.Täkäläisessäkansankulttuurissa,kutenmuissakinkulttuureissa,uniaja
ekstaattisianäkyjäkäytettiintuonpuoleisenlähestymisentarkoitukseenja
sentämänpuoleisenmaailmantulevaisuudentiedonetsimiseen,mitätuon-
puoleisenmaailmantietämysmahdollisestikertoi.15Seitsemässäveljeksessä
kuusiveljestä jäikuuntelemaanherkäksi tunnetun,alkoholillahurmioti-
laanhankkiutuneenSimeoninkertomusta,mitenhäntapasiLusifeeruksen.
Veljekset suhtautuivat asiaan ensin epäillen ja heistäAapo totesikin, että
Simeoniolinähnytpaholaisenvainunissataimielenhoureissa.Siltisanois-
saan pysyvään Simeoniin hiljalleen uskottiin, ja muut veljekset ryhtyivät
kertomaansamansuuntaisistakokemuksistaan.16

Pappien, kristinuskon ja kansanuskon asema näkyjen käsittämisessä
todelliseksiolikeskeinen.Historiallisellaajallapapithallitsivatyhteiskun-
nanvirallistentietäjienprofessiota,luottivatnäkyihinvahvastijatavallaan
teologisinperusteinmonopolisoivatyliluonnollisenselittämisenitselleen.
Mitään syytä muunlaiseen ajatteluun ei Raamattua perimmäisenä selit-
täjänäpitävässäyhteiskunnassa ennen 1700-luvun rationaalisenajattelun
läpitunkeutumistaollut.Pohjanmaallapaholaisenunessaantavannutmies
menioitiskysymäänapuapappilasta.Pappilassaasiaotettiinvakavasti,jos-
kinpohdittiin,ettäsaattaisikohumalaisenjuoponsanaanluottaa.17Tämä

13 Nenonen1992;Eilola2003.

14 Lehtinen1963,566–567.

15 VirtanenL1980;Siikala1994.

16 Kivi1870.

17 JyMAJyväskylänmaaseurakunta,Saarnat1770,1791;KAKOKokkolajaKälviä1725,rr57:105–
111.
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olityypillinentapa.Mikälijollakullaolitärkeäksikoettujatuonpuoleista
eritteleväkokemus,hänenoliselvitettävänäynmerkityksiäpappinsakanssa.

Tapauksetolivatsikälimerkittäviäjaajalletyypillisiä,ettäniissäpapisto
selittinäkyjäjaharha-aistimuksiateologisesti.Neolivatsaatananaikaan-
saannoksia.Papintehtävänäolipuhutellanäkijöitä,rukoillamuunseura-
kunnankanssaheidänpuolestaan,lohduttaaheitäJumalansanassajasa-
mallaottaaselvää,olivatkonäkijätliittoutuneetpaholaisenkanssa.Näkyjä
ei pidetty tämänpuoleisen maailman asiana, mutta silti aivan todellisina
tapahtumina. Rukoillessaan miehen puolesta seurakunnan muut jäsenet
yrittivät samalla varmistaa, etteivät he olisi joutuneet unissaan tuohon
sakraaliinjapelättyynpaholaisenhallitsemaanmaailmaan,johonpääsivät
ainoastaanpaholaisenkanssaliittoutuneet.Hepelkäsivät.Mikälipaholai-
nen oli ulottanut vaikutuksensa yhteen yhteisön jäseneen, oli aivan yhtä
mahdollista,ettäpaholainenryhtyisikiusaamaanmuitayhteisönjäseniä.18

Muutoinkintuonpuoleinenolikokoajanläsnä,vaikkaseolienimmiltä
näkymättömissä.Kirkonolihyväksyttävätietytpakanallisettunnusmerkit
täyttävät ilmiöt, kuten vainajien karsikot. Niiden yksi tarkoitus oli estää
vainajaa palaamasta kotitaloonsa kummittelemaan.19Vainajat tulivat silti
uniin,mitäpidettiinmerkkinätuonpuoleisenläsnäolostajasiitä,ettäunet
olivattodellisiatapahtumia,vaikkakintässätapauksessaniidenvälityksellä
siirryttiintoiseenulottuvuuteen.

Siinävaiheessa,kunpaholaisenkohtaamisetjanoitasapateissakäymiset
alettiinkäsittääpelkiksiheikkopäistennäyiksi,painajaisiksi jahallusinaa-
tioiksi, nousivat toisaalla samantyyppiset ja samankaltaisiksi todellisiksi
koetutelämyksetmerkittäväänasemaan.Niitäedustivatradikaalipietistien
uskonnollisetnäyt,uskonnollistenhurmosliikkeidenenkelikokemuksetjne.
Uskonnollistenliikkeidenjatavallaanjopateologienhyväksyminäjaoikeaa
uskoaedustavinaneylläpitivättaioikeastaanvieläpävoimistivatuskoasii-
hen,ettäihminensaattoinähdäjotainmuillenäkymätöntäjasiirtyäunessa
toistenkokemattomissaolevaanulottuvuuteen.20Esimerkiksi1740-luvulla
Limingassamuuanvoimakkaastihumalassaolevamiesheräsikeskenunien.
”RannallaseisooJeesus!”hänparkaisivierustoverilleen.Häntosiaanuskoi
näkemäänsä.Sensijaankumppanisuhtautuiväitteeseenrationaalisemmin,
skeptisestijasuorastaanironisoiden.”Oletsellaisessakunnossa,jottasaatat
hyvinkinnähdäJeesuksen”,hänhuomautti.21

18 Esim erkiksiHeikkinen1969,195–197;Saloheimo1990,541–542;Heikkinen1993,71–72.

19 VilkunaJ1992.

20 Jarrick1987,34–35;Jarrick–Söderberg(red.)1994,15

21 KAKOLiminka1746,rr82a:615–620.
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Edellisestähavaitsee,ettäsamamenneisyydenihminentoisaaltasuhtau-
tuiasioihinanalyyttisestijapohtiyliluonnollisiakriittisestijarationaalises-
ti sekätoisaaltahyväksyiyliluonnollisenelementinvälittömänläsnäolon.
1600-luvulla Pietarsaaressa kuudennusmies suhtautui epäilevästi yliluon-
nollistenasioidenolemassaoloon.”Pirujajanoitiatuskinonkaan.Ainoas-
taankuultavissajanähtävissäolevaonolemassa”,häntotesieräällemiehel-
le,jokakiivaastiväittikäyneensähelvetissäjatavanneensapirunjanoitia.22

Kuudennusmiehenajatuksetolemattomastayliluonnollisestikaikkosi-
vathetkessä.Hänsäikähtitoverinsahuomautusta,ettäheidänläheisyydes-
säänoliparaikaasellainenhenkiolento,jonkavaintoinennäki:


”Etkönäe,nytkinreessäistuuenkeli”,miesolisanonut.
”MenepoisSaatana!”kuudennusmieshuusi.Epäileväkinuskoitoisen
hallusinaatiokokemuksiin todellisina ja olemassa olevina ilmiöinä.
Teologiseen selittämiseen uskovana hän ei kuitenkaan voinut pitää
näkyäJumalanaikaansaannoksenavaankäsittireessäistuvanjaitsel-
täännäkymättömissäolevankummitusolennoksi.

Maailmankuvaankuuluivatmaagisetjaholistisetselitykset:yksityiskohtia
tarkasteltiinosanakokonaisuutta,eikäirrallisiayksityiskohtiaollutilman
kokonaisuutta.Kokonaisuudenmerkitystä(ilmiöidenjayksityiskohtien
selittämistäkokonaisuudenkautta)voimistimenneisyydenolojenepä-
vakaisuus;sukupolvestatoiseensosiaalinenmuistikasvoinormatiivisten
historiallistentekijöidenvaikutuksesta.Jatkuvistajauseinpitkäkestoisis-
takatastrofeistamuodostuisosiaalisenkokemuksenvarasto, jokamuo-
vasi itse kunkin ihmisen käsitystä maailmasta.23 Niinpä todellisuudeksi
ymmärretyissä näyissä esiintyi usein pirullisia sotajoukkoja tavalla tai
toisella kokijaansa piinaamassa. Kokkolalaisen parivaljakon hallusinaa-
tioita 1720-luvulla värittivät sotajoukot voimallisesti. Toinen miehistä
näkituvanikkunastataivaallisensotajoukonsaapuvankorkealtataivaan
alta. Toinen sen sijaan näki paholaisen joukkoineen keihäin varustau-
tuneina ja tuvassaan tanssimassa. Vastaavalla tavalla pietarsaarelaisen
miehen1600-luvunnäkyihinpaholainenilmestyijoukkioineenjäälleso-
tilaskatselmustapitämään.24

22 Heikkinen1969,310–316.KatsomyösKeskisarja2006.

23 EsimerkiksiSKSHistoriallisettarinatjapaikallistarinat;Renvall1965;Baltes–Reese1987;Kuu-
sinen–Korkiakangas1991;VilkunaKHJ1996b.

24 KAKOKokkolajaKälviä1725,rr57:105–111,1810–1849;Heikkinen1993,71–72;VilkunaKHJ
1996d,236–237.
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Näyn yhdistyminen välittömään kokemukseen ja yhteisön todelli-
suuteen(sotajoukko,näkijäitseomassatutussaympäristössääntuttujen
ihmistenläsnäollessa)jatunnettuunyliluonnollisenesiintymiseenepä-
järjestyksessä(paholainen)eivätolleetristiriidassahallusinaationkoke-
neen maailmankuvan kanssa. Mielikuvitusaines paremminkin yhdistyi
elettyihin karmeisiin kokemuksiin; kokemus- ja mielikuvitusainekses-
tamuodostui ihmisenajattelussaniinmielekästätietoainesta,etteihän
kyennytepäilemäänkokemuksenaitoutta.

Tullakseenmielekkääksikokemusolikuitenkinkyettäväselittämään
jalöytämääntulkinnallasenaidoinjasyvintotuus.Selitystäaidolle,epä-
miellyttävälle unikokemukselle etsittiin omista syyllisyydentunteista.
Yksi edellämainituistamiehistä sekoittikin siihen toisen,mahdollisesti
useinnähdynunenelisodomiastajaaviorikoksestakertovanpainajaisen.
Nekin olivat muodostuneet tällaisessa paineessa näkijälle täydelliseksi
todellisuudeksi.25Erityisentärkeäätällaisessaprosessissaoli,ettänäytja
konkreettisethavainnotmuodostivatmielekkäänjaloogisestirakentuvan
kokonaisuuden.Mielisairaatjavainoharhaisetpitiväthallusinaatioitaan,
unikokemuksiaan ja muiden kanssa kokemiaan asioita yhtä tosina. Ja
merkityksellistäon,ettätäysintotuudenvastaisetmuttavakavastiesitetyt
harhaisetväitteetmahdollisestivakuuttivatympäristönja johtivatmitä
uskomattomimpiinoikeusprosesseihin.26

Arkipäiväisyysunien
todellisuuttaylläpitävänätekijänä

Selvästi näkyjen todellisuusluonne kuvastuu eräässä 1700-luvun puoli-
maissakesälahtelaisiapuhuttaneessa,sittemminTurunhovioikeudenja
lopultaTukholmanhovintietoonsaatetussatapauksessa.

Kesälahdenkirkkoherrankertomuksenmukaanhiukanylikymmen-
vuotiastyttöolileikkinytitsekseenkotitalonsavieressäsijaitsevallaniityl-
lä.Niitylleoliilmestynytkaksituntematontamiestä,jotkaolivatottaneet
tytön mukaansa ja vieneet hänet ensin tuttavataloon. Täällä tyttö oli
tervehtinytasukkaitamaantavanmukaisesti”Jumal’avuksi”.Sittemmin
joukkoolivieläpistäytynytmuutamassamuussakintalossa.Illanjo lä-
hestyessä miehet ryhtyivät taivuttelemaan tyttöä jatkamaan matkaansa

25 Guidano1991;Toskala1997.

26 KAKOSalojaSiikajoki1746,rr82kk:485–487;VilkunaKHJ2009.
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miesten kotitaloon. He houkuttelivat muuan muassa kertomalla, että
sielläolipaljonnuorisoajaettäsiellätehtiinpaljon”vipuvapua”.Pyyn-
töihintyttövastasikohteliaanlyhyesti:”Ei”.Miehetsuostuivatviemään
tytöntakaisinkotiinsa.Tämänsanottuaanhealkoivatpuhuakeskenään
vierastakieltä.

Puheestatyttöeimuistanutmuutakuinsen,ettämiehetolivattois-
telleetyhtäsanaa.Yöntullenmiehettoimittivattytönkotiinjajättiväthä-
netsamaanpaikkaan,mistäheolivathänetaamullaottaneetmukaansa.
Sieltä talonväki löysiaamulla tytön.Hänoli tuolloinaivanuupunut ja
hänenvartalonsaolitäynnäsinertäviäläiskiä.Koettelemuksensajälkeen
jajuurisentakiatyttöoliollutjonkinaikaatäysinpoissatolaltaan,ahdis-
tunutjasairas,jaolikertonutasiastakirkkoherralle.Sittemmin,kirkko-
herrapäättikertomuksensa,tyttöoliJumalanarmostakoettelemuksensa
voittanut.27

Ilmeinen houre-elämys edusti kirkkoherralle tosiasiallista ja kiistä-
mätöntätapahtumaajamuuttuisitäkiintoisammaksi,koskakirkkoherra
jättisiitäkertomuksenhovioikeudelle.Hän,kutenkokopaikallisyhteisö,
uskoi nuoren tytön kertomuksen sellaisenaan; sitä ei kyseenalaistettu,
vaikka tositapahtumat eli kotiväen kokemukset selvästi osoittivat, että
tyttö oli sairastunut äkillisesti, joutunut voimakkaaseen houretilaan ja
kulkenuttalonväennäköpiirinulottumattomiin.Tällaisiakonkreettiseen
ympäristöönasettuviatositapahtumiatytönkertomuksessaovatsenalku
jaloppu:perhetiesi,ettätyttöoliollutleikkimässäniitylläjakadonnut
sieltä löytyäkseenaamulla.Nämäsenparemminkuinkirkkoherrakaan
eivätyhdistäneetsairaskohtaustahoureuniin,vaikkahetodennäköisesti
tiesivätsellaistenkuuluvankuumeeseenjauseisiinvaikeisiinsairauksiin.

Mikälityttöolisikertonut,ettähänoliosallistunutnoitasapattiinjata-
vannutpaholaisen,olisivatenimmätmieltäneetkertomuksenfantasiaksi.28
Mitään tällaista epäuskottavaa tytön kertomuksessa ei ollut. Itse asiassa
tarinanarkipäiväisetosuudetvahvistivatsitä,ettäkaikkiuskoivatsenko-
konaisuudessaantodeksi.Houreolikietoutunutyhteisönkokemusmaail-
maan.Etenkinlähteminenleikkipaikaltatutustaympäristöstäjasinnepa-
laaminen,käyminentuttavienluonajne.tekivätelämyksestäuskottavan.
Siitäolivipuvapuineentulluttäyttätottataiainakinvakavastiotettavaa.

Sopivissaolosuhteissamieleltäänterveidenihmistenmielikuvituksel-
liset kokemukset muuttuivat ympäristön hyväksymiksi todellisiksi ha-

27 RAHovioikeudenkirjeet3A.HuomioitaSavostajaKymenkartanosta.

28 Katsomuutoksesta jaaikaisemmasta tilanteestaesimerkiksiLappalainenM2006 jaEilola
2009b.
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vaintoelämyksiksi.Toisaaltaonniinkin,ettäjoskusmyösmieleltäänjärk-
kyneiden mielikuvitusmaailman elämykset hyväksyttiin lähiyhteisössä
helpostitodellisiksitapahtumiksi.29Oikeastaanvoiväittää,ettämennei-
syydenihmisenajattelukoostuieritasonkokemusmaailmanmuodosta-
masta kokonaisuudesta. Se koostui käsin kosketeltavasta, haisteltavasta
janäkyvästämaailmastasekäkuullustatodellisuudesta,omistaunistaja
houreista sekä muiden kertomista unista ja fantasioista. Hän ei usein-
kaanpyrkinytjäsentämäänmaailmankuvaansasenmukaan,mikänäistä
kokonaisuuksistaolitodellisin.Unessakoettu,kuultujanähtyolivatsiten
aivanyhtämerkittäviämenneisyydenihmistenmaailmankuvanmuodos-
tajia.30

Menneisyyden ihminen eli tiukassa valvonnassa: häntä ympäröi lä-
hiyhteisön epämuodollinen ja viranomaisten ylläpitämä muodollinen
sosiaalinenkontrolli.Ensinmainittuyhteisöllinenkontrolli tuntuiniin
voimakkaana,ettäkunkinyksittäisenihmisenminuus(so.itse)altistuija
alistettiinyhteisöllisellepaineellejaitsekontrollistatulikeskeinenelämää
määrittävä tekijä.31 Tämä koski erityisesti inhimillisen seksuaalisuuden
aluetta;seksuaalisuuspyrittiintukahduttamaanjaliittämäänsiihensyviä
häpeän,kunnianjamaineenmääritelmiä.Koskamenneisyydenihmisen
olivaikeaosoittaaseksuaalisuutta,seksuaalisuusvääristyijasiirtyimie-
likuvitukseen.32

Onkiintoisaa,miten1700-luvunkuluessaalettiinymmärtää,ettätoi-
sinaankerrotutsodomiatapaukset,kutennoituustapauksetkin,liittyivät
tavallataitoisellahoureisiin.Hourailija–useinkäsityskyvyltäänheiken-
tynyt, alkoholisoitunut, mielenvikainen tai vanhuudenhöperö henkilö
–uskoinäkynsätäydeksitodeksi.33Tyypillisestiikääntyvämiestunnusti
kauansittentapahtuneitasodomiittisiarikoksiajakertoisyyllistyneensä
sodomiaan nuorella iällä. Tämänkaltaiset puheet pyrittiin osoittamaan

29 Esim erkiksiKAKOKemi1720,rr52:129–134.

30 KatsoesimerkiksipaholaiselämyksenmonimuotoisestapsyykkisestäprosessistaEilola2003.

31 EsimerkiksiFrykman1977;Lamberg1997;Matikainen2002.

32 EsimerkiksiRAKäOUpsala7.1.1647.Liliequist1992,erityisesti69,111jaKeskisarja2006,erityi-
sesti143–145.KatsomyösMatikainen1997;VilkunaKHJ1996d,225–226,236–237.

33 Tosinvoitiinnäkijäkintodetahoureiseksijaliiantietäväksi.Esimerkiksi1730-luvullaoriveti-
nenikääntynytnainenilmiantoieräänmiehensodomiasta.Oikeudessahänselittinähneensä
etäältäsodomiittisentapahtuman.Oikeusepäiliasiantodenperäisyyttäsemminkin,kunvas-
taajakiistipuheentäytenävalheena.Ilmiantajapyörsipuheensaeikäollutenäävarmanäkikö
mitään.Muttakunvanhaoli,hännäki,mitähalusikinnähdä.Lapuallapiikailmiantoierään
miehen sodomiasta. Ilmiannolle ei konkreettisesta havaintomaailmasta löytynyt perustetta,
muttailmiannettualkoinähdäuniajatunnustitekonsaoikeudessaliiankininnokkaasti.Oikeus
ymmärsi,ettätapahtumaolifantasiaa.VertaaLehtinen1963,187;Liliequist1992,97,103
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mielisairaudentaivanhuudenheikkopäisyydenseurauksiksi,jamonesti
asianlaitaolikinniin.Esimerkiksipaltamolainenmiesolivanhoillapäi-
villääntullutaivansekavaksijatunnustanutperheelleensyyllistyneensä
poikavuosinaansodomiaan.Nämäeivät,kuteneioikeastaanoikeusistuin-
kaan,uskoneetpuhettatodeksimuttatiesivätmiehenkärsivänahdistuk-
sesta(häpeä)jamielipuolisuudesta,jayhteistuumintunnustajalähetet-
tiinmielisairaalaan.34Vanhuudenheikkomielisyyden ja toisaaltamielen
järkkymisenseurauksenamiesolisiisahdistunutjapakeninuoruudestaan
kummunneeseen–tuolloinkentiesnähtyynuneentaitodelliseen–koke-
mukseen,jokaolipalannutsyyllistämään.

On hyvin ymmärrettävissä, miksi talonpoikaisyhteisön jäsenet sa-
manaikaisestielivätarkijärjenvarassa jauskoivatyhteisön jäsenenker-
tomusta,ettähänoliosallistunutnoitasapattiin,nähnytenkelinreessään
tainähnyttoisenihmisentekemässämitämahdotontamilloinkin.Jäsen-
tyneempijaeriytyneempimaailmankuvatekikuitenkintuloaan,vaikka
näyt,houreet,unetjahurmoksetpysyivätaina1900-luvunalkuunsaakka
todellisinakokemuksina.35Milloinnäkyperustuiympäristöntodellisuu-
teen,voitiinsitäpitäätodellisessaelämässäjakonkreettisessahavainto-
maailmassasattuneenatapahtumana.

34 KAKOPaltamo1730,rr60:402–403;VilkunaKHJ1996d,225.

35 AleksisKivenSeitsemässäveljeksessäunillaolikeskeisestitodellisuuspuolensa.SensijaanJuhani
AhonRautatiessä(1884)MattieitohtinutkertoaLiisallekuulemiaanpuheitajunastajarau-
tatiestä,koskatämäeikuitenkaanuskoisijasanoisiunennäöksielimiksikämuuksitahansa.
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Poikkeavajanormaali

Moralisoivatkaunokirjallisuus,taidejatiedetapasivatmaalatalikisysi-
mustankuvanvarhaisistauudenajanarmeliaisuuslaitoksista,luostareista,
lasareteista,hospitaaleistajamuistahenkisestijaruumiillisestivaivattu-
jensijoituspaikoista.Ne,kutentäkäläisethospitaalit,tiedettiinhirviöiden
jaihmispolojenasuinpaikoiksi,muustamaailmastaeristetyiksikauhun-
pesiksi.1Alkuperäislähteetniukkuudessaanjayksipuolisuudessaantuskin
kirkastavat mielikuvaa: hoitolaitoksia koskeva aineisto muuttaa kuvan
mustavalkoiseksi,jamuulaitoksia,laitostenhoidokkejajakokoilmiötä
täydentävä aineisto tuo kuvaan harmaan sävyjä. Hospitaaleissa oli tar-
tuntatautisille ja mielipuolille erilliset rakennuksensa; hullujenhuoneet
lokeroitiinvieläpäpikkuruisiin,teljettäviinkomeroihin,joitaeiedesläm-
mitettytalvisin,ainakaanriittävästi.2Sentakiamielisairaatoliaamuisin
päästettävävähäksiaikaalämmittelemään.Tosinkäytäntöedellyttisitä,
etteimielisairasolluterityisenväkivaltainenhoitajiakohtaan.

Kruunupyyn hospitaalin rippikirjojen sivuilta on luettavissa tietyt
asukkejakoskevatrakenteellisettekijät.Vuosien1760–1800rippikirjoissa
mainitaankaikkiaan107hoidokkia.Heistäolielossavuoden1800lopulla
22.Hoidokkejaolisuurinpiirteintuonverranjokaisenvuodenlopussa,
jotentyhjiäjanopeastitäytettyjäsairaspaikkojaolitoistakymmentä.3

Vuoden1800rippikirjaanmerkityistärunsaastakahdestakymmenestä
hoidokistamuuan73-vuotiaspaltamolaismiesoliehtinytmajaillahospi-
taalissaperäti42vuodenajan.Vaikkahänolikinviettänythoitolaitoksessa
enimmänosanelämästäänjapitemmänajankuinmonivertaisensa,hän
eiollutainutkertaineneikäsitenpoikkeus.Päinvastoin,monihoidokki
kirjoitettiinsisäänhospitaaliinnoin30-vuotiaana(taulukko5).

1 Esim erkiksiForsius1994;Richards2000;Tuohim äki2007,27–29.KatsomyösMillerM1942;

MillerT1978;Wilson1996;Houston2001.

2 Sandholm1973,260

3 Kruunupyynkirkonarkisto.Kruunupyynhospitaalinrippikirjat1760–1800.
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Taulukko5. Kruunupyynhospitaalienasukkienikäsisään
 kirjoitettaessa1760–1800.

ikä abs. %

alle21 – –

21–30 29 33

31–40 30 35

41–50 20 23

yli50 8 9

yhteensä 87 100

Lähteet:Kruunupyynkirkonarkisto.Kruunupyynhospitaalinrippikirjat1760–1800.

Mainittumieseipoikennutverrokeistaansiinäkään,ettähänelilaitok-
sessa kuolemaansa saakka. Näin teki moni muukin; laitoksesta vapau-
tumisen väyliä oli käytännössä kaksi: kuolema ja ihmeparantuminen.
Ihmeparantumisia tapahtui harvemmin; vuosina 1760–1800 yhdeksän
kymmenestä hospitaalissa ylläpidetystä kuoli laitosaikanaan ja ainoas-
taanyksikymmenestäpääsitakaisinkotiintaisiirrettiinmuuallehoidetta-
vaksi.Sijoittaminenlaitokseeneiollutväliaikainenratkaisu,vaanelämä
hospitaalissa muodostui useimmiten pysyväksi olotilaksi (taulukko 6).
Mielentauteihineiollutlääkkeitä,eikätervehdyttäviähoitokeinojakaan:
1700-luvun lääketiedeei suinkaan tuntenut juuri rukoilemista,kuritta-
mistajaeristämistäparempaahoitokeinoa.4

Farmakopea tietystikehittyi, jauusia lääkkeitäkeksittiinkokoajan,
muttalääkkeetuseimmassatapauksessa–kutenolettaasaattaa–lieven-
sivätkipujajavahvistavatoloa,eikäsananmukaisiinparantumattomiin
tauteihin ollut oikeastaan yleisiä ihme-eliksiirejä kummoisempia roh-
toja.Sitäpaitsilasaretitalkoivat1700-luvunlopullakorvatatiettyjensai-
rauksienhoidossajailmeisestinimenomaanlyhytaikaistenkuurihoitojen
tapauksissahospitaalit,janiissäihmisetsairaudenkuvastariippuenpara-
nivat.5

4 Foucault1973,75.

5 EsimerkiksiGanander1785:65.
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Hoidokeista enimmät olivat miehiä toisin kuin läntisissä vastineis-
saan,kutenaikakaudenSkotlannissa,missävaltaosahullujenhuoneiden
hoidokeistaolinaisia.6Täkäläisethoidokitoli lähetettyhoitolaitokseen
Pohjanmaalta,missäeritavoinluokiteltujenvaivaistenlukuolimuutoin-
kinkorkea.Yhteiskunnanvaroinhoidettaviaolikeskimäärinyksisadasta,
paikoin useampia. Se on mittava luku aikakaudella, jolloin vaivaiset ja
sairaatpääasiassahoidettiinkodeissajaperheenvaroin.7Suurinosamie-
lisairaistajatartuntatautisistatosinsaapuiKokkolan,KalajoenjaKruunu-
pyyn pitäjistä tai Kainuun puolesta, Paltamosta ja Sotkamosta. Joskus
heitätoimitettiinkauempaaEtelä-Pohjanmaaltatailääninpohjoisosista
VaasanjaOulunvälittömistävaikutuspiireistä.

Myössairaudenasteestavoirippikirjatietojenperusteellapäätelläjo-
tain:tärkeimpiinkirkollisiintoimituksiinsairaatosallistuivathyvinhar-
voin.Tämäviittaaselvästisiihen,ettäheolivatsellaisessamielentilassa,
etteiheitäsopinutpäästääehtoolliselle.

Taulukko6. Kruunupyynhospitaalissaennenkuolemaavietettyaika
 1760–1800.

vuotta abs. %

alle6 34 47

6–10 8 11

11–15 8 11

16–20 6 8

21–25 4 6

26–30 5 7

yli30 7 10

yhteensä 72 100

Lähteet:Kruunupyynkirkonarkisto.Kruunupyynhospitaalinrippikirjat1760–1800.

Hospitaalienrippikirjatmahdollistavatluokittelunjaviittaavatjoihinkin
rakenteisiinjakirjoittamattomiinnormatiivisiintekijöihin.Seeiolevä-
hän se, mutta tässä astutaan rakennehistorian äärirajoille; juuri muuta
niidenavullaeivoiselvittääsaatiselittää,vaantoisaaltatiedotviitatessaan

6 Houston2002,314–315.

7 Ks.esim.Vilkuna–Meriläinen2008.
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johonkin, luovatkysymyksiä.Monihospitaaliintoimitetuistaeiehtinyt
kuluttaa yhteiskunnan varoja pitkään ennen kuolemaansa. Selitykset,
joiden mukaan hospitaalit olivat taudinpesiä eikä niissä pantu painoa
hoidolle, ovat helppoja – liian helppoja ja jopa absurdeja – niissä kun
jotkut elivät vuosikymmeniä. Tyypillisimpinä kuolinsyinä olivat ripuli,
vesipöhö,punatauti,keuhkotauti,kouristus-,pyörrytys-elikaatumatauti
javanhuus,joidenesiintyvyydessäeiolehavaittavissaerojaympäröivään
maailmaan.Ainoastaanlastentauditolivathospitaaleillevieraita.8

Onkinniin,ettänormaalijapoikkeavamäärittyväthospitaalissatoisella
tavalla.9

Yhteisönähospitaaliolipoikkeavajapienyhteisönäsisäisestinormaali,
muttasitäkoskevaaineistotuotettiinuseimmassatapauksessavallitsevan
normaalin sääntelyin; hospitaaliaineistot kertovat normaaleista ’poikkea-
vassa’, kun taas vallitsevan yhteiskunnan normaalijärjestelmää ylläpitävät
tekstit,kutentuomiokirjatjaviranomaiskertomukset,kertovatpoikkeavis-
ta’normaalissa’.Niissäkäsitellääntartuntatautisiajahullujajaneselittävät
siksi,mitenhulluuskäsitettiin.Mielisairaudenensimmäisenäjaviimeisenä
rakenteenamäärittelikielielipuhe.10

Sekapäisyys,hulluus taimikä tahansaaikalaistenmielenerilaisuudes-
ta käyttämä arvottava käsite kuului hospitaalissa normaaliin ja muuttui
ajanmyötäyhänormaalimmaksi.Niinpäsuurinosahospitaaleista,kuten
Kruunupyyn laitos, oli viimeistään 1700-luvun puolivälistä lähtien hul-
lujenhuoneita (dårhus). Vaikka Kruunupyyhyn – samaten kuin muihin
hospitaaleihin–sijoitettiinmielisairaidenlisäksitartuntatautisia,kehitys-
vammaisia, aistiviallisia ja liikuntarajoitteisia, hullut olivat Kruunupyyn
asukkaiden enemmistönä.11 1700-luvun loppupuolen ratkaisut ruokkivat
kehitystä.Lääninlasarettilaitoksenlaajentaminen,muunmuassasairaalan
perustaminenTurkuun,merkitsisitä,ettähospitaaleihinlyötiinyhävah-
vemminhouruinhuoneen leima.TurunjaPorin läänissäkinvanhaSeilin
hospitaali muuttui 1780-luvulla virallisesti yksinomaan mielenvikaisten
hoitolaitokseksi, jakunTurunlääninlasaretissahoidettiinpaitsitartunta-
tautisiamyösmielentautisia,hospitaalienhullujenhuonemerkitystiukkeni.

8 Kruununpyyn seurakunnan arkisto, haudattujenluettelot 1800–1850; Turun suom alaisen

seurakunnanarkisto,haudattujenluettelot1750–1820(Hiski).

9 VertaaHouston2002.

10 Pitäjänkokouksissa,joissakylläkäsiteltiinmoninaisiapaikallisyhteisölletärkeitäasioitajajois-
sasyntyneissäpöytäkirjoissaolinormatiivisretorinentaso,eisairauksiintaisairaisiinliiemmin
puututtu. Joskuskylläsivuttiinheikkomielisyyttä: jokopuhuttiin juoppohulluudestataivan-
huuden heikkomielisyydestä kärsivästä ja pitkin kyliä kuljeskelevasta vähäpäisestä. Muutoin
seurakunnallistenasiakirjojenantijäävähäiseksi.

11 HospitaalilaitoksestalaajemminSandholm1973.
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Lasarettiinotettiinlieviäjatunnetustihoidettavissaoleviamielentautisia,
kutenhysteerikkoja,maanikkojajakaatumatautisia,sensijaanraivohullut
ohjattiinhospitaaleihin.12

Tämäkehityssuuntajase,että’normaalissa’erilainenolipoikkeava–ai-
kalaiskäsityseitehnytsuurtaeroatartuntatautisen,mielisairaanjakehitys-
vammaisenvälille–olivatomiaanvahvistamaanhulluudennormaalisuutta
suljetussayhteisössä.13 Selväasiaon,ettämieleltään terveenähospitaaliin
asettunutoliennenpitkäähänkinhullujasitenhospitaalinnormaali.Erilli-
setasuin-jaoleskelutilateivätestäneetahdistuksenjaoudonkäytöksenle-
viämistähullujenhuoneestatartuntatautistentaloontai,kutenmyösolettaa
sopii,hospitaalinvuosikertomuksenlaatijan(laitoksenjohtajataipiirilää-
käri)käsityksetnormaalistajaepänormaalistavääristyivät.

Esimerkiksi Kruunupyyn hospitaaliin 1727 sisään kirjoitetun sokean
naisen elämänkulku kuvastaa tätä muutosta.Vuoden 1724 kihlakunnan-
käräjillä Kruunupyyn pitäjän rahvas esitti, että heille koitui kohtuutonta
vaivaaKalajoellasyntyneenjapitkäänpitäjässäasuneensokeanpiian,Su-
sannaLaurintyttären,hoitamisesta.Käräjäväenmukaanheidänluonnolli-
nenvelvollisuutensakristittyinäsekäarmeliainahyväntekijöinäolikerätä
varatnaisenlähettämiseksihospitaaliin,koskahänentilansaoliniinkurja.
Samallatodistettiin,ettänainenolielänytkauniistijajumalaapelkäävästi.14
Kestikolmevuottasiihen,kunhänpääsiarmeliaisuuslaitokseen,missähän
saimyösuudennimen,jokaviittaatoisenlaiseennormaaliinmenettelyyn:
hänenominaisuutensaolisokeus,jasiksihänettunnistettiinSokko-Susan-
naksi.Häneisitenollutenääkalajokinen,kruunupyyläinentaientinenpii-
ka,vaanSokko-Susanna,jonkamuutkinominaisuudetalkoivatmuistuttaa
hospitaalinnormaalieläjienvastaavia:vuosikertomuksessa1744mainittiin
tästäSokko-Susannasta,ettähänonedelleensokeajajotenkutenjärjissään.
VastaavastiSokko-SusannankanssasamaanaikaanKruunupyyhynkirjoi-
tettu närpiöläinen nainen tuli sinne vaikean tarttuvan taudin ja kuulon
heikentymisen vuoksi. Vuonna 1744 hänen kuulonsa oli edelleen melko
huono,muttasenlisäksitodettiin,ettähäneiolluttäysinjärjissään.15

Hoidon huonoudesta, puutteesta, saastaisuudesta tai muusta sellais-
taeiolekyse:vaikkahospitaalitmuuttuivatajanoloonhullujenhuoneiksi.
Vaikkaolisitiedostettusemahdollisuus,ettäniissätervekinmielijärkkyi,

12 Turunen–Achté1976;Forsius1994.

13 KatsoesimerkiksiFoucault1973,65–66.

14 KAKOKruunupyy1724,rr56:1925–1926.

15 RAMaaherrojenkirjeetkuninkaallisenmajesteetille.Pohjanmaa14.Vaasa24.5.1744.Kirjeenliit-
teenäonluetteloniistärutiköyhistä,sairaista,heikkopäisistäjavammautuneistaihmisistäKruu-
nupyynhospitaalissa,jotkakuuluivatvakinaisenjaylimääräisenmenosäännönpiiriin.



76 Puolinaisetjam ielettöm ät

vaivaiset,rutiköyhätjamuutyhteiskunnanvastuksetpyrkivätniihin.Raja
vaivaishuoneenjahospitaalinvälilläeiollutvieläsuuri,16eikähospitaalia
välttämättäpidettyerityisenkamalanapaikkana,jonnejoutuivainäärim-
mäisessä hädässä. Vielä 1700-luvulla pahamaineisimmatkin, esimerkiksi
Pohjanmaan Kruunupyy, olivat eräänlaisia vanhusten vaivaistaloja, ja sai
ollaonnellinen,josniihinpääsianomalla.Tämänäetedellyttisitä,ettäano-
jakykenihyvinperustelemaanhoitoonhakeutumistaan,hänelläolihyvät
suositukset jamahdollisestivieläpähankittunavarojaylläpitoon.Muuan
vanhanainenpääsihospitaaliinomastaaloitteestaan,kunhänvetosikorke-
anikäänjaraihnaisuuteenjakunkäräjäkuntayhteisestitodisti,ettänainen
olielämänsäelänytsiveästijahyvin.17

Naisen toive ei vastannut kaikkien käsityksiä. 1700-luvun lopulla esi-
valtakatsoi,ettähospitaalienhuonomaineisuusolisyynäsiihen,miksiuu-
sienlääninlasarettienhoitopaikkojaolivaikeampitäyttää.Niinpäylhäinen
esivaltaopastipaikallisenesivallanedustajia,eritenkinpappeja,ettänämä
selittäisivät kansalle lasarettien olevan kunniallisia laitoksia kunniallisille
eläjille.18Tämäolikuitenkinesivallannäkemyksenilmaisu,eikäoikeastaan
oleristiriidassasennäkemyksenkanssa,ettätodellisempisyyhospitaalien
maineeseenliittyisiihen,ettäsinnejoutunuteikuunaanpalannut.

Sairaudenhavaitseminen

Eristäminenhoitolaitokseenoliäärimmäinenratkaisu–eivälttämättäsik-
si,ettäniitäolisipidettykauhunpesinävaanluultavamminsiksi,ettäharva
niissäparanipalatakseen.Paikallisyhteisöllinenmyötätuntojayhteisvas-
tuutoisaallajaperheenhuolitoisaallapitivätpoikkeaviakotona,kylässä,
pitäjässä ja kaupungissa mahdollisimman pitkään. Samalla tapauskoh-
taisesti luotiin sitä epävirallistanormia, jokamäärittelipoikkeavuuden
rajoja. Nämä määrittelyt, kuten tuonnempana huomataan, sitoutuivat
sosiaaliseen statukseen ja varallisuuteen: talonpoikais- ja kaupunkiyh-
teisö lähettipoikkeavanhospitaaliineriperusteinkuinsäätyläisperhe.19
Talonpoikainenrajakulkiyhteisönsolidaarisuudessasilloin,kunyhtei-

16 KatsoköyhäinhoidostaPulm a1985;Pulm a1994.

17 KAKOKruunupyy1725,rr57:64.

18 Forsius1994.

19 Yhteisvastuullinen järjestelmä toimi tietysti kaupungeissakin, milloin sairaan huoltaja oli
varaton.Kunsairaanisätiedettiinköyhäksieikämuitavastuunkantajiasuvustalöytynyt,yh-
teisömyöntyivastaamaanhospitaalikustannuksistanopeasti.EsimerkiksiKAROVaasa1691:
231–232.
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sön oli kustannettava hospitaaliin toimitettavan ylläpitokustannukset.
Talonpoikaisessajärjestelmässähoitovastuunsiirtyminenperheeltäjasu-
vultapitäjälleolimoraaliekonominentekijäjaonsitenverrattavissami-
hintahansaylimääräiseenrasitukseen,veroontaipaloapuun.Kaikkeen
sellaiseen,jossavastavuoroisuudenmerkitystäeiymmärrettyjajonkaei
uskottusattuvanomallekohdalle,suhtauduttiinvarauksellisestijausein
suorastaan kielteisesti. Siksipä ratkaisu tehtiin yhteisissä kokouksissa,
yhteisön säännöin ja yhteisvastuuta korostaen, enimmäkseen käräjillä.
Suostunta, yhteinen päätös ja rahojen kerääminen kuvaavat sananmu-
kaisestiyhteisöllisensäälinsyvyyttäjayhteisöllistäpelkoa.Poikkeavaoli
siinämäärinsäälittävä,ettäpitäjäläisetsuostuivatkeräämäänrahatyllä-
pitoon, ja siinä määrin uhkaava, että eristäminen oli toimenpide, jolla
yhteisösuojautui.

Yhteisöllistämyötätuntoaosoitettiin tutkinnoissasanallisinperustein.
Pitäjäyhteisönjäsenetolivatkristillisiäjaarmeliaita,jaheidänvelvollisuu-
tensaoliauttaakurjaaeläjääpassittamallatämähospitaaliin.Kyseolitaval-
laanluonnonoikeudellisesta,sydämeenkirjoitetustaluonnollisestavelvolli-
suudestaelivälittömästälähimmäisenrakkaudesta.20

Hospitaaleissahoidettiinniitätartuntatautisia,vammaisiajamielenvi-
kaisia,joistanormaaliyhteiskuntajärjestelmineeneikyennytnormaaleissa
olosuhteissahuolehtimaan.Tämäonerittäintärkeäseikka.Seliittyykiin-
teästisiihen,mitennormaalisosiaalinenympäristörakentui.Tuonsosiaa-
lisenympäristönkeskeisinätekijöinäolivatkontrollijajulkisuus;tarttuva
sairaus, spitaali, mielisairaus tai kehitysvammaisuus ei ollut yksilöllinen
asia,vaanse ja senmäärittelytkuuluivatyhteisölliseenkanssakäymiseen.
Persoonallisuusolisitenvälittömässäsuhteessayhteisöllisyyteen.

Poikkeavuudet ovat ilmiöinä erittäin keskeisiä muunkin kuin kurio-
siteettiarvonsa vuoksi. Seurakunnalliset ja norminmukaisuutta seuraavat
asiakirjateivätoikeastaanselitäyhteisöllistäelämääpaljonkaan–ainakaan
ajanymmärryksentasolla.Sensijaanpoikkeavuuttakuvaavatlähteetkerto-
vatpaitsiitsepoikkeavuudestamyösjaennenkaikkeanormaalista.Se,että
yhteisökatsoijonkunilmiöntaihenkilönpoikkeavanvallitsevastayhteisölli-
sestänormistosta,osoittaasitä,millaisenayhteisöpitinormaaliajaoikean-
laistaelämää.Poikkeavuustaierilaisuusikäänkuinheijastelisitätilaa,jol-
lainentäydellisenyhteisöntuliollajajollainenseeivoinutollailmannäitä
poikkeavuuksia.Oikeastaanvoisisanoa,ettänormaali–erityisestinormaa-
linuudistuminen–vaatiollakseenepänormaalia,poikkeavaaelämäntapaa

20 KatsoLiikala2005,72–81.
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japoikkeaviaihmisiä.Yhteisöllistäelämäntapaakuvatessaantäytyytyytyä
siihentosiasiaan,ettäseurakunnallinenaineistovoimuodostaaainoastaan
lähtökohdanlaajemmalletarkastelulle.Kirkollinenaineisto,nimenomaan
rippikirja,onseperusta,jostavastavoilähteäetsimääneräänepänormaali-
suudenelihulluuden,vähämielisyyden,sairaudenjavammaisuudenrajoja
normaalissa,jarajaluontevastikulkeesiinä,missäihmisestäeienääpystyt-
tyhuolehtimaanmuuallakuinhospitaalissa.

Yhteisötarkkailijatkuvastikaikkiajäseniäänjapanihetimerkillejossa-
kussatapahtuneenmuutoksen.1600-ja1700-luvunihmisellehospitaali-ja
lasarettihoitoatarvitseviensairaidenjakivulloisteneli”hullujen,järjiltään
menneiden ja kurjien, kuten myös tarttuvia ja parantumattomia tauteja
sairastavien”tunnistaminenoliverratenhelppoa.21

Yhteisötunnistisairaudentiettyjenyksinkertaistenjanäkyvienmerkkien
välityksellä:tautiin–myösmielentautiin–sairastuneenilmiasumuuttui.22
Sellaisiksikatsottiinsairaudet,kutenkasvaimet,jotkamuuttivatvoimakkaasti
ihmisenulkonäköä.Nenäänilmestynytkasvain,märkiväjamätäneväruu-
miinosajapaiseettekivätsairaastasellaisen,etteiyhteisösaattanutenääolla
hänenlähellään,koskasepelkäsitartuntaa jakoskaseeikyennytkatsele-
maankammottavaailmestystä.23Tällainenpelottavapuolimerkittiinasia-
kirjoihin. Tunnelatausta osoittavana se tavallaan edusti poikkeavuuden
määrittelyä.Kalannissakammoksuttiinvanhaanaista,joltatarttuvatautioli
vienytkokonaannenänjasuurialihanpalojamuualtavartalosta.24

Mielisairaudentavallisimpiatunnusmerkkejäoliäkillisestialkanutpään-
särky,ahdistuneisuusjasynkkämielisyys.Niidenlisäksiselvästihulluudeksi
katsottiin tavallisuudesta poikkeava käyttäytyminen, kuten alastomana
esiintyminen,poikkeavatseksuaalisetmieltymykset,motiivitonväkivaltai-
suusjaerityisestitulenrakastaminen(pyromania).Sellainenkäytösuhkasi
yhteisönnormaaliajärjestystäjayhteisöpalautuiennalleenvasta,kunhullu
olisiirrettyhospitaaliin.Hospitaaliinpassitustavallaansuoraanjavälilli-
sestiturvasinormaalinyhteisönelämänmenoa:toisaaltahulluntöiltäoltiin
suojassajatoisaaltavastuumielipuolestataipuolipäisestäsiirtyimuille.25

21 Sandholm 1973,35.

22 KatsoHouston2003.

23 Kulttuurineneliittiolijuuritällöinerinomaiseninnostunutjakiinnostunutkummallisuuk-
sista.VertaaElias&Dunning1986.

24 KAKOUusikirkkojaUusikaupunki1727,1728,mm56:499–500,mm57:869–870.Vastaavanlaisia
tapauksiamuunmuassaKOVehmaajaLokalahti1724,UusikirkkojaUusikaupunki1723,Ko-
kemäkijaHarjavalta1725,1729,TaivassalojaIniö1722,1723,1724,1726.mm51:738–740,mm52:
349–350,512–514,mm53:26–27,61–62,mm54:768,mm55:20–21,mm58:973–974.

25 Liikala2005,42–49.



 Sairaudenhavaitseminen 79

Tylsämielisyyselinöyräpäisyys(kehitysvammaisuus)puolestaanilmeni
siten,ettävammaiseteivätoppineetkäytännönelämäänoleellisestikuulu-
neitatoimia.Heolivatkertakaikkisentylsiä,tyhmiä,hyödyttömiäjaavutto-
miaeläjiä.

Yhdenerityisryhmänmuodostavattässähenkirikostutkintojenjälkikä-
teisarvioinnit,joihinoliryhdyttäväpaikallisyhteisöäjärkyttäneissätapauk-
sissa,yhtähyvinraivohullujensuorittamissamielettömissäveriteoissakuin
itsemurhissa.Ahdistuneisuus ja synkkämielisyys ymmärrettiinpääasiassa
yksilölle itselleen vaaralliseksi ja vasta toissijaisesti yhteisölle vaaralliseksi
ottamattalukuunniitätapauksia,jolloinsynkkämielinentappoijonkuntai
joitakuita.Tässäkinonperimmältäänkysesamastaasiastakuinitsemurhas-
sa.Toissijainenyhteisöllinenuhkaliittyikiinteästiajankäsitykseenkoston
Jumalasta:itsemurhaanosallisiaolivatkäsityksenmukaanvikapäitäkaikki
yhteisönjäsenet,jasiksihejoutuivatpelkäämään,ettäJumalarankaiseeta-
pahtuneenhenkirikoksenkaikkiakohtaavallavitsauksella.Erityisenoleel-
listavainajanmielenliikkeidenkartoittaminenoli,millointämäolikuollut
yksinäisyydessä, hirttäytynyt, hukkunut tai löytynyt kuolleena metsästä.
Todistajienkuvauksetvainajanviimeisistävaiheistaolivattarkkojajamie-
lenliikkeitäsyvällisestikartoittavia,jauseinniissäyritettiinlöytääsehetki,
jolloinmielentautiolipuhjennutpäättyäkseenhengenriistoon,jaulkoinen
ärsyke,jokaolijohtanutmielenvikaisuuteenjalopultaitsemurhaan.26

EsimerkiksiRovaniemelläpappinapalvelleenAleksanderKranckintäy-
tyikäydäjättämässäkihlakunnankäräjilleikäväkertomushäntäaikoinaan
palvelleestapiiasta,jokaolihukuttautunutmarraskuussa1719.Kranckinja
muidentodistajienmukaanvainajaoliollutsiveä,uskovainen,jumalaapel-
kääväjaahkerapalkollinenjaoliehtinytantaaaviolupauksenitsemurhaa
edeltävänäkesänä.Sittemminvainkuukausiaviolupauksenjälkeennainen
olialkanutvalittaapäänsärkyäjamaannutsängyssäkaksiviikkoa.Tässäoli
tarvittavakonkreettinenärsykejasamallamyösmuutoskohta.

Tuonjälkeenmikääneiollutenääentisellään.Päästyääntakaisinjalkeil-
lenainenolimuuttunutniinraskasmieliseksi,ettäoliesittänytKranckille
yhdessäsulhasensakanssaaviolupauksenpurkamista.KoskaKranckeivoi-
nuttähänsuostuailmanrovastinlupaa,nainenolivajonnutvieläsyvem-
mälleraskaisiinmietteisiin,jolloinvalvontaaolitehostettu.Yhtenäpäivänä
muuankyläläinenoli sännännytkertomaankappalaiselle,ettänainen is-
tuijoenrannallayksinhalutenhukuttautua.Kranckolilähtenytrannalle,
estänytitsemurhanjapalannutyhdessänaisenkanssatämänpalveluspaik-

26 Ks.esim .Nygård1995;VilkunaKHJ1996b;VilkunaKHJ1996c;Liikala2005,49–59;Vilkuna

KHJ2009;MiettinenR2009;Koskivirta2009.
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kaan.Siellänaisellepuhkesiyhtäkkiävoimakasahdistus.Hänolikertonut,
ettäedellisensodanaikanayksijatoinenolihäntäpelotellut,ettähäntulee
kuolemaanpiinassa ja tulessa.Näinoli löytynyttoinenkinkonkreettinen
syy.Papinmentyänainenoliillallajayöllämuutamaankertaanhuokaissut
syvään ja rukoillut Jeesuksennimeen.Yöllämuidenpiikojenkontrollista
huolimattanainenonnistuijuoksemaanjokeenjahukuttautumaan.27

Sairaudentoteaminen

Kun jonkin henkilön psyykkinen tila alkoi näyttää yhteisöllisesti poik-
keavalta,yhteisö ilmoittiasiastavälittömästipapille taikkasamanaikai-
sestipapillejakruunuvoudilletainimismiehelle–tyypillisimminpapil-
le, mikä oli tavanomaista muuallakin Euroopassa. Sielunpaimenethan
luonnollisestihallitsivatparhaitenihmismielenliikkeitäjaolivatpavielä
virassaanvelvollisiahuolehtimaanarmonjaoikeudenjakamisestamyös
laumojensa epäkelvoille lampaille.28 Yleensä ilmoituksen teki sairastu-
neenvälitönyhteisö.Raivohulluntunnistijokainen,jakutenedelläker-
rotustahavaittiin,mieleltään järkkyneentunnistaminen luonnistuipu-
humattakaantylsämielisistä.RovaniemelläjuuriKranckiaolitiedotettu,
kunyhteisönjäsenessäolihavaittuhuolestuttaviamielellisiämuutoksia,
jatiedottajatlukeutuivatsairastuneenvälittömäänlähipiiriin.

Ainalähinyhteisö–omakyläkuntataiperhe–eiasiaailmoittanut,mut-
taennenpitkääkylässätaitalossavierailleetlaittoivatliikkeellehuhun,joka
olitarkoitettumyöspappien,nimismiehenjakihlakunnanvoudinkorville.29
Nämä puolestaan esittivät asiantilan julkisesti kihlakunnankäräjillä joko
lähettääkseenkyseisenhenkilöntarkastettavaksilääketieteestäymmärtäville
taihankkiakseenhänellevarathospitaalihoitoavarten.Mielisairastaeitar-
vinnutlähettäävälskärintarkastettavaksi,koskakaikkipystyivätymmärtä-
mään,ettähänkäyttäytyiomituisesti.30Limingankihlakunnankäräjillä1729
riitti hospitaalimääräyksen vahvistamiseen lautakunnan ja läsnä olevan
käräjäväentodistus,ettäeräsnainenoliheikkopäinen.31Heikkopäisyysoli
mitäluultavimminjo1729mielentautia.Viitisentoistavuottamyöhemmin
tehdyssäarviossatodettiin,ettänainenolitäysinjärjiltäänjaistuilukkojen

27 KAKOKem i1720,rr52:129–134.

28 KatsoHouston2004.

29 KAKOEurajoki,Lappi,Luvia,HinnerjokijaRauma1706,rr44:315.

30 Toisinaanvälskärisaattoiesiintyäoikeudessapapinkanssa,kunkyseolimielisairaantoimitta-
misestahospitaaliin.EsimerkiksiKAKOLohtaja1729,rr59:1489–1490.

31 KAKOLiminka1729,rr59:1222–1223.
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taakseteljettynäkopissa,missähänöisinjapäivinpitihirvittäväämeteliä
kirkuen,kirotenjamanaten.32

Sen sijaan fyysiset sairaudet olivat sellaisia, että kernaasti välskäri tai
muulääkärivarmisti,ettäkyseessäolitosiaantarttuvataimuuerityishoitoa
edellyttävätauti.Tällöinmyöspaikallinenmaallinenesivaltaosallistuitun-
nistamis- ja toteamisprosessiin,viranpuolesta.Monenasiantuntijan lau-
sunnotolivattärkeitäsiksi,ettähospitaalienasukkejaylläpidettiinrahvaan
armorahojenturvin.NäinkäviesimerkiksiIissä, jossakirkkoherraJohan
Steenstrandilleolikerrottu,ettäeräsnainenolivakavastisairasjasiksisul-
jettavahospitaaliin.Taudinluonneolitarkastettava,jotennaistakäytettiin
välskäriHermanHastintarkastuksessa.KunHastasiantuntevastilausui,et-
tänaisellaolikärbunkkieli”nyttemminparantumatonniinkutsuttuscorbu-

tio” (scorbut < keripukki)33, kirkkoherra Steenstrand saattoi tuoda asian
yhteisesti ratkaistavaksi.Hänenesivaltaisestaesityksestäänpäätettiin,että
pitäjäläisetkeräävätjoukostaanriittävänsummannaisenylläpitoonhospi-
taalissa.Keripukkioliyleissairauksistatoinenjaharvinaisempi,pitalitauti
yleisempi.Kunleprastaoliselvitty,spitaalitiivistyitautinayhteentarttuvien
tautienryhmääneliveneerisiintauteihin:1700-luvuneläjällespitalielipita-
litautitarkoittisamaaasiaakuinransuusielikuppa.34

Turunlähiympäristössävakiintuitapavarustaatautiasairastavariittä-
vällärahallajaeväilläjalähettäätämäitseomintoiminTurkuunlääketie-
teenprofessorin,tohtorin,35varttuneemmanopiskelijan,lääkärintaiväls-
kärin36 tarkastettavaksi, mikäli hän ylipäätään enää kykeni omin voimin
liikkumaan.Tämäoli tartuntaapelkäävälleyhteisölle sopiva tapa,mikäli
sairastosiaanlähtirahatsaatuaanmatkalle.Esivaltainedustajienkehotusei
ollutvielävarsinainenkäsky,jajoskuskäviniin,ettätautiseteivätkehotus-
tanoudattaneet.Silloinolitietystiotettavakäyttöönjäreämmätpakkokei-
not,joidentehooliniukanpuoleinen.EurankirkkoherraNilsWregstadius
tiedotti1707käräjäväelle,ettäpahanlaatuisestatarttuvastataudistaepäillyt
vaimoihminenjakerjäläispoikaeivätkirkkoherranehdotuksestahuolimat-
ta olleetkaan lähteneet Turkuun, vaan poika kuljeskeli edelleen pitäjässä

32 Luettelorutiköyhistä…Kruunupyynhospitaalissa.

33 KAKOIijaPudasjärvi1723,rr55:1370–1371,2020.

34 KatsoesimerkiksiGanander1997,’pitalitauti’,’ransuusi’.

35 Nimismies Henrik Deutschin aloitteesta pahanlaatuista tautia sairastava nainen lähetettiin
TurkuunlääketieteentohtoriksiGreifswaldissaväitelleenjavuodesta1705lähtienTurunakate-
miassalääketieteenprofessorinvirkaahoitaneenPetrusHielmintutkittavaksi.KAKO.Laitilaja
Pyhämaa1707,mm46:530–531.

36 KAKOUusikirkkojaUusikaupunki1707,mm46:85–86.Tarttuvaatautiasairastaneenperheen
tarkastamiseenolivatosallistuneetsekäturkulainenmedicusettälinnanvälskäri.
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kerjäten ja nainen oli jäänyt kokonaan yhteisöelämän ulkopuolelle, kun
kukaaneiuskaltanutolla tekemisissähänenkanssaan.Oikeusvaatiheitä
menemääntutkimuksiinjaasettipäätöksentueksiuhkasakon.37

Kun otaksutusti tarttuvaa tautia sairastaneen lähelle harvempi uskal-
tautuipuhumattakaantämänpidättämisestäjakuljettamisesta,jäiikäväja
riskialtistehtäväpaikallisilleviranomaisille.Mikälisairasoliedelleenhalu-
tontutkimuksiin,joutuinimismiestoimittamaanhänetsinne.38Tehtäväei
tietenkäänollutvaaraton,silläuseintarttuvaatautiasairastaneitaTurkuun
järjestäneet nimismiehet saattoivat itsekin sairastua. Taivassalon entinen
nimismies oli sairastunut 1720-luvun alussa niin kauheaan tautiin, että
toinenpuolinenästäolipudonnutjapuhevaikeutunut,jakyläläisetsekä
perhevälttivätkontaktiahänenkanssaan.Sentakiahänjoutuielelemään
yksikseeneräässähylätyssäsaunassa.VoutiPihl,uusinimismiesDemoen
jaturkulainenvälskäriolivatasiastaneuvotelleet,todenneetmuunperheen
terveeksijapäättäneet,ettävanhanimismiesolitoimitettavaTurkuun.39

Runtelevan sairauden jäljet ihmisen olemuksessa, etenkin kasvoissa,
johtivat siihen,ettämuutalkoivatpelätähäntäkuinruttotautista.Häntä
kartettiin,häntä suoranaisestipakoiltiin jahän jäi täysinyksin.Yhteisön
mielestä sairas ei voinut elää muiden joukossa.40 Pitkään jatkunut yksin
oleminenvaikuttimyössairaanomaanmielentilaan;tarttuvaatautiasai-
rastaneestatuliuseinajanoloonmielipuoli,mikäkuuluipitkäänpodetun
ransuusinelikupantaudinkuvaan.Oikeastaansaattoiollakaikkienedun
mukaista,ettätällainenihminenlähetettiinhospitaaliin,jossahäneneienää
tarvinnutollatäydessäyksinäisyydessäjapelättynä.Lohtajallaoikeusvah-
visti,että18-vuotiaspoikaolipahoinvaurioitunutkaulastaan,jaloistaanja
käsistään sairauden seurauksena, eikä ruumiin palautumisesta ennalleen
ollutenäämitääntoivoa.Lisäksipitäjäläisetkammosivathäntäjapakoilivat
häntätartunnanpelossa.Oikeudessamyönnyttiinhospitaalikustannuksiin
jatodettiin,ettäpoikaolielänytsiihenastisenelämänsäkristillisesti.41

Sairaidenkäytösoliomiaanlisäämäänyhteisönpakokauhua.Näinkävi
esimerkiksiUudenkaupunginpitäjässä,jossamuuanleskinainenjatämän
lapsetolivatolleetvuodesta1700lähtienlääkärinjavälskärintarkkailussa.
Jälkimmäinenolitodennut,ettähesairastivatpitalitautia, jakieltänytsa-
malla,ettäheeivätsaisiollatekemisissämuunväenkanssa,sekäehdottanut

37 KAKOEura,KöyliöjaSäkylä1707,m m 46:414.

38 KAKOUusikirkkojaUusikaupunki1707,mm46:84–85.

39 KAKOTaivassalojaIniö1724,mm53:26–27.

40 EsimerkiksiKAROVaasa1691:231–232.

41 KAKOLohtaja1729,rr59:124–125.
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heidänsiirtämistäänSeilinhospitaaliin.Yhteisöstäerottaminentuntuisai-
raistaniinpahalta,ettäheolivattunkeutuneetsaunaanmuidenkyläläisten
sielläkylpiessä.42

Sekään, että lääkärit olivat todistaneet jonkun terveeksi tai sairauden
tarttumattomaksi,eiriittänytpalauttamaanulkonäöltäänmuuttunuttata-
kaisinyhteisöntäysivaltaiseksijäseneksi.Vehmaalla1708erästalonpoikatuli
huolissaankertomaanoikeusistuimelle,ettähänensisarensaolisairastunut
sellaiseentautiin,etteikukaanuskaltanutollahänenlähettyvillään.Sisarta
olijoaiemminyritettytoimittaahospitaaliin,muttaturkulaistohtoritoli-
vattodenneetsairaudentarttumattomaksijaevänneetnäinhospitaalipas-
situksen.Talonpojanmielestä tohtorienarvioeiollutpäteväsemminkin,
kunsairausolipahentunut:”kaikkijäsenetolivatalkaneetmädäntyä”.Kun
lautakuntakintodisti,ettänaisenulkonäköolihirvittävä,lääkärienlausun-
tomenettimerkityksensäjavarathospitaaliinlähettämistävartenlöytyi-
väthelposti.43Kruunupyynhospitaalinasukeistakruunupyyläinennainen
oliesimiehenkuvauksenmukaanmukaantullutlaitokseen1739tarttuvan
taudinvuoksi.Viisivuottamyöhemmintämäoli siksikarmeanäky,että
kukaaneivoinuthäntäkatsoailmanhirvitystä,koskakasvot,kädetjakäsi-
varretolivatkaikkialtakuoppiatäynnä.Nainenitsekertoikärsivänsäkoko
ajansietämättömästätuskasta.Laitoksenesimiesarvioinaisenpsyykkisen
tilanheikenneenmerkittävästi:tämäolienääjotenkutenjärjissään.44Pitali-
tautijahospitaaliympäristöolivattehneettehtävänsä.

Toimenpiteetmielenvianhavaitsemisen
jatoteamisenjälkeen,sosiaalinenprosessi

Yhteisöntoimintatavatriippuivattautiluokituksesta–taioikeastaansen
kansanomaisestamuodosta.Mielenviat jaettiinuseisiinryhmiin, jotka
tunnistaasanakirja-aineistostamuttajoidenkansanomainenryhmitysei
vastannutesivallanlaatimaaasiakirja-aineistoa.45Neosoittivatnormaalin
ja epänormaalin, terveen ja epäterveen rajoja, ja vastineita niille löytyi
kaikkialtaaikakaudenmaailmasta.46

42 KAKOUusikirkkojaUusikaupunki1707,m m 46:85–86.Lääninvälskärinjapiirilääkärinteh-

tävistäkatsoHjelt1892.

43 KAKOVehmaajaLokalahti1708,mm47:189.

44 Luettelorutiköyhistä…Kruunupyynhospitaalissa.

45 Ganander1997, ’epistö’, ’heikko-mjelinen’, ’heikkomjelisyys’, ’heikko-pää’, ’hokari’, ’houkio’,
’houru’,’houraan’,’hullu’,’pöllö’

46 KatsoesimerkiksiHouston2002,324.
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sijoituspaikka kansanomaisetnimitykset
laitos  raivohullut
   hourut
   hullut
 ▲  heikkomieliset
 ▼  hokarit
   houkat
   hohkot
   houkiot
   höperöt
   heikkopäiset
   nöyräpäiset
kotiympäristö pöllöpäät


Seurakunnallinen aineisto ja varsinkin haudattujen luetteloiden tiedot
–tietyistäpuutteistaanriippumatta–kuvaavaterinomaisestivirallisiksi
muuttuneitakansanomaisiakäsityksiäjakäytäntöjä.Haudattujenluette-
lotosoittavatselvästi,ettämielenvikaisuuserimuodoissaanolisosiaalista
statustamäärittävätekijä.47Sitäseolijopaniinvahvasti,ettäattribuutit,
kuten heikkopäinen, nöyräpäinen, heikkomielinen, tylsämielinen, mie-
leltäänjärkkynyt,mielisairasjamielenvikainen,olivatpaikallisyhteisössä
sosiaalistastatustaosoittavianimittäjiä.


termitluetteloissa kansanomaisetsuomenkielisetvastineet
fånig,fåkunnig höperö,hupsu,tylsämielinen
huvudssvag heikkopäinen,nöyräpäinen
sinnessvag,svagsint heikkomielinen,tylsämielinen,
 vähäjärkinen
sinnessjuk,sinnesrörd mielisairas,mielenvikainen,mieleltään
 järkkynyt

Nämätermitesiintyivät1700-luvunloppupuolenja1800-luvunhaudat-
tujenluetteloissasilläpaikalla,johonyleensämerkittiinvainajansosiaa-
lista asemaaosoittavamääre, ja tapauksiaon satoja.Nevoivat esiintyä
yksinään, joka oli yleisempi tapa ja jolloin ihmisen sosiaalinen status
näyttäätäysinriippuneentuostaviasta,taiyhdessämuutasosiaalistaase-
maaosoittavanmääreenkanssa:

47 Määreistätuom iokirjoissakatsoesim erkiksiLiikala2005,21–22.
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sinnessvag/svagsintensimmäisenämerkitsevänäattribuuttina

heikkomielinenkirkonköyhä/ruotuvaivainen/talonpoika/talollisen
poika
vähäjärkinenjarutiköyhänainen
mieleltäänjärkkynytjavajaaälyinenruotuvaivainen
huvudsvagensimmäisenämerkitsevänäattribuuttina

nöyräpäinenruotuvaivainen/piika/torpparintytär/vaimo/itselli-
nen/kerjäläinen
fånig/fåkunnigensimmäisenämerkitsevänäattribuuttina

vähäpäinentalollisenpoika/piika/kirkkoherranpoika/pojankossi/
tyttö/vanhapiika

Tällaistenvainajienkuolinsyytvastasivatmieleltäänterveidenkuolinsyi-
tä, joskin joskusharvoinviitattiinepämääräisempiinkuolemantapauk-
siin,kutenhukkumiseenjametsäänkatoamiseen.

Se,ettävainajissaolisatojaihmisiä,joidensosiaalinenstatusmäärittyi
mielenvianmukaan,kertookaikkiaansiitä,ettätalonpoikaisyhteisöelät-
ti vähäpäiset, tylsämieliset jamuutnöyräpäiset ihmisetkotiseudullaan,
useimmiten kotonaan ja joskus yhteisesti kirkon varoista. Ja edelleen
voisi olettaa, että haudattujen luetteloihin merkitty sosiaalista statusta
osoittavamääreonkäännettävissäsamankaltaiseenmuotoon,jokaedellä
tavattiinhospitaaleista.Heolivatpölhökustaita,höperömaijoja,nöyrä-
pääniiloja,hullujussejajamuitavastaaviakylähulluja.

Kunmääreenäolimielisairas(sinnessjuk),kuolemakinoliollutluon-
notontaivainajaolimenehtynythullujenhuoneessa.48Mikälipahinoli
päässyt tapahtumaan, mielisairas murhaamaan itsensä tai tappamaan
jonkuntoisen,eivaihtoehtojaollut.Itsemurhanjaonnettomuudenseu-
rauksenatapahtuneenkuolemantodistaminenoli tosintärkeääsenta-
kia,ettäsiitäriippui,pääsikövainajasiunattuunmaahanvaipitiköhänet
haudatavaivihkaametsään.49Vaikeissajatulkinnanvaraisissatapauksissa
suosittiin kernaammin hautaamista kirkkomaahan. Ei ollut harvinais-
ta,ettäoikeustulkitsiitsemurhatapauksetkuolleenjaomaistenhyväksi.
Vaikkatutkinnassaolisikintodettu,ettävainajaolimielensähulluudessa
aiheuttanut itselleen kuolettavan vamman, ratkaisussa päädyttiin sii-
hen, ettäkyseessäeiollutvarsinaisesti itsemurha.50Tätävasten sekäy-

48 Esim erkiksihaudattujenluettelotHelsinki5.8.1845,Sipoo1.4.1849/30.9.1849,Pusula29.1.1868.

49 Nygård1995.

50 KAKOOulujaHailuoto1723,rr55:2060–2063.
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täntövaikuttaaluontevalta,jossakorostettiinkristillisenarmeliaisuuden
ennaltaehkäiseväämerkitystä.Josyhteisöepäili,ettäsenjäsensaattaisi
heikkopäisyydessään joutua onnettomuuteen, kristilliseksi katsotul-
laarmeliaisuudellaoli sijansa.EsimerkiksiEurajoenkirkkoherrakertoi
kihlakunnankäräjillä1727,ettäerästalonpojanäitioliollutjojonkinaikaa
heikkopäinen, heiveröinen ja muutenkin kurja. Kirkkoherran mukaan
saattoiollaaivanmahdollista,ettäheikkopäisyydessäänjahulluudessaan
pitkinkyliäjamaanteitäjuoksentelevanainenjoutuupiankinonnetto-
muuteen,mikälihäntäeitoimitetajohonkinlaitokseen.Omanperheen
voimateivätenääyksinkertaisestiriittäneetpitämäännaistakotipiirissä.
Käräjilläpäätettiinlähettäävanhushospitaaliin.51

Haudattujenluetteloidenkuolinsyidenosastopaljastaaedellistätäy-
dentäväntiedon.Nimittäinkuolinsyyksivoitiinmerkitäheikkomielisyys,
mielenvikaisuuselitylsämielisyysosoittamaanvainajanpysyvääjatun-
netustaennenaikaiseenkuolemaanjohtavaaominaisuutta.Edelläkerro-
tutvainajatolivatkuolleetpääasiassamuuhunkuinheikkomielisyyteen,
mutta sitten sadat tavallisin statuksin varustetut ihmiset, kuten piiat,
talonpojat jne. kuolivat kuin vanhat ihmiset vanhuuden heikkouteen.
Talonpoikaisyhteisöainoastaanhyvinharvassatapauksessa lähettinöy-
räpäisenhospitaaliin.Vajaamielisyys,nöyräpäisyysjamielentylsyysnäh-
tiinmitäilmeisimminsamankaltaiseksiJumalantaudiksikuinvanhuus.
TässätapauksessaJumalantautiiskityypillisestisiihenkansanosaan,jon-
kanormaalistipitihuolehtiaomastaelannostaan(ks.taulukko7).Kun
näkyvääerityistäsyytäkuolemaaneiollut,kuolinsyyksikelpasivainajaa
kokoelämäntaiviimeistenelinvuosienajanvaivannutsairaus.

Kuolinsyyksi voitiin heikkomielisyyden (sinnessvag, sinnessvaghet,

svagsint,svagsinnighet)ohellalisätäjokinmuutekijä:kuume,vanhuuden
heikkous,paisekasvoissa,tuntematontautitaipaleltuminen;heikkomie-
lisyyteenjohtanuttekijä,kutenpistostaisokeus;taikkaitsemurhaanviit-
taavatekijä,kutenhirttäytyminentaihukuttautuminen.Tämänkaltaiset
maininnatolivatkuitenkinluvultaanvähäisiä.Joskusonmyösmainittu
siitä, kuinka kauan vainaja oli ollut heikkomielinen, tai viitattu siihen,
millaistamielenheikonelämäoliollut.Tämäosaltaan selittää sitä, että
joukosta puuttuu nuoriso. Heikkomielisyyskuolleisuuden ikäjakauman
suhteuttaminen ”normaalikuolleisuuden” ikäjakaumaan osoittaa, että
heikkomielisyyteenkuoltiintavallistanuorempina(ks.taulukko8).

51 KAKOEurajoki,Lappi,Luvia,HinnerjokijaRaum a1727,m m 56:17–18.VertaaHouston2002,

323.
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Taulukko7. Kuolinsyynäheikkomielisyys(sinnessvag,sinnessvaghet)
 eriikäryhmissäSuomessan.1761–1910.

IKÄ (%)

–19 3,2

20–29 9,7

30–39 24,2

40–49 23,4

50–59 18,5

60–69 15,3

70– 5,6

Lähteet:Haudattujenluettelot(Hiski)

Taulukko8. Kuolleisuudenikäjakaumanvertailua.

heikkomielisyyteen
kuolleet1761–1910,
prosenttia(n=120)

Lammillavuonna1835hau-
datutprosenttia(n=110)

20–29 10,0  3,6

30–39 25,0  5,5

40–49 24,2 10,9

50–59 19,2 17,3

60–69 15,8 32,7

70–  5,8 30,0

Lähde:Haudattujenluettelot(Hiski)

Edellä todettiin, että mielenheikkous, tylsämielisyys ja vajaamielisyys
muovasivat sellaisenaan sosiaalista statusta. Kun kuolinsyynä oli mie-
lenheikkous,harvemminmainituttekijätkirjattiinvainajansosiaaliseksi
statukseksi. Joukossa oli edustettuna koko sääty-yhteiskunta aatelisesta
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kirkonköyhänlapseen,majuristapalveluksestaeronneeseensotilaaseen,
kauppiaan leskirouvasta piikaan, mestarista kisälliin sekä talonpojasta
jatalollisenvaimostaruotuvaivaiseenmaatyömiehenvaimoonjaloisen
leskeen.

1700- ja 1800-luvun ihmisten katsannossa raivohullun ja pöllöpään
erooliselvä,muttaheikkomielisenjatylsämielisenvälinenerohiuksen-
hieno.Tylsämielisiäpidettiinkotihoidossa, josheille löytyikaitsijaeikä
heitäkatsottuyhteisöllevaaraksi.

Vaarattomiksi katsotut vialliset, tylsät ja tylsämieliset joutivat ole-
maan yhteisön jäseninä, mikäli heistä oli edes jossakin määrin apua
yhteisissä töissä jaomassaelatuksessa taiheistäeiollutvaaraayleiselle
elämänmenolle.52Muttavaikeammanlaatuisissatapauksissavoitiintur-
vautuapakkokeinoihin. Joskus tylsämielisiä jouduttiinpitämäänsidot-
tuinakuinseinähullujataipikkulapsia,jottaheeivätpääsisikarkaamaan,
vahingoittamaanitseääntaimuitayhteisönjäseniä.53Vähämielisiksitun-
netut saivat jopa syyllistyä tiettyihin yhteisöllisiin rikoksiin ilman, että
heitäolisisellaisestatoimitettuoikeudeneteen,saatisittenpassitettulai-
tokseen.Kirkkopahennusjamuunlainenjärjestyksenhäirintäolivatjuuri
tällaisiarikoksia.Esimerkiksi25-vuotiaslaitilalainentalollisenpoikatoi-
mitettiinhospitaaliinvasta,kunpitäjäläisetalkoivattoisissaanpelätä,että
hänaiheuttaisiUntamalankylässäjonainyönäsuurenonnettomuuden
tuikkaamallakylänjatalottuleen.Pitäjäläisetolivatvieläkestäneetsen,
ettätäysinmieltävaillaolevaoliehtinytturmellakyläläistenomaisuutta,
aiheuttanut useita häiriöitä kirkossa ja repinyt hulluuden puuskassaan
maantienpeninkulmanmerkkejäjuuriltaan.54

Toisaalta heikkomieliset saattoivat päästä ilman rikosoikeudellista
käsittelyä suoraan hospitaaliin. Niinpä esimerkiksi vähämieliseksi tun-
nettu liminkalainen renki kuljetettiin ilman todellista rikostapauksen
oikeuskäsittelyä maaherran ja nimismiehen käskystä hospitaaliin. Syy
passitukseenolimurtautuminenkirkkoonjapaikkojenrikkominensiel-
lä.Hullustaperiaatteellisessavastuussaollutviranomainentosin joutui
korvaamaan rengin aiheuttaman vahingon, mutta oikeudessa todistet-
tiin myös, että renki oli kiistämättä hullu ja että hän kärsi toistuvista
kohtauksista.55

52 KAKOIijaPudasjärvi1725,rr57:1275–1289;Liikala2005,35.

53 VertaaSandholm1973,68;Houston2002,323.

54 KAKOLaitilajaPyhämaa1728,mm57:542–543.katsomyösLiikala2005,23,27.

55 KAKOLiminka1727,1728,rr58:600–604,1794–1797.
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Milloinheikkopäiseksijatylsämieliseksiluokiteltutoimitettiinhospi-
taaliin,perheenpäälläpitiollariittävästirahaaylläpitokustannuksiintai
hänen täytyi perustella oikeudelle pätevät syyt, miksi koko pitäjän tuli
osallistua ylläpitokustannuksiin. Näin esimerkiksi talonpoika Välikan-
nuksestakertoiLohtajankäräjillä1724,ettähänenveljensäoliollutkoko
20-vuotisen elämänsä ajan täysin tylsämielinen ja syntynytkin sormet-
tomanajavarpaattomana.Köyhyyteensäjavelkaisuuteensavedotenta-
lonpoika anoi oikeudessa avustusta veljensä hospitaalihoitoon. Tähän
suostuttiinsilläedellytyksellä,ettäosarahoistapitikerätäKälviältä,mistä
veljekset olivat syntyisin.56Veljeä varten rahat saatiin Kälviältä pian, ja
tylsä ja heikkomielinen Kättö-Tuomas kirjoitettiin Kruunupyyn hospi-
taaliinjotoukokuussa1724.57

Heikkopäisen laitokseen toimittamiseen vaikuttavina tekijöinä on
mainittavamyös1700- ja1800-luvuntautiluokitustenvajavaisuusjase
merkittäväseikka,ettäkotioloissahoitaminenedellyttitalonpoikaisyh-
teiskunnassa ylläpito- ja tukiverkoston olemassaoloa. Paikallisyhteisö,
sen paremmin kuin oppineetkaan, ei kyennyt erottamaan toisistaan
vanhuuden heikkomielisyyttä, vanhuuden nöyräpäisyyttä ja hulluutta.
1750-luvulla muuan taivassalolainen vanha merimies oli kirkkoherran
janimismiehenmielestäolitoimitettavavälittömästihospitaaliin,kos-
kamiesolitullutniinheikkopäiseksi,etteierottanuttoisistaantaivasta,
tulta taivettä, jakoskahänenvahtimisensaolikäynytyhteisöllekovin
raskaaksi.58

Tietyllätavallaperustavanatekijänäheikkopäisentoimittamisessalai-
tokseenvaikuttaisivatolleenperheenyhteiskunnallinenstatusjastatuk-
sen suhde varallisuuteen.59Yhteiskunnan ylin kerros pystyi hoitamaan
tylsämielisensäkotioloissajamuidensilmiltäsuojassasiten,etteiperheen
jasuvunmainetahriintunut.Parhaimmillaannöyräpäisellerakennettiin
erillisetasuintilatjapalkattiinuseitapalvelijoita,muttasiinätapauksessa,
että tylsämielinen olemassaolollaan heikensi perheen yhteiskunnallis-
taasemaajasöiratkaisevastiperheenvaroja,eristäminenolitodellinen
vaihtoehto.Edesmenneenvänrikin tytär, jokaoliäitinsämukaanaivan
syntymästään lähtien kärsinyt kuuroudesta ja mykkyydestä, pääsi Sei-
linhospitaaliin,koskaleskelläolielätettävänäänkaksitervettätytärtäja

56 KAKOLohtaja1724,rr56:147–148.

57 Luettelorutiköyhistä…Kruunupyynhospitaalissa.

58 KAKOTaivassalojaIniö1730,mm59:396–397;Liikala2005,37–39,82–83.

59 VertaaGoldberg2000.
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koska kuuromykkä katsottiin hospitaalin esimiestä myöten vähemmän
ymmärtäväksi.60

Paikallisyhteisösietimielisairaitakinhyvinpitkään,mikäliväkivaltainen
mielipuolioliperheenpääjasitenperheenvirallinenelättäjä–talonpoika,
jokakykenitoisinaantyöntekoonjaainoastaantoisinaankärsiraivotaudis-
ta.61 Joskus väkivaltaisia mielenvikaisiakin pidettiin kotona. Heille voitiin
rakentaakotipiiriinjatkuvantarkkailunalainenkoppi,jostaeipäässytkar-
kaamaan.Näintoimittiintietystisilloin,kunyhteisökatsoi,etteisilläollut
varaa kustantaa vaarallista mielisairasta hospitaaliin.62 Mikäli katsottiin,
ettäheikkopäinenpääsisipianhospitaaliin,eiolluttarvettaryhtyäraken-
tamaanerillistäselliä.Tällöinriitti,ettämielenvikainenpidettiinjatkuvasti
sidottuna.63Eurooppalaisenkäsityksenmukaantylsämieliset–siinämissä
hullut–olirinnastettavissaelukoihin,jasiksieisyntynytmoraalisiaesteitä
kohdellaheitäeläintentavoin.64

Milloin hullu eristäytyi yhteisöstään, voitiin katsoa suostunta hospi-
taalikustannuksiin turhaksi; tässä oli tietenkin puntaroitava sitä, jäivätkö
hullun hulluntöillään aiheuttamat taloudelliset vahingot taloudellisesti
vähäisemmiksi kuin norminmukaiset ylläpitokustannukset. Esimerkiksi
tuusulalainen nainen joutui 1776 anomaan kuninkaalta, että hänen mie-
hensäpääsisiSeilinhospitaaliin.Kirjeessäänhänperustelianomustasillä,
ettähänenhullujaheikkopäinenmiehensäoli23vuottasittenmuuttanut
metsäänasumaan,rakentanutsinnetalonkivistäjapuista,polttelikylien
kaskia ja syyllistyi yleiseen häiriköintiin. Helsinkiläiset eivät halunneet
ylläpitokustannuksia maksaa, joten koko tuon ajan nainen oli joutunut
pitämäänhengissämiestäänkantamallahänelleruokaametsään.65Harvi-
naisiaolivattapaukset,joissaväkivallatonihminennähtiinniinvakavaksi
yhteisölliseksiuhaksi,ettähänetolieristettävälaitokseen.Tyypillisestinäis-
sätapauksissaliikuttiinsukupuolisellaalueella.Paltamossarahvastoimitti
28-vuotiaansotilaanvaimonKruunupyynhospitaaliin,koskahäneitavan-
nutverhota itseään senenempää talvisinkuinkesäisinkäänmuullakuin
pelkälläraanulla.Sukupuolinormistostapoikkeavakäyttäytyminenjayh-

60 RAHospitaalitjavaivaishuoneet5.Päiväämätönkirjemajesteetille1740-tai1750-luvulta.Katso

myösSalmi–Laakso2005.

61 KatsoLiikala2005,26–30,35,67–70;VilkunaKHJ2009,299–300.

62 Sandholm1973,68.

63 KAKOUlvilajaMerikarvia1728,mm57:375–376.

64 Foucault1973,75.

65 RAHospitaalitjaköyhäinhuoneet5,anomusvuodelta1776.
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teisönsäännöstönjärkyttäminenolivatolleetliikaanormaaleistanormeis-
taankiinnipitävälleväestölle.66

Väkivaltaisuusjapyromaniaolivattietenkinaivankonkreettisiauhkia
jahyvinperusteltujatekijöitäyksilöneristämiseksiyhteisönulkopuolelle.
Tähäntosinryhdyttiinvasta,kunyhteisönkeinotesimerkiksivartioinninja
tulentekovälineidenpiilottelussaolivatepäonnistuneettaikunyhteisöto-
siaanolivakuuttunut,ettäväkivaltainenhulluvoitoteuttaauhkauksensa.67
Kalanninkihlakunnankäräjillä1728päätettiinlähettääerässotilaanvaimo
hospitaaliin,koskahänen”ymmärryksensäolitullutvialliseksimuutamaa
vuottaaiemmin.Janyttemminhänolimenettänytjärkensäkokonaantietä-
mättä,mitäteki,vaanpyrkialinomaatekemisiintulenjatuhoisienvälineiden
kanssa.Monipelkäsi,ettähänpolttaisitalot,vaikkakyläläisetolivatyrittä-
neetpiilottaatulentekovälineet.Kaksiviikkoaennenkäräjiänaisenonnistui
tehdätulierääntalollisenlattialle.”Tämänlisäksihänhakkasijapiiskasisi-
sartaan.68UlvilassamaaviskaaliJohanLindholmkertoi1704,ettäKukonhar-
jankylässäeli13-vuotiastalonpojanpoika,jokaolitäysinmielipuolinenja
jokaolitullutvuosivuodeltahuonommaksi.Isävalittisamassayhteydessä,
etteihänenääjaksanutvahtiapoikaansa,jokasaattoiheikkopäisyydessään
hyvinkin syyllistyä vielä pahaan tekoon.69 Kalannissa puolestaan loisvai-
mon15-vuotiasjamieleltääntäysinjärkkynytpoikaoliehtinytennenasian
käsittelyäkäräjilläaiheuttaauseillepitäjäläisillehengenvaarallisiatilanteita
heiluenpuukkojenkanssa.Lisäksihänolituhonnuttalollistenomaisuutta
jajuossut,”kutenennenkintällaisenteonjälkeenpaljainjaloinmetsäänja
oleillutsielläpuolikuolleenauseanpäivänajan”.70

Hulluudensyyt

Hulluudellauskottiinolevan1700-ja1800-luvullapainavatsyynsä:Juma-
lajapaholainen,sodat,epäonninentailuonnotonsukupuolielämäsekä
päihteet.

66 RALuettelorutiköyhistä…Kruunupyynhospitaalissa.KatsoLöfström 1996;Liliequist1992;

Keskisarja2007.

67 KAKOLaitilajaPyhämaa1728,mm57:541–543.

68 KAKOUusikirkkojaUusikaupunki1728,mm57:503–504.Samankaltainentapausmuunmuas-
saKOUlvilajaMerikarvia1704,mm41:979.

69 KAKOUlvilajaMerikarvia1704.mm41:987–988.

70 KAKOUusikirkkojaUusikaupunki1705,mm43:248–249;TaivassalojaIniö1730,mm59:63.
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KäsityssairauksienluonteestapohjautuijanivottiintiiviistiJumalaan.
MielentauditolivatJumalantaiPerkeleentautejasiinämissävanhuusja
imeväisiän tuntemattomat lastentaudit. Tämä ei poistanut sitä tosiasiaa,
ettäihmisetyrittivätlöytäämielentaudeillekonkreettisiasyitä,mikävai-
kuttimerkittävästisiihen,mitenmielitautisiaparannettiin.Parantamiseen
kyettiin ainoastaan yliluonnollisin keinoin. Parantajia etsittiin riivattujen
tervehdyttäjiksi ja Jumalaa rukoiltiin avuksi. Myös hospitaalien henkilö-
kunnassa hospitaalisaarnaajilla oli keskeinen asema. Paikallisyhteisössä
puolestaanpapit saattoivatneuvoamielenliikutuksistakärsiviä turvautu-
maanainoisiinlääkkeisiin,Jumalaanjarukouksiin.71

Sairaudet,varsinkinkulkutauditjamielisairaudetolivatJumalanvihan
ilmentymiätaisuorastaanpaholaisenaikaansaannoksia.72Kalajoellakesä-
käräjillä1647selitettiin,ettäerästäylivieskalaismiestäolipahahenkiSaa-
tanaviidenvuodenajanahdistunutjarasittunut,kutenkaikkipitäjäläiset
hyvintiesivät.73

Rahvaan käsitys sairauden paholaisluonteesta ei suinkaan poistunut
magiakäsitysten muutosten tai hovioikeuskäsittelyn kehittymisen (mo-
tiivien etsinnän tehostumisen) seurauksena. Vielä 1700-luvulla uskottiin
vahvastisiihen,ettämanaamallasaattoitoiseenasettaapaholaisenmerkin,
elinvoimaaheikentävänsairauden.Seoliepäämätönkansanomainentosi-
asia.Pitkäänjatkunut jaelämistävaikeuttavaahdistus jasynkkämielisyys
olivatpahaahenkeä,jakunahdistuneenihmisenolemustuskinjäivieraaksi
yhteisössä,oliluontevaa,ettätulkintarakennettiinyhteisesti,vallitsevanpe-
rusperiaatteenmukaisestijaperusperiaatettakyseenalaistamatta.74

VaikkaparantuminenjataudinperimmäinensyyoliHerrassa,ihmiset
onnistuivatosoittamaanmielensairauksillekonkreettisiasyitä.Tavallisesti
konkreettisinasyinämainittiinpäähänkohdistuneetiskut,veneerisettau-
dit,pistokset,paiseetjaankaratkuumesairaudet,muttasyyluokituksissaoli
myösmitäerikoislaatuisimpiaversioita,joistayleisimmätliittyivätepäonni-
seenrakkauteentaiavioliittoon.75EsimerkiksiKristiinankaupunginnotaari
luopui1708virastaanheikkoutensa jamelankoliansavuoksi.Hänenrou-
vansaoliäkäisyytensäjalevottomuutensavuoksimiehensäsairauteensyy-

71 Liikala2005,65.

72 Levi1992;VilkunaKHJ1996b;VilkunaKHJ1996c

73 Mäntylä1969,125.

74 KA KO Kruunupyy 1722, rr52: 762–768. Katso myös vastaavanlaisista noituustapauksista
Heikkinen1969;Nenonen1992;Eilola2003;Tittonen2008;Kuronen2009.

75 Houston2002,320–321;Liikala2005,20–21.
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pää.76Ajanruotsalainentiedeolikiinnostunutjuuritästärakkauselämään
ja ihmisen luonnolliseen lisääntymiseen liittyvästä hulluuden perustasta.
Carl Linnaeus nuorena tiedemiehenä 1732 Suomea kiertäessään kiinnitti
huomiotaKruunupyynhospitaalinmielisairaistaainoastaankahteen,jotka
häntosinjättinimeltämainitsematta,muttajoistatoisentunnistaahelposti
hulluksipapiksikutsutuksiChristianAlceniukseksi.Linnaeuskertoi, että
toinenolitullutmielenvikaiseksi,koskaolimustasukkainenvaimostaanja
toinentaasluulivaimonsaseurustelevantoisenmiehenkanssa,vaikkavai-
moolijoikivanha.OmantieteellisenkiinnostuksensaperusteellaLinnaeus
arveli, ettäkummassakin tapauksessamielisairaudensyynäehkäoli joko
sukupuolinenkyvyttömyystaikuviteltusukupuolinenkanssakäyminen.77

Seksuaalinenpoikkeavuusolivaikeamminymmärrettävissä.Senmuo-
dostamauhkaperustuisiihen,etteiyhteisökyennytkäsittelemäänilmiötä,
janiinpäsyidenpunnintakinjäiohueksi.Useimmassatapauksessasodomia
olimuulleyhteisölleniinkarmeaosoitusmielellisestäviallisuudesta,että
silminnäkijöidenolisiitävaikeapuhuajatapahtumatmieluumminjulki-
sestivaiettiin.78

Jälkikäteisarvioinnitkuuluivathenkirikoksiin,muttasamaperiaatealet-
tiin1700-luvullaliittäämyösmuidenvakavienrikostentutkintaan–siissel-
laisiinrikoksiin,joistalaissamäärättiinkuolemantuomiojajoidenkäsittely
tavattiinsuorittaakaikessahiljaisuudessajarajatullaväellä.Mainittakoon
tässä,että1700-luvullaoikeuspyrkiosoittamaanitsensäsodomiitiksipal-
jastaneenmielikuvitusmaailmassaeläneeksiheikkopäiseksi.Sitenmahdol-
lisestitapahtunutseksuaalirikosjaennenkaikkeasiitäpuhuminenhaudat-
tiin, ja ihminen siirrettiinhullujenhuoneeseen.Muttaasiapysyi edelleen
hospitaaliympäristössäkinpoikkeuksellisenarkana.Vuoden1744kertomuk-
sessaKruunupyynhospitaalinesimiestotesi,ettäeräs”telkientaakselukittu
jaymmärrystävaillaolevatalollinentuli1730hospitaaliin jaonasukkai-
denjoukossarauhattomimpiasällejäjaaivantäysinjärjiltään”.Esimiehen
mukaanhovioikeudentekemänhospitaalipassituksensyyolituntematon.
Sitäseeikuitenkaanollut,vaanpäätöskertoo,ettäheikkopäinenmiesoli
tunnustanut, että hän oli nuoruutensa vuosina syyllistynyt sodomiaan.
Syyllisyydentaakastakärsinytvanhusolipaljastanuttekonsaensinperheen-

76 Jokipii(toim .)1954,140.

77 Linné1993,193.Alceniusmenettijärkensä1714,kunvenäläisetsieppasivathänenrouvansa.
Hänetsijoitettiinhospitaaliinheti,kunlaitosUudenkaupunginrauhansolmimisenjälkeen
uudelleenkäynnistettiin.Siellähänelikuolemaansa1760saakkatäysinmielettömänäjasuu-
ressaköyhyydessä.RALuettelorutiköyhistä…Kruunupyynhospitaalissa;Kruunupyynhos-
pitaalinrippikirjat.

78 KAKOKalanti1691,kk10:306.VertaaLiliequist1992;Keskisarja2007.
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jäsenilleen,janämäolivatvieneetasianeteenpäin;talojäivanhimmanpo-
janhoidettavaksi,koskakotiväkieienääkyennytvahtimaanvanhaaisäntää
hänen”järjettömiltäteoiltaan”.79

Ankarat, kuolemaa kylväneet kriisikaudet, kuten sota-ajat olivat syn-
kimpiämielisairauksiinjohtaneitakausia.Sellaiseksineosattiinymmärtää,
koska tunnetustikriisikaudella taipiansellaisenpäätyttyämonessapuh-
kesivoimakasahdistus,jonkayhteisöleimasisellaiseksihulluudeksi,ettei
asianomaistavoituenääpitääyhteisönjäseninävaanhänetpititoimittaa
hospitaaliinpois silmistä.HeitäoliKruunupyykin täynnään javarsinkin
1720-luvultalähtien.Näidenmielentautistenarvioinneissaesiintyivättois-
tuvasti käsitteet ahdistuneisuus, synkkämielisyys, pakokauhuisuus, järjen
menettäminenkidutuksissajne.80

Viina ja alkoholismi sellaisenaan nivottiin Euroopassa hulluuteen, ja
alkoholisteja, juoppohulluja ja alkoholiin rahansa tärvääviä alettiin sul-
keahullujenhuoneisiin.81Tyypillisestialkoholijahulluuslöivätkättä,kun
elettiinavioliitossajaylläpidettiintaloutta.1600-luvullanaistenjamiesten
juomiseenliittyvänhulluudenvaikutuksetjamoraalisetelementiterosivat
toisistaan.Alkoholinkäyttöolisukupuolittunutta.Runsasalkoholinkäyttö
oliosamiestenelämää,liiallistajuomistaeierityisestipaheksuttueikäsitä
pidettymyöskäänsairautena.Sensijaannaisetjoivatvähemmänjaharvem-
min,janaistentavallistarunsaampaaalkoholinkäyttöäpidettiinsellaisenaan
mielenvikaisuutena,jokaköyhdyttikotiajaolisitenmoraalitonta.Monasti
juopottelevianaisiatoimitettiinlyhyeksimääräajaksihospitaaliineräänlai-
sellevierotuskuurilletainäkemäänsitäonnetontaelämää,johonliiallinen
viinanjuontivääjäämättäjohtaisi.82Siinämissänaisenjuomisenvaikutuk-
setolivat taloudellisia,miesten juomisentalouttarapauttavaantekijäänei
juurikiinnitettyhuomiota.Alkoholinkäytölläsaattoikuitenkinollamuita
moraalisesti tuomittavia seurauksia. Milloin miestä yritettiin sulkea alko-
holiperusteinhospitaaliin,hankettaajoipahoinpideltyaviopuoliso.Hakattu
vaimopuhuitällöinsietämättömästäjahengelleenvaarallisestajuoppohul-
luudesta.Naisenjuopotteluolihulluutta,miestenjuopotteluvastaväkival-
lanteonjälkeenhulluuttajasilloinnimenomaanjuoppohulluutta.83

79 KAKOPaltam o3–7.3.1730,rr60:402–403;Vaarnanen–Sarkkinen1993:2/87.

80 KAKOKruunupyy1723,rr55:3294–3295;RALuettelorutiköyhistä…Kruunupyynhospitaa-
lissa;Kruunupyynhospitaalinrippikirjat;Tegengren1943,503;VilkunaKHJ2005;Vilkuna
KHJ2006.

81 EsimerkiksiHouston2002,321–322.

82 Vierotuskuuritehosiheikonpuoleisesti.KAROVaasa1689:20;1690:116–121;VilkunaKHJ
1995.

83 EsimerkiksiKAROVaasa1689:290.
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Täkäläinenakateeminenkäsityshulluudensyntymisestäjaheijastumi-
sestakäytökseenalkoimuuttua1700-luvunalussa.Seilinhospitaalista1704
professoriNilsWalleriuksenjohdollalaadituntutkimuksenmukaanenim-
mätolivatjoutuneetsinnetehtyäänrikoksia,jotkaolivatseuraustaalkoho-
linväärinkäytöstä.TähänpäätelmäänWalleriusolitulluthavaittuaan,että
samaisetSeilinhoidokittulivataivanmielettömiksi,kunhesaivatjuodak-
seenviinaataiolutta.Walleriuskatsoi,ettäheidätolisivoinutlähettäätakai-
sinkotiseuduilleen,mikälisiellävainjärjestettäisiinsellainenvartiointi,että
heeivätaltistuisijuoppouteen.84

Akateemisellataijuridisellatasollatapahtuneellamuutoksellaoliyhtey-
tensä rahvaan käsityksiin. 1700-luvulla ja 1800-luvulla alkoholisteja har-
vemminsuljettiinhullujenhuoneisiin;viinajohtiharhoihinjahulluuteen,
muttaeivieläsellaiseenhulluuteen,mikäolisiedellyttänythospitaaliinsul-
kemista.KunLimingannimismiesJohanWaldemansyyttierästäpariskun-
taasiveettömänjairstaanelämänviettämisestä,pariskunnanvaimoselitti,
etteiväthe sellaistaelämääviettäneet.Ainostaan,milloinmiesoli juonut
itsensäjuovuksiinjaoliheikkopäinen,oliheidänvälilläänpientäsanahark-
kaa. Irstaammat tapahtumat olivat vihamielisten naapureiden keksimiä
valheita.85

Viinajasodomiasekähulluudenmuodotyhdistyivätkiinnostavallata-
valla eräässä Pohjanmaalla 1720-luvulla tutkitussa tapauksessa. Kokkolan
pitäjässämuuan talonpoikaoli tammikuussa 1725 tullut synninahdistuk-
seenjatunnustanutseksuaalirikoksensavaimolleen,kunhänolinähnytnä-
kyjä,ettäitsepirupelottelihäntäväkensäkanssakeihäidenkanssatanssien.
Vaimokäskikäydäkertomassaasiastapapille,jahänolikinmennytsunnun-
tainajuovuspäissäänjaviinalekkerimukaanpappilaan,missäpiispaWitte
olikyläilemässä.Miesolimetelöinytpihassaoleskelleelleväellejakertonut
harrastaneensapariavuottaaiemminsodomiaajasenlisäksisyyllistyneensä
eräänvaimonkanssakaksikertaiseenhuoruuteen.Maanantaiaamunahän
oli käynyt uusimassa todistuksensa kirkkoherra Falanderille. Oikeudessa
tuomari ryhtyi kuulustelemaan lautakuntaa ja käräjärahvasta talonpojan
elämäntavoista.Nämähuomauttivat,ettähänon intohimoinen juomari.
Oikeus jatkoi tiedusteluaankysymällä tarkemminsyytetynfysionomiasta

elipsykofyysisestäolemuksesta.86Lautakuntakertoihänenvaiheistaanlaa-
jasti.Tämäjase,ettätalonpoikakiistipuheensavedotenmielisairauteenja

84 Sandholm 1973,212.

85 KAKOLiminka1723,rr55:1707.KatsomyösLiikala2005,60–63.

86 Mielisairaudenmäärittelyssätällainenmielenjaruumiintäydellinenyhteyselifysionomiaoli
vallallajuuri1700-luvulla.KatsoFoucault1973,117–150.
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pyysisaadakuultavaksivälskärin,merkitsivättäydellistämuutostaoikeus-
käytännössä.87

Maavälskärikisälli Johan Christian Degenin mukaan talonpoika oli
palattuaankotiseudulleen1721kärsinytmelankolista(affenticusmelancho-

licis),mihinmyösepäsäännöllisetelämäntavatjarunsasalkoholinkäyttö
(spiritus)yhdistettiin.Degenkuvasi,ettämelankoliaasairastavanmieliala
(temperament)muuttuujatkuvastijahänsaattaahyvinkinjuovuspäissään
nähdänäkyjä,jotkapurkautuvatsittenäkkipikaistuksissa(animiimperatur)
tehtyinätunnustuksinajajatkuvanaylivilkkautena(contribuerachangver).
Mainitut kohdat kuuluivat tyypillisinä melankoliana ja maniana tunnet-
tuihinmielisairauksiin.88Talonpoika itse tunnustikärsivänsäsodanaika-
nasyntyneestäpakokauhusta.Tämänperusteellaoikeuskatsoi,etteimies
ollut syyllistynyt sodomiaan vaan että sodomia liittyi hänen mielikuvi-
tusmaailmaansa.89

Kuntapausyhdistetäänmyössamanaikaisestiesiintyneeseentapaansi-
joittaavanhempiaanväkivaltaisestikohdelleetnuorukaisethullujenhuonee-
seen,havaitaan,ettäoliastuttulähemmäksimoderniamielisairauskäsitystä.
Kuolemanrangaistusvältettiinuseissarikostyypeissäsenhavainnonavulla,
ettärikollinenolikinmielisairas.90Mielenvikaisentekemästärikoksestaei
haluttunostaaainasyytteitä,jatoisinaansyytteestäluovuttiin,kunsyytetty
todettiinheikkopäiseksi.91

Päihteidenaiheuttamiennäkyjenleimaaminenosaksimielisairauttatai
paremminheikkomielisyyttäolipoikkeuksellista1700-luvunEuroopassa.92
MielisairaustuotiinläntisenEuroopanoikeussaleihinlieventävänäseikkana
oikeastaanvasta1800-luvunalussa.93Oleellistaoli,ettähallusinaatiotosat-
tiintulkitahallusinaatioksi.Nekyettiinerottamaantodellisuudesta,mikäei
yleensäkuulunutlänsieurooppalaiseenoikeuskulttuuriin.94

87 Välskäreistä ja Turun akatemian lääketieteellisestä kehityksestä 1700-luvulla muun muassa

Bonsdorff1978;Lehtinen1979.

88 Foucault1973,117–132.

89 KAKOKokkolajaKälviä1725.rr57:105–111,1810–1849.Päätöksessäänoikeuskatsoi,ettätalon-
poikaoliprovosoinuttoisenalkoholistinjakuolemanrangaistuksensaaneenmiehenjumalan-
pilkkaan.Miehettuomittiinkuolemaan,muttaainakintoisenkuolemantuomiomuutettiinan-
karaksiruumiinrangaistukseksijapakkotyöksi.KatsoOlli2007,53–54.VertaaRiot1982;Moulin
1982

90 VertaaesimerkiksiKoskelainen1996.

91 EsimerkiksiLiikala2005,23,27.

92 KatsoMoran1985;Ireland1988;Eigen1999;NewtonAinsley2000.

93 Foucault1982;Pajuoja1993.

94 VertaaFoucault1973,93–95.
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Papitjaheikkomielisyys

Papineisallittuolevanhullu,vanhuudenhöperötaiheikkomielinen–ei-
kähänsaanutmyöskäänollapietisminkannattaja.Papistonkeskuudessa
mielisairaus ja vanhuudesta johtuva taantuminen, jollaisiksi vanhan
miehen erikoiset puheet ja toimet leimattiin, katsottiin erittäin vaaral-
lisiksi.Ymmärrettävistä syistä pappi ei voinut esiintyä sellaisena lapse-
na tai naiivin lapsenuskoisena, josta hän saarnasi ja jollaiseen uskoon
1700-luvunrahvaantulipyrkiä.95Pappiedustiparempaajasyvällisempää
tietoasekätästäettä tuonpuoleisestamaailmasta.Sitä tietoahänenpiti
levittää seurakuntalaisten keskuuteen ja samalla hänen oli esiinnyttävä
puheidensamukaisellatavalla.Lipeäminenrahvaanomaisuuksiin,kiroi-
lemiseen, käsimerkkien käyttöön, laiskuuteen ja pahansuopuuteen oli
merkkisoveltumattomuudestapapinvirkaan.

Joyksitällainenpappiuhkasimyöspapistonstatustajaauktoriteettia.
Tämän pohjalta tulee ymmärrettäväksi, että hospitaaleissa oli jatkuvasti
hospitaalisaarnaajanlisäksiainakintoinenpappismies,muttatämäsäätyn-
säedustajaelihospitaalinasukkina:Kruunupyyhynsuljettiin1700-luvulla
muidenmuassaChristianAlcenius,CarlSaxa,DanielRoos, JosefRuuth,
HenrikBergjaJohannesRoos.96

Vanhuudesta johtuva heikkomielisyys oli huomattavasti helpompi
hoitaa näkymättömiin kuin varsinainen mielisairaus. Se oli myös ilmiö-
näseurakunnanrahvaalletutumpi;rahvaskaaneitoimittanuthospitaalei-
hintyöhönkykenemättömiäjavanhuudenheikkoudestakärsiviävanhoja
jäseniään.Useimmitenseurakuntalaisetolivatviraltapanossaliikkeellepa-
nevana voimana. Kun pappi alkoi vanhuuttaan käydä kykenemättömäk-
si kirkollisten toimitusten läpiviemiseen, unohteli tapaamisia ja vieläpä
esiintyipapillesopimattomallatavalla,seurakuntalaisetilmoittivatasiasta
toisellepappissäädynedustajallepitäjänkokouksessa,kihlakunnankäräjillä,
piispan-tairovastintarkastuksenyhteydessä.97

Viraltapanoperusteluidentuliollavahvoja.Kyseolioikeastaaneläkkeel-
lesiirtämisestä,sillävanhuudenheikkomielisyydestäkärsiväsaienimmäk-
seenjäädäseurakuntaansajanauttiapuoltapalkkaa.98Nilsiänkappalaisen,

95 1700-luvunlopunsaarnoissalapsenuskoisuusonvoimakkaastiesillä.EsimerkiksiJyMAJyväsky-

länmaaseurakunnankirkonarkistonkäsinkirjoitetutsaarnakonseptit.

96 Kruunupyynrippikirjat1760–1800;ÅströmS(toim.)1947,186,222;ÅströmS(toim.)1948,14,66.

97 EsimerkiksiKiskonkirkkoherraKristofferRoosoliloppuiälläänmielisairasjaharhailimetsissä.
Metsäänhänmyöspaleltuikuoliaaksi.Jokipii(toim.)1954,98.

98 KäytännöistäSuolahti1919,77–86.
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JohanPalanderin,asiaotettiinensimmäiseksiesiinpitäjänkokouksessaelo-
kuussa 1789. Kun pitäjänkokouksessa esitetty näyttö puhui voimakkaasti
eläkkeelle siirtämisen puolesta, asia välitettiin mahdollisimman nopeasti
tuomiokapitulintietoon.PalanderintapaustakäsiteltiinPorvoontuomio-
kapitulissajolokakuunkokouksessajasamassakokouksessaluettiinmyös
päätös. Siellä todettiin, että Palander oli pidätettävä virantoimituksesta
vanhuuden,muistinjaheikkomielisyydensekääärimmäisyyksiinmenevän
liikuttuneisuutensatakia.

Virkatehtävienlaiminlyöntiunohtamisenvuoksieiehkäsittenkäänollut
yhtävakavaakuinerikoisetpuheet,toimenpiteetjasaarnastuolistaladellut
ilkeämielisyydet,nekunvoitiintulkitayleisemminmielisairaudeksi.Pitä-
jänkokouksen lähettämän kirjelmän perusteella oli selvinnyt, että Palan-
derinpuheet,alituinennaureskelusekämonenlaisettunnetilaaosoittavat
eleetuseissatilanteissa,niinkirkossakuinviranhoidossaolivatolleethyvin
arvottomia,kummallisiajapahennustaherättäviä.Senlisäksihänoliotta-
nuttavakseenkeskensaarnanjanimeltämainitenvuodattaakatkeruuttaan
jakiukkuaaneräidentalollismiestenniskaansekätuodailminäistäerinäisiä
vahingollisiajapahennustaherättäviämielipiteitä.Palanderinheikkomieli-
syyseiollut jäänytvainpuheiden, ilmeiden jaeleiden tasollevaan seoli
purkautunutmyösväkivaltaisinatekoina,kunhänkylilläjapitäjässäkul-
kiessaanhäikäilemättömästiajoinaisiajalapsiauloskodeistaan.99

Yleensä jopa täysin järkensä menettäneitä mutta muuten kykeneviä
viranomaisiapidettiintöissäniinpitkään,kunhepystyivätsuoriutumaan
työstäänjakunheitäeitarvinnutnäyttääihmisille.100Omituistapystyttiin
sietämäänjapitämäänpiilossaniinkauan,kunhänhoitivirkatöitäänmoit-
teettomasti.Tässäsuhteessapapistoolikuitenkinesimerkkiroolinsavuoksi
erikoisasemassa,koskaheidäntulikokoajanollaesillä.

Perinnöllisetmielisairaudetnäkyvätpapistossa.Esimerkiksipapiksiryh-
tyneenjaHailuodossavaikuttaneenFransMikaelAlgeeninsaarnatherätti-
vätsamanlaistapahennustakuinPalanderinsaarnat.Hänhaukkuijaherjasi
seurakuntalaisia.MikaelAlgeenintaipumukseteivätkuitenkaanylittäneet
sellaistahulluudenrajaa,ettähänetolisipitänyttoimittaahospitaaliin.Sen
sijaan hänen poikansa Emmanuel Algeen, joka aloitti Turussa yliopisto-
opinnot1767jajatkoiniitäseuraavanavuonna,tulimielisairaaksijakierteli
Pohjanmaallapappilastapappilaan,kunnes1770päätyiOuluun.Siellätämä

99 JyMAPorvoontuom iokapitulinarkisto,pöytäkirja14.10.1789.

100 Norrköpingissäsyndicuselikaupunginkirjurierotettiinvirastaanjalähetettiinhullujenhuonee-
seenvasta,kunhäneisaanuttöitääntehdyiksi.Se,ettämiesalinomaakaakattikurkkuaankuin
kananpoika,eisinälläänollutliikkeellepanevanavoimana.Helmfrid1963,587–588,598–599.
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harhoissaeläneenäjasyyntakeettomaksikatsottunatuntemattomastasyys-
tämurhasieräännaisenjakatosisenjälkeen.101

YlioppilasjakotiopettajaJosefRuuthjoutuiKruunupyynhospitaaliin
1757tuomiokapitulinesityksestä.Ennensairaalaanjoutumistahänolimie-
lipuolisenakierrellytmaata ja joutunut lopuksiTurkuun,missähänolisi
kuollutnälkään,elleiväthyvätihmisetolisiottaneethäntähoiviinsa.Kruu-
nupyyssä Josef Ruuth asui runsaat 30 vuotta aina kuolemaansa saakka.
RuuthinisäAlavudenkappalainenJosefRuuthsekäsisarEvaRuutholivat
myösmielisairaita.JälkimmäinenehdittiinsijoittaaKruunupyyhynkolme
vuottaveljeäänaiemmin.Hänkuolihospitaalissa1770.102

Pahatpuheetjailkeämielisyyskatsottiinmielenvikaisuudeksitaiheik-
komielisyydeksi, eikä niitä sittenkään pidetty Jumalan vihan ilmenemis-
muotoina. Ne eivät siis olleet varsinaisia sairauksia vaan pelkästään kie-
routuneenluonteenpiirteitä,joistasaattoipäästäeroonnopeastiitsekurin,
papistonyhteisenkontrollinjaopastamisenkautta.Väliaikainenerottami-
nen jaeläkkeelle siirtäminenantoivat ikäänkuinaikaaodottaaparantu-
mista,nöyryydenlöytämistätaikuolemanvapautusta.Sensijaanpapiston
olivaikeampisuhtautuajäsenessäänpuhjenneeseenhulluuteen,todelliseen
mielisairauteen;olihanjokseenkinluonnollista,etteiJumalanpalvelijavoi-
nutsaadapäälleenJumalanvihaa.Taivaikkasaikin,vihankohdettaeivoi-
nutenääpitäänäkyvissävaanhänetpitihetimmiten siirtäähospitaaliin.
Oikeastaanpapistolleoliedullista,mikälimielisairauspuhkesijoopiskelu-
aikana.Voisimelkeinolettaa,ettäakatemianpiirissäkontrolloitiinylioppi-
laitatiiviisti,jottataipumusmielisairauteenhavaittiintarpeeksiaikaisin.103
Näin rahvas ei olisi ehtinyt tutustua mielisairaisiin pappeihin ja papisto
puolestaanolisipäässyteroonilkeästästatuksenarvonlaskusta.

1700-luvunjälkipuoliskollahospitaaleihinlähetettiinmyöspappeja,jot-
kaajoivat liian innokkaastipietismiä.Pietistipapin leimaaminenhulluksi
olitosinhelppoa,kuuluihannäihinherätysliikkeisiintunnusomaisinapiir-
teinäliikutukset,hurmoksellisuusjaahdistuneisuus,toisinsanoentyypil-
lisimmätmielisairaudenleimat.104Muidenmuassapietistinäjarunoilijana
tunnettuSimonAchreniusviettiKruunupyynhospitaalissa15viimeistäelin-

101 MikaelAlgeenoliraumalaisenmuurarimestarinpoika,jokakäviensinRaumallatriviaalikou-

luajaopiskelisittemminjonkinaikaaTurunyliopistossa.Hailuodonpitäjänapulaiseksihäntuli

1734,kappalaiseksi1735javirastaanhäneterotettiinlopultasiveettömyydenvuoksi1762.Lagus

1889,393;ÅströmS(toim.)1947,335;Lagus1891,177;Suomela1967,75–79.

102 ÅströmStoim.)1947,186.Kruunupyynhospitaalinrippikirjat.

103 KatsoesimerkiksiTurunakatemiankonsistorinptk5.5.1700(ConsistoriiAcademiciVIII,43).

104 VastaavanlaistamenettelyäkäytettiinmyösRuotsinpuolella.Innokkaimmatpietistithiljennet-
tiinsijoittamalleheidäthullujenhuoneisiin.Eggeby1994;Jarrick1987
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vuottaan.Hänessäpuhjennutherkkyysjasielunhätätulkittiintuomioka-
pitulissamielipuolisuudeksi,eikähänponnisteluistaanhuolimattasaanut
saarnaoikeuttatakaisin.105Tällainentoimintaoliomiaanajamaanviroista
kilpaileviapappejatoistensailmiantajiksi.EsimeriksiorivetinenErikLen-
quist ilmoittipiispaMennanderille siitä, ettäpitäjänapulainenIsakUtter
kärsihypokondriasta(luulotauti),olimieleltäänmatalajaolisaanutpaljon
uskonnollisiaseuraajia.106Ahdistuneimpienjaliikutuksiintaipuvaisimpien
pietistipappiensulkemisellahullujenhuoneisiinonnistuttiinpitkäänhillit-
semäänhurmosliikkeidenleviämistä.Hullujanämäpapiteivätvälttämättä
olleet,pikemminkinuhkakonservatiiviselleseurakuntajärjestykselle.

Mielentautejasairastavatjaterveet

1500-, 1600- ja 1700-luvuilla suhtautum inen m ielisairaisiin, tylsäm ieli-

siinjaviallisiinriippuipaljoltiepänorm aaliensopeutum isestanorm aa-

liin yhteisölliseen eläm ään. Mikäli yksilöä ei m ielletty ym päristölleen

vaaralliseksi,hänsaieläämuidenjoukossa.Sensijaanyhteisöllistärau-

haauhkaavakäyttäytym inen,pahoinpitelytjaseksuaalinorm istonrikko-

m inen kuuluivat asioihin, joita yhtenäisesti ajatellut yhteisö ei voinut

sietää.107

Vaikka 1700- ja 1800-luvuilla yksilöllisempi, erilaistuva ja erikoistuva
ajattelujatoimintaalkoivatkintullahyväksytymmiksi, tietynlainenpoik-
keavuus pidettiin edelleen tiukasti yhteisön julkisena asiana. Mielisairas
eiollutyksilösinänsä,vaanhänetymmärrettiinennemminkinyhteisön-
säkautta senepäonnistuneeksi jäseneksi–milteipä sieluttomaksi eläintä
muistuttaneeksiolennoksi,jonkakäyttäytymiseenvoitiinprojisoidakaikki
saastaisuusjaoikeanlaisenyhteisöllisenelämäntavannurjatpuolet.Yksinker-
taisesti1500–1800-luvunyhteiskuntarakensipuhdastajanorminmukaista
kuvaansanäidenepäihmistenvälityksellä.108Näilläolisitenerittäintärkeä
asemayhteisöllisessäelämässä:tavallistaeivoinutollailmansitärakenta-
vaa ja jäsentävääepätavallista.Tosinpapistolleomassa säädyssäesiintyvä
mielisairausolivaikeaasia,silläeihänJumalanpalvelija,jokaelikristillisen
normistonmukaan,voinutollariivattu.

105 Tarkiainen1940;ÅströmS-E(toim.)1947,223;Kruunupyynhospitaalinrippikirjat.

106 ErikLenqvistinkirjepiispaMennanderille16.4.1776.(Österbladh(toim.)1942,281).

107 KatsoLiikala2005,40–59.

108 KatsoHouston2002.
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Hullujen,heikkopäisten,vähämielisten ja juoppohullujen järjettömiin
tekoihinyhteisöpystyimyösprojisoimaanyhteistähuonoaomaatuntoaan.
Nämäolivatjokosaaneetkantaakseentoistentekemiensyntienrangaistuk-
settaiheolivatterveenelämänsäaikanasyyllistyneetsynteihin,joistaseu-
rasiJumalanrangaistuksenaheikkomielisyys.Oleellisintakuitenkinoli,että
yhteisöolikärsinytrangaistuksensayksilöllisellätasolla.

Toisaaltayhteisöpelkäsihourupäänmahdollisestisyyllistyvänsyntiin,
joka vetäisi selittämättömän yliluonnollisen vitsauksen kaikkien päälle.
Yhteisöllinen kontrolli oli tiukkaa ja sillä pyrittiin havaitsemaan ajoissa
jossakussapuhjennutahdistuneisuustaiomituinenkäytös.Erityisestipe-
lättiin itsemurhia, koska itsemurhan tapahduttua yhteisö ei voinut enää
puhdistautua.Mikäli ilmeni,että jokuolikuollutomankädenkautta, se
oliselvämerkkisiitä,ettäkontrollijärjestelmäolipettänyt.Ahdistuksenle-
viäminenitsemurhaajanlähiympäristöönolisiltiestettävä,käräjilläoutoja
kuolemantapauksia tarkasteltaessa huonoa omaatuntoa koetettiin lievit-
tääselittämällä tapahtunut tapaturmaksi tai fyysisensairauden(päänsär-
ky)seuraukseksi.Lähettämällämielisairasihmineneristettyynlaitokseen,
sijoittamalla hänet kotikylään rakennettuun suljettuun koppiin tai pitä-
mällähänetköysiinsidottunayhteisöpuhdistui;nöyräpäisetvoitiinmyös
eristääpaikallisyhteisöstäerilliseksiryhmäksiasettamallaheidätasumaan
yhteisasuntoon. Konkreettista vaaraa ei enää ollut, eikä tuosta yksilöstä
tarvinnutpuhuajulkisellatasolla.Korkeintaanhänensyyllistymistäänpa-
hoihintekoihinvoitiinkäyttääesimerkkinäjapelottimenakasvatuksessa.
Tietystiosamielipuolisuudeksikatsotuistateoista(erityisestiseksuaalinen
poikkeavuus)olisellaisia,etteiniistävoinuteikäsaanutpuhuaääneen.

Samallatavoinympäristöpitisaastanasellaisiasairaitaihmisiä,joitase
eivoinutkatsella.Mätänevätruumiinosat,puuttuvatraajatjakauhistusta
herättänytulkoinenolemusolivaterittäinpelottaviaasioita.Tällainenih-
minen,jonkaeiedestarvinnutsairastaatarttuvaatautiajajokaolisikyennyt
ainakinosinelättämäänitsensä,tavattiinlähettääpitäjienyhteisillävaroilla
hospitaaliin.Hänkantoipahanleimaajaolisitenepäonnistuneenelämän-
tavanheijastuma.Katastrofejakammoavayhteisöeitietenkäänvoinutkat-
sellalähettyvilläänihmistä,jokasaattaisivetääJumalanvihanmuidenkin
päälle.Kunjokukerranjoutuihospitaaliin,hänmyösjäisinneloppuiäk-
seen.Yhteisöneitarvinnutenääpelätä,ettäJumalankostopuhkeaisitämän
ihmisentekojenvuoksi.

Ihmiseneristäminenyhteisönulkopuolelleverhottiinpuheessakristil-
liseksihyväksityöksi.Tämäolitietystiluontevaa,sillähoidonkustantajat
pitivätsuostuntaahyvänäjakristillisenätyönäjatoisaaltaharvallaoliedes
varaakustantaapoikkeavahospitaaliin.Kunyhteisökäräjilläsuostuijulki-
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sestijakamaanhoitokustannukset,yhteisöolisilloinsuorittanutkristillisen
teon.

Kaiken kaikkiaan mielisairaat, vialliset, tylsäpäiset ja tartuntatautiset
olivatvarhaiselleyhteiskunnalletoisaaltatärkeitä,toisaaltapelottaviajasa-
mallakiinnostavia.Heihinkanavoitiinyhteisöllisiätraumoja,heitävoitiin
syytellä huonoista elinolosuhteista, kuten katovuosista, ja mielisairaiden
tekojenperusteellayhteiskuntasaattoi laatiauusianormejataivarmistua
siitä,ettäperinteinennormiolijärkevä.Lisäksiheidänavustamisensakat-
sottiinkuuluvankristittyjenvelvollisuuksiin.
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Humoristinenpuhejapilkka

Huumorinkielijakansanomaisenivansanat

Vanhastaanhuumorin,pilailun,kaskujenjasutkaustenensisijaisenateh-
tävänäolimielihyväntuottaminenläsnäolevalleseurueelle.Huumorieri
alalajeineenolitietystiasia,jotaviljeltiinkaikkiallayhteiskunnassa.Hal-
litsijatnauroivatkansalle,kansakuninkaalle,suomalaisetivasivatruotsa-
laisiajaruotsalaisetsuomalaisia.Jasyytätähänkaikkeennauramiseenoli,
naurukunlievittikoomistatuskaa.

Turuntuomiokapitulikäsittelivuonna1657tapausta,jossaviranomai-
setolivattyrineetjakömmähdysolimuuttunuttragikomediaksi.Erääs-
säkaupungissaolinäetvahingossanimitettypahainen tallirenkipapin
virkaan,vaikkatämäpitikirjoittaalaivastoonmerimieheksi.Vuorotellen
tuomiokapitulinjäsenetvoivottelivat–tuskinliiemminnaureskelivat–,
mitäkaikkeavoitapahtua,kunonkiire.PiispaEskilPetraeustiivistitosi-
asiatviitatessaanruotsalaistenilmeisenosuvaan,suomalaisiakoskevaan
pilkalliseenkäsitykseen.”Kunhulluuttailmenee,silloinonkuinoltaisiin
Suomessa”,kertoipiispakuulleensavalitettavastisanottavan.1

Ilomielisetpilailutjaahdistustalievittävätsanailutolivatosajokapäi-
väistäkanssakäymistä.Silloinkintaiehkäjuuritällöin,kunniissäkäsitel-
tiinnurinpäinkääntynyttämaailmaa, eimenetettyyhteyttä todelliseen
maailmaan.Vaikkanurinkurinenmaailmaoliperiaatteessamahdoton,se
saattoitullalähelletodellistamaailmaa:ahdistustalääkitsevälläpilailulla
voitiinilmaistavallitsevaatosiasiaa,ettäolevaisessamaailmassakaikkiei
ollutkohdallaan.Kieliolikapinanaseenajanauruvaltaa.Huumorinteh-
tävänäoliosoittaa,ettäepäjärjestysjaepäoikeudenmukaisuusolivatkiin-
teäosajärjestynyttämaailmaa.Kurjuudessajaniukkuudessaeisinällään
ollutmitäännaurettavaa,muttaolihelpottavaanaureskellanäennäisen
huolettomana,kuneiollutenäämistähuolehtia.2Pilkkaanyhteisöllisenä,
historiallisestijakulttuurisestimuotoutuvanailmiönäkuuluiuseimmi-

1 ConsistoriiEcclesiasticiAboënsisI,41.

2 Lihatšev1994,23–30,72–90.
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tenmyösmuitahuumorinosa-alueitakuinpuhetta;pilkaksivoisimiel-
täämyössanattoman,toistaihmistävastaansuunnatunkäyttäytymisen,
eläimen matkimisen tai vastaavan toiminnan. Ilomielinen huumori ja
komiikka tulivatharvemminsuullisessakulttuurissaelävinä ja tilanne-
sidonnaisinakirjoitetuiksihistoriantutkijoidenkäyttämiinlähteisiin.3

Huumorinvallankäytöllinenaspektiolituntuva,jasitätuntuvampise
oliyhteiskunnassa,jokaperustuiihmisetarvottaviinsääntöihin.Näinoli
silloinkin,kunhuumoriineiliittynytmitäänpaikallaolevaaloukkaavaa,
pilkkaavaa, häpäisevää tai halveksivaa piirrettä. Nauru edusti valtaa, ja
nauramalla paljastettiin ja uudistettiin valtahierarkioita. Jotta mennei-
syyden maailman koomiset ulottuvuudet näkisi, on tarkasteltava nau-
rukulttuuriksi tai naurumaailmaksi kutsutun ilmiön representaatioita
mahdollisimmankattavasti,monipuolisestijaesimerkein,eikätällöinvoi
rajoittuaainoastaansuoraanvaltarakenteisiinkohdistuneeseenhuumo-
riin.Naurukulttuurisitoutuiaikaanjapaikkaan,muttatoisaaltasesisälsi
universaaleja piirteitä käsitellessään yhtä lailla valtaa ja vallattomuutta,
groteskistiihmistä,ihmisenruumiintoimintoja,ruumiinosiajasäädyttö-
myyksiä.Seonmittaamaton,jasiksikattavassakäsittelyssäkinontyyty-
minenvalikoituihinesimerkkeihin.4

Suullisessa kulttuurissa elävää kansanosaa koskeva historiantutki-
muksen aineisto rakentuu tässä sen varaan, että tapahtui jotain, josta
jokuloukkaantui.Vitsikäspuhejakäyttäytyminenliikkuivatkielteiseksi
mielletylläalueellariippumattasiitä,tuottikoivatällöinyhteisöllemieli-
hyvää tai mielipahaa. Niinpä se huumorin lajityyppi, joka selvimmin
nouseekirjallisestaaineistostaesiin,liittyytavallataitoisellapilkkaami-
seentaikkamahtailuun,jasensanallinenrepertoaarikattaaaineksenyk-
siulotteisestasanastaainatilanteenmukaisiinjahumorististaälykkyyttä
osoittaviinmonipolvisiinjamittaviinvuoropuheisiin,letkautuksiinsekä
pilkkalauluihin.5Merkityksellistäon,ettäonymmärrettäväsananvaihdon
humoristisetpiirteetjakoomisetulottuvuudet,vinoilunsisin.Menetel-
mäanalyysissaonyksinkertainen:onkonstruoitavakokonaisuudessaan
setilanne,jossahuumoriaviljeltiin,javielätavallaaneläydyttävätuohon
tilanteeseenjasiinämukanaolleisiinihmisiin.

3 Esim erkiksiLahdensuu(toim .)2009.

4 VertaaBahtin1979,334–354,505–514;Lihatšev1994,9–11,23–54.

5 Tavallisestikunnianloukkaukset–kutenoikeus-jatapahtumaprosessinkannaltaoikeinon-
kin–liitetäänosaksiväkivaltarikollisuudenselittämistä.Tällöinonsyytäkorostaapuheenja
sitäseuranneenväkivallanarkipäiväistäluonnetta.Katajala1994;Matikainen1996,39;Karo-
nen1999,49–52;Löfström1999,60–66;Matikainen2002.
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Esimerkiksivoiottaatapauksenvuoden1740Kokkolasta.Sikäläisessä
anniskelupaikassaistuivatsamanpöydänääressäkisälli,merimiesjaso-
tilas.Syystätaitoisesta,luultavastimahtailunvuoksi,merimiesjasotilas
eivät olleet riisuneet päähineitään. Niinpä kisälli tiedusteli tovereiltaan
kentiesaivanasiallisesti, sisälläkunhyvien tapojenmukaanoltiinavo-
päin:”Miksiteilläonhatutpäässänne?”

”Oletkos sinä sellainen herra, ettet siedä katsella peitettyjä päitä?”
vastasimerimies, jakohtaoltiin rinnuksissakiinni.6Tässäkisällimah-
dollisesti vinoili, mutta todellinen pilkallinen iva sisältyi merimiehen
vastaukseen,kunhänottikantaayhteiskunnalliseenjärjestykseen.Poh-
jimmiltaankyseonsiitäoivaltavastajayhteiskuntajärjestystäpilkkaavas-
tahuumorista,jonkajuuretolivatkasvaneetsyvällesääty-yhteiskunnan
hierarkioihin,lakeihinjaasetuksiinjajokaversoikaikkialla–sääty-yh-
teiskunnanjärjestyksessähänriittiihmeteltävääjajutusteltavaa.

Uudessakaarlepyyssä 1653humoristinenkritiikkiosui toisaalle.Siel-
läraatimiespilkkasiturkulaistakauppiastakelmiksi jamaankiertäjäksi.
Turkulainen kauppias vei asian oikeuteen siksi, että hänen mainettaan
jakunniaansaolitahrattu.Sanoina’kelmi’ja’maankiertäjä’olivatusein
jamitäerilaisimmissayhteyksissäkäytettyjähaukkumasanoja.Niistäsai
loukkaantua,jaloukkaaviksineyleensätarkoitettiin.Nevaikuttavatko-
vinmitättömiltä,tuskinsellaisilta,ettäsanojenvuoksiolisitarvinnuttur-
vautuaoikeuteen,muttatässätapauksessasanoillaolikiinteämpiyhteys
yhteiskuntaasääteleviinlakeihinjaasetuksiin.Raatimiesnäetviittasikel-
millälaajemminturkulaisenpetturimaiseenliiketoimintaansekämaan-
kiertäjä-sanallasiihen,ettätämäolikulkuluvatonkerjäläinen,jokakävi
laitontamaakauppaaraatimiehelleasetuksinprivilegioidullaalueella ja
söiuusikaarlepyyläistenpöydästä.7

Hyväätarkoittavastapilailusta tulihäpäisevääpilkkaa,milloinpuhe
kohdistuiyhteentaiuseampaanihmiseenmuidennauraessatälletainäil-
le.Naurunalaiseksi joutuminenkatsottiinkinyleensämerkiksiyhteisöl-
lisenkunnioituksenpuutteesta.Tämänäkyymyöshuumoriasivuavien
käsitteiden,kutenhauska,hauskutus,narri,nauru,pila,pilkkajapilkkaa-
ja, aikalaismerkityksenannossa.8Ylipäätään naurunalaiseksi saattamista
pidettiineräässämielessäpahimmanlaatuisenayhteisöllisenäsanktiona
–milteiyhteisönjulistamantuomionnorminmukaisenarangaistuksena.

6 VMAROKokkola1740,c22:112–115.

7 KAROUusikaarlepyy7.2.1655,f1.

8 KatsoGanander1997,’hauska’,’hauskutus’,’narri’,’nauru’,’pila’,’pilkka’,’pilkkaaja’;Lamberg
1998,59–62.
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Siksinaurunalaiseksijoutumistakaikintavoinvältettiin.Tämäkirjoitta-
matonrankaisujärjestelmäkietoutuikiinnostavallatavalla1500-ja1600-
luvun vanhakantaisen sukuvaltaisen yhteiskunnan yhtä kirjoittamatto-
maanmoraali-jaoikeusjärjestelmään.

Seitsemännentoista vuosisadan Karjalassa erilaisia rikoksia tavattiin
edelleen sovitella kruunun käskyistä piittaamatta sukujen kesken. Toi-
sinaan rikoksen sovitteluun ei ryhdytty, koska uhrin omaiset epäilivät,
ettäsuostuessaansovitteluunkaikkinauraisivatheille.Naurujakunnia
olivat tässä toistensa vastakohtia: kunnialliseen sovintoon pääseminen
miellettiinkokoyhteisönasiaksijasukujenmaineenylläpitämiseksi.Kun-
niallinensovintoeiollutnaurunpaikka.Muttasilloinkunsovittajaisiin
ryhdyttiinsalassa,kunsovittajaisetkatsottiinyhteisöllisestikelvottomiksi
tai kun sovitusrahat jäivät muiden näkemyksen mukaan suhteettoman
vähäisiksi, pilkallinen nauru oli paikallaan. Tällöin voitiin sovinnonte-
kijöille ilkkua:”Mitä te sielläperseen takanariitelette, ettekä tulekun-
niallisenherrantykö?”tai”Kannatkosillepyövelilleolutta,vaikkahänlöi
sinuapahastijajouduitolemaanmontaviikkoasängyssä?”9

Pilkanhäpäiseväpotentiaalisäilyitietystiyhteiskunnanuudistuessa.
Vaikka pilkka menetti yhteiskunnallisen sanktion merkitystään, se säi-
lytti yhteisöllisen alentamisen merkityksensä. Haukkumasanoissa, ivas-
sa ja ylipäätään naurukulttuurissa sananvalta, kunnian loukkaaminen
japilkantekoyhtyivät.10Pilkanosumisenjasensosiaalistahäpeäätuot-
tavanluonteenymmärtääesimerkiksiLapualla1703käsitellystätapauk-
sesta.SielläMattiTeikariolikahdenpäivänajanjuopotellut,laiskotellut
jaryhtynytkiusaamaanpiikaasysätentämänvesisaaviin.”Teikarikulkee
humalassa kuin varis”, tölväisi läpimärkä piika. Siltä seisomalta Teikari
lähtivalittamaanpiiastapapille.Vaanpappipaasettuipiianpuolelle.”Ei
Teikarihumalaisenajuurivariksestaeroa”,pappihuomautti.SilloinTei-
kari suuttui.”Ei ole ihme, jos muut minua haukkuvat, kun niin tekee
pappikin”,hänsanoi.11

Naurunalaiseksijoutumistaeiylipäätäänvoitusietää,koskasitäpidet-
tiinmerkkinäyhteisöllisenkunnioituksenpuutteestajayleisenäkelvot-
tomuudenleimana;katsottiin,ettäpilkankohteeksijoutunuttasaikoko
yhteisöryhtyäilkkumaan.

Suullisessakulttuurissaelävässämaailmassasanoillaolivoimaa,vä-
keä;sanonnatjäivätmieleenjasanomisistaanjoutuivastaamaan.Puheet

9 Matikainen2002.KatsomyösKnuuttila1980;Knuuttila1983;Katajala1994,140–151.

10 KatsoLihatšev1994,48–54.

11 Lehtinen1963,185,286.
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jateotyhdistettiinluontevastiajatellen,ettälausahdusolisuorassasuh-
teessalausujanmielentilaan.Tämäilmeneehyvinesimerkistä,jostatosin
hauskuus oli kaukana. Keuruulla 1728 nälkäinen sotamies palasi torp-
paansa havaitakseen, ettei vaimo ollut laittanut hänelle ruokaa. Silloin
hänsuuttuijatokaisivaimolleen:”Kylläminäsinunleipäsleivon!”Mustat
sanatsaivatmustemmanmerkityksenjavahvantodistuksenarvonsiinä
vaiheessa,kunkyläläisetlöysivätvaimonhengettömänä.12Sananlaskuilla,
kutensotilaantässätoistamalla,olikoominen,humoristinenjapilkalli-
nenulottuvuutensa;samoinvaimojenkustannuksellapilailukuuluihuu-
morintyyppiaineistoon.13Vaikkalausahdusolialkuaankinuhkaus,seoli
siltihuumoria,huumorinmustimmassamuodossa.

Se,ettäosahuumoristaoliluonteeltaansyvästiloukkaavaksipilkaksi
tarkoitettua,ontutkimuksenedellytysjamahdollisuusliikuttaessaesikir-
jallisellaaikakaudella,jolloinainoatselvätsanallisethuumorinesitykset
kirjattiinylössiellä,missäratkottiinriitojajatutkittiinrikoksia.14

Vaikka oikeusistuimet käsittelivät kunniaa loukanneita sanomisia
ja pilkallisen sanallisen huumorin muotoja, on tuomiokirjojen sivuil-
le päätyneen huumorin tutkiminen otollista siksi, että pilkka paljastaa
välillisesti myös marginaaliin jäävän, sopivaksi ymmärretyn huumorin
luonteen.Seavaanäkymänentisajantalonpoikaiseenmentaliteettiin ja
kansankulttuuriinsekämenneisyydenihmistenkollektiivisestijakamiin
psyykkisiinvarustuksiinjaarvostuksiin.15Koskapapilkkamiellettiinyh-
teisölliseksirikkomukseksi,laintaiyhteisöllisenkirjoittamattomannor-
minvastaiseksikäyttäytymiseksi javieläpäsellaiseksi toiminnaksi, joka
tavallataitoisellaloukkasisyvästijonkunmuunyhteisönjäsenentailaa-
jemmanjoukonmieltä,oliloukatuntailoukattujenetsittävärangaistusta
rikoksentekijällejasamallapalautettavaoma,huumorintakiajärkkynyt
mielentila,kunniajamaineentiselleen.–Näistäoikeudessakäsitellyistä
tapauksistaosaolihyväksytynhuumorinvastakohtia,osaedustihyväk-
syttyähuumoriaväärässäpaikassapuhuttunajaosaesitettiinkielteisessä
sävyssä,vaikkapuheensisältöeisinälläänkielteinenollutkaan.16

Tässäonpaikallaanhuomauttaasiitä,ettäpilkkaeivälttämättäollut
luonteeltaansenkaltaista,ettäsensanallinensisältöolisitarvinnutesitellä

12 KAKOKeuruujaRuovesi1728,nn34:287–294.

13 Virtanen1988,203,224–228;Lihatšev1994,33,36–37.

14 VertaaBahtin1979,505.

15 Renvall 1949, 50–61, 100–102, 148–156; Renvall 1965; Knuuttila 1989, 39–42; Knuuttila 1992;
Katajala1994,140–151;VilkunaKHJ1997;Geertz1973,13–17;Geertz1983,56–59;Peltonen
1992,26–29.KatsomyösBahtin1979;Lihatšev1994;Lehtonen1994,45–66;Bahtin2002.

16 Lamberg1998,76–77.
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oikeudessa.Seeiloukannutkunniaa,eikäsiitänäinollensaanutpilkkaa-
jaakäräjiin.Muttapilkallisetpuheetjaivallinenkäyttäytyminentieten-
kinsaattoivatloukatatuntoasiksimittavasti,ettäloukkaantunutkävikä-
siksi,muidenseurueenjäsentennauraessapilailulle.Myöhemminsaattoi
oikeusratkoatappeluajasyyksivoitiinvaintodeta,ettähutkimiseenjohti
toisenpilailuilman,ettätuomaritaikkaasianosaisetolisivatyksilöineet,
millaistapilkkaoliollut.17

Sanallinen huumori – sellaisena, millaiseksi se on kirjoitettu – saa
pohtimaanmyöshistoriantutkimuksenmenetelmää,metodia.Huumori
sitoutuikiinteästikulttuuriin,tapoihinjakieleen:huumorisiisrakentui
kulttuurisesti.Kansanomainenkielenkäyttömahdollisestipoikkesisiitä,
millaisenaasiaesitettiinoikeudessa,javarmastierosisiitä,millaisenase
merkittiinoikeudenasiakirjoihin.Kansallaoliomakielensäjakielessään
humoristisiasanontoja,jotkaeivättaipuneetoikeudenjalostuneellejasi-
vistyneellelakikielelle,eivätkäsuomalaistensutkauksetainaolleetkään-
nettävissäruotsiksikaan,oikeudenkäyttökielelle.

Sutkauksensananmukaiseenkääntämiseeneiolluttarvettaoikeuden
toteutumiseksi,oikeastaantarkkuusolisitoisinaanhaitannutlainmukai-
seenratkaisuunpäätymistä.Lainkielijasitenoikeudenkielikinoliyksin-
kertaista,yksinkertaistavaajaerityisestisäädyllistä,sovinnaistajasiivoa.

Oikeudessa noudatettiin kielellistä ja yhä edelleenkin hävyttömän
huumorinkerronnassaelävääsoveliaisuusnormia,18jonkailmentymäksi
tuomiokirjoissa esiintyvät latinankieliset ja kotoiseen muotoon”luval-
lasanoen”kääntyvätilmaisutsalvavenia,s.v.jacumsalvavenia(joskus
myös”suoraansanottuna”)onkatsottava.Kansanomainensana tai sa-
nonta oli siksi sopimaton, sivistymätön, karkea ja julkea, että siitä pu-
huminenjasiitäkirjoittaminenjärjestyneenkäytöksenjahienostuneen
kielen tyyssijassa edellyttivät anteeksipyytävän välihuomautuksen ’lu-
valla sanoen’olemassaoloa.19Toisinaankansanomaisetkarkeudetolivat
tuomarikunnanmielestäniinhirvittäviä,ettäniitäeivoinutedeskirjata
muistiin.Niinpätuomiokirjaanmerkittiinkauniisti:”sanoikaksikarkeaa
sanaa”.Useimmitenkarkeudetliittyivättavallataitoisellasukupuoliseen
alueeseen,ruumiineritteisiin,ulosteisiinjavirtsaan,siihenhävyttömim-
päänalueeseen,jokanaurattiuseimpia.

17 Esim erkiksiKAROUusikaarlepyy2.5.1653,f1.

18 KatsoesimerkiksiHaakana–Mäntynen1993,16–17.

19 Samaapartta ja samassamielessäkäytettiinmyösmuualla aikakaudenEuroopassa.Katso
Sabean2001,68–69.



 Huumorinkielijakansanomaisenivansanat 109

Tyypillisimpiähalventaviasalvavenia-ilmaisullavarustettujasanon-

tojaolivat”kyssabak”ja”kyssabakommärran/svinet”.Näinvoitiintodeta

ruotsinkielisessä ja oikeuden käyttökieleen vihkiytyneessä kulttuuripii-

rissä – tosin täälläkin lienee bak-sanan sijasta käytetty karkeampaa ar-

sin-sanaa–muttatuskinsuomenkielisessäkansankulttuurissasanottiin,

ettäsuuteletakamustataisuuteletamman/sianperäpäätä.Täkäläisessä

kansanomaisessakulttuurissaviljeltiinsanontoja:haistapaska,haistata-

kana/perse/takamustani,haistahevonpaska,hevonvittu,sikovittujne.

Neolivatluonteeltaansenkaltaisiakulttuurisiailmaisuja,etteiniilleollut

sijaaoikeudenkielessä,jasiksineontoisinaanmerkittymyössuomeksi.

Kunkäskettyätehtävääajatteleekonkreettisenatoimenpiteenä,käsit-

tää, että ruotsin- ja suomenkieliset ilmaisutolivat täysinverrannollisia

KUVA7.Keskiaikainenmiesulostaasianpäälle(CodexAboensis,82).
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ja edustavat lähes ajatonta ja säädytöntä kakkahuumoria, joka esiintyy

yksioikoisena ja monimielisenä paitsi kirjallisessa myös graafisessa ku-

vastossa.20Korostettu takapuolenhaistaminennäyttää takapuolenpus-

saamiselta:kunnenänvirittäätäyteenaistimiseen,myöshuuletreagoivat

–samaantapaankuinsuutelemisessa.Tämänyhteydenkäsittäminenei

tieteellisenä menetelmänä vaadi käsitteellistä eläytymistä kummoisem-

paaotetta.

KUVA8.Takapuolenhaistaminenmaanlainkuvituksessa(CodexAboensis,

99).

20 Esim erkiksiMyrdal2006,79,96,149.
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Kielenviljelyllinen seikka on muutoinkin metodisesti oleellinen: siis

kyseon lähteenkielenkääntämisestä toisaaltamenneisyydenkielelle ja

toisaaltahistoriantieteenkielelle.21Tässäyhteydessätätävalottaatapaus

Mustasaarestavuodelta1699.Oikeudessalaaditussapöytäkirjassakerrot-

tiin Mustasaaren tuolloisen kirkkoherran lausuneen pitäjän nimismie-

helle:”Enkunnioitasinuaenempääkuin,luvallasanottuna,epäpuhtaut-

takenkienialla”.22Tuskinpakirkkoherraolitodellisuudessasanonutnäin.

Todennäköisemminkirkkoherra–mikäliolisikäyttänytpuhuttelussaan

suomea–oli sanonut:”Enkunnioita sinuaenempääkuinpaskaaken-

gänpohjassani.”Kummallakinversiollaonmerkityksensä.Jälkimmäinen

kuvaaarkistakielenkäyttöäjaedellinenoikeudenkielenkäyttöä.Sivilisoi-

tunutmuototokiolirangaistavanalausumanasamanarvoinenkuinedel-

linen: se olisi loukannut nimismiehen kunniaa, mistä oikeutta käytiin.

Muttaepäilemättäseeikuitenkaan,kutenvertailustahelpostiarvaa,ollut

yhtäloukkaavalausumakuinkarkeampiarkikielenmuoto.

Seksuaalihuumoriylittijopakakkahuumorin.Vaikkasiinäkerronnan

kohteitaalistettiinjanöyryytettiin,javaikkaseolikarkeaajahäpäisevää

seksuaalistapilailua,seolihuumoria–javieläpäsuosittua.23Seksuaali-

huumorikatsottiinsopimattomammaksi,siveettömämmäksijahävyttö-

mämmäksikielenkäytönalueeksi,mistätodistaasenkäsittelyoikeudes-

sa.Takamusjaeritteeterivariantteineenvoitiinoikeudessalausuasiten,

että lausuma tuli merkityksi kokonaisuudessaan tuomiokirjaan, vaikka

oikeuspitikinlausumaasiinämääringroteskinajasiveellistäelämänta-

paa loukkaavana,ettämääräsipuheesta tavallista tuntuvammansakon.

Tällaisiaolivattoteamukset, joillaviitattiinsamanaikaisestiväkivaltaan,

kutenKristiinankaupungissa1704:24

”Aiotkosimeäminustaveretjapuristaapieruns.v.persiistäni!”

Sensijaansukuelimetmerkittiinvainosittaisina–muttaaivanymmär-

rettävinä–vihjauksinatuomiokirjoihin.Yleisintapaolilyhentääitsesana

keskeltä,kirjoittaasesuomeksijasijoittaase’luvallasanoen’-maininnan

jälkeiseksi,kutenhyvinyleisestikäytettyilmaisu”s.v.v…u”.25Tämäoikeu-

21 Katsoesim erkiksiVilkunaKHJ2009.

22 KAKOMustasaari1699,ss21:557–564.

23 Knuuttila1992,227,239.

24 VMAROKristiinankaupunki1704,Cd7:28–29.KatsomyösMyrdal2006,149.

25 EsimerkiksiKAKOPälkäne,SahalahtijaKulsiala1731,Sääksmäki6:22–25;KOEura,Köyliö

jaSäkylä1734,mm64:454–456.
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denkielenkäytöllinentapapaljastaamyös joukonmuitamenneisyyden

ihmistensukupuolisenhuumorinalueellesijoittamiakaksimielisyyksiäja

kiertoilmaisuja,joidenkaksinaistamerkityssisältöämyöhempienaikojen

eläjättuskinmuutoinymmärtäisivät(hännänjuuri,sauvannenä).Toinen

käytetty tapa oli lausuman merkitseminen muistiin mahdollisimman

kauniissamuodossa,kutenVaasassa1691.Sikäläisenraastuvanoikeuden

KUVA9.Verenhakkaaminentakapuolestatoistuimyöskeskiaikaisissalaki-

teksteissä(CodexAboensis,162).
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mukaaneräs12-vuotiastyttöoliilkkunutsamanikäisillepojillenostamal-

lahamettaanensintakaajasittenedestä.Sen,mitätyttöhameennoste-

lemisenyhteydessäolisanonut,arvaahelpostituomiokirjaanmerkitystä

tiedosta,ettätyttökäski:”Kyssas.v.bådebakochfram!”26

Hävytönsuomalainenkansantapa

Kielteiseksiymmärrettyhuumorielipilkkaolimonipuolisintajamoni-

mielisintä huumoria silloin, kun menneisyyden ihminen yhdisti siihen

muutamanhaukkumasananohellalaajemminpuhetta,tuottioivaltavaa,

itseäänjasamanmielisiäkumppaneitaanhuvittanuttapuhettasekäosoitti

tilanteeseensopivaa,tilannekohtaistajanopeaaasioidensanallisenmer-

kityssisällönhallintaa.Sanallisestahuumoristakentiesmonisanaisimpia,

useinaivanhetkessä luotuja jasangenselvästimenneisyydensanallisen

huumorinluonnettakuvastaviaovatpilkka-elikiusoittelulaulut.Niitäei

1800-lukuaedeltäneeltäajaltatunnetamontakaan,janäistäkinvähistäon

säilynytvainkatkelmia.27Yksitällainen,luultavastityypillinen,ehkäta-

vanomaistapidempionRuovedensuurpitäjänkihlakunnansyyskäräjille

vuonna1681esittäjänsävienytlaulu.28

Juho JussinpoikaPoukanesittämäpilkkalauluonsiitäerinomainen

esimerkki,ettäseedustaatalonpoikaisenhuumorinkeskeisiäosa-alueita.

Paitsiettäsekuuluuvarhaiseensuomalaiseenpilkka-jarekilauluperin-

teeseen, siitävoidaanerottaa tekijät, jotkamuuttivat sopivaksiymmär-

retyn huumorin siveettömäksi eli pilailun häpäisyksi. Siinä on selviä

viittauksiahumoristisenpuheenyleisimpiinteemoihin(sukupuolisuus,

ominaisuuksien halventaminen, rikoksista herjaaminen, karnevalisaa-

tio); se esitettiin sopimattomassapaikassa (pyhitetty tilaisuus, julkinen

paikka);seontavallaanvieläpävastavuoroistapilkkaamista,koskalau-

lajavastasiniille,jotkaolivathänenitsetuntoaanloukanneet;jasiinäon

ohutviittaususkontoon,jokamerkittävällätavallamotivoihumoristista

kielenkäyttöä.

Joukko virtolaisia oli kokoontunut kesällä 1681 viettämään kahden

lesken,MattiPatalanjaMarjaHerrasenhäitäseutukunnanainoankes-

26 KAROVaasa1691,v6:344–345.

27 ”Nimettömistä”pilkka-elikiusoittelulauluistakatsoKuusi1963,169–172.

28 KAKORuovesi1681,nn6:361–363.Ruumiinosienmerkityksestäjaruumiingroteskistakä-
sittelystäkatsoesimerkiksiBahtin1979,334–354,511;Eilola1999,120–121,141–142;Eilola2003,
56,123,184,194,262,292.
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tikievarinpihamaalle.Morsianolikievarin sukua.29Hääväenhämmäs-

tykseksi ja kauhistukseksi Herrasen kievaritalon aidanviereen ilmestyi

kuokkavieras, sulhasen naapuri, voimakkaasti juopunut Juho Poukka.

Poukka–kutenmuutamamuuVaskivedenkylänmies–oli loukkaan-

tunutsyvästisiitä,ettänaapurieiollutkutsunutheitähäihinsä.Kutsua

paitsijääneetolivatlaatineetmiehissävirrenalkajaMarttiJoensuunjoh-

dolla kutsuvieraista pilkkalaulun,30 jota esittämään lähetettiin joukon

rohkeimpanaJuhoPoukka.

Poukka lauloi trokeemittaisen laulununohtamattaketäänkutsuvie-

raistajakievarinväestäjaaloittisenpilkkaamallavieraistaarvokkainta

elipitäjänapulaista,HenrikFrosterusta.Hänpuhutteli tätänöyristellen

herrakseen kuin rahvaanmies. Tosin papin herroittelu kuului asiaan ja

olikansantapa,muttatässätapauksessaherroitteluymmärrettiinpilkak-

si.PitäjänapulaisellePoukaneitarvinnuthäälahjaaantaa,sensijaanhän

jakoiniitäkaikillemuille. Jaettavanaolivat ihmisen(eläimen) ruumiin

merkittävimmätosat:

HyväHerrahenkikurkku!

RyttäriMatilleannanrypyn,

Samulillesauvannenän.

PatalanMatilleannanparran,

KreunMarjallekeuhkot,

kaasellekapeniatpaikat,

HärkösenHeikillehännänjuuren.

PurranJooselleannanpurimet,

lautamiehillelaposuolet.

BlumminAntilleannanajun,

vallesmannillevähätäpin,

jaNojosenNiilollevitunnipun.

PäikkärinYrjänäyräsi,

kuneiollutkutsuvieras,

Lemetilleannanleukapielet,

KalettomanTuomaallekaulan.

Lukkarilleannanluntioita,

kapakka-Antillelavan

jaJussilletoisenlavan.

29 Jokipii1959,345.Tässähenkilöihinliittyvääaineistoonkoottu1680-luvunalunhenkikirjois-

tasekäteoksestaJokipiietal(toim .)1990.

30 VirrenalkajastaJokipii1959,154.
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Pirkolleannanpunasetsuolet,

jaKoronMatillemahan.

Tapanilleannantakasensorkan,

takasensorkansuomivan,

Saaralleannansuurensorkan,

piiallepahansorkanpalkkioks

jasiltavoudillesilmiinskuita.

Pilkkalaulut tunnettiin1600-luvullasuomalaisenakansantapana;sellai-

seksinemainittiinmuunmuassaLohjankäräjillä1636.Kaksimiestälau-

loiLohjanmarkkinoillajuovuspäissäänhävyttömänlaulun,jotahemyö-

hemminselittelivätoikeudessa.Laulunheväittivätvirittäneensälähinnä

viinanvoimallajapikaistuksissaanilmanpahojatarkoituksia.Tällaisesta

suomalaisesta tavasta heidät tuomittiin muille varoitukseksi sakkoon.

Laulukäsitteli sitä,miten tunnetutkaksimiestäolisivat sopineeterään

vaimoihmisenjakamisesta.31Yhtäkaikki,kyseoliruumiistajaruumiilli-

suudengroteskistakäsittelystä,mikäolitunnusomaista–likiuniversaalia

–menneisyydenkansanomaisellekomiikallejanaurukulttuurille.32

Pilkkalauluuneivarsinaisestitarvinnutliittyämitäänlainelivirallisen

norminmukaantuomittavaa.Poukanlaulussaeiollutsellaisenaanrikok-

siksikatsottaviaosuuksiaeliherjaamista,eioikeastaansolvaamistakaan.

Ainoastaanyksihäävierastamainittiinlaulussaruumiinosankaltaiseksi.

MikäliPoukanJuhoolisimaininnutHeikkiHärkösenhännänjuureksitai

renki Samulin sauvannenäksi, olisi hän syyllistynyt solvaamiseen.33 Ri-

kokseensyyllistyminenkierrettiinilmaisemallaasiaikäänkuinhäälahjo-

jenmuodossa.Tämämyösselittää,miksilaulunvarsinainenlaatijaselvisi

sakoitta, vaikka Poukka tuomittiin mittavaan sakkorangaistukseen; en-

sisijaisenarikoksenapidettiinkinlaulunesittämistä.Oikeusistuinmielsi

pilailun solvauksen arvoiseksi, ja Poukka joutui maksamaan jokaisesta

pilkkalaulussaanmainitsemastaanhenkilöstäkolmenmarkansakoneli

yhteensä 66 markkaa. Tässäkään oikeudenkäynnissä ei häpäisylaulua

sellaisenaan kirjattu tuomikirjoihin, koska sen sisällössä häävieraiden

kunniaa loukanneetsanatolivat itse laulunkulkuatärkeämpiä.Laulun

31 KAKOLohja23.7.1636.ll2:72.KatsomyösYlikangas1971,182.

32 Bahtin1979,334–354,511.Suomalaiseksikansantavaksileimaaminenedustivallanpitäjänkä-
sitystäsiitä,ettätäälläoliolemassaantikulttuuri,jokauhkasinormaaliajärjestystäjaolisiksi
kitkettävä.Muttakoskaseoliantikulttuuriaainoastaannormaalikulttuurinvaalijalle,sitäoli
mahdotontakitkeä.Sensijaanmaantavastavoitiinvaietajasenolemassaolokiistää,jolloin
semenettiosanantikulttuurisestamerkityksestään.VertaaLihatšev1994,9.

33 KatsoesimerkiksiYlikangas1971,169–176.
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onkuitenkinvoinutmuutamiinoikeusistunnossaesitettyihinhuomau-

tuksiin perustaen rekonstruoida jokseenkin alkuperäistä vastaavaksi.

Rekonstruoimisessaerityisenratkaisevaaontoisaaltaantaa-sanankäyt-

töjoidenkinhenkilöidenyhteydessäjatoisaaltasuomeksikirjattuhuo-

mautus”kuneiollutkutsuvieras”yhdenpilkkalaulussamainitunmiehen

kohdalla.34

Ilkkuenveisattukiusoittelulaulujuhlavassatilaisuudessaolijosellai-

senaanpilkallista,vaanpilkallisintaolise,mikämerkityskullakinanne-

tulla lahjallaoli.Lahjatolivalittusiten,ettäneedustivat jotainsaajalta

puuttuvaa ominaisuutta. Ainoalta suoraan solvatulta eli Henrik Fros-

terukseltapuuttuinäinkelvollinenääni.Poukkatosinoikeudessayritti

kiemurrellavapaaksi ja väittimukamas laulaessaan”hyväherrahenki-

kurkku”tarkoittaneensa,ettäFrosteruksenmessuääniolimitäparhain.

Oikeuseiolluttaipuvainenselitystähyväksymään,siksiselvästimuihin

ihmisiin kohdistetut sanat osoittivat kokonaisvaltaiseen pilkkaamiseen

pyrkimistä.Vaikkariimityskinnäyttelipilkkalaulussamerkittävääosaa,

voikatsoa,että ilmeisenkipeisiinkohtiin jayhteisöllisestivaikeastihy-

väksyttäviinasioihinosuivatpiikaSaaralle,tämänisännällejanimismies

AndersBlomilleannetutlahjat.SaaranjahänenisäntänsäTapaninlahjat

on yhdistettävissä suoraan Saaran ruumiinvammaan, rampaan jalkaan

elipahaansorkkaan,nimismiehen lahjoistaajueliaivotviittasivat taa-

senironisestijärjenjaymmärryksenpuutteeseen.Nämätekijätjohtivat

viimeistäänsopivaisuudenrajanylittämiseen–puhumattakaanseksuaa-

lisestiladatuistalahjoista.Kerrotunperusteellavoimelkohelpostiarvata,

mitä sukupuoliselle alueelle sijoittuvilla lahjoilla virrenalkaja ja laulaja

ajoivattakaa:lapsettomuutta,yksinelämistäjne.

Vaikkayleensäajateltiin,ettäkiusoittelulauluistaei lakiinkäytyeikä

sakoillesaatu,35JuhoPoukkasyyllistyiensisijaisestiepävirallisen,kirjoit-

tamattoman säännön rikkomiseen: kyläläistensä pilkkaamiseen ja mai-

neenmustamaalaamiseenjavastatoissijaisestivirallisennorminelilain

rikkomiseen.Häätolivatihmisillepyhäjajuhlallinentapahtuma,jokaoli

norminmukaisestirauhoitettusiveettömyyksiltä.Koska lakieivarsinai-

sestiulottunutpilkkaamiseenjatällaisiinyhteisöllisiinjuhlatilaisuuksiin,

ottivatviranomaisetoikeuskäsittelyissä jatuomioissaavukseenkansan-

tavanjarahvaanoikeudentajun:yhtähyvinkuinpilkkalauluoliosarah-

vaankulttuuria,olimyös ihmistenmaineenelikunnian loukkaamatto-

muuskansantapajaepävirallinenvahvayhteisöllinensääntö.Juuritästä

34 Kalevalam itastalaulunnuottinakatsoVirtanen1988,149–151.

35 Kuusi1963,172.
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syystävirallinen järjestelmä– lähinnäoikeusistuimet jakirkko–pyrki

kitkemäänsiveettömätjayhteisöllistärauhaarikkovatlaulutmääräämäl-

lämuille varoitukseksi laulunesittäjälle sakon, jolla samallahyvitettiin

pilkankohteeksijoutuneita.36

Vöyrinmarkkinoilla1654pilkkalauluolilyhyempi,muttasielläivan

kohteenaolikinainoastaanyksihenkilö.37Markkinapäiväniltanamuuan

MikaelPerssonolihaukkunutporvarinvaimoKarinHansdotteriahuo-

raksijalaulanuttästävielä:

KarinKåta,KarinKåta,

pissersinastrumporvåta!

HerjaamiseenjapilkkaamiseenMikaelryhtyi,kunhäneisaanutnaiselta

viinaa ja kun tämä vielä pulikalla kasvoihin lyöden ajoi hänet ulos ai-

tastaan.Nimittelyämiesperustelioikeudessasillä,ettäKarinjaporvari

GrelsGrelssonolivatsaaneetlapsenennenkuinheidätolivihitty.Hesiis

olivatsyyllistyneetaiemminelämässäänsiveettömyydenrikokseen,mis-

tä muistuttamisen Mikael katsoi oikeudekseen. Oikeutta ei kuitenkaan

ollut,sillävirallisenjaepävirallisenkinnorminmukaankerransovitettu

rikosolimyösainasovitettujasitensiitämainitseminenolinorminrik-

komista.Pilkkalaulullehäneiedesyrittänytetsiäselitystä.38

Viipurilaisetkoululaisetpuolestaanlauloivatopettajastaan,jokamää-

räsiheidätmaatilalleenpakkotöihin:39

ViisiViipurinteiniä,

löi’tMartinuksell’heiniä,

hapankaaliakyll’syötiin,

rapataariakinjuotiin.

Pakkotöidenohellakoulupoikiaärsyttihuonoruokajajuoma.Tavallises-

tihantalkootyönteettäjäntulikestitätyötekijänsähyvin.40

Myöhemmiltäajoilta–jopa1700-luvulta–edellistenkaltaiset(lähinnä

JuhoPoukanjaMikaelPerssoninlaulujavastaavat)pilkkalaulutnäyttävät

36 Näintoim ittiinmyösLohjalla1636.KAKOLohja1636,ll2:72.

37 Yksinkertaisianelisäkeisiäpaikallisiinhenkilöihinjatapahtumiinliittyviäpilkkalaulujasepi-
tettiinSuomessaperinteisiäkaavojasoveltaen.KatsoHautala1963,607,610.

38 KAROUusikaarlepyy24.7.1654,f1.

39 Laurila1956,91.

40 VilkunaK1946,30;VilkunaKHJ1995,228–229.
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puuttuvantaiovatainakintuikiharvinaisia.ErästäKeuruulla1840-luvul-

lalaulettuapilkkavärssyäeienääedesosattusijoittaalainkenttään,sillä

lauluaolivaikeamieltääsellaisenaankunnianloukkaukseksi.Pilkkalaulu

olisyntynytsamallatavallakuinuseatedeltäjänsävuosisatojaaiemmin.

Pilkankohteeksi–tosinnimeämättä–olivalittuseurakunnanvirkamies,

jokaoliaiemmintuomittukuolemantuottamuksesta.Veisussavihjailtiin,

ettämiesolikinkenties syyllistynyt tappoon,mistähäntärikoksentut-

kinnanyhteydessäoliepäilty.41Pilkkalaulutheijastavatyhteisöllistäsuh-

tautumistaihmisyyteen,etenkinsuvaitsevaisuudenmuutosta.42

Kansanhuumorinäyttäämuuttuneenajanmyötäyhähävyttömäm-

mäksi. Esimerkiksi 1930-luvulla kerrottiin Savon puolessa kaskua, jon-

katapahtumatsijoitettiinKustaaIII:nVenäjän-sotaan.Kaskunmukaan

tuolloinolisotaväenottolautakuntatulluterääseentaloonhakemaanso-

tamieheksiJaakko-nimistäpoikaa.Kirnuamassaollutisojarotevaemän-

tä oli pyöräyttänyt poikansa hameidensa sisään ja oppaan tiedustelles-

sa Jaakkoavirittänytkirnuamislaulun:”En tiijjäj Juakkojaenj, en tiijjäk

Kuakkojaenj.Juakkoojjalakaenjjuuressapiäonpersesilemässä.”Tulkki

käänsi ilmoituksen, jotta Jaakkoeiollut tavattavissa, jakun lautakunta

menimatkoihinsa,”Juakkopiäsjraettiiseeilemaa.”43

Kehitysonymmärrettävissäsivilisaatioprosessiavasten.Kyseolipal-

joltisiitä,ettäihminentoisaaltakasvatettiinalativoimakkaampaanitse-

kuriinjakunnioittamaantoisiaihmisiä,sekätoisaaltasiitä,ettähänalkoi

irrottautua sellaisesta ajattelusta, jossa kaikki häneen kohdistettu puhe

oli ikäänkuinkonkreettista jahäntäsellaisenaan leimaavaa.44Ensinnä-

kin sanat alkoivat menettää voimaansa: ihmiseen kohdistettua pilkkaa

ei välttämättä enää pidetty konkreettisena yhteisöllisenä uhkana. Mil-

loin joku kertoi toisesta hävyttömän kaskun, vastapuoli ei sitä mieltä-

nyt ehdottomasti kunniaansa ja mainettaan pilaavaksi, vaikka olisikin

suuttunutnaurunrähäkästä ja ryhtynyt tappeluun.Kielteinenpilailuei

enääsellaisenaanvienytihmisiäkäräjille,vastaväkivaltajohtisiihen.Toi-

sekseenhävyttömänhuumorinesiintyminen liittyysuoraankiellettyyn

käyttäytymiseen. Kun tietyt asiat olivat kiellettyjä tai katseelta piilossa,

niistäpuhuttiinsitäenemmän.Tämäselittäähyvinsitä,ettähuumorin

teematovatsitoutuneetmenneisyydessäkinhyvinvahvastiaikaanjaso-

41 KatsoKohonen2000,62–66;Peltonen2006.

42 Jarrick–Söderberg1994,9–10.

43 Reinikainen1995,36.

44 Elias 1989,23–35,75;Renvall 1949,60–61, 148–156, 180–190; Jarrick 1985;Allardt 1964,4–10,
53–76;Frykman–Löfgren1983,143–145;Katajala1994,134;Katajala1995b.
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siaaliryhmiin; säätyläisten kaskuvarasto erosi kansanhuumorista, 1600-

luvunhuumori1800-luvunpilailusta jaaikuistenhuumori lastenpilai-

lusta.Kullakinryhmälläjaaikakaudellaolinormistonsa,jotavastenhuu-

morianormejarikkovassamuodossaantuotettiin.

Pilkkayhteisöllisentilantasapainottajana

Edelläkäsitellyissätapauksissanäyttäisipilailuntunnusomaisenapiirtee-

näolevan,ettäniissäeiainasuorastaanherjattutaisolvattuketään,mutta

pilkkayhteisöllisessämielessä joymmärrettiinsellaiseksikunnianlouk-

kaukseksi,ettäihmistentäytyipuhdistaamaineensaoikeudessa.Periaat-

teessakiusoitteluolisipitänythyväksyä,silläkirjoittamattomannormin

mukaanihmisiäneuvottiin:45

Älävirsistävihastu,

äläsuutusuusanoista.

Rajahyväksyttävänhumoristisenlaulunjapilkkalaulunvälilläylitettiin,

kunastuttiinrahvaankäsityksenmukaanalueelle, jostamyössai louk-

kaantua.Näissätapauksissarajanvetosopivanjasopimattomanpuheen

välilläosoittaarahvaankulttuuristaasennoitumistahuumoriinjahumo-

rististen laulujenesittäjiinyleisemminkin.Rahvaanedustaja saipilkata

milteipä ketä tai mitä hyvänsä, kunhan pilkka ei kantautunut kohteen

korviin.–Vaskivetinenpilkkalaulunlaatijajäituomitsematta,koskahän

eilauluaitseesittänyt.–Tällaisetlaulutjäivätsitenkulttuuriseenpimen-

toon,netoistuivatlähinnäkehenkäänerityisestikohdistumattomissaja

talonpoikaisenkulttuurinylieläneissärekilauluissa.Toisaaltaoikeuteen

tuotujen laulujen perusteella voi muodostaa kuvan niiden sosiaalisesta

luonteesta.Periaatteessatalonpoikaisessayhteisössäsuvaittiinjuopunei-

dennarrimaistakäyttäytymistä.Itseasiassaheiltäjopaodotettiinvallit-

sevien normien pilkkaamista, sillä päihtynyt voitiin pyytää laulamaan

pilailulauluja, jopa pilkkaveisujakin.46 Vaikuttaa siltä, että menettelyllä

45 Kuusi1963,172.

46 Lappeenkrouvissamuuanhumalainenmieslauloinimenomaanpyynnöstä”laulajuopunu
jotain”,että”NäitkösNirviNärvikäistä,syvänkuusistakäryä,petäjäistähälpietä,amputuvan
turkkilaista,julkimiehenJuntulasta,antoiMattiMaarasen…”KAKOLappeenylinenkihla-
kunta1660,jj8:12–14;VilkunaKHJ1995,229;Hyvinsamankaltaistalauluaesitettiin1840-lu-
vullaKeuruulla,siinäkeskeisenähahmonaoliMattiMaarasensijastakuvitteellinenhahmo
MattiMahikainen,jokatulkittiinMattiMahikaisenelämänkaarenperusteellaerääksivaka-
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yhteisöantoiyhden–ikäänkuinsanomisistaanpäihtymyksenperusteel-

lasyyntakeettoman–jäsenensäpuhuakokoyhteisönpuolesta.Oikeudes-

salaulajatvetosivatpäihtymykseensä,koskahekatsoivattulleensasilloin

heikkopäisiksi ja affekteistaan riippuvaisiksi. Rahvas saattoi selityksen

hyväksyä,oikeusistuinsensijaanharvemmin.47Poukka jamuutkutsua

vaille jääneetvaskivetiset tulkitsivat tapahtuneenyhteisölliseksihylkää-

miseksijasitenerittäinkielteiseksitoimenpiteeksi.Vöyrinmarkkinoilla

Mikael tunsi itsensä torjutuksi javiipurilaisetkoulupojatkatsoivat tul-

leensahuonostikestityiksi.

Juhliinkutsutuksituleminenymmärrettiinyleensäyhteisölliseksihy-

väksynnäksi.Hyväksynnänsosiaalistamerkitystäoliomiaankorostamaan

virallisen normiston luonne, sillä ylellisyysasetuksilla juhlijoiden jouk-

koarajoitettiin.Näinolikunnia-asiatullakutsutuksi,muttaolikunniaa

loukkaavaajäädäjuhlienulkopuolelle.48Toisaaltakutsuvieraantulityytyä

rooliinsajatalonantimiinsekäollakiitollinenisäntäväelleen.Orivedel-

lä1686vietetyissähäissäarvovieraan,kornetin,lähettämänämorsiamen

veliastuivierasaittaanjapyysiaitassaolevaltamieheltätuopillisenolutta

kornetille:

”Painuhelvettiin!”toivottihäirittymies.

”Älä viitsi toivottaa minua helvettiin, sillä olen kutsuvieras”, vastasi

hakija.

”Imaisepatammanperäpäästä!”jatkoimies.49

Pilkallistenlaulujenjasanontojenvastapainonaolikokojoukkokestit-

semistä kiittävää ja ylistävää humoristista runoutta, sillä vieras saattoi

odottaa kutsuttuna ollessaan täydellistä ylläpitoa. Tällaisissa lauluissa

keskeisenäpiirteenäonkiinnostavastijakirjallisellekulttuurilleominai-

sestise,ettälauluntekijäasettuiitsepilailunsakohteeksi.Esimerkiksitäs-

täteemastakirjoittavatjalauloivattunnetutrunoniekatGabrielTuderus

1700-luvunalussajaPaavaliMatinpoika1700-ja1800-luvuntaitteessa.50

Edellinenkehuiauvoistahumalatilaahauskasti:

 vaanrikokseensyyllistyneeksipaikalliseksivirkamieheksi.Kohonen2000,63–64.Katsomyös
Sihvo1989,27–28;Asplund1974,75–76.

47 VertaaRenvall1949,50–51.

48 VertaaYlikangas1976,56–59,64,80–82;Katsoryhmänhylkimänhenkilönjaryhmänvälises-
täsananvaihdostaesimerkiksiLuukko1971,468;Vilkuna1996b,85–86.

49 KAKOOrivesijaKuorevesi1686,nn7:218.

50 Laurila1956,97–98;KatsomyösSuolahti1913,64–70.
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Koskamiesonyltälatinas,

humalas,olues,paloviinas,

niinhänpyytäämaata,

päänsäkaata…

Jälkimmäinentaasyltyilaulamaankokotalonpoikaisenkansanpuolesta:

Mekunhäissäolemme,

oltta,viinaajuomas,

jakuntässäheilumme,

kyllinkystäsyömäs,

taitaisinpatarvita,

merkillistämessua,

kannunkunniaksiveisata,

sitätyhjetes.

Sensijaanaluksikutsuttajääminenjasittenvieraanisäntääkunnioitta-

maton käytös olivat myös motiivina Kokemäellä 1739 käydyssä sanan-

vaihdossa.SielläjuovuksissaollutrakuunaMikkoLustigtulimoittimaan

ylläpitäjäänsä,koskatämäeiollutpyytänythäntälaskiaispäivällisille.Rat-

sutalollinenHeikkiKeisarieikuitenkaankestitystärakuunaltakieltänyt,

vaantoihetisovinnonmerkiksimiehellepikarillisenviinaajatuopillisen

olutta.Tarjoilustahuolimattatunnelmakiristyinopeasti,ratsutalollinen

herjasirakuunaavarkaaksi,huoramieheksijakonnaksi,jollointämälöi

häntä.TappelunpuhjettuaKeisarivielähaukkuirakuunaavarkaanpojak-

sijauudestaanvarkaaksijahuoramieheksisekäkeksinimitellätätäenim-

pienhuvitukseksimuttaoikeudenmitäsopimattomimmaksikatsomalla

tavalla Paskahuusi-Mikoksi.51 Pilkkanimi oli epäilemättä häpeällinen,

ja haukkumanimien käyttö oli myös tunnustettu vallankäytön keino.52

Ruumiineritteisiinviittaavialiikanimiäelisukunimiä,kutenTavisalmella

Paskajalka,olivielä1500-luvulla.Mutta1600-luvulla,kuneritteistäpu-

humista jo pidettiin sopimattomana, siivommassa kielenkäytössä pas-

kamäkeäkutsuttiinkernaamminulkohuoneeksi,salaiseksihuoneeksitai

kansanhuoneeksi.53

51 KAKOKokem äki1739,m m 68:519–526.

52 EsimerkiksiLihatšev1994,48–54.

53 Pirinen1982,238.LiikanimistämyösYlikangas1971,183;Elias1989,226–242,261–295;Salohei-
mo1990,427.
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Mikälivierasheittäytyihankalaksi,voitiinhäiriköltäperuakutsuvie-

raanstatusjalähettäähänetmatkoihinsa.54EsimerkiksiEurassa1737muu-

antalollismiestodistajienmukaankäyttäytyiristiäisissäsiivosti,kunnes

ruokaasyötäessäoli tullut liikaaonnenmaljojanostelleeksi.Silloinhän

oli ryhtynyt pilkkaamaan muita, ensin herjaten kuudennusmiestä var-

kaaksijakelmiksisekäkääntäentakamuksensatällekäskienhaistaasitä.

Tämänjälkeenhänolipyllistellytjahaistatellutvähänjokaisellepaikalla

olleelle.Kovinkauanristiäisseurueeinarriaviitsinytkatsella.Seurueevä-

simieheltäkutsuvieraanstatuksenjaheittihänetulos.55

Samoilla seuduilla eräässä rusthollissa vietettiin muutama vuosi

myöhemminjälleenviinanhuuruisiaristiäisiä,kuinkasmuuten.Naapu-

ri-isäntä, jokakylläoli tullut juhliinkutsuvieraana,päihtyi iltaavasten

siksi runsaasti, että alkoi hänkin haastaa riitaa yhden ja toisen vieraan

kanssa.”Sinunolisisyytäkäyttäytyäsiivosti.Varsinkinkunonsunnuntai

japyhä”,kehottivatnimismiesjamuutvieraat.Kunrettelöitsijäeiottanut

neuvostavaaria,juhlienisäntäohjasihänetulosjanäyttipihallatietä,jo-

kajohtimiehenkotitaloon.”Painunhelvettiin!”ulosheitettyhuusi.”On-

kokotisihelvetti?”oivalsirusthollarikysäistä,osuiivallaankohteeseenja

sainaapurinkimppuunsa.56

Sukupuolisuuskansanhuumorissa

Kunniaa ja mainetta yhteisöllisesti loukkaavista sutkauksista enimmät

sijoittuivat teemaltaan tavalla tai toisella sukupuoliselle alueelle.57 Lut-

kaksi, portoksi, huoraksi, pesänäkiksi ja huoripukiksi haukkumisella

viitattiin suoraan kohteen sukupuoliseen levottomuuteen. Siksi pilkka

myösvoitiin tulkitakonkreettisestiniin,ettäkohdeoliharjoittanut lu-

vatonta sukupuolista kanssakäymistä, olipa asialla todellisuuspohjansa

taiei.Yksioikoisimmillahaukkumasanoillaolipilkallisiajakekseliääm-

piälaajentumia,kutenhökkelihuoratms.58Astettakehittyneempiäolivat

sutkaukset, joilla viitattiin muutoin seksuaaliseen levottomuuteen. Ne

myösosoittavatsitä,ettävirallisenmaailmanjärjestyksenjanorminmu-

kaisuudensijastatodellisuudessaesiintyisäädyttömyyttä,hyväksyttiinpä

54 KAKOLohtaja1746,rr82a:1162–1169,rr82b.

55  KA KO Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 1737, mm66: 687–690.
56 KAKOEura,Köyliö,SäkyläjaYläne1740,mm69:145–148.

57 Frykman1977,34;Bahtin1979,353–354;Roper1987;Roper1994,62;Lihatšev1994,58–70.

58 EsimerkiksiKAROUusikaarlepyy9.10.1651,16.10.1651,21.11.1651,f1.
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säädyttömyystaiei.Oleellistaoli,ettänaurullapaljastettiinseksuaalimo-

raalintoinenjasopimatonpuoli.

Turkulainen Erik Ekman oli ohittamassa rukouspäivän iltana 1654

porvari Hans Matssonin Kokenhus-nimisen talon porttia, kun hänen

päähänsäpälkähtipilkattatalonomistajaa:

”Kokenhuusonilotalo.Sinäoletkelmi jahuora.Vaimosionhuora,

kutenontyttäresikin.Oletrakentanutoikeanilotalon!”Ekmanhuusi.

”Sinä olet ennemminkin huoranpenikka kuin puhe totta”, vastasi

Matsson.

”Sinäsaatollakelmijahunsvottiennenkuinminähuoranpenikka”,

jatkoiEkmanvielä.

Sanojenkäänteismerkityksellinenkäyttöoli sukupuolihuumorissasuo-

sittua.Hyvämies-ilmaisuolihalventavajasitenironiaa,kunsillävihjail-

tiinaviossaelävänmiehenuskottomuuteentai,mikäpahempaa,parisuh-

deväkivaltaan–siismoraaliseenvastapuoleen,jolloinhyväolioikeastaan

paha.59 Aviollinen elämä, säädyllinen elämä, oli monimuotoinen; siinä

lähisukulaisten,anoppien,appien,kälyjenjalankojenläsnäolotuntuija

oli omiaan luomaan oman ironisoivan käsitteistön, joissa ydinperheen

asioihinliiaksipuuttuvatanopitjaapetmuuttuivatmuunmuassaavio-

liittopirulaisiksitai-piruiksi.Jasekinolimahdollista,ettäkeskinäisessä

sanailussavalittiinhäpäisemisenkohteeksitoisenosapuolenvanhemmat,

kernaastiäidit.Kuntoinenesitti,ettätoisenäitiolilutka,olisanomattakin

selvää,ettäsanailuntoinenosapuoliolihuorikastaihuoranpenikka.60

Sukupuolimotiivi ilmenee painokkaasti myös pilkkalaulujen sisäl-

löissä.JuhoPoukanesittämässäpilkkalaulussasukupuolisuusnäyttäytyy

häpeällisinäruumiinosina–oikeudessanemainittiinvasta’salvavenia’

-sanonnanjälkeen–jamurtautumisenavaatteidenverhoamillealueille.

Lohjalla1636veisatussasekäVöyrinmarkkinoilla1654MikaelPerssonin

laulussa senäyttäytyy suoranaisenaviittauksenaaktiiviseen sukupuoli-

suuteen.Sukupuolisuuskuuluimyöskeskeisimpiinsivilisaatioprosessin

alueisiin.61Onjokseenkinymmärrettävää,että’suoraansanottuna’ja’lu-

vallasanoen’-ilmaisujakäytettiinjulkisissatilaisuuksissajasisällytettiin

julkisiin teksteihin, mutta saman ilmaisun”Herra paratkoon” -tyylistä

59 Esim erkiksiKAROUusikaarlepyy3.3.1652,f1.KatsomyösVirtanen1988,203;Lihatšev1994,

36–37.

60 EsimerkiksiKAROUusikaarlepyy,7.1.1661,15.2.1661,o1.

61 Elias1989,226–242,261–295.
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muotoalieneekäytettymyösepävirallisessakanssakäymisessä,jopaaivan

yksityisessäpuheessa.PietariSchäferkirjoittipäiväkirjaansakuudentena

toukokuuta1709,että”tulinsyytetyksijasanoin,ettätuomioonvuotanut

piispan(s.v.)paskatuistahousuista”.62

Vaikkasukupuolisuuteenviitannutpuheymmärrettiinrahvaankes-

kuudessa tilanteesta riippuen sivistymättömäksi ja sopimattomaksi, se

kuuluiolennaisenaosanaihmistenkanssakäymiseen.Vaikuttaasiltä,että

eri ikäryhmienollessa läsnäkartettiinseksuaalistapuhetta,muttanais-

ten,miestenjaomanikäistenkeskensensijaanvoitiinaiheestakeskustel-

la.Vaikkalastenkuullensukupuolisuuteenliittyvistäasioistaeitohdittu

yleensäpuhua,lapsettutustuivatteemaanseikkaperäisesti;63hejakoivat

sittemmin tietoja omassa ryhmässään.64 Lasten ja nuorten käsitykset

tapailivat aikuisten maailmaa, ja kun ymmärrys ja kokemus olivat vä-

hänlaisia,sanailutsellaisenaanmuotoutuivatkoomisiksi.Sukupuoliseen

säädyttömyyteen liittyviä sanoja käytettiin kenties käsittämättä täysin

niidensisällöllistämerkitystä,kuten1720-luvunRantasalmella.Sielläkol-

metoistavuotiasMarjaPesonenpaimensikylänkarjanmetsäniitylle,jos-

sapaikallinensäätyläisneito,MarjanikätoveriBritaElisabetWexlinsattui

leikkimään.BritaElisabetärsyyntyihäiriöstä,löiyhtälehmääjasuuttui,

kunMarjaryhtyiajamaankarjaapoisniityltä:

”Kirottulutka!”BritaElisabetWexlinkiivaili.

”Entiedä,olettekoTehyväneitosellainen,muttaminäenainakaan

olelutka”,vastasiMarjaPesonen.

Halvennettuneitouhkasilyödä.

”Tuletännemaankiertäjä,lyönhampaatkurkkuusi!”huusiMarjaPe-

sonenuhkaajalleen.65

Lastenkinmaailmassahävyttömyydenkirjava rekisterioli tuttu,66 joten

kuvatunlainenkehityskulkunopeastipilkastauhkaavaksijatoisenlaiseksi

statustenristiriitaalapsellisessamuodossaanheijastavaksitilanteeksioli

suorastaan luonteva. Sukupuolinen alue oli siksi valvottua, että siihen

oleellisestikuuluvakunnianarkuuskiinnittyimyöslastenmaailmaan.

62 Schäfer1915,51.

63 Akatemiankonsistori11.10.,25.10.1654(ConsistoriiAcademiciAboensisäldreprotokollerII,
5–8).

64 KAROVaasa9.11.,13.11.,14.11.1691,v6/1691:344–345.

65 KAKORantasalmi1722,oo25:689–690;VilkunaKHJ2005,441.

66 VertaaFishman1982.
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Sukupuoliselle alueelle suuntautuneen puheen arkuutta kuvastaa

Vaasassa1704käsiteltytapaus.Nuori16-vuotiasrenkiSameliMatinpoika

oliollutmenossaikäistensäkoulupoikienkanssalauantaisaunaankylpe-

mään. Saunan eteistilassa seurue tapasi vaimo Marketta Ollintyttären,

jokaoliaivanilkosillaanjakiusaantunut:

”Samelionolluttekemisissänaisväenkanssajaeräältäpiialtavienyt

neitsyyden”,sanoivaimokoulupojille.

MuidennähtävästipuheellevirnuillessaraivostunutSamelikävinai-

seenkäsiksijalöitätä.

”Sen,mitäsanoin,sanoinvainirvaillakseni”,huomauttiMarkettaja

pyysisaadajatkaapukeutumistaanrauhassa.

”Olethäpäissytkunniani”,vastasiSamelitähän.67

Oikeudessaeikyettyedespuhumaannaisenalastomuudesta ilman,et-

tä siihen olisi liitetty asian likaisuutta lieventävä ’salva venia’ -ilmaisu.

Jospojat vieläpitivätnaisenalastomuuttaosapuilleen luonnollisena ja

saunaankuuluvanaasiana,heistäpilkattueipystynytsulattamaannaisen

ilkikuristajavarsinharmitontasutkausta,vaanhänmielsisenvoimak-

kaasti kunniaansa tahraavaksi. Vaikka pilkassa viitattiin mahdolliseen

rikokseen,eikukaanmuupojistaottanutsutkaustaniinvakavasti,että

olisikertonutasiastarikoksenaviranomaiselle.Siltipojanolivarmistet-

tava,etteiperättömiäjuorujaolisilähtenytliikkeellejatahrannuthänen

mainettaan,japalautettavakunniansaoikeusteitse.Pelkonaoli,ettähu-

moristinen pilkka johtaisi huhuun sukupuolilainsäädännön vastaisesta

toiminnastajasitäkauttasyytteeseen.

Useintutkimuksessaväitetään–jaaivankestämättömästi–,ettäsu-

kupuolisenalueenhuumorikohdistuiharvoinmiehiin.68Ontotta,että

sukupuolisuuteenliittyvähuumoriuseamminkohdistuinaisiin,69mut-

tatämäeitarkoitasitä,ettämiehiäolisiharvoinpilkattu.Sukupuolisen

siveellisyydenvarjeluoli tärkeäasianuorillemiehenaluille,mitäedelli-

nentapausosoittaa,puhumattakaanavioliitossaelävistämiehistä.Vähän

vastaavalla tavalla kuin Marketta Ollintytär, virnuili ilmajokinen Han-

nu-niminenmies1640-luvullatuttavalleenHeikille,jokaolitullutlainaa-

67 KAROVaasa1704,v13:138–140,156–158,167–169,174–178,186–189,192,195,314.

68 VertaaesimerkiksiGowing1993,2.

69 Naistenvälisessäseksuaaliaiheisessanimittelyssäpuolestaankäytettiinkernaastieläinaiheita,ku-
tenkiimakarhua.Karhuedustitoisaaltakaikkivoipaaäitihahmoa(puhtoinenemoinen).KAKO
Eura,Köyliö,SäkyläjaYläne1727,mm56:56–57;Mäntylä1969.
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maansuolaajajuopottelemaan.Keskenilottelunisäntäolikäynytulkona

janähnytsielläHeikinpiian,jokaolitullutisäntäänsähakemaan.Tästä

hänsisääntultuaanmainitsiHeikille,jokaviestistäsilminnähdenilahtui.

”Josvaimosiolisitullutsinuanoutamaan,etsinäolisinytnoiniloiseksi

tullut”,HannuilkkuilähtöätekevälleHeikille.”Mitähänpuuhaasinulla

onpiikasikanssa?”70 Sutkauksenmyötämennytmaineolipalautettava

oikeuskäsittelynavulla.

Seksuaalisuusolikunnianjamaineen,ylipäätäänsäädyllisyydenher-

kintäjahaavoittuvintaaluetta.Siksipäseksuaalihuumorissaesiintyimyös

kekseliäämpää ja tilanteenmukaista huumoria. Lohtajan talvikäräjillä

1746käsiteltiinjuttua,jossahuhuillaolitärkeäasema.Kaksipalveluksesta

eronnuttajaitsensähumalaanjuonuttakersanttia,LenhoffjaKrook,saa-

puivatjumalanpalveluksenjälkeentaloon,jonneolikokoontunutjoukko

kirkkoväkeä.SisäänastuttuaanLenhoffhavaitsisotamiesSpringbergin:

”Oletkossesinä,jokaoletjulkisestiväittänytjalevittänythuhua,jotta

tyttäreniaikoonaidaPekkaTuliniemen?”

Springbergmyönsi.

”JostämänjälkeentuletPekkaTuliniemenkanssatalooni,nuijinsi-

nut,Tuliniemenjatyttäreni!”uhkasiLenhoff.

”Mikäliethaluaanaittaatytärtäsi,voitripustaahänetylösaitantap-

piin,kolohanhänelläonsitävartenjoentuudestaan,”Springbergto-

kaisitähän.

Läsnä olevien yrittäessä hillitä nauruaan Lenhoff syöksähti raivoissaan

kohtiseinälläriippuvaakirvestä,jokakuitenkinehdittiinpiilottaaennen

kuinkersanttisaisenkäsiinsä.Kuntapaustakäsiteltiinoikeudessa,nimis-

mies huomautti, että Springberg oli tunnettu rääväsuu ja pilkkakirves.

Nimismieslisäsivielä,ettämiesolisamoillakäräjilläsyytteessäherjauk-

sesta,koskaolikutsunutjuurikolmattakertaakuulutuksiaanseurannut-

taLiisaTuliniemeätäydeksihuoraksi.71

70 KAKOIlm ajoki1645,rr6:46–47;Mäntylä1969,72.

71 KAKOLohtaja1746,rr82a:1140–1155.
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Lyhytsanaisuus,vastavuoroisuus
jakeskinäisensuhteentasapainotus

Juho Poukka oli pilkkanut Saara-piikaa siitä, että hänellä oli ruumiin-

vamma.Tällainenpilkkaolijulmaajaenimmäkseenyhteisösuhtautui-

kinhaukkumiseenkielteisesti–erityisestisamaistumiskyvynmuuttues-

sa sosiaalistumisen myötä. Ruumiinvammasta kärsiville oli vanhastaan

olluttapanaantaapilkallisialisänimiä,muttanämäkuuluivatetupäässä

keskiajan ja uudenajan alun ihmisten nimittelyvarastoon. Esimerkiksi

Ruovedenpitäjänräätäliäkutsuttiin1600-luvullavammansavuoksiPuu-

jalka-Jooseksi.72Lisänimellisiäihmisiäonollutmyöhemminkin.Tällöin

nimet on yleensä varattu yhteisön hylkimille ihmisille, ei psyykkisiltä

ominaisuuksiltaannormaaleiksimielletyilleyhteisöntäysivaltaisillejäse-

nille; heikkomielisyys oli kelvollinen syy antaa jollekulle lisänimi, ruu-

miinvammaeiniinkään.73

Vähäpätöisiltäkinvaikuttavatnimittelytjohtivatensintappeluihinja

sittenoikeudenkäynteihin.Lapualaisettoveruksetolivatasettuneeterään

pyhäpäiväniltana1699vierekkäinmakuullejatällöinirvileukapilkkasi

toistasanoen,että”oletmenossanaimisiinVeisu-Maijankanssa”.Toinen

eikestänytMaija-nimisenmorsiameentaipumuksiinkovaäänisenälau-

lajanakohdistunuttatölväisyä.74

Varsintavallistapilkkaaminen(herjaaminen)oli,milloinjokuyhtei-

sönjäsenistäoliaiemminsyyllistynytrikokseen.MikaelPerssonkinvetosi

pilkkansa kohteen rikolliseen menneisyyteen viritettyäänVöyrin mark-

kinoillahäpäisylaulun.Kunihminenolirangaistuksensakärsinyttaisak-

konsamaksanut,eirikoksestaperiaatteessasaanutenääpuhua.Lakiaei

kuitenkaanainakunnioitettu,eikätoisen ihmisenpuhdistumistarikok-

sestaan.NiinpäesimerkiksiUudessakaarlepyyssä1650muutamamiesoli

hoitamassayöllävahtivelvollisuuksiaan.Rengiteivätolisihuolineetjouk-

konsa Jakob-nimistä miestä ja ilmaisivat asian tylysti. Toinen rengeistä

viittasiilkeästipilkatenJakobinaiempaanrikokseen.Niinsukeutuitappe-

lu,jonkaeräshuomautusonensiarvoisentärkeäjamerkityksellinen:”Siitä

minuaonrangaistu.Siitäsinuneipidäminuarienata”,Jakobmuistutti.75

Lähesyhtäuseinkuinentinenrikosmyösihmisenyhteisöllinenstatus

liitettiinhänenhaukkumanimeensä.Tällainen’sikojenjakoirienpapiksi’

72 Jokipii1959,291;Lam berg1998,62;Ferm –Sandberg1998,54–57;Ferm 1995,70–76.

73 VilkunaKHJ1996d.

74 KAKOLapua1699,ss21/kk:269–270.

75 KAROUusikaarlepyy4.11.1650,f1.
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tai’sikojenjakoirienkirkkoväärtiksi’nimittäminenvahvistaaperinteistä

käsitystähaukkumasanojenkonkreettisestaluonteesta,niidenmieltämis-

täosaksi ihmisenpersoonaa.KeuruunkappalainenJohanHorteliusoli

1690yhtähuolissaanjavihoissaanlautamiehenhaukuttuahäntämuiden

kuulleenjuurisikainjakoirainpapiksikuinlautamies,jotakappalainen

oliviikkoaaiemminnimitellytsikainjakoirankirkkoväärtiksi.Samaista

kappalaista epäili taidoissaan kyvyttömäksi myös eräs talonpoika, joka

huomautti,etteipappikirjettä toisestaerota, jahaukkuivieläkelmiksi.

Pappikäskisilloinjättääkirjeenjollekintoisellelukutaitoiselle,vetitalon-

poikaahiuksistajasylkipävieläsilmillekin.76

Kunjokuryhtyihaukkumiseen,kohdevastasiyleensäsamallamitalla.

Näinolietenkinherjaamis-jasolvaamisjutuissa.Vastavuoroisuushauk-

kumisessailmeneemyöstoisin,jokseenkinsamaantapaankuinsivilisoi-

tuvassayhteiskunnassa,kunlapsiakasvatettiinpoistoistenpilkkaamises-

tatorumalla,että”jokatoistahaukkuu,itseon”.77

Menneisyydessä samankaltainen tapa kuului aikuisten puheeseen.

Lappeenrannassa1736lääninsihteeriJakobPrintzolikutsunutjuovuksis-

saolluttakauppiasNilsSödermarkiahunsvotiksi:”Se,jokaminuahauk-

kuuhunsvotiksi,onitsekaksinkertainenhunsvotti”,vastasiSödermark.78

Nurinkurinennaurunmaailma

JuhoPoukanhäpäisylaulussakarnevalisoivatapakäsitelläasioitailmenee

parhaitenkohdassa,jossalaulajapilkkaapappinsamessuääntäjanimis-

miehensä aivottomuutta. Eurooppalaisessa humoristisessa kansankult-

tuurissa keskeisenä käyttövoimana olikin maailman karnevalisoiminen

elivakiintuneenmaailmankuvanjatunnustettujenrakenteiden,hierar-

kioiden ja arvostusten kääntäminen päinvastaiseksi. Pilailussa eliittiin

kuuluvat esiintyivät narreina, papit olivat kotoisin helvetistä sekä rah-

vaanmiehetja-naisetmainittiinherroiksijarouviksi.79

Orivedellä 1681 kornetti ja talonpoika kiistelivät erään maatilkun

omistuksesta.Kunkornettiyhtenäpäivänäsattuitulemaansamallepai-

76 Renvall1949;KAKORuovesi,Keuruu,ÄhtärijaVirrat1690,nn7:1443–1453;KORuovesija

Keuruu1693,nn10:482–484.KatsomyösKatajala1994,148–149.

77 EsimerkiksiPellosniemenkäräjät28.7.1564,SuomenvanhimmattuomiokirjatI,202.

78 KAROLappeenranta1736,y7:74–77.

79 Burke1983,178–196;Alho1993.VertaaThompson1996;Forslin1974,79–87;Lamberg1998,
63–67.
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kalletalonpojankanssa,talonpoikamullistimaailmanjärjestyksensinut-

telemallatulijaa:

”Sinä!”talonpoikahuusi.

”Paholainenkunnioittaasikojaan,minäen.Minuaet saakutsuasi-

nuksi!”kornettihermostui.

”Sinäetolemikäänkristittyihminen.Sinäoletpiru.Sinäetoleosal-

linenpyhästäkasteesta,vaanoletsaatananluomusjasaatananluon-

toa!”jatkoitalonpoika.

Harvemminpuheessa loukattiinJumalaataimajesteettia.Lainmukaan

nekuuluivatkinrikoksiin,jotkaperiaatteessasovitettiinkuolemalla.So-

danaikana1650-luvullaJoutsenossaperinnönjakotilaisuudessaselvitys-

miestentyöhönpettynytratsutalollinenryhtyiperäämäänoikeuksiaan.

KUVA10.Keskiaikaisessamaanlainkäsikirjoituksessapappionsaarnaava

kettujaseurakuntalaisetketunruokaa(CodexAboensis,36).Tällainentapa

jatkuimerkittävänähuumorinmuotonakulttuuristenjayhteiskunnallisten

muutostenkin jälkeen.1800-luvunyhteisössäpappimainitaanpilkallisesti

perkeleenkarhuksi.80

80 Kohonen2000,70.
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Selvitysmiehettyynnyttelivätriehumaanryhtynyttämiestäselittäen,että

heolivatkuninkaanasettaminavirkamiehinäoikeuttajalakiatoteutta-

massa,koskakuningasitseeipainavampienjakiireellisimpienasioiden

–kutenkäynnissäolevansodan–vuoksikaikkialleennätä.Ratsutalol-

linen suuttui ja syyllistyi puheessaan majesteettirikokseen lausuttuaan:

”Kuningaskosmeilläon?Hänonmontaviatontapäätämestannut.Ku-

ningasonyksinarri,kukahäntäkäskitappelemaan!”81Tässäratsutilalli-

nenkäänsivallitsevanmaailmanjärjestyksenkertakaikkisestipäälaelleen

mainitessaankuninkaannarriksi.

Pahiten koetelleet asiat, sodat ja verot kirvoittivat tuskastuneiden

ihmisten suista säädyttömyyksiä, levottomuuksia japeräti ankariksi ri-

koksiksi katsottuja lausuntoja, ja puhunnan kohteet sijoittuivat siihen

joukkoon, joka katsottiin vastuulliseksi koettelemuksiin. Nurinkurinen

huumoriolisekinuseinkeskeisessäasemassa,eipäkysemuutoinoikeas-

taanolisikaanollutmajesteettipilkasta.Huumorissavastakkainasetettiin

kurjuuteentuomittukansajahelppoaelämääviettävähallitsijataihallit-

sijaanverrattavaylimys.Vaasassa1655vähäkyröläinentalollinenTuomas

LaturitokaisikreiviGabrielOxenstiernasta,”Parempinytonpalvellaisoa

furstiaVenäjälläkuinRuotsinkreiviä,seperkeleenjäsen.”82

Ontietystiluultavaa,ettävarhaistapoliittistahuumoriaviljeltiinlaa-

jemminpienissäseurueissajaettätuomionankaruudentähdenhuumori

harvemminjohtijulkiseenkäsittelyyn.Tyypillisestihuumorijättijälken-

sälähteisiinsilloin,kunläsnäolimajesteetin(so.kruunun)edustaja,kun

humoristi äityi vihassaan pilkkaamaan näitäkin tai kun häntä ei saatu

rauhoittelemallajalieventävällähyväntahtoisellahuumorillarauhoittu-

maan.NäinolikäynytmyösedelläkerrotussaJoutsenontapauksessa.

Tilaisuuksiahuumorillepiisasi,silläkansankustantamiasotiakäytiin

tavantakaajatalonpoikienmaksettaviksilankesialituiseenuusia,ylimää-

räisiäjatilapäisiäveroja.Eräställaisistaolikansanperinturhanaikaisena

pitämäkruununprinssiGustafinjaprinsessaSofiaMagdalenanvihkiäisiä

vartenkerättyhäävero.Kangasniemelläjäykkäniskaiseksijakiukkuiseksi

tiedettyjarujostiontuvatalonpoikaMikkoPynnönenoliniintuohduk-

sissaasiasta,jostauseinolirahvaankeskuudessanuristu,ettäverotustilai-

suudenallasyksyllä1766hänilmanalkoholinherkistäväävaikutustatuli

laukaisseeksimielipiteensäjulkisesti.Hänenmukaansamoistenhäävero-

jentakiaraatamiseentalonpoikienolisituskintarvinnutryhtyä,mikäli

81 LappalainenJT1972,77,241.

82 KatsoAlho1979,28–30;Katajala2005,65–68.
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prinssi olisi valinnut vaimonsa valtakunnan sisältä. Ilkikurinen majes-

teettipilkkamuistuisanastasanaanmuutamanläsnäolleenmieleenvielä

oikeuttakäytäessä1774.NäidenmukaanPynnönenoliparkaissutkovalla

äänellä,että”eihänperkeleolisihuoriaSuomestavienytilmanDanni-

markistaetsimättä.Jajoseimuitaolis’löytynyt,olisihanollutHolopai-

senSofiaMikkelissä”,jokaolisitenkruununprinssinmorsiamenkaimaja

laajaltikevytmielisyydestääntunnettuyleinenhuora.83

Jumalanpilkansuhteentilanneoli samankaltainen,silläuseimmiten

siihenjohtivatpainostus,verotjayhteiskunnallinenpakkojayhtäusein

läsnäolikirkonedustaja,pappitailuottamusmies.Muttaeräissäsuhteis-

sapilkkaerosi edellisestä.Nimittäinkansa tunsipyhät tekstitkirkoissa

ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa luettuina sekä rukoiltuina. Ja koska

kirkollinentapa-jatekstivarastoolikarttuisajalaaja-alainen,semahdol-

listimyösmonipuolisetjamonimielisettekstienkäytöt.Jumalanpilkkaan

syyllistyiesimerkiksi 1690Ulvilanentinen lukkari, joka tavallaanparo-

dioikirkollistakäytäntöä:

”Vanhamuori,tahdotkosHerranpäivilleeliehtoollisellejaöylätille?”

hänjuovuspäissäänjaseuruettanaurattaakseenkysyieräältänaiselta.

Nainenpitikysymystäsopimattomanajayhteisöllistähäpeäätuotta-

vanapäihtyneensanailunajavastasimiehellesamallamitalla.

”Mikäs öylätinjakaja sinä olet? Minulla on kylläkin sielunhoitajani,

jokavoiehtoollistaantaa!”

”Minäannansinunruumiisees’jasieluus’Perkeleenpiinanjavaivan”,

sanoilukkariottaessaanJumalanaseman.84

Käänteinen maailma oli yhtä humoristinen kuin sukupuolisuuden ja

eritteidenmaailma,jasiksioliperätiluontevaa,ettäpieru-javarsinkin

seksuaalihuumoriliitettiinosaksikäänteistämaailmaa.Tällöinniitä,jot-

kaviranomaisinavastasivatsukupuolisiveellisyydentoteutumisesta,ku-

vattiin ironisoiden vastapuolikseen. Käänteisessä maailmassa papit, ni-

mismiehetjaheidänperheenjäsenensäolivathuoripukkejajahuoria.85

Edellisenkaltainen rikoksilla vinoilu kuului myös muuhun lain- ja

oikeudenmukaisuuden valvojia, herroja, viranomaisia sekä kurittajia

83 KAKOKangasniem i1774§25,34,Suur-Savo/JuvajaKangasniem i2:141–142,146–147;KA

VHO1775,Di10:48;Manninen1953,171–172;VilkunaKHJ2005,493.

84 KAKOUlvila1690,mm20:334.TavallisestajumalanpilkastakatsoVirrankoski1973,700–701
jaerityisenkarskistajumalanpilkastakatsoVilkunaKHJ1996d,237.

85 EsimerkiksiKAROVöyri1699,ss21:519.
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koskevaan karnevalistiseen huumoriin. Varkaaksi ja kelmiksi haukku-

minensisälsityypillisestiviittauksensiihen,ettäpuheenkohdeolitosi-

asiallisestisyyllistynytrikokseen.Silloinkunpilkankohteenaolirahvaan

varoineläväviranomainen,vouti,nimismies,pappi,lukkaritaiupseeri,

varaspuheetsiirrettiinnurinkuriseenmaailmaan.Niinpäkansanomaisen

pilkkasanastonrepertoaariinkuuluivatmuunmuassavarkaastajohdetut

kruununvarasjakirkkovaras,joillaepäilemättäviitattiinsiihen,ettäkoh-

teenkädetolivattukevastipilkkaajantaskuissa,kukkarossajakirstussa.86

Uudessakaarlepyyssä 1655 entinen lukkari JakobOlofsson raivosi raati-

miesHansAnderssonille,jokaolihenkiverontarkastuksessailmiantanut

lukkarinsokeanpojanjaliiannuorentyttären:”Sinäoletkruununvaras.

Sinäoletpaljastanutväkeäjatulet istumaanhelvetissäetkäoikeudessa.

Piruherättiminut!Enkämukaoleaivanyhtähyvämieskuinsinä,joka

revitmeitäraastupaankuinkoiria.”87

Lyhyetsutkauksetolivatpuhtaimpiaherraluokanstereotyypittämisiä:

’kelmi’ja’varas’antoivatsiksipaljonmahdollisuuksiamiettiä,mitäkaik-

keaherrattekivät.Nämänimityksetolivattietystihelpostisiirrettävissä

kaikkiinvouteihin,pappeihinjamuihinvastaaviinpokkuroitaviin.

Samaanlajiinkuuluivatmyöstalonpoikienjanäidenluottokauppiai-

den välisiin suhteisiin viitanneet sanailut, joissa nyljetyksi ja petetyksi

itsensä tunteva talonpoika avasi suunsa ja haukkui liikekumppaniaan

varkaaksi.Vaasassa1770-luvullamuuanmieslaajensipilkkaansajatotesi

kauppiaankelmiksi,nylkyriksi,hunsvotiksi,petturiksijavarkaaksi.88

Käsittääkseenpilkansyvemmänhumoristisenluonteenontarkastel-

tavamuitanurinkurisenmaailmanpilkkasanoja.Varkaaksi jahuoripu-

kiksihaukkumistaeivälttämättätarvitsisiymmärtääpilkaksijakunniaa

loukkaavaksihuumoriksi,muttatästätosiasiallisestionkyse.Nimittäin

aivansamallatavallaihminentunsitulleensaloukatuksitoisenlaisistakin

sanoista–niistä,joissasääty-yhteiskunnanankaraajärjestystäkäytettiin

halventamismielessähyväksijajoissaalhaisetolivatylhäisiäjaylhäisetal-

haisia.Uudessakaarlepyyssäraastuvanoikeudenistunnossa1660raatimies-

täpilkattiinkutsumallatätäloiseksi,japilkkatietystisattuikipeästi.89

Mikälisäätyläisetpilkkasivattoisiaan,hetapasivativatakumppanei-

taanrahvaaseenkuuluviksi.KandidaattiAndreasWanochius tuliKark-

86 Esim erkiksiKAKOVähäkyrö1697,ss19:392–394;KOVähäkyrö1699,ss21:273–274.

87 KAROUusikaarlepyy24.1.1655,f1.

88 VMAROVaasa1773§3,Ca55.

89 KAROUusikaarlepyy27.8.1660,o1.
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kuun tapaamaan kappalainen Johan Rajaleniusta heinäkuussa 1678 ja

tervehtitätäasiaankuuluvasti:

”Wanochius on pelkkä seppä”, alkoholista iloiseen humalaan tullut

Rajaleniushuikkasikumppaneitaanhuvittaakseentakaisin.

TästäWanochiuseihermostunut,eikävieläsiitäkään,kunRajalenius

jatkoipilkkaamistaanWanochiuksenastuttuasisään.

”Minäolenkappalainen,sinäpäetolekaan”,Rajaleniusmahtaili.

Keskustelun jatkuessa kandidaatti alkoi piikitellä kappalaista tämän

alkoholinkäytöstä.

”Tarkoitatkosinä,ettäminäolenkuinsetäsi,Lempäälänkappalainen

Tuomas?”Rajaleniuskysyipiikittelijältään.

”Etkösittenolesellainen!Vaikkahäntuleeheikoksijuopuessaan,hän

kuitenkintietää,milloinonjuonuttarpeeksi”,Wanochiusvastasiky-

symykseen.

TällaistanenäkkyyttäkappalainenRajaleniuseisietänytvaanyrittikarata

Wanochiuksenkimppuun.Läsnäolleetestiväthyökkäyksen,jolloinRaja-

leniuskiinnipidettynähaukkuiWanochiustakelmiksijakoiraksi.90

KentiestyypillisinSuomessapilailuntaipilkanoikeuteenvienyttapaus

olisellainen,91 jossapäihtynytrahvaanmiesvoimiensatunnossa–usein

johäpeärangaistustakärsivänä–käskiherrojapalvelemaanitseäänkuin

palkolliset ikään.Eurassa1730-luvunlopullatalollisenkunnioitusmaa-

viskaaliakohtaanpäättyinäidenneuvotellessayhteisenrajansakulusta.

”Minäkyllätunnenrajan,oletpasinäsittenviskaali,voutitaikkaitsepiru.

Minätodellakintiedänrajojenkulun,enkunnioitavoutia,viskaaliaenkä

piruakaan!”hänhuudahtiviranomaiselle.92

Orivedenkäräjillä1684metelöinnintakiahäpeäpuuhunsijoitettuJu-

hoPitkäjärvimelskasiedelleenjatekisamallaluutnanttiMårttenUlffin

naurunalaiseksi.”Ulff, hae minulle ruokaa ja olutta taikka 7000 pirua

tuleenoutamaansinut!”Pitkäjärvihuusi.93

Samalla tavalla rahvaanmies käänsi maailman ylösalaisin Ilmajoen

käräjillä1651esittäessäänjalkapuustakelmeiksijavarkaiksiherjaamansa

tuomarin ja voudin ikään kuin itseään alempiarvoisina palvelijoinaan:

”Hankkikaapajuotavaa,voutijatuomari,kelmitjavarkaat.”94Herratoli-

90 KAKOTyrvää1678,nn5:310–312.

91 Katajala1994,143–146.

92 KAKOEura,Köyliö,SäkyläjaYläne1738,mm67:216–218.

93 KAKOOrivesijaKuorevesi1684,nn6:1589–1599.

94 Mäntylä1969,129.
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vat herroja, iljettäviä eläjiä, joista kaikki olivat samanveroisia.Vöyrissä

1724 Orisbergin rautaruukin vasaraseppä ilkkui koko yhteisön kuullen

esimiehelleen,kirjanpitäjäFredrikTeelille,ettäaikoiantaatälletuhatpi-

ruajavarmimmanvakuudeksimyöskaikillemuillekinherroille.95

Herravihainenkunnianloukkaaminenveipilkkaajanoikeuteen,mutta

herravihaistahuumoriaviljeltiinmyöskirjallisuudessa.Perätirunolliseen

muotoonsaatettiineräänikääntyneenkorkeanviranomaisenolemusja

tavatjaveromaksavanryhmännäkemyssiitä,minnemaksutmenivät:

TunnenJakobFincken,ikämiehen,

vanhankruununvarkaan,

jokaoppineestitaitaakonstitkonnan.

Hänmestarillisestitaitojansakäyttelee,

silläoppejansapitääharjoittaa.

Siksihänkaiketpäivätrosvoaa,

jasilläkeinoinitsensäelättää.(suom.kirjoittaja)

Viranomaistenherjaaminenjuurikelmeiksijavarkaiksioliyleistä,usein

heidät mainittiin myös koiriksi ja hunsvoteiksi.96 Jääsken kirkolla 1698

Jäppinen-niminen mies ryhtyi pilkkaamaan saattamaansa luutnanttia,

koskatilanneoliotollinenjakuulijoitapaljon.Hänhaukkuimiestäkai-

kenrahvaankuullenvanhaksisikakoiraksi,kelmiksijahunsvotiksi.97Sak-

kolassapuolestaan1669muuanmiessanoiastuessaanpirttiin:”Antakaa

tilaahunsvotit,kruununmiehet!”Pilkkaolitarkoitettuensisijassakruu-

nunviranomaistenhalventamiseksi,muttasamallairvileukaosoittipir-

tissämajailleilleolevansavähintäänheidänveroisena–elleiparempikin.

Pilkkaosui.”Minäolenmyöskruununmies,haistatakamustani”,vastasi

moisestapilkastaloukkaantunutlautamies.98

Myös papisto muodosti pilkattujen joukossa ryhmän, jota kirkon

alemmat viranhaltijat kernaasti puolustivat. EsimerkiksiVirroilla silta-

voutiTuomasBöökolimennytkirkonmenojen jälkeenelokuussa 1700

aurinkokellostatarkastamaanaikaajasanonutlukkariYrjöHeikinpojal-

le:”Joonaikaryypätäjalyödäleikkiä.”Leikiksieilyöty.Miestenvälille

syntyiriita,kunsiltavoutiolihuomauttanutlukkarille,etteitämäsenpa-

95 KAKOVöyri1724,ss38:606–622.

96 EsimerkiksiKAKOLängelmäkijaKeuruu1726,Sääksmäki2:306–307;ROEnköping2.3.1582
(Enköpingsstadstänckeböcker1540–1595,203);Katajala1994,143,148.

97 KAKOJääski1698,jj34:339.

98 KAKOSakkola1669,gg1:521;Mäntylä1969,199.
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remminkuinkirkkoherrakaanolluthoitanutosuuttaanyleisestä tiestä.

”Kirkkoherraonparempikuinsiltavouti,”lukkarivastasi.Siltavoutisuut-

tuijahaukkuilukkariakelmiksi.99

Herrojenmahtailuaeisiedettyeikäetenkäänsäätyläisiä,jotkaverot-

tamisen,määräilemisenjaomanrahvaanomaisenelämäntapansajälkeen

julkesivatrahvaanmiehiätai-naisiamoittia.100 ”Nimismiesjakappalai-

nenovatkotoisinhelvetistä”,päihtynyttalollinenAndersJohanssonväitti

Kemiössä1749.101

Karkussa1680-luvullamuuanvaimohaukkuipitäjänapulaista,Mikael

Maxmontanusta kunniattomaksi ja saastaiseksi sekä päälle päätteeksi

käskitämänvanhannahjuksennuollatammanperäpäätä.102Eurassa1640

päihtynytkappalainenolihaukkunuttalollisenvaimoa.Talollinenpuo-

lustivaimoaanjakutsuikappalaistakonnaksi,taitamattomaksikoiraksi

japesänäkiksi.103

Helpostipilkan japilailunkohteeksi soveltuivatherraluokastaeläk-

keellesiirtymisentaileskeytymisenseurauksenalähesrahvaantasolleva-

jonneetmuttasamallastatuksestaanjaaiemmistaoikeuksistaankiinni-

pitäneet.Toisaaltavahingonilopurkautuikostavanapilkkana,jatoisaalta

statuksensa menettäneitä halveksittiin siksi, että he pyrkivät käyttäyty-

määneliitillevaratullatavalla.Tätärahvaseienäähyväksynyt, jatähän

pilkassauseimmitenmyösviitattiin.Entisenkruununvoudinvaimoni-

mittelituomiosunnuntainkirkossa1689erästävaimoavanhaksipöhkök-

si,ajelukseksijahoukkioksi,koskakatsoi,etteinaisenpaikkaollutsamas-

sapenkissä,missähänarvovaltaisenaistui.Kimpaantunutnainenvastasi

tälle,ettätämäolivanhanvaivaisenfoutipaskanemäntä.104

SääminkiläinenJaakkoImmonenpuolestaanpilkkasi1673tuomarin-

veroakeräämääntulluttaleskiElisabetMatsdotteriakysyenpaikallaol-

leilta:”Eiköhänelläolemuutasyötävää,onkosetullutpaikkaamaansäk-

kejään?Köyhdyttääköseminutniinkuinmiehensä…sesielunmyöjä.”105

Suoranaisia haukkumasanoja toisen kunnianloukkaaminen tai hal-

ventamineneiedellyttänyt.Monestirahvaanmiehenherravihapurkautui

99 KAKORuovesijaKeuruu1700,nn8:1489.KatsoKatajala1994,149–151.

100 VMAROKokkola12.7.1738,Ca21:116–117.

101 KAKOKemiö1749,cc66:1261–1264.

102 KAKOKarkkujaMouhijärvi1680,n5:269.

103 KAKOEura1640,mm5:61.LaihialainenseparatistiAnnaSipintytärpuolestaankutsui1750-
luvullapitäjänapulaispastoriapahanhengenmätimahaksi.Österbladh1938,101.

104 KAKOLappi(Tl.)1689,mm19:142;Savossanaapuriherjasi1500-luvullakirkkoherranrou-
vaaperätiemähuoraksi.Pirinen1982,518.

105 Saloheimo1990,424.
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vähäisempäänherrasväkeen, joskusjopasiihenjoukkoon,jostaolikas-

vamassasäätyläistöä.Esimerkiksivaasalaistakovastijuopunuttaräätäliä

ärsyttimarraskuunalkupäivän1691aamutunneillavastaankävellytkou-

lupoika.”Mistä tämämonsieurolikotoisin?”räätälikysyikoulupojalta

osoittaakseenstatustenvälistäristiriitaa.Kunpoikaeiymmärtänyträätä-

linpuheeseenliittyvänivaajauhkaaeikäluikkinutkarkuunvaanvastasi

rehellisestiolevansavähäkyröläinen,pieksiräätälikoululaisenpahanpäi-

väisesti.106

Herroittelumotiiviilmeneemyöstapauksesta,jotakäsiteltiinLaitilan

jaPyhämaansyyskäräjillä1737.Oikeustoimiinjouduttiinryhtymään,kun

sotilaan leskiolikutsunutkäräjätalonpihamaallekerääntyneenkäräjä-

väenkuullenjanäidenhuvitukseksisiltavoutiahalventavastiherraksija

sittenvielänauranut,etteisiltavoutihäneltäsaa.KirkkoväärtiPukkianai-

nenoliedellisenäpäivänäjoehtinytherjatakirkkovarkaaksi.”Hirsipuu

eiolekaukana,sinnePukkiripustetaan”,hänjatkoiseuraavanapäivänä

sanailuaan.Tämänjälkeenhänolivieläkääntynytrovastipuoleen.”Hän

nylki minut viime keväänä, mutta minäpä nyljen herra rovastin tänä

vuonna”,hänsanoirovastille.107

Ruovetisennälkäiseksijääneensotilaanpilkkasanoissataasenyhdistyi

sekä vertaisasema kyvykkyyden muodossa että esimiehisyys ja sen vas-

tinparinairtolaisuus,kunhänsamankomppaniansoittajallesanoi1691:

”Olet sinä minun väärtini. Et sinä vahdissa mies löysä ole, mutta syöt

kruununmuonahinkan.”108

Tyypillisimpiä herjattuja olivatkin rahvaanmiesten arvoisinaan pi-

tämät,muttaherrojenmääräyksiä toimeenpanneet luottamusmiehet ja

yleensäalemmatviranomaiset,nimismiehet,jahtivoudit,kyytirättäritse-

kälukkarit,tarkastus-,lauta-jakuudennusmiehet.EsimerkiksiVirroilla

talvisessavuoden1688veronkantotilaisuudessametelöinyt,viranomais-

tentöitäestänytjakruununvoudinulosajamaAnttiPuntanenkiivailita-

luttajalleen,kuriiriHeikkiKekkoselle:”Aiotkossinävoudinvirtsaminut

taluttaaulkosalle.”109PilkallaanPuntanen ilmaisi selvästinäkemyksensä

herrojenpalvelijoista.

VastaavastisäkyläläinenJaakkoJyriänpoika,jokanukkui1701kirkossa

humalaansa,huusiherättämääntulleellevoudinkirjurille:”Sinänahka-

turkki-Mauno,mitäsinäminuaherättelet!”NahkaturkillaJaakkoviittasi

106 KAROVaasa1691,v6:334–336.
107 KAKOLaitilajaPyhämaa1737,mm66:736–738.

108 KAKORuovesi,Keuruu,ÄhtärijaVirrat1691,nn8:280.

109 KAKORuovesi,Keuruu,ÄhtärijaVirrat1688,nn7:700–710.
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voutiryhmään ja sakastissa ripityksen saatuaan hän vielä jatkoi:”Olen

minätuollaisiamiehiäennenkinnähnyt.”110

Pikkuvirkamiestenjatavallistenrahvaanmiestenvälinenristiriitaoli

myös ikäsidonnaista. Nuoremman pikkuvirkailijan keikarointia van-

hemmatitsetuntoisetmieheteivätsuvainneet.Lapualainenpalveluksesta

eronnutsotilasMikkoBröms,jokaeisuinkaanollutselvä,tokaisiivalli-

sestijoulukirkossa1749unilukkaristavierustovereilleen:”MitätoiTöysän

nokiotsaontulluttännekävelemään?Olispasiihenvanhempiakinmie-

hiäollutjaolispahänsoldaatiksikinkelvannut.”111

Paitsiikäsidonnaisuusmyösyleisempikelvollisuudenjamiehisyyden

kyseenalaistaminenkuvastuuedellisessä.Rahvaanmiehenkunniatulikin

loukatuksi, kun haukkuja mainitsi samanarvoisen henkilön kyvyiltään

heikoksi,herraluokkaankuuluvaksitaiperätinaismaiseksi.Sopiviniro-

nisoivasanaolikelvoton,jokapitisisälläänniinfyysisenkuinpsyykkisen-

kinvajavaisuuden.112”EioleyhtäänkelpomiehiäPielisjärvis.Joonjoka

miesantanuthousunsvaimonsjalkaan”,erästokaisi1600-luvunlopulla

Pielisjärvellä.113

Kelvottomuus ja siihenyhdistyvämiehisyydenpuutekävivät viran-

omaistenkin pilkkaamiseen. Vaasassa 1730-luvulla eräs kalastaja riehui

juovuspäissään kaupunginkellarissa, kirosi ja uhkaili läsnä olevia. Eri-

tyisenärsyttävinähänpitikorttiapelaaviaviranomaisia, raatimiehiä ja

kaupunginviskaalia. Jälkimmäiselle hän tokaisi olevansa pirun vallassa,

tulevansaviskaalinluoksejaottavansapirunmukaansa.Sittenhänrepäi-

sipaitansa.”Paneminuttyrmään,mikälisinussaonyhtäänmiestä”,hän

sanoikaupunginviskaalillepaidanrepäistyään.114

Erityisesti naiset ironisoivat miesten yleistä kyvykkyyttä. Kalantilai-

nenkrouvarinvaimomoitti 1686pilkallisesti erästähumalaistamiestä,

jollaeiollutvoimiaerottaatappelijoitatoisistaan.”Kosketporsaankaan

vertanenole”,hänsanoitälle.115

Säkyläläinenloisnaikkonentaaseräänävuoden1736sunnuntainatäy-

dessäseilissäteutaroitsisotilaankaalimassatuhotenkokosadon.Nainen

oliedellisensunnuntainkirkonmenojenjälkeenjuopuneenaollessaanpil-

kannutsotilastayhteisönkuullen.”Semmottikelvottomisijoitetaansota-

110 KAKOEura,KöyliöjaSäkylä1701,m m 37:331–336.

111 Lehtinen1963,570.

112 Ganander1997,’kelfwoton’.

113  Katajala 1994, 202.
114 KAKOVaasa1733,v96:303–309.

115 KAKOKalanti1686,mm13:790.
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väkeen.Saatanaelikkäpiruviesinut,saatananluomakuvatus,poistämän

torpanylitseminuntapahtumaakatsellessani!”häntuolloinhuusi.116

Kelvottomuuteenviittasimyös1737pomarkkulainenisäntämies,joka

tuli kylässään vietettyyn hartaustilaisuuteen humalassa. Postillaa päih-

tyneenämuulleväelle lukenuttahänpilkkasinoidaksi jakäsitohtoriksi

ihmetellen,miksihumalainensaipitääjumalanpalvelusta.117

Instituutioidenjainstitutionaalinenpilkka

Mäntyharjulainenratsutalollinenpilkkasi1697ensinhäntämetelöinnin

takiakirkostaulosajanuttanimismiestä,sittenkirkkoakutsuensitätölliksi

jalopultakirkonoveltaulosheitettynäjakynnyksellälojuessaanmaallista

jahengellistäesivaltaa ja Jumalanhuonetta.”Hunsvotit,hakekaa tänne

hattunijavanttunitaipalaantakaisin.Silloinenenääviitsikunnioittaa

tuollaistakirkkoavaanvoinsyyllistyäsiveettömyyteen!”mieshuusi.118

Konkreettisestihavaittavieninstituutioiden,kutenkirkkorakennuksen

ohellapilkkaulottuimonestiabstraktimpiinasioihintaikkaviranomai-

sille osoitettuina viranomaisten edustamaan instituutioon, kruunuun,

kaupunkiin, kirkkoon tai läänitykseen. Näissä talonpoikaisella mahtai-

lulla,itsekorostuksellajavastapuolenhalventamisellasaatettiinloukattu

tunto sijoilleen. Suurempien herrojen mitättömien juoksupoikien käs-

kettävänä oleminen ja turhanaikaiseen nöyristelyyn vaatiminen ajoivat

monenlaisiinmaailmaamullistaviinjanöyristelytvitsikkäisiinsuhteisiin

asettaneisiinsanomisiin.

Ilmajoentalvikäräjille1651 ilmestyiMarkusKurikkaympäripäissään

ja lakki päässä. Siksi hänet pantiin jalkapuuhun. Sieltä hän huuteli ja

haukkui tuomaria ja voutia konniksi ja varkaiksi. Seuraavana päivänä

hänetkutsuttiinrikoksestaankuultavaksi,muttahänpäoliedelleenpäis-

säänjamyssypäässään,ottijaistuutuioikeudeneteen.Siinäolijopilkkaa

riittämiin,muttaKurikkajatkoikovaäänisesti:”Enkumarravoutia,enkä

ketäänmuutakaan,koskaolenseisonut lakkipäässäruhtinaidenjaku-

ninkaanedessäkin!”119

Tässämahtailevanpilkankohteenaolikokoyhteiskuntasäädyllisine

ihanteineen. Yleensä vastaavanlaiset mahtailut osoitettiin ensin lähim-

116 KAKOEura,KöyliöjaSäkylä1736,m m 65:356–359.

117 KAKOUlvilajaMerikarvia1737,mm66:45–48,60–62.

118 KAKOSavitaipalejaTaipalsaari1697,ii15:225–227.

119 Luukko1945,356.
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mälle järjestyksenvalvojalle ja tämän jälkeen laajennettiin koskemaan

kokojärjestelmää.

”Josminussaolisiviisimiestä,enkunnioittaisi teitä,vaanampuisin

teitäpyssyllä”,mahtailipäihtynyttalonpoika1738Vaasankaupunginvah-

deille ja jatkoivielävarmuudenvuoksi järjestelmänpilkkaamista:”Mi-

nullaonkyllävaraamaksaasakot!”120

Limingassa1734nimismiesolisaapunuterääseentaloonvirkatöitään

hoitamaan. Sinne oli käskettynä kokoontunut joukko talonpoikia her-

ransasanaakuulemaan.Varsinaiseenasiaaneipäästy,mikäärsyttipitkä-

matkalaistatalonpoikaa.”Meolemmanytruodussa,tulejosoletmies!”

tokaisiOulustasaapunut.121

Paltamossa puolestaan samana vuonna jumalanpalveluksessa päis-

säänmetelöinytjatämäntakiamyöhemminpapinnuhdeltavaksikutsut-

tumieseikestänyttuntoaanloukkaaviatoruja.”Sinäannatkovinvähän

viiniä,vaikkahopeaäyrikerätäänviinirahoiksi”,hänesivaltaansasinutel-

lenvihjailiehtoollisviinirahojenpäätyvänpapinliiveihin.122

Edellisenperusteellakäsittäähyvin,miksi1800-luvullatalonpoikais-

taelämääviettäväämiestä luonnehdittiinhumoristisesti, ihanteellisesti

ja ilmeisen totuudenmukaisesti muutamalla kansanluonteen piirteellä.

Nuomiehetlauloivatitsekin:123

Kuntulevathehumalaan,

heherrojaeikumarra,

vaanpuukkoheill’onkädessä,

ollessaanpannunääressä.

Taloudellisten kiistojen ratkaisemisessa, rajapyykkien ja vahinkojen

tarkastamisessa mielestään tappiolle jääneen viha kohdistui paitsi kiis-

takumppaneihin ja asioita ratkaisemaan asetettuihin paikallisiin viran-

omaisiinmyösabstrakteiksimiellettäviinmuttasamalla ihmisenkonk-

reettista havaintomaailma lähellä oleviin instituutioihin. Useimmiten

ironiassavihakohdistuioikeus-jaojennuslaitokseen.Esimerkiksimuuan

miesolijouluaattona1685repinytsuutuspäissäännaapurinsapirtinoven

paikoiltaanrikkoensamallaovenpielet.Vahingontekoedellyttitarkastus-

ta, ja tarkastajatsaapuivatpaikalle.”Minäenkunnioitaenempääsinua

120 VMAROVaasa1738,ca21:121.

121 KAKOLiminka1734,rr66:733–735.

122 KAKOPaltamo1734,rr66:104–105.

123 Kohonen2000,23.
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kuinlautamiestäkään,senkinjuoksiainen,kelmi,Kuninkaallisenoikeu-

denvalehtelijajahunsvotti”,miestuskailiyhdelletarkastajalle.124

Tuomarinarvovaltaavoitiinhalventaajulistamallatämänauktoritee-

tista,asiantuntijuudestajaoikeusjärjestelmästä:”lahjatuomiojalahjala-

ki”.125Uudessakaarlepyyssä1655muuanmiespilkkasioikeudenistunnossa

pormestaria:”Pormestariistuuoikeuttaakkamaisesti.Lakikirjanitunnen

kylläyhtähyvinkuinpormestari.”126Tätätylymminasiantotesieräskap-

teeni1664Jääskessä,kunhänilmaisiväenottotilaisuudessamielipiteensä

eräälletalonpojalle:”Minäenkunnioitakihlakunnantuomarinoikeutta,

minäsaatanhänentuomiolleensuoraansanottunapaskantaa.”127

Samansuuntaisestipilkkasioikeuttajasielläistunuttatuomariapalve-

luksestaeronnutjajuopunutluutnantti,jokaeimalttanutodottaaoman

juttunsa käsittelyä loppuun saakka vaan toikkaroi tuomarin pöydän

eteen. Oikeus pyysi kohteliaasti miestä rauhoittumaan, ja kun tuomio

sitten luettiin, hän oikeutta halventavasti kääntyi ja istui sille penkille,

jostatuomiottavattiinjulistaa.Käräjäväennähtävästihuvittuessatapah-

tumistatuomaritunsiasemansaauktoriteettinauhatuksijavaroittiluut-

nanttiaenempääoikeuttahalventamasta.”Luulinolevanikestikievarissa”,

luutnanttitokaisitähänivallisesti.128SamainenEuranpitäjässäsijainnut

käräjätupaolikinenimmänvuotta1739kestikievarina.

Instituutioidenpilkkaamisessakarnevalisoivat,vitsikkäästimadalta-

vatjaylevöittävätsutkaukset,kutenedeltähavaitaan,näyttelivätkeskeistä

rooliajakäsittelivätjokseenkinkaikkianiitäinhimillisenelämänosa-aluei-

ta,joihinesivallatjaherratkansaapaimensivatjapakottivat.Muitaikä-

vämpiinjasiksiivatuimpiinalueisiinkuuluivatkiistattasota-ajatylimää-

räisinerasituksineen jaetenkinkansankustantamiensotienvoittoisien

taisteluiden pröystäilevä pyhittäminen, kuten kiitosjumalanpalvelukset.

Keski-Pohjanmaallamuuanvanhanpuoleinenjapitkästäkirkkomatkasta

uupunutisäntätuskailikirkossakovaäänisestisitä,miksijumalanpalve-

lukseen oli täytynyt raahautua. Tuossa jumalanpalveluksessa ylistettiin

Jumalaa Ruotsin 1677 Tanskasta sodassa saavuttamista voitoista, mutta

isännänmielestäkysymysolikinmakkararukouspäivästä.129

Taivassalossa1743muuanisäntäonnistuipilkkaamaanvähänkaikkea,

kunolisuuttunutsiitä,ettähänetolisijoitettuvankikoppiin.Sinnehän

124 KAKORuovesi,Keuruu,ÄhtärijaVirrat1686,nn7:51–66.

125 Saloheimo1990,425.

126 KAROUusikaarlepyy7.2.1655,f1.

127 KAKOJääski1664,jj11:166.

128 KAKOEura,Köyliö,SäkyläjaYläne1739,mm68:110–111.

129 Virrankoski1997,62.
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joutuiensimmäisenkerransiksi,etteiollutsuorittanutverojaan,jatoisen

kerran käräjillä. Käräjille hän oli varustautunut viinaksin ja juonut yli

tarpeen.”Minäsuoritankruunulleulostekonakahdenmerimiehenyllä-

pidon.Sinänimismiesetmaksamitään”,hänmahtailiarestiintaluttavalle

nimismiehelle.”Olen tavannut ennenvanhaanyhtähyviänimismiehiä

kuinsinäolet.Sinäetolesenmahtavampimieskuinmemuut,vaikka

oletkinnimismies.”

Arestiinjoutumistamiespitikohtuuttomana.Hänriuhtoiitsensäva-

paaksikahleista,rikkoikahleet,tärvelivankikopinjakarkasi.Karkulainen

tavoitettiinjatoimitettiinoikeudeneteenvastaamaankruununomaisuu-

dentärvelemisestä.”Vankilatolisirakennettavaniinhyvin,etteiniistävoi

karata”,hänselitti tekoaanoikeudenedessämukamasnöyränäjakatu-

vana.”Kylläkenties.Vaaneipäsiltisaatärvelläpaikkoja”,tulkitsioikeus

talonpojankoomistalausahdusta.130

Kollektiivisempiinkunnianloukkauksiinsyyllistyivätyleensäpapitja

milteiyhtäsäännöllisestipilkankohteinaolivatsotilaat;vastakkainase-

tettiin siten kaksi vahvaa instituutiota, kirkko ja armeija, joista toinen

kantoimiekkaajatoinensanansäilääjajoistakumpikintahtoikohottaa

ryhmänsä vastustajansa yläpuolelle. Sanallisessa kamppailussa – kuten

asetelmasta saattaa päätellä – puheen asetta käyttänyt oli etulyöntiase-

massajavieläpäniin,ettäsilläolitakanaankansanhiljainentuki.Esimer-

kiksi Ruoveden kirkkoherra Kristian Frisius oli vuoden 1691 viimeisen

rukouspäivän lepopäivän pyhittämistä koskeneessa saarnassaan suun-

nannutpilkkansasotaväkeen,kuneiuskaltanutherjatasuoraanvihansa

todellistakohdettaelikapteeniLauterbachia.Lauterbacholiuseamman

kerranjulkisestimoittinutkirkkoherraajajopaväittänyt,ettäkoiratpää-

sevätkirkonalletärvelemäänruumiita.

”Kaikkien sotaväkeen kuuluvien tulisi ottaa esimerkkiä jalosta ku-

ninkaasta,jokaJumalaansanöyrästipalvelee.Sotilaat,jotkaovatsaaneet

kuninkaanhännystakitjamiekatkupeilleen,eivätköhetiedä,kulkevatko

päälläänvaijaloillaan?”Frisiusmainitsisaarnassaan.131Tässäkintapauk-

sessamaailmakäännettiinylösalaisin,nyttosinkonkreettisemmin.Tätä

tuntuvampiolisiltiviittaussiihen,ettäsotaväkieinoudattanutmajestee-

tinesimerkkiäelämäntavoissaanjaollutnöyrähengellisensäädynviisau-

denedessä.

Hämeenlinnassavuonna1790apulaispastoriDavidLönneströmsaar-

nasietupenkissäistuneidenjaitseäänsotasankareinapitäneidenupseeri-

130 KAKOTaivassalojaIniö1743,m m 73.

131 KAKORuovesijaKeuruu1692,nn9:26–33.
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enkauhistukseksijamonensotaväenylläpitoonkyllästyneenseurakun-

talaiseniloksipelkurimaisestasotaväestä:”Neröyhkiät,heovatmaanneet

pitkinrajaaniinkuinsyötiläisetjakunhenäkivätvihollisentulevan,niin

heovatmitanneetkasestakuinjäneksetelijuosseetkasekseen.”ItseLön-

neströmselittituomiokapitulissasaarnansaparhainpäin:”Niinettäen-

tisten aikain suhteen taidettais sanoa, että sotaväki eli sotajoukko olisi

tainnut olla syöttiläät eli lihavat.” Syöttiläs merkitsi upseerien mielestä

sitä,ettäarmeijakävikeräämässäpakko-otoinravintonsatalostataloon

kulkien,muttaLönneströmkäänsi sananedukseenkehumalla,että so-

taväki oli hyvinvoipaa ja väkevää eli lihavaa.132 Lönneström oli taitava

sanankäyttäjä.Niinosaavajatalonpoikainen,ettähäntäeiunohdettu.133

Hänenselkänsätakanamuukansanaureskelikulloinkinivatulle.

Pappeus oli instituutio ja pappi institutionaalisen asemansa perus-

teellasellainenherra,ettäsaattoipilkatakirkkohuoneensayleisöä.Papil-

laolipaimenenaetuoikeus laumansakaitsemiseen jaopettajanaseura-

kuntalaistensa ojentamiseen. Rahvaanmiehet toki yrittivät tämän tästä

kirjoitettua ja kirjoittamatonta etuoikeutta kiistää, vaan – kuten edellä

havaittiin – lait ja asetukset vaikeuttivat kiistämistä ja erityisesti siellä,

missäpapinpaikkaoli.Papinpaikkaolikirkossajajumalanpalveluksessa.

Siellähänoliyksinvaltias,jasiellähänmyösasemaansakorostamistaan

korosti,vaanoliniinkin,ettämonipappierehtyikäyttämäänvaltaansa

siellä,missäsitäeisopinutkäyttää.

Limingassa muuan mies kulki hevosensa kanssa rovastin saunan

ohitsesuomattakunnioitustarovastille.Se,ettämieseisanonutmitään,

loukkasirovastintuntoa.Häntarttuimieheen,taluttimiehenpappilan

pakaritupaanojennettavaksijahaukkuisamallakokopitäjänmiehet:”Si-

näoletliminkalainen.Kaikkiliminkalaisetovatkelmejä,koiriajajuop-

polalleja!”

Rovastiasettisanansahuonosti.Kunhänmyöhemminvaatikäräjillä

miehelle tuomiota ja rangaistusta juopumuksesta, todistajat asettuivat

miehissä syytetyn puolelle. Toteennäytetyksi tosin tuli, että syytetty oli

nauttinutviinaksiavilutautiin,muttatodistajatkatsoivat,ettäsyytettyei

suinkaanollutsakotettavassahumalassajaettäliminkalaiseteivätolleet

kelmejä, juoppoja ja koiria.134 Tällainen haukkuminen liittyy kiinteästi

1600–1700-luvunheimonäkemyksiin, joissa toistenvähättelymotivoi ja

132 JyMA Porvoon tuom iokapituli 19.3., 4.5.1791, 25.1., 17.2., 22.2., 23.5., 13.6., 12.7., 5.9., 7.9.,

19.9.1792ja17.7.1793,PI:4–6.

133 Suometar21.10.1859,28.10.1859,4.11.1859,18.11.1859.

134 KAKOLiminka1734,rr66:729–731.
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joissa luotiinpaikallisiastereotypioita,kutenVetelinvellipäät,Kainuun

kalipäät.135

Papeista etevimmät, tekopyhimmät, ahneimmat, valtaansa ihastu-

neimmat javääräleukaisimmat jäivätpysyvästipaikalliseensosiaaliseen

muistiinjasuulliseenhistoriaankaskuissa,kutenjuuriLönneström.

SamanlainenolimuutamavuosikymmenaikaisemminHailuodossa

jamuissaPohjois-Pohjanmaanseurakunnissaalempiapapinvirkojahoi-

tanutFransMikaelAlgeen,raumalaisenkäsityöläisenpoika.136Saatuaan

kappalaisenpaikanHailuodostahänhalusitehdäasemansaseurakunta-

laisilleselväksi.Hänoliherrajaseurakuntalaisetlampaita,taioikeastaan

pässejä. Niinpä hän suolsi saarnastuolista armottomia ja hävyttömiä

loukkauksia,ketäkohtaanmilloinkin,joskusläksyttäenjopakirkkoher-

raa.UransahuipullaAlgeenoliväliaikaisenakirkkoherrana,jolloinhän

intoutuijulistamaanasemaansasaarnatessaanviimeisentuomionajoista:

KunsittenviimeisenäpäivänäJumalakäskeeeteensäkaikkiihmisetja

minuatarkoittaenhuutaa ’FransMikaelAlgeen.Missäolet?”Silloin

minäkyyristynpylvääntaakseenkäolemillänikään.Sittentietenkin

huudetaan:’HerraFransMikaelAlgeen.Missäolet?’Minävainkyy-

ristelen pylvään takana. Mutta kun Jumala huutaa kolmannen ker-

ran:’KirkkoherraFransMikaelAlgeen’,silloinminuntietenkintäytyy

astuaesiin.NytJumalakysyy:’FransMikaelAlgeen.Mihinsinäolet

pannutnelampaat,jotkasinulleannoin?’Silloinminuntäytyyvasta-

ta:’VoihyväJumala,ethänsinäminulleoikeitalampaitaantanutkaan,

vaanlaumanitsepäisiäpässejä’.

Hänenkerrotaanivailevastiveistellenmyösvainajasta,tämänomaisista

ja koko seurakunnasta hautajaisissa. Ensimmäisen version mukaanAl-

geenolisihautajaisissapuhunut:

EilenolihänMalurinkarissa,

nytonhäntaivahansalissa,

suurikalavatisylissä,

minkähänsöi,

senhänpyyti,

minähänjoi,

senhänsai.

135 Esim erkiksiVilkunaK1957,7–14.

136 EsimerkiksiSuomela1967,75–79.
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Eipuuttunutruokaapöydältä,

eikälapsenpaskaalattialta.

Toisen version mukaan Algeen olisi hautajaisissa lohduttanut vainajan

äitiäkarkeinjatalonpoikiaojentavinsanoin:

ÄläsuresinäValpunmuori,krööniröijy,poikaas.

EilenolihänKallankarissa,

Nytonhäntaivahansalissa.

Hänolihyvähylkimiesjakauhiakalansaaja.

Hylkeetpyytihänpyssyllään,

kalatsaihänkassillaan.

Paljonhänkalojasai,

vähänhänpapilletoi.

SetoinenolikuinJumalanmiesjasanoi:’Annetaankalapapille.’Tä-

mäpä otti puukon tupesta niin kuin Pietari miekan, leikkasi kalan

kahdeksijasanoi.’Annapuolesjostahot.’Nythänottisuurenhaah-

den,jollapurjehtitaivahanlahteenLuojaansatapamaan,muttaeita-

paa–eitapaa.

KolmannenversionmukaanAlgeenolisimuistopuheessaankäsitellytvai-

najaaperätirajusti:

Onkuollut.NytonkuollutsehyvähylkimiesjakalansaajaMattiAske-

li.Paljonsekonnakalojasai,muttaeipäettäniitäpappilaantoi.Eilen

oliseLetonkarissakalojenparissa.Nytonjotaivahansalissa.Katohan

ruojaamihinpääsi.

Hailuotolaiseteivättietenkäänkaikkeasietäneet,vaanryhtyivätkampea-

maanmahdotontaherraapoisvirasta,veivätasianoikeudentutkittavaksi

jahankkivatpuolueettomiatodistajiamantereenpuolelta.Näitäkin,ku-

ten Siikajoen Pietolan isäntää, muisti Algeen saarnastuolista haukkua:

”KiittäkääLuojaatehailuotolaisetkauniistaulkomuodostanne.Jakatso-

kaatuotamantereenkoiraa,jokaistuutuollakolmannenpenkinkorvas-

sa.Sillähänonnokkakinkuinpiilukirvespitkänseipäännokassa.”

Muistitiedollaonperustansa,vaikkaseonversonutmoniaallejasaa-

nut ohelleen kiertotarinoita.Algeen oli siksi häijysanainen, ivallinen ja

lahjakasmies,ettähänetlopultapidätettiinjaerotettiinvirastaan.

Perusasetelma, joka juontanee juurensa menneisyyden todellisuu-

teen,onjokaisessakaskuversiossasama.Vastakkainovatylikorostuneen
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itsetietoinen herra ja kohtuuttomuuksiin ajettu kansa. Herra on myös

kaskujen päähenkilö, hän on samanaikaisesti pahansuopa ja ahne sekä

eräässämielessä ihailtava,nimittäin sanankäyttäjänäoikeamies.Kansa

sen sijaan asettuu sivuosaan tai kasvottomana ja yhtenäisenä ryhmänä

päähenkilön vastanäyttelijäksi, jonka todelliset tavoitteet ja käytös on

siirrettypäähenkilönlausumiin.Kirkkokansaonhiljaisellatavallaanitse-

tuntoisenniskoittelevajanöyristelyynalistumaton.

Rahvastatavattiinsivilisoidasyyllistämällä.Yhteinenkansamainittiin

eliitinpuheessakokonaisuudeksi,jossaeijuurikehumistaollut.Tarkoi-

tuksena tämänkaltaisella puheella oli syyllistämisen keinoin, laiskoik-

si, irstaiksi ja kelvottomiksi haukkuen saada rahvas valtaapitävän elii-

tinpyrkimystenmukaiseksi, siveäksi jaahkeraksi.137Niinpä rahvasosui

myöskollektiivisenpilkankohteeksi.Saarnassamoitittukirkkoväkiosasi

yleensäetsiävarsinaistapilkankohdetta,kollektiiviseenpilkkaankunei

mielelläänalistuttu.138Laitilassa1652vihkimistilaisuuteenhumalassatul-

lutPauliEskonpoikaraivostuikirkkoherranvaroituksista,etteikirkkoon

sopinut tulla juovuksissa.”Ketäköhän kirkkoherra mahtaa tarkoittaa?”

vierustoveri ojensi Paulia. Pauli alkoi silloin murista.”Veriv…n poika,

vanhanahjusjapyöveli,eikösinullaolemuitakavallettavaksesikuinmi-

nut.Kunkirkkoherratuleekeräämäänverojaan,hänsaamuistutuksen”,

hänlopuksijupisimatalallaäänellä.139

Myös vehkalahtelaismies suuttui pappinsa saarnasta 1640-luvulla

niin,ettäensinmainitsisaarnankelvottomaksijasittenlisäsi:”Ennenhän

mahtoiollaVehkalahdess’,ennenkuinhäntulikoiraksihaukkumaan.”140

Huumorinjakomiikanvääräpaikka

Sinälläänvarsinvaarattomaltakuulostavalausahdussopivassatilantees-

samuuttuivakavaksikunnianloukkaukseksimuidenalkaessanauraatai

esittäjän itsensä ivallisesti hymyillessä. Pertun markkinoilla 1682 Mek-

kolanJussiuhkasilyödäkiistakumppaniaan,HeikkiKarjulaa,Ruoveden

mahtavan talon isäntää.”Älä lyö minua, kukaties kirppu puree sinua”,

KarjulavinoiliMekkolalle.Pahoinpitelyäsananparsieiestänyt.Esteeksi

137 Tällaisestapuheestakatsoesim erkiksiEnglund1989,91–99;Kouri 1984,244–245;Mäntylä

1995,186–187;Alanen1949,410–414;VilkunaKHJ1996b,79.

138 KatsoesimerkiksiVirrankoski1956,376.

139 KAKOLaitila1652,mm7:404–405.

140 KAKOVehkalahti1642,jj3:321.
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sitäeiolluttarkoitettu,pikemminkintavoitteenaolipilkatenärsyttääuh-

kailijaajatehdätämämuidenedessänaurunalaiseksi.141

Oikeusistuimessavoitiinjoskuskirjatamuistiinrahvaanherrojahu-

vittaneet ilmaisut, joillasinällääneiollutmitäänmerkitystä itsetutkit-

tavana olleessa tapauksessa.142 Ruoveden Rajalahdessa 1690 pidetyillä

käräjillä käsitellyn ja täysin perättömäksi todetun aviorikosepäilyn yh-

teydessä tuomaria huvitti erityisesti todistajanlausunnossa kohta, jossa

todistajakertoilähteneensäkumppaninsakanssakeskelläyötänavettaan,

koskamiehiäolikovasti janottanut.Toinenmiehistätiesi,ettäsielläoli

isännällä piilossa ruoka- ja juomavarasto. Niinpä hän kuiskasi toiselle:

”Tulekanssani,minätiedänyhdenpyynpesän.”Puheenilmaisukirvoit-

ti tuomarin ja tämän apureiden kasvoille hymyn ja tuli ilmeisesti siksi

muistiinmerkityksi.143

Tilanne loi useimmassa tapauksessa sinällään huvittavasta sutkauk-

sestajollekullearanhuomautuksen.Näinkävisilloin,kunvahtimiesoli

kieltäytynytlyömästärosvonkäsirautojakiinniseinään–ennenkuinros-

voolikäynyttarpeillaan–,päästänyttämänsittenkarkuunjajoutunut

siksiitsekäsirautoihin.”Onkosinunnytparempiistuasiinäkäsiraudoissa

vanginpaikalla?”vangistapäävastuussaollutRuovedennimismieskysyi

rautoihin lyödyltä.”Eivankina istuminenvaikutaminunsieluuni, sillä

minullaonkylliksirahaamaksaavirkavirheestäni”,vastasimies.144Nimis-

mieseimoistapuhettasietänyt,vaanliittisensyytteidenjoukkoon.

Taivassalonkäräjillä1680taashuomauttimoninkertainenvarasilki-

kurisestivierustoverilleen:”Mikäliminätälläkertaaselviänkujanjuok-

sulla, otan kyllä ennen rangaistuksen täytäntöönpanoa tuopin viinaa.

Mutt’sittenvast’minäpyhinmennä.”145

Tilannesaattoiollamyössamanaikaisestisekähuvittavaettäpahen-

nusta herättävä. Enimmäkseen kirkko pyhänä ja siivottomuuksista va-

paanatilanamuodostuitällaiseksi.Esimerkiksieuralainenrenkinukkui

kirkossa1704jaherättyääntarttuisamassapalveluspaikassatyöskennel-

lyttävierustoveriaankädestä,käskiriuskastiseisaalleenjatarttuipakiinni

nenästäkin.”Kukarakkaasion?”häntiedusteli.Kuuntelemattatoverinsa

vastausta renki vielä jatkoi:”Ryhdistäydy. Herranen aika, kuinka pitkä

141 KAKORuovesi,VirratjaÄhtäri1682,nn6:760–761;VertaaLiliequist1999,190–197.

142 VMAROKristiinankaupunki1704,Cd7:28–29.

143 KAKORuovesi,Ähtäri,KeuruujaVirrat1690,nn7:1443–1453.

144 KAKORuovesi,Keuruu,ÄhtärijaVirrat1688,nn7:691.

145 KAKOTaivassalo1680,mm12:529.
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oletkaan,yllätvarmastikatsomaanolkapääniylitse.Piristypäjo!”146Mies

olihuolissaan,ettähäntäpienempitoveriolikiinnostunutsamastanai-

sesta.

Tässäonhuomautettavaeräästäperinmerkityksellisestäseikasta,ni-

mittäinsiitä,ettätilaisuudestariippumattaihmisilläolikomiikantajuaja

tajuaymmärtääjakuvataaikaisempaaikäväätilannettakoomisessava-

lossa.Aivanerinomaisestitätäpuoltavalottaaeuralainentapaninpäivän

1704 kirkkojuopumustapaus ja siitä seurakunnan kirkkoherran tekemä

kirjallinenlausunto.147

SotilasMattiTaskunkäytöskirvoitti seurakuntalaisissayleisennau-

run.KirkkoherraFavorinuskinseurasijonkinaikaahuvittuneenasotilaan

toimia jahuvittuneisuus ilmeneemyöshänenoikeusistuimelle lähettä-

mästään kirjeestä. Siinä Favorinus kuvasi, miten parhaillaan käynnissä

olleenvirrenveisuunaikanaTaskutoteuttiharvinaislaatuisiaaffektejaan,

kutenesimerkiksisitä,ettähänuseitakertojanousiylösjataasistuialas.

Seisaalla ollessaan hän hävyttömästi laittoi jalkansa vuorotellen ristiin.

KunseurakuntalaistenhuomiokiinnittyikokonaanTaskuun,päättikirk-

koherralähettäälukkarinvaatimaanmiestäkäyttäytymäänkauniistitai

mikäparastapoistumaan.LukkarinparhaillaanpuhutellessaMattiTas-

kua,virrenveisuunjatkuessajakirkkoherranollessaselinseurakuntalai-

siinsaTaskulöikätensäyhteen.”Enminähyväherrajuovuksissaole,vaan

tulinkuulemaanjumalansanaa!”hänhuudahti.Virrenveisuunlakattuaja

tilanteenmuututtua sekasortoiseksikirkkoherrapäätti lopettaaTaskun

toimet.”Sinämiesolettäynnäjajuovuksissajaaiheutatpahennustatäällä

kirkossa”,kirkkoherrapuhutteli sotilasta ja jatkoineuvoenkokoseura-

kuntaa.”Tässätapahtuupahennusseurakunnas’,pitäkäätsemuistossan-

nejaälköötkieltäkösitä.”

Papistolta, joka etunenässä vaati muilta sivistynyttä ja sopivaa käy-

töstä,odotettiinmyössivilisoitunuttajaesimerkillistäkäytöstä.Pitkään

viranhoidossaan koomisesti käyttäytyvää pappia ei siedetty. Usein työ-

tehtävissään päihtyneenä esiintynyt Säkylän kirkkoherra tosin vastasi

seurakuntalaisilleen,kunnämäolivatpaimenestaankäräjillävalittaneet,

etteiheillekuulunut,olikohänpäissäänvaiei.Säkyläläiseteivätenää1678

jaksaneet katsella kirkkoherraansa, joka saarnastuolissaan vihelteli, hy-

myili,pärisyttelihuuliaan,naksutteli sormiaan jamatki ihmisiä siivot-

tomalla tavalla.148 Rymättylässä puolestaan pappi Henrik Kolkka syytti

146 KAKOEura,KöyliöjaSäkylä1706,m m 45:388–394.

147 KAKOEura,KöyliöjaSäkylä1705,mm44:476–482.KatsoKnuuttila1984.

148 KAKOSäkylä1678,mm12:104–105;Mäntylä1969,79.
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1638lukkariasiitä,ettätämäjuottitalonpoikiajumalanpalveluksenaika-

na,jasiitäkin,ettälukkaritapasijuodaitsensähumalaankäydessäänpa-

pinkanssatalonpoikienluona.”Kadepuhetta,herraHenrikeijätäomaa

osaansajuomatta!”lukkarisivalsioikeudessatähän.149

Omasta toiminnasta seuranneet häpeäntunne ja hämmennys kana-

voitiin puolihumoristisin ilmaisuin ja samalla häpeäntunnetta lieven-

täen. Esimerkiksi mustasaarelainen kovasti humalassa ollut talollinen

oksennettuaanVaasankaupunginkirkossa1712poistuipenkistäänjamu-

misi itsekseen:”Jumalaarmahtakoonsua,mikäli jokualkaakartellatai

syytelläsua.”150Muminankuulleitasanontahuvitti,oikeusistuintaei.Sen

sijaanpappisuhtautuihumoristisestiHinrikkiPekankirkkojuopumuk-

seenvuonna1705.Miesolinukahtanutniin,ettähänenpäänsänuokkui

jalkojen välissä eikä häntä miehissä saatu heräämään.”Jumala suojelee

kaikkiakristittyjäihmisiääkkikuolemalta”,pappihuomauttimuulleseu-

rakunnalle,kunherätystoimenpiteeteivättepsineet.151

Seurakuntalaisetsaattoivatkylläpaheksuajuopuneidentovereidensa

sopimatonta käytöstä, mutta sopimaton käytös oli erityinen uhka pa-

pistonauktoriteetille ja tietenkinhäiriöksi jumalansanan julistamiselle.

Tällaista kaksijakoista suhtautumista kuvastaa esimerkiksi se, että 1709

mustasaarelaisen juopuneen kestikievarin epäystävällisen kovaääniselle

veisuulle lähellä istuvat vain hymyilivät.152Vastaavasti 1733Vaasassa ju-

malanpalveluksen ajaksi kirkon pihamaalle jäänyt talollismies nauratti

käytöksellään muita siellä olleita ja kirkon ikkunoista miehen toilailua

seurannuttakirkkoväkeä.Miespuhelijayrittivaihtaahattujapihamaalla

seisoneidenkanssajalukiväliinUudestatestamentistaevankeliumia.153

Saarnaapitänyttäapupappialukuunottamattapyhämaalaisetpitivät

1688hilpeänäeräänmiehenkäsienvääntelyäjalohkaisua:”Oi,hyväherra,

kuinkahyvinsinäsaarnaatkaan.Tosinolentämänaiemminkinkuullut.”154

Miltei samalla tavalla pilkkasi vehkalahtelaismies pappiaan 1640-lu-

vulla,kunhänkeskensaarnantokaisi:”Parempiolis’ollutollaolutkrovis’

jajuodayksikannuoluttakuinkuullamokomatasaarnaa.”155

149 Mäntylä1969,86.

150 KAKOVaasa1712,v94:177–183.

151 KAKOEura,KöyliöjaSäkylä1705,mm44:485–487.

152 KAROVaasa1710,v18:179,205–207,v19:37–41,257–262.

153 KAKOVaasa1733,v96:224–227.

154 KAKOLaitila1688,mm17:33.

155 KAKOVehkalahti1642,jj3:321.
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Kepolanisäntätulimaaliskuussa1701juovuksissaKöyliönkirkkoon,

panimyssynpäänsäallejaryhtyinukkumaan.Papinkutsuessanuorisoa

eteensäkuulusteltavaksi,isäntäivasikäynnissäolevaasotatilaajapukisa-

noiksitalollistenahdistuksen.”Nuoretovatkylläkinmenneetjotiehen-

sä”,millähänviittasisiihen,ettänämäolivatmatkanneetsotimaan.156

Kansanhuumorinteemat

Edellisen perusteella on syntynyt kuva, että kansanhuumorissa keskei-

simmiksi teemoiksi nousivat – yksinkertaisten nimittelysanojen ohella

–toisaaltaihmisensukupuolisuuttakoskettelevataiheetjatoisaaltaniissä

näkyilaajaeurooppalainentapailmaistaasiatnurinkurisesti.Nämämuo-

dostivatkinluultavastikaskujenjasutkaustenkentästälaajimmanalueen,

ainakinniissäolienitenyhteisöllisyyttäjanormejaloukkaaviapiirteitä,

joidentakiajouduttiinasiatselvittämäänoikeudessa.Arkipäiväisenkans-

sakäymisensekä järkähtämättömän jahierarkkisensääty-yhteiskunnan

huvittavienpiirteidenohellahuumoriaetsittiinmuualtakin.1500–1800-

luvunihmistenelämässämaallisenhallinnonjaelämänlisäksiuskonnol-

la,raamatullisillateksteillä,pappiensaarnoillajakristillisilläopetuksilla

olihyvinkeskeinenasema.157Siksipäkolmassuurempihuumorinteema

kumpusikinjuuriRaamatusta,kirkostajasenopetuksista.

Uskontoon liittyvä vitsailu kuului luontevasti papiston käyttämään

humoristiseen puheeseen ja tapaili parodiaa. Niinpä esimerkiksi Mul-

tialla 1840-luvun alussa sikäläinen jo alkoholisoitunut kappalainen ei

malttanutodotella lukkarinpitämienkinkereidenloppumista jaselvitä

humalastaanvaanastuikinkeritupaanväenjärkytykseksijahuvitukseksi

paitasillaan,istuipenkillejaalkoilaulaavieraskielisesti.Kunvieressäistu-

nuttalollismieskysyilaulunsisällöstäjamerkityksestä,vastasikappalai-

nen,ettäkyseessäoliheprealainenlaulu,taputtikysyjääpäähänjanaljaili,

ettätämätulisikastaapakanaksi.158

Kalanninkirkossavuonna1702talollinenolijuovuksissajapuhuiko-

vaäänisestikatekismussaarnanaikana.Hänolipahastunut,kuneiollut

päässyteräisiinhäihin.Tovinnukuttuaanhänheräsi.”Herraeisaarnaa

nytihmisestävaanhyvästäpaimenesta”,hänherättyääntokaisi.159

156 KAKOEura,KöyliöjaSäkylä1701,m m 37:371–374.

157 KatsoesimerkiksiSinnemäki1933.

158 Kohonen2000,36.

159 KAKOUusikirkkojaUusikaupunki1702,mm40:444–450.



150 Hum oristinenpuhejapilkka

Vanha 84-vuotias taivassalolainen talollinen kirvoitti vierustoverei-

densahuuliltahymyn,kunhänhumalassaollessaanjapapinmainitessa

joulukuisessa saarnassaan 1729 Herodeksen nimen huokasi syvään.”Se

olikoira!”hänjatkoihuokaistuaan.160

Rahvas saattoi suhtautua hyvinkin humoristisesti ja halventavasti

Raamatunopetuksiin ja teksteihinsekäerityisestiniidenkuulustelemi-

seen,mikäasemoituulaajemminmenneisyydenihmistenarjenjapyhän

väliseenristiriitaan,161kutenedelläonkäynyt ilmi.Kurunkirkossa lau-

tamiesJaakkoYrjönpoikaSiikalahtiolijuovuksissauudenvuodenpäivän

jumalanpalveluksessa1701.Miesolijokirkonmäelläkirkunutjahuutanut

sekäsittemminkirkossamuidenmennessäehtoolliselleveisannutkoval-

laäänelläkoomisestiväännelleenvirttä:”Jeesusarmonaitta,Jeesuskaik’

hyvinlaitta.”162

Siikalahdenveisaamavirsieivarsinaisestiollutehtoollisvirsi.Vuoden

1701 vanhassa virsikirjassa se luettiin osaksi kristillistä elämää ohjaavia

lauluja,jotensesoveltuikotijumalanpalveluksessamainiostikiitosvirrek-

siruoalleasettauduttaessa;näinsenhumoristinenesitysyhteyskintulee

ymmärrettäväksi.163Tapausonyhdistettävissähämeenkyröläisenisännän

kirkkoonsaapumiseen.Astuessaansisäänhäntervehtiseurakuntalaisia:

”Jeesusannatännehyväähuomenta!”164

Hinnerjoella adventtisunnuntaina 1737 lukkari, kuudennusmies ja

talollinenolivatmenneetojentamaanuseinrauhattomana, juopuneena

jametelöivänäesiintynyttä talollisenvaimoa.Perille saavuttuaanpäätti

lukkarikuulustellapäihtyneeltänaiseltaopetusmielessäpäivästä,jolloin

160 KAKOTaivassalojaIniö1729,m m 58:48–50.

161 Bahtin2002,19–20,68.

162 KAKORuovesijaKeuruu1701,nn17:166.

163 1600-luvunlopunjumalanpalveluksessamainittuavirttäeimainitaehtoollisenyhteydessä
eikäsitäehdotettuloppuvirreksi.Tuskinsitäonehtoollisenyhteyteentarkoitettukaan.Van-
hanvirsikirjanversiossaeimyöskäänesiinnysanaakaikki,vaansielläkyseinenkohtaetenee
”Jesusarmonaitta, Jesushyvin laitta”.Mainittuarkkivirsi liitettiin luultavastiGezeliuksen
virsikirjaanvuoden1685 tietämissä.Virren,jotaonpidettykeskikertaisena, laatijaaeitun-
neta,muttasentaustaksionepäiltykeskiaikaistaJeesus-mystiikkaasisältänyttäLauritsaIi-
sakinpojanlatinastakääntämäälaulua”Jesuxenmuistoiloinen”,jossakymmenessäekuuluu
”Jesusombiarmonaitta”.Koskavirrestä”Jeesusarmonaitta”puuttuukokonaanmystiikka
jakoskasensisältöonparemminkinviileänkuivakiskoinen,voisisenyhdistääosuvastiJaak-
ko Finnon”Kijtoswirsi rualle mennes” eli”Kaikkein luontokappalten silmät”, joka etenee
”Coskasrunsankätesauat,Jocaoncaickenhyuydhenaitta/Nijnsäiaatmeilmonetlahiat,
Etteitaidhayxikänlaitta.”Sopivastiruokapöytäänmenemiseenviittaamyösmainitunvirren
kohta”Jesusminull’ruanantaa,Jesuskaikk’tarpeetkantaa.”KatsoJaakkoFinnonvirsikirja,
333–335;Vanhavirsikirja,324–325;Kurvinen1941,97–100;Rimpiläinen1980,43–51.

164 Nallinmaa-Luoto1983,598.
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VapahtajaJeesusKristustuliJerusalemiinihmissuvunpelastukseksiaasil-

laratsastaen,mitäaihettasamaisenpäivänsaarnaolikäsitellyt.

”Aasimakaatuollasudenkuopassa”,nainenvastasi.Kuoppaantosiaan

olikuljetettunaisenvahingoittunuthevonen. Joulukuunaikananaisen

puheetolivatkäyneetalati levottomammiksi jahänolikinpilkannut ja

uhkaillutnaapureitaan.Yhdenhänolikäskenytpainuahelvettiinlisäten,

ettäsinnepäästyäänpirukylläkäynoutamassamiehenperilliset.Toisille

hänolisanonut,ettäpiruomistaaheidätjahallitseeheitä.Hänolimyös

luvannuthukuttautua,koskasaatananenkeliolihäntälähempänäkuin

Jumalan enkeli. Oikeudessakaan nainen ei malttanut käyttäytyä siveel-

lisestisaatisittenpitääsuutaankiinni.”Piruperikööntällaisenoikeuden!”

hänhuuteliehdittyäänhankkiutuasikahumalaankäräjienkestäessä.165

Raamatulliseen aiheeseen pohjautui myös kahden kivennapalaisen

tappelijansananvaihtopaikallisessakrouvissa1698.”Katsopa,mitenRis-

tuskurittaalapsiaan”,toinenkerskuitappeluaseuraavallemiehelle.”Kat-

sonytRisto,mitenJuutaslöiminua.Eisinustaoletoveriksi,koskapasinä

etminuaavita”,vastasitoinensamallamitalla.166Nujakoidessaankin–eh-

käjuurisilloin–menneisyydenihminentuottisukkelaajamonimielistä

tilanteeseenkäynyttähuumoria.

Soveliashuumorikoostuisamoistateemoistakuinsopimatonkin,kas-

kujenesittäminentosinedellyttioikeaaympäristöä.Uskonnollisissakin

asioissavoitiinhymyilläjaesittäähuvittaviaarvoituksia:”MissäJumala

on silloin, kun Hän ei ole maanpäällä tai taivaassa?” Tämänkaltaisessa

tapauksessa riippui vastauksesta ja läsnäolijoista, tuliko kysymyksestä

huumorinsijastajumalanpilkkaa.167

Miehinenkiusoittelu,ettätoinenolikiusoittelijaapienikokoisempitai

nuorempi,eisuinkaanollutloukkaavaapilkkaa.Muttakunnäistäasioista

mainittiinjumalanpalveluksenaikana,puhemuuttuirikokseksi.Hauskat

juomaveisut,pilailulaulut,narrimainenkäytösjaasioidenkääntäminen

nurinkurisiksiolivatnekinkansanhuumorissakelvollisiaaiheita,mikäli

niissäeinaurettupaikallaolevilletaihalvennettuläsnäolevaaväkeä.Pi-

kemminjuomingeissajokumuidenpyynnöstäkernaastipelehtijalauloi,

kuneipilkannutketään,taijospilkkasikinniinensisijassaitseään.

165 KAKOEurajoki,Lappi,Luvia,HinnerjokijaRaum a1738,m m 67:46–51.

166 KAKOKivennapa1698,jj34:194.

167 VilkunaKHJ1996d,237.
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Murroksenpitkäaika

Länsimaisessakulttuurissaerilaisuudenhyväksyminenonyksinkertaises-

ti edellyttänyt asteittaista luopumista suvaitsemattomuudesta. Yhteisöt

jayhteiskunnatkävivät läpiuseitaeriaikaisia jaerilaisiin ihmisryhmiin

kohdistuviaprosessejamilloinsuvaitsevaisuuden,milloinsuvaitsematto-

muuden suuntaan. Prosessit heijastivat käsityksiä ihmisten keskinäisen

kanssakäymisenmuodoista,itsensäjatoistenihmistenvälistensuhteiden

mieltämisestä jaarvostamisestasekäyleensä inhimillisestäsuhtautumi-

sestaympäristöön.1

Kaikkinevarauksineenonkeskiajalta1800-luvullelänsimaisessakult-

tuurissajatäkäläisessäyhteiskunnassahavaittavissaajautumistasuvaitse-

vaisuudensuuntaanerityisesti,kuntarkastellaantavallisten(so.terveinä

pidettyjen ja järjestelmään mukautuneiden) ihmisten ja erilaisiksi lei-

mattujen(vammaiset,sairaat,psyykkisestitasapainottamat)välisiäsuh-

teita. Tämä ei silti tarkoita, että 1800-luvun ihminen olisi suhtautunut

erilaisuuteen välttämättä myönteisesti ja suvaitsevaisesti. Kernaammin

voisisanoa,ettähänensietokykynsäolikasvanut.Muutamatperinteisiä

käsityksiämurtaneet,sinälläänarkipäiväisetjamelkohuomaamattomat,

mutta sittenkin syvästi ihmiskuvaan vaikuttaneet tekijät muokkasivat

tuotayhteiskunnallistasietokykyä.Murtumakohdistakeskeisimmätnäyt-

täisivätsijoittuvan1700-luvunjälki-ja1800-luvunalkupuoliskolle.Täs-

säprosessissajosmissäajatteluajamentaliteettiamuovaaviksitekijöiksi

nousivattutustuminenjasittemmintottuminenmarginaaliryhmienole-

massaoloon sekä marginaaliryhmiä edustavien olemukseen. Tuloksena

oliesimerkiksise,ettätoisellajayhteisönnormaalejasääntöjärikkovalla

tavallaajattelevastajakäyttäytyvästäolitullutperätimielenvikaisenhul-

lunsijastasiedettävissäolevakylähullu,jokapiirteineenolikyläyhteisölle

samanaikaisestihämmentäväjavälttämätön.2

1 Elias1989;Elias1991;Jarrick1985;Elias& Dunning1986;VilkunaKHJ1996b–d.

2 Esimerkiksi Laaksonen – Piela – Lahti (toim.) 1989; Kuusi 1993; Rantala 2003; Saarinen
2003.
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Perhe-jasukurajatylittävääyhteiskunnallistavastuutamarginaaliryh-

mistäolijouduttuottamaanvarsinkin1700-luvunlopultalähtien;siten

olimyösjossainmäärintotuttauduttuerilaisuuteen.Vaivaistenylläpitoa

varten1700-luvullarakennettuholhousjärjestelmäpitieritavoinvaivai-

set ihmiset näkyvillä. Tyypillisimpiä vaivaisia olivat vanhusten ohella

kaatumatautiset, jotka edellisinä vuosisatoina olivat kantaneet muas-

saanylenpelottavaapaholaisenmerkkiä.Tottuminenkaatumatautisiin

jahavainto,että tautiasairastaneet saattoivat tulla toimeenomillaan ja

KUVA11.Keskiajanvaivainen(CodexAboensis,188).
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selvitäsitenkohtalaisenhyvinyhteiskunnassa, johtivatsiihen,ettäkaa-

tumatautiinalettiinsuhtautua1700-luvunkuluessavainvähänhenkisiin

ominaisuuksiinvaikuttaneenatekijänä.Velvollisuusvaivaishuoneidenja

ruotuvaivaisjärjestelmänperustamiseentoiitsestäänhuolehtimaankyke-

nemättömätrujotraajarikotjavammaisetosaksipitäjäyhteisöäjavieläpä

keskeiseksi osaksi. Niissä pitäjissä, joihin vaivaishuone rakennettiin tai

joissakivulloisethätätilassasijoitettiinpitäjäntupaan,raajarikotjatautien

runtelematihmisetsijoitettiinkaikkiennähtävillekeskellekirkonkylää.3

Tuskinonväärinväittää,ettäsuomalaisenkirkonkyläntunnusmerkkinä

oliaina1900-luvullesaakkase,ettäkirkonkylääjasenraittiahallitsivat

kirkko,pappilajakruununaitta,joitatäydensivätvirasto,kaupatsekävai-

vaistalohouruinhuoneineen.

Samatrunnellut,jalkapuoletjakumaraisetihmisetkatselivat1800-lu-

vullakädetanovastiojennettuinamyösmiltei jokaista länsisuomalaista

jumalanpalvelukseen menijää. Varhaisimmat 1600–1700-luvun vaivais-

ukot, jotka jatkoivat vaivaistukkien perinnettä, muistuttivat luultavasti

enimmäkseen Hauhon Bartimeuksen tai Särkisalon Kirkon Jussin kal-

taisiarumiamiehiä.Bartimeusolikurja,kumarainen,rujojaväärähar-

teinen ja Kirkon Jussi eli Lasarus lannevaatteeseen puettu kauttaaltaan

märkäpaiseinenmies.Myöhemmätvaivaisukotolivatetupäässätautien

jasotienruntelemiajalka-taikäsipuolia,muttajoukkoonmahtuimuu-

tamakyssäniskainentaimuutoinrujoäijä.4

Suvaitsevaisuudenmuutoksessaolikeskeinenasemansamyös luon-

nontieteellisentutkimuksenedistymiselläjasenmuovautumisellavalis-

tuksenajanjulkiseksiporvarilliseksikulttuuriksi.Kuriositeetti- jakabi-

nettiperinteeseenpohjautuvanajaliittyvänä1700-luvunpuolimaistaaina

1800-luvulle saakka koko läntisen kulttuurialueen läpäisi ennenkuulu-

maton kiinnostus poikkeavuuksiin, erilaisuuteen ja omituisuuksiin. Se

osaltaan murskasi vanhan pienpainatteiden maailman, jossa yhteisöä

kohdanneet merkilliset tapahtumat sijoitettiin kaaoksen ja kosmoksen

väliselleakselilleJumalanyhteyteenjajossatalonpoikaisenyhtenäiskult-

tuurinsäätelemätrajatulkoisellaolemuksellaantaikäytökselläänrikko-

nutihminenoliJumalanvihanilmentymä.5

3 Hellspong–Löfgren1972;Pulm a1985;Jarrick–Söderberg(red.)1994;Eilola1999;Roiko-

Jokela2006.

4 Leppo1967;Santaholma2001.

5 EsimerkiksiLaurila1951;Laurila1956;Rapola1960,120–121;HjorthRasmussen1969;Hjorth

Rasmussen 1971; Aubrey 1993, 75–91; Haikala 1996; Ihalainen 1996; Eilola 1999; Kaartinen

2006,235–248.
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Turunlinnassa1700-luvunalunvuosinavankinavirunutjaitseääntär-

keänäprofeettanapitänytPietariSchäfermerkitsipäiväkirjaansakaiken

kuulemansamerkillisyyden,oudotsääilmiöt,murhatjatapotsekätiedon

Ruotsissavuosienajanpaastonneestatyttösestä.Nämäkaikkihäntaval-

la tai toisella yhdisti Jumalaan, joka oli kääntänyt kasvonsa pois maan

päältäjajokavalmisteliihmisiälopulliseenhävitykseen.VaikkaSchäferin

profeetallisetajatuksetkoetettiintorjualeimaamallahänetmielenvikai-

seksi,useimmataikalaiset jakoivathänennäkemyksensä;kirjoitettiinpa

jopaaviiseissajuurituostasamastaskoonelaisestaseitsemänvuodenajan

paastonneestaEsterJönsdotteristajumalisenaoikkuna.6Jumalanmerkki

ilmenimyösmuuallaarkipäiväisessäkanssakäymisessä.1500–1700-luvun

ihminentunsikunniansaloukatun,millointoinenhaukkuihäntäsaata-

nan luomaksikuvatukseksi jakuvajaiseksi.Tällöinhän irvileukaviittasi

pääasiassairvokkaaseenulkomuotoon,jonkaitsepaholainenolisaanut

aikaan.7Kuviajakuvauksiapaholaisestaolijokatapauksessariittämiin;

piruolienimmäkseenkarvainen, sorkallinen jamahdollisestihännälli-

nenolento.8

Kun vielä 1500–1600-luvun yhteiskunnassa enimpiä tavallisuudesta

poikkeavia asioita vierastettiin, pelättiin ja pidettiin tavallista elämän-

menoatahraavanasaastana,1700-luvunkuluessanäitäsamaisiaomitui-

suuksiakohtaantunnettiinvetoa.Aiemminselittämätöntäolivoitupitää

itsensäpaholaisenaikaansaamananoituutena,kuntaasmyöhemminva-

listuksenaikakaudellaselittämätönjasiihenliittyvätaikauskoisuusnäyt-

täytyivätsuorastaankiinnostavinajahyväksyttävinäkin.9

Niinpä varhaisimmassa suomenkielisessä aikakausjulkaisussa oli

erikseenvarattutilamerkillisilletapahtumillejakummajaisilleihmisille.

MuutosAndersLizeliuksen1775–1776toimittamienSuomenkielistenTie-

to-Sanomien jaPietariSchäferinvuosien1707–1714päiväkirjamerkintö-

jen välillä on ilmeinen. Lizeliukselle sodat, epidemiat, maanjäristykset,

tulivuorenpurkauksetjatulipalotolivatvain’UusiaSanomita’-osastossa

kertomisenarvoisiajavirkanimityksiinverrattaviatapahtumia,eivätenää

Jumalanlähettämiämaailmanlopunenteitä.Osastossaolimaaliskuussa

6 PetterHenrikinpoikaSchäferinpäiväkirjat.

7 EsimerkiksiKAKOEura,KöyliöjaSäkylä22.–27.9.1736,mm65:356–357;Ganander1997,’ku-

watus’.

8 Lamberg1998;Klemettinen1997a;Klemettinen1997b.

9 Heikkinen1969;Heikkinen1971.
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1776lyhyttiedonanto,että”ulkomaillaonyksivaimoihminen,jokapu-

huuilmankieltä,kurkun,suulaen,hampaiden, leukapäiden,huulienja

sieraimienavulla”jaelokuussa1776uutinen,jonkamukaan”Hampurin

kaupungissaSaksanmaallayksisyntymäkuurojamykkäihminenvireän

ja erinomaisen ylösajattelun harjoituksella on saatettu ymmärtämään

kristillisyydenoppi,minkähänymmärrettävästionantanuttietääjasen

tähdenmyöspäässytehtoolliselle.”10Runsaassaviidessäkymmenessävuo-

dessa oli Jumalan merkitsemä ja pelottava olento muuttunut kaikkien

äimisteltäväksikummajaiseksi–muttamerkittävääkylläsangenmyön-

teisessä hengessä mainituksi sellaiseksi. 1700–1800-luvun sanakirjoihin

putkahtaneinakäsitteinäkumma,kummallinen,kummastuttavajasiten

myös kummajainen merkitsivät poikkeuksellista, merkillepantavaa ja

kiinnostavaa,eivätpelottavaa,iljettävääjakammoksuttavaa.

Varhemmassa yhteiskunnassa erilaisuus ja poikkeavuus käytännös-

säpiilotettiin:eri tavallaajatelleethullutsekäulkonäöltäänpoikkeavat,

kehitysvammaisetjatartuntatautisettoimitettiinkernaastipoisihmisten

näköpiiristäsuljettuihinlaitoksiinpilaamastatervettäilmaa.1700-luvun

puolimaissasamankaltaisetilmiötkiihottivatsivistyneistöä,tiedemiehiä,

hoviväkeä,kaupunkiporvaristoajajopamaaseuduntietämättömänäpi-

dettyä rahvasta tutkimaan ja miettimään poikkeavuuksia.11 Kristillinen

tapatosintekipoikkeavinasyntyneistäyhteisenseurakunnanjäseniäja

sitenkastettuinaihmisiä.Niinpäesimerkiksikummajaiset,kutenhiito-

lalainenpoika, jonkanenä ja suumuodostivatyhdenaukon,kastettiin

vuonna1693,joroislaisetvatsastayhteenkasvaneetkaksoset1708jaNaan-

talissa 1675 kerjäläisnaisen Yrjö-poika, jonka oikeassa kädessä oli vain

kaksisormeajavasenkäsimuistuttikäärmeenpyrstöä.Tietoaepämuo-

dostuneenasyntyneestäpidettiinvieläniinsalattavanayksityisasiana,et-

täesimerkiksiPietariSchäfereitiennytJoroistenkaksosistajaettäaino-

astaanhiitolalaispojansyntymämerkittiinseurakunnanerikoislaatuisia

tapahtumiakäsitteleväänasiakirjaanmuistutukseksijälkipolville.12

Osuvasti periaatteessa läntisestä porvarillisesta julkisuudesta etäällä

olevaakehitystäheijastelee1750-luvullaSuomenpuoleltaTurunhovioi-

keudestakuninkaallisellemajesteetilleosoitettukirjelmä,johonolikoottu

’MuistutuksiaTurun,PohjanmaansekäSavonjaKymenkartanonlääneis-

10 Lizelius,Suom enkielisetTieto-Sanom at,46,127.KatsomyösSalm i–Laakso2005,20–36.

11 Foucault1973;Foucault(ed.)1982;Habermas1984;Kochanek1997;Tort1980;VilkunaKHJ

1996d;Nygård1998.

12 Naantalinkastettujenluettelo1.4.1675;Lempiäinen1965,20.KatsomyösVarnild1971,244–

245.
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tä’.Näissämuistiinpanoissataihuomioissaesiteltiinsellaisiatapauksia,

joissavainmuutamaavuosikymmentäaikaisemminolisitoimittutoisin.

Tuolloinkinkutakinyksittäistätapaustaolikäsiteltypitäjänkokouksissa

javarsinkinkäräjillä,muttanytkokouksissaeiollutpäädyttykääneris-

tämäänpoikkeavaajäsentäyhteisönulkopuolelle–oikeastaaneitiedetty,

mitäedestehdä.Näilläkerroillayhteisöolitarkkaillutpoikkeavaajäsen-

täänkiinnostuneena,jamielenkiintoerikoisuuteenolisiksivoimakasta,

että loppujen lopuksiolipäätetty tiedottaa asiastahovioikeudelle, joka

puolestaanoliymmärtänyttapausten laajemmanluonteen.Hovioikeu-

dessakäsitettiin, ettäkyseoli tapauksista, joistaTukholmanhovissakin

voitiinkiihtymykselläjapoikkeavuuksiinviehättyneinäkeskustella.Toi-

settapauksistaliittyivätfysiologiaan,toisetpsykologiaan.

Ensinnämainitutovatyhdistettävissäsamanaikaiseenkaupunkikult-

tuurin kiinnostukseen ulkonäöltään ja ruumiinrakenteeltaan poikkea-

viin ihmisiin–heihin, joitaetenkinPohjois-Amerikassa jaEnglannissa

ryhdyttiinnäihinaikoihinnäyttämäänmaksustatavallisilleihmisille.Ve-

telissämuuan56-vuotiasleskinainenolimuuttunutkasvoiltaanomitui-

seksi:”Hänenkumpikinsieraimensaolikasvanutjoidenkinvuosienajan.

Ensintoinenjasittentoinenolikasvanutniin,ettänenäolimuovautunut

paksuksi ja teräväksi kalvoksi taikka rustoksi.” Tämä oli johtanut asiaa

tutkineenpapinjamaavälskärinnäkemyksenjanaisenomankertoman

mukaansiihen,ettähengittäminennenänkauttaolikäynytmahdotto-

maksijanainenkärsisietämättömästäpäänsärystä.13Nainenoliherättä-

nytihmetystäjahäntäolikäytykatsomassakauempaakinilman,ettäolisi

pelättytartuntaa.Naisensairauseiviitannutkammoksuttavaanpitaaliin

eikänaistatarvinnutlähettäähospitaaliin,jasiksiasiaolikinkiinnostava.

Kunolihavaittu,ettäleskinaisensairauseiollutluonteeltaantarttuvaa,

ihmisetkävivättyydyttämässätiedonhaluaan.Vaikkanaisenolemushe-

rätti kenties hirvitystä – tai juuri siksi –, kiinnostus erilaisuuteen voit-

ti, eikänaistaeristettypelottavana ja saastaisenayhteisönulkopuolelle.

Samankaltaisiakurjia jakaameannäköisiävaivaisiaolisiellätäälläSuo-

messa.Jämsänseudullamerkittiin1789ruotivaivaiseksimies,joltasyöpä

olivienyt toisenkorvan jakalvanutposkenniinohueksi,ettähampaat

näkyivät ihon läpi.14 Miestä oli kammottavasta ulkonäöstä huolimatta

siedettäväyhteisönvastuullejääneenäihmisenä.

13 RATurunhovioikeudenkirjeetkuninkaallisellem ajesteetille3a.MuistutuksiaPohjanm aan

läänistä.

14 Kuusanmäki1965,545.
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Toisenlainen omituinen, ihmisen fysiologiseen olemukseen pereh-

tymättömälle rahvaalle ja siihen paraikaa perehtyvälle sivistyneistölle

viittaavatapausoliesilläOrivedenrovastikunnassa.Siellämuuanvaimo-

ihminenolipitäjäläistentietämänmukaankuljeskellutympäriinsävähäi-

nenomaisuutensa,kuivattujakehäkukkienlehtiä,pienisaippua,kyntti-

länjalkajavuodekertakainalossaankokonaisenvuodenajanjauskotellut

tekevänsä lasta.Yhteisöäuhkaavanamielipuolenanaistaeipidetty–ei

oikeastaan edes kylähulluna –, eikä häntä siksi lähetetty hullujenhuo-

neeseen. Lopulta hänet kuitenkin otettiin kiinni ja silloin hän synnytti

”kuolleenjamädäntyneensikiön”.15Niinoutokummajainennainenoli

jaetenkintuopitkäraskausselittämätönilmiö,ettätapaustapititutkia

yhteisissä kokouksissa ja vielä tiedottaa tapauksesta kummallisuuksista

kiinnostunuttasivistyneistöä.

Uudenlainen kiinnostus ihmisen selittämättömiin psyykkisiin pro-

sesseihinilmeneepuolestaansiitä,mitenahvenanmaalaisethämmentyi-

vät,kuneräsfinströmiläinenvanhamerimies–oltuaankuudettavuotta

mieletön jamykkä–yhtäkkiä joulunalla 1751olikinryhtynytkertoile-

maanentisajoista.Papintutkimusosoittipaitsisen,ettämiehenmuisti

oliteräväkuinkerkeimmällänuorisolla,hänenymmärryksensäylsisil-

letasolle,jotarahvaaltavoitiinparhaimmillaankinvaatia;hänsiistunsi

kristinuskonopinkappaleet.16Tämäoliristiriidassasenyleisenkäsityksen

kanssa,ettävanhukset javallankinrahvaanmiehet ja -naiset ikääntyes-

säänmuuttuivat jälleen lapsiksi,heidänmielensäheikkeni javoimansa

ehtyivät.17Muttatässäajattelussamenneisyydenihmisilletuntemattomat

ja selittämättömät asiat, kuten dementia tai muut senkaltaiset ilmiöt,

näyttäytyivätmielenkiintoaherättäneinäihmismielenliikkeinä.Nimen-

omaanyhtäkkinenmuutosmiehessävaikuttikiintoisaltajapaikallisyh-

teisölle tuiki tuntemattomalta ilmiöltä. Psyykkisen poikkeavuuden ol-

lessakyseessäedistyttiin1800-luvulle tultaessa josiihenpisteeseen,että

pahimmatkin raivohullut pyrittiin pitämään mahdollisimman pitkään

kotihoidossa–kentiesköysiinsidottuina–,jotteiheitäolisitarvinnutlä-

hettääkalliiseenhospitaalihoitoon.Kehitysoliomiaantasoittamaantietä

myönteisemmälle kylähulluudelle ja tietynasteiselle mielenvikaisuuden

hyväksymiselle.

PoikkeavuuttaeikuitenkaanRuotsissajaSuomessa(poislukienTuk-

holma)vielä1700-luvunkuluessatuotujulkisuuteensellaisellakiihkolla

15 RAHovioikeudetkirjeetkuninkaallisellem ajesteetille3A.MuistutuksiaTurunläänistä.

16 RAHovioikeudetkirjeetkuninkaallisellemajesteetille3A.MuistutuksiaTurunläänistä.

17 Bringéus1981,68–69.
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kuinläntisessäEuroopassa.Täkäläisten,pelottavienjakammoksuttujen

kehitysvammaisten,samoinkuinkehoaruntelevistasairauksistakinkär-

sineiden osana oli edelleen monesti joutuminen hospitaaleihin. Heitä

pidettiinvieläniin iljettävinä, etteiheitä tohdittukatsellakotikulmilla.

Heolivatkaikkeentottuneillehospitaalienviranomaisillekinsenkaltaisia

kummajaisia, että nämä kirjoittivat heistä sisällyttämällä kertomuksiin

omiasäälin-jakuvotuksensekaisiatuntemuksia.

Siksi edellä kuvattu kliininen käsittelytapa pysyi toisinaan vieraana.

NiinpäesimerkiksiKruunupyynhospitaalinesimieskirjoittiyhdestähoi-

dokistaan, liki 60-vuotiaasta ja tarttuvaa tautia sairastaneesta naisesta,

että”tätäkurjaaihmistäeikukaanvoinutkatsoailmanhirvitystä,koska

hänenkasvonsa,kätensäjakäsivartensaolivatkauttaaltaansyöpyneet”.18

Havaitessaanvakaviamuutoksianaisenulkoisessaolemuksessakyläläiset

olivatepäilleetniidensyyksitarttuvaatautiajaeristäneetnopeastinaisen

yhteisönulkopuolelle.Pianviranomaisettotesivatasiantilanjamääritti-

vätsairaudenniinikääntarttuvaksi,jotennainentoimitettiinhospitaa-

liin;pikaistaeristämistäedistisetosiasia,ettänainenolikruunupyyläinen.

Sietokyvylläoli rajansa,eivätkä tavalliset ihmisetpäässeet sietokykyään

kasvattamaantällaisissakehoakalvaneissajatarttuviksiluonnehdituissa

taudeissa.

Poikkeavuudensietäminen

Erilaisuudensietokyvynmuutosilmeneemyössiinä,ettänimittelyssäviit-

taaminenmielenheikkouteentaimielenvikaisuuteenolihyväksyttäväm-

pää kuin viittaaminen poikkeaviin fyysisiin ominaisuuksiin. Hulluksi,

vähämieliseksitaipuolipäiseksihaukkumistatosinpidettiinilkeämielisyy-

tenäjasitensopimattomana,muttarujostavartalostaeisopinutmainita

halaistuasanaa.Esimerkiksi1600-luvunlopullaleukaileminentoisenih-

misenruumiinvammallamiellettiinsamanarvoiseksikuinkunnianlouk-

kaus.Käräjillänimenomaantodettiin,ettäpahansuopahuomautuserään

piianrammastajalastamuodossa”pahasorkka”olituomittavarikos.19

Sikälitämäsopiiyhteensivilisaatioprosessinkanssa,että1700-luvun

jälkipuolensoveliaassapuheessaruumiillisuuttaeisaanutmissäänmuo-

dossakäsitellä,joskohtaruumiinvammavoitiinliittääihmisennimeen

18 RAMaaherrojenkirjeetkuninkaallisellem ajesteetille.Pohjanm aa14.Vaasa24.5.1744.

19 KAKORuovesi19.–21.10.1681,ll6/1681:361–363.
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muodossa (Puujalka-Jooseppi, Kädetön Tuomas, Kädetön Maria) yhtä

hyvinkuintalontaipaikkakunnannimi(RaahenLauri,KoipinAntti).Yl-

lämainitutkädettömätolivattoisenlaisiakuinitävaltalainenAntonPohl,

jokaesiintyiSuomessa1828, söi ja joi jaloillaansekätekikortti- ja lant-

titemppuja.Kaikki ruumiiseen ja ruumiintoimintoihin liittyväpuheoli

vähintään rahvaanomaista, mutta todellisuudessa rahvaallekin sopima-

tonta. Tuon puheen vapautuminen samoin kuin puhuminen fyysisestä

vajavaisuudestahumoristisestisijoittuvatpääasiassaseuraavallevuosisa-

dalle.Vastaavastienglantilaisetsaattoivat1700-luvunpuolimaissairvailla

samanaikaisestisekäfyysisistäettäpsyykkisistäominaisuuksistaketähy-

vänsä.20

Brittiläiselle ja angloamerikkalaiselle kulttuurille tunnusomainen

kummajaistenesittäminenmaksavalleyleisöllejäitäkäläisessäympäris-

tössä rajalliseksi ilmiöksi, mutta tässä on huomattava, että kiinnostus

vammaisiinjapoikkeaviinolileimallistasivistyneistöllejalääketieteelle

jo1600–1700-luvulla.21

Rahankerääjien mukana kiertävät lyhytkasvuiset eli kääpiöt tuli-

vatosaksi julkistakulttuuria1800-luvunalkupuolella–tällöinkinvasta

osaksikaupunkikulttuuria,kunkääpiöitäolikäytyläntisessäEuroopassa

hämmästelemässävuosikymmeniäaikaisemmin.Nämäkääpiötesiintyi-

vät suurkaupunkien varakkaimmalle porvaristolle ja säätyläistölle sekä

tietystivierailivathoveissa:kuuluivathankääpiöthoviväkeenjoammoin,

kuten Turun linnassa Juhana herttuan ja Katarina Jagellonican aikana

1550-luvunlopulla.Katarinatoimuassaanneljäkääpiötä,Mariekin,Sie-

mionekin,Dorotean jaBarbaran, joiden tehtävänäolihuvittaavieraita

juhlissa. Ulkomuodon ja koon vuoksi jälkimmäisiä kutsuttiin yleensä

pienillelapsillevaratuillahellittelynimilläDoskaksijaBaskaksi.22

Suomeennäytteille asetetuistakääpiöistä ensimmäinen tietoonke-

sältä 1818, jolloin Turkuun ja Helsinkiin laivattiin kolmehenkinen ita-

lialainenkääpiöperhe.Kaksinaista januorimies tanssivat tamburiinin

tahdissa japuhuivat säätyläisvieraidenällistykseksiuseitakieliä, jahei-

dän esityksestään liikeni varoja myös taannoin perustetulle vaivais- ja

työhuonerahastolle. Ensimmäisten kääpiöiden käynti herätti ihastusta

jainnostusta,muttasensijaan1850-luvullakolmenkääpiönvierailuaja

20 RA Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle m ajesteetille. Pohjanm aa 14. Vaasa 24.5.1744;

FinlandsAllm ännaTidning11.3.1828;Jokipii1959,291;Hirn1986,127–129;Hawlay1998,31–

49;VilkunaKHJ2000.

21 EsimerkiksiLindroth1981,153–154.

22 Gardberg1986,85;Hirn1986,103–107;Carmeli1992,69–80;Pemmer1968,265–270.
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esitystämoitittiinlehdistössä.Morganbladetissakirjoitettiin,ettänäytös

olikaikitenkinkiinnostava,muttatodellisuudessaseolihyvinirvokasja

luotaantyöntäväsekähäpeällinen.Niinpälehdessäihmeteltiin,miksihei-

kompien ja kurjempien ihmisten hyväksikäyttö oli ylipäätään sallittua.

Tällaisten vammaisten ihmisten näyttäminen herätti enemmän sääliä

kuin taitavaksi osoittautuneen kädettömän miehen esiintyminen, jos-

takerrottiinlehdessäylevästi.Lehdenmukaannäytösvastasiodotuksia

olemattakevytmielistähupailuaheikommankustannukselle.1800-luvun

puolimaissavajaamielisistäelikehitysvammaisistapuhuttiinmuuallakin

kuinhospitaaleissaviallisinajaheikkomielisinäihmisinä,muttamerkit-

tävintäolise,ettäsanana’ihminen’tuotiintähänjulkiseenkeskusteluun:

kehitysvammaisetrinnastettiinyhdenvertaisinaepämuodostumistakär-

sineisiin raajarikkoihin.23 Satakunta vuotta aiemmin ’ihmis’-sanaa ei

liiemmin viljelty kehitysvammaisten yhteydessä. Tavallisesti käytettiin

yleisnimitystähullu,yksinkertainenjahupsu,mikäviittaavoimakkaasti

siihen,ettäheillevoitiinepätäydellisinämielipuolinanauraa.24

KUVA12.KummajaisiaJohannesAmosComeniuksenteoksessaOrbisSen-

sualiumPictus(1689,90).

23 Hirn1986,117–119,127–129;Nygård1998,79–80.

24 KAKOIijaPudasjärvi8.–13.3.1725,rr57:1275–1289.
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Julkinensääli

Kunrujotihmisetlopultatuotiinjulkisuuteen,heihinsuhtauduttiinpää-
asiassasäälienjaheidänavullaanpyrittiinkeräämäänvarojamuillekal-
taisilleen.Näinolilaitamuunmuassaparikkalaissyntyisenjariisitaudin
raajarikoksi ruhjomanRistoHeinosen laita.Hänen fyysinen tilansaoli
erittäinkurja,hänolituskinkuudettakymmenettäsenttiäpitkäjapainoi
vaivaisetkaksikymmentäkiloa.Siltihänavusti1800-luvunlopunlehdis-
töäjakirjoittiomaelämäkerrallisenkertomuksen.Vastaavastijonkinver-
ranisänsänäytteilleasettamanaollutsuomalainenkääpiöVilleMäenpää
työskentelikesäisinpaimenenajahaaveiliopettajaksipääsemisestä.Hän-
täolijokatapauksessahelpompikatsella,koskapahäneiollutepämuo-
dostunut.Täälläeiilmennytsellaisiakarkeitatapauksiakuinsivistyksen
keskuksissa, joissa säätyläistö suhtautui1800-luvullakummajaisiin lap-
senomaisen häpeilemättömästi. Esimerkiksi Pietarissa esiintynyttä kar-
vaistajakasvoiltaankarkeapiirteistänaista,jokatanssijalauloikauniisti,
käsiteltiinkuineläintä.Säätyläisnaisetkoskettelivathänenpaksujahuu-
liaan,karvaistaihoaanjajopakatsoivatsuuhun.25

Sivistyneistö liitti Riston jaVillen kaltaisiin ihmisiin jo varhain yh-
teiskunnallisenuhrautumisenajatuksen.Kivulloisuudessaan jarumuu-
dessaanepäkelvotihmiset,jotkapyrkivättulemaantoimeenomillaantai
jotka parhaimmillaan kaitsivat muita heikkoja, nostettiin 1800-luvulla
esikuvienasemiin.NäinesimerkiksiJämsässä1807kirkkoherrapatistipi-
täjäläisiäripeästikirjaamaanKaukialanAnnaKustaavanruotuvaivaiseksi.
ItseAnnaKustaavaeiollutasiaakiirehtinyt,vaanoliraajarikkonailman
virallistaulkopuolistatukeahoitanutikälopunäitinsähautaan.Toisaalla
uskonnollisetryhmättoivatSuomeennäytettäväksitaitaviaraajarikkoja
jakeräsivättilaisuuksillavarojahyväntekeväisyyteen.26

On merkillepantavaa, että porvarillisen julkisuuden ominut ja sitä
tuottanutryhmäoliSuomessakinkummajaisnäytöksienyleisönä.Näy-
töksiäjärjestettiinetupäässäporvaristolle,aatelistollejaylipäätäänsivis-
tyneistölle.NiinpäesimerkiksiTurussaelokuussa1813viikonajansoitti
vaihtelevaamusiikkiaerilaisininstrumenteinmuuankolmekätinenmies,
ja oikeastaan ennen 1900-lukua ainoa koko kansan kummajainen oli
vasta 1890-luvullamaatakiertänytpartanainen, johonkävi esimerkiksi
Helsingissätutustumassanoin20000pääsylipunlunastanuttakatsojaa;

25 Hirn1986,106,119,137.

26 Kuusanmäki1965,547;Hirn1986,132.
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on toki huomattava, että parta ei tehnyt naisesta pelottavaa ja luotaan
työntäväävaanyleistämielenkiintoaherättävänluonnonoikun.Paksuja
kolossaaleja– lähinnä lihavianaisia–näytettiinmaksusta 1860-luvulta
lähtien,muttaheitäkinpääasiassakaupungeissa.Lihavuudellenaurettiin
etupäässä siellä, missä lihavuutta ylipäätään oli. Ja sitten kun lihaville
alettiinlaajemminnauraa,lihavuusyhdistettiinrikkaaseen,itsekkääseen
javastenmieliseenporvaristoon.Sensijaankookkaisiinjapitkiinmiehiin
tunnettiinkiinnostustaläpikokoyhteiskunnanjovarhain,muttaheeivät
olleetkaanepämuodostuneitavaanenemminkomeita,kutenmuuan1806
Turussa vieraillut sveitsiläinen 220-senttinen Victor Niederer, joka oli
säätyläisnaisenmielestäkohteliasjakomeailmestys.Josisostamiehestä
puhuttiinkunnioittavasti,jättiläisnaisestakirjoitettiinpilkallisesti.Isoon
mieheenjanaiseensäätyläisetheijastelivatomiakulttuurisiaperuskäsi-
tyksiään, joissapitkämiesoli ihanne, sopusuhtainennainenolimiestä
lyhyempijatätäpidempiepänaisellisenapilkattavakummajainen.27

Kummajaisesitystensuuntaaminenlukevallejavalistuneelleyleisölle
veisiihen,ettätäytyiottaahuomioontoisaaltasivistyneistönkyltymätön
kiinnostuserikoisuuksiin ja toisaalta inhimillisenvalistuksenvaatimus,
joka ilmeni muun muassa kielteisenä lehtikirjoitteluna. Eräänlaisena
kompromissinavoipitääsitä,ettäkummajaisiaryhdyttiinesittelemään
pikemmin kaukaisten maiden omituisten heimojen edustajina kuin
varsinaisina ruumiinominaisuuksiltaan muista poikenneina ihmisinä.
NiinpäesimerkiksiHelsingissäjaTurussaesitettiin1818intiaaniheimon
kääpiöitäja1836”valkoistaneekeriä”,WilliamCrowleya,jokakuuluipe-
rätiharvinaiseenheimoon.28Valistuneelleväelletällainenolikelvollinen
tapavälttääsäälintunnejasitämahdollisestiseuraavamielipaha;tutus-
tuttiinhan samanaikaisesti innolla kaukomaita käsittelevään matkakir-
jallisuuteen,jossaerilaisuudet,kummajaisetjapoikkeavuudetnäyttelivät
keskeistäosaa.

Rahvas kävi läpi kummajaisiin totuttautumisprosessin lähinnä sen
vuoksi,ettäkeskusvaltasiirsikummajaistenjavammaistenholhouksen
yhteisvastuullisestipitäjäyhteisöllejavetositässäkristillisenarmeliaisuu-
denhyveeseen.Rumat,epämuodostuneetjasairauksienkalvamatihmiset
muodostuivat1700-luvunkuluessaosaksirahvaanarkistaelämänmenoa,
kunheruotuvaivaisinasiirtyivättalostataloontaiasustivatpitäjienkir-
konkylissävaivaishuoneissa.Heidättosinyhteisönpaineessapakotettiin

27 Hirn1986,108–110,122,127,137.

28 Hirn1986,117,129.KatsomyösKaartinen2004;Kaartinen2006.
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mahdollisimman norminmukaisiksi ja muiden yhteisön jäsenten kal-
taisiksi. Sen sijaan säätyläistö pystyi lakaisemaan omat kummajaisensa
näkymättömiin. Esimerkiksi edesmenneen vänrikki Spåran kuuroksi,
tietämättömäksi ja typeräksi mainittu tytär Anna Elisabet kuljetettiin
Seilinhospitaaliin1740–1750-luvuntienoilla jaylläpitoavartenanottiin
kuninkaalliseltamajesteetiltaavustusta.Luultavastimuuallakinsäätyläis-
perheissä toimittiin samalla tavallakuinAnnaElisabetSpåran tapauk-
sessa.Näinpoikkeavatjäsenetpysyivätsäätyläisilletavallaantuntematto-
mina,jatätätaustaavastenonkinhelpostiymmärrettävissä,miksijuuri
säätyläiset olivat oivallinen kohde länsieurooppalaiseen porvarilliseen
elämäntapaannojanneenkansankulttuurinmukanaantuomillekumma-
jaisnäytöksille.Heyksinkertaisestipitivätnäitäitselleenniinvierainaja
siksikiinnostavinaolentoina,ettähemyösmaksoivatesityksistä,jaodot-
tivat,ettäniissäolisiesitettytanssia,lauluajamuitasäätyläishuvituksia.
He nauttivat samalla irvokkaalla tavalla kääpiöiden eli pikkuihmisten
hullunkurisistaesityksistä 1700-luvun lopulla ja 1800-luvunensivuosi-
kymmeninäkuinsäätytoverinsasatojavuosiaaikaisemmin,kunnespian
ymmärsivät,ettätällainenkäyttäytyminenoliperinepäinhimillistä.29

Rahvas ja säätyläistö luopuivat suvaitsemattomuudesta eriaikaisesti.
Eriaikaisesti nämä yhteiskuntaryhmät ottivat seuraavaankin askeleen.
Näyttäisisiltä,ettäsäätyläisetymmärsivätensinnäepäillä–tuntienluon-
nontieteensaavutukset–kummajaisuudenjumalistataioikeastaansaa-
tanallistaalkuperää.Vastavuosikymmeniämyöhemminrahvashyväksyi
tosiasian,ettäihmisessäilmeneväulkoinenpahaeiollutJumalanvihan
merkki.

Rahvaspuolestaanottiensinseuraavanaskeleen.Sejoutuiväistämättä
tottumaanpaikallisyhteisönjäseninäkulkeviinkummajaisiinmuotopuo-
liinjatautienruntelemiinihmisiin.Luopuminensuvaitsemattomuudes-
taonsitentulkittavasosiaalisenpaineenseuraukseksi.1700–1800-luvun
maaseudunasujaimistojoutuiväistämättäjatottumisenkauttatarkaste-
lemaantoisenlaisiaempaattisemminjasamaistumaannäidenkohtaloon.
Siksisemyöshyväksyiheidätomakseenennensäätyläisiäjakaupunkien
varakkaampaaväestöä, jotkaolivatvuosikausiapiilottaneetsäätyläisinä
syntyneetkummajaisensanäkymättömiin.Nämäyksinkertaisestitorjui-
vaterilaisuuden,koskapaheilläolisiihenvaraa.Porvarillinenjulkisuus
kummajaisnäytöksineen ja samanaikainenyhteiskunnallinen,yleisinhi-

29 RAHospitaalitjavaivaishuoneet5.Päivääm ätönkirjekuninkaallisellem ajesteetille1740-tai

1750-luvulta.KatsomyösHaberm as1990;Lönnqvist1996;Häkkinen2005.
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millinenjalääketieteellinenvalistuskeskustelusiirsivätheidätrahvaanta-
solle.Suomessasäätyläisethyväksyivätpoikkeavuudenjamarginaalisen
siihentutustuttuaanjaajautumattaangloamerikkalaisellejabrittiläiselle
kulttuuripiireille tunnusomaiseen vammaisten riistämiseen, jollaiseen
saattoi tutustua oikeastaan vain Pietarissa, läntisen sivistyksen itäisessä
keskuksessa. 1800-luvun suomalainen sivistyneistön edustaja oli siinä
määrinmarginaaliryhmiintutustunut,valistunutjayksilöitynyt,ettähän
kykeni käsittelemään häpeäntunteitaan, saattoi samaistua vilpittömästi
kummajaisenkohtaloonjapyrkivieläedesauttamaanhädänalaistenase-
maa.30

30 Vuolle1993;Harjula1996.
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