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Lukijalle
Armeijat olivat hallitsijoiden arvokkaita työvälineitä ja kalliin strategiapelin osasia,
jotka toivat pelaajilleen menestyksiä ja menetyksiä. Ne taistelivat kernaasti rajoitetuin tavoittein, valloittivat kerrallaan linnoituksia ja maakuntia ja kävivät harvakseen suuriin kenttätaisteluihin, joissa sotilaiden henki oli uhattuna. Strategiapelilaudalla toisaalla oli vihollisen näännyttäminen; rajoituksia ei enää tunnettu, kun
vastustajan huolto tehtiin mahdottomaksi tuhoamalla maata ja maan asuvia. Viimekädessä sodan maksoi ja siitä kärsi sodan sivuosaa näytellyt aseeton rahvas.
1600- ja 1700-luvun sodat – erityisesti 30-vuotinen sota – kustannettiin ryöstömenetelmin ja armeijat jättivät jälkeensä savuavia raunioita, runneltuja ihmisiä ja
ruumisröykkiöitä. Tässä mielessä suuri Pohjan sota ei eronnut muista suursodista
– eikä eronnut siinäkään, että rajoitetuin tavoittein sotaa käynyt valloitusarmeija
kohteli viranomaisia sekä talonpoikais- ja kaupunkilaisväestöä lähes rajoituksitta.
Miehitys julmuuksineen oli 30-vuotisen sodan keskusalueilla täydellistä – ja totaalista oli myös suomalaisten osa suuressa Pohjan sodassa; rajoitetuin tavoittein käydystä sodasta sikisi täysi viha.
Tutkimuksessani tarkastelen ensinnä vihan olemusta eri ilmenemismuotoineen.
Tämä edellyttää tutkimuksellista keskittymistä siviiliväestöön, sen osaan sodassa ja
sen kokemukseen perikadosta. Liikkeelle lähden valloituksen etenemisestä, ja tuonnempana erittelen perikatoa, verilöylyjä, tuhoamisia, sotasaaliin keräämisiä, kidutuksia, raiskaamisia sekä ihmisryöstelyjä perusteluineen ja seurauksineen. Mainitut
tekijät vaikuttivat väistämättä kokijoiden sielunmaisemaan, pelkoihin, ahdistuksiin, esivaltakäsityksiin ja moraaliin, joten näitäkin on tarkasteltava. Varsinainen
valloituskausi päättyi olojen rauhoittamiseen ja Venäjän vallan vakiinnuttamiseen,
jotka puolet kuuluivat erottamattomasti vihaan. Siksipä tutkimuksen toisena laajana päämääränä on selittää kattavasti, millaiseksi Venäjän vallan aika muodostui,
mitkä olivat hallintojärjestelmän perusperiaatteet ja toimintatavat, miten kansa
reagoi uudenlaiseen vallankäyttöön, millaisiin selviytymisstrategioihin kansa turvautui ja miten Venäjän vallan aika näkyi ihmisten välisissä suhteissa, esivaltakäsityksissä ja moraalikoodistossa.
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen kuvasi suursotaa kaikessa irvokkuudessaan 1660-luvulla kirjoittamassaan kuusiosaisessa teoksessa ’Der Abenteuerliche Simplicissimus’. Grimmelshausenin kokeman suursodan ja vallankin miehitysarmeijan toimenpiteet vastasivat isonvihan ajalle tunnusomaisia tapoja. Sotilaat
polttivat kyliä, murhasivat ja kiduttivat saalista saadakseen, takavarikoivat ja pakkoverottivat ylläpidokseen sekä värväytyivät armeijasta toiseen vangeiksi jäätyään.
Lyhyesti sanottuna sotilaan elämä oli juopottelemista, mässäilemistä, huoraamista,
mellastamista, murhaamista, pelon herättämistä, rosvoamista, kiduttamista ja näiden vastapainona pelkäämistä, kärsimistä sekä ryöstetyksi ja surmatuksi tulemista.
Vaan missäpä 30-vuotisen sodan sotilaat riehuivat ja mässäilivät, jolleivät juuri valloittamillaan alueilla? Enimmäkseen kärsijänä olikin tavallinen aseeton kansa, mitä
Grimmelshausen ei peitellyt. Sitä paitsi hän ymmärsi sodan yhteyden laajempaan
maailmanselitykseen, sodasta hyötyjiin ja viittasi myös siihen, etteivät sodat täysin
päättyneet rauhansolmimisiin. 30-vuotisessa sodassa suurimman kunnian ja hyödyn voitoista keräsi aatelisto. Milloin sodittiin, pahuutta, riitaa, vainoa ja vihaa oli
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kaikkialla. Syntiä oli seurannut rangaistus, kun Jumala ja paholainen apulaisineen
taistelivat tahollaan.1
Grimmelshausenin kuvaukset olivat lähtöisin omasta ja kuullusta historiallisesta kokemuksesta. Itse asiassa ’Seikkailukas Simplicissimus’ oli eräänlainen 30-vuotisen sodan kokonaishistoria. Samankaltaisesti kerrottiin Venäjän vallan ajasta – tosin ilottomasti. Sodan ja Venäjän vallan ajan ilmiöiden tutkiminen on tärkeää,
mutta miltei yhtä merkittävää on tutkia sitä, miksi suomalaiset puhuivat harvemmin sota-ajasta ja ryhtyivät sen sijaan kutsumaan ajanjaksoa isoksivihaksi. Kyse on
historiallisten kertomusten ja kuvausten tiivistymisestä ja vakiintumisesta myytiksi
sekä ajanjakson muuttumisesta epookiksi, mihin tutkimuksessani myös tartun.
Historiatraditio tulkintoineen ja tavoitteineen muodostaakin kolmannen suuremman tutkimuskysymyksen. Esitetyt kolme tutkimuskenttää kattavat jo paljon, mutta eivät kylliksi, sillä on vielä yksi merkittävä tutkimusta edellyttävä puoli. Nimittäin kirjoittaessaan ja sanellessaan historiaansa suomalaiset koettivat irrottautua
Venäjän vallan ajasta. Kitkatta rauhaan ja Ruotsin kruunun alamaisuuteen palaaminen ei sujunut, vaan viha muunsi muotoaan. Rauhan solmimisen jälkeen viha
jatkui monina vihoina, kun kauna, katkeruus ja levottomuus syvenivät. Tässä on
tutkimuksen neljäs laajempi kokonaisuus. Historiallisen myytin muovautumisen
rinnalla tarkastelen sodassa ja miehitysvallassa syntyneitä tai niistä pontimensa
saaneita yhteiskunnallisia ilmiöitä, taloudellisia kysymyksiä, herravihaa, naapurikateutta, naisvihaa, henkistä levottomuutta ja poliittisen kulttuurin strategioita.
On vielä eräs seikka, johon on kiinnitettävä huomiota. Sodassa ja miehityksessä
vihollinen ja valloittaja näyttäytyivät paholaisina, näin kävi Suomessakin 1700-luvun alussa. Tsaarin armeijan sotilaat tuskin muista valloittajista poikkesivat, mutta
valloittajina heidän päälleen lankesi paholaisen varjo – luontaisesti suomalaisten
katsannossa; vaan samassa varjossa lymyilivät lähes yhtä pahamaineiset Ruotsin
kruunun sissit. Aivan vastaavalla tavalla historiallinen muisti rakentui 30-vuotisen
sodan tuhoamilla seuduilla. Niissä sodan karmeat muistot säilyivät pitkään kiteytyen kauhutarinoiksi ja kansanperinne tunsi pelottavina piruina ruotsalaiset ja
suomalaiset. Sodankäynnin ja miehittämisen muodot olivat siinä määrin samankaltaisia, suorastaan universaaleja ilmiöitä, ettei eri sotien ja eri alueiden rahvaiden
kohtalon vertailu juuri muuttaisi kuvaa sodasta; valloittaja oli raaka julmuri valloitetun maan asukkaista, olipa hän sitten suomalainen, ruotsalainen, saksalainen,
ranskalainen tai venäläinen. Tämä on pidettävä mielessä kirjaa lukiessa.2
Jyväskylässä juhannuksen alla 2005
Kustaa H. J. Vilkuna

1 Grimmelshausen 1950.
2 Teostani olen tehnyt Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen virikkeellisessä
yhteisössä. Kiitän tässä itse kutakin työtoveria, erityisesti professoreita Toivo Nygård ja Petri
Karonen. Viimeksi mainitun vetämältä tutkimushankkeelta ”Rauhaan palaamisen ongelmien
ratkaiseminen suomalaisessa yhteiskunnassa” lohkesi varat lyhennelmän professori Anssi
Halmesvirran laatimaan käännökseen. Kiittäminen on myös Suomen historiallista seuraa sekä
julkaisijaa, Suomalaisen kirjallisuuden seuraa ja siellä toimituspäällikkö Rauno Endéniä.
Kaikitenkin on silti niin, että suurimmat kiitokset kuuluvat Vennylle, Auralle, Aulille, Askolle ja
Irmalle. Kullakin on merkittävä sijansa, mutta Vennyllä tällä kertaa painavin: synkkyydellä on
onneksi vastapuolensa – valoisuus.
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Menneisyyden arvet
Mielen paluu kirvelevään vainoaikaan
Oli kulunut puolen vuosisataa siitä, kun Ruotsi ja Venäjä olivat solmineet rauhan
Uudessakaupungissa ja silloiset venäläiset miehitysjoukot olivat poistuneet Suomesta. Taloudellisia ja henkisiä haavoja oli paranneltu pitkään, joten olisi saattanut
arvella, että menneisyyden kauhukokemukset olisivat painuneet unohduksiin semminkin, kun venäläiset olivat 1740-luvun alussa miehittäneet Suomen toistamiseen
ja korvanneet vanhat kauhut vereksemmillä ja yhäti useimpien mielissä olevilla pelotteilla.1
Pitkällisen miehitysajan arvet tuskin tuntuivat jokapäiväisessä elämänmenossa,
mutta katkerat muistot nousivat ajoittain esiin ja yhteisesti puitaviksi. Näin kävi
juuri marraskuun yhdentenätoista päivänä 1770, kun Raahen ja Saloisten (Salo)
kirkkoherra Thomas Stenbäck siunasi hautauspuheen eli ruumissaarnan pitäen lähes 95-vuotiaana kuolleen Marjatta Heikintytär Puustin. Kirkkoherra kirjasi myös
puheensa ytimen eli Marjatta Puustin elämäkerran lyhyenä kertomuksena Saloisten seurakunnan haudattujen luetteloon.
Siinä Stenbäck piirsi yhteisöön syvästi juurtuneen, todelliseen henkilöön yhdistettävissä olevan ja paikallisena kertomuksena tutun kuvan vainoajan kärsimyksistä: ”Iäkäs talollisen leski Marjatta Heikintytär Puusti, syntynyt Rautiossa 17.3.1676,
avioitunut ensimmäisen kerran 1699, toisen kerran 1713. Jälkimmäistä miestä venäläiset kasakat Raahessa viidellätoista piikin eli keihään pistolla haavoittivat
30.12.1714. (Hän) kuoli kolmen päivän perästä. Häntä (Marjattaa) venäläiset suomivat ruoskin ja piiskoin talvella 1715. Hänen poikansa Jaakon venäläiset veivät
vankina Venäjälle ja kastoivat heidän uskoonsa, vaan (Jaakko) on sitten rauhan tultua palannut ja tullut otetuksi seurakuntaamme.”2
Marjatan kärsimykset eivät päättyneet tai edes helpottuneet, vaan pikemmin
pahenivat. Stenbäck jatkoi: ”Vuoden 1716 talvella venäläiset löysivät jälleen hänet,
riisuivat hänet ja lyijykärkisellä solmupiiskalla ruoskivat hänet. Sen jälkeen hänet
vietiin alastomana ulos talvipakkaseen seisomaan lumihankeen. Sitten kädet sidottiin pajunköydellä selän taakse ja hänen selkäänsä korvennettiin sytytetyllä saunavastalla. (Hänet) ohjattiin takaisin pirttiin, missä eräs taivutti hänet kumaraan ja
painoi polviensa väliin hänen päänsä ja sokaisi tulisesti palavalla talilla molemmat
silmät, minkä vuoksi hän on ollut 54 vuoden ajan kuolemaansa saakka sokea. Ja
yhä olivat ruumiissa nähtävissä tämän julman käsittelyn arvet ja kolhut. Näiden

1 Hattujen sodan vaikutuksesta katso esimerkiksi Castrén, Cajanaborgs-län, s. 72; Aspegren,
Pedersöre sokn II, s. 87; Wacklin, Sata muistelmaa Pohjanmaalta, s. 23–24; Lindeqvist 1889; Juva
1947, s. 126; Halila 1954, s. 458–467; Laine EM 1996a, s. 303–329.
2 Haudattujen luettelot, Saloinen 3.11./11.11.1770, OMA; Halila 1984, s. 52; Toivanen–Forss 1990, s.
845–846.
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vaivojen keskellä hän joutui lapsineen surkuteltavaan nälänhätään ja sittemmin,
kun häneltä oli viety kaikki elämisen tarpeet, hänen oli ravittava itseään oljilla, nahankappaleilla ja luilla, jotka vainolainen oli jättänyt jälkeensä. Katkerinta ravintoa
oli tuulimyllystä saatu jauhon tomu. Tässä nälänhädässä heitti henkensä yksi hänen lapsistaan. Vihdoin hän pääsi pakoon Ruotsiin. Kierreltyään siellä toisten köyhien pakolaisten perässä viiden vuoden ajan esivalta palautti heidät (pakolaiset)
Turkuun ja sieltä edelleen koteihinsa.”3
Asianmukaisesti kirkkoherra päätti kirjoitelmansa tutumpaan ja tavallisille kuolevaisille kuuluvaan tiedonantoon, jossa selitettiin kuolinsyy, ikä ja hautasija:
”Kuoli vanhuuden raihnaisuuteen ja haudattiin kirkkomaahan, 94 vuotta, 31 viikkoa ja 3 päivää.”4

Muistiinpanojen rakenne ja kirjoittaja
Kirkkoherra Stenbäckin muistiinpanot noudattelivat antiikin hautauspuheiden
traditiota, ja puhe oli suunnattu – kuten toivottua oli – seurakunnalle ja omaisille.
Toisaalta muistiinpanot muistuttivat muodoltaan merkittävällä tavalla puhdasoppisuuden kaudella saarnastuoleissa pidettyjä ja painettuina julkaistuja ruumissaarnoja. Niitä voisi tässä tapauksessa luonnehtia painettujen ruumissaarnojen ja vapaamuotoisten hautauspuheiden välimaastoon sijoittuvaksi kertomukseksi, koska
puhe noudatteli ruumissaarnoille tunnusomaisia piirteitä ja koska puhe merkittiin
lyhyenä kirjallisena esityksenä haudattujen luetteloon.5 Marjatta Puustin muistiin
merkitty elämäkerta seurasi oikeastaan täydellisesti vuoden 1686 kirkkolain ohjeita, joiden mukaan personaliat eli elämäkerran kirjoitukset tuli ”pitkittä puheitta ja
ansiot ylittävittä ylistyksittä” rakentaa haudattavan elämäkerralle.6
Puhdasoppisuuden kaudella vakiintui käytäntö, jossa ruumissaarna koostui
useimmiten aloituksesta, johdannosta valituksineen, tekstistä, saarnasta ja personaliasta eli elämäkertaosasta. Viimeksi mainittu oli jo 1600-luvun oloissa ehtinyt typistyä kaavamaiseksi esitykseksi, jossa kerrattiin lyhyesti haudattavan syntymä ja
syntyperä, vanhemmat ja näiden kunniallisuus, tiedot kasteesta ja kristillisestä kasvatuksesta, luonne ja hyveet, opinnot ja virkaura, avioliitto sekä lapset elossaolon
ja sukupuolen mukaan, suhde seurakuntaan, säädynmukaiset hyveet sekä viimeinen sairaus, ripittäytyminen, kuolinsyy ja kuolinhetki. Elämäkertaosan kaavamaisuuden vuoksi oli luontevaa eritellä johdannossa sekä varsinaisessa saarnassa haudattavan elämäntaipaleen kärsimyksiä.7
Stenbäck kertoi Puustin merkinnöissään sen, minkä hän näki tarpeelliseksi, ja
sen, mitä varmasti tiedettiin. Tavallisissa haudattujen luetteloiden merkinnöissään
Stenbäck käytti luontevasti lyhyempää, mutta samalla tavoin hautauspuheiden sisältöihin liittyvää kaavamaista repertoaaria: hän saattoi mainita vainajan vanhem-
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mat, ohimennen viitata vainajan ajallisiin ansioihin (nimismies, entinen lautamies)
ja selostaa merkittävät sukulaisuussuhteet oppisäädyn ollessa kyseessä (leskiäitinsä
yhteydessä tämän lapset jaettuina elossaolon ja sukupuolen mukaan).8 Rahvaanomaisessa elämänkulussa, etenkään naisen elämäntaipaleessa, oli harvemmin personaliaa paisuttelevia tapahtumia – eikä säädynmukainen käsitys liiemmälti korostanut
rahvaannaisten hyveitä ja näille kuuluvia säädyllisiä luonteenpiirteitä. Haudattujen
luetteloiden tietoja ei siksi tarvinnut turhanpäiten kasvattaa eikä niissä tarpeettomasti myöskään eritelty sukulaisuussuhteita, koska harvalla sukulaisella oli yhtään sen
enempää ajallisia ansioita tai mainetta kuin siunattavalla. Siksipä Puustia koskevat
muistiinpanot vaikuttavat kahta jännittävämmiltä ja merkityksellisemmiltä.
Paitsi, että Marjatta Puustin elämäkerta oli sukulaisten, kyläläisten ja pitäjäläisten yhteistä omaisuutta palauttaen ajatukset Jumalan kaitselmukseen, kertojalla oli
tässä tapauksessa huomattava rooli. Raihnaisena vanhuuteen kuolleen rahvaannaisen hautauspuheen kirjalliseen muotoon saattaneen Thomas Stenbäckin elämänkulku oli sivunnut monessa kohdassa miehitysajan tapahtumia. Hän oli syntynyt vainoajan kynnyksellä tammikuussa 1713 Ilmajoen (Ilmola) apupapin ja talollisen
pojan Joosef Heikinpoika Stenbäckin perheeseen. Itse Thomas ei kotoisia kärsimyksiä kokenut, mutta oli elänyt varhaisen lapsuutensa äitinsä ja sisartensa kanssa
Ruotsissa köyhyydessä ja kurjuudessa muiden pakolaisperheiden tavoin, mikä yhdisti Stenbäckin oman elämän Puustin kohtaloon.
Kuvauksia vainolaisen julmuuksista Thomas kuuli sukupiirissään riittämiin.
Lähimmin julmuudet koki Thomaksen isä Joosef. Perheensä maanpakoon lähettänyt pappi jäi huolehtimaan seurakunnastaan, joutui vihollisen käsiin ja vietiin
vankina Vaasaan. Siellä hänen nuorempi veljensä oli tarjoutunut sijaiskärsijäksi,
jotta pappi pääsisi seurakuntalaistensa luokse hoitamaan virkaansa. Ehdotukseen
venäläiset eivät ensinkään suostuneet, vaan kuljettivat Joosef Stenbäckin Kristiinankaupunkiin; matkalla kasakat kiduttivat häntä niin pahoin, että hänen molemmat jalkansa vioittuivat ja hän eli rampana loppuikänsä. Nähtävästi vamma paheni
rauhan palattua sellaiseksi, että loppuelämänsä Venäjän vallan aikana kappalaiseksi
nimitetty, lihavaksi ja rotevaksi mainittu Stenbäck täytyi kantaa suuressa nojatuolissa kirkkoon saarnaamaan. Kristiinankaupungista Stenbäck oli vuonna 1715 palautettu papiksi Ilmajoelle, missä hän joutui papintehtävien ohella venäläisen esivallan ankarasti painostaessa hoitamaan ikäviä ja epäinhimillisiksi miellettyjä veronkantotehtäviä.9
Isänsä apulaisena ja vuodesta 1731 lähtien Ilmajoen kappalaisena sekä sisartensa ja omien avioliittojensa välityksellä Thomas Stenbäck sitoutui kiinteästi pohjalaiseen papistoon, jonka sukusiteet olivat toisaalta tiiviit talonpoikiin, maaseudun
virkamiehistöön ja toisaalta kaupunkiväestöön, ja näiden sukujen kokemuksista
tuli osa hänenkin tuntemaansa menneisyyttä.10 Thomas Stenbäckin jälkimmäisen
vaimon, Margarethan isä oli Lapuan kirkkoherra Mikael Lithovius. Vanhempi veli

8 Haudattujen luettelot, Saloinen 1757–1771, OMA.
9 Liakka 1934, s. 358–359, 532–535; Luukko (toim.) 1946, s. 211; Åström (toim.) 1947, s. 54–55.
10 Tuohon seikkaan Stenbäck itse viittasi laatimassaan sukutaulussa ’Eräitä muita vanhimpia sukuja:
Sen osa seitsemän sisaruksen taulukoista ja niiden liitteistä’, Saloinen 26.2.1759 (Stenbäck,
Raahesta ja Saloisista, s. 108–123); Pohjalaisesta papistosta katso Suolahti 1919, s. 25–35, 46–48.
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Lars (Laurentius) nai Clara Maria Aeimelaeuksen, jonka isä oli Isonkyrön kirkkoherra Nils Aeimelaeus. Sisar Anna Katarina avioitui Närpiön kappalaisen Henrik
Moliisin kanssa, jonka isä oli Porin kaupunginkirjuri, sisko Maria solmi avioliiton
Karl Reinin kanssa, jonka isä oli Ilmajoen nimismies Johan Rein, ja nuorin veli Johan avioitui vaasalaisen opettajan tyttären Elisabet Margareta Thauvoniuksen
kanssa, jonka äidin isä oli Kalajoen kirkkoherra Petter Gabrielinpoika Calamnius.11 Kaikkien sukujen muistoihin oli piirtynyt kuva miehityskauden julmuuksista, ja mainittuihin sukuihin kuuluvista papeista moni osallistui näiden vainojen
muistiin merkitsemiseen ja muistitiedon välittämiseen. Tutustuminen kirjallisiin
muistiinpanoihin ja sukutarinoihin oli tärkeää siksi, että itseään ja kanssaeläjiään
tarkastelleena Stenbäckin kirjoituksissaan välittämä näkökulma menneisyyteen
loppujen lopuksi riippui siitä, mitä hän oli aiemmin kokenut, kuullut ja lukenut.12
Kiinnostavimman yhteyden menneisyyteen toi Nils Aeimelaeus, jonka ruumissaarnan ’Menehtyminen ja menestyminen’ Thomas Stenbäck laati ja joka painettiin
niin, että painettuun laitokseen liitettiin myös äsken mainitun Karl Reinin runo.
Samoja Marjatta Puustin ruumissaarnassa esillä olevia teemoja Stenbäck oli eritellyt jo Nils Aeimelaeuksen ruumissaarnassa huhtikuun ensimmäisenä päivänä 1750.
Siinä Stenbäck kuvasi Aeimelaeuksen vainoaikaisia traumaattisia kokemuksia, asemaa kirkkoherrana ja viljeli sotametaforia. Tässä nimenomaisessa tapauksessa keskeistä on, että Stenbäck korosti läheistä suhdettaan siunattavaan henkilöön. Aeimelaeus oli Stenbäckin opettaja ja oli kertonut tälle elämäntarinansa. Personaliassa
olikin tarkka kuvaus eli kertomus Narvan luhistumisesta 1704 ja papin asemasta
venäläisten väkivallan kohteena. Siinä – tuo vaihe oli kenties keskeisintä personalian antia – kuvastui myös voimakkaasti Jumalan sallimus. Sen sijaan pohjalaiseen
hävitykseen Aeimelaeus tutustui vasta pakomatkaltaan palattuaan, mutta toisaalta
Ruotsissa vietetty pakolaisaika yhdisti hänet kiinteästi Stenbäckeihin.13
Kruunupyyn hospitaalin saarnaajan, Zacharias Juleniuksen muistoksi laaditussa
hautajaisrunossa vuodelta 1735 eivät vainovuodet olleet vielä niin selvästi esillä,14
mutta aivan erityisen merkittävää oli, että Thomas Stenbäck oli juuri heinäkuussa
1770 saanut valmiiksi Raahen ja Saloisten historiaa käsittelevän laajan käsikirjoituksen. Sitä ja vuotta aiemmin valmistunutta lyhyempää Raahen ja Saloisten historiikkia tehdessään hän oli väistämättä joutunut perehtymään seurakuntansa varhaisvaiheisiin, vainovuosiin, sukujen historiaan ja ikäihmisiin, kuten Marjatta
Puustiin. Samalla hän oli ottanut lopullisesti omakseen seurakuntansa, jonka kirkkoherraksi hänet oli valittu 1757.15

11 Lasten avioliitot kasvattivat kokenutta sukupiiriä entisestään. Levón 1970, s. 5–9; Kojonen (toim.)
1971; Luukko (toim.) 1946, s. 113–114, 159–160; Åström (toim.) 1947, s. 53–54.
12 Katso Knuuttila 1992, s. 27; Kuhn 2000, s. 187–195; Cattell–Climo 2002, s. 4–5, 12–13, 15–16, 22–24.
13 Stenbäck, Se Cuoleman Catkeruden Makeuttawa, erityisesti s. 71–75; Valtaneuvosto Turun piispalle
ja tuomiokapitulille, Tukholma 16.5.1712 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 57–58, TMA).
Katso myös Sarasti-Wilenius–Laine 1997, s. 251, 253. Aeimelaeus oli Narvan katedraalikoulun
konrehtorina, kun venäläiset 1704 valloittivat kaupungin, hän karkasi venäläisten kynsistä
Turkuun vielä samana vuonna ja vihittiin papiksi 1706. Tuona vuonna hänet nimitettiin vt.
kirkkoherraksi ja vakinaiseksi 1712 Isoonkyröön, mistä hän pakeni Ruotsiin 1714.
14 Stenbäck, Hädanfärd, wälfärd. Kruunupyyn hospitaalin saarnaajista ja Juleniuksesta katso
Tegengren 1943, s. 487–488.
15 Stenbäck, Raahesta ja Saloisista; Stenbäck, Brahestad och Salo.
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Marjatta Puustin ruumissaarnan
merkitys ja mieli
Vainovuodet olivat lyöneet pohjalaisten mieliin ja historialliseen muistiin yhä
1770-luvulla märkivän haavan. Thomas Stenbäckin raihnaisesta leskinaisesta laatiman lyhyen elämäkerrallisen kuvauksen voi kiistatta katsoa kertomukseksi, jossa
tulkittiin niin henkilökohtaista kuin paikallisyhteisön itsesuhdetta ja suhdetta
menneisyyteen;16 kertovana kirjallisena jäänteenä ruumissaarna heijasteli 1700-luvun jälkipuolen pohjoispohjalaisten tapaa jäsentää olemassaoloaan. Marjatta Puustin muistiin merkittyä elämäkertaa voisikin luonnehtia julkisen ja virallisen kirjallisen suuren tradition ja pienyhteisön sisäisen ja epävirallisen pienen tradition väliin sijoittuvaksi kertomukseksi – kuten enintä osaa siitä lähdeaineistosta, joka perustui rahvaan puheeseen. Tässä tapauksessa Stenbäck oli suullisen perinnetiedon
välittäjä, mutta itse esitysyhteys muovasi kertomuksen sisältöä.17 Toisaalta kirkkolaki rajasi tarkasti personaliaa ja toisaalta personalioihin merkittiin oleellinen ja
säilytettäväksi katsottava osa kuolleen elämästä; näin kauhut ja niistä selviytyminen olivat jumalisen johdatuksen kannalta merkittävimpiä osia 1700-luvun ruumissaarnoissa.
Tuolloisessa kansanomaisessa maailmakuvassa ja sitä erittelevissä kertomuksissa aika, paikka, toimija ja itse toiminta olivat kertomuksen todellisuutta ja mielekkyyttä ylläpitäviä tekijöitä.18 Menneisyyteen sitoutuvaa pienimuotoista kansanproosaa ja kirjallista kerrontaa yhdistivät tapahtumien sijoittaminen aikajärjestykseen ja syyssuhteiden oikeansuuntainen esittäminen. Ajan ja paikan tarkka määritteleminen oli suorastaan välttämätöntä, mikäli kuulijat ja lukijat aiottiin vakuuttaa
kertomuksen totuudellisuudesta.19 Marjatta Puustin elämäkerrassa nämä puolet,
ajat ja paikat – vaikka vainovuosiin tiivistyivätkin – olivat selkeästi esillä ja niitä
vahvistivat vielä kerronnan kohteessa olevat vammat eli arvet. Toisaalta toiminta
eli tässä venäläinen valta ja väkivalta olivat koko elämätarinan keskeisintä aineista,
yhteistä historiaa.
Puustin elämänkulku ei ollut luettavissa lähteistä lukuun ottamatta syntymää,
avioliittoja ja Jaakon kohtaloa sekä mahdollisesti kotiin palauttamista ja sokeutta.20
Onkin niin, että nämä muut tiedot Stenbäck oli koonnut seurakunnan historiaan
perehtyessään ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa vainajalta itseltään sekä hänen
vaiheisiinsa tutustuneilta ihmisiltä. Talonpoikaisessa suulliseen perimätietoon perustuvassa ja vielä puolikirjallisessa kulttuurissa tarinoinnilla oli aivan erityisen
tärkeä asema. Oikeastaan koko rahvaanomainen menneisyys rakentui kerrattavissa
olevien havaintojen ja tarinoiden varaan. Kertomukset – käsitteenähän kertomus
viittaa tapahtuman tai havainnon kertaamiseen21 – olivat myytteinäkin varsin

16 Katso Fogel 1993, s. 4–7, 119–125, 139–142; Erikson 1975, s. 136–137, 153–154; Erikson 1994a, s.
57; Cattell–Climo 2002, s. 12–13, 15–16.
17 Virtanen L 1988, s. 26, 29.
18 Siikala 1984, s. 27–32; Virtanen L 1988, s. 193; Siikala 1989, s. 108. Katso myös Ilomäki 2001.
19 Knuuttila 1992, s. 18; Siikala 1984, s. 27–32; Siikala 1989, s. 99.
20 Talollinen Jaakko Matinpoika Puusti menehtyi 67-vuotiaana 1767, siis aikaisemmin kuin kovia
kokenut äitinsä. Haudattujen luettelot Saloinen 10.5./17.5.1767, OMA.
21 Ganander, Nytt Finskt Lexicon, ’kertominen’, ’kertoimus’; Virtanen L 1988, s. 178.
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konkreettisia todisteita yhteisön aikaisemmista vaiheista, joilla perusteltiin yhteisön nykyistä tilaa. Mennyt aika oli suhteessa nykyisyyteen siten, että vallitsevat olosuhteet hahmotettiin niiden alkuperästä käsin.22
Tarinoinnille oli tunnusomaista, että Marjatta Puustin ja toisaalta Thomas
Stenbäckin kaltaiset yhteisön – lähinnä talon tai siihen kiinteästi liittyvän kylän ja
pitäjän – vanhemmat ihmiset siirsivät historiaa yhteisön nuoremmille jäsenille, jotka puolestaan ikäännyttyään toistivat ja uudistivat kuulemiaan juttuja mielekkäinä
kertomuksina. Näin ollen yhteisöllinen historia koostui sekä ylimuistoisista tarinoista että koetuista, kerratuista kokemuksista ja kaikille yhteisestä lähimenneisyydestä. Jokainen polvi muotoili kuvan venäläisestä miehityskaudesta omalla tavallaan, ja nähtävästi jokainen sukupolvi liitti kuulemansa ja oman kokemusmaailmansa ulkopuolella olevat tapahtumat osaksi yhteisön, suvun, perheen ja siten
omaakin historiaa.23 Tilanteesta riippuen kertomuksilla saattoi olla käytännöllistä
merkitystä, sillä yhteisesti jaettuihin kokemuksiin perustuvaa tietoa käytettiin hyväksi erilaisissa kriittisissä tilanteissa:24 ne olivat viestejä menneisyydestä.25 Esimerkiksi Puustin kokemukset ja Stenbäckin kertomukset olivat omiaan opastamaan nuorempia selviytymään uudessa miehitystilanteessa ja luottamaan sallimuksen voimaan. Tätä kirkkaammin kaitselmus oli esillä Nils Aeimelaeuksen ruumissaarnassa. Siinä Thomas Stenbäckin mukaan ”Suuri Johdattaja näytti ihmeellisen hyvyytensä pelastaessaan” Aeimelaeuksen ”vihollisen vihaisista käsistä” Narvassa ja sittemmin Ivangorodin linnasta, kunnes ”Jumala langetti hänen päälleen uuden kuorman” Kyrön taistelun yhteydessä ja jota kuormaa eli köyhyyttä sairauksineen kesti aina ”kultaiseen rauhaan” saakka.
Näitä selvemmin ja kiinnostavasti historiaa ohjaava motiivi oli esillä vuonna
1789 julkaistussa teoksessa ’Kertomus Suomen suuriruhtinaskunnan ja Pohjanmaan
surkeasta tilasta venäläisten julmassa kohtelussa menneinä aikoina’, joka perustui
professori Laurentius Tammelinin kirjoituksiin vuosien 1717 ja 1718 almanakoissa.
Tuon teoksen pitkässä johdanto-osassa, joka oli suunnattu ”rakkaille maanmiehille
ja kanssa-alamaisille”, kirjoittaja toi esiin ikivanhan vihollisen eli venäläisen julmuudet, jotka olivat käynnissä olevan sodan (Kustaa III:n Venäjän sota) takia jälleen ajankohtaisia ja joista ”esivanhemmat olivat tarinoineet”. Nämä kokemukset
olivat nousseet jälleen tärkeään asemaan, sillä ne kuvasivat vihollisen ajattelu- ja
toimintatapoja. Laurentius Tammelinin kertomukset julkaistiin siten todellisina ja
käyttökelpoisina kokemuksina vihollisen luonteesta.26
Marjatta Puusti kuului siihen ryhmään, joka 1700-luvun jälkipuoliskolla harveni: hänen kaltaisensa vainovuosien julmuudet täysi-ikäisinä ja täydellisinä kokeneet ihmiset olivat käyneet jo vanhoiksi tai kuolleet. Menehtynyt vanhus edusti sukupolvet ylittävää historiallista aikaa, joka piti sisällään niin sisäisen mentaalisen

22 Vertaa Barthes 1993b, s. 50, 61–62; Kotkavirta–Sironen 1986, s. 12; Lambek 1996, s. 235–253; Kuhn
2000.
23 Esimerkiksi Vilkuna KHJ 2003, s. 414–418; Räisänen 1974; Vinha-Mustonen 1985; Moilanen 1994.
24 Frykman–Löfgren 1981; Erikson 1975, s. 153–154; Siikala 1989, s. 113–114. Vertaa Halbwachs 1967,
s. 53–54.
25 Vertaa Le Goff 1992, s. 127–128; Tammi 1988, s. 204–205.
26 Berättelse om Stor-Furstendömet, s. 1–5. Vertaa Tammelin, Almanch På Åhret 1717; Tammelin,
Almanach På Åhret 1718. Katso Erikson 1994b, s. 57.
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elementin kuin ulkoisen kalendaarisenkin ajan ja jonka aikalaiset tunnistivat: aika
oli mitä suurimmassa määrin kulttuuris-sosiaalista ja ajankulkua tulkittiin sosiaalisissa yhteyksissä.27 Samaan puoleen viittasi myös iisalmelainen talonpoikaisrunoilija Paavali Remes veljensä Matiaksen muistoksi 1765 laatimassaan muistorunossa ’Yksi yksinkertainen valitusruno’. Matiaksen elämäkerrassa merkityksellisimmäksi osaksi Paavali nosti venäläisen vainon ajan, vaikka noihin aikoihin Matias
vielä ”ei ollut iso iältä”. Matiaksen oli vanhempiensa kanssa pitänyt ”olla piilosilla,
vainon aikana pahana, metsän korvessa kovassa”, kun ”ryssä ryskääpi kotona, joukko julma kartanolla”. Paavali kertoi edelleen muistiinsa ja kuulemaansa luottaen,
että niitä, jotka jäivät vihollisen käsiin, poltettiin, paistettiin ja murhattiin.28
Rahvaannainen esiintyi Thomas Stenbäckin laatimassa ruumissaarnassa kokonaisen aikakauden tulkkina ja historiaa jäsentävänä henkilönä.29 Itse asiassa on
sangen merkityksellistä, että Marjatta Puustin elämässä ei kertaamisen kannalta ollut oikeastaan mitään muuta merkittävää kuin hänen kohtalonsa Venäjän vallan aikana, ja noihin kokemuksiin sitoutui myös hänen poikansa kokemukset orjuudesta.30 Siksi oli varsin luontevaa nostaa tällainen menneisyyttä jäsentävä rahvaannainen verrannollisesti samanlaiseen asemaan kuin tavalliset elämäkertojen ja ruumissaarnojen kohteet, oppi-, aatelis- ja kauppiassäätyjen edustajat. Marjatta Puustin ja Nils Aeimelaeuksen personalioiden kaltaisten kuvausten kertomuksellinen
mielekkyys rakentuikin pääasiassa neljän seikan varaan. Kertomukset olivat vankkumattomia todistuksia menneisyydestä, niillä oli opetuksellinen tarkoituksensa,
niiden sisältöihin voitiin tavalla tai toisella tuntea samuutta – jopa samaistua – ja
niitä voitiin kerrata edelleen. Perustellusti voi väittää, että kertomusten ulkopuolella ei ollut mitään menneisyyttä, mutta on niinkin, että silloinen nykyisyys oli merkityksellinen ainoastaan suhteessa menneisyyteen. Arkipäivän rutiinit eivät olleet
sellaisia asioita, joita tarvitsi kerrata arkipäiväisen elämänpiirin ulkopuolella eivätkä sellaiset rutiinit selittäneet ihmisten sisäistä maailmaa ja olleet siksi mielekkäitä.
Ikäihmiset ikimuistoisen asiantuntemuksensa ansiosta olivat kirjoittamattoman
kulttuurin ja suullisiin tietoihin perustuvan yhteiskuntajärjestelmän tukipilareita;
he muodostivat suullisen perimätiedon varassa elävän yhteisön muistia ylläpitäneen ja välittäneen ryhmän, jota pyydettiin avuksi, milloin asia käsitteli vanhoja aikoja ja tapoja.31
Itsekin ikääntyvä Stenbäck oli perehtynyt oman ja siihen liittyvien sukujen historiaan ja oli ymmärtänyt luontevasti vanhojen ihmisten merkityksen käyttäessään
heidän tietämystään hyväkseen historiantutkimuksessa. Laajassa käsikirjoituksessa
sekä lyhyemmässä painetussa ’Raahen ja Saloisten historiallisessa kuvauksessa’ mui-

27 Castrèn, Cajanaborgs-län, s. 72–73; Aspegren, Pedersöre sokn II, s. 87–88; Ricoeur 1988, s. 110–
116; Apo 1989, s. 127.
28 Remes, Yxi yxinkertainen walitus-runo; Katso myös Porthan 1983, s. 75–76.
29 Vertaa Erikson 1975, s. 114. Tässä liikutaan lähellä kansanomaisen pienproosan lajia, historiallista
tarinaa, jossa ihmisen toiminta ja teot sijoitettiin reaalimaailmaan. Vertaa Siikala 1989, s. 108;
Ilomäki 2001.
30 Jaakko Matinpoika Puusti edusti peräti tyypillistä orjaksi vietyä. Venäjälle vietäessä hän oli teiniikäinen pohjalainen pojankossi.
31 Vilkuna KHJ 2002, s. 77–79. Katso myös Peltonen M 1992, s. 35–39; Heikkinen 1993, s. 93–101;
Siikala 1984, s. 34. Esivallan opettajan roolista vertaa Erikson 1994, s. 87–94.
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naisia aikoja käsittelevissä osissa Stenbäck turvautui asiakirjojen puutteessa niiden
ikäihmisten kertomuksiin, jotka olivat kuulleet omassa lapsuudessaan niitä silloisilta vanhuksilta. Toisaalta vainoaikaa käsitellessään hän ihmetteli sitä, miten moni
hirveisiin kidutuksiin joutunut ihminen eli vielä niin korkeassa iässä, ja huomautti
siitä, että ”muinaisten tuskien tunne palasi heihin vanhuuden muassa.” Tuskaansa
– sisäistäkin – nämä ihmiset lievittivät jakamalla kokemuksiaan yhteisönsä kanssa.
Kyse oli siten sekä myöhästyneestä että jatkuvasta jälkipuinnista,32 kun traumojen
purkaminen oli 1720–1730-luvulla hautautunut tai piiloutunut uudelleenrakentamiseen. Historioitsijana Stenbäck nojasi sekä antiikin historiankirjoituksen traditioon, jossa silminnäkijät olivat tärkeimpiä todistajia, sekä kerronnallisen historiankirjoituksen traditioon, joka piti tosipohjaisia ja ylimuistoisia kertomuksia yhtä vakuuttavina kuin itse koettuja ja lähteistä luettavia. Stenbäck oli siten oivaltanut,
mitä edellinen Venäjän vallan aika saloislaisille paljolti oli: todellisia tapahtumia,
kirveleviä muistoja ja kertomuksia.33 Kansalle edellinen Venäjän vallan aika olikin
mitä suurimmassa määrin todellisiin kokemuksiin perustuvia ja kyynelsilmin toistettavia tarinoita. Vainoaika näyttäytyi Paavali Remekselle ajanjaksona, jota ei saattanut kuvata tarkemmin, koska ”kaikki käypi karvalleni, muistuhuissa mieleheni”,
”kurkku kuivui” ja ”silmät vuosivat valtoimenaan”.34
Kuulijat ja lukijat omivat hautauspuheessa ja haudattujen luettelossa kerratut
vainovuosien tapahtumat, koska useimmat pohjoispohjalaiset tunnistivat niissä
kertomuksia, joita he olivat aiemmin kuulleet, jollaisia oli sattunut välittömässä
sukupiirissä ja jotka jäsensivät paikallista menneisyyttä.35 Miehityskauden murhat,
tapot, pahoinpitelyt, orjaksi sieppaamiset ja paot kuuluivat osapuilleen kaikkien
ihmisten ja perheiden menneisyyteen. Mikäli joku sukulainen ei ollut Jaakon tavoin palannut ryssänvankeudesta, oli ainakin vanhempien tai esivanhempien sisaruksissa sellaisia, jotka olivat jääneet ikiajoiksi Venäjälle. Esimerkiksi Jacob Forselius viittasi 1730-luvulla laatimassaan Vetelin historiassa siihen, että venäläisen
hyökkäyksen aikaiset vanhemmat (so. äidit ja isät) elivät alituisessa tuskassa ja kaipuussa, kun heidän lapsensa oli viety kotoa venäläisten palvelukseen. Kirjoittajan
kaksi sisarusta oli viety tällä tavoin, eivätkä he kirjoittajan isän, kappalainen Elias
Forseliuksen suureksi suruksi olleet koskaan palanneet.36
Tässä mielessä myös Thomas Stenbäckin Puustista laatima ruumissaarna on
tarkasteltavissa koko lailla toisessa valossa; Stenbäck kirjoitti ja jäsensi samalla
omaa historiaansa, kuten oli tehnyt laatiessaan Nils Aeimelaeuksen ruumissaarnaa.
Kertomuksissaan ihmiset kertasivat ja yhdistelivät aiemmin kokemiaan ja kuulemiaan tapahtumia mielekkäiksi, jäsennellyiksi ja juonellisiksi tarinoiksi ja oikeastaan antoivat vasta kertaamisen yhteydessä koetuille ja kuulluille tapahtumille
merkityksen. Kertomuksia julistettiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yleisön kanssa

32 Vertaa esimerkiksi McNally 2004.
33 Stenbäck, Raahesta ja Saloisista, s. 14, 35. Vertaa Antze 1996, s. 3–21.
34 Remes, Yxi yxinkertainen walitus-runo. Sama itkumotiivi myös Herkepaeus, Hauho Sokn, s. 16;
Aspegren–Aspegren, Pedersöre Sokn II, s. 87–88; Cajanus, Cronoby Sokn I, s. 15; Chydenius,
Gamle Carleby, s. 12.
35 Vertaa Bahtin 1979, s. 310–311.
36 Forselius, Wetill (Virrankoski 1989, s. 21).
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ja tärkeimpänä jäsentävänä tekijänä oli aika, joskin ajanluvun mukainen eli kronologinen aika saattoi taipua eräänlaisen menneisyyden ajan edestä, sillä ainoastaan
mielekkääseen menneisyyteen kannatti palata.37
Ottamatta lukuun lähimenneisyyttä kansanomainen ajanlasku ei oikeastaan perustunut vuosilukuihin tai päivämääriin, vaan siinä taitekohtina olivat mittavat
kriisit, sodat, katovuodet ja tautijaksot, jotka sijoitettiin ajalliseen järjestykseen ja
joiden mukaan menneisyyttä erittelevät kertomukset osattiin sijoittaa oikealle paikalleen. Nämä olivat muistopäiviä, joilla oli myös käytöllinen tarkoituksensa: ihmiset mittelivät ikäänsä merkkivuosien mukaan.38 Oikeastaan näyttäisi siltä, että
ihmisillä oli valtava tarve lajitella ja jaotella menneisyyttä. Menneisyyden kategorisoimisella, nimeämisellä ja yksittäisten tapausten sijoittamisella yleisesti tunnettujen tapahtumien yhteyteen menneisyydestä sai tukevamman, turvallisemman ja sanalla sanoen käsitteellisen otteen; näin tapahtumista saattoi puhua ymmärrettävästi ja tunnettua menneisyyttä vasten tapahtumia pystyi tulkitsemaan. Tapauksen
ajoittaminen ei merkinnyt vielä mitään, vaan merkitys syntyi vasta, kun viitattiin
ajankohdalle ominaiseen piirteeseen – tässä tapauksessa vainoon.39 Ajanluvun mukainen käsitys menneisyydestä sijoittui historiallisen ajan ja eletyn ajan väliselle
alueelle, sillä se oli rakennettua menneisyyttä: kansanomaiselle kronologialle oli
tunnusomaista, että etsittiin sellaisia taitekohtia, josta alkoi uudempi aikakausi.
Löydettyään jaksoja ihminen saattoi tarkastella menneisyyttä joko nykyisyydestä
menneisyyteen tai menneisyydestä nykyisyyteen ja käyttää tuolla tavoin myös historiaa hyväkseen.40
Marjatta Puustin ja Nils Aeimelaeuksen ruumissaarnojen tavoin kansanihmisten elämäkulkua historiallisessa yhteydessään erittelevät kuvaukset olivat paitsi tositapahtumia kertaavia kertomuksia myös jossain määrin – mutta vain jossain
määrin – narratiivin kaltaisia kuvauksia. Muodollisina tiedonantoina, elämäkertoina ja osaelämäkertoina ne olivat kertomuksia, mutta osana kollektiivista muistia ja
yhteisesti jaettua menneisyyttä ne olivat lähempänä narratiiveja, jolloin kuulijan ja
kertojan (etenkään historioitsijan) kannalta ei sittenkään ollut (ole) välttämätöntä,
pitikö kerrottu tarina täydellisesti yhtä eletyn todellisuuden (tai kokemuksellisuuden) kanssa: historioitsijan tehtävänä ei ole punnita tekstin suhdetta todellisuuteen, sillä kertoja on sen jo tehnyt.41 Ihmisen elämänvaiheiden ja tekojen ymmär-

37 Katso Ricoeur 1984, s. 63, 67–68, 77–80, 226; Ricoeur 1981, s. 278; Erikson 1975, s. 123–124; Leino
1989, s. 29.
38 Katso Korhonen 1915, s. 84–85. Korhonen viittasi tässä Eric Castrénin taloudellisessa ja historiallisessa tutkielmassaan tekemään havaintoon, että rahvas laski ikänsä tiettyjen merkkivuosien ja niitä
seuranneiden talvien mukaan. Korhonen piti kuitenkin tällaista pitempien aikojen ilmaisemista
alkeellisena tapana, koska rahvas ei osannut tapailla menneisyyttä sisällöttömien vuosien mukaan
vaan turvautui epookkilaskuun. Tosin oli niin, että suomensukuisten kansojen parissa työskennelleet papit neuvoivat tovereitaan selvittämään talonpoikien ikää juuri tällä tavalla.
39 Katso Neovius 1911c, s. 87–88; Grotenfelt (julk.) 1912, s. 348; Korhonen 1915, s. 85; Soikkeli 1907,
s. 773–774; Le Goff 1992, s. xxi; Whitrow 1999, s. 20–21. Katso myös Kalela 1993, s. 48–49, 67, 124.
40 Katso Halbwachs 1967, s. 38–44; Ricoeur 1988, s. 105–107, 142–156; Vertaa Kaivola-Bregenhöj 2001.
41 Tällaisessa yhteydessä narratiivin ja kertomuksen välisen suhteen punninta – niin kiinnostava kuin
suhde kenties on – ei ole mielekästä paljolti lähdeaineiston luonteesta johtuen, varsinkin kun
narratiiviseen kertomiseen keskeisesti liittyvä identiteettityö ei ole sellaisenaan ja yksiselitteisesti
lähdepohjalla hahmotettavissa. Vertaa Cattell–Climo 2002, s. 15–16; Tammi 1988.
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täminen edellytti sitä, että hänet ja toimintansa sijoitettiin tuolloiseen historialliseen kehitykseen.42 Oleellisinta oli, että tarina oli mielekäs, kiinnittyi aikaan ja
paikkaan, kuvasti todenmukaisesti menneisyyttä ja sen sisältöön kyettiin samaistumaan. Merkityksen olemassaolo määräsi myytin lähtökohdat: puheessa myytti ja
kertomus määräytyivät ensi sijassa tavoitteidensa mukaan.43 Edellisen voisi kiteyttää siihen, että tarinan tuli täyttää tietyt reunaehdot, jolloin narratiivi muuntui todellisuuspohjaiseksi kertomukseksi: kertoja liitti puheensa tai kirjoituksensa mielekkääksi ymmärtämäänsä menneisyyteen; kuulija tai lukija puolestaan seurasi esitystä paitsi mielekkäänä ja johdonmukaisena kertomuksena myös punnitsi sitä,
vastasiko tarinan sisältö hänen todellista menneisyyskuvaansa.
Tällaiset kuvaukset edustivat 1700-luvun lopun ja vielä 1800-luvunkin puolikirjallisessa kulttuurissa yhteistä menneisyyttä, joka sijoittui tunnettuun ajanjaksoon, johon jokaisella ihmisellä oli sukupolvet ylittävät siteensä ja johon saattoi
kertomuksena, narratiivina tai myyttinä palata. ”Isoviha” näytteli keskeistä roolia
kansankulttuurin tarinaperinteessä, se väritti paikallistarinoita ja historiallisia tarinoita.44 Vainot olivat myös osa arkkirunoutta, jossa venäläinen vaino vertautui helvettiin ja jota 1700-luvulla kirjoittivat useat vihasta kärsineet miehet, kuten Isak
Lithovius, Zachris Lithovius, Barthold Vhaël ja Gabriel Calamnius.45 Epäilemättä
pelkän sanan mainitseminen valpastutti kuulijaa tai lukijaa ja toi tämän mieleen
käsitteeseen liittyviä mielikuvia.46
Paikallis- ja historiallisissa tarinoissa isoviha muovautui myyttiseksi historian
kiinnekohdaksi. Kertomusten avulla kertojat – ja osallistuvat kuulijat – ratkoivat
ristiriitoja: jo Nils Aeimelaeuksen ja Marjatta Puustin elämää kertaavissa kuvauksissa olivat leimallisina piirteinä vastakohdat, onnettomien tapahtumien ja onnellisen sallimuksen yhdistäminen. Puustin ja erityisesti Aeimelaeuksen ruumissaarnoissa kertomuksen mieltä ei edes yritetty kätkeä kertomuksen taakse, vaan se esitettiin suorasukaisesti yleisölle: väkivaltaisen vainolaisen useasti kohdannut, miehensä, lapsensa ja näkönsä menettänyt nainen ja vihollisen murhaavan käden monesti välttänyt pappi olivat kuitenkin päässeet sallimuksessa turvaan ja rauhan tultua vielä kotiseudulleen elääkseen vanhoiksi ja kertoakseen kohtaloistaan lähipiireilleen. Mitä kauemmaksi venäläisen miehityskauden ajasta etäännyttiin, sitä
myyttisemmäksi kuva historiallisesta ajanjaksosta muodostui; ja lopulta kertomus
isostavihasta oli myytti, johon useat erilaiset tulkinnat liitettiin.47

42 Relatio historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7,
RA).
43 Barthes 1993, s. 56–60, 111; Kalela 1993, s. 70–110, 174–195; Bahtin 1979, s. 299–302. Katso myös
Ricoeur 1985, s. 158–159.
44 Esimerkiksi Hasselbom, Almanach eli Ajan-Lucu 1747; Hasselbom, Almanach eli Ajan-Lucu 1748;
Tarkiainen 1986, s. 305–310; Vilkuna K 1978, s. 467–469; Seppälä 1917, s. 289–290; Vilkuna KHJ
2003; Apo 1989, s. 127–128.
45 Porthan 1983, s. 61–65, 103–104. Esimerkiksi Lithovius, Onnen-Toiwotus; Lithovius, Suomalaisen
sucucunnan; Lithovius, Threnodia Lugentis Fennoniae; Lithovius, Applausus Fënnonum Votivus.
Katso myös Calamnius, Hywin ansaittu Jälkimuisto.
46 Vertaa Suojanen–Suojanen 1993, s. 21.
47 Ricoeur 2000, s. 41–48; Barthes 1994, s. 185–187; Fogel 1993, s. 139–140; Apo 1989, s. 131; Siikala
1989, s. 113–114. Vertaa myös Apo 1986, s. 175, 196, 247, 260–261.
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Kertomusten tulkinnalliset kehykset
Myyttimäisyytensä takia isonvihan aikaa ei voi tutkia käymättä läpi tuota ajanjaksoa kuvaavia, eritteleviä ja tulkitsevia lähteitä vuosikymmenten ajalta. Nähdäkseni
tutkimuksen voi mielekkäästi päättää vasta siihen historialliseen ajanjaksoon, jolloin 1710-luvun miehityskaudesta käytettiin menneisyyteen viittaavaa ja aikakautta kuvaavaa kansanomaista nimitystä isoviha. Nimityksen ilmestyminen kansanomaiseen ajanlukuun eli kronologiaan oli jo merkittävä murroskohta, sillä silloin
kuva miehityskaudesta oli muotoutunut sellaiseksi, että se voitiin ja se oli syytä
erottaa muista samankaltaisista vihan ajoista etuliitteensä avulla. Nimeämisellä viitattiin asian lopulliseen tilaan: se teki historiasta ymmärrettävän.48
Tietynlaisena osoituksena ajanjakson muuntumisesta voi pitää kielentutkijan ja
kansanrunouden kerääjän, Rantsilan kappalaisen Christfrid Gananderin 1780-luvulla sanakirjaansa ’Uusi suomen sanakirja’ ja tutkielmaansa ’Suomalaisten mytologia’ tekemiä merkintöjä. Selittäessään suomenkielisten sanojen merkityksiä selventävillä parsilla hän tuli osoittaneeksi, että ’ison vihan aika’ ja ’Venäjän vallan aika’
tarkoittivat samaa asiaa ja että niillä viitattiin – erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla
isollavihalla (Stora Ryska Fegden) – vuosien 1714 ja 1721 väliseen jaksoon. Hän
määritteli myös sanan ’vaino’ ajallisesti viittaamalla ’vainon aikaan’.49
Ganander kytkeytyi – vaikka itse olikin syntynyt vasta 1740-luvulla – sukunsa
ja asemansa perusteella kiinteästi noihin vainovuosiin, sillä hän oli tutustunut aikaa kuvaaviin kertomuksiin sekä holhoojansa että esimiehensä välityksellä. Äidin
isä, Henrik Hideen, joka oli Joosef Stenbäckin kohtalontoveri, oli ottanut puoliorvoksi jääneen pojan holhottavakseen ja ikämiehenä kertonut pojalle kokemuksistaan vainoaikana Kauhajoen kappalaisena. Tuosta seikasta Ganander muistutti
kirjoittamalla vuonna 1766 Hideenin muistoksi laatimassaan runossa ’Velvollinen
jälkimuisto’, että ”ukko puhui usiasti, muorivaarini valitti, vesi silmässä valitti,
kuinka kulki pakolaissa… paossa pahan venakon, vihollisen venäläisen” ja miten
muorivaaria oli kidutettu tulella ”venäläisten vallan alla kovan sodanajan” kuluessa. Sitä paitsi juuri Hideen oli jättänyt sanakirjatyön Christfrid Gananderille perinnöksi.50 Samankaltaisen muistorunon Ganander teki vuonna 1771 aikaisemmasta
esimiehestään, Laihian kappalaisesta Israel Reiniuksesta. Reinius luultavasti osaltaan lisäsi Gananderin kiinnostusta historiaan ja isonvihan aikaan, olihan hän itse
kokenut nuorukaisena levottomimmat kaudet ja laatihan hän vuonna 1733 käsi-

48 Esimerkiksi Stenbäck, Raahesta ja Saloisista; Stenbäck, Se Cuoleman catkeruden makeuttawa;
Berättelse om Stor-Furstendömet, s. 1–5; Barthes 1993a, s. 56–60; Barthes 1993b, s. 61–62.
49 Ganander, Nytt Finskt Lexicon, ’wiha, ’wihoin’, ’waino’; Ganander, Mythologia Fennica, s. 2.
Gananderin aikalainen Andreas Lizelius käytti myös kansanomaista käsitettä ”iso Venäjän valta”.
Tyrvääläisen talollisen, Simo Villin poika, varhaisen lapsuutensa Venäjän vallan aikana elänyt
Andreas Lizeliuskin oli kiinnostunut suomalaisesta runoudesta ja pitäjänsä menneisyydestä.
Sukunimensä Antti sai sedältään Bartholdus Lizeliukselta, joka Karkun oli kappalainen ja joka
menehtyi pakomatkallaan joulun alla 1715. Ilmeisesti Villitkin olivat pakenemassa Ruotsin
puolelle, mutta käänsivät kulkunsa etelään ja päätyivät Turun seudulle. Lizelius, Tiedustuskirja, 4.
pykälä: 4. leikkaus (Virtaranta (julk.) 1946, s. 248); Otava 1931, s. 11–13; Anttila 1952, s. 49–56;
Perälä 1954, s. 174.
50 Ganander, Welwollinen Jälki-Muisto. Katso myös Liakka 1934, s. 366–368.
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kirjoituksen seurakuntansa historiasta ja kuvaili siinä myös henkilökohtaisia kokemuksiaan vainovuosilta.51
Gananderille isonvihan aika oli nimenomaan merkityksellinen ja tulkittavissa
ensi sijassa menneisyytenä ja historiana, koskapa omakohtainen kokemuspinta häneltä tuohon murroskauteen puuttui. Vuonna 1785 päiväämässään tutkielmassa
’Suomalaisten mytologia’ Ganander korosti sitä, että suomen kielen perustan ymmärtääkseen oli tutustuttava suomalaiseen historiaan ja kansanrunouteen, joka sekin kertoi menneisyydestä mytologisesti ja allegorisesti. Tutkielmassa olikin useita
viittauksia historiallisiin ajankohtiin ja isonvihan aikaan.52
Kuten edellisestä havaitaan, kerronnallisesta ja viime kädessä myyttimäisestä
luonteestaan johtuen aineisto ei ole perustelluin kriteerein rajattavissa, päinvastoin
miehityskautta kuvaavaa lähdeaineistoa on käytävä läpi mahdollisimman kattavasti eri lähteiden tuottajat huomioonottaen, jotta erilaisten näkijöiden, kokijoiden ja
kuulijoiden näkökulmat kävisivät ilmi.53 Käsitteen kehittymiseen ja mielikuvien
muovautumiseen vaikuttaneet tekijät liittyivät tiiviisti mentaliteetteihin.54 Ne eivät
olleet aikalaisten välittömästi havaittavissa, mutta ne vaikuttivat puheeseen ja siten
jopa käyttäytymiseenkin, kunnes kronologiassa jakso eroteltiin toisista käsitteellisesti ja rakenteellisesti siten, että menneisyys jaksottui: oli muinaisuus ennen tapahtumaa ja menneisyys tapahtuman jälkeen. Ajan rakenteellisuuteen pohjautuva
lähestymistapa on perusteltua siksi, että vainoaika ja sitä käsittelevät kertomukset
vaikuttivat merkittävällä tavalla mentaliteetteihin. Historiallisena normatiivisena
tekijänä miehityskausi ohjasi yhteisesti jaettuja ajattelu- ja kokemustapoja, asenteita ja tuntemuksia,55 joista pisimpään säilyneen ja suomalaisten maailmankatsomukseen syvälle juurtuneen puolen muodostivat hirvittävä ryssänpelko ja ankara
ryssäviha, mihin muiden muassa Venäjän armeijan upseerina Suomen sotaan
1808–1809 osallistunut Faddei Bulgarin kiinnitti huomiota.56
Kirjalliset esitykset, muistiot, rahvaanvalitukset, ruumissaarnat ja todistajanlausunnot olivat menneisyyden tapahtumien mielekästä kertaamista. Esitystilanteesta
riippuen ja ihmiseltä toiselle välittyvinä tiedonantoina ne olivat – kuten perinnetuotteet, tavat ja uskomukset – muistinvaraisia ja alttiita muutoksille. Välittömän
lähimenneisyyden tapahtumia erittelevät kertomukset pystyi suhteuttamaan omaan
kokemusvarastoonsa, mutta entisaikoja kuvaavan mielekkään kertomuksen piti tukeutua perimätiedossa esitettyyn todelliseen ja ennen kaikkea jatkuvaan menneisyyteen.57 Tällaisena vainoajan esitteli Turun yliopiston matematiikan professori
Nils Hasselbom Kaarle XII:n elämäkertaa koskevassa esityksessään vuosien 1746,

51
52
53
54

Ganander, Iälki Muisto Murhellinen; Forsman AV 1887, s. 204–205, 230–231.
Ganander, Mythologia Fennica, Företal, s. 1, 2, 6, 35, 45, 86. Katso myös Schybergson 1911, s. 81.
Vertaa Leino 1989, s. 26, 29, 39–41.
Tulkinnan on lähdettävä itse tekstistä sekä tuotetun tekstin etnografisesta ympäristöstä. Vertaa
Sivenius 1989, s. 164.
55 Koselleck 1979, s. 144–146; Thomas 1989, s. 102–116; Siikala 1992, s. 24–27, 276–280; Peltonen M
1992, s. 14–34; Lönnqvist 1998, s. 23–34; Sugarman 1986, s. 47–49; Baltes–Reese 1987, s. 116, 124,
137–145; Kuusinen–Korkiakangas 1991, s. 90–92. Katso myös Barthes 1993b, s. 50.
56 Katso esimerkiksi Bulgarin, Sotilaan sydän, s. 77–78, 162.
57 Esimerkiksi Wacklin, Sata muistelmaa Pohjanmaalta; Virtanen L 1988, s. 26. Muistamisen esteistä
katso Erikson 1982, s. 397.
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1747 ja 1748 almanakoissa. Kertomuksessaan hän viittasi muun muassa Tammelinin kirjoitelmiin ja mainitsi, että tuo historiallinen vaihe oli käynyt kaikille tutuksi.58
Osapuilleen kaikki monitasoisen kerronnallisiksi ja sittemmin myyttisiksi muuttuneet miehityskauteen kiinnittyvät tekstit on tulkittava ja tutkittava kertomuksina, olivatpa ne esivallan tai rahvaan tuottamia, esivallan viralliseen puheeseen tai
rahvaan kertomiseen perustuvia, valtiopäivien tai maaherran käsiteltäviksi tarkoitettuja, veronkannon yhteydessä luotuja taikka kihlakunnan- ja raastuvanoikeuksien istunnoissa tai yksityisissä kirjeissä kerrottuja. Oikeastaan kaikki tekstit viittasivat elettyyn aikaan, vaikka ne olisi laadittu tulevaisuutta silmälläpitäen.59
Historiantutkimuksessa tapahtumien kuvaaminen ja eritteleminen, jotka puolet ovat tässä teoksessa perin keskeisessä asemassa, perustuvat menneisyyspainotteiseen aikalaiskerrontaan. Tavallaan tapahtumien ja ilmiöiden historiatieteellinen
– ja varsin isoavihaa koskevaan aineistoon perustuva – esittäminen on siten kaksinkertaista historiaa, aikalaismenneisyyden todistuksiin perustuvaa historiankirjoitusta. Tässä tapauksessa on huomautettava sitä tosiasiasta, että vuodesta 1700 alkavan kehityksen kuvaaminen ja selittäminen pitää sisällään metodologisia valintoja, vaikka sitä ei erityisesti korostaisikaan. Historiatieteessä vapauttavana tekijänä
on kirjoittaminen menneessä aikamuodossa; tuo seikka sinällään edellyttää diskursiivisen puolen olemassaolon tunnustamista silloinkin, kun kirjoittaa faktuaalisesta
kehityksestä.
Kerronnallinen etäisyys ja aikaperspektiivi olivat ratkaisevia tekijöitä katastrofikautta selittävissä puheissa ja kirjoituksissa. Vainovuosia koskevissa nimityksissä
viitattiin ensisijassa menneisyyteen silloinkin, kun kerratusta tapahtumasta oli kulunut vain vähän aikaa. Ainoastaan muutamat ja yleensä hengellisen esivallan miehityskauden aikana tuottamat kirjoitukset kohdistuivat nykyiseen kurjuuden ja
surkeuden aikaan, mutta näissä osittain eskatologiseen eli lopunaikaa korostaneeseen näkökulmaan perustuvissa teksteissä viittaus elettyyn elämään oli sekin selvä:
kurjuus oli alkanut kauan sitten, jatkui yhä ja selitti nykyistä olotilaa harmagedonina ennakoiden Jumalan tulemista. Toisaalta enimmät tämänkaltaisista teksteistä
tuotettiin niin sanoakseni etäällä varsinaisesta kurjuudesta, kuten maanpaossa
Ruotsissa tai väkivaltaisimman venäläisen hallinnon ulottumattomissa. – Periaatteessa tuon aikaperspektiivin huomioiminen edellyttää sitä, että kulloisessakin tarkastelussa olisi rajattava tutkimuksen ulkopuolelle tekstin tuottamisen jälkeisen
ajan havainnot ja näkökulmat,60 mutta toisaalta on todettava, että muutamin kohdin tutkimuksellinen kerronnallisuus kärsisi ehdottomasta valinnasta. On niin, että
miehityskauden tapahtumat on kerrattava ja on esitettävä aikalaistulkinta tapahtumista (tämä on vähintään yhtä merkittävä osa, oikeastaan tärkeämpi osa tutkimusta). Aikalaiskerronta piti sellaisenaan sisällään aina tulkinnan, jonka merkitys on
avattava,61 jotta päästäisiin ratkaisemaan sitä, miksi suomalaiset ryhtyivät kutsumaan tuota ajanjaksoa ensin Venäjän vallaksi tai vihaksi ja sittemmin isoksivihaksi,

58 Hasselbom, Almanach eli Ajan-Lucu 1746–1748.
59 Katso Barthes 1993a, s. 82–94. Vertaa Foucault 1982, s. 44–45, 50–52, 57.
60 Tätä ei tule ymmärtää niin, että eläneiden kuvaukset olisivat kelvottomia. Benjamin 1989, s. 180–
181; Bahtin 1979, s. 308–309; Knuuttila 1994, s. 39–40, 136.
61 Vertaa Kalela 1993, s. 11–13, 19; Ricoeur 2000, s. 29, 120.
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mitä Venäjän vallan aika (isoviha) oli ja mikä tuossa miehityskaudessa oli niin erityistä, että se ei unohtunut vaan paremmin institutionalisoitui.
Vainokauden historia pitää sisällään tuhansia tiedonantoja, todistuksia, tarinoita, kertomuksia ja kohtaloita,62 jotka jakaantuvat useampiin aihekokonaisuuksiin
mutta jotka silti painollaan erittelevät vainoaikaa. Kerronnallisen monitasoisuuden
vuoksi on otettava tarkasteltaviksi kertomusten ja kuvausten eri tasot: välitön kertomus, ajallisesti etäinen kuvaus ja kuultuna kerrottu tarina.
Välittömimmin vainoaikaan liittyivät rahvaanmiesten ja -naisten käräjäruikutukset, joissa tapahtumien kertaamisella selitettiin sitä, miten rikokseen tai valituksen aikana vallinneisiin olosuhteisiin oli päädytty. Näitä edelsi usein paitsi konkreettinen tapahtuma ja kokemus myös käräjäkäsittelyn alla esiin tullut suullinen
kertomus, juoru tai huhu. Käräjäpuhetta (so. kuvailevaa ja kokemusperäistä kertomista) rajoittivat muodollisuudet ja läsnä olevan esivallan ja käräjärahvaan asiantuntemus siinä mielessä, että näillä oli jaettuja kokemuksia ja omia tietoja asioista.
Tilanne muistutti näin ollen kansanomaiselle kertomaperinteen tuotteelle ja esittämiselle ominaisesti sitä, että kertomus ei saanut olla ristiriidassa muiden käsitysmaailman kanssa ja että esitystilanteeseen osallistui vuorovaikutuksessa useita
kuulijoita ja puhujia. Valheet ja epäjohdonmukaisuudet oikaistiin tai spontaaneilla
puheenvuoroilla kertomuksen todellisuutta vahvistettiin, jolloin kyseessä oli jaettu
kokemus.63
Näille rinnakkaisia olivat maanpakoon lähteneiden pappien puolustuspuheenvuorot, jotka monesti nimettöminä osoitettiin Turun hiippakunnan pakolaispiispalle tai laajemmalle yleisölle. Ne rakennettiin retorisia sääntöjä noudatellen laajoiksi oppisäädyn kollektiivikertomuksiksi, joissa vedottiin antitekstin keinoja käyttäen sivistyneiden pappien barbaarimaisiin kärsimyksiin Suomessa, todisteltiin tapahtumia nimet, ajat ja paikat mainiten ja vahvistettiin kertomusten todenmukaisuutta suullisten tiedonantojen tai piispalle lähetettyjen kirjeiden sisältöjen avulla.64 – Tässä kohdin kertomukset leikkaavat narratiiveja. Itsestään tarinoiva ja
omaa elämänkulkuaan erittelevä ihminen painotti luontevasti tiettyjä puolia elämäntaipaleessaan ja pyrki kertomuksellaan vieläpä eheyttämään rikki lyötyä minuuttaan.65
Kertomus oli siten valikoiva ja edusti kertojalleen ehdotonta ja punnittua totuutta, mutta esitysyhteys muokkasi väistämättä tapausten kertaamista poispäin
henkilökohtaisesta. Kertoja – valittaja, oikeuden päätöksen hakija, kuvailija, kantaja, syytetty tai todistaja – vastasi ainoastaan esitettyihin tai oletettuihin kysymyksiin. Mahdollisesti kertomukset, kuten viimeksi mainitut, pakotettiin kollektiivisiin
muotteihin, ne edustivat tietyn alueen tai säädyn kollektiivista ymmärrystä. Kollektiivikertomuksina tai –narratiiveina ne tarjosivat kuulijoille ja lukijoille turvalli-

62 Ei käy kiistäminen, etteikö lähdeaineisto kattavanakin jossain suhteissa vinouttaisi kuvaa
menneisyydestä, mutta toisaalta isonvihanaikaiset ilmiöt koskettivat välillisesti kaikkia aikakauden
eläneitä suomalaisia – toisia tietysti paikallisesti väkevämmin kuin toisia. Kaikki ihmiset eivät
suinkaan julkisesti (so. lähteisiin jääden) vainoista puhuneet.
63 Esimerkiksi kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
64 Esimerkiksi Whaël, Runo raudalla rakettu; Ryssarnes Tyrannie uppå Prästerna (Simolin 1912, s.
254); Tammelin, Almanach På Åhret 1717–1718.
65 Erikson 1975, s. 123–124, 136–137, 153–154; Erikson 1982, s. 397; Erikson 1994a, s. 118–122.
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sen ja minuuden eheyttämisen kannalta kelvollisen samaistumispinnan. Kertojalta
voitiin kysyä, oliko kertomus totta, ja tämä tapasi rakentaa kuvauksena siten, että
vaikka kysymystä ei ollut tehtykään, hän vastasi totuutta koskevaan kysymykseen.
Yleensä tällaisissa kollektiivisissa kertomuksissa suhde todellisuuteen ei ollut luonteeltaan niinkään paikallista kuin se oli säädyllistä. Turvallisemmin ja tutummin
ihmiset samaistuivat kauhut kokeneisiin ja oman säätynsä edustajiin, joiden vastakkaisina puolina esiintyivät kokemattomat sekä muiden säätyjen ja etenkin esivallan edustajat. Vainokausi kaikkine ilmiöineen vaikutti vääjäämättä rauhan ajan
yhteiskunnan sosiaalisiin suhteisiin; isoviha oli paljon enemmän kuin kahdeksan
vuoden jakso suomalaisten historiassa.
Alun alkaen kirjalliseen muotoon saatetut kertomukset muodostavat toisen tason, sikäli kun niillä oli selvä ajallinen perspektiivi tapahtumiin. Kirkkoherra Stenbäckin kertomuksessa Marjatta Puustista oli silti edellisiin kiinnittäviä puolia. Elämäkertana ja paikallistarinana sen piti noudatella tarkoin totuutta, joten siinä tapahtumat oli sijoitettava huolellisesti aikajärjestykseen; tärkeät ajankohdat ja paikat ilmoitettiin tarkasti, jottei lukijalle tai kuulijalle olisi jäänyt epäselväksi, että
kertomus piti paikkansa.66
Varsinaisen hautauspuheen ja kirjalliseen muotoon laaditun personalian välillä
oli tässä tapauksessa kuitenkin selvä ero; puhe oli suunnattu hautajaisseurueelle,
kun taas elämäkerta oli tarkoitettu kirjoittajan säätytovereille, jotka haudattujen
luetteloita tapasivat lehteillä. Siinä mielessä julkaistut ruumissaarnat ja 1730-luvulta lähtien paikalliskuvaukset antoivat jo punnitumman kokonaiskuvan miehityskauden tapahtumista.67 Ne olivat tiiviitä kertomuksia, joissa oli yhdistelty kuultuja
kertomuksia ja asiakirjatietoja mielekkäiksi ja uskottaviksi kokonaisuuksiksi ilman,
että niissä olisi suoranaisesti enää takerrettu yksittäisiin muutamia ihmisiä koskeviin tapahtumiin, mikäli uhrina ei ollut kirjoituksia lukevan yleisön eli papiston
edustaja.
Samaan aikaan perimätietoon perustuvat kertomukset, paikallis- ja sukutarinat
muuntuivat, mutta toisella tavalla.68 Niissä oli tekstille ja antitekstille tyypillisiä
piirteitä, jolloin pahaa esittämällä rakennettiin kuvaa oikeasta ja hyvästä, mutta
toisaalta ne alkoivat kumuloitua myyteiksi, joissa yleensä yksi nimeltä mainittu
henkilö oli kärsinyt vihollisen väkivallasta kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tällaiset
kertomukset liitettiin tunnettuun taloon tai kylään, ja usein niiden pohjana oli todellinen tapaus. Ajan myötä todellisen tapahtuman oheen kuitenkin tuotiin tapahtumaan kuulumattomia mutta vainoajalle ominaisia piirteitä.69 Historia sinällään
oli universaalia mutta menneisyyden muisteleminen ja sosiaalinen paluu historiaan ei enää sitä alkuunkaan ollut. Kun kertomuksia yhdistettiin, ne muuttuivat

66 Bahtin 1979, s. 299, 302. Vertaa Muir–Ruggiero 1994, s. 226–236.
67 Esimerkiksi Forselius, Wetill (Virrankoski 1989); Falander, En wäl Förlossad Daniel; Haartman,
Tänck på mig, Gud.
68 Esimerkiksi Topeliuksen sukutarina Kristoffer Toppeliuksesta. Katso Virkkunen 1953, s. 647–648.
Vastaavanlaista sukutarinaa kerrottiin Kainuussa Cajanuksien ja Frosteruksien sukupiirissä.
Tarinan merkitsi muistiin Paltamon kirkkoherra Johan Frosterus, ja tarinan keskushenkilönä oli
hänen äitinsä isä Erik Cajanus sekä Cajanuksen perhekunta. Katso Frosterus, Paltamon pappilan ja
pappisperheiden waiheet (Gummerus 1913, s. 129–135).
69 Esimerkiksi Seppälä 1917, s. 289–290; Vilkuna KHJ 2003.
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myyteiksi, olivat kerrostuneiden tulkintojen järjestelmiä ja siksi kuva menneisyydestä muodostui samanaikaisesti sekä järjelliseksi että mielikuvitukselliseksi.70
Edellinen osoittaa selvästi, että vainovuosien historia on tulkittavissa paitsi käytännöllisistä myös muista painavista syistä johtuen jälkikäteen laadittujen kirjoitusten pohjalta, mikä taas merkitsee sitä, että tekstit on ymmärrettävä sekä narratiiveiksi ja myyteiksi että eritenkin kertomuksiksi, joilla rakennettiin ja tuotettiin
kuvia eletystä todellisuudesta ja joiden puitteina olivat kulttuuri, mentaliteetti ja
maailmankuva. Kansanomaista maailmankuvaa muotoillessaan kertojat käyttivätkin hyväkseen aikaa ja paikkaa, joihin kertoja itse sekä kuulijat saattoivat samaistaa
itsensä ja tuntea samalla itsensä varmoiksi.71
Kulttuuri- ja mentaliteettihistorian metodologiassa strukturalistinen näkökulma pitää tutkimuksellisesti kiinnostavina ihmisten käyttäytymistä ohjaavia ryhmän erityisnormeja ja niiden heijastumia todellisuudessa eli näkyviä normeja, jotka ovat tulkittavissa vain kirjoittamisen ajankohdan kontekstissa.72 Kaikkinensa
kulttuuri on miellettävissä ihmisten väliseksi kanssakäymiseksi sekä ihmisen ja
luonnon väliseksi vuorovaikutukseksi ja ylipäätään kommunikaatioksi ja toiminnaksi, joihin perinteet heijastuvat. Niinpä on luontevaa tarkastella miehityskauden
ihmisten elämää ja sitä kuvaavia kertomuksia suhteessa silloiseen nykyisyyteen ja
menneisyyteen, johon nykyisyys perustui.73 Katsantokannassa on huomioitava se,
että menneisyyden ihminen rakensi todellisen kuvansa menneisyydestä uudelleen.
Nimetessään ja paikantaessaan kertomuksensa hän pilkkoi muistinvaraisen tietonsa asiasta osiin ja järjesteli ne uudelleen mielekkääksi kertomukseksi. Kun tarinaa
ei kerrottu enää suhteessa nykyisyyteen ja todellisuuteen vaikuttamiseksi, oli irtauduttu sitoutumisesta menneisyyteen ja siirrytty vähintäänkin pienimuotoisen
proosan puolelle. Tuossa vaiheessa kuulijat odottivat, että kertoja ruokki kertomustaan, vihjaili sekä väritti ja selitti sen sisältöä.74 Tässä palataan jälleen siihen tosiasiaan, että vihan kautta seurannut rauhan aika liittyi kiinteästi vihan aikaan; ja
sitä on tutkittava ymmärtääkseen historiallisia prosesseja.
Historian lausumasta onkin kyettävä irrottamaan luokiteltavissa olevat aika,
henkilöt ja tapahtumat sekä merkitykset. Kertojalle menneisyys oli todellisuutta ja
siksi merkityksellistä.75 Tekstien tulkitseminen kertomuksina paljastaa 1700-luvun
elämänmenoa ohjanneet säännöt ja mahdollistaa myös tekstien ja mentaliteettien
välisen suhteen punnitsemisen. Kertojat ja kuulijat jakoivat saman maailmankuvan, joka oli menneisyyden kokemusten, tietojen ja uskomusten kulttuurinen luomus.
Tekstien tulkitseminen kulttuurin tuotteina edellyttää niin narratologisen
struktuurianalyysin ja diskursiivisen analyysin kuin sosiolingvistiikan ja retoriikan

70 Halbwachs 1967, s. 35, 72–74; Barthes 1994, s. 185–187; Bulgarin 1996, s. 77–78; Vilkuna KHJ 2003.
Vertaa myös Bahtin 2002, s. 394–405.
71 Knuuttila 1992, s. 18; Knuuttila 1994, s. 21–26, 146; Bahtin 1979, s. 301–311; Baudrillard 1991, s.
64–65; Kalela 1993, s. 175, 194; Katajala 2002, s. 18–20; Siltala 1992, s. 11–18, 169–171; Barrell 1991,
s. 9–10, 22–23, 206; Erikson 1975, s. 135–137; Erikson 1994a, s. 53–70.
72 Katso Lönnqvist 1983, s. 103–104; Bahtin 2002, s. 118–119.
73 Lévi-Strauss 1977, s. 31–96. Kulttuurihistorian metodologisista luonnehdinnoista katso esimerkiksi Virtanen K 1987, s. 25–35, 85–90; Knuuttila 1992, s. 45–49; Immonen 2001, s. 11–25.
74 Barthes 1993a, s. 56–60, 88, 111–115.
75 Katso Leino 1989, s. 29, 37–38.
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tutkimuksen mukaisesti itse tekstin – kaunopuheisuuden ja kielen suostuttelukeinojen sekä yleisön vakuuttamiseen pyrkineiden argumenttien – ja sen tavoitteiden
tarkastelun ohella tekstin synty-ympäristön, kertomuksen ja muiden tekstien suhteen, potentiaalisen yleisön, kuulijoiden ja lukijoiden sekä kertomuksen välittämisprosessin tutkimista. Kulttuurinen ympäristö sääteli kerrontaa, tähtäsipä kerronta
kirjalliseen lopputulokseen tai ei. Kirjallista kerrontaa ja puhtaasti suullista puhetta
määrittelivät sovinnaissäännöt, muodolliset tavat, kielioppi ja käyttäytymisohjeet;
siitä huolimatta kertomukset lähtivät liikkeelle ulkopuolisesta ärsykkeestä eli miehityskauden kurjuudesta ja sitä seuranneesta syvästä traumasta, ne elivät paikallisen traditionaalisen sisällöllisen aineksen varassa ja liittyivät kiinteästi paikallisyhteisössä vallinneeseen arvo-, asenne- ja normijärjestelmään.76
Niin voimakas oli venäläisen vallan aikana suomalaiseen yhteiskuntaan lyöty
isku, että siitä tuskin koskaan toivuttiin, se muutti merkittävällä, suurella ja isolla
tavalla yhteiskuntaa, maailmakuvaa ja henkistä rakennetta ja siitä tuli suomalaisten
kansanomaisessa historiakäsityksessä taitekohta, joka jakoi menneisyyden kolmeen
aikakauteen: vanhaan Ruotsin vallan aikaan, Venäjän vallan aikaan ja uuteen Ruotsin vallan aikaan (painopiste oli luontevasti kahdessa jälkimmäisessä).77 Kun tuo
jako tehtiin, olivat historialliset prosessit saavuttaneet merkityksellisen aseman.78
Kausi oli tämän lisäksi leimallisesti suomalaisten oman historian vaihe. Vielä 1723
ruotsalaiset saattoivat ymmärtää venäläisen hallintokauden Ruotsin valtakunnan
historiasta erilliseksi jaksoksi, mutta 1730-luvulle tultaessa vainokausi oli jo unohdettu; ymmärrys suomalaisten kärsimyksiä kohtaan oli väistynyt ja samalla yhteisvastuu ongelmien korjaamiseksi väistettiin. Viha eli siellä, missä se koetettiin, eikä
siellä, missä siitä ja sen vaurioiden korjaamisesta päätettiin. Viha kosketti lähes jokaista suomalaista, ja he sitä kertomuksena ylläpitivät. Tämä oli matalaa ihmisten
historiaa, josta kaikki ylevyys puuttui ja jossa väkivalta, murhat, raiskaukset ja rosvous näyttelivät keskeistä osaa, jollaisesta ani harvalla ruotsalaisella oli kokemusta
ja joka ei soveltunut hallitsijahistoriointiin.79 Venäjän viha korvautui näissä olosuhteissa toisenlaisilla vihoilla. Rauhan ajan yhteiskunta oli levoton, ja levottomuus oli tavalla ja toisella vainokauden seurausta, vaikka moniaalla ratkaisuyrityksiin heijastui 1600-luvun poliittisen kulttuurin perintö.80
1700-luku merkitsi murrosta sekä arkisessa että historiallisen ajan kokemuksessa. Prosessi eteni vainovuosien jälkeen siten, että aika vapautui hiljalleen traditionaalisesta käsityksestä, jossa ajanlukuun eli kronologiaan sijoitettiin menneisyyden

76 Halbwachs 1966, s. 297–349; Burke 1993,s. 3, 8–31; Perelman 1996, s. 16–40; Siikala 1984, s. 17–19,
32–38; Ricoeur 2000, s. 37–50, 120; Barthes 1993b, s. 82–94; Rantanen 1997, s. 17–24; Lehtonen
1996, s. 117–122, 158–182, 197–199; Foucault 1982, s. 44–45; Luostarinen 1986, s. 20–31, 56–61;
Sivenius 1989, s. 164.
77 Esimerkiksi Indrenius, Keuru (ÅT 1776, s. 76); Ganander, Nytt Finskt Lexicon, ’wihoin’; Lizelius,
Tiedustuskirja (Virtaranta 1946, s. 248).
78 Barthes 1993a, s. 88.
79 Vertaa Wahlöö–Larsson 1998, s. 23–27.
80 Esimerkiksi ristiriitojen olemassaoloa perusteltiin vainokauden jälkeensä jättämillä vaivoilla,
vaikka samanlaisista vaivoista oli kärsitty aikaisemminkin, ja ratkaisutavat olivat peräti samankaltaisia. Tässä mielessä isonvihan aika oli samanaikaisesti erillinen epookkinsa ja historiallista
jatkumoa epookkinakin vahvistanut ja luonteensa vuoksi traditioita ylläpitänyt kausi.
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tapahtumat eli kertomukset. Kun vainovuodet kasvoivat muusta menneisyydestä
erillisenä jaksona ensin vihaksi ja sitten isoksivihaksi,81 oli aikakin muuttunut historiaksi, jolla oli selvä odotus tulevaisuuden suhteen.82 Tässä oli tärkeänä puolena
se, että ihmiset alkoivat nähdä menneisyyden kauden nykyisyydestä poikkeavaksi
ajanjaksoksi, jolla ei voinut enää selittää nykyisyyttä mutta joka silti oli mielekäs
suuri kertomus, sillä siihen vertautui tulevaisuuskin.83 Traditionaalisuus ja kertomuksenomaisuus säilyivät pitempään kansanomaisessa ja arkisessa kerronnassa,
mutta toisaalta uusi käsitys näkyi voimakkaasti jo ensimmäisissä isonvihan aikaa
koskevissa kuvauksissa.
Kaikkiaan ’isoviha–iso ryssä–iso Venäjän valta’ piti sisällään valloittavan armeijan sota-ajan julmuudet ja ihmisten todelliset kokemukset niistä (toinen jakso),
varsinaisen Venäjän vallan ajan raa’an yhteiskuntajärjestyksen sekä rahvaan yhteiset ja yksityiset käsitykset siitä (kolmas jakso). Ne olivat kerronnallisia kokemuksia
vainovuosista. Isoviha oli kuitenkin laajempi ilmiö, sillä tuon historiallisen ajanjakson muotoutuminen liittyi oleellisesti sitä seuranneeseen aikaan. Ilman tätä puolta
isoavihaa ei voi ymmärtää, joten on selvitettävä prosessina paluu uuteen Ruotsin
aikaan yhteiskunnallisine levottomuuksineen ja rahvaanomaisine katkeruuksineen
(viides jakso) sekä kansanomainen ja akateeminen historiallinen traditio, jolla eriteltiin tuota ajanjaksoa ja joka myös palveli poliittisia päämääriä (neljäs ja kuudes
jakso).

81 Esimerkiksi Ganander, Nytt Finskt Lexicon, ’wiha’, ’wihoin’, ’Wenäjä’.
82 Vertaa Ganaderin käsitys suomalaisen historian tuntemuksen merkityksestä kielen ymmärtämisessä. Ganander, Mythologia Fennica, Företal.
83 Koselleck 1979, s. 321, 349–369, 374–375; Kotkavirta–Sironen 1986, s. 10–12; Le Goff 1992, s. 127–
128.

30

Herran sota
ja vihattu rahvas
Kansa kohtaa ennenkokemattoman sodan
Kansanomainen kuva sodasta rakentui sekä itse koettujen ja nähtyjen tapahtumien
että kertomisien varaan. Edellinen puoli oli merkityksellinen, koska kokijat ja näkijät säilyttivät ja välittivät käsityksiään sodasta ulkopuolisille ja jälkeläisilleen, jotka
olennaisesti muuttivat sodan Venäjän viha -nimiseksi historialliseksi ajanjaksoksi
ja sittemmin vielä isoksivihaksi. Toisaalta jälkimmäinen puoli vaikutti keskeisesti
vainovuosien ihmisten elämään – erityisesti mentaalisiin rakenteisiin, ajattelutapoihin ja käyttäytymiseen. Yksinkertaistetusti sodan aikana ihmiset kuulivat virallisia tiedotuksia ja epävirallisia huhuja sodan kulusta ja hävityksistä sekä muodostivat näiden tietojen pohjalta kuvan vainoojasta, jonka he sitten milteipä väistämättä kohtasivat. Aikaisemmat käsitykset, varsinaiset kohtaamiset ja muilta kohtalontovereilta kuullut viestit jäsensivät edelleen kuvaa vainolaisesta ja sodasta. Kuva
jäi elämään suomalaisten mieliin ja vaikutti syvällisesti elämänmenoon pitkälle
1700-luvun jälkipuolelle saakka – toisinaan sitäkin pidemmälle.
Se, että suomalainen kansa kohtasi vihollisen silmästä silmään, kärsi raa’asta väkivallasta ja joutui sietämään vuosia miehittäjän tyranniaa, muutti myös suomalaisten suhteen käytyyn sotaan ja myöhemmin samaan ajanjaksoon historiallisena
kautena. Ruotsalaisille 1710-luku oli osa kaksikymmenvuotista sotaa ja suurta
Pohjan sotaa, mutta suomalaisille 1710-luku oli ensisijaisesti vihan, vainon ja venäläisen vallan aikaa ja vasta toissijaisesti sodan aikaa. Armeijoiden mielivallan tuntemus ja kokemus tekivät 1710-luvusta kokonaan suomalaisten oman historiallisen
ajanjakson.
Sodan alkuvaiheissa viholliselta turvassa elävän rahvaan oli hankala käsittää,
mistä todellisuudessa oli kyse, sillä aseettomiin ihmisiin kohdistuva hävityssota oli
useimmille ilmiönä täysin vieras. Kansanomaista kuvaa sodankäynnin luonteesta
muovasi ennen muuta se, miten upseerit ja armeijat suhtautuivat aseettomaan talonpoikaisväestöön. Upseerit ja sotilaat eivät tavallisia ihmisiä arvostaneet muina
kuin hyödykkeinä, armeijan ruokkijoina ja orjatyöntekijöinä. Olipa tässä sekin
puoli, että kulutettu hyödyke tavattiin heittää menemään ja hävittää.
Itäisessä Suomessa sodan hävityksistä oli kokemuksia lähes puolen vuosisadan
takaa,1 mutta läntisessä Suomessa vertailukohdat oli haettava vieläkin kauempaa
muinaisuudesta.2 Ensin Inkerinmaalta ja sittemmin Käkisalmen läänistä ja Viipu-

1 Lappalainen JT 1972; Kokkonen 2002; Kepsu 1995; Laasonen 2005, s. 111–112.
2 Esimerkiksi Ala-Satakunnan kihlakunnan rahvaanvalitus 1727, kohta 14 (Rahvaanvalitukset,
Varsinais-Suomi, RA); Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet (ÅT 1776: 1).
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rin Karjalasta vihollisen tieltä paenneet ja vihollisen kanssa kosketuksiin joutuneet
ihmiset kertoivat kauhukokemuksistaan ja kuljettivat muassaan järkyttäviä todisteita vainolaisen mielivallasta; pakolaisten vartaloissa oli merkkejä väkivallasta,3 ja
saattoivatpa nämä kantaa joukossaan ruumiitakin.4 Heidän lisäkseen tiedustelijoina käytetyt talonpojat, sotavangeiksi siepatut ja rajantakaisia suhteita ylläpitäneet
miehet kylvivät pelkoa liioitellessaan itäistä uhkaa.5
Vaikka esivallat yrittivät tyynnytellä rahvasta ja kääntää pelot venäläisiä vastaan
suunnatuksi vihaksi,6 työ tuotti toisenlaisen tuloksen. Ennenkuulumattomat hävitykset vertautuivat parhaimmillaankin raskaisiin kuolovuosiin, joista oli tuskin
toivuttu taloudellisesti saati sitten henkisesti.7 Kurjaan kohtaloon oli totuttu alistumaan, joten vainolaisenkin edessä lyyhistyttiin.

Viha puhkeaa ruptuurina
Pelko vihollisuuksista oli koko kesän ja etenkin elokuisen sodanjulistuksen jälkeen
syksyllä 1700 tuntuva, ja esimerkiksi jaakkimalaista käräjärahvasta tiedotettiin
marraskuun puolimaissa siitä, että moskoviitti oli syyskuussa vieraillut sotajoukkoineen hävitysretkillä Inkerinmaalla.8 Silti vainot puhkesivat vasta Katariinanpäivänä marraskuun lopulla Narvan piirityksen päätyttyä. Salmin skantsi ei pidätellyt
vainolaisarmeijaa,9 vaan se tunkeutui samassa Suomen puolelle ja levittäytyi Sal-

3 Valtaneuvosto Turun tuomiokapitulille, Tukholma 25.6.1708 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet
I2: 387–388, TMA). 1708 päätettiin kerätä kolehti uskollisten alamaisten, pappien ja virkamiesten
hyväksi, koska nämä muutoinkin puutteenalaisen sodan aikana olivat joutuneet pakenemaan
vihollisen julmuutta menettäen maallisen omaisuutensa ja hyvinvointinsa ja monen kärsittyä
ruumiillisesti vihollisen raa’asta väkivallasta.
4 Talvikäräjät Ilomantsi ja Suojärvi 17.–20.3.1702 (gg21: 81–82, KA), talvikäräjät Kitee ja Tohmajärvi
13.–18.2.1705 (gg24: 28–29, KA); Kuujo 1958, s. 205; Kuujo 1963, s. 202; Kuujo 1965, s. 54; Ranta
1987, s. 231; Björn 1991, s. 547.
5 Talvikäräjät Sakkola 4.–9.2.1702 (gg20: 11–12, KA); Lybeckerin kirjeet kuninkaalliselle majesteetille
1707 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Viipuri 7, KA); Raastuvanoikeus Kajaani
11.2., 24.2.1703 (Murman 1865, s. 77–79); Kujala L 1953, s. 36–37, 80; Immonen 1958, s. 337.
6 Esimerkiksi Björn 1991, s. 547.
7 Karjalan kammottavista ja mieltä järkyttäneistä kuolemantapauksista katso esimerkiksi Paloposki
1967, s. 255; Kuujo 1958, s. 204. Kuolovuosien merkityksestä psyykkiselle tasapainolle katso
Vilkuna KHJ 1996. Idän mieltämisestä myrskytuuleksi katso Barell 1991.
8 Syyskäräjät Joukio (Parikkala), Uukuniemi ja Jaakkimavaara (Jaakkima) 5.–13.11.1700 (gg19: 117,
KA). Moskoviittien hyökkäykset Inkerinmaalle tuntuivat ensiksi Käkisalmen läänissä – lähinnä
siksi, että vuokratalonpojat olivat haluttomia asettamaan sotilaita valtakunnan palvelukseen, ja
siksi, että arrendaattorit kärsivät menetyksiä Inkerinmaan suunnan omistuksillaan. Talvikäräjät
Sakkola 4.–9.2.1701 (gg20: 3, 5–6, KA).
9 Manninen 1919, s. 75–76; Kuujo 1958, s. 205; Kuujo 1970, s. 58; Saloheimo 1976, s. 345; Ranta
1987, s. 227–229; Björn 1991, s. 547. Keväällä 1700 Karjalassa oli ryhdytty varustautumaan
mahdollisten vihollisuuksien varalta. Lähimmin kiireellinen varustautuminen koski kaupunkeja,
joihin vihollisen arveltiin ensimmäiseksi pyrkivän ja joiden puolustuksen kehittämistä oli
vuosikymmeniä laiminlyöty. Niinpä esimerkiksi sortavalalaisten käskettiin hankkia itselleen
tuliase, miekka taikka – jos sellaisia ei ollut tarjolla – vähintään pertuska tai keihäs Nevanlinnasta.
Lisäksi useimpiin rajapitäjiin perustettiin vartiopaikkoja ja niihinkin hankittiin aseita. Varsinaisiin
rajanylityspaikkoihin, joista venäläisten epäiltiin todennäköisimmin yrittävän suurhyökkäyksiä,
rakennettiin linnoituksia. Lieksan skantsi eli linnake pystytettiin Lieksanjärven ja Pielisjärven
vesireitin varteen ja toinen rakennettiin Salmiin.
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min pitäjään. Hyökkäys vartiostoon jäi ainoaksi varsinaiseksi sotatapahtumaksi,
sillä vihollinen kävi kernaammin aseettoman rahvaan kimppuun. Se oli luonteenomaista ajan sodankäynnille, mutta aivan erityisen tyypillistä se näytti olevan venäläisille; myyttinen, yksinkertaistettu ja perin kielteiseksi kiteytynyt kuva venäläisestä tyrannista ja tyranniasta hallitsi eurooppalaista kirjallisuutta.10 Saman käsityksen jakoivat myös luterilaiset karjalaiset – eivätkä käsityksestään venäläisen kohdattuaan luopuneet; päinvastoin konflikti vahvisti myyttistä kuvaa. Karjalan ruptuurille oli alusta alkaen ominaista, että vainolainen vältti oman veren vuodattamista mutta vuodatti sitä omankin edestä kohdatessaan aseettomia ihmisiä. Sellainen oli ollut edellinen vainokausi eli 1650-luvun ruptuuri.
Yllätettyään vartioston ja otettuaan vangeiksi maakapteeni Leformen johtamat
vartiomiehet yksi osasto kiirehti kirkonkylään, missä kappalainen Siggo Frondelius
oli juuri pitämässä jumalanpalvelusta. Vainolaiset pystyttivät sotalippunsa kirkon
oven viereen, säntäsivät kirkkoon ja pakenijoiden perään sekä surmasivat monia
pahaa-aavistamattomia seurakuntalaisia. Kappalainen itse pääsi pakenemaan sakastin ovesta ja vältti karjuvien ahdistelijoiden pyssynlaukaukset juostessaan yksiöisen jään ylitse turvallisempaan paikkaan. Frondeliuksen perhe oli myös onnistunut livahtamaan tiehensä hyvissä ajoin, mutta tyhjilleen jääneen pappilan barbaarinen vihollinen rosvosi typötyhjäksi ja poltti tuhkaksi. Toinen vihollisjoukko iski
samanaikaisesti Lenkulansaareen, jossa kirkkoherra Pehr Ischanius saarnasi. Täälläkin pappia onnisti: kirkkoherra ehätti perheineen rantaan ja pakeni veneellä turvaan hyiselle Laatokalle. Sotajoukot hyvissä ajoin havainnut tai vainolaisista kauhuissaan paenneilta ihmisiltä kuullut väki karkasi epävakaisia oloja ja levottomuuksia Ischaniuksen ja Frondeliuksen tavoin Sortavalan suojiin. 11 – Eivätkä Salmin kirkonmäen ja Lenkulansaaren vainot olleet kyllin, vaan vihollinen eteni myös
Jaakkimaan. Siellä vihollispartio ahdisteli väkeä, rosvosi ja tuhosi paikkoja.12
Ensimmäisestä hyökkäyksestä lähtien karjalaiset olivat levottomia. Hävitysretkiä ja laajempia hyökkäyksiä tehtiin tuon tuosta alati kiihtyvällä tahdilla vuoden
1702 lopulta lähtien. Rauhan aika oli mennyttä. Sotaa ei käyty enää turvallisesti ja
voitokkaasti kaukana kotimaasta, ja raakuudet olivat muuttuneet osaksi arkista
elämänmenoa. Sodasta oli kertakaikkisesti kadonnut se hohto (glooria), joka sillä
oli saattanut kaukana käytyjen ja voitokkaiden sotien myötä rahvaastakin olla.
Niinpä rajakarjalaiset katsoivat elävänsä jo maaliskuussa 1702 vaarallisia sota-aikoja.13 Pähkinälinnan joutuminen viholliselle 1702, Nevanlinnan kukistuminen 1703
ja Siestarjoella kesäkuussa 1703 käyty taistelu jättivät Nevajoen eteläpuoliset pogostat ja koko Viipurin eteläpuolisen kannaksen vainoojan käsiin. Venäläiset hävittivätkin perusteellisesti Inkerinmaata ja Karjalan kannasta kesän kuluessa. Tuolloin
armeijan johto ja esivalta katsoivat, että Karjala oli käytännössä vihollisen armoil-

10 Katso Poe 2000.
11 Syyskäräjät Sortavala, Suistamo ja Salmi 10.–12.12.1700 (gg19: 134, KA); Viipurin tuomiokapituli
neuvostolle, Viipuri 28.1.1702 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Viipuri 2, RA).
12 Syyskäräjät Sortavala, Suistamo ja Salmi 10.–12.12.1700 (gg19: 137–138, KA), syyskäräjät Sortavala,
Suistamo ja Salmi 9.–14.12.1701 (gg20: 163v–164, KA); Lewenhaupt 1921, s. 586; Immonen 1958, s.
337; Kuujo 1963, s. 199; Saloheimo 1976, s. 345; Kujala A 2001, s. 165–166.
13 Talvikäräjät Ilomantsi ja Suojärvi 17.–20.3.1702 (gg21: 81–82, KA).
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la,14 ja hyökkäykset muuttuivat karjalaisessa kielenkäytössä hävitykseksi, vainoksi ja
ruptuuriksi.15
Keväällä 1704 vainolainen tuhosi Karjalan kannasta tyrannina, ja tammikuussa
1705 viholliset valloittivat, rosvosivat ja hävittivät Sortavalan.16 Väki kärsi venäläisten mielivallasta, elintarvikepulasta ja eli äärimmäisessä kurjuudessa koettaen paeta pohjoiseen ja länteen;17 lisäksi alkoi olla merkkejä rutosta.18 Hävitysretket ulottuivat yhä syvemmälle Suomeen ja rannikolla lännemmäksi. Ryöstellessään sotajoukot etenivät järjestelmällisesti talosta taloon ja kylästä toiseen niin, ettei ihmisille jäänyt yhtikäs mitään. Mitä armeija ei kyennyt ottamaan mukaansa, sen se poltti
ja hävitti. Näin Karjalan vainot liittyivät tiiviisti Inkerinmaan ja etenkin Liivinmaan hävityksiin. Viimeksi mainituissa – kuten Karjalassa – taisteltiin puolin ja
toisin pakanoita vastaan, rosvoaminen ja tuhoaminen näyttivät olevan päätarkoituksena, kaikkialla otettiin vankeja ja toisuskoiset pakenivat turvallisemmille seuduille uskonveljien ja -sisarien pariin.19 Inkerinmaalla ja Liivinmaalla venäläiset
sotajoukot noudattivat suursodankäynnille tunnusomaisiksi käyneitä muotoja,
jotka erottivat sotilaiden ja tavallisten ihmisten maailmat toisistaan niin moraalisäännöiltään kuin ajattelu- ja käyttäytymistavoiltaankin. Armeijat elivät siviiliväestön varassa kuin rottalaumat, jotka vaihtoivat paikkaa kaluttuaan ympäristön tyhjäksi. Sotaverotus tarkoitti käytännössä sitä, että joukot ottivat väkivalloin talonpojilta viljaa ja muita elintarvikkeita, vetojuhtia ja irtaimistoa. Kiduttamista käytettiin myös tietojen hankkimiseen ja pakokauhun levittämiseen, ehdottomaan alistamiseen ja sekasorron aikaansaamiseen.20 Sanalla sanoen miehitysarmeija pyrkiessään alistamaan ihmisruumiin ja kokonaisen yhteiskuntaruumiin poliittisesti valtaansa iski rahvaaseen kollektiivisella ruumiinrangaistuksella, joka ulottui terrorista ja teloittamisista omaisuuden takavarikoimisiin ja elinkeinojen hävittämisiin.21
Näillä psykologisilla tekijöillä oli tärkeä sijansa sodankäynnissä varsinkin, kun
päällystö tuskin piti aseettomia ihmisiä edes elukoiden arvoisina. Sotilaille sotasaaliin keräämisessä ei ollut mitään moraalisesti arveluttavaa. Päinvastoin armeijaa kehotettiin hankkimaan sotaveroja armeijan parhaaksi uhkauksin, kidutuksin ja tuhopoltoin eli kiristäen, petkuttaen ja kokoon repien omansa, minkä jälkeen seutukunnat saivat kärsiä niin paljon kuin sielu sieti. Sotavero oli verisellä ja hikisellä
työllä ansaittu etuus, joka kruunasi saavutetun voiton ja jonka vuoksi moni sotamies taisteli. Sotaverotus ja talonpoikaisen väestönosan kohteleminen kaltoin miel-

14 Lindeqvist 1919, s. 269.
15 Syyskäräjät Pälkjärvi 2.–6.11.1703 (gg22: 127, KA), talvikäräjät Viipuri 21.–23.2.1704, kesäkäräjät
Viipuri 20.–31.5.1704 (jj43: 11, 67–69, KA); Saloheimo 1991, s. 78–82; Väänänen 1991, s. 91–96;
Leskinen 1995, s. 167–171; Kepsu 1995, s. 111–112.
16 Haudattujen luettelot, Jääski 21.11.1703, 25.2.1706, 19.11.1707; Talvikäräjät Viipuri 8.–10.4.1707
(jj46: 41–50,KA); Ranta 1987, s. 271–272.
17 Maaherra Anders Lindehielm ja Viipurin yhteinen porvaristo kuninkaalliselle majesteetille
6.1.1705 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Viipuri 7, RA).
18 Kuujo 1958, s. 208.
19 Inkerinmaan Tuuterista luterilaiset pakenivat ensin toukokuussa 1704 Retusaareen ja jatkoivat
siellä lokakuussa Suomeen. Esimerkiksi kesäkäräjät Luumäki, Valkeala ja Mäntyharju 2.6.1705,
kesäkäräjät Savitaipale ja Taipalsaari 6.–7.6.1705 (ii27: 290, 301–304, KA).
20 Vertaa Englund 1998, s. 32–34, 196; Sepp 1937, s. 7–20; Ranta 1990, s. 42; Glover 2003, s. 53–57.
21 Vertaa Foucault 1980, s. 32–36.
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lettiin oikeastaan itsestäänselvyydeksi. Tuota seikkaa harva edes osasi pitää vääränä.
Ne upseerit, jotka eivät pitäneet ryöstämisestä, leimattiin helposti upseeritovereiden keskuudessa säätyään kelvottomasti edustaviksi nahjuksiksi.
Parhaimmillaan Venäjän armeijan upseerien ulkomuoto ja käytös olivat tehneet
oudon vaikutelman: peruukkipäiset saksalaisupseerit eivät Nevanlinnan valloituksen jälkeen olleet kohdelleet kaupunkilaisia kuten sodassa tapana oli ja väki oli
säästynyt mielettömältä väkivallalta.22 Toisaalta venäläinen armeija noudatti yleensä aina ja tarkoin ruotsalaisenkin esivallan ymmärtämää sotatapaa:23 Voittajalla –
olipa hän sitten tsaari Venäjänmaalta – oli oikeus sotatavan mukaisesti hankkia ylläpitonsa ja kerätä henkilökohtaisia omaisuuksia. Kun maa oli sodassa (stan belli),
oli luonnollista, että sotajoukot rosvosivat, kiduttivat ja painostivat piinaten kansaa
antamaan kaiken ja paljastamaan piilottamansa omaisuuden. Esivallan katsannon
mukaan vainolaisen harjoittama raaka ja barbaarinen sotatapa oli oikeastaan vain
yksi Jumalan vihan ja rangaistuksen ilmenemismuodoista.24 Sen oli kansa synteineen päälleen vetänyt.
Maailman loppua henkivältä Jumalan rangaistukselta kaikki kiistatta vaikutti.
Kiteellä sota- ja katoajan kurjistamat talonpojat epäilivät jo kesällä 1702, etteivät
he pysy kauankaan hengissä.25 Vainolaisen miekan välttäneet ihmiset ajautuivat
kurimukseen, jossa ravinnonpuutetta seurasi nälkä,26 ja poroksi poltettujen talojen
vuoksi rahvas kärsi vielä kylmästäkin. Nälänhädän ja kylmän yhteisvaikutuksesta
ihmiset altistuivat sairauksille semminkin, kun sinne tänne päämäärättömästi kuljeskelleet karkulaisjoukot levittivät tauteja. Käkisalmen kaupungissa kuoli kymmenittäin, Sortavalassa sadoittain sekä Savon ja pohjoisemman Karjalan puolessa tuhansittain niihin turvaa ja ruokaa etsimään tulleita kerjäläisiä. Eivätkä lähitienoon
pitäjätkään selvinneet mittavilta väestönmenetyksiltä. Nälkä johti tavanomaisen moraalin rapautumiseen, mielettömiin väkivallantekoihin ja itsemurhiin. Niinpä eräs
suolaa, pari paitaa, kolme kappaa ruista ja kolme oljilla jatkettua limppua anastanut
mies kidutettiin hengiltä, ja muuan 60-vuotias sortavalalainen vanha piika Susanna Tirri ensin turvottuaan aliravitsemuksesta meni saunaan ja hirttäytyi.27

22 Stockholmiske Post-tidender, tiedonannot Nevanlinnasta 16.3.1703 ja Viipurista 20.3.1703
(Koskinen 1865, s. 69–70).
23 Tästä Ruotsin valtakunnan sotaväellä oli omia kokemuksia erityisesti 30-vuotisen sodan ajoilta,
jolloin armeijat ryöstivät, murhasivat ja raiskasivat vuosikausia Euroopassa.
24 Relatio historica et species facti ja Leijonmarckin päätösesityksen toinen ja kolmas osa 1.4.1721
(Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
25 Kesäkäräjät Kitee, Tohmajärvi ja Liperi 9.–12.6.1702 (gg21: 109, KA).
26 Esimerkiksi kesäkäräjät Koivisto 28.–29.5.1707 (jj46: 160, KA).
27 Haudattujen luettelot Käkisalmi 2.5., 3.5., 6.5., 9.5., 10.6., 26.6., 30.6., 13.7. ja 5.11.1709, Puumala
14.3., 4.3., 16.4., 24.4., 11.5., 27.5., 29.5., 30.5., 6.6., 9.6., 10.6., 18.6., 4.7., 11.7., 1.8., 11.9.,
29.12.1709, 20.2., 2.3., 7.4., 19.5., 22.5., 5.6., 19.6., 2.7., 10.7.1710, Kerimäki 7.3., 28.3., 4.4., 17.4.,
24.4., 26.4., 1.5., 9.5., 27.6., 25.7.1709, 30.1., 6.2., 28.2., 6.3., 20.3., 27.3., 8.4., 24.4., 30.4., 8.5.1710;
Ylimääräiset käräjät Sortavala 9.–11.8.1709 (gg27: 93, KA); Grotenfelt 1919, s. 72; Lindeqvist 1919,
s. 140–143; Kuujo 1963, s. 212–213; Pohjolan-Pirhonen 1973, s. 646, 666; Paloposki 1967, s. 256.
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Karjalan miehitys ja sarkasota
Viipuri selvisi – ”Jumalan armosta” – ensimmäisestä piirityksestä 1706,28 mutta
Karjalaa se ei pelastanut; ani harva pelastumiseen uskoikaan. Esimerkiksi maaherra
Anders Lindehielm arveli, että Viipurin läänissä kaikki olisi menetetty ja Suomellakin olisi vain vähän toivoa, ellei kuningas saapuisi Puolasta maata pelastamaan.29
Jatkuvat hyökkäykset luhistivat talonpoikaisväestön ja kaupunkilaiset.30 Sitä paitsi
vihollisen tunkeutuminen syvälle Suomeen ja viimeisen itäisen linnoituksen joutuminen uhan alle lisäsivät levottomuutta läntisessä Suomessa.31
Venäläisten marssiessa Viipuriin papit saivat omantuntonsa mukaan pakata tavaransa ja jättää kotiseutunsa. Varhainen pakolaisuus muuttui joukkoliikkeeksi lisäten entisestään levottomuutta. Itäisen Karjalan kahdestakymmenestä kirkkoherrasta aloilleen jäi vain kahdeksan ja 27 kappalaisesta viisitoista. Näistäkin enimmät
olivat sielunpaimenina Karjalan pohjoisissa seurakunnissa, joissa vainolaisten väkivallasta oli vähemmän kokemuksia.32
Viipurin puolustuksen venäläiset mursivat yli kuukauden päivät kestäneellä parin sadan mörssärin, kartussin ja kanuunan sekä runsaan 8000 ammuksen pommituksella. Kaupunki paloi ilmiliekeissä ja talot sortuivat.33 Kaupungissa pommituksia seurannut ja välistä kellariin suojautunut Magnus Alopaeus totesi muistiinpanoissaan lyhyesti, että ”14.6.1710 pääsi ryssä kaupunkiin”.34 Kaupunkilaisten ja varusväen osana oli tästedes Kaarle-kuninkaan rikosten hyvittäminen,35 ja venäläiset
ottivat sodan käännekohtana pitämästään valloituksesta irti kaiken.36 Käytännössä
tämä merkitsi muistomitalin lyömistä sekä rosvoamista, kiduttamista, raiskaamista, orjuuteen viemistä ja irvokkaita näytelmiä, joilla vanhan esivallan edustajista tehtiin naurunalaisia.37 Käkisalmen linnoituksen venäläiset nujersivat kolme
kuukautta myöhemmin pommitettuaan sitä usean viikon ajan yli 3000 pommilla,
kranaatilla ja kiviammuksella. Pommitukset harvensivat paitsi varusväkeä myös
kaupunkiväestöä ja muurien suojiin turvaan paennutta rahvasta.38
Viipurin piiritys ja menettäminen lisäsivät entisestään levottomuutta lännessä,
jopa Tukholmassa. Kun piiritys oli alkanut, Turun hovioikeuden jäsenet huokailivat kuninkaalle, että vainolainen oli ryhtynyt piirittämään Viipuria. He katsoivat,

28 Esimerkiksi maaherra Lindehielm kuninkaalliselle majesteetille, Viipuri 30.10.1706 (Maaherrojen
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Viipuri 7, RA).
29 Esimerkiksi Ruuth–Halila 1974, s. 402. Katso myös Piispa David Lundh rouva Gezeliukselle,
Viipuri 18.10.1709 (SKHS ptkt I, s. 51–55).
30 Lybecker kuninkaalle, Viipuri 13.8.1707 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Viipuri
7, RA).
31 Esimerkiksi Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan valitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa
1, RA)
32 Tukholma 13.5.1710 (Simolin 1916, s. 146–148); Halme 1968, s. 121–123.
33 Ylipäällikkö Lybecker kansliakollegiolle, Ahvenkoski 3.5., 6.5., 10.5.1710, Kupittaa 27.5., 28.6.1710
(Koskinen 1865, s. 126–136); Ruuth JW 1908, s. 471–477; Hornborg 1942, s. 211; Astala 1952, s. 11.
34 Katkelmia Magnus Alopaeuksen tilikirjasta (Neovius 1892–1895, s. ii).
35 Neovius 1890–1891, s. 245; Hornborg 1942, s. 215.
36 Markkanen 1972, s. 107–108.
37 Esimerkiksi Tammelin, Almanach På Åhret 1717; Berättelse om Stor-Furstendömet, s. 10–11.
38 Haudattujen luettelot, Käkisalmi 2.8., 8.8., 13.8., 22.8.1710; Kuujo 1958, s. 211–213.
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että se oli viimeinen (merkittävä) Suomea suojannut linnoitus ja että sen menettäminen merkitsi vakavaa uhkaa muulle Suomelle. Sitä paitsi venäläisten hallitsema
alue ulottui jo Jääskeen. Vaaraa ei pidetty vähäpätöisenä, sillä tiedettiin, että raaka
venäläinen vihollinen hävitti armotta kaiken eteensä sattuneen. Vihollisen päästyä
kaupunkiin läntisestä Suomesta vastuussa oleva esivalta saattoi vain todeta, että
itäisen Suomen rahvas ”eli hirvittävässä murheessa”.39
Hirvittävä murhe tarkoitti sitä, että Karjala pohjoisimpia osia myöten ja Kaakkois-Suomi oli alistettu venäläisten valtaan,40 minkä rahvas saattoi ymmärtää ainoastaan yhdellä tavalla. Yleinen käsitys lienee ollut, että ”Venäjänmaalla” ei ollut
”lain ja Jumalan valtaa”.41 Kenraalimajuri Roman Brucen ja brigadieri Tatitsevin
julistukset Karjalan asukkaille tekivät tehtävänsä. Niissä luvattiin jättää asukkaat
armollisesti rauhaan, mikäli he osoittaisivat kuuliaisuutta uudelle esivallalle eivätkä auttaisi kivekkäitä eli sissejä (so. kuninkaallisen majesteetin suojelua nauttivat
puolirikolliset vapaajoukot, maa- eli jalkarakuunat). Hankaliksi heittäytyviä sekä
näiden lähintä yhteisöä uhattiin tulella ja miekalla, hitaalla ja kivuliaalla kuolemalla sekä kollektiivisella rangaistuksella eli kylien täydellisellä hävittämisellä.42 Väkivallan kokeneet, nähneet ja väkivallasta kuulleet karjalaiset lankesivat miehittäjän
jalkoihin varsinkin, kun papisto siihen kehotti. Pohjois-Karjalan pitäjät vannoivat
uskollisuudenvaloja venäläiselle tsaarille ja selvisivät julmuuksitta.43 Ainoastaan
muutamia väkivallantekoja ilmeni: Hammaslahdella Olli Niirasen taloutta kasakka- tai kalmukkipartio oli ryövännyt ja samalla se oli kiduttanut Heikki-pojan vaivaiseksi ja rammaksi.44
Lokakuisessa vastajulistuksessaan, jossa venäläisille palveluksia tehneitä ja venäläisille uskollisuuttaan osoittaneita ihmisiä uhattiin miekalla ja tulella, Suomen armeijan ylipäällikkö ja kenraalikuvernööri Carl Nieroth viittasi häpeällisiin pappeihin, jotka olivat ryhtyneet venäläisten apureiksi ja yllyttivät esimerkillään yksivakaista rahvasta samaan.45 Vastajulistuksella tuskin oli mainittavampaa merkitystä,
mutta perin merkityksellisenä savolaiset pitivät sitä, että Viipuri oli joutunut venäläisten haltuun. Savosta oli tullut heikosti suojattua rajamaata, joten esimerkiksi

39 Syyskäräjät Ruokolahti ja Jääski 11.–14.10.1725 (oo28: 452–455, KA); Turun hovioikeus kuninkaalle, Turku 6.4.1710 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 5, RA), maaherra
Justus von Palmenberg kuninkaalliselle neuvostolle, Turku 7.7.1710 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turun ja Porin lääni 15, RA); Kujala A 2001, s. 273. Myös kuninkaallisen majesteetin vastaus Turun hiippakunnan papiston yhteiseen valitukseen, Tukholma 20.2.1713
(Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 158–159, TMA).
40 Esimerkiksi kesäkäräjät Ruokolahti ja Jääski 26.7.1723. Savon ja Kymenkartanon läänin läänintilit
1723 (8771a: 2187–2189, KA), maaherra Clerck kreivi Görtzille, Kalajoki 9.2.1713 (Maaherrojen
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 7, RA).
41 Käräjät Puumala 1693 (oo7: 248–275, KA).
42 Brigadieri Tatitsevin julistus Karjalan asukkaille 16.8.1710 (Kivennavan seurakunnan arkisto,
MMA); Kenraalimajuri Brucen julistus Karjalan asukkaille, Käkisalmi 27.7.1710 (Koskinen 1865, s.
141–142).
43 Cederberg 1916, s. 48–49.
44 Kesäkäräjät Sotkamo 12.8.1712, ylimääräiset käräjät Sotkamo 29.12.1712 (rr49: 864–867, 1429–
1438, KA), kesäkäräjät Pielisjärvi 28.5.1722 (gg28: 22, KA), kesä- ja syyskäräjät Tohmajärvi ja
Pälkjärvi 3.10.1726 (gg32: 159, KA); kihlakunnan tutkinta sarkasodasta (Gummerus 1913, s. 54–
55); Kujala L 1953, s. 129–130; Saloheimo 1976, s. 359–360; Björn 1991, s. 548
45 Grotenfelt 1916, s. 6.
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Pieksämäen, Rautalammin ja Hankasalmen pappi saattoi tiivistää sikäläisten käsityksen elämänmenoonsa vaikuttaneesta tekijästä. Hän merkitsi historiakirjoihinsa
paljonpuhuvan huomautuksen, että vuosina 1710, 1711, 1712 ja 1713 venäläiset
hallitsivat Viipuria. Julistukset ja raakuudet lannistivat aseelliset talonpoikaisjoukot niin, että nämä eivät kostoiskujen pelossa uskaltaneet ryhtyä minkäänlaiseen
vastarintaan.46 Ryöstelevät kasakat olivat alituisia vieraita Savossa,47 eivätkä ihmiset voineet juuri muuta kuin paeta erämaihin.48
Kun vihollinen kokosi voimiaan, Jumala rankaisi toisella tavalla. Vuosina 1710
ja 1711 siellä täällä riehunut rutto luettiin johdonmukaiseksi osaksi pitkällistä kuritusta.49 Ruttoon, joka ei erotellut ihmisiä säädyn mukaan, menehtyi kokonaisia
kyliä ja kaupunginosia – vieläpä hirvittävällä tavalla ilman, että muita parannustai suojautumiskeinoja tunnettiin kuin synneistä luopuminen, kollektiivinen parannuksen tekeminen ja Jumalan vihan lepyttäminen. Tuo seikka oli omiaan lannistamaan ihmisiä sekä työntämään kaiken maailman viimeisen tuomion julistajia
ja saarnaajia liikkeelle. Nämä viittasivat perinteisesti siihen, että ylpeys ja muut
synnit olivat Jumalan vihastuttaneet, ja siksi rangaistus oli langennut suomalaisten
osaksi. Aikansa maailmanlopun profeettoja ja pappien jyrkkiä saarnoja kuunnelleet alkoivat itsekin löytää luonnosta luonnottomuuksia. Yksi ja toinen kuulivat
käen kukkuvan väärään aikaan, kiersivät maata hävitystä julistaen ja näkivät, että
eläimet olivat käyneet ahdistuneiksi ja levottomiksi. Turkulaiset olivat päästään
niin pyörällä, että he elivät kuin kapinan keskellä, ja rahvas nousi puheissaan
esivaltaa vastaan.50
Pakenemiset, hävitykset ja turvattomuus johtivat väistämättä tulevaisuuden näköalojen sumentumiseen. Koskapa maallisen esivallan tarjoama turva kävi olemattomaksi, ainoaksi todelliseksi suojaksi miellettiin Jumala. Ulkoinen uhka ja kaikkien
osaksi tullut kriisi heijastuivat nopeasti ihmisten sisäiseen maailmaan. Rahvaan pelot
tosin olivat alun perin kohdistuneet havaittaviin vaaroihin (viholliseen), mutta elämän jatkuva epävakaisuus, turvattomuus ja tulevaisuuden epämääräisyys jouduttivat pelkojen muuntumista ahdistuksiksi. Selittämättömistä ahdistuksista kärsivä ja
mielen regressioon vaipunut kansa alkoi taipua selittämään luonnonilmiöitä yhä
maagisemmin. Vaaran uhatessa kansa yritti maagisilla selityksillä palauttaa järkkyneen mielensä takaisin tolalleen; vaaran torjumisessa ei tunnettu konkreettisempia
keinoja.51 Venäläiset olivat tulleet manalasta, minne heidät tuli manata takaisin.
Rukoukset eivät kuitenkaan auttaneet.

46
47
48
49
50

Uddgren 1906, s. 24.
Esimerkiksi Svinhufvud 1881, s. 5.
Kenraali Lybecker kreivi Nierothille, 15.1.1712 (Gummerus 1913, s. 66–69).
Persson 2001, s. 80, 168–169, 326; Pitkänen 1977, s. 201–214; Engström 1994, s. 38–46; Vuorinen 2002.
Uudenmaan rahvaanvalitus 1723, kohta 1 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA); Pietari Schäferin
päiväkirja 1710–1712 (Ruuth (toim.) 1915); Pietilä 1907, s. 140–141. Erästä ”ennenkuulumatonta”
luonnottomuutta eli rikosta käsiteltiin kenraalimajuri Carl Armfeltin kenttäoikeudessa ja
sittemmin valtaneuvostossakin. Muuan Anna Yrjöntytär oli palvellut useiden vuosien ajan
jalkaväen sotilaana tekeytyen Juhana Yrjönpoika Harituksi ja vieläpä avioituen Turussa helmikuussa 1712 Maija Kihlin kanssa. Valtaneuvosto Turun tuomiokapitulille, Tukholma 19.4.1714
(Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 172, TMA).
51 Erikson 1982, s. 401; Erikson 1994a, s. 25–27; Erikson 1994b, s. 55; Piaget 1977, s. 107–123; Piaget
1988, s. 86–99; Piaget 1983, s. 139, 182–183, 248–249. Vertaa Vygotski 1982, s. 56, 61–64.
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Levättyään tarpeeksi peto iski uudestaan. Venäläisistä talonpojista ja kasakoista
koostunut sotajoukko rikkoi rajarauhan ja hyökkäsi helmikuussa 1712 Kainuuseen
tappaen, polttaen, pahoinpidellen ja rosvoten.52 Toisin kuin aikaisemmista ruptuureista tieto Kajaanin, Paltamon ja Sotkamon hävityksistä levisi laajalle. Tämä oli
omiaan vahvistamaan kansan sekä upseereiden ja esivallan käsitystä siitä, että
käynnissä oleva sota oli perustaltaan hävittämistä.53 Syynä oli se, että tuhoamista
kesti vain vähän aikaa, väkivallalla oli useita silminnäkijöitä, hävitykset ja ryöstöt
kohdistuivat ankarasti pappeihin, kirkkoihin sekä virkamiehiin. Kertomusten mukana vihollinen ilmestyi Kajaanin linnan edustalle helmikuun 13. päivänä, poltti ja
ryösti kahdeksantoista taloa piittaamatta linnasta ammutuista tykinlaukauksista.
Toinen sotajoukko tunkeutui Paltamon pappilaan, kirkkoon ja vouti Johan Tammelanderin kartanoon rosvoten ne putipuhtaaksi. Barbaariseksi luonnehdittu vihollinen kohteli rahvasta julmasti, ryösteli, tuhosi ja piiskasi sekä otti majuri Simon Affleckin, tämän rouvan ja seitsemän lasta vangeikseen pahoinpitelyn päätteeksi. Kajaanissa venäläiset surmasivat tykistön kersantin, haavoittivat vaikeasti
yhtä porvaria ja tullivirkailijaa. Viimeksi mainitun vaimo ja lapset vietiin orjuuteen. Sotkamon pappilassa venäläiset riehuivat hillittömästi, riisuivat papin vaimon ja lapset alastomiksi, kohtelivat näitä kaltoin ja haavoittivat näitä suojelemaan
ehättänyttä kotiopettajaa. Kirkon ryöstettyään sotaväki jakautui kahdeksi ja jatkoi
huseeraamistaan siellä täällä.54
Muualla arveltiin, että Kainuun hävitykset olisivat ainoastaan alku ankarammalle hyökkäykselle. Maaliskuun kuluessa viranomaiset kirjoittelivat vainolaisen
uhasta ja pelosta. Turun tuomiokapitulista kerrottiin, että suomalaisten elämässä
oli vaikuttanut jonkin aikaa uusi vakava puoli: oli jatkuvasti pelättävä barbaarista
vainoojaa. Ahdinkoa ei suinkaan helpottanut verojen nouseminen sietämättömiksi.55 Uudessakaarlepyyssä pormestari Isak Falander arveli vainolaisen piankin jatkavan hyökkäystään Kainuusta Pohjanmaalle. Huhut ja viralliset raportit paisuivat
niin, että Falander väitti raastuvanoikeuden istunnoissa Paltamoon, Sotkamoon ja
Kajaaniin hyökänneen vihollisen tuhonneen omaisuutta ja riistäneen ihmisiä katkeraan kurjuuteen. Sama vihollinen oli kokoontunut Pielisen pitäjään ja uhannut
hyökätä kauemmaksi sisämaahan ja Pohjanmaalle.56

52 Maaherra Clerck neuvostolle, Korsholma 19.3.1712 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 7, RA); kirkkoherra Jacob Frosterus kirkkoherra Johan Keckmanille,
Oulu 13.11.1702; tsaarin käsky 30.9.1703 (Murman 1865, s. 63–65); Kujala L 1953, s. 40–41, 62–67;
Kokkonen 2002, s. 129–132.
53 Ylikangas 1973, s. 353; Ahonen 1988, s. 19–20.
54 Maaherra Clerck neuvostolle, Korsholma 19.3.1712, Oulu 29.3.1712, Vaasa 17.4.1712 (Maaherrojen
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 7, RA).
55 Turun tuomiokapituli kuninkaalliselle neuvostolle, Turku 20.3.1712 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 3, RA).
56 Raastuvanoikeus Uusikaarlepyy 22.3., 3.4.1712 (f2: 25–26, 31–33, KA).
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Varsinainen viha
Ensimmäisiä merkkejä kiihtyvästä sotilaallisesta toiminnasta olivat venäläisten
joukkojen Kymen retki kesällä 1712, Vehkalahden polttaminen sekä iskut Kerimäelle talvella 1712 ja joulunviettoon rauhoittuneeseen Puumalaan vuonna 1712.57
Kesän kuluessa 1713 Etelä-Suomi joutui venäläisten haltuun lähestulkoon vastarinnatta. Pelko oli tehnyt tehtävänsä. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että rahvas oli selvinnyt ilman väkivaltaa; väistyvä ruotsalainen esivalta ei osannut selonteoissaan enää muuta kuin huutaa Jumalaa avuksi.58 Helsingin ja vuonna 1708
poltetun Porvoon venäläiset valloittivat toukokuussa,59 etenivät Uudenmaan tuhoten Turkuun elokuussa ja löivät Suomen armeijan Pälkäneen taistelussa Kostianvirralla. Taistelun jälkeen ruhtinas Mihail Golitsynin, kenraali Buturlinin ja
kenraalimajuri Brucen johtama armeija leiriytyi Poriin sekä Kokemäenjokilaaksoon pienemmän armeijan majoittuessa Helsingin lähistölle ja eversti Tsubanovin
komentaman rykmentin asettuessa pysyvästi Turkuun.60
Alkoi vaikea Venäjän valta.61 Venäläisten sotajoukkojen miesluku oli kasvanut
viidestätoistatuhannesta kahteenkymmeneenviiteentuhanteen,62 ja sotajoukko tyydytti pohjatonta nälkäänsä, verenhimoaan ja ahneuttaan kohdistamalla vainon ennen kaikkea aseettomiin rahvaanmiehiin ja -naisiin. Ravinnon vihollinen repi sieltä, mistä sen suinkin löysi, ja ahneuksissaan riisti väkivalloin kaiken arvokkaaksi
katsomansa.63 Kun arvoesineet oli ryöstetty sekä eläimet ja elintarvikkeet viety, venäläiset tarrasivat lapsiin, joista he arvelivat saavansa kohtuullisen korvauksen kotimaansa markkinoilla. Pälkäneen taistelun voittoa sotilaat saivat juhlistaa sotaverolla. Tuolloin sotarosvousta vastustanut ja ryöstelyn kieltänyt ruhtinas Golitsyn
pyörsi päätöksensä ja antoi miestensä rosvota Hauhon pitäjän.64 Välipaloikseen vihollinen kävi ryöstelemässä keskistä Suomea ja Pohjanmaan eteläisimpiä osia.
Marras–joulukuun vaihteessa Roman Brucen ja Grigori Petrovits Tsernysevin johtamat joukot hävittelivät ja rosvosivat Kristiinankaupunkia ja sen ympäristöä. Joulukuun aikana venäläisosastoja kävi Keuruulla ja Jämsässä rosvoamassa ja tavoitta-

57 Haudattujen luettelot Kerimäki 1712, talvikäräjät Sulkava ja Puumala 22.–26.2.1725 (oo28: 142,
KA); Ranta 1987, s. 101.
58 Maaherra von Palmenberg kuninkaalliselle neuvostolle, Turku 18.5.1713; Stiernstedt kuninkaalle ja
herroille, Berg vid Kastelholm 12.9.1713; Stiernstedt kuninkaalle, Ekerö 19.12.1713, Stiernstedt
kuninkaalle Haga 27.1.1714 ja 22.2.1714 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku
ja Pori 16, RA).
59 Maaherra Palmenberg kuninkaalliselle neuvostolle, Turku 18.5.1713 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turku ja Pori 16, RA); Lindeqvist 1919, s. 316–317; Mäntylä 1994, s.
205–208, 219.
60 Lindeqvist 1919, s. 327–331; Heino 1979, s. 110–111; Kuvaja 1999, s. 107; Carl Armfelt kuninkaalliselle majesteetille, Teuva 24.11.1713 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa
8, RA).
61 Talvikäräjät Viitasaari ja Saarijärvi 13.2.1723, syyskäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 23.10.1723
(8169, KA), kesäkäräjät Urjala 6.–8.6.1724 (Sääksmäki3: 181, HMA).
62 Villstrand 1993, s. 305–306.
63 Esimerkiksi Kuvaja 1999, s. 117–118; Carl Armfelt kuninkaalliselle majesteetille, Teuva 24.11.1713
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 8, RA).
64 Hauhon manttaaliluettelot vuodelta 1719 (7067: 409, KA); Herkepaeus, Hauho Sokn, s. 16–17;
Koskimies 1960, s. 662–664; Kuvaja 1999, s. 105.
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massa Salomon Enbergin johtamia sissejä.65 Suomalaisista sotamiehistä monet
katsoivat tehneensä tehtävänsä, karkasivat rivistä ja palasivat kotiseudulleen.66
Julman vihollisen etenemisestä kuulleet ja suunniltaan menneet ihmiset seurasivat omien sotajoukkojen esimerkkiä ja pakenivat Etelä-Pohjanmaalle: osa ehti
Pohjanmaan kautta maitse tai meren ylitse turvaan Ruotsiin. Parinkymmenentuhannen aikuisen ja kymmenentuhannen lapsen onnistui päästä Ruotsin puolelle.67
Aluksi nämä arvelivat vajonneensa samanlaiseen onnettomuuteen ja uskoivat elävänsä samanlaisessa kurjuudessa kuin kotiseudulle jääneet toverinsa,68 mutta hiljenivät pian kuulleessaan, millaista väkivaltaa vainooja Suomessa harjoitti.69 Seurakunnallinen elämä lakkasi, kun papit pakenivat Ruotsiin ja ihmiset piiloutuivat
metsiin. Edellä mainitut kuitenkin merkitsivät historiallisen mullistuksen seurakuntiensa historiakirjoihin joko ennen pakenemistaan tai paosta palattuaan. Merkinnät heijastelivat täydellistä kaaosta. Janakkalassa todettiin, että syyskuussa 1713
venäläinen tuli maakuntaan.70 Turun läänin Koskella pappi mainitsi, että syksyllä
alkoi vaikea ja pitkäaikainen Venäjän vallan aika,71 ja Pyhtään kappalainen Arvid
Rosaeus kirjoitti, että kahdeksantena joulukuuta 1713 alkoi moskoviittien alistavan
hallinnon aika.72 Rautalammin pappi kertomansa mukaan lähti livohkaan äkkipäätä kuudentena tammikuuta 1714.73
Suomen armeijan rippeet kokoontuivat ja asettuivat syksyllä 1713 Isoonkyröön.
Heidän joukossaan ja perässään Etelä-Pohjanmaalle saapui tuhansia pakolaisia tuhotuista maakunnista hevosineen, kärryineen, kuormineen ja karjoineen. Pakolaiset
kauhukertomuksineen loivat pohjalaisiin hätäännyksen, jota entisestään syvensivät
tiedot siitä, että pääosa Suomesta oli alistunut vihollisvaltaan. Eteläisestä Pohjanmaasta oli tullut rajamaakunta, jota varustautuva vainolainen koko ajan uhkasi.74
Isonkyrön eli Kyrön taistelu teki Suomen armeijasta ja Suomen puolustamisesta lopun sekä osoitti viimeistään, millaisiin veritekoihin vainooja mielellään ryhtyi.
Napuen ja Tarpaalan mailla sankassa lumipyryssä ja purevassa tuulessa käydyn
taistelun päätteeksi venäläiset ja kasakat ryhtyivät teurastamaan maassa viruvia ja
haavoittuneita sotilaita ja nostomiehiä niin, että kinokset värjäytyivät verestä punaisiksi; kaatuneita oli tuhansia.75 Helmikuun lopun ja maaliskuun alun päivinä

65 Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet i Österbotn (ÅT 1776: 1); Koskimies 1962, s. 115;
Jokipii 1999, s. 539; Kuvaja 1999, s. 107–108.
66 Esimerkiksi talvikäräjät Nastola (Nyby), Iitti ja Orimattila 12.–14.2.1724 (ee14: 494–498, KA).
67 Brenner 1944, s. 71–130; Aminoff-Winberg 1988, s. 43–54; Villstrand 1993, s. 305–306; AminoffWinberg 1996, s. 95–108.
68 Esimerkiksi Olof Wallenstierna kuninkaalliselle majesteetille, 1714 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 9, RA).
69 Ryssarnes Tyrannie uppå Prästerna (Simolin 1912); Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 121).
70 Kirkontilit, Janakkala 1713.
71 Kastettujen luettelot, Koski (Tl.) 1713.
72 Haudattujen luettelot, Pyhtää 8.12.1713.
73 Haudattujen luettelot Pieksämäki, Rautalampi ja Hankasalmi 6.1.1714.
74 Maaherra Lorentz Clerck kuninkaalliselle majesteetille, 4.11.1713 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 8, RA).
75 Porin jalkaväkirykmentin eversti Odert Reinhold von Essenin ruumiista laskettiin kaikkiaan 32 kuolettavaa haavaa. Lewenhaupt 1921, s. 183. Taistelukuvauksista katso esimerkiksi anonyymi kertomus Napuen
taistelusta (Koskinen 1865, s. 324–328); Uddgren 1909, s. 67–71; Lindeqvist 1919, s. 400; Hannula 1929,
s. 40–80, 92–95, 122; Alanen AJ 1948, s. 118–119; Kujala L 1953, s. 190–193; Kujala A 2001, s. 328–329.
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venäläiset joukot suorittivat tunnollisesti tsaarin antamaa hävityskäskyä ja tuhosivat surutta Ilmajokea, Vähääkyröä, Vöyriä, Vaasan pitäjää ja Vaasan kaupunkia.76
Suomalaiset käsittivät, että vainolaisen voitonjuhla oli menneillään ja että sen tarkoituksena oli suistaa pohjalaiset loputtomaan kurjuuteen. He näkivät asian niin,
että Jumala oli siunannut noina päivinä hänen tsaarillista majesteettiaan jumalaisella voitolla kuninkaasta ja Ruotsin sotavoimasta.77 Kuultuaan vainoojan julmuudesta rannikkokaupunkien ja muutamien pitäjien miehet ryhtyivät nopeasti keräämään paloveroja tyynnyttääkseen niillä ruhtinas Golitsynin, mutta ne eivät kansaa
pelastaneet. Kuvaavaa on, että Uudenkaarlepyyn kaupunki pelastui huikealla paloverolla, jota porvari Erik Hångelsson Lööf lähetettiin viemään venäläisille. Pitäjäläisetkin uskoivat selviävänsä samalla kerralla, mutta toisin kävi. Sen sai muiden
muassa tuta lautamies Mats Johansson, jonka haltuun Lööf oli uskonut hevosensa.
Viholliset saapuivat Matsin pihalle, ryöstivät Lööfin hevosen sekä Matsin hevoset,
karjan ja irtaimiston. Kaiken lisäksi vainolaiset hakkasivat ja korvensivat Matsia.78
Kevään koettaessa Pohjanmaa oli kertakaikkisen surkeassa tilassa. Ihmiset etsivät omaisiaan, eikä kukaan kyennyt edes likimääräiseen arvioon, kuinka suureksi
nousi Kyrön taistelussa kaatuneiden ja vangeiksi jääneiden lukumäärä.79 Maaherra
Lorentz Clerckin ja kihlakunnantuomari Jonas Mollinin näkemyksen mukaan vihollinen oli mielipuolisesti tappanut miehet Isossakyrössä, kulkenut sittemmin
Vaasaan ja levittäytynyt nopeasti lähikyliin tappamaan joitakuita, polttamaan, kiduttamaan ja piiskaamaan muita paljastamaan arvo-omaisuutensa piilopaikat sekä
ottamaan nuorta väkeä vangeikseen ja orjikseen.80 Isonkyrön ja Laihian asukkaat
ja papit, Mathias Reinius, Anders Aphreen, Joosef Stenbäck ja Henrik Hideen joutuivat kokoamaan taistelupaikalta ja sen läheisyydestä löytyneitä tuhansia ruumiita
sekä sietämään Kyrönjoen ja alituiseen pintaan nousseiden, muodottomiksi turvonneiden ruumiiden löyhkää; heille olikin syntynyt tarkempi kuva taisteluissa
kaatuneiden määristä ja pakenevina Napuen ja Tarpaalan pusikkoihin tapetuista
sekä taistelupäivän kuluessa hengiltä otetusta rahvaasta, mutta hekään eivät tienneet vangeiksi siepatuista muuta kuin että heitä oli runsaasti ja että heitä oli myöhemmin laivattu Venäjälle.81
Kurjuus ei kuitenkaan tyystin lannistanut eteläpohjalaisia, vaikka suuri osa
isäntämiehistä oli Kyrön tappeluksessa menettänyt henkensä tai työkykynsä taikka
oli joutunut vankeuteen. He ryhtyivät ajallaan mies- ja vetojuhtapulasta kärsivinäkin kyntö-, kylvö- ja elonkorjuutöihin korjaten vieläpä peräti kelvollisen sadon.82

76 Uddgren 1909, s. 85–86; Kujala L 1953, s. 195.
77 Esimerkiksi raastuvanoikeus Oulu 13.–14.4.1714 (u9: 64–83, KA).
78 Talvikäräjät Uusikaarlepyy 8.3.1725 (ss39: 328, KA); Forshaell, NyCarleby (ÅT 1784: 7); Lindeqvist
1919, s. 409.
79 Esimerkiksi talvikäräjät Vähäkyrö 7.1.1725, Ilmajoki 23.1.1725, Maalahti 11.2.1725, Mustasaari
15.2.1725, Laihia 22.2.1725, Vöyri 3.3.1725, Uusikaarlepyy 8.3.1725 ja Pietarsaari 12.3.1725 (ss39:
28–30, 118–120, 214–216, 226–228, 259–261, 303–306, 349–351, 393–396, KA).
80 Mollinin selonteko Clerckille, Vaasa 20.3.1714; Clerck kuninkaalliselle majesteetille, Raahe 2.4.1714
(Koskinen 1865, s. 346, 352–353).
81 Haudattujen luettelot Isokyrö 19.2.1714; Kertomus Napuen taistelusta (Koskinen 1865, s. 324–
328); Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet (ÅT 1776: 13); Seppälä 1917.
82 Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa
2, RA).
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Usko siihen, että vihollinen oli ikiajoiksi jättänyt väen rauhaan, oli vahva, mutta
kesän kuluessa saadut tiedot muuttivat käsityksiä perusteellisesti. Paikallinen esivalta kehotti toukokuussa 1714 alamaisiin ponnistuksiin, jotta vainolaisvaara onnistuttaisiin torjumaan. Koskapa venäläisten tavat tunnettiin ja niistä todistivat
Etelä-Pohjanmaan hävityksetkin, Oulun raastuvankokouksessa vedottiin kaupunkilaisiin, jotta nämä huolehtisivat alamaisen velvollisuuksistaan eli veroistaan, joiden turvin Jumalan sallimuksessa ja kuninkaan paluuta odotellessa suojeltaisiin
porvaristoa, vaimoja ja lapsia.83 Uhan voimistuttua sikäläinen esivalta pakeni valtakunnan läntisen puolen kaupunkeihin ja Tukholmaan,84 ja rahvas alkoi jälleen
kätkeä omaisuuttaan, viljaansa ja teuraitaan.
Venäläiset joukot palasivat Pohjanmaalta Etelä-Suomeen ja järjestivät kulkiessaan julmia hävitys- ja ryöstöretkiä Hämeessä, Sääksmäellä ja aivan erityisesti Jämsässä, Akaassa ja Kalvolassa.85 Savossa ihmiset pakenivat metsiin ja kätkivät omaisuutensa, mutta Olavinlinnan valtaus heinäkuussa viimeistään vahvisti moskoviittien vallan Savossa.86 Siellä alkoi lopullinen rosvous. Kesällä – samoihin aikoihin,
kun joukot valtasivat Savoa – muutamat venäläiset partiot pistäytyivät tarkkailemassa eteläisen Pohjanmaan olosuhteita järviseudulla ja Lapuanjoen yläjuoksulla –
ja tietenkin tuhosivat joitain kyliä, pahoinpitelivät vastaan tulleita ja rosvosivat ehtimiseen. Esimerkiksi Lapuaa poltettiin ja kappalainen Johan Bäckman siepattiin.87 Majuri Kirill Anitskovin johtama yksikkö tunkeutui Mustasaareen ja Vöyriin saakka ja palasi Ilmajoen kyrönkankaantien kautta takaisin jouduttuaan kahakkaan suomalaisten etuvartion kanssa sekä pahoinpideltyään ja hakattuaan tielle
osuneita mustasaarelaisia ja vöyriläisiä kuoliaiksi.88 Jälleen venäläiset noudattivat
sotataktiikkaansa, välttivät taistelukosketusta viimeiseen saakka ja suuntasivat raivonsa sen sijaan rahvaaseen.
Tsaari Pietari lyötti muistomitalin Vaasan taistelun voiton kunniaksi – kuten oli
tehnyt muiden voittoisien taisteluiden jälkeen – ja uudisti syksyllä 1714 Pohjanmaan hävityskäskyn:89 Syyskuusta 1714 lähtien helvetin tuli paloikin Pohjanmaalla, ja lieskat nuolivat alastomiksi rosvottujen ihmisten selkänahkaa. Ilmestyskirjan
Peto piti barbaarimaisesti otteessaan koko Suomea, mutta erityisen tyrannimaisesti
se kohteli Keski- ja Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta, Järviseutua sekä läntistä Uuttamaata.90 Pedolla oli niin monta raajaa, että sen otteesta oli turha yrittääkään
rimpuilla irti; kun toisesta hävitys- ja rosvopartiosta pääsi eroon ja yritti päästä pakenemaan Savoon, Karjalaan tai Ruotsiin, kohta perässä seurasi toinen osasto tai
matkalla törmäsi ratsain liikkuneisiin kasakoihin. Ainoita hengähdystaukoja olivat

83 Virkkunen 1953, s. 639–641.
84 Relatio historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7,
RA).
85 Kylvö- ja karjaluettelot (manttaaliluettelot) Akaa ja Kalvola 1719 (7067: 381, 385–386, KA),
kesäkäräjät Jämsä 4.6.1722, talvikäräjät Jämsä 25.2.1723 (8169, KA), ylimääräiset käräjät Akaa 12.–
14.12.1723 (ll31: 1458–1512, KA).
86 Lindeqvist 1919, s. 336; Lappalainen P 1967, s. 521, 540–541; Pohjolan-Pirhonen 1973, s. 674–688.
87 Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet (ÅT 1776: 13); Alanen AJ 1948, s. 128.
88 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 21); Kujala L 1953, s. 197–198.
89 Esimerkiksi Virrankoski 1997, s. 82.
90 Katso Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet (ÅT 1776: 13–15).
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hetket, jolloin pedon huomio kiinnittyi muihin maakuntiin. Ihmisten täytyi odottaa nälkään nääntyvinä sitä, että Jumala leppyisi vihassaan. Keväällä 1716 peto vähän rauhoittuikin, ja kesällä 1717 se alkoi luovuttaa.
Amiraali Fjodor Apraksinin komentama laivasto saapui Kristiinankaupunkiin
syyskuun neljäntenä 1714 ja jatkoi pian kohti Vaasaa, missä se teki maihinnousun
yhdeksäntenä päivänä. Seuraavana päivänä kaupunkiin ehti rantatietä kulkenut
ratsuväki. Ripeimmät joukot, laivasto ja ratsuväki jatkoivat nopeasti Uuteenkaarlepyyhyn, joka jäi vihollisten käsiin syyskuun kolmantenatoista. Tällöin Suomen
armeijalle oli selvinnyt hyökkäyksen todellinen laajuus, ja armeija vetäytyi pohjoisemmaksi.91 Etelä- ja keskipohjalaiset saivat maistaa heti ruoskaa ja menettivät lähes kaiken. Vuoden 1714 poikkeuksellisen hyvä sato oli kerätty, mutta sen söi venäläinen.92 Niidenkin, jotka olivat ehtineet kätkeä viljasatonsa ja teuraansa maakuoppiin, kävi köpelösti. Sotilaat puristivat tiedot kätköistä syksyn kuluessa.93
Torniossa kenraalit ja sotaherrat yrittivät koota armeijan iskukykyiseksi, mutta
miehiä ja hevosia oli liian vähän. Kun armeijan johdolle selvisi, että tsaarin vahva
armeija eteni kohti pohjoista maitse ja meritse Pohjanlahden rannikkoseutuja hävitellen, komennettiin armeija vetäytymään kokonaan Länsipohjan puolelle. Pohjanmaa jäi siten vaille valtakunnallista suojaa ja hallintoa sekä täysin venäläisten armoille.94 Pohjalaiset porvarit ja porvareiden lesket seurasivat valtavine omaisuuksineen vetäytyviä joukkoja Tornioon, eräänkin oululaiskauppiaan lesken mukaansa
pakkaama omaisuus oli niin mittava, että se tuskin mahtui edes 33 ahkioon. Myös
rahvas pakeni suurina joukkoina Tornionjokilaaksoon, Länsipohjaan sekä Sodankylään ja Kuusamoon, kuten muutamat Etelä-Suomesta Pohjanmaalle paenneet
papit. Esimerkiksi liminkalaiset Kalle Antinpoika, Juho Erkinpoika, Heikki Härmä,
suntio Jaakko Sunila, Jussi Arvonolli ja Antti Pyhtinen kulkeutuivat monen muun
pitäjäläisen tavoin Alatornioon vuosien 1714 ja 1715 aikana.95 Savostakin, jonne
moni pohjalainen pakeni, väki etsi turvaa Kuusamosta.96
Pohjalaiset talonpojat ryhtyivät uudestaan vastarintaan – tai oikeammin vastasotaan – havaittuaan, että vihollisjoukot olivat tulleet ryöstämään omaisuuden ja
nuorison sekä tappamaan vanhemman väestön. Vetelissä kultaseppä Jakob Koranderin ja talokas Hannu Känsän ympärille kerääntynyt talonpoikaisjoukkio teki tuhojaan kasakkaosastoille, tuhosivat muutaman partion ja paljastuivat, kun eivät
ehtineet hävittää erään partion ruumiita. Vastasota ei juuri venäläisiä hidastanut,
mutta vielä vähemmän se hillitsi heidän raivoaan. Joukot etenivät nopeasti, Vetelin
kirkolle joukot ilmestyivät syyskuun 28. päivänä97 ja saavuttivat jo lokakuussa Sii-

91 Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet (ÅT 1776: 13); Falander, Berättelse om
Österbottens öden (ÅT 1789: 21, 27); Uddgren 1909, s. 104–110, 138–139; Kujala L 1953, s. 198.
92 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
93 Esimerkiksi syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 115–116, 145–146, KA).
94 Relatio historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7;
RA).
95 Ylimääräiset käräjät Sodankylä 23.2.1715 (Norrbotten 6: 524, RA), Ylitornio 31.7.–2.8.1718
(Norrbotten 7: 196–201, RA), talvikäräjät Alatornio 7.–10., 28.–29.3.1720, käräjät Kuusamo 2.–
5.3.1720 (Norrbotten 8: 34–35, 165, RA), raastuvanoikeus Oulu 28.11.1722 (u10: 310, RA).
96 Talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 27.2.–6.3.1725 (rr57: 1041–1043, KA).
97 Forselius, Vetill, 4: 6 (Virrankoski 1989, s. 21).
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kajoen, mutta pysähtyivät kuukaudeksi jouduttuaan taistelukosketukseen suomalaisten kanssa. Sittemmin venäläiset valloittivat Oulun Antinpäivänä,98 ja uudenvuoden aattona he olivat jo Iissä.99 Myös keskinen Pohjanmaa oli vainoojan jatkuvan vihan alla, rosvo- ja murhapartio seurasi toistaan aina syksystä 1714 syksyyn
1715.100 Joukot ehtivät talvella 1715 Tornioon saakka.101 Vähäisenäkin talonpoikainen vastarinta aiheutti täysin päinvastaisen tuloksen, kuin oli toivottu. Venäläiset hirmustuivat ja turvautuivat koston pelotteeseen. Hillitäkseen Koranderin ja
Känsän tapaisten miesten intoa he tappoivat ja kiduttivat tulella ja miekalla Kokkolassa, Kruunupyyssä, Vetelissä ja Kälviällä sekä vangitsivat lopulta Teerijärven
kappalaisen Gabriel Weranderin. Viimeksi mainittua kasakat raahasivat mukanaan
ja piiskasivat alituiseen, jotta pohjalainen rahvas olisi paljastanut kiväärikätkönsä.102
Vastarintaan ryhtyneet talonpojat teurastettiin yhtä armottomasti kuin Marjatta Puustin mies (Matti) uudenvuodenaattona 1714. Esimerkiksi Järviseudulla Evijärven ja Kortesjärven miesten vanhalle maantielle, Purmojärven Ruosteen sillalle
pystyttämän tiesulun kasakat tuhosivat. Maaliskuisessa kahakassa kaatui useita sissejä ja talonpoikia, muun muassa Kamarbackan veljekset Erkki ja Matti sekä heidän lankonsa Simuna Niilonpoika.103 Saman kohtalon jakoi myös aikoinaan Viipuria pelastamaan lähtenyt ja kotiseudulleen karannut Kaustisen Huntuksen isäntä Erkki Antinpoika.104
Brucen ja Tsekinin johtamat 8000 rakuunaa ja 5000 kasakkaa puhdistivat kesän
kuluessa Vaasan, Kyrön ja Kokkolan seudut kaikesta, minkä vain irti saivat.105 Joukot keräsivät sotasaalista ja erityisesti hankkivat orjia, jotka kuljetettiin vielä tammikuussa Viipuriin, josta oli tullut ruhtinas Golitsynin johtaman venäläisen armeijan pääpaikka.106 Väkivalta huipentui syksyllä 1714 ja talvella 1715 Oulun ympäristöpitäjien täydelliseen hävittämiseen. Esimerkiksi Hailuodossa syksyllä 1714
suurin osa sinne majoittuneista pakolaisista ja aloilleen jääneestä väestöstä murhattiin yhden yön ja aamun kuluessa kirveillä hakaten. Uudenvuoden tuloa parisataapäinen kasakkajoukko juhlisti tammikuun kolmantena tyrannisoimalla saaren
väestöä, joista osa uskaltautui aseelliseen vastarintaan. Kymmenen päivän kuluttua
viisisataa kasakkaa tuli vieläkin hurjempana ja rosvosi, kidutti, poltti ja tappoi
ihmisjoukkoja vuorokauden ajan. Vielä kerran venäläiset iskivät Hailuotoon, mutta pahimpana hengissä selvinneet pitivät kuitenkin ensimmäistä Syys-Mattia seurannutta päivää, jonka talonpojat nimesivät välittömästi murhaperjantaiksi.107

98 Virkkunen 1953, s. 645–646.
99 Relatio Historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7,
RA).
100 Esimerkiksi Ryssarnes Tyrannie uppå Prästerne (Simolin 1912, s. 261); Forselius, Vetill, 4: 6–10
(Virrankoski 1989, s. 21); Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 6.
101 Käräjät Alatornio 27.7.1716 (Norrbotten 6: 601–602, RA).
102 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 35).
103 Peltokangas 1958, s. 101.
104 Virrankoski 1997, s. 81.
105 Falander, Berättelse om Österbottens öden (Åbo Nya Tidningar 1789: 40).
106 Relatio Historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7,
RA).
107 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 27); Ote Jacob Carlqvistin kirjeestä
16.6.1715 (Simolin 1912, s. 261–262); Berättelse om ryska infallet I Österbotn (ÅT 1776: 14).
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Syksyn muuttuessa talveksi uusi hallitsija katsoi, että Pohjois-Pohjanmaata oli
ryöstetty ja hävitetty riittävästi, ja hän antoi julistuksen, jolla pohjalaisille taattiin
kotirauha, mikäli he palaisivat koteihinsa veroja maksamaan.108 Ennen uutta marraskuussa 1714 annettua julistusta noudattelevaa universaalia heinäkuussa 1715
maaherra Clerck tilitti katkerana kuninkaalliselle majesteetille, että koko Pohjanmaa oli alistettu vihollisen pakkovaltaan ja että vainolaiset harjoittivat päivittäistä
väkivaltaa.109 Pohjanmaan pohjoiset osat vapautuivat venäläisistä, ainoastaan kapteeni Ivan Paramonovits Stserkasninovin johtamat joukot olivat jääneet Ouluun
pitämään silmällä suomalaisten edesottamuksia.110 Näytti siltä, ettei suuria joukkoja rikki lyötyä Pohjois-Pohjanmaata kurissa pitämään tarvittukaan. Peräpohjalaiset tulkitsivat asian toisin kuin miehittäjät. Moni uskoi ja toivoi, etteivät nämä
enää hyökkäisi seudulle ja että rauhasta oli tullut pysyvä olotila. Erämaihin piiloutuneet ihmiset palasivat koteihinsa keräämään satoa, mutta pitivät edelleen Siikajokea luonnollisena rajana. Sinne rakennettiin vartioasema estämään rosvojoukkojen tunkeutuminen Oulun seudulle ja hälyttämään pohjoispohjalaiset hyvissä ajoin
pakosalle. Kun venäläisille selvisi, että talonpojat olivat jälleen nousseet vastarintaan, he lähettivät rangaistusjoukkoja tuhoamaan Pohjanmaata. Tsaari käski polttamaan Pohjanmaan Kemiä myöten erämaaksi sekä tappamaan sikäläiset aikuiset
ja ottamaan lapset orjiksi.111
Noin nelituhatpäinen majuriksi ylennetyn Ivan Paramonovitsin ja eversti
Mannsteinin komentama joukko rakuunoita, kasakoita ja kalmukkeja eteni nopeasti käskyn saatuaan Pohjanmaalle. Lokakuussa 1715 Siikajoen taistelussa maakapteeni Oxhuvudin johtama talonpoikaisarmeija kukistettiin täydellisesti joukkojen oppaiksi ja tulkeiksi määrättyjen pohjalaisnuorukaisten seuratessa kahakkaa
kuormastojen luona. Oxhuvudista ei ollut apua, eivätkä vartioaseman päälliköt,
vanha maalari sekä juoppo ja rampa aliupseeri kyenneet talonpoikia johtamaan.112
Ortodokseiksi kastetut ja venäläisten rengeiksi kutsut nuorukaiset saivat tuolloin
ensimmäisen tehtävänsä, kun heidän piti kirvein käydä lopettamassa kahakkapaikalla henkitoreissaan maanneet suomalaiset.113 Tylyksi ja kovaksi kuvatun kasakkakenraali Tsekinin alaisena työskennellyt Paramonovits selvitti syyn, miksi talonpoikaisvartio oli asetettu Siikajoelle, ja syytä selvittäessään venäläiset kiduttivat,
murhasivat ja rosvosivat Siikajokea, Raahea, Liminkaa, Oulujokilaaksoa ja Iijokilaaksoa.114
Siikajoen kahakkaa seuranneet kuukaudet jatkoivat loppuun hirvittävimmän ja
totaalisimman hävityksen, joka maakunnassa oli kuunaan koettu ja jonka kuluessa

108 Esimerkiksi Forselius, Vetill, 4: 6–10 (Virrankoski 1989, s. 21); Falander–Reinius, Strödde
underrättelser (ÅT 1791: 32).
109 Maaherra Clerck kuninkaalliselle majesteetille, 22.7.1715 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 8, RA).
110 Relatio historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7,
RA).
111 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 41).
112 Relatio historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7,
RA); Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 41).
113 Relatio historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7,
RA).
114 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 41).
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kokonaisia perheitä ja sukuja murhattiin koteihinsa ja kyliinsä.115 Viimeisetkin
ruotsalaiselle kruunulle uskolliset vakinaisen väen joukot antautuivat Kajaanissa
talvella 1716, ja ne marssitettiin Venäjälle vankeuteen.116 Näin koko Suomi oli alistettu Venäjän hallitsijalle.
Se, että koko asuttu Suomi oli osa Venäjää, ei suinkaan hillinnyt miehittäjän
hurjaa menoa. Armotonta murhaamista, kiduttamista, piinaamista, orjaksi ja vangiksi ottamista ja rosvoamista kesti aina kesään 1717 saakka,117 johon tultaessa tuhansia hakattiin, poltettiin ja kidutettiin hengiltä tai piinattiin vaivaisiksi sekä nuorempaa väestöä verotettiin kymmenillä tuhansilla, kun heidät vietiin Venäjän orjamarkkinoille.118 Hävityskäskyn peruuttaminen merkitsi ihmisrosvouksen laantumista ja tyrehtymistä, vaikka tataarit edelleen tiedustelivat lisää orjia.119 Kun orjiksi
sieppaamiset ja orjaverot periaatteessa kiellettiin, venäläiset kuitenkin ottivat mukaansa väkeä, jolle elättäjää ja holhoojaa ei löytynyt. Erityisesti kesän 1717 kuluessa
venäläiset ottivat asutuskeskuksiin pesiytyneitä kerjäläisiä ja kuljettivat heitä Venäjälle. Näiden lisäksi siellä täällä liikkui edelleen ahnaita ja venäläisen esivallan kuulemattomissa pysytteleviä rosvopartioita, jotka kohdistivat himonsa kerjäläisiin.120

Poltettu maa ja palovero
Venäläisten sodankäynnissä poltetun maan taktiikalla oli keskeinen asema. Laajojen maa-alueiden hävittämisellä ja polttamisella pyrittiin luomaan kulkukelvottomia erämaita. Venäläisten varhaisissa suunnitelmissa Itä-Suomen osana oli muuttuminen erämaaksi. Vara-amiraali Cornelius Cruysin mukaan Viipurin ja Käkisalmen läänin hävittäminen ja itäisen Suomen tuhoaminen erämaaksi olisi päättänyt ikiajoiksi ruotsalaisten vallan Inkerinmaalla. Karjalan polttaminen parinkymmenen peninkulman leveydeltä olisi tykkänään estänyt ruotsalaisten sotajoukkojen
liikkumisen tuon erämaan ylitse ja hillinnyt siten ruotsalaisten hankkeitta venäläisten maiden valloittamiseksi. Poltetun maan taktiikan tehokkuus tunnettiin, ja sen
voiman Ruotsin kuningaskin ymmärsi. 1710-luvulla Suomen armeijan ylintä sodanjohtoa kehotettiin turvautumaan tuhopolttoihin, jotta vihollisen eteneminen
pysähtyisi. Näin tehtiin muun muassa Helsingissä 1713 ja Pohjanmaalla 1714.121
Taktiikka palveli toistakin päämäärää, mutta itse asiassa juuri taktiikan sotilaallisen tavoitteen vastaisesti. Sotajoukot elättivät itsensä pakko-otoilla, ja samalla upseerit ja sotilaat häikäilemättömästi riistivät kaiken löytämänsä omaisuuden ihmi-

115 Esimerkiksi haudattujen luettelot, Ii ja Haukipudas 1715.
116 Esimerkiksi Svinhufvud 1881, s. 6.
117 Esimerkiksi Turun hovioikeus 16.6., 18.6., 20.6., 28.6., 24.10., 26.10.1719, 8.2., 9.2., 2.4., 21.11.,
22.11., 5.12., 15.12.1720, 11.1., 27.1., 29.3., 1.4.1721 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 7, RA); Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA); Peldan, Lefwernes-Beskrifning (ÅT 1792).
118 Engman 1983, s. 73; Villstrand 1993, s. 207, 309.
119 Tataarilähettilään anomus Pietari I:lle (ÅT 1783, s. 239).
120 Luettelo venäläisten eri aikoina Vöyriltä ottamista (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
121 Lindeqvist 1919, s. 270; Englund 1998, s. 36, 38.
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siä myöten. Ennen kuin venäläiset kohdistivat kiivaimman hävittämisen Suomeen,
he harjaantuivat tuhoamisen ja rosvoamisen taidoissa Baltian provinsseissa. Joulukuussa 1701 käydyn voittoisan Erastvieren taistelun jälkeen venäläisten joukkojen
päällikkö kenraali Boris Petrovits Seremetjev poltatutti 600 taloa ja antoi viedä
12 000 liivinmaalaista vankeuteen Venäjälle. Seuraavana vuonna Teilitsan eli Hummelhofin taistelun jälkeen hävitettiin noin tuhat kylää, satakunta kartanoa ja lukuisia kirkkoja. Voitetun taistelun jälkeen miehet oli päästetty ottamaan vankeja ja
ryöstämään, eikä mikään säästynyt hävitykseltä, tuhoamiselta ja polttamiselta.
Kaikki tavara, eläimet ja ihmiset kuljetettiin Venäjälle, ja Seremetjev ylpeili saavutuksillaan, sillä Venäjän ja meren välinen Liivinmaa oli nyttemmin erämaata. Tuhannet sotilaat, miehet, naiset ja lapset myytiin Venäjällä orjiksi.122
Venäläisten rahvaaseen kohdistama mielivalta, jota suomalainen ja ruotsalainen
esivalta piti sotatapana ja erottamattomana osana sodankäyntiä, käsitti kaksi puolta, hävittämisen ja sotaverotuksen.123
Hävittäminen piti sisällään paitsi poltetun maan taktiikan mukaisen asutuksen
tuhoamisen myös ihmisten alistamisen, väkivaltaisen kohtelun ja murhaamisen.
Väkivaltaa, kiduttamista ja murhaamista ylläpidettiin paitsi hävityskäskyin ja kostamalla vastarintaan nousseille myös veropartioiden iskuissa: niinpä pahimpien
tuhoamisten jälkeen vuosina 1717, 1718 ja 1719 venäläisten veropartiot ja kurinpalautusosastot järjestivät siellä täällä raakoja ja verisiä näytelmiä, joissa ei ainoastaan
poltettu kyliä vaan joissa kidutettiin hengiltä, hirtettiin ja murhattiin.124
Sotaverotus taasen käsitti varsinaisen sotaveron, kontribuution eli paloveron lisäksi elintarvikkeiden ja omaisuuksien ryöstämisen.125 Välttyäkseen edelliseltä ihmiset yrittivät tyynnytellä ahneita sotilaita kaapimalla kokoon rahoja, mistä suinkin löysivät. Kuhmalahdella yhden väkivallan aallon kokenut väki turvautui yleensä koskemattomaan kirkonkirstuun ja luovuttivat sen sisällön venäläisille.126 Pirkanmaalle oli pystytetty tuolloin valtavia kenttäleirejä, mistä käsin voittajat kävivät
keräämässä sotasaalista pahoinpidellen ja panttivankeja erityisesti papeista ottaen.127 Ryöstäminen ja verottaminen eivät kohdistuneet ainoastaan viljaan, eläimiin, rahaan ja arvoesineisiin vaan ihmisiäkin verotettiin tavarana: heitä vietiin Venäjälle upseereiden ja sotilaiden sotasaaliina ja vuonna 1716 määrättiin huonekuntavero. Määräysten mukaan suomalaisten oli toimitettava venäläisille ylimyksille perheitä veroina. Tuota käskyä täydennettiin vielä vuoden 1720 määräyksellä,
jonka perusteella Venäjän armeijan miesvahvuutta kasvatettiin terveimmillä suomalaisnuorukaisilla. Kukapa kaikestaan olisi ehdoin tahdoin luopunut, ja niinpä
omaisuuksia kootessaan sotilaat joutuivat turvautumaan raakaan väkivaltaan ja kidutukseen. Vuodesta 1713 vuoteen 1717 saakka miehitysvallan polttamiset, ryöste-

122 Lindeqvist 1919, s. 407–408; Wittram 1964, s. 248–250; Troyat 1980, s. 122; Englund 1998, s. 34.
123 Katso myös Kuvaja 1996, s. 71–94.
124 Esimerkiksi talvikäräjät Asikkala 3.–5.3.1722 (bb32c: 29, KA), talvikäräjät Huittinen ja Punkalaidun 19.–21.2.1722 (nn31: 75–76, KA), talvikäräjät Sulkava ja Puumala 27.–29.1.1724 (oo27: 121,
KA), syyskäräjät Mustasaari 5.9.1726 (ss40: 671, KA).
125 Universaalit, joita venäläinen sotapäällystö julisti, verotettava osapuoli nimesi veron luonteesta
riippumatta paloveroiksi.
126 Talvikäräjät Kangasala, Kuhmalahti ja Pälkäne 16.–19.3.1722 (nn31: 210, KA).
127 Talvikäräjät Ruovesi ja Keruu 29.–31.3.1722 (nn31: 254–256, KA).
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lemiset, verottamiset, kiduttamiset ja murhaamiset olivat osa suomalaisten arkista
elämänmenoa ja johtivat kierteeseen, jossa ihmiset piileskelivät metsissä, alistuivat,
muuttuivat tulevaisuutensa suhteen haluttomiksi, eivät enää viljelleet ja kärsivät
kaiken lisäksi nälästä.128
Hävitykset ja rosvoukset olivat olennainen osa vähäpätöisiäkin iskuja. Esimerkiksi kevättalvella 1707 Pyhäjärvelle eksynyt vihollisosasto tappoi miehen ja lapsen,
otti vangeikseen erään vaimon ja ryösti kolme hevosta, lehmän ja kankaita.129 Kainuussa kesällä 1709 maasta paenneen ortodoksipapin johtama sissijoukkio tappoi
Paltamon Vuokissa yhden isännän ja ryösti pari taloa putipuhtaaksi. Lisäksi Sotkamon Lammasperässä ja Leutuassa poltettiin kolmetoista taloa. Edellisessä yhtä
isäntäpariskuntaa rääkättiin julmasti kuumalla raudalla ja jälkimmäisessä erään talon miesväki surmattiin.130 Tyypillistä tällaisille väkivaltaisille rosvo- ja murharetkille oli, että ne toistuivat, kunnes anastettava loppui.131
Laajemmissa ja erityisesti vihollisen voittamien taistelujen jälkeisissä iskuissa
rosvous ja tuhoaminen näkyivät selvemmin: Jaakkimassa 1705 suomalaisosaston
lyöneet viholliset ryhtyivät välittömästi hävittämään seutua ja keräämään sotasaalista. He polttivat poroksi Rukolan kylän, kolmetoista taloa ja Siekslahden hovin
eläimineen päivineen, tyhjensivät muiden hovien vilja-aitat ja ryöstivät pappilat
sekä ottivat vangeikseen yli neljäkymmentä sotilasta ja kolmisensataa pitäjäläistä.132 Suurten taisteluiden ja linnoitusten valtaamisten jälkeen rosvoaminen ja hävittäminen kasvoivat mittaamattomiksi, koska ne yhdistyivät sotatyöstä ansaitun
palkan korjaamiseen. Niinpä esimerkiksi Pähkinälinnan valtaamisen jälkeen venäläiset kokosivat – enimpien paikallisista tosin jo paettua Kiteelle ja Uukuniemelle –
sotaveronsa lähiseudun kylistä Soanlahdelta, Korpiselältä ja Niinisyrjästä ja tuhosivat ympäristöä rajaseudun muuttuessa erämaaksi.133
Varsinaisia julistuksia eli universaaleja paloveroista annettiin vuosina 1713–
1716. Niistä ensimmäisen julisti ruhtinas Golitsyn loppuvuodesta 1713. Myöhemmät universaalit noudattelivat sitä, mutta olivat rangaistusmäärityksiltään ankarampia eivätkä tarkentaneet veroja. Verojen suuruutta voitiinkin mielivaltaisesti
muutella. Golitsynin universaalin mukaan selvitäkseen vihalta oli jokaisen manttaalin suoritettava venäläisille neljä tynnyriä ruista, 14 kappaa kauraa, heinää sekä
60 kuparitaalaria rahaa. Porin seudulle asettunut armeija levittäytyi joulukuuksi
Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan keräämään tuota paloveroa ja jatkoi lyhyen
tauon jälkeen veronkeruuta tammikuussa 1714. Veronkeruuta pidettiin niin ankarana, että sillä ymmärrettiin pyrittävän maakuntien tuhoamiseen.134
Golitsynin palovero tunnettiin niilläkin seuduilla, minne venäläiset eivät ehtineet. Niinpä Kyrön taistelun jälkeen lapualaiset ja kauhavalaiset kuudennusmiehet
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Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
Georg Lybecker kuninkaalliselle majesteetille, Viipuri 5.4.1707 (Koskinen 1865, s. 118).
Kujala L 1953, s. 102–110.
Katso esimerkiksi Kuujo 1963, s. 209.
Immonen 1958, s. 338.
Postimestari Herman Thorvöste kansliakollegiolle, Nevanlinna 15.9.1702 (Koskinen 1865, s. 43–
44); Lindeqvist 1919, s. 263; Kuujo 1963, s. 206; Saloheimo 1976, s. 347.
134 Esimerkiksi maaherra Johan Jacob Stiernstedt kuninkaalle, Eckerö 19.12.1713 ja Haga 27.1.1714
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 16, RA).
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lähettivät kolme talonpoikaa venäläisten kenraalien luokse anomaan lievennystä
vainolaisten harjoittamaan väkivaltaan. Armoa he eivät saaneet, mutta ratsunsa
menettivät.135 Samoina päivinä tuomari Mollin tarjosi Vaasassa lounaan voittajille,
ruhtinas Golitsynille ja muille venäläisille herroille, jotta voittajat eivät ryhtyisi rosvoamaan ja murhaamaan. Lounaan sotapäällystö nautti, mutta välittömästi sen
päätyttyä alkoi tärvely, ryöstely ja häpäisy. Golitsyn otti itselleen tuomari Mollinin
neljä lasta, jotka hän kohta kuljetti muassaan Turkuun.136 Vastaavasti pohjoiseen
edenneen tyrannimaisen vainolaisen lähestyessä, uhatessa monia satoja sieluja ja
ajaessa sikäläiset sanoinkuvaamattomaan pakokauhuun ja sekasortoon pyysivät
muutamat rahvaanmiehet pakolaisten mukana kulkevalta vaasalaiselta pormestarilta apua. Kaikki olivat tajunneet, että vihollinen juhli voittoaan tunkien pohjalaiset suureen hätään ja kurjuuteen. Miehet näkivät alistumisen mahdollisena vapautumisena väkivallasta ja arvelivat, että olisi neuvokasta mennä vihollisen luokse ja
pyytää tältä armoa, ettei tämä enää jatkaisi Pietarsaareen ja Raaheen. Pormestari
Herman Ross taipui pyyntöön todeten, että ”Jumala nähköön mikä neuvoksi, nyt
ei muukaan auta”, ja ajatteli, että kirjallinen anomus vaikuttaisi paremmalta. Siinä
hän maakunnan miesten puolesta aneli korkea-arvoisalta ruhtinaalta ja hänen
suurtsaarillisen majesteettinsa maamarsalkalta armoa.137 Anomuksesta oli varsin
vähän iloa semminkin, kun lähetti jäi ruotsalaisten käsiin ja Ross vangittiin maanpetturina. Sen sijaan Golitsyn määräsi Pohjanmaan kirkoissa luettavaksi universaalin, jolla maakunta alistettiin paloverotettavaksi.138
Syksyllä 1714 Kokkolassa harvat kaupunkiin jääneet päättivät tarjota kaupungin portille saapuneille kasakoille paloveroksi tapulin- ja raastuvankellot sekä ylipäänsä kaiken, mitä saatavilla oli, jotta kaupunkia ja kaupunkilaisia ei poltettaisi ja
tärveltäisi kuten Pietarsaarta ja sen asukkaita.139 Anomuksen viholliselle esittäneet
kaupunginviskaali Johan Kallström ja vanha renki pistettiin kuitenkin samassa
hengiltä, venäläiset tunkeutuivat kaupunkiin ja nostivat kaupunkiin johtavan nostosillan ylös, jotteivät kaupungin lähistöllä olleet suomalaisjoukot olisi tulleet häiritsemään tuhoamista ja rosvoamista. Venäläisten mellastaessa Kokkolassa muutamat keskipohjalaiset talonpojat päättivät jälleen tarjota oma-aloitteisesti raivokkaalle viholliselle paloveroa. Talolliskumppanukset yrittivät miellyttää Kokkolan
emäseurakunnan pappilan kautta kaupunkiin ratsastaneita kasakoita järjestämällä
näille pidot. Miehet olivat löytäneet rovastin tyhjilleen jääneen pappilan ruoka-,
viina- ja liköörikätköt ja keksivät kattaa pappilan kirjaston pöydälle mahtavat tarjoomukset niin, että pöytä notkui paljosta likööristä ja ruuasta, kun kasakat karauttivat pihamaalle. Pihamaalle kasakoita vastaan rientäneet ja yltäkylläiseen pöytäänsä kutsuneet talonpojat saivat kuitenkin yllättävän vastauksen. Kasakat jatkoivat matkaansa kaupunkiin ensin miehiä niin ylenpalttisesti piiskaten, että miesten
oli ryhdyttävä lääkitsemään itseään viinalla ja liköörillä.140
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Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 107–109, KA).
Falander–Reinius, Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn (ÅT 1791: 31).
Esimerkiksi raastuvanoikeus Oulu 13.–14.4.1714 (u9: 64–83, KA).
Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet (ÅT 1776: 13).
Katso esimerkiksi Nyholm 1996, s. 11, 14, 21, 29, 35, 39, 48, 53, 67, 71, 80, 81, 94, 112.
Ote Jacob Carlqvistin kirjeestä piispa Gezeliukselle, 6.6.1715 (Simolin 1912, s. 260–261); Falander,
Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 27, 28); Nikander 1945, s. 3–5.
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Samoin Kokkolan pitäjänkirjuri Thomas Laiberg nähtyään raakoja murhia, kidutuksia ja tuhoamista kokosi pitäjäläisiä neuvonpitoon venäläisten marssittua muutamaksi päiväksi muualle ja esitti talonpojille, että pitäjän olisi paras heittäytyä tsaarin
armoille ja laatia venäläiselle esivallalle anomuskirjelmä. Talonpojat eivät kuitenkaan
tarttuneet tuumaan ja allekirjoittaneet asiakirjaa, vaikka Laiberg yritti heitä eri tavoin
taivutella. Laiberg laati asiakirjan salaa, varusti sen pitäjän sinetillä ja lähti sen
kanssa venäläisen esivallan luokse. Hän ei ehtinyt pitkällekään, kunnes kasakkapartio tavoitti hänet ja tiedusteli, millä asioilla mies liikkui. Laiberg ojensi kirjeen
kasakoille ja selitti asiansa, mutta nämä repivät asiakirjan, ottivat miehen vangikseen ja ilmiantoivat hänet esikunnalle kivekkäänä eli venäläisten vihaamana sissinä.
Thomas Laiberg piestiin pahanpäiväisesti ja pidettiin pitkään köysiin sidottuna.141
Vuonna 1715 venäläisen esivallan pohjalaisille antama julistus eli universaali lupasi toisaalta omaisuuden- ja ruumiinturvaa mutta toisaalta piti sisällään paloveron: turvallisuudestaan pohjalaisten olisi pitänyt maksaa huomattavia veroja ja verojen maksamatta jättäminen olisi merkittänyt kylien tuhoamista. Näin ollen suomalaiset, jotka eivät liiemmin olleet korjanneet satoa, koettivat tyynnyttää vihollisen lainaviljalla. Muun muassa Limingassa Yrjö Ollila lainasi Matti ja Erkki Ollilalta viljaa ja lupasi maksaa kaikkien kolmen puolesta venäläisen veron. Tätä mies ei
kuitenkaan tehnyt ja hukkasi viljan, mistä Matti ja Erkki saivat ruumiillisen opetuksen.142 Kun tsaari sittemmin käski hävittää Pohjois-Pohjanmaan, katsottiin, että
suomalaiset eivät olleet täyttäneet velvollisuuksiaan ja että oli aika laittaa veron
palopuoli täytäntöön. Tuo aikaisempi päätös oikeutti kokonaisten kylien polttamisen ja tuhansien ihmisten piittaamattoman murhaamisen.143 Tuota veristä veroa
venäläiset joukot korjasivat vuoden, kunnes antoivat viimeisen julistuksen paloverosta. Aikaisempiin julistuksiin nähden tämä oli armollisempi, sillä sitä noudatettiin ja se säästi ihmishenkiä. Tuo vero rikastutti ne, jotka veroihin rahaa lainasivat tai toisten puolesta veron maksoivat, mutta toisaalta ajoi velalliset ja miltei
koko Peräpohjolan lopulliseen turmioon.

Tuhoaminen
Karjalassa kylien polttamiset ajoittuivat, kuten ihmisrosvous, joukkomurhat ja
ryöstelyt ensi sijassa vuosiin 1702–1706 ja 1710. Noiden ohessa Porvoo poltettiin
1708,144 ja suurhyökkäys 1713 merkitsi monien eteläisen Suomen kylien palamista
maan tasalle.145 Näin kävi erityisesti Uudellamaalla ja Pälkäneellä.146 Kuvaavasti
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Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 29).
Ylimääräiset käräjät Liminka ja Kempele 18.7.1718 (Oulu168: 10–11, OMA).
Esimerkiksi Forselius, Vetill 4: 6–7 (Virrankoski 1989, s. 21).
Fontell 1918, s. 74–99; Mäntylä 1994, s. 205–209.
Esimerkiksi talvikäräjät Tenhola ja Kisko 19.–21.2.1722, talvikäräjät Karjaa 26.–28.2.1722 (ll30: 44,
147, KA), talvikäräjät Jämsä 15.–18.2.1724, kesäkäräjät Sääksmäki, Akaa ja Kalvola 1.–4.6.1724,
kesäkäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 1.–4.7.1724 (Sääksmäki3: 12, 143, 149, 159, 167, 241);
Soikkeli 1932, s. 58–59.
146 Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725, kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (8171, KA), kesäkäräjät Loppi 8.6.1725
(8172, KA).

51

Viha

Pälkäneen Huhdissa venäläiset polttivat niin täydellisesti Matti Simonpojan kaksi
asuinrakennusta, mallastuvan, saunan, kaksi aittaa, luhdin, tallin, leivintuvan, kaksi
suurta navettaa, kaksi pienempää karjasuojaa sekä kaksi latoa, että isäntä pystyi
kyhäämään jäänteistä perheelleen hätäasunnoksi surkean saunan. Samanlainen oli
tuhon jälki naapurissa. Pauli Tuomaanpojalta poltettiin kaksi komeaa pirttiä, mallashuone, hieno sauna, kolme karjasuojaa, talli, lato, pakaritupa, aitta, riihi ja kaikki puiset säilytysastiat.147 Porin, Rauman, Uudenkaupungin ja Kristiinankaupungin ympäristöt tärveltyivät vuosina 1713 ja 1714, kun seudut joutuivat ylläpitämään nälkäisiä vieraita.148
Vielä vuonna 1714 yksittäisiä iskuja tehtiin Hämeeseen, Savoon, Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan, mutta suuriin hävityksiin ei ollut enää mahdollisuuksia, sillä
venäläisiä syöttiläitä oli jollakin tavoin ruokittava – tosin vastahyökkäysten mahdollisuudet eliminoitiin varmuuden vuoksi. Niinpä maanteiden risteyskohtana
Asikkala poltettiin tuhkasi,149 kuten maantievarsikylät Jämsässä, Hollolassa, Tennilässä (Kärkölä) ja Orimattilassa.150 Jämsässä toukokuussa ja kesällä 1714 poltettiin
autioiksi kymmeniä taloja, muun muassa Oittilassa Vilppu Klemetinpojan juuri
pystytetty savupiipullinen tupa, kaksi pikkupirttiä, pieni oluthuone, mallastupa,
kolme saunaa, seitsemän navettaa, uusi talli ja vanhahko heinälato, pieni ulkokeittiö ja neljä aittaa.151 Lopen Läyliäisen kylän venäläiset hävittivät tyystin, koska kylän, Juho Takun, Markku Rekolan, Martti Otilan ja Kalle Säkkisen talot sijaitsivat
tärkeän maantien varrella.152 Toisaalta armeijan ruokkiminen merkitsi sitä, että
pahimmilta hävityksiltä säästyneet talot olivat pian puilla paljailla, kun niiden piti
antaa miehittäjille suurin osa sadostaan. Esimerkiksi Eurassa ja Loimaalla kymmeniä taloja vaipui vuosien 1715, 1716 ja 1717 aikana veronmaksukyvyttömyyteen.153
Venäläisten hyökkäykset Suomen puolen karjalaiskyliin olivat selvästi hävitysja ryöstöretkiä. Taktiikalleen uskollisina venäläiset eivät halunneet kohdata täkäläistä armeijaa. He iskivät sinne, missä puolustusta ei nimeksikään ollut. Kahakat
käytiin yleensä rajavartioasemilla, joissa puolustajia oli vain kourallinen. Koskapa
paikallinen väestö sai hyvissä ajoin vihiä vainolaisen liikkeistä, harva ihminen menetti henkensä. Enimmät ennättivät kätkeä omaisuutensa maahan ja ehättivät syrjäisiin piilopirtteihinsä, mutta toisaalta tyhjilleen jääneet kylät paloivat roihuna.
Ilomantsissa venäläiset hyökkäsivät Carl Tujulinin johtamaan rajavartioasemaan
1702, tappoivat vartioväen ja hyökkäsivät tyhjilleen jääneeseen kirkonkylään polttaen kirkon ja kuutisenkymmentä taloa. Sittemmin vuonna 1705 samaan pitäjään
tehtiin useita hävitysretkiä niin, että moni kirkonkylän, Timovaaran, Liusvaaran,

147 Talvikäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 7.3.1723 (8169, KA).
148 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Eura, Loimaa, Rauma, Eurajoki, Ulvila ja Pyhämaa (7067: 264–269,
274–277, 280–281, 283–285, 287–290, 305, KA); talvikäräjät Lappväärtti 27.1.1722 (ss36: 77–78,
KA).
149 Talvikäräjät Asikkala 14.–16.2.1726 (ee18: 49, KA).
150 Kesäkäräjät Hollola, Tennilä ja Orimattila 27.–30.6.1726 (ee18: 199–204, KA).
151 Kesäkäräjät Jämsä 4.6.1722, talvikäräjät Jämsä 25.2.1723 (8169, KA).
152 Talvikäräjät Loppi 6.–7.3.1722 (ll30: 221–223, KA).
153 Esimerkiksi kylvö- ja karjaluettelot 1719 Vampula, Kokemäki, Harjavalta, Säkylä, Köyliö, Lappi,
Hämeenkyrö, Ikaalinen, Karkku, Kangasala ja Mouhijärvi (7067: 244–248, 249–255, 256–258,
259–263, 269–273, 277–280, 282, 286–298, KA).
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Ostronvaaran, Kuuksenvaaran, Melaselän, Patrikan ja Kuolismaan taloista paloivat
tuhkaksi, kuten Ontronvaaran kylä, missä yksikään talo ei säästynyt.154 Porvoon
tuhoamisessa venäläiset onnistuivat lähes täydellisesti ja paljastivat samalla sodankäyntitapansa luonteen. Amiraali Apraksinin johtama laivasto poltti kaupungin
toukokuussa 1708 tuhkaksi sinne jääneen omaisuuden ryövättyään ja kidutettuaan
kiinni saamansa ihmiset hengiltä. Sadoista asuin- ja talousrakennuksista ainoastaan muutama säilyi, ja nekin vahingossa.155 Myös syrjäisessä Pielisjärven pitäjässä
vainolainen pistäytyi hävittämässä kirkon, murhaamassa ihmisiä ja polttamassa 25
kylää.156
Venäläisten vyöryessä Suomeen 1713 pahimmin hävitettiin läntistä Uuttamaata, joka kärsi sittemmin venäläisten joukkojen alituisista läpimarsseista.157 Helsingin pitäjää, Sipoota, Espoota, Nurmijärveä, Tuusulaa, Mäntsälää ja Hollolan kihlakuntaa poltettiin ja lisäksi taloja purettiin venäläisten joukkojen kasarmien raakaaineiksi.158 Porvoon pitäjässä venäläiset tuhosivat tyystin Seitlaxin, Kerkkoon,
Peippolan, Näsen, Ånäsin ja Vanhamoisen säterit, kymmenen rusthollia ja kahdeksan talonpoikaistilaa. Pernajassakin muutamia rakennuksia ja pihoja poltettiin.159
Pälkäneen taistelun jälkeen revittiin sikäläiset talot lautoiksi ja käytön jälkeen lautat poltettiin. Lisäksi venäläisten hevoset päästettiin irti tallomaan maat pilalle.
Voitonjuhlien kruunuksi varattu Hauho ei suinkaan säästynyt tuhoamiselta:
useampi henki, tavarat ja elintarvikkeet katosivat.160 Muutoin Hämeessä ja Ylä-Satakunnassa polttamiset ja hävittämiset kohdistuivat erityisesti kartanoihin ja ratsutiloihin, jotka olivat jääneet tyhjilleen tai palkollisten hoidettaviksi sen jälkeen, kun
omistajat olivat paenneet maasta.161
Tuskaisimpia olivat hävityskäskyt, joilla tähdättiin poltetun maan taktiikan
mukaisesti kulkukelvottomien erämaiden luomiseen tai joilla venäläiset kostivat
suomalaisille talonpojille vastasotaan eli puolustustaisteluun ryhtymisen.
Amiraali Apraksin välitti tammikuussa 1714 ruhtinas Golitsynille tsaarilta saamansa hävityskäskyn. Sen mukaan Pohjanmaan rannikkoa piti hävittää kymmenen peninkulman leveydeltä niin perusteellisesti, ettei kukaan olisi kyennyt sitä
kautta kulkemaan Ruotsiin tai Ruotsin puolelta etelään ja itään. Talvisissa olosuhteissa käskyn toteuttaminen osoittautui miltei mahdottomaksi, mutta venäläiset ja
kasakat panivat käskyn toimeen niin hyvin kuin osasivat; he ymmärsivät tsaarin
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Manninen 1919, s. 80; Kuujo 1963, s. 208–209; Björn 1991, s. 547.
Fontell 1918, s. 77–99. Katso myös Mäntylä 1994, s. 205–210.
Kokkonen 2002, s. 137.
Esimerkiksi kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725, kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (8171, KA), kesäkäräjät
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551, 553, 554, 560, 561, 608–659, KA); Neovius 1912, s. 7–11.
Kylvö- ja karjaveroluettelot 1719 Porvoo, Pernaja ja Askola (7067: 633–635, 652–655, KA);
syyskäräjät Porvoo ja Mäntsälä 20.10.1723 (Ylä- ja Ala-Hollolan ilmoitusasiat: 52, KA).
Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Hauho, Längelmäki, Tuulos, Luopioinen ja Sahalahti (7067: 397–421,
KA); Herkepaeus, Hauho sokn, s. 16–17.
Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Pälkäne, Pirkkala, Messukylä, Akaa, Kalvola, Janakkala, Sääksmäki,
Tuulos ja Mouhijärvi (7067: 258, 300–303, 372–373, 381, 385–386, 397–400, 413–414, 508–509,
KA).
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käskyn määräykseksi, jonka nojalla pohjalaisia oli murhattava ja poltettava, sekä
lupaukseksi ja palkkioksi, että rahvasta sai rosvota ja raiskata. Armoton rosvous,
murhaaminen ja raiskaaminen siirtyivät näin Kristiinankaupungin ja Lappväärtin
pohjoispuolelle, joita oli ehditty hävittää ja tyhjentää marraskuun lopun ja joulukuun alun päivien ajan. Niissä kenraalimajuri Roman Brucen johtamat joukot olivat tappaneet rahvasta, olivat ottaneet vankeja ja polttaneet taloja Antinpäivän jälkeen ainoastaan muutaman vuorokauden ajan, mutta työn venäläiset olivat tehneet niin hyvin, että Lappväärtin kirkonkylä, Isojoki sekä Närpiön Yttermark ja
Ylimarkku paloivat raunioiksi. Ja se, mikä näissä hävityksissä oli säästynyt ja sattui
pohjoista kohti marssivien joukkojen eteen, tuhottiin.162
Kyrön taistelun jälkeen Isonkyrön pappilat – kirkkoherra Nils Aeimelaeuksen
sekä kappalaisten Israel Alftanuksen ja Johan Heiskiuksen hallitsemat rakennukset
– tuhottiin ja karja teurastettiin, ja ratsain liikkuneet osastot polttivat täydellisesti
neljä kylää, sillat ja enimmiltä osilta kymmenkunta muuta kylää.163 Seuraavien
päivien aikana venäläiset ja kasakat levittäytyivät jokia ja maanteitä Vaasaan, Ilmajoelle, Lapualle, Vöyriin, Vähäänkyröön, Laihialle, Maksamaalle, Uuteenkaarlepyyhyn, Pietarsaareen ja Kokkolaan.164 Pahiten hävityksissä kärsivät teiden ja jokien
tuntumassa sijainneet rakennukset. Ilmajoella kornetti Luka Morarkovin, kapteeni
Jakov Vasilivits Jalaginin ja luutnantti Mekinin johtamat osastot hävittivät kirkonkylän ja Kurikan kappeliin johtavan tien tuntumassa sijainneet kylät. Vähässäkyrössä poltettiin Kyröjoen ja sen sivuhaarojen varrella sijainneita kyliä niin, että koko pitäjässä oli venäläisten lähdettyä vain 130 savua ja niistäkin 121 pahoin tuhottuja.165 Vöyrissä kymmeniä taloja poltettiin poroksi Bergbyssä, Koskebyssä, Mäkipäässä, Miemoisissa, Jöralassa ja Rökiössä.166 Uudessakaarlepyyssä ja Pietarsaaressa
tienvarsikylät ja kaupunkeja ympäröivät asutustihentymät paloivat roihuna.167
Pietarsaaren kaupunkia, yksittäisiä asuinrakennuksia, raatihuoneen ja koulun venäläiset polttivat maaliskuun neljäntenä päivänä, ja pitäjän puolella vihollinen
tunkeutui kaikkiin suurempiin asustuskeskuksiin järviseutua myöten. Hävitysten
seurauksena Pietarsaaren kirkonkylä ja Ähtävä autioituivat tyystin, ja joukot ehti-

162 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Närpiö ja Lappväärtti (7067: 687–788, KA); Luettelo lapsista, jotka
venäläiset veivät Kristiinankaupungista ja Lappväärtistä vuonna 1713 ja seuraavina vuosina
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, KA); Alanen AJ 1948, s. 124;
Kuvaja 1999, s. 107–108.
163 Syyskäräjät Isokyrö 18.9.1722 (ss36: 628–641, KA); Jonas Mollin maaherra Clerckille, Vaasa
20.3.1714 (Koskinen 1865, s. 345–346); Kylvö- ja karjaluettelot 1719, Isokyrö (7067: 711–715, KA);
Haudattujen luettelot, Isokyrö 19.2.1714; Österbladh 1949, s. 616; Alanen AJ 1948, s. 122.
Täydellisesti hävitettyjä olivat Napuen, Heikkolan, Kylkilän ja Ritaalan kylät. Myös Hiipakkalan,
Kaukolan, Valtaalan, Pernulan, Ventälän, Laukon, Lehmäjoen, Tuuralan ja Hevonkosken kylien
taloista useimmat paloivat tuhkaksi.
164 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Ilmajoki, Vähäkyrö, Uusikaarlepyy, Pietarsaari ja Lappajärvi (7067:
720–727, 765–767, 770–777, KA); Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 15).
Vähässäkyrössä pahiten tuhottiin Ojaniemeä, Selkämäkeä, Perkiötä, Kalsilaa, Häröä, Savilahtea,
Heikkilää, Trondilaa, Saarensivua, Merikaartoa, Saarenpäätä ja Hyriää.
165 Syyskäräjät Vähäkyrö 24.9.1722 (ss36: 662–674, 698–730, KA), talvikäräjät Vähäkyrö 7.1.1725
(ss3): 28–30, KA).
166 Syyskärjät Vöyri 15.10.1722 (ss36: 897–916, KA).
167 Syyskäräjät Uusikaarlepyy 19.10.1722 (ss36: 924–929, KA). Pietarsaaressa pahimmin kärsivät
Jepua, Monå, Monäs, Vexala, Hirvlax ja Munsala sekä Pietarsaaressa Soklot ja Kovjoki.
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vät polttamaan Kortesjärveäkin.168 Maalahdella useimmat Pirttikylän, Övermalaxin
ja Yttermalaxin taloista hävitettiin.169 Parin viikon hävityksen jäljiltä Pohjanmaan
rantatie oli lakannut olemasta: käytännössä tien varrella sijainneet rakennukset,
kylät sekä sillat oli poltettu.170
Hävitystä täydennettiin kevättalvella ja kesällä 1714 eteläisessä Suomessa joukkojen palattua Etelä-Pohjanmaalta; kyse oli paljolti sotaveron korjaamisestakin.171
Tuolloin kenraali Tsekinin ja kenraali Mannsteinin johtamat joukot iskivät nimenomaan Hämeeseen. Tammelassa joukot tuhosivat kyliä niin pahoin, että yli kolmenkymmenen talon asukkaiden oli hankkiuduttava kerjuulle. Muutamia taloja ja
rustholleja tuhottiin myös Lammilla, Koskella ja Kuhmoisissa, Asikkalassa, Lopella
ja Pyhäjärvellä.172 Viimeksi mainituissa selvittiin säikähdyksellä. Sen sijaan Sysmää,
Hartolaa ja Jämsää koeteltiin. Sysmää hävitettiin kolme kertaa, ensin tsaarin armeijan hyökkäyksessä ja sittemmin kahdesti vuonna 1714 Tsekinin joukkojen käsittelyssä. Hartolassa Tsekinin joukot tuhosivat taloja 1714 ja niiden tihutöitä täydensi
seuraavana vuonna majuri Martakovin rangaistusosasto. Jämsässä Tsekinin joukot
hävittivät toistakymmentä talonpoikaistilaa ja kolme ratsutilaa; vääpeli Holtgrefven lesken emännöimällä Moiskala ratsutilalla ryöstön yhteydessä asukkaita pahoinpideltiin ja asuin- ja varastorakennukset sekä karjasuojat poltettiin. Kaipolassa
taloon jäänyt renki Jussi Jussinpoika teljettiin piikavaimonsa Marja Antintyttären
kanssa saunaan ennen kuin rakennukset sauna mukaan lukien tuikattiin tuleen.173
Samankaltainen oli tilanne Hämeenlinnan lähipitäjissä Janakkalassa, Hausjärvellä,
Rengossa, Hattulassa ja Vanajassa, joita armottomien komendanttien johtamat sotilaat hävittelivät.174 Myös siellä täällä Varsinais-Suomessa ja Ala-Satakunnassa sekä
Savossa järjestettiin hävityksiä. Pyhämaalla venäläiset joukot tuhosivat vuoden
1714 kuluessa yli neljäkymmentä taloa,175 ja Sulkavalla kirkon ympäristössä he tärvelivät kymmeniä rakennuksia.176
Kevään ja kesän kuluessa venäläisten joukkojen määrää lisättiin, ja ruotsalaisten
vastahyökkäysten estämiseksi Ahvenanmaa hävitettiin. Moni sikäläinen oli jättänyt
talonsa tyhjilleen paettuaan Ruotsiin. Se helpotti tuhoamista, ja satoja taloja talousrakennuksineen paloi tuhkaksi.177 Kevätkesällä venäläinen partio kävi täydentämässä tihutyötään myös Lapualla ja Lappajärvellä. Lappajärvellä ryöstettiin ja
poltettiin kirkko ja nelisenkymmentä taloa ja Lapualla kirkonkylä ja Heikki Pakkalan talo.178

168 Syyskäräjät Pietarsaari 25.10.1722 (ss36: 974, 998–1001, KA).
169 Talvikäräjät Maalahti 16.1.17723 (ss37: 10–14, 20–22, KA).
170 Maaherra Clerck kuninkaalliselle majesteetille, Raahe 5.3., 2.4.1714 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 8, RA).
171 Talvikäräjät Längelmäki ja Keuruu 21.1.1726 (Sääksmäki3: 312, HMA).
172 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Tammela, Lammi, Koski, Padasjoki, Asikkala, Kuhmoinen, Laukaa,
Loppi ja Pyhäjärvi (7067: 334–353, 433, 437, 444, 450, 458, 493, 499, 502, KA).
173 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Sysmä, Hartola ja Jämsä (7067: 467–469, 477–478, 486–487, KA).
174 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Hattula, Vanaja, Janakkala, Hausjärvi ja Renko (7067: 508, 514–515,
517–518, 528–529, 535–537, KA).
175 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Pyhämaa (7067: 305, KA).
176 Kesäkäräjät Sulkava 23.–26.7.1722 (oo25: 492, KA).
177 Ramsdahl 1988, s. 145.
178 Uddgren 1909, s. 157.
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Syksyllä hävitystä oli tarkoitus jatkaa niillä seuduilla, minne venäläiset eivät olleet helmi- ja maaliskuussa ehättäneet. Syyskuun alussa kaleerilaivasto laski tuhansia sotilaita maihin Pietarsaaressa. Ensitöikseen sotilaat polttivat toistamiseen kaupunkia. Pietarsaaren eteläpuoleisia seutuja oli kyllin tuhottu, joten katseet käännettiin pohjoiseen ja länteen. Apraksin palasi itse Vaasaan aikomuksenaan johdattaa laivasto Merenkurkun yli Uumajaan. Brucen johtamat joukot hän komensi etenemään pohjoiseen. Runsaasta 10 000 venäläisestä rakuunasta, jalkamiehestä ja kasakasta koostuneet joukot marssivatkin pohjoiseen pysähtyen Siikajoelle.179
Odotellessaan suomalaisten joukkojen vetäytymistä pohjoisemmaksi venäläiset
ryhtyivät Vaasan ja Siikajoen välisten pitäjien, kylien ja talojen järjestelmälliseen
tuhoamiseen. Meno kävikin raaemmaksi kuin kevättalvella eteläisellä Pohjanmaalla. Syksyllä 1714 venäläiset joukot polttivat autioksi suuren osan Kruunupyytä,
Kokkolaa, Kälviää, Veteliä, Lohtajaa, Pyhäjokea ja Kalajokea. Etenkin niiden rantatien varrella sijainneita rannikkokyliä hävitettiin, mutta jokien ja maan jäätymisen
sekä lumentulon seurauksena hävitykset ulotettiin syvälle sisämaahan. Vihollinen
eteni Perhojokea hävittämään Veteliä, Kaustista, Halsuaa, Perhoa ja Räyrinkiä. Lestijokea joukot etenivät Toholammille, Lestijärvelle, Reisjärvelle ja Savijärvelle, Vääräjokea Rautioon, Kalajokea seuraten Ylivieskaan, Nivalaan (Pidisjärvi) ja Kuusaan
sekä Pyhäjokea myöten Petäjäskoskelle, Oulaisiin, Piipsjärvelle, Matkanivaan, Mieluskoskelle, Haapavedelle, Kärsämäelle, Hietakylään ja Pyhäjärvelle. Pyhäjoella ja
Kalajoella miltei kaikki talot poltettiin aina Haapajärveä, Pyhäjärveä ja Kärsämäkeä
myöten.180
Ouluun kasakat hyökkäsivät antinpäivänä marraskuussa, valloittivat sen välittömästi,181 tuhosivat linnoituksen ja jatkoivat hävitystyötä muualla joulukuun alkupäivistä lähtien. Vuoden 1714 viimeisten päivien aikana poltettiin vielä Oulunsuuta, Oulunsaloa ja Hailuotoa.182 Osa joukoista eteni pohjoisemmaksi Iihin ja
Haukiputaalle sekä Tornioon, osa jäi Kruunupyyn ja Oulun väliselle alueelle ja osa
palasi etelämmäksi Kokkolaan, Vaasaan ja Turkuun. Pohjanmaalle jääneet joukot
eivät kuitenkaan pitäneet levähdystaukoa vaan käyttivät hyväkseen talvea ja ryhtyivät ryöstelemään paitsi Pohjanmaan rannikkokyliä myös Oulujoen, Siikajoen ja Iijoen takamaita, joihin osa ihmistä oli piiloutunut. Vuoden 1715 aikana venäläiset
polttivat Saloisten (Salon) kirkonkylää, Piehinkiä, Pattijokea, Savonlahtea, Paloa,
Olkijokea, Lappia, Vihantia, Alpuaa ja Ilveskorpea. Siikajokea seuraten tuhoamisjoukot etenivät rannikkokylistä Revonlahdelle, Luohuaan, Mankilaan, Pehkolaan,
Rantsilaan, Sipolaan, Pulkkilaan, Launolaan, Kestilään, Tavastkenkään, Piippolaan

179 Falander, Berättlese om Österbottens öden (ÅT 1789: 27); Uddgren 1909, s. 109–110.
180 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Kruunupyy, Kokkola, Veteli, Kälviä, Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki
(7067: 783–787, 790–797, 808–817, 819–830, KA); Lyhennysluettelot 1723 Pohjois-Pohjanmaa
(9270: 944–949, 962–972, 2973–990, KA); Virrankoski 1956, s. 397. Lähes täydellisesti hävitettiin
Kruunupyyn Kortjärveä, Kivjärveä, Pårasia ja Bråtötä, Kokkolan kirkonkylää, Korpilahtea,
Kaustaria, Sokojaa ja Linnusperää, Kälviää, Lohtajan kirkonkylää, Marinkaista, Himankaa,
Kannuskylää, Hillilää, Väli-Kannusta, Yli-Kannusta ja Alavieskaa, Kalajoen Pohjankylää,
Eteläkylää, Pitkäskylää, Rahjaa, Tynkää, Kääntää, Alavieskaa ja Taluskylää, Pyhäjoen Yppäriä,
Etelänkylää, Pohjankylää, Parhalahtea, Liminganojaa, Pirttikoskea, Merijärveä.
181 Virkkunen 1953, s. 645–647.
182 Lyhennysluettelot 1723 Pohjois-Pohjanmaa (9270: 708–717, 719, KA).
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ja Lamuun. Venäläiset tuhosivat lähes kokonaan Limingan kirkonkylän, Lumijoen,
Ängeslevän, Temmeksen, Tyrnävän, Rantakylän, Virkkalan, Hirvasniemen, Lapinniemen ja Kempeleen, sekä hävittivät Oulun pitäjän Sanginjärveä, Laitasaarta, Muhosta, Sotkajärveä, Alhojärveä, Juorkunaa, Ahmasta, Niskaa sekä Oulujärven itäpuolen kyliä Paltamossa. Iijokea seuraten kasakat ehtivät vuonna 1715 hävittää
asutusta järjestelmällisesti aina Pudasjärveä myöten. 180 taloa paloi hävityksissä
tuhkaksi.183 Paltamon ja Sotkamon hävittäminen sijoittui pääosin vuoteen 1716,
mutta muutamia taloja tuhottiin jo vuonna 1715 ja muutamia poltettiin vielä 1717
ja 1718.184 Samoin Torniossa, Alatorniossa ja Ylitorniossa pahimmat hävitykset sijoittuivat syksyyn 1715 ja talveen 1716.185
Hävityksen mittasuhteita kuvasi Siikajoen kirkonkylän talonpoika Iisakki Pietola kertoessaan, että vainolainen tuhosi pitäjän niin täydellisesti, ettei sinne jäänyt
juuri mitään.186 Lohduttominta oli rantatien varren kylissä, Kalajoen Etelänkylään,
Pohjoiskylään sekä Vasankariin jäi yhteensä kuusi viljelykelvottomaksi polttamatonta tilaa, kun niissä aikaisemmin oli ollut kymmeniä vauraita taloja. Pyhäjoen
Yppärissä, Etelänkylässä, Pohjankylässä ja Parhalahdessa poltettiin kaikki talot ja
tuhottiin miltei kaikki ihmisetkin; sinne jäi ainoastaan kolme puolinaista taloa. Siikajoen emäseurakunnan ja Revonlahden yhdeksästäkymmenestä talosta täysin
polttamatta jäi vain neljä.187
Syksystä 1714 kesään 1715 Keski-Pohjanmaan metsät olivat täynnä pakolaisia
niin, että elämä oikeastaan siirtyi erämaihin. Koko syrjäisen Halsuan väki piileskeli
metsissä,188 samoin tekivät muun muassa Haapajärven kappalainen Joosef Calamnius poikansa Gabrielin ja vävynsä Johannes Enqvistin kanssa.189 Toiset onnistuivat karkumatkallaan paremmin, kun ehtivät vainolaisen tieltä Savoon. Esimerkiksi
Kalajoen Etelänkylästä Kurikkalan, Santapakan, Tikkalan, Annalan ja Passin väki
sekä tynkäläinen Jaakko Kärkinen perheineen pakenivat itään.190 Pyhäjoen Hiidenniemessä venäläiset tappoivat rengiksi pestautuneen kiuruvetisen Olavi Tikkasen.
Tuon teon jälkeen Tikkasen leski, saman talon piikana työskennellyt Marketta Rämätär pakeni äitinsä kanssa synnyinkotiinsa Kuopioon selviten sinne kevään koittaessa.191 Väkivallan ja ravinnonpuutteen vuoksi Kalajoelta Savoon pakeni sotamies Matti Skogin vaimo Liisa Jussintytär. Miehen ollessa sotapalveluksessa perheen neljästä lapsesta kolme ehti kuolla nälkään ennen kuin koetti synkin hetki.
Liisan ainokaisen lapsen venäläiset ottivat kiinni ja surmasivat raa’asti.192

183 Lyhennysluettelot 1723 Pohjois-Pohjanmaa (9270: 437, 694–703, 708–717, 719–726, 728–743,
KA); käräjät Ii ja Pudajärvi 12.–16.7.1720 (rr52: 238, KA), 13.–17.7.1721 (rr53: 158, KA),
ylimääräiset käräjät Liminka 24.4.1723 (rr55: 1673–1815, KA).
184 Talvikäräjät Paltamo 12.2.1723 (rr55: 890, 895, KA); Lyhennysluettelot 1723 Pohjois-Pohjanmaa
(9270: 434–461, 467, KA); Halila 1984, s. 53–54.
185 Käräjät Alatornio 27.7.1716 (Norrbotten 6: 601–602, RA), 22–24.7.1717, kesäkäräjät Alatornio 28.–
31.7.1718, ylimääräiset käräjät Ylitornio 31.7.–2.8.1718 (Norrbotten7: 36, 49, 184, 185, 196–201, RA).
186 Raastuvanoikeus Oulu 4.4.1722 (u10: 106–107, KA).
187 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki (7067: 808–830, KA).
188 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 428, KA).
189 Kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 555–563, KA); Virrankoski 1956, s. 298–305.
190 Manttaaliluettelot 1719 Kalajoki (7067: 808, 817, KA).
191 Kesäkäräjät Kuopio 10.–13.6.1723 (oo26: 303–304, KA).
192 Talvikäräjät Kalajoki 20.1.1724 (rr56: 245–246, KA).
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Jokien ja maan jäätyminen sekä lumentulo mahdollistivat joukkojen nopeamman liikkumisen vedenjakajalle ja samalla entistä laajemman tuhoamisen, joka
tähtäsi Pohjanlahden autioittamiseen sekä Pohjanmaan ja Savon välisten kulkuyhteyksien hävittämiseen. Sitä helpommin työ kävi, kun kyliin ja taloihin oli jätetty
vain muutamia harvoja vahdeiksi. Siikajoen pohjoispuoliset alueet olivat kasakoiden ja kovan kenraalimajuri Tsekinin armoilla, jalkaväki asettui talvileiriin Uudessakaarlepyyssä kiusaten sikäläisiä ja rakuunat pitivät hallussaan talven yli Kokkolan
seutua. Viholliset kiduttivat ihmisiä kaikkialla. He kärvensivät ja tappoivat saadakseen selville, minne ihmiset olivat tavaransa ja elintarvikkeensa kätkeneet. Etenkin
vainoojan tielle sattuneet miehet tapettiin. Sen sijaan lapset, eläimet, hevoset, lehmät ja lampaat he pitivät saaliinaan.193
Asumusten hävittäminen muuttui verilöylyksi – nimenomaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla; sen sijaan Etelä-Pohjanmaata venäläiset alkoivat pitää tukikohtanaan, ja venäläinen esivalta komensi kesällä 1715 sikäläisen väestön rakentamaan
hävitettyjen siltojen tilalle uusia.194 Etelä-Pohjanmaalla asutusten hävittely muutti
muotoaan, sillä siltojen sekä etenkin kasarmien rakennustöissä ja leirien lämmityksessä hyödynnettiin talonpoikaistilojen piharakennuksia. Pohjoisesta 1715 Vöyriin
tulleet kasakat repivät maatilojen ulkorakennukset ja kuljetuttivat hirret leireihinsä,
ja vielä vuonna 1717 suurimpien asuinrakennusten kattoja purettiin ja poltettiin.195
Mikäli mahdollista vieläkin pahempaa oli tulossa, sillä vuoden 1716 alussa tsaarilta kävi käsky, että Kemistä asti oli otettava kaikki lapset ja nuoret orjiksi, kaikki
aikuiset oli tapettava ja koko pohjoinen Pohjanmaa oli poltettava mustalle mullalle.196 Koskapa talot oli jo monin paikoin hävitetty, poltettiin loputkin ja samalla
suoritettiin varsinainen kansanmurha. Vuonna 1716 toimeenpantu Pohjois-Pohjanmaan tuhoaminen täydensi lopullisesti vuosina 1714 ja 1715 toteutettua työtä
ja teki murhasta ja hävityksestä ainutkertaisen. Niinpä syksyllä 1716 Tukholmassa
majaillut Turun hiippakunnan pakolaistuomiokapituli kirjoitti kuninkaalle pakolaisten kertomuksiin perustaen, että Pohjanmaa ja erityisesti sen pohjoisosat olivat
olleet kuluvan vuoden ajan sellaisessa tilassa, että siellä oli täytynyt koko ajan pelätä vihollisen suurta julmuutta eikä asiaa ollut suinkaan parantanut tosiasia, että satoa oli saatu vain vähän.197
Ylipäätään vuosina 1713, 1714, 1715 ja 1716 edestakaisin liikkuneet joukot jättivät jälkeensä savuavia raunioita ja tappanut metsissä piileskelleitä miehiä, kuten
Tenholassa 1713 Djeknekullan Claes-nimisen isännän.198 Yhtä lailla pienet partiot
kuin suuret armeijat tuhosivat taloja ja kyliä. Usein sotajoukko majoittui kylään ja
lähtiessään tuikkasi sen tuleen, kuten kävi 1715 Eurajoen Huhdan kylässä, joka paloi maan tasalle.199 Hävitys oli ollut kaikkine raakuuksineen sellaista, että vielä syk-

193
194
195
196
197

Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 40).
Syyskäräjät Pietarsaari 25.10.1722 (ss36: 966, KA).
Esimerkiksi syyskäräjät Vöyri 28.9.1724 (ss38: 629–632, KA).
Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 41).
Turun tuomiokapituli kuninkaalle, Tukholma 7.9.1716 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 4, RA).
198 Talvikäräjät Isokyrö 12.3.1722 (ss36: 321–323, KA), syyskäräjät Pohja 11.11.1723 (8171, KA).
199 Eurajoen, Luvian ja Rauman rahvaanvalitus 1723, kohta 2 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi,
RA); Heino 1989, s. 436.
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syllä 1717 Oulun ympäristössä vallitsi nälän lisäksi ryssänpelko ja moniaalla turvallisemmaksi mielletyssä Savossakin.200 Tämä oli merkittävää sikäli, että tyrannimaisimmin kohdelluilta, pahimmin hävitetyiltä ja ryöstellyiltä seuduilta väki yritti
hakeutua Turun ja Savonlinnan lääneihin, missä elämä oli siedettävämpää.201
Venäläiset olivat onnistuneet vuosikausia kestäneessä hävitystyössä etenkin Pohjanmaan komendanttikunnan kuuden pohjoisen pitäjän alueella, Kalajoella, Pyhäjoella, Siikajoella, Limingassa, Oulussa ja Iissä. Oulun pitäjässä ainoastaan kolmisenkymmentä taloa selvisi jotenkuten – samaten Limingassa, jossa ennen polttoaaltoa oli ollut liki 500 tilaa. Siikajoella pystyssä oli parikymmentä taloa, vaikka
siellä ennen vainolaisen saapumista oli ollut yli 200 taloa. Hailuoto oli käytännössä
asumatonta erämaata: yli viisikymmentä taloa oli kadonnut. Pahimmalta tuhoamiselta selvinneitä taloja isännöivät kerjuulla kulkevat, nälkää näkevät, pahoinpidellyt
raajarikot miehet tai runnellut naiset. Pyhäjoella miltei jokaista taloa hävitettiin,
rakennuksia poltettiin ja peltoja tärveltiin.202 Eteläisemmissä pitäjissä asiat olivat
jonkin verran paremmin, mutta esimerkiksi Uudenkaarlepyyn, Pietarsaaren ja
Vöyrin pitäjissä joka toinen talo oli autiona. Muualla tilanne oli lohdullisempi.203
Yhteenvedossaan 1719 venäläinen esivalta ilmoitti, että Maalahti, Närpiö ja Lappväärtti olivat ensimmäisen vihollisuuden aikana pahoin vainottuja, Vöyristä yli
puolet oli autiona sekä Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Lappajärvi ja Kruunupyy olivat
pahasti tärveltyjä, paikoitellen poltettuja ja paljolti autioina. Kokkolassa, Vetelissä,
Kälviällä ja Lohtajalla oli paljon poltettuja tiloja, ja mitä pohjoisempana talo sijaitsi, sitä varmemmin se oli raunioina. Huomionarvoista kuitenkin oli, että Kalajoki,
Pyhäjoki, Liminka ja Oulu olivat pitäjinä poltettu ja tuhottu. Venäläisen esivallan
käsityksen mukaan nekin, jotka noissa pitäjissä yhä asuivat, olivat kärsineet vaikeista kidutuksista.204

Verilöylyt
Varsinaisesta rintamasodankäynnistä riippumattomat veriteot, suoranaiset verilöylyt lisääntyivät sitä mukaa, kun venäläiset valtasivat maata Ruotsin valtakunnasta. Sinne, mistä Ruotsin kruunun ote oli kirpoamassa, venäläiset tekivät murharetkiä. Esimerkiksi Kiteellä helmikuussa 1705 vainolainen kävi tappamassa ainakin
seitsemän miestä ja tammi–helmikuussa 1712 Kerimäellä kuusi miestä.205 Samaan
aikaan, kun venäläiset juhlistivat Viipurin valtausta häpäisemällä vanhan esivallan
edustajia,206 he vahvistivat otettaan Viipurin ympäristöstä verilöylyillä.207 Esimerkiksi Uudenkirkon pitäjässä venäläiset sulloivat neljäkymmentä kyläläistä erääseen

200 Ylimääräiset käräjät Liminka ja Kempele 18.7.1718 (Oulu168: 2, 3, OMA).
201 Esimerkiksi talvikäräjät Pietarsaari 22.2.1723 (ss35: 244–245, KA), talvikäräjät Kalajoki 20.1.1724
(rr56: 245–246, KA), talvikäräjät Pyhäjoki 3.–5.2.1730 (rr60: 193, KA).
202 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Oulu, Pyhäjoki, Kalajoki, Liminka ja Siikajoki (7067: 808–830, KA).
203 Kylvö- ja karjaluetteloiden yhteenveto 1719 (7067: 842–843, KA).
204 Kylvö- ja karjaluetteloiden yhteenveto Pohjanmaalta 1719 (7067: 841–843, KA).
205 Haudattujen luettelot Kitee 5., 12., 19.2.1705, Kerimäki tammi–helmikuu 1712.
206 Grotenfelt 1916, s. 5.
207 Esimerkiksi talvikäräjät Lappeenranta, Lappee ja Joutseno 20.–24.2.1728 (ii37: 110, KA).
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pirttiin, lukitsivat ulospääsytiet ja sytyttivät talon ihmisrovioksi.208 Vastaavasti Viipurin pitäjässä Kolmkesälässä venäläinen joukkio tunkeutui erään ratsutilallisen
taloon, jossa oli kaikkiaan viisitoista henkeä. Nämä kaikki venäläiset hakkasivat ja
pistivät kuoliaiksi. Edes kastamatonta kahdeksanpäivästä lasta vihollinen ei säästänyt, vaan vakassa maanneen lapsen läpi tuikattiin miekka.209 Antautumisen jälkeen
nostoväelle luvattiin vapaa pääsy koteihinsa, mutta toisin kävi. Ainoastaan muutama mies onnistui luikahtamaan venäläisten käsistä ja kertomaan hirvittävästä verilöylystä ylipäällikkö Lybeckerille. Aseettomat miehet oli vangittu ja hakattu hengiltä.210 Venäläiset jatkoivat raakaa tappamista Säkkijärvellä, Luumäellä, Savitaipaleella, Mäntyharjussa, Valkealassa ja Joutsenossa, missä muuan muassa polttojen yhteydessä Marttilan Juho Heikinpoika perheineen murhattiin.211
Laajimmat verilöylyt olivat yleensä niin totaalisia, ettei silminnäkijöitä juuri
jäänyt. Raaimmista joukkomurhista todistivatkin enimmäkseen ruumiskasat. Kestikievari Esko Juhonpoika Eskonsipo palasi pakomatkaltaan Torniosta keväällä
1716 kotikonnuilleen Oulunsaloon. Kohdannut näkymä oli lohduton, sillä venäläisten jäljiltä hengissä oli ainoastaan kourallinen tuttavia ja heidätkin oli kidutettu
heikkokuntoisiksi. Hirvittävimmiltä tuntui kuitenkin eräästä talosta ja sen pihamaalta tehty löytö. Pari pienokaista istui tuvan lattialla kylmissään, nälkiintyneinä
ja tuvan lattialle jääneitä jyviä syömässä. Tuvassa oli myös pikkulasten ruumiita ja
niitä oli vieläkin enemmän kartanolla (so. pihamaalla). Nämä – luvultaan lähes
kaksikymmentä ruumista – oululaiset kaupunginpalvelija Israel Ervasti ja merimies Yrjö Yrjönpoika kävivät noutamassa ja hautaamassa Oulun kirkkomaahan.212
Kannuksen pappi ilmoitti vuonna 1717, että suurinta osaa 1714–1717 vihollisen
tappamista, vaikeisiin kidutuksiin kuolleista, luonnollisesti menehtyneistä ja kadonneista ei voinut historiakirjoihin merkitä, koska hän – kuten muutkin pitäjäläiset – oli joutunut pakenemaan erämaihin pelastaakseen henkiriepunsa. Silti hän
tiesi joukon murhattuja ja kidutuksiin kuolleita.213 Vastaavasti 1721 Pyhäjoen papit, Henricus Forshaell ja Mathias Wilander kertoivat, että suurpitäjän väestönmenetystä oli vaikeampi todentaa, koska todistajia oli harvassa. Talot olivat pääosin autioina ja niiden asukkaat tapettuja. Kylissä asukkaita oli ylen vähän, eivätkä
nämä mitenkään kyenneet kaikkia uhreja nimeltä muistamaan.214
Veriteoilla venäläiset yrittivät lannistaa paikallisessa väestössä kyteneen vastarinnan.215 Luontevasti vainolainen karkasi ensimmäiseksi paikallisen esivallan
edustajien ja heidän omaistensa kimppuun, kokosi kirkonkylien lähitienoiden ih-
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Hiitola, marraskuu 1711 (Koskinen 1865, s. 226–227).
Tammelin, Almanach på åhret 1717.
Lybecker kansliakollegiolle 8.7.1710 (Koskinen 1865, s. 137–138).
Kesäkäräjät Luumäki 28.5.1722, kesäkäräjät Savitaipale, Mäntyharju ja Valkeala 11.–14.6.1722,
syyskäräjät Luumäki, Valkeala ja Säkkijärvi 11.–13.10.1722 (ii30: 71, 176–177, KA), talvikäräjät
Lappee, Joutseno ja Säkkijärvi 11.–14.2.1723 (ii31: 68, 72, KA).
Kestikievari Esko Juhonpoika Eskonsipon ja merimies Yrjö Yrjönpojan kertomukset, Turun
hovioikeus 20.6.1719 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, KA).
Haudattujen luettelot Kannus 1717.
Henricus Forshaellin ja Mathias Wilanderin luettelo… henkilöistä, jotka vainovuosina venäläinen
vei Pyhäjoelta, 25.11.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
Luukko 1967, s. 730–731; Toivanen 1979, s. 324.
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miset todistamaan näytelmää ja ryhtyi julkisesti kiduttamaan ja murhaamaan.
Pian Kyrön taistelun jälkeisenä iltana venäläiset teurastivat omiin tupiinsa tai toisten taloihin kolmetoista köyhäläistä ja kerjäläistä, kuten Matti Palon ja kyytirättäriAntin, sekä muutaman sotajoukkojen melskettä metsään paenneen naisen ja miehen.216 Vastaavasti ilmajokiset kertoivat vuonna 1725, että verisen Kyrön taistelun
jälkeen koko vihan ajan venäläiset olivat tappaneet monia.217 Talvileiriä vuodenvaihteessa 1713–1714 Satakunnassa pitänyt Golitsynin armeija hillitsi rahvasta
muutamilla murhilla. Huittisissa tapaninpäivänä venäläiset löivät hengiltä Pirkko
Korpelan.218 Sittemmin Vähässäkyrössä kappalaisen rouva ja lukkari hirtettiin kirkonmäellä,219 ja Jämsässä vanhuuttaan eläkkeelle jäänyttä Steffan Svanstrupea kidutettiin julkisesti. Häntä seisotettiin Kerkkolan kartanon pihamaalla lumihangessa ja välillä hehkuvalla uuninpellillä. Näytelmän jälkeen kasakat raahasivat Svanstrupen pihamaan takaiseen metsään, jossa he veivät julman työnsä päätökseen: he
rääkkäsivät miespolon kuoliaaksi.220 Turengissa venäläiset löivät ensimmäisen invaasionsa yhteydessä hengiltä Mäkilän isännän, ja Pälkäneellä marraskuussa yhden
vanhan ukon, Risto Harkalan lapsen, Risto Huhtisen lapsen ja Sappisissa vanhan
Tuomaan.221 Kerimäen Kaksolassa marraskuussa 1715 venäläiset ampuivat Juho
Luostarin 14-vuotiaan pojan.222 Toisen hyökkäyksen ensimmäisten uhrien joukossa oli runsaasti sisämaankin asukkaita. Varsinaista suunnitelmallisuutta rahvaan
tappamisessa ei ollut, vaan väestä tapettiin ne, jotka ylipäätään sattuivat osumaan
partioiden tielle. Toiset ammuttiin mielivaltaisesti ja toiset kidutettiin hengiltä, eikä eroa tehty säädyn, sukupuolen tai iän perusteella. Päinvastoin pikkulapsia vangittiin ja järjestettiin julkisia tappajaisia. Tällaisessa tilaisuudessa esimerkiksi kidutettiin hengettömäksi alajärveläisen varusmestarin yksitoistavuotias poika.223
Verilöylyt onnistuivat sitä paremmin, mitä tiiviimpää asustus oli ja mitä suurempia pakolaisjoukkoja tuhoamispartiot saavuttivat. Verenhimoisia sotilaita upseerit eivät voitettujen taisteluiden jälkeen saaneet kuriin, jos yleensä halusivatkaan; siihen ei kyennyt edes tsaari, joka esimerkiksi oli vuonna 1704 kieltänyt Narvan valtaamisen jälkeen veriset voitonjuhlat. Tsaarin määräyksistä ja korkeimpien
upseereiden kielloista piittaamattomina nämä ampuivat ja hakkasivat hengiltä
1500 sotilasta ja 600 kaupunkilaista niin, että miehittäjien omien kertomusten mukaan katuojissa oli virrannut veri ja kesti kolme päivää ennen kuin kadut oli puhdistettu haavoittuneista ja kuolleista, joita kärrättiin Narvajokeen.224
Oulun ympäristössä asutus oli taajaa eivätkä ihmiset ehtineen pakoon. Niinpä
monissa taloissa ihmiset tapettiin kerralla. Esimerkiksi Juho Kassisen perhekunta
menehtyi pian sen jälkeen, kun vihollinen oli tunkeutunut maakuntaan.225 Siika-
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Haudattujen luettelot Isokyrö 19.2.1714.
Talvikäräjät Ilmajoki 1725 (ss39: 118–120, KA).
Haudattujen luettelot Huittinen 26.12.1713.
Alanen AJ 1948, s. 123–124.
Haudattujen luettelot Jämsä 1.5.1714; Koskimies 1962, s. 115–116.
Kirkontilit Janakkala 1713; Haudattujen luettelot Pälkäne 15.11.1713.
Haudattujen luettelot Kerimäki 6.11.1715.
Haudattujen luettelot Kannus 8.10., 10.10., 11.10., 14.10., 15.10., 20.10., 22.10., 30.10.8.11., 15.11.,
3.12., 16.12.1714; Lampola 1937, s. 72; Alanen AJ 1948, s. 132–133.
224 Stenbäck, Se Cuoleman, s. 71–72; Fryxell 1856, s. 42–43.
225 Ylimääräiset käräjät Oulu ja Muhos 28.–29.8.1717 (rr50: 150, 158–159, KA).
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joella, missä murhia sattui tavallista vähemmän – luultavasti alle 60 –, Pehkolassa
Niemelän talossa kaikki Ropposet murhattiin.226 Jotakuinkin samanlaisen verilöylyn venäläiset järjestivät Saloisten Hongan talossa; siellä isäntä, lautamies Matti
Kaakinen kidutettiin kuoliaaksi, vaimo Kaisa Orava, käly Pirkko Orava sekä poika
Antti murhattiin.227 Tällainen meno jatkui vuodesta 1714 aina vuoden 1717 talveen
saakka,228 ja verilöylyt ulottuivat hyvinkin Tornioon ja Kainuuseen asti.229 Vasta
Länsipohjassa, Kemin pitäjän syrjäseuduilla ja Kuusamossa ihmiset alkoivat olla
turvassa.230 Osuvasti pohjoispohjalaiset muistuttivat pahimman päätyttyä, että
Oulunsalossa tapettiin kaikki ja Limingassa jokaista elossa selvinnyttä oli piiskattu.231
Erityisesti verilöylyihin ja julkisiin kidutusnäytelmiin kiihottivat talonpoikien
vastarinta eli vastasota. Kruunupyyn, Malilan ja Merijärven kahakat sekä kälviäläisten ja lohtajalaisten talonpoikien ryhtyminen vastarintaan raivostutti vihollisen
ja johti mielettömiin väkivallantekoihin.232 Vihollinen tulkitsi asian niin, että vastarinnasta olivat vastuussa kaikki miehet. Niinpä vuosina 1714 ja 1715 murhattiin
satoja isäntämiehiä tai ylipäätään aikuisia miehiä: muiden muassa Lapualla Matti
Laukon vanhin poika surmattiin,233 Pidisjärvellä venäläiset tappoivat Erkki Nikunpoika Nivalan,234 Siikajoen Mankilan isäntä Tuomas Turunen ammuttiin, Saloisissa Putingin isäntä murhattiin ja Pyhäjärven metsiin paennut olkijokinen Antti
Maunula – kuten samoille seuduille paenneet muut isännät – murhattiin.235 Pyhäjoen pirttikoskelainen Heikki Heikinpoika surmattiin,236 ja Limingassa Pottalan ja
Ylilaurilan isännät sekä lumijokinen talollinen Jussi Aikonen tapettiin.237
Kiinni saadut aseistautuneet talonpojat vietiin vankeina muiden aseettomien
vankien nähtäviksi, pahoinpideltiin ja lopuksi hirtettiin.238 Kala- ja pyhäjokiset saivat maksaa kalliisti siitä, että osa talonpojista järjestäytyi yhtenäiseksi armeijaksi
sekä nousi puolustamaan kotiseutuaan ja estämään vihollisen etenemistä. Talonpojat telkesivät yhden kasakkaosaston erääseen taloon ja polttivat joukkion. Avoin
vastarinta tosin talttui Merijärven kahakan jälkeen, koska ankara pakkanen jäädytti

226 Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 253, KA); talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 2.1723
(rr55: 831, 835–837, 840–842, KA); Hiltunen 1996, s. 364.
227 Stenbäck, Raahesta ja Saloisista, s. 114–115.
228 Kesä- ja syyskäräjät Liminka 3.–5.8.1720 (rr52: 383–385, KA).
229 Paltamossa venäläisten pääjoukon piirittäessä Kajaanin linnaa eräs osasto tunkeutui Heikki
Heikkisen eli Hyryläisen pirttiin ja tappoi siellä Heikin vaimon Kaisa Mataraisen ja veljenpojan,
Jussi Heikkisen. Ylimääräiset käräjät Paltamo 16.–18.7.1717 (rr50: 12–13, KA). Paltamolainen
tyttö Kirsti Haataja jäi orvoksi, kun venäläiset tappoivat hänen vanhempansa. Kesä- ja syyskäräjät
Liminka 3.–5.8.1720 (rr52: 389–391, KA).
230 Ylimääräiset käräjät Oulu ja Muhos 28.–29.8.1717 (rr50: 150–151, KA), kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.7.1720 (rr52: 225–227, KA).
231 Turun hovioikeus 16.6.1719 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
232 Malilan kahakassa kaatuivat muun muassa ylivieskalaiset Martti Erkinpoika Sipilä ja Joose
Koskela. Haudattujen luettelot Ylivieska 1714; talvikäräjät Kalajoki 23.1.1723 (rr55: 531, KA);
Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 35); Virrankoski 1956, s. 396–397.
233 Syyskäräjät Lapua 3.10.1723 (ss37: 766, KA).
234 Virrankoski 1956, s. 397.
235 Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1723 (rr55: 831–832, 840–842, KA); talvikäräjät Pyhäjoki
28.1.1723 (rr55: 775, KA).
236 Talvikäräjät Pyhäjoki 28.1.1723 (rr55: 684, KA).
237 Ylimääräiset käräjät Liminka 24.4.1723 (rr55: 1715, 1748, 1792, KA).
238 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 35).
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vesitiet, helpotti suurempien osastojen liikkumista ja satanut lumi paljasti talonpoikien kulkureitit. Venäläiset ottivat vangeikseen kymmeniä talonpoikia ja teurastivat heidät kiduttamalla. Näiden joukkoon lukeutui myös Marjatta Puustin aviomies, joka raahattiin Raaheen ja muiden pelottamiseksi kidutettiin kuoliaaksi
raa’alla tavalla kaupungin torilla.239 Marjatta Puustin tavoin kahakoihin osallistuneiden isäntien perheet kärsivät vastarinnasta verisesti. Muun muassa ylivieskalaisen Malilassa kaatuneen Joose Koskelan taloon tunkeutui kevättalvella 1715 partio,
joka surmasi Liisa Heikintytär Koskelan, talon Kaisa-piian, 15-vuotiaan Kaisa Koskelan ja alle yksivuotiaan Priitan. Hengissä säilyi ainoastaan vanha isäntä, yli 70vuotias Joose.240
Vastasotaa käyneiden talonpoikien ohella papit saivat kärsiä asemastaan, vaikka
koettivat toisinaan tekeytyä talonpojiksi.241 Heidät tapettiin hitaasti ja vieläpä niin,
että perhe ja rahvas joutuivat seuramaan kidutusta. Kalajoen kirkkoherra Eerik
Wallenius ja rouva Brita Matlin kuljetettiin Lohtajalle, missä mies kidutettiin kuoliaaksi ja nainen jätettiin pahoinpitelyn jälkeen makaamaan maantien poskeen ankaraan pakkaseen, minkä seurauksena hän menetti näkönsä.242 Teerijärven kappalaisen, Gabriel Weranderin venäläiset vangitsivat ja kiduttivat, jotta mies olisi paljastanut, minne puolustukseen ryhtyneet talonpojat olivat aseensa kätkeneet. Koskapa Werander piti suunsa kiinni tai ei aseista tiennyt, hänet murhattiin.243 Keuruullakin, missä kappalaisen pojat olivat ryhtyneet sissisotaan venäläisiä vastaan,
isä-Herpman vangittiin ja tihutöihin syyllistyneet pojat surmattiin joulukuussa
1715.244 Hämeessä, Satakunnassa ja Pohjanmaalla kuolemaantuomittuja pappeja
ja lukkareita kidutettiin, mutta useimmat heistä tuomiostaan huolimatta säilyivät
hengissä. Heidän rääkkäämisensä tähtäsi alistamiseen ja kaiken kytevän vastarinnan nujertamiseen.245
Kun kidutusmurhat liittyivät alkuaan ja useimmiten ryöstämisiin, miehityskauden viimeisissä kidutusmurhissa kyse oli nimenomaan alistamisesta eli miehitysvallan antamasta tuomiosta ja pikaisesti toteutetusta rangaistuksesta, jossa Ruotsin
lakia ei noudatettu. Esimerkiksi Mustasaaressa Mats Sigfridsson, jonka vanhempi
veli Mikael oli kaatunut Kyrön taistelussa, kidutettiin kuoliaaksi 1719 ilmeisen mitättömästä veronkantoon liittyneestä syystä.246 Ajalle ominaisen käsityksen mukaan hallitsijalla, jonka tuomiovallan välikappaleina sotilaita pidettiin, oli täysi oikeus rangaista vihollista siinä, missä hänellä oli oikeus käydä sotaakin. Kyse oli
miekan oikeudesta ja laillisesta kostosta, joka ulotettiin paremman vihollisen puut-
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Haudattujen luettelot, Raahe ja Saloinen 3.11.1770; Halila 1984, s. 52.
Haudattujen luettelot, Ylivieska 1715.
Tammelin, Almanach På Åhret 1718; Luukko (toim.) 1946, s. 192, 210.
Virrankoski 1997, s. 83.
Tegengren 1941, s. 399–341, 423, 507–508.
Reinholm 1874, s. 119–125; Jokipii 1999, s. 538.
Kesä- ja syyskäräjät Paltamo 29.8.1720 (rr52: 441, KA); Talvikäräjät Laihia 21.1.1723 (ss37: 36–39,
KA); Tammelin, Almanach På Åhret 1717; Tammelin, Almanach På Åhret 1718; Rovastintarkastus
Isokyrö 18.1.1719 (Lempiäinen 1973, s. 61–62); Tammelin, Almanach På Åhret 1718; Calamnius,
Suru-Runot Suomalaiset, s. 18–19; Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 52);
Haartman, Wörå socken (ÅT 1792: 15); Lampola 1937, s. 73–74, 126–128.
246 Syyskäräjät Mustasaari 5.9.1726 (ss40: 671, KA).
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teessa vihollishallitsijan alamaisiin eli aseettomaan rahvaaseen. Väkivallan ja joukkokidutusten avulla koetettiin saavuttaa pakkojärjestys.247
Venäläisten toisessa hyökkäyksessä Pohjanmaalle ihmisten eliminoiminen
muuttui joukkotappamiseksi. Syksyllä 1714 venäläiset tappoivat miehiä, kun näitä
eteen sattui, ja murhasivat myös piiloihin yrittäneitä. Murhatyössään he etenivät
järjestelmällisesti ja tutkivat tyhjiltä näyttäneet rakennukset ja pihapiirit tarkoin.
Uusikaarlepyyläinen Elias Kristersson yritti pysytellä näkymättömissä ja kätkeytyi
latoon, mutta kylää tutkineet venäläiset havaitsivat hänet ja ampuivat siihen paikkaan.248 Isossakyrössä loka–marraskuussa he polttivat elävältä viisi nuorukaista, Tuomas Reinin, Vilppu Klemolan, Juho Kontsaksen, Juho Luoman ja Vilppu Riddarlan.249
Toisaalta syksystä 1714 syksyyn 1715 vainolaiset harvoin tekivät eroa, kuka tapettaisiin ja kuka säästettäisiin. Esimerkiksi Ylivieskassa marras–joulukuussa venäläiset
murhasivat kolmisenkymmentä henkeä ja vielä kevättalvella kymmenisen. Ensimmäisiin surmattuihin lukeutuivat muun muassa Marjatta Raudaskoski, joka tapettiin
puolitoistavuotiaan Juho-poikansa kanssa, Padingissa 50-vuotiaat Jaakko ja Heikki
sekä 30-vuotias Kaisa ja Ypyällä yli 90-vuotias vanha emäntä ja 50-vuotias piika.250
Kalajoen Mehtäkylässä viiden talon asukkaat hakattiin hengiltä.251 Verilöylyt
ulotettiin myös sisämaan kyliin. Niinpä esimerkiksi Kalajoen ja etenkin Pyhäjoen
suurpitäjät sananmukaisesti autioitettiin Haapavettä, Ylivieskaa, Haapajärveä, Nivalaa, Kannusta, Toholampia ja Kärsämäkeä myöten.252 Näillä seuduilla muun
muassa Ylivieskan Niemelät253 ja Ollilat tapettiin imeväisikäiset mukaan lukien
kymmenien muiden talojen autioituessa vihollisen kirveen- ja miekaniskuista tai
elävältä polttamisista. Sitä paitsi muut taloudet joutuivat murhien kohteiksi, joskin
niissä joku saattoi säästyä hengissä. Ylivieskassa enimmät Kippoloista, Mikkoloista,
Heikkilöistä ja Kortteista tapettiin, Kannuksessa verilöylyjen kohteina olivat erityisesti Hannit, Märsylät, Korvelat, Luomalat, Koskelat ja Otmalat sekä Toholammilla
Käännät, Kopsalat, Oikemukset, Nivalat ja Hukarit.254 Haapajärvellä Heikki Nevalaisen taloudesta säästyi hengissä ainoastaan yksi Savoon paennut tytär.255 Samaa

247
248
249
250
251
252

Vertaa Foucault 1980, s. 58–61.
Syyskäräjät Uusikaarlepyy 10.10.1723 (ss37: 826–828, KA).
Haudattujen luettelot Isokyrö 1714.
Haudattujen luettelot Ylivieska 1714–1715.
Kylvö- ja karjaluettelot Kalajoki 1719 (7067: 810, KA).
Kylvö- ja karjaluettelot Pyhäjoki 1719 (7067: 821, 823–827, KA). Poltetuiksi ja väeltään täysin tai
suurimmaksi osaksi murhatuiksi mainittiin muun muassa Ruutikkala, Niemelä, Kaupinjunno ja
Hatuset, Vaitiniemi, Sonni, Salmela, Ollila, Sipinjunno, Paskoja, Humaloja, Pekkola, Uppola,
Vilppula, Pyy, Koskelat, Häkkilä, Tiikkala, Ylikangas, Honkalat, Mattila, Jussilat, Kallio, Tirilä,
Harakka, Vuotila, Kaarlela, Annala, Korvela, Rautio, Maijala, Autio, Tuikkala, Karjaluoto, Nisula,
Impola, Muikkula, Kaukela, Ristilä, Pirhola, Anttila, Kestilä, Pietilä, Sarpola, Jakola, Erkkilä,
Silvola, Alatalo, Kopisto, Prusi, Pokela, Ojatalo, Liminganoja, Nokkala, Polus ja Ahvenlampi.
253 Niemelänkylässä murhattiin ainakin vanha isäntä Yrjö Niilonpoika Niemelä, isäntä Pekka
Matinpoika Niemelä, Pentti Niemelä, nuori isäntä Yrjö Nikunpoika Niemelä ja tämän kuusivuotias tytär Susanna. Joitakin vietiin myös Venäjälle orjiksi. Luettelo Kalajoelta vankeina ja lapsina
sodan aikoina viedyistä, 16.12.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); Haudattujen luettelot, Ylivieska 1714–1715.
254 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Pyhäjoki (7067: 821, 823–827, KA); Haudattujen luettelot Ylivieska
1714–1717, Kannus 1714–1717 ja Toholampi 1715, 1717.
255 Talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722 (rr54: 286–287, KA).
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verilöylyä toteutettiin myös Kauhavalla syksyllä 1715. Siellä venäläiset murhasivat 20
henkeä.256 Rantsilan Kerälään, minne väki oli paennut Kajaanin ympäristön levottomuuksia, venäläinen osasto saapui 1715. Osa ihmisistä piiloutui riihen, jonka venäläiset tuikkasivat tuleen. Ainoastaan äitinsä vienankarjalaiselle sotilaalle riihen räppänästä ojentama pienokainen pelastui verilöylyssä.257 Usein imeväisetkin murskattiin.258
Pakoilu ja metsiin piiloutuminen eivät auttaneet. Venäläisten verikoirat – he
käyttivät jäljittämisessä koiria ja heillä oli koiria varten jopa omat koiravahtinsa259
– tavoittivat helposti erämaihin kätkeytyneitä ihmisiä. Päinvastoin pelokkaat yhteen paikkaan kokoontuneet pakolaiset olivat vainoojalle helppo saalis. Kun ihmiset eivät suostuneet pysymään aloillaan, vihollinen raivostui ja tavoittaessaan pakolaisryhmiä ryhtyi joukkomurhiin. Jo syksyllä 1713 raivostunut venäläinen seurasi karjaalaisia, pohjalaisia ja lohjalaisia Lohjansaareen ja järjesti siellä kaksi päivää
ja yhden yön kestäneen verilöylyn.260 Yksittäiset karkumatkat päätyivät monesti
yhtä surkeasti, mistä tosin jäivät todistamaan vain harvat hengissä selvinneet.
Lappväärtin Ylikylästä paennut leski Pirkko Erkintytär onnistui ensin välttämään
viholliset, mutta jäi kesän 1714 kynnyksellä venäläisen partion käsiin, ja hänet pahoinpideltiin.261 Samalla tavoin Kalajoella Mehtäkylän Jylkän taloon pestautunut
Valpuri Matintytär onnistui pysyttelemään loka- ja marraskuun ajan viholliselta
piilossa, mutta jäi sitten joulukuussa näiden väkivaltaisiin käsiin.262 Tornionjokilaaksossa ja Kemin Lapissa, jonne moni pohjalainen oli paennut, eivät paikallisista
miehistä kootut vahtipartiot juuri auttaneet, koska näiden kyläläisille antamat
hälytykset tulivat useimmiten liian myöhään.263 Niinpä esimerkiksi Ylitorniossa
vainooja murhasi Anna Erkintyttären aviomiehen ja lapset ja Alatorniossa oululaisen porvarin lesken omaisuutta erääseen taloon vahtimaan jäänyt piika löytyi venäläisten käynnin jälkeen pihamaalta hengettömänä.264
Nopeimmat ja verisimmät verilöylyt venäläiset järjestivät kuitenkin Hailuodossa. Ensimmäisen kerran syksyllä 1714 kaksisataa kasakkaa teurasti kirvein lähes
kaikki saarella asuneet ja sinne paenneet ihmiset yhden yön ja aamun aikana. Saaressa sijainneisiin ja osin pakolaisten jäljiltä tyhjentyneisiin taloihin sekä rantaan
vedettyihin veneisiin oli majoittunut sadoittain Uudenkaarlepyyn, Pietarsaaren,
Kokkolan ja Raahen kaupungeista sekä rannikkopitäjistä pohjoiseen paniikissa
suunnistaneita ja Ruotsin puolelle yrittäneitä ihmisiä. Nämä tosin kuulivat, että vihollinen eteni nopeasti kohti Oulua, mutta eivät kuitenkaan ehtineet poistua saarelta ennen kuin muutama kaleerillinen kasakoita havaitsi saaren rannassa lukuisia
veneitä, nousi maihin ja aloitti ennenkuulumattoman joukkomurhan. Maihinnou-

256 Martin Mullanderin luettelo Kauhavalla 1715 tapetuista (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
257 Frosterus, Paltamon pappilan ja pappisperheiden waiheet (Gummerus 1913, s. 131–132).
258 Esimerkiksi haudattujen luettelot Kemi 1715.
259 Syyskäräjät Maaria ja Lieto 29.9.–1.10.1719 (kk33: 3, KA); Porthan, Finlands fordna Borgar (ÅT
1776: 21).
260 Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 135–136). Katso myös Neovius 1911a, s. 21–24.
261 Talvikäräjät Mustasaari 17.2.1724 (ss38: 176–177, KA).
262 Talvikäräjät Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 302–303, KA).
263 Kesä- ja syyskäräjät Alatornio 27.–31.7.1721 (Norrbotten 8: 238–239, RA).
264 Käräjät Ylitornio 16.–18.7.1717, 31.7.–2.8.1718 (Norrbotten 7: 26, 196–201, KA).
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susta mitään tietämättömät ihmiset nukkuivat veneisiin ja taloihin ahtautuneina,
kunnes julmat kasakat herättivät ja löivät heidät samassa kirveillään ikiuneen. He
murhasivat suurimman osan lapsista ja osapuilleen kaikki miehet, muun muassa
kokkolalaisen tuomarin, Anders Mathesiuksen, kauppiaat Henrik Mathesiuksen ja
Anders Riskan, raahelaisen Henrik Floorin ja saloisten pitäjänkirjurin, Samuel Forbuksen. Aamun valjetessa hengissä selvinneet vaimot ja lapset käsittivät, mitä yöllä
oli tapahtunut, ja näkivät, että ainoastaan yksi talo, jossa miesväkeä oli ollut nukkumassa, oli säästetty kirveeniskuilta. Kasakat eivät murhanneet näitä, vaan määräsivät heidät kaivamaan vainajille, joita oli ainakin kahdeksansataa, hautoja ja ryhtyivät sen sijaan rosvoamaan ja polttamaan: kaikki arvo-omaisuus ja parhaassa
kunnossa olevat lapset koottiin rannalle ja sullottiin sotalaivoihin ja suomalaisten
veneet poltettiin. Kasakat poistuivat saarelta sotasaaleineen sekä jättivät lapsensa ja
puolisonsa menettäneet naiset, kuten Kokkolan pitäjän oivulaisen Pieta Mikontyttären odottamaan meren jäätymistä ja riutumaan suruun ja nälkään. Nämä onnistuivat kävelemään jään yli ja pääsivät vihollista vältellen turvaan Länsipohjaan.265 Pohjoispohjalaiset nimesivät tuon teurastuksen kuvaavasti murhaperjantaiksi, joka oli kiistatta raain ja täydellisin joukkoteurastus, mutta venäläiset kävivät vielä täydentämässä murhatyötään. Tammikuun alussa 1715 viisisataapäinen
kasakkajoukko iski uudestaan Hailuotoon, jälki oli jälleen kammoksuttava ja vielä
kerran he iskivät Hailuotoon.266 Pelkästään Hailuodon kantaväestön uhrien määrä
nousi yli seitsemänkymmenen, joten saari oli asumatonta erämaata.267
Puolitoista vuotta myöhemmin murhaperjantain kaltainen verilöyly odotti kainuulaisia. Kuultuaan venäläisten joukkojen etenemisestä kohti Kajaania ihmiset
pakenivat linnan muurien suojiin. Puolustajien antauduttua väelle luvattiin vapaa
kulku koteihinsa. He astelivat suurena joukkona ulos linnan portista ja ehättivät
vähän matkan päähän, kun heidät komennettiin takaisin, vangittiin ja talutettiin
piirittäjien leiriin. Piiritystä johtaneen kenraali Fjodor Tsekinin aikomuksena oli
teloittaa koko joukko, ja saarretulle joukolle asiasta kerrottiin. Tsekin tuli kuitenkin
toisiin aatoksiin sekä oman saksalaisen everstinsä vastustuksen että kirkkoherra
Erik Cajanuksen anelun johdosta. Viimeksi mainittu lankesi muiden puolesta polvilleen ja rukoili, että ihmishenget säästettäisiin. Vihdoin kenraali sanoi, että ”mars
Turku”, ja verilöyly muuttui ryssänorjuudeksi.268
Kaikkiaan verilöylyihin, yksittäisiin murhiin ja joukkomurhiin menehtyi rahvaan antamien tietojen, pappien laatimien luetteloiden ja viranomaisten tekemien
yhteenvetojen mukaan yli 6000 pohjoispohjalaista. Verraten vähin vaurioin selvisivät Kemi (70 surmattua), Paltamo ja Sotkamo (40 murhattua), Pudasjärvi (10 tapettua), Kalajoki (70 murhattua) ja Siikajoki (60 tapettua). Sen sijaan Limingan
pitäjässä haudattiin 2100, Pyhäjoella 1700 ja Oulun pitäjässä 1800 eri tavoin hen-

265 Käräjät Kokkola ja Kälviä 30.1.–3.2.1718 (C1a1: 5, VMA); Ote Jacob Carlqvistin kirjeestä piispa
Gezeliukselle 6.6.1716 (Simolin 1912, s. 261–263); Hailuodon rahvaanvalitus 1726 (Rahvaanvalitukset,
Pohjanmaa 4, RA); Lyhennysluettelot, Hailuoto 1723 (9270: 715–717, KA); Falander, Berättlese om
Österbottens öden (ÅT 1789: 27); Stenbäck, Raahesta ja Saloisista, s. 31–32, 35; Virrankoski 1997, s. 84.
266 Ote Jacob Carlqvistin kirjeestä piispa Gezeliukselle 6.6.1715 (Simolin 1912, s. 262–263). Katso
myös Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet i Österbotn (ÅT 1776: 14).
267 Hailuodon rahvaanvalitus 1727 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA); Paulaharju 1950, s. 65.
268 Frosterus, Paltamon pappilan ja pappisperheiden waiheet (Gummerus 1913, s. 132–133).
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kensä menettänyttä ihmistä.269 Vaikka nämä luvut pitäisivätkin sisällään myös
murhatut pakolaiset, kyseessä oli perusteellinen kansanmurha. Verilöylyiksi olivat
muuttuneet monet ryhmäkidutukset, kuten Yppärin joukkomurha. Pyhäjoen Yppäriin oli kerätty 1716 ihmisiä, jotka vietiin vuorotellen Nissilän pakaritupaan kidutettaviksi ja joista enimmät kuolivat kidutettaessa taikka jotka pistettiin tai nuijittiin kuoliaiksi kidutuksen jälkeen. Niinpä kappalainen Mathias Wilander siunasi
kerralla 120 henkeä yhteen joukkohautaan.270 Vastaavasti Pattijoen Vähä-Eerolassa
venäläiset toimeenpanivat sellaisen verilöylyn, että vainajilla täytettiin suuri joukkohauta.271 Limingan asutuskeskuksista Kärsämässä tapettiin 44, Temmeksessä
111, Kempeleessä 136, Tyrnävällä 825, Limingassa 369 ja Lumijoella 509.272 Ylikiimingissä kasakat hakkasivat 1715 hengiltä julmasti nelihenkisen perheen, Alakiimingissä kolme miestä ja kuusi naista sekä Ahavassa, Pirttitörmässä, Yli-Iissä ja
Etelä-Iissä kymmeniä miehiä ja naisia. Haukiputaalla talven 1715 verilöylyissä menehtyi yli kolmekymmentä pitäjäläistä, ja seuraavina vuosina venäläiset tappoivat
useita Haipuksia, Kurkeloita, Pekkaloita, Tirejä ja Kanniaisia. 273 Iissä menetti henkensä murhien seurauksena parikymmentä, kidutuksissa ja polttamisissa 86 sekä
Haukiputaalla kidutuksissa 120. Kaikkiaan venäläiset tappoivat 230 henkeä.274
Lisäksi on huomattava, että läänin eteläisissäkin pitäjissä murhissa ja kidutuksissa menehtyi kymmeniä ja satoja ihmisiä. Esimerkiksi Vaasan eli Mustasaaren pitäjässä venäläiset murhasivat vihan aikana osapuilleen 250 henkeä.275 Vastaavasti
Pietarsaaren rovastikunnassa, joka käsitti kaupungin, pitäjän ja Lappajärven, menetti epätavallisesti henkensä varmistettujen tietojen mukaan venäläisen väkivaltaisen esivallan kaudella 444 ihmistä. Kaupunkilaisia kuoli ammuttuina, hengiltä lyötyinä tai pistettyinä, poltettuina, raiskattuina, pahoin hakattuina, nälkään tai pakomatkalle paleltuneina sekä maalaisia tapettuina, piiskattuina, poltettuina, venäläisen murhaamina, kidutettuina, nälkään tai viluun. Viimeksi mainituista osa menehtyi pakomatkallaan Hailuodossa.276 Edellä kerrottu Kajaanista vangittu joukko
kohtasi Turkuun kulkiessaan kaikkialla samanlaista surkeutta; yöpymispirteissä
makasi lattialla hautaamattomia ruumiita ja siellä täällä oli aitoihin seivästettyinä
tai teille jätettyinä kuoliaiksi pistettyjen, poltettujen ja rääkättyjen ihmisten ruumiita.277 Ruumiit oli jätetty varta vasten kylvämään pelkoa ja kauhua.

269 Maaherra von Essen kuninkaalle, Korsholma 24.6.1722 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); haudattujen luettelot Kemi 1715; haudattujen luettelot Pudasjärvi 26.1.1716.
270 Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet (ÅT 1776: 14); Halila 1984, s. 55–56.
271 Stenbäck, Raahesta ja Saloisista, s. 31–32, 35.
272 Haudattujen luettelot Pyhäjoki 1718: ”vuodesta 1714 vuoteen 1718 on venäläinen lyönyt
hengiltä… 1697 henkeä paitsi niitä, jotka ovat… tautiin kuolleet”; Christian Gisselkorsin luettelo
vihollisen Limingan pitäjässä vuonna 1715 ja 1716 murhaamista ja viemistä mies- ja
naishenkilöistä ja pidättämistä lapsista, 24.11.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
273 Haudattujen luettelot Ii ja Haukipudas 1715–1717.
274 Kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.7.1720 (rr52: 241–242, KA); Rovastintarkastus Ii 3.8.1718
(Lempiäinen 1973, s. 41).
275 Talvikäräjät Mustasaari 15.2.1725 (ss39: 226–229, KA), Luettelo lapsista, jotka täältä Vaasasta ovat
Venäjällä (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
276 Vuoden 1725 historiakirjan mukainen luettelo venäläisen esivallan aikana kuolleista (Murman
1865, s. 102).
277 Frosterus, Paltamon pappilan ja pappisperheiden waiheet (Gummerus 1913, s. 133).
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Sotasaaliit, paloverot, sotaverot
ja ryöstely
Sodat olivat kiistatta kansojen varallisuuden jakamista uudelleen. Ryöstöinä ja
pakkoverotuksina sodat olivat tarkemmin sanottuna vieläpä varallisuuden siirtämistä toiseen kohteeseen, valloitetulta alueelta miehittäjien kotimaahaan.
Sotarosvous oli poikkeuksellisen raakaa eivätkä sotilaat tunteneet minkäänlaista
sääliä. Päinvastoin rosvotun ja murhatun ruumiin häpäisemisellä ja näkyville jättämisellä oli sodankäynnissä selvä tarkoituksensa. Alastomiksi ryöstetyt, häväistyt
ja verisinä lojumaan jätetyt ruumiit toimivat pelotteina.278 Sikäli rosvous oli säännöllistäkin, että kylää, pitäjää tai kaupunkia ryöstämään tullut armeija tutki kaikki
sopet ja vei kaiken löytämänsä. Niinpä lähes tyhjilleen jääneeseen Porvooseen 1708
iskeneet venäläiset veivät kaiken vaateriekaleita myöten,279 ja vihollisen käsiin joutuneiden porvareiden, kuten Johan Askolinin, ruumiit jätettiin kauhistuksiksi.
Heiltä oli poltettu sukuelimet. Viipurin piirityksen aikana vuonna 1710 venäläisten
harjoittaman sotarosvouksen raain puoli eli epäinhimillinen tyrannia tuli tutuksi.
Ryöstellessään rahaa läänin poloisilta asukkailta venäläiset turvautuivat kidutuksiin.280 Korkeimpien upseereiden toivomukset ja käskyt, joilla yritettiin hillitä
ryöstelyä, eivät sotaväkeä juuri pidätelleet. Eteläistä Suomea rosvottiin surutta
mennen tullen vuosien 1713 ja 1714 ajan.281 Ainoastaan Jämsässä vähän ennen
joulua 1713 käynyt majuri Rukinin johtama osasto tutki kirkonkirstun, mutta
osaston johtaja vannotti miehiään koskemasta sen sisältöön, koska hän havaitsi, ettei kirstussa ollut muuta kuin kirkollista esineistöä.282 Tämä oli ainoita kertoja,
kun Pernajan ryöstelyn jälkimainingeissa heinäkuussa 1713 annettua sotarosvouksen rangaistuksen uhalla kieltävää määräystä noudatettiin.283 Yleensä kävi toisin,
vaikka suomalainen esivalta yritti todistella kansalle, että venäläiset olivat ryöstelyn
kieltäneet eikä sitä sen tähden esiintynyt.284 Kuvaavaa on, että helmikuussa 1714

278 Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 119). Paikallinen väestö löysi maaliskuussa 1703
Suvannon jäältä venäläisten kuoliaaksi hakkaamaan alastoman ruumiin, joka tunnistettiin
Sakkolan Riiskan kartanon isännäksi kapteeni Gustaf Gaddeksi. Haudattujen luettelot, Käkisalmi
8.3./14.3.1703; Lindeqvist 1919, s. 263–264; Halme 1966, s. 115; Lewenhaupt 1921, s. 98; Katajala
1990, s. 88. Katso myös Kepsu 1995, s. 110.
279 Syyskäräjät Porvoo 6.–8.12.1722 (bb22: 179, KA); Mäntylä 1994, s. 208.
280 Tammelin, Almanch på åhret 1717. Tosin Askolinia eli Askolaa ei poltetuksi mainittu. Virallisen
selonteon mukaan hänet oli tapettu. Sen sijaan varmasti polttamalla oli murhattu Thomas
Forsman. Relation. Denne relation inlemnades af Rådmännerne (ÅT 1804: 49). Vertaa Mäntylä
1994, s. 209, 219.
281 Esimerkiksi talvikäräjät Tenhola ja Kisko 19.–21.2.1722, kesäkäräjät Siuntio 18.–21.6.1722,
kesäkäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 26.–29.6.1722 (ll30: 16, 1097–1100, 1208, 1210, KA),
talvikäräjät Jämsä 15.–18.2.1724, kesäkäräjät Sääksmäki, Akaa ja Kalvola 1.–4.6.1724, kesäkäräjät
Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 1.–4.7.1724 (Sääksmäki3: 12, 143, 149, 159, 167, 241, HMA);
Soikkeli 1932, s. 58–59.
282 Koskimies 1962, s. 115.
283 Kuvaja 1999, s. 105. Tuolloista rosvousta kuvastaa hyvin se, että majuri Henrik Johan Schulmanin
kartanosta ja puustellista ryöstettiin pelloilta vuoden 1713 sato kokonaisuudessaan, aitoista 80
tynnyriä ruista, 14 tynnyriä ohraa, 12½ tynnyriä kauraa, 14 nautaa, 3 lammasta, 3 sikaa, 5
teurastetun naudan ruhoa ja rysät. Kesäkäräjät Valkeala 22.6.1722 (ii30: 117–118, KA).
284 Maaherra Clerck kuninkaalliselle majesteetille, Kalajoki tammikuussa 1714 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 8, RA). Katso myös Ylikangas 1973, s. 358–359.
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Olavinlinnasta Pohjanmaalle marssineet Tsekinin joukot pysähtyivät toviksi Asikkalaan. Lyhyessä ajassa Tsekinin sotilaat ehtivät hankkia kaikkea tarpeellista ja tarpeetonta, pääasiassa elintarvikkeita.285
Sota- eli paloverotuksen ja sotarosvouksen välillä ei ollut muuta eroa kuin se,
että sotaverosta armeijan korkein päällystö antoi julistuksensa. – Eikä maahan tallottu kansa niitä toisistaan erotellut. Sotasaaliin korjaamisessa sekä paloverojen ja
miehitysajan verojen keräämisessä väkivalta ja uhkailu näyttelivät perin keskeistä
osaa.286 Mynämäellä sotaveroa korjasivat loppuvuodesta 1713 lähtien majuri Kirill
Aleksejevits Anitskovin rakuunat. Käytännössä rakuunat kulkivat talosta taloon
keräten hopeoita ja muuta arvokasta ja tyhjentäen vartiotta jääneet talot irtaimistosta.287 Muutaman kerran kaupunkilaisten ja maalaisten vapaaehtoisesti tarjoamat paloverot tyydyttivät vihollisen hopean-, rahan- ja tavaranhimon. Niinpä Uudessakaarlepyyssä talvella 1714 rakuunat eivät ryhtyneet hirvittävimpiin veritekoihin ja silmittömiin kidutuksiin, kun kaupunkilaiset luovuttivat oma-aloitteisesti
kirkon- ja raastuvankellot, 2000 hopeataalaria, 200 kannua viinaa sekä 20 leiviskää
tupakkaa heille.288 Irtaimiston ja eläimien rosvoamista sekä orjien ottamista tai
tienvarsikylien polttamista lahja ei kuitenkaan estänyt.
Paloveroksi katsottiin ensi sijassa kirkkojen kellot ja kalleudet. Se oli luontevaa,
sillä kirkkojen rosvoamiseen venäläiset ryhtyivät yleensä hetimiten pitäjään saavuttuaan. Mikäli vainolainen sai kellot ja kalleudet haltuunsa suosiolla, säästettiin
kirkko, pappilat ja niiden ympäristö asukkaineen, mutta toisaalta rahvaan tuo epävirallinen palovero ani harvoin pelasti. Sitä paitsi venäläiset alkoivat pidellä väkeä
pahoin,289 mikäli seurakuntalaiset olivat ehtineet kätkeä kirkonkellot, koristeet ja
alttarivaatteet. Kruunupyyn Teerijärvellä muuan Carl kidutettiin hengiltä, kun hän
ei suostunut paljastamaan, minne kirkon kellot ja kalleudet oli kätketty.290 Eurajoella talonpojat taasen koettivat estää kirkkonsa rosvoamisen ja tuhoamisen, he
nousivat tapuliin ja alkoivat huonolla menestyksellä ammuskella ryöstöretkelle tulleita venäläisiä.291
Verojen keräämisessä noudatettiin samoja tapoja kuin ryöstöissä.292 Kun venäläinen upseeri tai aliupseeri tuli pyytämään muonitusta, kyse oli ehdottomasta käskystä, joka pantiin toimeen riippumatta siitä, jäikö taloon verottamisen jälkeen mitään.293 Sitä paitsi yleensä veronmaksajat hakattiin henkihieveriin, ja niskuroijat
hirtettiin siinä, missä ruotsalaisten partioiden kanssa yhteydenpidossa olleet tai venäläisestä vankeudesta paenneet: venäläinen verotus ja järjestyksenpito perustuivat
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Talvikäräjät Asikkala 30.–31.1.1724 (ee14: 323–324, KA).
Esimerkiksi kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 135–136).
Talvikäräjät Mynämäki 8.–17.1.1722 (kk35a: 18–20, KA).
Forshaell, NyCarleby Stad (ÅT 1784: 7); Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 21);
Lindeqvist 1919, s. 409.
Kesäkäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 30.6.–4.7.1724 (Sääksmäki3: 240–241, HMA);
Koskimies 1960, s. 664.
Talvikäräjät Kruunupyy 3.1.1723 (rr55: 65–57, KA).
Heino 1990, s. 432–435.
Talvikäräjät Lappväärtti 27.1.1722 (ss36: 65–67, 69–72, KA).
Esimerkiksi talvikäräjät Padasjoki ja Kuhmoinen 26.–28.1.1726, syyskäräjät Hauho ja Tuulos 21.–
25.11.1726 (ee18: 355, 553, KA).
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samalle periaatteelle eli tulelle ja miekalle.294 Hämäläinen talonpoika ei onnistunut
maksamaan miehittäjälle tammikuussa 1714 määrättyä paloveroa. Hämeenlinnan
komendantti Borjatinski vangitutti miehen poikineen ja piiskasi, jolloin isäntä
tarttui Borjatinskin hiuksiin. Seurauksena oli vielä ankarampi hakkaaminen, ja
muutamaa vuotta myöhemmin Borjatinskin seuraajan, komendantti Sasetskin
aloitteesta käytiin käräjätutkinta, jossa veroon kykenemätön mies tuomittiin 30
pariin raippoja (parissa kolme lyöntiä).295 Koska sotilasosastot verottivat väkivaltaisesti, verosotilaiden ilmestyminen paikkakunnalle merkitsi joukkopakoa metsiin
ja syöttien jättämistä sotilaille. Sysmäläinen säätyläinen Henrik Rehn jätti hevosensa erään talollisen hoidettavaksi ja lähetti myöhemmin miehensä hakemaan sitä takaisin. Rehnin miehet palasivat tyhjin käsin. Talonpoika oli paennut veroryssiä
muiden tavoin metsiin 1714, katsoi, ettei ollut turvassa hevosen kanssa, ja jätti hevosen siksi matkastaan. Sen venäläiset veivät.296
Miehitysvallan verotuksesta ja oikeudenkäytöstä huolehtivat sotilasurallaan tavanomaista julmemmiksi tunnetut upseerit. Komendanttien, joista erityisen raakoina pidettiin Vaasan komendantti Ivan Albedylliä (Abaldjov) ja Hämeenlinnan
komendantti Pjotr Sasetskia, apulaisina ja osin itsenäisesti verotusta hoitivat majureiden ja kapteenien johtamat tutkinto-, veronkeruu- ja rankaisuosastot. Hämeessä
verotusosastoja johti majuri Martakov, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla kenraalimajuri Tsekinin suojista Suomeen jäänyt kasakkamajuri Kirill Anitskov, jota
kansa piti myös kreivi Gustaf Otto Douglasin apulaismaaherrana.297 Oulussa valtaa pitivät muita barbaarisemmat kasakkakapteenit ja –majurit; siellä kannuksensa
hankki muun muassa Vaasan komendantiksi myöhemmin kohonnut majuri
Abaldjov.298 Veronkanto- eli toimitusupseereista Anitskov ja Martakov olivat olleet
laatimassa jo vuonna 1713 vajavaista manttaaliluetteloa eteläisen Suomen alueelta;299 tarkoituksena oli järjestää miehitysarmeijan huolto pysyvälle pohjalle, mutta
levottomuudet, miesvahvuuden lisääminen ja hävitysoperaatiot hidastivat järjestelmällisempään verotukseen siirtymistä vuosilla ja pitelivät verotuksen väkivaltaan perustuvana, ja veroluetteloiden laatiminen sekä paikalliset verotustoimet sälytettiin sopivasti pappien harteille. Verotukset ohjakset pysyivät kuitenkin tiukasti
verotus- ja toimitusupseereiden käsissä. Näiden johtamat sotilasosastot olivat viimeistään talvesta 1714 lähtien vuosikausia pysyvä ja epätoivottu osa eteläsuomalaisten arkea.300 Samankaltaista oli elämänmeno Savossa, missä komendanttien

294 Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss25: 115, KA); Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT
1789: 51), yksi hirtetyistä oli Joosef Stenbäckin 25-vuotias veli Sigfrid. Haudattujen luettelot
Ilmajoki 1716.
295 Kesäkäräjät Padasjoki ja Kuhmoinen 1726 (ee18: 430, KA).
296 Syyskäräjät Sysmä ja Hartola 10.–14.12.1723 (ee13: 644–647, KA).
297 Talvikäräjät Pöytyä, Yläne Paattinen, Aura ja Vahto 19.–22.2.1722, kesäkäräjät Pöytyä, Yläne,
Paattinen, Aura ja Vahto 19.6.1722 (kk34: 151–152, 192, KA).
298 Turun kenraalikuvernöörikunnan pääkirjat 1717–1718, 1719, 1720I (7061: 33, 36, 42, 48, 54; 7064:
7, 9, 69–71; 7070: 55–59, 77–79, KA). Näistä Anitskov tunnettiin laajalti. Hän oli johtanut kesällä
1714 tiedustelu- ja hävityspartioita Etelä-Pohjanmaalla. Myöhemmin hänen tehtävänään oli
muun muassa Ahvenanmaan kongressin rakennustarpeiden hankkiminen. Katso Lindeqvist 1896,
s. 707–708.
299 Kuvaja 1999, s.114.
300 Talvikäräjät Inkoo 1.–3.3.1722 (ll30: 173, KA).
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alaiset upseerit ilmestyivät osastoineen pitäjiin ja ilmoittivat paikallisviranomaisille
veromäärän. Nämä hoitivat vaaditun erän sotilaille, jotka puolestaan huolehtivat
siitä, että vero kulkeutui Savonlinnaan.301
Veronkannon valvonta – silloinkin, kun oloja yritettiin normalisoida – kuului
pitkään sotilaiden tehtäviin. Vuodesta 1717 lähtien Suomen kuvernementti eli kenraalikuvernöörikunta jaettiin useisiin piirikuntiin (Turku, Pori, Helsinki, Hämeenlinna ja Vaasa). Kullakin oli kansliansa ja kamarinsa ja niiden alaisuudessa työskenteli suomalaisia vouteja ja veronkantomiehiä. Silti verojen korjaamisessa sotilasosastoilla oli edelleen keskeinen asema. Niinpä kesällä 1717 Anitskoville alistettiin
kolmen upseerin, kapteeni Jelaginin, kapteeni Lossakovin ja luutnantti Bulaninin
verotuskomppaniat. Jelaginin lähes 70-päinen osasto keräsi veroja Ylä-Satakunnassa (Keuruu, Ruovesi, Orivesi, Kuorevesi, Pirkkala, Messukylä, Lempäälä, Karkku,
Mouhijärvi, Kangasala, Vesilahti), luutnantti Bulaninin 60 miehen osasto Ala-Satakunnassa (Kokemäki, Harjavalta, Eura, Köyliö, Pyhämaa, Rauma, Lappi, Punkalaidun, Merikarvia) ja kapteeni Lossakovin 31 rakuunaa Uudellamaalla (Helsinki, Espoo, Siuntio, Kirkkonummi, Vihti, Pusula, Nummi, Lohja, Pohja, Karjalohja, Karjaa, Tenhola, Inkoo). Osastot olivat Golitsynin sotahallinnon alaisia, vaikka jatkossa
niitä kenraalikuvernementin siviilihallinnon johtajana Douglas paimensikin.302 Ja
mikä merkittävintä, siirtyminen siviilihallintoon 1717 lisäsi verotusosastojen miesvahvuutta eikä piirijakojakaan enää noudatettu orjallisesti. Kun Douglasin päähän
pälkähti kerätä tiettyjä veroja tietyltä alueelta, hän ilmoitti siitä jollekin verotusupseerille. Niinpä osastot liikkuivat milloin missäkin, muun muassa Bulaninin partio
loisrahoja kokoamassa 1717 Uudellamaalla.303
Talvella 1718 majuri Anitskov komensi luutnantista, 99 rakuunasta ja 30 kasakasta koostunutta veronkanto-osastoa, kapteeni Jelaginin komennossa oli vänrikki,
60 rakuunaa ja kymmenen kasakkaa, kapteeni Lossakovin komennossa majoitusmestari, 50 rakuunaa ja kuusi kasakkaa, luutnantti Jelaginin alaisuudessa kaksi majoitusmestaria, 41 rakuunaa ja neljä kasakkaa sekä luutnantti Bulaninin komennossa 61 rakuunaa ja 25 kasakkaa.304 Sota oli huomattava taloudellinen toimenpide,
sillä Turun, Porin, Helsingin ja Hämeenlinnan piirikuntien verojenkeruuta suojelemaan ja keruun onnistumista valvomaan uhrattiin yli kymmenen upseeria ja
aliupseeria ja lähes neljäsataa sotilasta. Majuri Martakov vapautui verotustehtävästään varsinaisen veronkeruun osalta. Sen sijaan hänen komppaniallaan säilyi kaksi
tärkeää verotukseen kiinteästi liittyvää tehtävää, toisaalta pakko-ottojen eli väkivaltaisten ryöstöjen ja toisaalta rankaisemisten eli kylien polttamisten toimeenpanot.305
Maaseudulle levittäytynyt vihollinen vei kaiken.306 Putipuhtaaksi ryöstäminen
merkitsi sitä, ettei taloihin jäänyt yhtikäs mitään.307 Esimerkiksi jo vuonna 1703
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Esimerkiksi talvikäräjät Rantasalmi 29.–31.1.1722 (oo25: 80–81, KA).
Maaherra Douglasin kirjeet 29.6.1717 (7080, KA).
Talvikäräjät Inkoo 1.–3.3.1722 (ll30: 205, KA).
Kamarikollegion muistutukset Turun kenraalikuvernöörikunnan tilejä vastaan 1717–1718.
Joakim Schmidefeldt, Pietari 4.6.1719, 4.3.1720 (7062: 154, KA).
305 Esimerkiksi kesäkäräjät Padasjoki ja Kuhmoinen 24.–25.5.1723 (ee13: 84, KA).
306 Esimerkiksi kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 135–136).
307 Esimerkiksi talvikäräjät Lappväärtti 27.1.1722 (ss36: 69–70, KA); talvikäräjät Uusikaarlepyy
18.2.1723 (ss37: 199, KA).
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Sakkolassa Reinholt Åkessonin vuokratalonpoika Juho Paksu väitti, että hänen talonsa – kuten muutkin noilla sijoilla – oli rosvottu kahden vihollishyökkäyksen yhteydessä typötyhjäksi ja tärvelty jotakuinkin elinkelvottomaksi.308 Niinpä ihmiset
eivät tehneet suurempaa eroa pakkoverottaneiden ja omaa sotasaalistaan kasvattaneiden venäläisten välillä. Espoossa, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa venäläiskomppaniat vuonna 1713 sekä eversti Mannsteinin komentamat joukot syksyllä 1713 ja keväällä 1714 Sääksmäellä ja Urjalassa verottelivat ja rosvosivat sikäläisiltä omaisuutta, vaatteita ja eläimiä niin, että useiden talojen väen täytyi lähteä
kerjuulle.309 Yksinomaan Kalvolassa eräästä kartanosta venäläiset veivät kuusi hevosta, neljä härkää ja neljätoista tynnyriä ohraa.310 Lohjan Kirkniemen kartanosta
1713 koottu saalis oli suurempi, mutta täältä oli helppo lastata saalis suoraan laivoihin. Venäläisten käynnin jälkeen kartano oli kolmea hevosta, kahtatoista härkää,
26 lypsävää lehmää, kolmea sonnia, seitsemää hiehoa, 65 lammasta, 15 sikaa ja 20
porsasta köyhempi.311 Samalla tavalla kävi Siuntiossa Myransin rannikkokylän
Hans Hinderssonin rusthollille. Sieltä ryöstettiin viisi hevosta, neljä härkää, seitsemät kärryt, 15 sikaa, porsaita sekä vuodevaatteet. Hansin menetystä täydensi vielä
se, että Lohjansaareen metsiin kätketyt päällysviitatkin joutuivat vihollisille.312
Missään ei oltu turvassa. Karjaalta Ruotsiin koettanut Clas Matsson tuli vaimonsa kanssa merellä kaleerilaivaston yllättämäksi. Merimiehet varastivat kaiken
omaisuuden ja vaatteet, joten Clasin piti sittemmin kerjätä elantonsa housuttomana pelkkä jakku päällään. Vielä niukemmalla vaatetuksella sai tulla toimeen karjaalainen nainen. Vihollisen sieppaamalta naiselta vietiin kaikki tavarat ja vaatteet lukuun ottamatta kenkäparia.313 Samankaltainen oli meno Hämeessä ja Ylä-Satakunnassa syksyllä 1713 ja keväällä 1714.314
Yksi ryöstö ei riittänyt. Se huomattiin Vihdissä ja Pusulassa. Kun venäläiset valloittivat Helsingin ja asettuivat Helsingin pitäjään ja Espooseen, he lähettivät ensimmäisen osaston heti kesällä Vihtiin polttamaan ja rosvoamaan. Sodankäyntitapojaan
kunnioittaen venäläiset pysähtyivät havaitessaan Suomen armeijan joukko-osaston
Vihtijoen pohjoispuolella. Taisteluja ei käyty, mutta sen sijaan Vihdin pappilan läheiset kylät, Niuhala, Vähäkylä, Tarttila, Oravala ja Kakkola ryöstettiin. Työn tehtyään
vihollisosasto vetäytyi Palojärvelle, jota se tuhosi ja rosvosi kolmen vuorokauden
ajan. Kahdeksan päivän kuluttua toinen venäläisjoukko tuli Vihtiin ja ryösti
typötyhjiksi kirkonkylän itäpuoliset kylät, Enäjärven, Vanhalan ja Sippoon. Väki pakeni Somerolle eikä ehtinyt juuri ottaa omaisuutta – etenkään karjaa – mukaansa.
Kolmannen kerran vihollinen iski lokakuussa. Tuolloin 3000 miehen vahvuinen armeija hyökkäsi ja ryösti väen piileskellessä metsissä lähes kaikki Vihdin ja Pusulan
vielä putsaamatta jättämänsä kylät paitsi Vihtijärveä. Keskuksenaan venäläiset pitivät

308 Syyskäräjät Rautu, Sakkola ja Pyhäjärvi 14.–19.12.1703 (gg22: 186–188, KA).
309 Kylvö- ja karjaveroluettelot 1719 (7067: 334–353, 355–359, 370–373, 545–547, 549, 551, 553–554,
560–561, KA); kesäkäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 29.6.1722 (8170, KA).
310 Kesäkäräjät Sääksmäki, Akaa ja Kalvola 1.–4.6.1724 (Sääksmäki3: 159, HMA).
311 Kesäkäräjät Lohja 1.–5.6.1725 (ll34: 622, KA).
312 Kesäkäräjät Siuntio 10.7.1725 (ll34: 795, KA).
313 Anthoni 1925, s. 95.
314 Talvikäräjät Hämeenkyrö ja Ikaalinen 6.–8.3.1722, Pirkkala ja Messukylä 12.–14.3.1722, Kangasala, Kuhmalahti ja Pälkäne 16.–19.3.1722 (nn31: 158, 178, 189, 209, KA).
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Härkälää ja ryöstöä kesti kolme päivää. Venäläiset löysivät piileskelijöitä ja pahoinpitelivät näitä, tuhosivat rakennuksia, rikkoivat ovia vieden kaiken, minkä katsoivat
jonkin arvoiseksi ja jaksoivat kantaa. Loput tavarat venäläiset heittivät maahan hevosten tallottaviksi ja joukkojen jälkeen paikalle sattuneiden suomalaisvorojen pihistettäviksi. Neljännen kerran viholliset iskivät Simon Juudaksen päivänä lokakuun lopulla, kun ensilumi oli satanut ja peitti maan. 2000 miehen armeija löysi helposti
erämaihin paenneet ihmiset sekä hakaten ja kiduttaen otti tavarat ja eläimet. Neljännen ryöstöretken jälkeen Vihdissä ja Pusulassa ei enää ollut mitään rosvottavaksi kelpaavaa; venäläiset olivat vieneet kaikki kalut, arvoesineet, hevoset, karjan ja viljan.315
Vihollinen onnistui ryöstämään nopeasti päivässä tai viikossa kaiken, mikäli oli
uskominen maaherra Clerckin Raahessa kuulustelemaa pormestari Herman Rossia. Paitsi, että vainolainen oli Kyrön taistelun jälkeen tuhonnut Pohjanmaan rantatien kylät, se oli rosvonnut Vaasasta kirkon- ja raastuvankellot, ottanut vangeikseen miehiä, naisia ja lapsia sekä oli vienyt mennessään kaikki hevoset ja suurimman osan nautakarjasta. Ne, jotka vihollinen päätti säästää, joutuivat armottoman
kidutuksen uhreiksi. Venäläiset käyttivät koko tuntemansa barbaarisen kiduttamisen repertoaaria selvittäessään, minne ihmiset olivat kätkeneet tavaransa.316 Ahneille rosvojoukoille kelpasikin kaikki. Ulvilan Vanhassakylässä 1715 eräältä vaimoihmiseltä anastettiin tämän ainoa pata.317 Jepualta eräästä talosta vietiin 1716
naisen omistama viinapannu, tosin sen venäläisille luovutti talon isäntä päästäkseen itse pälkähästä.318 Pälkäneellä, Hattulassa, Lehijärvellä ja Längelmäen eteläosissa vainolainen ryösti useista taloista kaiken omaisuuden sirppejä ja viikatteita
myöten.319 Pohjois-Suomen valloitusta Pohjanmaalta vetäytyneet joukot juhlistivat
Viipuriin marssiessaan. Aina kun joukot jonnekin leiriytyivät, sotilaat tyhjensivät
turmellen taloja ja aittoja. Laukaan Puuppolassa Niilo Matinpojalta venäläiset veivät hakaten kaksi hevosta, kaksi sikaa, kaksi lammasta, leiviskän kuparia, päällysviitan, kymmenen tynnyriä ruista, kaksi tynnyriä ohraa, seitsemän kirvestä ja kolme leikkuurautaa.320 Tällä kertaa rahvas kuitenkin säästyi, koska se ehti kaikota
joukkojen edeltä erämaihin.321 Savon rahvas tunsi hyvin vainolaisen tavat, sillä
ryöstöaalto oli jo kolmas mittavampi paitsi Viipurin valloituksen aikaisia ja jälkeisiä yksittäisiä rosvo- ja hävitysretkiä. Ensimmäinen sijoittui ensimmäisen hyökkäyksen yhteyteen 1713, toinen Savonlinnan valtaamiseen 1714, ja rosvousta jatkettiin määrätietoisesti vielä 1716 erityisesti säätyläisten omistuksilla.322

315 Kesäkäräjät Vihti ja Pusula 23.6.1724 (8170, KA).
316 Maaherra Clerck kuninkaalliselle majesteetille, Raahe 5.3, 2.4.1714 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 8, RA).
317 Kesäkäräjät Ulvila ja Merikarvia 11.–13.7.1719 (mm50: 16, KA).
318 Syyskäräjät Uusikaarlepyy 6.11.1721 (ss35: 53, KA).
319 Kesäkäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 30.6.–4.7.1724, talvikäräjät Hattula ja Lehijärvi
11.1.1726, talvikäräjät Längelmäki ja Keuruu 21.1.1726, (Sääksmäki3: 240–241, 286–295, 312, HMA).
320 Syyskäräjät Laukaa 13.–15.9.1725 (8169, KA).
321 Esimerkiksi talvikäräjät Kuopio 12.–15.2.1722 (oo25: 110–111, 126–133, KA).
322 Esimerkiksi talvikäräjät Kuopio 12.–15.2.1722 (oo25: 126–133, KA), kesäkäräjät Sääminki 8.–
9.7.1723, syyskäräjät Sulkava 29.–31.101723 (oo26: 388–390, 588–589, KA), talvikäräjät Sulkava ja
Puumala 27.–29.2.1724, kesäkäräjät Sulkava ja Puumala 11.–16.5.1724 (oo27: 122, 181–182, KA),
talvikäräjät Rantasalmi 18.–121.1725 (oo28: 32, KA), talvikäräjät Leppävirta 4.–8.2.1726,
talvikäräjät Sääminki ja Kerimäki 14.–17.2.1726 (oo29: 77, 82, 88–90, 92–94, 114–115, 120, KA).
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Sitä paitsi ryöstelyn kohteiksi joutui jokseenkin jokainen; esimerkiksi iiläiset
kertoivat vuonna 1718, että pitäjän taloista 240 oli ryöstetty putipuhtaiksi ja näistä
vain joka neljäs oli säästynyt tuhkaksi polttamiselta.323 Pohjanmaalla rosvotut ja
hävitetyt talot muuttuivat elinkelvottomiksi,324 paljolti siksi, ettei ihmisille jätetty
ravinnonhiventäkään. Isossakyrössä, missä kasakat vastasivat ryöstelystä,325 muuan
talo tyhjennettiin niin täydellisesti, ettei emäntä kyennyt enää ruokkimaan huonekuntaansa.326 Kalajoen Pohjankylässä Mikko Marttilan talosta rosvottiin ruoka
niin tyysten, että isäntä itse kuoli nälkään 1715.327 Monet muut taasen joutuivat
jättämään kotinsa nälän takia. He lähtivät etsimään elatusta Savosta tai Turun seudulta, ja toiset yrittivät selvitä myymällä lainattua omaisuutta. Esimerkiksi iiläinen
Erkki Tasanen myi lainahärkänsä toiselle iiläiselle isännälle saadakseen rahaa ruokaan, koska oli venäläisten rosvouksessa pahoin köyhtynyt.328

Omaisuuden kätkeminen
ja menettäminen
Sodan alusta alkaen oli käynyt selväksi, että vihollinen oli tullut ryöstöretkelle.
Välttyäkseen omaisuutensa menettämiseltä ihmisillä oli oikeastaan kaksi vaihtoehtoa: oli koottava omaisuus kuormaksi ja paettava niine hyvineen tai oli kätkettävä
omaisuus siltä osin kuin se oli mahdollista. Ensimmäiseen vaihtoehtoon turvautuivat säätyläiset ja erityisesti kauppiaat. He yrittivät ottaa omaisuutensa mukaan,
kun he lähtivät karkumatkalle. Tosin monen pakolaisen kävi huonosti, sillä vainolaisen lähestyessä raskaimmista kuormista oli luovuttava.329 Kaikilla – etenkään
maasta elävällä kansalla – ei pakenemiseen ollut samanlaisia mahdollisuuksia tai
halua. Sen tähden ihmiset olivat yrittäneet kätkeä rahojaan, hopeaesineitään, kalujaan ja kankaitaan sekä elintarvikkeita maahan.330 Karkussa muuan nainen piilotti
useita vaatekertoja käsittäneen omaisuutensa kotikylän viereisen mäen rinteellä sijainneen kiven alle. Venäläiset eivät jättäneet kääntämättä kiveäkään. Kun nainen
palasi kätkölleen venäläisten mentyä, vaatteet ja kankaat olivat kadonneet.331
Kätkemätön omaisuus ja kaitsemattomaksi äkkipaon aikana jäänyt karja olivat
viholliselle helppoa saalista.332 Piikkiön ja Maskun kihlakuntien alueella syksyllä
323 Iin katekismuskuulustelu 1718 (Murman 865, s. 34); Rovastintarkastus Ii 3.8.1718 (Lempiäinen
1973, s. 41); Halila 1984, s. 53–54.
324 Esimerkiksi talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1723 (rr55: 830, 837–840, 842–843, KA).
325 Talvikäräjät Isokyrö 4.2.1723 (ss37: 103–104, KA).
326 Syyskäräjät Isokyrö 15.10.1725 (ss39: 770, KA).
327 Talvikäräjät Kalajoki 23.1.1723 (rr55: 516, KA).
328 Kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.7.1720 (rr52: 212–214, KA).
329 Esimerkiksi Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 51). Katso myös Juslenius, De
miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 118–119).
330 Kesä- ja syyskäräjät Rautu, Sakkola ja Pyhäjärvi 1.–7.12.1708 (gg26: 167, KA), syyskäräjät Pyhtää,
Lapinjärvi ja Kymi 28.–30.10.1723 (ii32: 696, KA), kesäkäräjät Säkkijärvi, Luumäki ja Valkeala 28.–
30.5.1724 (ii33: 96, KA), kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 135).
331 Talvikäräjät Karkku ja Mouhijärvi 29.1.–1.2.1723 (nn32: 1–2, KA).
332 Syyskäräjät Tiurala ja Kurkijoki 1.–11.12.1703 (gg22: 164–165, KA); kesä- ja syyskäräjät Sortavala
25.–28.9.1707 (gg25b: 191–193, KA), syyskäräjät Luumäki, Valkeala ja Säkkijärvi 7.–9.11.1724
(ii22: 250, KA); Kuujo 1963, s. 207–209; Kuujo 1970, s. 59; Toivanen 1979, s. 320–321.
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1713 useiden kylien väki piileskeli metsissä hyvinkin kahden viikon ajan, vaikka
venäläiset viettivät kullakin kulmakunnalla vain muutamia päiviä. Liedossa eräs
isäntä menetti 30 tynnyriä viljaa ja karjansa, kun venäläiset tyhjensivät taloihin,
karjasuojiin ja aittoihin jäänyttä omaisuutta.333 Tosin oli niin, että pahimman ryöstelyn ja sotaverottelun aikana 1713–1715 isännät jättivät taloihinsa syöteiksi hevosia ja karjaa – etenkin, kun elukat eivät olleet omia.334 Lohjalla upseeri uskoi Ojamon rusthollin omaisuuden palvelijalleen. Mies kuitenkin petti luottamuksen säikähtäessään eteneviä sotajoukkoja ja paetessaan niiden edeltä. Niinpä venäläiset
rosvosivat kartanon aitat.335 Iissä vihollisen hyökättyä Vakkuriin isäntä pakeni
metsään ja emäntä piiloutui saunaan. Saunan luukusta emäntä seurasi rakuunoiden liikkeitä pihamaalla ja uskalsi livahtaa metsään miehensä luokse vasta, kun rakuunat hiihtivät tiehensä. Yön metsässä piileskeltyään pariskunta palasi kotiin ja
huomasi heti, että porstuan suuren kirstun lukko oli lyöty rikki ja että kirstussa ei
ollut enää muuta kuin vanha virsikirja.336
Inkoo asukkaat ajoivat karjansa metsiin antaen niiden juosta vapaana, pitivät
muutamia elukoita mukanaan tai jättivät karjansa niityille ja karjasuojiin. Vain
muutama elukka säästyi. Västankvarnin Mats Claessonin karja juoksi villinä metsässä ja osa siitä pelastui, Marsin Jakob Jönssonin karjasta pelastui metsässä pari
nautaa ja Bollstadin kartanon suuresta laumasta palasi takaisin ainoastaan yksi lehmä, joka sittemmin luovutettiin renkivoudille. Useimmiten pelastuneet eläimet
ryöstettiin tai verotettiin seuraavan talven kuluessa, taikka sitten ne kuolivat karjaruttoihin ja muihin tauteihin. Backan Carl Dråsa, Henrik Grefwus (Greus) ja Sven
Grefwus menettivät pääosan hevosistaan ja karjastaan 1713, mutta pelastuneet kolme lehmää ja kymmenen nautaa jäivät rosvojoukkojen käsiin talvella 1714. Mossabölen Henrik Anderssonilta ryöstettiin 1713 kaikki eläimet, mutta Jävursbölen
Hans antoi Henrikin pienokaiselle – kummina nähtävästi – yhden lehmän. Se
ryöstettiin ja teurastettiin parin viikon kuluttua.
Noin 60 inkoolaista talonpoikaa menetti yli sata hevosta, lähes 200 härkää ja
sonnia, yli 600 lehmää ja nautaa paitsi vasikoita, joiden luvusta tuskin kukaan oli
selvillä, yli sata sikaa ja vähintään tuhat lammasta. Ratsujen, vetojuhtien ja lypsy- ja
lihakarjan lisäksi enimmät talonpojista menettivät satonsa, viljavarastonsa, työkalunsa, veneensä, nuottansa ja verkkonsa. Laivaston merimiehet veivät kaiken, koska
he saattoivat lastata eläimet ja tavaran kaleereihin, mutta sen sijaan jalkaväki ei
kyennyt ottamaan mukaansa aivan kaikkea. Moran Anders Mang ohjasi perheensä,
karjansa ja hevosensa Malmiin. Sinne vihollinen löysi, vei viisi hevosta, kuusi härkää, kaksitoista lehmää, nautoja, sikoja ja vuohia, riisui Andersin vaimon alastomaksi ryöväten kaikki vaatteet sekä kotitaloon jätetyt päällys- ja vuodevaatteet, 30
tynnyriä ruista, kymmenen tynnyriä ohraa, heinät, kalastusvälineet ja nahat.
Helpoimman saaliin viholliset keräsivät sieltä, minne ihmiset olivat kokoontuneet karjoineen, ja sieltä, minne väki oli ajanut karjansa (Fagervikin niemenkärki ja
Bollstadin kartano). Vihollinen tarvitsi ryöstämiseen ainoastaan hetken ja vei vaat-

333
334
335
336

Laamanninoikeus Piikkiön ja Halikon kihlakunnat 4.–5.3.1723 (öö18: 188–193, KA).
Esimerkiksi syyskäräjät Sysmä ja Hartola 10.–14.12.1723 (ee13: 644–647, KA).
Neovius 1910b, s. 28.
Talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi 8.–13.3.1725 (rr57: 1387–1388, KA).
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teetkin ihmisten päältä. Torpin Johan Jönssonin vaimo makasi lapsivuoteessa, kun
vihollinen hyökkäsi Inkooseen. Muut kyläläiset pakenivat metsiin kannettuaan
naisen ensin metsässä sijainneeseen latoon. Sinne venäläiset osuivat kahdesti ja
vangitsivat kummallakin kerralla. Kun muuta rosvottavaa ei ollut, he veivät naiselta kenkiä lukuun ottamatta kaikki vaatteet ennen kuin hänet vapautettiin pienokaisensa kanssa. Naapurikylässä Mats Clemetsson piiloutui perheineen metsään,
jonne viholliset seurasivat jälkiä. Miehen luikkiessa syvemmälle metsään vaimo jäi
venäläisten käsiin. Koska karja oli jätetty kylään eikä ryöstettävää ollut, naiselta
vietiin vaatteet.337
Samanlainen meno vallitsi kaikkialla Etelä-Suomessa. Eläimiä lastattiin laivoihin tai teurastettiin kenttäleireissä vuosien 1713–1714 ajan. Ryöstö kasvoi sellaisiin
mittoihin, että paikoitellen rannikolla eteläsuomalaiset tekivät kesällä 1714 ratkaisunsa: he pakenivat Ruotsiin turvaan väkivaltaa ja etsimään leipää.338 Hämeenlinnaan tunkeutuneet joukot rosvosivat sen, mitä muualle kaikonneet ihmiset olivat
jälkeensä jättäneet. Sen he tekivät kaikessa rauhassa ja siirtyivät sitten ryöstelemään
ja pahoinpitelemään ympäristökylien asukkaita.339
Näissä olosuhteissa vaikutti parhaalta piilottaa omaisuus mahdollisimman
nuukasti ja hyvin. Toisten kätköt käsittivät omaisuuksia,340 kun taas toiset hautasivat maahan säälittävän vähäisiksi käyneitä elintarvikkeitaan. Impilahdella muuan nainen kaivoi maahan juuri ennen vihollisen hyökkäystä tynnyrillisen kaalia.341
Temmesläinen Tuomas Antinpoika Toppi kaivoi 1717 maahan 30 kappaa viljaa,
mutta ne joutuivat venäläisille, kun nämä piinasivat Iisakki Kärsämän paljastamaan kätköpaikan.342 Maahan kätkettiin elintarvikkeiden ohella muitakin maa- ja
metsätalouden tuotteita. Pietarsaarelainen Hans Knutsson katsoi jopa tarpeelliseksi haudata Purmoon kahdeksan tynnyriä tervaa, ja samoin teki juhannuksena 1715
vainolaista Ruotsiin paennut pensalalainen Anders Simonsson.343 Jos terva olikin
arvokasta kauppatavaraa, muuttui se vuonna 1716 elintärkeäksi hyödykkeeksi, kun
venäläiset määräsivät, että kunkin manttaalin piti toimittaa vuosittain kaksi tynnyriä tervaa Turkuun kaleerilaivaston tarpeisiin – piilotuspuuhiin tottuneet alkoivat
siten kätkeä tavaraa ja ruokaa myös suomalaisilta kohtalontovereiltaan.344
Pappien omaisuudet olivat ennen miehitystä huomattavia, mutta monin paikoin ne kaventuivat venäläisvallan aikana lähes olemattomiksi. Närpiössä kappalainen hautasi useisiin kirstuihin sullomansa tavarat toiseen paikkaan ja 30 tynnyriä

337 Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA). Katso myös Anthoni 1925, s. 96–97.
338 Esimerkiksi syyskäräjät Paimio 26.–28.9.1722, talvikäräjät Piikkiö ja Kaarina 2.–5.10.1722(cc40:
11–12, 26–27, KA), talvikäräjät Kemiön saaristo 21.–25.2.1723, syyskäräjät Piikkiö ja Kaarina 7.–
9.2.1723 (cc41: 11–19, 28, 513–516, KA), talvikäräjät Halikko ja Uskela 3.–6.6.1724 (cc42: 445–
448, KA), talvikäräjät Paimio 1.–3.4.1725 (cc43: 77, 79–80, KA).
339 Talvikäräjät Hattula ja Lehijärvi 11.1.1726, Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 1.3.1726 (Sääksmäki2:
295–, 343–, HMA); Kuvaja 1999, s. 114, 117–118; Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Hattula ja Vanaja
(7067: 528–529, 535–537, KA).
340 Ranta 1990, s. 403.
341 Kuujo 1963, s. 209.
342 Kesä- ja syyskäräjät Liminka 3.–5.8.1720 (rr52: 391–392, KA).
343 Syyskäräjät Pietarsaari 30.10.1721, Uusikaarlepyy 6.11.1721 (ss35: 2–3, 75, KA).
344 Esimerkiksi talvikäräjät Tyrvää 26.–28.2.1722 (nn31: 102, KA), kesäkäräjät Rantasalmi 6.–
11.7.1722 (oo25: 387–389, KA). Katso Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 51).
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viljaa meren rannalla sijaitsevaan aittaan; noin 10 000 kuparitaalarin arvoinen
omaisuus joutui Petolahteen leiriytyneen vihollisen käsiin paitsi yhtä viljatynnyriä,
jonka sisällön nälkiintynyt rahvas pisti poskeensa.345 Rikkaat talonpojat köyhtyivät
siinä missä vauraat papitkin. Muutamien talonpoikienkin kätköissä oli paljon rahaa ja suuria määriä arvotavaraa. Esimerkiksi melkoisen omaisuuden metsään kätki neljässä kirstussa isokyröläinen talollispariskunta talvella 1714 vähän ennen Kyrön taistelua: kirstuissa oli muun muassa yhdeksän hopeasormusta, useampia
hopealusikoita, hopeasormustin, hopeapikari, kaksi hopeatarjotinta, rahaa (osa
kuparilanteista kuului nimismies Isak Gumselle), liivit, seitsemän nahkahattua,
kaksi mekkoa, messinkiset kynttilänjalka ja kynttiläsakset, kaksi tinaputelia, säämiskäpusero, musta jakku, kolme paitaa, 20 kyynärää palttinaa, pöytäliina, serviettejä, naisten myssy, mekkoja ja muuta vaatetta, elintarvikkeita, silakkaa ja jauhoja.346 Vastaavasti eräs iiläismies piilotti maahan rasian, jossa oli muun muassa useita hopeasormuksia,347 ja Oulunsalossa Muikun isäntä kaivoi maahan 1716 omaisuutensa, joka arvioitiin tuhanneksi kuparitaalariksi.348 Svartbäckin Erik Andersson ei ehtinyt piilottaa 1710 Tallinnasta myötäjäisinä saamaansa omaisuutta, kun
meriryssät hyökkäsivät Inkooseen äkkiarvaamatta ja yllättivät rannikon asukkaat.
Koko myötäjäisomaisuus oli mennyttä kalua. Kaleereihin katosivat viinapannu,
suuri kuparikattila, pienempi kuparikattila, kuusi messinkikattilaa, kaksitoista tinavatia, kolme suurta tinamaljaa, kuusi täkkiä, kolme röijyä, 18 hienoa ja 18 karkeampaa lakanaa, kolme höyhenpatjaa, kaksitoista tyynyä, lehmä ja päällysvaatteet.349
Tavallisesti kätköissä oli vähemmän tavaroita, mutta tällöin kätkemispuuhiin
ryhdyttiin viime hetkellä ja piilopaikat olivat helposti havaittavissa. Maalahdella
Markus Mattlar kaivoi appensa Johan Matssonin kanssa talon läheiseen metsään
syksyllä 1713 kirstun, jossa oli muun muassa kangastavaraa,350 ja samoin vaatteensa, kankaansa ja vähät kalunsa metsäaittaan piilotti talvella 1716 pietarsaarelainen
leski Elisabet Andersdotter.351 Isossakyrössä Isonkylän Marja Martintytär piilotti
syksyllä 1714 omaisuutensa niin huonosti, että venäläiset helposti löysivät 1½ tynnyriä herneitä, pyssyn, kahdet kengät ja sukat, kuusi vakkaa leipää, säämiskäpöksyt, kahdet hanskat, naisten vaatekerran ja muita kaluja.352 Kerimäellä talollinen
Matti Nousiainen rakensi sankkametsäiseen saareen aitan, jonne piilotti sukulaistensa kanssa talvella 1714 omaisuuttaan. Nousiaisen kätkö käsitti jonkin verran
hopeaa, rahaa ja vaatteita. Ne katosivat kesään tultaessa, mutta erään sukulaismiehen omaisuus säästyi, mikä ihmetytti talollista.353 Viime hetkellä omaisuutensa piilottamiseen ryhtyneiden omaisuus päättyi useimmiten vihollisen vatsaan tai säk-

345 Syyskäräjät Närpiö 17.9.1725 (ss39: 627–633, KA); talvikäräjät Närpiö 11.3.1728 (ss42: 397, 399–
400, 405–407, KA).
346 Syyskäräjät Isokyrö 27.11.1721 (ss35: 232–235, KA).
347 Ylimääräiset käräjät Ii ja Pudasjärvi 19.–21.8.1717 (rr50: 124–127, KA).
348 Hiltunen 1987, s. 115.
349 Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
350 Talvikäräjät Maalahti 16.1.1723 (ss37: 7, KA).
351 Syyskäräjät Pietarsaari 30.10.1721 (ss35: 13, KA).
352 Syyskäräjät Isokyrö 27.11.1721 (ss35: 235–236, KA).
353 Talvikäräjät Sääminki ja Kerimäki 7.–103.1727 (oo30: 223, KA).
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kiin. Näin kävi varsinkin porvareiden paetessaan talonpoikien haltuun uskomille
omaisuuksille.354 Sotkamossa Erkki Sirri kätki ohriaan metsään samaan aikaan,
kun vihollinen piiritti Kajaania. Piirittäjistä irronnut osasto eksyi Sotkamoon ja
löysi Sirrin pahanpäivän varaston.355 Lapualla Haapakosken Simo Antinpoika
peitteli syksyllä 1714 seitsemän tynnyriä rukiita, kuusi kappaa hamppua, paidan ja
naudanlavan sudenkuoppaan.356 Lapuan Hannukselassa Piritta Mikontytär hätäpäissään kätki miehensä nahkatakin porstuan lattian alle.357
Kruunupyyssä vainolaisen rosvontavat tuntenut varakas mylläri Mats Mickelsson kaivoi pahimman varalle maahan pellon kulmaan syksyllä 1714 tynnyrillisen
jauhoja ja muuta tavaraa.358 Sen sijaan Lappajärven Savonkylässä Paavo Iisakinpoika Iso-Söyrinki hautasi ennen pakomatkalleen lähtöä syksyllä 1714 kaikkiaan
30 tynnyriä ohraa Paskaperän niitylle, ja Taavetti Kärnä kahteen paikkaan noin 600
kuparitaalarin arvoisen omaisuutensa.359 Omaisuus tuli yleensä paremmin piilotetuksi, milloin kaivuutöihin ryhdyttiin yhteistuumin. Toisaalta yhteisessä kätkössä
oli huonona puolena se, että liian moni piilosta tiesi; yksi kidutettu saattoi paljastaa yhteisen omaisuuden, kuten kävi Ähtävän Lappforsissa. Siellä talonpojat piilottivat yhteisesti syksyllä 1714 kylän vuoden sadon ja lahtipäivän tuoton, 20 tynnyriä
viljaa, kuuden sian läskit, yhden härän ja kahden lehmän lihat sekä jonkin verran
voita.360 Inkoon Bilskogin kylän väki sai luvan kätkeä tavaroitaan samaan latoon
kuin degeröläiset. Katsottiin, että lato sijaitsi paikassa, jonne vihollinen tuskin löytäisi. Varmuuden vuoksi tavarat kätkettiin ladon lattian alle ja ovi jätettiin avoimeksi. Liian moni tiesi kätköpaikasta, joten tavarat hävisivät ajanoloon.361
Toisinaan piilottaminen onnistui, ja talonpoikaisia rahakätköjäkin säästyi, vaikka rahojaan ihmiset kuljettivat mukanaan viimeiseen asti ja kätkivät ne maahan
juuri ennen vainolaisen ilmestymistä. Siikajoella Olli Partanen heitti kukkaropunttinsa lumeen talvella 1715 ja tamppasi vähän lunta puntin päälle ennen kuin viholliset vangitsivat hänet.362 Uusikaarlepyyläinen porvari Karl Kristersson ja vanha
piika kätkivät askillisen rahaa pappilan metsikköön syksyllä 1714. Kätkijät vihollinen murhasi, mutta kätketyt rahat päätyivät lopulta venäläisille, kun Savosta karkumatkalta palannut piika kertoi piilopaikasta heille kesällä 1715.363 Sen sijaan
Uudenkaarlepyyn Soklotissa leski Elisabet Andersdotter ja poikansa Sigfrid Andersson kätkivät kesällä 1715 rahansa samaan paikkaan kuin Elisabetin eno ja talosta yhtiömiehenä vastannut Mats Matsson. Rahat Elisabet ja Sigfrid kävivät kaivamassa esiin 1719.364
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Syyskäräjät Uusikaarlepyy 6.11.1721 (ss35: 69–74, KA).
Talvikäräjät Sotkamo 23.2.1722 (rr54: 212, KA).
Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 145–147, KA).
Syyskäräjät Lapua 3.10.1726 (ss40: 894, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Kruunupyy 12.–13.9.1722 (rr54: 762–768, KA).
Talvikäräjät Pietarsaari 22.2.1723 (ss37: 204–205, 235–236, KA); Peltokangas 1958, s. 102.
Syyskäräjät Pietarsaari 30.10.1721 (ss35: 24–26, KA).
Talvikäräjät Inkoo 22.–24.2.1725, kesäkäräjät Inkoo 24.–26.5.1725 (ll34: 327, 564, KA).
Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 247, KA); Toivanen–Forss 1990, s. 854.
Syyskäräjät Uusikaarlepyy 6.11.1725 (ss35: 97–99).
Syyskäräjät Uusikaarlepyy 6.11.1721 (ss35: 51–52, KA).
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Kidutukset
Monipäiväiset joukkokidutukset
Kidutukset kestivät useita päiviä, joskus viikkojakin, ja niitä järjestettiin keskitetysti, jotta kauhun vaikutus olisi ollut mahdollisimman tuntuva. Luumäellä Kimonsaaressa kidutusryöstöä kesti 1718 kymmenen viikkoa.365 Luontevasti venäläiset
kokosivat vankeja suurempiin kyliin, jonne he itse olivat majoittuneet, joissa vartiointi oli helpompaa ja joissa oli riittävästi tilaa myös vangeille. Vankeja säilytettiin
kernaasti lämmittämättömissä tiloissa, ja heidän joukkoonsa sijoitettiin tulkkeja eli
renkejä utelemaan kätköistä, pelottelemaan ja kylvämään kauhua. Milloin liikkeellä oli lukumäärältään vähäisempi lentävä osasto, tyydyttiin ihmisiä seisottamaan
köytettyinä pihamaalla. Piiskaamisella ja teräaseiden pistoilla pidettiin suurimmat
pakenemishalut kurissa.
Viitteitä järjestelmällisestä kiduttamisesta on jo Etelä-Suomen miehittämisen
ajoilta. Kirkkonummella Gammelstadin Gabelsin isäntä raahattiin Hängsböleen ja
tapettiin siellä. Lapinkylästä isännät pakenivat Lohjan kautta Urjalaan, mutta aloilleen jäänyt Mikko Raulan äiti joutui kidutettavaksi, jotta olisi paljastanut kätköjä.366 Lohjan Suittilassa Jukkalan isäntää Matti Erkinpoikaa ammuttiin käteen, kun
häneltä ryöstettiin hevosia ja karjaa, ja Vihdin Ahmoossa Jörrin isäntä piestiin työkyvyttömäksi.367 Näitä laajempia joukkokidutuksia järjestettiin Pohjanmaalla.
Oulunsalossa maaliskuussa 1716 kolmen viikon ajan riehunut, tulkista ja kolmesta ratsain liikkuneesta kasakasta koostunut partio kokosi vankinsa Toukolaan.
Vanhemmat erotettiin lapsista, joten kymmeniä lapsia kuoli kylmään ja nälkään ja
joitakin vanhempia lapsia venäläiset kävivät murhaamassa. Vangit joutuivat seisomaan Toukolan pihalla hangessa vähissä vaatteissa tai alastomina yhden kasakan
pitäessä heitä silmällä. Kidutukseen vietiin yleensä vanki tai kaksi kerrallaan siten,
että toinen vanki joutui seuraamaan vierestä julmaa näytöstä. Käsittelyn jäljiltä ihmiset tuskin pystyivät omin jaloin liikkumaan. Niinpä heidät raahattiin ulos ja heitettiin hankeen uhkauksin. Eräs nainen talutettiin puolikuoliaaksi kidutettuna ulos
muiden vankien luokse. Tulkki sanoi näille: ”Katsokaa nyt, miten käy sille ja miten
kohdellaan sitä, joka ei omaisuuksia paljasta.” Samassa vahtia pitänyt kasakka murhasi naisen.368
Kelloon kerättiin tammikuussa 1717 kymmeniä iiläisiä. Heitä kiduteltiin vuoronperään viikkojen ajan, tosin muutamia käytettiin välillä Oulussakin. Piinattuina
ihmiset paljastivat henkilökohtaiset kätkönsä ja kertoivat hätääntyneinä, minkä
muiden pitäjäläisten omaisuuksista tiesivät. Muutamat joutuivat kidutuksiin useina peräkkäisinä päivinä, ja joitakin venäläiset murhasivat huvikseen. Useamman
kerran kidutettua Aapo Säävälää uhkailtiin, että tämä kuljetettaisiin vielä anka-
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366
367
368

Syyskäräjät Luumäki, Valkeala ja Säkkijärvi 11.–13.10.1722 (ii30: 175, KA).
Talvikäräjät Kirkkonummi 26.1.1723, syyskäräjät Kirkkonummi 26.1i.1723 (8172, KA).
Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 6.6.1722, kesäkäräjät Vihti ja Pusula 12.6.1722 (8170, KA).
Esimerkiksi Simo Muikun, Liisa Nauskan ja Pirkko Kosusen kertomukset. Ylimääräiset käräjät Ii
ja Pudasjärvi 10.–12.8.1718, kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–28.6.1720 (Hovioikeuksien
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
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rampaan paikkaan. Hänelle kerrottiin, että mikäli hän ei tottelisi, hänet annettaisiin kapteenin väelle, joka tunnetusti oli julmempi ja kidutti pahemmin. Lisäksi
tulkit pelottelivat miestä eräänä iltana kertoen, että hänet tultaisiin seuraavana
yönä tappamaan.369 Pyhäjoen Yppärissä venäläiset kiduttivat 1716 toistasataa kyläläistä. Useimmat heistä kuolivat, ja vuotta aikaisemmin Lumijoella pieni Narvan
rykmentin korpraali Ivan Carelan johtama ryhmä poltti hengiltä hyvinkin 40 ihmistä.370
Pohjois-Pohjanmaalla elämän syrjässä pysytteleminen kävi aloilleen jääneille
päivä päivältä vaikeammaksi, koska kiduttavat rosvojoukot olivat alinomaa vieraina ja koska putipuhtaaksi rosvotut ihmiset eivät enää tienneet, mitä olisivat vainoojilleen kertoneet. Toisinaan nämä valehtelivat tietävänsä jonkun kätkön, ja toisinaan he kertoivat tietävänsä naapurinsa tai sukulaisensa kätkön sijaintipaikan.
Viimeksi mainitut tiedot pelastivat Vilppu Leskelän ja Pirkko Erkintyttären 1716.
Leskelä paljasti, minne ängesleväläinen Kaisa Joosentytär oli vaatteensa piilottanut.
Vastaavasti liminkalainen Pirkko Erkintytär säilytti henkensä, kun hän kidutuksen
jälkeen paljasti Venla-siskonsa viljakätkön.371

Kiduttajat ja kiduttajien suomalaiset apurit
Erityisesti pohjoispohjalaiset pitivät raakuuksiin osasyyllisinä kasakoiden joukossa
oppaina kulkeneita ja starosteiksi (staarosta, kylänvanhin) määrättyjä paikallisia
isäntiä, kuten Oulun pitäjässä lautamies Perttu Perttulaa,372 ja taistelussa vangeiksi
jääneitä tai kotiseudultaan Venäjälle orjina vietyjä, Viipurissa ortodokseiksi kastettuja ja Venäjän armeijan sotilaiksi, rengeiksi tai tulkeiksi kutsuttuja nuorukaisia.
Näitä pidettiin jopa pahempina kuin venäläisiä, sillä he olivat ryhtyneet moraalittomasti väkivaltaan omaa väkeään vastaan.373
Sotilaista oli sinällään vähemmän haittaa,374 koskapa heitä venäläiset kontrolloivat ankarammin kuin renkejä.375 Rengit taasen tottelivat auliisti isäntiensä käskyjä ja – kuten eräs heistä asian ilmaisi – ”lauloivat sen lauluja, kenen leipää söivät”.376

369 Kesä- ja syyskäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.6.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 7, RA).
370 Berättelse om Ryska infallet i Österbotn (ÅT 1776: 14).
371 Vahtola 1991, s. 294.
372 Esimerkiksi kesäkäräjät Oulu ja Hailuoto 16.7.1723 (rr55: 2064–2065, 2139–2144, KA). Yksittäisiä
ihmisiäkin otettiin vangeiksi paljastamaan, minne väki oli paennut, ja raa’asti viholliset kohtelivat
omaisuuksineen paenneita. Esimerkiksi talvikäräjät Kruunupyy 3.1.1723 (rr55: 49–50, KA).
373 Kesäkäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–28.7.1720, kesä- ja syyskäräjät Liminka 3.–5.8.1720 (rr52: 254–
255, 328, KA). Oulun pitäjässä Erkki Paavola paljasti kiduttajilleen, minne Jaakko Valkonen oli
piilottanut perheensä ja vähän omaisuutensa. Metsäpirtille saavuttuaan venäläiset teurastivat
Jaakko Valkosen vaimon, ottivat lapset orjikseen ja ryöstivät kaiken tavaran. Talvikäräjät Oulu ja
Hailuoto 27.2.–6.3.1725 (rr57: 1177–1178, KA).
374 Esimerkiksi Maarian Kaerlasta sotamies Erkki jäi Pälkäneellä vangiksi ja palveli sittemmin
Nisegorodin rykmentissä Rativoniksi kastettuna. Syyskäräjät Maaria ja Lieto 29.9.–1.10.1719
(kk34: 6–7, KA).
375 Thonka-niminen kapteeni Aleksei Kuistsiman palveluksesta Isoonkyröön karannut renki paljastui
inkerinmaalaiseksi Reijo Ihannuksenpojaksi. Talvikräjät Isokyrö 12.3.1722 (ss36: 302–304, KA).
376 Esimerkiksi kämnerinoikeus Turku 2.12.1723 (z222: 373–376, KA).
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Usein he harjoittivat mieletöntä väkivaltaa oma-aloitteisesti. Rengit oli nuorina
poikina suorastaan kasvatettu väkivaltaan, minkä suomalaiset oppivat puolestaan
tuntemaan selittämättöminä raakuuksina. Lietolainen Kerttu Klemetintytär oli
ratsastamassa kotoaan Pitkästenkylästä sepän vaimon kanssa Turkuun, kun he
kohtasivat kaksi venäläisten renkipoikaa. Nämä kävivät syytä ilmoittamatta Kertun
kimppuun, hutkivat patukoillaan ja löivät piiskoillaan niin pahasti, että Kertulle
tuli keskenmeno.377 Rakuuna Johan Citran vaimon kimppuun taasen hyökkäsi Turun ja Nummelan välisellä maantiellä iltamyöhällä ruotsia puhunut venäläinen sotilas tai ruotsalainen sissi, joka hakkasi ja raiskasi.378
Väkivaltaan kasvattamista osoitti se, että rengit ja tulkit tunsivat muita paremmin kidutuksen muodot, suhtautuivat niihin toimenpiteinä tunteettomasti ja vähät välittivät uhrien kärsimyksistä. Kidutuksiin venäläisten tulkkina, oppaana ja
apurina osallistuneen Vasilin eli Kustaa Kustaanpoika Lillbeckin mukaan kätköjen
paljastamisessa käytettiin pääasiassa kolmea kidutustapaa. Useimmiten venäläiset
sitoivat uhrinsa kädet yhteen selän taakse, heittivät saman köyden rakennuksen
kurkihirren ylitse ja nostivat köyden avulla ruumiin roikkumaan ilmaan. Muina
kidutustapoina Lillbeck mainitsi piiskaamisen sekä polttamisen ja savustamisen.
Toisinaan uhri työnnettiin pää edellä ja toisinaan jalat edellä leivinuuniin. Kun kidutettava oli uunin sisällä, sytytettiin uuninkurkkuun valkea ja uhria pidettiin uunissa, kunnes hän hikosi, kuivui ja paljasti kätköjään. Kuumuus nousi niin korkeaksi, että uhrin vaatteet syttyivät palamaan.379

Roikutus eli kiikku
Kidutusmenetelmät syöpyivät ihmisten mieliin.380 Roikotus, jota pidettiin venäläisten varsinaisena kidutustapana, oli jo sellaisenaan äärimmäisen tuskallinen, sillä
ihmiset riippuivat köyden varassa jalat irti lattiatasosta ja ajanoloon kädet taipuivat väkisinkin pään ylitse.381 Ylikiimingin metsissä venäläisten pidättämiä porvari
Gabriel Teppeliusta ja tämän vaimoa, Anna Yrjöntytärtä kidutettiin tammikuussa
1716 kahtena peräkkäisenä päivänä roikottamalla kurkihirressä.382 Samanlaisessa
käsittelyssä Lappajärven Savonkylässä kotimieheksi jätetty Juho Söyrinki paljasti,
minne paennut varsinainen isäntä Paavo Iisakinpoika Iso-Söyrinki oli kätkenyt ohratynnyrinsä. Puhumista tosin edelsi toisten talossa majailleiden rääkkääminen.383
Pohjanmaalla venäläiset lannistivat paikallista väkeä muun muassa kohdistamalla
julmuutensa raskaana oleviin naisiin. Erityisesti vainolaiset olivat nostelleet odot-

377 Ylimääräiset käräjät Lieto 2.8.1719 (kk33: 38–42, KA).
378 Talvikäräjät Siuntio 19.3.1722 (ll30, KA), talvikäräjät Vihti ja Pusula 1.2.1723 (ll31: 145–147, KA).
379 Kustaa Kustaanpoika Lillbeckin kertomus, Turun hovioikeus 28.6.1719 (Hovioikeuksien kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
380 Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 117–118); Vhaël, Runo Raudalla rakettu;
Calamnius, Hywin ansaittu Jälkimuisto; Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 35).
381 Esimerkiksi Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet i Österbotn (ÅT 1776: 14).
382 Porvarin vaimo Anna Yrjöntyttären kertomus. Kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–28.6.1720,
Turun hovioikeus 22.11.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
383 Talvikäräjät Pietarsaari 22.2.1723 (ss37: 204–205, KA); Peltokangas 1958, s. 102.
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tavia äitejä roikkumaan kattohirrestä, jotta nämä olisivat synnyttäneet ennen aikojaan. Väki mielsi tuollaisen barbarian aivan poikkeukselliseksi julmuudeksi.384
Kiikussa olleiden kipuja lisättiin monin tavoin. Teppeliuksiakin pisteltiin ja tönittiin, jotta tuska olisi voimistunut, ja raskaana olleen Annan jalkojen alta työnnettiin syrjään pöytä, jottei hän olisi voinut lepuuttaa käsiään.385 Syystalvella 1714
venäläiset sieppasivat ensin ratsain ja sitten metsään jalkaisin yrittäneen Lappajärven Taavetti Kärnän Jaakko-rengin. Roikotus ja piiskaaminen pakottivat Jaakon
kertomaan, minne Kärnä oli piilottanut omaisuutensa. Renki oli kuitenkin kidutuksen jälkeen kohtalaisessa kunnossa, ja niinpä hänet pakotettiin kidutuspartiota
johtaneen kapteenin palvelijaksi.386 Kurkihirressä talvella 1716 riippunutta oululaista porvarin vaimoa, Kaarina Matintytärtä ja hänen tovereitaan kasakat hutkivat
piiskoin. Piiskaamisen seurauksena veri virtasi kasvoille ja reisille, tuska oli hirvittävä ja moni menetti käsittelyssä tajuntansa taikka henkensä. Hengissä selvinneet
makasivat lattialla kurjina useita päiviä sekopäisinä.387 Samoin Oulunsalossa maaliskuussa 1716 venäläisten vangiksi jäänyttä ja saunan kurkihirteen roikkumaan
nostettua liminkalaista Kaarina Eskontytärtä hakattiin niin pitkään, että hän menetti tajuntansa.388 Pyhäjoen Yppärissä kurkihirressä roikkuneita korvennettiin ja
lisäksi yhteen sidottujen jalkojen väliin työnnettiin pölkky tai seiväs, jottei kidutettava voinut taivuttaa tai ojentaa jäseniään taikka koukistaa jalkajänteitään yhteen.
Viimeksi mainitut repeilivät käsittelyssä.389 Iin Kellossa tammikuussa 1717 venäläiset hakkasivat kahtena päivänä kurkihirressä kiikkuneita Heikki Pekkalaa ja Aapo
Säävälää ja saivat selville useita eri raha- ja viljakätköjä.390
Roikutuksella ja piiskaamisella selvisi Oulunsalossa maaliskuussa 1716 ensimmäisestä kidutuksestaan talollinen Simo Ervasti, koska hän paljasti venäläisille
kymmenen plootua käsittäneen rahakätkön – toiseen kidutukseen Ervasti sitten
kuoli.391 Sen sijaan samoina päivinä Oulunsalon Toukolassa roikkunutta Simo Muikun piikaa, Marjatta Erkintytär Kaakista venäläiset hakkasivat patukoilla, jotta tämä olisi paljastanut isäntänsä kätköt. Hakkaamisen venäläiset päättivät vasta, kun
naisen vartalosta alkoi liha irrota. Lisäksi vainolaiset korvensivat häntä vastoilla selkä- ja vatsapuolelta, kunnes kaikki voimat tuntuivat ehtyvän.392 Vastoilla korven-

384 Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 244–345, KA); Hiltunen 1996, s. 363–364;
Toivanen–Forss 1990, s. 841–842.
385 Porvarin vaimo Anna Yrjöntyttären kertomus. Kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–28.6.1720,
Turun hovioikeus 22.11.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
386 Talvikäräjät Pietarsaari 22.2.1723 (ss37: 235–236, KA).
387 Porvarin vaimo Kaarina Matintyttären kertomus. Turun hovioikeus 28.6.1719 (Hovioikeuksien
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
388 Kaarina Eskontyttären kertomus. Kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–28.6.1720, Turun
hovioikeus 22.11.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
389 Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet (ÅT 1776: 14).
390 Talollinen Heikki Heikinpoika Pekkalan ja talollinen Aapo Säävälän kertomukset. Kesä- ja
syyskäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.6.1720; Turun hovioikeus 27.1.1721 (Hovioikeuksien kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
391 Leskivaimo Liisa Samulintytär Nauskan kertomus. Kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–
28.6.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
392 Talollinen Simo Muikun kertomukset. Ylimääräiset käräjät Ii ja Pudasjärvi 10.–12.6.1718, kesä- ja
syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–28.6.1720; Turun hovioikeus 27.1.1721 (Hovioikeuksien kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
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nettiin myös oulunsalolaista leskivaimo Anna Juhontytärtä, Joose Samulinpojan
Pirkko-leskeä, talollinen Simo Muikkua ja talollisen leski Liisa Nauskaa. Annaa ja
Pirkkoa oli pidelty niin pahoin, etteivät he käsittelystä toenneet. Kestikievari Erkki
Juhonpoika Eskonsipo löysi nelikon muutaman päivän kuluttua kidutuksesta. Simo ja Liisa kykenivät puhumaan ja kertoivat Erkille tapahtumista, mutta Anna ja
Pirkko eivät pystyneet puhumaan, makasivat tuskissaan ja kurjuudessaan muutaman vuorokauden ennen kuin heittivät henkensä.393 Tyrnävällä Matti Mällisen talossa venäläiset kiduttivat pääsiäisen aikoihin 1716 Jaakko-poikaa sekä roikottamalla että korventamalla niin, että poika kuoli välittömästi.394
Seikkaperäisesti kidutuskokemuksiaan kuvasi sodan alkuvaiheista lähtien monissa paikoissa vainolaisen kohdannut pappi Jacob Carlqvist. Pohjanmaalla koetut
kärsimykset olivat pahimpia. Jacob Carlqvist oli saanut viran Pohjanmaalta kenraalikuvernööri Carl Nierothin tukemana. Häntä oli pidelty Karjalan valtauksessa
pahoin ja hän oli ilmestynyt perheineen 1710 Nierothin luokse Karjalan jäätyä viholliselle.395 Pohjois-Pohjanmaalla Carlqvist oli pukeutunut talonpoikaiseen sarkanuttuun arvellen siten säästyvänsä säätyveljiensä kohtalolta, oli kahakoinut venäläisen osaston kanssa haavoittuen ja oli joutunut erilleen perheestään. Hailuodossa,
jonne Carlqvist oli piiloutunut, kasakat piinasivat, polttivat, tappoivat ja rosvosivat
väkeä. Näistä neljä – Carlqvistin kelmeiksi kutsumaa – löysi haavoja paranneelleen
ja sairasvuoteellaan maanneen Carlqvistin vaatien tältä rahaa ja hopeaa. Carlqvist
puolustautui vedoten sairaalloisuuteensa ja siihen, ettei hänellä ollut mitään. Mutta sillä ei ollut mainittavaa vaikutusta. Kasakat veivät miehen kylmään pirttiin, riisuivat alastomaksi, sitoivat kädet selän taakse ja nostivat roikkumaan katonharjaan.
Kaksi venäläistä asettui miehen molemmin puolin ja piiskasi häntä karpaasein,
yksi piteli kädessään päresoihtua ja yksi miekkaa välistä rintaa ja väliin kaulakuoppaa vasten. Spektaakkelia kesti puoli tuntia, ja miekkaa pidellyt suomenkielentaitoinen mies käski: ”Sano rahas!” Arvellen loppunsa koittaneen Carlqvist huusi Jumalaa ja Jeesusta apuun, mutta venäläiset vain nauroivat ja sanoivat: ”Ja Herra
Jeesus tulee nyt sinua auttamaan.” Tuolloin Carlqvist oli jo anellut, että Jumala ottaisi hänet tykönsä, mutta siihen kelmi oli sanonut: ”Ei ole pakko siunata, virko
rahas!” Kun Carlqvist lopulta lupasi heille olemattomat rahansa, hänet laskettiin
alas. Sekään ei silti riittänyt. Yksi kelmeistä iski kirveellä olkapäähän, ja kidutuksen
jälkeen Carlqvist joutui palvelemaan renkinä kasakkaosaston kapteenia.396

Korventaminen eli palvaaminen
Pahiten ihmisten mieliin painuivat korventamiset ja uunissa paistamiset, vaikka
sellaisista käsittelyistä saattoi selvitä hengissä; näistä kidutuksen muodoista onkin

393 Kestikievari Erkki Juhonpoika Eskonsipon kertomus. Turun hovioikeus 20.6.1719 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
394 Matti Vilpunpoika Konttilan kertomus. Kesä- ja syyskäräjät Liminka ja Tyrnävä 1720; Turun
hovioikeus 22.11.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
395 Carl Nieroth kuninkaalle, Hämeenlinna 20.12.1710 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 3, RA).
396 Ote Jacob Carlqvistin kirjeestä piispa Gezeliukselle 6.6.1716 (Simolin 1912, s. 262–263).
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tarkimpia ja seikkaperäisiä selostuksia. Ne näyttelivät keskeistä osaa myös Gabriel
Calamniuksen historiallisessa runoelmassa ’Sururunot suomalaiset’. Siinä Calamnius kertoi, miten kukkaroiden, hopeoiden, juhlavaatteiden ja muiden kalleuksien
perään kyselleet vainolaiset olivat riisuneet pohjalaisia ilkialastomiksi ja sitoneet
heidän kätensä selän taakse nostaen heidät kattoon riippumaan ja heilumaan. Samalla venäläiset polttivat ”puskillansa” eli vastoilla ja olkilyhteillä.397
Ihmiset yhdistivät paistamisen ihmissyöntiin, siksi luonnottomalta kidutus
näytti. Aikalaiset käyttivätkin tuosta toimenpiteestä nimitystä palvaaminen ja paistaminen sekä vertasivat uhreja paistikkaisiin.398 Limingassa uunissa korvennetun
miehen ulkomuodosta hänet tavannut Jacob Carlqvist kertoi, että mies muistutti
enemmänkin uunissa paistettua ja kauttaaltaan palanutta eläintä.399 Gabriel Calamniuksen mukaan tällaisessa käsittelyssä ”liha lohkesi luiden päältä, suonet katkeilivat ja jäsenet putosivat”.400 Viimeksi mainittu piti todennäköisesti paikkansa,
siksi moni kuoli ”pahoin paistettuna”.401
Paistamista taikka palvaamista venäläiset käyttivät pelotuskeinona. Kun jotakuta uhria pideltiin uunissa, toinen riisuttiin valmiiksi, jotta tämä olisi herennyt puheliaammaksi paljastamaan rahakätkönsä.402 Lapualla syystalvella 1714 Simo Harri
oli vangittuna monen muun haapakoskisen kanssa. Venäläiset virittelivät valkean
ja alkoivat riisua Harria aikoen korventaa hänet, mutta siinä samassa kauhistunut
mies paljasti kätkönsä – ja moni muukin näytelmää seurannut.403 Kevättalvella
1716 Oulunsalossa venäläinen partio vangitsi ihmisiä, muiden muassa talollinen
Simo Muikun ja tämän piian Marjatta Kaakisen. Koskapa venäläiset arvelivat, että
Simosta oli enemmän hyötyä kätköjen paljastamisessa ja tavaroiden kantamisessa,
he aloittivat kiduttamisen Marjatta Kaakisesta. He sitoivat Marjatan, nostivat roikkumaan kattohirrestä ja patukoivat vartaloa armottomasti. Tarkoituksena oli, että
Marjatta paljastaisi oman ja isäntänsä omaisuuden piilopaikat. Isäntänsä piiloista
piika ei tiennyt ja piti käsittelyn ajan suunsa kiinni. Siksi Marjatta työnnettiin tuliseen uuniin. Tällöin hän paljasti kätkön – tai ainakin kertoi tietävänsä isännän piilottaneen rahaa – ja hänet otettiin pois uunista. Välillä venäläiset puhuivat keskenään ja naureskelivat. Tämän jälkeen näytelmää seurannut Muikku riisuttiin. Koska Muikku arveli tulkin uhkailemana, että hänet tungettaisiin siinä samassa uuniin, hän paljasti välittömästi kätkönsä ja pelasti henkensä. Marjatta Kaakisen kohtalo oli kurjempi.404
Piika Kaarina Kosunen, jonka äidin venäläiset kiduttivat kuoliaaksi, selvisi palvaamisesta. Äitinsä tappamisen nähnyt Kaarina työnnettiin uuniin, ja tulentekovä-

397 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 4.
398 Vhaël, Runo Raudalla rakettu; Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 5; Remes, Yxi yxinkertainen
walitus-runo.
399 Ote Jacob Carlqvistin kirjeestä piispa Gezeliukselle 6.6.1715 (Simolin 1912, s. 260). Katso myös
Lindeqvist 1919, s. 420.
400 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 5.
401 Esimerkiksi haudattujen luettelot Kannus 1715/1715, 20.2.1715/1715; lyhennysluettelot Paltamo
1723 (9270: 437, KA); talvikäräjät Paltamo 12.2.1723 (rr55: 931–932, KA).
402 Esimerkiksi Ganander, Welwollinen Jälki-Muisto.
403 Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 146–147, KA).
404 Talollinen Simo Muikun kertomus. Ylimääräiset käräjät Ii ja Pudasjärvi 10.–12.6.1718, Turun
hovioikeus 21.11.1720, 27.1.1721 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
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lineet esiin kaivanut ja valkean sytyttänyt tulkki käski kertomaan, oliko Kaarinalla
jotain annettavaa. Tuossa tapauksessa tulkki lupasi päästää hänet menemään. Kun
Kaarina ei puhunut mitään, lisättiin tulta. Kuumuus ja savu kävivät sietämättömän
tuskallisiksi. Kaarina onnistui kuitenkin rimpuilemaan kiduttajiensa otteesta ja
heittäytyi lattialle. Siitä ei tuntunut olevan suurempaa hyötyä, sillä kasakat piiskasivat häntä sekä nostivat kattoon selkää korventaen, ja hän lupasi kiduttajille tynnyrin ohraa, mitä hänellä todellisuudessa ei ollut. Se oli ainoa keino päästä piinasta
edes vähäksi aikaa.405
Palavilla vastoilla ja olkilyhteillä korventamista käytettiin yleensä roikuttamisen
yhteydessä, ja käsittely tavattiin toista useita kertoja. Kidutettava harvemmin heitti
henkensä ensimmäisen kidutuksen aikana, mutta sellaistakin sattui. Mitä useampia
roihuavia vastoja käytettiin tai mitä suurempi rovio oljista koottiin, sitä varmemmin uhri ilmiantoi kätköjä.406 Limingan pitäjänapulaista venäläiset kiduttivat saadakseen selville, minne kirkon koristeet ja varat sekä papin omaisuus oli kätketty.
Hänet nostettiin roikkumaan kurkihirrestä ja paistettiin miehen alla roihuavalla
vihtakasalla. Kärventynyttä ihoa kaavittiin ja poltettiin uudestaan tuskan lisäämiseksi. Kirkon kalleudet oli viety pois eikä nuorella papilla ollut mitään omaisuutta.
Mies aneli, että hänen vaimonsa ja lapsensa olisi säästetty, mutta heitäkin kidutettiin ja kaksi tytärtä vietiin orjuuteen.407 Viipurin piirityksen yhteydessä 1710 pitäjän puolen isännältä, Kaijalan Matti Kontolta sidottiin kädet ja jalat yhteen ja hänet ripustettiin vartaassa tulen päälle. Kun mies ei tunnustanut, missä rahat olivat,
venäläiset päästivät hänet vartaasta ja työnsivät lunta karrelle palaneen ja paistuneen selän palovammoihin, jotta kärsimys olisi muuttunut kahta kauheammaksi.408 Pyhäjoella 1716 mustaksi ja karrelle palanutta ihokudosta kaavittiin vanhalla
soppakauhalla, minkä jälkeen kaavittua vartaloa piiskattiin ja korvenneltiin.409
Limingan Tyrnävällä 1716 Matti Vilpunpoika Konttila joutui seuraamaan, miten Iisakki Suorsan poikia piiskattiin, roikutettiin ja korvennettiin. Miehet lupasivat viljaa, mutta siitä huolimatta Heikki Suorsa tungettiin uuniin. Palvattuna
Heikki tunnusti, minne Suorsat olivat kätkeneet rahat ja hopeat. Sekään ei helpottanut. Kun rahat ja hopeat oli kaivattu esiin, Heikki nostettiin roikkumaan ja häntä
piiskattiin ja korvennettiin. Tuolloin Heikki lupasi kiduttajilleen lisää viljaa ja kangasta. Kun ne oli haettu, venäläiset nostivat vuorostaan Matti Suorsan roikkumaan
piiskaten ja polttaen. Matti kertoi, minne hän oli kätkenyt viljaa ja kuparikattilan.
Matti päästettiin piinasta siksi, kunnes vilja ja kattila oli noudettu, mutta hetimiten
hakumatkalta palattua Matti nostettiin uudestaan roikkumaan. Jälleen häntä piiskattiin ja korvennettiin. Kun Matti ei keksinyt, mitä olisi antanut, venäläiset työnsivät Matin uuniin. Siellä Matti muisti, minne oli piilottanut viljaa ja vaatteita. Kun
ne oli noudettu, alkoi kolmas perättäinen käsittely. Matti Suorsalla ei ollut enää

405 Piika Kaarina Kosusen kertomus. Kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–28.6.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
406 Mikko Kolimaisen kertomus. Turun hovioikeus 22.11.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA); Koskull 1966, s. 286.
407 Ryssarnes Tyrannie uppå Prästerna (Simolin 1912, s. 263).
408 Tammelin, Almanach på åhret 1717.
409 Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet (ÅT 1776: 14).

85

Viha

mitään annettavaa. Sen venäläisetkin uskoivat, päästivät tuskin elossa olevan Matin
lepäämään ja kävivät naureskellen syömään. Näiden tulkki ei kuitenkaan malttanut
pysyä aloillaan, vaan heitti kesken ruokailun Mattia tiilellä vaatien lisää hopeaa. Ruuan jälkeen venäläiset tunkivat Matin vielä kerran uuniin niin, että sen jälkeen Matissa
oli tuskin nimeksikään eloa. Vankina ja kantoapuna ollut ja piiskattu Matti Konttila
puolestaan lupasi venäläisille kaksi karoliinia, virsikirjan ja myssyn. Tyhmyyksissään
venäläiset päästivät Matin yksikseen noutamaan niitä, ja hän livahti pakoon.410

Piiskaaminen, hakkaaminen,
viilteleminen ja muut menetelmät
Piiskaamalla venäläiset pitivät vankinsa kurissa, alistivat sekä kiduttivat kaikkialla
Suomessa.411 Inkoossa vuoden 1713 rosvouksen yhteydessä Bilskogin Thomas Johansson vangittiin ja piiskattiin näytteeksi muille.412 Alistaminen oli motiivina
etenkin venäläisten järjestäessä julkisia kidutusnäytelmiä ja painostaessa pappeja ja
lukkareita. Hengellisen esivallan edustajia vangittiin ja pidettiin tyrmissä kuukausia Hämeessä, Satakunnassa ja Pohjanmaalla sekä Savossa. Vankeja ei suinkaan jätetty rauhaan, vaan heitä hakattiin ja painostettiin henkisesti kuolemantuomioilla.
Pappien kidutus tähtäsi paitsi papiston myös kansan alistamiseen, ja siksi järjestettiin monenlaisia julkisia kidutuksia ja loppuun saakka viemättä jääneitä hirttäjäisiä, joita katselemaan rahvas pakotettiin.
Pappien rinnalla lukkareita ja seurakuntien talonpoikaisia luottamusmiehiä käsiteltiin julmasti. Esimerkiksi Paltamon lukkari Matti Leinosta pidettiin vaimonsa
kanssa jonkin aikaa vankeudessa.413 Hämeen linnaan koottiin vuosina 1715 ja
1716 toistakymmentä hämäläistä ja keskisuomalaista pappia sikäläisen komendantti Sasetskin määräyksestä. Heitä kidutettiin, pamputettiin, hakattiin ja murhattiin, koska heidän ei katsottu onnistuneen veronkantotehtävissään tai koska
heidän epäiltiin veljeilevän sissien kanssa. Hämeen linnassa henkensä menettivät
ainakin Urjalan kirkkoherra Simon Wallinus ja Loimaan (Loimijoen) vanha kirkkoherra Mathias Rungius. Muut vangit – Henrik Justander, Johan Winqvist,
Rothoviukset, Elias Enckell, Gabriel Lagus, Petrus Widbom, Simon Solinus – tuomittiin kuolemaan, mutta heistä useimmat selvisivät vain pahoinpitelyin ja kidutuksin. Näiden lisäksi Turun linnassa vankeina istuivat ainakin Paltamon kirkkoherra Erik Cajanus perheineen, pappilan väki sekä kappalainen ja apupapit, Rantsilan kappalainen Mathias Salonius, Lohjan rovasti Johan Sennenberg, Joroisten
papit Erik Collanus ja Nicolaus Longe, ylioppilaat Gabriel Peldan ja Christopher
Roos puhumattakaan Viipurin ja Käkisalmen läänien papeista, joista lähes jokainen henkensä säilyttänyt vietti osan vainovuosista tyrmissä.414

410 Matti Vilpunpoika Konttilan kertomus. Kesä- ja syyskäräjät Liminka ja Tyrnävä 1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
411 Esimerkiksi Anthoni 1925, s. 95; Lindeqvist 1926, s. 248–249; Koskimies 1960, s. 669, 673.
412 Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
413 Kesä- ja syyskäräjät Paltamo 29.8.1720 (rr52: 441, KA).
414 Tammelin, Almanach På Åhret 1717; Tammelin, Almanach På Åhret 1718.

86

Herran sota ja vihattu rahvas

Osansa saivat pohjalaiset papit ja virkamiehet. Vuonna 1716 Pohjanmaan komendantti haetutti Vaasaan sissien takia Isostakyröstä kappalainen Anders Aphreenin, Ilmajoelta kappalainen Joosef Stenbäckin ja hakkautti Kokkolassa Elias Forseliusta. Vaasan verisaunassa 1719 useita pappeja (muiden muassa Gabriel Calamnius), lukkari ja nimismiehiä talutettiin torille ja siellä raa’asti kidutettiin ja hakattiin. Syynä oli se, että he olivat piilotelleet Isostakyröstä paennutta Anders Aphreenia, jonka venäläiset olivat tavoittaneet ja hirttäneet Kalajoella 1718. Osa päästettiin verisaunan jälkeen koteihinsa, mutta kolme pappia ja lukkari vietiin Turun linnan tyrmään. Calamnius virui siellä erään toisen papin kanssa kuukausia, mutta
Anders Ruth kuoli kidutukseen ja lukkari hirtettiin.415 Viitasaarelta vuonna 1717
Lappajärvelle vanhan ja raihnaisen Laurentius Esseviuksen apulaiseksi tulleen ruokolahtelaissyntyisen Samuel Simalinin komendantti Albedyll vangitutti 1718 ja piti
häntä Vaasassa 32 viikon ajan alituiseen kidutellen. Rääkkäykseen kuului muun
muassa viitisenkymmentä karpaasin eli solmupiiskan iskua, jotka veivät Simalinin
terveyden.416 Kainuussa 1712 pappilaa rosvottaessa Gabriel Cajanus sidottiin seinään ja piiskattiin selkänahka rikki. Mies kuoli vammoihinsa vuoden kuluttua.417
Tavallista oli, että kidutettuja hakattiin myöhemmin lyijykärkisillä nahkapiiskoilla. Nahka- eli solmupiiskat suomalaiset tunnistivat nimillä ’plet’ ja ’karpaasi’
(karbas). Sekin tiedettiin, että mikäli piiskattiin riittävästi, uhri kuoli. Toisaalta
plet-piiskalla ja karpaasilla hakkaamista pidettiin vähäisempänä kuin patukalla
(padogg) hutkimista eli padoskia, eikä piiskaaminen ollut vielä venäläisten kovaa
vihaa. Siitä ei jäänyt välttämättä pysyviä vammoja.418 Sen sijaan patukoilla, ’kapuloilla’ eli ’kepeillä’ hakkaaminen takaraivoon ja selkärankaan runteli pahoin.419
Pääsiäisenä 1716 Tyrnävän Kauppilassa nuori lapinojalainen tyttö Riitta Joosentytär Laanila hakattiin koivukepillä hengiltä, koska hän ei kyllin nöyristellyt miehitysvallan edustajaa.420 Napuen taistelun jälkeen kidutusryhmää johtanut jalkaväen
kapteeni ensin piiskautti Vähänkyrön kappalaisen, Jacob Mulloviuksen ja keksi sitten poltattaa hehkuvalla hiilihangolla miespolon selkänahan kauttaaltaan.421
Kirveellä hakkaaminen, piikeillä pisteleminen ja miekalla lyöminen olivat arkipäiväisempiä kidutuksen muotoja; ne muistuttivat enemmän tappamista, joka
saattoi tuntua jopa helpotukselta monenmoiseen kidutukseen joutuneesta.422 Julkiset kidutusnäytelmät olivat makaabereja ja irvokkaita. Niinpä kumlingelaisen laivaston yliluutnantti Aron Sylviuksen kuolinsyyksi merkittiin Porissa 1717, että

415 Talvikäräjät Laihia 21.1.1723 (ss37: 36–39, KA); Rovastintarkastus Isokyrö 18.1.1719 (Lempiäinen
1973, s. 61–62); Tammelin, Almanach På Åhret 1718; Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 18–
19; Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 52); Haartman, Wörå socken (ÅT 1792: 15).
416 Lampola 1937, s. 73–74, 126–128.
417 Ryssarnes Tyrannie uppå Prästerna (Simolin 1912, s. 255).
418 Porvarin vaimo Kaarina Matintyttären, talollinen Simo Muikun, nimismiehen poika Kustaa
Lillbeckin ja Kaarina Eskontyttären kertomukset. Turun hovioikeus 28.6.1719, 9.2.1720,
21.11.1720, 22.11.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
419 Ryssarnes Tyrannie uppå Prästerna (Simolin 1912, s. 258).
420 Piika Pirkko Matintytär Mankilan kertomus. Kesä- ja syyskäräjät Liminka ja Tyrnävä 1720
(Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
421 Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet (ÅT 1776: 13); Luukko (toim.) 1946, s. 116–117.
422 Matti Vilpunpoika Konttilan ja Pirkko Helalan kertomukset. Turun hovioikeus 21.11.1720,
22.11.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
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”teurastettiin”.423 Mikko Pekanpoika Kolimainen lyötiin kirveellä kidutustilaisuudessa puolikuoliaaksi, ja Marja Kaakinen, joka oli kärsinyt lähes kaikista kidutuksen muodoista, sai maistaa vielä kirvestäkin. Tämä oli henkensä säilyttääkseen ilmiantanut olemattomia piiloja, mikä raivostutti partion. Erään kätkön luona tulkki ensin hakkasi naista uhkaillen: ”Sinä saatanan jäsen, olet kuljettanut minua ympäriinsä valheillasi koko päivän”, otti kirveen ja löi sillä useita kertoja. Vieressä seisonut isäntä Simo Muikku aneli kasakka Antonia menemään väliin, ja tämä menikin, mutta antoi sitten tulkin hoitaa julman työnsä päätökseen: nainen kuoli.424
Teräaseella kiduttamista ja tappamista käytettiin myös muiden vankien pelottelemisessa. Muuan Kaarina Parviainen oli maaliskuussa 1716 Oulunsalon Toukolassa joutumassa toisena perättäisenä päivänä kidutettavaksi. Kun häntä talutettiin
pirttiin, hän sanoi pihamaalle jääneille kohtalontovereilleen: ”Hyvästi kaikki hyvät
kristityt.” Käsittelyn jälkeen nainen raahattiin ulos ja häntä iskettiin kolme kertaa
piikillä eli keihäällä. Kun nainen kaatui maahan, tulkki pelotteli vankeja sanoen,
että näin kävisi heillekin, mikäli he eivät paljasta kätköjään.425
Edellisten lisäksi venäläiset käyttivät muita kidutustapoja, eikä vainolaisen mielikuvituksella tuntunut olevan rajoja.426 Kuopion puolessa armeijalle provianttia
eli muonaa ja rehua kerännyt sotilas seisotti isäntää lumessa tuntikausia kylmimpään talviaikaan saadakseen varmasti puristetuksi verot ja vähän ylimääräistä itselleenkin.427 Rymättylän pappia, Christian Sevoniusta seisotettiin alastomana järvessä tammikuussa 1714 puolen yötä. Sevoniuksen vaimo ja lapset pakotettiin katselemaan kidutusta.428 Samankaltaiseen kidutukseen menehtyivät monet jokiin heitetyt uimataidottomat.429
Usein käytetty kidutustapa eli kapulointi mainittiin aikalaislähteissä harvemmin,430 mutta myöhemmissä kertomuksissa sitä useammin. Venäläiset tapasivat sitoa uhriensa pään ympärille köyden ja pään taakse kapulan eli koivukalikan, jota
pyörittämällä köysi kiristyi tehden olemisen tuskalliseksi ja jättäen moniin ikuiset
jäljet nirhautumineen ja päänsärkyineen.431 Tästä oli toinenkin versio. Siinä pää sidottiin tiukkaan verkkoon, jossa oli vapaasti heiluva kapula, joka lopulta nuiji kidutettavan hengiltä.432
Lisäksi venäläiset venyttivät ihmisten jäseniä ja seisottivat alastomina lumihangessa nostaen välistä punaisena hohkaavan uuninpellin päälle.433 Raskaana olevia

423 Lewenhaupt 1921, s. 688.
424 Mikko Pekanpoika Kolimaisen ja Simo Muikun kertomukset. Turun hovioikeus 22.11.1720, kesäja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–28.6.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 7, RA).
425 Talollinen Simo Muikun kertomus. Turun hovioikeus 21.11.1720, esä- ja syyskäräjät 23.–28.6.1720
(Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
426 Vertaa Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 117–119).
427 Talvikäräjät Kuopio 27.–30.1.1724 (oo27: 29–30, KA).
428 Ryssarnes Tyrannie uppå Prästerna (Simolin 1912, s. 259).
429 Esimerkiksi haudattujen luettelot Kannus 1714/29.5.1715, 8.11.1714/7.5.1715.
430 Vhaël, Runo Raudalla rakettu.
431 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 5; Haudattujen luettelot Pyhäjoki 28.4./13.5.1752, 14.4./
28.4.1758, 13.6./24.6.1770.
432 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 35).
433 Kesäkäräjät Jämsä 8.–11.7.1724 (Sääksmäki3: 274–275, HMA); Koskimies 1962, s. 115–116.
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naisia kidutettiin paitsi roikottamalla myös muilla tavoilla. Lasta odottava siikajokinen Pieta Laurintytär Lassila sidottiin kiinni hevoseen ja vedettiin pitkin teitä,
kunnes sikiö varmasti vaurioitui.434
Kidutuksia nähneen Gabriel Calamniuksen tietämän mukaan venäläiset edellisten lisäksi myös kaatoivat kiehuvaa vettä uhriensa kurkkuun, puhkoivat puukoilla
silmiä ja polttelivat raudoilla.435 Pyhäjoella kuudennusmies Matti Paulinpoika
Huhtalaa, kestikievari Pekka Jaakonpoika Pisilää sekä liminganojalaista vaimoa
Kaisa Tuomaantytärtä venäläiset venyttivät ja löivät, ja Valpuri Ollintytär Silvastia
kidutettiin ja hakattiin useita kertoja ja viimeisellä kerralla naisen käden lävitse
työnnettiin piikki ja jätettiin kuolemaan.436

Kidutusten uhrit
Kätköjen paljastaminen ei suinkaan pelastanut ihmistä;437 arveltiin, että kävi päinvastoin.438 Limingassa Jussi Suorsan vävy Olli Matilainen tapettiin 1716, vaikka
hän tunnusti, mihin tyrnäväläinen Piritta Juhontytär oli vaatteensa ja kankaansa
kätkenyt.439 Lumijoelle paosta palannut Pekka Remes otti holhottavakseen 1716
kuoliaaksi hakatun Jussi Haipuksen pienen Pirkko-tyttären.440 Paltamossa isäntä
poltettiin elävältä 1715,441 ja Siikajoella Hannu Pekkala kidutettiin kuoliaaksi.442
Iissä vihollinen korvensi, kärvensi, käristi, piinasi ja muilla tavoin kidutti armottomasti ja julmasti hengiltä vuosina 1715 ja 1716 yhteensä 86 henkeä ja jatkoi raakaa
työtään kahden seuraavan vuoden aikana Haukiputaalla, missä kidutettiin kuoliaaksi 120 henkeä.443
Erittäin julmasti kasakat käsittelivät kätköjä ilmiantaneista Oulunsalossa maaliskuussa 1716 Kaija Matintytär Kuljua, Pirkko Piiparia ja Simo Ervastia sekä Iin
Kellossa tammikuussa 1717 Heikki Pekkalaa. Kaija Kuljua oli piinattu ja polteltu
niin armottomasti saunassa, että nainen oli käsittelyn jälkeen tuskin hengissä.
Tulkki teki Kaijasta lopun työntämällä tämän lumihankeen.444 Sakari Kosusen vaimoa Pirkko Piiparia oli alastomana roikutettu kurkihirrestä ja piiskattu lähes hengettömäksi. Tulkki ensin kasakoiden katsellessa kauhuissaan päästi Pirkko Piiparin
hengestään mätkimällä velttoa ruumista koivuhalolla. Kun hengettömältä näyttänyt nainen oli vielä liikauttanut jalkaansa, tulkki oli huutanut: ”Liikutakos vielä

434 Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 244–345, KA); Hiltunen 1996, s. 363–364;
Toivanen–Forss 1990, s. 841–842.
435 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 4.
436 Haudattujen luettelot Pyhäjoki 21.3./15.5.1764, 14.6./1.7.1764, 18.1./16.2.1766, 26.3./13.4.1766.
437 Esimerkiksi kesä- ja syyskäräjät Liminka 3.–5.8.1720 (rr52: 364–365, KA); talvikäräjät Liminka
5.2.1722 (rr54: 174–175, KA).
438 Esimerkiksi Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 35).
439 Kesä- ja syyskäräjät Liminka 3.–5.8.1720 (rr52: 364–365, KA).
440 Kesä- ja syyskäräjät Liminka 3.–5.8.1720 (rr52: 377–381, KA).
441 Talvikäräjät Paltamo 12.2.1723 (rr55: 931–932, KA).
442 Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1723 (rr55: 835–837, KA).
443 Kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 12–16.7.1720 (rr52: 241–243, KA).
444 Talollinen Simo Muikun kertomus. Turun hovioikeus 21.11.1720 (Hovioikeuksien kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
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jalkaasi sinä saatana!” Huudahdus oli miellyttänyt muita venäläisiä, jotka tunsivat
saatana-sanan ja kaikitenkin hengiltä nuijiminenkin oli sittemmin alkukauhistuksen jälkeen heitä huvittanut. Simo Ervasti oli selvinnyt kidutuksesta paljastamalla
rahakätkönsä, mutta kun se oli tyhjennetty, tuotiin mies takaisin kidutustupaan ja
roikotettiin puolikuoliaaksi. Lopulta mies laskettiin alas ja hänet taottiin halolla
kuoliaaksi.445
Tulkki oli myös paikalla Iin Kellossa tammikuussa 1717, kun kahdesti kidutettu
ja mittavia kätköjä paljastanut Heikki Pekkala murhattiin. Tulkki oli tullut pirttiin,
missä vankeja pidettiin, ja oli käskenyt uuninpankolla lämmitelleen miehen lattialle. Mies oli noudattanut käskyä ja ryhtyi pukeutumaan. Tällöin tulkki oli ilmoittanut, ettei Pekkalan kannattanut pukea ylleen, koska häntä ei enää päästettäisi pois.
Tulkki poistui pirtistä ja samassa sinne astui venäläinen sotilas, joka hutkaisi halolla Pekkalan hengettömäksi.446 Liminkalaiset Jaakko Vähä ja Riskin vanha isäntä
piileskelivät talvella 1716 metsässä. Se osoittautui turhaksi, sillä venäläiset tavoittivat miehet ja kiduttivat heitä niin armottomasti, että henkensä säilyttääkseen he
paljastivat Jaakko Yrjönpoika Suorsan mittavan kätkön. Tämä ei kuitenkaan miehiä pelastanut, sillä Riski kuoli välittömästi ja Jaakko Vähä kuuden viikon kuluttua,
kun hän ensin oli onnistunut ”aivan murskaantuneena ryömimään” kotiinsa.447
Vähänkyrön Hiiripellossa syksyllä 1714 venäläiset pidättivät Mikko Jaakonpojan ja Marja Simontyttären, joita he hakkasivat musketeillaan ja haloilla niin kovasti, että naapurit arvelivat, että tokkopa nuo hengissä selviävät, eivätkä Mikko ja
Marja toipuneetkaan käsittelystä. Mikko oli siitä pitäen työkyvytön eikä Marja sen
koommin kyennyt nousemaan sairasvuoteeltaan.448 Vähässäkyrössä venäläiset pahoinpitelivät Kuuttilan isäntää Matti Pietarista, että hän menetti järkensä,449 ja
lohtajalainen Lauri Laurinpoika oli kiduttamisen ja piiskaamisen jäljiltä puolipäinen.450 Lempäälässä marraskuussa 1716 ruotsalaisten sissien asioista jotain tiennyt talollinen Jaakko Puskala, vaimonsa ja kaksi poikaansa osuivat vihaisen luutnantti Musalevskoin käsittelyyn. Ensin heitä lyötiin kepeillä pahasti ja raakalaismaisesti ja sitten vielä uhattiin, että seuraavana päivänä joukkoa korvennettaisiin
puhumaan enemmän. Käsittelyssä Jaakko menetti järkensä ja riisti hengen keritsimillä itseltään, vaimoltaan ja toiselta pojaltaan.451
Paitsi että kidutuksiin kuoli eri puolella Suomea satoja ja tuhansia,452 sadat jäivät hiiripeltolaisen pariskunnan tavoin kituviksi, työkyvyttömiksi ja kyvyttömiksi

445 Talollinen Simo Muikun, leskivaimo Liisa Nauskan ja piika Kaarina Kosusen kertomukset. Kesäja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–28.6.1720; Turun hovioikeus 21.11.1720 (Hovioikeuksien
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
446 Aapo Säävälän kertomus. Kesä- ja syyskäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.6.1720 (Hovioikeuksien
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
447 Kesä- ja syyskäräjät Liminka 3.–5.8.1720 (rr52: 344–349, KA).
448 Talvikäräjät Vähäkyrö 7.1.1725 (ss39: 34–35, KA).
449 Kylvö- ja karjaluettelot 1719, Vähäkyrö (7067: 723, KA).
450 Talvikäräjät Lohtaja 15.1.1723 (rr55: 411–412, KA).
451 Rovastintarkastus Lempäälä 11.3.1718 (Lempiäinen 1973, s. 103–104); Haudattujen luettelot
Lempäälä 11.11.1716.
452 Muun muassa Kannuksessa kidutukseen kuolivat Hannin kylässä Matti Tuomaanpoika, Kaisa
Matintytär ja Marja Laurintytär, muualla Tuomas Tuomaanpoika Märsylä, Matleena Laurintytär,
Vappu Jaakontytär sekä Juho Luomala. Haudattujen luettelot Kannus 1714–1715. Hauholla

90

Herran sota ja vihattu rahvas

huolehtimaan itsestään. Tällaisia raajarikoiksi sänkypotilaiksi loppuiäkseen runneltuja oli kaikkialla Suomessa.453 Muun muassa Hämeessä ja Keski-Suomessa
kymmenet ihmiset tärveltiin kidutuksissa ja pahoinpitelyissä kelvottomiksi.
Pirkkalassa venäläiset surmasivat useita ihmisiä, yhden heistä tukahduttamalla
savuun. Keväällä 1714 Jämsän Kaipolassa Tsekinin kasakat tappoivat vanhan
isännän Yrjö Tuomaanpoika Hassilan palelluttamalla pakkaseen. Maaliskuussa
1714 Lempäälässä venäläiset hakkasivat hengiltä pitäjänsepän vaimon. Vuonna
1714 Sääksmäen Huitulassa Marja Yrjöntytär kidutettiin ja piestiin vaivaiseksi,
talollinen Antti Juhonpoika hakattiin rammaksi ja lampuoti Matti Ollinpojan
toinen käsi murskattiin kelvottomaksi. Simolassa lampuoti Juho Matinpoikaa
hakattiin päähän ja käsivarteen niin, ettei kädestä sen koommin ollut mihinkään. Puttislassa mieheltä venäläiset murskasivat oikean käden ja vuonna 1715
vihollinen kidutti Kärjenniemessä Marketta Tuomaantyttären vaivaiseksi. Viitasaarella Kolimassa huhtikuussa 1715 venäläiset polttivat elävältä Antti Variksen
lesken, Vappu Heinottaren ja sotilas Pauli Kosoisen Kaarina-lesken. Vastaavasti
Hattulassa ja Lehijärvellä Mierolan Mikko Pertinpoikaa, Marja Jaakontytärtä ja
Heikki Tanelinpoikaa oli patukoitu useita kertoja; viimeksi mainittu kärsi edelleen 1720-luvun jälkipuolella tuskista. Reijo Martinpoikaa lyötiin takaraivoon
ja alaselkään ja leskivaimo Pieta Sipintytärtä kidutettiin raa’asti. Somerossa ja
Tammelassa kidutettuina vammaisiksi jäivät talollinen Yrjö Martinpoika ja
Marja Simontytär sekä Urjalassa Antti Reinonpoika ja Riitta Erkintytär.454
Missä vainoojan tuhoamistyöt olivat olleet ankarampia, siellä myös hengissä selvinneistä useat olivat raajarikkoja tai mielensä menettäneitä. Lemiläinen Huttulan
itsellismies Sihvo Sihvonpoika tunnettiin vanhastaan puolipäiseksi, mutta mielisairaus paheni merkittävästi, kun venäläiset pahoinpitelivät häntä 1713. Tuolloin
häntä hakattiin miekalla takaraivoon. Edelliset ja myöhemmin sairastettu vakava
polttotauti ajoivat miehen sellaiseen tilaan, että rauhan tultua hän hirttäytyi.455
Ahvenanmaan Kumlingesta talollispariskunta joutui joko vihollisten pakottamina tai itse paenneina Raisioon. Nainen oli joka tapauksessa 1715 pahan kidutuksen jäljiltä kurja ilmestys. Limingassa vuonna 1714 kidutetut Antti Iisakinpoika Kukkola ja Matti Ahla selvisivät tosin kidutuksista hengissä, mutta vam-

rusthollarin vaimo menetti henkensä, kun rusthollarin varastoja tyhjennettiin. Kesäkäräjät Hauho
17.–18.5.1723 (ee13: 7, KA). Pudasjärvellä 1716 Matti Jurva kuoli muutama viikko kidutuksen
jälkeen. Haudattujen luettelot Pudasjärvi 26.1.1716.
453 Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 135); Wirilander 1960, s. 21; Henkikirjat 1723
Pieksämäki (8771A: 2648–2649, 2655). Pieksämäen pitäjässä venäläiset olivat kiduttaneet vaikeasti
Hällinmäen Lassi Kantaista ja vanhaa vaimoa, Hankamäen Pekka Tuomaanpoikaa ja Längelmäen
Antti Puttosen vaimoa.
454 Syyskäräjät Hattula ja Lehijärvi 25.10.1726, Somero ja Tammela 3.11.1726, Urjala 9.11.1726,
Sääksmäki, Akaa ja Kalvola 16.11.1726 (Sääksmäki2: 584–586, 617–630, 662–670, 705–714,
HMA); Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Pirkkala ja Messukylä (7067: 300–303, KA); Haudattujen
luettelot Jämsä 26.7.1714; Haudattujen luettelot Lempäälä 7.3.1714; Haudattujen luettelot
Viitasaari 17.4.1715; Koskimies 1962, s. 116.
455 Ylimääräiset käräjät Taipalsaari ja Lemi 14.4.1722 (ii30: 30–31, KA).
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mautuivat pahasti. Samoin surkeassa kunnossa olivat Pyhäjoella muun muassa
hirvittävästi poltettu Pyssilän piika Susanna, vihollisen pilaamat Lahdenkylän
Luukaksen vaimo Kaarina ja Lamminsuun Eskon vaimo Liisa, Hourulan isäntä
Juho Juhonpoika, jota oli korvennettu, sekä venäläisen polttamat Haarlan Yrjö
Yrjönpoika ja merijärveläinen Niilo Eskonpoika. Kalajokisista venäläisten käsittelystä, kiduttamisesta, hakkaamisesta ja polttamisesta juuri ja juuri hengissä
selvisivät mutta vajavaisiksi jäivät Heikki Erkinpoika Hannila, Pirkko Sipintytär
Untinen, Juho Matinpoika Turunen, Samuli Erkinpoika Saukko, Juho Heikinpoika Lapinoja, Juho Heikinpoika Prittinen, alavieskalaiset Juho Antinpoika
Haapasaari ja Antti Laurinpoika Vuoti sekä evijärveläinen emäntä Vappu. Lohtajalla edellisten kohtalon jakoivat Pekka Heikinpoika Ojala, Jaakko Jaakonpoika Lukkari, Pieta Heikintytär Matinmikko, suutari Kustaa Jaakonpoika, kannuslaiset Matti Märsylä, Antti Laurinpoika Särkelä, Erkki Erkinpoika Nilkku,
heikkopäinen Pekka Pekanpoika Hanni, ylikannuslaiset Liisa Rakko, Anna Parhiala, Lauri Antinpoika Vesoja ja toholampinen Liisa Riutta. Kälviällä kiduttamisen jälkeen henkitoreissaan olivat, mutta hengissä kuitenkin selvisivät Pekka
Pekanpoika Sikala vaimonsa Liisan kanssa ja Nissilän emäntä, Kokkolassa Brita
Varg, Matti Laurinpoika Saari, Jylhän emäntä, Vetelin kappalaisen renki Erik,
Heikki Erkinpoika Ruuska ja Pirkko Korpelainen. Teerijärvellä poltettuina ja
pilattuina venäläisten jäljiltä eli byskatalainen Henrik Johansson, Pietarsaaressa
porvari Henrikin vaimo, kirkonkyläläinen Mats Jakobsson, leplaxilainen Mats
Andersson ja ähtäväläinen Erik Pålsson, Uudessakaarlepyyssä jepualaiset Anna
Gunnar, Margareta Silvast, Anders Knutsson, Anna Nybyggare, Lisa Dykgruva,
Erik Simonssonin vaimo Agneta, munsalalaiset Anders Simonsson, Anna
Adams ja monäsiläinen Malin. Kuortaneella kidutuksen jälkeen pilattuna eli
Pirkko Perälä, Lapualla Juho Härsilä ja Kauhavalla Erkki Autio. Näiden lisäksi
venäläiset pahoinpitelivät kelvottomiksi useita sotilaiden vaimoja.456
Pohjois-Pohjanmaalla tilanne oli kertakaikkisen lohduton. Siikajoella, missä venäläinen esivalta onnistui vuonna 1719 merkitsemään veroluetteloihinsa 22 taloa,
isännistä ainakin neljä mainittiin kidutetuiksi. Heitä olivat Heikki Soini, Jaakko
Kerttula, Samuli Koskela ja Matti Paavolan leski Anna. Oulussa samainen verottaja
pystyi jonkinlaiseksi taloksi määrittelemään 31 tilaa. Näiden isännistä ja emännistä
pahoin kidutettuja olivat Kaisa Hyrkäs, Antti Sanki, Antti Verton (joka itse eli venäläisessä vankeudessa) vaimo, Saara Toppila, Marketta Sakarintytär, Pirkkolan tytär sekä Antti Päätalo, Simo Marttila, Antti Haapala, Yrjö Sipola ja Tuomas Nissilä
vaimoineen.457

456 Ylimääräiset käräjät Liminka 24.4.1723 (rr55: 1681–1683, 1808–1809, KA); Henkikirjat Pyhäjoki,
Kalajoki, Lohtaja, Kälviä, Kokkola, Kruunupyy, Pietarsaaren pitäjä, Uusikaarlepyy ja Pietarsaaren
kaupunki, Lapua 1723 (9270: 91–95, 104–109, 114–115, 118–119, 121, 123–125, 126–129, 132–
136, 158, 161, 163, 165–168, 170, 176, 179, 183, 270, KA); Kastettujen luettelot Raisio 16.10.1715.
457 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Siikajoki ja Oulu (7067: 829–830,836–838, KA).
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Jos ei ryssä sitten sissi
Jolleivät venäläiset olleet piinaamassa kansaa, Ruotsin kruunun sissit tulivat vuorostaan kiusaamaan.458 Pohjalaisten, savolaisten, karjalaisten, hämäläisten ja uusmaalaisten kurjuutta lisäsivät Ruotsin kruunun vapaakomppanioiden sotilaat. Nämä harjoittivat pakko-ottoja suorittaessaan täsmälleen samanlaisia julmuuksia
kuin venäläiset, tekivät sen vieläpä samaan aikaan kuin venäläiset ja piinasivat jo
kertaalleen pahoinpideltyjä, sekä raiskasivat,459 murhasivat ja veivät ihmisiä väkisin Ruotsiin.460 Tämän takia pohjoisten pitäjien nimismiehet vetosivat kruunuun,
että heidän pitäjiään armahdettaisiin eikä niihin lähetettäisi valitettavia sissejä.461
Hämeessä maarakuunat olivat suoranainen maanvaiva – etenkin vuosina 1714
ja 1715.462 Nastolassa kivekkäät kävivät 1715 tuhomassa eräältä isännältä sen vähän omaisuuden, jonka hän oli onnistunut piilottamaan rosvoavilta vihollisilta.463
Kyse oli ilmeisen vähäisestä omaisuudesta, sillä noilla seuduilla venäläiset yleensä
löysivät kaikki piilotetut tavarat ja elintarvikkeet.464 Limingassa ja Paltamossa 1715
kapteeni Longströmin joukkiot riistivät kovin ottein kiduttamalla ja piiskaamalla
veroja ja veivät taloista kaiken löytämänsä, pakottivat väen paljastamaan kätkönsä
ja ryöstivät vaatteet ihmisten päältä, heinät ladoista ja veivät mennessään vielä hevoset, lampaat ja lehmät. Sisseistä Samuel Forsman tunkeutui Paltamossa Juho
Häkkisen taloon ja rosvosi väkivalloin Häkkisen 400 kuparitaalaria. Käsittelyn seurauksena Häkkisen äiti, Vappu Ketutar kuoli viikon kuluttua ja vaimo Marja Tolotar ruhjoutui täysin kelvottomaksi.465 Samana vuonna kapteeni Petter Longströmin jalkarakuunaosasto – kaikkiaan 120 miestä – ehti riehua Rautalammilla ja
Vehkalahdella ja kätkivät sotasaalistaan sinne tänne.466
Maarakuunoiden, Ruotsin sissien, kivekkäiden, Longströmin, Luukkoisen ja Kärjen komppanioiden koostumus sääteli niiden toimintatapoja. Joukkojen johtajat olivat rajaseutujen pettyneitä säätyläisupseereja tai muita mahtimiehiä, joilla oli venäläisten hyökkäyksen jälkeen ollut vaihtoehtoina joko ryhtyminen venäläisen esivallan
paikallisjohtajiksi tai ryhtyminen perimään menetyksiään vihollisilta ja vihollisvallan
alle alistuneilta talonpojilta, kuten teki muiden muassa Salomon Enberg, joka ylennettiin majuriksi.467 Alipäällystön muodostivat sotilasuransa kehitystä uhkarohkeilla
tempauksilla nopeuttavat nuorukaiset (Staffan Löfvingh, Gabriel Neppius) ja opiskelunsa keskeyttäneet ylioppilaat (Herpmanit). Miehistö taasen koostui sekalaisesta
joukosta katkeria talonpoikia ja oikeutta pakoilevista väkivaltaisista rikollisista. Mie-

458 Esimerkiksi syyskäräjät Elimäki ja Valkeala 14.–16.10.1723 (ii32: 525, 532, KA).
459 Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Paltamo 16.–18.7.1717 (rr50: 4–7, KA).
460 Kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 14.–16.9.1719 (rr51: 180–181, KA); Lindeqvist 1919, s. 351–
359.
461 Halila 1984, s. 174.
462 Esimerkiksi syyskäräjät Hauho ja Tuulos 21.–25.11.1726 (ee18: 537–538, KA).
463 Kesäkäräjät Nastola, Iitti ja Orimattila 20.–23.6.1726 (ee18: 139, KA).
464 Kesäkäräjät Nastola, Iitti ja Orimattila 20.–23.6.1726 (ee18: 168–169, KA).
465 Ylimääräiset käräjät Paltamo 16.–18.7.1717 (rr50: 4–6, KA), kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto
14.–16.9.1719 (rr51: 180–181, KA); kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.7.1720 (rr52: 242–243, KA).
466 Kesäkäräjät Vehkalahti ja Kymi 21.–24.5.1722 (ii30: 67–68, KA).
467 Kuningas Enbergille, Munchgut 26.9.1715 (Valtakunnan reistratuuran kopiokirjat, KA).
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het liittyivät sisseihin kaikkialta Suomesta, Karjalasta ja Inkerinmaalta, olivat 30–50vuotiaita ja etsivät elämälleen tarkoitusta tai kostivat venäläisille kokemiaan vääryyksiä.468 Vehkalahden porvari Samuel Forsell asui Venäjän vallan aikana Virolahdella,
katkeroitui ja kokosi ympärilleen sissijoukon, joka liittyi muihin eteläistä Karjalaa
pelossa pitäneisiin sisseihin. Forsellin sakki syyllistyi ryöstöjen ja pahoinpitelyiden
ohella murhiinkin. Joukkio tappoi kaksi miestä ja haavoittivat kolmatta Mulli-nimistä miestä, joka menehtyi vammoihinsa pian kotiin Valkealaan raahauduttuaan.469
Paitsi että sissejä pidettiin pelkkinä ryöväreinä, heitä pidettiin myös vihollisina;
niitä he tosiasiallisesti Ruotsin kruunun sotilaina olivatkin Venäjän vallan ajan
Suomessa. Lappeen kihlakunnan vouti Petter Mörckin mukaan ruotsalaisista oli
tullut vihollisia siinä vaiheessa, kun maa oli alistettu Venäjän kruunulle. Hänen aittaansa Mäntyharjulla kivekkäisiin kuulunut kuusimiehinen partio iski elokuun 18.
päivänä 1716. Joukkion esimies oli talonpoika Heikki Lempiäinen ja oppaana oli
paikallinen talonpoika Reijo Huppoinen. Miehistä yksi pysyi oppaalle tuntemattomana, mutta sen sijaan Yrjö Wolmarssonin, Matti Eikarin, Juho Sokan ja Jyrki Pajan hän tunnisti. Joukkio vei aitasta rahaa, hopeaa, komean manttelin, sinisen päällysviitan, punaisen lakanan ja muuta tavaraa yhteensä lähes 800 hopeataalarin arvosta. Kunnon rosvojen tavoin joukko jakoi ryöstösaaliinsa parin päivän kuluttua
metsässä, missä joukkueenjohtaja gävleläinen aliupseeri Josef Nallin piti leiriään.
Jako suoritettiin suurpiirteisesti, sillä esimerkiksi opas sai seitsemän ruplaa, kullatun hopeapikarin, hopealusikan ja kukkurakourallisen Ruotsin rahoja. Tällaisista
kruunulle tehdyistä urotöistään Josef Nallin palkittiin Gävlen nimismiehen viralla,
mutta talonpoikien osaksi lankesi ryövärin status, Reijo Huppoinen ja Heikki
Lempiäinen tuomittiin varkaina, mutta Ruotsin kruunun uskollisena sissinä Jyrki
Paja pakeni lain kouraa Venäjälle Muolaan pitäjään.470
Sissit kävivät muita kernaammin suomalaisten yhteistoimintamiesten kimppuun, mikäli näillä oli tekoa verojen, rahan ja tavaran kanssa. Valkealassa kivekkäät
pahoinpitelivät veronkantokirjuri Ernest Uskia keväällä 1720 ja veivät tavaraa.471
Samaten Karjaan vouti Erik Hafverbergiä pahoinpideltiin syksyllä 1714 – tosin
jonkun paikallisen yllytyksestä. Tuolloin toistakymmentä ruotsia ja saksaa puhunutta Ruotsin sissiupseeria ja -sotilasta oli tullut Lohjansaareen. Heihin törmäsi
myös nimismies Petter Hällströmin johtama talonpoikien ryhmä. Vaikka sissit eivät tehneet pahaa, Hällström ja yksi talonpojista ottivat jalat alleen. Miehet pelkäsivät joutuvansa sissien mukiloimiksi, koska he olivat venäläisten määräämissä
töissä. Hafverbergin pahoinpitelyä pidettiin kaikkiaan irvokkaana tapauksena.
Vouti vangittiin kotonaan Ahtialassa, piestiin huonoon kuntoon ja lopuksi sissit
juhlivat menestystään: illan ajan he pitivät lystiä ja tanssivat.472

468 Talvikäräjät Pielisjärvi 14.2.1722, ylimääräiset käräjät Pielisjärvi 20.6.1722 (gg29: 52–61, KA).
469 Syyskäräjät Vehkalahti ja Kymi 8.11.1726 (ii35: 1024–1025, KA), syyskäräjät Vehkalahti ja Kymi 2.–
7.11.1727 (ii36: 746, KA); Ranta 1987, s. 58.
470 Syyskäräjät Savitaipale ja Mäntyharju 23.–26.9.1724 (ii33: 135–137, KA), talvikäräjät Mäntyharju
ja Valkeala 12.–15.2.1725, kesäkäräjät Mäntyharju ja Savitaipale 1725 (ii34: 168, 345–346, KA).
471 Syyskäräjät Valkeala 16.9.1725 (ii34: 416, KA). Lammilla kreivi Carl Gyllenstiernan Porkkalan
kartanoa ylläpitäneen Johan Frondénin Petter Longströmin partio sieppasi vangikseen 1715 –
nähtävästi osaksi yhteistoimintamiehenä. Gräsbeck 1948.
472 Syyskäräjät Karjaa 9.–12.11.1724 (ll32: 6078–6095, KA), talvikäräjät Karjaa 10.–13.2.1724 (ll33, KA).
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Erityisesti hurjimuksen mainetta niitti Kainuussa Longströmin osastoon kuulunut Mäiväläinen, joka oli paitsi raaka ruoja myös moninkertainen huorintekijä ja
kirkossa viihtymätön sälli. Hän tunkeutui tovereineen Aapo Mytän taloon, telkesi
väen arestiin pakottaen luovuttamaan rahaa ja tavaraa. Lapset olivat tosin ennättäneet peloissaan metsään, mutta pakkasessa yksi paleltui hengiltä. Mäiväläisen
joukko tunkeutui myös Antti Haapalaisen pirttiin – ja samalla tuloksella: talon tytär paleltui metsässä kuoliaaksi. 473 Pohjois-Karjalaa piti taasen pelon valassa vuosien 1720–1721 ajan Kärkisuddin komppanian 24-miehinen, korpraali Jacob Wolmarin johtama osasto. Muun muassa Limingasta, Jääskestä, Savonlinnasta, Rautalammilta ja Savitaipaleelta kotoisin olevat sissit kostivat venäläisten starostiksi ryhtyneelle Hodari Otrain -nimiselle talonpojalle kuninkaan nimissä. Paitsi että he ryöstivät miehen omaisuuden kahdella kerralla, he tappoivat Hodarin ja korvensivat poikaa. Etelämpänä Karjalassa sissit murhasivat venäläisellä tavalla (so. venäläisiltä
omaksutulla ja erittäin raa’alla tavalla) erään Kesilän teiniksi kutsutun miehen.474
Rosvoilevat sissit eivät juuri tehneet eroa sotilaiden ja kansan välillä. Kapteeni
Enbergin joukkojen kersantti Gabriel Neppius harjoitti laittomuuksia maaherra
Anders Erik Ramsayn omistuksilla Pälkäneellä ja otti sieltä omin luvin eläimiä.
Kosketusta venäläisiin ei syntynyt paitsi silloin, kun Neppius jututti venäläisten
tulkkia, mutta venäläiset olivat tietoisia Neppiuksen liikkeistä, koska he jahtasivat
miestä ja koska hän vei eläimet juuri siitä kartanosta, jonne venäläiset olivat majoittuneet.475 Sen sijaan vuoden 1715 vaiheilla sissien Pielaveden ja Savonlinnan
välisellä tiellä tekemän iskun ainoana varsinaisena uhrina oli Pielaveden starosti
Paavali Nousiainen, jolta sissit ryöstivät komendantti Aleksander Okenoville kuuluneet verorahat. Verot Nousiaisen piti joka tapauksessa hoitaa – tavalla tai toisella.
Sissien ryöväämäksi tuleminen kelpasi ainoastaan selityksenä ainoastaan siihen, ettei Nousiaista oitis rangaistu.476 Samanlaisia ryöstöjä kruunun proviantin keräämisen nimissä sissit suorittivat kaikkialla. Kiteellä Ruotsin partio vei 1719 lautamies
Pietari Oikariselta omaisuutta yli sadan ja seppä Olli Kupariselta 135 kuparitaalarin edestä.477 Leppävirralla 1720 kapteeni Kärjen komppanian miehet, Kasperi
Lappalainen ja viisi muuta jalkarakuunaa murtautuivat syysyönä Olli Glomeruksen
aittaan ja veivät sieltä kaiken, minkä jonkin arvoiseksi katsoivat ja jaksoivat kantaa.478
Sissien suorittamat pidätykset tähtäsivät joko venäläisten kätyreiden ja rikollisten saattamiseen oikeuden eteen Ruotsissa tai Ruotsin armeijan miesvajauksen
täyttämiseen.479 Viimeksi mainitussa sissit toimivat jokseenkin mielivaltaisesti. Iisalmessa sissiksi ryhtyneen Uudenmaan ratsuväkirykmentin varusmestari Backmanin ryhmä pidätti 1718 leskivaimo Kaisa Martikattaren pojan, Eljas Hyllysen,
retuutti Ruotsiin ja pakotti sotilaaksi.480 Sama päämäärä oli myös Kuopiossa liik-

473 Lindeqvist 1919, s. 355–356.
474 Esimerkiksi talvikäräjät Pielisjärvi 14.2.1722, ylimääräiset käräjät Pielisjärvi 20.6.1722 (gg29: 52–
61, KA); Lindeqvist 1919, s. 355–356.
475 Syyskäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 15.–17.10.1724 (Sääksmäki3: 305–208, HMA).
476 Kesäkäräjät Iisalmi 27–30.5.1723 (oo26: 285–287, KA).
477 Ylimääräiset käräjät Kitee 3.1.1726 (gg32: 8–9, KA).
478 Talvikäräjät Leppävirta 3.–6.2.1724 (oo27: 45–46, KA).
479 Esimerkiksi Saloheimo 1990, s. 575–576.
480 Talvikäräjät Iisalmi 8.3.1725 (gg31: 34, KA).
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kuneella sissijoukolla. Se sieppasi 1718 erään miehen ja kuljetti hänet Ruotsiin,
mutta mies pääsi karkaamaan sissien käsistä ja palasi kotiseudulleen.481 Kirkkonummelainen sotilas Jöran Gunnar oli karannut rivistä jo 1713, kun joukot vetäytyivät maakunnasta pohjoiseen. Sissien liikkeet Uudellamaalla alkoivat kuitenkin
ahdistaa, ja niinpä Gunnar pelätessään joutuvansa partioiden saaliiksi muutti syksyllä 1716 turvaan Tallinnaan.482
Kaiken lisäksi sissitoiminta johti kostoiskujen kierteeseen. Vähäisimpiä operaatioita olivat metsien polttamiset; tähän toimenpiteeseen venäläiset ryhtyivät arvellessaan, että näin he estäisivät piilossa lymyilyn. Sissien venäläisille aiheuttamat
tihutyöt eivät jääneet kostamatta, mutta kostotoimenpiteet kohdistettiin sissien sijasta rahvaaseen. Pirkkalassa sissipartiot aiheuttivat muutenkin kaikenlaisia kärsimyksiä rahvaalle ja joitain hankaluuksia venäläisille, mutta niiden päätyttyä iskivät
venäläiset rankaisuosastot niin, että kostojen ohessa muuan vanha nainen murhattiin ja ruumis heitettiin Pyhäjärveen.483 Lohjalla Kirkniemen rusthollin augmenttitalonpojat Matti Erkinpoika, Erkki Tuomaanpoika, Matti Matinpoika ja Matti Mikonpoika menettivät omaisuutensa, vetojuhtansa ja karjansa Lohjansaaren pakomatkallaan 1713. Vaikka miehet eivät ehtineet sen enempää korjata satoa kuin kylvääkään, venäläiset tulivat heti vaatimaan muonaveroja ja muita verosuorituksia.
Tällöin he velkaantuivat vaikeasti, mutta pääsivät jotenkuten jaloilleen. Mutta silloin iski karjarutto ja kesällä 1716 parhaaseen työntekoaikaan vielä Backmanin
johtama sissipartio tappaen muutamia venäläisiä. Kohta tulivat venäläiset tutkimaan ja hutkimaan, pidättivät talonpojat ja veivät vankeinaan Turkuun, missä heitä pidettiin vuoden ajan pakkotöissä.484 Keväällä 1714 sissit tappoivat Sääksmäen
Ritvalassa talon pihalle erään venäläisen. Seurauksena oli, että Ritvalan isännistä
Juho Erkinpoika Maijala vietiin Hämeenlinnaan, missä hänet kidutettiin kuoliaaksi. Osansa saivat muutkin ritvalalaiset. Heidän omaisuutensa rosvottiin ja tuhottiin
väkivaltaisesti; rangaistuspartion käynnin aikana Vappu Ristontytär leskeytyi.485
Lohjalla ja Nummella 1714 liikkuneista Ruotsin sisseistä, joiden joukossa oli muiden muassa kapteeni Löfving, venäläiset saivat tietää entiseltä Hyvelän sotamieheltä, joka oli loikannut sodan aikana venäläisten riveihin. Sissit vierailivat herra Arvid Lietzenin kotitalossa, joten Lietzenin rouva Maria ja muu väki joutuivat kohdakkoin ankaraan käsittelyyn. Vivolan lautamies Mikko Jaakonpoikaa kidutettiin,
kuten kidutettiin sidottua rouva Lietzeniä. Lisäksi Lietzenin talo poltettiin, maat
tuhottiin ja omaisuus rosvottiin. Sissien käynnin takia Lietzen menetti venäläisille
kahdeksan luotia painaneen hopeapikarin, viisi hopealusikkaa, kolme kultasormusta, kaksi hevosta, seitsemän lehmää, kaksitoista siankylkeä, viinaa, olutta, leipää, suolakalaa, vaatteita ja erän palttinaa. Tämä ei ollut vielä kyllin, sillä rouvan
oli ostettava itsensä vapaaksi 360 kuparitaalarilla ja Arvid Lietzenistä tehtiin vastedes aiempaa nöyrempi yhteistoimintamies.486
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Talvikäräjät Kuopio 28.–31.1.1723 (oo26: 74, KA).
Talvikäräjät Kirkkonummi 21.–24.2.1726 (ll35, KA).
Saarenheimo 1974, s. 624.
Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 6.6.1722 (8170, KA).
Syyskäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 23.10.1722 (8169, KA).
Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 1.–5.6.1725 (ll34: 646–647, KA).
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Kaikesta seurasi, että tavallisia metsärosvojakin alettiin pitää sisseinä – tai päinvastoin. Mäntyharjun erämaissa eli vuosia kolmen sotilaskarkurin kopla, Tahvo
Yrjönpoika Paronen, Esko Markunpoika ja Porin rykmentin riveistä livistänyt sotamies Carl Höffner, joka tosin esiintyi väärällä nimellä Jakob Törnerinä. Miehet
metsästivät, myivät turkiksia ja ryöstelivät aina kevääseen 1721 saakka. Siinä ohessa
Tahvo ja Esko tappoivat muutaman turkkilaisen.487

Raiskaukset ruoskivat naisia
Raiskaukset liittyivät kiinteästi totaaliseen ja hävittävään sodankäyntiin. Ne kuuluivat sodan vainopuoleen Karjalan ruptuurista lähtien, ja ne olivat sekä sotasaaliin
keräämistä ja voiton juhlistamista että rahvaan alistamista ja siksi hyvinkin verrattavissa kidutuksiin. Viimeksi mainittuina suomalaiset niitä ensisijassa pitivät; niinpä aikalaistulkkien, Daniel Jusleniuksen, Barthold Vhaëlin ja Gabriel Calamniuksen sekä useiden rahvaanmiesten mukaan venäläiset olivat ”ottaneet vaimoja väkisin sekä valinneet kaikitenkin kauneimmat sydämellä surkealla ja miesten pahalla
mielellä”; osan saaliistaan he veivät Venäjälle, mutta oli koko paljon niitäkin vaimoja, joiden vatsat ”paisuivat parahdellen” heidän jouduttua onnettomasti venäläisten käsiin.488 Sitä paitsi raiskatessaan venäläiset turvautuivat samoihin uhkauksiin ja väkivallan muotoihin kuin kidutuksissa. Esimerkiksi Rantsilassa venäläiset
pitivät joulun 1715 tietämissä viikkokausia vankeinaan monia naisia ja miehiä.
Kaikkia hakattiin ja piiskattiin, ja nuoria naisia, kuten Marja Matintytär Visuria
vielä raiskattiin useita kertoja ja raiskatessaan venäläiset käyttivät lukemattomia
erilaisia kidutustapoja.489
Kuten tapettuja, kidutettuja ja orjuutettuja, oli raiskattujakin tuhansia, mutta
todistajia ja todistuksia oli jälleen vähemmän;490 oikeastaan ainoa ero edellisiin oli
siinä, että raiskaukset kohdistuivat ensisijaisesti naisiin. Kuvaava tieto raiskausten
laajuudesta on Isostakyröstä, jossa voittoaan juhlistaneiden venäläisten harjoittaman raiskaamisen seurauksena syntyi vuonna 1715 yli kaksikymmentä lasta.491
Vastaavasti oululaiset, liminkalaiset ja kalajokiset kertoivat talvella 1722, että venäläiset sitoivat osapuilleen jokaisen kohtaamansa naisen ja raiskasivat heidät.492
Tuon puolesta puhui se, että esimerkiksi Kokkolan, Kälviän, Kruunupyyn, Lohtajan, Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin käräjillä vuosina 1718–1720 tutkittiin lähes sata tapausta, joissa nainen oli tullut venäläisten joukkojen väkisin ma-

487 Syyskäräjät Savitaipale, Suomenniemi, Mäntyharju ja Valkeala 1729 (ii38: 445–452, KA).
488 Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 117); Vhael, Runo Raudalla Rakettu; Calamnius,
Suru-Runot Suomalaiset, s.4; talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 26.1.1722, talvikäräjät Liminka
5.2.1722, talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722, talvikäräjät Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 73–74, 119–120,
293–294, 297–298, KA).
489 Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 241–245, KA).
490 Tähän viittaa se, että rauhanajan kertomuksissa aviomiehet välittivät asiasta puhumista. Esimerkiksi kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
491 Kastettujen luettelot, Isokyrö 1715.
492 Talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 26.1.1722, talvikäräjät Liminka 5.2.1722, talvikäräjät Pyhäjoki
8.3.1722, talvikäräjät Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 73–74, 119–120, 293–294, 297–298, KA).
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kaamaksi.493 Osa raiskauksista oli niin väkivaltaisia, että uhrit kuolivat välittömästi,494 osa murhattiin pian raiskaamisen jälkeen ja tuskin monikaan Venäjän orjuuteen viedyistä tai kenttäorjiksi joutuneista vältti väkisinmakaamisen.495 Viimeiseen
viittasi muun muassa Raahessa kesällä 1714 kuultavana ollut joutsenolainen papintytär Annika Svan. Hän kertoi, että venäläiset olivat tavanneet Savon puolessa
raiskata ja siten pilata kaikki kohtaamansa naiset.496
Raiskaamista esiintyi kaikkialla ja eniten juuri miehittämisen alkuvaiheessa.497
Tuolloin venäläisten uhreiksi kelpasivat vieläpä lapsetkin. Vähässäkyrössä venäläiset
raiskasivat nuoren tytön,498 ja Kruunupyyssä he raiskasivat vasta kolmetoistavuotiaan tytön.499 Juuri häntä vanhempia eivät olleet Maila ja Elsa Hilli, jotka tiedettiin
kovin nuoriksi ja jotka vihollinen vei erääseen metsäpirttiin raiskattavakseen.500
Raiskaamisen ja järjettömän väkivallan kiinteää suhdetta valotti puolestaan
kempeleläinen Vappu Samulintytär Säisä. Säisän kotikylään hyökkäsi syksyllä 1714
valtava joukko vihollisia, jotka tappoivat enimmät ja ottivat muut Vappu mukaan
lukien vangeikseen. Hänen kätensä sidottiin selän taakse, ja häntä piiskattiin ja lyötiin pahoin. Sitten eräs vainolaisista raahasi hänet pois kylästä ”pahat mielessään”.
Vappu yritti parhaansa mukaan vastustella miehen aikeita, mutta tämä sitoi hänet
kaulasta puuhun ja raiskasi siinä paikassa. Tapahtuman jälkeen Vappu rukoili, että
mies ottaisi hänet hengiltä, mihin mies vastasi, että ”se olkoon kohtalosi”, ja lähti
tiehensä jättäen Vapun lojumaan puuhun sidottuna. Vasta muutaman päivän kuluttua Vappu pääsi irti kuristusköydestä, joka oli nirhannut kaulaan pahat jäljet.
Vapun kärsimykset eivät kuitenkaan päättyneet tähän. Maaliskuussa 1715 vihollinen tuli uudestaan Kempeleen kylään ja löysi hänet raiskaten, piiskaten, lyöden ja
korvennellen niin, että väkivallan merkkien määrä hänen vartalossaan kasvoi entisestään. Maaliskuun jälkeen hän ei enää uskaltanut jäädä turvattomaan kotikyläänsä vaan lähti turvallisemmaksi tunnettuun Oulun kaupunkiin, missä hän sittemmin synnytti ennenaikaisesti väkivallan tähden hengettömän keskosen.501
Samoihin aikoihin, kun Vappu jäi vainolaisten käsiin toisen kerran, Anna Matintytär Pelkonen kohtasi vainolaisen kotikylässään Temmeksessä. Kasakat olivat
hyökänneet sinne, vangitsivat hänet, piiskasivat ruoskineen ja hutkivat keppeineen,
että selkänahka repeili. Hakkaamisen jälkeen kasakat sitoivat Annan kädet ja pa-

493 Ylimääräiset käräjät Pietarsaari 16–18.1.1718, Kruunupyy ja Teerijärvi 24.–25.1.1718, Kokkola ja
Kälviä 30.–4.2.1718, Kokkolan kaupunki 4.2.1718, Lohtaja 7.–10.2.1718, Uusikaarlepyy 5.3.1718,
Vöyri 12.–13.1718, Pietarsaaren ylinen osa 26.1.1719, Kruunupyy 3.2.1719, Kokkola ja Kälviä
7.2.1719, Kokkolan kaupunki 11.2.1719, 14.2.1719, Pietarsaaren alinen osa 7.2.1719, Vöyri
30.1.1720, Uusikaarlepyy 6.2.1720, Pietarsaari 11.2.1720, Kruunupyy 18.2.1720, Kokkola ja Kälviä
22.2.1720, Lohtaja 7.3.1720 (C1a1, C2a1, C3a1, C4a1, C5a1, C6a1, VMA).
494 Esimerkiksi Pietarsaaren rovastikunnan vuoden 1725 historiakirjan mukainen luettelo Venäjän
esivallan aikana kuolleista (Murman 1865, s. 102); Kastettujen luettelot Pertteli 18.9.1717,
haudattujen luettelot Pertteli 2.6.1717.
495 Esimerkiksi kastettujen luettelot, Raisio 17.11.1715.
496 Annika Svanin kertomus, Raahe 16.6.1714 (Koskinen 1865, s. 364–365).
497 Vertaa talvikäräjät Inkoo 22.–24.2.1725 (ll34: 303, KA), kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8170, KA).
498 Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 295–300, 306–307, KA).
499 Käräjät Kruunupyy 3.2.1719 (C2a1, VMA).
500 Käräjät Kokkola ja Kälviä 30.1.–4.2.1718 (C1a1: 2, VMA).
501 Talvikäräjät Liminka 5.2.1722 (rr54: 117–120, KA).
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kottivat mukaansa. Se, että Anna heittäytyi maahan, ei juuri auttanut. Kasakat kovensivat otteitaan ja raahasivat hänet mukanaan rajan ylitse Aunuksen Karjalaan.
Matkan aikana ja usein muulloinkin kasakkajoukon johtaja raiskasi hänet. Anna Pelkonen yritti useampaan kertaa paeta Aunuksesta ja onnistui alkusyksystä, jolloin hän
vihollista vältellen ja suojaisia reittejä kulkien palasi takaisin kotikyläänsä, missä synnytti pyhäinmiestenpäivänä perin heikkokuntoisen poikalapsen.502 Oululaisen porvarin tytär Anna Vesa oli piikana pitäjän puolen Juho Raution talossa, kun rakuuna
Ivan maaliskuussa 1715 ratsain tavoitti hänet metsästä, minne hän yritti piilottautua.
Rakuuna sitoi hänet hevoseensa ja juoksutti puolivauhtia seuraavaan kylään, missä
muut rakuunat pitivät leiriään. Seuraavien päivien aikana rakuuna raiskasi hänet ilman minkäänlaista häveliäisyyttä useita kertoja muiden sotilaiden nähden.503
Anna Pelkonen ja Anna Vesa olivat voittajien sotasaalista, kuten Susanna Hannuntytär, Marja Juhontytär, Vappu Jussintytär, Malin Andersdotter ja Kaarina Sipintytär Luokola. Kaarina Luokola jäi Mikkelinpäivänä 1714 kasakoiden vangiksi.
Hänet piiskattiin ja raiskattiin välittömästi. Tuon jälkeen kasakat raahasivat hänet
metsäpirttiin, missä he raiskasivat häntä usean päivän ajan. Lopulta Kaarina päästettiin vapaaksi, ja hän palasi Rahjankylään, missä kasakka huomasi hänet ja raiskasi.504 Samoina päivinä venäläisten saaliiksi jäi neljä Kruunupyyn sundbackalaista
nuorta naista, heistä Malin Andersdotteria venäläiset pitivät voiton kruunanneena
omaisuutenaan kahden vuoden ajan useita kertoja väkisinmaaten.505 Närpiössä venäläiset raahasivat naisen talosta karjasuojaan raiskattavakseen.506 Vetelissä liikkui
kasakkavahtimestari Semeon, joka etsi naisväkeä sotasaaliikseen. Hän löysikin yhden, vei hänet pappilan yötupaan ja raiskasi siellä.507
Myöhemmin syksyllä 1714 venäläinen korpraali pidätti sotilaan leski Susanna
Hannuntyttären ja vei hänet saaliinaan Raaheen. Siellä kaksi muuta sotilasta raiskasi hänet. Maaliskuun lopulla oli kuitenkin käynyt käsky, että Raahessa majailleiden venäläisten oli marssittava etelään, ja sotilaat olivat tahtoneet viedä Susannan mukanaan. Tuolloin hän heittäytyi maahan sanoen, että venäläiset saivat tehdä
hänelle mitä tahtoivat, mutta hän ei heidän mukaansa lähtisi. Niinpä he piiskasivat
häntä, raahasivat häntä mukanaan koko ajan piiskaten, korvennellen ja päätä puukolla viillellen ja jättivät lopulta puolikuolleen uhrinsa makaamaan tielle.508 Vappu
Jussintyttären venäläiset sieppasivat jouluna 1714 Kalajoen Mehtäkylän Jylkän talosta ja veivät Kokkolaan, missä pitivät sotasaaliinaan alinomaa raiskaten pääsiäiseen 1715 saakka, jolloin hän livahti pakoon.509 Marja Juhontyttären eräs venäläinen sieppasi sotasaaliikseen Lohtajalta Mikkelinpäivänä 1715, sitoi hänet hevoseensa ja juoksutti häntä kohti Kokkolassa sijainnutta leiriä. Matkan aikana mies
hakkasi häntä uhaten tappaa ja raiskasi. Venäläiset vapauttivat saaliinsa vasta talvella

502 Talvikäräjät Liminka 5.2.1722 (rr54: 115–117, KA).
503 Raastuvanoikeus Oulu 19.6.1722 (u10: 663, KA), kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 4.7.1722
(rr54: 463–469, KA).
504 Talvikäräjät Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 298–300, KA).
505 Käräjät Kokkola ja Kälviä 22.2.1720 (C1a1: 40, VMA).
506 Talvikäräjät Närpiö 22.1.1722 (ss36: 45–46, KA).
507 Käräjät Kokkola ja Kälviä 30.1.–4.2.1718 (C1a1: 2, VMA).
508 Talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 26.1.1722 (rr54: 72–74, KA).
509 Talvikäräjät Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 300–303, KA).
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1716, kun he huomasivat, että tämä odotti lasta.510 Samalla tavalla puolikuoliaaksi
hevosen perässä juoksutettu Marketta Matintytär Viitala raiskattiin Kokkolassa.511
Raiskaukset olivat arkipäivää muuallakin Suomessa eivätkä ne lakanneet voitonjuhlien päättyessä;512 raiskaaminen pysyi keskeisenä osana väkivaltaa ja sotilaallista alistamista. Kokemäen Mattilasta väki lähti kinkereille 1721. Ainoastaan Marja
Matintytär jäi kotiin, koska hänen päänsä oli niin kipeä, että hän pysyi hädin tuskin jaloillaan. Taloon jäi myös rakuuna, joka oli usein uhkaillut mattilalaisia, että
nämä vielä ennen hänen lähtöään itkisivät katkerasti. Kun kinkeriläiset palasivat
Mattilaan, useampi näistä huomasi, että Marjan kasvot olivat silpoutuneet ja turvonneet ja että hänen reisissään oli kämmenen kokoiset mustelmat. Marja kertoi, että
”se peevelinruuaksi sopiva rakuuna oli hänelle nuo vammat aiheuttanut, koska hän
ei miehelle vapaaehtoisesti antautunut.” Hän oli lyöden pannut vastaan, kun mies oli
raiskannut, mutta mies oli vastannut kovilla iskuilla.513 Samoihin aikoihin Espoossa
maantietä kulkenut nainen kohtasi hevosiaan ruokkineen venäläisosaston. Joukosta
yksi erkani, otti miekkansa ja sillä uhaten raiskasi.514 Espoon Kampissa taasen
muuan piika joutui syksyllä 1720 kapteeni Lossakovin rengin väkisinmakaamaksi.515
Alistaminen ja häpäiseminen olivat keskeisenä motiivina julkisissa vankien silmien edessä suoritetuissa raiskauksissa.516 Kälviällä 1714 kasakat pitivät vankinaan
Juho Heikinniemen piikaa monen muun pitäjän nuoren naisen tavoin viikkojen
ajan. Heitä kidutettiin, piinattiin ja raiskattiin ilman että pitäjäläiset saattoivat heitä mitenkään auttaa. Kerran kun piikaa jälleen kuljetettiin sidottuna kyläläisten
ohitse, hän itki menoa seuranneille: ”Jumala armahtakoon minua kurjaa eläjää,
jota venäläiset vievät näin monta kertaa häpäistäkseen ja raa’asti kohdellakseen.”
Samalla hän pyysi, että nämä rukoilisivat Jumalaa säästämään hänet enemmiltä
julmuuksilta ja kidutuksilta.517
Talvella 1715 rakuunat olivat koonneet kymmeniä vankeja Iin Kelloon erään talon pihamaalle. Näiden silmien edessä yksi kidutti ja raiskasi nuoren Vappu Esantyttären. Sama rakuuna piti Vapun myös voitonmerkkinään ja sotasaaliinaan, sillä
mies raahasi Vapun kädet sidottuna Ouluun.518 Sotasaalista keräsi 1715 ryöstöretkellään Ulvilassa ollut joukkio. Se tunkeutui yhtenä päivänä ratsumiehen vaimon
pirttiin rosvoten irtaimistoa ja palasi seuraavan päivänä raiskaamaan naisen. Hänen suuhunsa tungettiin myssy, jottei hän kyennyt huutamaan kyläläisiä apuun.519
Samalla tavalla kangasta tungettiin erään ilmajokisen naisen suuhun.520
Raiskattu nainen oli pilallinen, saastunut ja lain mukaan jonkin aikaa kirkon
täysivaltaiseksi jäseneksi kelvoton. Ongelmallista oli, että raiskaukset piti tutkia en-
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Talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722, Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 293–294, 297–298, KA).
Käräjät Kokkola ja Kälviä 30.1.–4.2.1718 (C1a1: 6, VMA).
Esimerkiksi kastettujen luettelot Pertteli 17.5.1717, haudattujen luettelot Pertteli 2.6.1718.
Kesäkäräjät Kokemäki ja Harjavalta 11.–12.7.1721 (mm50: 77, 84, KA).
Syyskäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 9.–13.10.1722 (ll30, KA).
Syyskäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 9.–13.10.1722 (ll30, KA).
Esimerkiksi syyskäräjät Ilmajoki 20.11.1721 (ss35: 204–206, KA).
Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 376–378, KA).
Ylimääräiset käräjät Ii ja Pudasjärvi 19.–21.8.1717 (rr50: 118–120, KA).
Kesäkäräjät Ulvila ja Merikarvia 11.–13.7.1719 (mm50: 16, KA).
Talvikäräjät Ilmajoki 5.9.1722 (ss36: 487–489, KA).
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nen kuin naiset voitiin ottaa takaisin seurakuntayhteyteen. Käytännössä tämä merkitsi usein vuosikausia kestänyttä kirkosta erottamista.521 Piispa Johannes Gezelius,
jonka mukaan kirkon jäseneksi nainen voitiin tosin ottaa takaisin vasta oikeuden
tutkinnan jälkeen, arveli kesällä 1715 kansan oikeuskäsitykset tuntien, että raiskattujen vaimojen suhteen oli toimittava varovaisesti. Koska nämäkin olivat ryssän
häpäisemiä ja koska miehet saattoivat pilaantuneet vaimonsa hyljätä, Gezelius esitti, että pappien tuli opastaa ja kehottaa aviomiehiä suopeuteen ja estää näitä ajamasta syyttömiä vaimojaan pois kodeistaan.522
Vuonna 1716 tehty tutkinta kuvastaa esivaltojen suhtautumista raiskauksiin.
Marraskuussa pakolaistuomiokapituli sai pyytämänsä ratkaisun hankalana pidetylle tapaukselle, joka perustui pelkästään pohjalaisen Liisa Mikontyttären
omaan kertomukseen. Liisan jäätyä vangiksi eräs venäläinen kapteeni raiskasi
hänet niin monta kertaa, että hän tuli raskaaksi. Kun kapteeni huomasi raskauden, hän pakkokastatutti Liisan ortodoksiksi, risti Arinaksi ja pakotti vielä
joukko-osastonsa piiparin vaimoksi. Tämän kynsistä Liisa oli onnistunut pakenemaan Ruotsin puolelle, mutta eli siellä hirvittävässä sielunhädässä saamatta
nauttia seurakunnallisista oikeuksista; niitä hän oli anonut kuten avioliiton
purkamistakin. Valtaneuvosto asettui sille kannalle, että Liisa voisi päästä seurakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi monista juridisista ongelmista huolimatta.
Avioerokysymystä ei vielä ratkaistu. Oli odotettava rauhaa, vaikka valtaneuvosto piti perin epätodennäköisenä, että rauhan koettaessa avioliitto jatkuisi ja venäläinen aviomies kääntyisi luterilaiseksi.523
Totaalisen sodankäynnin eli vihan suhteen Gezelius osui oikeaan: venäläiset joukot
pilasivat ja häpäisivät tieten naisia. Naimattomat naiset olivat monessa mielessä
onnettomammassa asemassa kuin aviovaimot, sillä hengelliseltä esivallalta herui heille vähemmän myötätuntoa.524 Vöyrissä luutnantin vangitsema, hakkaama ja raiskaama 18-vuotias tyttö pääsi lopulta karkuun ja onnistui pakenemaan Uumajaan 1715,
mutta siellä hän ei voinut käydä ripillä tai ehtoollisella, koska väkisinmakuuta ei ollut
kihlakunnankäräjillä tutkittu. Hän joutui odottamaan vuoteen 1721 saakka ennen
kuin hän uskalsi palata, tuoda asiansa oikeuteen ja päästä jälleen seurakuntansa täysivaltaiseksi jäseneksi.525 Paremmin kävi niille, jotka pääsivät hetimiten käräjien tutkittaviksi. Ensimmäisiä ylimääräisiä käräjiä, joissa tuomiokirjoja ei pidetty tai ainakaan tallennettu, istuttiin vuodesta 1716 lähtien. Juuri näillä käräjillä tutkittiin sukupuolilainsäädännön vastaisia rikoksia, raiskauksia ja salavuoteustapauksia.526

521 Esimerkiksi syyskäräjät Pietarsaari 15.10.1723 (ss37: 861, KA).
522 Tuomiokapituli rovasti Jacob Falanderille, Tukholma 28.6.1715 (Lempiäinen 1970, s. 134).
523 Valtaneuvosto tuomiokapitulille, Tukholma 7.11.1716 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3:
223–225, TMA).
524 Esimerkiksi kesäkäräjät Oulu ja Hailuoto 4.7.1722 (rr54: 668–669, KA).
525 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 313–314, KA).
526 Talvikäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 29.1.–3.2.1722 (mm51: 235–236, KA); talvikäräjät Vöyri
1.3.1722, Vähäkyrö 7.3.1722, kesä- ja syyskäräjät Vähäkyrö 24.9.1722, Mustasaari 8.10.1722 (ss36:
280–281, 295–296, 674, 789–790, KA), syyskäräjät Isokyrö 19.8.1723, Vähäkyrö 23.8.1723 (ss37:
471–472, 474–475, 512, KA), kesäkäräjät Vöyri 11.8.1725 (ss39: 412–415, KA).
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Ihmisrosvous
Ihmisrosvous totaalisen sodan ja vihan osana
Ihmisten – etenkin nuoren väen – sieppaamiset ja vangitsemiset olivat osa tuhoamista, vallattujen alueiden elinvoiman vähentämistä, sotarosvousta ja sotaverotusta. Kun hävityspartio iski johonkin taloon, se saattoi tappaa aikuiset hetimiten tai
kiduttaen ja ottaa sitten sopivimmat asukit orjikseen; ja lopuksi samainen joukko
irtaimiston rosvottuaan tuikkasi rakennukset tuleen.527
Ensimmäiset karjalaisia koskeneet mittavat ihmisryöstöt ajoittuivat Pähkinälinnan valtaamista seuranneeseen talveen 1703, jolloin viholliset tekivät useita hyökkäyksiä Laatokan jäältä Käkisalmen ja Viipurin läänin eteläisiin pitäjiin. Näissä
hyökkäyksissä venäläiset eivät niinkään tuhonneet, mutta rosvosivat sitä ahnaammin. Irtaimiston ja eläinten anastamisen ohella viholliset saalistivat ihmisiä, joita
vietiin Venäjälle orjuuteen yli tuhat.528 Näistä kuitenkin osa päästettiin palaamaan
myöhemmin kotiseuduilleen laajentunutta Venäjää ja vasta perustettua Pietaria
huoltamaan. Ensimmäisten Pietarista poispäästettyjen joukossa oli runsaasti nuoria naisia, joita venäläiset olivat saaliikseen innokkaasti keränneet ja joista oli lasta
odottavina tullut arvotonta kauppatavaraa.529 Ihmisrosvous kuului sittemmin Karjalan puolessa sota-ajan arkeen. Esimerkiksi Kurkijoelta venäläinen sotajoukko vei
mennessään syyskuussa 1708 Venäjälle sikäläisen sepän ja tämän vaimon, mutta
pariskunnan yksitoistavuotias tytär pelastui sukulaistensa hoteisiin.530 Toisinaan
ihmisryöstäjät ulottivat retkensä lähes Savoon saakka.531
Viipurin valtaamisen jälkeen vuonna 1710 venäläiset miehittäjät lähettivät varusväen matkoihinsa tosin ottaen osan joukoista vangeiksi.532 Näin kaupunkilaiset
jäivät täysin vainolaisen armoille, eikä Viipurin läänin ruotsalainen esivalta tiennyt,
millaisiin toimiin miehittäjät olivat ryhtyneet ennen kuin miehittäjien käsistä livistäneet karkulaiset hurjasta menosta kertoivat. Pian sotaväen marssittua Viipurista
matkoihinsa venäläiset vangitsivat porvariston, vaimot ja lapset ja lähettivät nämä
matkoihinsa sotaväen perään, mutta he veivät mennessään kaikki piiat ja nuoret
naiset.533 Viipurin valtauksen jälkeen venäläiset levittäytyivät pohjoisemmaksi ja
yrittivät saada vankeja. Tämä kävi helposti, milloin venäläiset löysivät suomalaisten piilopaikat. Usein samassa paikassa piileskeli kymmeniä aseistautumattomia
ihmisiä. Esimerkiksi Joutsenossa papintytär Annika Svan jäi kymmenen ystävänsä
kanssa vainoojan käsiin piilopaikassaan metsässä.534

527 Esimerkiksi talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 245–246, KA). Vertaa Juslenius, De
miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 116–119). Katso myös Kepsu 1995, s. 110.
528 Syyskäräjät Uusikirkko 16.–17.10.1705 (jj44: 103, 106–107, KA); talvikäräjät Muolaa 19.1.1706
(jj45: 5, KA); Kujala A 2001, s. 216.
529 Viipurin tuomiokapituli, 15.11.1705.
530 Talvikäräjät Hiitola, Kurkijoki ja Räisälä 28.1.–1.2.1709 (gg27: 18, KA).
531 Syyskäräjät Luumäki, Säkkijärvi ja Valkeala 7.–9.10.1723 (ii32: 459, KA).
532 Talvikäräjät Eura, Köyliö ja Säkylä 12.–16.3.1722 (mm51: 670–672, KA).
533 Georg Lybecker kansliakollegiolle, 9.7.1710 (Koskinen 1865, s. 137–138); Ruuth JW 1908, s. 477–
481; Ruuth–Halila 1974, s. 429.
534 Annika Svanin kertomus, Raahe 16.6.1714 (Koskinen 1865, s. 364–365).
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Savossa venäläiset ryhtyivät laajaan ja järjestelmälliseen ihmisrosvoukseen 1712
ja jatkoivat sitä seuraavan vuoden ajan. Mikkelistä käsin Volgotskoin rykmentin
sotilaat partioivat ympäri maakuntaa ja ottivat vangeikseen kaikki kohtaamansa
tytöt ja pojat. Apunaan he käyttivät rykmentissä palvelleita sotavankeja, niin ortodokseiksi pakkokastettuja naisia kuin miehiä.535 Savosta kapteeni Melginov nappasi omiksi orjikseen kolmetoista miestä ja kaksi naista.536 Jouluiltana 1712 venäläispartio tunkeutui Puumalan pappilaan. Väki oli tosin ehättänyt piiloon metsään,
mutta venäläiset löysivät heidät ja veivät kirkkoherra Gustaf Orraeuksen yli vuodeksi vankeuteen Pietariin.537 Osa näistä pidettiin silti sotaväen orjina Suomessa.
Rantasalmella venäläinen kornetti piti Elina Martikatarta vuosikausia vankinaan ja
jalkavaimonaan. Elina ei uskaltanut paeta kornetin luota, koska mies uhkaili ja pahoinpiteli häntä.538
Vainolaisen järjestämät hävitykset, väkivalta ja ennen muita ihmisrosvous ajoivat rahvaan metsiin: eteläsuomalaiset kutsuivatkin pian venäläisten hyökkäystä kokemuksiinsa paremmin soveltuvasti hävitys-, karku- eli pakoajaksi.539 Piileskely
osoittautui turhaksi, sillä rakuuna- ja kasakkapartiot levittäytyivät metsiin, nappasivat pakoon pyrkineitä vangeikseen ja selvittivät väkivaltaa käyttäen, minne muut
olivat piiloutuneet. Erityisen hankalaksi oleminen kävi niille, joiden vastuulle oli
annettu nautojen ja lampaiden ajaminen turvaan tai jotka kuljettivat mukaan pienokaisia. Karjaalla 1713 starkomilainen kolmetoistavuotias piika Maria Jöransdotter
jäi venäläisten käsiin karjan kanssa, ja söderbyläisen Annika Matsdotterin venäläiset nappasivat, kun pakeneminen oli hidasta puolitoista vuotiaan tyttären kanssa.540 Siuntiolaiset ja espoolaiset yrittivät piiloutua metsiin, kätkeytyä kyliin tai sulloutua pieniin veneisiin ja paeta niillä merelle. Espoossa pahimman ihmisrosvouksen aikana järvikyläläinen vaimo jäi venäläisten käsiin neljän lapsensa kanssa kylän
vainiolla, jonne he olivat ehtineet, ja huopalahtelainen Lispetta Klauntytär merellä.541 Inkoon Älgsjön Henrik Hansson Klockarsilla ja Per Hansson Kämpansilla oli
yhteinen tilavampi talonpoikaisalus, johon naapuritkin otettiin kesällä 1713 pakomatkalle Ahvenanmaalle. Syksyä vasten pakolaiset uskaltautuivat takaisin tarkastamaan hävitysten laajuutta ja korjaamaan satojaan, mutta eivät päässeet pitkällekään, kun vihollisalus yllätti heidät Tvärminnessä, poltti aluksen ja kaiken alukseen lastatun omaisuuden.542
Odottamattomimpia olivat ihmisiä jäljittäneet koirapartiot ja kaleerilaivaston
maihinnousut. Teitä myöten edenneiden joukkojen tieltä ihmiset ennättivät vielä
jotenkuten pakoon, mutta äkkiarvaamatta mereltä hyökänneet joukot keräsivät

535 Annika Svanin kertomus, Raahe 16.6.1714 (Koskinen 1865, s. 364–365).
536 Tosite, Viipuri 8.5.1722 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Savo ja Kymenkartano
1, RA).
537 Talvikäräjät Sulkava ja Puumala 22.–26.2.1725 (oo28: 140–141, KA).
538 Kesäkäräjät Rantasalmi 1.–5.7.1723 (oo26: 345–346, KA).
539 Talvikäräjät Siuntio 19.–20.3.1722 (ll30: 402–403, 409, KA).
540 Luettelo Raaseporin läntisestä kihlakunnasta viedyistä (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
541 Luettelo sodan aikana Raaseporin itäisestä kihlakunnasta viedyistä (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
542 Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
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suuria ihmissaaliita.543 Inkoossa Thorbackan Anders Mårtensson siepattiin kesällä
1713 ja vietiin heti Venäjälle. Sen sijaan Lågnäsin Claes Matsson saattoi vaimonsa
turvaan Ruotsiin palaten korjaamaan satoa juuri, kun kaleerilaivasto laski maihin
kotikylän edustalla. Claesin omaisuus ryövättiin ja hänet pidätettiin ja riisuttiin
vaatteista niin, että hänelle jäi ainoastaan päällystakki. Siuntion Pikkalassa Claes
kerjäsi takki verhonaan, kunnes hänet ja kolmetoista muuta lågnäsiläistä kuljetettiin Pietariin vankeuteen sikäläisen ylimyksen palvelijoiksi. Pietarista Claes kuitenkin pakeni uhkarohkeasti pääsiäisenä 1714, oli jonkin aikaa erään papin ylläpitämänä Viipurin läänissä ja palasi vihdoin Inkooseen. Ramsjöläisen saaristolaistalonpojan meriryssät puolestaan yllättivät poikineen ja rahtasivat Porvoon Pellinkiin,
mistä nämä pakenivat juuri ennen laivaamista Venäjälle. Tenholan Hangosta luotsitalonpojat laittautuivat pakomatkalleen liian myöhään, jäivät venäläisten kynsiin
ja rahdattiin Helsingin kautta Pietariin, missä he sittemmin heittivät henkensä.544
Venäläiset olivat rakentaneet Aunuksen ja Pietarin telakoilla satoja matalassa kulkevia ja siten saaristo-olosuhteisiin soveltuvia kaksimastoisia kaleerityyppisiä aluksia.
Kun kymmenet tällaiset alukset rantautuivat ja sadat sotilaat tekivät yllättävän maihinnousun, ei sijoilleen jääneillä asukkailla ollut suuria mahdollisuuksia.545 Ihmiset
tosin yrittivät paeta kodeistaan läheisiin metsiin, mutta olivat helppo saalis venäläisille perään lähetetyille partioille. Lokakuussa 1715 punapukuiset merisotilaat
rantautuivat kaikkien yllätykseksi lotjallaan kemiöläisen kylän tuntumaan. Navetassa ollut rengin vaimo Anna Jöransdotter huomasi pihamaalle kerääntyneet sotilaat ja yritti paeta läheiseen metsikköön, mutta yksi miehistä ryntäsi perään, tavoitti hänet ja raahasi pihaan, minne sotilaat olivat kapteeninsa kanssa tuoneet kaksi
muutakin naista. Naisia he kohtelivat ankarasti ja pitivät vähän aikaan vankeinaan.546
Mereltä tulleen iskun tuntuvuus heijastui Helsingin pitäjässä, mistä venäläiset
veivät mennessään muun muassa mellunkyläläisen Annika Strömin, ratsumiehen
kolme tytärtä, Sipoon Hiitolan kartanon kaksi piikaa, Messukylästä kaksi piikaa ja
Puotinkylästä vielä kolme piikaa. Porvoon pitäjästä, kaupungista sekä Pernajasta,
Myrskylästä ja Tuusulasta venäläiset raahasivat mennessään useita ihmisiä.547 Toisaalta etenevät joukot riistivät mukaansa tielle sattuneita. Erityisesti Pälkäneen
taistelun jälkeisissä voitonjuhlissaan venäläiset näyttäisivät hankkineen orjia: Tuuloksessa muuan kornetti kävi käsiksi Karvalan talossa piikoneeseen sotamiehen
vaimoon aikomuksenaan viedä hänet mennessään. Nainen onnistui pakenemaan
talosta metsään, mutta kornetti lähetti jäljestäjiksi ryhmän rakuunoita. Nämä saivat sotamiehen vaimon satimeen, hänet raahattiin kornetille, joka piti häntä vankinaan kahden viikon ajan, kunnes joukko-osasto sai marssikäskyn eikä kornetti
voinut ottaa naista mukaansa.548 Janakkalasta venäläiset veivät muassaan muuta-

543 Luettelo Raaseporin läntisestä kihlakunnasta viedyistä (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
544 Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 24.5.1722 (8170, KA), kesäkäräjät Inkoo 7.6.1722, kesäkäräjät Inkoo
24.5.1725 (8171, KA).
545 Aminoff-Winberg 1987, s. 50–51, 150–152; Kuvaja 1999, s. 76–77, 97.
546 Ylimääräiset käräjät Kemiö 15.–16.9.1719 (kk33: 140–141, KA).
547 Luettelo Porvoon kihlakunnasta vuosina 1713–1720 viedyistä ja ravinnon takia lähteneistä
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
548 Talvikäräjät Hauho, Tuulos ja Luopioinen 16.–18.4.1722 (bb22: 46, KA).
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mia, kuten Konttilan Inkeri Jaakontyttären.549 Turkuun hyökänneiden kasakoiden
saaliiksi tarttui Paimiosta rakuuna Carlsbergin tytär Anna, joka päätyi lopulta majuri Caunasille.550
Erityisen onnettomasti kaleerilaivaston ihmisrosvouksen kokivat ahvenanmaalaiset kesällä 1714. Siellä venäläiset ryöstivät vähintään kolmesataa ihmistä, mikä
oli huomattava osa niistä, jotka eivät olleet ehtineet paeta Ruotsiin.551 Lisäksi venäläiset tavoittivat Ahvenanmaalta koko joukon Uudeltamaalta paenneita ihmisiä.
Näistä osa palautettiin kotiseudulleen ruokkimaan miehitysarmeijaa, osa laivattiin
Venäjälle ja osa tapettiin.552 Korppoon Houtskarissa aloillaan pysyneiden perheiden kohtalo oli kurja. Puhdistaessaan saariston kyliä hevosista, karjasta ja kalastusvälineistä venäläiset sieppasivat orjikseen asukkaat ja polttivat heidän kotinsa.553
Venäläinen meriväki kolusi Lemlandissa Flakan, Hellestorpin, Bistorpin ja Svinön,
Jomalassa laivaston sotilaat tunkeutuivat Vargsundaan, Karrböleen, Björsbyhyn,
Svibyhyn, Hindersböleeen ja Ytterbyhyn. Finströmissä he tyhjensivät Emkarbyn,
Bjärströmin ja Svartsmaran. Sundissa pahiten ihmisryöstelystä kärsivät Björby,
Strömbolstad ja Mångstäkta ja Hammarlandissa Näfsby. Saltvikissa ihmisrosvous
sai valtavat mittasuhteet, kun vihollinen kävi jokaisessa kylässä ja riisti niistä kaikki
miehet, naiset ja lapset.554

Miehittäjä omistautuu ihmisryöstelylle
Kun miehittäjät vuonna 1713 Pälkäneen taistelun jälkeen Suomen armeijan vetäydyttyä Pohjanmaalle asettuivat kenttäleireihinsä, he saattoivat omistautua ihmisryöstelylle. Tämä merkitsi muun muassa sitä, että marraskuun viimeisten päivien
aikana venäläiset joukot ottivat orjikseen Kristiinankaupungista, Lappväärtistä ja
Närpiöstä 170 henkeä.555 Määrä oli huomattava ja verotti merkittävästi sikäläistä
väestöä, sillä tuolta seudulta Ruotsiin suuntautunut pakolaisuus oli ollut mittavinta. Täältä väki yritti viime hetkellä paeta pohjoisemmaksi tai kyliä ympäröiviin laajoihin metsiin. Lappväärttiläinen piika Brita Eriksdotter onnistui tuossa marraskuun viimeisenä päivänä, mutta hänen aviomiehensä renki Henrik Kruuslåckin
venäläiset ampuivat. Samoin Vähänkyrön kestikievariin selviytyi muuan kaksitoistavuotias Margareta Mickelsdotter. Sen sijaan useampi Närpiön pitäjän pohjoisosiin Yttermarkin metsiin piiloutuneista kauppiaiden ja porvareiden lapsista sekä

549 Luettelo kaikista Hollolan alisesta kihlakunnasta vihan kaudella Venäjän vallan aikana viedyistä
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
550 Luettelo Piikkiön kihlakunnasta viedyistä, 6.6.1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku ja Pori 17, RA)
551 Ahonen 1988b, s. 5–17.
552 Esimerkiksi kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 26.6.1723 (8170, KA).
553 Kesäkäräjät Korppoo 29.5.–3.6.1724 (kk36a: 114–115, KA).
554 Luettelo venäläisen sota-ajan kuluessa Venäjälle viedyistä henkilöistä, 24.3.1723 (Maaherrojen
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun ja Porin lääni 17, RA).
555 Luettelo ja yhteenveto täältä Pohjanmaalta päättyneen sota-ajan kuluessa vangiten, murhaten ja
hengiltä lyöden poisotetusta miesväestä, naisista ja lapsista (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
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kaupungissa sairasvuoteella maannut kahdeksantoistavuotias tyttö jäivät vangeiksi.
Lappväärtissä venäläiset vangitsivat Myrkyn viereisistä metsistä ihmisiä, Pirttikylästä Isojoelle pakoon yrittäneitä he saavuttivat taipaleelta ja Isojoella he sieppasivat useita metsäsaunoihin piiloutuneita lapsia, kuten kuusivuotiaan Marjatta Erkintyttären, jonka isän Erkki Matinpojan he ensin raa’asti teurastivat.556
Napuen taistelun jälkeisinä päivinä kahden viikon kuluessa saksalaisten, ranskalaisten ja liivinmaalaisten komennossa olleet venäläisrykmentit keräsivät satoja
vankeja Vaasaan. Ahnaimpia ihmisrosvoajia olivat Vöyrissä saalistaneet eversti
Mannstein, ruhtinas Golitsyn, rakuunakapteeni Rukin ja eräs nimeltä tuntemattomaksi jäänyt rakuunaluutnantti, mutta osasivat aliupseerit ja sotamiehetkin pitää
puolensa. Kapteeni Rukinin saalis koostui kahdesta vöyriläisestä piiasta, nuoresta
naisesta ja kahdesta pikkulapsesta sekä Kimon rautaruukin vasaraseppä Anders
Jormanin kahdeksanvuotiaasta tyttärestä. Eversti Mannstein ryösti itselleen ainakin kersantti Holmin tyttären, ja Volgotskoin rakuunarykmentin luutnantti tyhjensi itselleen kaksi taloa. Golitsyn sai palvelijattaren Lossin Kajsasta, minkä lisäksi
Kimon ruukin ruukinkirjuri Petter Dahlströmistä rouvineen tuli ruhtinaan omaisuutta. Aliupseerit ja vahtimestarit ryöstivät pohjalaisia joko omiksi palvelijoikseen, jalkavaimoikseen tai toimittaakseen vankeja pietarilaisille ylimyksille. Vöyrin
Pensalasta muuan vahtimestari sieppasi sikäläisen leskivaimon taloudenhoitajakseen ja jalkavaimokseen, ja Vöyrin Mäkipäässä metsästi partio, joka toimitti saaliinsa eräälle pietarilaiselle ylimysneidolle.557
Isostakyröstä, Vähästäkyröstä ja Vöyristä venäläiset sieppasivat runsaat viisisataa vankia. Isostakyröstä venäläiset kokosivat saaliikseen pääasiassa 10–20-vuotiaita poikia ja tyttöjä – poikia enemmän, koska heistä sai Venäjän markkinoilla paremman hinnan. Tuuralassa Isonkyrön kyytirättäri Antti yritti puolustaa kotiaan
ahnailta vihollisilta, mutta nämä tappoivat isännän ja veivät köyhästä talosta arvokkaimman omaisuuden eli kaksitoistavuotiaan Kaarinan. Suuri osa kyröläisistä
ehti paeta metsiin, mutta nämä olivat helppoja saaliita metsästäjilleen: Isonkyrön
ja Ilmajoen väliseen erämaahan panneista venäläiset sieppasivat muun muassa
kuusihenkisen perheen ja neljä hietikkolaista naista.558 Pian taistelun jälkeen kasakkakapteeni Ivan sieppasi Hevonkoskelta viisitoistavuotiaan Matti Mikonpojan
vangikseen ja vei mennessään Vaasaan. Siellä Mattia pidettiin kahden viikon ajan,
kunnes hänet pakotettiin seuraamaan venäläisten mukana Pietariin. Pietarissa hänet vietiin papin eteen, joka lateli käsittämättömyyksiä. Sitten hänet riisuttiin alasti

556 Kämnerinoikeus Turku 5.5.1724 (z223: 206–207, KA), kesäkäräjät Lappväärtti 30.8.1722,
syyskäräjät Mustasaari 8.10.1722 (ss36, KA), talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 1.–7.3.1723
(kk35b: 87–89, KA); Luettelo lapsista, jotka venäläiset veivät Kristiinankaupungista ja
Lappväärtistä vuonna 1713 ja seuraavina vuosina (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
557 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 319–320, KA); Luettelo venäläisten eri aikoina Vöyriltä
ottamista (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
558 Luettelo venäläisten taistelun jälkeen ja seuraavana syksynä 1714 Isostakyröstä viemistä poika- ja
tyttölapsista, Isak Gumse ja Henrik Haqverin 2.11.1721; Luettelo nuorista ja lapsista, jotka
venäläinen armeija vei Vähästäkyröstä 1714, Johan Longius 3.11.1721 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); Haudattujen luettelot, Isokyrö 19.2.1714; Alanen
AJ 1948, s. 122.
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ja kapteeni työnsi hänet vesipaljuun. Pappi kastoi Matin pään kolmasti veden alle
kapteenin ja yhden vaimon seuratessa toimitusta kummeina. Kasteessa Matti ristittiin Fjodoriksi, ja kastaminen ortodoksiksi kävi häneen mieleensä pahoin: hän
itkeskeli ja suri sielunsa puolesta.559
Katkerimmin ihmisrosvous kouraisi Vöyriä. Eteläisimpien kylien asukkaista
vangittiin enimmät piilopaikoistaan paljastuneet. Vaasasta Rekipeltoon paennut ja
metsään piiloutunut Anna Johansdotter löytyi, vietiin takaisin Vaasaan ja sieltä
joukkojen mukana Venäjälle. Rekipellosta ja Maksamaan Kärklaxista Pietarin krenatöörirykmentin ja Narvan rykmentin sotilaat saalistivat kymmeniä, Markuksen
ja Furunäsin talot tyhjennettiin kokonaan asukkaista, kuten Palvaiskylän Peet ja
Erkarskin. Bergbystä Mikael Josefssonin perhe joutui orjuuteen. Lotlaxissa oli tuskin yhtään asumusta, josta joku ei olisi joutunut venäläisten saaliiksi. Mäkipäätä,
Tuckuria, Rökiötä ja Lombytä venäläiset tyhjensivät järjestelmällisesti. Venäläisten
käytyä viimeksi mainituissa viitisentoista taloa menetti asukkaansa. Kimon ruukista venäläiset ottivat mukaansa kaikki työmiehet perheineen.560
Laihialta, Ilmajoelta, Kuortaneelta, Kauhajoelta ja Kurikasta vihollinen sieppasi
kaksisataa ihmistä. Ilmajoen ja Alavuden väliseltä tieltä venäläiset tyhjensivät ihmisistä Salmin, Mäyryn ja Kaatilan kylät ja veivät orjikseen kymmeniä ihmisiä.561
Vaasasta, Mustasaaresta, Uudestakaarlepyystä, Pietarsaaresta, Lapualta, Härmästä
ja Kauhavalta venäläiset ottivat kolmesataa vankia. Vaasaan venäläiset ehtivät jo
kahden päivän kuluttua taistelusta. Kaupungista Golitsynin joukot ottivat saaliikseen käsityöläiset, laivanrakentajat, nuorison ja lapset; Narvan rykmentin välskäri
Petter Woss otti itselleen neljätoistavuotiaan Maria Skratonin ja narvalainen ratsumestari Anders Tavasten vei mennessään täysi-ikäiset Wacklinin sisarukset. Tuomari Jonas Mollininkin perheen he pidättivät, riisuivat alastomiksi ja seisottivat
pakkaslumessa pilkattavina. Golitsyn päästi Mollinin vapaaksi, mutta piti tämän
lapset panttivankeinaan. Soklot ja Kovjoki tyhjennettiin asukkaista; edellä mainitussa ei vihollisen käynnin jälkeen näkynyt elämisen merkkejä.562 Ihmisryöstelyn
mittakaavaa kuvasti se, että Vaasan kaupungissa venäläisten käynnin jälkeen asusti
vain kourallinen kerjäämällä itsensä elättäneitä leskinaisia lapsineen.563
Mustasaaren Koivulahdesta ja Sundomista ja Vaasasta venäläiset sieppasivat
kymmeniä lapsia, nuoria ja aikuisiakin, joiden joukossa oli muun muassa Turusta
1713 pakomatkalle lähtenyt sotamiehen leski Kirsti Erkintytär Terä,564 Lappväär-

559 Syyskäräjät Isokyrö 27.11.1721 (ss35: 265–266, KA).
560 Luettelo venäläisten eri aikoina Vöyriltä ottamista (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
561 Luettelo vainovuosina venäläisten Lapualta poisviemistä lapsista, Martin Mullander; Luettelo
venäläisten Ilmajoelta viemistä lapsista, Josephus Steenbäck ja Nicolaus Brochman 26.11.1721;
Luettelo Laihialta vainon aikana venäläisten viemistä, Mathias Reinius (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
562 Luettelo lapsista, jotka täältä Vaasasta ovat Venäjällä; Luettelo Vaasan kaupungista keväällä 1714
venäläisen viemistä lapsista ja nuorista (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Pohjanmaa 9, RA); Tuomari Mollinin kertomus maaherra Clerckille, Vaasa 20.3.1714 (Koskinen
1865, s. 346–347).
563 Johan Gabrielssonin muistio kauppadeputaatiolle vuoden 1723 valtiopäivillä (r2441: 1096, RA).
564 Kämnerinoikeus Turku 10.7.1722 (z221: 147–148, KA); talvikäräjät Mustasaari 17.2.1724 (ss38:
174–175, KA); Lista Pietarsaaren kaupungista ja Pietarsaaren pitäjästä vihollisen viemistä
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tistä ja Kristiinankaupungista paenneet Vappu Björs, Anna Butz, Rothbergin sisarukset ja uttermossanilaiset Elisabet ja Valborg. Viimeksi mainitut otti vangeikseen
muuan rakuuna, joka luovutti heidät pian eversti Schaltungille.565 Maalahdelta venäläiset ryöstivät parin päivän aikana kymmeniä nuoria. Täällä venäläiset tyhjensivät suurimpia asutuskeskuksia, Sulvaa, Yttermalaxia, Övermalaxia mutta tunkeutuivat myös Bergön saarelle, josta he sieppasivat orjikseen Karl Perssonin lesken ja
lapset sekä pappilan palkolliset.566 Pohjoisemmaksi edetessään venäläiset hankkivat orjia erityisesti Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn rantatien varrelle sijainneista
taloista sekä Lapuanjoen, Purmojoen ja Ähtäväjoen joenvarsikylistä; Uudenkaarlepyyn Monå, Monäs, Vexala, Hirvlax, Kantlax ja Munsala sekä itse kaupunki tyhjenivät paikoilleen jääneistä ihmisistä. Ytterjeppossa Anders Matssonin, Josef Markussonin, Knut Erikssonin ja Mickel Matssonin talot poltettiin ja perheet vietiin
orjiksi. Alahärmästä venäläiset sieppasivat useita perheitä, Ylihärmän Hillistä he
veivät mennessään jotakuinkin jokaisen asukkaan ja Kauhavan kirkonkylän asujaimistoa harvensivat tuntuvasti. Paitsi lapset ja nuoret myös perheet kelpasivat venäläisille. Pietarsaaren Purmosta ja Ähtävältä venäläisten saaliiksi jäi kokonaisia talouksia.567
Kaikkiaan venäläiset onnistuivat sieppaamaan Napuen taistelua seuranneen
kahden viikon kuluessa orjikseen tuhansia aikaihmisiä, nuorikkoja, nuorukaisia,
tyttöjä ja poikia lukuun ottamatta taistelussa vangeiksi jääneitä sotilaita ja nostoväen miehiä. Monet vangeista päättyivät Etelä-Suomeen, Turun ympäristöön venäläisen armeijan kenttäorjiksi, mutta heistä vähintään tuhat laivattiin Venäjälle.568
Edellä mainittuihin lukeutui muun muassa piipari Ivanin vangikseen ja jalkavaimokseen sieppaama Kerttu Jaakontytär, jonka Ivan raahasi Turkuun. Välillä Kertun
oli majailtava kaupungissa ja välistä Ruskossa.569
Etelä-Pohjanmaalta vetäytyvät joukot jatkoivat ihmisryöstelyä. Maalahdelta leskivaimo Margareta Mickelsdotterin poika Johan katosi venäläisten matkaan näiden
marssiessa pois Pohjanmaalta,570 mutta ihmisrosvous kiihtyi sen sijaan etenkin
Ylä-Satakunnassa, Hämeessä ja Savossa.571 Jämsässä ihmiset jäivät epäonnekseen
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ruokakunnista, palkollisista ja lapsista alkaen ensimmäisestä hyökkäyksestä Pohjanmaalle, Elias
Seliin 21.12.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); Jonas
Mollin maaherra Clerckille, Vaasa 20.3.1714 (Koskinen 1865, s. 346).
Luettelo täältä Vaasan pitäjästä Venäjälle viedyistä lapsista (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
Luettelo venäläisten joukkojen Maalahdelta viemistä lapsista ja aikuisista sekä Kyrön taistelussa
vangeiksi joutuneista talonpojista, Olavus Ihlkeen ja Daniel Köping 31.10.1721; Luettelo
Maalahden Sulvan kylästä venäläisten 2.3.1714 viemistä, 26.7.1722 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
Kylvö- ja karjaluettelot Uusikaarlepyy 1719 (7067: 761–763, KA); Luettelo venäläisten
Uudenkaarlepyyn kaupungista ja pitäjästä viemistä lapsista ja muusta väestä, Petrus Uhlberg
11.11.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
Luettelo ja yhteenveto täältä Pohjanmaalta päättyneen sota-ajan kuluessa vangiten, murhaten ja
hengiltä lyöden poisotetusta miesväestä, naisista ja lapsista. Maaherra Essen kuninkaalle,
Korsholma 24.6.1722 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
Syyskäräjät Lappväärtti 8.10.1722, Mustasaari 8.10.1722 (ss36, KA), kämnerinoikeus Turku z223:
206–207, KA).
Talvikäräjät Maalahti 9.1.1724 (ss38: 11).
Esimerkiksi kesäkäräjät Janakkala, Vanaja ja Renko 11.–15.5.1724 (ee14: 576, KA).
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aloilleen, koska uskoivat ruhtinas Golitsynin vakuutuksia ja koska majuri Rukinin
joulukuinen suopeudenosoitus Jämsässä valoi luottamusta miehittäjää kohtaan.
Tsekinin kasakat tyrmäsivät hyväuskoisen papiston ja rahvaan. Kidutusten, ryöstelyn ja murhien lisäksi nämä ottivat orjikseen kymmenvuotiaita poikia. Erityisen
kiivaasti orjia kokosivat itselleen kapteeni Vasili Jelagin, jonka omaisuudeksi joutuivat Jämsässä muun muassa Heikki Jaakonpoika, Tuomas Simonpoika, Yrjö
Paulinpoika, Antti Eskonpoika ja Matti Tuomaanpoika,572 majuri Martakov, joka
otti Lammilta saalikseen ratsumiehen vaimon lapsineen, sekä luutnantti Jerepkin,
joka otti itselleen Lammin Hauhialasta 20-vuotiaan Marjan ja tämän kaksivuotiaan tyttären. Hollolassa ihmisryöstöt kohdistuivat ennen kaikkea ratsutilojen palkollisiin ja Kärkölän kylään, Iitissä Lyöttilään ja Nastolassa Villähteeseen.573 Kapteeni Jelagin hankki orjia myös Mouhijärven Mustajoelta, mistä hänen matkaansa
katosi useita nuoria.574 Längelmäeltä, Orivedeltä, Jämsästä, Hauholta ja Sysmästä
venäläiset sieppasivat aikamiehiä panttivangeikseen ja veivät heidät Hämeen linnaan, missä miespoloisia kidutettiin niin, että osa heistä menehtyi vammoihinsa.575

Ihmisrosvous kiivaimmillaan
Syksyllä 1714 venäläisten toisessa hyökkäyksessä Pohjanmaalle ihmisrosvous kiihtyi, ja Etelä-Pohjanmaata puhdistettiin uudemman kerran. Vähästäkyröstä venäläiset sieppasivat muiden muassa Simo Laurinpojan.576 Isokyrön Ikolan kahdeksanvuotiasta poikaa eivät leskiäidin lapsia koonneelle kasakalle esittämät rukoukset
pelastaneet. Kasakka ei kyynelien edessä taipunut, vaan vei pojan mennessään.577
Vöyrin Lålaxista Brita Johansdotterin Johan-pojan veivät samaa tietä kuin puolta
vuotta aikaisemmin aviomiehen Kyrön taistelun jälkeen. Taloon jäi Britan seuraksi
ja avuksi ainoastaan kuusivuotias tytär.578 Pietarsaaressa venäläisten katseet kääntyivät saaristoon, missä asukkaat olivat selvinneet hyvin edellisestä invaasiosta.
Luodon Fagernäsistä, Holmista ja Eugmosta ryöstettiin kokonaisia perheitä palkollisineen ja vaimoja lapsineen. Toisaalta venäläiset tunkeutuivat uudemman kerran
Ähtävälle, mistä he sieppasivat orjikseen kaksi perhettä ja yksittäisiä henkilöitä.
Vöyrissä kasakat tyhjensivät Kaitsoria ja ottivat mukaansa Oxkangarin kylästä
kuusihenkisen perheen. Keväällä Hämettä rosvonnut Vjatkan rakuunarykmentin

572 Luettelo väkivalloin Sääksmäen alisesta kihlakunnasta otetuista ja Venäjälle viedyistä
meheihsitöstä ja henkilöistä, kruunuvouti Carl Helenius 28.7.1723; Luettelo… sota-aikana eri
tavoin viedyistä, Jäömsä 27.4.1723 viedyistä (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Uusimaa ja Häme 10, RA).
573 Luettelo kaikista heistä, jotka vainon aikana venäläinen mahti vei Hollolan alisesta kihlakunnasta;
Luettelo Hollolan ylisen kihlakunnan alueelta Venäjälle viedyistä (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
574 Luettelo Karkusta ja Mouhijärveltä tsaarin sotapalvelukseen otetuista, 20.5.1723 (Maaherrojen
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku ja Pori 17, RA).
575 Reinholm 1874; Jokipii 1959, s. 546; Koskimies 1960, s. 665; Kallio 1972, s. 253–254; Jokipii 1999,
s. 537–539.
576 Kesäkäräjät Vähäkyrö 23.8.1723 (ss535–536, KA).
577 Talvikäräjät Isokyrö 12.1.1730 (ss44: 26, KA)
578 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 321, KA).
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kapteeni Jakov Vasilivits Jelagin hankki lisää omaisuuksia Vöyristä vieden Essarista,
Guttanista ja Pullomista kokonaisia talouksia. Myös Isonkyrön Palojoen, Lehmäjoen, Napuen ja Hevonkosken kyliä harvennettiin nuorisosta.579
Kokkolan vanha kaupunginpalvelija Hagberg piiloutui vaimonsa ja kahden
poikansa kanssa sankkaan metsään, kuten muut kokkolalaiset. Kasakat kuitenkin
saivat vihiä olinpaikasta, mutta seitsenpäinen kasakkapartio ei löytänyt kuin nuoremman pojan, yksitoistavuotiaan Johanin. Kasakat vangitsivat hänet ja soutivat
saaleineen Parkkilahden rantaan Vähälän saaren läheisyyteen. Sinne miehet pystyttivät yöksi leirin, jakoivat ryöstösaaliin ja kävivät makuulle sijoittaen pojan keskelleen. Miesten nukahdettua Johan onnistui luikahtamaan karkuun, työnsi veneen
vesille ja souti kauemmaksi rannasta. Kasakat heräsivät airojen ääneen, mutta liian
myöhään, sillä poika oli ehtinyt jo niin kauaksi, että ampuminen oli turhaa. Miehet jäivät aarteineen vangiksi saarelle.580
Kokkolasta pohjoiseen etenevien joukkojen toimintatapa oli selvä. Miehet – ja
usein naisetkin – murhattiin ja lapset siepattiin orjiksi.581 Kaustisella kasakat surmasivat Antti Kaustisen ja ottivat tämän tyttären vangikseen. Vetelistä ja Halsualta
muutamia nuoria naisia jäi venäläisten kynsiin.582 Kokkolan Välikylässä viisitoistavuotiaat Maila ja Elsa Hilli ja Vetelin metsissä kolme Ilmajoelta paennutta nuorta
naista jäivät vainoojien käsiin. Kaustisen pohjoispuolella Viitalan kylässä venäläiset
sieppasivat Marketta Matintyttären, jonka venäläiset – ensin raiskattuaan – sitoivat
kiinni hevoseen ja juoksuttivat hevosen rinnalla, kunnes hän ei enää jaksanut juosta
vaan raahautui hevosen perässä.583 Kälviältä lähes koko Antti Saralan suku vietiin
1715 Venäjälle orjiksi.584 Saman pitäjän Maunumäestä eräs majuri pakotti syksyllä
1715 palvelukseensa Vaasaan kaksi poikaa, jotka poikien isä Erkki Mikonpoika yritti
ostaa takaisin. Hän toimitti Vaasaan jääneelle raatimiehen leskelle neljä lehmää, jotta
tämä tarjoaisi niitä maksuksi pojista. Nainen ei kuitenkaan kertonut majurille asiasta,
piti kaksi lehmää itsellään ja lähetti kaksi lehmää takaisin. Erkin pojat puolestaan
karkasivat Vaasasta, ja majuri lähetti kapteenin johtaman partion pidättämään karkulaiset ja pieksemään maunumäkisiä. Partio tunkeutui Erkin tupaan, kyseli emännältä poikien kohtalosta, kidutti ja korvensi tätä ja tavoitti pian talon läheisessä
metsässä piileskelleet pojat. Erkki menetti kaksi poikaansa ja kaksi lehmäänsä.585
Kruunupyystä sotajoukot raahasivat Venäjälle alle sata ihmistä, pääasiassa yksittäisiä naisia ja lapsia, joista osa oli alle seitsemänvuotiaita. Ihmisryöstely keskittyi

579 Luettelo venäläisten eri aikoina Vöyriltä ottamista (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
580 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 35).
581 Lista Pietarsaaren kaupungista ja Pietarsaaren pitäjästä vihollisen viemistä ruokakunnista,
palkollisista ja lapsista alkaen ensimmäisestä hyökkäyksestä Pohjanmaalle, Elias Seliin 21.12.1721;
Lista kaikista vangeista, jotka Kokkolan pitäjästä suurimmaksi osaksi 1714 ja vähemmän 1715
moskoviitit veivät pois, Henricus Engmarck 17.11.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
582 Luettelo henkilöistä, jotka vainolainen venäläinen vei Kokkolan Ylivetelin (Vetelin)
anneksiseurakunnasta, Elias Erici Forselius ja Kaustisten Josef Mickelsson 7.11.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
583 Käräjät Kokkola ja Kälviä 20.1.–3.2.1718 (C1a1: 3, 6, VMA).
584 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 8.1.1723 (rr55: 183, KA).
585 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 430–432, KA).
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lähinnä Teerijärvelle vieneen tien ja Kruunupyyjoen tuntumassa sijainneisiin taloihin, ainoastaan Merjärveä tyhjennettiin järjestelmällisemmin. Venäläisten saalis jäi
täällä laihaksi paljolti sen vuoksi, että joen latvaseutujen väki kuuli ajoissa venäläisistä ja pelastautui Kaustiselle.586 Toisaalta venäläiset onnistuivat löytämään kerralla useita metsässä piileskelleitä piikoja, jotka raahattiin Kokkolaan odottamaan laivausta Venäjälle. Venäläisten käsiin joutuivat muun muassa Uudestakaarlepyystä
Kruunupyyhyn paennut nainen ja hopsalalainen kolmetoistavuotias tyttö, jonka
venäläiset kuitenkin ensin raiskattuaan vapauttivat. Margareta Pettersdotter puolestaan pääsi livahtamaan vartijoiltaan kolmen viikon vankeuden jälkeen ja pakeni
Ruotsiin saakka.587 Pakeneminen yön selkään oli tosin useimmiten vaikeaa, sillä
käsistään sidottu jäi pian uudelleen vangiksi.588 Vetelissä kasakkavahtimestari Semeon kierteli kylän taloja ahnaasti löytämättä juuri muita kuin erään onnettoman
Liina Erkintyttären, jonka hän ottikin vangikseen ja vei pappilaan, minne oli majoittunut partionsa kanssa. Kapteeni Maslov puolestaan löysi Elsa Sängin.589
Lohtajan rannikkokylistä, kirkonkylästä, Marinkaisista ja Himangalta venäläiset
veivät lokakuussa kymmeniä ihmisiä, Kauppilasta kerralla koko talouden. Kirkonkylästä he veivät kaikki lapset murhattuaan ensin aikuisväestön.590 Kannuksessa
marraskuussa venäläiset murhasivat kymmeniä aikuisia, ja väkivalta lannisti piileskelijät. Kun karkulaiset havaitsivat kasakoita, he antautuivat orjiksi. Niinpä esimerkiksi murhatöiden jälkeen Iso-Heininiemestä venäläisten vangeiksi jäi aviopari ja
useampi alaikäinen.591 Kalajoen Alavieskan kylässä venäläiset herättivät julmasti
Aniaksen talonväen. He tunkeutuivat taloon ja riistivät aviomiehensä vierestä sängyltä poikkeuksellisen kauniina pidetyn 22-vuotiaan Marketta Pekantyttären ja jatkoivat matkaansa välittömästi. Tikkalasta venäläiset ottivat vangeikseen kaikkiaan
kymmenen Tikkasta.592 Samalla tavalla Pohjanmaan eteläisissä pitäjissä metsiin
paenneet antautuivat. Vöyrissä useampi syksyllä 1714 metsissä piileskellyt nainen antautui venäläisille. Antautumisen jälkeen heidät kuljetettiin Kokkolan kautta Hämeenlinnaan ja Turkuun, missä he hoitivat naispuolisten kenttäorjien ikäviä tehtäviä.593
Kalajoen ja Pyhäjärven pitäjän rannikkokylistä otettiin vain harvoja vankeja,
sillä enimmät murhattiin. Kalajoen Pohjankylästä kasakat sieppasivat toistakym-

586 Käräjät Kokkola ja Kälviä 22.2.1720 (C1a1: 40, VMA); Luettelo hänen kreivillisen korkeutensa,
valtaneuvoksen jne. herra kreivi Lillienstedtin armollisessa huolenpidossa ja määräyksestä lapsista
ja muista, jotka venäläiset veivät Kruunupyystä, laadittu pitäjänkokouksessa 5.11.1721, Ericus
Cajanus (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); Falander,
Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 27); Tegengren 1943, s. 509–511.
587 Käräjät Kruunupyy ja Teerijärvi 3.2.1719 (C2a1, VMA); syyskäräjät Pietarsaari 15.10.1723 (ss38:
861, KA).
588 Esimerkiksi käräjät Kokkola ja Kälviä 30.1.–3.2.1718, 7.2.1719 (C1a1: 5, 24–25, VMA).
589 Käräjät Kokkola ja Kälviä 30.1.–3.2.1718 (C1a1: 1–2, 7, VMA).
590 Luettelo suurtsaarillisen majesteetin joukkojen Lohtajalta viemistä sitten vuoden 1714, Gustaf
Lagus 19.11.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
591 Haudattujen luettelot, Kannus 29.5.1715; Luettelo suurtsaarillisen majesteetin joukkojen
Lohtajalta viemistä sitten vuoden 1714, Gustaf Lagus 19.11.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
592 Talvikäräjät Kalajoki 21.1.1723 (rr54: 551–553, KA); Luettelo ja lista vangeista ja lapsista, jotka
venäläinen vei pois vainoaikana Kalajoelta, Petrus Calamnius 16.12.1721 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); Virrankoski 1956, s. 398.
593 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 315–317, KA).
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mentä lasta ja puolikasvuista ja Etelänkylästä kymmenen, heidän joukossaan muun
muassa Tuomas Juolan kahdeksanvuotiaan Liisan. Pyhäjärven Etelänkylässä ja
Parhalahdessa muutama lapsi ja suutarin kuusihenkinen perhe säästettiin ja heidät
kuljetettiin Kokkolaan odottamaan laivausta Pietariin. Orjia venäläiset etsivät
enemmänkin sisämaan kylistä niin, että Venäjälle vietyjen lukumäärä nousi satoihin. Liminganojan metsissä piileskelleitä lapsia venäläisten käsiin joutui kymmenittäin, Petäjäskosken perheet ja palkolliset kuljetettiin Kokkolaan ja orjia otettiin
aina erämaita myöten.594 Pyhäjärven Porkkalan kylän Hatulan talosta kapteeni Rukin otti vangikseen Heikki Matinpojan, jota kapteeni ei lähettänyt Venäjälle vaan
piti apulaisenaan miehityskauden loppuun saakka.595 Ylivieskan Niemelänkylässä
venäläiset polttivat seitsemän taloa ja murhasivat miltei kaikki asukkaat paitsi
kolmetoistavuotiasta Anttia, joka vietiin orjuuteen.596
Raahessa, Saloisissa ja Siikajoella venäläiset järjestelmällisen murhaamisen sijasta omistautuivat ihmisrosvoukseen. Lukuisia sisarusparvia, joiden vanhemmat tai
ainoastaan isä oli murhattu, jäi venäläisten satimeen ja kuljetettiin orjuuteen: Siikajoelta Penttilät, Huhtalat, Tynit, Niemet, Ryydit ja Häröt, Raahesta muutamat sisarukset sekä Saloisista Juholat, Hannukselat ja Siniluodot päätyivät Venäjälle.597
Ensimmäisten vankien joukkoon lukeutuivat muun muassa talollinen Olli Hahto
ja Kaisa Juhontytär, jotka avioituivat vankeusaikanaan ja jotka myytiin palkollisiksi
Pietarin ja Novgorodin välillä sijainneeseen hoviin.598
Oulun kaupungista kasakat kokosivat välittömästi kuutisenkymmentä vankia,
joiden joukossa olivat muun muassa kahden tullivirkailijan pojat, Johan Lithoviuksen yksitoistavuotias Samuel ja Mikael Toppeliuksen kolmetoistavuotias Kristoffer.599 Vuoden vaihteessa venäläiset ehtivät Haukiputaalle, Iihin ja Ylikiiminkiin,
missä he harjoittivat laajaa ihmisrosvousta. Iissä nimismies Gustaf Lillbeckin pojista kaksi jäi välittömästi venäläisten käsiin. Sen sijaan viisitoistavuotias poika Kustaa pakeni yön selkään, kun viholliset lähestyivät nimismiehenkartanoa uudenvuoden aattona. Yön ja aamun aikana Kustaa ennätti hiihtämään viiden peninkulman
matkan, mutta perässä ratsastaneet kasakat saavuttivat hänen uudenvuoden päivänä ja ryhtyivät ammuskelemaan. Tuolloin poika säikähti, antautui ja muuttui samalla kasakkakorpraali Fjodor Fjodorovitsin omaisuudeksi, lähetettiin kahdeksan
päivän kuluttua kohtalotovereidensa tavoin Viipuriin, missä nuoret kastettiin väkisin ja heille alettiin opettaa venäjää.600

594 Luettelo seuraavista henkilöistä, jotka vainovuosina venäläinen vei Pyhäjoelta, Henricus Forshaell
ja Mathias Wilander 25.11.1721; Luettelo ja lista vangeista ja lapsista, jotka venäläinen vei pois
vainoaikana Kalajoelta, Petrus Calamnius 16.12.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
595 Kesä- ja syyskäräjät Laihia 1.10.1722 (ss36: 724–725, KA); talvikäräjät Laihia 21.1.1723 (ss37: 36–
39, KA); Lindeqvist 1919, s. 471–473; Alanen AJ 1948, s. 153–154.
596 Haudattujen luettelot Ylivieska 1714–1715; talvikäräjät Kalajoki 23.1.1723 (rr55: 473, KA).
597 Lista venäläisten Siikajoelta 1714, 1715 ja 1716 viemistä henkilöistä, Johannes Brandberg,
25.11.1721; Luettelo ja lista väestä ja lapsista, jotka vihollinen vei Raahesta ja Saloista, Martinus
Meitzius (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); Halila 1984, s. 51.
598 Luettelo Oulun kaupungeista vankeina viedyistä (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Pohjanmaa 9, RA); Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 12.–16.2.1728 (rr58: 386–388, KA).
599 Stenbäck, Historiallisia kuvauksia Raahesta ja Saloisista, s. 119; Virkkunen 1953, s. 647–648.
600 Turun hovioikeus Tukholmassa 18.6.1719, 26.10.1719, 27.1.1721 (Hovioikeuksien kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
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Limingassa sekä Oulussa ja Hailuodossa tilanne oli lohduton. Piilopaikkoja oli
harvassa, joten ihmisiä tapettiin ja otettiin vangeiksi. Neljäntuhannen surmatun lisäksi venäläiset veivät mennessään seitsemisensataa henkeä. Temmekseen ehtinyt
kasakkakapteenin johtama osasto löysi tammi- ja helmikuun vaihteessa 1715 Anna
Pelkosen, jota lyötiin ja piiskattiin niin, että veri valui selästä. Hakkaaminen paheni, kun Anna Pelkonen heittäytyi maahan ja kieltäytyi seuraamasta kasakoiden
mukana. Vastarinta ei auttanut, vaan kapteeni kuljetti saaliinsa Aunuksen Karjalaan. Temmeksessä viitisenkymmentä henkeä jakoi Annan kohtalon. Kirkonkylästä
kappalainen Lars Lithovius vietiin vankeuteen ja hakattiin puolikuoliaaksi, sen sijaan Ängeslevän kylässä talollisen vaimo Anna Suorsa onnistui estämään sieppaamisensa orjuuteen. Hänen pelastuksenaan oli se, että kasakka liikkui yksin ja että
hän oli kätkenyt puukon hameensa alle. Miehen huomaamatta Anna tempaisi
puukon esiin ja löi sillä kasakan hengiltä.601 Maaliskuun alussa Oulun pitäjään
paennut porvari Pekka Vesan tytär Anna paljastui piilostaan Juruisten kylän metsässä virstan päässä Aapo Juron talosta Oulunsuun kylään päin. Paremmassa piilossa ollut sotilaan vaimo Kaarina näki, miten rakuuna Ivan huomasi Annan, sitoi
hänet tiukasti ja juoksutti hevosen kupeella puolivauhtia seuraavaan kylään, missä
rakuunapartio piti leiriään.602
Oulun seudulla ihmisryöstö ja aikuisväestön tuhoaminen täydensivät aikaisempaa rosvoamista. Niinpä esimerkiksi Matti Juoton ainoa perillinen vietiin orjuuteen 1714, ja vielä tuhoisampi oli Vuotin eli Säisän talon kohtalo. Talosta rosvottiin
kaikki irtaimisto 1714, isäntä murhattiin 1715 ja talon lapsista Marketta, Marja,
Matti, Jussi ja Olli kuljetettiin Venäjälle.603 Anna Matintytär Riikola oli vasta viiden, kun venäläiset sieppasivat hänet Ängeslevästä ja veivät vankeuteen.604
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla elettiin hirvittävä pelon vallassa, sikäläiset eivät
enää kyenneet puolustautumaan tai jaksaneet asettua vastarintaan terroria ja ihmisrosvousta vastaan. Muutamin paikoin tosin jatkuvaan murhaamiseen ja väkivaltaan kyllästyneet ihmiset katsoivat, että yhtä hyvin he saattoivat venäläisen tappaakin, koska tulisivat ennen pitkää kuitenkin kuolemaan. Iissä lautamies Hannu
Krekilä tappoi talvella yhden venäläisen, joka kiersi yksin pitäjää rosvoamassa.605
Sotilaspartioon eteen sattunut mies tapettiin siihen paikkaan, nainen sidottiin
ja raiskattiin. Mikäli nainen ryhtyi vastustelemaan, hänet surmattiin. Suurimman
osan naisista vainolainen vei kaupunkeihin ja piti siellä vankeinaan.606 Lohtajalla
kalajokinen nainen sattui rakuunapartion tielle syyskuussa 1715. Yksi rakuunoista
tempaisi hänet mukaansa, sitoi käsistä hevoseensa ja juoksutti hevosen rinnalla.

601 Talvikäräjät Liminka 5.2.1722 (rr54: 115–117, 119–120, KA); Luettelo niistä, jotka vihollinen
Limingassa tappoi vei, Christian Gisselkors 24.11.1721; Lista niistä nais- ja mieshenkilöistä, jotka
venäläiset veivät Hailuodosta, Alexander Krank 23.11.1721; Luettelo henkilöistä, jotka venäläiset
joukot noina aikoina veivät Oulun kaupungista… ja Oulun pitäjästä sekä Kajaanin kaupungista
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
602 Raastuvanoikeus Oulu 19.6.1722 (u10: 197, KA); Kesäkäräjät Oulu ja Hailuoto 4.7.1722 (rr54:
164–169, KA).
603 Ylimääräiset käräjät Liminka 24.4.1723 (rr55: 1674–1678, 1690, KA).
604 Talvikäräjät Liminka 17.–24.3.1729 (rr59: 759–762, KA).
605 Ylimääräiset käräjät ii ja Pudasjärvi 19.–21.8.1717 (rr50: 124–127, KA).
606 Esimerkiksi talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 26.1.1722 (rr54: 72–74, KA).
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Raiskattuaan vankinsa samainen rakuuna juoksutti naisen hevosen rinnalla Kokkolaan, missä nainen joutui olemaan vankina kevättalveen 1716 saakka. Silloin venäläiset huomasivat, että nainen oli raskaana ja päästivät hänet menemään. Kotiinsa hän ei kuitenkaan tuolloin uskaltanut mennä nähtävästi siellä vallinneesta sekasorrosta tietoisena, vaan jäi odottelemaan olojen rauhoittumista Lohtajan Karhumäkeen.607 Kainuussakin ihmisrosvousta harjoitettiin, mutta täältä väkeä ei kuljetuttu samassa määrin Venäjälle.

Ihmisvero ja Pohjois-Pohjanmaan lapset
Samaan aikaan, kun Pohjois-Pohjanmaata tuhottiin ja ryöstettiin, ihmisrosvous sai
uuden luonteen keväällä 1716, kun komendantit jakoivat papeille julistuksia ihmisverosta. Huonekuntaveroksi nimetty pakko-otto tarkoitti sitä, että kustakin pitäjästä piti luovuttaa useita perheitä venäläisille: lähinnä vero kosketti Pohjanmaata, missä se ymmärrettiin aikaisempia vuosia ja kuukausia koetelleen ihmisrosvouksen jatkeeksi.608 Paikoin vähiin käyneestä väestä oltiin ottamassa loputkin, joten pahimmin väestä tyhjennetyt pohjoispohjalaispitäjät yrittivät muuttaa veron
rahasuorituksiksi, ja eteläpohjalaiset koettivat voidella verottajaa lahjuksilla – erityisesti lehmänkaupoilla. Kokkolalaisen Iisakki Hakon osana oli joutuminen vuoden 1716 huonekunta- eli aviopariveroksi, kuten viidentoista muun pariskunnan,
jotka Kokkolan ja Kälviän alueelta pormestari kävi kenraali Tsekinin käskystä määräämässä Liivinmaalle. Venäläisille annetut lehmät pelastivat Hakon. Sen sijaan
korpilahtelainen Kaapo Erkinpoika ei pystynyt pelastamaan lehmällä vaimoaan
ryssänvankeudesta; kasakat tosin ottivat lehmän, mutta murhasivat vaimon. Jussi
Heikinpoika Perttula ja lankonsa Mikko Salo taasen pakenivat perheineen Lohtajalle, koska heillä ei ollut mitään omaisuutta, jolla olisivat voineet ostaa vapauden.609
Etelä-Pohjanmaalla kappalainen Anders Aphreen sai paikallisen komendantin,
Ivan Matvejevitsin (Abaldjov) huhtikuun 26. päivänä 1716 kirjoittaman määräyksen huonekuntaverosta ja ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin yhdessä nimismieheksi asetetun Simo Näykin kanssa. Kappalainen valitsi sekä vöyriläisistä että isokyröläisistä kaksi talollista perheineen, jotka piti jättää kornetti Bolonikovin haltuun. Toinen valituista Isonkyrön isännistä, Antti Antinpoika Sippola pakeni kuultuaan kohtalostaan. Muut – esimerkiksi Vöyrin Mats Josefsson – alistuivat kohtaloonsa. Pelätessään venäläisten kostoiskua, jollaisista oli riittämiin kokemuksia,
Aphreen ja Näykki yrittivät lahjoa miehittäjiä ja antoivat näille hyvitykseksi Sippolalta takavarikoimaansa omaisuutta, lehmän, runsaan tynnyrillisen viljaa, kolme
kyynärää pellavakangasta ja kaksi kappaa herneitä. Varmuuden vuoksi kappalainen
lisäsi omistaan lehmän ja kaksitoista kappaa viljaa. Nämä lievensivät vainolaisen
vihaa varsin, kun Aphreen määräsi Sippoloiden sijaan Juho Pertunpoika Nallin
perheineen. Nämä luovutettiin Bolonikoville, kuljetettiin Venäjälle ja sijoitettiin

607 Talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722, Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 293–294, 297–298, KA).
608 Esimerkiksi syyskäräjät Uusikaarlepyy 6.11.1721 (ss35: 49–51, KA); syyskäräjät Uusikaarlepyy
10.10.1723 (ss37: 833, KA).
609 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 385–387, 397–399, KA).
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siellä orjina eli piiskattavina ja palkattomina palvelijoina Pietarin eteläpuolisen hovin työvoimaksi.610
Vastaavasti tsaarin vuonna 1716 antamat ohjeet, joiden mukaan kaikki lapset ja
nuoret oli otettava Kemistä ja Pohjois-Pohjanmaalta orjiksi, näkyivät peräpohjalaisessa elämänmenossa semminkin, kun samoilla ohjeilla määrättiin aikuisväestö
tapettavaksi.611 Ukaasit täydensivät talven ja kevään 1715 hävitystä ja rosvousta.
Esimerkiksi Ylivieskan Ollilassa murhattiin useita aikuisia ja lapsia, mutta orjiksi
venäläisille kelpasivat 12-vuotias Anna ja 19-vuotias Piritta.612 Rantsilan Kerälänkylästä Samuli Keränen pakeni kotoaan perheineen, menetti kaiken omaisuutensa,
hevosen sekä varsan ja jäi vihollisen vangiksi sisarenpoikansa kanssa. Hän kuitenkin livahti pakoon, mutta pikkupoikaa hän ei onnistunut pelastamaan.613

Kenttäorjat
Kaikkia ei tietenkään viety välittömästi Venäjälle, vaan osa nimikko-orjista kulkeutui omistajiensa mukana Turun seudulle. Kaupungin välittömään läheisyyteen,
Raision, Maarian ja Ruskon pitäjiin syntyi venäläisten kenttäleirien yhteyteen orjien leirejä, joissa vangit olivat tiukassa vartioinnissa ja tekivät isännilleen erilaisia
palveluksia ruuan valmistamisesta lihallisten tarpeiden tyydyttämiseen, ja 10–20vuotiaista pojista tehtiin venäläisten manttaalimiehiä eli uskollisia sotilasrenkejä.
Leireissä perheitä hajotettiin: Ilmajoelta rakuunavahtimestari Jegorin palvelijakseen ja jalkavaimokseen ottamalla sotamiehen vaimolla oli kolme lasta: pojasta
tehtiin manttaalimies, toinen tyttäristä pakotettiin kulkemaan leiristä toiseen Jegorin ja äitinsä kanssa ja toisen annettiin palata takaisin Ilmajoen Latvaloppiin.614
Kaikkiaan venäläiset pitivät orjiaan samanarvoisena omaisuutena kuin karjaansa.
Paenneista ihmisistä kuulutettiin kirkoissa samalla tavalla kuin karanneista elukoista,615 kenttäorjia pidettiin pieksämällä kurissa kuin vieraita sikoja, heistä käytiin kauppaa ja karanneen tai kuolleen tilalle käytiin heti hankkimassa uusi.
Suuri osa siepatuista joutui palvelemaan eteläpohjalaisten tavoin Turun ympäristön leireissä kenttäorjina, kuten Raisiossa yksinkertainen ja kolmasti rääkätty
Andreas Petri Portulinus (isä-Petrus eli Lammas-Pekka oli murhattu) ja Hammarlandista pidätetty renki.616 Pohjanmaan elinvoiman tyhjiin imemisen seurauksena
venäläisten oli pakko marssittaa työvoimaa pakkotyöhön Etelä-Suomesta. Niinpä
esimerkiksi talvella 1718 venäläinen provianttimestari johdatti joukon huittislaisia
Ilmajoen Koskuelle kyydityksiä ja provianttia tekemään.617

610 Syyskäräjät Isokyrö 18.9.1722 (ss36: 615–616, KA); talvikäräjät Isokyrö 4.2.1723 (ss37: 100–101,
KA). Katso myös Lindeqvist 1919, s. 422.
611 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 52).
612 Haudattujen luettelot, Ylivieska 28.7.1715.
613 Hiltunen 1996, s. 364.
614 Kämnerinoikeus Turku 28.2.1722 (z221; 13–14, KA), syyskäräjät Maaria, Raisio ja Rusko 15.–
19.10.1723 (jkk34: 204–207, KA).
615 Vertaa Douglasin kirje Turun piirikunnan papeille, Turku 28.5.1719 (7080: 249, KA).
616 Haudattujen luettelot, Raisio 14.10.1715, 2.1.1718.
617 Syyskäräjät Ilmajoki 20.11.1721 (ss35: 177–178, KA).
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Satakuntalaiset ja varsinaissuomalaiset välttivät venäläiset orjamarkkinat. Ainoastaan Huittisista venäläiset veivät mennessään kuusi poikaa ja yhden tytön ja Loimaalta kasakat nappasivat matkaansa yhdeksän nuorta poikaa.618 Kenraali Brucen
esikuntaan kuuluneen kapteeni Ivan Stepanovin palvelukseen pakotettiin uhkailemalla suutarin tytär. Kalannista kasakkakomissaari otti orjakseen viisitoistavuotiaan piian. Pyhämaan Polttilasta Anna Reijontytär päätyi erään sotilaan omaisuudeksi. Omaisuutensa sotilas myi Pietarissa sepälle.619 Vehmaan pitäjästä venäläiset
veivät Venäjälle ainoastaan kuusi ihmistä – näistä yhden komissaari nappasi maantieltä – ja Laitilasta seitsemän. Alasatakuntalaiset, tyrvääläiset, ulvilalaiset, kokemäkeläiset, punkalaitumelaiset, eurajokiset, euralaiset, köyliöläiset, säkyläläiset ja lappilaiset valjastettiin ylläpitämään venäläistä armeijaa. Tämä merkitsi sitä, että Pohjanmaalta palanneet joukot hankkivat paikallisista nuorista tilapäisiä kenttäorjia.
Esimerkiksi Porin pohjoispuolella sijaitsevaan söörmarkkulaiseen pirttiin, jonka
lattialla makasi joukko sotilaita ja jonka sänkylaverille kylän naisväkeä nukkui, venäläinen luutnantti tunkeutui yhtenä yönä vieden mennessään nuoren Kerttu Heikintyttären ja pitäen häntä omanaan kuukauden päivät.620 Maskusta, Raisiosta,
Maariasta, Liedosta, Nousiaisista, Piikkiöstä, Sauvosta, Paraisilta, Halikosta, Kiskosta, Perniöstä ja Kemiöstä venäläiset eivät orjia ottaneet, mutta Marttilan Kivimäen
torpasta venäläinen partio sieppasi Liisa Jussintyttären, Karinaisista kasakkamajuri
Kirill Anitskov otti palvelijakseen 18-vuotiaan Riitta Matintyttären ja Kaarinassa
kirkkotietä kulkenut Maria Juhontytär jäi venäläisten vangiksi.621
Nuorten naisten kuljettaminen joukkojen kenttäleireistä toiseen moraalia alentavana, ankara työvoimapula, armeijaa kohdannut elintarvikepula sekä järjestelmällisen verottamisen aloittaminen johtivat kesällä 1716 siihen, että Venäjän armeijan ylin sodanjohto vaati, että upseerit lähettäisivät rykmentteihin pesiytyneet
ylimääräiset tytöt pois; upseerit saivat tästedes pitää itsellään yhden palveluspiian,622
aliupseerit ja sotamiehet eivät sitäkään, mutta vaatimusta noudatettiin lähes yhtä
harvakseen kuin sotarosvouksen kieltäneitä määräyksiä. Erityisesti nuoria naisia
otettiin venäläisten joukkojen palvelijoiksi huolehtimaan sotilaiden pyykeistä ja
ruuasta.623 Näitä ryöstettiin niin paljon, että Turussa sotilaiden oli loppujen lopuksi kyseltävä talonpojilta, mistä ihania ja kauniita suomalaisneitoja vielä löytyisi.624
Palvelukseen pakottaminen ja kenttäorjuus – paitsi olivat kokemuksina ja olosuhteiltaan hirvittäviä – johtivat usein kurjuuden kierteeseen, joka saattoi päättyä
pakkopalvelukseen Venäjällä. Tenholassa Sandin Anna Persdotter vietiin väkisin

618 Luettelo Huittisista sota-aikana Venäjälle viedyistä lapsista, 24.5.1723; Luettelo kasakoiden
Loimaan pitäjästä väkisin viemistä lapsista (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Turun ja Porin lääni 17, RA).
619 Luettelo Vehmaan kihlakunnasta Venäjälle viedyistä, 29.5.1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku ja Pori 17, RA).
620 Kesäkäräjät Ulvila ja Merikarvia 11.–13.7.1719 (mm50: 17, KA).
621 Luettelo Maskun kihlakunnasta Venäjälle viedyistä, 8.6.1723; Luettelo Piikkiön kihlakunnasta
viedyistä, 6.6.1723; Luettelo Halikon kihlakunnasta viedyistä 22.5.1723 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turku ja Pori 17, RA); Innamaa 1952, s. 166.
622 Kuvaja 1999, s. 104.
623 Esimerkiksi raastuvanoikeus Kokkola 4.2.1718 (C1a1: 17, VMA).
624 Lindeqvist 1919, s. 423.
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talvella 1715 luutnantti Sipeggin piiaksi ruokaa laittamaan. Palveluspaikassa sotilaat ahdistelivat häntä, vaikka sotilaiden mielihaluista selvillä ollut ja aikeiden toteutumista pelännyt luutnantti piti piikaansa silmällä. Sipeggin piikana Annan piti
olla kevääseen 1715 saakka, jolloin kaleerilaivasto purjehti pois. Tuolloin Anna
Persdotter hakeutui turvaan Turkuun ja sai pestin erään majurin taloudessa, mutta
syksyllä 1716 majurin rouva matkusti Pietariin ja vei Annan mennessään. Olot Pietarissa majurin rouvan piikana olivat siksi kamalat, että Anna karkasi ja piileskeli
ruotsalaisten vankien joukossa, kunnes pääsi palaamaan kotiseudulleen.625 Jotakuinkin samalla tavalla Turkuun ajelehtinut uusikaupunkilainen Marja Matintytär
kulkeutui joukkojen mukana Venäjälle.626
Toisenlaiseksi koki venäläisen orjuuden Elimäen pitäjän puolesta Viipuriin sotamies Samuelin johdattamana pakkotöihin kuljetettu Haapalan Kaarina Heikintytär. Hän saapui Viipuriin mikkelinpäivänä 1714. Se oli torstai, lauantaina hänet
pakkokastettiin ortodoksiksi tulkin vaimon, elimäkisen Pietan todistaessa ja sunnuntaina vihittiin Samuelin vaimoksi, koska Samuel muussa tapauksessa uhkasi
puhkaista hänen silmänsä. Kolmen päivän kuluttua aviomies päästi Kaarinan noutaman Elimäeltä vähäisen omaisuutensa, lehmän ja vaatteita, mutta Kaarinapa ei
palannut vaan piileskeli talven 1715 metsissä, kun venäläisten partio etsiskeli häntä. Piina päättyi siihen, että Samuel kuoli syksyllä 1715 eivätkä muut venäläiset
häntä kaivanneet.627

Orjien kuljetukset
Napuen taistelun jälkeen vangeiksi otetut koottiin taloihin, talojen ovet ja ikkunat
teljettiin ja vankeja pidettiin alituisessa pelossa, jottei kenenkään mieleen olisi tullut paeta. Vaikka venäläiset joukot olivat päättäneet tehdä vangeillaan rahaa, he eivät liiemmin huolehtineet näiden hyvinvoinnista, mitä osoitti muun muassa Napuen taistelussa vangeiksi jääneiden kolmensadan nostomiehen ja varsinaiseen väkeen kuuluneen sotilaan kohtelu. Vangit talutettiin matinpäivänä viisi päivää taistelun jälkeen Laihialle, missä heidät tungettiin rovastin ja kappalaisen hallitseman
pappilan navettoihin. Vasta tuolloin he saivat ensimmäisen kerran syötävää, kun
venäläiset teurastivat muutamia lehmiä ja heittivät vangeille raakoja lihakimpaleita, joita kappalainen Mathias Reinius yritti käristää nuotiossa. Pahoin nälkiintyneet miehet kalusivat lihankappaleita luuta myöten. Maalis–huhtikuun kuluessa
sotavankeja ja orjiksi siepattuja kuljetettiin eläinlauman tavoin vetäytyvien joukkojen mukana eteläiseen Suomeen Turkuun ja Helsinkiin, ja moni heistä menehtyi
matkan rasituksiin, piiskaamisiin, pahoinpitelyihin, hoidon puutteessa taisteluhaavoihin, surkeissa vetimissä kylmään ja ravinnonpuutteessa nälkään. Näin kävi
muun muassa vöyriläiselle Lålaxin kylän isännälle, Isak Mickelssonille. Taloon jäi

625 Kesäkäräjät Tenhola ja Kisko 23.–24.5.1722 (ll30: 779–781, KA); talvikäräjät Tenhola ja Kisko
12.2.1723 (ll31: 178–179, KA).
626 Kämnerinoikeus Turku 19.6.1722 (z221: 107–109, KA).
627 Kesäkäräjät Elimäki 26.–27.6.1722 (ii30: 108–109, KA).
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Kyrön taistelun jälkeen emännäksi Isakin puoliso Brita Johansdotter ja isännäksi
kymmenvuotias poika Johan.628
Helsingissä hyväkuntoiset nostomiehet määrättiin kaleerilaivoihin soutajiksi ja
niistä vähistä hengissä selvinneistä useampi kuoli matkalla Pietariin ja Kronstadtiin. Pohjanmaan nostomiehistä ainoastaan viisi – vöyriläiset Thomas Henriksson, Hans Eriksson, Mårten Andersson, maksamaalainen Gabriel Andersson ja
vaasalainen Mats Andersson – oli elossa laivojen rantautuessa määränpäähänsä;
paljon paremmin ei käynyt muillekaan, vöyriläinen Mats Ersson menehtyi Pietarissa pääsiäisenä 1714.629 Aikaisemmissa taisteluissa vangeiksi jääneet olivat selvinneet vastoinkäymisistä kelvollisemmin, koska nälkä ja kylmä eivät ehtineet verottaa
osuuttaan samalla voimalla.630
Suomalaiset – upseereiden ja sotilaiden henkilökohtaista ja merkittyä omaisuutta kun olivat – joutuivat sitten seuraamaan isäntiensä mukana joko Turun
kautta tai suoraan asemapaikasta meritse Venäjälle. Vuoden 1716 aikana väestönsiirrot olivat suurimmillaan, kun venäläisiä joukkoja poistui maakunnasta. Tuolloin harjoitettiin vielä ihmisryöstelyä, mutta koskapa nuorempi ja terveempi väki
oli käynyt harvaksi, orjaksi kelpasi miltei kuka tahansa. Maaliskuussa 1716 Raahessa puolen vuoden ajan vankina virunut ja lasta odottava lähes 50-vuotias nainen
sidottiin muiden vankien tavoin käsistä ja talutettiin muiden vankien joukkoon
odottamaan lähtökäskyä. Nainen ei kuitenkaan suostunut suurin surminkaan seuraamaan venäläisiä, vaan heittäytyi maahan ja ilmoitti, että nämä saisivat vaikka
tappaa hänet. Miehet nostivat naisen pystyyn, pahoinpitelivät, piiskasivat ankarasti
ja raahasivat sitten joukkojen mukana etelään välistä piiskaamalla eteenpäin kehottaen. Kun nainen ryhtyi jälleen vastahakoiseksi, venäläiset ryhtyivät korventamaan
häntä, hyppimään hänen päällään ja potkimaan häntä, viiltelivät teräaseilla ja jättivät lopulta puolikuolleena makaamaan tien varrelle.631
Etelään marssivien armeijoiden mukana kulki aina joukko orjia. Kajaanista venäläiset korjasivat 1716 mukaansa Turkuun Juho Erkinpojan, joka oli tuolloin tuskin kymmentäkään ja joka joutui sietämään vaikeaa vankeutta ja orjuutta vuoteen
1720 saakka.632 Kälviäläinen Tuomas Matinpoika jakoi Juhon kohtalon joutuen
kulkemaan vihollisten orjana vuodesta 1714 vuoteen 1719.633 Tyrnävältä venäläiset
kävivät hakemassa orjakseen Turkuun Kaisa Erkintyttären.634
Sotatilan muututtua arjeksi Pohjanmaalla ja miehitysvallan vakiinnuttua maaseudulta siepatut vangit koottiin ensin joukko-osastojen miehittämiin kyliin. Seinäjoen seudulta napattuja vankeja koottiin muun muassa Juho Tervalan tilalle
odottamaan kidutuksia tai kuljetuksia. Taloa hallitsivat rakuunat, joiden määrän
vangit – Elisa Ristontytär, Sipi Nuutinpoika ja Heikki Sipinpoika – arvelivat nousevan yli kolmenkymmenen. Pitääkseen vankinsa kurissa ja pelossa rakuunat pa-

628 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 321, KA).
629 Syyskäräjät Vöyri 15.10.1722 (ss36:872–874, KA); kesäkäräjät Vöyri 29.8.1723 (ss37: 558, KA);
Koskinen 1865, s. 392; Alanen AJ 148, s. 120–121.
630 Esimerkiksi syyskäräjät Raisio, Maaria ja Rusko 22.–26.10.1722 (kk33: 287–289, KA).
631 Talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 26.1.1722 (rr54: 72–74, KA).
632 Talvikäräjät Ilmajoki 23.1.1724 (ss38: 51–52, KA).
633 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 419, KA).
634 Kämnerinoikeus Turku 14.6.1722 (z221: 99–100, KA).
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hoinpitelivät näitä alituiseen ja ottivat naisen erikoiskäsittelyyn. Lamauttaakseen
muiden vankien karkaamisajatukset he raiskasivat naisen vankien nähden ja jatkoivat raakaa menoaan yöllä vankien kauhistellessa hirvittävää huutoa ja valitusta,
joka päättyi vasta, kun nainen pääsi rakuunoiden nukahdettua livahtamaan metsän suojiin.635 Vastaavasti yksi rakuunoiden kidutus- ja vankileireistä sijaitsi Kellossa. Sinne he keräsivät ihmissaalistaan. Kellon kylän takamaille kyläläiset olivat
rakentaneet piilopirtin, joka kohta paljastui. Siellä piileskelleet miehen ja neljä vaimoihmistä he murhasivat, sen sijaan kellolaisista muutamia naisia ja kolmisenkymmentä miestä he ottivat vangeikseen, Haukiputaalta muutaman, Kiimingistä ja
Ylikiimingistä parikymmentä miestä, vaimon ja kolme piikaa, Yli-Iistä neljä miestä,
Kuivaniemestä neljä miestä ja Iin kirkonkylästä useita naisia ja miehiä.636 Kellon
kylään sijoitetun vankileirin venäläiset hiljensivät raiskaamalla yhden vangeistaan
ja raahaamalla hänet hevosen perässä Ouluun. Nainen pääsi kuitenkin pian livahtamaan karkuun toisin kuin pirttitörmäläisen talollisen, Jaakko Matinpoika Räihän vaimo Liisa Simontytär.637 Jaakko Räihä ei häntä ollut sen koommin nähnyt,
mutta eräs vangiksi jääneistä ja sittemmin vapautetuista oli tavannut hänet Kyrössä. Nainen oli tuolloin sopeutunut kohtaloonsa.638
Vankileireiltä orjat talutettiin Pohjanlahden rannikkokaupunkeihin, joissa venäläisten suuret kasarmit sijaitsivat ja joissa vankeja voitiin helpoimmin vartioida.
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta kerätty orjasaalis koottiin Kokkolaan,639 mistä orjia
ryhdyttiin laivaamaan kohti Poria ja Varsinais-Suomea ennen meren jäätymistä.
Laivauksiin ryhdyttiin kuitenkin niin myöhään, että suuri osa kaleereista joutui
Kristiinankaupungin edustalla syysmyrskyssä merihätään. Ainoastaan venäläiset
sotilaat onnistuivat pelastamaan henkensä, kun taas kahleisiin ja köysiin sidotut
ihmiset ja eläimet hukkuivat.640
Kaupungeissa voitiin myös tehdä valinta, kannattiko vankia lähteä kuljettamaan edemmäksi. Raiskausten seurauksena raskaaksi tulleita naisia venäläiset eivät
aina viitsineet lähteä kuljettamaan Venäjän orjamarkkinoille, niinpä esimerkiksi
kalajokiset Anna Erkintytär ja Marja Matintytär saivat palata koteihinsa.641 Vöyriläinen 18-vuotias Napuen taistelun jälkeen venäläisten kynsiin jäänyt, hakattu ja
raiskattu tyttö päästettiin pois, kun venäläiset vetäytyivät Etelä-Suomeen. Koettelemukset tuntuivat kuitenkin niin pahoin, että hän lyöttäytyi seuraavana vuonna
Ruotsin puolelle pakenevien joukkoon ja selvisi Uumajaan.642 Kalajoen Mehtäkylästä ja Heikki Jylkän talosta vainolaisen sieppaamaksi joulupäivänä 1714 tullut
Valpuri Matintytär kuljetettiin Kokkolaan, missä nainen oli sotilaiden orjana pää-

635 Syyskäräjät Ilmajoki 20.11.1721 (ss35: 204–206, KA).
636 Luettelo Pohjanmaan Iistä venäläisten vankeina viemistä lapsista ja vanhemmista 1714, 1715 ja
1716. Johannes Steenstrang 25.1.1722 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Pohjanmaa 9, RA).
637 Ylimääräiset käräjät Ii ja Pudasjärvi 19.–21.8.1717 (rr50, 118–120, KA).
638 Talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi 3.3.1724 (rr56: 781–784, KA).
639 Esimerkiksi käräjät Kokkola ja Kälviä 7.2.1719, 22.2.1720 (C1a1: 25,40, VMA); syyskäräjät Vöyri
12.12.1721 (ss35: 315–317, KA).
640 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 28, 52). Tämä ei suinkaan ollut ainutkertainen tapahtuma, vaan kaleerilaivat haaksirikkoutuivat tuon tuosta.
641 Raastuvanoikeus, Kokkola 4.2.1718 (C1a1: 18–19, VMA).
642 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 313–315, KA).

119

Viha

siäiseen saakka huolimatta siitä, että hän oli koko ajan sairaana. Hän pääsi livahtamaan venäläisten käsistä, kuten pääsi lohtajalainen piika Pirkko Kunitar. Hänet
sieppasi Ylikannuksesta kornetti Pjotr Mihailov, vei mukanaan leiriinsä ja piti siellä
vankinaan. Vankeutta ehti kestää vain kahdeksan päivää, sillä hän karkasi vartijoiltaan ja pakeni Kuopioon.643 Toisinaan venäläiset antoivat ikäihmisten palata
koteihinsa, koska he eivät olleet kauppatavarana arvokkaita ja koska heistä oli
enemmän hyötyä viljelijöinä ja armeijan ruokkijoina. Maalahdella Markus Mattlar
ehti piilottautua yhdessä anoppinsa piikasiskojen kanssa metsään, mutta sen sijaan
anoppi Helga ja appi Johan Matsson jäivät vihollisen vangeiksi. Ensin mainittua viholliset pitivät vankinaan kolmen kuukauden ajan ennen kuin päästivät palamaan
kotiin.644

Uhrit, määrä ja kohtalo
Ihmisrosvous ei lakannut, vaikka tyrehtyi jo vuoden 1716 aikana. Oulusta venäläiset sieppasivat vielä 1717 Jaakko Pikkaraisen 12-vuotiaan tyttären ja piika Pirkko
Heikintyttären ja kuljettivat nämä Pietariin.645 Vaasasta sotamiehet kuljettivat Venäjälle 1717 kymmenvuotiaan tytön, ja Vöyrin Kimosta ja Nissilästä merisotilaat
sieppasivat joukon lapsia.646 Uudestakaarlepyystä Mats Matssonin vaimo Valborg
Filipsdotter ryöstettiin samana vuonna.647 Rantasalmelta kenraalimajuri Tsekin
sieppasi filosofian kandidaatti Johan Franseenin ensin lapsilleen lukijaksi 1719, ja
kun Franseen miellytti ylimystä ja lapsia, hänet vietiin sittemmin Pietarin vankeuteen.648
Kaikkiaan Venäjälle vietiin 20–30 000 suomalaista: näistä oli rahvaanmiehiä, -naisia ja -lapsia varmennettujen tietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaan pohjoisista
pitäjistä ja kaupungeista (Ii, Pudasjärvi, Oulun kaupunki, Oulun pitäjä, Hailuoto,
Liminka, Raahe, Saloinen ja Siikajoki) yli 1300 ihmistä, Keski-Pohjanmaalta (Pyhäjoki, Kalajoki, Lohtaja, Kokkolan kaupunkia, Kokkola) 1200 ja Etelä-Pohjanmaalta
taistelussa vangeiksi jääneiden lisäksi lähes 2200 ihmistä. Ihmisrosvouksesta kärsivät siten vakavimmin ne alueet, joita ryöstettiin ja tuhottiin muutenkin. Ihmissaalista venäläiset korjasivat joka tapauksessa kaikkialta Suomesta, ja ihmisryöstöt
miellettiin suomalaisten yhteiseksi vaivaksi. Pohjanmaan tyhjentämisen jälkeen venäläiset upseerit, komissaarit, aliupseerit, vahtimestarit ja kauppiaat veivät mennessään eteläsuomalaisia nuoria naisia. Luontevasti erityisesti eteläistä Suomea ja
Etelä-Pohjanmaata vuonna 1720 rasittanut sota- eli manttaalimiehenotto samaistettiin ihmisrosvoukseen, se kun koski pariatuhatta parhaassa isässä olevaa nuoru-

643
644
645
646

Talvikäräjät Kuopio 12.–15.2.1722 (oo25: 136–136, KA).
Talvikäräjät Maalahti 16.1.1723 (ss37: 7, KA).
Pirkko Heikintytär palasi 1722. Raastuvanoikeus Oulu 7.4.1722 (u10: 102, KA).
Luettelo lapsista, jotka täältä Vaasasta ovat Venäjällä; Luettelo Vaasan kaupungista keväällä 1714
venäläisen viemistä lapsista ja nuorista; Luettelo venäläisten eri aikoina Vöyriltä ottamista
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
647 Talvikäräjät Uusikaarlepyy 7.3.1724 (ss38: 302–303, KA).
648 Talvikäräjät Rantasalmi 11.–13.3.1723 (oo26: 237–239, KA).
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kaista ja sitä toteutettiin useimmiten samaan tapaan kuin aikaisempaa ihmisrosvousta.649
Manttaalimiehenoton toimeenpanijoita olivat – kuten huonekuntaverojen – paikallisviranomaiset. Venäläisiltä komendanteilta saadut käskykirjeet olivat jyrkkiä, ja
sellaisia olivat myös voutien nimismiehille ja starosteille antamat ohjeet. Piikkiön
ryssänvouti Johan Leisteen sai tsaarillisen majesteetin maaherra kreivi Gustaf
Douglasilta käskykirjeen, jonka perusteella hänen oli hankittava välittömästi 18–25vuotiaita hyväkuntoisia miehiä Venäjän armeijan sotilaiksi. Mikäli vähäisiäkin puutteita sotamiesten määrässä tai kunnossa esiintyisi, katkaistaisiin Leisteenin kaula.650
Uudellamaalla komendantti Lossakov laati miehenottoa sivunneen käskykirjeen 20.3.1720 ja vouti Jonas Collin sen pohjalta seuraavana päivänä oman versionsa kirkkonummelaisille sekä vouti Erik Ingman ja nimismies Hans Söderman
lohjalaisille ja nummelaisille. Manttaalimiehiä oli etsittävä, mistä suinkin löytyi, ja
kaikki Ruotsin ja Suomen armeijan rivistä livistäneet rakuunat ja sotamiehet oli
välittömästi pidätettävä ja lähetettävä Turkuun. Ingmanin ja Södermanin starosteille antamissa ohjeissa korostettiin sitä, että sotamiehiksi oli kirjoitettava kaikki
sopivan ikäiset nuorukaiset ketään säästämättä ja mistä hyvänsä. Koska nimismiesten ja starostien mukana kulki joukko Venäjän armeijan sotilaita, käskyjä noudatettiin tarkasti. Väki kuuli pian käskyistä ja niiden armottomista toimeenpanoista,
joten kaikki nuoret yrittivät paeta erämaihin virkavallan ulottumattomiin. Tästä ei
ollut suurempaa iloa, sillä nimismiehet käyttivät kovia otteita selvitellessään, missä
karkulaiset piileskelivät. Itse nimismies Hans Söderman vangitsi erään lesken, jotta
tämän poika olisi saatu sotamieheksi, ja lohjalainen starosti Sipi Matinpoika jahtasi
kolmen kuukauden ajan metsissä piileskellyttä Jacob Forsmanin renkiä – siitäkin
huolimatta, että Forsman oli jo yhden nuorukaisen sotilaaksi luovuttanut.651 Siuntiossa nimismies Nils Berg komensi starostinsa hankkimaan manttaalimiehiä.
Backan Jakob Jöransson ja Klevbackan Henrik Eriksson menivät Lempansiin ja pidättivät sikäläisen Johan Sigfredssonin. Johan vastusteli pidätystä tarttuen toista
starostia hiuksista, mutta se ei miehen asiaa edistänyt. Johan mukiloitiin raa’asti ja
vietiin venäläisille.652

649 Talvikäräjät Maalahti 9.1.1724 (ss38: 3–4, KA); Luettelo Maskun kihlakunnasta Venäjälle viedyistä,
8.6.1723; Luettelo Piikkiön kihlakunnasta viedyistä 6.6.1723; Luettelo Halikon kihlakunnasta
viedyistä, 22.5.1723; Luettelo Satakunnan ylisesti kihlakunnasta 20.7.1723 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turku ja Pori 17, RA); Luettelo miehistä ja henkilöistä, jotka väkisin
Sääksmäen alisesta kihlakunnasta Venäjän vallan aikana otettiin ja vietiin Venäjälle; Luettelo
Venäjälle eri tavoin tästä maakunnasta (Sääksmäen ylinen kihlakunta) Venäjän vallan aikana
viedyistä; Luettelo kaikista vihan aikana venäläisten vallan aikana Venäjälle viedyistä Hollolan
alisesta kihlakunnasta; Hollolan ylinen kihlakunta; Luettelo Porvoon kihlakunnasta 1713–1720
viedyistä ja ravinnon tähden lähteneistä; Luettelo sodan aikana (Espoosta, Kirkkonummelta,
Siuntiosta, Lohjalta, Pusulasta, Vihdistä ja Lopelta) viedyistä; Luettelo Raaseporin läntisestä
kihlakunnasta (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
Lindeqvist 1919, s. 424, 549; syyskäräjät Sauvo 14.–17.11.1722 (cc40: 101, KA). Pohjanmaalta
varmasti viedyistä runsaasta 4600 henkilöstä lapsien osuus oli 60–70 % ja näistä enimmät toisella
kymmenellä olleita poikia. Uppgård 2004, s. 32–34.
650 Syyskäräjät Paimio 26.–28.9.1722 (cc40: 18–19, KA).
651 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–4.7.1722, kesäkäräjät Kirkkonummi 22.–23.6.1722 (ll30: 488–489,
1173–1175, KA); Neovius 1909, s. 40; Neovius 1910b, s. 29.
652 Kesäkäräjät Siuntio 10.7.1725 (ll34: 802, KA).
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Vuoden 1720 aikana uusmaalaiset nuoret miehet tuskin uskalsivat näyttäytyä
siellä, missä viranomaiset liikkuivat. Eräs ei uskaltanut vuoden 1720 käräjiin, koska
hän oli käsittänyt, että kaikki esivallan kouriin tarttuneet nuorukaiset lähetettiin
Venäjän armeijan sotilaiksi.653 Inkoossa nimismies Johan Martens otti manttaalimiehiksi vastoin vouti Erik Hafverbergin nimenomaista käskyä Mossabölen Henrik Anderssonin vanhimman pojan. Tehtävään oli määrätty Kåsansin renki. Helsingissä Hafverberg järjesti pojan vapaaksi, mutta pian Martens tuli uudestaan ja
vei pojan mennessään. Sovittu määrä miehiä oli saatava riviin; kun muita ei löytynyt, Henrikin poika kävi hyvin täytemiehestä.654
Manttaalimiesten kirjoittamisessa venäläisten rulliin ja toimittamisessa armeijan palvelukseen voudit ja nimismiehet turvautuivat moniin kieroihin keinoihin.
Hämeenkyrössä nimismies Anders Sahlberg ajoi jumalanpalveluksen päättyessä
naiset ja muun joutoväen ulos kirkosta ja valitsi jäljelle jääneistä manttaalimiehet.655 Samalla tavoin toimittiin Hattulassa, missä kirkonmenojen ja rovastintarkastuksen yhteydessä heti käskyä seuranneena yönä huhtikuussa 1720 miehenotto
toteutettiin niin raa’asti, että sitä verrattiin israelilaisten maanpakoon lähettämiseen.656
Kurjimmillaan elämä Venäjällä oli kuolemaan vääjäämättömästi johtavaa pakkotyötä, pelkoa vielä helvetillisempään tataarien maahan joutumisesta, perheiden
hajottamista ja paikasta toiseen siirtymistä, koska orjien, erityisesti kauniiden neitojen omistajat tapasivat toisilleen orjia lahjoittaa.657 Parhaimmillaan elämänmeno
Venäjällä – lähinnä Pietarissa ylimystön palveluksessa – oli kelvollista etenkin, kun
samoissa talouksissa eli useita suomalaisia: sitä, että pystyi ylläpitämään yhteyksiä
muihin kohtalontovereihin, pidettiin erittäin tärkeänä,658 ja avioliittojakin solmittiin.659 Sippolassa 1713 venäläisten vangiksi jäänyt talollispariskunta, Niilo Paulinpoika ja Marja Kallentytär vietiin Pietariin. Siellä he elivät orjuudessa talveen 1715
saakka, jolloin mies kuoli. Sittemmin Marja kulkeutui omistajansa mukana Toksovaan, missä oli muita suomalaisia. Siellä Marja kihlautui talollinen Klemetti Pulliaisen kanssa, ja pariskunta sai lapsen, mutta tästä huolimatta Pulliainen päätti hylätä kihlattunsa ja nai sen sijaan toisen suomalaisnaisen.660
Silti näiden, kotiopettajien, lastenhoitajien ja kaupunkirenkien keskuudessa vallitsi koti-ikävä, mitä ruokki se, että juuri minkäänlaista yhteydenpitoa kotiväkeen
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Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 6.–10.5.1723 (ll31: 574, KA).
Talvikäräjät Inkoo 1.–3.3.1726, kesäkäräjät Inkoo 20.–21.5.1726 (ll35, KA).
Talvikäräjät Hämeenkyrö ja Ikaalinen 6.–8.3.1722 (nn31: 144–145, KA); Lindeqvist 1919, s. 549.
Rovastintarkastus Hattula 2.4.1720 (Lempiäinen 1973, s. 35).
Esimerkiksi Frosterus, Paltamon pappilan ja pappisperheiden waiheet (Gummerus 1913, s. 133–
134); Lindeqvist 1919, s. 423.
658 Esimerkiksi turkulaisen sotilaan, Henrik Kempen vaimo Vappu Pertuntytär vietiin tyttärineen
Pietariin herrojen ammaksi eli imettäjäksi ja lastenhoitajaksi. Tytär kuoli orjuuden aikana, mutta
toisaalta tuskaa lievensi se, että Vappu oli tekemisissä sotilas Juho Kapakin, toisen sotilaan ja
Kokemäen kappalaisen kanssa. Kämnerinoikeus Turku 23.1.1723 (z222: 41–42, KA).
659 Esimerkiksi Kyrön taistelussa vangittu raisiolainen rakuuna Aron Altopaeus kuuli Pietarissa, että
hänen Suomeen jäänyt vaimonsa oli kuollut. Sen jälkeen hän solmi avioliiton Lena Portanian
kanssa. Syyskäräjät Raisio, Maaria ja Rusko 24–26.10.1722 (kk34: 287–289, KA); Kuningas Fredrik
Turun tuomiokapitulille, Tukholma 12.12.1722 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 311; TMA).
660 Syyskäräjät Vehkalahti, Kymi ja Virolahti 24.10.1723 (ii32: 575–576, KA).
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ei suvaittu saati sitten matkoja suotu.661 Niinpä kotipuolesta kiirineet tiedot olivat
epämääräisiä ja perustuivat useimmiten uusien vankien epäluotettaviin kertomuksiin. Ja viimeksi mainittu tekijä – tietämättömyys lasten, puolisoiden tai vanhempien kohtalosta – tuntui vähintään yhtä voimakkaana kotipuolessa.662 Harvassa
olivat Venäjän vallan aikana Pietarista tai muualta tihkuneet tiedot. Vöyrin Mäkipäästä talvella 1714 napattu Marketta Iisakintytär oli 1720 Pietarissa Darja-nimisen
neidon palvelijana, ja samaan paikkaan oli päättynyt myös Palvaiskylän Erkarsista
piika Maria Matsdotter. Lappväärtin Uttermossanista Elisabet Johansdotter taas oli
saanut kirjoittaa vanhemmilleen ilmoittaakseen, että hän oli Viipurissa rykmentinmajoitusmestari Ivan Ivanovitsin (Ivanits) palveluksessa. Samasta pitäjästä 14-vuotiaana siepattu Jacob Eriksson Back taas kirjoitti äidilleen, että ”hän palaisi Jumal’auta niin pian, kuin Jumala armossaan rauhalla helpottaisi” maata.663
Harva Venäjälle viedyistä tai kenttäorjista uskalsi paeta, sen sijaan kuljetusten
aikana paettiin rohkeammin. Edellä mainittujen tapauksessa oikeastaan ainoa turvallinen mahdollisuus päästä takaisin kotiseudulleen oli se, että orjaksi joutunut
kulkeutui sinne isäntänsä mukana tai käskystä. Rymättylästä Pietariin raahatut talollinen Johan Matsson, vaimonsa ja lapsensa pääsivät palaamaan Inkerinmaan
kautta takaisin Suomeen ja Rymättylään venäläisen sihteerin myötävaikutuksella.664 Kenttäorjilla oli jonkinlaiset mahdollisuudet selvitä, mutta Venäjälle asti viedyillä hyvin huonot.665 Tyypillistä oli, että pakohankkeisiin ryhtyivät nuorimmat
10–15-vuotiaat kenttäorjat ja usein vieläpä niin, että he pakenivat yhdessä ja että
joukkoon liittyi myös ruotsalaisia, venäläisiä ja puolalaisia.666 Karkaaminen piti sisällään äärimmäisen riskin paitsi pakenijalle myös vapaana eläneelle rahvaalle. Karkulaiset tapettiin tai vähintään hakattiin viikoiksi sairasvuoteeseen. Vangiksi vuosien 1705 ja 1706 vaihteessa jääneen käkisalmelaisen Mats Trollen pakoyritys epäonnistui ja sai surkean lopun: hänet otettiin hengiltä. Mutta julistuksissaan venäläiset tähdensivät sitäkin, että heidän käsistään livahtaneiden avustajia ja majoittajia käsiteltäisiin kuten muita vastarintaan ryhtyneitä. Tuli ja miekka eli kuolema
uhkasivat. Niinpä venäläistä esivaltaa pelänneet ihmiset ilmiantoivat monia pakoon yrittäneitä ja uudestaan kiinni napatut saivat kärsiä nahoissaan uskottomuutensa.667 Vähästäkyröstä Tornioon paenneet Mullolan sisarukset, Pieta ja Vappu
jäivät keväällä 1717 venäläisten vangeiksi ja heidät palautettiin kotiseudulleen
kenttäorjiksi. Neljän vuoden kuluttua he lähtivät uudelle pakomatkalle piittaamat-

661 Esimerkiksi raastuvanoikeus Helsinki 17.6.1724 (g118: 60, KA).
662 Esimerkiksi piispantarkastus Raahe ja Saloinen 23.1.1723§4–5 (Saloisten seurakunnan tarkastuspöytäkirjat 1668–1758: 18–19, OMA).
663 Luettelo Vöyriltä otetuista, Luettelo lapsista, jotka venäläiset veivät Kristiinankaupungista ja
Lappväärtistä vuonna 1713 ja seuraavina vuosina (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, KA). Katso myös Uppgård 2004,s. 35.
664 Talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 13.–17.2.1725 (kk36b: Lybecker kuninkaalle, Viipuri
20.3.1707 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Viipuri 7, RA).
665 Paenneista esimerkiksi yleinen julistus, heinäkuu 1720 (7080: 414, KA).
666 Esimerkiksi maaherra Douglasin julistus kaikille Turun läänissä, Turku 19., 21.7.1718, Douglas
laamanni Schmiedefeltille, Turku 26.9.1718, Douglas laamanneille Tiesenhausen ja Schmiedefelt,
Turku 23.5.1719, Douglas Uudenmaan läänille, Pohja 19.7.1720, Douglas Uudenmaan piirikunnan papistolle ja viranomaisille, Pohja 25.7.1720 (7080: 75, 245, 248, 419–420, KA).
667 Syyskäräjät Laihia 1.10.1722 (ss36: 724–725, KA); talvikäräjät Laihia 21.1.1723 (ss37: 36–39, KA).
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ta määräyksistä. He olisivat saattaneet pakenemisessaan onnistua, mikäli ojanperäläinen talollinen ei olisi piiskattuna ja ruoskittuna heitä paljastanut Korsholman
komendantille, joka lähetti partion etsimään tyttöjä. Tyttöjen äitiä ja veljeä pahoinpideltiin vuorokauden ajan niin, että he lopulta opastivat joukkion Pietan ja
Vapun piilopaikkaan. Sisarukset kuljetettiin Korsholmaan – nähtävästi rangaistaviksi, mutta rahalla alkoi tuolloin olla tuomioita lieventäviä vaikutuksia; niinpä sisarukset säästivät henkensä ja pääsivät jopa vapaiksi.668

Kruunun tallominen, paniikki
ja ahdistukset
Sotarasitus tekee rahvaasta tottelemattoman
Pian sodan puhjettua ja ylimääräisten rasitusten vaikutusten tunnuttua avasivat
ensimmäiset rahvaanmiehet suunsa. He rohkaisivat mieltään ja notkistivat kieltään
väkijuomilla, kuten Köyliön kirkossa maaliskuussa 1701 kepolalainen Jaakko Tuomaanpoika. Pitäjä ja maakunta kärsivät melkoisesta työvoimapulasta, kun sotamiehet oli laivattu Baltian linnoituksiin. Siihen Jaakko viittasi, kun rovasti kutsui
nuorisoa alttarin luokse kuulustellakseen heitä kristinopin taidoissa. Päihtynyt
Jaakko tokaisi kovaan ääneen, että ”nuoret miehet ovat kylläkin menneet jo matkoihinsa!” Väki ymmärsi, mitä mies tarkoitti: pitäjän nuorukaiset olivat lähteet sotaan.669 Kun talonpoika oli katsonut täyttäneensä velvollisuutensa, ei hän enää kestänyt nurjaa suhtautumista ja ylenkatsetta. Orimattilassa joulukuussa 1701 kruununvouti Anders Gillberg merkitsi sotilaaksi vastahakoisen Samuli Heikinpojan,
joka ilmaisi mielipiteensä nykäisemällä myssyn päähänsä. Kun Gillberg sitten tohti
vaatia ruoturahojaan Samulilta ja tuuppasi myssyn maahan, nosti Samuli itsensä
Gillbergin veroiseksi ja huomautti, että ”tuhannen tulimaista maksakoon sinulle
rahasi, minäpä olenkin nyt kruununmies.”670 Marraskuussa 1704 iiläinen lautamies Juho Junno purki tuntojaan muonaveroja koonneelle maakapteeni Paul Ekille, joka oli ylenkatsonut erään talonpojan tuomaa lihakimpaletta huomauttaen,
että ”tuommoista lihaako minun on pakko ottaa vastaan.” Läpeensä kyllästyneenä
yltiöpäisestä sodankäynnistä seuranneisiin veroihin ja esivallan halveksivaan suhtautumiseen lautamies Junno vastasi pirullisesti, että ”mikäli se ei kelpaa Ekille,
kelpaa se varmasti varusväelle”, ja nappasi lihan itselleen. Junno sutkaus osui maaliinsa ja asemastaan tarkka Ek kävi raivokkaana edellisen kimppuun.671
Sodasta hyötyivät voittoisia taisteluita käyneiden upseereiden ohella vain harvat –
ja hekin usein lyhyen aikaa. Nimittäin armeijan varustaminen nieli – toki kruunun määräämin hinnoin – sarkaa, turkiksia, nahkaa, kintaita, saappaita, kenkiä ja
sukkia sekä mittaamattomasti olutta ja leipää. Karjalassa kulutus oli sodan alku-
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Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 300–303, KA).
Talvikäräjät Eura, Köyliö ja Säkylä 27.–28.1.1701 (mm37: 371–374, KA).
Kujala A 2001, s. 104–105.
Kujala L 1953, s. 87–88.
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vuosina niin suurta, etteivät porvarit kyenneet valmistamaan tuotteita kulutusta
vastaavia määriä, sillä esimerkiksi eräs jalkaväestä ja merimiehistä koottu osasto
joi ja söi yhden leiriviikon aikana laivalasteittain leipää ja tynnyreittäin olutta.672
Sodan rasitus sekä ruotsalaisen esivallan puheiden ja tekojen välinen ristiriita kävi
rahvaalle ylivoimaiseksi. Kun fyysisen ja psyykkisen sietokyvyn rajat ylitettiin, tarttuivat rahvaanmiehet vastarinnan arsenaaliinsa ja hyökkäsivät esivaltaa vastaan.
Sotatoimialueiden ulkopuolella vastarinta oli aktiivista: olosuhteet olivat vielä suotuisat, kun psyykettä ei ollut täysin nujerrettu. Ensin rahvaanmiehet tarttuivat sanalliseen aseeseen ja vasta seuraavaksi käyttivät käsiään, ja toisin kuin rauhallisempina aikoina vihainen puhe ylettyi kuninkaaseen saakka.673
Velvollisuuksien täyttämättä jättämisiä ja niskurointeja esiintyi yhtäältä siellä,
missä elettiin maailmanloppua, ja toisaalta siellä, missä oltiin turvassa viholliselta
ja missä ei haluttu luovuttaa miehiä ja hevosia kaukana oleskelevalle armeijalle eikä pidetty alati kasvavasta ja pääasiassa talonpoikien harteille kaatuvasta verotaakasta. Tottelemattomuus kohdistui useimmiten kyyditysvelvollisuuteen ja väkivaltainen vastustaminen sotilaisiin ja alempiin virkamiehiin, jotka vastaavasti turvautuivat tavanomaista herkemmin väkivaltaan talonpojilta kruununosuuksia ja työvelvollisuuksia kiristäessään. Alhaisiin talonpoikaisiin viranomaisiin ja sotilaisiin
purettiin niitä aggressioita, joita varsinaisiin kruununvirkamiehiin ja hallitsijaan ei
voinut kohdistaa;674 joku sentään uskalsi lyödä kyytihevosta vaatimaan tullutta upseeria. Paremman puutteessa papit pääsivät osallisiksi talonpoikaisesta kaunasta.
Vuonna 1705 mouhijärveläinen talonpoika Lauri Pukka nimitteli runsaasti rohkaisuryyppyjä nauttineena kirkkoherra Mathias Tammelinusta kruunun juoksupojaksi ja kirkkoherran rouvaa kupparin tyttäreksi. Pukan puhe viittasi juuri rasituksiin
ja sodankäynnin tuskaan ja tuota lausumaan vasten ymmärtää, mistä oli kyse Kangasalla 1705, kun voimakkaasti päihtynyt uudistalollinen Joose Eskonpoika vastasi
kappalaisen toivotukseen ”Herra olkoon teidän kanssanne”, että ”olkoon meidän
muiden kanssa, muttei sinun henkesi kanssa!”675
Yleensä hengellinen esivalta puristi saman sotamiekan kahvaa kuin maallinen
esivalta,676 mutta kun kruunu ryhtyi vaatimaan papistolta taloudellisia ponnistuksia ja puuttui pappien näkökulman mukaan sille kuulumattomalle alueelle, esiintyi
vakavaa eripuraa, jossa ulkoisen vihollisen eli venäläisen sijasta etsittiin läheisempiä kohteita. Pielisjärvellä nuorempi pappi Henrik Weckman suivaantui papistolle
vuonna 1702 asetettuihin ja väkivalloin perittyihin ylimääräisiin sotaveroihin niin
paljon, että hän äityi saarnaamaan pitäjänsä kirkossa profeetta Miikan tekstin poh-
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Kuujo 1958, s. 206.
Katso Kujala A 2001, s. 111–115.
Katso esimerkiksi Rein 1944, s. 219. Vertaa Lennersand 2001, s. 102–106.
Kujala A 2001, s. 97–104, 106. Katso myös Katajala 2002, s. 325.
Kruunu kyllä paimensi pappeja parhaansa mukaan noudattamaan tuota velvollisuutta. Esimerkiksi 1705 valtaneuvosto määrätessään seuraavan vuoden maaliskuulle kiitosjumalanpalveluspäivän kuninkaan sotilaallisten menestyksen vuoksi muistutti Turun tuomiokapitulia, että olisi
jatkuvasti rukoiltava armollista suojelusta kuninkaan oikeudenmukaisille aseille kruunun
vihollista vastaan. Valtaneuvosto Turun tuomiokapitulille, Tukholma 23.12.1705 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I2: 365, TMA).
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jalta. Toisin kuin muualla Suomessa Pielisjärvellä papisto oli jo kauemmin ankkuroitunut rahvaanmiehiin, koska heillä oli yhteisenä vihollisena kruununnylkyri Simon Affleck. Tekstikohdalla ”ne nylkevät nahan heidän päältänsä” Weckman ei viitannut rajantakaiseen vainolaiseen vaan Affleckiin apulaisineen. Seuraavana päivänä Weckman jatkoi panettelua ja lausui Lieksan pappilassa kirkkoherra Herkepaeuksen mieliksi ja Affleckin mielipahaksi, että ”jo me, Luojan kiitos, saamme olla
venäläiseltä rauhassa. Kunpa saisimme nauttia sitä (rauhaa) omilta tyranneiltamme.”677 Vastaavasti Oulussa vuodenvaihteessa 1713–1714 maallisen esivallan viranomaisetkin suhtautuivat sotaväkeen penseästi. Tullivirkailija Mikael Toppelius raivosi Limingan puoleiseen tullitupaan vahtia pitämään tulleille ratsumestarille, sotamiehille ja talonpojille: ”Mitäs te skelmit teettä postia täällä ja valkiaa talonpojille. Josko minä otan halvon ja lyön päännä ristiin ja hampahat kurkkuperähän.
Menkäät helvetin pohjaan, pitäkäät vahtia siellä, ei tässä teitä tarvita.”678 Kuningas
oli pettänyt alamaistensa luottamuksen laiminlyödessään patriarkaaliseen järjestelmään oleellisesti kuuluvan suojelutehtävän. Tämä merkitsi sitä, että tyytymättömyys laajeni rahvaanmiesten ulkopuolelle, jopa viranomaisiin, ja kauna kohdistui
ennen muita suojelutehtävässä saamattomaksi osoittautuneeseen sotaväkeen.679

Pakolaiset levittävät pelkoa
ja ahdistusta ja muuttavat moraalia
Tuhoamiset, verilöylyt ja ihmisrosvous sekä näiden rinnalla kulkenut nälkä muuttivat ihmisten suhdetta nykyisyytensä ja työnsivät levottomat ihmiset liikkeelle.
Vuonna 1702 Kiteellä talonpojat ilmaisivat asian selkeästi, kun he kertoivat elävänsä valitettavia aikoja ja pitivät elettävän ajan keskeisinä puolina sotaa ja katoa, joita
he eivät katsoneet edes tarpeelliseksi erottaa toisistaan.680 Perättömät huhut ja todelliset kertomukset käsittämättömän raa’asta vainoojasta, kuten lapsia syövinä
nähdyistä kalmukkilaisista ajoivat ihmiset joukkopakoon metsiin.681 Taivasalla ihmiset kykenivät talvisin piileksimään ainoastaan muutamia päiviä,682 mutta kauaksi
kylistä piilopirtteihinsä ennättäneet ihmiset ruokatilanteen salliessa viikkojakin.
Eräs padasjokinen talonpoika pystyi elämään kuukauden piilopirtissään ja loppilainen mies peräti vuoden.683
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Cederberg 1916, s. 44–45, 48–51; Kokkonen 2002, s. 135–136.
Raastuvanoikeus Oulu 14.1.1714 (u9: 31, KA).
Katso Vilkuna KHJ 2003, s. 169–177. Vertaa Katajala 2002, s. 325–326.
Kesäkäräjät Kitee, Tohmajärvi ja Liperi 9.–12.6.1702 (gg21: 109, KA).
Talvikäräjät Kalajoki 21.1.1723 (rr55: 551–553, KA); Virrankoski 1956, s. 398; Armfelt, Hiitola
1711 (Koskinen 1865, s. 226–227); Björn 1991,s. 547; Kujala L 1953, s. 102–110; PohjolanPirhonen 1973, s. 1973, s. 671–674; Ranta 1987, s. 264–265, 271; Manninen 1919, s. 81; talvikäräjät
Ilomantsi ja Suojärvi 17.–20.3.1702 (gg21: 81–82, KA); syyskäräjät Tiurala ja Kurkijoki 1.–
11.12.1703 (gg22: 164–165, KA); kesäkäräjät Muolaa 20.–21.6.1704, syyskäräjät Koivisto 25.–26.10.1704
(jj43: 140, 165–166, KA); talvikäräjät Kitee ja Tohmajärvi 13.–18.2.1705 (gg24: 28–29, KA).
682 Esimerkiksi Porvoosta toukokuussa 1708 metsään juosseet raatimiehen leski Katarina Schröder ja
leskivaimo Annika Sigfridsdotter kykenivät piileskelemään siellä ruuatta neljä vuorokautta.
Mäntylä 1994, s. 208.
683 Koskimies 1960, s. 658.
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Viranomaisten karkumatkahankkeet, tiedot Suomen armeijan vetäytymisistä,
vihollisen suurhyökkäykset, hyökkäysten valmistelut ja väkivaltainen mellastelu sekä tiedot oman valtakunnan armeijan tappioista hätäännyttivät vielä väkivallalta
säästyneiden maakuntien asukkaat ja työnsivät aina väestön liikkeelle.684 Se, että
pakolaisten, erityisesti Inkerin- ja Liivinmaalta tulleiden joukossa oli runsaasti säätyläisiä, herätti korkeimman esivallan. Nämä toivat muassaan henkisen hädän sekä
tiesivät ihmisrosvouksesta ja murhista. Marraskuussa 1706 todettiin, että sota oli
kurjistanut elämän provinsseissa.685
Karjalasta asukkaat pakenivat sinne tänne 1700-luvun alun vuosina, mutta
useimmiten nämä palasivat kotiseudulleen olojen rauhoituttua.686 Vuosina 1710–
1712 oli savolaisten vuoro piileskellä metsissä, mutta vasta vihollisen suurhyökkäys
Etelä-Suomeen aloitti joukkomittaisen ja pysyvän pakolaisuuden. Kesällä ja syksyllä 1713 vihollisen valloittaessa asutuskeskuksia ja harjoittaessa raakaa ilkivaltaa
suuntautui ensimmäinen pakolaistulva Pohjanmaalle ja Ruotsiin. Kun venäläiset
palasivat takaisin eteläiseen Suomeen juhlimaan menestystään, rosvoamaan ja
rääkkäämään, seurasi uusi valtava pakolaisaalto, joka suuntautui jälleen Pohjanmaalle. Erityisesti touko- ja kesäkuussa Ikaalisista ja Hämeenkyröstä pakolaisia virtasi Etelä-Pohjanmaalle.687 Varsinaisen valloitusjakson aikana ihmiset kärsivät pakokauhusta, vihollisen väkivaltaa pelkäävinä he juoksivat päämäärättömästi metsiin, jättivät tuiki tärkeät elintarvikkeensa viholliselle sekä huusivat ja vaikersivat
kohtaamaansa maailmanloppua; teillä kulki kärryjä, joihin oli lastattu vanhuksia ja
sairaita, äidit kantoivat pikkulapsia sylissä, isommat lapset sidottiin kärryihin ja
hevosiin, odottavat äidit synnyttivät metsissä ja vaikean rangaistuksen roikkuessa
päiden yläpuolella – kuten professori Laurentius Tammelin asian ilmaisi – kaikki
olivat peloissaan ja kauhuissaan.688 Venäjän laivaston uhatessa läntistä Uuttamaata
ja noustessa maihin väki kokosi arvokkaimpia tavaroitaan säkkeihin ja lastasi
säkkejä veneisiin ja ruuhiin päästäkseen jokireittejä myöten sisämaahan. Mustion
rautaruukista väki pakeni Böleen välistä ruuhiaan kantaen. Kun viholliset olivat jo
kintereillä, ihmiset heittivät painavimmat tavarat matkan varrelle. Ensinnä he luopuivat tietysti siitä omaisuudesta, jonka naapurit tai säätyläiset olivat uskoneet hei-

684 Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1,
RA); Maaherra Clerck kuninkaalliselle majesteetille, Korsholma 14.10.1713, 4.11.1713 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 8, RA); Luumäen kirkkoherra Petrus
Forsanderin ruumissaarna 1747 (Neovius 1892–1895, s. 843–844); Topelius 1938, s. 207–213;
Seppä 1952, s. 81–82; Immonen 1958, s. 339.
685 Turun tuomiokapituli kuninkaalle, Turku 3.11.1706 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 3, RA).
686 Esimerkiksi talvikäräjät Ilomantsi ja Suojärvi 17.–20.3.1702 (gg21: 81–82, KA); syyskäräjät Tiurala
ja Kurkijoki 1.–11.12.1703 (gg22: 164–165, KA); kesäkäräjät Muolaa 20.–21.6.1704, syyskäräjät
Koivisto 25.–26.10.1704 (jj43: 140, 165–166, KA); talvikäräjät Kitee ja Tohmajärvi 13.–18.2.1705
(gg24: 28–29, KA); talvikäräjät Viipuri 27.–30.1.1705, Muolaa 27.–28.2.1705, Kivennapa 1.–
2.3.1705, Uusikirkko 3.–4.4.1705, syyskäräjät Uusikirkko 16.–17.10.1705 (jj44: 8, 55, 103, KA);
talvikäräjät Muolaa 19.1.1706 (jj45: 5, KA).
687 Maaherra Clerck kuninkaalliselle majesteetille, Kalajoki 4.6.1714 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 8, RA).
688 Tammelin, Almanach På Åhret 1717; Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 120–121).
Katso myös Lindeqvist 1919, s. 374–376.
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dän suojeltavikseen. Elukoita kukaan ei edes yrittänyt lastata pieniin aluksiin, ja ne
vainolaiset lahtasivat.689
Inkoossa varakas Jävursbölen Hans Clemetsson yritti paeta ilman omaisuuttaan
ja karjaansa yhdessä kahden muun miehen kanssa. He jäivät kuitenkin kiinni
maantiellä ja heidät raahattiin Pohjan Sonabackaan, missä kenraali Dolgorukoi oli.
Miehet riisuttiin, heitä uhkailtiin ja tutkittiin; ilman varusteita kulkeneita miehiä
epäiltiin sisseiksi tai muiksi tihutyöntekijöiksi. Lopulta miehet vapautettiin, kun
muuan kapteeni Erik Ryding meni heistä takuuseen.690 Paremmin kävi Henrik
Perssonin perheelle. Nämä onnistuivat väistämään Venäjän laivaston alukset purjehtiessaan Waxholmiin. Tosin Persson oli luvannut Ramsjön Olof Erssonille ja tämän vaimolle sijan veneestä, ja Erssonin omaisuutta oli lastattu alukseen, muun
muassa jauhoja, herneitä, suolakalaa, voita, vaatteita, kaksi suurta tinavatia, kaksi
hopealusikkaa ja viinapannu. Persson joutui kuitenkin lähtemään matkaan ennen
kuin pariskunta lapsineen ehti astua alukseen.691 Mustiolaiset puolestaan koettivat
jatkaa äkkipakoaan ruukinproomulla Lohjansaareen vihollisen edetessä Karjaalle.
Proomulla kuljetettiin väkeä ja omaisuutta edestakaisin, mutta venäläiset havaitsivat liikkeen, ottivat proomun ja tunkeutuivat Lohjansaareen 2000 miehen voimalla. Siellä sotilaat tuhosivat, ryöstivät ja tappoivat.692
Ensimmäinen hyökkäys Pohjanmaalle oli siinä määrin yllätys, etteivät ihmiset
paenneet metsiä kauemmaksi, mutta sen sijaan toisen invaasion alla pohjalaiset
hankkiutuivat suurina joukkoina karkumatkoille. Tällöin liikkeelle lähtivät monet
talvisen hävityksen itse kokeneet tai sen jälkiin tutustuneet viranomaiset.693 Syksyllä 1714 miehet valjastivat kärrynsä, kokosivat niihin lapsensa ja ottivat vähän
matkaevästä; ne joilla oli useampia hevosia ja kärryjä, yrittivät pakata mukaansa
ruokaa useaksi viikoksi. Kuormaa ei kuitenkaan voinut olla paljon, sillä kiire oli
kova. Aikuiset juoksivat kärryjen vieressä kantaen juuri sen verran tavaraa kuin
jaksoivat vauhdin kärsimättä. Jonoissa oli myös paljon sellaisia, jotka eivät olleet
paikalla lähdön hetkellä. Nämä juoksivat kuormastojen vierellä kysellen, oliko kukaan nähnyt heidän omaisiaan: miehet etsivät vaimojaan ja lapsiaan, vaimot miehiään ja lapset vanhempiaan.694
Marssivan vihollisen tai luullun hyökkääjän edellä kulki jokseenkin aina tuollainen kauhistunut sadoista kärryistä koostuva karkumatkalaiskolonna. Usein kolonnaan oli liittynyt ihmisiä, jotka olivat paenneet aiemminkin ja tiesivät siksi,
mistä oli kyse: turvassa ei oltu missään.695 Ryhmänä ihmiset olivat täydellisessä paniikissa, joka kasvoi koko ajan. Kun joukon häntäpäästä kantautui hälinää, jonon
etuosassa ihmisiin iski tavaton kauhu ja hätäännys, ja siinä samassa he luopuivat
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Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 21.–28.6.1723 (ll31: 819–836, KA).
Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
Talvikäräjät Inkoo 22.–24.2.1725, kesäkäräjät Inkoo 24.–26.5.1725 (ll34: 323–324, 545, KA).
Kesäkäräjät Karjaa 27.–29.5.1725 (ll34: 597–598, KA).
Esimerkiksi talvikäräjät Maalahti 6.3.1728 (ss42: 383–384, KA).
Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 120–121); Falander, Berättelse om Österbottens
öden (ÅT 1789: 27).
695 Esimerkiksi Inkerinmaan papit valittivat siitä, että heidän täytyi neljän vuoden ajan jatkaa
yhtämittaista pakoa julman ja barbaarisen venäläisen kauhean hyökkäyksen tähden. Erviö 1938, s.
209.
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kuormistaan päästäkseen nopeammin eteenpäin. Meteli tulkittiin lähes poikkeuksetta merkiksi siitä, että vainooja oli tavoittanut jonon häntäpäässä kulkevat.696
Tammikuussa 1705 Sortavalasta juuri vainolaisen kynsistä pakomatkalle ehättäneiden joukossa raatimies Antti Tuhkaisen kauhistuttamiseen suunniltaan ei tarvittu muuta kuin selän takaa kuulunut äänekäs huokaus. Porvari Olavi Rautiainen
saavutti renkinsä Lauri Pylkkösen kanssa Tuhkaisen ja huokaisi, että ”vihollinen
saa meidät pian kiinni.” Silloin Tuhkainen heitti alistuneena parhaat tavaransa
tienposkeen ja kiirehti matkaansa, vaikka vihollisen tulemisesta ei ollut varmuutta.697 Viipurissa seuraavana kesänä huhut tekivät myös tehtävänsä. Heinäkuun loppupuolella väki oli kokoontunut jumalanpalvelukseen, kun joku kertoi varmana
tietona, että vihollinen eteni kohti Viipuria. Seurakunnan läpi nopeasti kiirinyt tieto merkitsi sitä, että ihmiset kaikkosivat kirkosta sekasortoisena joukkona suunnitellen pakomatkaa ja ryhtyivät pakkaamaan arvokkainta omaisuuttaan tuota matkaa varten.698 Syksyllä 1714 Kokkolan seudulta pohjoiseen armeijan perässä pyrkivä pakolaiskolonna järkyttyi, kun ihmiset havaitsivat merellä aluksia. Ne olivat
pohjalaisten omia veneitä, jotka kulkivat kohti pohjoista kokka edellisen veneen
tuhdossa kiinni. Paniikissa olleista pienoislaivasto vaikutti ilmiselvästi vihollisen
kaleerilaivastolta, joten monet jättivät tavaransa tielle ja karauttivat ratsuineen villisti eteenpäin. Näin teki muun muassa kokkolalainen raatimies Lars Brenner, jonka pakkaamat neljä kärryä olivat ääriään myöten täynnä liinavaatteita, tinaesineitä
ja kauppatavaraa.699
Paniikin mittasuhteita kuvasivat osuvasti torniolaiset. Paon takia raastuvanoikeutta tai käräjiä ei ollut istuttu sitten vuoden 1715 vuosikausiin, mutta kun
raastuvanoikeus sittemmin 1717 ensimmäisen kerran kokoontui, viranomaiset
kertoivat tuntemuksistaan. He kokosivat kokemuksensa, polttamiset, rosvoamiset
ja pahoinpitelemiset yhdeksi tarinaksi ja totesivat lopuksi, että heidän ”henkensä
vapisi vieläkin alituisen pelon tähden.”700 Peräti järjettömältä ja pakokauhuiselta
vaikuttava ajatus pälkähti kirkkonummelaisen Hans Hansson päähän, kun venäläiset valtasivat roihuna palavan Helsingin ja murtautuivat edelleen Uudellemaalle.
Hän oli varastoinut edellisvuonna kaksi viljatynnyriä helsinkiläisporvari Jesper Simonssonin, joka oli paennut vihollista Inkooseen, aittaan ja pohti ääneen vaimolleen, että ”nyt minä menen Jesperin luokse Danskarbyhyn ja pyydän hakemaan
viljani.” Hans etsi Jesperin käsiinsä Danskarbyn metsissä ja esitti asiansa. Jesper ei
tietenkään uskaltanut lähteä metsästä mihinkään semminkin, kun viholliset olivat
tunkeutuneet Inkoon kaikkiin kyliin rosvomaan, polttamaan ja tappamaan, mutta
tapauksen taustalla vaikutti luultavimmin toteutettavaksi tarkoitetun pyynnön sijasta Hansin ja Jesperin välinen eripura. Vaikka Hans nähtävästi esitti katkerana
asian Jesperiä panetellakseen, Jesper ymmärsi esityksen kirjaimellisesti.701

696 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 27).
697 Kesä- ja syyskäräjät Sortavala 25.–28.9.1707 (gg25b: 191–193, KA); Kuujo 1963, s. 207–209; Kuujo
1970, s. 59.
698 Ruuth–Halila 1974, s. 402–403.
699 Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 27); Nikander 1945, s. 3–5.
700 Mäntylä 1971, s. 233, 235; Tornion kaupungin tuomiokirja 1717 (Murman 1865, s. 27–28).
701 Talvikäräjät Kirkkonummi 21.–24.2.1726 (ll35, KA).
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Sijoilleen jääneet käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja alkoivat rosvota tyhjilleen
jääneitä taloja ja pakolaisten teille jättämää omaisuutta.702 Oireellisesti naapureita
pidettiin syyllisinä miltei kaikkiin varkauksiin, mikäli tekijöitä ei ollut nähty.703 Pakolaisia pahoinpideltiin ja ryöstettiin, jos kohta pakolaiset ryhtyivät hekin varastelemaan hengenpitimikseen.704 Joutsenossa neljä talonpoikaa, Neuvolan Heikki Aapelinpoika, Aapeli Aapelinpoika ja Pietari Timo sekä Eiskolan Risto Aapelinpoika
ryöstivät eräänä kesänä viiden inkerinmaalaispakolaisen kätköt ja vieläpä joutsenolaisen kituliaan Johannes Sihvonpojan maahan kaivamat 85 kuparitaalarin arvoiset vaatteet ja kankaat, kaksi sarkatakkia, kahdeksan kyynärää sarkaa, viisi hurstia (so. hamppusäkkiä), viidet vantut, 20 naisten paitaa, lakanan, 27 kyynärää karkeaa talonpoikaista palttinaa, viisi huppua ja 35 hienoa hilkkaa sekä yhden tinavyön.705 Rikkailta varastamista pidettiin tuskin rikoksena, Uukuniemellä arrendaattori Mårten Kostmanin sisäpiika Kaisa Juhontytär murtautui isäntänsä kirstuun, varasti sieltä satoja kuparitaalareita ja pakeni rahoineen Viipuriin. Sikäli aika
oli otollinen, että nainen pystyi elämään varkaudesta etsintäkuulutettuna vuosikausia ja vieläpä avioitumaan erään sotilaan kanssa jäämättä tuolloinkaan virkavallan haaviin.706 Viipurin piirityksen aikana 1706 kurittomuus ja piittaamattomuus
yltyivät koko ajan. Pommista palamaan syttyneestä kauppias Filip Sesemanin talosta roskaväki rohmusi kaiken kauppatavaran ja huonekalut ja tyhjäksi ryöstettyyn
Brotheruksen taloon sotilaat ajoivat lehmän ja teurastivat sen keskellä salin lattiaa.707 Leskivaimot Kaija Hujanen ja Kirsti Matintytär sekä piiat Pirkko Juhontytär ja Marja Pertuntytär ryöstivät erää kapteenin omaisuutta. Joukko jäi kuitenkin kiinni, kun Kaija kieli heidät esivallalle ja selvisi itse tuon ansiosta pienemmällä
rangaistuksella.708 Vastaavasti Porvoossa toukokuussa 1708 venäläisten lähdettyä
kaupungista ympäröiviin metsiin piiloutuneet nostomiehet, kaksi piikaa ja muutama porvari ehtivät ensimmäisinä kaupunkiin ja ryhtyivät vohkimaan sinne tänne
lojumaan jäänyttä porvariston omaisuutta.709
Sortavalassa lautamies Perttu Kiiveri ja nimismies Johan Wäärman lyöttäytyivät
yhteen elonkorjuuaikaan 1708 ja estivät Salomon Enbergin palvelusväkeä korjaamasta isäntänsä osuutta yhteisestä sadosta. Estäjien näkemyksen mukaan vainoaika
rajaseudulla oli tehnyt elämästä yhtä hasardia, ja siksi sadosta oli pidettävä kiinni
kynsin ja hampain ja tarvittaessa turvauduttava laittomuuksiin.710 Samassa pitäjässä pyöveli Tahvo Lotiainen jäi kiinni itse teosta rosvotessaan Mikkeli Parkkosta.

702 Esimerkiksi kesäkäräjät Tohmajärvi 11.6.1722 (gg28: 48–49, KA).
703 Pyhtäällä rykmentinmajoitusmestari Erik Berendt von Konowilta ryöstettiin joukko vaatteita.
Konow kiersi seuraavana päivänä naapuritaloja kysellen vaatteidensa perään niin epäluuloisin
äänenpanoin, että muuan renki tokaisi hänelle loukkaantuneena: ”En pidä kunnian miehenä sitä,
joka minun niskoilleni moisen teon vierittää.” Kesäkäräjät Pyhtää ja Lapinjärvi 25.5.1705 (ii27:
244–247, KA).
704 Immonen 1958, s. 338; Kuujo 1963, s. 207–210; Saloheimo 1976, s. 347.
705 Kesäkäräjät Lappee, Taipalsaari ja Lemi 4.–7.6.1722 (ii30: 78–79, KA).
706 Ylimääräiset käräjät Uukuniemi 5.–7.4.1709 (gg27: 76–82, KA).
707 Raastuvanoikeus Viipuri 20.2., 28.2.1707; Ruuth JW 1908, s. 465.
708 Turun hovioikeus kuninkaalle, Turku 11.6.1707 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 5, RA).
709 Relation. Denne relation inlämnades af rådmännerne (ÅT 1804: 48–49); Mäntylä 1994, s. 208.
710 Talvikäräjät Sortavala, Salmi ja Suistamo 15.–17.2.1709 (gg27: 52, KA).
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Päästäkseen pälkähästä tottunut tappaja otti Parkkosen hengiltä, mutta pääsi sen
sijaan viimeisessä virkatehtävässään tekemään tuttavuutta kollegansa kirveen kanssa.711 Lammilla vuonna 1713 nimismies Gabriel Lind lähti viranomaisten tavoin
livohkaan kuultuaan venäläisten etenemisestä jättäen kaksi piikaansa vahtimaan
kartanoaan. Tässä naapuritalon isäntä ja tämän toveri oivalsivat tilaisuuden viimeiseen irrotteluun ja käyttivät häikäilemättömästi hyväkseen palkollistyttöjen
pelkoa. Isäntä meni nimismiehen tuvan ikkunan alle ja karjaisi, että ”lähtekää karkuun, ryssät tulevat!” Siinä samassa piiat juoksivat piiloon metsään. Moraaliton
parivaljakko sen sijaan löi nimismiehen oluttynnyrin rikki, tyhjensi sen ja talon
muut ruokavarastot sekä osan viljakätköistä. Saaliinsa kelmit nauttivat kylänmiesten kesken.712 Vastaavasti madame Margareta Forbus jätti karjansa Oulun pitäjässä talollinen Erkki Laakkoselle. Laakkonen puolestaan vei lehmät kaupunkiin
porvari Holstiukselle, kun hän itse joutui 1714 vartiotehtäviin Siikajoelle. Laakkosen vartioidessa Holstius teurasti omaksi hyväkseen enimmät lehmistä.713 Kalannissa muuan kahdeksanvuotias poika Matti Juhonpoika näpisteli 1715 Vidilän
rusthollista ja Koukkelan myllystä muutamia kappoja viljaa. Asia pysyi kuitenkin
vuosia salassa ennen kuin hän itse synnintuskissaan otti sen esille.714 Rajumpi
ryöstelevä joukkio iski erään talollisen kätköihin Maariassa, jäi teostaan kiinni ja
tuli tuomituksi venäläisen esivallan aloitteesta useisiin kujanjuoksuihin.715 Ulvilassa taasen kaksi naista varasti kolmannelta lehmän, neljä vuohta, hiehon ja rautapadan.716
Pakolaiset olivat tietysti paniikissa, mutta he levittävät paniikkia ja ahdistusta
myös niiden seutujen väestöön, minne he tavaroineen, karjoineen ja hevosineen
olivat kulkeutuneet. Sortavalan joutuminen viholliselle 1705 ajoi lähiseutujen väen
hirmuisen pakokauhun valtaan, nämä kun tiesivät, että valloittaja oli murhannut
osan tavoittamistaan sortavalalaisista ja osan se oli ottanut vangeikseen. Pälkjärvellä viranomaisena ihmisiä arvioinut nimismies Carl Klöfwer totesi, että pitäjäläiset olivat täydellisessä paniikissa ja valmiina pakenemaan.717 Maaliskuussa 1710
itäsuomalaiset elivät vihollisliikkeiden aiheuttaman ja rahvaaseen kohdistuneen
ruptuurin takia jokseenkin hallitsemattomissa olevassa paniikissa.718
Paniikki muuttui ahdistuksiksi, ja ahdistukset kasvoivat ja voimistivat ulkoisen
vaaran harhakuvaa. Todellinen ihmiskasvoinen vihollinen muuttui paholaiseksi,
jota vastaan ainoaksi puolustukseksi tai lievennykseksi soveltui rukoileminen.719
Kehitys heijastui alun perin vuonna 1707 laaditun rukouksen ’Rukous näinä sodan
aikoina’ vuonna 1710 uudistettuun laitokseen. Kummassakin rauhattomuus ja raskas sota katsottiin hyvästi ansaituksi muistutukseksi ihmisten suruttomuudesta,
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Ylimääräiset käräjät Sortavala 13.–14.6.1710 (gg27: 283–285, KA).
Syyskäräjät Lammi 15.–16.11.1723 (ee13: 407–409, KA); Koskimies 1960, s. 658–659.
Kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 14.–16.9.1719 (rr51: 167–170, KA).
Talvikäräjät Kalanti (Uusikirkko) ja Uusikaupunki 1.–5.2.1724 (mm53: 99–100; KA).
Ylimääräiset käräjät Maaria 25.7.1718 (kk33: 22–23, KA).
Kesäkäräjät Ulvila ja Merikarvia 11.–13.7.1719 (mm50: 19 KA).
Talvikäräjät Pälkjärvi 20.–22.2.1705 (gg24: 47–48, KA).
Lybecker kuninkaalle, 4.3.1710 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Viipuri 8, RA).
Esimerkiksi Pietari Schäferin päiväkirja 10.9., 24.9., 25.9.1712 (Ruuth (toim.) 1915, s. 116, 127–
128; Piispa (toim.) 2000, s. 176–177, 193). Katso myös Ruuth M 1915, s. 231, 236; Erikson 1982, s. 401.
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mutta ensin mainitussa oli selvä usko siihen, että Jumala suojelisi kansaa väkivallalta, panisi ”ylpeän vihollisen kuonoon renkaan ja suuhun suitset”, jotta vihollinen
”häpeällisesti kulkisi takaperin sitä tietä, jota oli tullut”. Jälkimmäisessä ja edellistä
pidemmässä rukouksessa apokalyptinen ote oli voimistunut. Siinä toivo laskettiin
sen varaan, että Jumala varustaisi voideltunsa, kuninkaan ja sotajoukot riittävillä
voimilla sekä pelastaisi sodan jalkoihin tallotut ja muut enemmiltä ”päällekarkaamisilta”. Suomalaisten ainoa ja hataraksi mielletty turva perikadossa, tuskissa ja hädässä oli nyt Jumalassa.720
Konkreettisemmin kuvattua kehitystä edustivat maallisen vallan lausunnot.
Vaasassa raastuvanoikeudessa seurattiin tarkasti sotatapahtumia, ja merkityksellisinä käännekohtina pidetyt voitot ja tappiot kirjattiin raastuvanoikeuden tuomiokirjoihin. Sodan alkuvuosina porvaristo lupasi täyttää alamaiset velvollisuudet
ja taistella viimeiseen asti ”henkeen ja vereen” kuninkaan ja isänmaan puolustamisessa, mutta Viipurin piiritys 1706 ja muutamat Vaasaan Nyenskatsista (Nevanlinna) paenneet kauppiaat muuttivat merkittävällä tavalla vaasalaisten suhdetta sotaan.
Maallinen esivalta alkoi puhua sodasta Jumalassa ja ymmärsi syyksi ihmisten synnit,
aneli siunausta ja Jumalan kaitselmusta, kunnes Pultavan taistelun jälkeen porvarit
alkoivat nöyrästi rukoilla kaitselmusta kuninkaalle ja armeijalle ja kunnes Viipurin
menettämisen jälkeen enää pyysivät suojelua ”näinä murheen aikoina” kuninkaalle,
jonka ”täytyi majailla kaukana Vaasasta suojellessaan porvaristoa”. Samalla porvaristo lupasi rukoilla ahkerasti uskoessaan, että ”totisesti Jumala auttaisi heitä, mikäli he eivät parantumattomuudessaan itse estäisi lopullista voittoa ja rauhaa”.721
Jumala, johon maallinen esivaltakin oli vähäisen toivonsa pistänyt, ei kääntänyt
vainoojaa takaisin. Itse asiassa Jumalan ilmestyminen keskeiseksi osaksi virkamiesten selontekoja osoitti paniikin laajuutta ja syvyyttä.722 1700-luvun alun vuosina eläneen ihmisen maailmaa värittivät enteet ja merkit. Enimmäkseen luonnonmullistukset ja taivaan ilmiöt tulkittiin jumalista alkuperää oleviksi ennusmerkeiksi. Maailmanloppua henkivänä hävityksen aikana ihmiset alkoivat yhä kiivaammin etsiä ympäristöstään yliluonnollisia viestejä joko lieventääkseen ylivoimaiseksi käyvää ahdistustaan tai alistuen vahvistamaan käsitystään, että kaikki viittasi vain käsillä olevaan maailmanloppuun.723 Kiinnostavasti taivaanmerkkejä tulkittiin takaperoisesti: ne eivät viitanneetkaan tulevaisuuteen vaan kertoivat menneistä tapahtumista tai ne
selitettiin enteiksi jälkikäteen. Näin esimerkiksi uudenvuodenyönä 1702 kymmenen aikaan monen viipurilaisen tähtikirkkaan taivaan pohjoisella osalla havaitsema valoilmiö
eli suuri loiste, joka muistutti kolmea tulipatsasta eli liekehtivää tornia, joista yksi oli
muita suurempi, tulkittiin Pähkinälinnan ja Käkisalmen menettämistä osoittavaksi
merkiksi semminkin, kun siltä suunnalta kuului samaan aikaan outoa jyrinää.
Ääni muistutti laukausten pauketta tai rumpujen ja torvien soittoa.724

720 Rukous näinä sodan aikoina 1707, 1710 (Gummerus 1913, s. 30–34).
721 Luukko 1971, s. 557–558.
722 Justus von Palmenberg kuninkaalliselle neuvostolle, Turku 7.8.1712 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turku ja Pori 15, RA).
723 Katso esimerkiksi Virsikirjojen tarpeellinen ajantieto vuoteen 1800 (Neovius 1911, s. 52).
22.4.1715 aurinko pimeni niin, että keskipäivällä tähdet näkyivät.
724 Ruuth JW 1908, s. 458; Ruuth–Halila 1974, s. 401–402.
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Viipurin piirityksen aikana 1706 Nyenskatsissa vainolaisen pahoin pieksämä,
sieltä ihmeenkaupalla pakenemaan onnistunut ja muun pakolaisvirran mukana Viipurin suojiin tullut kirvesmiehen vaimo näki ennusunen. Heti herättyään nainen
lähti kertomaan unestaan paikalliselle papistolle, jolle unien selittäminen kuului.725
Unessa harmaahapsinen ukko oli tullut naisen luokse ja oli käskenyt tämän
mennä pappien luokse kertomaan, että myllyksi muutettu vanha dominikaaniveljistön rakentama kirkko tulisi jälleen ottaa pyhään käyttöön. Ukko oli tähdentänyt,
että ellei näin pian meneteltäisi, vihollinen hävittää kaupungin maan tasalle. Jumalan vihan syyksi ukko oli maininnut sen, että tuossa jumalanhuoneessa oli harjoitettu kaikenlaisia julmia syntejä. Herran viha talttuisi ja vihollinen saisi selkäänsä,
mikäli paikat siistittäisiin ja huone pyhitettäisiin rukouksin ja ylistysvirsin. Ensimmäinen tapaaminen ei vielä pappeja vakuuttanut, mutta kun nainen tapasi seuraavana yönä unessaan samaisen äijän ja kun mies oli täsmentänyt, että kirkossa olisi
veisattava virret ’Till tig af hiertans grunde’ (Hädässän’ huudan Herraa) ja ’Min själ
skall låva Herran’ (Mun Sielun’ mielen’ kiitä) epäilevät papit alkoivat uskoa jumaliseen sanomaan. Kahden päivän perästä ruotsalaisen seurakunnan paimenen, arkkidiakoni Augustus Hoppenstångin johdolla mainitussa rakennuksessa pidettiin
rukoushetki.726
Yleensä papisto ei suhtautunut suopeasti siihen, että rahvas väitti saaneensa
viestejä Jumalalta, koska se mielsi yhteydenpidon omaksi etuoikeudekseen.727 Silti
tällaisissa poikkeuksellisissa oloissa saatettiin rahvaannaisen ennustuksiin ja kertomuksiin luottaa, mikä osoittaa selvästi traumaattisen kriisiajan vaikutusta mentaaliseen ympäristöön. Hävitys lakkasi aivan yhtäkkisesti ja vihollinen vetäytyi asemistaan niin nopeasti, ettei perään lähtenyt ratsuväki tavoittanut edes jälkijoukkoja. Vainolaisen jäljiltä löytyi vain rikkiajettuja rattaita, poltettuja telttoja, tuhatkunta loppuun ratsastettua kuollutta hevosta ja kolme kamelia.728 Vainolaisen
poistuminen oli omiaan vahvistamaan sitä kuvaa, että sotaa todellakin käytiin valittuna kansana pakanoita ja sielunvihollista vastaan, ja siksipä viipurilaiset papit
panivat muistiin kirvesmiehen vaimon oudon ennusunen ja sitä seuranneet toimenpiteet. Eivätkä käsittämättömät ja selittämättömät tapahtumat, joihin pelottavan näköiset kalmukit syyllistyivät, suinkaan kuvaa toisenlaiseksi muuttaneet.
Päinvastoin Sievissä ja Kalajoella kalmukit vertautuivat hirviöihin. Siellä Laakson
taloon majoittuneet kalmukit olivat siepanneet erään naisen siistimään paikkoja.
Kun he sittemmin jatkoivat matkaansa, ei joukossa nähty naista. Sen sijaan pirtistä
löydettiin pääkallo, joka otettiin talteen.729
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Viipuri 14.10.1706 (Koskinen 1865, s. 113); Ruuth JW 1908, s. 465.
Viipuri 14.10.1706 (Koskinen 1865, s. 113–114). Sama (Gummerus 1913, s. 28–29).
Vilkuna KHJ 1997, s. 18–21, 24, 32–43; Heikkinen 1969, s. 310–316.
Lindeqvist 1919, s. 271.
Talvikäräjät Kalajoki 21.1.1723 (rr55: 551–553, KA); Virrankoski 1956, s. 398.
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Herrat menettävät lopullisesti arvovaltansa
Kertaalleen lyötyjä tai mielettömistä raakuuksista kuulleita talonpoikia oli perin
hankala saada asettumaan vastarintaan etenkin silloin, kun vastarintaa vaati alati
perääntyneen Suomen armeijan upseeri, joka vieläpä kävi pakko-ottoina keräämässä talonpoikien talleista parhaat hevoset pitäen ne itsellään ja verotti lukumääräisesti muutenkin vähiin käynyttä miesväkeä pakottamalla heidät sotamieheksi.730
Syvään ahdistukseen oli ajautunut pälkjärveläinen tykistön rengiksi määrätty
32-vuotias Pietari Kuikka. Hän oli niin tuskissaan velvollisuudestaan, että eräänä
päivänä lastasi veneeseensä rautaa ja kuparia, hyppäsi veneeseen, souti jonkin matkaa, hakkasi veneen pohjan rikki, sukelsi veteen ja hukuttautui vaimonsa ja appensa seuratessa rannalla voimattomina murhenäytelmää. Myöhemmin Pietarin veli ja
asuinkumppani Mikkeli Kuikka kertoi oikeudelle, että tapahtumien ainoana syynä
ja selityksenä oli se, että Pietari oli sikäläiseen tapaan riistetty tykistön rengiksi.
Hän oli tosin päässyt edellistalvella palaamaan kotiinsa, mutta kun käsky oli käynyt palata takaisin armeijaan ja lähtöpäivä lähestyi, Pietari oli päättänyt kernaammin hukuttautua kuin jatkaa palvelustaan.731 Toisella tavalla venäläisen mielivallan
oli kokenut Porvoon suutariammattikunnan oltermanni Mats Poitz. Vuoden hävityksen jäljiltä mies oli järkensä menettänyt – tai näin kaupunkilaiset asian ymmärsivät. Toisinaan hän koetti juosta jokeen ja toisinaan kuristaa vaimonsa. Poitz kuitenkin tokeni jonkin verran ja alkoi tehdä töitäkin, mutta eräänä sunnuntaina seurakuntalaisten ollessa ruotsalaisessa jumalanpalveluksessa hän otti ja hirttäytyi.732
Paniikki ja ahdistukset tekivät ihmisistä hallitsemattomia. Ensin esivalta leimasi
talonpoikaiston pettureiksi ja pelkureiksi. Kenraalimajuri Carl Gustaf Armfeltin
mukaan rahvas pakeni metsiin ja moni oli puhunut, että heille oli aivan samantekevää, minkä esivallan, ruotsalaisen tai venäläisen alla he joutuivat elämään. Tästä
huolimatta ruotsalainen esivalta tunnusti tosiasiat: talonpojat eivät uskoneet saavansa uhrauksilleen minkäänlaista vastinetta ja olivat siksi alistumassa vihollisen
jalkoihin.733 Tässä vaiheessa vanhan esivallan edustajat eivät kyenneet enää pitämään kansaa otteessaan. Päinvastoin, kuten Pohjanmaan maaherra Clerck asian ilmaisi, vaino ja pakolaiset suistivat pohjalaiset raiteiltaan. Nämä elivät sellaisen
kauhun vallassa ja sellaisessa mielentilassa ja hämmennyksessä, ettei heitä kukaan
pystynyt käskemään tai ojentamaan. He säntäilivät sinne tänne, yrittivät hankkiutua karkumatkalle eivätkä välittäneet, mitä heille koetettiin sanoa – tuskin enää
ymmärsivätkään selvää puhetta. Väki oli juuri ennättänyt asettua takaisin koteihinsa, kun se jälleen hankkiutui kauhistuksen vallassa pakomatkalle.734 Clerckin kuvaamaan paniikkiin törmäsi Lappväärtin siltavouti Jonas Falk, joka velvoitettiin
kuljettamaan neljää kuormallista tavaraa ja asiakirjoja Vaasasta Napuen taistelun

730 Talvikäräjät Sortavala, Suistamo ja Salmi 27.–30.3.1701 (gg20: 69–70, KA); kesäkäräjät Salmi,
Suistamo ja Sortavala 18.–30.6.1702 (gg21: 129–20, KA); Peltokangas 1958, s. 100.
731 Talvikäräjät Pälkjärvi 14.–16.6.1702 (gg21: 112–113, KA).
732 Mäntylä 1994, s. 210.
733 Lindeqvist 1919, s. 390, 398–399.
734 Maaherra Clerck kuninkaalliselle majesteetille, Teuva 4.11.1713, Oulu 7.8.1714, Raahe 27.8.1714,
Oulu 18.9.1714 ja Oulu 19.9.1714 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa
8, RA); Alanen AJ 1946, s. 128.
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aikoihin turvallisemmille seuduille pohjoiseen. Falk ei ennättänyt Oravaisia pidemmälle, kun tieto tappiosta saavutti rahvaan. Kyytihevosta hän ei enää saanut
käskyillä tai rahalla. Niitä hevosia, joita ei ollut jo valjastettu kruununkyyteihin,
rahvas ei luovuttanut pelastaessaan nahkaansa; niinpä paniikkitartunnan saaneena
Falk jätti tavarat lautamiehen talon porstuaan ja pakeni itsekin henkensä edestä.735
Paniikissa ihmiset myös ryhtyivät tekoihin, joita he eivät normaaleissa olosuhteisessa edes ajatelleet. Vaasan pormestari Herman Ross, jota syytettiin keväällä
1714 maanpetturiksi, selitti, että hän oli anonut armoa venäläisiltä kenraaleilta viimeisessä hädässä ja satojen uhattujen sielujen puolesta. Hän pyysi samalla armoa,
koska hän – kuten Pohjanmaan kurja väki – oli ajautunut sanoinkuvaamattoman
pakokauhun valtaan, kun tyrannimainen vainooja oli hyökännyt ja murhannut.
Pakokauhu oli altistanut vannomaan uskollisuutta Venäjälle.736 Toisella tavalla paniikki heijastui erääseen yttermalaxilaiseen naiseen. Hän ei kunnioittanut jumalista
järjestystä aviovaimona, vaan pakeni Ruotsiin ilman miehensä lupaa.737
Tätä vasten tuntui sopivalta, että koettelemukset alkoivat heijastua myös papiston ankaraksi käyvissä vaatimuksissa – ja toisaalta nurjassa suhtautumisessa maalliseen esivaltaan. Mitä todellisemmaksi ja läheisemmäksi sota tuli, sitä kiivaammin
papit ahdistelivat seurakuntalaisiaan ja vaativat ulkoista parannusta, vetosivat siihen, että paitsi jumalanpalveluksissa myös kodeissa rukoiltaisiin kuninkaan ja armeijan puolesta. Nousiaisissa rovastintarkastuksessa vuonna 1705 puheenjohtaja
kutsui rahvasta maailman lapsiksi – siis hengellisten isien eli pappien määräysvallan alaisiksi lapsiksi –, selitti, että näiden harrastamat paheet, kiroilemiset, väärien
valojen vannomiset, riitelemiset, huoruus, juoppous, koreileminen, murhat ja petokset olivat vetäneet maan ylle käynnissä olevan sodan, ja vaati kuulijoitaan katumukseen ja parannukseen. Kun vainolainen uhkasi 1700-luvun ensi vuosina Viipuria, Korppoon kirkon alttarilla rukoiltiin, että Kaikkivaltias auttaisi ahdistettua ja
suuressa hädässä olevaa kaupunkia kuten muitakin rajakaupunkeja, joita vihollinen niin ankarasti piiritti ja jotka olivat niin suuressa vaarassa. Korppoossa myös
rukous päätettiin vetoomukseen, että Kaikkivaltias Jumala varjelisi tätä hädänalaista maata ja pelastaisi sen vihollisen julmuudelta ja siltä, että ihmiset joutuisivat
heidän valtaansa.738 Kaikkiaan vahingollinen juoppous, joka oli Jumalan lahjojen
väärinkäyttöä ja sangen yleistä suomalaisten rahvaanmiesten keskuudessa, paitsi
aiheutti köyhyyttä, oli omiaan vetämään oikeudenmukaisen Jumalan vihan ja rangaistuksen maanosan päälle. Ihmiset ryyppäsivät ylettömästi häissä, sunnuntaisin
ja markkinoilla, vaikka oikeamielinen papisto kehotti niin piispan- ja rovastintarkastuksissa kuin saarnoissaan vakavasti heitä muuttamaan tapansa.739
Pelko ja tyytymättömyys olivat ilmiöinä rinnakkaisia ja niiden konkreettisia ja
symbolisia ilmenemismuotoja alkoi esiintyä välittömästi vihollisuuksien puhjettua.
Sen enempää laajenevaan kauhuun kuin tyytymättömyyteen esivallan oli vaikea
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Ylikangas 1996, s. 162–163; Lindeqvist 1919, s. 376.
Raastuvanoikeus Oulu 13.4.1714 (U9: 65, KA); Lindeqvist 1919, s. 400–401.
Talvikäräjät Maalahti 9.1.1724 (ss38: 2–3, KA).
Juva M 1956, s. 39.
Turun tuomiokapituli kuninkaalle, Turku 21.10.1703 (Turun tuomiokapitulin kirjeet kuninkaalliselle majesteetille 3, RA). Tuomiokapituli velvoitti papit saarnaamaan juoppoutta vastaan.
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puuttua.740 Itse asiassa esivallan jakaantuminen maalliseen ja hengelliseen teki
asiasta kahta hankalamman. Vaikka hengellinen esivalta tuki näennäisen pyyteettömästi maallisen esivallan sotaponnisteluja, käyttämissään puheenvuoroissa se
ruokki edelleen pelkoa ja kasvatti herravihaa. Pelko sikisi siitä tosiasiasta, että vihollinen oli vainolainen ja julma tyranni, joka ei piruna kunnioittanut minkäänlaisia inhimillisiä normeja. Karjalasta länteen ja pohjoiseen virrannut pakolaistulva
kauhukertomuksineen vahvisti rahvaanomaista käsitystä vainolaisen karkeudesta
ja lisäsi siten pelkoa. Oli toki niin, että periaatteessa pappien saarnastuoleistaan julistamat tiedonannot voittoisan kaarlelaisarmeijan edesottamuksista olisivat saattaneet viedä pohjan vihollishyökkäyksistä kertoneilta huhuilta ja lievittää vihollispelkoa. Mutta kun tuo armeija oli perin kaukana Suomesta, kun täkäläinen puolustus
oli niukkaa ja kun vainolainen riisti pala palalta Karjalan omakseen uhaten jo koko
Suomea, epäilys molempia esivaltoja kohtaan kasvoi.
Osa papeista kääntyi ajatellussaan rahvaan puoleen;741 näin tekivät enimmäkseen itäsuomalaiset papit. Mutta toisaalta sodan riehuessa Baltiassa, Puolassa ja Venäjällä sekä vihollisjoukkojen aika-ajoin piinatessa Karjalan pitäjiä huoli sielun vihollisen siirtymisestä syvemmälle Suomeen lisääntyi. Piikkiössä Viipurin piispan
poika Isaacus Laurbecchius saarnasi, että Jumalan viha (sota) oli paitsi kansan
myös kuninkaan syntien seurausta ja joutui tästä hyvästä sekä erityisesti pietististen ajatusten lietsomisesta viranomaisten käsittelyyn menettäen virkansa ja arvonsa.742 Kun keinot uhan poistamiseksi olivat vähissä, kun ihmisten päät alkoivat painua ja kun kielteinen suhtautuminen käynnissä olevaan sotaan ja maallisen esivallan toimiin voimistui, tarttui papisto omaan esivallan säiläänsä ja teroitti sen. Se
kävi ankarin sanoin tuota vihollista vastaan ja soimasi samalla rahvasta, joka oli
viime kädessä vikapää siihen, että Jumala antoi pirun riehua. Niinpä esimerkiksi
sydänmaiden maaseutupapistoa kehotettiin pitämään rukouksia käynnissä olevien
sota-aikojen takia, veisaamaan sopivia virsiä ja toisaalta tarkkailemaan sinne tänne
ilman papintodistuksia kulkevia pakolaisia.743
Tämä oli yksinkertaisesti roskaväeksi leimatusta kansasta liikaa: Ruotsin kruunu vaikutti tyhjine lupauksineen ja kovine vaatimuksineen samalta kuin raaka ryssä. Siinä vaiheessa, kun venäläiset lopullisesti miehittivät Suomen, vanha esivalta
oli jo mennyttä. Sitä helpommin miehitysvallan järjestäminenkin onnistui. Viipurissa ja sittemmin Turussa eliitti oli jo ehtinyt leimata rahvaan roskaväeksi,744 joka

740 Tyytymättömyyteen puuttuminen oli esivallan velvollisuus. Olojen helpottaminen ei tietenkään
tullut kyseeseen, sen sijaan oli puututtava yhteiskuntajärjestykseen ja lainrikkojia oli rangaistava.
Niskuroijat, jotka olivat menettäneet luottamuksensa esivaltaan, tungettiin väkivalloin ruotuun.
741 Kehitys oli vakava ja herätti levottomuutta Tukholmassakin. Niinpä 1713 valtaneuvosto esitti Turun
tuomiokapitulille huolestumisensa siitä, että siellä täällä papit olivat saarnoissaan tuomitsevasti
arvostelleet maallisen hallinnon tilaa ja kykyä, esivaltaa yleensä ja asetuksia. Valtaneuvosto katsoi,
etteivät moiset julistukset juuri edistäneet valtakunnan turvallisuutta ja puolustamista sekä alamaisten
hyvinvointia. Se vaati, että vastedes papit saarnaisivat pelkästään sille kuuluvista teksteistä. Valtaneuvosto tuomiokapitulille, Tukholma 30.6.1713 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I4: 2, TMA).
742 Valtaneuvosto Turun tuomiokapitulille, Tukholma 11.4., 9.10.1708, 20.3.1709 (Tuomiokapituliin
saapuneet kirjeet I2: 397–399, 411, TMA); Hainari–Grotenfelt 1922, s. 617–618. Katso tarkemmin
Laine EM 1994.
743 David Lundin laatima synodaalinen muistutus 20.1.1709 Viitasaaren seurakunnalle.
744 Esimerkiksi Pietilä 1907, s. 140–141; Sarsila 1994, s. 26.
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ei herrojaan kuunnellut ja kunnioittanut. Eliittiä vastaan suuntautuneen katkeruuden kiteytti sanoiksi turkulainen suutari Heikki Vilkki juovuspäissään Henrik
Wächterin laivassa. Hän moitti esivaltaa ja tokaisi, että ”meist’ köyhist’ ja vaivaisist’
he tahtovat apuu”. Kun muu seurue koetti oikaista Vilkin käsitystä ja viittasi siihen,
että esivallalla riitti vaivaa huolehtiessaan alamaisistaan, suutari kiivastui entisestään ja huomautti, että ”se ei minulle kuulu. Tahdon tapella kuningasta vastaan
niin kauan kuin minä olen hengissä. Jumala antakoon voiton venäläisille, niin tästedes kuin tähänkin asti.” Vahva päihtymys pelasti Vilkin hengen, sillä katsottiin,
että hän ei täysin ollut vastuussa sanoistaan. Mutta esivalta – Turun ja Porin läänin
maaherra – kuitenkin katsoi suutarin puheen kuvastavan laajemmin suomalaisten
alamaisten käsityksiä ja niinpä asiasta tiedotettiin Tukholmaan.745
Hämeen ja Savon syrjäisillä rajamailla, Sysmässä, Mäntyharjulla ja Iitissä viitisenkymmentä talonpoikaa esiintyi vuonna 1705 niin vastahakoisena ja väkivaltaisena joukkona, että esivalta mielsi heidät kapinoitsijoiksi. Raivo pohjasi siihen tosiasiaan, että taloista riistettiin yhä useampia miehiä sotapalvelukseen; taloudenpito
– koloaminen, kaskeaminen ja sadonkorjuu – kärsi mittavasta mieshukasta. Tuossa
kapinassa ei säästelty sanoja eikä kaihdettu kajota kruununmiehiin. Kun Iitissä
kersantti Johan Reenman ja nimismies Antti Heikinpoika tulivat muutaman sotilaan kanssa Saaroisten kylään etsimään sieltä armeijaan palvelukseen joutavia miehiä, uhkasivat talonpojat tappaa partion siihen paikkaan, mikäli yhteenkään talonpoikaan koskettaisiin. Miehistä kärkevin äityi panettelemaan korkeinta esivaltaa
todetessaan Reenmanille, että ”piru vieköön kuninkaan, sellainen paksukainen
kuin hänkin on, ja myös ne, jotka ovat tätä asiaa miettineet eli maaherran ja kenraalin.” Seutukunnan miehet kovensivat tämän jälkeen otteitaan, pelottelivat ja pahoinpitelivät nimismiestä ja kävivät sotilaiden kimppuun, joten maaherra julisti
rettelöitsijät kuriin saadakseen, että vielä vastahakoiset ja vastarintaan käyvät miehet ammuttaisiin niille sijoilleen.746 Sietokyvyn rajat ylitettiin täydellisesti, ja tämä
merkitsi sitä, että myyttinen kuva hyvästä ja kansaa ymmärtävästä kuninkaasta särkyi ja muulloin koskematon kuningas kansan luottamuksen pettäneenä joutui
rahvaanmiesten aggressioiden kohteeksi.747
Rahvas eli roskaväki sai kuitenkin valloituksen ja väkivaltaisimpien levottomuuksien päätyttyä elää rauhassa omilta tyranneiltaan eikä se enää ollut halukas
alistumaan vanhan esivallan alle.748 Tosin venäläisessä esivallassa oli kestämistä
riittämiin. Pahaa oloaan ja katkeruuttaan rahvaanmiehet purkivat entisiin isäntiinsä ja katkeruuksissaan rosvosivat näiden omaisuuksia. Valkealassa amtmanni Elias
Frimodig ei kyennyt estämään rahvaanmiehiä tuhoamasta kartanon rakennuksia,
pujahtamasta vilja-aittaan ja rosvoamasta syötävää. Tilaisuus teki varkaan, mutta
työnsä tuloksia miehet verottivat.749
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Venäläinen esivalta
ja olojen rauhoittaminen
Karjalaa venäläiset pitivät voittomaanaan. Tuo tosiasia merkitsi sitä, että uusi vallanpitäjä yhdisti kaakkoisen Suomen yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi.
Hallinto ja oikeudenhoito pysyivät pitkään epämääräisinä, komendanttikunnalla ei
ollut virkamiehistöä ja lahjoitusmaiden voudit noudattivat Venäjällä oppimaansa
järjestystä, joten rahvas sai tulla toimeen omillaan ja sopeutua uusiin olosuhteisiin.
Toisaalta lahjoitusmaiden haltijat halusivat omistuksiltaan tuottoja, joten murhamiekkaa alettiin säästää ja autioituneita tiloja otettiin viljelyyn; hävitetyt kylät toipuvat verraten nopeasti.750 Savonlinnan ja Viipurin ympäristössä sotatila rauhoittui ennen kuin muualla Suomessa: kun muuta maata vallattiin, miehitettiin ja tuhottiin, venäläinen esivalta vakiinnutettiin pappien ja paikallisviranomaisten, nimismiesten ja starostien nimittämisellä.751 Kehityskulku johti siihen, että väki ymmärsi etsiä itäisestä Suomesta suojaa väkivallalta ja haki myös siemenviljansa näiltä
seuduilta.752 Hätä ja puute olivat kasvaneet monesti niin suuriksi, että sapattisäädökset voitiin unohtaa. Uudestakaarlepyystä Savoon suuntautuneelle siemenviljan
hakumatkalle laittautuivat ratsain kolmantena joulupäivänä 1715 Jacobssonin veljekset Johan ja Mats.753 Tosin paremman puutteessa siemen viljaa haettiin Hämeestäkin.754
Turun ympäristössä, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa laillisuutta oli koetettu palauttaa vuonna 1716. Käytännössä tämä merkitsi erilaisia kieltoja, joilla yritettiin hillitä upseereiden ja sotilaiden mielivaltaa ja kurittomuutta ja joilla annettiin
suomalaisille mahdollisuus istua käräjiään.755 Viimeksi mainittua pidettiin ehdottomasti hyväntahdon eleenä, sillä rikosten oikaiseminen perinteisin ja inhimillisin
tavoin tuntui paremmalta kuin miehitysarmeijan verotusupseereiden toimeenpanemat ja verisiin rangaistuksiin päätyneet ratkaisut, joilla rahvas yleensä vain haki
kostoa vertaistensa vuoksi kärsimilleen vääryyksille. Samoin kirkollisten toimien
salliminen vuodesta 1716 lähtien ymmärrettiin olojen rauhoittamiseksi,756 joskin
pappeja vainottiin yhä edelleen ja papeille sälytettiin ikävimpiä veronkantotehtäviä.
Ympäri Suomen annettiin kesällä 1717 julistuksia,757 joilla maan oloja yritettiin
rauhoittaa ja joiden muassa hallintoa tehostettiin. Koskapa pohjalaisia oli jo kertaalleen harhautettu tällaisilla lupauksilla, jouduttiin siellä antamaan kaksi erillistä
julistusta. Nämä julistukset vakiinnuttivat miehityksen lopullisesti ja vieläpä selvän
valloitetuille maille tarkoitetun miehityshallinnon muodossa. Ensin Turun maa-

750 Ranta 1986, s. 20–22, 28–31, 34, 37.
751 Syyskäräjät Ruokolahti ja Jääski 11.–14.11.1723 (oo26: 612, KA); Lindeqvist 1919, s. 469–490;
Seppä 1952, s. 81–82; Immonen 1958, s. 339.
752 Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722, talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722 (rr54: 255, 286–287, KA),
talvikäräjät Pietarsaari 22.2.1723 (ss37: 244–245, KA).
753 Talvikäräjät Uusikaarlepyy 18.1.1728 (ss42: 82, KA).
754 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 432, KA).
755 Esimerkiksi Kalannin ja Uudenkaupungin ylimääräisiä käräjiä istuttiin 1716. Talvikäräjät Kalanti
ja Uusikaupunki 29.1.–3.2.1722 (mm51: 235–236, KA); Lindeqvist 1919, s. 412.
756 Esimerkiksi Forselius, Vetill 4: 7–10 (Virrankoski 1989, s. 21–22).
757 Esimerkiksi kesäkäräjät Ruokolahti ja Jääski 26.7.1723 (8771A: 2185–2187, KA).
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herraksi nimitetty kreivi Gustaf Douglas takasi metsiin paenneille ja kotiseutunsa
jättäneille ihmisille samanlaisen turvan upseerien ja sotilaiden harjoittamalta rosvoukselta, kidutukselta ja väkivallalta kuin muille Suomen suuriruhtinaskunnan
asukkaille, mikäli he palaisivat koteihinsa. Tämän vastapainoksi pakoilu kiellettiin
ankarasti ja niskoitteluun ryhtyviä uhkailtiin maan, irtaimiston ja hengen menettämisellä.758 Vaasan piirikunnan laamanniksi määrätty Otto Johan Tiesenhausen
laamannikuntaansa tutustuttuaan todisti julistuksessaan, että maakunta oli pitkäaikaisen ja vielä voimassa olevan julman sotatilan vuoksi ajautunut sekasortoiseen,
neuvottomaan ja rappion tilaan, koska siellä ei ollut estetty väkivallantekoja, syntejä ja vääryyttä ja koska ei ollut asianmukaisella ja suhteellisella tavalla kerätty veroja. Sen tähden oli korkein esivalta kristillisessä armahtavaisuudessaan päättänyt
ja suvainnut ryhtyä toimiin, joilla hänen suurtsaarillisen majesteettinsa voitokkailla aseilla valloittamia maita hallittaisiin. Tämä tarkoitti vanhojen säädösten, kuninkaallisen majesteetin ja Ruotsin lakien mukaista tuomio- ja hallintovaltaa ja sitä,
että jokaiseen pitäjään asetettiin nimismies ja kolmelle pitäjälle yhteinen vouti.759
Pohjalaiselle rahvaalle julistus merkitsi ensisijaisesti sitä, että se sai häiriöttä
asua kodeissaan veroja vastaan; lupaus päätti elämän metsissä. Kuultuaan julistuksesta pyhäjokisista harvat murhat ja tapot välttäneet uskaltautuivat pakopirteistään
ja -matkoiltaan takaisin koteihinsa ja saivat taloutensa jotenkuten jaloilleen. Tuolloin kuitenkin vihollinen saapui keräämään saataviaan, kontribuutioita ja ulostekoja, joista pitäjäläiset eivät olisi selvinneet, mikäli kappalainen Mathias Wilander
ei olisi onnistunut hankkimaan vehkalahtelaiselta kauppiaalta lainaa.760 Erityisen
merkittävänä pohjalaiset pitivät silti sitä, että venäläinen esivalta nimitti lääniin
ylimmäksi käskyhaltijaksi laamannin, joka edusti jonkinlaista järjestystä, takasi oikeudenhoidolle mahdollisuudet ja hiljensi vainoajan pahimmat väkivaltaisuudet.761
Vuosina 1716, 1717 ja 1718 istuttiin ylimääräisiä käräjiä, joissa puhuttiin hirvittävistä julmuuksista, raiskauksista ja kokonaisten perheiden murhaamisista.762 Ylimääräiset käräjät muuttuivat vuonna 1719 vakinaisiksi käräjiksi, ja käräjillä yhteiskunta joutui vastatusten järkyttävän menneisyytensä kanssa. Sen oli tasattava tilit
esivallan, naapureiden ja omien kokemusten kanssa, mutta samalla se joutui verottajansa takia kasvotusten nälkäkuolemien kanssa.
Selvästi olojen rauhoittuminen ja toisaalta väestön harventuminen näkyivät siinä, että vuosina 1717, 1718, 1719 ja 1720 lukuisia autiotiloja otettiin viljelyyn –
myös Pohjanmaalla.763 Edellytykseksi tällaiselle uudet ja vanhat isännät ilmoittivat
sen, että heille oli selvinnyt, jotta maakuntaan uskalsi jälleen palata. Tarjokkaiden
ja vanhojen isäntien piti ilmoittautua ensin ryssänvoudiksi nimitetylle suomalaiselle viranomaiselle. Näin teki muuan muassa ähtäväläinen Johan Henriksson. Hän

758 Gustaf Douglasin julistus, Turku 17.6.1717 (SHS ptk XV, s. 57–58). Katso myös Alanen AJ 1948, s.
156–157; Lindeqvist 1919, s. 512–516.
759 Esimerkiksi Otto Johan Tiesenhausenin allekirjoittama julistus, Vaasa 5.7.1717 (SHS ptk. XV, s.
58–60).
760 Talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722 (rr54: 295–296, KA).
761 Talvikäräjät Maalahti 11.2.1725 (ss39: 214–216, KA).
762 Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Oulu ja Muhos 28.–29.8.1717 (rr50: 158–159, KA).
763 Esimerkiksi syyskäräjät Pietarsaari 30.10.1721, syyskäräjät Uusikaarlepyy 6.11.1721 (ss35: 1–2, 15–
16, 49–51, KA).
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oli paennut tilaltaan syksyllä 1714 ja ilmoittautui vouti Gustaf Normanille heinäkuussa 1718.764 Lohjan Penttiin puolestaan asettui voudin opastamana 1719 Heikki Erkinpoika ja Meskilään Klemetti Jaakonpoika.765 Aivan suoraviivaisesti asiat eivät hoituneet, sillä pelkkä halu ei riittänyt. Niinpä moni yrittäjä joutui pian häipymään, kun resursseja talon ja peltojen kunnostamiseen ei ollut.766
Toisaalta olojen rauhoittuminen merkitsi sitä, että ihmiset uskalsivat kaivaa
esiin kätköjä, joita he eivät olleet vihulaiselle paljastaneet.767 Pohjassakin rusthollari Claes Tötterman, joka oli jakanut omaisuuttaan rusthollari Jakob Henrikssonin,
talollisten Henrik Thomassonin ja Henrik Hanssonin sekä seppä Erik Thomassonin suojeltaviksi, alkoi kysellä tavaroidensa perään, kun ei uskonut, että venäläiset olisivat kaiken rosvonneet. Mitä varmemmaksi miehitysajan olot muuttuivat,
sitä tiukemmin hän omaisuuttaan tivasi. Erityisesti siviilihallinnon luominen ja
laamanni Martin Brummerin ilmestyminen osaksi uusmaalaisten elämää tekivät
Töttermanista rohkean. Toisaalta hän uskalsi olla vaativa ja toisaalta hän ei enää
pelännyt menettävänsä tavaroitaan ryösteleville venäläisille.768
Ne, jotka olivat onnistuneet piilottamaan omaisuutensa ja paenneet muualle,
vaurastuivat nopeasti. Venäläinen verotuskäytäntö perustui siihen, että kukin
manttaali suoritti määrätyt ulosteot yhteisvastuullisesti. Näin rikkaampi maksoi
muiden puolesta tai verovelvollinen yksikkö hankki vaadittavat rahat papeilta tai
porvareilta. Maksumiehen rooli oli surkea, jos ei saanut muilta korvauksia, mutta
makea, mikäli mies ei kaihtanut keinoja menetystensä perimisessä korkojen kanssa.
Useimmiten lainojen turvin hengissä selvinneet ikikiitollisina korvasivat lainan pelastajalleen ruhtinaallisesti. Erityisesti keski- ja pohjoispohjalaiset papit ja porvarit
rikastuivat, kun he ostivat nälkiintyneiltä ja veropartioita pelänneiltä ihmisiltä
maatilojen sukuoikeuksia.769 Esimerkiksi Siikajoen kappalainen Johan Brandberg
teki useita hyviä töitä pelastaessaan työkyvyttömiksi hakattuja ja nälkään nääntyneitä talonpoikaisperheitä kuolemalta. Syyskuussa 1719 hän osti Antti Pekkalan
perillisiltä suuren talon sukuoikeudet, koska perilliset olivat venäläisen kiduttamina täysin kykenemättömiä huolehtimaan perustuksiaan myöten poltetusta talosta.
Erkki oli kruununtöissä, ja talon tyttäret oli kidutettu rammoiksi. Toisaalta Brandberg syyllistyi monen muun tavoin kiristämiseen. Kaupanvahvistaja, sotilas Matti
Bäck raapusti kauppakirjaan puumerkkinsä vasta, kun ryssänvouti Daniel Öberg
uhkasi lyödä hänet rautoihin ja viedä venäläisille.770
Talonpojille tilojaan luovuttivat pääasiassa leskinaiset ja rammoiksi kidutetut
lapsettomat isäntämiehet. Nämä saivat sukuoikeuttaan vastaan syytingin, mitä
juuri hirvittävästä nälänhädästä pelastuneet pitivät erittäin merkittävänä.771 Nurmossa Jaakko Martinpoika osti piika Marja Simontytär Keisalalta syytinkiä vastaan
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Syyskäräjät Pietarsaari 30.10.1721 (ss35: 1–2, KA).
Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 6.6.1722, syyskäräjät Lohja ja Nummi 23.11.1723 (8170, KA).
Esimerkiksi talvikäräjät Lohja ja Nummi 28.1.1723 (8170, KA).
Esimerkiksi syyskäräjät Uusikaarlepyy 6.11.1721 (ss35: 51–52, KA).
Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 21.–28.6.1723 (ll31: 819–836, KA).
Talvikäräjät Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 316–317, KA). Verotaakasta katso Lindeqvist 1919, s. 495–511.
Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 230, 232, 233–234, KA).
Esimerkiksi talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 234–235, 236, 239–241, 245–246, KA).
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Keisalan talon jo marraskuussa 1716,772 mutta yleensä tällaisiin kauppoihin ryhdyttiin vasta kesästä 1717 lähtien. Hinnat pysyivät melkoisen olemattomina: tavallisesti ostaja maksoi perintötilan sukuoikeuksista 50–100 kuparitaalaria, mutta joskus myyntihinnat liikkuivat jopa tuota matalammalla tasolla. Esimerkiksi leskivaimot Elisabet ja Beata Eriksdotterit luopuivat suuresta talostaan toukokuussa
1719 hyväksyttyään Gustaf Gabrielssonin tarjouksen, tynnyrillisen viljaa ja lehmän.773 Tosin naiset ymmärsivät hyvin lehmän arvon, sillä Pohjanmaalla oli näihin
aikoihin niin huutava pula karjasta, että lehmän omistanut nainen saattoi päästä
lehmän avulla hyvin toimeentulevan talon emännäksi.
Miehitysolojen vakiintuminen ja väkivallan hiljentyminen muuttivat merkittävällä tavalla suomalaisten ja venäläisten välisiä suhteita. Tämä näkyi etenkin siinä,
että vainoaikoina venäläisten matkaan vapaaehtoisesti lähteneet tai väkisin viedyt
naiset alkoivat vaatia parannuksia jalkavaimon asemaansa.774 Etelä-Suomessa vuodesta 1715 ja Pohjanmaalla vuodesta 1717 lähtien usea jalkavaimo kääntyi ortodoksiksi ja kihlautui tai solmi avioliiton venäläisen sotilaan kanssa. Muutamat avioliitoista solmittiin tosin niin, etteivät naiset olleet suostuvaisia,775 mutta useimmiten
naiset itse olivat aloitteentekijöitä.776 Rakuuna Garatzim Buddakov oli luvannut jo
1715 naida Laitilan kirkonkylässä elävän Marketta Antintyttären ensimmäisen tilaisuuden tullen. Kun pariskunnalle syntyi syyskuussa 1716 lapsi eikä tilaisuutta ollut
vielä tullut, Marketta päätti hankkia suullista lupausta pätevämmän todistuksen
kihlautumisesta. Pariskunta meni kannekirjuri Johan Bergin luokse, ja tämä kirjoitti
talonpoikien vahvistaman todistuksen avioliittolupauksesta.777 Samankaltaisen talonpoikien puumerkeillään vahvistaman kirjallisen todistuksen hankki myös helsinkiläinen Kaarina Heikintytär.778 Papeilta todistukset kihlautumisesta hakivat
Eurassa venäläinen vänrikki Johan Hendersson ja Marja Yrjöntytär sekä säkyläläinen Liisa Ollintytär Mullila, jonka kihlattu oli rakuuna Philip Casatzov.779
Samoin tekivät myös yläneläinen Vappu Yrjöntytär ja raumalainen Valpuri
Hannuntytär. Vappu oli syyskuuhun 1721 tultaessa ehtinyt laittaa rakuuna Fjodor
Mureenille kolme lasta. Kun venäläiset evakuoitiin Suomesta, pariskunta lähti yhdessä muutaman todistajan kanssa Eurajoen pappilaan, missä laadittiin kirjallinen

772 Syyskäräjät Lapua 13.11.1721, huudatusluettelot (ss65, KA). Katso myös Lindeqvist 1919, s. 442.
773 Pohjanmaan huudatusluettelot (ss65, KA).
774 Lindeqvist 1919, s. 644–646; Tosin muutamat ensimmäisistä venäläisten lapsista saattoivat olla
äitien mukaan avioliittolupauksen alla siitettyjä. Esimerkiksi ilmajokinen Susanna Vilpuntytär eli
Marketta Heikintytär väitti, että 1714 syntynyt Moab oli laitettu alulle avioliittolupauksen alla.
Syyskäräjät Ilmajoki 25.9.1732 (ss46: 1000–1002, KA).
775 Talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi 3.3.1724 (rr56: 781–784, KA). Vertaa Juslenius, De miseriis Fennorum
(Sarsila 2004, s. 117). Sattui tällaista muuallakin. 1717 Anna Catharina von Tiesenhausen
pakkokastettiin ja pakkovihittiin venäläiseverstin sotilaspalvelija Ignatei Tihonovitsille, joka
muutoin oli jo naimisissa. Mies ei kohdellut Anna Catharinaa kuin vaimoaan, vaan piti orjanaan
alinomaa piesten. Kuningas Fredrik Turun tuomiokapitulille, Tukholma 23.10.1722 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 302–303, TMA).
776 Luettelo lapsista, jotka venäläiset veivät Kristiinankaupungista ja Lappväärtistä vuonna 1713 ja
seuraavina vuosina (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, KA).
777 Talvikäräjät Laitila ja Pyhämaa 5.–9.2.1722 (mm51: 283–285, KA).
778 Talvikäräjät Helsinki ja Nurmijärvi 29.–31.3.1722 (bb32: 2, KA).
779 Talvikäräjät Eura, Köyliö ja Säkylä 12.–16.3..1722, syyskäräjät Eura, Köyliö ja Säkylä 3.–7.9.1722
(mm51: 637–639, 1208–1211, KA); talvikäräjät Eura, Köyliö ja Säkylä 17.–22.1.1723 (mm52: 19, KA).
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todistus, jonka mukaan Fjodor tunnusti eläneensä seitsemän vuoden ajan Vapun
kanssa ja laittaneensa tälle kaksi tyttöä ja pojan. Mureen valitteli sitä, että esivallan
käskyn tähden hänen oli poistuttava maasta ja jätettävä Vappu lapsineen Yläneelle.
Hän ei voinut avioitua kihlattunsa kanssa, koska avioliitot oli rakuunoilta sotaajan takia kielletty. Fjodor oli kuitenkin aikeissa palata Suomeen hetimiten rauhan
koittaessa. Valpuri Hannuntytär ja vahtisotilas Matznov olivat lupautuneet toisilleen, minkä sotilas omakätisellä todistuksella vahvisti. Todistuksessaan Matznov
viittasi ruhtinas Golitsynin ankaraan avioliittokieltoon ja vannoi palaavansa, kunhan saisi siihen erityisluvan. 780
Avioliittoja solmittiin enimmäkseen Turussa. Avioituminen edellytti kahta merkittävää asiaa. Ensinnäkin suomalaisen morsiamen oli käännyttävä ortodoksiksi ja
toisekseen venäläisen sulhasen oli saatava lupa avioliitolle omalta esivallaltaan.
Syyskuussa 1715 rakuuna Johan Graanin vaimo Christina Carlsdotter antoi vihkiä
itsensä Jakov Petrovitsin kanssa. Tuo edellytti sitä, että Christina kääntyi ortodoksiksi. Kasteessa hän sai Affimia-nimen, jota lähiomaisten ja tuttavien, Elin-siskon,
porvarin vaimo Maria Jacobsdotterin ja porvarin leski Birgitta Johansdotterin tuli
käyttää.781 Lappväärtin kirkonkylästä venäläisten joukkojen matkaan lyöttäytyneet
Maria Eriksdotter ja Anna Mårtensdotter antoivat kastaa itsensä ortodokseiksi ja solmivat sittemmin avioliiton Turussa sotilaiden kanssa.782 Laitilalainen Marja Markuntytär vihittiin venäläisen papin edessä renki Vasilivitsille Turussa syyskuussa 1718, ja
kalantilainen Marja Yrjöntytär samalla tavalla Maarian kirkossa 1719, vaikka hän ei
ollut luopunut luterilaisesta uskostaan.783 Vuonna 1721 venäläiseen tapaan avioliiton
Turussa solmivat luvialainen Marja Jaakontytär ja venäläisen upseerin puolalaissyntyinen renki.784 Savonlinnassakin useampi nainen kastettiin ortodoksiksi ja vihittiin venäläisen sotilaan kanssa. Kaarina Heimotar lähti Leppävirralta kesäkuussa
1720 kyläilemään siskonsa luokse Kuopioon. Tämä eli avioliitossa venäläisen sotilaan kanssa. Kuopiosta Savonlinnaan suuntautuneella matkalla Kaarina tapasi Ivarnimisen sotilaan, joka kosi häntä ja antoi kihlalahjaksi kolme venäläistä karoliinia.
Kihlalahja merkitsi sitä, että pariskunta saattoi käydä aviovuoteeseen ja heille syntyi Ivaniksi kastettu ja Jussiksi kutsuttu poika. Myöhemmin perhe muutti Venäjälle
aikomuksenaan kastaa Kaarinakin ortodoksiksi.785 Avioliittoa ei ehtinyt tai saanut
solmia Huittisissa Pirkko Erkintytär, joka jopa kastatutti itsensä ortodoksiksi ja
Pelagiaksi ja sai lapsen venäläisen vänrikin sotilaspalvelija Mihailille 1720.786
Kihlausten yleistyminen osoitti selvästi sitä, että kansa tuskin uskoi Ruotsin vallan enää palaavan. Lietolainen Kerttu Antintytär, jonka laillinen aviopuoliso, Inkoisten kartanon ratsumies Juho Leijon oli marssinut pois Suomesta 1713 ja jonka

780 Talvikäräjät Eurajoki, Lappi, Luvia, Hinnerjoki ja Rauma 13.–20.2.1722 (mm51: 352–354, KA);
Valtaneuvosto Turun tuomiokapitulille, Tukholma 12.9.1722 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet
I3: 298–299, TMA).
781 Kämnerinoikeus Turku 27.11.1722 (z221: 421–423, KA).
782 Luettelo lapsista, jotka venäläiset veivät Kristiinankaupungista ja Lappväärtistä vuonna 1713 ja
seuraavina vuosina (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, KA).
783 Talvikäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 29.–3.2.1722, Laitila ja Pyhämaa 5.–9.2.1722 (mm51: 214–
216, 286–288, KA).
784 Kesäkäräjät Eurajoki, Lappi, Luvia, Hinnerjoki ja Rauma 4.–12.7.1722 (mm51: 1158–1159, KA).
785 Kesäkäräjät Leppävirta 26.–30.6.1722 (oo25: 339, KA).
786 Kastettujen luettelot Huittinen 14.2.1720.
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Kerttu tiesi olevan yhä elossa, kihlautui venäläisen sotilaan kanssa. Hän näet uskoi
vahvasti siihen, että ”Suomi jää pysyvästi Venäjän vallan alle”. Krenatööri Mihailin
mukana Kerttu kulkeutui Turkuun, missä hänet vuonna 1716 kastettiin ortodoksiksi. Kastetoimituksesta Kerttu ei paljoa ymmärtänyt, pappi puhui venäjää, kastoi
pännän ensin vesipataan ja sitten öljypataan ja teki sillä ristinmerkin Kertun rinnalla. Myös Kertun ja Juhon lapset kastettiin ortodokseiksi, kuten Mihailille ja Kertulle syntynyt poikakin. Venäläistä uskoa ja tuon kansakunnan tapoja Kerttu ei liiemmin noudattanut ja vielä vähemmän sen jälkeen, kun Mihail oli ammuttu
Ruotsin hävitysretkellä 1719. Ainoastaan kerran juuri ennen miehen lähtemistä
mainitulle retkelle Kertun vaikeasti sairastaessa Mihail oli hakenut ortodoksipapin
antamaan Kertulle ehtoollisen eli leipää ja viiniä.787
Koska venäläisten sotilaiden ja suomalaisten naisten väliset avioliitot kiellettiin,
alkoivat ihmiset pitää kihlautumista avioliiton täydellisenä vastineena.788 Yhteiskunnalliset olosuhteet pakottivat väen ratkaisemaan vaikean kysymyksen helpoimmalla mahdollisella tunnetulla tavalla: kirjoitettu virallinen normi korvattiin kirjoittamattomalla normilla ja palattiin vanhaan tapaan, jossa kihlaus oli vastannut
avioliittoa.789 Mynämäen Karhulasta Vappu Klemetintytär ryhtyi myöhäissyksyllä
1716 renki Fjodorin morsiameksi ja kihlatuksi.790 Kiskon Lankilassa Kaija Heikintytär rakastui Viipurin venäläiseen kaupparenkiin, Stepan Ivanoviin ja kastatutti itsensä ortodoksi osallistumatta kuitenkaan ortodoksien kirkonmenoihin. Kiskossa
kaikki pappi mukaan lukien tiesivät, että Stepan oli aikeissa naida Kaijan, mutta aikeet olivat hankaloituneet, kun Stepanin oli täytynyt palata isäntänsä luokse. Tuota
ennen, talvella 1718, pariskunnalle syntyi lapsi, jonka isä vei mennessään Viipuriin.
Viipuriin palannut kaupparenki koetti kuitenkin auttaa puolisoaan muun muassa
lähettämällä tälle kerran puoli leiviskää suolaa ja erän punasipuleita ja useita kertoja tupakkaa, suolaa ja rahaa.791 Raumalainen Anna Tuomaantytär kihlautui 1718
venäläisen teurastaja Fjodor Konunghoffin kanssa. Pariskunta eli avioparin tavoin
ensin Raumalla ja sittemmin Turussa.792
Sitä helpommin kihlautuminen kävi, milloin mies oli upseerin renki, suomalainen ja luterilainen tai ortodoksiksi pakkokastettu.793 Tällaisen, kenraali Tsekinin
viipurilaissyntyisen rengin, Kalle Mikonpojan kanssa kihlautui Punkalaitumen teikarlalainen Vappu Matintytär.794 Vastaavasti Isossakyrössä Sompilan talossa piika

787 Turun hovioikeus kuninkaalle, 26.10.1722 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Turku 7, RA).
788 Vertaa valtaneuvoston kirje Turun tuomiokapitulille, Tukholma 8.4.1715 (Tuomiokapituliin
saapuneet kirjeet I3: 203–205, TMA).
789 Katso Carlsson 1965; Carlsson 1972.
790 Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 40, KA).
791 Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 19.2.1722, kesäkäräjät Tenhola ja Kisko 22.5.1722 (ll30: 30: 4–6, 424–
425, KA).
792 Kämnerinoikeus Turku 24.5.1722 (z221: 50–52, KA).
793 Vertaa esimerkiksi kastettujen luettelot Akaa 2.1.1721, Asikkala 3.12.1717, Eura 26.10.1726,
Huittinen 13.12.1719, 14.2.1720, Hämeenkyrö 6.10.1720, 8.10.1720, 18.10.1720, Ikaalinen
5.10.1720, 3.12.1721, Isokyrö 23.1.1722, Juva 7.11.1718, Kisko 19.10.1720, Perniö 30.1.1716,
3.7.1719, Punkalaidun 14.10.1716, 11.4.1718, Pyhtää 20.4.1721, Pälkäne 9.2.1718, 28.10.1719,
Rantasalmi 8.11.1718, 12.12.1718, Ristiina 9.1.1720.
794 Talvikäräjät Huittinen ja Punkalaidun 19.–22.2.1722 (nn31: 58–59, KA).
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Marja Heikintytär eli kihlattuna ja laittoi lapsen inkerinmaalaiselle Riiko Ihannuksenpojalle, joka oli kastettu Thonkaksi, joka oli alun perin luterilainen ja joka oli
karannut isäntänsä, kapteeni Aleksei Kuistsiman palveluksesta.795
Kihlautumisesta tosin seurasi etuisuuksia, joita muulla kansalla ei ollut ja joita
kansa kadehti. Juuri tämän takia venäläisille antautuneiden naisten asema muuttui
nopeasti huonoksi ja heidät leimattiin ryssiksi. Kun naiset olivat aiemmin hakeutuneet venäläisten pariin turvatakseen elatuksensa – leivän tähden –, heidän oli nyt
suojauduttava kärsineen rahvaan vihalta. Epäilyjä oli kaikkialla. Raunistulalainen Elina Reijontytär makasi Halisiin majoittuneen venäläisen sotilaan, Matvein vieressä
Mikkelinpäivästä jouluun 1715. Luvattomuuksiin pariskunta ei ryhtynyt, mutta ystävyys oli kehittynyt sellaiseksi, että Elina oli antanut lähdössä olleelle Matveille
kaulaliinan ja sukkaparin; lahjan vuoksi Matvei palasi talvella takaisin Halisiin ja
nukkui yhdessä Elinan kanssa, kunnes isäntä ajoi Elinan pois taloudestaan.796
Kihlautuminen miehittäjän kanssa varmisti sen, etteivät katkerat ihmiset olisi
käyneet heihin käsiksi; kihlautumisen tunnukset eli kihlalahjat, kuten vähäkyröläisen Maria Antintytär Flanderin eversti Jusupovin tulkilta, Ivan Mitkovilta jouluna
1720 saamat rupla, hopeasormus ja hopeinen rintaneula,797 siirsivät omistajansa
rahvaan vihan ulottumattomiin. Anna Jakobsdotter Kirkkonummen Gunnarskullasta kihlautui rakuunan kanssa saaden tapahtumasta todistukseksi kaksi karoliinia
ja kaksi kultasormusta.798 Maarian Räntämäestä kotoisin oleva Marja Jaakontytär
kihlautui puolalaissyntyisen ryssän eli venäläisen vänrikin ortodoksiuskoisen rengin, Marekin (Markku) kanssa. Avioliittolupausta ei venäläisen esivallan kiellon
vuoksi voinut täyttää, mutta sitä todistusvoimaisempi oli Marjan Markultaan saama messinkisormus. Pariskuntaa lähdettiin miehityskauden päättyessä kuljettamaan Venäjälle, mutta he onnistuivat karkaamaan 1721.799 Kangasalla Suomelassa
muuan kasakka antoi kihlalahjaksi sotamiehen leskelle useita hopeaesineitä. Kun
nainen ei halunnut miestä naida eikä etenkään naisen äiti katsonut aietta hyvällä,
viimeksi mainittu kävi viemässä hopeat eräälle miehelle, jotta tämä toimittaisi ne
edelleen kasakalle. Mies ei kuitenkaan hopeoita palauttanut.800 Karjaalla Anna Henriksdotter ja rakuuna Ivan Mahlov olivat päättäneet avioitua, mutta Ivan ei avioliittoon saanut esimieheltään suostumusta. Tämä merkitsi sitä, että Anna jäi miehen joukkojen marssittua pois yksin aviottoman poikansa kanssa ja hänen oli lähdettävä yhteisön halveksimana Mynämäelle, missä väki ei ollut yhtä vihamielistä.801
Kosken ruukissa asuneelle sepän leskelle, Annika Kristersdotterille ei jäänyt venäläisen muonittaja Vasilin aviolupauksesta omaa puhetta vakuuttavampaa todistusta.802 Laitilalaisella Kirsti Antintyttärelläkään ei mitään todistusta avioliittolupauksesta ollut, koska hän hukkasi kihlasormuksen.803 Puhetta kummoisempaa to-
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Talvikäräjät Isokyrö 12.3.1722 (ss36: 302–304, KA).
Talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 65–66, KA).
Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 283–284, KA).
Talvikäräjät Kirkkonummi 15.3.1722 (ll30: 350–352, KA).
Kesäkäräjät Raisio, Maaria ja Rusko 14.–15.3.1723 (kk35: 99–100, KA).
Talvikäräjät Kangasala, Kuhmalahti ja Pälkäne 16.–19.3.1722 (nn31: 211–212, KA).
Talvikäräjät Karjaa 26.2.1722 (ll30: 100–101, KA).
Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 19.2.1722 (ll30: 2–3, KA).
Talvikäräjät Laitila ja Pyhämaa 5.–9.2.1722 (mm51: 283–285, KA).

Herran sota ja vihattu rahvas

distusta kihlautumisesta ei ollut lappilaisella talollisen tyttärelläkään, mutta tyttärensä puolesta isä yritti kaikille tuota todistaa.804
Mustasaarelainen seitsemäntoistavuotias Margit Henriksdotter lupautui kasakan vaimoksi 1719 ja muutti tämän luokse Vaasaan, missä venäläinen pappi kastoi
hänet ensin ortodoksiksi. Avioliittoa ei kuitenkaan solmittu. Ortodoksiksi kastettu
lapsi jäi Margitille, kun mies lähti joukko-osastonsa mukana Venäjälle, ja Margit jäi
itkemään uskontonsa vaihtamista.805
Kielteinen suhtautuminen ryssänmorsiamiin liittyi kiinteästi laillisuuden palauttamiseen. Laillisuus palautui siinä määrin nopeasti, että ihmiset kykenivät tarkastelemaan menneisyyttä jäsentyneemmin. Tämä tarkoitti sitä, että jo vuonna
1719 rahvas ymmärsi pakenemisten ajat ja vihollisen hyökkäykset taakse jääneiksi,
elämänmenoa selvästi muovanneiksi ja nykyisyydessä yhä vaikuttaviksi tapahtumiksi. Ne miellettiin jaksoiksi, joihin kuului syvälle mieliin syöpyneitä kuvia ja kokemuksia pelosta, murhista, kiduttamisista, polttamisista ja omaisuuden menettämisestä sekä hirvittävästä nälänhädästä.806
Olojen rauhoittuminen, venäläisen vallan vakiinnuttaminen ja ruotsalaisen oikeusjärjestyksen palauttaminen johtivat odottamattomiin ja arvaamattomiin käänteisiin. Kun jäi tilaa menneisyyden tapahtumien pohtimiselle, ihmiset alkoivat
miettiä, mikä tällaisen ennen kokemattoman rangaistuksen oli heidän päälleen vetänyt. Oikeuslaitoksen järjestäytyessä ja hengellisen esivallan tarttuessa valtikkaan
ryhdyttiin jahtaamaan syntisiä, katseet käännettiin venäläisten kanssa yhteistyössä
olleisiin ja näitä alettiin vainota. Vaikeista henkisistä ja taloudellisista kriiseistä selvinneet koettivat palauttaa nyrjähtäneen mielensä takaisin paikalleen kohdistamalla vihansa toisaalta turvattomimpia ja toisaalta vauraimpia vastaan. Ensin mainituiksi kelpasivat parhaiten venäläisten kanssa tekemisissä olleet naimattomat naiset
ja jälkimmäisiksi ne, jotka olivat pakomatkaltaan palattuaan kaivaneet kätkönsä
esiin tai jotka olivat kidutusajoista huolimatta kyenneet salaamaan sen, minne olivat omaisuutensa kätkeneet. Toisaalta kidutetut kantoivat kaunaa niitä vastaan,
jotka olivat kidutuksissa kielineet venäläisille, missä muiden omaisuudet olivat.807
Varsinaista vihaa seurasi nais- ja naapuriviha, mutta näitä tuntuvammin rahvas vihasi venäläisten kätyreitä, vouteja ja pappeja sekä erityisesti olojen rauhoituttua ja
rauhan tultua paosta takaisin kotiseuduilleen palanneita ihmisiä – etenkin herroja.
Oikeastaan paluu rauhanaikaan loi koko yhteiskunnan läpikäyvän vihakulttuurin, jossa riistettiin itsetunto ja ihmisarvo niiltä, joiden oli tuntoaan ja arvoaan
muutoinkin vaikea ylläpitää. Vihattu valtaa pitävä ryhmäkin osallistui heikoimpien
sortamiseen, nujertamiseen ja vihaamiseen käyttökelpoisimmalla tavalla. Se vahvisti loukattua itsetuntoaan ulkoisen menestyksen ja pakkovallan avulla ja erityisesti siten, että se oli kärkkäimpänä vihaamassa ryssien kätyreitä ja morsiamia.808

804 Kesäkäräjät Eurajoki, Lappi, Luvia, Hinnerjoki ja Rauma 4.–12.7.1722 (mm51: 1144–1146, KA).
805 Talvikäräjät Mustasaari 8.1.1722 (ss18–19, KA).
806 Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Oulu ja Muhos 28.–29.8.1717 (rr50: 158–159, KA), kesä- ja
syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 14.–16.9.1719 (rr51: 167–170, 172, 178, KA), kesäkäräjät Ii ja
Pudasjärvi 12.–16.7.1720 (rr52: 241–242, KA).
807 Katso esimerkiksi Forselius, Vetill 4: 11–12 (Virrankoski 1989, s. 21–22).
808 Vertaa Siltala 1994, s. 246, 445.
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Venäjän vallan aika,
mielivalta ja viimeisen
maailmanajan elämänkulku
Tuli, miekka ja häpäisy
Venäjän ajan hallinnon kulmakivinä
Uskollisuudenvalat, armo ja vihan valta
Sodan alkuaikoina oli tunnustettu, että venäläiset olivat manalasta irti päästettyjä
petoja. Suomen valloittaminen oli vahvistanut käsitystä,1 ja miehitysvallan järjestäminen vakiinnutti viimeistään pysyväksi todellisuudeksi sen, että manalan voimat (paha) säätelivät suomalaisten arkea. Näin Venäjän vallan ajan elämänmeno
muodostui rauhanajan maailman irvikuvaksi. Nälkä, pelko, moraalittomuus, pahuus, kateus ja aggressiivisuus, jotka tosin värittivät elämänmenoa myös tavallisina
vuosina, olivat irrottamaton osa venäläisten julistamaa miehitysvaltaa. Säädeltynäkin Venäjän vallan aika miellettiin kaaokseksi, viimeiseksi maailmanajaksi, vainoksi
ja Jumalan vihaksi, mistä vieraan väen eli venäläisten läsnäolo todisti.2
Miehittäjien hallitsemistavassa yhdistyivät toisaalta säälimätön ja kansaa riistävä sotatapa ja toisaalta suomalaiselle hallintotavalle vieras väkivalta;3 miehittäjän
valta oli väkevää sanan kielteisimmässä merkityksessä ja suomalaisten katsannossa
se oli Venäjänmaalle tunnusomaista laittomuutta.4 Kauhun kylväminen, piekseminen, kepeillä hakkaaminen ja ruoskiminen muodostivat venäläisen hallintotavan
ytimen. Näitä täydennettiin kiduttamisilla ja polttamisilla, joihin jopa itsensä tsaarin kerrottiin mielellään osallistuneen.5 Joltisenkin luontevasti venäläisen miehityshallinnon julistuksissa korostettiin kahta puolta: käskyihin ja määräyksiin alistuvien osana oli armo, mutta määräyksiä rikkovia uhkailtiin miekalla ja tulella.
Nämä puolet, armon lupaus ja kuoleman uhka – erityisesti viimeksi mainittu – liitettiin vähäpätöisiltäkin vaikuttaviin päätöksiin. Muutoin julistusten sisällöt jäivät
tuiki tuntemattomiksi, tarkempia selityksiä ei ymmärretty tai niitä ei edes annettu.6

1 Esimerkiksi Aschelinus, Suomen ilo-ääni; Calamnius, Ilolaulu Ylitzen Sen suloisen Woiton; Juslenius,
De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, 116–121). Katso myös Pietilä 1907, s. 174; Sarsila 2003, s. 22–23.
2 Rovastintarkastus Lappi (Tl.) 4.11.1716, 3.3.1718, Maalahti 2.1.1719, Ylistaro 17.1.1719, Vähäkyrö 19.1.
1719, Jokioinen 25.1.1719, Tammela 2.2.1719, Närpiö 1.3.1719, Lappväärtti 3.3.1719, Teuva 5.3.1719, Pöytyä
8.3.1719, Vaasa 30.3.1719, Koivulahti 1.4.1719, Ii 16.8.1719, Hattula 2.4.1720, Hämeenkyrö 27.1.1721
(Lempiäinen 1973, s. 35, 39–40, 49, 67, 80, 93–96, 107, 112–113, 122, 126, 130–131, 134, 142, 143, 147).
3 Vihavainen 2004, s. 414.
4 Katso esimerkiksi Vilkuna A 1956, s. 19–21; Matikainen 2002, s. 10; Eilola 2003, s. 75–77.
5 Lewenhaupt 1921, s. 30.
6 Esimerkiksi kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 136).
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Valtansa miehittäjät vakiinnuttivat uskollisuudenvaloilla. Ne vannottiin ensisijassa kirkossa ja papit määrättiin laatimaan luettelot valan vannoneista. Valan vannottuaan suomalainen sai nauttia tsaarin armosta mutta samalla hänen oli pelättävä vastarinnasta ja niskuroinnista lankeavaa miekaniskua tai tulella korventamista.7 Ensimmäisissä karjalaisille osoitetuissa ja kirkoissa luettaviksi tarkoitetuissa julistuksissa venäläiset lupasivat taata luterilaisille uskonnonvapauden ja suojella
tsaarin alamaisiksi alistuvia. Karjalaiset saivat pitää talonsa ja maansa, käydä kauppaa ja nauttia Ruotsin vallan aikaisista oikeuksistaan. Kansa vapautettiin vieläpä
sotaveroista ja pakko-otoista, mikäli näihin ei ilmenisi suurta tarvetta.8 Tarvetta ilmeni jo syksyllä 1710, jolloin kenraaliluutnantti Stewenin käskystä kerättiin viljaveroa venäläiselle jalkaväelle.9
Itä-Suomessa maaseutuväki pappiensa ohjaamana uskoi silti lupauksiin ja oli
altis vannomaan uskollisuuttaan kuninkaan sijasta tsaarille. Kyllääntyneenä jatkuvaan ja vuosikausia kestäneeseen pakoiluun Liperin kirkkoherra Georg Dannenberg kirjoitti kollegalleen, Kaavin pastori Martin Kiljanderille lokakuussa 1710 katkerasti vanhasta esivallasta ja kehotti alistumaan venäläisten jalkoihin. Entinen esivalta oli jättänyt maan vapaaksi venäläisille: siksi oli rauhan ja turvallisuuden tähden parempi luottaa tsaarin lupaukseen. Myönteistä lupauksessa oli se, että papeille periaatteessa taattiin yhteisöllinen valta myös maallisella puolella. Tsaari oli ilmoittanut, että papisto pitäisi kansan kuuliaisena ja veroa maksavana oikealle suojelijalle eli tsaarin joukoille.10 Valan vannominen ymmärrettiin etenkin pappien
keskuudessa merkitykselliseksi askeleeksi juuri sen tähden, että he olivat aikaisemmin vannoneet uskollisuuttaan kuninkaalle, ja siksikin, että teologeille valat (kirkkolaki) ja vannomiset (synnit) olivat erityisen tähdellisiä. Uskollisuudenvalaa he
pitivät sitovampana ja velvoittavampana kuin rahvas, joka näytti vähät välittävän
siitä, kuka heidän uskollisuuttaan nautti. Kun Viipurissa valtauksen jälkeen papeilta vaadittiin uskollisuudenvaloja tsaarille, papit yrittivät kieltäytyä aktista vedoten
kuninkaalliseen valaansa. Venäläiset upseerit kuitenkin totesivat, mihin valat todellisuudessa velvoittivat: ”Ei sen teitä pitäisi kummeksuttaa. Näin sodassa aina käy,
eikä teiltä muuta edellytetä kuin sitä, että te ette enää pidä yhteyttä viholliseemme.”
Upseerien mukaan vala ei siten suoranaisesti velvoittanut muuhun kuin vanhan
uskollisuudenvalan irtisanomiseen, ja niinpä papit suostuivat aktiin. Upseerien lupaus, ettei pappeja vihollisen muihin töihin pakoteta, kumisi tyhjyyttään: käytännössä valan jälkeen velvollisuus seurasi toistaan.11
Karjalan kansalle osoitetuissa julistuksissa venäläiset olivat vaatineet hyvällä
menestyksellä yhteyksien katkaisemista ruotsalaiseen esivaltaan ja erityisesti tihutöitä tekeviin sisseihin. Pielisjärven pitäjässä papit, kirkkoherra Petrus Herkepaeus,
kappalainen Georg Wallius ja Johannes Porkander vannoivat kirkonmenojen jäl-

7 Esimerkiksi kenraalimajuri Brucen julistus Karjalan asukkaille, Käkisalmi 27.7.1710 (Koskinen
1865, s. 141–142).
8 Kesäkäräjät Sotkamo 12.8.1712, ylimääräiset käräjät Sotkamo 29.12.1712 (rr49: 864–867, 1429–
1438), kesäkäräjät Pielisjärvi 28.5.1722 (gg28: 19–26, KA); Kujala L 1953, s. 129–130; Kenraalimajuri Brucen julistus Karjalan asukkaille, Käkisalmi 27.7.1710 (Koskinen 1865, s. 141–142).
9 Talvikäräjät Uukuniemi 4.2.1725 (gg31: 14–15, KA).
10 Lindeqvist 1919, s. 388; Erviö 1938, s. 208.
11 Gummerus 1913, s. 56–57.
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keen uskollisuudenvalan tsaarille, ja kirkkoherra yllytti kiihotussaarnassa talonpojat samaan. Rahvas saattoi valita joko joutumisen verisen ryöstelyn uhriksi tai alistumisen venäläiselle upseerille, joka oli uhannut lähettää tuhannen miehen joukko-osaston Lieksaan. Moni tuohon mahdollisuuteen tarttui säilyttääkseen henkiriepunsa ja ryhtyi kapinaan, jossa neli–viisisataapäinen talonpoikaisjoukko hyökkäsi ruotsalaista esivaltaa edustaneen viranomaisen ja tämän renkien kimppuun,
valtasi Nurmeksen Hovilan ja pystytti sinne linnoituksen katkaisten omaehtoisesti
ikiaikaiset siteet Ruotsiin. Venäläiset palkitsivat Walliuksen. Hänet nimitettiin Herkepaeuksen jälkeen Pielisjärven kirkkoherraksi.12 Alistuessaan venäläisten valtaan
suomalainen luopui yhteyksistään ruotsalaiseen esivaltaan ja näin ollen ruotsalaiset, kuten sissit, muuttuivat vihollisiksi. Kyse ei ollut ainoastaan puheenparresta,
vaan monin paikoin kansa ymmärsi asian juuri tällä tavalla.13 Esimerkiksi Nousiaisissa Mahala-Mikoksi kutsuttu isäntämies kuului vuonna 1715 seutukunnan napamiehiin, oli uskollinen venäläiselle esivallalle, oli hyvissä väleissä venäläisten kanssa
ja vihasi yli kaiken ruotsalaisia ja ruotsalaisten sissien hyysääjiä. Siksipä vakoilutehtävissä liikkuneen Staffan Löfvingin oli esiinnyttävä epäluuloisen Mikon etäisenä sukulaisena saadakseen yösijan ja ruokaa.14
Venäläinen valta oli aluksi ja monesti pitkään vihan eli sodan valtaa; asetuksia,
julistuksia ja ukaaseja antoivat lähinnä Venäjän armeijan kenraalit sekä tsaarin nimittämät komendantit ja armoa jakoivat suurtsaarillisen majesteetin nimissä miehitetyille alueille sijoitetut postit eli vahdit. Ensikädessä paikallisen aliupseerin eli
vero- ja vahtimestarin suopeudesta riippui, millaista armoa Ruotsin kruunun entiset alamaiset nauttivat, ja viimekädessä komendantti tai jokin muu upseeri vastasi
armon suuruudesta. Kiinnostavasti armo ei ollut pelkästään abstrakti käsite, vaan
se konkretisoitiin: venäläinen valta yritti istuttaa Suomeen lahjuksiin perustuvan
järjestelmän; julistuksissa armo voitiin jopa rinnastaa rahapalkkioon, josta puhuttiin armorahana ja jonka suomalainen sai tehdessään miehittäjälle vanhaa valtaa
vastaan suunnattuja palveluksia. Yhtä kiinnostavaa julistuksissa oli uhan, tulen eli
miekan kollektiivinen luonne. Siinä missä yksittäinen ihminen kieliessään naapuristaan sai armoa mittaavan rahapalkkion, siinä koko kylää peloteltiin venäläisten
luopioksi katsoman kyläläisen teoista: palkan sai nauttia yksin, mutta yhden vastarinnasta kärsivät kaikki.15
Suomi oli valloitettu voittomaa, ja sellaisena sitä käsiteltiin. Voittomaa jaettiin
venäläisille ylimyksille; niinhän sodassa aina kävi. Aleksander Mensikov hallitsi Viipurin, Savonlinnan ja Käkisalmen läänejä sekä amiraali Fjodor (Theodor) Matvejevits Apraksin Turun, Porin, Uudenmaan ja Hämeen läänejä. Virallinen valta jäi
silti muodolliseksi. Todellista valtaa Suomessa piti vuodesta 1713 vuoteen 1717

12 Kesäkäräjät Sotkamo 12.8.1712, ylimääräiset käräjät Sotkamo 29.12.1712 (rr49: 864–867, 1429–1438),
kesäkäräjät Pielisjärvi 28.5.1722 (gg28: 19–26, KA); Kujala L 1953, s. 129–130; Kenraalimajuri Brucen
julistus Karjalan asukkaille, Käkisalmi 27.7.1710 (Koskinen 1865, s. 141–142); Cederberg 1916, s. 44–51.
13 Esimerkiksi syyskäräjät Savitaipale ja Mäntyharju 23.–26.9.1724 (ii33: 135–137, KA), talvikäräjät
Mäntyharju ja Valkeala 12.–15.2.1725, kesäkäräjät Mäntyharju ja Savitaipale 1725 (ii34: 168, 345–
346, KA).
14 Staffan Löfvingin päiväkirja 8.–19.9., 20.9.1715 (Hornborg 1926, s. 109–110, 117).
15 Brigadieri Tatitsevin julistus Karjalan asukkaille, 16.10.1710 (Kivennavan kirkonarkisto, MMA);
sama (Gummerus 1913, s. 54–55); Lindeqvist 1919, s. 412.
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ruhtinas Knes Mihail (Mikael) Mihailovits Golitsyn, joka laati julistuksia ja antoi
ukaaseja koettaen samalla rauhoittaa levotonta rahvasta ja tehden kansasta armeijan ruokkijoita. Hänet muista sotavallan edustajista erotti se, että hän osasi toisin
kuin alemmat sotaherrat ja useimmat kenraalit olla myös armollinen. Tämä tarkoitti ensisijassa sitä, että hän kitki ainakin Turun ympäristöstä pahimmat raakuudet, ja siksi venäläiset upseeritoverit kutsuivat häntä halveksivasti suomalaisten eli
Suomen jumalaksi (Finskij bog). Tosiasia on, että talonpoikaisiin valituksiin Golitsyn, joka oli ihmisrosvona yhtä ahne kuin muut miehittäjät ellei ahneempi, vastasi
väkivallalla, mutta hän saattoi kohdistaa väkivallan myös omiinsa. Napuen taistelun jälkeen mielivallasta vastanneiden joukossa oli muuan upseeri, joka kidutti Vähänkyrön kappalaisen henkihieveriin. Kidutetun papin pitäjäläiset vetivät kelkassa
Vaasaan, missä Golitsynin esikunta majaili. Siellä kappalainen valitti osakseen tulleesta väkivallasta, ja pappia kuullut Golitsyn puolestaan tuomitsi kapteenin ankaraan rangaistukseen, padoskiin eli pamputukseen.16 Kahta vuotta myöhemmin,
toukokuussa 1716 Golitsyn määräsi rosvokapteenin luutnantteineen teloitusosaston eteen. Parivaljakko ammuttiin siksi, että se oli rikkonut tsaarillisen majesteetin
ankaraa kieltoa ryöstäessään papin. Upseereita avustaneet sotamiehet suomittiin
raa’asti. Kiinni miehet olivat jääneet toisen kapteenin ahneuden tähden. Pappi oli
luvannut palkkion ilmiantajalle, ja kapteeni oli tarttunut syöttiin. Palkkion sijasta
hänet kuitenkin tuomittiin samalla kerralla kujanjuoksurangaistukseen, hän kun ei
ollut välittömästi rikoksesta ylimmälle päällystölle ilmoittanut.17 Etelä-Pohjanmaalla joukkoineen 1715 majaillut, raakuudestaan kuuluisa kasakkakenraali Tsekin koetti hänkin kohottaa uskottavuuttaan samalla tavalla. Julistuksessaan hän kehotti väkeä palaamaan metsistä koteihinsa viljelemään eli ruokkimaan miehittäjää
ja korosti, että jatkossa vääryyksiin syyllistyviä ja sellaisesta ilmiannettuja aliupseereita ja sotilaita rangaistaisiin ankarimman mukaan.18
Toisenlaisen – tosin monia suomalaisia miellyttäneen puolensa – Golitsyn oli
näyttänyt suhtautumisessaan suomalaisiin venäläisille sotilaille tyrkyttäytyneisiin
naikkosiin. Ruukinvuokraaja Fingeroos kertoi syksyllä 1715 Staffan Löfvingille,
että tietämän mukaan kaksi suomalaista naista oli käynyt ruhtinaan luona ilmoittaen halustaan tulla kastetuiksi ryssänuskoon. Ruhtinas tiedusteli naisilta, mitä
mieltä he olivat omasta uskonnostaan. Nämä vastasivat pitävänsä venäläistä uskontoa yhtä hyvänä kuin ruotsinuskoa. Ortodokseiksi he halusivatkin kastattaa itsensä
sen tähden, että sitä toivoivat sotilaat, joiden kanssa naiset olivat riiustelleet. Ruhtinas tiedusteli vielä miesten nimiä ja sitä, olivatko miehet aikeissa astua avioliittoon.
Edelliseen kysymykseen ruhtinas sai jonkinmoisen vastauksen mutta jälkimmäiseen tiukan kiellon. Viimeksi mainittu väite tuntui epäilyttävältä, joten ruhtinas
huomautti, että elleivät naiset puhuneet totta, heitä rangaistaisiin. Nämä pysyivät
sanojensa takana, jolloin ruhtinas lupasi heille kasteen, ohjasi heidät kaakinpuulle
ja antoi siinä paikassa ruoskia heidät ja karkotti heidät sen jälkeen kaupungistaan.19

16 Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet i Österbotn (ÅT 1776: 13); Luukko (toim.) 1946,
s. 116–117; Lindeqvist 1919, s. 420, 469, 471, 473.
17 Hainari–Grotenfelt 1922, s. 659.
18 Kenraalimajuri Tsekinin julistus Laihian asukkaille 1715 (Koskinen 1865, s. 374–375).
19 Staffan Löfvingin päiväkirja 11.9.1715 (Hornborg 1926, s. 110–111).
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Tuli ja miekka julistuksissa
Venäläisten upseerien katsannossa oli vain kahdenlaisia ihmisiä: ne, jotka alistuivat
palvelemaan miehittäjiä ja joille luvattiin armoa, ja ne, jotka eivät venäläisten vaatimuksiin taipuneet ja joiden arvioitiin olevan Ruotsin sisseille myötämielisiä. Viimeksi mainittuja pidettiin vihollisina ja heihin kohdistettiin siksi tulen ja miekan
rangaistus ilman minkäänlaista armoa.20 Armottomuus ja armo olivat häilyviä ja
miehittäjän mielivaltaan perustuvia käsitteitä; armo sattui harvemman kohdalle,
sillä Venäjän armeija tapasi rangaista kollektiivisesti kaikkia, jolloin tsaarille uskollisetkin osuivat miekan eteen tai ainakin heidän talonsa paloivat rovioina.
Julistuksillaan (mm. Bruce 1710, Apraksin 1712, Golitsyn 1713–1714, Bruce ja
Tsekin 1714–1715) venäläiset pyrkivät lamauttamaan mahdollisen talonpoikaisen
vastarinnan. He lupasivat Suomen asukkaille hengen ja omaisuuden turvaa, mikäli
nämä pysyisivät rauhallisina aloillaan. Toisinaan julistuksissa luvattiin jopa uskollisuudenvalan antaville suojeluskirjeitä, joiden kantajalle periaatteessa taattiin koskemattomuus. Roman (Robert) Brucen pohjoispohjalaisille jättämä universaali
tunnistettiin Golitsynin hämäläisille antaman julistuksen kopioksi. Se annettiin
muutamille talonpojille levitettäväksi ja siinä luvattiin ihanasti, ettei kansalla ollut
pelkoa tsaarin armeijasta ja että kansa sai viljellä ja hankkia elantonsa, kuten Ruotsin hallinnon aikana tapana oli ollut, mikäli se maksaisi säädetyn paloveron. Vuonna 1713 Golitsyn määräsi samanlaisen paloveron ja kehotti metsiin paenneita palaamaan koteihinsa, tuomaan tavaroitaan kaupan Venäjän armeijalle ja lupasi lisäksi kirjoittaa suojeluskirjeitä, jotka takasivat armon.21 Golitsynin mainitsema kaupankäynti muuntui armeijan kaupaksi, jolla ei liiemmin ollut tekemistä sopuisan
tavaran- ja rahanvaihdon kanssa. Ulvilassa helluntain vastaisena yönä 1714 venäläiset sotilaat tunkeutuivat Juho Matinpoika Sippolan taloon trokaamaan viinaa.
Sitä Sippolasta ei löytynyt, joten venäläiset pieksivät isännän pahanpäiväisesti.22
Leppävirralla muuan kornetti ehdotti starosti Pietari Kämäräiselle, että tämä hakisi
lähiseudulta rahvasta myymään kornetille rautaa. Kämäräinen tulkitsi ehdotuksen
käskyksi ja muisti, että Venni Hovinen oli kehuskellut valmistaneensa jonkin verran rautaa. Niinpä Kämäräinen suunnisti Hoviselle, otti rautaerän ja vei sen myytäväksi, mutta maksua kornetti ei raudasta kuitenkaan antanut.23
Venäläisellä esivallalla oli alkuun vaikeuksia uskottavuutensa kanssa. Toisaalta
epäuskottavuus johti juurensa siihen, että miehittäjät pyörsivät päätöksiään tuon
tuosta; yleisesti puhuttiin venäläisen sanasta, joka ei merkinnyt mitään toisin kuin
suomalaisen tai ruotsalaisen pitävä lupaus.24 Tämä puoli oli käynyt ilmi useissa
yhteyksissä ja erityisesti silloin, kun venäläiset olivat vallanneet jonkin itäisistä linnoituksista. Puolustajille oli luvattu vapaa kulku toiseen linnoitukseen,25 vapaa pa-

20 Kenraaliluutnantti Robert Brucen julistus maan asukkaille, Kokkola 15.11.1714 (Koskinen 1865, s.
372–373).
21 Katso esimerkiksi Matikainen 2002, s. 159–160.
22 Ylimääräiset käräjät Ulvila ja Merikarvia 11.–13.7.1719 (mm50: 19, KA); Lehtinen 1967, s. 294–
295.
23 Talvikäräjät Leppävirta 5.–8.2.1722 (oo25: 70–72, KA).
24 Esimerkiksi Kuvaja 1999, s. 105.
25 Esimerkiksi Thomas Wesslingin kertomus, 15.3.1703; Fryxell 1856, s. 22.
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luu kotiseudulleen tai mahdollisuus liittyä Venäjän armeijaan. Viimeksi mainittuja
oli luvattu myös Viipurin linnoituksen varusväelle ja nostoväelle, mutta nostomiehistä monet vangittiin ja surmattiin ja Venäjän armeijaan liittyneet sotilaat taasen
marssitettiin sotavankeina Venäjälle.26
Meno ei sittemmin muuttunut paremmaksi. Päinvastoin poikkeuksetta julistusta seurasi muutaman viikon tai kuukauden kuluttua hirvittävä hävityskäsky.
Apraksinin antaman julistuksen jälkeen tsaari määräsi, että joukkojen oli tuhottava
Lappeenrannan ja Kouvolan välistä tietä 40 virstan matkalta, mikä käytännössä
tarkoitti tienvarsikylien ja -talojen tuhoamista maan tasalle. Hävityskäskyä toteutettiin niin hyvin, että Viipurin ympäristön aikaisempien tuhoamisten ja tuolloin
tehtyjen polttamisten jälkeen Karjalan puoli oli lähes yhtä kurjassa tilassa kuin
Pohjanmaa sinne kohdistettujen hävitysretkien jälkeen.27 Lisäksi sikäläiset nuoret
miehet ja naiset sekä karja oli tuotava Venäjälle. Golitsynin julistusta seurasi EteläPohjanmaan hävitys,28 ja pohjoispohjalaisille 1714 ja 1715 luvattu kotirauha paloveroa ja uudelle hallitsijalle vaadittua uskollisuutta vastaan tulkittiin lähinnä oikeutukseksi polttaa kokonaisia kyliä ja murhata ihmisiä.29 Pyhäjokiset olivat tulleet
siihen tulokseen, että he eivät vihollisen paloverosta omillaan suoriutuisi, joten he
lainasivat raahelaiselta Johan Axeenilta puuttuvat 125 karoliinia. Talokas Pyy lähti
viemään verorahoja venäläisille, mutta perille hän ei rahoineen päässyt. Siksi vihollinen toteutti uhkauksensa, poltti ja tappoi kahden vuoden ajan niin, että ani harva
selvisi hengissä.30 Roman Brucen antaman julistuksen jälkeisiä tapahtumia selvitti
pappi Jacob Carlqvist. Hänen mukaansa kenraalimajuri Bruce ”piti sanansa kuin
ryssä”: kun palovero oli korjattu, alkoi murhaaminen.31
Yhtäältä havainnot sisseistä katsottiin velvoittavan ja oikeuttavan laajoihin
ryöstöihin ja tuhoamisiin. Asikkalassa 1715 vieraili kutsumatta sissejä, minkä perusteella miehittäjät lähettivät rangaistusosaston tekemään raakaa työtään. Vesivehmaalla lautamies Lauri Jaakonpoika sekä naapuritalojen isännät Antti Tuomaanpoika, Simo Vähävikilä, Erkki Alala, Matti Hämmöinen, Matti Rukala, Kalle
Abels, Tuomas Pietilä ja Heikki Mestilä perheineen rosvottiin puille paljaille julmasti kohdellen, piiskaten ja venäläiseen tapaan kiduttaen niin, että enimmät menettivät loppuiäkseen terveytensä.32 Tuohon aikaan sissit olivat ongelmana juuri
Hämeen ja Savon rajaseuduilla. Sissitoiminnan takia rakuunoista ja kasakoista
koottu komppania kävi polttamassa Iitin Lyöttilän kylän tuhkaksi.33 Lahdessa sis-

26 Neovius 1890–1891, s. 245; Hornborg 1942, s. 215.
27 Toivanen 1979, s. 329.
28 Ote Jacob Carlqvistin kirjeestä piispa Gezeliukselle 6.6.1715 (Simolin 1912, s. 260–261); Lindeqvist
1919, s. 332, 409–411; kenraaliluutnantti Brucen julistus maan asukkaille, Kokkola 15.11.1714
(Koskinen 1865, s. 372–373). Vertaa Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet i Österbotn
(ÅT 1776: 13).
29 Forselius, Vetill, 4: 6–7 (Virrankoski 1989, s. 21); Falander–Reinius, Strödde underrättelser om
tilståndet i Österbottn (ÅT 1791: 32).
30 Talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722 (rr54: 287, 295, KA).
31 Ote Jacob Carlqvistin kirjeestä piispa Gezeliukselle 6.6.1715 (Simolin 1912, s. 260–261).
32 Syyskäräjät Asikkala 30.10.–4.11.1725 (ee16: 121–122, KA). Samankaltaiseen toimintaan viittasivat
Kerimäellä Pesolan Matti Muhosen ja nuoren Juho Juhonpoika Luostarin murhat maaliskuussa ja
marraskuussa 1715. Haudattujen luettelot Kerimäki 13.3., 6.11.1715.
33 Syyskäräjät Nastola ja Iitti 8.–12.11.1725 (ee16: 165–166, KA).
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sien käyntiä seurasi venäläistyylinen tutkinta. Kapteenin johtamat venäläiset tappoivat, ryöstivät ja kiduttamalla puristivat tunnustuksia, joiden jälkeen kaksi sissiä
jäi kiinni ja murhattiin.34 – Toisaalta vainolaisen uhkaamien pitäjien asukkaat tunsivat julistukset siksi hyvin, että he yrittivät saada aikaisemmat julistukset koskemaan itseäänkin. Niinpä esimerkiksi talvella 1714 Limingan, Oulun ja Hailuodon
pitäjät laativat venäläisille anomuksia, joissa armon eli kotirauhan vastineeksi tarjottiin veroja, joiden suuruudesta tsaarillinen majesteetti saisi päättää.35
Ruhtinas Golitsynin Vähänkyrön kappalaiselle, Jacob Mulloviukselle maaliskuussa 1714 antama ja tsaari Pietari I:n nimissä laadittu julistus poikkesi kaikista
varhemmista universaaleista. Se oli diplomaattinen häväistyskirjoitus, joka muistutti venäläisten ja ruotsalaisten hallitsijoiden vuosisatoja käymää vuoropuhelua ja
jossa mustamaalaaminen ja luonteenpiirteiseen vetoaminen olivat keskeisessä asemassa. Sen piesty Mullovius luki seurakunnalleen Marianilmestymisen päivänä.
Universaalissa, jossa tarjottiin rauhaa, sota ja verenvuodatus sysäistiin kokonaan itsepäisen ja kunniankipeän Kaarle-kuninkaan kontolle. Kirjoituksen mukaan Kaarle lietsoi sotaa ja Pietari rakasti rauhaa ja tarkoitti hyvää. Rauhan toteutuminen
edellytti kuitenkin Ruotsin alamaisilta korkeimmasta alimpaan asukkaaseen alistumista tsaarille. Mikäli venäläiset kohtaisivat Ruotsin valtakunnassa epäjärjestystä,
saisivat vastustajat ottaa opikseen sekä pyytää uppiniskaisuuttaan anteeksi Jumalan
ja kunniallisen maailman edessä. Miehittäjän armo ja suojelu oli ansaittava alistumisella. Tavallista julistuksessa oli vain se, että siinä vaadittiin aseiden laskemista ja
viitattiin yleisesti armottomaan kostoon.36
Koska alistunutkaan ei saanut armoa, koska venäläiset eivät pitäneet lupauksiaan ja koska armeijan huolto kärsi siitä, että ihmiset pakoilivat metsissä maitaan
viljelemättä, venäläisten oli muutettava politiikkaansa ja suhtautumistaan rahvaaseen. Kuvaavaa on, että Hämeenlinnan komendantti Sasetskin lähettämien majuri
Martakovin ja kapteeni Jelaginin johtamien komppanioiden ilmestyminen hämäläisiin kyliin 1715 merkitsi sitä, että väki pakeni odotettavissa olevan väkivallan
aallon tieltä suinpäin itäisiin erämaihin.37 Venäjän vallan lopullinen sinetöiminen
ja Ruotsin vallan päättymisen vahvistaminen vaati julistusten muodon muuttamista ja sotavallan lakkauttamista.
Savolaisille ja pohjalaisille kesällä 1717 luetut julistukset vastasivat karjalaisille
kesällä 1710 annettuja julistuksia sikäli, että ne muodollisesti päättivät sotaherrojen väkivaltaisimman mielivallan. Niissä todettiin, että raaka sotatila oli syössyt
maakunnan sekasortoon ja rappioon syntien, vääryyksien ja väkivallan takia. Tsaari oli armahtanut voittomaitaan siten, että vastedes niitä hallittaisiin vanhojen säädösten ja Ruotsin lakien mukaan. Tämä kuitenkin edellytti sitä, että väki palaisi
erämaista viljelemään talojaan ja maksamaan verojaan. Aikaisempien julistusten
tavoin lupaus kotirauhasta sisälsi myös ankaran vaatimuksen. Kaikkien oli palattava viljelemään: niskuroijia ja pakoilijoita uhattiin maan, omaisuuden ja hengen

34 Syyskäräjät Hollola ja Tennilä 13.–18.11.1725 (ee16: 169, KA).
35 Lindeqvist 1919, s. 400–401.
36 Venäläinen julistus, jonka Vähänkyrön kappalainen luki seurakunnalleen 20.3.1714 (Koskinen
1865, s. 348–350).
37 Syyskäräjät Iitti, Nastola ja Orimattila 25.–29.10.1726 (ee18: 294, KA).
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menettämisellä.38 Ankaranakin julistus tuntui pohjalaisista armahdukselta päättäessään mielettömän sotaherrojen vallan. Muuttunut asennoituminen ja tsaarin
armahdus merkitsivät sitä, että julistuksilla ja siviilihallinnon järjestämisellä vakiinnutettiin Venäjän valta lopullisesti myös Pohjanmaalla.39
Koko Suomea koskevat ja maakunnalliset julistukset palvelivat ensisijassa armeijan pohjatonta nälkää. Ihmiset houkuteltiin metsistä koteihinsa lupaamalla kotirauhaa ja ihmiset pakotettiin pois erämaista uhkamaalla kuolemanrangaistuksilla.40 Osuvasti pakkoa kuvasti maaherra Douglasin uusmaalaisille – lähinnä Pohjan
pitäjän asukkaille – vuonna 1720 antama ukaasi, joka nojasi itsensä tsaarin päätöksiin. Noilla seuduilla oli tuhansia sotilaita, jotka tietysti piinasivat väkeä. Aikaisemmat levottomuudet kokenut rahvas pakeni metsiin jättäen talonsa tyhjilleen ja sotilaat siten vaille muonitusta. Niinpä Douglas totesi, että vastedes kaikkia metsissä
lymyilijöitä kohdeltaisiin kuin sissejä (entisenä Ruotsin armeijan upseerina ja
ruotsalaisena kreivinä Douglas käytti sisseistä hyvin tuntemaansa käsitettä ’snapphane’, joka viittasi Skoonen kapinallisiin talonpoikiin) sekä karkurisotilaita ja -renkejä. Rangaistus olisi ankara ja – kuten Douglas asian tiivisti – lymyilijän henki,
kunnia, talo ja omaisuus olisivat kovin löyhässä.41 Saattoipa julistuksissa, kuten
amiraali Apraksinin lokakuussa 1716 antamassa, miehittäjä lupailla peräti lievennyksiä sotaveroihin ja kehottaa vääryyksistä ja väkivallasta kärsineet pelotta kääntymään valituksineen korkeimman esivallan puoleen; vääryyksistä luvattiin rangaista venäläiseen tapaan – ankarasti.42 Ukaasi oli suomalaisille suopea ja moni
vääryyksiä kärsinyt kääntyi ruhtinas Golitsynin puoleen, mutta enimmät silti katsoivat moisen turhaksi, he kun eivät osanneet venäjää.43 Vuonna 1717 Venäjän vallan lopullisesti vakiinnuttaneissa julistuksissa palautettiin Ruotsin laki ja tavat,
mutta samalla periaatteessa mainittiin valloitusarmeijan väkivalta ja julmuus oikeutetuiksi. Syntiset olivat niistä nyttemmin kyllin kärsineet, ja siksi upseeriston
mielivaltaa voitiin kaventaa. Muutos oli ilmeisen selvä, joskin suhteellinen; väki
katsoi, että vuosi 1717 oli taitekohta, sillä tuolloin ihmiset uskalsivat jälleen asettua
aloilleen ja alkoivat elää jotenkuten normaalia elämää.44 Julistuksista ja mielivallan
kitkemisestä huolimatta suomalaiset elivät yhä edelleen viimeistä maailmanaikaa,45 viheliäisiä aikoja46 eli rauhattomuuden aikaa.47

38 Kesäkäräjät Ruokolahti ja Jääski 26.7.1723, Savon ja Kymenkaranon läänintilit vuodelta 1723
(8771A: 2183–2185, KA); Gustaf Douglasin julistus, Turku 17.6.1717, Otto Johan Tiesenhausenin
julistus, Vaasa 5.7.1717 (SHS ptk XV, s. 57–60); Alanen AJ 1948, s. 156–157.
39 Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet i Österbotn (ÅT Åbo 1776: 15).
40 Esimerkiksi kenraaliluutnantti Robert Brucen julistus maan asukkaille, Kokkola 15.11.1714:
kenraalimajuri Tsekinin julistus Laihian asukkaille, 1715 (Koskinen 1865, s. 372–375); talvikäräjät
Karkku ja Mouhijärvi 29.9.–1.2.1723 (nn32: 23, KA).
41 Douglasin tsaarillinen plakaatti 30.6. ja 12.7.1720 (7080: 415–417, KA).
42 Lindeqvist 1919, s. 412.
43 Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Urjala 2.–4.12.1723 (nn32: 473–490, KA).
44 Talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722 (rr54: 295–297, KA).
45 Koskenvesa 1968, s. 73–74; Koskenvesa 1978, s. 246, 249–251.
46 Petrus Serlachius Viipurin eli Porvoon hiippakunnan papistolle, elokuussa 1718 (Laukaan
seurakunnan arkisto, piispan- ja rovastintarkastusten pöytäkirjat, JyMA).
47 Ylimääräiset käräjät Lohtaja 14.2.1719 (C3a1, VMA); ylimääräiset käräjät Pietarsaari 16.–18.2.1719
(C4a1,VMA).
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Sotilaiden miehitysvallanaikaisia tapoja julistukset eivät lakkauttaneet. Päinvastoin siellä, missä kerättiin provianttia eli muonaa armeijalle tai valittiin miehiä ropottitöihin Viipuriin, Käkisalmeen tai Pietariin, suomalaisten verottajien mukana
kulki useimmiten sotilas tai useampi. Näillä oli sitten todellinen päätäntävalta ja
monesti he myös vastasivat kurituksesta, eikä kuritus suinkaan päättynyt työkohteessa.48 Väkivallan ja surkeiden työolosuhteiden takia moni koetti välttää pakkotöitä. Piileskely ei ollut kelvollinen keino, sillä lymyilijän sijaan pitäjäläisten ja kyläläisten oli lähetettävä toinen työmies. Pyhtääläinen renki keksi toisen tavan. Hänet
oli komennettu talvella 1721 pakkotöihin isäntänsä hevosmieheksi. Matka viivästyi
ja hevostyö estyi, kun renki tempaisi hevosen kirveellä hengiltä kesken matkanteon.49 Iisalmessa lautamies Lauri Lappalainen lähetti veljenpoikansa ropottityöhön – lähinnä valvomaan, että samoihin töihin määrätty hevonen palaisi takaisin.
Maantiellä veljenpoika hevosineen kohtasi starosti Hemmo Väisäsen, jonka seurassa oli venäläinen sotilas. Viimeksi mainitun mielestä veljenpoika ei täyttänyt työmiehen mittaa. Sotilaan esittämä toteamus ja sitä seurannut vaatimus olivat siksi
jyrkkiä ja ehdottomia, että poika vaihdettiin oitis Hyrkäksen talon ainoaan mieheen. Tuloksena oli, että Lappalainen menetti hevosena ja Hyrkäs ainoan miehentöihin kykenevän asukkaansa.50
Kaiken lisäksi varsinaisten veronkantajien, voutien, nimismiesten ja alempien
viranomaisten avuksi tarjottiin edelleen suurempia sotilasosastoja.51 Tällöin venäläinen esivalta puhui veron sijasta ryöstöstä. Vaikka julistuksilla sotatoimet päätettiin, sotilasmahtia käytettiin hyväksi ja juuri säälimättömälle sotatavalle ominaisesti. Vuonna 1719 kerättiin muonaveroa Uudessakaupungissa järjestettävää rauhanneuvottelua varten. Lempäälässä veroja kokosivat jahtivouti Juho Yrjönpoika,
Aimalan Kaapo Matinpoika ja venäläinen rakuuna, jonka puheesta tai aikomuksista kukaan ei käsittänyt mitään. Kuokkalassa joukko etsi vaadittavia elintarvikkeita,
ja Heikki Ristonpojan isännöimästä talosta verottajat saivat lampaan ja voita. Sen
jälkeen Juho ja Kaapo jatkoivat naapuritaloihin venäläisen jäädessä Heikin pirttiin.
Siellä mies hakkasi raskaana olevaa emäntää, Kaisa Arvintytärtä vatsaan niin, että
raskaus meni kesken, ja jatkoi sitten pahoinpitelemistä ja hakkaamista muissa taloissa.52 Itse asiassa kansa ymmärsi asian niin, että verottaessaan venäläiset tapasivat aina vähän hutkia.53 Mutta verottaminen muuttuikin tarvittaessa väkivaltaiseksi sotarosvoukseksi ja sellaiseksi sitä jopa venäläisen siviilihallinnon viranomaiset
kutsuivat. Rahvaan näkemyksen mukaan ryöstö vastasi paloverojen korjaamista ja
oli käyttökelpoinen uhkailussa. Käsitteenä ryöstö oli siksi hyvin iskostunut kansan
mieleen, että siviilihallinnon viranomaiset saattoivat nopeuttaa maaverojen ja ulosottojen suorittamista pelottelemalla paikallisviranomaisia ja kansaa, että mikäli ve-

48 Esimerkiksi talvikäräjät Leppävirta 5.–8.2.1722, talvikäräjät Puumala 14.–15.3.1722, kesäkäräjät
Puumala 17.–20.7.1722 (oo25: 60–61, 68–70, 237–238, 429–430, KA), syyskäräjät Ruokolahti ja
Kerimäki 11.–14.11.1723 (oo26: 612, KA).
49 Kesäkäräjät Pyhtää, Lapinjärvi ja Kymi 10.5.1722 (ii30: 48, KA).
50 Talvikäräjät Iisalmi 24.2.1724 (gg30: 36–37, KA).
51 Esimerkiksi laamanninoikeus Sääksmäen ylinen ja alinen kihlakunta 16.–17.2.1725 (öö20: 145–
150, KA).
52 Talvikäräjät Vesilahti ja Lempäälä 9.–12.2.1722 (nn31: 14–15, KA).
53 Esimerkiksi Suvanto 1954, s. 152.
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roja ei määräaikaan koottaisi, päästettäisiin Venäjän armeijan vero-osastot irti ja
kerättäisiin verot kaikkiin kohdistuvalla ryöstöllä.54
Upseerit harjoittivat harkinnanvaraista mielivaltaa myös tuomareina – itse
asiassa Golitsynin tehtäviin kuului vuoteen 1717 saakka oikeudenhoito komendanttien ja valitsemiensa pappien ja virkamiesten avustuksella. Valloituskaudella
upseerit, erityisesti komendantit, olivat laki ja järjestys – ja tuomiot sen mukaisia
eli sattumanvaraisia ja ankaria.55 Lapualla hirtettiin 1716 muuan naarasluomalainen mies eikä kukaan tiennyt minkä tähden.56 Kruunupyyssä kesällä 1715 oli alettu epäillä, että muuan mylläri oli joko itse tai jonkun muun avulla noitunut erään
vaimoihmisen. Merkit noituuden käyttämisestä olivat siksi selviä, että kärsinyt osapuoli oli aikeissa valittaa mylläristä venäläiselle esivallalle. Mylläri kuitenkin lahjoi
naisen ja tämän aviopuolison tarjoamalla heille 30 kuparitaalaria rahaa ja 60 kuparitaalarin edestä kangastavaraa, jotta he pitäisivät suunsa kiinni. Lahjomiseen mylläri ryhtyi kuultuaan, että vainolaisen oikeus oli väkivaltainen, piinasi ja pamputti
alituiseen.57
Venäläinen valta tunnettiin niin ankaraksi ja julmaksi, että täkäläiset miehitysvallan alaiset ihmiset uhkailivat toisiaan ilmiannoin. Isonkyrön Topparlan Lauri
Heikinpoika piti pihdeissään ja alinomaisessa pelossa uusikaarlepyyläistä Gustaf
Johanssonia ja tämän tovereita keväästä 1717 lähtien aina miehityskauden loppuun saakka uhkaamalla ilmiantaa heidät venäläisten murhaamisesta metsissä.58
Armeijan mielivaltaa käytettiin hyväksi sekä koston välineenä että pönkittämään
omaa asemaa. Toiset menivät uhkailua pidemmälle. Kostosta oli kyse Järviseudulla.
Savonkylän Paavo Iisakinpoika ei tyytynyt pelkkään uhkailuun vaan kosti sukulaismiehilleen, jotka olivat Paavon viljat osin paljastaneet viholliselle ja osin syöneet
itse. Hän meni venäläisten luokse ja kertoi, että sukulaismiehet olivat sissejä. Venäläiset palasivat Savonkylään, pieksivät jo aikaisemmin kiduttamansa nuoren miehen ja veivät suurimman osan tämän metsästysaseista.59 Omaa asemaansa vahvisti
jo muutoinkin läntisellä Uudellamaalla todelliseksi vallanpitäjäksi noussut Kirkkonummen kirkkoherra Johan Drysenius. Hän palveli auliisti venäläistä esivaltaa ja
ilmiantoi Hannu Matinpoika -nimisen mahtitalonpojan läntisen Uudenmaan komendanttina olleelle eversti Stockille väittäen, että mies vehkeili sissien kanssa ja
jätti veronsa maksamatta. Mies pidätettiin everstin suureksi iloksi – olihan hänen
haaviinsa jäänyt iso ja paljon venäläisissä pelkoa herättänyt kala – ja komendantin
residenssissä suomea taitanut kapteeni naureskeli Hannulle, että ”Skelmi, Hunsvotti! Pitkä pastori sinun päälles kanteli.”60 Venäläisten katsannossa Hannu oli
katala kelmi ja vihollinen, mutta pappi sen sijaan oli kätyrien irvikuva.

54
55
56
57

Esimerkiksi Lindeqvist 1919, s. 513–514.
Lindeqvist 1919, s. 593.
Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 115, KA).
Syyskäräjät Kruunupyy 12.–13.9.1722 (rr54: 762–768, KA). Katso myös Forselius, Vetill, 4: 10
(Virrankoski 1989, s. 21).
58 Syyskäräjät Isokyrö 27.11.1721 (ss35: 95, KA).
59 Talvikäräjät Pietarsaari 22.2.1723 (ss37: 204–205, KA).
60 Syyskäräjät Karjaa 9.–14.11.1722 (ll30, KA); Neovius 1911a, s. 25–26; Rein 1944, s. 227; Ylikangas
1973, s. 363–365.
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Erityisesti venäläisiä raivostuttivat vuosina 1716 ja 1717 Länsipohjaan pakoa
yrittäneet. Gabriel Peldan jäi vihollisten käsiin tammikuussa 1717. Hänet pakotettiin Venäjän vallan vankina pakkotyöhön virkamieheksi Pohjanmaan läänisihteerinä.61 Venäläisten kenttäorjuudesta paenneet Mullolan leskiemännän kaksi tytärtä
jäivät etsijänsä käsiin, koska vuonna 1721 ruoskittu ja piiskattu Ojanperän Heikki
Jaakonpoika ryhtyi juudakseksi ja kävi ilmiantamassa kaksikon Vaasan komendantti Ivan Albedyllille. Tämä lähetti Heikin, kyytirättäri Tuomas Jaakonpojan ja
seitsemän rakuunaansa Mullolaan, missä joukkio pieksi leskivaimoa ja nuorta
isäntää hyvän toista päivää, kunnes nämä paljastivat tyttöjen piilopaikan. Tytöt pidätettiin ja vietiin Vaasan komendantille. Komendantti lupasi vapauttaa heidät,
mikäli leskivaimo maksaisi heistä 30 ruplaa eli 280 kuparitaalaria. Nainen onnistui
kokoamaan summan ja kykeni lunastamaan tyttärensä vapaiksi.62 Armo mitattiin
yhä rahassa, vaikka olot olivat rauhoittuneet ja rauha häämötti – ehkä juuri sen
tähden.
Useimmassa tapauksessa – karkaamiset tosin olivat verraten harvinaisia – rengin tai piian omistaja kärsi kaksinkertaisen vahingon. Se lienee ollut pääsyynä siihen, että Turun kenraalikuvernementin kirkoissa luettiin silloin tällöin etsintäkuulutuksia, joissa rahvasta kehotettiin pidättämään karkulaisia. Etsintäkuulutuksissa
oli tarkat tiedot karkulaisten iästä, hiusten väristä ja mallista, ruumiinrakenteesta,
vaatetuksesta, aikaisemmasta kotipaikasta ja mahdollisista erikoistuntomerkeistä.
Syksyllä 1718 maaherra Douglas lähetti Urjalan vouti Jacob Helsingille kirjeen, jossa hän kertoi toisen krenatöörirykmentin kapteeni Kopteffin 13-vuotiaan Marja
Tuomaantytär -nimisen pikkupiian paenneen Urjalasta sinisessä ja punaisin hihankääntein varustetussa puserossa ja harmaassa jakussa sekä isäntänsä 40 ruplaa mukanaan. Vastaavasti kreivi Douglas tiedotti toukokuussa 1719 Pohjanmaan laamanni Schmiedefeltiä heti, kun oli saanut tietää, että Jegor Satseriginin kaksi renkipoikaa oli paennut maaliskuussa isäntänsä 56 ruplaa muassaan. Pojista vanhempi, Simo oli 18-vuotias ja kotoisin Pyhäjoelta, ja nuorempi Jonas Johansson Kajaanista.
Pohjanmaan poikien oletettiin yrittävän pohjoiseen.63
Komendantit ja laamannit sovelsivat venäläistä järjestystä antamissaan asetuksissa. Niinpä Viipurin komendantti uhkasi taipalsaarelaisia sillä, että hän päästäsi
kasakkansa rosvoamaan ja hävittämään pitäjän, mikäli sikäläiset eivät veroja täysimääräisinä venäläiselle esivallalle toimita. Hämeessä ja Porvoossa laamanni Bernhard Johan Tiesenhausen uhkaili vastahakoisia veronmaksajia kuolemanrangaistuksella. Hänen mukaansa rangaistus pantaisiin täytäntöön kaiken kansan nähden.
Lisäksi Tiesenhausen muistutti veroista vastannutta voutia siitä, että tämä oli virassaan tsaarin uskollinen palvelija ja mikäli asiat eivät sujuisi toivotulla tavalla, häntä
rangaistaisiin tsaarin petturina, jolloin rangaistus ulottuisi myös voudin perheenjäseniin.64 Pohjanmaan laamanni Christian Joakim Schmiedefelt puolestaan kielsi
tulella ja miekalla eli elämän ja omaisuuden menettämisellä purjehduksen Meren-

61 Peldan, Lefwernes-Beskrifning (ÅT 1792: 45); Luukko (toim.) 1946, s. 214–215.
62 Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 300–305, KA).
63 Maaherra Douglas vouti Jacob Helsingille, Turku 26.9.1718, Douglas laamanni Schmiedefeltille;
Turku 12.5.1719 (7080: 75, 245, KA).
64 Lindeqvist 1919, s. 512.
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kurkun ylitse. Päätös oli kerrassaan vaikea ja sitä oli uhmattava, koska Pohjanmaalla oli huutava pula suolasta. Venäläiset sotilaat koettivatkin rikastua suolakaupalla
myydessään suolaa lusikoittain, mutta kun rahaa ei ollut eikä tavarakaan kelvannut, oli lähdettävä Ruotsiin suolan hakuun. Useampi matkaaja jäi kiinni, tuomittiin kuolemaan ja harva näistä sai armon. Armollisena pidettiin sitä, että tuli tapetuksi ilman kidutuksia.65 Luvatta liikkuminen meren ylitse oli ja pysyi ankarasti
kiellettynä myös muualla Suomessa, mutta purjehtimiseen saattoi saada passin,
kun sitä venäläiselle esivallalle vakuuttavasti perusteli. Tästä huolimatta Tukholmassa käytiin luvatta ja jäätiin kiinni. Kiinni jääminen taasen merkitsi joutumista
kuvernementtiin eli kreivi Douglasin julmaan käsittelyyn.66 Akaalainen talonpoika
Elias Jesperinpoika piileskeli kokonaisen vuoden erämaissa, koska hänen poikansa
oli matkustanut luvatta Ruotsiin ja venäläiset saivat asian tietoonsa. Elias säästyi
pahoinpitelyltä, mutta talo maineen tuhottiin.67 Kemiöläisen talonpojan Tukholman reissu vuonna 1720 päättyi onnettomammin. Mies pidätettiin, tuomittiin ja
hän virui Turun linnan tyrmässä mikkelinpäivään 1721 saakka, jolloin kaupunkien
kasarmit tyhjennettiin Venäjän armeijan joukoista.68
Pohjanmaan laamanni Stackelberg oli puolestaan laadituttanut määräyksen,
jonka mukaan venäläisten käsistä eli pakkotöistä karanneita auttavat ja piilottelevat olivat liikkeellä henkensä kaupalla: karkulaisia hyysäävät tuomittaisiin ilman
pienintäkään armoa välittömästi kuolemaan. Määräys uskottiin ryssänvouti Backmanin haltuun ja sitä luettiin jumalanpalveluksen yhteydessä lähes joka sunnuntai.
Kapteeni Rukinin Pyhäjoen Porkkalan kylän Hatusen talosta rengikseen sieppaama
Heikki Matinpoika yritti paeta keväällä 1720 Vaasasta, minne Rukin oli komennettu. Karkumatkallaan Heikki päätyi Laihialla Mannilan taloon. Siellä hän pyysi leipäpalasta selittäen olevansa karkulainen. Kertomuksesta isäntä Kreu Mannila säikähti pahanpäiväisesti. Hän muisti hyvin muiden pitäjäläisten tavoin, että edellisvuonna Korsholmassa oli pidetty vankeina kahta nimismiestä ja kolmea pappia
kahdeksan kuukauden ajan ja että samaiset miehet oli viety Vaasan torille, jossa
rahvaalle oli pidetty julkinen esitys siitä, miten käy karkulaisia avustaneille ja niille,
jotka eivät välittömästi karkulaisista venäläistä esivaltaa tiedottaneet. Hän lähetti
viestin nimismies Anders Widbäckille. Widbäck tiesi, miten oli toimittava, ja paljasti asiantilan välittömästi Rukinille. Tämä lähetti partion noutamaan Heikin ja
pieksi hänet sittemmin Vaasassa pahasti.69
Vuonna 1720 Pietarsaaren vouti Gustaf Nohrman välitti Uudenkaarlepyyn nimismiehelle venäläisen esivallan terveiset. Hänen piti koota yhteen kaikki pitäjän
miehet sotamiehenottoon. Mikäli miehet eivät saapuisi paikalle, poltettaisiin heidän talonsa, vangittaisiin heidän vaimonsa ja lapsensa ja vangit vietäisiin Turkuun.
Vastaavasti pakkotöitä vastaan niskuroineita talonpoikia kreivi Douglasin luottomies, majuri Anitskov kävi miehineen kovistelemassa ja hakkaamassa. Douglasin

65
66
67
68
69

Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 51–52).
Maaherra Douglas Pyhämaan nimismies Juho Juhonpojalle, Turku 23.1.1719 (7080: 201, KA).
Ylimääräiset käräjät Akaa 12–14.12.1723 (ll31: 1467–1468, KA).
Talvikäräjät Kemiö saaristo 21.–25.2.1723 (cc41: 19–20, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Laihia 1.10.1722 (ss36: 724–725, KA), talvikäräjät Laihia 21.1.1723 (ss37: 36–
39, KA); Lindeqvist 1919, s. 471–473; Alanen AJ 1948, s. 153–154.
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mukaan laiminlyöntejä ei jätettäisi kostamatta vastaisuudessa, mutta tällä kertaa
riitti voudille annettu rangaistus. Vouti menetti kaiken omaisuutensa muille opetukseksi.70
Tulta käytettiin,71 milloin väki haluttiin alistaa miehittäjän tahtoon, ja tuossa
onnistuttiin. Hämeessä majuri Martakovin rankaisuretkikunta oli täystyöllistetty,
kun se vuodesta toiseen jahtasi kivekkäitä ja sissejä ja poltteli kyliä löytääkseen etsimänsä tai rangaistakseen niitä, joiden oletettiin auttaneen sissejä tai jotka eivät
heti olleet kertoneet sissien liikkeistä.72 Niinpä Martakovin osasto kävi polttamassa
koko Kurun keväällä 1716. Täällä komennuskunta hävitti talot, pellot ja niityt, rosvosi ja otti orjia.73 Rangaistuksen vaikutus oli niin tuntuva, että Kuhmalahdella
kirkon varoja käytettiin veroihin ja että seuraavana vuonna eräs nainen joutui paniikkiin, kun hän metsässä kulkiessaan havaitsi puiden oksilla kuivumassa sinisiä
vaatteita peläten niiden kuuluvan jollekin sissipartiolle.74 Vastaavasti Huittisissa
1719 tapahtuneen murhan, jonka uhri oli kasakka ja jonka tekijäksi arveltiin Juho
Paulinpoikaa, tutkinnassa ja tuomiossa sovellettiin venäläistä tapaa: useita ihmisiä
kidutettiin ja omaisuudet ryöstettiin.75 Eipä ihme, että vuonna 1720 Kalannissa venäläistä esivaltaa edustaneen siltavoudin perättömien puheiden seurauksena pappi
arveli oikein, että Venäjän hirmuvallan aikaisia määräyksiä alettaisiin pitäjässä toteuttaa; sissien kanssa tekemisissä olleita kun tavattiin hakata, piiskata ja hirttää.
Tsekinin lähettämä komennuskunta turvautuikin totuttuihin menettelyihin, kidutteli ja piinasi useita neljän ruhjoutuessa raajarikoiksi.76 Jonkinlaista kostoa sovellettiin myös Puumalassa joulunpyhinä 1718. Kun kaksi komppaniaa kulki pitäjän
halki, ne polttivat kaikki Sipilänsaaren rakennukset.77
Jos tuli oli tehokas vallankäytön väline, miekka oli miehittäjän käteen sopiva
työkalu, jota hän käytteli hallitessaan rahvasta, kuten veroja kerätessään. Uudessakaarlepyyssä vuonna 1716 kierteli väkivallalla uhkaillut provianttimestarista, vahtimestarista, suomalaisesta rengistä ja naisesta koostunut veropartio. Partion komentaja oli venäläinen provianttimestari eli aliupseeri, joka pelotteli miekallaan.
Hän piteli sitä erään talonpojan rintamusta vasten uhaten tuikata sen nahan lävitse, elleivät kyläläiset häntä tottelisi.78

70 Lindeqvist 1919, s. 529–530, 549.
71 Esimerkiksi Asikkalassa Martakov poltti kylän 1719. Talvikäräjät Asikkala 3.–5.3.1722 (bb32c: 29,
KA).
72 Esimerkiksi maaherra Douglas majuri Martakoville, Turku 22.7.1718 (7080, KA).
73 Talvikäräjät Ruovesi ja Keuruu 29.–31.3.1722 (nn31: 250–253, 277–280,KA).
74 Lindeqvist 1919, s. 525; Koskimies 1960, s. 668. Katso myös Koskull 1952, s. 120.
75 Talvikäräjät Huittinen ja Punkalaidun 19.–21.2.1722 (nn31: 75–76, KA).
76 Turun hovioikeus 15.8.1725 (Historiallinen arkisto 16, s. 54–56).
77 Talvikäräjät Sulkava ja Puumala 27.–29.9.1724 (oo27: 121, KA).
78 Syyskäräjät Uusikaarlepyy 6.11.1721 (ss35: 95, KA).
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Ruotsinaikaisten valtarakenteiden
ja pyhien asioiden häpäiseminen
Paitsi pelotteilla myös vanhan vallan rakenteiden ja edustajien häpäisemisellä venäläiset alistivat miehittämiensä seutujen väestöä. Koska venäläiset kävivät sotaa oikean uskon puolesta, tulilinjalle osuivat ennen muita papit ja kirkot. Karjalan puolessa pappeja surmattiin ja ruumiit häpäistiin.79 Erityisen innokkaita venäläiset
olivat pilaamaan luterilaisten kirkkoja. Uskonsotaa käyvinä he ymmärsivät, että pyhien paikkojen tuhoaminen ja häpäiseminen osuisivat kipeästi kaikkeen kansaan.
Kirkot edustivat puhtaimmillaan Ruotsin vallan aikaista traditiota ja hallitsemisjärjestelmää. Ne olivat Jumalan huoneina ja hengellisen esivallan hallitsemina julkisina rakennuksina ehdottomia paikallisia auktoriteetteja tarjotessaan ja evätessään armon ja säätelivät siksi kansan elämänmenoa. Ne olivat myös seurakuntalaisten rakentamia ja ylläpitämiä sekä kirkkokansan kohtaamispaikkoja. Lisäksi kirkot edustivat kansanmiehelle ja -naiselle keskeisintä ja konkreettisinta elementtiä
pahan ja paholaisen torjumisessa. Kun paha tunkeutui niihin pilaten, häpäisten,
turmellen ja saastuttaen, psykologinen vaikutus oli kerrassaan tuntuva. Henkinen
sietokyky ehtyi sitä mukaa, kun jumalanpalveluksia pidettiin kirkkojen ulkopuolella metsäpirteissä ja ladoissa; viimeksi mainitut eivät olleet Jumalan huoneita eikä
siellä katsottu saavutettavan yhtä väkevää yhteyttä Jumalaan.80
Kirkko oli lailla suojeltu pyhä tila, johon ihminen ei saanut kajota. Pyhänä tilana se oli altis pilaantumiselle. Pahan tunkeutuminen Jumalan huoneeseen tulkittiin siten, että paholainen oli ottanut sen haltuunsa ja muuttanut sen pahan tilaksi.
Vaikka paholainen ja Jumala olivat 1700-luvun ihmisten ajattelussa maailman ääripäitä, ne olivat saman asian, yliluonnollisen kääntöpuolia ja siten lopulta hyvin lähellä toisiaan. Siellä, missä paholainen vaikutti, Jumala oli läsnä, mutta normaalitilassa Jumala hallitsi paholaista. Kriisitilanteessa paha sai yliotteen, ajoi maailman
kaaokseen ja syöksi myös ihmiset kurjuuteen.81
Kirkon hävittäminen oli pilaamisen muodoista yleisin. Koiviston, Säämingin,
Föglön ja Sottungan kirkot poltettiin. Samoin tuhoutuivat kelvottomiksi Ilomantsin,
Pietarsaaren, Sotkamon, Paltamon ja Kajaanin kirkot. Toisaalta ryöstellessään venäläiset rikkoivat ja turmelivat kirkkoja. Häpäiseminen ulotettiin myös kirkkotarhoihin, joita hävitettiin ainakin Liperissä ja Kymissä. Oulussa 1716 pistäytynyt
kauppias kertoi Tukholmassa, että kaupungin kirkko oli ryöstetty, ruumiit oli kaivettu esiin ja niiden päältä oli riistetty vaatteet. Tuusulassa haudat myllerrettiin, kirkon
lattia, penkit ja ikkunat rikottiin, Hollolassa lattia ja penkit tärveltiin ja Hauholla
koko kirkko rikottiin.82 Helsingissä hautausmaata myllerrettiin saatanallisesti.83

79 Haudattujen luettelot, Käkisalmi 13.8.1709; Viipurin tuomiokapituli kuninkaalle, Viipuri 12.4.,
19.4.1705 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Viipuri 2, RA); Akiander 1869, s. 297,
301; Grotenfelt 1916, s. 4; Lindeqvist 1919, s. 415; Halme 1968, s. 116–117; Matinolli 1969, s. 452.
Vertaa Glover 2003, s. 58–59, 444–445.
80 Esimerkiksi kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 555–563, KA).
81 Katso esimerkiksi Eilola 2003, s. 136–138. Vertaa Lithovius, Applausus Fënnonum Votivus.
82 Lindeqvist 1919, s. 421, 448–450.
83 Maaherra Per Stierncrantz kuninkaalliselle majesteetille 20.12.1721, 26.5.1722 (Maaherrojen
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
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Pyhän tilan muuttaminen irvokkaaksi vastapuoleksi, karjasuojaksi tai talliksi ja
alttarin tuhriminen eläinten ulosteilla oli toinen ja jopa edellistä kammoksuttavampi venäläinen tapa. Puumalaan huhtikuussa 1714 hyökännyt vihollinen repi
kirkon osin Puumalansalmen ylittäväksi lauttasillaksi ja pystyyn jäänyttä osaa se
piti tallinaan.84 Raudun kirkon venäläiset häpäisivät jo kymmenen vuotta aikaisemmin, sitä pidettiin upseerien hevosten tallina niin, että alttari peittyi lannasta.
Merikarvian kirkko tärveltiin täydellisesti. Kalleudet rosvottiin ja lattia, penkit ja
tuolit poltettiin. Jäljelle jäänyttä Jumalan huonetta viholliset pitivät sittemmin hevostensa ja muiden elukoittensa tallina.85 Uudenkaupungin kirkon laudoituksesta
venäläiset purkivat puolet ja muuttivat jäljelle jääneen rakennuksen muonavarastokseen täyttäen sen kattorajaa myöten jauhosäkeillä.86 Turussa alttaritaulu häväistiin ja arvokas piispa Henrikin jäännösten lipas kuljetettiin tsaarin käskystä Venäjälle. Vähäiseltä tuntuivat kirkkojen ja pappiloiden rosvoamiset. Sen sijaan se, että
vihollinen oli juonut kirkkoviinit, vaikutti vakavammalta.87
Oireellisesti siellä, missä kirkot olivat säilyneet joltisessakin kunnossa, ylistettiin
Jumalan tällä tavoin osoittamaa hyvyyttä. Iissä rovastintarkastuksessa 1718 todettiin, että vainooja oli jättänyt kirkon pääosin turmelemattomaksi ryöstäen ainoastaan kaiken arvokkaan ja rikkoen muutaman ikkunan. Menetystä pidettiin kuitenkin vähäpätöisenä siihen nähden, mitä muualla oli tapahtunut. Samoin Ilmajoella
1719 havaittiin, että kirkko oli pääosin säilynyt – Jumalan armossa.88
Kuten kirkkoja myös muita julkisia rakennuksia ja kartanoita häväistiin. Eurajoella Lavilan kartanoa venäläiset pitivät kamelitallina.89
Venäläiset kernaasti ottivat vangeikseen vanhan esivallan edustajia, joista he tekivät narreja. Sellainen toiminta viimeistään osoitti, kuka vastedes seutua tosiasiallisesti hallitsi. Tällaiseen he olivat ryhtyneet Viipurissakin kesäkuussa 1710. Kun
Viipuri oli miehitetty, valloitusarmeijan valiojoukot, kokovihreään asuun sonnustautuneet Pietarin Preobratzenskin ja Semenovskin kaartinrykmentit marssivat
tsaarin johdolla kaupunkiin ja kaupunkilaiset pakotettiin kaduille seuraamaan
voittajien paraatia.90 Sotamahdin voiman näytöstä seurasi miehitysvallan vahvistaminen eli uskollisuudenvalojen ottaminen. Viipurissa kaupunkilaisilta edellytettiin
uskollisuudenvalaa, joka suoritettiin poissaolevalle tsaarille asianmukaisesti pyhimmässä mahdollisessa paikassa eli kirkossa eversti von Treidenin valvonnassa.91
Lopuksi seurasi ruotsinaikaisen rakenteiden häpäiseminen. Pian antautumisen jälkeen komendantti käski kytkeä rovasti Anders Ahlgrenin ja luutnantti Brandfeltin
kolme syltä pitkään rautakettinkiin siten, että kettingin toinen pää oli Ahlgrenin ja
toinen Brandfeltin jalassa. Samanlaisella ketjulla kytkettiin toisiinsa myös kaupunginkasööri Jonas Dykander ja Per Widberg. Miehiä vahdittiin, etteivät he pääsisi
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Lappalainen P 1967, s. 521, 540–541; Pohjolan-Pirhonen 1973, s. 674–688.
Ala-Satakunnan rahvaanvalitus 1727, kohta 14 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
Hoeckert, siö-staden Nystad (Nuorteva 1987, s. 5).
Pietilä 1904, s. 74; Lindeqvist 1919, s. 453.
Rovastintarkastus Ii 3.8.1718, Ilmajoki 14.1.1719 (Lempiäinen 1973, s. 41, 53).
Heino 1989, s. 432–435.
Neovius 1890–1891, s. 245; Hornborg 1942, s. 215,
Lybecker kansliakollegiolle, Kupittaa 8.7.1710 (Koskinen 1865, s. 136–137); Ruuth JW 1908, s. 477–
481; Ruuth–Halila 1974, s. 429.
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piiloutumaan ja lepäämään yhä pystyssä oleviin taloihin, ja heitä kuljetettiin kuin
kahlekoiria kahden viikon ajan pitkin katuja suurenmoisena spektaakkelina.92 Samankaltainen häpäisy kohdistettiin Napuen taistelun jälkeen Vaasassa tuomari
Molliniin. Tämä oli tarjonnut lounaan voittoisan armeijan herroille, mutta siitä
palkinnoksi hän pääsi irvokkaan näytelmän keskipisteeksi. Lounaan päätteeksi häneltä riisuttiin asemansa tunnusmerkit ja häntä pidettiin herrojen suureksi riemuksi alastomana.93
Huittisissa joulupäivänä 1713 saarnannut rovasti Johan Keckonius käytiin riistämässä saarnastuolista hiuksista vetäen, ja samoihin aikoihin Kristian Voigt laitettiin ratsastamaan kuolleen lehmän selässä. Papit näkivät asian niin, että venäläiset
mässäillessään ja juopotellessaan pitivät heitä palvelijoinaan, antoivat heille korvapuusteja, potkivat ja pitivät kaiken kaikkiaan pilailun kohteina.94 Samaan julkeaan
ja makaaberiin karnevaaliin tähtäsi Saloisten kirkonkylässä lokakuussa 1714 järjestetty näytös, kun venäläiset kaivoivat vasta maahan pannun nimismies Lars
Preutzin ruumiin ylös ja asettivat hänet tiiliskivi hartioillaan ja keppi kädessään istumaan kirkon penkkiin.95 Häpeällisenä pidettiin myös sitä, että pappi joutui luovuttamaan tyttärensä vääräuskoisen pakanan aviopuolisoksi.96

Armeijan mahti ja väkivallan pelotteet
Sotaväen sijoittaminen ja kuri
Suomen valtaamisen ja Ruotsin rannikkoseutujen hätistämisen kiivaimmassa vaiheessa maahan oli marssinut kymmenien tuhansia miesten armeija leiriytyen valtaosin Turun ympäristöön. Tämä merkitsi sitä, että pian pahimman väkivallan
tyynnyttyä vieraan valtakunnan sotamiehet muuttuivat osaksi arkea. Venäjän vallan vakiintuessa ja venäläisten luopuessa hyökkäyksistä Ruotsiin miehitysjoukkojen määrää vähennettiin, mutta samalla syrjäisimmätkin seudut alistettiin uudelle
hallitsijalle asettamalla niihin pysyvät osastot vartiointi-, veronkeruu- ja hallintotehtäviin.97 Elämänmenoa merkittävästi määrittänyt epäsuhta syntyi siitä, että
täällä eli keskimäärin kolme naista kahta miestä kohden. Kun mieshukka kohdistui
työkykyisimpiin ja rivakinta miehuuttaan eläviin, miesvajauksen täyttäjiksi astuivat miehittäjät. Rahvaan töihin sotilaat harvemmin tarttuivat, mutta sitä kerkeämmin he tyrkyttivät muunlaista miehuuttaan. Vaikka miehittäjät viipyivät Suomessa

92 Tammelin, Almanach På Åhret 1717; Rimpiläinen 1978, s. 17.
93 Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn (ÅT 1791: 31).
94 Ryssarnas Tyrannie uppå Prästerna i Finland (Simolin 1912, s. 255); Tammelin, Almanach På Åhret
1717; Lithovius, Applausus Fënnonum Votivus; Jokipii (toim.) 1954, s. 63, 137.
95 Stenbäck, Historiallisia kuvauksia Raahesta ja Saloisista, s. 31–32, 35. Vuonna 1716 Hämeen linnan
komendantti haetutti Pirkkalan kappalaisen vankeuteen. Hänet häpäistiin ennen varsinaista
vankeutta muun muassa siten, että hänet juoksutettiin Pirkkalasta Hämeenlinnaan kasakkahevoseen sidottuna. Koskimies 1960, s. 669–670.
96 Esimerkiksi avioituneiden luettelot Pälkäne 7.10.1716.
97 Lindeqvist 1919, s. 554–557; Guillaume 1988, s. 66; Villstrand 1993, s. 303, 315.
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vuosikausia, ei heitä edelleenkään pidetty maahan kuuluvina, vaan heistä puhuttiin maahan majoittuneena vieraana irstaana väkenä ja muukalaisryssinä.98
Suomen miehitys oli valtava taloudellinen operaatio. Se, mitä armeija tarvitsi,
hankittiin välittömästi.99 Toisaalta verotusupseerit – kuten Mouhijärvellä 1714
luutnantti Jelagin – täyttivät kukkaroitaan ja aittojaan keräämällä kaksinkertaisia
maksuja pitäen toisen puolen itsellään ja tilittäen esimiehilleen vain sovitun määrän.100
Operaation taloudellista puolta osoittivat paitsi laajat pakko-otot ja järjestelmällinen sotarosvous myös se, että tsaari julisti 1714, että Suomesta paenneiden
omaisuus takavarikoidaan Venäjälle. Tenholan nimismies Claes Flyth jätti paetessaan hevosensa kappalaisen talliin. Omaisuutta takavarikoinut kapteeni sai sen selville, tuli Henrik Wendelinuksen luokse, pieksi tätä julistuksen rikkojana ja vei hevosen.101 Sotilasvallan muututtua pysyväksi Suomeen rakennettiin järjestelmä, joka palveli hevossiittoloineen ja karjakartanoineen ensisijassa miehitysjoukkojen
tarpeita: verotaakan painavuuden ja mielettömyyden mittaa kuvasti se, että kaiken
miehenoton ja verojen lisäksi ilmajokisten, lapualaisten, isokyröläisten, närpiöläisten ja lappväärttiläisten piti toimittaa Vaasaan venäläisten lasarettiin vuonna 1720
kaksitoista härkää, vaikka pitäjissä oli huutava pula vetojuhdista.102 Siuntiolaisille
taasen mätkäistiin 1715 järjetön verotaakka. Venäläinen esivalta määräsi, että jokaisen talon oli toimitettava armeijalle neljä tynnyriä syttä (puuhiiltä). Pitäjäläiset –
vaikka paiskivat töitä miiluilla hiki hatussa – saivat kasaan vain murto-osan vaaditusta, yrittivät hyvittää venäläisiä viljalla mutta saivat sitten kärsiä vajauksen seuraukset.103
Kun korkeimman venäläisen esivallan edustajalta jotain puuttui, sellainen hankittiin välittömästi. Ruhtinas Golitsynin kyökkiin hankittiin teuraseläimiä matkojen takaa. Kirkkonummen nimismies Magnus Brenner vaihtoi 1715 hiehoon lehmän, joka kuljetettiin Golitsynin Turun hovin keittiöön.104 Samalla seudulla siviilihallinnon johtoon määrätty laamanni Martin Brummer ja rouvansa Catharina
Juliana von Essen välittivät puuteluetteloita kirkkoherra Dryseniukselle, joka taas
määräsi nimismiehet ja starostit poistamaan puutteet rahvaan talleja, navettoja ja
aittoja tyhjentäen,105 ja kun kreivi Douglasin omistama härkä sairastui ja kuoli
1720, karjaalaiset pakotettiin hankkimaan heti uusi kuolleen tilalle.106 Kenraalimajuri Tsekin majaili uudenvuodenpäivästä 1717 saman vuoden helluntaihin Valkealan pappilassa. Polttopuiksi kelpasivat ainoastaan upseereiden puustellit. Eversti
Adam Johan Giertan rakennukset paloivat pappilan uuneissa jo alkuvuodesta, ja

98 Rovastintarkastus Kurikka 13.1.1719, Vaasa 3.3.1719, Kurikka 8.1.1721 (Lempiäinen 1973, s. 87,
89, 142).
99 Talvikäräjät Rantasalmi 29.–31.1.1722 (oo25: 88–89, KA).
100 Lindeqvist 1919, s. 474.
101 Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 19.–21.2.1722 (ll30: 13, KA).
102 Esimerkiksi talvikäräjät Vehmaa ja Lokalahti 12.–16.1.1722 (mm51: 26–27, KA); Lindeqvist 1895,
s. 713; Hainari–Grotenfelt 1922, s. 659; Ylikangas 1996, s. 164–166.
103 Syyskäräjät Siuntio 19.–22.10.1722 (ll30, KA).
104 Kesäkäräjät Kirkkonummi 2.–23.6.1722 (ll30: 1139, KA).
105 Esimerkiksi kesäkäräjät Inkoo 4.–7.6.1722 (ll30: 984–988, 990–991, KA), talvikäräjät Karjaa 18.–
20.2.1725 (ll34: 272, KA).
106 Talvikäräjät Karjaa 26.–28.2.1722 (ll30: 131–132, KA).
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niinpä luutnantti Babariski lähetettiin hankkimaan polttopuutäydennystä. Valkealalaisen ratsumestarin tyhjilleen jääneen kartanon rakennukset havaittiin tarpeeseen sopiviksi, talonpojat purkivat ne ja kuljettivat hirret pappilaan sopivasti, kun
vietettiin Tsekinin rouvan nimipäivää.107
Vasta kun miehittäjien vatsat ja kukkarot oli täytetty ja lämmityksestä huolehdittu, sai kansa omistautua omien tarpeidensa tyydyttämiseen. Vatsan täyttäminen
osoittautui monesti perin vaikeaksi, mitä kuvastaa muun muassa se, että Janakkalassa eräs mies tuli papin luokse maaliskuisena aamuna 1716 itkien, että ”nyt ne
löysivät isän kätkön.” Pahanpäivän varasta osan kuluttivat siinä samassa majuri
Martakovin komennuskunnan sotilaat.108 Sisä-Suomen syrjäkylätkin satoine taloineen Saarijärvellä, Viitasaarella, Rautalammilla, Laukaassa ja Jämsässä luhistuivat
verotaakan alle, rosvouksiin, polttamisiin ja majoituksiin, eivätkä sotilaat viitsineet
hakata halkoja saati sitten kaataa puita metsistä, joten he purkivat kortteeritalojensa aidat polttopuikseen. Taakka oli kokonaisuudessaan niin raskas, että monien talojen asukkaat häipyivät tiloiltaan vuosina 1714–1719.109 Samanlaista oli Savossa ja
Karjalassa. Esimerkiksi Savitaipaleella Simo Korialla oli majoitettavanaan korpraali
ja kaksi rivimiestä viiden viikon ajan. Tuona lyhyenä aikana sotilaat ehtivät imeä
Korian talouden tyhjäksi.110
Upseerit majoittuivat pääasiassa kaupunkeihin ja maaseudulla kartanoihin,
pappiloihin ja ratsutiloille.111 Kalannin ja länsirannikon valta annettiin alkuun
vuonna 1714 suomea taitaneelle Vasili Ivanovits Lossakoville, joka asettui Lyötilään.112 Myöhemmin Mynämäen Lehtisten kartano oli keskeisiä venäläisten komentokeskuksia. Vuonna 1715 Lossakov muutti sinne ja huolehti muun muassa
sotaverojen keräämisestä; työstään hän suoriutui niin hyvin, että hänet pian ylennettiin ja siirrettiin Helsinkiin komendantiksi.113 Sittemmin Kalantia ja länsirannikon seutua hallitsi vuodesta 1716 vuoteen 1720 saakka Kallelan kylän kartanosta
käsin majuri – sittemmin eversti – Kolik. Kolikin velvollisuus oli vahtia venäläisten
sotilaiden käyttäytymistä ja pitää korkeimman venäläisen esivallan Turkuun asettuneet herrat tyytyväisinä. Kolik seurasi sotamiesten edesottamuksia paikallisen
naisväen keskuudessa, mutta ei itse noudattanut ruhtinaan antamia määräyksiä.
Sitä paitsi Kolik myönsi omille apulaisilleen vapauksia, joten Kallelan kartanossa ei
alkuunkaan vallinnut järjestys. Vastoin ruhtinas Golitsynin määräyksiä nimenomaan kartanoon venäläiset sieppasivat naisia ja pitelivät heitä asuintiloissaan öiden ylitse. Pääsiäisenä 1717 Kolik itse tunkeutui kartanon piikojen asuinsijanaan
pitämään kellariin ja myöhemmin ulos tullessaan sylkäisi manaten: ”Fyi, jebionamat!” (Jop tvoju mat – Nai äitiäsi, mikä kuului venäläisten perushävyttömyyksiin).
Rengit eivät saaneet kurkistella päivisinkään kartanon ikkunoista sisään. Kun kerran vuonna 1716 renki Juho Matinpoika yritti mennä venäläisten miehittämään
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Talvikäräjät Valkeala 15.3.1722 (ii30: 15–16, 21–22, KA).
Talvikäräjät Janakkala, Vanaja ja Renko 8.–10.3.1726 (ee18: 395, KA).
Talojen katselumukset 1722–1725 (8169, KA).
Talvikäräjät Savitaipale ja Suomenniemi 12.3.1722 (ii30: 13, KA).
Esimerkiksi talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 26, KA); kämnerinoikeus Turku
5.5., 24.5., 17.9.1722 (z221: 39, 53, 280–282, KA); Neovius 1910b, s. 28.
112 Alifrosti 1999, s. 222.
113 Staffan Löfvingin päiväkirja 10.9.1715 (Hornborg 1926, s. 110).
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tupaan, yritys päättyi ovelle. Ovi oli teljetty kiinni, joten Juho kurkotti ikkunaan
tarkastaakseen, mitä kartanossa tapahtui. Samassa ulos ryntäsi sotilas, tarttui Juhon otsatukkaan ja käski miehen painua matkoihinsa.114 Kolik oli komendantti ja
seutukunnan suvereeni herra. Se, mitä hän piti tärkeänä, oli rahvaallekin tärkeää, ja
mikä ei häntä kiinnostanut, sen ei pitänyt vaivata kansaakaan.
Paimiossa Meltolan kartanossa oli puolestaan Kemiön ja Halikon kihlakunnan
rangaistus- ja verotusupseeri Arkarovin keskus ja samaan paikkaan sijoitettiin
myös ryssänvouti Johan Leisteen. Näin veronkerääjät, venäläinen sotilasviranomainen ja suomalainen siviiliviranomainen pystyivät saumattomaan ja talonpoikaisväestön tyhjiin imevään yhteistyöhön.115
Komendanttien merkitystä paikallisina korkeamman venäläisen esivallan edustajina korostivat myös eteläpohjalaiset. Sikäläiset katsoivat, että Vähänkyrön pappilaan asettunut komendantti, eversti Jusupov oli pitänyt tiukasti kurissa EteläPohjanmaalle majoittuneita sotilaita. Mutta Jusupovinkin katse välitti henkilökohtaisten luottomiesten paikallisiin, kuten hovimestari Prokofjevin kappalaisen leskeen kohdistaman painostuksen.116 Pohjanmaalla toisenlainen vertailukohta löytyi
Vaasasta, jonka komendanttia ja Suomen armeijan luopiota, eversti Albedylliä pidettiin poikkeuksellisen raakana ja tunnottomana viranomaisena, joka ei välittänyt
valvoa sotilaiden edesottamuksia kerätessään sotasaalista itselleen.117
Kapteeneiden, majureiden ja everstien nostaminen sotamiesten edesottamusten
valvojiksi oli kiistatta tarpeen, sillä Suomessa oli tuhansia ahneita ja väkivaltaan
tottuneita sotilaita ja syrjäisiinkin taloihin sijoitettiin vartioita ja syöttiläiksi sotilaita;118 koko Suomi ja siellä sijaitsevat talot sananmukaisesti miehitettiin venäläisillä
krenatöörirykmenttien, Voroniskin, Kapskoin, Skopskovan, Resanin, Capurskan,
Vatjan, Cajanin, Tobolskin, Sibirskin, Schlüssenburgin, Asovan, Arkangelin, Moskovan, Troitskin, Volgotskoin, Galitskan, Nisegorodin, Pietarin, Narvan, Viipurin,
Inkerinmaan, Kasanin, Golitsynin ja Brucen rykmenttien sekä kaleerilaivaston sotilailla sekä kasakoilla.119 Kylissä leiriytyneinä saattoi olla kerrallaan kymmeniä venäläissotilaita, ja toisinaan samaan taloon majoitettiin useampia venäläisiä. Esimerkiksi Rantasalmella Heikki Pesosen talossa asui vuonna 1718 yhdellä kertaa yhdeksän aliupseeria, piiparia eli oboistia (hautboist).120 Tenholassa Svenskybyhyn
leiriytyi kesäksi ja syksyksi 1721 yli kolmekymmentä rakuunaa.121 Inkoon pahoin

114 Kesäkäräjät Kalanti 31.5.–4.6.1722, syyskäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 8.–13.10.1722 (mm51:
888–890, 1713–1718, KA)
115 Syyskäräjät Paimio 26.–28.9.1722, syyskäräjät Perniö 30.10.–5.11.1722 (cc40: 17, 192, KA).
116 Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 283–284, KA).
117 Esimerkiksi Alanen AJ 1948.
118 Esimerkiksi talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 38, KA).
119 Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Lieto 2.8.1718, ylimääräiset käräjät Kemiö 15.–16.9.1719, syyskäräjät
Maaria ja Lieto (kk33: 6–7, 38–42, 120, 131,133, 140, KA); talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio
22.–30.1.1722, Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722, Pöytyä, Yläne, Paattinen, Aura ja Vahto 19.–22.2.1722,
kesäkäräjät Lieto ja Maaria 27.–28.6.1722 (kk34: 1, 7–8, 15–16, 18, 27, 37–40, 58, 63–65, 67–68, 130,
132–133, 206–207, KA); talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35b: 38–39, KA); talvikäräjät Mustasaari 8.1.1722, Maalahti 16.1.1722 (ss36: 1–2, 18–19, 32–33 KA); Löfvingin raportti
korkeista upseereista Turussa, 29.9.1717 (Koskinen 1865, s. 445–446). Vertaa Rekola 1963, s. 174.
120 Kesäkäräjät Rantasalmi 6.–11.7.1722 (oo26: 381–382, KA).
121 Syyskäräjät Tenhola 30.10.1722 (ll30, KA).
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rosvottua Ingarskilan neljän talon kylää rasitettiin koko Venäjän vallan ajan sillä,
että sinne majoitettiin luutnantti 50–60 sotilaan kanssa. Näiden aiheuttama vahinko ei ollut muidenkaan pitäjäläisten mielestä aivan olematon.122 Suurimmat pysyvät leirit sijaitsivat luultavasti Pohjan kirkolla ja sen eteläpuolisella rannikkoalueella. Edellisestä väki lähti ajanoloon livohkaan elämisen käytyä sietämättömäksi,123 ja jälkimmäisessä hirvittävä meriväki piti sellaista meteliä, että kalastaminenkin muuttui turhaksi kalojen kaikottua rauhallisemmille vesille.124 Kun miehittäjä
saapui, talonväen oli muutettava kurjempiin tupiin miehittäjien vallatessa itselleen
parhaat tilat. Turun porvari Johan Clemetssonin valitus 1714 kenraali Brucelle kuvasti elämisen olosuhteita. Hänen taloonsa oli majoittunut muonittaja Ivan Ivanovits, joka tapasi tulla kotiin puolelta öin ja karkottaa röyhkeästi lyömällä Johan
perheineen ainoasta lämpimästä tuvasta. Lisäksi Ivan Ivanovits vaati valoa, polttopuita ja kaljaa sekä hakkasi perhettä alinomaa. Ivan häiritsi myös Clemetssonin
elinkeinoa, sillä hänen tapanaan oli ohjata kauppa- ja veroasioissa pihalle tulleet
talonpojat kadulle tukasta vetäen ja hutkien.125 Samanlaisia karkotuksia tapahtui
kaikkialla, esimerkiksi Huittisissa verotusmajuri ajoi talonväen kokonaan talostaan
ja antoipa vielä sotilaidensa pieksää heidät.126
Syrjäisimpien kylien miehittämisellä venäläiset pakottivat rahvaan järjestykseen. Kyse oli kurinalaistamisesta, jolla suomalaiset alistettiin lopullisesti Venäjän
valtaan.127 Eräänä keinona oli paikallisten napamiesten ottaminen panttivangeiksi
vanhan vallan edustajina. Niinpä Hämeenlinnan komendantti lähetti rangaistuspartion Pälkäneen Haapaniemen rustholliin, jossa majaili palveluksesta karannut
ratsumestari Gustav Adam von Qvanten palkollisineen. Ensin partio hakkasi patukoillaan Qvantenia ja tämän neljää renkiä epäinhimillisesti ja sitten raahasi neljäksi
kuukaudeksi Hämeen linnan tyrmään.128 Vastaavasti Kangasalan Savolan kornetti
Procopaeuksen Jelaginin johtama rangaistusosasto otti vangikseen, ja vankeudessa
mies oli vielä vuonna 1719.129

Väkivaltaiset sotilaat käyttävät
asemaansa häikäilemättömästi
Miehittäjien kylissä harjoittama vallankäyttö tunnettiin mielipuolisena ja sen ymmärrettiin kohdistuvan raaimmin heikoimpiin. Hämäläisten mukaan miehitysvallan ensimmäiset vuodet olivat ajanjakso, jolloin maakunnassa ”ei ollut minkäänlaista oikeaa esivaltaa tai lainkäyttöä”.130 Vielä vähemmän oikeutta ja esivaltaa oli

122 Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
123 Syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 8.11.1722, talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 23.2.1723, kesäkäräjät
Pohja ja Karjalohja 26.6.1724 (8170, KA).
124 Talvikäräjät Kirkkonummi 26.1.1723 (8172, KA).
125 Lindeqvist 1919, s. 557–559.
126 Talvikäräjät Huittinen ja Punkalaidun 19.–21.2.1722 (nn31: 70–71, KA).
127 Vertaa Foucault 1980, s. 245.
128 Talvikäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 26.–28.2.1724 (Sääks3: 25–26, HMA).
129 Kylvö- ja karjaluettelot 1719 Kangasala (7067: 244, KA).
130 Koskull 1952, s. 118.
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Pohjanmaalla. Vöyrissä kaksi rakuunaa kävi vangitsemassa luutnanttinsa käskystä
bertbyläisen seitsemäntoistavuotiaan Maria Eriksdotterin Johan Thomassonin taloon, jossa luutnantti majaili. Tuvassa sairaana maannut Anna Gabrielsdotter seurasi kauhuissaan, miten rakuunat astuivat ovesta sisään käsistä sitomansa Marian
kanssa, riuhtaisivat tytön päältä vaatteet ja heittivät hänet sängylle luutnantin syliin. Maria huusi kurkku suorana, ja luutnantti yritti hiljentää hänet lyömällä häntä kasvoihin niin lujasti, että nenästä valui verta ja hän lyyhistyi lattialle. Marian
lyyhistyttyä lattialle upseeri ponkaisi pystyyn, tempaisi miekkansa esiin ja työnsi
sen kärjen Marian rintaa vasten uhaten tappaa hänet siihen paikkaan. Maria aneli,
että luutnantti toteuttaisi uhkauksena ja survaisisi miekan rinnan läpi, mutta mies
vaihtoikin miekan karpaasiinsa eli patukkaansa ja alkoi hutkia sillä. Käsittelyn jälkeen luutnantti nosti Marian sängylle ja piti tätä silmällä koko sen kolmen viikon
ajan, jonka hän Bertbyssä majaili. Kyläläiset eivät voineet eivätkä uskaltaneet auttaa
surkeaa tilaansa koko ajan itkevää Mariaa – eivätkä he tehneet mitään silloinkaan,
kun rakuunaluutnantti lähti osastoineen ja vei Marian mennessään. Vuoden luutnantti piti Mariaa mukanaan raiskaten, piiskaten ja pahoinpidellen.131
Kun venäläiset sotilaat jotain pyysivät, kyse oli todellisuudessa ehdottomasti ja
vitkastelematta noudatettavasta käskystä. Taloihin ja kyliin majoittuneiden sotilaiden pyynnöt oli oitis täytettävä, ja vaatimuksia heillä toden totta riitti majoittumishetkestä lähtien.132 Erään kirkkonummelaisen suurtilan kaikki rakennukset piti
repiä ja kuljettaa venäläisten leiriin. Hirsille oli tarvetta – ei rakennusaineina vaan
polttopuina ja viinankeitossa.133 Kapteeni Lossakovin rakuuna ilmestyi Lohjalta
1717 Mustion mylläri Johan Matssonin luokse ja kertoi haluavansa jauhaa viljat
jauhoiksi. Pienemmätkin jauhinkivet olivat kadonneet ryöstöissä, joten Johan ilmoitti vaatimuksen mahdottomaksi. Rakuuna puolestaan vastasi vievänsä asian
esimiehelleen ja järjestävänsä siten Johanin perheelle selkäsaunan. Kohta oli Lossakov paikalla. Myllärin perhe koottiin pirttiin, missä Lossakov huusi, että ”vai ei
väkeni saa jauhaa”, ja pieksi perheen niin, että pihalla olleet kuulivat sisältä karmeaa itkua ja valitusta.134
Useimmiten päällystö käski, että joukoille oli välittömästi tuotava viinaa, viljaa
ja lampaita sekä heinää.135 Espoossa 1715 Erkki Hannunpoika kiersi venäläisen sotilaan kanssa kokoamassa armeijalle heiniä. Sotilaan mielestä yhdessä talossa väki
ei toiminut kyllin ripeästi, joten hän otti ja pieksi muiden silmien edessä talon
naista.136 Inkooseen leiriytynyt osasto taasen vaati viljaa, viinaa ja olutta. Koska oli
kiire, nimismies Johan Martens ja starosti Jakob Jakobsson ryhtyivät kokoamaan
pyydettyä muonitusta sieltä, mistä sitä nopeimmin löysivät. Muonaverotaakka ei
siten jakautunut tasaisesti kaikkien inkoolaisten harteille, vaan esimerkiksi grånäsiläiseltä isännältä vietiin paitsi elintärkeät ohrat myös lähes yhtä tarpeelliset yhdek-
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Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 313–314, KA).
Kesäkäräjät Kuopio 16.–21.6.1722 (oo25: 319–320, KA).
Talvikäräjät Kirkkonummi 23.–26.1.1724 (ll32, KA).
Syyskäräjät Inkoo 17.–19.10.1726 (ll35: 545–548, KA).
Syyskäräjät Leppävirta 3.–8.10.1722 (oo25: 666, KA), talvikäräjät Tenhola ja Kisko 19.–21.2.1722
(ll30: 15, KA).
136 Kesäkäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 26.–29.6.1722 (ll30: 1199, KA).
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sän tuoppia viinaa ja puoli tynnyriä olutta.137 Tuota pahemmin venäläisten ruokkiminen kouraisi vihtiläisen rusthollari Johan Forsiuksen varastoja. Forsius joutui
luovuttamaan muun pitäjän puolesta kapteeni Lossakovin seurueelle rahaa, kaksi
teurastettua nautaa, kaksi lammasta, kaksi tynnyriä leipäjauhoja, 60 kannua olutta
ja neljä kannua viinaa sekä kaksi hopealusikkaa.138
Koska venäläiset tapasivat tehostaa käskyjään kepillä, piiskalla, miekalla ja pampulla, heitä pidettiin jo luonteeltaan väkivaltaisina. Niinpä Lempäälän ja Vesilahden isännät todistelivat, että venäläiset olivat innokkaita pahoinpitelemään syytöntä rahvasta.139 Ilmajoella Palossa isäntä käski piikansa Liisa Heikintyttären laittamaan venäläisille ruokaa, vaikka tämä ei sitä ihmisten puheiden ja oman turvallisuutensa takia olisi halunnut. Lähettämällä piikansa venäläisten palvelijaksi isäntä
suojeli perheensä naisia ja viime kädessä omaa nahkaansa ja talonsa mainetta.140
Vihatuimpiin kuuluvana, talonpojan taloudenpitoa merkittävästi rasittavana ja
välittömästi toteuttavana käskynä pidettiin kyyditysvelvollisuutta. Kyse ei suinkaan
ollut siitä, että talollinen joutui lopettamaan tuiki tärkeän työrupeamaan karauttaakseen kyytiin, vaan paremmin siitä, että venäläisen esivallan edustajat, sotilaat ja
virkamiehet tulivat vaatimaan hevosta itselleen. Kun sitten joku venäläinen peräsi
kyytioikeuksiaan ja otti talonpojan hevosen, saattoi talonpoika hyvästellä hevosensa. Ellei mies itse seurannut tai lähettänyt jotakuta matkaan mukaan, ei hevonen
palannut eikä kukaan välittänyt palauttaa kulkuvälinettä peninkulmien päästä sieltä, minne kulkija oli sen jättänyt. Sitä paitsi ratsut ottaneet eivät välittäneet pitää
hevosista matkalla huolta. Ne ratsastettiin kuoliaiksi tai ne nääntyivät vähiin rehuihin vetojuhtina. Itse asiassa venäläisten omankin selonteon mukaan yksinomaan
Uudenmaan alueelta venäläisten käytössä ajettiin hengiltä vähintään tuhannen hevosta.141 Kun hevoset ja härät oli ajettu kuoliaiksi, väki pakotettiin vetämään rekiä
ja purilaita ihmisvoimin. Työtä venäläiset vahtivat ja hakkasivat tekijöitä piiskoin.
Kyyditysvelvollisuuksiin ja rahdinajoon verrattavia olivat pakkotyöt, jotka rasittivat erityisesti uusmaalaisia, hämäläisiä, varsinaissuomalaisia, savolaisia ja karjalaisia. Viimeksi mainitut joutuivat ropottitöihin Viipuriin aina Iisalmea myöten.
Sen sijaan uusmaalaiset, hämäläiset ja varsinaissuomalaiset komennettiin veistämään parruja, mastoja ja lankkuja venäläisten perustamille telakoille. Veistetyt tuotokset oli sitten kuljettava peninkulmien matkat miesvoimin syvältä sisämaasta
rannikolle.142 Pakkotöissä moni menetti henkensä, kuten Tenholan Björknäsin
isäntä pahoinpideltynä luotsina 1719.143
Alituinen majoitusvelvollisuus, postinpito ja kyyditykset kohdistuivat pahimmin tienvarsikyliin ja -taloihin. Majoitus kävi niin raskaaksi, että monin paikoin
asukkaat kyllästyivät viimeistään siinä vaiheessa, kun edestakaisin marssineet venäläiset polttivat aidanseipäät nuotioissaan ja vaativat koko ajan jotain. He ottivat vä-
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Talvikäräjät Inkoo 1.–3.3.1722 (ll30: 190–191, KA).
Syyskäräjät Vihti ja Pusula 4.–8.10.1722 (ll30, KA).
Talvikäräjät Vesilahti ja Lempäälä 9.–12.2.1722 (nn31: 14–15, KA).
Talvikäräjät Ilmajoki 3.2.1722 (ss36: 108–109, KA).
Esimerkiksi maaherra Stierncrantz kuninkaalliselle majesteetille, Helsinki 26.7.1722 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
142 Esimerkiksi syyskäräjät Vihti ja Pusula 23.6.1723 (8170, KA).
143 Syyskäräjät Tenhola ja Kisko 3.11.1722 (8170, KA).
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hät tavaransa ja muuttivat etäälle teistä.144 Kyläkeskuksiin majoittuneista erityisesti
aliupseerit, vahtimestarit, korpraalit ja vahti- eli postisotilaat sekä vapaasti kylissä
kuljeskelleet ryssänrengit käyttivät häikäilemättömästi asemaansa, uhkailua ja väkivaltaa niin järjestyksen ylläpidossa kuin palvelusten, elatuksen, rahan ja naisten
hankkimisessa. Heissä – etenkin vahtisotilaissa ja ryssänrengeissä – oli useita Suomen armeijasta pakkovärvättyjä tai vapaaehtoisesti Venäjän armeijaan liittyneitä
miehiä.145 Jos toimitusupseerit ja ryssänvoudit lyöttäytyivät usein yhteen, niin tekivät myös vahtimestarit ja nimismiehet. Sauvossa nimismies Abraham Salmberg
ja vahtimestari Kasulkin pitivät yllä miehitysvallan järjestystä ja verottivat sekä armeijalle että itselleen.146 Heihin Venäjän armeijan ylimmän päällystön antamat ohjeet eivät ulottuneet, he elivät kyllin etäällä esikunnista eikä alistettu väki tohtinut
heistä venäläiselle esivallalle valittaa.147 Harjavallan Mattilassa vahtia pitkään pitänyt rakuuna mielsi talon jo kodikseen, mutta käytti siellä asemaansa väärin ja uhkaili mattilalaisia alinomaa; kyläläiset olivat jo aikeissa mennä valittamaan miehestä Kokemäen kartanoon asettuneille venäläisille herroille, mutta eivät väkivallan
pelossa sitten uskaltaneet.148 Sotilaan vaimo Riitta Yrjöntytär joutui piikomaan
kotikyläänsä Mynämäen Nihattulaan majoittunutta rakuunaa. Hän ei tosin ollut
alkuunkaan halukas ryhtymään toimeen, mutta koska muut kyläläiset sairastivat
eikä venäläisen sotilaan pyynnöstä voinut kieltäytyä tulematta hakatuksi, hän oli
lopulta piiaksi suostunut. Erikoista kyllä hän sai palveluksistaan, vaatteiden pesemisestä ja ruuan laittamisesta hyvän korvauksen. Pitäjässä alkoikin sen takia, että
joku oli nähnyt rakuunan maksavan Riitalle seitsemän kuparitaalaria, kiertää huhuja, joiden mukaan nainen oli ryhtynyt rakuunan aviottomaksi vaimoksi – ja siksi pappi Nils Wessman erotti hänet seurakuntayhteydestä.149
Mustasaarelaiset Erik Simonsson ja Markus Danielsson osuivat venäläisten tielle kolmen peninkulman päässä Björköstä. Venäläiset pakottivat Markuksen ja Erikin mukaansa Björköhön, missä venäläisillä oli leirinsä. Nämä olivat majoittuneet
lautamies Erik Sigfridssonin tilalle. Yksi venäläisistä käski Markuksen hakemaan
sotilaille juotavaa, ja näin Markus teki. Kun Markus sitten palasi ja oli astumaisillaan kamariin, toinen venäläinen tulistui uhaten tappaa Markuksen, mikäli tämä ei
antaisi jonkun piioista kantaa sotilaille samaista juotavaa. Markus luikki kiireesti

144 Esimerkiksi kesäkäräjät Tenhola ja Kisko 26.5.1722, kesäkäräjät Vihti ja Pusula 12.6.1722,
syyskäräjät Vihti ja Pusula 8.12.1722, syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 8.11.1722, talvikäräjät
Tenhola ja Kisko 16.2.1723, talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 23.3.1723, kesäkäräjät Pohja ja
Karjalohja 26.6.1723, syyskäräjät Pohja 11.11.1723, talvikäräjät Tenhola ja Kisko 29.2.1724,
kesäkäräjät Karjalohja ja Pohja 26.6.1724, talontarkastus Pohjan pappilassa 29.6.1724 (8170, KA).
145 Esimerkiksi kesäkäräjät Laitila ja Pyhämaa 7.–11.6.1722, kesäkäräjät Eura, Köyliö ja Säkylä 14.–
18.6.1722 (mm51: 931–933, 994–996, KA).
146 Syyskäräjät Sauvo 14.–17.11.1722 (cc40: 112, KA), talvikäräjät Sauvo 10.–12.1.1723 (cc41: 450–
452, KA).
147 Esimerkiksi talvikäräjät Lapua 9.2.1722 (ss36: 153–154, KA); ylimääräiset käräjät Maaria
25.7.1718 (kk33: 23–25, KA); talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722, talvikäräjät
Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 17–18, 101, KA), talvikäräjät Vehmaa ja Lokalahti 12.–16.1.1722
(mm51: 26–27, KA), talvikäräjät Pirkkala ja Messukylä 12.–14.3.1722 (nn31: 170–171, KA),
kämnerinoikeus Turku 13.7.1723 (z222: 251–252, KA); Lindeqvist 1895, s. 713.
148 Kesäkäräjät Kokemäki ja Harjavalta 11.–12.7.1721 (mm50: 77, 84, KA).
149 Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 35, KA).
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naapuritaloon ja pyysi isänsä luona vierailulla olevaa piika Maria Mickelsdotteria
toimittamaan juoman sotilaille. Maria suostui pyyntöön ja meni sotilaiden miehittämään kamariin, jolloin toinen venäläisistä hyökkäsi pahoine aikeineen Marian
kimppuun. Maria kuitenkin lupasi antaa miehelle kaksi karoliinia, mikäli tämä
päästäisi hänet menemään. Miehen irrottaessa näppinsä Mariasta tämä pakeni
juosten metsän suojiin. Marian pakenemista björköläiset joutuivat hyvittelemään:
he maanittelivat vähäpäisenä tunnetun Närpiöstä Björköhön paenneen Beatan venäläisten saaliiksi.150 Vähänkyrön Martolassa venäläiset iskivät kyntensä ensin
erääseen tyttöön, jonka he raiskasivat saunassa, ja olivat aikeissa uudistaa pahan
tahtonsa Valpuri Pukilla. Tämän he ottivat kiinni ja raahasivat hänet samaan saunaan kyläläisten voimattomina katsellessa, mutta saunassa Valpuri hangoitteli niin
voimallisesti, että venäläiset eivät uskaltaneetkaan toteuttaa aikeitaan.151 Jalasjärven Kasarinperällä kaksi rakuunaa piti kyläläisiä kauhun vallassa syksyn 1714,
eräänä päivänä he sieppasivat kaksi vaimoihmistä, Anna Kasarin ja Marketta Sipintyttären ja raahasivat heidät saunan luokse. Saunalla toinen jäi ulos pitämään
vahtia, etteivät kyläläiset pääsisi sisään, ja toinen vei Marketan sisään pahoine aikeineen. Kovaääninen huuto, itku ja valitus saivat rakuunan perääntymään ja jättämään Marketan rauhaan.152
Pohjanmaalla aliupseerit, vahtimestarit ja korpraalit tunnettiin yleensä väkivaltaisiksi, siihen he usein turvautuivat tai sillä uhkaamalla pitivät yllä järjestystä. Lapualle vuodeksi 1720 majoittuneet vahtimestari Isak Bogorski, rummunlyöjä
Söfring ja vahtimestari Mårten Wolkehoff pitivät kyliään ja erityisesti sijoituspaikkojaan, Jaakko Vähäpassin, Antti Pukkisen ja Antti Sompin taloja alituisen pelon
vallassa.153 Vähässäkyrössä taasen aliupseeri Faddei kävi pahoinpitelemässä sairasvuoteessa maannutta ja isännän velvollisuuksia hoitanutta Härön Aune Matintytärtä.154 Pietarsaaren Soklotiin asettunut proviantti- eli vahtimestari piti kylänsä
vuoden 1721 ajan ojennuksessa ruoskimalla ja pamputtamalla.155 Savoon sijoitettujen vahtimestarien toimet eivät juuri edellisistä poikenneet. Kerimäellä sikäläistä
rahvasta silmillä pitänyt vahtimestari Nieri Mitri kävi syksyllä 1720 riistämässä väkisin Pauli Tynkkysen piian, Anna Kovattaren omaan palvelukseensa.156
Vakiintuneempaa vallankäyttöä edusti Ilmajoella Pirilän Peltoniemeen majoittunut ryssänviskaali – mahdollisesti laamanni Schmiedefeltin suojatti ja tavoiltaan
miehitysvaltaistunut kätyri Israel Lenqvist. Hän piti väkisin jalkavaimonaan eräästä vähäkyröläistä naista, vaikka tämä toivoi pääsevänsä pois miehen luota. Samainen viskaali käytti asemaansa muutenkin hyväkseen. Hän otti neljäntenä joulupäivänä messuun menossa olleet talollisten tyttäret kiinni, vei heidät Peltoniemeen ja
pakotti heidät tanssimaan kanssaan sekä kaikenmoiseen muuhunkin siveettömyyteen, mitä kesti aina keskiyöhön saakka.157
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Talvikäräjät Mustasaari 17.2.1724 (ss38: 199–201, KA).
Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 305–306, KA).
Syyskäräjät Ilmajoki 20.11.1721 (ss35: 169–170, KA).
Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 103–104, KA).
Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 284–285, KA).
Syyskäräjät Pietarsaari 6.11.1721 (ss35: 91–96, KA).
Kesäkäräjät Kerimäki 11.–13.7.1723 (oo26: 393, 395–396, KA).
Rovastintarkastus Ilmajoki 1.1.1721 (Lempiäinen 1973, s. 57).
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Samanlaista valtaa käyttivät myös rykmenttien komissaarit sekä verokomennuskuntien sotilaat majapaikoissaan ja erityisesti kierrellessään komennuksilla
maaseudulla.158 Komissaarien nauttiman vallan mittasuhteita kuvasi osuvasti mynämäkinen Maria Antintytär, joka oli asettunut 1719 Turkuun Jaakkolan taloon.
Jaakkolassa asui myös Nisegorodin rykmentin komissaari Knes (ruhtinas) Fjodor
Jacobus apureineen. Öisin komissaari lähetti renkinsä naisten tupaan hakemaan
Marian vierelleen. Komissaarin vaatimukset ja maanittelut olivat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voinut vastustaa. Myöhemmin, kun komissaarille selvisi, että Maria odotti lasta, hän toimitti naisen Hirvensalon saareen Hongan kylään, missä
vastentahtoinen Maria ja vastasyntynyt poika kastettiin ortodokseiksi.159
Vaikka oloja oli ryhdytty normalisoimaan ja ryöstelyä hillitsemään, venäläisen
esivallan ulottumattomissa jopa suurten kaupunkien läheisyydessä liikkui vielä
1716 venäläisiä varkaita. Ryöstöjen ehkäisemiseksi järjestettiin ympärivuorokautista vartiointia karjasuojissa ja saatettiinpa kyliin majoittuneilta sotilailtakin pyytää
apua suojelussa.160 Kainuussa rahvaanmiehet valittivat siitä, että he elivät koko vihan ajan pelossa. Kehenkään ei ollut luottamista, venäläiset ja sissit kiusasivat niin,
että miesten piti kulkea pyssyt olallaan kuin sotamiehet vihollismaassa peläten koko ajan vihollisen tulevan Savon, Karjalan tai Pohjanmaan suunnalta.161 Vuonna
1720 laivasto nousi maihin Kemiössä ja sen saaristossa ja ryösti ehtimiseen.162
Paljon turvallisemmalta ei elämä tuntunut Varsinais-Suomessakaan saati sitten
Hämeessä loppuvuodesta 1716, vaikka siellä ruhtinas Golitsyn periaatteessa valvoi
sotilaiden edesottamuksia. Sikäläiset eivät uskaltaneet poistua kodeistaan tai piilopirteistään, koska ”aika oli ilkeää ja vaivalloista” seudulle leiriytyneiden sotilaiden
takia ja koska sotilaat vaanivat pieninä ryhminä tai yksin liikkuneita kulkijoita.
Hämeessä vainolainen murhasi lempääläisen Erkki Ekmanin jouluna 1716 miehen
palatessa Turusta. Perttelissä maantietä kulkeneen naisen venäläinen parivaljakko
raiskasi samana vuonna, ja Pohjois-Pohjanmaalla hävitystä ja mielivaltaa riitti niin
pitkäksi aikaa, että vielä kesällä 1719 päätettiin Iin rovastintarkastuksen päätteeksi
ylistää Jumalaa, joka oli suojellut seurakuntaa muutaman kuukauden ajan vihollisen hyökkäyksiltä.163 Luumäellä Kinansaaren suuri kylä rosvottiin kaikesta viljasta
ja omaisuudesta 1716. Se ei kuitenkaan ollut riittävästi, vaan 1718 kylään tuli 40
miehen osasto, joka riisti väkeä hakaten ja kiduttaen kymmenen viikon ajan. Tuolla
kerralla venäläiset veivät sen, mitä väki oli ehtinyt kahdessa vuodessa hankkia ja
myllersi maat niin, että viimeinenkin kätkö löytyi. Osa kyläläisistä vietiin orjiksi
Viipuriin, jossa ainakin neljä menehtyi. Eikä armoton vihollinen jättänyt kinansaarelaisia myöhemminkään rauhaan.164

158 Ylimääräiset käräjät Kemiö 15.–16.9.1719 (kk33: 120, 131, KA); talvikäräjät Nousiainen, Masku ja
Raisio 22.–30.1.1722 (kk34: 17–18, 39, KA). Vertaa myös kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni
1924, s. 136).
159 Kämenrinoikeus Turku 2.12.1723 (z222: 373–376, KA).
160 Talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 65–66, KA).
161 Lindeqvist 1919, s. 357; Halila 1984, s. 190.
162 Talvikäräjät Kemiön saaristo 21.–25.2.1723 (cc40: 27, KA).
163 Kastettujen luettelot Pertteli 18.5.1717, haudattujen luettelot Pertteli 2.6.1717; Rovastintarkastus
Lappi (Tl.) 4.11.1716, Lempäälä 11.3.1718, Ii 16.8.1719 (Lempiäinen 1973, s. 49, 93, 104).
164 Syyskäräjät Luumäki, Valkeala ja Säkkijärvi 11.–13.10.1722 (ii30: 175, KA).
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Väkivaltaiset teot johtivat siihen, että rahvas pelkäsi jopa harmittomilta tuntuvia pyyntöjä – syystä kyllä. Kurikassa Koiviston kylässä Marketta Jaakontyttären
isännöimän talon toiseen tupaan oli majoittunut rakuunavahtimestari renkeineen.
Toisessa tuvassa asui Marketta yhdessä häntä auttamaan tulleen veljentyttären,
Marjatta Heikintytär Kokkolan kanssa; naisten tuli huolehtia venäläisten tuvan
siisteydestä ja valmistaa näille ruokaa. Eräänä iltana kaksi renkiä ilmestyi naisten
tupaan ja pyysi, että Marjatta Kokkola tulisi toiseen tupaan pelaamaan lautapeliä.
Marjatta pelkäsi, epäröi ja vaati, että Marketta lähtisi mukaan, ja ilmoitti, että ilman Markettaa hän ei lähde. Marketta ei ollut halukas seuramaan ja todisteli, että
Marjatta voisi olla rauhallisin mielin, sillä vahtimestari tuskin tekisi mitään pahaa.
Niinpä Marjatta lähti renki kummallakin puolen ja heti, kun tuvan ovin sulkeutui,
nämä heittivät Marjatan vahtimestarin sänkyyn ja poistuivat ulos jättäen hänet
vahtimestarin mielivaltaan.165
Joissain tapauksissa rahvas murhasi yksinään liikkuneita sotilaita, ja toisinaan
he surmasivat sellaisiakin, jotka olivat paikkakuntalaisille vieraita ja jotka ymmärrettiin yhteisölliseksi uhaksi. Iissä muuan omaisuusrikoksesta syytteessä ollut mies
selitti kantajalle ja tuomarille, että hän oli siepannut kantajan hopeasormuksen venäläiseltä sotilaalta, jonka hän oli omin käsin surmannut.166 Hengen riistäminen
oli turvallisempi vaihtoehto kuin pahoinpiteleminen, sillä henkirikos saattoi pysyä
salassa eikä rangaistuspartiota päästetty tutkimaan ja hutkimaan koko seutukuntaa.167 Tämän takia kokkolalaiset isännät Matti Nurri ja Lauri Parko siemenviljan
hakumatkallaan Kivijärvellä talvella 1716 ottivat hengiltä samoilla seuduilla liikkuneen venäläisen muonittajan (aliupseeri) väkineen. Samassa rytäkässä he tappoivat
kruunupyyläisen Margareta Baggen ryssänrengiksi pakotetun 16-vuotiaan pojan.168
Sadonkorjuun aikoihin 1717 ilmestyi Kurikan Koskuen kylään noin 30-vuotias
keskikokoinen miekkonen, joka oli pukeutunut rääsyihin ja jonka hiukset oli suittu venäläisten tyyliin. Mies esittäytyi Antiksi solkottaen tosin niin huonosti suomea, että hänet rengikseen ottanut kestikievari Antti Nisunpoika tuskin sai puheesta tolkkua. Sitä paremmin Antti-renki posmotti venäjää. Antti Nisunpoika sai
silti selville renkinsä menneisyydestä yhtä ja toista. Mies väitti olevansa kotoisin
Punkalaitumelta ja kulkeutuneensa pienokaisena sodan alkuvuosina erään upseerin matkassa Narvaan. Siellä hän jäi venäläisten vangiksi ja pakotettiin näiden palvelijaksi. Elämänkerrallisessa tarinassa ja sen todenperäisyydessä Nisunpoikaa arvelutti erityisesti se, että isänsä nimeä renki ei maininnut koskaan. Sen sijaan luotettavalta vaikutti puheiden toinen puoli. Renki kertoi karanneensa Vaasassa luutnantin palveluksesta, kun tämä oli uhannut rangaista häntä ankarasti eli oli aikonut tappaa hänet (kestikievarin hyvällä työllä oli puolensa; karkuri oli ahneelle halpaa työvoimaa). Vuoden ajan mies palveli kestikievaria kuuliaisesti, mutta seuraavana vuonna hän oli muuttunut ylimieliseksi vaatien parempaa ylöspitoa. Silloin
Antti Nisunpoika ajoi kaimansa pois talostaan. Koko sen ajan, kun mies oli ollut

165 Talvikäräjät Hämeenkyrö (Kyrö) ja Ikaalinen 6.–8.2.1722 (nn31: 134–136, KA); kesä- ja
syyskäräjät Ilmajoki 5.9.1722 (ss36: 487–489, KA).
166 Ylimääräiset käräjät Ii ja Pudasjärvi 19.–21.8.1717 (rr50: 124–127, KA).
167 Vertaa maaherra Douglasin kirje vouti Olof Warellille, Turku 26.7.1718 (7080, KA).
168 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 432, KA).
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renkinä kestikievarissa, isäntä oli pelännyt venäläisen esivallan äkkäävän, että hänen talossaan eleli karkulainen, mutta sitä pahemmin hän säikähti 1720 kuullessaan, että miekkonen piileskeli Ilmajoen metsissä. Tuolloin pelko kasvoi valtavaksi.
Oli vaara, että mies ilmiannettaisiin venäläisille, että mies kielisi asuneensa Koskuen kestikievarissa ja että kestikievari saisi maksaa siitä hengellään. Siksi kestikievari päätti valita arvokkaamman hengen ja kävi tappamassa piileskelijän.169
Entinen sotilas Mikko Erkinpoika Trana murhasi Antinpäivänä 1715 tienposkeen ryssänrengin. Kaksikymmenvuotiaaksi arveltu poikanen oli tullut Viipurista
armeijan mukana Pohjanmaalle ja saapui Ilmajoen Vuolteen kylään yksikseen kätköjä etsimään. Hän oli marssittanut uhkaillen Tranaa ja muita isäntiä kokonaisen
päivän kätköjä katsastamassa, kunnes Trana kyllästyi tyystin menoon. Hän huomautti toverilleen, että ”enempää en miekkosta seuraa. Tapan hänet, ettei hän palaa takaisin tekemään pahaa ja anna muille ryssille aihetta kiduttaa ihmisiä ja polttaa kylää.” Tovereista muuan Antti Leppänen avasi suunsa ollen ehdotuksen suhteen myötämielinen mutta peläten kuitenkin venäläisten vastatoimia: ”Jumala suokoon, ettei vainolainen tiedä hänen olleen täällä.” Puollon saatuaan Trana tempaisi
kirveellä kossin hengettömäksi, eivätkä venäläiset koskaan saaneet tietää renkinsä
Vuolteeseen eksyneen. Rahvas ei katsonut veritekoa juuri minkään arvoiseksi.
Oleellisena pidettiin sitä, että murhattu poika ei ollut suomalainen. Hän taisi suomea heikosti ja oli luultavasti Tverin karjalaisia tai vuosikymmeniä sitten Venäjälle
panneiden inkerikkojen jälkeläisiä, sillä kertomansa mukaan hän oli kotoisin
”Moskovast”.170 Sen sijaan Mäntyharjussa murha paljastui ja vakavin seurauksin.
Venäläinen upseeri oli majoittunut kahden sotilaan kanssa Perttu Pyyn taloon. Sinne hyökkäsivät eräänä yönä veronkantokirjuri Johan Javelinin johdolla joukko
isäntämiehiä, Antti Vitikka, Eljas Vitikainen, Simo Pesonen, Tuomas Ulmanen, Risto Korpinen, Simo Tillinen, Juho Lepistö ja Matti Hartikainen sekä Hannu Lepistön renki Juho Erkinpoika. Javelinin kiihottaessa miehet tappoivat venäläiset. Kohta Viipurista lähetettiin 300 sotilaan vahvuinen osasto tutkimaan ja rankaisemaan.
Sotilaat polttivat pitäjää ja kiduttivat satunnaisesti väkeä. Kun muitakaan syyllisiä
ei löydetty, Perttu Pyy vangittiin, hänen talonsa rosvottiin ja poltettiin ja vanki kuljetettiin Viipuriin. Siellä Pyy kidutettiin kuoliaaksi. Veriteosta syyttömänä tuomitun ja henkensä menettäneen Pyyn leskeä, Pirkko Ollintytärtä syylliset voitelivat luvaten tälle ruistynnyrin ja runsaat 130 kuparitaalaria, jotta hän pitäisi suunsa kiinni.
Venäjän vallan ajan nainen pysyi hiljaa, vaikka ei saanutkaan luvattuja verirahoja.171
Toisaalta oli niinkin, että aliupseerit, korpraalit ja vahtisotilaat paikallisina päälliköinä ja veronsa hyvin keränneinä tarjosivat suojan turvattomille naisille.172
Niinpä esimerkiksi Ylistarossa piika Kaisa Heikintytär, joka tosin oli mieltynyt pestuupaikkansa tulevaan isäntään, käänsi venäläisen vallan jatkuessa katseensa taloon

169 Syyskäräjät Ilmajoki 20.11.1721 (ss35: 173–179, KA); Liakka 1934, s. 326; Lindeqvist 1919, s. 597.
170 Talvikäräjät Ilmajoki 7.3.1723, kesä- ja syyskäräjät Ilmajoki 27.9.1723 (ss37: 294–301, 722–724,
KA).
171 Talvikäräjät Savitaipale, Mäntyharju ja Suomenniemi 4.–6.2.1723 (ii31: 48–50, KA).
172 Esimerkiksi syyskäräjät Pöytyä ja Yläne 26.–27.10.1720 (kk33, KA), talvikäräjät Nousiainen, Raisio
ja Masku 22.–30.1.1722, talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 37, 66, KA), talvikäräjät
Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 25–26, KA).
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majoittuneisiin kasakoihin – lähinnä näiden Patap-nimiseen esimieheen. Kaisa
luopui pestistään ja seurasi keväällä 1715 kasakoita Poriin semminkin, kun Patap
oli hankkinut Porista hänelle uuden jakun. Porissa Kaisa oli Patapin piikana, keitti
ja leipoi.173 Laitilalainen Leena Antintytär asettui asumaan sisarensa luokse Mynämäelle ja hankki sisarensa tavoin elättäjäkseen venäläisen rakuunakorpraalin, Vasili
Vasilivitsin.174 Vastaavasti Isossakyrössä Kerttu Jaakontytär lyöttäytyi jo 1714 venäläisen piipari-Ivanin (hautboist eli aliupseeri) matkaan ja kulkeutui miehen mukana Turkuun. Siellä hän eleli venäläisten kanssa uuden torin tuntumassa ja synnytti
1719 Ivanille lapsen Nicolaus Schutzin saunassa, joka mainittiin erityisesti venäläisten saunaksi. Myöhemmin hän seurasi miestään Ruskoon ja sai vielä toisen lapsen.175
Erikoislaatuisena pidettiin sitä, että Liedon ja Maarian nimismies Karl Lellinin
vaimo Katarina Ericia vaihtoi miehensä venäläiseen korpraaliin ja ilmoitti, ettei halunnut enää olla aviossa Lellinin kanssa, vaikka hänet pantaisiin pyövelin kirveen
alle.176 Maskun Karin talosta Heikki Reijonpoika Murskun vaimo Marja Jaakontytär meni puolestaan vastoin miehensä tahtoa kahdeksi vuodeksi venäläisten palvelukseen ja pääsiäisenä 1721 seurasi sotajoukkoja Venäjälle.177 Vastaavasti Säkylässä
kesällä 1714 monet Kankaanpäähän majoittuneet sotilaat vaativat erilaisia palveluksia eivätkä tietenkään halunneet, että paikallinen väki olisi valvonut heidän tekemisiään. Sotilaan leski Anna Erkintytär ystävystyi nopeasti erään suomalaissyntyisen sotilaan kanssa, kutoi tälle sukkia ja sai tältä apua tautiinsakin. Väki halusi
tietää, mitä Anna ja sotilas kahdestaan puuhasivat, joku näki heidät istumassa
käsikkäin ja toinen Annan makaamassa sairaana lattialla, kun mies tarjosi hänelle
yrttiviinaa rohtona. Rohkein oli talollinen Juho Tuomaanpoika, joka astui raollaan
olleesta ovesta sisään ja tuli saman tien sotilaan hiuksista ulos taluttamaksi ja
mukiloimaksi. Sotilas oli myös muiden kuullen vaatinut päästä nukkumaan Annan
viereen ja oli vieläpä luvannut siitä palkkioksi lehmän, mutta tähän Anna ei suostunut.178 Vähässäkyrössä Simo Riddarlan talon ulkorakennukseen majoittuneet
pyöveli ja sotilaat mukiloivat kyläläisiä huvittaakseen itseään ja vaativat, että palkollisten oli kannettava heille vesi ja pidettävä paikat siisteinä.179
Edellisen perusteella on ymmärrettävissä, että venäläisten väkivallan suojissa oli
mahdollista hankkia itselleen suvereeni asema talo- ja kyläyhteisössä. Rantasalmella Kutvosen talon piika Marjatta Pentitär käytti hyväkseen rakuunakorpraali Sava
Riekkisen vihkimättömänä vaimona saavuttamaansa asemaa. Kun naisväki, etunenässä leskivaimona Kutvosta emännöinyt Kaisa Nykätär torui Marjattaa talon maineen saastuttaneesta siveettömästä elämänmenosta, tämä oli nakellut niskojaan ja
sanonut, että ”tuskin siitä oli mitään haittaa, että hän Riekkisen kanssa makasi, eihän Sava häntä kuitenkaan söisi.” Sen jälkeen hän oli vielä uhannut kertoa moitteista korpraalille. Uhkaus tehosi ja Kutvosen talon väki sulki suunsa ja silmänsä.180
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Kesäkäräjät Kokemäki 15.7.1718 (mm50: 12–13, KA).
Kesäkäräjät Mynämäki ja Lemu 17.–24.5.1722 (kk35a: 111, KA).
Kämnerinoikeus Turku 5.5.1724 (z223: 206–207, KA).
Ylimääräiset käräjät Maaria 25.7.1718, syyskäräjät Maaria ja Lieto 29.9.–1.10.1719 (kk33: 5, 23–25, KA).
Talvikäräjät Nousiainen, Raisio ja Masku 22.–30.1.1722 (kk34: 15–16, KA).
Kesäkäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 12.–16.6.1725 (mm54: 535–538, KA).
Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 295–300, KA).
Kesäkäräjät Rantasalmi 6.–11.7.1722 (oo25: 377–380, KA).
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Miehittäjien ja rahvaan
välisten suhteiden arkipäiväistyminen
Se, että tietyt aliupseerit, vahtimestarit ja sotilaat sijoitettiin samaan kylään vuosikausiksi,181 edisti heidän ja kylänväen välisten suhteiden arkipäiväistymistä ja venäläisten asettumista osaksi vakiintunutta yhteisöelämää ja heitä alettiin kohdella
paikallisnormien mukaisesti.182 Eräs turvallisuuden tuntua luonut seikka oli, että
venäläiset asuivat – mikäli suinkin oli mahdollista – kylästä hallintaansa ottamissa
pirteissä, harjoittivat uskonnollisia menoja irrallaan luterilaisesta yhteisöstä ja viettivät kernaasti aikaansa keskenään. Esimerkiksi Kirkkonummella Gunnarskullassa
venäläisillä oli pysyvä asemapaikka. Sinne sijoitettuna eli pitkään myös rakuuna
Ivan Gorska, joka oli syntyjään Lohjalta, oli kansallisuudeltaan suomalainen (finska
nationen) ja alkuperäiseltä nimeltään Juhani. Tämä eleli kylässä kuten muutkin
suomalaiset aina muulloin paitsi silloin, kun venäläisiä tovereita oli läsnä. Tuolloin
hän, ortodoksiksi kastettu kun oli, käyttäytyi venäläisten tavoin.183
Erityisesti silloin, kun miehitysvallan edustajat asettuivat taloksi – kuten tapana
184
oli – rouvineen, vaimoineen ja lapsineen, paikallisten ja venäläisten välit muuttuivat mutkattomiksi. Perhekunnan, naisten ja lasten ymmärrettiin estävän väkivaltaa siten, että näiden nähden ei piiskaamiseen ryhdytty; naiset ja lapset eivät
käyneet sotaa eikä heidän edessään voinut vuodattaa verta. Kauhavan Tuomaalassa
vuodesta 1717 vuoteen 1720 asui venäläinen vahtimestari poikineen ja käytti asemaansa sävyisästi, joten kyläläiset ja vahtimestari perheineen ja renkeineen saattoivat käydä yhdessä saunomassakin, vaikka alkuun vahtimestaria oli pelätty hänen
väkivaltaisen käyttäytymisensä vuoksi.185 Yhtä mutkattomiksi olivat muuttuneet
Vähänkyrön Kalsilassa aikaisemmin kammoksutun venäläisen pyövelin ja kyläläisten väliset suhteet. Pyöveli tapasi käydä Laurilasta naapuritalon eli Riddarlan pihamaalla istuskelemassa, tupakkaa röyhyttelemässä ja kuluttamassa aikaansa. Hän oli
iskenyt silmänsä Riddarlan piikaan, joka oli ihastumisen havainnut ja oli myös
jonkin verran tekemisissä miehen kanssa luvattomuuksiin saakka menettämättä.186
Peräti arkisiksi ja sujuviksi olivat muuttuneet Mynämäellä kivikyläläisten ja kylään
majoittuneen kolmen kasakan väliset suhteet. Yhdelle näistä piika Maria Antintytär luki raamatusta evankeliumia; he istuivat tuvan pöydässä vierekkäin ja tuvassa
evankeliumitekstiä kävi kuuntelemassa myös isännän sisko, Anita Reijontytär.187
Osaksi kyläyhteisöä sulautuneinakin venäläiset pysyivät silti suurimmalle osalle
kyläläisistä muukalaisina, ja heitä pelättiin aikaisempien tapahtumien vuoksi. Vie-

181 Esimerkiksi talvikäräjät Pöytyä, Yläne, Paattinen, Aura ja Vahto 19.–22.2.1722 (kk34: 130, KA).
182 Kun jonkinlainen järjestys palautui, rahvas kohteli myös vahtimestareita ja korpraaleita perinteisen oikeus- ja tapakulttuurinsa mukaisesti. Esimerkiksi syksyllä 1716 Laihian Maunulassa emäntä
kävi hiljentämässä tuvassa nukkuneen väen siveettömällä käytöksellään herättäneen pariskunnan,
tyttärensä Marja Jaakontyttären ja rakuunakorpraalin. Tällainen ei olisi tullut kuuloonkaan
vuotta aikaisemmin. Talvikäräjät Laihia 16.3.1722 (ss36: 360–361, KA).
183 Talvikäräjät Kirkkonummi 15.3.1722 (ll30: 350–352, KA).
184 Katso Kuvaja 1999, s. 104.
185 Talvikäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 126–129, KA).
186 Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 295–300, KA).
187 Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35b: 38–39, KA).

174

Venäjän vallan aika, mielivalta ja viimeisen maailmanajan elämänkulku

rauden tuntua voimistivat pappien vihamielisyys, puheet irstaasta miehittäjästä ja
se, että irstaina pidetyt sotilaat pyrittiin majoittamaan erilleen kantaväestöstä ja
erityisesti naisväestä,188 mutta toisaalta toisinaan – kun erilleen majoittamiseen ei
ollut mahdollisuutta – sotilaat pitivät kortteeria muun talonväen joukossa. Naisväkeä tosin suojeltiin siten, että venäläisten nukkumasijaksi osoitettiin sama uuninpankko, jota talon miesväki käytti.189
Eristäytyminen oli molemminpuolista. Suomalaiset välttivät kanssakäymistä
venäläisten kanssa, ja venäläiset käskivät suomalaisten pysyä loitolla majoitustiloistaan. Rantasalmelle lautamies Heikki Pesosen pihapiirin toiseen savupirttiin
vuodeksi 1718 majoittuneet aliupseerit eivät yleensä sallineet kenenkään tulemista
majapaikkaansa luvatta, eikä sitä sallinut Pesonenkaan – mutta käskyn käydessä
palveluksia oli välittömästi tehtävä. Pesosen piiaksi pestautunut ratsumiehen vaimo Elina Venditär uhkasi kuitenkin järjestystä ja erityisesti Pesosen väelleen antamia ohjeita, muutti aliupseerien pirttiin, ryhtyi yhden aliupseerin jalkavaimoksi ja
irtisanoi pestinsä. Kolmen viikon kulutta Elina pakkasi tavaransa ja muutti Viipuriin, missä sai lapsenhoitajan ja imettäjän paikan kauppias Jänikseltä (Jaenisch).190
Karsastus, väkivallan pelko ja eristäytyminen vaikeuttivat luontevien suhteiden
luomista ja vaikuttivat merkityksellisesti niiden naisten elämään, jotka joutuivat
tekemään palveluksia venäläisille. Pelkästään se, että nainen meni täysissä pukeissa
saunaan pesemään sotilaan hiuksia, voitiin epäluuloisten keskuudessa tulkita merkiksi luvattomasta suhteesta.191
Sotilaiden vapaudet, sukupuoliseen kanssakäymiseen liittyneet uskomukset ja
aviopuolisotta jääneiden nuorten naisten lukuisuus johtivat siihen, että naisten arkea
ryhdyttiin kontrolloimaan tarkasti. Kauhavan Tuomaalassa talonväki asetti aina jonkun vanhemman ja luotettavamman henkilön vahtimaan sellaista tilaisuutta, jossa
taloon majoittuneet venäläiset olivat tekemisissä nuoremman naisväen kanssa. Ehdottomana sääntönä pidettiin sitä, ettei kukaan naisista saanut jäädä yksikseen näiden kanssa.192 Vähässäkyrössä Kulsilan kylän asukkaat lähettivät aina, kun Riddarlan
piika viipyi askareissaan – kuten vedenhakumatkalla – liian pitkään, jonkun tarkastamaan, oliko piika livahtanut kylään majoittuneen venäläisen luokse.193
Tämän takia siellä täällä venäläinen sotaväki ryhtyi järjestelmällisesti rakentamaan kiinteitä suhteita paikalliseen väestöön. Esimerkiksi Vaasan ympäristöön
majoittuneet kasakat yrittivät tosissaan luoda luottamuksellisia, kiinteämpiä ja väkivallattomia suhteita paikalliseen väestöön,194 tosin huonolla menestyksellä. Mut-

188 Esimerkiksi kesäkäräjät Rantasalmi 6.–11.7.1722 (oo25: 377–380, KA); syyskäräjät Kalanti ja
Uusikaupunki 8.–13.10.1722 (mm51: 1713–1718, KA). Kun sotilaita jouduttiin majoittamaan
kerralla useita, kymmeniäkin, tungos oli melkoinen. Ulvilan Söörmarkussa 1714 miehittäjät ja
talon miesväki sijoitettiin toiseen tupaan ja naisväki toiseen tupaan. Naisten puolella nukkuneet
joutuivat makaamaan lavereilla ja lattialla vierivieressä niin, että tuskin pystyi raajaansa liikuttamaan. Kesäkäräjät Ulvila ja Merimasku 11.–13.7.1719 (mm50: 17, KA).
189 Esimerkiksi talvikäräjät Laihia 16.3.1722 (ss36: 347, KA).
190 Kesäkäräjät Rantasalmi 6.–11.7.1722 (oo25: 381–383, KA).
191 Ylimääräiset käräjät Kemiö 15.–16.7.1719 (kk33: 127–128, KA).
192 Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 126–129, KA).
193 Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 295–300, KA).
194 Talvikäräjät Vöyri 1.3.1722, kesä- ja syyskäräjät Mustasaari 8.10.1722 (ss36: 280–281, 788–790,
KA).
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ta pitkällä sotilasvallalla oli myös toisenlaisia seurauksia. Parhaimmillaan venäläiset
olivat asettuneet suomalaiseen talonpoikaisyhteisöön niin hyvin, että rauhan solmimisen jälkeen ja joukkoja evakuoitaessa he saattoivat karata osastoistaan ja palata aikaisempiin majoituspaikkoihinsa. Lähinnä venäläiset kaipasivat nuoria naisia,
joiden kanssa he olivat solmineet suhteita. Nuorten naisten ja kyliin majoittuneiden sotilaiden välille oli syntynyt jopa tosia ja hyväksyttyjä rakkaussuhteita ilman,
että suhteeseen liittyi pakottamista, turvan hakemista tai leivän hankkimista.195

Vanhan vallan esivalta
ja uuden hallintojärjestelmän luominen
Valloituskaudella papit
tärkeimpiä paikallisviranomaisia
Kansan käsityksen mukaan ruotsalaisella ja venäläisellä vallankäytöllä ja hallitsemisjärjestelmällä oli perustuvanlaatuinen ero. Ruotsin valta perustui Jumalan säätämälle järjestykselle, laille ja oikeudelle, joita Venäjänmaalla ei ollut.196
Valtaa vakiinnuttaessaan venäläisten täytyikin varmistua, että oli olemassa jonkinlainen vanhaan hallintojärjestelmään rakentuva perusta. Se oli ehdoton edellytys sille, että ihmiset pääsivät yli pahimmasta pelosta. Ensimmäinen askel uuden
hallintojärjestelmän luomisessa oli venäläisille kelpaavan papin nimittäminen papittomiin seurakuntiin ja/tai aloilleen jääneen papin sitominen miehitysvallan
määräämiin tehtäviin.197 Nämä olivat sitten valitsemassa paikallishallinnon siviiliviranomaisia, kun julistuksissa ja universaaleissa korostettiin sitä, että miehitysvalta säilytti Ruotsin vallan aikaiset tavat ja lait, joiden tuntemus oli harvojen käsissä; näille harvoille paikallishallinto uskottiin.198
Pappien alistaminen miehittäjän paikallisen viranomaisen tehtäviin oli ainoa
todellinen mahdollisuus, sillä pääosa Ruotsin vallan ajan tärkeimmästä maallisen
esivallan virkakunnasta oli paennut Ruotsiin tai joutunut Venäjälle orjuuteen.199 –
Tosin viimeksi mainituista vangeiksi jääneistä miehistä venäläiset tekivät uskollisia
viranomaisiaan. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella varhaista siviilihallinnon valtaa piti pappien rinnalla ja pappien esimiehenä Golitsynin suojatti viskaali
Arvid Lietzen, jonka otteet vetivät vertoja venäläisille sotilasviranomaisille, jonka
poika oli samoihin aikoihin Lohjan nimismies ja jonka venäläiset nimittivät myöhemmin alituomarikseen.200 Turussa vanhan esivallan edustajia ei nimeksikään ol-

195 Esimerkiksi talvikäräjät Ruovesi ja Keuruu 29.–31.3.1722 (nn31: 249–250, KA), kesäkäräjät Lieto
ja Maaria 27.–28.6.1722 (kk34: 207–209, KA).
196 Käräjät Puumala 1693 (oo7: 248–275, KA).
197 Lybecker kansliakollegiolle, Kupittaa 8.7.1710 (Koskinen 1865, s. 137); Katkelmia Magnus
Alopaeuksen tilikirjasta (Neovius 1892–1895, s. II); Falander, Berättelse om Österbottens öden
(ÅT 1791: 26); Falander–Reinius, Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn (ÅT 1791: 32).
198 Esimerkiksi Lindeqvist 1919, s. 388.
199 Esimerkiksi Asikkalan nimismies Henrik Söderberg vietiin perheineen Venäjälle. Blomstedt 1981,
s. 307–308.
200 Esimerkiksi kuninkaallinen kirje Turun tuomiokapitulille, Tukholma 10.9.1724 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 373, TMA); Neovius 1912, s. 15.
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lut. Kun kaupungista tuli miehitysvallan keskus, venäläinen esivalta katsoi tarpeelliseksi asettaa sinne vanhalle pohjalle perustuneen paikallishallinnon jouduttaakseen järjestyksen palautumista. Tuolloinen varhaisin, vuosina 1713–1715 järjestystä ylläpitänyt paikallinen esivalta koostui lähinnä kolmesta miehestä, pormestarista
ja kahdesta papista, joista pastori Mennander oli hautaaja ja pastori Sadenius kastaja.201 Kaupungissa sentään oikeustoimen ylläpito voitiin siirtää maallisen esivallan edustajan harteille. Venäläisten asettaman pormestari Henrik Wechterin, jota
myös halveksivasti ryssänkauppiaaksi kutsuttiin, ja hänen seuraajansa Simon Lydemanin tärkeimpänä tehtävänä oli laillisen järjestyksen ylläpitämien, mikä käytännössä tarkoitti sitä, että he langettivat pikatuomioita pikkurikollisille ja keräsivät
näiltä sakkoja; tuomiokirjoja Lydeman säilytti kotonaan ja laati tarvittaessa niiden
avulla todistuksia oikeustoimen suorittamisesta.202 Samalla tavalla paikallisvaltaa
ryhdyttiin juurruttamaan myös Turun ympäristöön ja muihin kaupunkeihin: Kemiössä venäläisten vouti eli viskaali Lietzen ja Laitilassa vouti Forsten keräsivät
pikkurikollisilta vähäisiä sakkoja, mikä vastasi oikeustoimen suorittamista.203
Siellä, minne vouteja ei ehditty nimittää mutta mistä verot haluttiin kerätä, papit alistettiin venäläisten hallintovallan paikallisviranomaisiksi laatimaan verotusluetteloita, vastaamaan veronkeruun onnistumisesta ja hoitamaan muita hallinnollisia tehtäviä. Näin oli ainakin Hämeessä, Pohjanmaalla ja osassa Uuttamaata.204
Syksyllä 1714 Jacob Ritz kutsui koolle Someron pappilaan paikalliset talonpojat
hollikyytien järjestämistä varten. Ritz oli kyytijärjestelyjen päällysmies ja uteli paikalle hevosetta saapuneelta Syvänojan Martti Grabbilta, aikoiko tämä osallistua
työhön. Grabbi myönsi, jolloin Ritz tiedusteli, oliko Grabbi ottanut hevosensa mukaan. Siihen Grabbi vastasi totuudenmukaisesti ja Ritz jatkoi ankarasti liehitelläkseen paikalla ollutta venäläistä luutnanttia, että ”hevosenkin pitää ilmestyä hollikyytiin.” Grabbi, joka oli uskonut selviävänsä ilman hevostaan, pelkäsi luutnanttia
ja rovastia ja myöntyi: ”Jos näin on, ei minulle ole mitään sitä vastaan.” Seuraavana
päivä Grabbin hevonen haettiin hollikyytiin, jonne se myös katosi.205
Pappien valjastaminen maallisen hallinnon tehtäviin oli luontevaa, koskapa papit johtivat vanhastaan paikallishallintoa pitäjänkokouksineen, olivat luku- ja kirjoitustaitoisia, hallitsivat paikallisia lähteitä, tunsivat rahvaan, lukivat saarnastuoleistaan julistukset ja olivat ensimmäisinä vannomassa uskollisuudenvaloja. Vastahakoisuudesta venäläiset muistuttivat nopeasti pahoinpitelyin: pappeja noudettiin
kesken jumalanpalvelusten saarnastuoleista, pidettiin vankeina ja rääkättiin.206 Al-

201 Kämenrinoikeus Turku 10.7.1723 (z222: 249–250, KA).
202 Esimerkiksi kämnerinoikeus Turku 26.6.1723 (z222: 219–221, KA); Lindeqvist 1919, s. 489;
Koskull 1952, s. 126, 137–142, 189–190. Katso myös Bonsdorff 1904, s. 561; Nikula 1970, s. 7.
Venäläiset nimittävät Turkuun lisäksi omaksi kansalliseksi pormestarikseen Vasili Kirilovin.
203 Ylimääräiset käräjät Kemiö 15.–16.7.1719 (kk33: 120, KA); talvikäräjät Laitila ja Pyhämaa 5.–
9.2.1722 (mm51: 283–285, 294–297, KA).
204 Esimerkiksi Tenholassa kappalainen Paul Nayzander keräsi venäläisille 1713 paloveroa eli
rahakontribuutiota. Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 9.–12.3.1725 (ll34: 421–422, KA). Katso myös
Rimpiläinen 1978, . s. 58–59.
205 Syyskäräjät Halikko ja Uskela 13.–20.11.1723 (cc41: 375, KA).
206 Esimerkiksi talvikäräjät Savitaipale ja Suomenniemi 12.3.1722 (ii30: 13, KA); Lindeqvist 1919, s.
485–486, 617; Lindeqvist 1926, s. 248–249; Koskimies 1960, s. 669, 673; Heino 1990, s. 432–435.
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kuun yhteistyön sujumista valvottiin tarkasti. Papeille asetettiin vartijat, jotka
useimmiten olivat entisiä suomalaisia sotamiehiä mutta joista oli tullut sodan
käänteissä Venäjän armeijan sotilaita. Kielitaitoisena ja tapoja tunteena sotilas kykeni vaivattomasti pitämään silmällä papin liikkeitä ja ymmärsi, mitä tämä seurakuntalaistensa kanssa toimitti. Tällainen vartija oli muiden muassa Turun läänin
Lapin kappalaisella, herra Petrus Eschoviuksella. Ennen Venäjän armeijaan liittymistä ja ortodoksiksi kastamista mies oli tunnettu everstiluutnantti Stetkenin
Huittisten rusthollin ratsumies Tuomas Antinpoikana mutta kantoi sittemmin
Ivan Tolmatsiovin nimeä.207
Papit järjestivät veronkeruun, miten parhaaksi katsoivat. Tuuloksessa kasakkamajuri Timanjovin kasakat määräsivät kappalaisen keräämään sotaveroja. Kun uhkailu oli ankaraa, venäläisten tavat tiedettiin ja veroilla oli kiire, kappalainen lähetti
apulaisensa hakemaan veroksi kelpaavaa hevosta eräästä talosta, jonka isäntä oli sopivasti matkoilla.208 Toisaalta veronkantopappien tehtäväksi saattoi jäädä ainoastaan luetteloiden laatiminen armeijan suorittamasta pikaverosta. Piikkiössä 1714
kolme kaleeria rantautui ja niistä nousi maihin majurin johtama sadan sotilaan
vahvuinen verotusosasto, joka kokosi ruoka- ja karjaverot merenrantakylistä. Laivoihin lastattiin kymmeniä lehmiä ja sikoja sekä satoja lampaita. Kun vero oli kerätty, majuri ilmoitti verotuksesta vastanneelle kappalaiselle, Johan Olinille, että
kannettu vero kattoi koko pitäjän. Olin ei voinut muuta kuin kiertää kylät ja kirjata talonpoikien menetykset.209
Toisaalta pappien yhteyksiä Ruotsiin ja vanhaa kuningasuskollisuutta haluttiin
vähentää siirtelemällä heitä sinne tänne, pitämällä heitä vankeina, ruoskimalla ja
hakkaamalla, tappamalla ja nimittämällä heitä virkoihin mielivaltaisesti.210 Pakolaistuomiokapitulissa oltiinkin huolissaan koko Suomen suuriruhtinaskunnan uskollisista alamaisista lähinnä siksi, että raaka vihollinen oli armoton papeille ja vaati näiltä uskollisuudenvaloja.211
Oman nahan pelastaminen muiden kustannuksella asettui rääkättyjen ja uhkailtujen pappien moraalikoodistossa etusijalle. Tämä merkitsi monessa tapauksessa niin pitkälle menevää yhteistyötä valloittajien edellytyksellä ja eduksi, että
rahvas kärsi kahta kauheammin. Siellä täällä pappeja pidettiin jopa pahempina
kuin venäläisiä.212
Urjalassa venäläisten apulaiseksi ryhtynyt sotapappi Israel Wallenius ilmiantoi
venäläisille Välkkilän talonväen murhaajasisseinä toukokuussa 1715. Nähtävästi
Wallenius tiesi, että eräät maahan jääneet ja metsiin piiloutuneet Suomen armeijan
ratsumiehet olivat ottaneet hengiltä kaksi venäläistä, mutta kun joku syyllinen täy-
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Rovastintarkastus Lappi (Tl.) 4.11.1716 (Lempiäinen 1973, s. 93).
Talvikäräjät Hauho ja Tuulos 13.–15.1.1724 (ee14: 62–64, KA).
Talvikäräjät Piikkiö ja Kaarina 7.–9.2.1723 (cc41: 513–516, KA).
Esimerkiksi tuomiokapituli kuninkaalle 8.1., 9.1., 10.11.1719, Immanuel Brunlöf kuninkaalle
syksyllä 1721, tuomiokapituli ja Erik Cajanus kuninkaalle syksyllä 1721, tuomiokapituli kuninkaalle 28.9., 10.11.1721 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 4, RA);
Rovastintarkastus Haukipudas 6.8.1719 (Lempiäinen 1973, s. 37).
211 Tuomiokapituli eli Johannes Gezelius, Laurentius Tammelin ja Abraham Alanus kuninkaalle,
Tukholma 4.3.1715 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 4, RA).
212 Esimerkiksi talvikäräjät Karkku ja Mouhijärvi 29.1.–1.2.1723 (nn32: 23, KA).
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tyi komendantti Sasetskin pitäjään lähettämälle luutnantti Zariginin partiolle esittää, Välkkilän Erkki Kallenpoika soveltui tähän muita paremmin. Hän oli uhkaillut
Walleniusta ja oli asettunut muutenkin poikkiteloin pappiaan vastaan. Ilmiannon
seurauksena Zarigin otti kiinni Erkin, joka joutui kaiken lisäksi opastamaan partion 15 sotilasta Välkkilään, missä isäntää itseään, hänen iäkkäitä vanhempiaan
Kalle Juhonpoikaa ja Kirsti Urpontytärtä, kahta veljeään Kallea ja Anttia, piika
Kirsti Yrjöntytärtä ja Kirsti Juhontytär -nimistä lasta kidutettiin hirvittävällä tavalla. Väen onneksi venäläisten veronkantokirjurikseen pakottama Johan Ståhlberg
tunsi keinot, joilla venäläisten viha taltutettiin. Hän neuvoi Erkkiä lahjomaan rangaistuspartiota, ja partio poistui nyljettyään välkkiläisiltä sata karoliinia, kaksi hopeapikaria, suuren kultasormuksen, hevosen ja tynnyrillisen rukiita.213 Samaa
maata oli Hausjärven kappalainen Johan Asp. Hän avitti venäläisiä mielellään. Veronkantomieheksi määrättynä Asp kokosi 1715 pappilaan viljaa, jonka venäläiset
sotilaat kävivät riistämässä talonpoikien aitoista. Osa viljasta toki meni miehittäjien muonaksi, mutta osan Asp jätti tilittämättä ja piti itsellään.214

Ryssänrengit ja tensikat pahempia kuin venäläiset
Väkivaltaisen valloituskauden aikana venäläiset sieppasivat oppaikseen miehiä ja
naisia, joita he pahoinpidellen ja uhkaillen painostivat ohjaamaan paikallisten metsiin piiloutuneiden ihmisten luokse. Näitä ei kuitenkaan määrätty pysyvästi venäläisten palvelukseen,215 mutta toiset ryhtyivät kätyreiksi vapaaehtoisesti. Liminkalainen talollinen Antti Laurinpoika Pyhtinen osoittautui vainolaisen alttiiksi avustajaksi. Hän seurasi raakoja vainolaisia tuhoamis- ja rosvousretkillä aina Luulajaan
ja Piitimeen saakka, missä hän osallistui sikäläisen apologistan (alkeisopettaja)
murhaamiseen.216
Upseerien ja sotilaiden rengeistä valtaosa oli aikaisempia sotavankeja ja heistä
enimmät suomalaisia, karjalaisia tai inkerinmaalaisia,217 vaikka kantoivatkin venäläisten tai kasakkojen nimiä.218 Loikkareiden määrä kasvoi tappiollisten taistelujen
ja linnoitusten antautumisten myötä satoihin ja tuhansiin: yksinomaan vähäpätöisen Käkisalmen varusväen antauduttua yli sata miestä siirtyi venäläisten puolelle.219 Väkivallassaan heidät ymmärrettiin jopa julmemmiksi kuin miehittäjät, ja he
syyllistyivät miehitysvallan aikana käsittämättömiin, ilman aihetta kehkeytyneisiin
väkivallantekoihin.220 Lohjalla ja Nummella 1714 sinne tänne poukkoilleiden ros-
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Ylimääräiset käräjät Urjala 2.–4.12.1723 (nn32: 473–490, KA).
Talvikäräjät Janakkala, Vanaja ja Renko 8.–10.3.1726 (ee18: 287, KA).
Esimerkiksi talvikäräjät Kruunupyy 3.1.1723 (rr55: 49–50, KA).
Katkelma käräjäpöytäkirjasta (Norrbotten 7: 15, RA).
Esimerkiksi Perniössä pappi erikseen muistutti, että sikäläisen aviottoman lapsen isä oli paitsi
luutnantin palvelija myös kansallisuudeltaan riikalainen. Kastettujen luettelot Perniö 30.1.1716.
218 Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Mynämäki 22.9.1718 (kk33: 107–111, KA), kesäkäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 4.–9.5.1722 (kk34: 158, KA), talvikäräjät Isokyrö (12.3.1722 (ss36: 302–304,
KA), kämnerinoikeus Turku 14.6., 19.6.1722 (z221: 99–100, 107–109, KA).
219 Kuujo 1958, s. 215.
220 Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Lieto 2.8.1718 (kk34: 38–42, KA).
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vojoukkojen väkivaltaa lietsoi muiden muassa Nivalan entinen sotilas, joka oli siirtynyt venäläisten riveihin. Hän ilmiantoi entisen ruotuisäntänsä, lautamies Mikko
Jaakonpojan siitä, että tämä mukamas piti yhteyttä sisseihin kuten muutkin sikäläiset. Seurauksena oli vangitsemisia ja pahoinpitelyjä, joissa osallisena oli myös ilmiantaja Nivalan Mikkeli.221
Armeijan rengeiksi pakotettujen asema oli toisaalta ahtaampi kuin venäläisten
paikallisviranomaisten, mutta toisaalta he saattoivat nauttia sellaisesta vallasta, joka
miehitysarmeijalla oli. Väkivaltaa sumeilematta käyttävinä he saavuttivat miehitysarmeijan esimiesten ja omien isäntiensä luottamuksen ja muutamat ryssänrengit
paikallistuntemuksensa, kieli- ja kirjoitustaitojensa ja osoittamansa julmuuden ansiosta jopa nousivat kuritus-, kidutus- ja verotuspartioiden esimiehiksi. He saivat
liikkua vapaasti väkeä piinaamassa. Rengit tosin selittivät asian parhain päin – ainakin silloin, kun he olivat onnistuneet karkaamaan Ruotsiin ja joutuneet siellä vihaisten ihmisten hyökkäysten kohteiksi. Varmaa oli, että isäntien vaatimista tehtävistä ei voinut kieltäytyä tulematta raa’asti hakatuksi.222 Kersantti Johan Hoppius,
viipurilaissyntyinen ylioppilas, jäi venäläisten vangiksi ja määrättiin Pohjois-Pohjanmaalle komennetun kenraalimajurin, joko Tsekinin tai Brucen henkilökohtaiseksi palvelijaksi. Hoppiuksen käsityksen mukaan hänen kaltaistensa renkien oli
tehtävä niskoittelematta, kuhnailematta ja täsmällisesti se, mihin venäläiset ja kasakat käskivät, vaikka työ – olipa se kiduttamista tai hakkaamista – olisi ollut ristiriidassa omantunnon kanssa.223
Merkittävää oli, että ryssänrengit, jotka useimmiten olivat vieläpä alaikäisiä,
kastettiin väkisin ortodokseiksi, heidät koulutettiin tulkeiksi ja heille luovutettiin
aseita. Kasteesta kieltäytyviä uhkailtiin sillä, että heidät myytäisiin pelottavaan tataarien maahan, mutta kasteen ottaneista pidettiin hyvää huolta ja upseerit ja aliupseerit pitivät heitä omina poikinaan.224 Tuon armon vastineeksi heiltä odotettiin
ehdotonta alistumista tsaarin armeijan kuriin ja omistautumista sotilaalliseen ajatteluun suhteessa rahvaaseen. Varmimman vakuudeksi renkejä ohjattiin tottelevaisiksi pahoinpitelyin.225 Tosiasia on, että moni omaksui armeijan käsityksen rahvaasta niin hyvin, että alistetun rahvaan keskuudessa heidät tunnettiin laajoilla toiminta-alueillaan pahempina kuin venäläiset ja kasakat. Väki ymmärsi, että he saivat
asemastaan etuja ja sen tähden kohtelivat omaan väkeään hirvittävällä tavalla.226

221 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 28.1.–1.2.1722 (ll30: 85, KA).
222 H. Boijströmin, Carl Enrotin ja N. Blomin allekirjoittama todistus, Tukholma 23.9.1719
(Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
223 Johan Hoppiuksen kertomus, Turun hovioikeus 28.6.1719 ja Hoppiuksen allekirjoittama kirjallinen
todistus Turun hovioikeudelle (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
224 Talvikäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 12.–14.3.1722 (ll30: 327–328, KA); Kustaa Kustaanpoika
Lillbeckin kertomus, Turun hovioikeus 20.6.1719 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 7, RA).
225 Juho Pekanpoika Tiekson todistus, Kemi 26.10.1718, Iisakki Matinpojan ja Juho Juhonpojan
todistus, Uumaja 6.11.1718, Johan Hoppiuksen kertomus Turun hovioikeudelle 28.6.1719
(Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
226 Esimerkiksi kesäkäräjät Kirkkonummi 5.–7.7.1726 (ll34: 778–780, KA); herra Abraham Frosteruksen lausunto, Turun hovioikeus 18.6.1719, kestikievari Erkki Juhonpoika Eskonsipon ja perämies
Antti Puldanin kertomukset. Turun hovioikeus 20.6.1719 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 7, RA).
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Toisaalta sattui sitäkin, että tällainen ryssänrenki pelasti rohkeasti ja viekkaasti jonkun kidutusta odottavan tai kuolemaantuomitun hengen.227
Yleensä ryssänrengit muodostivat venäläisten katsannossa kaikin puolin sopivan ryhmän. He olivat useimmiten nuoria, alle kaksikymmenvuotiaita poikia ja
henkisesti kypsymättömiä. Kun heidät väkivallalla koulutettiin väkivaltaan ja kun
he saivat yhtäkkiä käsittämättömästi valtaa, he ihastuivat asemaansa venäläisten
poikina ja suomalaisen rahvaan esivaltana niin syvästi, että he sumeilematta hyödynsivät asemaansa omaksi edukseen. He olivat kertakaikkisen uskollisia venäläiselle sotaväelle ja sen määräyksille, mikä merkitsi sitä, että he samanaikaisesti olivat
äärettömän armottomia rahvaalle. Ainoa miehittäjän kannalta kehnompi puoli oli,
että ryssänrengit pyrkivät pakenemaan venäläisten luota viimeistään silloin, kun he
olivat koonneet itselleen kyllin sotasaalista ja kun he alkoivat ikävöidä perheitään.228
Tensikat (densik) ja heitä vastanneet Karjalan puolen hotakat olivat venäläisten
upseereiden ja aliupseereiden sotilaspalvelijoita, mutta Itä-Suomessa – missä venäläiset käsitteet iskostuivat arkiseen kielenkäyttöön – kansa mielsi heiksi myös venäläisen esivallan paikallisten edustajien, komissaarien, voutien, veronkantomiesten
ja nimismiesten rengit.229 Toisin kuin tavalliset palkolliset tensikat nauttivat suurista vapauksista ja huomattavasta vallasta, eikä heidän tarvinnut nähdä rahvaan
tavoin nälkää. Niinpä muuan rantasalmelainen nuorukainen pestautui tensikaksi
pian isänsä kuoleman jälkeen vuoden 1713 vaiheilla.230 Tensikat keräsivät nimismiesten, voutien ja komissaarien käskyläisinä veroja yhdessä venäläisten sotilaiden
kanssa ja turvautuivat ryssänrenkien tapaan kidutuksiin. Kuopiossa tensikka Heikki Heikinpoika Holopainen keksi yhdessä venäläisen sotilaan kanssa provianttia
kerätessään seisottaa Matti Ihalaista kahden tunnin ajan lumessa, mikä tärveli miehen terveyden loppuiäksi.231
Tensikoiden asema verojen kerääjinä oli keskeinen – kuten normaalioloissa oli
viranomaisten palvelijoiden – ja pysyi sellaisena Venäjän vallan loppuun saakka.
Niinpä niinkin myöhään kuin mikkelinä 1721 tensikka Yrjö Miettunen ja venäläinen sotamies keräsivät Puumalassa provianttia maasta poismarssiville joukoille. Juho Koteroisen talossa Yrjö Miettunen pani väkeen vauhti käskemällä sotilaan lyömään emäntää, Liisa Luukkosta ja pariskunnan puolivuotiasta poikaa.232 Samat
sällit pyrkivät ylläpitämään väkivaltaan perustunutta asemaansa rauhan palattua.
Marraskuussa 1721 Juho Koteroinen oli kylässä Esko Luukkosella, kun samaan aikaan naapuritalossa lautamies Pietari Miettusella majailivat Henrik Svahn ja tensikka Yrjö Miettunen. Jostain syystä Svahn käskettiin noutamaan Koteroinen lautamiehen taloon. Kaksi kertaa hän palasi yksin, mutta kolmannella kerralla Svahn

227 Porvari Pekka Leukosen kirjallinen todistus, Tukholma 28.5.1719 (Hovioikeuksien kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
228 Douglasin kuulutus kaikille Turun läänissä, Turku 21.7.1718, Douglas laamanni Schmiedefeltille,
Turku 12.5.1719, Douglas laamanneille Schmiedefelt ja Tiesenhausen, Turku 23.5.1719, Douglas
yhteisesti papistolle ja viranomaisille, Pohja 3.7.1720, yleinen kuulutus heinäkuussa 1720 (7080:
245, 248, 414, 419–420, KA).
229 Ranta 1987, s. 200–201.
230 Syyskäräjät Rantasalmi 24.–27.11.1725 (oo28: 548, KA).
231 Talvikäräjät Kuopio 27.–30.1.1724 (oo27: 29–31, KA).
232 Talvikäräjät Puumala 14.–15.3.1722 (oo25: 237–238, KA).
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repi miehen mukaansa väkisin ja Miettusella istutti miehen tuvan penkille uhaten
lyödä käteensä tempaisemallaan oluthaarikalla. Sen lautamies vielä onnistui estämään, mutta vähän päissään ollut Yrjö Miettunen livahti lautamiehen ohi, sylkäisi
Koteroisen kasvoille, tuuppasi miehen pöydän alle, veti hänet sitten hiuksista esiin
takoen päätä lattiaan niin, että pää vuoti verta kuudesta haavasta.233

Komendanttikuntien ja
kenraalikuvernöörikunnan virkamiehistö
Vuonna 1717 varsinaisesti perustetun kenraalikuvernöörikunnan eli kuvernementin korkein hallinto miehitettiin upseereilla, joista useimmat olivat joko liivinmaalaisia, ruotsalaisia tai suomalaisia loikkareita. Esimerkiksi kuvernementin korkein
viranomainen, tsaarillisen majesteetin maaherra ja kuvernööri (kenraalikuvernööri-nimitys vakiintui myöhemmin)234 Gustaf Otto Douglas oli jäänyt vangiksi Pultavassa. Douglasin nimittämisen jälkeen Mihail Golitsyn oli ainoastaan Suomen
sotilasjohtaja – jos kohta sotilaiden asiat ja sotaoikeus kuuluivat edelleen hänelle ja
siviiliasiat alistettiin Douglasille, jota Suomen satraapiksi eli omavaltaiseksi maaherraksi kutsuttiin.235
Vastaavasti piirikuntien johtajiksi nimitetyt laamannit eli apulaismaaherrat236
Martin Brummer, Georg Fromholt von Essen, Carl Gustaf Lillienfelt, Christian
Joakim von Schmiedefelt, Wolmar Adolf Stackelberg, Bernhard Johan von Tiesenhausen ja Otto Johan von Tiesenhausen olivat kokeneita upseereita tai ainakin
kuuluivat merkittäviin liivinmaalaisiin sotilassukuihin. Tottuminen liivinmaalaiseen elämänmenoon, kasvatus ja upseeri-ihanteen noudattaminen kiistatta näkyivät näiden toimenpiteissä ja suhtautumisessa talonpoikaiseen kansaan; moniaalla
Baltian provinsseissa talonpojat oli sidottu turpeeseen, he olivat käytännössä oikeudettomia maaorjia ja maata omistava aatelisto sääteli heidän elämäänsä mielensä mukaan; Baltiassa talonpoikainen vapaus oli jotakuinkin tuntematon asia.237
Sitä paitsi mainituista Schmiedefelt oli mieleltään järkkynyt ja sairaalloinen, mikä
perusteella hän oli saanut eron 1703 Turun jalkaväkirykmentin majurin vakanssista. 15 vuodessa Schmiedefelt ei suinkaan ollut tervehtynyt, päinvastoin hänen tilansa oli heikentynyt ja paheni edelleen, kun hänet erotettiin laamannin virastaan
väärinkäytösten takia.238

233 Talvikäräjät Puumala 14.–15.3.1722 (oo25: 238–240, KA).
234 Esimerkiksi syyskäräjät Paimio 26.–28.9.1722 (cc40: 18–19, KA), kesäkäräjät Karjaa 27.–29.5.1725
(ll34: 600, KA), syyskäräjät Karjaa 20.–24.10.1726 (ll35: 585, KA).
235 Lencquist, Suomen ruhtinat (ÅT 1774: 15); Hainari–Grotenfelt 1922, s. 660, 662; Cederberg 1934,
s. 129–136.
236 Esimerkiksi syyskäräjät Kisko ja Kiikala 25.–27.10.1722 (cc40: 179, KA), kesäkäräjät Tenhola ja
Kisko 3.–5.5.1725 (ll34: 463, KA).
237 Katso esimerkiksi Jutikkala 1942, s. 162–164; Jutikkala 1983, s. 68–80, 99–101; Niitemaa–Hovi
1991, s. 230–250; Zetterberg 1995, s. 57–58; Alenius 2000, s. 51–52, 96–99, 110–117.
238 Turun kenraalikuvernöörikunnan pääkirjat 1718–1720 (7061: 33; 7064: 7, 9, 69, 71; 7070: 55–59,
KA); Lewenhaupt 1921, s. 87, 148, 181–183, 401, 601–602, 650–652, 702–703; Falander–Reinius,
Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn (ÅT 1791: 32); Koskull 1952, s. 143–145.
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Omien käsitystensä ja puheidensa mukaan laamanneiksi määrätyt ottivat virat
hoidettavikseen perin vastenmielisinä, huonosti palkattuina ja väkisin niihin pakotettuina.239 Mutta toisaalta ottivat virasta sitten irti kaiken, mihin vain rahkeet riittivät.240
Harvasta laamannista suomalaisilla oli mitään hyvää sanottavaa, ja nämäkin
työskentelivät pahimmin tuhotulla Pohjanmaalla, tosin täällä vaikutti myös laamanneista pahin. Vaasan piirikunnan laamanneista Otto Johan von Tiesenhausen
asetti virkoihinsa Pohjanmaan voudit ja nimismiehet, oli oikeudenmukainen ja
isällinen ja tohti esittää parannuksia piirikuntansa oloihin – tai oikeammin sanottuna keinoja, miten mielivalta sieltä kitkettäisiin. Parannusehdotukset eivät olleet
korkeammille viranomaisille mieleen, joten Tiesenhausen erotettiin, ja tilalle asetettiin mielenvikainen ja ahne Schmiedefelt. Wolmar Adolf Stackelbergiä, joka oli
saarenmaalainen upseerinuralle lähtenyt herra ja joka oli palvellut Ranskan ja Hollannin armeijoissa, taasen pidettiin pohjalaisten keskuudessa niin isällisenä, oikeudenmukaisena ja kiitettävänä maakunnan hoitajana ja holhoojana, että sikäläiset
toivoivat hänen sinne rauhan tultua asettuvan; hänet tiedettiin jumalaapelkääväksi
(so. oikeaksi luterilaiseksi) ja riittävästi lakia tuntevaksi. Tällaista asennoitumista
oli edistänyt se tosiasia, että hänet oli nimitetty moniin väärinkäytöksiin syyllistyneen edellä mainitun Schmiedefeltin tilalle ja hän myös tutki Schmiedefeltin apulaisten väärinkäytöksiä.241 Schmiedefeltin vaihtuminen Stackelbergiin merkitsi vielä sitäkin, että Vaasan komendantti vaihtui. Abaldjovin tilalle nimitettiin Levov,242
josta kukaan ei liiemmin valitellut. Sitä paitsi samalla Pohjanmaa vapautettiin
Schmiedefeltin viskaali Israel Lenqvististä. Virasta erottaminen merkitsi laamannille myös venäläisen esivallan nauttimien oikeuksien kaventumista – oikeastaan niiden lakkaamista. Virastaan pidätetty laamanni Brummer ei tätä ymmärtänyt, vaan
vaati edelleen talonpojilta samoja suorituksia kuin laamannina ollessaan. Niinpä
maaherra Douglas antoi talonpojille oikeuden pidättää majuri Brummerin, mikäli
tämä ilmaantui vaatimaan kyyditystä.243
Kuvernementin kanslia- ja kamarihenkilökunnassa oli useita suomalais-, ruotsalais- tai liivinmaalaissyntyisiä sotilaita, muiden muassa kamreerina työskenteli
jonkin aikaa entinen Ruotsin armeijan kirjuri Johan Schmidt. Sen sijaan maaherran ja laamannien sihteerit olivat pääosin suomalaisia, kuten Turun piirikunnan ja
Ahvenanmaan voutikunnan kolme pormestaria, neljätoista voutia ja kantomiestä
sekä Porin piirikunnan kaksi pormestaria, yksitoista voutia ja kantomiestä, Hämeen piirikunnan kymmenen voutia ja pormestari, Helsingin piirikunnan kolme
voutia ja Vaasan piirikunnan vouti. Papit ja ylioppilaat olivat pääosin väistyneet

239 Lindeqvist 1919, s. 482; Hainari–Grotenfelt 1922, s. 660.
240 Esimerkiksi kesäkäräjät Inkoo 4.–7.6.1722 (ll30: 984–988, 990–991, KA).
241 Esaias Rimahl, Johan Rein, Petter Oxe, Barthold Vhaël, Henrik Nidell, Matias Reinius, Johan
Birling, Joosef Stenbäck ja Nicolaus Prochman maaherra von Essenille, Vaasa 22.9.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); Falander–Reinius, Strödde
underrättelser om tilståndet i Österbottn (ÅT 1791: 32); Lindeqvist 1919, s. 484; Hainari–
Grotenfelt 1922, s. 661; Ylikangas 1996, s. 164–165.
242 Esaias Rimalin laatima kuitti, Vaasa 4.10.1721 (7078, KA); Douglasin lupakirje Israel Lenqvistille,
Turku 16.1.1720 (7080: 358, KA).
243 Douglas vouti Lydemanille, Turku 27.7.1719 (7080: 279, KA).
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varsinaisesta hallinnosta: ainoastaan Uudenkaupungin pormestari Johan Winter,
laamannien ja kenraalikuvernöörin sihteerit Gabriel Peldan, Abraham Alftan,
kanslisti Johan Lethalensis sekä Turun piirikunnan kantomiehinä työskennelleet
pastorit Henrik Strandman, Petrus Massalinus ja Erik Lindqvist edustivat varhempaa miehitysajan hallintotapaa.244 Pappeja ei kuitenkaan kokonaan vapautettu
maallisista tehtävistä, ja pappien joukossa oli myös niitä, jotka eivät asemastaan halunneet luopua. Uudellamaalla paikallisvallan ohjakset olivat niin tiukasti Kirkkonummen kirkkoherra Johan Dryseniuksen hyppysissä, että muuan totesi: ”hänellä
on käsissään hengellinen ja maallinen hallinto maakunnassa siten, että hän on samalla maaherra ja piispa.” Painopiste oli edellisessä, sillä verotusjärjestelyt pysyivät
hänen käsissään siviilihallinnon järjestämisen jälkeenkin ja voudit ja nimismiehet
olivat hänen alamaisiaan. Sitä paitsi hän oli luottamuksellisissa väleissä laamannien
kanssa. Valta toi myös rahaa.245
Drysenius ei ollut yksin. Mustion ruukinsaarnaaja Henrik Arctelius oli Dryseniuksen oikea käsi miehitysajan alkuvuosina.246 Pahajärven vanhastaan väkivaltaiseksi tunnettu rettelöitsijäpappi, kappalainen Jacob Aspelin pahoinpiteli talollislautamiestä niin armottomasti, että mies menehtyi vammoihinsa.247 Samalla tavalla Siuntiossa piti valtaa varapastori Jacob Limonius,248 ja samanlaisia konnia olivat
Pohjan kirkkoherra Joseph Melartopaeus ja Tenholan kappalainen Henrik Wendelin. Edellinen pieksätti rahvaanmiehiä ja -naisia yhdessä ryssännimismies Anders
Hahlin kanssa.249
Tenholassa kappalainen Henrik Wendelin yritti venäläisvoimin palauttaa menettämäänsä auktoriteettiasemaa. Talvella 1714 hän tuskastui Ruotsista juuri palanneeseen, ulostekoihin ja pakkotöihin vastahankaisesti suhtautuneeseen rusthollari Isak Matssoniin. Pitäjää kiertävää veropartiota, siltavoutia ja Venäjän armeijan
rakuunaa eli vahtimestarin renkiä Wendelin evästi tiedolla, että Isak Matsson oli
palannut Tukholmasta ja oli vieläpä uhkaillut matkustaa takaisin – Wendelin valehteli tieten paluusta viitaten sissitoimintaan ja ajatellen näin näpäyttävänsä Matssonia. Tuossa hän onnistui. Veronkeruu eteni hyvin, kaikki antoivat mitä piti.
Isakin luona tilanne muuttui. Kaksikon saavuttua sinne ei edes ehditty puhua veroista, kun ryssä kysyi, ”oletkos tullut Tukholmasta”, löi kaksi–kolme kertaa Isakia
poskelle ja vasta sitten alkoi perätä veroja. Pahoin säikähtänyt rusthollari otti kuitenkin jalat alleen ja luikki metsään piiloon. Proviantin suorittaminen jäi emännän
vastuulle, ja verottaja käytti tilaisuutta hyväkseen. Miehet poistuivat vasta nyljettyään emännältä kolme kannua viina, kaksi karoliinia, 20 leipää ja 20 kappaa oh-

244 Turun kenraalikuvernöörikunnan pääkirjat 1718–1720 (7061: 33; 7064: 7, 9, 69, 71; 7070: 55–59,
77–, KA); Lindeqvist 1919, s. 484–485; Hainari–Grotenfelt 1922, s. 661.
245 Esimerkiksi talvikäräjät Inkoo 1.–3.3.1722, kesäkäräjät Inkoo 4.–7.6.1722, kesäkäräjät Kirkkonummi 2.–23.6.1722, syyskäräjät Karjaa 9.–14.11.1722 (ll30: 206–207, 934–935, 944–945, 984–988,
990–991, 1149, 1180–1181, KA), kesäkäräjät Karjaa 6.–9.6.1724 (ll33, KA), kesäkäräjät Karjaa 27.–
29.5.1725 (ll34: 607–608, KA); Ylikangas 1973, s. 370.
246 Syyskäräjät Karjaa 9.–12.11.1724 (ll32: 6070–6095, KA).
247 Talvikäräjät Vihti ja Pusula 8.–10.3.1722 (ll30: 235–236, KA). Katso myös Aalto 1992, s. 161–162.
248 Talvikäräjät Siuntio 19.–21.3.1722 (ll30: 497, KA), talvikäräjät Siuntio 11.3.1723 (ll31, KA),
talvikäräjät Siuntio 12.–16.2.1725 (ll34: 233, KA).
249 Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 19.–23.2.1723, kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 21.–28.6.1723 (ll31:
337–339, 843–844, KA), syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 23–28.11.1724 (ll32: 9071–9072, KA).
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raa.250 Matsson tuli ojennetuksi kohtuullisella väkivallalla, mutta pahemmin kävi
toiselle tenholalaismiehelle. Vielä samana talvena Wendelin kosti pahasuisesti pappeja uhmanneelle Mårten Kristerssonille. Jälleen koston välikappaleeksi Wendelin
valitsi vahtimestarin rengin. Otollinen tilaisuus tuli, kun Mårten oli nostelemassa
heiniä Wendelin käskystä eräässä ladossa. Wendelin lähetti rengin ojentamaan
Mårtenia, ja renki teki työtä käskettyä: ladossa renki murskasi pahaa aavistamattoman Mårtenin molemmat kädet kepillä hutkien.251
Tavallinen ja vähäpätöisempi väärinkäytös oli se, että pappi hankki Venäjän vallan suojissa taloudellisia etuja ja keräsi rahvaalta itselleen omaisuuksia. Muiden
kaltaistensa tavoin Vehkalahden kappalainen Johan Lyra piti itsellään osan rahoista, jotka oli tarkoitus toimittaa Viipurin komendantille.252 Siuntiossa varapastori
Jacob Limonius maksoi vuoden 1717 tietämissä pitäjästä Turkuun verotöihin komennettujen käsityöläisten palkat ja kokosi sittemmin palkkamenot seurakuntalaisiltaan. Limoniuksen laskelmien mukaan Claes Anderssonin osuus oli härkämullikka, minkä hän myös pappilassa kertoi asianomaiselle. Claes aukoi Limoniukselle
hävyttömästi päätään, jolloin Limonius käski miehen poistua. Claes kuitenkin ryhtyi vastahankaan ja heittäytyi lattialle mielenosoituksellisesti. Silloin pappi pieksi
miehen, ohjasi hänet pihalle ja vei mullikan sijasta täysikasvuisen härän.253
Siviilihallinnon järjestämisestä huolimatta papit joutuivat edelleen auttamaan
monissa verotukseen ja paikallishallintoon liittyvissä tehtävissä, mutta maallisen
hallinnon työtaakan keventyminen merkitsi sitä, että papeille jäi aikaa varsinaisen
työnsä hoitamiseen. Papeilla olikin vuodesta 1717 lähtien paljon tehtävää, kun
Turkuun järjestettiin Jacob Ritzin johtama väliaikainen tuomiokapituli ja ruhtinas
Golitsyn määräsi johtavan papiston selvittämään seurakuntien olosuhteita.254
Hengellisellä työllään ja kansaa parannukseen kehottaen papit yrittivät kääntää Jumalan vihan ja ajaa pahan pois sekä palauttaa vapaan ja kaivatun jalon rauhan.255

Oikeuslaitos venäläisten armoilla
Sota-aikana oikeuslaitoksen lamaantuessa pappien asema rikollisten tuomitsijoina
korostui. Itse asiassa miehityshallinto nimenomaan velvoitti muutamat papit tuomitsemaan sellaisia rikosjuttuja, jotka eivät uhanneet miehitysvallan edustajia ja jotka eivät miehittäjiä liiemmin kiinnostaneet; käytännössä papit jakoivat – kuten Wallius Pielisjärvellä – sukupuolilainsäädäntöä rikkoneille naisille häpeärangaistuksia.256
Normaalioloissakin pappien tehtäviin luettiin seurakuntalaisten elämänmenon
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255

Syyskäräjät Tenhola ja Kisko 30.10.–3.11.1722 (ll30, KA).
Syyskäräjät Tenhola ja Kisko 30.10.–3.11.1722 (ll30, KA).
Talvikäräjät Vehkalahti, Kymi ja Virolahti 11.–14.2.1724 (ii33: 49, KA).
Kesäkäräjät Siuntio 10.7.1725 (ll34: 797–798, KA).
Lempiäinen 1973, s. 12–13; Koskull 1952, s. 148, 234–237.
Esimerkiksi rovastintarkastus Lappi (Tl.) 3.3.1718, Maalahti 2.1.1719, Ylistaro 17.1.1719, Vähäkyrö
19.1.1719, Jokioinen 25.1.1719, Tammela 2.2.1719, Närpiö 1.3.1719, Lappväärtti 3.3.1719, Teuva
5.3.1719, Pöytyä 8.3.1719, Vaasa 30.3.1719, Koivulahti 1.4.1719, Tyrvää 6.3.1720, Hämeenkyrö
27.1.1721 (Lempiäinen 1973, s. 39–40, 67, 80, 94, 95, 107, 112–113, 122, 126, 131, 134, 142, 143.
256 Kesäkäräjät Pielisjärvi 28.5.1722 (gg28: 29, KA).
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valvonta: milloin joku syyllistyi rikokseen, papin oikeutena ja velvollisuutena oli
sulkea hänet syntisenä seurakuntayhteisön ulkopuolelle. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että rikollinen ei saanut nauttia sakramenteista ennen kuin hänen rikoksensa oli tutkittu, tuomio julistettu ja rangaistus kärsitty. Vanhastaan pappien tehtäviin kuuluivat kirkollisten toimien ja jumalanpalveluksen ohella myös paikallisen
puheen ja norminmukaisten tapojen sääteleminen, siveellisyyden valvominen ja
papinverojen kerääminen. Nämä puolet yhdistyivät sota-aikana, jolloin papit olivat samanaikaisesti Jumalan pyyteettömiä palvelijoita – mitä puolta he itse korostivat – ja maallisen esivallan paikallisia johtomiehiä. Viimeksi mainittuihin tehtäviin,
alistumisen, kurin ja järjestyksen valvomiseen, verotuksen johtamiseen, venäläisten
julistusten lukemiseen ja pikatuomioiden langettamiseen he katsoivat tulleensa
vastoin tahtoaan pakotetuiksi.
Näin varmasti olikin, ja moni pappi joutui sisäisesti kamppailemaan siitä, olivatko sakramentit vai viralliset maalliset tuomiot ensisijaisia. Useampi taipui edellisen kannalle ja langetti omavaltaisesti kirkonrangaistuksia päästääkseen järjestystä vastaan rikkoneet nauttimaan seurakuntayhteydestä. Asia ei ollut ongelmaton.
Turvatakseen asemansa papit totesivat päätöksissään, että ratkaisu oli syntynyt ”yksissä tuumin seurakunnan neuvonpidossa”.257 Tällä tavoin vastuu päätöksestä jakautui pitäjän talonpojille, eikä pappi suinkaan nostanut itseään lain yläpuolelle.
Kaikki eivät kuitenkaan tämänkaltaista menettelyä sulattaneet, joten esimerkiksi
Pohjanmaan ja Kemin rovasti Laurentius Forbuksen pyytämien ja Ruotsista saapuneiden ohjeiden mukaan ryhdyttiin järjestämään ylimääräisiä käräjiä, joissa pappien oikeusistuimille jättämät jutut ratkaistiin.258 Käräjiä papit anoivat Turun hiippakunnan pakolaistuomiokapitulilta valittaen, että he kyllä koettivat pitää kansan
Herran nuhteessa ja kunniallisina mutta että heidän hyvät aikeensa olivat epäonnistuneet maallisten apulaisten puutteessa. Erityisesti ongelmana olivat venäläisten
raiskaamat naiset, joita sääntöjen mukaan ei saanut ennen lainmukaista tutkintaa
ottaa takaisin seurakuntien jäseniksi. Tähän seikkaan olivat kiinnittäneet huomiota
muun muassa Siikajoen pitäjän pappi Johan Brandberg ja eräs hailuotolainen sotilaan vaimo.259 Samoihin aikoihin vouti Olof Warell piti ylimääräisiä käräjiä Turun
lähiympäristön pitäjissä ja Hämeen komendanttikunnassa käräjiä istuttiin arrendaattori Anders Merthenin johdolla. Edellä mainittuihin ryhdyttiin majuri Anitskovin käskystä, ja niissä tutkittiin ensi sijassa varkaustapauksia ja niitä anoivat vääryyttä kärsineet. Hämeen puolen käräjillä taasen keskityttiin riita-asioihin.260
Paimiossa lokakuussa 1716 erästä varkaustapausta käsiteltiin pappilan pikatuomioistuimessa. Kaljalassa muuan nainen heräsi yöllä meteliin ja meni pirttiin pä-

257 Koskull 1952, s. 123.
258 Koskull 1952, s. 52–55.
259 Varsinaiset käräjät Oulu ja Hailuoto 11.10.1716 (Oulu1, OMA); tuomiokapituli kuninkaalle,
Tukholma 7.9., 15.9., 16.9.1716 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 4, RA).
Aloitteesta syntyi hovioikeuden universaali, jonka nojalla oikeutta jaettiin Lapissa. Esimerkiksi
Kuusamon käräjillä maaliskuussa 1720 Limingassa 1716 venäläisen makaama Marja Simontytär
pyysi saada rangaistuksen synnistään, että oli saanut Johan Cajanuksen kastaman ja Mikael
Lithoviuksen siunaaman lapsen venäläiselle. Käräjät Kuusamo 2.–5.5.1720 (Norrbotten 8: 165, RA).
260 Maaherra Douglas kihlakunnantuomari Kallialle, Turku 7.6.1718 (7080, KA); Koskull 1952, s.
130–132.
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reen kanssa tarkastamaan, mitä tapahtui. Hän huomasi heti, että joku livahti ikkunasta ulos ja juoksi kohti joenrantaan. Pirtissä ollut naisen kirstu oli tyhjillään; rahat, sormukset, tinaputelit ja kaulahuivi olivat kadonneet voron matkaan. Huutamalla hän herätti talonväen ja kaikki arvelivat – nekin jotka olivat juoksijan varjon
havainneet –, että asialla oli ollut loismies Jaakko Erkinpoika. Väki suunnisti saunaan, missä Jaakko makoili lauteilla, pidätti miehen ja talutti pappilaan. Pappi Anders Oilenius löi miehen oitis rautoihin ja raudat kiinni seinään niin korkealle,
etteivät jalat yltäneet maahan. Ainoastaan papin lapsen hakema ja jalkojen alle toimittama tiili antoi mahdollisuuden lepuuttaa käsiä. Seinällä miestä roikutettiin
noin tunnin ajan; tarkoituksena oli pelotella miestä tunnustamaan varkaus. Kun
tunnustusta ei saatu, Jaakko vapautettiin jatkoseuraamuksilta.261
Vakavat rikokset (murhat ja tapot) kuuluivat alusta pitäen miehittäjän tutkimiin, hutkimiin ja tuomitsemiin tapauksiin. Tutkinnoissa ei tosin noudatettu Ruotsin tapaa, vaan epäilty vangittiin ja toimitettiin vuosikausiksi tyrmään. Todistajia ei
liiemmälti kuultu: venäläiset katsoivat, että riittävällä kiduttamisella puristettaisiin
tunnustus. Niinpä syyttä murhamieheksi epäilty joutsenolainen Jaakko Aapelinpoika vietiin vuosiksi 1711 ja 1712 Viipurin linnaan, missä häntä kidutettiin, kunnes havaittiin, että hän oli syytön, ja hänet vapautettiin.262 Porvoossa väki katsoi,
että ”kaikki oikeus ja oikeudenkäynnit riippuivat venäläisistä”, vaikka Ruotsin lakia
periaatteessa noudatettiin. Vanhaa oikeusjärjestelmää toteutettiin siten juuri sen
verran, kuin miehitysvalta sopivaksi katsoi.263 Huolimatta Ruotsin vallan aikaisten
lakien palauttamisesta 1717 ja hallinnon siirtämisestä siviilivirkamiehille todellinen valta säilyi sotilasviranomaisilla, erityisesti ruhtinas Golitsynilla, majuri Anitskovilla ja komendanteilla. Kevättalvella 1717 ylin oikeudellinen valta oli vielä
Golitsynilla, ja siksi oikeutta kutsuttiin ruhtinaalliseksi järjestysoikeudeksi.264 Sittemmin ylin valta siirtyi Douglasille ja oikeutta nimitettiin kuvernementiksi. Asialla oli puolensa, sillä tuomareita oli maassa perin vähän. Harvat miehittäjien nimittämät viranomaiset olivat enimmäkseen taitamattomia ja hekin vaikuttivat kaupungeissa.265 Vaikka kaupungeilla oli pormestarinsa, maaseudulla tuomareita oli
alkuun ainoastaan kolme: Satakunnasta huolehti Jacob Kallia, Hämeestä ja Uudestamaasta Gustaf Fredrik Bosin ja Pohjanmaasta yli 80-vuotias Jacob Ross. Siksi
vielä 1717, kun oikeutta oli ryhdytty käymään eteläisessä Suomessa, ruhtinas
Golitsyn määräsi papin tutkimaan erästä varkaustapausta. Savossa taasen oli vielä
seuraavana vuonna aivan tavallista, että papit työskentelivät tuomareiden tehtävissä.266 Turun lähiseudulla rikoksia taasen käytiin tuomareiden puutteessa tutkimassa ja tuomitsemassa kaupungin tuomioistuimessa.267
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Talvikäräjät Paimio 29.–31.1.1723 (cc41: 459–462, KA).
Talvikäräjät Lappee, Taipalsaari, Lemi ja Joutseno 27.–30.1.1725 (ii34: 114, KA).
Mäntylä 1994, s. 219.
Syyskäräjät Lieto ja Maaria 30.9.1719 (kk33: 17, KA).
Porvoossa venäläiset nimittävät oikeuden hoitajaksi 1715 vanhan porvarin, Matti Nilkanin ja
korvasivat tämän vasta seuraavana vuonna pätevämmällä virkaa tekevällä pormestarilla, Mats
Schröderillä, jolle annettiin muutama apulainenkin. Mäntylä 1994, s. 219.
266 Kesäkäräjät Kemiö 11.–15.6.1723 (cc41: 259, KA); Lindeqvist 1919, s. 590; Koskull 1952, s. 84–85,
162–163, 170.
267 Esimerkiksi syyskäräjät Piikkiö ja Kaarina 2.–5.10.1722 (cc40: 24–25, KA).
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Tuomareiden vähäisyys, käräjien epämääräisyys ja venäläisten upseereiden vallanhimo pitivät upseerit tuomiovallan kahvassa pitkään siviilihallintoon siirtymisen jälkeen. Ulvilassa muuan luutnantti tutki ja tuomitsi 1719 venäläisten tapaan
erään varkaustapauksen. Varkaaksi epäiltiin Friittalan Paavo Heikinpoikaa ja hänen vaimoaan. Viimeksi mainittua luutnantti hakkasi raa’asti.268 Samana vuonna
pitkällä kepillä naapurin vaimoa huitaissutta miestä jotkut pitivät kymmenen vuorokautta myöhemmin tapahtuneen kuoleman aiheuttajana, vaikka voimassa periaatteessa olleen Ruotsin lain mukaan näin ei ollut. Ruumista tutkineet eivät löytäneet minkäänlaisia väkivallan merkkejä, joita tällaisissa tapauksissa pidettiin aihetodisteina, ja toisaalta yleisesti tiedettiin, että nainen oli ollut vuosikausia hyvin
sairas. Pälkäneen pappilassa järjestetyssä tutkinnassa, jota johti kapteeni Jelagin,
tuskin kuultiin rahvaanmiesten arvioita. Sen sijaan Jelagin ja hänen sotilaansa koettivat puristaa kiduttamalla ja pieksemällä Lehmijärven Matti Jaakonpojalta tunnustuksen, että tämä oli tuikannut kuoliaaksi Marja Erkintyttären. Tunnustusta he
eivät saaneet, vaikka tutkinta eli kidutus kesti pitkään. Tästä huolimatta Jelagin julisti tuomion: tutkinnan jälkeen pidettiin julkinen kidutustilaisuus, jonka jälkeen
Matti Jaakonpoika oli puolikuollut.269
Kun havaittiin, ettei kolme tuomaria riittänyt mihinkään, alettiin nimittää uusia alituomareita. Heistä useimmat olivat saavuttaneet asemansa Venäjän esivallan
paikallisjohtajina ja viskaaleina miehitysajan ensimmäisinä vuosina. Tuomarit olivat, kuten Raaseporin kihlakunnan alituomari Arvid Lietzen ja harvoista aloilleen
jääneistä voudeista tuomariksi noussut Lappeen Petter Mörck hyvin lojaaleja venäläisille, ja heitä myös pidettiin tavoiltaan venäläistyneinä.270 Tuomareiden lukumäärän kasvu näkyi siinä, että loppukesästä 1717 lähtien istuttiin ylimääräisiä käräjiä kaikkialla Suomessa ja vakinaisemmin kihlakunnan käräjät koottiin kutsulle
vuodesta 1719 alkaen tuomarien määrän lisäännyttyä.271 Ensimmäisillä kunnollisilla käräjillä käsiteltiin etupäässä pappien ja muutamien Ruotsin vallan ajan paikallisviranomaisten luetteloimia rikosasioita, mutta pian nimismiehet ja viskaalit
nousivat virallisiksi kantajiksi.
Kiinnostava piirre Venäjän vallan ajan oikeudenkäytössä oli se, että kansa osallistui tavanomaista voimakkaammin oikeudenhoitoon. Venäläisen esivallan määräämät alituomarit eli ryssäntuomarit jakoivat oikeutta Ruotsin lain mukaisesti.
Vähäisemmät rikkomukset, rikokset ja siviiliasiat päätettiin käräjillä, ja raskaimpien rikosten, kuten tappojen, noituutta koskevien tapausten ja lapsenmurhien
tuomiot alistettiin kuvernementtiin eli maaherra Douglasin ratkaistavaksi. Päätäntävalta oli yksin hänen käsissään, kuten oli ollut aikaisemmin Golitsynillä.272 Päätökset olivat sitä ja tätä, ja usein ratkaisujen antaminen venyi niin pitkään, että

268 Lehtinen 1967, s. 295.
269 Kesäkäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 1.–4.7.1724 (Sääksmäki3: 217–219, HMA).
270 Esimerkiksi talvikäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 12–14.2.1722 (ll30: 331, KA); Ranta 1987, s.
173.
271 Koskull 1952, s. 108–109, 164–181.
272 Ylimääräiset käräjät Mynämäki 22.9.1718 (kk33: 107–111, KA); Douglasin kirjeet ja tuomioiden
vahvistukset kihlakunnantuomari Kallialle, Turku 7.6.1718, 23.9.1718,24.11.1718, 6.5.1720 ja
tuomiorovasti Jakob Ritzille Turku 13.10.1720 (7080: 117, 149, 402, 430, KA); Lindeqvist 1919, s.
591–592.
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osan käräjäkäsittelyä vaativista tapauksista kansa ratkaisi omin neuvoin ”rahvaan
mahdilla eli väellä” omia oikeuskäsityksiä noudattaen ja osan se jätti venäläisen sotilasvallan päätettäväksi.273 Tällöin aloitteentekijä oli vahvoilla. Vastapuolta tuskin
kuultiin ennen kuin hutkittiin. Maariassa talonpojan rosvonneet miehet tuomittiin
ruhtinas Golitsynin aloitteesta ylimääräisillä käräjillä 1717 ja 1718 lähestulkoon kuolemaan, muun muassa Matti Reijonpoika kahdeksaan ja Yrjö Antinpoika neljään
kujanjuoksuun.274 Peräti kurjasti kävi aatelisnuorukaisten Henrik ja Axel Gotthard
Nassakenien sekä Magnus Rennerfeltin Helsingin komendantti Lossakoville Siuntioon 1718 varkaana toimittamalle loppilaiselle miilunpolttaja Erkki Eskonpojalle.
Siuntiossa komendantti kidutteli Erkkiä niin, että tämä heitti henkensä.275
Toisaalta rahvaan mahti viittasi siihen, että poikkeusoloissa olisi siirrytty sukuoikeuden ja maantavan mukaiseen oikeudenkäyttöön, jota varsinaisen oikeuslaitoksen ulkopuolella 1500-luvun lopun Suomessa – moniaalla vielä 1600-luvullakin
– yleisesti noudatettiin verikostoineen ja hyvitysrahoineen. Venäjän vallan aikana
suomalainen talonpoikaisyhteiskunta palasi oikeudenkäyttötavoiltaan ja oikeuskulttuuriltaan kuudennelletoista vuosisadalle, jolloin kruunu ei hallinnut käräjiä ja
jolloin oikeutta istuttiin kansanomaisin tiedoin. Viittaus kansan mahtiin tarkoitti
sitä, että Ruotsin lakia ei kunnioitettu kuin nimellisesti ja että talonpojat päättivät
asioista yksissä tuumin Ruotsin vallan ajalta peräisin olevan esivallan mielipiteistä
piittaamatta. Näin kansan valta poikkesi tyystin Ruotsin vallasta – ja Venäjän vallastakin. Käräjät menettivät samalla sen valtion kontrollin välineen aseman, joka
sillä oli ollut 1600-luvun yhteiskunnassa; Venäjän vallan ajan käräjillä talonpoikia
ei ohjailtu kuuliaisuuteen tai tottelevaisuuteen.276 Kyse ei ollut pelkästään sukuvallasta tai ylipäätään maantavasta. Pikemmin 1710-luvun viimeisinä vuosina rahvaanmiehet istuivat oikeutta oman mielensä mukaan, sovelsivat lakia ja maantapaa
ja jakoivat tuomioita talonpoikaisella vallalla. Heimojen, sukujen, perheiden tai kylien perinnäisistä oikeuksista ei puhuttu, vaan poikkeusolosuhteissa talonpojat
omivat itselleen maalliselle esivallalle kuuluneet toimet. Oikeuden toteutumisessa
lienee kuitenkin turvauduttu sellaiseen käytäntöön, että käräjillä tai väenkokouksissaan talonpojat tekivät päätöksensä ja julistivat tuomionsa. Ratkaisun he jättivät
lähimmille upseereille, jotka helposti taipuivat talonpoikien esitykseen – siksi väkivaltaisia ja helposti täytäntöön pantavia tuomiot olivat. Näin talonpojat antoivat
pahan juoda veren.277
Vallan luisuminen talonpojille järkytti ja ärsytti ainoita vanhan esivallan edustajia. Hengellisen esivallan näkemyksen mukaan julkinen jumalanpalvelus ja lainkäyttö kulkivatkin käsi kädessä. Kun jumalanpalvelukset lakkasivat, päättyi myös
oikeudenmukainen lainkäyttö ja väkivalta kävi oikeudesta. Se, joka ensin ehti venäläisten pakeille, muuttui syyttömäksi, ja se, joka myöhästyi, oli syyllinen. Kun

273 Turun hovioikeus kuninkaalle, helmikuu 1722 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 7, RA).
274 Ylimääräiset käräjät Maaria 25.7.1718 (kk33: 22–23, KA).
275 Talvikäräjät Loppi 6.–7.3.1722, kesäkäräjät Loppi 14.7.1722 (ll30: 216, 1430, KA).
276 Katso Matikainen 2002, s. 83–84. Vertaa Ylikangas 1999, s. 51–53; Frohnert 2001, s. 167–169;
Katajala 2002, s. 323.
277 Vertaa Jarrick–Söderberg 1994, s. 9–10.

189

Viha

järjestys palautettiin ja jumalanpalvelukset sallittiin, alettiin jälleen istua käräjiä ja
pitää voimassa lakia ja oikeutta. Tuo taltutti vääryyden ja väkivallan, vääryyttä kärsineet saivat oikeutta ja papit saivat takaisin asemansa esivaltana ja paikallisen järjestyksen valvojina.278

Komendantit todellisina valtiaina
Komendantit julistelivat tuomioita, ruumiinrangaistuksia ja kuolemantuomiota itsenäisesti ja mielivaltaisesti ilman että ruhtinaallista järjestysoikeutta tai kuvernementtia olisi kuultu.279 Komendanteiksi nimitettiin useimmiten verilöylyissä ja väkivaltaisissa veronkantotehtävissä kannuksensa hankkineita miehiä; toisin sanoen
itsenäisesti kaikesta vallasta huolehtineita upseereita. Kalannissa valtaa pitänyt ja
sittemmin verotus- ja toimitusupseeriksi edennyt kapteeni Lossakov pääsi Helsingin komendantiksikin. Hän edusti juuri sitä, mitä miehittäjien esivallalta vaadittiin. Häntä vastaan kukaan ei uskaltanut nousta, hän otti minkä tahtoi, ja hallitsi
raakoine rakuunoineen kuin suvereeni ruhtinas. Niin julmaksi Lossakov tunnettiin, että siellä, missähän liikkui, kaikki pelkäsivät menettävänsä omaisuutensa ja
useimmat epäilivät menettävänsä myös henkensä.280
Hämeenlinnan komendantin apulaiseksi 1713 ja varsinaiseksi komendantiksi
Borjatinskin jälkeen 1715 määrätty ja julmaksi tiedetty eversti Pjotr Ivanovits
Sasetski oli myös armottoman ahne, ja siksi hän oli päättänyt hyötyä sodasta ja
miehityksestä kaikin tavoin. Hän ohjasi kaupungin elinkeinoja mielensä mukaan ja
piti itsekin yhtä sotilaille ja viranomaisille tarkoitettua krouvia majoitustiloineen.
Hän myös vaati talonpoikia asettumaan pysyvästi Hämeenlinnaan pakkotöihin,
kyntämään, kalastamaan ja tekemään muita töitä juuri itselleen.281
Sasetskin olemassaolo muovasi lähipitäjien ja oikeastaan koko Hämeen elämänmenoa, hän osallistui pappien kiduttamisiin ja vihasi vääräuskoisia; viha vääräuskoisia kohtaan huipentui juuri pappien rääkkäämisessä vuonna 1716. Perusteluna oli tosin se, että papit olivat suosineet sissejä, ja siksi hän tuomitsi parikymmentä Hämeen ja Satakunnan pappia kuolemaan. Osansa sai rahvaskin; kyliä ja
metsiä poltettiin, etteivät sissit pystyisi erämaissa ja taloissa lymyilemään. Kuolemantuomioita ei kuitenkaan pantu täytäntöön, mutta pappeja kidutettiin sitä innokkaammin. Kidutuksissa kuoli Ruoveden kappalainen Georg Lagus, jota polteltiin hehkuvin kivin. Kuten muut komendantit Sasetski armahti rahasta. Jokioisten
kappalainen Thomas Amnell pääsi pälkähästä, kun seurakuntalaiset yhteisin varoin hänet lunastivat vapaaksi. Rahat menivät sikäli hukkaan, että Amnell menehtyi pian vankeudessa saamiinsa vammoihin. Lempäälän kirkkoherra Henrik Jus-
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Forselius, Vetill 4: 10, 14–15 (Virrankoski 1989, s. 21–22).
Esimerkiksi Koskull 1952, s. 74, 80–82.
Kesäkäräjät Kirkkonummi 5.–7.7.1725 (ll34: 780, KA); Ylikangas 1973, s. 370.
Esimerkiksi talvikäräjät Hauho, Tuulos ja Luopioinen 16.–18.4.1722 (bb22: 42, KA), kesäkäräjät
Loppi 8.6.1725 (8172, KA). Samanlaisen todistuksen aikalaiset antoivat myös Turun jalkaväkirykmentin majurina aikoinaan olleesta, Venäjän armeijaan loikanneesta ja sittemmin Pohjanmaan
laamanniksi nimitetystä Joakim Schmiedefeltistä. Lindeqvist 1919, s. 483.
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tander ja Keuruun kirkkoherra Gregorius Herpman ja Ruoveden kirkkoherra Johan Winqvist toimitettiin Hämeenlinnasta edelleen Pietariin, missä jälkimmäinen
kidutettiin kuoliaaksi.282 Ohessa Sasetski piti vankinaan muitakin vanhan vallan
edustajia, kuten Ruoveden nimismies Jakob Ruuthia.283
Samaan aikaan, kun pappeja rääkättiin, Hämeenlinnaa varustettiin ja sen sotaväki rikastui. 1716 venäläiset ryöstelivät Janakkalaa, Renkoa ja Vanajaa, polttelivat
kyliä ja repivät taloja hirsiksi käyttäen niitä Hämeenlinnassa kasarmien raaka-aineina tai polttopuina. Saadakseen riittävästi viljaa Sasetski määräsi talonpojat ja
naisväen tarttumaan auroihin käsipelissä.284 Pappien kidutukset eivät olleet kyllin,
vaan Hämeen linnaan haettiin piinattaviksi myös talonpoikia jo Borjatinskin komendanttikaudella 1713–1715. Esimerkiksi Järvenpäästä kuljetettiin 1714 veljekset
tyrmään. Toista kidutettiin niin kovasti, että hän hädin tuskin selvisi hengissä.285
Komendanttien ja heidän apulaistensa nauttiman määräämättömän vallan takia
muutama suomalaismieskin pestautui vapaaehtoisesti heidän alijohtajikseen. Rivistä poistunut sotamies Björkman pestautui Sasetskin apulaiseksi ja vei väkisin
mukanaan vaimonsa, joka oli ilmoittanut selväsanaisesti, ettei halunnut venäläisiä
palvella.286
Koskapa komendantilla ja useimmilla upseereilla oli valtaa kuin ruhtinailla, he
eivät siviilihallinnon järjestämisenkään jälkeen luopuneet lainkäytön vallastaan vapaaehtoisesti.287 Sasetskin hallinnon peruspilareina olivat majuri Martakovin ja
kapteeni Jelaginin johtamat verotus- ja rangaistusosastot, jotka jatkoivat mellastelua siviilihallinnon perustamisen jälkeen. Näiden harjoittama verotus miellettiin
lähinnä rosvoukseksi, koska se toteutettiin äärimmäisen väkivaltaisesti. Jos Sasetskin otteet tunnettiin maakunnan etäisimmissäkin kolkissa, tunnettuja olivat myös
verotusupseereiden tavat: Jelaginin tavat tiedettiin ja häntä pelättiin.288 Lahjonta
levisi Sasetskin apulaisiin, ja nämä keräsivät huomattavia lunnaita säästäessään
kuolemaantuomittujen pappien henget, kuten tekivät majuri Martakovin kasakat
Kuhmoisissa, missä kirkkoherra Nils Gestrin hankki rahalla armahduksen.289 Loimaalaiset yrittivät lahjoa voutinsa kolmella ruplalla, jotta sikäläiset talot jätettäisiin
sotamiehenoton ulkopuolelle.290 Pitäjäläisten puolesta nimismies Jakob Ruuth lahjoi erästä luutnanttia, ja samoin teki Lapuan nimismies Johan Ahlgren.291
Sasetskin vaihtuminen 1718 ensin Voltoviin ja sitten 1720 Abraham Corretiin ei
juuri menoa muuttanut, sillä venäläiset olivat käyneet ruotsalaisten ja suomalaisten sissien suhteen peräti vainoharhaisiksi. Eversti Corret apulaisineen epäili, että

282 Kesäkäräjät Loppi 8.6.1725 (8172, KA); Koskimies 1960, s. 669–670; Rimpiläinen 1978, s. 26–27.
283 Ylikangas 1996, s. 163.
284 Kesäkäräjät Janakkala, Vanaja ja Renko 11.–15.5.1724 (ee14: 540–542, KA), kesäkäräjät Loppi
8.6.1725 (8172, KA).
285 Kesäkäräjät Hollola, Tennilä ja Orimattila 27.–30.6.1726 (ee18: 199–204, KA).
286 Luettelo kaikista heistä, jotka vainon aikana venäläinen mahti vei Hollolan alisesta kihlakunnasta
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
287 Koskull 1952, s. 146.
288 Talvikäräjät Karkku ja Mouhijärvi 2.–3.3.1722 (nn31: 115–117, 122, KA).
289 Jokipii 1999, s. 539. Katso myös Koskull 1952, s. 80–82, 120.
290 Hainari–Grotenfelt 1922, s. 662.
291 Ylikangas 1996, s. 163, 166.
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hartolalainen torppari auttoi sissejä, mutta kun tämä lupasi tutkintaa suorittaneille
sotilaille karhuntaljan ja kaksi lehmää, hänet päästettiin pälkähästä. Turhaa matkaa
sotilaat eivät kuitenkaan Hartolaan tehneet, sillä edellisen veli, Aapo Martinpoika
tutkittiin ja havaittiin syylliseksi. Vaikka Aapo lupasi koko omaisuutensa komennuskunnalle, hänet tuomittiin hirtettäväksi ja tuomio pantiin välittömästi täytäntöön.292
Lahjonta ja lahjusten kiristäminen kukoistivat myös Uudellamaalla ja Pohjanmaalla ja tarttuivat vakiintuneina hallintomenettelyinä siviilihallinnon viranomaisiin.293 Lapualaiset ja uusikaarlepyyläiset yrittivät lahjoa laamanni Schmiedefeltiä
antamalla pitäjiensä puolesta kaksi karhuntaljaa, jotta he saisivat itse päättää, ketkä
manttaalimiehiksi määrättäisiin. Schmiedefelt otti karhuntaljat, mutta siitä huolimatta miehenottotilaisuuteen tulleiden joukosta huudettiin esiin vauraimmat talonpojat. Heitä pidettiin arestissa, kunnes he lunastivat vapauden hopeapikarilla
tai kahdella–kolmellakymmenellä karoliinilla. Sen jälkeen venäläiset määräsivät
näiden sijaan toiset miehet. Korsholman komendanttia yritettiin lahjoa kahdella
viinapannulla ja toivottiin samalla, ettei Vaasan pitäjästä otettaisi sotamiehiä ollenkaan. Samalla tavoin väenottotilaisuuksia valvoneille upseereille ja jopa Stackelbergille tarjottiin lahjuksia, viimeksi mainitulle annettiin hevonen ja kaksi karhuntaljaa.294
Schmiedefeltillä oli apulaisinaan eli ”petoeläiminään” kaksi viskaalia, ryssänrengit Antti ja Israel, jotka keräsivät moninkertaisia veroja ja ottivat lahjuksia itselleen
ja isännälleen.295 Israel Lenqvist piti pohjalaisia neitoja väkisin morsiaminaan ja
saattoi suorittaa päähänpistostaan milloin mitäkin selittäen tihutyönsä Schmiedefeltin käskyiksi. Kesällä 1719 hän tuli keskellä yötä lappajärveläisen Matti Nykäsen
taloon käskien isännän välittömästi luovuttamaan talonsa Matti Kärnän hallintaan. Todellista aietta Nykästen ajamiseksi pois kotoaan Israelilla ei ollut, vaan hän
halusi uhkauksellaan lahjuksia. Niitä hän saikin parin karoliinin ja hauen verran.
Ne tyydyttivät Israelin himon sillä kertaa, mutta hänpä jatkoi samassa Nykäsiltä
Hernesniemeen, jonka isännällä ei ollut mitään lahjaksi kelpaavaa. Siksi Israel ajoi
Antti Juhonpojan vaimoineen ja lapsineen yönselkään ja kulki edelleen talosta taloon pakottaen joka paikassa isäntäväen luovuttamaan rahaa, karjaa ja tavaraa itselleen. Mikä hyvänsä hänen silmiinsä osui ja näytti haluamisen arvoiselta, kelpasi
hänelle.296
Uusmaalaiset talonpojat keksivät lahjoa niin laamanni Lillienfeltiä kuin kreivi
Douglasia. Viimeksi mainitulle lohjalaiset toimittivat eräältä loisvaimolta takavarikoidun härän. Se oli lahja kreiville ”pitäjän puolesta, että Douglas katsoisi tämän
pitäjän parasta.” Loisvaimolle ei menetystä hyvitetty; yhteinen etu asetettiin yksityisen edelle etenkin, kun varakkaat menettivät vähemmän. Se ei riittänyt, vaan
Karin Persdotterilta nimismies Söderman otti kerralla härän, lampaan ja rukiita
sekä varmimman vakuudeksi juoksutteli naista hevosen vieressä kädet selän taakse
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sidottuna. Lammas meni laamanni Lillienfeltille ja rukiit luutnantti Jelaginille, koska lesken poika oli karannut Venäjän sotapalveluksesta. Nimismies tarjosi naiselle
härästä rahaa, jota nainen ei hyväksynyt, koska se oli venäläistä. Nuo rahat – kahdeksan karoliinin edestä ruplia – Söderman sen sijaan antoi pappi Nils Stigeliukselle yhdestä samaan tarkoitukseen takavarikoidusta lehmästä. Rahvaan härkä oli
arvoltaan sama kuin säätyläisen lehmä.297
Savossa komissaari Gert Lind miehitysvallan varhaisvaiheessa ylipuhui rahvaan
luovuttamaan viljaa venäläiselle kenraalille, jotta tämä osoittaisi armoa maakunnalle. Lahjusveron keräsivät starostit, joiden avuksi venäläiset luovuttivat sotilaita.298 Iisalmessa starostit keksivät keskinäisessä neuvonpidossaan – tosin luultavasti
komissaari Lorentz Ranströmin ohjaamana – yrittää lahjoa Savonlinnan komendanttia erällä rukiita. Tuumasta ryhdyttiin toimeen ja starostit alkoivat kantaa
lahjusveroa.299 Karjalan Pielisjärvellä sotavallan kahvaa pidellyttä kapteeni Musovskia lahjottiin niinikään. Rahvaanmiesten päätöksen seurauksena Pietari Nevalainen takavarikoi Matti Eskelisen kaikki ketun- ja näädännahat ja antoi ne kapteenille.300 Elimäen talonpojat päättivät lahjoa sikäläistä herraa, majuri Jegor Jegorovits Sornokovia, joka tosin asui Pietarissa. Syksyllä 1720 he lähettivät nimismies Johan Hassellin kuljettamaan lahjuksina majurille kalaa, sikoja, porsaita, kanoja, munia, rieskoja, marjoja ja kaalisylttyä. Herra otti kernaasti lahjuksen vastaan ja piti
hevosenkin, jota ei ollut lahjukseksi tarkoitettu.301

Komendanttikuntien komissaarit
ja venäläisten läänitysten moisniekat
Komendanttikuntien paikallishallinnossa suomalaissyntyisillä komissaareilla oli
keskeinen rooli, ja monesti he olivat nimismiesten, voutien ja pappien esimiehiä
semminkin, kun komissaarien piirit olivat laajoja.302 Esimerkiksi Kymenkartanon
ja Lappeen kihlakunnan alueella toimi kaksi komissaaria, pohjoisempana Daniel
Lindroth ja etelämpänä Jonas Hirn.303 Savo jaettiin neljään komissariaattiin, joiden
johtoon valittiin Nils Posse, Karl Rudolf, entinen katselmuskirjuri Gert Lind ja
manttaalikomissaari Lorentz Ranström. Possen alue Mikkelin suunnalla käsitti 642
taloa, Rudolfin Kangasniemellä 466 taloa, Gert Lindin Savonlinnassa 837 tilaa ja
Ranströmin Iisalmessa 574 tilaa. Paikallishallinnon organisoimiseen ryhdyttiin
1715 kenraalikuvernööri Mensikovin käskystä ja siinä noudatettiin väljästi tsaarin
ukaasia. Tavoitteena oli, että korkein paikallinen siviilihallinto olisi maa- eli provinsiaalikomissaarin käsissä ja että tavalliset komissaarit ja muut paikallisviran-
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omaiset avustaisivat tätä – lähinnä veronkannossa. Viipurin läänin valtauksen jälkeen häpäisty henkikirjuri ja kaupunginkasööri Jonas Dykander venäjänkielentaitoisena valittiin ylimpään virkaan, koskapa rahvas häntä siihen pyysi. Savon maakomissaariksi oli ehdolla niinikään kielitaitoinen Henrik Åberg, mutta hänestä ei
maakomissaaria tullut, tavallinen komissaari kylläkin. Nähtävästi Savossa Savonlinnan komendantti oli niin voimakas paikallinen tekijä, ettei maakomissaaria tarvittu, hoitivathan niin Okenov kuin Samutskov asioita ohi keskitason viranomaisten suoraan starostien kanssa.304
Venäläiset värväsivät komissaareikseen Ruotsin kruunun alimpia viranomaisia
sekä kartanoiden ja läänitysten veronvuokraajia. Näillä oli riittävästi kokemusta
maallisesta hallinnosta ja venäläisille oleellisimmista osista esivallan töitä, toisin sanoen verojenkeruusta ja oikeudenhoidosta. Karjalan komissaareista Daniel Lindroth oli entinen Vehkalahden postimestari ja Jonas Hirn mäntyharjulainen Paasolan rusthollari ja useiden kartanoiden vuokraaja.305 Koska he kuitenkin olivat edustaneet Ruotsin vallan aikana vähäistä vallankäyttöä ja he saivat nyttemmin mittavan
määrän valtaa, heistä tuli perin lojaaleja Venäjän vallan ajan viranomaisia. Tosin rahvas saattoi omalla panoksellaan vaikuttaa komissaarien valintaan. Niinpä liperiläiset
kutsuivat virkamiehekseen ja avustajakseen eli komissaariksi 1716 Rantasalmelle
paenneen Reinholt Johan Åkeseenin (aiemmin Åkesson). Tehtävä oli vaativa, sillä
venäläisille joukoille piti jatkuvasti toimittaa tavaraa ja samalla oli johdettava kirjoitustaidottomia starosteja.306 Olipa komissaari sitten venäläisten ilman rahvasta
nimittämä tai virkaansa kansan aloitteesta tullut, komissaari oli joka tapauksessa
venäläisen esivallan viranomainen, joka kuuli aina ensin komendanttien ja upseerien käskyjä ja vasta sitten saattoi pohtia, mikä oli toimialueelleen eduksi. Kuvaavaa
on, että Ilomantsin puolen komissaarina vaikuttanut venäläinen Petter Beresin tuli
rahvaalle tutuksi lähinnä siitä, että hän vangitsi sikäläisiä viranomaisia vähäisten verovajeiden vuoksi ja että hän komensi ilomantsilaisia starosteja kovin ottein.307
Alihallintonsa nokkamiehiksi komendantit valitsivat peräti sopivia miehiä; Pälkäneen ja Sahalahden paikalliskomissaarina oli viimeistään vuodesta 1716 lähtien
Erik Reuter, joka sai komendantti Sasetskilta tammikuussa 1717 määräyksen, jonka
mukaan veronkantotilaisuuksissa vastahankaisena esiintynyttä Luukkalan Eero Yrjönpoikaa oli ojennettava. Reuter otti talollisen kiinni maantiellä ja antoi miestensä
piestä hänet siinä paikassa henkihieveriin.308 Iitin, Nastolan (Uusikylä) ja Orimat-

304 Kesäkäräjät Vehkalahti ja Kymi 21.–24.5.1722, kesäkäräjät Pyhtää, Lapinjärvi ja Kymi 26.–
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Kalvolan komissaarina veroja keräsi 1715 muuan Forsberg. Kesäkäräjät Sääksmäki, Akaa ja
Kalvola 1.–4.6.1724 (Sääksmäki3: 143, KA). Kymenkartanon ja Lappeen kihlakunnan komissaari
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tilan suunnalla ryssänkomissaari ajoi väkeä taloistaan ilman mitään järjellistä syytä.
Ainoana perusteena oli mielivaltainen vallankäyttö.309
Rantasalmessa piti asemapaikkaa vuoden 1715 vaiheilla komissaariksi nimitetty
Gert Lind, joka sukkuloi useiden pitäjien alueella ja pysyi virassa ainakin vuoteen
1720 saakka.310 Lindin arvoa venäläisten silmissä osoittaa muun muassa se, että
hän sai suoria suullisia käskyjä korkeimmilta venäläisiltä upseereilta, esimerkiksi
vuonna 1718 kenraalimajuri Tsekiniltä.311 Valta ulottui myös lainkäyttöön; käsityksensä mukaan Lind joutui ratkaisemaan kaikki vähäisemmät rikosasiat yhdessä
rovasti Anders Henricuksen kanssa komendantti Samutskoin (Samutskov) ratkaistessa raskaimmat rikokset.312 Vaikka komisaarien nauttima valta vaikutti lähes rajattomalta, kulkivat rajat sentään jossain – lähinnä siinä, ettei suomalaissyntyinen
komissaari saanut nauttia venäläisille kuuluvista oikeuksista. Gert Lind ylitti venäläisen esivallan määrittämän vallan rajat useasti. Vuonna 1718 hän saapui Rantasalmelle Rusi Hukkaselle venäläisen kersantin kanssa, joka lukeutui sikäläisen venäläisen ylimyksen läänityksen virkamiehistöön. Hukkasella kersantti määräsi, että
Hukkasen piti hankkia välittömästi kolme hevosta venäläisille kruununkyytiin ja
yksi hyvä Lindille, joka kertoi tietävänsä, että seudun paras hevonen kuului olevan
Immosen. Hukkanen ei aikaillut ja hankki hevoset. Kun Hukkanen palasi, kersantti
mainitsi, että Lind oli paraikaa arestissa – mahdollisesti verovajausten takia – ja
että Lind oli aikeissa ratsastaa hevosella Pietariin omille asioilleen. Sitten parivaljakko karautti Savonlinnaan, ja pian perässä kulkivat hevosensa menettäneet miehet toivoen saavansa ne takaisin komendantilta. Komendantin vastaanotolla, jossa
myös Lind oli, Immonen peräsi hevostaan. Muut vuoroaan odottelevat miehet
kuulivat, kun komendantti ärjyi Lindille, että ”et saa mennä Pietariin rahvaan hevosella, koska et ole menossa sinne virkatehtävissä vaan omille asioillesi”. Komendantti jatkoi vielä, että ”saat toki ottaa Immosen hevosen Pietarin matkallesi,
mikäli annat omistajalle pantiksi ja korvaukseksi jotain samanarvoista. Et saa ratsastella ympäriinsä rahvaan hevosilla.”313
Rajan ylittämisenä ei sen sijaan pidetty väkivaltaa, päinvastoin. Vuonna 1719
Gert Lind uhkaili Rantasalmella Jaakko Natusta, joka tohti kysellä viljojensa kohtalosta. Kun uhkailu ei Natusta hiljentänyt, Lind haetutti Natusen luokseen, sitoi kädet ja ”patukoi venäläisten tyyliin”. Myöhemmin Lind tosin selitti, ettei patukointi
ollut niskoittelun seurausta vaan että hän oli piessyt Natusen komendantin käskystä. Hän oli puheidensa mukaan ainoastaan toimeenpannut määrätyn rangaistuksen, sillä Natunen oli syyllistynyt varkauteen.314
Lind käytti väkivaltaa, mutta kenties pahemmin ja useammin siihen turvautui
Kymenkartanon ryssänkomissaari Jonas Hirn, jonka valta nimismiehiinkin oli ehdotonta: mitä Hirn käski, sen oli tapahduttava. Vehkalahdella pitäjäläiset päättivät
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syksyllä 1720 pappinsa neuvosta koettaa lahjoa Viipurin komendanttia, jotta pitäjä
saisi veroihin lievennyksiä. Rahat kerättiin, toiset maksoivat kaksi hopeaäyriä ja
toiset neljä tai viisi. Tämä tehtiin paikallisviranomaisilta salassa. Kun nimismies
Henrik Grass pääsi lahjusverosta selville, hän lähti heti komissaarinsa juttusille.
Hirn epäili, että hanke oli suunnattu häntä vastaan, ja käski Grassin kokoamaan
väen välittömästi Liikkalan Pyttilään. Kokouksessa Hirn kysyi, kenen käskystä rahat oli kerätty. Joukon vanhimpana Metsäkylän Kalle Kallenpoika selitti, että papin
neuvosta ja käskystä. Silloin Hirn käski Kallen riisuutumaan. Kalle kieltäytyi, ja Hirn
löi häntä useamman kerran poskelle ja potki niin, että lopulta Kallen oli riisuuduttava. Kun Kalle oli paitasillaan, Hirn komensi Viialan Tuomas Tuomaanpojan ja
Liikkalan Niilo Yrjönpojan patukoimaan. Toinen hakkasi lyhyellä kepillä päähän ja
toinen jalkoihin. Kun työ oli suoritettu, Hirn käski Metsäkylän Antti Antinpojan ja
Viialan Jaakko Retunpojan patukoitaviksi. Näin tehtiin ja kansa vaikeni.315
Vaikka koko Suomi periaatteessa oli jaettu suurylimysten läänityksiksi,316 todellisia läänityksiä paikallishallintoineen oli vain itäisessä Suomessa. Läänitysten esimiehinä eli veronkantomiehinä oli moisniekkoja, joiden valta ulottui usein läänityksen ulkopuolellekin ja joiden valta muistutti komissaarien valtaa; vaan useampi
moisniekoista värvättiin samoista ryhmistä kuin komissaarit – tosin venäläisten
osuus oli huomattava. Puumalan läänityksen haltija oli Knes (ruhtinas) Jürgen
Fjodorovits Serbatov, joka määräsi, että moisniekoilla oli vapaa kyyti. Venäläinen
moisniekka tunsi hyvin ylimyksen käskyn ja velvoitti Puumalan ryssännimismies
Carl Hahnin hankkimaan itselleen hevosen Pietari Hulkkoselta tai keltä hyvänsä.
Hahn lähetti apulaisensa, Erkki Ruudun välittömästi hevosta hakemaan. Ruutu
löysi sopivan leskivaimo Kaarina Liimattarelta, ja moisniekka karautti sillä Pietariin. Sille tielle hevonen jäi.317
Ilomantsissa moisniekkana oli Gottfred Wermuth, joka keräsi veroja papin
velvoittamana senaattori Mihail Mihailovits Samarinille. Mistään mitättömästä
suorituksesta ei ollut kyse, sillä verosumma nousi vuonna 1718 kolmeensataan
ruplaan. Veroon kaikki eivät mielellään suostuneet, mutta toisaalta ei Wermuthinkaan tarvinnut käyttää väkivaltaa veroja kootessaan.318 Moisniekat turvautuivatkin
harvemmin väkivaltaan – nähtävästi siksi, että läänitysten virkakuntaan kuului
useita sotilaita, joille pahoinpitelyt lankesivat. Sen sijaan verojen keräämisessä ja
käyttämisessä moisniekat olivat ahneita. Leppävirralla venäläinen moisniekka komensi starosti Pietari Kämäräisen hankkimaan lehmiä. Kun moisniekka sai lehmät,
hän pani ne heti lihoiksi, ja vei lihat ja vuodat mennessään.319 Kuopiossa venäläinen moisniekka otti yhdessä liperiläisen oppaansa Pauli Voutilaisen kanssa yksinomaan Pauli Tikkaselta neljä lypsävää lehmää, seitsemän lammasta, kaksi paitaa ja
paljon viljaa.320

315 Syyskäräjät Vehkalahti ja Kymi 8.11.1726 (ii35: 1022–1024, KA), talvikäräjät Vehkalahti ja Kymi
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Veronkanto ja paikallishallinto
kotimaisissa käsissä
Ensimmäiset paikallisviranomaiset
Komendanttikuntien ja kenraalikuvernementin paikallishallinnosta vastasivat komissaarien ohella ja läntisessä Suomessa pääasiassa venäläisten määräämät voudit
ja veronkantomiehet, talonpoikien esiin nostamat tai venäläiseltä esivallalta valtuutuksen saaneet nimismiehet ja venäläisten edellisten apulaisiksi asettamat kyytirättärit ja siltavoudit eli apulaisnimismiehet ja starostit. Eri puolella Suomea paikallisessa verotuksessa muodostui erityyppisiä kokoonpanoja. Itä-Suomessa esimerkillisesti venäläisiä palvellut verotusryhmä muodostui komendantti Samutskovn
luottomiehestä, komissaari Gert Lindistä sekä häntä avustaneista nimismiehistä
Barthold Weermanista, Carl Hahnista ja Sigfred Pijkmanista, joita puolestaan kymmenet starostit tukivat. Sisä-Suomessa verotusta hallitsi komendantti Sasetksi, jonka tärkeimpiä verotuksen tarkkailijoita olivat upseerit Martakov ja Jelagin. Seuraavan portaan muodostivat voudit ja komissaarit sekä veronkantomies–nimismiehet.
Varhaisimpia kiinteitä verotuksen hoitajia olivat tiivissä yhteistyössä olleet kapteeni Jelagin, vouti Gabriel Woivalenius ja nimismies–veronkantomies Otto Pajeng.321
Täällä starostien merkitys oli vähäisempi kuin esimerkiksi Uudellamaalla ja Savossa. Uudellamaalla pappien asema säilyi tärkeänä kuten Hämeessä, mutta komendantti Lossakovin alaisuudessa muutaman voudin ja kymmenien nimismiesten ja
starostien varaan rakennettu järjestelmä toimi täydellisesti. Selkeä Venäjän vallan
järjestelmä saatiin aikaiseksi myös Varsinais-Suomessa, sen sijaan Iin ja Pietarsaaren välillä ei kotimaista väliportaan hallintoa oikeastaan ollut. Siellä sotilaat pitivät
valtaa pitkään ja sittemmin rauhoitusjulistuksen jälkeen vuodesta 1717 eteenpäin
väkeä ja verotettavia oli niin vähän, että harvat voudit, talonpoikaiset apulaisnimismiehet ja starostit selviytyivät vaivatta annetuista tehtävistä.
Monesti pitäjät olivat olleet vuosikausia vailla maallisen esivallan viranomaisia,
kuten Ulvilassa, missä Ruotsin kruununnimismies oli noudattanut pakenemiskäskyä turhan myöhään menehtyen Pohjanmaalla 1714. Jonkin aikaa kappalainen
Martin Stenius hoiti kaikki esivaltojen paikallishallinnon tehtävät, kunnes Ulvila
sai uuden nimismiehen Jeremias Steniuksesta, jonka nimenomaan venäläinen esivalta valitsi: siksi hänestä tuli myös veronkantomies.322 Uudellamaalla sen sijaan
kaikkiin pitäjiin asetettiin miehityshallinnolle uskollisuutta vannoneet paikallisviranomaiset viimeistään vuonna 1715; tuohon mennessä nimismiehiin ja starosteihin (ruotumestari, tolvmanni, kylänvanhin) perustuva venäläinen verohallinto oli
pääosin järjestetty.323 Käytännössä vain harva Ruotsin kruununnimismiehistä jatkoi virassaan, mutta enimmät heistä olivatkin paenneet Ruotsiin juuri ennen venäläisten suurhyökkäystä. Merkillepantavaa on, että läntisellä Uudellamaalla paikal-

321 Esimerkiksi talvikäräjät Sääksmäki, Akaa ja Kalvola 3.–6.3.1724, syyskäräjät Pälkäne, Sahalahti ja
Tyrväntö 15.–17.10.1724, syyskäräjät Sääksmäki, Akaa ja Kalvola 21.–23.10.1724 (Sääksmäki3: 51–
52, 301–302, 322, HMA).
322 Talvikäräjät Ulvila ja Merikarvia 5.–9.3.1722 (mm51: 558–559, KA); Lehtinen 1967, s. 296.
323 Kesäkäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 26.–29.6.1722 (ll30: 1255–1257, KA).
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lisviranomaisia – lähinnä nimismiehiä – oli enemmän kuin rauhan aikana. Nimismiespiirejä supistettiin alueeltaan niin, että jokaisella kappeliseurakunnalla oli
oma nimismiehensä ja suurissa emäpitäjissä pari. Näin miehittäjät pyrkivät varmistamaan sen, että viranomaiset tutkivat jokaisen aitan sopen ja kirstun ja että
sotilaat siten varmasti saivat nyljetyksi jokaisen verokapan ja puoliäyrityisen.324
Venäläiset joutuivat valitsemaan paikallisviranomaisiksi sellaisia miehiä, jotka
tosin olivat luotettavia ja väkivaltaisia mutta joilta toisaalta puuttui tehtävissä vaadittavia taitoja. Näillä ansioilla lienee Vaasan pormestariksi päässyt Ernst Johan
(Erik) Burchardt, puolalais-saksalainen sotavanki, joka tuskin osasi kirjoittaa nimeään.325 Tenholassa kuolemaansa kesällä 1721 saakka ryssännimismiehenä ollut
Axel Hansson ei kyennyt itse laatimaan tilityksiä, siksi hän tarvitsi avukseen kirjurin.326 Ensimmäiset nimismiehet olivatkin yleensä jonkinlaisia paikallisia rahvaan napamiehiä, kirjureita, aliupseereita, suurtilallisia, rusthollareita, ruotumestareita tai vanhoja lautamiehiä, jotka tunsivat pitäjänsä tarpeeksi hyvin. Asemaansa
he vahvistivat siirtymällä asumaan hylättyihin kartanoihin tai pappiloihin, kuten
Lohjan Hans Söderman ja Tenholan Axel Hansson. Tällaisia varhaiskauden viranomaisia olivat muiden muassa Kirkkonummen nimismiehet Johan Stenman ja
Magnus Brenner, Pohjan Henrik Granberg, Nummin nimismieheksi 1715 nostettu
Hyvelän Juho Mikkelinpoika Pirkula, Tenholan apulaisnimismieheksi 1714 määrätty Svedjen lautamies Jakob Andersson ja Karjalohjan vuoden 1714 nimismies
Tammiston Niilo Heikinpoika. Miehillä ei juuri muita hallinnollisia velvoitteita ollut kuin se, että he starostiensa avustamina kokosivat Venäjän ylimystölle paloveroa, tyhjensivät kartanoita, keräsivät armeijalle muonaa, lehmiä, hevosia ja viljaa
sekä noudattivat nöyrästi komendanttien, Lossakovin, Stockin ja Vajikovin käskyjä.327 Heitä venäläiset pieksivät alituiseen. Tammiston Niilo joutui pääsiäisenä 1714
2000 sotamiehen uhriksi. Sotilaat hakkasivat Niilon nöyräksi hankkimaan hevosia
armeijalle, ja piesty Niilo hankki hevoset kyselemättä ja niin nopeasti ja julmasti
kuin osasi.328
Ensimmäiset vereksien nimismiesten ja starostien toimeenpanemat veronkeruut muistuttivat enemmän sotarosvousta kuin varsinaista järjestelmällistä veronkeruuta kruununaitalla, vaikka paikallisviranomaiset olivat saaneet kirjalliset ja
suulliset ohjeet. Venäläiset vaativat, että viranomaiset hankkivat heille laatutavaraa,
parhaat hevoset, lypsävät lehmät ja lihavimmat siat.329 Kun väki koetti tarjota huonompia, voudit, nimismiehet ja starostit tunkeutuivat talleihin ja navettoihin ottamaan verohyödykkeet itse. Sitä paitsi venäläiset varmistivat, että käskyt toteutuivat
pilkulleen. Paikallisen verottajan mukana kulki aina joku venäläinen sotilas valvo-
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massa ja pahoinpitelemässä. Pohjassa pääsiäisenä 1714 starosti Johan Nilsson koetti ensin itse saada määrätyn hevosen rusthollari Jonas Joakimssonilta hakaten
piikaa ja lasta. Kun hän ei onnistunut yrityksessään, hän palasi rusthollarin tilalle
kolmen ryssän kanssa ottamaan hevosveron väkisin. Joukkio iski karjasuojan oven
rikki, vei hevosen ja neljä härkää sekä kaiken lisäksi erän suolattuja haukia.330
Siltavoudit hoitivat venäläisten antamia käskyjä kuten nimismiehet ja starostit. Talvella 1715 Espoon siltavouti Heikki Juhonpoika sai nimismieheltä ja kapteeni
(luultavasti eversti) Stockilta käskyn kerätä espoolaisilta muonaveroja venäläisen
konstaapelin eli ryssänrengin kanssa. Veroja kerätessään parivaljakko liikkui ryöväreiden tavoin; heille kelpasi paremmin raha ja arvotavara kuin vilja ja heinä. Samuel Samuelssonille saapuessaan siltavouti ja konstaapeli iskivät ikkunan säpäleiksi, tunkeutuivat sisään, rikkoivat kirstun ja veivät sieltä vaatteita, koruja ja lasiesineitä.331
Virkoihin nimitettiin niitä, jotka olivat aikaisemmissa viroissaan ja luottamustoimissaan tottuneet käyttämän keppiä, piiskaa ja ruoskaa. Viranomaisten valinnassa katsottiin eduksi, mikäli viranomaisehdokas hallitsi venäjää,332 mutta välttämättä kielitaitoa edellytetty. Janakkalassa komissaariksi ja veronkantomieheksi nimitettiin Samuel Heman, joka oli palvellut kartanossa renkivoutina.333 Sama lähtökohta oli myös valkealalaisella starostilla.334 Lohjan starosteista Matti Tuomaanpoika Kouvo oli tunnettu väkivaltaisuudestaan jo ennen venäläisten valtaa ja säälittä hän talonpoika sittemmin kohtelikin. Venäjänkielentaitoinen nimismies Söderman ei ollut Kouvoa parempi. Hänen viranhoitonsa oli hirmuvaltaa, hakkaamista ja tärvelemistä, vaan hänpä olikin työskennellyt aikaisemmin rautaruukin
esimiehenä.335
Pahimpia olivat silti eronneista tai karanneista sotilaista paikallisviranomaisiksi
ja venäläisten suosioon luikerrelleet entiset sotamiehet. Veronkantomiehiksi nimitettiin Ernst Johan Burchardtin tavoin miltei kirjoitustaidottomia; nimismiehiä etsiessään voudit saattoivat valita tukalaan virkaan ensimmäisen tiellä eteen osuneen. Tällaisten erottamiseen korkeammat suomalaisvirkamiehet pyrkivät, mutta
perustelut täytyi löytää muualta. Tyrvään, Punkalaitumen, Pirkkalan ja Messukylän vouti Gustaf Godhe onnistui syrjäyttämään nimismiehen virasta entisen sotamiehen, joka oli juoppo ja laiska.336 Virolahdella nimismieheksi eteni katselmuskirjuri Anders Rohian, joka oli ollut kova suustaan ja jota muuan naaraaksi (so.
huora) haukuttu emäntä kutsui väkivaltaisuuteen viitaten lutkien piiskuriksi.337
Kalannissa venäläisen esivallan nimittämä nimismies (entinen sotilas ja siltavouti)
osallistui vuonna 1718 pahoinpitelyyn, jonka uhri menetti henkensä. Hänet Venäjän esivalta pieksi ja pani viralta – tosin siksi, että hän yritti petkuttaa venäläisiä
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Rein 1944, s. 230–231; Ylikangas 1973, s. 269.
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199

Viha

upseereita.338 Leppävirran siltavouti Taavetti Monni syyllistyi niin moniin väärinkäytöksiin, että venäläinen hallinto katsoi paremmaksi vaihtaa hänet Erik Ursiniin
helmikuussa 1720. Toisin kuin Monni Ursin tunnettiin kunnian mieheksi.339

Verottajien vastuu
Veronkannossa avaimena oli takuujärjestelmä eli se, että paikallisviranomaiset vastasivat omaisuudellaan ja hengellään verojen keräämisestä. Takuu jakautui voudeille, nimismiehille ja starosteille kollektiivisesti ja tarkoitti sitä, että heitä istutettiin
tyrmissä siksi, kunnes vero oli kokonaisuudessa suoritettu.340 Erityisesti Savon ja
Karjalan puolessa tällainen oli komendanttien suosima käytäntö,341 mutta tunnustettu tapa se oli muuallakin. Asikkalan raa’aksi tunnetun veronkantomies Johan
Polonuksen otteet eivät tyydyttäneet venäläisiä, joten hän joutui lusimaan Porvoon
tyrmässä vuoden 1717 ajan.342 Kirkkonummella venäläiset painostivat nimismies
Johan Stenmania siten, että piiskasivat Stenmanin vaimoa ja poikaa.343 Niin ikään
vuoden 1715 ulosteoksi määrätyn hamppuerän kokoamistehtäväkseen Padasjoella
saanut lautamies Heikki Matinpoika epäonnistui. Vaaditusta erästä uupui pari leiviskää. Sen takia lautamies vangittiin ja pidettiin tyrmässä, kunnes kappalainen
Gustaf Arenius toimitti venäläisille puuttuvat hamput.344 Vehkalahtelaisia starosteja venäläiset hakkasivat vuonna 1717, vaikka he työnsä olivat tehneet ja moitteetta
karjaveron keränneet. Nähtävästi venäläiset katsoivat, että starostit ajoivat karjaa
turhan hitaasti kohti Viipuria.345
Veronkanto ajoi kaikkien muiden tehtävien ohitse. Kun voutia verotuksessa
avustanut Vehmaan pastori Jeremias Wallenius tohti varovasti valittaa kenraalikuvernöörikunnan maaherra Douglasille siitä, että papin tehtävät olivat jääneet kovasti huonolle hoidolle alituisessa veronkantotyössä, Douglas vastasi tylysti, että
”pastorin ei tarvitse minulle säätää lakia ja ohjeita. Se, joka on veroista takuumiehenä, ne myös maksaa. Älköön pastori vastedes tule minulle lakia lukemaan, sillä
lain tunnen yhtä hyvin kuin pastori.” Seurauksena oli, että Vehmaan vouti Matias
Forsteen erotettiin ja papit pantiin verojen keruusta vastuuseen. Mikäli nämä eivät
määrättyä veroa saisi kootuksi, ”pantaisiin hetimiten täytäntöön kaikkia kohtaava
ryöstö Vehmaan seurakunnassa.”346 Välttääkseen arestin takuumiesten oli puristettava saatavat väkivaltaisia keinoja kaihtamatta, mutta sekään ei riittänyt. Usein
verottajat joutuivat turvautumaan viimeiseen keinoon ja kaivamaan puuttuvat verot omasta pussistaan, aitastaan tai karjasuojastaan.347 Venäjän vallan paikallis-
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viranomaiset valittelivatkin kohtaloaan ja kurjuuttaan, ja omasta halustaan virasta
onnistui eroamaan harvempi. Tällainen oli Rauman pormestariksi 1713 määrätty
ylioppilas Erik Frideen, joka sai eron 1717, koska hän ei jaksanut elää ”sietämättömien verojen ja rasitusten sekä vastusten” kanssa.348
Surkea takuumiehen asema kaikkiaan oli – paljolti kahdesta syystä: toisaalta venäläiset halusivat veronsa heti ja täysimääräisinä ja toisaalta he suhtautuivat perin
epäluuloisesti veronkantomiehiin. Vailingit tulkittiin kantomiesten aiheuttamiksi,
ja niitä pidettiin sekä huolimattomuuden että jonkinasteisen tsaaria vastaan suunnatun kapinoinnin osoituksina.349 Tosiasia on, että venäläisten nimittämät viranomaiset työskentelivät hirttosilmukka kaulassaan siinä, missä talonpojat verojaan
maksoivat miekka kurkullaan. Ryssänvoudit ja starostit vastasivat hengellään siitä,
että sovittu veroerä tuli toimitetuksi venäläisille. Porvoossa ryssänvouti Zachris
Biörklund joutui verorästien vuoksi viettämään useina vuosina monia viikkoja
vankeudessa. Ja milloin hän oli uskaltanut pyytää venäläisiltä kuitteja verosuorituksista, nämä olivat uhanneet pieksemisellä.350 Rantasalmella nimismies Sigfred
Pijkman sai maistaa patukkaa, koska hänen venäläisten työtehtäviin toimittamista
miehistä viisi oli liian nuoria. Kurituksen jälkeen Pijkman lähetettiin hakemaan
täydennysmiehiä, minkä lisäksi hänen piti omilla rahoillaan ostaa yhdelle miehistä
takki, eväät ja maksaa vielä karoliini palkkaa.351 Tohmajärven starosti Jaakko Niiranen – kuten muut veronkannosta vastanneet – eli mielestään hirvittävässä pelossa
ja kiusassa, koska verot piti kerätä heti ilman vähäisimpiäkään puutteita. Niinpä
hän vei sen, mitä löysi ja minkä ymmärsi rahanarvoiseksi väkivaltaa kaihtamatta,
olipa kyseessä sitten pellavakangas, karhuntalja, tervaerä, lehmä, härkä tai raha.352
Lohjan kirkkoherraksi Golitsynin joulukuussa 1716 nimittämä Johan Sennenberg joutui virumaan kolme kuukautta Turun linnan tyrmässä verojen ja väärän
ilmiannon takia, kunnes pitäjäläiset onnistuivat kokoamaan sopivan summan ja
lunastivat hänet vapaaksi. Sennenbergin tukalaa asemaa ei suinkaan helpottanut,
että hänen veljenpoikansa Sierlan isäntä Johan mestattiin miestaposta.353 Ilomantsin starosteista Jaakko Lipitsäinen joutui ryssänkomissaari Petter Beresinin vangiksi ja vietiin Käkisalmen tyrmään talvella 1721, missä hän virui kolmen kuukauden
ajan ennen kuin puuttuvat 61 kuparitaalaria löytyivät. Lipitsäinen ei istunut tuolloin linnassa yksin, vaan siellä kärsi myös kirjuri–moisniekka Gottfred Wermuth,354 ja Pielisjärven kappalainen Erik Lackmankin virui Käkisalmen linnassa

348 Douglas Vehmaan pastori Jeremias Walleniukselle, Turku 2.9.1718 (7080: 108–109, KA),
syyskäräjät Paimio 26.–28.9.1722 (cc40: 7; KA); Lindeqvist 1919, s. 489; Lähteenoja 1932, s. 339–
340. Frideeniä virassa seurasi 1717 käsityöläismestari Mikael Tibiander ja vuodesta 1718 lähtien
entinen raatimies Zachris Krook.
349 Esimerkiksi Joakim Schmiedefeltin laatimat muistutukset kenraalikuvernöörikunnan tilejä
vastaan 1717–1718, Pietari 4.6.1719 ja 4.3.1720 (7062, KA).
350 Mäntylä 1994, s. 220.
351 Ylikangas 1996, s. 164.
352 Talvikäräjät Tohmajärvi 28.1.1725 (gg31: 9, KA).
353 Syyskäräjät Lohja ja Nummi 11.–15.10.1726 (ll35: 470–473, KA); Kuninkaallinen kirje Turun
tuomiokapitulille, Tukholma 10.9.1724 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 373, TMA);
Neovius 1912, s. 15; Strandberg 1932, s. 347.
354 Syyskäräjät Ilomantsi 4.10.1722 (gg28: 84–86, KA).
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1721 takuumiehisyyden vuoksi. Surkeinta Lackmanista silti oli, että hän jäi papinverojaan paitsi, kun ei ollut kotosalla.355
Lohjalla starosti Antti Sifferinpojan takuumiehen asema koitui kotitilan tuhoksi. Vasarla ajautui veronmaksukyvyttömyyteen, koska Antti ei starostintöiltään ehtinyt peltojaan viljelemään ja koska hän vastasi omaisuudellaan verojen suorittamisesta täysimääräisinä.356 Puumalassa ryssännimismies Carl Hahn taas takavarikoi oma-aloitteisesti 1717 starosti Risto Hulkkoselta lehmän, koska Hulkkonen ei
ollut suorittanut määrättyä provianttia.357 Pielaveden starosti Paavali Nousiainen
saapui tyhjin käsin 1716 Savonlinnaan, koska sissit rosvosivat hänen kokoamansa
verorahat matkalla. Selittely ei auttanut, vaan komendantti käski, että Nousiaisen
tuli välittömästi hankkia vaadittu summa. Pielavetiset eivät toista kertaa kukkaroitaan avanneet, joten Nousiaisen piti maksaa koko verosumma omistaan.358
Tyrmässä ei ainoastaan lusittu, vaan venäläiset tekivät panttivankinsa olon
mahdollisimman ikäväksi: takuumiehiä hakattiin. Pelotteen vaikutus oli tuntuva ja
siksi verot oli nyhdettävä, vaikka tavaraa tai viljaa ei ollut. Naantalissa paikallinen
valta oli uskottu pormestari Daniel Henriksson Valliuksen ja porvari Juho Raumalaisen käsiin. Valtaansa he käyttivät ja veroja keräsivät takuumiesten tavoin. Kaupungin varakkaimpiin kauppiaisiin lukeutunut Heikki Vaski ei ollut maksanut
täyttä sotaveroa, joten Vallius ja Raumalainen tunkeutuivat lukitusta portista
Vaskin pihalle ja pidättivät hänet kahden poikansa kanssa. Puristaakseen rästit Vallius ja Raumalainen antoivat joukon virua kaupungin tyrmässä uhkaillen, että heidät vietäisiin venäläisille.359 Kokemäen nimismies Henrik Båge selitti vuonna 1717,
että hänen oli ollut pakko kerätä edellisvuonna veroja yli manttaalimäärien, koska
pitäjässä oli monta köyhää, joilta ei mitään irronnut ja koska luutnantti Bolonje oli
arvioinut pitäjän manttaalimäärän huikeasti todellisuutta suuremmaksi. Hän kuitenkin oli jo alun perin aikonut kerätä verot myöhemmin köyhiltä ja hyvittää sitten
varakkaammille.360
Nimismiesten, voutien ja starostien kurjuutta lisäsi myös se, että milloin venäläiset eivät olleet kiristämässä saatavia, ilmestyi nurkkiin sissejä, jotka vaativat yhtä
kärkkäästi kruununsaatavia. Proviantti oli tällöinkin hankittava kiireesti ja väkivaltaa käyttäen. Niinpä Sotkamossa nimismies Erik Uhlgren keräsi Kärkisuddille
muonaa lautamies Olli Pääkköseltä tämän vaimoa hakaten.361
Osin takuumiehen aseman vuoksi ja osin omaksi hyväkseen veronkantomiehet
ulosmittasivat turhankin suuria määriä veroja.362 Puumalassa kirkkoherra Orraeus, Ruotsin vallan aikana nimismieheksi valittu Barthold Weerman, lankonsa
Carl Hahn ja starostit muodostivat varsinaisen rosvokoplan – samanlaisen kuin
Hämeenkyrössä Hacks, Sahlberg ja Grönlund, Huittisissa Strandman ja Rönnbäck,
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Loimaalla Bohm, Tolpo ja Welonius sekä Etelä-Pohjanmaalla Schmiedefeltin kätyrit. Puumalassa nimismies keräili starostien avulla ylimääräisiä veroja, ei antanut
verosuorituksista kuitteja talonpojille, pieksi solmuruoskallaan vastentahtoisiksi
heittäytyneitä verotettavia ja ropottityöhön Venäjälle määrättyjä sekä takavarikoi
hevosia ja viinapannuja. Viimeksi mainituilla nimismies keitteli viinaa venäläisille.
Lahjusten ottaminen oli arkipäivää ja lahjusrahat jaettiin koko koplan kesken.363

Verottajat liittoutuvat
Veroista vastanneet paikallisviranomaiset eivät työskennelleet yksin, päinvastoin he
muodostivat monipäisiä ryhmiä – toisinaan jopa voudit liittoutuivat voutikuntien
rajojen ylitse.364 Tällaiseen vaikutti ensinnä takuujärjestelmä ja se, että veronkerääjät vastasivat hengellään ja omaisuudellaan siitä, että venäläiset saivat haluamansa. Toisekseen moniportainen hallintojärjestelmä edellytti toimimista suurina
ryhminä semminkin, kun venäläiset sotilaat tuppautuivat mukaan keruuta tarkkailemaan ja veroja kantamaan. Tällöin suomalaiset viranomaiset hillitsivät venäläisten rosvoilua.365 Kolmanneksi suurina aseistautuneina koplina liikkuneet ryhmät
olivat jo sellaisenaan riittävän uhkaavia, että verotettavat antoivat vastustelematta
mitä piti. Mikäli vastustelua ilmeni, joukon johtaja komensi miehistään jonkun
ojentamaan niskuroijaa. Neljäs merkittävä syy oli se, että veroja voitiin pimittää tai
kerätä liian paljon. Näin ollen monet halusivat hyötyä poikkeusoloista mahdollisimman paljon ja toinen toistaan tukien repiä rahvaalta omaisuuksia itselleen. Venäläiset ylläpitivät takuujärjestelmää, mutta paikallisviranomaiset rakensivat oman
takuujärjestelmänsä.366 Virkamiehet syyllistyivät rikoksiin kollektiivisesti, eivät
hiiskuneet tovereidensa väärinkäytöksistä ja tukivat tovereitaan silloin, kun rahvas
nousi heistä valittamaan.
Lohjan rovasti Johan Sennenberg asettui poikkiteloin veronkantomiehiä, nimismiehiä ja starosteja vastaan ajaen pitäjäläisten etua ja sanoen julki, että
nämä verottivat ilman käskyä. Nämä olivat liian vahvoja, lyöttäytyivät yhteen ja
valehtelivat viskaali Lietzenin johdolla kuvernööri Douglasille, että Sennenberg
piti yhteyttä sisseihin ja vakoojiin. Sennenberg pidätettiin, vietiin Turkuun ja
tuomittiin kuolemaan. Ja kohta olivat kantelijat tyhjentämässä kuvernöörin lähettämän sotilaan kanssa pappilaa. Sotilas otti viljat, nimismiehet Söderman ja
Brenner sekä vouti Erik Ingman maltaat, sianpuolikkaat, juustot, häränruhot,
humalat, pellavat, piiskat ja muun sopivan. Lohjalaisten pyynnöstä Sennenberg
pääsi jouluna 1717 saarnaamaan sikäläisille. Kun talvella talonpojat veivät
Sennenbergiä takaisin Turkuun, hän karkasi Tallinnaan. Tuloksena tästä oli, että
talonpojat joutuivat tyrmään ja pian sinne tuotiin Tallinnassa pidätetty Sen-

363 Lindeqvist 1919, s. 523; Ylikangas 1996, s. 168–169.
364 Syyskäräjät Lohja ja Nummi 19.–23.11.1723 (ll32: 1444, KA).
365 Esimerkiksi talvikäräjät Leppävirta 5.–8.2.1722, kesäkäräjät Puumala 17.–20.7.1722 (oo25: 68–70,
456–458, KA).
366 Esimerkiksi syyskäräjät Kisko ja Kiikala 25.–27.10.1722 (cc40: 172–173, KA).
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nenbergkin. Kuolemaantuomitun Sennenbergin tie kulki sittemmin Moskovaan ja Siperiaan.367
Savossa muonaviljat kerättiin suurina ryhminä. Iisalmessa tavallisesti talosta taloon
kulki komissaari–vouti Lorentz Ranströmin komentama ryhmä, johon kuului nimismies tai apulaisnimismies (siltavouti), komissaarin omia renkejä, oman pitäjän
tensikoita ja kunkin piirin starosti.368 Vuonna 1717 iisalmelainen lautamies Lauri
Lappalainen joutui Ranströmin, tämän rengin, tensikan ja siltavoudin käsittelyyn.
Mies haettiin kotoaan Ranströmin taloon, missä hänen toinen koipensa kahlittiin
ja häntä pidettiin kokonainen päivä pilkan kohteena. Kolme vuotta myöhemmin
Ranström tuli tensikka Juho Sonnisen ja siltavouti Prusi Nikkarisen kanssa perimään samaiselta lautamieheltä nahkatavaraa. Savonlinnan komendantti Samutskov
oli määrännyt takuumiehiä tyrmällä ja rääkkäämisellä uhkaillen, että viikossa oli
kerättävä väkivaltaa käyttäen kaikki verot, ropottirahat ja -viljat (ropotti < rabóta,
robóta = työ, vaiva). Lappalainen lupasi kolmikolle kaksi kärpännahkaa, mikä ei
kolmikolle riittänyt. Komissaari murtautui Lappalaisen aittaan ja otti sieltä kolme
leiviskää talia. Niitä hän ei kuitenkaan pitänyt itsellään. Sen sijaan lautamies talutettiin pihamaalle ja hänet riisuttiin. Komissaarin käskystä renki löi häntä halolla.
Tuon jälkeen Lappalainen päästettiin pirttiin, mutta siellä hänen jalkineensa otettiin pois, hänet kuljetettiin paljasjalkaisena pihalle, missä komissaari venäläisten tapaan hutki häntä kepillä kantapäille, ja kohta hänet ohjattiin takaisin sisään. Kolmikko vaati nyt nahkojen sijasta rahaa, mutta kun rahaa ei ollut, miehet läksivät
tiehensä. Lähtiessään renki jätti kärpännahat Lappalaiselle siksi, ettei tämä vastaisuudessa valittaisi heistä, koska käsittely vaikutti jopa rengistä liian kovakouraiselta.369
Monet voudeista liittoutuivat nimismiesten kanssa ja keräsivät ylimääräisiä veroja, rosvosivat verottamisen nimissä ja ottivat lahjuksia. Huittisissa vouti Strandman ja nimismies Rönnbäck ryöstivät leskeltä seitsemän lehmää, kaksi paria
härkiä, 13 nuorta eläintä, 70 lammasta, kaksitoista tynnyriä ruista ja kuusi tynnyriä
ohraa sekä hopeapikarin ja hopealusikan. Tuohon he uskalsivat ryhtyä sillä perusteella, että lesken poika oli murhannut kasakan. Leski sai oikeutta osakseen tutkinnassa, jonka venäläiset upseerit suorittivat ja jossa nainen vapautettiin, mutta
omaisuus jäi voudille.370 Sääksmäen, Saarioisten ja Akaan seudulla vouti Gabriel
Woivalenius ja nimismies Otto Johan Pajeng muodostivat samanlaisen parivaljakon, joka painosti ja riisti rahvasta omaksi hyväkseen. Woivalenius otti lahjukset,
ylimääräiset verot ja joskus hutki karpaasillaan, mutta likaiseen työhön hän useimmiten määräsi Pajengin, joka myös oli perso lahjuksille.371

367 Kesäkäräjät Karjaa 27.–29.5.1725, kesäkäräjät Lohja 1.–5.6.1725 (ll34: 600, 623–624, 638–639,
KA).
368 Talvikäräjät Iisalmi 20.–22.2.1722 (oo25: 147–148, 164, KA).
369 Talvikäräjät Iisalmi 20.–22.2.1722 (oo25: 167–172, KA); Lindeqvist 1919, s. 521–522.
370 Lindeqvist 1919, s. 520.
371 Suvanto 1954, s. 152–153; Ylikangas 1996, s. 167.
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Hurjat ja kurjat voudit ja nimismiehet
Venäjän vallan aikana voutien, nimismiesten ja muiden pikkuvirkamiesten valta
paisui mahtavaksi. Toisaalta venäläisen esivallan suoja, rahvaan pelko ja virkamiesten väkivaltaisuus sekä toisaalta ajalle tyypillinen moraalisääntöjen muuttuminen
itsekkyyttä ja piittaamattomuutta korostaviksi loivat tilaisuuden useille virkamiehille ottaa tilanteesta kaikki hyöty irti. Tällaisia roistoja olivat muun muassa AlaSatakunnassa Kalannin Yrjö Yrjönpoika Harikkala, Ylä-Satakunnassa Ikaalisten
Karl Hacks, Anders Sahlberg ja Erik Grönlund sekä Loimaan Johan Bohm, Matias
Tolpo ja Johan Welonius, Etelä-Pohjanmaalla Vöyrin Anders Widbäck, Lapuan Johan Ahlgren, Pietarsaaren Mårten Essevius ja Lappväärtin Mats Uppa, Hämeessä
Sääksmäen Gabriel Woivalenius, Saarioisten Otto Johan Pajeng ja Asikkalan Daniel
Björklund, Uudellamaalla Suur-Lohjan Erik Ingman, Hans Söderman ja Johan
Lietzen, Siuntion Nils Berg, Karjalohjan Anders Hahl ja Kirkkonummen Johan
Stenman sekä Savossa Puumalan Barthold Weerman ja Carl Hahn sekä Karjalassa
Vehkalahden Henrik Grass.
Pahimpia ja asemastaan suuresti nauttivia viranomaisia oli Ikaalisten nimismies
Anders Sahlberg, joka nimitettiin virkaansa talonpoikien pyynnöstä. Periaatteessa
hänen oletettiin olevan luottamuksen arvoinen, mutta toisin kävi. Hän ruoski, löi,
kiusasi, keräsi veroja itselleen ja julistautui korkeimmaksi esivallaksi. Hän sanoi talonpojille, että ”olen Jumala, teidän herranne ja kuninkaanne. Ei teillä suurempaa
esivaltaa ole.” Lisäksi hän viittasi kintaalla Ruotsin lakeihin karjuessaan, että ”te
kelmit ja hunsvotit, ajatteletteko Ruotsin valtaa. Ellette maksa, lyön teitä niin, että
suolenne pursuavat teistä ulos.” Viimeksi mainitulla huomautuksella Sahlberg tuli
osoittaneeksi, millainen ero ruotsalaisella ja venäläisellä vallankäytöllä oli. Edellinen perustui sääntöihin ja jälkimmäinen väkivaltaan. Virassaan hän seurasi 1720
Karl Hacksia, jonka apulaisena oli työskennellyt ja tuossa toimessa hän oli tapansa
oppinut. Karl Hacks, akatamiavouti Johan Hacksin nuorin poika oli omaksunut
venäläisten tavat hyvin ja sovelsi niitä kerkeästi virkatehtävissään. 1716 hän otti
vangikseen kokonaisen perheen puristaakseen näiltä ja naapureilta verosuoritukset. Hacksin ja Sahlbergin yhteistyö osoittautui niin hyväksi, että Hacksin kuoltua
jälkimmäinen nai lesken, Harjavallan kappalaisen tyttären, Margareta Bågan perien
paitsi nimismiehen omaisuuden myös kaiken vallan. Sitä paitsi oivallista tukea
Hacks ja Sahlberg saivat starosti Matti Pertulta ja kirjuri Erik Grönlundilta, joka
muun muassa vappuna 1720 hakkasi köyttämänsä miehen kuukaudeksi sairasvuoteeseen.372
Loimaalla venäläisten viskaalina ja veronkantomiehenä Johan Bohm eli Poleen
– entinen sotilas nähtävästi – elämöi viiden vuoden ajan julmasti ja mielivaltaisesti,
ajoi paljastetuin miekoin syyttömiä ihmisiä metsiin, pelotteli heitä ja seisotti hangessa niin, että häntä pidettiin suoranaisesti vero- ja rangaistusupseeri Jelaginin lähimpänä apulaisena.373 Suur-Perälässä Bohm eräänä sunnuntaina hakkasi miekal-

372 Talvikäräjät Hämeenkyrö ja Ikaalinen 6.–8.3.1722 (nn31: 157, 162–166, KA), talvikäräjät
Hämeenkyrö ja Ikaalinen 22.–25.2.1725 (nn34: 110, KA); Lindeqvist 1919, s. 519; NallinmaaLuoto 1983, s. 654–655; Dahlström 1944, s. 27.
373 Talvikäräjät Loimaa 27.–29.1.1725 (nn34: 11, KA).

205

Viha

laan rikki kaiken, mikä kohdalle sattui, vei mennessään kirveet, sahat, höylät ja
muut työkalut pitäen ne itsellään. Yhtenä pääsiäispyhänä hän käytteli väkivaltaa
niin rajusti, että nimismies Matias Tolpo huudon kuultuaan joutui menemään väliin Bohmin pahoinpidellessä lautamies Antti Pruukkaa ja vaimoa. Sama mies tunkeutui myös Virtainojan Heikki Nuutinpojan taloon, mistä kerran venäläisten pahoin pieksemä isäntä oli juossut piiloon. Saadakseen selville isännän olinpaikan
hän löi piiskallaan ja miekallaan Heikin siskoja, Kerttua ja Riittaa. Heikkiä Bohm ei
kuitenkaan tavoittanut, mutta sen sijaan löysi venäläisten upseerien takavarikoitavaksi määräämän hevosen ja otti sen mukaansa.374 Toinen Loimaan kantomiehistä
oli juuri nimismies Matias Tolpo, jota pidettiin epäoikeudenmukaisena ja joka
myös turvautui väkivaltaan useasti. Hän ja pitäjänkirjuri Johan Welonius pieksivät
itsellisveroa kerätessään Heikki Simonpoika -nimisen isäntämiehen. Kun Tolpo ei
saanut rahoja, hän otti Heikin lehmän. Sillä välin Heikki pujahti peloissaan pellolle
rukiin joukkoon odottelemaan, että julma veronkantaja lähtisi pois. Piilostaan hän
kuuli, miten vaimo huusi lyötäessä, mutta Heikki ei arvannut mennä apuun. Vasta
kun nimismies oli lähtenyt, Heikki uskalsi palata tupaan, missä vaimo todisti, että
Tolpo oli lyönyt. Puolentoista viikon kuluttua vaimo menehtyi, ja Tolpo joutui perustelemaan väkivaltaansa. Syynä oli se, että venäläisen esivallan määräykset olivat
niin ankaria, jottei rästejä yksinkertaisesti saanut syntyä.375
Pohjanmaalla erityisesti nimismiehet Anders Widbäck, Johan Ahlgren ja Mårten
Essevius nostivat Hämeenkyrön Anders Sahlbergin tavoin itsensä lain ja moraalin
yläpuolelle, olivat kovaotteisia, hyötyivät suhteestaan laamanni Schmiedefeltiin ja
keräsivät päälleen rahvaan vihan, vaikka toisinaan lahjoivat itsekin talonpoikien
puolesta venäläisiä.376 Myös Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn veronkantomiestä
paikalliset pitivät pahempana kuin venäläisiä. Henrik Westman potkaisi erästä talollista, jolta koko ohraerää ei saatu kootuksi, niin lujasti, että mies menetti kuulonsa. Väkivalta oli paitsi raakaa myös nöyryyttävää, se kun muistutti toisinaan
toimeenpantua rangaistusta: Lappväärtissä nimismies Mats Uppa riisui yhdeltä veronkannossa uppiniskaisesti esiintyneeltä mieheltä takin, pakotti polvilleen ja löi
ryssänpiiskallaan. Lapualla taasen venäläisten nimittämä kyytirättäri Tuomas Jaakonpoika oli vuonna 1717 eräänä sunnuntaina pieksänyt kepillään kirkkotietä kulkeneen leskivaimo Elisa Matintyttären, joka ei kyllin nopeasti luopunut hevosestaan, jota Tuomas viranhoidossaan olisi välttämättä tarvinnut.377
Hämeessä kovaotteisimpia ja väkivaltaisimpia ryssänvouteja oli Gabriel Woivalenius, jota Saarioisten nimismies–veronkantomies Otto Johan Pajeng avusti minkä ehti. Silmätikukseen Woivalenius otti seudun mahtitalonpojan, Matti Toivottulan, jolla oli härkiä karjasuoja täynnään ja joka uhmasi Woivaleniuksen käskyjä.

374 Talvikäräjät Loimaa 15.–17.2.1722 (nn31: 31–32, KA); Lindeqvist 1919, s. 520–521; Ylikangas
1996, s. 167.
375 Talvikäräjät Loimaa 15.–17.2.1722, Huittinen ja Punkalaidun 19.–21.2.1722 (nn31: 35, 43–44, 85,
KA); Lindeqvist 1919, s. 520; Ylikangas 1996, s. 167.
376 Falander–Reinius, Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn (ÅT 1791: 32); Falander,
Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1791: 32). Katso myös rovastintarkastus Ylistaro 17.1.1719,
Kuortane 11.2.1720 (Lempiäinen 1973, s. 86, 149).
377 Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 113, KA); Lindeqvist 1919, s. 523–524. Vertaa Glover 2003, s.
442–443, 447–449.
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Siitä hän sai monesti palkakseen piiskan sivalluksia. Kerran Toivottula lahjoi Woivaleniusta hopealusikalla, jotta olisi saanut verohelpotusta yhden viljatynnyrin verran. Woivalenius suostui vaihtokauppaan, saisi hän tynnyrin kerättyä muualtakin.
Mutta Toivottulapa saapui veroaitalle viljaerän kanssa, joka alitti merkittävästi sovitun määrän. Silloin vouti raivostui ja aikoi ruoskituttaa verovilppiä yrittäneen talonpojan, vaan tämä pakeni paikalta. Myöhemmin vouti ilmestyi karpaaseineen
Toivottulaan, mätki ja vaati lahjusta, ettei ilmiantaisi isäntää venäläisille. Woivalenius sai haluamansa ja oli jälleen pian Toivottulan kimpussa. Kun venäläisten määräämiä sotamiehiä valittiin, Toivottula pakeni paikalta peräti kahteen kertaan. Hänet kuitenkin raahattiin takaisin tilaisuuteen, jossa Woivalenius pahoinpiteli häntä
ja määräsi, että Toivottulan poika joutaisi manttaalimieheksi. Matti Toivottula lahjoi voutia hopeapikarilla ja kultasormuksella, jottei poikaa vietäisi. Woivalenius vei
pikarin ja sormuksen ja venäläiset Toivottulan pojan. Sekään ei riittänyt, vaan talvella 1721 Woivalenius ruoskitutti Toivottulan kahdesti niin, että mies sylki käsittelyn jälkeen verta. Syyksi Woivalenius ilmoitti, että se oli armollinen rangaistus
väenottotilaisuudesta pakenijalle – venäläiset olisivat hänet tuominneet kuolemaan.378 Saarioisten nimismieheksi ja veronkantomieheksi valtuutettu Otto Johan
Pajeng ei solmupiiskaansa säästellyt ja otti kernaasti vastaan lahjuksia. Toivottulan
Matin hän pieksi pahanpäiväisesti, kun tämä ei suostunut luopumaan 18 härästään. Jaakko Heikinpoika Rautala toimitti Pajengille lehmän, jottei Rautalan poikaa kirjoitettaisi manttaalimieheksi. Toisin kävi. Poika vietiin Venäjän armeijaan ja
Pajeng piti lehmän. Ratkaisuaan Pajengin perusteli sillä, että Rautala oli tuonut
lehmän vastoin hänen tahtoaan navettaan, eikä tuo lehmä siksi häntä mihinkään
velvoittanut.379
Asikkalassa nimismies Daniel Björklund ja starosti Juho Heikkilä tunkeutuivat
yli 70-vuotiaan Mikko Ristonpojan taloon huhtikuussa 1720 vaatien, että Mikon
oli lähdettävä heti kuljettamaan viljaa venäläisille Asikkalan kirkonkylään. Mikko
kieltäytyi, jolloin Daniel Björklund kellisti miehen lattialle, potki, repi paidan ja
hutki piiskalla kymmenen kertaa selkään. Mies joutui käsittelyn jälkeen sairasvuoteeseen, ja toukokuussa kutsuttiin pappi antamaan Mikolle ehtoollista. Kappalaiselle Mikko verta sylkien sanoi, että sairaus oli pahoinpitelyn perua, ja siten asian
tulkitsi kohta leskeksi jäänyt Pirkko Tuomaantytärkin.380
Sahlbergin, Pajengin ja Björklundin veroinen oli Lohjan nimismies Hans Söderman, joka tunsi myös hyvin venäläisten käyttämät ojennuskeinot ja joka oli omaksunut kovaotteisuutensa jo Mustion rautaruukin kirjurina.381 Itse asiassa Södermanin valta perustui paljolti väkivaltaan, venäjän taitoon ja siihen, että hän oli erittäin
hyvissä ja luottamuksellisissa väleissä venäläisten kanssa. Lain väärälle puolelle hän
astui heti syksyllä 1713, kun venäläiset valtasivat maan. Yhdessä vouti Erik Ingmanin kanssa hän käytti tilaisuutta hyväkseen ja tyhjensi vartioimattomiksi jääneitä

378 Suvanto 1954, s. 153.
379 Ylimääräiset käräjät Akaa 5.–9.12.1723 (nn32: 504–505, 520,KA); Suvanto 1954, s. 152; Ylikangas
1996, s. 167.
380 Haudattujen luettelot Asikkala 15.5.1720; syyskäräjät Asikkala 25.–27.11.1723 (ee13: 539–541,
KA); Blomstedt 1981, s. 231; Ylikangas 1996, s. 165, 168.
381 Katso Gräsbeck 1948, s. 49–58.
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kartanoita. Ojamon kartanoa he tyhjensivät kahden hevosen voimin ja veivät tavaran lisäksi seitsemän lammasta, kaksi vasikkaa ja kolme nautaa.382 Itse hän asettui
– suureksi herraksi kun oli vallassaan varttunut – Rehbinderin autioksi jääneeseen
kartanoon 1719, muutto kartanoon vastasi Södermanin todellista asemaa. Samana
vuonna Söderman kunnostautui Tenholan Härpskogin lankkutyömaalla työnjohtajana. Lohjalaista talollista Heikki Niilonpoika Seppälää hän löi joka päivä viiden viikon ajan ja lähes yhtä usein lohjalaista Marttilan Aapon poikaa.383
Söderman juoksutti rahvaanmiehiä ja -naisia hevosen kupeella kädet selän
taakse köytettynä pitkiä matkoja puristaakseen näiltä tietoja ja höllentääkseen kukkaronnyörejä. Vuonna 1719 helluntaijumalanpalveluksen jälkeen laillista palkkaa
pyytämään tulleelle kankurille hän vastasi tylysti ”sinä hunsvotti”, puhui tapahtumaa seuranneelle kahdelle sotilaalle ja kahdelle rengille venäjää ja hutkaisi. Samana
vuonna ja samassa paikassa Söderman riisui Seppälän isännän paitahihasilleen ja
hakkasi miestä karpaasillaan – luultavasti olisi tappanutkin, ellei tilaisuutta vierestä
katsellut venäläinen vahtimestari olisi mennyt väliin. Patukoinnin jälkeen mies talutettiin kirkkotalliin, kädet sidottiin ja vietiin hevosen viereen. Söderman hyppäsi
hevosen selkään, tarttui miehen hiuksiin ja juoksutti miestä pitkän matkan siitä
hyvästä, että Seppälän ryssänsotilaaksi määrätty poika oli paennut erämaihin. Kirkonmäki oli oivallinen vallankäytön keskus siksi, että ihmiset kävivät kirkossa ja
kirkkomatkalla heidät sai satimeen. Aapo Yrjönpoika oli itse toimittanut vuoden
1718 verot venäläisille, mikä suututti välistävetomahdollisuuden menettänyttä Södermania. Pahaa aavistamaton Aapo tuli kirkkoon, ja kirkonmäellä Söderman löi hänet rautoihin. Sitten Söderman lähti etsimään venäläisiä piiskureiksi, mutta kun ei
löytänyt, piiskasi itse. Tämäkään ei Aapoa pelastanut, vaan Söderman toimitti hänet Turun linnan tyrmään, mistä hän vapautui härkälunnailla.384 Keväällä 1720
hän taivutteli Kirsti Pekantytärtä, jotta tämä järjestäisi poikansa manttaalimieheksi. Kun puhe ei naisen päätä tuntunut kääntävän, Söderman sitoi naisen kädet ja
juoksutti hevosen kupeella neljännespeninkulman matkan.385 Tavelan Heikki Matinpoikaa Söderman hakkasi kymmenysaitalla vouti Brennerin läsnä ollessa ja
muualla niin, että Heikki joutui makaamaan sängyssä työkyvyttömänä kahden viikon ajan.386
Yksi tohti nousta Södermania vastaan, mutta se oli väärä liike. Paavolan isäntä
Heikki Yrjönpoika haukkui Södermania kruununvarkaaksi, koska tämä oli pitänyt
Paavolan hevosta postikyydissä kahden kuukauden ajan järjestämättä minkäänlaista korvausta. Korvauksen Paavola sai kolmantena joulupäivänä 1720, kun Söderman löi isäntää kolme kertaa ja pieksi raskaana olevaa vaimoa vielä rajummin. Hänelle tuli keskenmeno ja hän joutui sairasvuoteeseen seitsemäksi viikoksi.387

382 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722 (ll30: 514, KA).
383 Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 3.–5.7.1722 (ll31: 1270, 1303–1308, KA).
384 Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 3.–5.7.1722 (ll30: 1303–1308, KA); Neovius 1910b, s. 28–29; Ad.
Neovius 1911b, s. 58.
385 Syyskäräjät Lohja ja Nummi 26.11.–1.12.1722 (ll30, KA), talvikäräjät Lohja ja Nummi 28.1.–
1.2.1723 (ll31: 105, KA).
386 Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 3.–5.7.1722 (ll30: 1318–1319, KA).
387 Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 3.–5.7.1722 (ll30: 1319–1321, KA).
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Vallanhimossa, kovuudessa ja ahneudessa Södermanille ei juuri hävinnyt SuurLohjan toinen nimismies Johan Lietzen, jonka isä oli venäläisten alituomari. Nimismies Lietzen oli perso arvoesineiden perään, joten talonpojat yrittivät häntä
lahjoa erityisesti silloin, kun manttaalimiehiä vuonna 1720 otettiin. Jussi Jussinpoika antoi Lietzenille hopealusikan ja Jaakko Mikonpoika hopeapikarin, ettei heitä kirjoitettaisi sotilaiksi. Jälkimmäiselle Lietzen lupasi, ettei manttaalimieheksi
joutuisi, mikäli hänen tilalleen löytyisi toinen mies.388 Lietzenin harjoittama väkivalta tähtäsi lähinnä oman rahakirstun täyttämiseen. Hän pieksi talollinen Erkki
Juhonpoika Juusjärveä puristaakseen tältä viisi karoliinia,389 ja tammikuussa 1720
kootessaan itsellisrahoja Leppäkorvessa haukkui Pieta Martintytärtä huoraksi, löi
ja hutki vielä Pietan pientä lastakin. Sanansa hän tosin heti perui, mutta lyöntejä ei
voinut. Syynä oli se, ettei Pietalla ollut rahaa. Tyhjin käsin Lietzen ei kuitenkaan talosta lähtenyt, vaan otti mukaansa Pietan puseron.390 Rauhantunnustelut ja rauhansopimuksen allekirjoittaminen eivät Johan Lietzeniä hillinneet, päinvastoin
odotettavissa oleva virasta erottaminen kiihdytti ponnistelemaan omaisuuksien
kartuttamisessa. Syyskuussa 1721 hän pani starostinsa asialle hakemaan eräältä
isännältä viljaerän, josta vain kolmanneksen tilitti venäläisille, ja tunkeutui itse
Mullolassa Juho Heikinpojan taloon ja hakkasi kepillä korvalle takavarikoiden 500
polttamatonta tiiltä ja kaksi kannua viinaa. Viinakset hän piti itse ja tiilet toimitti
poismarssiville venäläisille.391
Siuntion nimismies Nils Berg oli niin paha mies, että pitäjäläiset uskalsivat hyökätä häntä vastaan jo Venäjän vallan aikana etenkin, kun kappalainen Georg Agricola heitä vastarintaan ohjasi. Vuoden 1721 ylimääräisillä käräjillä Agricola puhui
pitäjäläisten puolesta, haukkui nimismiestä hunsvotiksi ja väitti, ettei tämä mitään
nimismiehen viran päälle ymmärtänyt. Agricolan hyökkäys onnistui, ja Berg menetti virkansa.392 Virkakaudellaan Nils Berg oli ehtinyt kartuttaa omaisuuttaan kieroilla keinoilla. Keväällä 1719 hän uhkaillen ja lyöden taivutteli karjalohjalaisen
miehen myymään itselleen hevosen yhdentoista ruplan pilkkahinnalla. Parin viikon kuluttua Berg kauppasi saman hevosen venäläisille 20 ruplalla.393 Eräänä talviyönä 1721 hän noudatti renkivouti Henrik Öhmanin pyyntöä ja ilman tutkintaa
rankaisi hevosvarkaaksi epäiltyä Erik Hinderssonia. Hän tunkeutui Masalassa taloon, jossa Erik majaili. Berg repi hiuksista Erikin ylös sängystä, tempaisi kumoon
lattialle, hutki ensin itse karpaasillaan ja käski sitten renkinsä jatkaa tuomion täytäntöönpanoa halolla. Berg oli ottanut käsiinsä tuomiovallan, joka periaatteessa
kuului komendantti Lossakoville. Tosin tällaisenaankin Bergin tuomiovalta oli inhimillisempi kuin Lossakovin käyttämä.394
Kirkkonummen nimismieheksi syksyllä 1714 valittu luku- ja kirjoitustaidoton
Johan Stenman muistutti paljon Bergiä. Milloin Stenman halusi ojentaa tai puristaa rahaa itselleen väkivalloin, hän hankki avukseen venäläisiä. Uudenvuodenpäi-
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Talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722 (ll30: 488–489, 545–547, KA).
Talvikäräjät Lohja ja Nummi 28.1.–1.2.1723 (ll31: 144–145, KA).
Talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722 (ll30: 561–564, KA).
Talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722 (ll30: 547–550, 556–559, KA).
Talvikäräjät Siuntio 19.–21.3.1722 (ll30: 402, 406–409, KA).
Talvikäräjät Siuntio 19.–21.3.1722 (ll30: 434–440, KA).
Kesäkäräjät Siuntio 18.–21.6.1722 (ll30: 171–1072, KA).
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vän iltana 1720 Stenman toi Nägelsin Erik Jöranssonin pirttiin kirjurinsa Adam
Grundmanin ja kapteeni Lossakovin tulkin, jota jotkut kirkkonummelaiset olivat
uskaltaneet pahoinpidellä. Nägelsin Erik ei ollut pahoinpitelyyn osallinen, mutta
koska Erik ja vaimonsa Malin riitelivät Stenmanin kanssa venäläisten rosvouksessa
1713 säästyneistä lehmistä, Stenman kuritti vihamiehiään tällä tavoin. Pirtissä
tulkki sitoi Erikin ja Malinin käsistä ja jaloista, kieritteli heitä lattialla, kidutti ja
pamputti huutaen, että ”te löitte minua! Teidän sietää saada selkäsauna, koska
jalkojani kivistää!” Stenman katseli vieressä ja lausui, että tulkki jättäisi heidät rauhaan, mikäli he antaisivat tälle kipurahoja. Siihen Erik ja Malin lopulta suostuivat
ja antoivat viisi ruplaa, jotka tulkki ja Stenman sitten jakoivat keskenään.395 Stenman käytteli itse väkivaltaa harvemmin, mutta uhkaili sitä enemmän ja kävi myös
tuottoisaa pakkokauppaa. Syksyllä 1721 hän pakotti talonpojan ostamaan itseltään
kelvottoman kaakin kovaan hintaan. Selvitellessään, mihin rakuuna Erik Pliit oli
paennut venäläistä esivaltaa, hän painosti Pliitin vaimoa sitomalla hänet ja vieden
myös talon härän. Kovempaan väkivaltaan hän ei silti turvautunut, kuten ei syyllistynyt 1717 Anders Anderssoniakaan kohtaan. Uhkailtuaan Andersia Stenman pani
venäläiset toteuttamaan uhkauksen. Samaan aikaan, kun Stenman juhli talonpoikaishäitä, venäläiset suorittivat annettua tehtävää ja hakkasivat Andersin puoleksi
vuodeksi sairasvuoteeseen.396
Savossa väkivaltaisimpia nimismiehiä olivat Puumalassa langokset Barthold
Weerman ja Carl Hahn. Weerman oli valittu kruununnimismieheksi jo 1712, nousi
Savonlinnan ensimmäisen komendantin Aleksander Okenovin luottomieheksi, pysyi nimismiehenä koko Venäjän vallan ajan ja oli myös nostamassa lankoaan ryssännimismieheksi. Weerman tunnettiin tunnottomana ja mielivaltaisena verottajana jo ennen venäläisten invaasioita, kun hän keräsi provianttia Suomen armeijalle.
Monesti oli käynyt niin, ettei taloon jäänyt puoliäyrityistäkään, kun Weerman apulaisineen poistui. Venäläisten tultua meno paheni. 1714 Weerman iski yhdessä
raa’an renkinsä, Yrjö Rantalaisen kanssa Esko Liukkosen suun verille, kun Esko
tohti pyytää kuittia antamistaan verotavaroista, ja hakkasi Liukkosen pojan samalla
kerralla kauttaaltaan mustelmille ensin sidottuaan hänet käsistä. Erityisen innokkaasti Weerman kokosi venäläisille ja itselleen viinaa, olutta ja maltaita. Alkutalvesta 1714 Weerman takavarikoi Sihvo Valtosen viinapannun ja poltti sillä, omalla ja
muilta anastamillaan pannuilla viinaa venäläisille koko talven, kunnes sissit saapuivat ja varastivat pannut. Lokakuussa 1715 Weerman astui yllättäen yhdessä lähettinsä Erkki Ruudun kanssa Risto Hulkkosen tupaan ja alkoi hutkia venäläisellä
piiskalla isäntää syytä kertomatta. Piiskaamista kesti siihen saakka, kun Hulkkonen
onnistui livahtamaan metsän suojaan. Piiskaamisen aikana Hulkkoselle selvisi pahoinpitelyn syy. Piiskaamisella nimismies ainoastaan hoputti Hulkkosta postinpitoon. Pirtissä asustanut loisnainen sai osansa piiskaamisesta, kun tämä ensin uhkasi lyödä kivellä virkavaltaa. Piiskaaminen rikkoi naisen selkänähän.397

395 Kesäkäräjät Kirkkonummi 5.–7.7.1725 (ll34: 778–780, KA).
396 Talvikäräjät Kirkkonummi 15.–17.3.1722, kesäkäräjät Kirkkonummi 22.–23.6.1722, syyskäräjät
Kirkkonummi 15–18.10.1722 (ll30: 373–379, 389, 1160–1164, 1168–1672, 1173–1175, KA).
397 Kesäkäräjät Puumala 17.–20.7.1722 (oo25: 439–455, KA), syyskäräjät Puumala 4.–6.11.1723
(oo26: 592, KA).
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Lankonsa ryssännimismies Hahnin kanssa Weerman syyllistyi laittomiin kotirauhan rikkomisiin. Hahn oli yhtä tunnoton kuin Weerman, keräsi veroja itselleen
ja syyllistyi tarpeettomaan väkivaltaan. Hän saattoi esimerkiksi ottaa talolliselta
lehmän ryssänverona ja pitää sen itse. Jouluna 1718 hän lähetti renkinsä hakemaan
Risto Jaatisen äitiä, Marja Konttista ojennettavaksi. Sen renki teki ja takavarikoi
myös viinakset, joiden takia naista oli kuritettava. Venäläiset näet olivat vastikään
julistaneet, että viinanpolttoon sai ryhtyä ainoastaan aksiisiveroa maksamalla. Nainen talutettiin pirttiin, ja Jaatinen seurasi perässä äitinsä oikeuksia puolustaen. Pirtissä oli pari sotilasta, jotka tarttuivat Konttiseen ja Jaatiseen, työnsivät heidät
Hahnin eteen ja tiedustelivat, miksi Hahn oli antanut Konttisen polttaa viinaa. Silloin Hahn sitoi Marja Konttisen kädet, nosti hänet roikkumaan kurkihirrestä kysellen, miksi nainen oli polttanut viina ilman nimismiehen lupaa, ja uhkaili lyövänsä myös Jaatista. Siihen Konttinen vastasi, että ”älä syytöntä lyö. Vahingossa
poltin”, ja jatkoi osoittaen sanansa sotilaille: ”Hahn itsekin polttaa viinaa.” Se oli liikaa, Hahn heitti Konttista puuhaarikalla päähän ja houkutteli sotilaat viemään Jaatisen arestiin veronkantokirjurin taloon.398
Karjalohjan nimismiestä Anders Hahlia kansa piti yleisesti pahana miehenä,
uhkailijana, mielivaltaisesi ulostekoja vaativana, veroja itselleen pimittävänä ja väkivaltaisena. Erityisesti Hahl tunnettiin siitä, että hän katsoi pienen pieksämisen
kuuluvan asiaan ja nopeuttavan mukavasti ulostekoja. Raja kevyen läimimisen ja
raa’an pieksemisen välillä rikkoutui helposti. Näin kävi muun muassa Ilmoniemessä, missä Hahl ryhtyi ojentamaan kepillä talollispariskuntaa ensin sidottuaan
heidät kiinni. Tällaisesta käsittelystä kaikki eivät selvinneet hengissä. Vuonna 1717
Murron kylässä Anders Hahl hakkasi itse ja houkutteli vielä venäläisetkin pahoinpitelemään Reijo Tuomaanpoikaa niin, ettei hän enää tervettä päivää nähnyt ja
kuoli puolen vuoden kuluttua. Syynä tappoon oli se, ettei Reijo suostunut ilomielin Venäjän armeijan sotilaaksi. Tällä kertaa myös kirkkoherra Melartopaeus oli
osasyyllinen; hän hoputti venäläisiä piiskaamiseen.399 Hahlin henkilökohtainen
renki Joakim Joakimsson oli isäntänsä veroinen. Kesäkuussa 1721 hän hakkasi
isäntänsä käskystä talollispariskuntaa niin, että käsittelyn jälkeen isännän päästä
laskettiin kaksi ja emännän peräti kahdeksan haavaa.400
Marraskuussa 1719 rauhanneuvottelujen aikoihin oli tarvetta postihevosille.
Laamanni Carl Gustaf Lillienfelt kutsui Hahlin luokseen komentaen tämän hankkimaan yhdessä korpraali Fjodor Busiovin kanssa hevosia rusthollari Niilo Laurinpoika Pukkilalta Ilmoniemestä, Pukkilalla kun hevosia oli kaksittain. Parivaljakko
karautti ratsuineen Ilmoniemeen, jossa Pukkilan vaimo opasti tulijat miehensä
luokse metsään. Luultavasti Hahl arveli metsätöitä tehneen Pukkilan pakoilleen,
sillä hän neuvoi toveriaan ojentamaan miestä. Korpraali töytäisi Pukkilan maahan,

398 Kesäkäräjät Puumala 17.–20.7.1722 (oo25: 455–458, KA), syyskäräjät Puumala 24.–27.10.1722
(oo25: 714–718, KA).
399 Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 22.–24.2.1722, kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 28.5.–4.7.1722,
syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 5.–8.11.1722 (ll30: 56–58, 850–855, 888–889, KA), talvikäräjät
Pohja ja Karjalohja 19–23.2.1723 (ll31: 337–339, KA), syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 7.–
11.11.1723 (ll31: 1176–1179, KA), syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 23.–28.11.1724 (ll32: 9071–9072,
KA).
400 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 28.5.–4.6.1722 (ll30: 865–866, KA).
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löi ja pisti miekalla monta kertaa.401 Vuonna 1720 Hahl keräsi lahjuksia uhkaillen
ja lyöden. Murron kylässä hän uhkasi Mikko Klemetinpoikaa, että kirjoittaisi tämän manttaalimieheksi. Säikähtänyt Mikko pakeni metsään, missä piileskeli siihen
saakka, kun Hahl lupasi jättää hänet rauhaan. Tämä edellytti sitä, että Mikon isäntä
vei Hahlille lähes tynnyrillisen ohraa.402
Vehkalahden nimismies Henrik Grass oppi hyvin venäläisten tavat. Paitsi että
hän keräsi veroja itselleen, hän piti vehkalahtelaisia pelossa starosteineen, tensikoineen sekä renkeineen ja käytteli kernaasti piiskaansa ja patukkaansa. Kun Viialan
talollinen Jaakko Retunpoika uhkasi valittaa Grassisista esimiehille, Grass vastasi
tavallaan. Hän käski riisua vaatteet ja alkoi sitten mätkiä piiskansa kahvapuolella
niin, että kahva särkyi ja Jaakon selkää kivisti toista kuukautta.403
Kalannin nimismieheksi luikerteli nimismiehen poika, entinen sotilas ja tuolloinen siltavouti Yrjö Yrjönpoika Harikkala selittäessään venäläisille – kaikitenkin
kapteeni Lossakoville –, että Harikkalan nimismiehen talo oli riistetty häneltä vääryydellä. Sittemmin hän käytti huomionosoitusta hyväkseen monin tavoin niin,
että väki tosiaan alkoi pelätä häntä. Muonaveroa venäläisten sotilaiden kanssa kerätessään kovassa humalassa jouluna 1718 hän saapui Vellulaan, mistä asukkaat pakenivat äkisti metsään. Erään talon naisväki saatiin kuitenkin kiinni ja pahoinpideltiin niin, että yksi heistä, vanha leskivaimo Pirjo Hannuntytär heitti muutaman
viikon kuluttua henkensä. Valta kasvoi kasvamistaan, paljolti väkivaltaisuuksien ja
valehtelun perustalta. Hän muun muassa suuttui veronkantokirjuri Mårten Lundeenille, joka uskalsi vaatia häneltä puuttuvaa veroerää. Niiltä sijoiltaan Harikkala
meni kreivi Douglasin tykö väittäen, että Lundeen kavalsi ryssänveroja ja Lundeen
sai maistaa tästä hyvästä patukkaa Vehmaan pappilassa.404
Myöhemmin 1720 Harikkala väitti kyliä kiertäessään, että sikäläiset olivat hyysänneet ruotsalaista sissipartiota. Kappalainen Salenius venäläisten menettelytapoihin henkilökohtaisesti tutustuneena säikähti pahemman kerran arvellessaan, että
nämä panisivat toimeen sellaisia rangaistuksia, joihin venäläisen hirmuvallan aikaiset määräykset velvoittivat. Hän kutsui Harikkalan luokseen taivutellakseen tätä
olemaan vaiti, mutta nimismies pysyi äänekkäästi väitteissään. Parivaljakon oli lähdettävä Uudessakaupungissa ja sitä ympäröivillä seuduilla venäläistä esivaltaa
edustaneen luutnantin puheille. Matkan aikana kappalainen yritti ylipuhua nimismiestä pitämään suunsa kiinni, ja samaan pyrki vielä Uudessakaupungissa koulumestarin ja pormestarin virkaa hoitanut Johan Winter. Mikään ei auttanut, ja
asiasta kerrottiin luutnantille. Tämä lähetti välittömästi komennuskunnan Kalantiin tutkimaan asiaa ja ratsasti itse kahden rakuunan ja Harikkalan kanssa Mynämäelle, missä kenraali Tsekin majaili. Yrjö Yrjönpoika Harikkala toisti väitteensä
kenraalin edessä, tämä raivostui silmittömästi ja lähetti oman komennuskuntansa
Kalantiin.405
401 Syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 7.–11.11.1723 (ll31: 1176–1179, KA).
402 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 22.–27.6.1724 (ll32: 681–683, KA).
403 Syyskäräjät Vehkalahti ja Kymi 8.11.1726 (ii35: 1011–1024, KA), talvikäräjät Vehkalahti ja Kymi
23.2.1727, kesäkäräjät Vehkalahti 5.–8.5.1727 (ii36: 192–197, 212–215, 287–290, KA).
404 Alifrosti 1999, s. 224–227.
405 Turun hovioikeus 15.8.1725 (Historiallinen arkisto 16, s. 54–56); Kaukovalta 1917, s. 248–249;
Alifrosti 1999, s. 224–227.
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Luutnantin komennuskunta ei saanut kalantilaisista mitään irti, jätti nämä rauhaan ja palasi takaisin Uuteenkaupunkiin. Sen sijaan Tsekinin komennuskunta tutki Harikkalan väitteiden paikkansapitävyyden perinpohjaisesti ja ankarasti. Se puristi kiduttaen ja epäinhimillisesti piinaten tietoja sissipartion liikkeistä saamatta
selville mitään. Kuulusteluissa neljä kalantilaista hakattiin raajarikoiksi, ja lopulta
kaksi kahdeksan päivän ajan vankina pidettyä ja rääkättyä lasta, kymmenvuotias
Hella Matiaksentytär ja kaksitoistavuotias Erkki Henrikinpoika vahvistivat Harikkalan väitteen todeksi. Lasten vahvistus johti siihen, että neljätoista kalantilaista
vietiin Turkuun epäiltynä sissien suojelemisesta. Täällä nimismiehen väitteet uudessa tutkinnassa todettiin perättömiksi, mikä taas johti Turun komendantin raivostumiseen. Hän löi karpaasillaan Yrjöä päähän, kun tämä edelleen vaati, että aikaisemman tunnustuksena peruneet pitäisi ottaa uuteen käsittelyyn ja kiduttamalla hankkia heiltä uudet tunnustukset. Tällöin myös alkoi valjeta, mikä oli nimismiehen motiivina. Väkivaltaan ja uhkailuun Harikkala oli ryhtynyt siksi, että hänelle tarjoutui näin mahdollisuus koota itselleen varallisuutta kidutetuilta ja rangaistuilta jälkeen jääneistä omaisuuksista.406
Vaatimattomampiin väärinkäytöksiin syyllistyivät Sulkavan nimismies Jonas
Löfberg ja Leppävirran nimismies Lauri Niilonpoika. Edellinen ei väkivaltaa käyttänyt, mutta keräsi kyllä venäläisten nimissä kaikenlaisia veroja, viinaa, leipää ja lihaa pitäen ne itsellään. Rahaveroja mies otti aina enemmän kuin oli määrätty.407
Leppävirran nimismies, joka oli tullut virkaansa jo 1699, syyllistyi ainakin kerran
pahoinpitelyyn, kun hän leikkasi puukolla Juho Leskisen parrasta osan.408 Vihdin
nimismies Erik Stigell ei omia käsiään pahoinpitelyissä käyttänyt, vaan antoi venäläisten hoitaa pieksemiset.409

Nimismies Pirkulan ja starosti Kouvon sakki
Lohjaa ja Nummea pitivät koko Venäjän vallan ajan väkivalloin kourissaan jo
Ruotsin vallan ajalla kovista otteistaan tunnetut 35–55-vuotiaat mahtitalonpojat.410 Joukon johtajia olivat venäläisten nimismieheksi määräämä Juho Mikkelinpoika Pirkula, joka myöhemmin Venäjän vallan aikana vajosi tavalliseksi starostiksi, ja Nummenkylän Matti Tuomaanpoika Kouvo. Itsensä lain yläpuolelle nostaneeseen juoppojen starostien laumaan kuuluivat vielä Haarlan rusthollari Erkki
Simonpoika sekä Jakovan Yrjö Siponpoika ja Immulan Sipi Matinpoika.411
Asemansa joukkio saavutti viimeistään 1715, kun komendantti Lossakov komensi heidät tutkimaan Mössön talon viljavarastoja. Siellä miehet uhkailivat naapuritalon eli Huhtisen isännän vanhaa äitiä ja lopulta piiskasivat hänet sekä Huhtisen vanhan isännän Niilon. Samaten he löivät ja jahtasivat pitkin pihoja Mössön
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Turun hovioikeus 15.8.1725 (Historiallinen arkisto 16, s. 54–56).
Talvikäräjät Sulkava 9.–10.3.1722 (oo25: 222–226, KA).
Talvikäräjät Leppävirta 5.–8.2.1722 (oo25: 54, KA); Hovi 1988, s. 281.
Talvikäräjät Vihti ja Pusula 8.–10.3.1722 (ll30: 266–267, KA); Soikkeli 1932, s. 63.
Haudattujen luettelot Vihti.
Syyskäräjät Lohja ja Nummi 19.–23.11.1723 (ll31: 1451–1452, KA). Vertaa Ylikangas 1973, s. 378.
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Mikko-nimistä sotilasta, joka tienasi elantonsa rivistä livistettyään Mössön renkinä. Mikko onnistui kuitenkin piiloutumaan jahtaajiltaan, kun oli ensin heittänyt
kivenmurikalla Kouvoa päähän. Pirkula lohdutti Kouvoa arvellen, että ”vaikka
miekkonen onnistui nyt piiloutumaan, saattoi hän menettää henkensä hyvin pian.”
Kohta Mössön talon rajuin ottein tutkittuaan Pirkulan ja Kouvon joukko lähti
kohti naapuritaloa, jonne piesty Niilon isä oli veripäissään ehtinyt. Raivostunut
joukkio jatkoi Niilo Niilonpojan talosta siitä, mihin oli Mössössä jäänyt. Verojen
ottamisen sijasta he rikkoivat paikkoja, ja kun isäntä nurisi vielä jonain päivänä
haastavansa heidät oikeuteen, he entisestään kiihtyivät niin, että pirtin sisällä tuskin mikään oli kunnossa, kun he lopulta poistuivat. Miesten väkivaltaan perustunut valta kasvoi kasvamistaan, ja kun lopulta ilmeni ensimmäinen mahdollisuus
hakea oikeutta, Kouvo pakotti valittajat sovintoon. Tosin tuolloin oli vielä Venäjän
vallan aika, lopullisen oikeuden saaminen sai odottaa Venäjän vallan lakkaamista.412
Voudin määräyksestä joukkio keräsi jauho- ja viinaveroa maaliskuussa 1721.
Tavallinen ja sovinnollinen veronkeruu ei kuulunut miesten tapoihin, joten he
tunkeutuivat aamutuimaan Järvenpään Erkki Juhonpojan taloon, repivät isännän
sängystä ja hakkasivat hänet henkihieveriin. Viinan ja jauhojen sijasta starostit veivät mennessään sievoisen summan rahaa.413
Lauman jäsenet osasivat toimia yksinkin. Kouvo keräili omia aikojaan veroviljaa venäläisille. Tällaisista veroista vain osa päättyi miehittäjille. Juho Pirkula
taasen vei Kirsti Matintyttäreltä lehmän ja tamman. Käskynä oli, että amiraali
Apraksinille piti toimittaa tamma. Sen amiraali myös sai, mutta lehmän Juho piti
itsellään nimismiehen palkkiona.414 Immulan Sipi Matinpoika puolestaan keksi oivan keinon hankkia itselleen hyvän humalan, kun sai kapteeni Lossakovilta ja vouti
Ingmanilta tehtäväkseen noutaa venäläisille kymmenen kannua olutta. Yhdessä rakuunan kanssa liikkunut Sipi tunkeutui erääseen rustholliin, jonka kamarista he
löysivät peräti lekkerin, jossa oli 15 kannua olutta. Sen miehet työnsivät ikkunasta
ulos ja joivat siitä vähintään ylimääräiset viisi kannua.415
Haarlan Erkki Simonpoika ei jäänyt väkivaltaisuudessaan yhtään Pirkulasta ja
Kouvosta jälkeen. 1716 hän kulki yhdessä kasakan kanssa järjestelemässä komendantti Lossakovin käskystä kyytejä. Kun kaksikko saapui Tavolaan, väki luikki metsien suojiin. Erkki Simonpoika raivostui, ja kun hän sai kiinni yhden kyläläisen
Antti Erkinpojan, hän uhkasi talloa hevosellaan miekkosen murskaksi. Uhkaustaan
hän ei heti toteuttanut, vaan pyysi avukseen mukanaan liikkuneen kasakan. Kasakka pieksi Anttia ja Erkki Antin vaimoa. Veroelukoita kootessaan Erkki tapasi myös
käyttää väkivaltaa.416

412 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722, syyskäräjät Lohja ja Nummi (ll30: 591, KA), kesäkäräjät
Lohja ja Nummi 6.–10.5.1723 (ll31: 566–574, KA).
413 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722 (ll30: 604–606, KA).
414 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722 (ll30: 492–494, 518, KA).
415 Neovius 1910a, s. 26.
416 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722 (ll30: 486, KA), talvikäräjät Lohja ja Nummi 28.1.–
1.2.1723 (ll31: 108–109, KA).
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Starostijärjestelmä venäläisen
verotuskäytännön muotona
Starostit (kansa selitti termiä myöhemmin ruotsalaiselle esivallalle varhempien käsitteiden ’ruotumestari’ ja ’tolvmanni’ avulla)417 olivat verotuksen ja pakkotöiden
päällysmiehiä,418 avustivat pappeja, nimismiehiä, komissaareja ja vouteja sekä olivat usein paikallistietämyksensä perusteella lautamiehiä. He toimittivat kylien verotuksen ja järjestelivät ryssänkyytejä; tämän vuoksi heitä oli paljon, esimerkiksi
Savossa vähintään sata.419 Veronkannossa ei kummemmin verotettavien mielipiteitä kuunneltu eikä kyselty, vaan verot koottiin sieltä, mistä liukkaimmin löydettiin.
Nummella starosti Matti Antinpoika haki nimismies Erik Stigeliuksen pyynnöstä
ja Kaukelassa leiriä pitäneiden venäläisten vaateesta Juho Sepältä lehmän. Leppävirroilla starosti Mauno Lappalainen kaivoi esiin Kaisa Mikotar-nimisen kerjäläisnaisen metsään kätkemän pahanpäivän varan, kymmenen kappaa ruista, viisi kappaa ohraa ja viisi kappaa ruisjauhoja. Nämä oli toimitettava nopeasti luutnantille
nimismiehen käskystä. Korvaukseksi menetyksistään Kaisa sai lehmän. Sitä hän sai
pitää vain yhden yön, sillä varastetun lehmän varsinainen omistaja, Pietari Kinnunen kävi sen noutamassa seuraavana aamuna.420 Ikaalisissa starosti Matti Perttu vei
eräältä isännältä härän, kun nimismies Anders Sahlberg käski.421
Lisäksi starosteille lankesi muunkinlaisia vaivalloisia tehtäviä. Toisinaan kävi
käsky, että kunkin pitäjän oli lähetettävä valtuutettunsa kuulemaan korkeimman
esivallan päätöksiä. 1716 Iisalmen komissaari sai tällaisen viestin ja määräsi starosti
Lauri Lappalaisen Viipuriin, jossa komendantti Suvalov lukisi pitäjien papeille ja
lautakuntien vanhimmille tsaarin uusimmat ukaasit. Matka oli taitettava pääosin
omin kustannuksin; myöhemmin valtuutettu sai periä pitäjältä kohtuullisen korvauksen vaivoistaan, mikäli näiltä ylimääräistä liikeni.422 Vaivojen vastineena oli se,
että veroja kuljetelleet ja muutoin venäläisten kanssa asioineet starostit saivat vapaammin kulkea paikasta toiseen; starostit hoitivat muiden puolesta kaupunkiasioita, kuljettivat tuotteita kaupan ja maksoivat rahvaanmiehille ja -naisille kaupankäynnin tuotot, kun jaksoivat, ja tilittelivät niitä miten sattui.423
Jokaisessa pitäjässä oli useita starosteja, joilla kullakin oli oma toimialueensa. Iisalmessa starosteja oli kaikkiaan kuusi, ja heidän esimiehinään olivat komissaari–
vouti Ranström sekä ryssännimismies Ernest Kleef.424 Piirit eivät suinkaan olleet
samankokoisia, vaan yhdessä pienessä pitäjässä, kuten Karjaalla suurin toimialue
saattoi hyvin olla kaksinkertainen pienimpään verrattuna. Tällä ei ollut mitään vaikutusta siihen, että verot oli koottava ja tilitykset tehtävä täsmälleen samassa ajassa.425 Iisalmen starosteista Paavali Nousiaisen toimialue käsitti 25 taloa, kun taas
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Esimerkiksi talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 394–395, KA); Neovius 1912, s. 7.
Esimerkiksi syyskäräjät Kisko ja Kiikala 25.–27.10.1722 (cc40: 169, KA).
Esimerkiksi Lehtinen 1967, s. 297; Ranta 1987, s. 195; Saloheimo 1990, s. 572–573.
Ylikangas 1996, s. 166.
Talvikäräjät Hämeenkyrö ja Ikaalinen 22.–25.2.1725 (nn34: 110, KA).
Talvikäräjät Iisalmi 20.–22.1722 (oo25: 165–167, KA).
Esimerkiksi syyskäräjät Lohja ja Nummi 11.–15.10.1726 (ll35: 489, KA).
Talvikäräjät Iisalmi 20.–22.2.1722 (oo25: 143–145, KA).
Kesäkäräjät Karjaa 8.–12.6.1722 (ll30: 1028–1031, KA).
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Pauli Kataisen piiri yli 40 taloa.426 Saattoipa starostin lääni käsittää jopa yli 60 taloa.427
Uskollisimmat starostinsa venäläiset saivat niistä miehistä, jotka olivat muuttaneet Venäjälle 1600-luvun lopun nälkävuosien, talonpoikaiskapinoiden tai sodan
alkuvuosien uskonvainojen seurauksena. Pielisjärvellä valtaa piti starosti Hodari
Otrain, joka hallitsi talonpoikia kovin ottein, vaati liikaa veroja, otti ylimääräiseksi
morsiamekseen venäläisen sotilaan vaimon ja osallistui jopa venäläisten joukossa
Sotkamon hävitysretkeen.428
Toisaalta myös monet muut starostit käyttivät häikäilemättömästi venäläistä
esivaltaa hyväkseen pönkittäessään omaa asemaansa paikallisyhteisön nokkamiehinä. Näinhän oli Nummellakin.
Savossa starostit turvautuivat harvoin raakaan väkivaltaan, mutta sitä useammin he syyllistyivät vääriin pakko-ottoihin ja tilittämättä jättämisiin, kuten Kuopion Venäjän vallan ajan varhainen nimismies Juho Sakkeus, joka sittemmin vajosi
starostiksi ja joka keräsi käskettyä enemmän veroja. Samanlaisia olivat Sakkeuksen
toverit Lauri Holopainen ja Pitkäsen starostiveljekset Heikki ja Lauri, jotka laittoivat ryssänveroja omiin liiveihinsä.429 Iisalmen puolessa oli pari poikkeusta, Leppävirralla ja Ruokolahdella yksi. Ruokolahtelaisen starosti Pauli Suokkaan takia Juho Ollinpoika Laatta menetti henkensä. Suoranainen murhaaja Suokas ei ollut,
mutta perin väkivaltainen. Hakiessaan Maunu Näveriltä hevosta ropottityöhön
Suokas varmuuden vuoksi hakkasi miestä piiskallaan.430 Leppävirralla starosti
Juho Kauhanen 1717 talutti niskoittelevan ja ropottitöitä vastustavan Heikki Suhosen Alapihan Mustosen taloon, missä venäläinen korpraali piti majaansa. Kauhanen koetti ylipuhua korpraalin pahoinpitelemään Suhosta, mutta kun korpraali ei
viitsinyt, Kauhanen itse tarttui piiskaansa, painoi Suhosen lattiaan ja löi selkään
viisi–kuusi kertaa. Kauhasta uskalsi haukkua muuan Marketta Vakatar, joka näki,
kun Kauhanen kaivoi viljojaan maahan. Syykin parjaamiseen oli selvä: Kauhanen
vei muilta täyden veron ja käänsi kivet piilotettuja viljoja etsiessään, mutta oman
satonsa hän koetti salata. Haukku teki haavan, ja Kauhanen vastasi lyömällä.431
Iisalmen starosti Juho Mähönen turvautui raakuuksiin veroja kerätessään ja
omaisuuksia haaliessaan. Hyvänä apuna oli ryssänrenki eli tensikka Juho Sonninen, jonka kanssa Mähönen tuli korjaamaan veroja Risto Martikaiselta. Perillä Mähönen ja Sonninen hyökkäsivät isännän kimppuun sitoen kädet ja jalat ja tuuppasivat kumoon lattialle. Mähönen piteli Martikaista aloillaan, kun Sonninen hakkasi. Riston vartalosta laskettiin kaikkiaan 37 mustelmaa ja kolme verihaavaa. Myös
Martikaisen vaimoa pahoinpideltiin. Sitten Martikainen raahattiin kyytimies Pietari Ulmasen rekeen ja hänen jaloilleen viskattiin raskas pata. Kohta Martikaista ta-

426 Syyskäräjät Iisalmi 12.12.1723 (gg29: 109, KA).
427 Ranta 1987, s. 185.
428 Syyskäräjät Lieksa 24.9.1722 (gg28: 64–65, 71–73, KA), talvikäräjät Pielisjärvi 14.2.1723, ylimääräiset käräjät Pielisjärvi 20.6.1723 (gg29: 52–61, KA); Lindeqvist 1919, s. 355.
429 Talvikäräjät Kuopio 12.–15.2.1722 (oo25: 118–120, KA), talvikäräjät Kuopio 28.–31.1.1723 (oo26:
70, KA).
430 Kesäkäräjät Ruokolahti ja Jääski 26.–31.7.1723, syyskäräjät Ruokolahti ja Jääski 11.–14.11.1723
(oo26: 447, 601–602, KA).
431 Syyskäräjät Leppävirta 25.–28.9.1723 (oo26: 501–502, 512–513, KA).
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lutettiin jälleen pirttiin, missä köydet irrotettiin. Mutta Mähönenpä kaatoi Martikaisen päälle jääkylmää vettä ja pakotti miehen juomaan viinaa nähtävästi kurjaa
miestä virkistääkseen ja piinaamista jatkaakseen. Viina ei sanottavasti tepsinyt, joten Mähönen lähti ulos ja takavarikoi kymmenen karoliinin saatavista kaksi härkää, lehmän, vasikan, seitsemän lammasta ja rautapadan. Näistä osan Mähönen
viikon kuluttua palautti, mutta osan hän piti itsellään.432 Tavallisissakin muonaveron keräämisissä Mähönen saattoi syyttä suotta käytellä käsiään ja piiskaansa. Jos
muita piestäviä ei ollut lähettyvillä, Mähönen pahoinpiteli kernaasti emäntiä. Kerätessään siltavouti Prusi Yrjönpojan ja komissaarin renki Juho Kettusen kanssa
provianttiviljaa Lassi Heiskaselta Mähönen ohimennen pieksi emännän.433
Pielaveden starosti Paavali Nousiainen oli lähes yhtä kovaotteinen kuin Mähönen. 1716 hän tuli Matti Niskasen taloon kyselemään, joko Niskanen oli valmistanut proviantit, herneet ja ryynit. Niskanen vastasi totuudenmukaisesti, että herneet
olivat valmiina vietäviksi, mutta ryynien valmistumista piti vielä hetkisen odottaa.
Nousiainen säikähti ja löi piiskallaan Niskasta rajusti kasvoihin. Nousiainen oli ollut venäläisten kuritettavana, ja hänen pirttiinsä venäläiset olivat tälläkin kertaa
tunkeutuneet keskellä yötä vaatimuksensa esittämään. Samana talvena Nousiainen
koetteli Niskasta toisen kerran. Hän tuli vaatimaan veroja, repi vähäpukeisen isännän pakkaseen ja vei enemmän kuin sovittiin.434
Useimmiten kovaotteisten nimismiesten starostit syyllistyivät samanlaisiin julmuuksiin kuin esimiehensä. Karjalohjan starosti Niilo Niilonpoika Poukkari oli nimismies Anders Hahlin kaltainen roisto ja suoritti väkivaltaisia operaatioita yhdessä Hahlin pahaksi ja kovaksi tunnetun rengin, Aapo Heikinpojan kanssa. Vuonna
1718 Poukkari ja Heikinpoika hyökkäsivät pellolle, missä piika Pirkko Wahlberg
korjasi viljaa. Poukkari vaati tältä huikeat 18 karoliinia, löi piiskalla ja retuutti 300
jalan matkan hevosten välissä pellolta kylään, missä jälleen jatkoi armotonta hakkaamista piiskankahvalla ja repi vielä hiuksista. Käsittely päättyi vasta, kun kaksi
kyläläisvaimoa tuli väliin. Silloin piika pääsi pakenemaan toisen talon pihalle
Poukkarin jäädessä seisomaan paikoilleen ja karjumaan, että hän aikoi tappaa naisen. Käsittelyn jäljiltä Pirkon vartalo oli täynnä haavoja ja mustelmia ja vuosikausia
häntä kolotti ja särki. Mutta rahat jäivät sillä kertaa saamatta. Niitä Poukkari tuli
etsimään jouluna 1719 Pirkon asunnosta. Poukkari tunkeutui ikkunasta sisään ja
tutki kaikki kirstut rahaa vaatien.435 Espoon starosteista Johan Mårtensson sitoi
erään miehen vaatien rahaa.436 Inkoossa starosti Jacob Jacobsson otti silmätikukseen Mats Claessonin vaimon, jota hän vainosi vuosikausia. Heinäkuussa 1719 starosti hyökkäsi vaimon kimppuun, kun tämä vielä loikoili sängyssä, löi kaksi kertaa
poskelle ja antoi sitten mukanaan seuranneen rakuunan riuhtaista naisen lattialle
ja piiskatta siihen paikkaan. Poistuessaan starosti vei mennessään talon ainoan
lampaan. Seuraavana vuonna starosti palasi, kun nainen makasi lapsivuoteessa.

432 Talvikäräjät Iisalmi 20.–22.2.1722 (oo25: 167, KA); Lindeqvist 1919, s. 522–523; Rissanen 1927, s.
235–236.
433 Talvikäräjät Iisalmi 20.–22.1722 (oo25: 147–148, KA).
434 Talvikäräjät Iisalmi 21.–24.1.1723 (oo26: 14–16, 21–23, KA).
435 Syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 5.–8.11.1722 (ll30, KA).
436 Talvikäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 12.–14.3.1722 (ll30: 315–316, KA).
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Ensin hän haukkui naista huoraksi ja pelotteli sitten heittämällä lapsenvakan kumoon. Poistuessaan talosta starosti vei jälleen lampaan – tällä kertaa naapurista
hoidettavaksi otetun. Vielä vuoden 1720 aikana starosti haukkui julkisesti Mats
Claessonin vaimoa pitäjän veroaitalla huoraksi.437
Starostien harjoittama väkivalta ei osoittanut hiipumisen merkkejä silloinkaan,
kun rauhaa solmittiin. Espoossa 1721 venäläiset upseerit käskivät starosteja hankkimaan nopeasti tervanpolttajia. Luultavasti aikaisempien sotamiestenottojen pelottamina rahvaanmiehet piiloutuivat, ja starostit palasivat takaisin ilman ensimmäistäkään miestä. Heidät piiskattiin. Nimismies komensi Samuel Sigfredssonin
uudestaan etsimään tervanpolttaja Henrik Larssonia, ja tällä kertaa Samuel löysi
etsimänsä. Kotoaan yllätetty Henrik yritti lahjoa starostin juottamalla tämän humalaan. Samuel ei ryyppyjä kieltänyt, mutta humalluttuaan hän muisti taannoisen
piiskaamisen ja hakkasi sen takia Henrikin puolikuoliaaksi.438

Rahvaan tuska ja kauna
Talonpoikien suhtautuminen verohallinnon paikallisviranomaisiin riippui paljolti
siitä, keiden aloitteista miehet oli virkaansa asetettu,439 ja siitäkin, miten he valtaansa käyttelivät. Paikallisviranomaiset näyttivät Venäjän vallan kasvot; niissä heijastui vallanhimo, ahneus, irstaus ja väkivaltaisuus. Todellinen ja ylin valta oli venäläisten käsissä, mutta korkeinta esivaltaa harvempi näki ja yleensä sotilaat liikkuivat paikasta toiseen niin, ettei heitä nimeltä tunnettu.
Määräysten mukaan kanto oli suoritettava väkivaltaa kaihtamatta,440 ja samoissa ohjeissa muistutettiin viranomaisia ankarista rangaistuksista ja uhkailtiin hirsipuulla.441 Niinpä vuonna 1720 Savonlinnan komendantti Samutskov määräsi, että
viikon kuluessa oli komendanttikunnan alueelta koottava kaikki verot. Käskyn
mukaan talonpoikia oli ruoskittava, jotta heidän omaisuutensa selviäisi puoliäyrityistä myöten. Mikäli veroja ei saataisi määräaikaan kootuksi, vangittaisiin kirkkoherrat, nimismiehet ja starostit ja heidät vietäisiin rääkättäviksi linnaan.442
Ankarat määräykset juurtuivat kielteisinä ominaisuuksina viranomaisiin, joita
yleisesti ryssänvoudeiksi ja ryssänviskaaleiksi kutsuttiin. Etuliite ’ryssän’ piti sisällään
kielteisimmän mahdollisen merkityksen. Se vertautui vainolaiseen ja paholaiseen,
oli halveksiva, kyseenalaisti viranhaltijan aseman ja sillä osoitettiin, että viranomainen ei nauttinut talonpoikaista luottamusta vaan oli vieraan esivallan kätyri, joka
ei edustanut traditionaalista talonpoikaista ja itsenäistä paikallishallinnon kulttuuria. Samaa attribuuttia käytettiin muistakin venäläisten kanssa tiiviisti tekemisissä
olleista ja talonpoikaisen yhteisön ulkopuolelle lähteneistä tai ajautuneista ihmisis-

437 Syyskäräjät Inkoo 14.–16.11.1722 (ll30, KA).
438 Talvikäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 12.–14.2.1722 (ll30: 345–346, KA).
439 Esimerkiksi talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 19.–22.3.1722 (kk35a: 83, KA); Ylikangas 1996, s.
168.
440 Talvikäräjät Orivesi ja Ruovesi 20.–22.3.1722 (nn31: 233, KA).
441 Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 113, KA); Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT
1791: 4); Lindeqvist 1919, s. 511.
442 Lindeqvist 1919, s. 522.
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tä. Pahimmillaan se viesti siitä, että virkamies oli ryssien tapoja käyttävä ryssien
luottomies, joka vähät välitti omistaan.443 Porvoon vouti Björklund jopa pyysi virka-apua kuvernementistä taltuttaakseen sikäläiset niskoittelijat. Talokas Erkki Reijonpoika oli käynyt hävyttömästi voudin kimppuun kirkonmäellä. Maaherra
Douglas käski voudin vangitsemaan miehen ja toimittamaan hänet sekä tarvittavat
todistajat Turkuun, jotta venäläinen oikeus tapahtuisi.444 Ryssänviranomaiset saattoivatkin, kuten Lohjalla ja Nummella Pirkulan ja Kouvon johtama juoppojen starostien lauma, asettaa itsensä lain ja oikeuden yläpuolelle. Tähän viittasi muun
muassa yksi lauman uhreista. Joukkion vaivoikseen saanut Panhoisten isäntä mutisi miesten rikkoessa pirttiä ”ottavansa asian esille käräjillä, mikäli Jumala suo vielä
lain ja oikeuden palaavan maahan.”445 Oli aivan tavallista, että veronkantomiehet
piiskasivat syyttä ja raa’asti talollismiehiä, kuten Kemiössä Johan Frantz Kiilan Johan Johanssonia.446
Uhkailu oli tietysti veronkeruussa arkipäiväinen toimenpide,447 mutta väkivaltaan turvauduttiin tuon tuosta. Ensin mainittua toteutti muun muassa rahvaan suosima Pohjanmaan ryssänvouti Gabriel Öberg. Hän uhkasi lyödä erään kauppakirjan
allekirjoittamisessa vastahakoiseksi heittäytyneen miehen rautoihin ja toimittaa venäläisille. Uhkaus tepsi ja mies raapusti puumerkkinsä asiakirjaan.448 Jälkimmäistä
käytteli muiden muassa Nousiaisissa kantomies Jakob Ingelinin apulaisena ollut renki Taneli Martinpoika, joka kiukustui lokakuussa 1718 vastahankaiseen isäntämieheen, että pieksi jo muutenkin sairaalloisen miehen niin pahoin, että mies ei ennen kuolemaansa juhannuksena 1719 noussut sairasvuoteeltaan kuin joulukirkkoon.449 Vouti Erik Curlingin veronkantokirjuri puolestaan rääkkäsi karkkulaista
talollista, Jaakko Jaakonpoikaa niin kovasti, että tämä herkesi rukoilemaan avukseen Jumalaa ja Ruotsin lakia. Tuon kirjuri tulkitsi niin, että hän ehdotti Jaakolle
keskinäistä sopimusta. Hän jättäisi Jaakon rauhaan ja auttaisi jatkossa, mikäli saisi
lahjuksia. Sellaisina hän sai Jaakolta riihen ja hopealusikan.450 Samalla tavoin puristi Oriveden veronkantokirjuri Matias Sevon tammikuussa 1718 Kokkolan Yrjö
Yrjönpojalta kyytihevosen. Sevon hakkasi Yrjöä ja vaimoa, kunnes nämä luovuttivat
eläimen, jonka mies sitten ratsasti hengiltä.451 Vastaavasti Piikkiön herra Jacob
Lydeman syksyllä 1714 pakotti uhkaillen Kaistin entisen ratsumiehen Heikki Jaakonpojan hevosvaihtoon. Heikki sai huonon kaakin ja Lydeman Heikin hevosesta sievoisen voiton myydessään sen venäläisille, ja pian Lydemanista tehtiin ryssänvouti.452
Verotakuujärjestelmässä verovastuu lankesi useimmiten lähimmälle tai rikkaimmalle talonpojalle; edellisille siksi, että venäläisten käskyjen mukaan verot tuli
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Esimerkiksi Gardberg 1968, s. 387.
Douglas vouti Björklundille, Turku 12.2.1720 (7080: 370, KA).
Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 6.–10.5.1723 (ll31: 573, KA); Ylikangas 1973, s. 378.
Talvikäräjät Kemiö 26.2.–7.3.1723 (cc41: 66, KA).
Lindeqvist 1919, s. 516.
Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 230–232, KA).
Turun hovioikeus kuninkaalle 12.2.1722 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Turku 7, RA).
450 Talvikäräjät Loimaa 15.–17.2.1722 (nn31: 32, KA); Lindeqvist 1919, s. 519–520.
451 Talvikäräjät Orivesi ja Kuorevesi 20.–22.3.1722 (nn31: 234, KA).
452 Talvikäräjät Piikkiö ja Kaarina 11.–12.5.1724 (cc42: 144–146, KA).
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toimittaa sovittuun paikkaan viivytyksittä perin lyhyessä ajassa, ja jälkimmäisille
siksi, että heillä oli enemmän annettavaa.453 Varakkaan maksumiehen asema tietysti harmitti ja kävi tunnolle, kun kuukaudesta toiseen täytyi omaisuudellaan vastata
myös muiden veroista saamatta luvattuja hyvityksiä. Kokkolan ja Kälviän starostit
(tolvmannit) Taneli ja Antti Häkkinen joutuivat talvella 1717 etsimään käsiinsä
erään kylän ainoan hevosen selvitäkseen itse raa’alta selkäsaunalta. Näin Tuomas
Rabbi menetti hevosensa – ryssänkyytiin toimitettu hevonen kun tuskin koskaan
palasi.454
Pirkkalassa starosti Erkki Kaiso keksi varastaa hevosen, kun hänellä oli vaikeuksia saada vero kokoon. Hans Skalm -niminen mies oli jo antanut manttaalinsa
puolesta hevosen, joten häneltä ei puhumalla toista saanut. Koiso murtautui yöllä
talliin ja vei toisen hevosen omine lupineen. Kaikitenkin Koiso katsoi, että Skalmilla hevosia riitti, ja arveli, ettei jäisi kiinni, koska seudulla liikkui varkaita.455 Iisalmessa starosti Vilppu Martikainen sieppasi Paavo Ruotsalaisen hevosen postikyytiin, koska seutukunnalla ei muita hevosia ollut ja koska Martikainen selitti, että
hänet oli kantomieheksi määrätty.456 Ymmärrettävästi niskurointia esiintyi, mutta
sellainen tyrehdytettiin nopeasti. Urjalassa Ikkalan Yrjö Taavetinpoika ja Välkkilän
Erkki Kallenpoika epäilivät, että vouti Jakob Helsing nyhti heiltä kulmakunnan varakkaimmilta talonpojilta liikaa veroja. Veroja kerätessään Helsing käytti keppiä ja
piiskaa, ja niskurointiin ryhtyneen Erkin hän kuljetutti kirkonkylään ja kahlitsi
siellä seinään muille opetukseksi ja varoitukseksi.457 Veroja kerätessään voudit,
kantomiehet ja nimismiehet eivät juuri kyselleet, kenen omaisuutta talosta veivät.
Niinpä Akaassa vouti Gabriel Woivalenius vei mieheltä hopeapikarin ja muuta tavaraa, jotka oikeastaan olivat miehellä enää säilytettävinä, sillä ne oli pantattu veroista vuosia aikaisemmin.458 Valkealassa Kouvolan Sihvo Simonpoika suuttui komissaari Jonas Hirnin käskyläisenä venäläisille ohraveroa 1720 keränneeseen starosti Martti Sihvonpoikaan niin, että uskalsi haukkua tätä varkaaksi ja hunsvotiksi.
Syynä oli lähinnä se, että starosti osasi etsiä myös Sihvon maakuoppaan tekemästä
pahanpäivän varastosta.459
Paraisilla Kårlaxin Simon Sachrisson kyllästyi tyystin siihen, että hänen manttaaliaan verotettiin enemmän kuin muita kyliä. Kårlaxista oli toimitettu venäläisille
jo kolme venettä ja lisää kaivattiin. Ryssänvouti Johan Leisteen sai Douglasilta syyskuun lopulla 1719 kirjeen, jossa vaadittiin, että Kemiön kihlakunnasta oli kuljetettava välittömästi Turkuun yksi paritupa. Määräyksen toimeenpanon Leisteen siirsi
ryssännimismiehelle, arrendaattori Henrik Jöranssonille, jota pidettiin hyvin barbaarisena ja jopa ryssiä pahempana. Nimismies lähetti Simonille pyynnön, että tämän oli pikimmiten luovutettava vene kuljetukseen. Simon ei reagoinut pyyntöön

453 Esimerkiksi syyskäräjät Lohja ja Nummi 6.–11.10.1725 (ll34: 977, KA); Douglas viranomaisille,
Turku 13.3.1718, Douglas Turun piirikunnan viranomaisille, Turku 20.7.1719, Douglas viranomaisille, Turku 13.10.1720 (7080: 274–275, 430, KA).
454 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 394–395, KA).
455 Saarenheimo 1974, s. 625–626.
456 Syyskäräjät Iisalmi 12.12.1723 (gg29: 107, KA).
457 Ylimääräiset käräjät Urjala 2.–4.12.1723 (nn32: 493–497, KA).
458 Ylimääräiset käräjät Akaa 5.–9.12.1723 (nn32: 507–508, KA).
459 Talvikäräjät Valkeala 15–16.1.1724 (ii33: 8–9, KA).
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mitenkään muuten kuin hävyttömyydellä eikä huomioinut toistakaan pyyntöä, joten nimismies tuli venäläisen sotilaan kanssa hakemaan venettä. Parivaljakko käveli
suoraan Simonin venevajalle, ja kohta Simon säntäsi sinne pihalta kirves vasemmassa kädessään. Hän huomautti kymmenien kyläläisten kuullen nimismiehelle:
”Luulenpa, että venevajassani on voroja.” Nimismies raivostui, vastasi, että ”ei kyllä
ole voroja”, ja alkoi hutkia kepillään. Jokaisen sivalluksen jälkeen Simon yritti nostaa kirvestään ja hoki, että ”jo saa riittää.” Nimismies iski lujasti vasempaan käteen,
jolloin kirves putosi, ja ryhtyi vuorostaan hakkaamaan päähän niin, että veri valui
virtanaan. Veri ei hillinnyt pieksemistä, sitä jatkui siihen saakka, kunnes Simon onnistui kaatamaan nimismiehen maahan lyyhistyen itse viereen päätään suojaten.
Nimismies kääntyi äkisti koettaen tavoitella pudonnutta keppiään jatkaakseen
pieksemistä. Silloin Simon aneli, että ”lopeta jo. Olen toki saanut kyllikseni.” Siihen
julkinen pahoinpitely loppui, mutta nimismies ja sotilas raahasivat Simonin läheiselle niitylle, missä piekseminen jatkui.460
Ainoita todellisia keinoja purkaa katkeruuttaan oikeaan kohteeseen oli turvautuminen viranomaisten käyttämiin aseisiin, uhkailuun ja väkivaltakoneiston hyväksikäyttöön. Espoossa Oittaan ratsutilallinen Matti Yrjönpoika ilmiantoi totuudenvastaisesti vouti Jonas Collinin kesällä 1715 Helsingin komendantille väittäen,
että ruotsalainen sissivarusmestari Backman lymyili Collinin nurkissa. Tulos oli se,
että komendantti Vajikov haetti Collinin luokseen ja pahoinpiteli tätä. Henkensä ja
osan omaisuudestaan vouti säästi mittaamattomien lahjusten avulla.461 Sissit olivat
koston avaimia ja toimivat toisinpäinkin. Joitain kuukausia aikaisemmin vouti Erik
Hafverberg joutui sissipartion pahoinpitelemäksi erään pitäjäläisen ilmiannosta ja
pyynnöstä. Toisaalta nimismiespiirin ulkopuolelta saapunut saattoi käydä helpommin viranomaisten kimppuun. Lohjalla Juho Pirkula sai maistaa talonpoikaista vihaa, kun helsinkiläinen Antti Huhti piipahti pitäjässä. Huhti pieksi Pirkulaa kuuden kuparitaalarin ja suuren tupakkaerän arvoisesti.462 Etuna oli se, että tulija pysyi tuntemattomana palatessaan kotipitäjäänsä. Edellinen tapaus pysyi selvittämättömänä vuosikausia.
Pilkka oli kokonaan toinen juttu. Siltavoudit kuuluivat niin Ruotsin kuin Venäjän vallan aikaan ja olivat palkkaa nauttivia kruununviranomaisia – usein apulaisnimismiehiäkin, joten he olivat tarkempia siitä, ettei heidän kunniaansa loukattu.
Jouluna 1718 Espoo siltavouti Heikki Juhonpoika sai toimeksiannon, jonka mukaan Smedsbyn isäntä oli välittömästi komennettava verotyöhön, johon hän ei ollut ilmaantunut. Kun siltavouti astui Smedsbyn taloon, emäntä ensi sanoinaan haukkui häntä Kukkuheikaksi. Se oli itsetuntoisesta virkamiehestä kerrassaan liikaa, ja hän
alkoi hutkia naista. Kukkuheikka ehti lyömään vain kahdesti, sillä pihamaalla ollut
väki riensi apuun kuultuaan naisen huudon, että siltavouti aikoi tappaa hänet.463
Joskus talonpojat valittivat venäläisille paikallisviranomaisten väärinkäytöksistä. Valituksilla oli harvemmin vaikutuksia; useimmiten asia jätettiin silleen, mutta
toisinaan järjestettiin tutkinta tai valittaja sai hyvityksen. Längelmäellä vouti Gab-
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Talvikäräjät Parainen 14.–18.2.1723 (cc41: 528–533, KA).
Kesäkäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 20.–24.5.1723 (ll31, KA).
Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 1.–5.6.1725 (ll34: 666, KA).
Talvikäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 26.–29.6.1722 (ll30: 1198–1199, KA).
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riel Woivalenius anasti talonpojalta hevosen väärin perustein. Isäntä valitti asiasta,
ja kapteeni Jelagin tutki tapauksen kreivi Douglasin käskystä, mutta suurempia
seuraamuksia voudille ei väärinkäytöksestä koitunut.464 Lohjalla Paloniemen lampuoti-starosti Juho Siponpoika koetti selvitä veroista viemällä salaa rusthollarin talosta lehmän Lohjan kirkonmäellä majailleelle luutnantti Tolbusinille. Rusthollarin
emäntä lähti valittamaan luutnantille, että talon kaikki muut eläimet olivat menehtyneet navetan palossa. Emäntä onnistuikin saamaan lehmän takaisin, mutta
parin viikon kulutta starosti palasi parin ryssän kanssa ja vei lehmän mennessään.
Koska lehmä kuittasi osan starostin piirin yhteisverosta, rusthollarin piti saada siitä
korvaus. Sitä hän ei kuitenkaan heti saanut ja lopulta kinuttuaan starosti antoi hänelle lehmästä naurettavat viisi kuparitaalaria.465

Nälkä, turvan etsiminen
ja kaupunkeihin pesiytyminen
Nälkä ja vaino ajavat kerjuulle ja maankierrolle
Sodan ja sittemmin miehitysvallan jaloissa elävälle väelle nälkä oli osa arkea, eikä
sen torjumisessa tunnettu rukoilemista tehokkaampia keinoja.466 Pakolaisuus,
maatilojen ja viljelysten polttamiset, rosvous ja pakko-otot sekä murhat ja ihmisryöstöt johtivat vääjäämättömästi monivuotiseen nälänhätään, joka edelleen kylvi
kuolemaa ja lisäsi ahdistuneisuutta, koskapa pakolaiset ja kiertelevät kerjäläiset
tuupertuivat nälkään nääntyneinä teiden varsille.467 Lopen Ahoisista Olli Antinpoika menetti hevosensa ja karjansa venäläisille, samoin hänen maakuoppaan kätkemänsä siemenviljat katosivat. Hän lähti etsimään itselleen ravintoa muualta, ja
Ollin lapset puolestaan hankkivat toisaalta itselleen palveluspaikan. Hyvikkälästä
Klemolan Heikki Antinpoika lähti rosvouksen jälkeen Uskelaan ja saman kylän
Yrjö Heikinpoika heti rosvoryssien poistuttua 1713 ”tarttui kerjäläissauvaan”.468
Kulkijoilla ei ollut muassaan ravintoa, he levittivät kulkutauteja ja kerjätessään
tai näpistellessään he verottivat kantaväestön ruokavarastoja. Parempi oli niiden,
jotka tiesivät suurista viljakätköistä ja -varastoista ja jotka eivät tunteneet tunnontuskia kajotessaan toisten omaisuuteen. Akaan kirkkoherra Nils Malm kätki ratsutilansa aittaan 20 tynnyriä viljaa, jota talvesta 1714 lähtien kävivät vuorotellen
tyhjentämässä Urjalan kappalainen Lars Lillius, kirkkoherran veli Jakob Malm ja
Lars Lilliuksen lapsipuoli.469 Suuria viljavarastoja olikin yleensä vain papeilla, ja
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Talvikäräjät Längelmäki ja Keuruu 1724 (Sääksmäki3: 4–6, KA).
Talvikäräjät Lohja ja Nummi 28.1.–1.2.1723 (ll31: 133–135, KA).
Esimerkiksi rovastintarkastus Ii 3.8.1718 (Lempiäinen 1973, s. 41).
Esimerkiksi haudattujen luettelot Puumala 20.2. 7.3., 7.4., 19.5., 22.5., 5.6., 19.6., 2.7., 10.7.1710,
Kerimäki 7.3., 28.3., 4.4., 17.4., 24.4., 24.4., 26.4., 1.5., 9.5., 27.6., 25.7.1709, 30.1., 6.2., 28.2., 6.3.,
20.3., 27.3., 8.4., 24.4., 30.4., 8.5.1710, Tammela 12.4.1719, Tyrvää 4.4., 12.11.1716, Viitasaari 1716,
1718, Virolahti 14.6.1719, 26.5.1720; talvikäräjät Savitaipale ja Suomenniemi 12.–13.2.1722 (ii30:
12–13, KA), kesäkäräjät Loppi 8.6.1725 (8172, KA).
468 Syykäräjät Loppi 2.–3.10.1724 (8172, KA).
469 Talvikäräjät Sääksmäki, Akaa ja Kalvola 3.–6.3.1724 (Sääksmäki3: 43–44, KA).
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niitä veroteltiin sen mukaan kuin sielu sieti. Sulkavalla ryöstetyt ihmiset turvautuivat talvella 1714 kappalaisen lesken viljavarastoon ja veivät sieltä kahdeksan tynnyriä ohraa, joilla selvisivät syksyyn. Silloin tunnontuskista pahimmin kärsineet kävivät hyvittämässä leskeä sellaisilla viljaerillä, mihin tuolloin kykenivät.470 Kuopiossa
väkeni pakeni metsiin helmikuussa 1715, kun sotajoukot palasivat Pohjanmaalta ja
leiriytyivät seudulle parin päivän ajaksi. Sotajoukkojen lähdettyä rahvaan aitat ja
kätköt oli tyhjennetty, mutta kirkkoherran suurien aittojen kätköistä oli viety vain
osa. Paikalle sattuneet huomasivat murretut ovet ja ottivat kovimpaan nälkäänsä
muutamia kappoja viljaa ja jauhoja.471 Panneiden mittaviin omaisuuksiin kajoamista pidettiin tuskin vakavana rikoksena, sen sijaan sitä, että kurjalta anastettiin
vähätkin, pidettiin pahana. Iisalmessa köyhät loisvaimot Kirsti Kaupitar ja Pirkko
Hillitär sekä muuan eukko korjasivat omin lupineen Paavali Huttusen pellosta
ruista. Eloa he ottivat niin paljon, että Huttunen siitä kärsi, ja jäivät kokoamine
suurine viljavarastoineen välittömästi kiinni sekä maksoivat teostaan lain mukaan.472
Vuosina 1707–1710 ja 1715–1720 nälänhätä oli paikallisempaa kuin 1690-luvun suurina kuolovuosina, mutta toisaalta se saattoi kouraista pahemmin.473 Etenkin niillä seuduilla, joissa kärsittiin työvoimapulasta sekä vetojuhtien ja siemenviljan puutteesta ja joissa ihmiset eivät uskaltaneet tai jaksaneet vihollisen vuoksi peltojaan viljellä, nälkään kuoli satoja ihmisiä. Kuvaavasti Oulun pitäjässä verilöylystä
selvinneet ihmiset söivät mitä keksivät; luonnottoman epäruuan lisäksi sikäläiset
jauhoivat kenkiä, nahankappaleita ja luita murskaksi ja keittivät siitä syötävää.
Suurin osa tuosta joukosta heitti henkensä.474 1710-luvun jälkimmäisinä vuosina
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta monet lähtivät kerjäläislaumoina liikkeelle etsimään leipää Etelä-Suomesta tai Savosta ja moni kulkeutui näillä matkoilla aina
Vienan Karjalaan saakka.475 Varsinaista määränpäätä kerjäläisillä ei ollut, he kulkivat paikasta toiseen huhujen opastamina ja he ajelehtivat sinne tänne, kunnes löysivät itsensä Turun seudulta.476 Sinne myös nälkää näkevät savolaiset ja hämäläiset
hakeutuivat.
Muuan lappväärtiläinen piika onnistui ensin loppuvuodesta 1713 ehättämään
turvallisemmille seuduille, mutta karkumatka oli osittain turha, sillä toimeentulotta hän antautui venäläisille ja seurasi näitä Pohjanmaalta alamaahaan vuonna
1714, missä tiedettiin olevan jonkin verran ruokaa. Hän kuitenkin irrottautui venäläisistä ja majaili Maarian pitäjässä vuodesta 1717 lähtien loisena, ensin Paatiskorvessa Heikki Heikinpoika Pajalan talossa ja sittemmin Merimaskun Mäenpääs-

470
471
472
473

Talvikäräjät Sulkava ja Puumala 27.–29.2.1724 (oo27: 122–124, KA).
Talvikäräjät Kuopio 12.–15.2.1722 (oo25: 126–133, KA).
Syyskäräjät Iisalmi 12.–17.9.1722 (oo25: 586–588, KA).
Esimerkiksi henkikirjat Jääski 1708 (8752: 499–502, KA), haudattujen luettelot Kerimäki 1709–
1710, 1719–1720.
474 Kestikievari Erkki Juhonpoika Eskonsipon kertomus, Turun hovioikeus 20.6.1719 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
475 Esimerkiksi syyskäräjät Uusikaarlepyy 10.10.1723 (ss37: 829, KA); talvikäräjät Oulu ja Hailuoto
27.2.–6.3.1725 (rr57: 1029–1035, KA); Kylvö- ja karjaluettelot 1719 (7067: 809–810, 824, 832–834,
KA).
476 Vertaa Heikkinen 1993, s. 110–114.
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sä.477 Pohjois-Pohjanmaalla pahimman nälänhädän ja väkivallan aikoihin näytti
ihmisille riittävän se, että he selvisivät Etelä-Pohjanmaalle. Saloisista Matti Mattilan palveluksesta Pirkko Tuomaantytär lähti kerjuulle ja ajelehti irtolaisena eri
paikkoihin, kunnes päätyi Vähäänkyröön, missä venäläiset sotilaat ryhtyivät häntä
ylläpitämään palveluksia vastaan; Pirkko synnytti näille useampia lapsia.478 Lemullakin Turun tuntumassa Tärälän Liisa – lutkaksi tunnettu hylkiö – lähti venäläisten
joukkojen matkaan Askaisista heti, kun hänen poikansa oli kuollut eikä mikään
häntä paikkakunnalla pidätellyt.479
Nälkä työnsi liikkeelle myös ne perheet, joista holhooja oli surmattu, menehtynyt tai paennut Ruotsiin.480 Kerjuulla ihmiset kulkivat kauaksi kotiseuduiltaan.
Esimerkiksi iisalmelaisen Pauli Heikinpojan paettua ja jätettyä vaimonsa ja kaksi
tytärtään oman onnensa nojaan nämä olivat lähteen eteläiseen Suomeen etsimään
leipää. Jonkin aikaa he olivat kierrelleet Karkussa, mutta olivat sittemmin jatkaneet
eteenpäin kertomatta kenellekään, minne olivat menossa.481 Talvella 1715 kymmeniä kerjäläisiä seurasi venäläisiä joukkoja Pohjanmaalta Turun seudulle.482 Huhtikuussa 1718 suuri lapsista ja sotilaiden leskistä koostunut kerjäläisjoukko kierteli
Nousiaisissa leipää etsien, kunnes kohtasi väkivaltaisia venäläisiä sotilaita.483
Kerjäläiset olivat useimmiten niin huonokuntoisia, että Turun ympäristössä
asuneet ja itsekin puutteessa eläneet yrittivät antaa heille ruokaa ja palveluspaikan,
vaikka heillä ei ollut mukanaan minkäänlaisia papintodistuksia. Sikäläiset luottivat
kiertolaisten hätäpakoja eritteleviin kauhukertomuksiin.484 Yleensä passittomina
liikkuvia ihmisiä vieroksuttiin eikä heitä kernaasti otettu palvelukseen talon maineen takia. Poikkeusolot, hirvittävät kertomukset venäläisten julmuuksista ja sääli
muuttivat kuitenkin asetelmaa.

Viimehädässään muutamat myyvät lapsiaan orjiksi
Laatuaan erityinen ja oikeastaan vain vihan ajalle tunnusomainen piirre oli, että
naiset saattoivat viimeiseksi hengenpitimikseen kaupata mitättömistä summista
omia lapsiaan venäläisten orjiksi.
Mynämäen Kallelassa asustanut rutiköyhä Vappu Jussintytär myi vuonna 1715
Narvan rykmentin rakuuna Matuskalle synnyttämänsä pojan vuonna 1717 amiraali Apraksinin luutnantille. Tallimestarina Lehtisten kartanossa palvellut luutnantti Antoni Stepanov maksoi pojasta muutaman jauhokapallisen – varsinainen
tulonlähde lapsen myyminen ei siten ollut, mutta piti silti jonkin aikaa hengissä.
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Talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 1.–7.3.1723 (kk35b: 87–89, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Vähäkyrö 24.9.1722 (ss36: 674, KA).
Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 27, KA).
Esimerkiksi kesä- ja syyskäräjät Mustasaari 8.10.1722 (ss36: 788–789, KA), talvikäräjät Vähäkyrö
26.2.1724 (ss38: 209, KA).
Kesäkäräjät Karkku ja Mouhijärvi 29.1.–1.2.1723 (nn32: 15–16, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Vähäkyrö 24.9.1722 (ss36: 684, KA).
Kesäkäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 4.–9.5.1722 (kk34: 157–158, KA).
Talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 19.–22.3.1722 (kk35a: 82–83, KA); talvikäräjät Rymättylä ja
Merimasku 1.–7.3.1723 (kk35b: 87–89, KA).
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Sopimus tosin oli, että Stepanov sai pitää poikaa sen ajan, kun hän työskenteli tallimestarina Lehtisissä. Mutta lupaus oli venäläisen lupaus. Kun Stepanov komennettiin Venäjälle, hän vei pojan mennessään.485
Somerolla muuan nainen sai vuonna 1715 kolmetoistavuotiaasta pojastaan
suolaerän.486 Samoin Hollolassa äiti myi lapsensa leiviskästä suolaa Moskovan rykmentin majuri Flinckille kirkonkyläläisen isännän Heikki Niilonpojan ja herra Johan Herkepaeuksen silmien edessä.487 Kurikassa Susanna Ollintytär kauppasi yhteisön kauhistukseksi kaksi lastaan venäläiselle vieraalle väelle ja erityisesti tyttärensä erään upseerin jalkavaimoksi (concubina).488
Lasten kauppaaminen venäläisille poikkesi lasten luovuttamisesta venäläisille
isilleen, vaikka myyntipuuhiin ryhtyneet vetosivat siihen, että he olivat luopuneet
lapsista näiden itsensä tähden. Yhteisö ei tuominnut naisia, jotka lapsensa luovuttivat isiensä huollettaviksi; ennemmin se ymmärrettiin hyvän tavan mukaiseksi ja se
kuului myös suomalaiseen talonpoikaiseen tapaoikeuteen. Sitä paitsi äidit eivät
hyötyneet luovutuksesta muutoin kuin siten, että he saattoivat uskoa, jotta lapsen
elämä oli tällä menettelyllä turvattu paremmin kuin nälkää näkevien keskuudessa.
Niinpä noormarkkulainen nainen luovutti vuonna 1716 venäläisen sotilaan kanssa
saamansa kaksoset isälleen, tämä vei ne Ahvenanmaalle ja piti heistä siellä huolta.489

Kaupunkeihin turvaan ja leipäpalaa etsimään
Turku oli merkittävin keskus, jonne naiset – erityisesti miehensä sodassa kadottaneet vaimot tai menettäneet lesket – hakeutuivat.490 Sotilaiden leskien ja rintamaleskien asema olikin muihin nähden poikkeuksellisen heikko;491 heillä ei ollut holhoojaa eikä Ruotsiin marssineita sotilaita elättänyt rahvas juuri heitä arvostanut –
pikemmin oli päinvastoin, sillä Suomen armeijaa kohtaan tuntemansa kaunan talonpojat kohdistivat armeijaan leimautuneisiin naisiin. Nummen Mommolan
rusthollin rakuuna Johan Citran vaimo Annika Johansdotter joutui elämään hirvittävässä puutteessa ja kurjuudessa siitä pitäen, kun mies oli marssinut Suomen
armeijan mukana Ruotsiin vuonna 1713. Elämä oli muuttunut alati kurjemmaksi,
ja 1717 Annikan oli pakko lähteä kerjuulle kiertelemään läntisen Uudenmaan ja

485 Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 39, KA).
486 Borenius, Somero Socken; Koskimies 1960, s. 698.
487 Luettelo kaikista Hollolan alisesta kihlakunnasta vainoaikoina venäläisen mahdin Venäjälle
viemistä (Maaherrojen kirjeet, Uusimaa ja Häme 10, RA).
488 Rovastintarkastus Kurikka 13.1.1719 (Lempiäinen 1973, s. 87).
489 Kesäkäräjät Ulvila ja Merikarvia 11.–13.7.1719 (mm50: 17, KA).
490 Esimerkiksi kämnerinoikeus Turku 17.2., 17.2., 22.2., 30.4., 24.5., 31.5., 14.6., 16.7.1722 (z221: 2–3,
6–7, 10–11, 34, 55–56, 70–72, 96–98, 153–154, KA), kesä- ja syyskäräjät Ilmajoki 5.9.1722 (ss36:
490, KA); talvikäräjät Pöytyä, Yläne, Paattinen, Aura ja Vahto 19.–22.2.1722 (kk34: 131–132, KA).
491 Turun tuomiokapituli sekä muut korkeat hallintoelimet saivat alituiseen käsiteltäväkseen
anomuksia, joissa rintamalesket hakivat mahdollisuutta uudelleenavioitumiseen. Esimerkiksi
valtaneuvosto Götan hovioikeudelle, Tukholma 7.6.1711 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I2:
468–469, TMA), valtaneuvosto Svean hovioikeudelle, Tukholma 16.11.1713 ja valtaneuvosto
Turun tuomiokapitulille, Tukholma 13.4.1713, 23.11.1713 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3:
105–110, 148–151, TMA)
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Varsinais-Suomen turvattomia teitä.492 Vuotta aikaisemmin kalantilainen Jalkalan
rusthollin Napuessa kaatuneen ratsumiehen leski Marja Yrjänäntytär Järynen kulkeutui monen kaltaisensa kanssa Turkuun ravintoa ja elatusta etsimään.493 Halikon
Saramäen rusthollin ratsumiehen vaimolla Marja Erkintyttärellä oli viimeisin tieto
miehensä kohtalosta vuodelta 1713, kun tämä oli lähtenyt Suomen armeijan mukana Ruotsiin. Koska Marja ei kuullut miehestään mitään ja koska vaikutti peräti
epätodennäköiseltä, että Marja Jaakkoaan koskaan tapaisi, Marjan oli ryhdyttävä
venäläisen sotilaan jalkavaimoksi saadakseen ruokaa itselleen ja lapsilleen.494
Turku oli läntisen Suomen hallintokeskus, kenraalikuvernementin pääkaupunki ja valtava venäläinen varuskuntakaupunki, missä monenkirjaviin univormuihin
sonnustautuneet korkeimmat upseerit ja tuhannet sotilaat asuivat ja minne rakennettiin kasarmeja ja venäläisiä saunoja. Tämän vuoksi se myös säilyi paremmin
kuin muut kaupungit.495 Siellä oli palvelijoista kysyntää: varsinkin naisten töitä tekeviä tarvittiin. Tyypillinen palvelijatar oli Laitilasta 1717 Turkuun töiden ja elatuksen perässä tullut Kaisa Yrjöntytär, joka sai palveluspaikan eversti Hochmutilta
neljäksi vuodeksi asustellen porvari Sankarin talossa.496 Paattisista Kirsti Yrjöntytär onnistui saamaan palveluspaikan Voroniskin rykmentin saksalaiselta komentajalta, kenraalimajuri Balckilta. Hän ei kuitenkaan voinut asettua asumaan Balckin
hallitsemaan taloon, vaan hänen oli etsittävä nukkumispaikka muualta. Sellaisen
hän löysi läheltä venäläisten rakentamia kasarmeja kauppatorin tuntumasta, mikä
tietysti heikensi merkittävällä tavalla yksin liikkuneen Kirstin turvallisuutta; hän
oli helppo uhri ryösteleville ja raiskaaville sotilaille.497 Kerjuukierron päätepisteenä
oli kesällä 1721 laitilalaisella Marja Jaakontyttärellä myös Turku, sillä hän uskoi,
että sotajoukoilla oli varmasti ruokaa. Kun kerjääminen kadulla ei tuottanut tulosta, Marja uskaltautui tunkeutumaan Linnankadun varrelle pystytettyyn sotilaiden
majoitusrakennukseen leipäpalaa etsimään – ja sai oitis kimppuunsa joukon venäläisiä.498 Uudestakaupungista löysi työpaikan sotilaan leski Piritta Erkintytär. Hän
pestautui Golitsynin rykmentin luutnantin palvelijattareksi ja muutti miehen perässä 1718 Turkuun. Täällä hän synnytti aviottoman lapsen, joka haudattiin isännän kustannuksella.499
Turkuun tultiin pitkien matkojen takaa. Hattulasta sinne hakeutui vuoden 1717
nälänhädän takia Marja Pekantytär, joka sai palveluspaikan eräältä everstiltä. Lähdön syynä oli Hämettä vuosina 1716 ja 1717 vaivannut nälänhätä.500
Paitsi että kaupungeista oli mahdollista saada pitempiaikaisia palvelussuhteita,
niissä saattoi ansaita rahaa tilapäistöin ja sotilaita kiinnostaneiden asioiden myy-

492 Syyskäräjät Lohja ja Nummi 27.11.1722 (ll30, KA); talvikäräjät Vihti ja Pusula 1.2.1723 (ll31: 145–
147, KA).
493 Kämnerinoikeus Turku 14.6., 16.7.1722 (z221: 96–98, 153–154, KA).
494 Kämenrinoikeus Turku 6.11.1722 (z221: 380–383, KA).
495 Katso Löfvingin raportti korkeista upseereista Turussa, 29.9.1717 (Koskinen 1865, s. 445–446);
Nikula 1970, s. 5–6, 10; Ranta 1975, s. 838.
496 Kämnerinoikeus Turku 17.7.1722 (z221: 168–169, KA).
497 Talvikäräjät Pöytyä, Yläne, Paattinen, Aura ja Vahto (kk34: 131–132, KA).
498 Kesäkäräjät Laitila ja Pyhämaa 7.–11.6.1722 (mm51: 961–962, KA).
499 Kämnerinoikeus Turku 13.7.1723 (z222: 251–252, KA).
500 Talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722 (kk34: 7–8, KA).
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misellä; erityisesti sotilaat olivat persoja viinalle. Talonpojat ja emännät kuljettivat
Turkuun halkoja, heinää, sukkia, elintarvikkeitta, voita, porsaita, sikoja, vuohia, kanoja, lehmiä, maitoa, lihaa, silakkaa, puolukkaa ja humalaa sekä kannuttain viinaa
ja tynnyreittäin olutta.501 Niinpä sotilaan leski Pirkko Heikintytär Tallroth matkasi
Salosta Turkuun vappuna 1717 myymään polttamaansa viinaa venäläisille.502
Niin valtavasti nälkäisiä, kurjia ja rutiköyhiä kerjäläisiä Turkuun kerääntyi, että
miehittäjien oli osoitettava armollisuutta ja rakennettava heille suuria majoitustiloja eli kirkonköyhien taloja, joissa taudit levisivät ja joista ainakin yhtä kutsuttiin
kasarmiksi.503 Se oli kurjuuden kurimuksen lopullinen päätepiste. Esimerkiksi Marja
Heikintytär oli tullut Loimaan Pellosta Turkuun ja elellyt siellä kesän Petri Ivanovin
kanssa Piimäsen talossa. Kun talon isäntäväki havaitsi Marjan odottavan lasta, hänet
lähetettiin kiireesti matkoihinsa. Hänen oli asetuttava köyhien kasarmiin, missä lapsi
syntyi. Lapsi kuitenkin menehtyi pian syntymänsä jälkeen tuhkarokkoon.504
Tyypillistä oli myös, että piiaksi pestautunut päätyi ajanoloon sotilaan jalkavaimoksi. Pakomatkansa aikana turkulaisen Marja Buskin mies kuoli. Näin hän jäi
täysin turvattomaksi, ja niinpä hän tarjoutui puolisoksi venäläiseen sotaväkeen
liittyneelle viipurilaiselle Gregorius Jeremiakselle; Jeremias hyväksyi Marjan ja he
elivät yhteiseloa Turussa milloin Carl Merthenin ja milloin karvarimestarin talossa.505 Edellä kerrottu everstin piika Kaisa Yrjöntytär ryhtyi isäntänsä kokin, Vasili
Ivanovin jalkavaimoksi.506 Kirkkonummen pastorska Munckin piika Brita Johansdotter ajoi emäntänsä määräyksestä pappilan karjan Turun lääniin 1713. Sitten tulivat venäläiset, veivät karjan ja eversti Mihail Vasilovits teki Britasta jalkavaimonsa.
Everstin mukana nainen eli välillä Pietarissa mutta enimmäkseen Turussa. Kummassakin kaupungissa hän synnytti everstille lapsen, ja lopulta hän palasi odottavana, toimeentulottomana ja hylättynä takaisin kotipitäjäänsä.507
Vaikka Turku oli kiistatta kaupungeista turvallisin siellä majailleen korkeimman päällystön ansiosta, se ei tarjonnut kaikille yhtä hyvää suojaa. Tämä johti siihen, että osa vanhemmista leskinaisista suojeli itseään ilmiantamalla kaupunkiin
pesiytyneitä ja yksinään kulkeneita nuoria naisia ja tyttöjä ahnaille sotilaille. Kangasalalainen Liisa Sipintytär oli tullut muutaman muun kangasalalaisen kanssa
syyskesällä 1714 Turkuun ostamaan suolaa ja asettui Hämeenkadulla sijainneeseen
räätäli Keckmanin lesken hallitsemaan taloon. Hänellä oli hameensa taskussa kaksi
karoliinia, joiden kanssa hän meni hieromaan kauppaa toiseen taloon. Kun hän
odotteli porstuassa, että kauppias hoitaisi tilauksen, porstuaan ryntäsi joukko venäläisiä, jotka raahasivat hänet mukaansa, varastivat rahat ja lopuksi vielä raiskasivat. Tuon jälkeen Liisa palasi lesken luokse, mutta tämä ajoi hänet ulos ja oli kuin
mitään ei olisi tapahtunut.508
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Turun tullitilit loka–marraskuulta 1718 (7081, KA).
Talvikäräjät Vehmaa ja Lokalahti 12.–16.1.1722 (mm51: 20–23, KA).
Talvikäräjät Vehmaa ja Lokalahti 12.–16.1.1722 (mm51: 20–23, KA).
Kämnerinoikeus Turku 9.10.1722 (z221: 325, KA).
Kämnerinoikeus Turku 31.5.1722 (z221: 68–70, KA).
Kämnerinoikeus Turku 17.7.1722 (z221: 168–169, KA).
Talvikäräjät Kirkkonummi 21.–24.2.1726 (ll35, KA).
Syyskäräjät Pirkkala ja Messukylä 25.–28.9.1722 (nn31: 532–533, KA); Kämnerinoikeus Turku
25.10.1722 (z221: 366–367, KA); kämnerinoikeus Turku 10.7.1723 (z222: 249–250, KA).
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Muissa kaupungeissa olosuhteet olivat samankaltaisia. Ne olivat täynnä sotilaita, jotka tarvitsivat naisia milloin mihinkin. Helsingissä majailleet sotilaat kävivät
vuonna 1717 riistämässä väkivaltaisesti palvelijakseen Porvoon pitäjästä erään lesken, eivätkä päästäneet naista pois luotaan ennen rauhan solmimista.509 Sen sijaan
muuan toinen nainen sai kunnollisen palveluspaikan venäläisen apteekkarin taloudesta.510 Myös Hämeenlinnassa eli joukko naisia, joita venäläiset elättivät palveluksia vastaan.511
Pohjanmaan kaupungeista Kokkola oli oikeastaan valtava sotilasleiri. Kaupunkilaisten pakenemiset, murhat ja ihmisryöstöt olivat tyhjentäneet kaupungin sellaiseksi, ettei siellä ollut asukkaita kuin 23 talossa ja näistäkin enimmät olivat kivulloisia, vanhoja, rutiköyhiä ja elättivät itsensä kerjäämisellä.512 Pohjanmaan piirikunnan keskuksessa Vaasassa väestöpohja ei oleellisesti eronnut Kokkolasta, vaikka
se oli laamannin residenssikaupunkina. Vaasa oli rutiköyhä, palanut ja raunioitunut kaupunki, jossa asui syksyllä 1719 ainoastaan 108 henkeä, joista enimmät olivat vaivaisia, köyhiä, kerjäämällä itsensä elättäviä leskinaisia ja talonvahdeiksi jätettyjä palkollisia. Sitä enemmän siellä majaili sotaväkeä, pahimmillaan kuusi rykmenttiä. Muutama keskivarakas porvari joukkoon sentään mahtui, ja jokunen
uudisasukas oli tullut täyttämään yli 120 autiota taloutta.513 Ilmajokisen sotilaan,
Matti Frimodigin vaimo Pirkko Kreuntytär miehen sotiessa muualla etsi elättäjiä
Vaasasta, missä pääsi venäläisten jalkavaimoksi ja siirtyi sittemmin Uuteenkaarlepyyhyn samassa roolissa.514
Mikä Pohjanlahden sotilastukikohdissa oli rahvaalle merkityksellistä toisella tavalla kuin Turussa, oli se, että niistä harvempi väkivaltaiset tavat tunteva etsi itselleen töitä. Koska työvoimaa ei nimeksikään ollut ja naisten töitä tekeviä silti tarvittiin, oli Vaasaan ja Kokkolaan leiriytyneiden venäläisten pakotettava lähipitäjien
tyttöjä palvelijoikseen. Tällaiset väkisin palvelijoiksi riistettyjä olivat muiden muassa Kokkolan pitäjästä Elsa Erkintytär ja Liisa Heikintytär, jotka huolehtivat sotilaiden vaatteiden pesemisestä ja ruuanlaitosta – käytännössä korvauksetta.515 Kaikesta huolimatta Pohjanmaan kaupunkeja pidettiin turvallisempina kuin maaseutua,
ja nälkä ajoi Keski-Pohjanmaalla useita naisia Kokkolaan rakuunoiden ja kasakoiden piioiksi ja vihkimättömiksi vaimoiksi.516 Vastaavasti Antti Kaakisen tyttäret
pakenivat Pietarsaareen mielipuolisia venäläisiä.517
Kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin ihmisiä ajoi myös se, että valvomattomat ja
pysyvää asutusta vailla olevat paikat tiedettiin erityisen turvattomiksi. Maanteillä

509 Kesäkäräjät Porvoo ja Mäntsälä 12.–16.6.1722 (bb32: 68, KA).
510 Raastuvanoikeus Helsinki 3.4., 25.5.1723 (g33: 57–58, 72, KA).
511 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 315–317, KA); kämnerinoikeus Hämeenlinna 10.12.1722 (t47,
KA).
512 Tiedonanto Kokkolan kaupungin tilasta 1719 (Historiallinen arkisto III, s. 139–140).
513 Barthold Vhaelin, Erland Burchardtin ja neljän muun miehen allekirjoittama luettelo, Vaasa
2.10.1719. Turun kenraalikuvernöörikunnan tulli- ym. tilejä 1717–1719 (7063: 160–166, KA).
514 Talvikäräjät Lapua 10.9.1724 (ss38: 494–496, KA); Luukko 1971, s. 560.
515 Raastuvanoikeus Kokkola 4.2.1718 (C1a1: 17, VMA).
516 Käräjät Kokkolan kaupunki 4.2.1718, Kokkola ja Kälviä 7.2.1719, Kokkolan kaupunki 11.2.1719
(C1a1: 18–19, 24–25, VMA); syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 315–317, KA); talvikäräjät
Kalajoki 21.1.1723 (rr55: 429–430, KA).
517 Stenbäck, Raahesta ja Saloisista, s. 115.
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liikkui jos minkälaista väkeä, kuten rosvoja ja raiskaajia, jotka hyökkäsivät erityisesti yksin liikkuneiden kimppuun.518 Teillä kulki myös miehityskauden viimeisinä
vuosina sotilasosastoja, jotka huvittelivat pahoinpitelemällä vastaan tulleita ihmisiä.519 Tästä ja siitäkin huolimatta, että yksin liikkuneet nuoret naiset olivat erittäin
turvattomia, miespulasta kärsineessä maassa heitä oli komennettava venäläisiin
kruununkyyteihin. Tällaiselle matkalle joutui juhannuksen alla 1721 laittautumaan
Kiskon Lipolan torpasta Maria Eliaksentytär. Kyyti ulottui Turkuun saakka.520 Turvattomuus heijastui alaveteliläisen Valpuri Juhontyttären kohtalossa. Hänet lähetettiin alkutalvesta 1720 puukuorman kanssa Kokkolaan, koska venäläiset sotilaat vaativat halkoja. Kun kuorma oli purettu, venäläiset pidättivät Valpurin ja ottivat itselleen
myös vetojuhdan. Härkä tosin palautettiin Alaveteliin, mutta naista sotilaat eivät
suostuneet vapauttamaan; hänet pakotettiin pesemään pyykkiä ja tekemään muita
piian töitä koko talven Anders Nymanin lesken talossa, jossa joukko sotilaita majaili.
Valpuri Juhontytär vapautui vasta, kun venäläiset poistuivat kaupungista.521
Valtavat kenttäleirit – erityisesti Turun tuntumassa sijainneet – imivät puoleensa nälkäisiä kerjäläisiä. Tuo seikka heijastui kiinnostavasti siihen, että monet elättäjää vailla olleet naiset hankkiutuivat muonittajien jalkavaimoiksi juuri pahimman nälänhädän vallitessa 1717 ja 1718,522 kuten Kirsti Heikintytär, joka eli Mynämäellä avioliittoa muistuvassa suhteessa muonittaja Lebedin kanssa talvesta 1717
lähtien. Suhde oli kesään 1718 tultaessa kehittynyt sellaiseksi, että Kirsti tuli oikeuteen vastaamaan salavuoteussyytteeseen yhdessä Lebedin kanssa. Pariskunta –
etenkin Kirsti – elivät levottomasti ja herättivät pahennusta. Kun Kirsti havaitsi
odottavansa aviotonta lasta Lebedille, hän lähti markkinoille ja jo itsensä umpikänniin sillä seurauksella, että tuli keskenmeno.523 Ruoka oli houkuttimena myös
nousiaislaisella Marja Jaakontyttärellä, joka meni piikomaan Alakylässä asustaneelle luutnantille ja alkoi siellä vuonna 1721 riiustaa kokki Jakovin kanssa.524
Paitsi nälkä ja turvattomuus myös se vaikutti kehitykseen, että kenttäleirit tulvivat venäläisten vangitsemia ihmisiä. Viimeksi mainitut joutuivat elämään kenttäleireissä tosin kelvottomissa oloissa ja useimmiten jatkuvassa vartioinnissa mutta
kuitenkin näkemättä päivittäin nälkää, eivätkä he siksi välttämättä edes haikailleet
karata kotiseuduilleen. Kyrön taistelun jälkeen Ilmajoen Lopista vangittiin kerralla
kahdeksan naista, jotka tuotiin keväällä 1714 Ruskoon Munittulan kenttäleirille,
missä oli runsaasti muita naisia. Ilmajokisista muuan Marja eli Munittulassa kahden ja puolen vuoden ajan venäläisen furiirin eli vahtimestarin palvelijana ja jalkavaimoksi pakotettuna. Elämä Munittulassa ja muualla vahtimestarin kupeella oli
ollut olosuhteet huomioon ottaen inhimillistä, sillä todelliseen kurjuuteen Marja vajosi, kun isäntä komennettiin takaisin Venäjälle. Talvesta 1717 lähtien hänen piti elättää itsensä kerjäämisellä ja samalla sietää rahvaan ryssänlutkiin kohdistamaa vihaa.525
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Talvikäräjät Hauho, Tuulos ja Luopioinen 16.–18.4.1722 (bb22: 46, KA).
Esimerkiksi syyskäräjät Isokyrö 27.11.721 (ss35: 255, KA).
Kämenrinoikeus Turku 16.8.1722 (z221: 267–268, KA).
Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 379–381, KA).
Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Pöytyä ja Yläne 6.10.1719, Taivassalo 25.9.1719 (kk33: 113–117, KA).
Ylimääräiset käräjät Mynämäki 28.7.1718 (kk33: 32–33, KA).
Kesäkäräjät Nousiainen, Raisio ja Masku 4.–9.5.1722 (kk34: 159–160, KA).
Syyskäräjät Maaria, Raisio ja Rusko 15.–19.10.1723 (kk35: 204–207, KA).
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Harvinaislaatuisen merkittävällä tavalla elämänmenon reunaehtoja muutti kesällä 1716 miehitysvallan julkaisema vaatimus. Rykmentteihin, kaupunkeihin ja
kenttäleireihin pesiytyneet ylimääräiset naiset ja tytöt miellettiin miehitysvallan
johdon keskuudessa moraalia rappeuttavaksi tekijäksi, joten vaadittiin, että heistä
oli hetimiten päästävä eroon. Ainoastaan upseerit saivat vastedes pitää piikoja, hekin vain yhtä.526 Toinen samansisältöinen ruhtinas Golitsynin nimissä annettu
päätös kielsi venäläisten ja suomalaisten väliset avioliitot.527 Päätöksiä valvottiin
miten valvottiin, mutta se, miten niitä tulkittiin, kertoo miehitysvallan ajan vallankäytöstä. Saattoipa joku upseeri tulkita ohjetta siten, että hän hankki välittömästi
itselleen jalkavaimon piian sijasta.528 Avioliittolupaa miehet tosin saivat anoa isänniltään tai korkeimman esivallan edustajilta, kuten Golitsynilta tai Apraksinilta,
mutta lupia ei noin vain irronnut.529 Mikäli upseeri halusi ylimääräisiä piikoja
taloudessaan pitää, hänen oli otettava nainen kihlatukseen ja kuljetettava häntä sitten mukanaan paikasta toiseen.530 Kaupungeissa – erityisesti Turussa – oli myös
toinen mahdollisuus. Siellä upseerit maksoivat piioilleen ainoastaan palkan. Naisten oli itse etsittävä sija porvareiden ja leskien nurkista ja aitoista. Tällainen käytäntö johti helposti syvenevään kurjuuden kierteeseen silloin, kun piika tuli aviottomasti raskaaksi: vuokranantajat heittivät heidät kadulle ja upseerit irtisanoivat
palveluksestaan, joten heidän oli muutettava kamaliin köyhien ja irtolaisten majapaikkoihin.531
Venäläisten upseerien palvelijoina jalkavaimoiksi ryhtyneiden naisten asema
pysyi turvattuna, kunnes maaliskuussa 1721 rauhanneuvotteluiden edistyessä annettiin ukaasi, jonka mukaan kukaan venäläinen upseeri ei saanut pitää suomalaista naista haureuden harjoittamista varten. Useimmassa tapauksessa päätöksestä
kuultuaan venäläiset upseerit, kuten Nisegorodin rykmentin luutnantti Mihail Vasilivits, vain ajoivat piikansa matkoihinsa. Maaliskuussa raisiolainen Maria Heikintytär joutui palaamaan kotikyläänsä kahden äpärälapsensa kanssa muiden pilkattavaksi.532
Hän ei lähtenyt valittamaan tai uhannut kertoa kohtelustaan ruhtinas Golitsynille, kuten tekivät kaarinalainen korpraalin leski Elisabet Botus ja lietolainen
Marja Tuomaantytär. Elisabet Botus oli siirtynyt Anitskovin rykmentin korpraalilta Capuskalaisen rykmentin majuri Pjotr Ivan Delovitsin palvelukseen Kaarinaan
Pappisen tilalle talvella 1718. Majuri Delovits oli naimisissa, minkä Elisabet Botus
hyvin tiesi, koskapa majurin rouva oli jonkin aikaa vierailulla Turussa. Pappisessa
Botus poltti venäläisille viinaa, kunnes majuri asettui sinne ja piti Botusta jalka-

526 Kuvaja 1999, s. 104.
527 Esimerkiksi talvikäräjät Eurajoki, Lappi, Luvia, Hinnerjoki ja Rauma 13.–20.1722 (mm51: 352–
354, KA).
528 Esimerkiksi talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722, talvikäräjät Lieto ja Maaria
1.–6.2.1722(kk34: 6–7, 17–18, 68, KA)
529 Esimerkiksi kesäkäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 4.–9.5.1722 (kk34: 158, KA).
530 Esimerkiksi kämnerinoikeus Turku 17.9.1722 (z221: 280–281, KA); kesäkäräjät Rantasalmi 6.–
11.7.1722 (oo25: 382, KA); kesäkäräjät Rantasalmi 1.–5.7.1723 (oo26: 345–346, KA).
531 Kämnerinoikeus Turku 17.2., 12.3., 24.5., 31.5., 19.6., 9.10.1722 (z221: 3–4, 20–21, 55–56, 68–70,
96–98, 107–109, 325, KA); kämnerinoikeus Turku 9.1., 13.7.1723 (z222: 10–11, 251–252, KA).
532 Talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722 (kk34: 6–7, KA).
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vaimonaan. Nainen ei kuitenkaan pitänyt tilanteesta, vaan lähti valittamaan asiasta
– hyväksi käytöstä – ruhtinaalle, joka antoi asian rykmentin everstin tutkittavaksi.
Ratkaisu sopi hyvin miehistyshallinnon vallankäytön muotoihin; ruhtinas pesi kätensä eikä eversti tohtinut omaa upseeriaan painostaa, saati sitten rangaista. Elisabet Botuksen mukaan käsittely ei edennyt, koska majuri oli koko ajan läsnä. Sen sijaan eversti maanitteli Botusta luopumaan syytöksistä, pyrki löytämään sovintoratkaisun ja aneli, että Elisabet olisi seurannut heidän mukanaan Venäjälle. Taivuttelussa eversti käytti hyväkseen pakkokeinoja ja piti Elisabet Botusta pitkään arestissa, mutta Elisabet ei taipunut. Hän otti silti lapsen elatukseen kymmenen karoliinia, ja näin esivalta oli pyyhkäissyt ongelman tieltään.533
Liedon Kankareen Marja Tuomaantytär puolestaan joutui naimattoman everstiluutnantti Garazin Larionovits Barikovin palvelijattareksi ja hetimiten myös –
kuten hän asian itse ilmaisi – jalkavaimoksi. Marja sai kaksi lasta, joista ensimmäisen kastoi everstiluutnantin käskystä kreikkalaiskatolinen pappi Turussa 1720 ja
jälkimmäisen syksyllä oman seurakunnan pastori. Kun Marja huomasi tulleensa
ensimmäistä kertaa raskaaksi, hän uhkasi valittaa kohtelustaan ruhtinas Golitsynille. Tuolloin Barikov lupasi naida hänet, mutta lupauksella ei ollut suurtakaan
arvoa, sillä Golitsynin julkaiseman päätöksen tultua Barikovin tietoon mies ajoi
Marjan pois talostaan.534

Tapasin mieheni
Erikoislaatuisimpia juonteita miehitysajalla olivat tapaukset, joissa venäläinen sotilas ilmoittautui jonkun naisen lailliseksi aviomieheksi. Sikäli asiaa ei ihmetelty, että
tsaarin armeijassa palveli lukuisia vangeiksi jääneitä entisiä Ruotsin armeijan sotamiehiä, eikä siksikään, että viimeksi mies oli nähty vuosia sitten.
Turun läänin Lapissa rovastintarkastuksessa 1716 käsiteltiin – kun lapset ja naiset oli päästetty koteihinsa – arkaluontoista tapausta, jossa Kaukolan Liisa Juhontytär oli laittanut lapsen venäläiselle sotilaalle talvella 1715. Liisa kuitenkin väitti,
että venäläinen sotilas oli hänen miehensä ja oli tullut Vehmaan pitäjään venäläisen
sotaväen ratsumiehenä. Kappalainen Petrus Eschovius tuki kertomuksellaan Liisan
väitettä ja selitti tunnistaneensa tuon miehen Erkki Sukkalaksi, sillä olihan hän pariskunnan vihkinytkin. Lisäksi useampi kaukolalainen oli tunnistanut miehen, ja
sitä paitsi kappalainen itse oli ohjannut Erkin Liisan luokse sen jälkeen, kun mies
oli tullut pappilaan kyynelehtien Liisaa etsimään. Liisa vapautettiin jatkoseuraamuksilta ja päätettiin kirkottaa, koska hän oli jo keski-ikäinen, nöyrä ja kunniallinen nainen, koska hän ei seurannut miehen mukana ja koska hän oli ollut miehen
kanssa muiden hänet siihen johdattamana; Liisa oli aluksi pelännyt sotilasta ja oli
kieltäytynyt tätä tapaamasta.535 Myös Vappu Erkintytär Mynämäen Antikkalasta
tapasi puolisonsa vuonna 1715, kun tämän joukko-osasto, kasakkaeverstin johtama rykmentti oli leiriytynyt Turkuun. Viimeksi Vappu oli nähnyt miehensä vuon-

533 Talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722 (kk34: 17–18, KA).
534 Talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 68, KA).
535 Rovastintarkastus Lappi (Tl.) 4.11.1716 (Lempiäinen 1973, s. 93–94).
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na 1702, kun armeija oli vienyt hänet mennessään. Sittemmin mies oli jäänyt vangiksi ja pestautunut kasakkaeverstin rykmenttiin. Turussa olonsa aikana mies sai
käydä tapaamassa perhettään kolme kertaa, aina miehen mukana oli venäläinen
vahti ja aina miehen oli palattava takaisin joukko-osastoonsa.536 Vuotta myöhemmin aviomiehensä arveli jälleen löytäneensä pukkilalainen Liisa Pertintytär, joka
ainakin papilleen väitti, että joulukuussa 1716 syntyneen lapsen isä oli hänen aviomiehensä Samuel, Setiuksen komppanian sotilas ja nykyiseltä nimeltään Daniel.537
Samoihin aikoihin ilmestyi Valkealaan suomalaissyntyinen Venäjän armeijan sotilas, joka muistutti kaikkien mielestä melkoisesti erään naisen vuosia sitten sotaretkelle lähtenyttä aviomiestä. Niinpä pari ryhtyi elämään avioelämää.538
Kovin kummoista näyttöä ei tarvittu todistamaan, että kylään saapunut muukalainen oli kauan kadoksissa ollut aviomies. Maarian pitäjässä muuan Maria Erkintytär tapasi aviomiehekseen Erkiksi esittäytyneen ja tuolloin venäläiseltä nimeltään Rativonin vuonna 1715. Maria, sukulaiset ja naapurit suhtautuivat tulijaan
varauksellisesti, koskapa kukaan ei ollut varma, oliko Rativon Erkki. Vaan eipä kukaan voinut vastaankaan panna lukuun ottamatta naapuritalon isäntää, joka oli oitis tokaissut, että ”mies ei ole suomalainen vaan kuuluu ryssien kansaan”. Maria oli
sittemmin tarttunut miehen päähän ja katsonut suoraan silmiin käskien sanoa, oliko mies Erkki. Tähän mies ei ollut sanonut mitään, mutta kaivoi taskustaan nenäliinan ja pyyhkäisi sillä silmäkulmaansa. Tämän kaikki tulkitsivat merkiksi siitä,
että mies oli Erkki, ja epäilykset heräsivät uudelleen vasta vuosia myöhemmin.539
Lappväärtissä luokseen majoittuneen kasakan nainen uskoi kauan kadoksissa olleeksi aviomiehekseen Arvid Matssoniksi. Kukaan naapureista ei miestä tunnistanut.540 Noormarkkulainen Riitta Sipontytär taasen väitti 1716, että hänen aviottomat kaksosensa olivat noormarkkulaisen, Venäjän armeijasta karanneen sotilaan
aviolupauksen alla laittamia. Muut kyläläiset eivät miestä tuttavakseen tunteneet
eivätkä pitäneet edes suomalaisena.541
Edellinen on ymmärrettävissä sitä vasten, että moni rintamaleski etsiskeli kiihkeästi venäläisten joukosta pitkään kadoksissa ollutta puolisoaan.542 Kun oikeaa ei
löytynyt, kelpasi ja korvasi lähin sopiva mies etsityn. Mutta on asialla myös toinen
puolensa.
Miehitysajan elämänmenon epätavallisuus heijastui useimpiin tapauksiin.
Muutamat ryssät, siis Suomesta tai Ruotsista armeijan mukana Venäjälle marssineet, vangeiksi jääneet ja sittemmin Venäjän armeijaan liittyneet miehet utelivat
asemapaikoissaan, oliko seudulla mahdollisesti naisia, joiden aviomiehet olivat jääneet vangeiksi. Tenholan Germundsbyssä leskivaimo Heta Sipontyttären luokse ilmestyi venäläisen upseerin renki, joka väitti olevansa Hetan Napuella helmikuussa
1714 kadonnut aviomies, korpraali Crantz. Mies oli saapunut Turusta Tenholan
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Västanskäriin, missä oli tavannut piika Maria Grelsdotterin. Piikaa mies oli uhkaillut ja lyönyt, jotta tämä neuvoisi tien Germundsbyhyn. Kun mies oli saapunut kylään, Heta oli heti todennut, ettei tämä suinkaan ollut hänen miehensä eikä mies
edes ymmärtänyt suomea. Mies sentään sai jäädä kylään illaksi, sai kylpeä kyläläisten kanssa ja onnistui vaihtamaan aikansa kinuttuaan Crantzin vanhan sinisen takin kymmeneen jauhokappaan, mutta aamulla nimismies Axel Hansson tuli häätämään ryssänrengin tiehensä.543
Tenholassa everstin palveluksessa ollut venäläinen rakuuna väitti – muun muassa
epäuskoiselle tullinhoitajan leskelle, Elisabet Hasselgrenille – vuonna 1717, että
hän oli Maria Andersdotterin aviomies Erik Calas, ja pyysi esimieheltään luvan hakea vaimon luokseen. Everstiltä lohkesi lupa, mutta Maria ei uskonut, että tulija oli
ratsumies Calas, joka oli joutunut lähtemään Tenholasta viestiä jättämättä 1713.
Koko juttu olisi jäänyt siihen, ellei Marian anoppi, Kirstin Andersdotter olisi sotkeutunut asioiden kulkuun. Anoppi oli tullut kirkkotiellä Mariaa vastaan ja puhutellut tätä: ”Miehesi pistäytyi luonani ja pyysi tuolloin, että menisit hänen luokseen.” Rakuuna oli myös jättänyt anopille rahaa ja tupakkirullan toimitettavaksi
Marialle, joka ei edelleenkään uskonut, että mies oli Erik, eikä siksi halunnut miestä
tavata. Vasta kun Sundin Karin Matsdotter oli sanonut Marialle luopuvansa vaikka
kaulastaan, ellei hän ollut Marian mies, Maria uskoi ja lähti tapaamaan miestä.544
Tavatessaan venäläisen rakuunan Maria ei kyennyt tunnistamaan tätä aviomiehekseen. Silloin mies suuttui, tempaisi miekkansa esiin ja uhkasi sillä sanoen, että
”on venäläisillä tapana, että heillä on oikeus lyödä vaimonsa hengiltä, jolleivät he
miehiään tunne.” Sundin Karin piteli rakuunaa kiinni vyötäisiltä, ettei tämä pääsisi
toteuttamaan uhkaustaan, ja sanoi miehelle: ”Odota, odota, se (odottelu) tekee hänelle hyvää.” Sen jälkeen Karin ja mies olivat keskustelleet suomen kielellä, jota
Maria ei ymmärtänyt. Eikä osannut rakuunakaan ruotsia muutamaa sanaa lukuun
ottamatta, joten tulkkeina toimivat jonkin verran suomea osannut anoppi ja Karin.
Äidinkielen taidon katoamisen syynä oli se, että kun venäläiset olivat ottaneet miehen vangiksi, he olivat juottaneet hänelle pikarillisen jotain lientä ja olivat voidelleet vartalon eräänlaisella salvalla. Tuon käsittelyn jälkeen mies oli nukkunut kolmen vuorokauden ajan, ja herätessään iho paiseille nousseena hän ei enää muistanut isiensä asuinpaikkaa, vaimoaan sen enempää kuin muita omaisiaan. Palattuaan
kotikulmilleen hän tunnisti heti vaimonsa ja muutamia muitakin.545 Noitasalvojen
ja taikajuomien tuominen tarinaan selittäviksi tekijöiksi lisäsi kertomuksen uskottavuutta, tunnustettiinhan yleisesti niiden yllättävät vaikutukset.546
Jopa anoppi oli ensin epäillyt, oliko useita kertoja hänen luonaan käynyt ja Erikiksi esittäytynyt venäläinen rakuuna hänen poikansa – etenkin, kun miehen silmät olivat ruskeat ja Erikin harmaat. Kun miehen selitykset eivät saaneet Kirstiniä
vakuuttuneeksi, purskahti mies lopulta itkuun. Kyynelsilmin hän kysyi, mikseivät
ihmiset hänelle sellaista onnea suoneet, että Maria pääsisi hänen luokseen, sillä ryssiltä oli ankarasti kielletty meneminen nuorten suomalaisnaisten luokse. Sitten hän
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lähetti Kirstinin viemään sanaa Marialle ja palasi itse osastoonsa. Kirstin sai Marian mukaansa, ja seuraavana aamuna mies tuli, avasi oven ja toivotti Jumalan rauhaa Marialle. Maria ei kuitenkaan halunnut mennä miehensä lähelle, jolloin mies
suuttui ja otti miekkansa esiin. Silloin Kirstin oli anellut, että mies jättäisi Marian
rauhaan. Niin tämä myös teki ja huomautti lähtevänsä pois ainiaaksi, mikäli Maria
ei häntä tunne. Tämän takia ja siksikin, että anoppi Kirstin huomautti, jotta vaimo
tuntee miehensä parhaiten, Maria alkoi uskoa miehen puheita ja lupasi tälle rakkauttaan. Maria taipui ja Kirstin käski tyttärensä soutaa heidät kotiinsa, missä he
saunoivat ja olivat kuin aviopari.547
Kriisiaika oli tuonut pahan ihmisten joukkoon, joten oli luontevaa, että noitakonstit hyväksyttiin ja niitä pidettiin ihmisten ulkomuodon muokkaajina – erityisesti, kun venäläiset olivat paholaisen kansaa. Toisaalta 1700-luvun ihmiset havainnoivat ympäristöään toisella tavalla. He tunnistivat kauan kadoksissa olleen tuttavansa syntymämerkkien ja arpien avulla. Hiusten ja silmien väri olivat tosin merkittäviä tunnistamiskeinoja, mutta yleisesti uskottiin, että yliluonnollinen saattoi
niitä muuttaa, kuten saattoi myös aiheuttaa sen, että ihminen menetti muistinsa ja
unohti äidinkielensä. Ihmisen puhetta pidettiin helposti vakuuttavampana todistuksena kuin ulkonäköä.
Eurajoen kirkonkylässä asuneen Liisa Heikintyttären aviomies oli lähtenyt sotaan jo vuonna 1700, mutta naisen käsityksen mukaan mies palasi venäläisten joukossa. Asiaa selviteltiin vuoden 1719 käräjillä, missä nimismies Klöfve esitti hämmästyksensä siitä, ettei kotiin palannut mies osannut sanaakaan suomea. Liisa selitti, että heti rintamalla päästyään mies oli joutunut venäläisten vangiksi, siirtyi samalla Venäjän armeijaan sotilaaksi ja oli omaksunut uuden kansallisuutensa niin
hyvin, että oli kokonaan unohtanut entisen äidinkielensä. Liisa Heikintytär ei suostunut myöntämään Klöfven epäilyjä todeksi sittenkään, vaikka tuon venäläisen sotilaan toverit todistivat, että Liisan luona majaileva mies oli varmasti venäläinen
Fjodor ja että hänellä oli kotimaassaan vaimo ja lapsia.548
Samaan ryhmään on luettava myös venäläisen luutnantti Ivan Ivanovin renkinä
Suomea ympäriinsä isäntänsä asioilla liikkunut ja sittemmin Pohjan pitäjään vuoden 1716 vaiheilla asettunut Vasili Johansson (Ivanov), jos kohta hän ei etsinyt itselleen naista mutta sitäkin kiihkeämmin statusta ja omaisuutta. Vasili oli kasvanut
Venäjällä Moskovan lähellä sijaitsevassa kaupungissa, mutta syntyisin hän oli
Ruotsin valtakunnan alueelta ja alkuperäiseltä nimeltään Gustaf Casparsson. Hän
oli joutunut jo lapsuudessaan vankeuteen ja Ivan Ivanovin kasvatettavaksi. Gustaf
kastettiin ortodoksiksi vasta Uudessakaupungissa joulun alla 1714. Eräs isännän
määräämistä matkoista suuntautui Pohjaan, mistä sattumoisin kaimansa Gustaf
Casparsson Lundberg oli lähtenyt vuosia aikaisemmin sotareissulleen. Tämä loi
Vasili Johanssonille oivallisen mahdollisuuden päästä käsiksi jonkinlaisiin omaisuuksiin ja asettua aloilleen vasiten, koska Gustaf Lundbergin sisarukset olivat hänet veljekseen tunnistaneet.549

547 Kesäkäräjät Tenhola ja Kisko 23.–24.5.1722 (ll30: 756–764,KA).
548 Heino 1990, s. 437.
549 Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 19.–23.2.1723, syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 7.–11.11.1723 (ll31:
367–369, 406–409, 1187–1189, KA).
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Henkinen levottomuus, vihan syntipukit
ja sääty-yhteiskunnan rapautuminen
Ryssäviha ja uskonsota
Sota ja vainot muuttivat luterilaisen talonpoikaiston katkeruuden kaunaisuudeksi
ja vihaksi kreikkalaiskatolisia vastaan. Venäläiset olivat sodan ensi vuosina ja vihollisina luonteva kohde, mutta vainojen ja ahdistuksen vuoksi viha kohdistettiin ennen muita suomalaisiin ortodokseihin, joita nimiteltiin vuonna 1700 suomalaisiksi
ryssiksi. Karjalaisena talonpoikaisena vihanpitona kyse oli paljolti siitä, että 1650luvulla käydyn sodan arvet eivät olleet suinkaan umpeutuneet, päinvastoin katkeruuden siemen oli jäänyt itämään puhjetakseen sitten ilmivihaksi: luterilainen suhtautui epäluuloisesti kreikkalaiskatoliseen naapurinsa ja piti tätä epäluotettavana
semminkin, kun moni kreikkalaiskatolisista piti yhteyksiä Venäjän karjalaisiin uskonveljiinsä ja –sisariinsa; kansa ymmärsi, että kreikkalaiskatoliset olivat ensi sijassa kreikkalaiskatolisia ja vasta sitten kuninkaan tai tsaarin alamaisia.550 Talonpoikaisessa vihanpidossa kyse ei alun perin ollut niinkään uskonsodasta kuin siitä,
että vanhat vääryydet haluttiin oikaista, mutta uskonsodaksi ja pyhäksi vihaksi asetelma muuttui, kun hengellinen esivalta hallitsijan tukemana siitä saarnasi.551 Ortodoksiviha pyhitettiin.
Todellisen vihanpidon pohja oli 1650-luvun sodassa, mutta aggressiiviseksi
vihaksi kauna leimahti Salmin hyökkäyksen yhteydessä marraskuussa 1700. Ortodoksien joukkopako Venäjälle viittasi selvästi karjalaisten aikaisempiin kokemuksiin ja suullisessa perinteessä säilyttämiin tietoihin. Pakolaisuutta pidettiin maanpetoksellisena toimintana, maanpetturuutena. Sortavalalainen porvari Gavrila
Pafiloff oli tullut Perttu Kiiverin kotikylään noutamaan siellä hoidossa ollutta vasikkaansa. Kiiveri, joka näki Pafiloffin ohjaavan vasikkaa veneeseensä, teki toisenlaisen päätelmän. Hän epäili, että porvari oli aikeissa paeta uskonveljiensä tavoin
Venäjälle, säntäsi paikalle ja tuikkasi keihäänsä Pafiloffin jalkaan. Kiiveri langetti
vihansa myös aloilleen jääneiden ortodoksien päälle, vaikka ensisijaisina pettureina
hän pitikin Aunukseen muuttaneita, alamaisista velvollisuuksistaan ja kuninkaallisesta uskollisuudenvalastaan luopuneita.552 Ortodoksien suorittamilla väkivallanteoilla oli useita silminnäkijöitä, ja pahinta oli, että vihollisen joukossa oli nähty
ortodoksisen seurakunnan pappi Ivan Hodarioff, joka oli yksi sadoista syksyn aikana Venäjän puolelle uskonveljien pariin muuttaneista karjalaisista. Hän opasti
vainolaisia, piiskasi ja yllytti hirmutekoihin. Tämä voitiin tulkita vain siten, että venäläisillä oli oma pyhä valtuutuksensa julmuuksiin, ja siten, että vainot olivat kotimaisten ryssien ja venäläisten ryssien yhteisvoimin harjoittamia.553

550 Syyskäräjät Sortavala, Suistamo ja Salmi 10.–12.12.1700 (gg19: 131–132, 137–138, KA);
talvikäräjät Sortavala, Suistamo ja Salmi 27.–30.3.1701 (gg20: 65, 67–68, KA); Kuujo 1963, s. 200,
202; Kuujo 1965, s. 54; Ranta 1987, s. 231; Saloheimo 1990, s. 27–30; Saloheimo 1991, s. 78; Björn
1991, s. 547; Katajala 2005, s. 51, 54–57; Laasonen 2005, s. 117–118, 120–124.
551 Vertaa Ericsson 2002, s. 132.
552 Syyskäräjät Sortavala, Suistamo ja Salmi 10.–12.12.1700 (gg19: 131–132, KA).
553 Syyskäräjät Sortavala, Suistamo ja Salmi 10.–12.12.1700 (gg19: 137–138, KA).
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Kiiveri ei ollut yksin. Samoilla käräjillä, kun hänen väkivallantekoaan puitiin,
kylvi rykmentinmajoitusmestari Salomon Enberg uskonsodan siemeniä otolliseen
maaperään. Enbergin mukaan rajan tuntumassa asuneet ryssäläiset eli kreikkalaiskatoliset perheet olivat paljastaneet oikean luonteensa osoittautuen täysiksi luopioiksi ja maanpettureiksi muuttaessaan rajan toiselle puolelle ja kertoessaan vihollisille, miten puolustus oli täällä puolen rajaa järjestetty. Lähtiessään nuo luopiot olivat tehneet naapureilleen selväksi, etteivät he halunneet taistella uskonveljiään vastaan. Enberg esitteli vielä todisteita pettureiden vehkeilyistä, jolloin Salmin lautamies Martti Kaapronpoika nousi todistamaan Enbergin rinnalla. Hän tiesi ja oli myös omin silmin nähnyt kreikkalaiskatolisen seurakunnan papin opastamassa vainoojia Orusjärvelle, mistä oli viety vankeuteen arrendaattori Magnus
Gökman miehineen. Martin mukaan vainolaisten joukossa tihutöihin olivat osallistuneet Salmin ryssäläiset talonpojat Miihkali Mikitanpoika, Jaakko Tiitanpoika,
Hopo Gavronpoika ja viimeksi mainitun veli. Kun Marttia oli kuultu, koko käräjärahvas oli äitynyt raivoon ja alkoi julistaa, että Sortavalan ryssät olivat yrittäneet
kuljettaa omaisuuttaan Venäjälle, mutta valpas vouti oli ruojat pysäyttänyt. Hänen
ansiostaan kirkkoherra Isotti Sefronoffin ja Salmin papin veljen, tiakka Senka
Hodarioffin johtama seurue oli pidätetty, kun seurue oli lastaamassa kirkon kalleuksia veneeseen.554 Tällaisia maanpettureiksi leimattuja Venäjälle paenneita ortodokseja löytyi kaikista raja-Karjalan pitäjistä. Niinpä esimerkiksi ilomantsilaiset
leimasivat venäläisten kanssa veljeileviksi pettureiksi kaikki suojärveläiset, joista tosin enin osa olikin paennut Venäjälle.555
Viipurin tuomiokapituli otti selvän kannan suhteessa kreikkalaiskatolisiin. Se
julisti sotatoimet uskonvainoiksi ja otti samalla koko sodan omakseen. Tuomiokapitulin mukaan vielä maassa olevat ortodoksit oli pikimmiten käännytettävä luterilaisiksi. Näin kyettäisiin välttämään monesti toistuneet onnettomuudet, joita aiheuttivat ortodoksit neuvoessaan venäläisiä joukkoja luterilaisten kimppuun säilyttäen omat talonsa koskemattomina. Tuomiokapituli selitti, että käynnissä oleva
ruptuuri oli osoittanut, että suomalaiset ryssät eli kreikkalaiskatolisen opin kannattajat, joiden jumalanpalvelukset olivat lähinnä käsien ristimistä, eivät olleet uskollisia alamaisia.556 Tuomiokapituli edusti näkökantaa, jonka mukaan kirkollinen
ja siten valtakunnallinenkin yhtenäistämispolitiikka oli jäänyt puolitiehen, kun
vääräuskoisia kohtaan oli oltu liian ymmärtäväisiä.557 Kun kuningas vielä keksi
sysäistä Karjalan puolen sodankäynnin oikeauskoisten, kaunaisten sekä kostoihin
ja ryöstelyretkiin valmiiden talonpoikien vastuulle, uskonsota eli -viha roihusi ilmiliekeissä. Käskiessään suomalaiset tekemään hävitysretkiä Venäjän puolelle kuningas vakiinnutti sotatilan, ärsytti venäläisiä ja vei pohjan maltillisen maallisen

554 Syyskäräjät Sortavala, Suistamo ja Salmi 10.–12.12.1700 (gg19: 137–138, KA).
555 Kuujo 1963, s. 202; Kuujo 1965, s. 54; Ranta 1987, s. 231; Björn 1991, s. 547.
556 Viipurin tuomiokapituli kuninkaalle, Viipuri 4.4.1701 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Viipuri 2, RA). Katso myös Laasonen 2005, s. 133–140.
557 Kirkollisesta yhtenäistämispolitiikasta katso Lehtinen 1961, s. 325–326; Laasonen 1991, s. 192–
195; Karonen 1999, s. 220, 243–244; Katajala 2005, s. 44–47. Tähän viittasi luultavasti Daniel
Jusleniuskin puhuessaan rajalla asuvasta ja vieraan veren sekoittamasta väestä, jota hän ei
suostunut lukemaan maanmiehiinsä eli kansallisuuteensa. Juslenius, De miseriis Fennorum
(Sarsila 2004, s. 115).
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esivallan ponnisteluilta hillitä talonpoikaista raivoa.558 Alkoi kostoiskujen ja ryöstöretkien kierre, jossa karjalaiset talonpojat molemmin puolen rajaa kävivät hävittelemässä ja ryöstelemässä vääräuskoisten kyliä saaden taas kostajan niskoilleen.
Sota oli luonut kokonaan uudenlaisen moraalisäännöstön, jossa viholliseksi leimattu ei saanut minkäänlaista armoa.559
Ensimmäisinä vihaisten talonpoikien kohteiksi sattuivat nuoret naimattomat
miehet Samo Merkoff, Vasili Loukanoff, Jakob Ivanoff, Akima Nikaroff, Hodari
Tarasinoff, Karpa Jakopoff, Ivan Sikanoff ja Klimo Karpoff. Nämä olivat palanneet
Venäjältä hävitysretken jälkeen korjaamaan satoa. Heidät vangittiin ja asetettiin
syytteeseen maanpetoksesta ja vakoilusta. Oikeutta käytäessä kävi ilmi, millaisissa
olosuhteissa nuorukaiset olivat perheineen paenneet. Impilahden Leppäsyrjästä
Samo Merkoff oli paennut heti sodan puhjettua isänsä, äitinsä ja kolmen veljensä
kanssa Tulomajärvelle. Vasili Loukanoffin seurueeseen olivat kuuluneet kolme veljeä vaimoineen sekä Jakob Ivanoffin joukkoon äiti ja isä. Akima Nikaroff seurasi
Tulomajärvelle isäpuoltaan ja kahta veljeään. Kaikilla oli mukanaan välttämättömimmät lehmät, lampaat ja hevoset. Pian näiden perässä Tulomajärvelle olivat saapuneet kirkkoherra Fjodor Romanoffin johdolla Hodari Tarasinoffin, Karpa Jakopoffin, Ivan Sikanoffin ja Klimo Karpoffin perheet. Oikeudessa pojat selittivät, että
he olivat paenneet uskonveljiensä luokse Tulomajärvelle arvellessaan, että siellä
heidän oli turvallisempaa kuin tässä maassa. Vaikka täällä ei kukaan ollut heitä uhkaillut, he olivat olleet peloissaan. Tulomajärvellä he saivat elää rauhassa, kun he
olivat ensin maksaneet sikäläiselle pajarille suojelurahan. Poikien kohtalo oli sinetöity jo silloin, kun syytteet luettiin. Vaikka he kuinka yrittivät vakuutella, etteivät
olleet kertoneet venäläisille muuta kuin sen, että näillä seuduilla oli aseissa 5000
miehen armeija, heidät tuomittiin maanpettureina kuolemaan.560
Kostonkierre oli jatkuva ja tempaisi mukaansa helpoimmin ne miehet, jotka
olivat alttiita väkivaltaan ja halukkaita rosvoamaan. Kantokirjuri Olof Walling
epäili, että useimmat ortodoksit olivat paenneet maasta, koska sortavalalainen porvari Antti Tuhkainen oli johtanut yli seitsemänkymmenpäisen osaston rosvoamaan, painostamaan ja pahoinpitelemään raja-Karjalan ortodoksiväestöä. Tuhkainen selitti, että hän oli saanut pormestari Benjamin Krookilta kirjallisen määräyksen, jonka mukaan hänen oli lähdettävä porvari- ja talonpoikaisarmeijan kanssa
estämään ryssien väkivaltaisuuksia maakunnassa. Hän kiisti harjoittaneensa väkivaltaa ja väitti toimineensa ainoastaan maakunnan parhaaksi. Kun Tuhkaisen osasto oli saapunut Salmiin, sikäläiset ortodoksit olivat jo menneet matkoihinsa, joten
hän ei mitenkään voinut olla vikapää ortodoksien joukkopakoon. Sen sijaan ortodoksit olivat ohi kulkiessaan ryöstäneet Miinalan ja Kuronlahden hovit sekä varastaneet talonpoikien omaisuutta. Sen Tuhkainenkin suostui myöntämään, että
hänen joukossaan oli ollut muutamia miehiä, jotka olivat syyllistyneet omavaltai-

558 Adam Cronhiort kuninkaalliselle majesteetille, Loppi 4.2.1701; kuningas Adam Cronhiortille, Lais
12.2.1701 (Koskinen 1865, s. 13); Hornborg 1942, s. 185–186.
559 Vertaa Erikson 1994, s. 27.
560 Talvi- ja kesäkäräjät Salmi, Suistamo ja Sortavala 18.–30.6.1702 (gg21: 135–143, KA); Viipurin
tuomiokapituli kuninkaalle, Viipuri 1702 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Viipuri 2, RA); Kujala A 2001, s. 166–167. Vertaa Ranta 1987, s. 231.
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suuksiin. Nimittäin Pietari Hyvöinen oli Paavali-poikansa kanssa koonnut ortodoksien kaitsijatta jättämää karjaa itselleen.561
Pahoin tuhotussa Soanlahdessa uskonnollinen vastakkainasettelu syveni verikostoiksi. Soanlahteen venäläiset hyökkäsivät toistamiseen syksyllä 1704 ja tuhosivat erityisesti Kuikan kylää. Hävityksen jälkeen naapureina asuneiden Gavrila
Talitsaisen ja Pekka Leiviskän pojat ajautuivat keskinäiseen sotaan, koska Talitsaiset
olivat houkutelleet vainolaiset hävittämään Kuikkaa. Rosvoamisen ja tuhoamisen
ohessa viholliset surmasivat Pekka Leiviskän, minkä Leiviskän pojat kostivat. Ensin
he tappoivat Talitsaiset ja sitten he lähtivät ryöstelemään muita ortodokseja.562
Vihaansa talonpojat purkivat kuitenkin enimmäkseen tehdessään omapäisiä
ryöstöretkiä Venäjän Karjalaan. Esivalta menetti otteensa rahvaasta ja rahvas otti
ohjat omiin käsiinsä suistaen kaikkien karjalaisten elämän sekasortoon. Niinpä
puolustautumista varten hankittuja aseita talonpojat alkoivat käyttää Venäjän Karjalassa.563 Kuvaavaa oli, kun Pielisjärven miehet ilomantsilaisen Olli Holopaisen
johdolla tammikuussa 1708 suunnistivat Simon Affleckin varoituksista ja rajarauhasta piittaamatta Repolaan ryöstämään ja polttamaan. Olli Holopainen maksoi retkellä velkojaan. Hänen motiivinaan oli venäläisten edellisvuonna Holopaisen
kotikylään tekemä hävitysretki. Kun muut miehet rosvosivat repolalaisten hevosia,
kupariastioita, kankaita ja rahoja, Holopainen kävi murhaamassa lentieralaismiehen. Muutamat epäilivät, että iskiessään Repolaan talonpojat halusivat kostaa
kruunulle ja sen paikallisviranomaisille. Eräs retkeen osallistuneita olikin julistanut, että ”mahdatte te kelmit tulla Lieksan hovin polttamaan. Sen tähden olemme
tänne tulleet.” Lopuksi samainen mies oli vielä kertaalleen toivottanut repolalaiset
tervetulleeksi kostoretkelle, mikäli kosto osuisi oikeaan paikkaan: ”ja tulkaat vielä
hovi polttamaan.” Vastaisku oli odotettavissa, mutta sen Affleck onnistui estämään
luvatessaan repolalaisille toimittavansa pahiten riehuneet oikeuden eteen.564
Askel vihasta vainoharhaiseen epäluuloisuuteen oli lyhyt. Venäjältä palanneita
tai muuten tuntemattomina liikkuneita epäiltiin vakoojiksi ja kohdeltiin sen mukaisesti. Kotiseudultaan sodan tuoksinassa Venäjälle paennut ja oikeutta myöten
luterilaiseksi tunnistettu ruokarosvo Pietari Kekäläinen palasi kotiseudulleen tultuaan Venäjän puolella sikäläisen voivodin (ruhtinas) toimesta pahoinpidellyksi ja
viruttuaan 13 viikkoa vankeudessa. Venäjälle Kekäläinen oli alun perin paennut
pelätessään rangaistusta, joka ruuan varastamisesta olisi koitunut. Sukulaisten
luokse saapunut Kekäläinen pidätettiin ruhtinaan vakoojaksi epäiltynä ja tuomittiin kuolemaan.565 Syksyllä 1707 Sortavalassa kreikkalaiskatolista Jaakko Ortanoffia epäiltiin yhteydenpidosta venäläisiin siitäkin huolimatta, että hän menetti
Ilomantsin kotinsa muiden tavoin tuhopoltoissa.566 Vainoharhainen epäluulo koitui samana vuonna myös Savossa liikkuneen Matti Sankarin kohtaloksi. Hän oli si-
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Talvikäräjät Sortavala, Suistamo ja Salmi 27.–30.3.1701 (gg20: 67–68, KA).
Saloheimo 1976, s. 347–348.
Manninen 1919, s. 80.
Cederberg 1916, s. 46; Kuujo 1963, s. 212; Björn 1991, s. 547.
Syyskäräjät Sortavala, Salmi ja Suistamo 29.11.–1.12.1709 (gg27: 163–165, KA); Kuujo 1963, s.
213.
566 Kuujo 1963, s. 208–209; Björn 1991, s. 547.
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käläisille tuntematon kulkumies, mutta koska hän osasi venäjää erinomaisesti, paikalliset pidättivät hänet vakoojana.567
Miehitys muutti merkittävällä tavalla rahvaan suhdetta venäläisiin ja ortodokseihin. Ryssäviha oli pakosta tukahdutettava, sen sijaan venäläisiä pelättiin kovasti
– niin kovasti, että heidän kanssaan haluttiin olla tekemisissä juuri sen verran kuin
pakko oli. Tukahdutettunakin ryssäviha säilyi sellaisena, että venäläisiä pidettiin
vieraana irstaana kansana.568 Viha oli pysyvä, ja se piti kanavoida sellaiseen kohteeseen, joka oli edes jollain tavalla turvallisempi kuin aseistautunut vainolainen. Vihan pysyvyyttä ja venäläisiin kohdistettua halveksuntaa osoitti se, että suomalaiset
ryssittelivät suomalaisia pakkokastettuja tai vapaaehtoisesti ortodokseiksi kääntyneitä suomalaisia, venäläisten jalkavaimoksi ryhtyneitä naisia sekä leimasivat venäläisen esivallan alaiset viranomaiset puheessaan nimenomaan ryssäläisiksi: nämä
olivat joko ryssänrenkejä tai ryssänlutkia ja ryssänhuoria taikka ryssänvouteja, ryssänkomissaareja, ryssänviskaaleja, ryssänpormestareita ja ryssäntuomareita. Periaatteessa Ruotsin lakien mukaan virkatehtäviään toimittaneiden viranomaisten leimaamiselle halveksivasti venäläisiksi haluttiin kuvata sitä, että todellisuudessa nämä työskentelivät raakojen venäläisten ehdoilla, olivat uskollisia tsaarille, käyttivät
venäläisiltä omaksuttuja kurituskeinoja, hoitivat virkojaan venäläisten hyväksi keräten samalla etuja itselleen ja olivat nimenomaan venäläisten virkoihin nimittämiä ja hyväksymiä, eivätkä siten nauttineet rahvaan tai porvariston kunnioitusta.569 Samalla tavoin venäläisten sotilaiden tai ryssänrenkien vihkimättömiksi puolisoiksi ryhtyneet naiset olivat astuneet oman yhteisönsä ulkopuolelle, saivat siitä
sellaisia etuja, joita hyväksytyn moraalinormiston puitteissa elävillä ei ollut, ja olivat siten venäläisten omaisuutta. Tätä paitsi useampi nainen kääntyi ortodoksiksi
ja liittyi siten ryssänrenkien joukkoon.570
Ryssäläisyydellä viitattiin selvästi siihen, että uskonto ja uskollisuudenvala sitoivat tsaariin ja venäläiseen kansallisuuteen; kasteessa ihminen sai myös uuden venäläisen nimen. Kansallinen identiteetti rakentui siten ensisijassa uskonnon ja hallitsijan varaan ja vasta toissijaisesti kielen ja muun kulttuurin varaan. Tätä osoitti
muun muassa se, miten venäläisten joukossa palvelleet entiset suomalaiset sotilaat
käyttäytyivät kotiseudulle palattuaan. Paikallisten näkemyksen mukaan venäläisten
kanssa he elivät ja harjoittivat kirkonmenojaan venäläiseen tapaan, mutta silloin,
kun muita venäläisiä ei lähettyvillä ollut, miehet sulautuivat paikallisväestöön elellen suomalaisten tavalla.571
Väkivaltaisia aggressioita purettiin ennen muita yksin liikkuneisiin ryssänrenkeihin ja niihin, jota voitiin perustellusti ryssäläiseksi epäillä, ja sanallinen aggressio ja yhteisöllinen sanktiointi ryssänlutkiin. Surmaamisessa ei ollut mitään moraalisesti arveluttavaa, kun uhri kuului vieraaseen väkeen ja kun se onnistuttiin salaamaan. Päinvastoin Etelä-Pohjanmaalla entinen sotamies Mikko Trana perusteli
veritekoaan sillä, että hänen maantiellä murhaamansa mies oli ”venäläinen, jonka
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Pohjolan-Pirhonen 1973, s. 664.
Rovastintarkastus Kurikka 8.1.1721 (Lempiäinen 1973, s. 89).
Esimerkiksi talvikäräjät Loimaa 15.–17.2.1722 (nn31: 31–32, KA).
Esimerkiksi kämnerinoikeus Turku 27.11.1722 (z221: 421–423, KA).
Esimerkiksi talvikäräjät Kirkkonummi 15.3.1722 (ll30: 350–352, KA).
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tappamisella ei ollut mitään väliä.”572 Kurikassa kestikievari taasen murhasi pitäjässä oleskelleen, varastamisella itsensä elättäneen, suomalaiseksi esittäytyneen ja venäläisten käsistä karanneen miekkosen, sillä hän ”pelkäsi miehen pettävän”, mistä
oli Ilmajoen suurpitäjässä useita esimerkkejä.573 Ahdistuksen, pelon ja vihan aggressioita oli kaikkinensa purettava johonkin muuhun kuin venäläisiin, ja se muutti
kansanomaista moraalisäännöstöä merkittävällä tavalla; Jumalan langettaman vihan poistaminen edellytti syntipukkien löytämistä ja rankaisemista, jolloin turvauduttiin kymmenen käskyn maailmaan ja rahvaanomainen viha kohdistettiin muita
useammin kuudennen käskyn rikkojia vastaan.

Jumalan viha ja rangaistus, synnittömyyden
ja parannuksen vaatimus
Vielä 1700-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana sodan koetellessa suomalaisten taloudellista sietokykyä ja etenkin uhan kasvaessa itärajalla papisto tiukensi kantaansa kymmenen käskyn ja synnittömyyden ylläpitämisen suhteen. Kun voitot olivat kääntyneet katastrofaalisiksi tappioiksi, hengellinen esivalta ryhtyi rahvaaseen
osuvalla retoriikalla teroittamaan sitä maailmankatsomuksellista ja absoluuttista tosiasiaa, että siveettömyys oli vetänyt Jumalan vihan ja vitsaukset suomalaisten niskoille.
Kirjoituksillaan, puheillaan, rukouksillaan ja saarnoillaan, joissa maalailtiin todenmukaisia kuvia suomalaisten alttiudesta harjoittaa kuolemansyntejä, esivalta pyrki
siihen, että rahvas olisi ottanut suuremman vastuun siveettömyyden kitkemisessä.
Alituisten himojen tyydyttämisen, mässäilyn, juopottelun sekä vannomisten sijasta
oli rahvaan pyrittävä ulkonaiseen parannukseen ja kieltäymykseen ja samalla kannettava vastuu siitä, etteivät yhteisön muut jäsenet päässeet himojensa valtaan ja raivostuttamaan oikeamielistä Jumalaa. Juopottelu, johon ensin kiinnitettiin huomiota,
joka oli maan rahvaanmiesten keskuudessa yleistä ja jonka tiedettiin langettavan oikeudenmukaisen Jumalan vihan kansan päälle, jäi venäläisen vihan puristuksessa
syrjään; juopotteluun ei juuri mahdollisuuksia ollut eikä se miehistä kovin vakava
synti ollutkaan.574
Rovasti Gustav Bernerin Viipurin hiippakunnan papistolle marraskuussa 1709 lähettämässä kiertokirjeessä oli saarnamuotoinen julistus kuninkaan armeijan Ukrainassa kärsimästä tappiosta. Tuossa tekstissään Berner tuomitsi rahvaanmiehet ja -naiset.
He olivat syypäitä Herran vihan vitsauksiin, kurituksiin ja tuomioon; rahvaan oli aika
tutkia syitä, jotka olivat johtaneet Jumalan sytyttämään hirmuiseen tuleen. Auttaakseen
rahvasta ymmärtämään syyllisyytensä hän mainitsi yleisesti kovakorvaisuuden, pahat
teot ja monenkirjavat synnit. Toisaalta rovasti muistutti siitä, että näistä päästäessä ja
kaikkien uhrautuessa valtakunnan puolesta Jumala kääntäisi vihansa pois.575 Samasta

572 Esimerkiksi talvikäräjät Ilmajoki 7.3.1723, syyskäräjät Ilmajoki 27.9.1723 (ss37: 294–301, 722–724, KA).
573 Syyskäräjät Ilmajoki 20.11.1721 (ss35: 173–179, KA); Liakka 1934, s. 326.
574 Turun tuomiokapituli kuninkaalle, Turku 21.10.1703 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turku 3, RA).
575 Rovasti Gustav Bernerin kiertokirje sekä Viipurin tuomiokapitulin julistus Ukrainan tappiosta
3.11.1709 (Simolin 1915, s. 140–143); Rukous näinä sodan aikoina 1707, 1710 (Gummerus 1913,
s. 30–34). Katso myös Laasonen 1978, s. 291, 294–295.
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hädästä ja huonon elämäntavan vastustamisesta muistutettiin sittemmin ja varsinkin Viipurin menettämisen jälkeen alinomaa.576
Kansa ei tehnyt parannusta eikä viha talttunut. Kymmenisen vuotta myöhemmin vuosina 1719–1721 järjestetyissä rovastintarkastuksissa rovastit ja seurakuntapapisto ankarasti kehottivat rahvasta rukoilemaan ahkerasti kaikkien parhaaksi ja
Ruotsin hallitsijan hyväksi sekä vaativat luopumaan kovista synneistä (eripura, Jumalan sanan ylenkatsominen, Jumalanpalveluksen laiminlyöminen, kiittämättömyys, himo ja huoruus). Ne katsottiin suoranaiseksi syyksi Jumalan langettamaan
vihaan eli pahaan eli paholaisen tuloon maan päälle, mitä vieras väki edusti. Työssään papit huusivat maallista esivaltaa ja tunnollisia seurakuntalaisia apuun. Valitettava ja murheellinen vaaran aika, meteli ja kaaos, Jumalan viha, pitkällinen sota,
viha ja vaino päättyisivät ja vapaus ja jalo rauha alkaisivat, mikäli ihmiset ymmärtäisivät sanoman ja kuuntelisivat opettajiaan. Selvimmin asia ilmaistiin vaasalaisille
maaliskuussa 1719. Jumalan vihan ruoska (so. vieras sotaväki) aiheutti itkua, koska
ihmiset olivat syyllistyneet moniin koviin synteihin. Siksi oli tehtävä parannus ja
ilmiannettava esivallalle heti sellainen, joka siveettömyyteen oli langennut.577 Synti
oli tiivistynyt abstraktien asioiden (muun muassa himo) sijasta käsittämään lainvastaiset rikokset ja näistä tärkeimpänä sukupuolinormiston vastaiset teot. Ja sanktiot haettiin vanhasta germaanisellekin oikeudelle tyypillisestä ruumiinkuritusta ja
symbolisesti häpeää korostavasta järjestelmästä.578
Viimeistään julmaa murhaamista ja kiduttamista seurannut nälänhätä nyrjäytti
suomalaisten mielen raiteiltaan. Vihoviimeisenä rajanylityksenä ja kansaomaisen
moraalikäsityksen ylityksenä pidettiin kannibalismia. Useat olivat ruumiiden syöntiä nähneet ja kertoivat, miten Pohjois-Pohjanmaalla väki oli turvautunut äärimmäiseen hätäravintoon syöden ruumiita – etenkin lasten ruumiita.579 Kannibalismi
voitiin ymmärtää lähimmäksi merkiksi paholaisen läsnäolosta ja paholaisen tartunnasta, koska syöjät olivat suomalaisia ja koska kannibalismin tiedettiin kuuluvan pahoja voimia palvelevaan noituuteen.580
Suomalaisten turvallinen maailmajärjestys, jossa kaikella oli tarkasti määrätty
sijaintinsa ja tapahtumajärjestyksensä, oli järkkynyt ja ajautunut täydelliseen epäjärjestykseen eli kaaokseen. Luonnonilmiöt ja venäläisen sotaväen edustama paha
kielivät paljon puhutusta maailmanlopusta. Tämä heijastui mielensisältöihin: ihmismieli ajautui kaaokseen. Siinä missä maailmanjärjestystä yritettiin palauttaa takaisin stabiiliin tilaansa, siinä myös psyyke pyrki palautumaan järkytyksestään. Syvä sisäinen pahaolo ja kriisiä seurannut masennus, jota ihmiset eivät kyenneet tunnistamaan tai osanneet lääkitä, kanavoituivat psyykkisenä prosessina ulkoiseen

576 Piispa David Lundin kirje rovasti Helsingiukselle 15.5.1710, piispa Lundin kiertokirje 16.8.1710,
piispa Lundin paimenkirje 8.6.1711 (Simolin 1915, s. 146–147, 149–176); Luukko 1971, s. 558.
577 Rovastintarkastus Maalahti 2.1.1719, Ylistaro 17.1.1721, Vähäkyrö 19.1.1719, Tammela 2.2.1719,
Närpiö 1.3.1719, Lappväärtti 3.3.1719, Teuva 5.3.1719, Pöytyä 8.3.1719, Vaasa 30.3.1719,
Koivulahti 1.4.1719, Jokioinen 25.1.1719, Ii 16.8.1719, Tyrvää 6.3.1720, Hämeenkyrö 27.1.1721
(Lempiäinen 1973, s. 39–40, 49, 67, 80, 94, 95–96, 107, 112–113, 122, 126, 131, 134, 142, 147).
578 Frykman 1977, s. 17–18, 122–123.
579 Ylimääräiset käräjät Liminka ja Kempele 18.7.1718 (Oulu168: 2, OMA); Calamnius, Suru-Runot
Suomalaiset, s. 10–11.
580 Katso esimerkiksi Eilola 2003, s. 142.
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kohteeseen. Kauheudet olivat vieneet pohjan myönteisiltä lääkkeiltä, huumorilta ja
ironialta. Tuskin oli vakavampaa ja synkempää epookkia koettu, sillä huumoria ei
nimeksikään viljelty ja ani harvoin kuultiin karnevalistisia sutkauksia. Vielä sotaa
käytäessä turvallisesti kaukana kotiseudusta kansanhuumorilla oli lääkitty psyykettä ja pilkattu esivaltaa nurinkurisesti, mutta vainolaisen saavuttua tällaista harvemmin esiintyi: kun iva jossakin putkahti puheeseen, se oli lähes aina negatiivisinta
pilkkaa, ilkeää, pahantahtoista ja viholliseen viittaavaa ivaa, joka oikeastaan oli vain
yksi kansanomaisen vihan ja vainon muodoista.
Ihmismielen kaaoksessa odotukset tulevaisuuden suhteen olivat kaventuneet,
moraalisäännöstö oli tiivistynyt kymmeneksi käskyksi ja aika oli muuttunut viimeiseksi maailmanajaksi. Koska rahvaan vastuu tässä oli kollektiivinen, se tarttui,
mihin kykeni. Yhteisöllinen paha olo, syyllisyyden tunne, syvä masennus, ahdistukset, tukahdutettu väkivalta, kauna ja viha siirrettiin sopivampiin kantajiin ja käsiteltiin näin itsen ja yhteisön ulkopuolella.581 Synnit olivat aiheuttaneet Jumalan vihan, joten syylliset oli saatava kiinni ja heikko ihminen etsi syylliseksi vieläkin heikompaa ihmistä. Alkoi toisenlainen rahvaanomainen vaino.

Sukupuolisen siveellisyyden valvonnan vaatimus
Kohta vihollisen poistuttua paikkakunnalta hävitysretkiltään ja väen palattua pakopaikoistaan koteihinsa alkoi kylissä kierrellä huhuja, että joku yhteisön nuorista
naisista oli sekaantunut viholliseen joko näiden ollessa paikkakunnalla tai sitten
naisen ollessa vankeudessa. Huhut olivatkin itse asiassa ensimmäisiä tapauksia,
joissa vainoista kärsinyt ja pelosta tolaltaan mennyt rahvas alkoi purkaa pelkojaan,
katkeruuttaan ja vihaansa konkreettisesti rangaistavissa olevaan kohteeseen. Venäläinen ei suoranaisen vihan kohteeksi sopinut, koska hän tappoi, mutta sen sijaan
ne, joiden arveltiin venäläisten kanssa olleen ja joiden puolustautumisen keinot
olivat vähäisemmät, kävivät mainiosti kriisitraumojen ulkoistamisessa sijaiskärsijöiksi.
Nuoria, suojaamattomia ja edusmiehensä (so. holhoojansa) menettäneitä naisia
vastaan voitiin hyökätä avoimen aggressiivisesti. Poikkeusolosuhteissa papit saivat
taustatukea vääryyttä ja väkivaltaa kärsineeltä ja katkeroituneelta talonpoikaistolta.
Pakolaiskapitulin ohjeet, Suomeen jääneiden pappien lakia korostava katsomus ja
ylipäätään tiukkaa moraalisäännöstöä ja syntisten rankaisemisesta korostanut käsitys istuivat rahvaaseen.582 Piispa Gezeliuksen kesällä 1715 rovasti Jacob Falanderille antama ohje, että todennäköisin syin haureellisuuteen vainoojan kanssa syyllisiksi epäillyiltä naikkosilta oli välittömästi evättävä oikeus ehtoolliseen,583 tulkittiin
yleensä siten, että vähänkin kevytmieliseksi arveltu oli todennäköisin syin epäilty ja
siten syyllinen.

581 Vertaa Marcuse 1971, s. 64; Jarrick 1985; Siltala 1994, s. 13; Takala 1993.
582 Vertaa Frykman 1977, s. 129–130; Gowing 1993, s. 1–2; Roper 1994, s. 61–62; Aalto 1996, s. 19.
583 Piispa Gezelius rovasti Jacobus Falanderille, Tukholma 28.6.1715 (Lempiäinen 1970, s. 134–135);
Valtaneuvosto Turun tuomiokapitulille, Tukholma 7.11.1716 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet
I3: 223–225, TMA).
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Papit syyllistivät tavanomaisesti lampaansa ja esittivät asiat siinä valossa, että vihan koettelemukset olivat seurausta juuri siitä, ettei kansa ollut nähnyt tarpeeksi
vaivaa haureellisuuden kauhistuksen kitkemisessä; haureus oli helpoimmin kitkettävissä ja lakiin perustuvana onnistui vaivattomammin kuin parannuksen tekeminen tai muista synneistä luopuminen.584 Pöytyällä rovastintarkastuksessa maaliskuussa 1719 seurakuntalaisia vaadittiin yhteisesti ja kutakin aikuista vielä erikseen
rukoilemaan ahkerasti, nöyrtymään Jumalan kasvojen edessä ja erityisesti varomaan syyllistymistä huoruuden himoon, mitä seurakunnassa edustivat neljä ryssänlutkaa. Kun väki pappien neuvojen mukaan vastedes eläisi, palaisi rauha jälleen
rakkaaseen isänmaahan.585 Yksi lutkiksi leimatuista oli Kirsti Jyrintytär, joka oli
hankkiutunut Turkuun vaikeimpina nälänhädän vuosina suuhunpantavaa etsimään ja oli viettänyt kaupungissa kaksi vuotta. Minkäänlaisia todisteita tai näyttöä
haureellisuudesta ei ollut, mutta ei ollut todisteita siveästäkään elämästä. Katkeruus purkautui vihamielisyytenä ja kotiinsa palannutta Kirstiä osoiteltiin sormella.
Erityisesti naapurit Antti Krouvi ja Sippo Anttila ottivat Kirstin silmätikukseen ja
kävivät kappalaisen luona varta vasten pyytämässä, että hänelle ei saisi antaa ehtoollista, hän kun oli ollut erään kenraalin palveluksessa eikä hänellä ollut palatessaan minkäänlaista mainetodistusta.586
Kiinnostavaa kuitenkin on, että aloilleen jäänyt papisto, jolle – kuten edellä kävi
ilmi – rahvaan siveellisen tilan tarkkaileminen ja siveellisyyttä loukanneiden asioiden ilmiantaminen kuului, ryhtyi kiivaimpana ja ankarimpana nuorten naisten
vainoamiseen. Porin tuntumassa Pomarkussa juuri kappalainen Henrik Granberg
suhtautui erittäin vihamielisesti joulukuussa 1713 venäläisen komissaarin mukanaan Pietariin viemään ja sieltä pääsiäisenä 1714 palanneeseen Kaisa Juhontyttäreen. Kun Kaisa pyrki kirkkoon, Granberg ajoi hänet pois ja uhkaili opettavansa
naikkosen isällisesti pehmittämällä eli väkivalloin kurittamalla kelvollisille tavoille
ja kristilliseksi eläjäksi, ellei tämä tunnustaisi syntejään komissaarin kanssa. Kaisa
Juhontytär oli Jumalan vihan yhä jatkuessa mitä parhain pahan olon ja kollektiivisen synnintuskan ulkoistamisen kanava; kollektiivisesti synti saatiin anteeksi, kun
rikollista ruoskittiin. Hän oli valmiiksi huonomaineinen, sillä hänet oli jo kertaalleen salavuoteudesta tuomittu, ja lisäksi hän oli ollut useita kuukausia yhteisön
valvonnan ulkopuolella vieläpä pelastuen vihollisen murhakourista.587
Pappien ja kansan sukupuolimoraalia koskevat käsitykset olivat pitkälle samanlaiset silloin, kun kyse oli pappien määrittämästä todellisuudesta, mutta silloin,
kun kansa sai itse määrittää moraalisäännöstöjä, asenteet ja sanktiot kiristyivät.588
Sukupuoliseen kanssakäymiseen liitettiin siksi paljon epäilyjä, arveluja ja uskomuksia, että kriisiaikana sukupuolielämään kuuluneet uskomukset sidottiin osaksi
moraalisäännöstöjä. Rahvaan käsityksen mukaan vapaaehtoisen sukupuolisen
kanssakäymisen ja raiskatuksi tulemisen välillä oli vain hiuksenhieno ero. Se perustui vanhakantaiseen lakiin. Kun laki ja oikeudenmukaisuus eivät miehitysolois-
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Vertaa Foucault 1998, s. 19–24, 396–403, 410; Douglas 1986b, s. 88–89, 95–96.
Rovastintarkastus Pöytyä 8.3.1719 (Lempiäinen 1973, s. 22).
Talvikäräjät Pöytyä, Yläne, Paattinen, Aura ja Vahto 19.–22.2.1722 (kk34: 131–132, KA).
Kesäkäräjät Ulvila, Pori ja Merikarvia 1.–6.2.1720 (mm50: 36, KA).
Vertaa Douglas 1986b, s. 88–89; Kristeva 1993, s. 195–199; Foucault 1998, s. 63–64, 132–137.
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sa ja väkivallan keskellä toteutuneet, ero kaventui olemattomiin. Niinpä ryssänmorsiamiksi leimattiin sekä venäläisten jalkavaimot että venäläisten raiskaamat,
vankeinaan ja seksiorjinaan pitämät naiset. Viimeksi mainittuun viittasi muun
muassa leskivaimo Liisa Samulintytär Nauska, kun hän selitti Oulun kesäkäräjillä
1720, että venäläisten tulkki oli siepannut vangikseen erään nuoren Liisa Ervastin
ja ”pitänyt häntä morsiamenaan useita öitä”.589 Oli toki mahdollista, että Liisa
Nauska käytti morsian-sanaa häveliäisyyssyistä, mutta silti kyse on saman asian
toisesta puolesta: käsitteenä morsian viittasi suoraan sukupuoliseen kanssakäymiseen, olipa siihen suostunut vapaaehtoisesti tai joutunut pakotettuna. Epäily kuitenkin oli niin syvässä, että raiskatuksi tulemisen todistaminen edellytti selvää
näyttöä.
Lapsen saaminen oli legaalinen ja yhteisön julkisesti omistama tapahtuma erityisesti silloin, kun nainen synnytti aviottoman lapsen. Synnytystilaisuutta käytettiinkin oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa hyväksi siten, että syntymän todistajat, lapsenpäästäjät ja luotettavat naapurit tiukkasivat synnyttäjältä lapsen isää.
Toisaalta laki kielsi yksinäiset synnytykset lapsenmurhien ja niitä seuraavien maanvaivojen eli katojen ja sotien pelossa,590 mutta toisaalta tämä oli monesti välttämättömyys, sillä kurjissa olosuhteissa jouduttiin usein turvautumaan hätäkasteeseen.591 Legaalisen prosessin edistymistä selventää tapahtumasarja Merikarvian
pappilassa 1716. Sikäläisen papin tyttärelle syntyi tuolloin avioton lapsi. Pappi
Thomas Kellander kysyi lapsivuoteessa maanneelta tyttäreltään kahden todistajan,
talollinen Heikki Jaakonpojan ja tämän Heikki-pojan läsnä ollessa, ”kuka on lapsen isä?” Margareta vastasi isälleen, että ”Tuomas on isä.” Pappi vaati täsmennystä
tiukaten, ”kuka Tuomas?” Tähän Margareta vastasi lyhyesti: ”Tuomas Pahlman”,
joka oli kapteeni ja jonka Thomas Kellander myös kirkonkirjoihin tyttärensä äpärälapsen isäksi kirjasi. Koska lapsi oli syntynyt pappilaan, mistä käsin siveellisyyttä
valvottiin, pitäjäläiset pitivät virallisesti suunsa kiinni, mutta puhuivat asiasta
omassa joukossaan sitä useammin. Monet – muiden muassa pappilan renki Matti
Heikinpoika – tiesivät, että lapsen oikea isä oli joku monista pappilassa usein vierailleista venäläisistä. Todennäköisimpinä vaihtoehtoina pidettiin erästä vänrikkiä
tai sihteerin Karl-nimistä renkiä, joiden oli nähty pistäytyvän Margaretan kamarissa ja Margaretan kanssa saunassa tuon tuosta ja jotka olivat julkisesti uhkailleet
noutavansa Margaretan luokseen.592
Legaalista menettelyä tehostettiin oikeudessa, missä tuomarit ja lautamiehet
käskivät naisten puhua totta ”Herran nimessä” tai ”Jumalan kasvojen edessä”. Näin
tutkittavan lausunto pyhitettiin, jolloin valehtelu muuttui erittäin raskauttavaksi
Jumalan rangaistavissa olevaksi synniksi. Vaatimus oli tehokas, milloin syytettynä
tai tutkittavana oli nainen. Moni sellainen, joka oli ensin väittänyt tulleensa raiska-

589 Leskivaimo Liisa Samulintytär Nauskan kertomus. Kesä- ja syyskäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–
28.6.1720 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
590 Esimerkiksi Turun hiippakunnan synodaalikokous 15.–17.1.1720 (Leinberg V, s. 142–143)
591 Esimerkiksi Jämsässä Alhon talossa 1720 sotilaan leski Marja Prusintytär tunnusti pienokaisen
isäksi edellissyksynä talossa käyneen postirakuunan. Tunnustuksen vastaanottivat Alhon emäntä
ja muu naisväki. Kastettujen luettelot Jämsä 1.4.1720.
592 Kesäkäräjät Ulvila ja Merikarvia 28.6.–1.7.1725 (mm54: 630–635, KA); Thomas Kellander kuoli
vielä samana vuonna. Jokipii (toim.) 1954, s. 124.
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tuksi, tuli vaatimuksen esittämisen jälkeen toisiin aatoksiin ja tunnusti, että lapsen
isä oli todellisuudessa joku oman kylän miehistä.593 Toisaalta Keski-Pohjanmaan
raiskausoikeudenkäynneissä vuosina 1718 ja 1719 turvauduttiin erikoiseen käytäntöön. Koska todistajia raiskauksille oli harvemmin ja koska kaikki tiesivät sadoista
raiskauksista, todistajien puutteessa julistettiin yleensä tuomio, joka vapautti naisen maalliselta rangaistukselta mutta siirsi hänet edellisen perusteella Jumalan tuomiovaltaan.594
Miehitysvallan aikana hengellinen esivalta julkisesti vaati vanhempia huolehtimaan lapsistaan ja tyttäristään sekä isännät piioistaan, etteivät nämä syyllistyisi
vieraan väen kanssa synteihin ja häpeään.595 Väki seurasi muutoinkin elämänmenoa ja nuorten naisten sekä venäläisten sotilaiden välistä kanssakäymistä. Tenholassa talvella 1715 luutnantin palvelijakseen pakottama nuori nainen oli alituisen
silmälläpidon alaisena. Häntä tavanneet tekivät havaintoja ja koettivat löytää
merkkejä siitä, että nainen oli syyllistynyt siveettömyyteen venäläisten kanssa.
Naisväki, jolle siveellisyyden valvonta lähimmin kuului ja joka oli enemmän tekemisissä mainitun naisen kanssa, tiesi, että naisella ja luutnantilla oli erilliset vuoteet. Silti joku oli nähnyt, kun pukeissa ollut piika oli kaatanut kylmää vettä alastoman luutnantin päälle, toinen oli nähnyt naisen loikoilemassa luutnantin vuoteella tämän ollessa ulkona talosta ja kolmas oli pannut merkille, kun luutnantti ja
nainen olivat istuneet vierekkäinen sängyn reunalla. Näitä kummempia merkkejä
ei tarvittu, kun naista alettiin pitää maineensa menettäneenä kevytmielisenä ja siten todennäköisesti haureellisenakin.596
Havainnot johtivat ensin talouden sisällä varoitteluun, sitten julkiseen leimaamiseen ja rahvaanomaisiin sanktioihin. Kerimäellä Tynkkyset moittivat muuatta
naista, jonka talouteen majoittunut vahtimestari oli pakottanut palvelijakseen vieden erilleen talon muusta väestä ja sittemmin Pietari Silvennoinen oli nähnyt
makaamassa venäläisen vahtimestarin vuoteella. Väki – naiset ja miehet – puhuivat
varoittavasti tälle syntien vaaroista.597 Rantasalmella kylän väki kävi varoittelemassa venäläisen korpraalin kupeella liikkunutta naista.598 Prosessi eteni joutuisasti.
Yhden varman havainnon jälkeen naapurit kuulivat tapahtuneesta ja julki tuotua
epäilyä alettiin pitää totuutena, jolloin naisen maine oli mennyttä. Näin kävi Ruskossa, missä pian havainnon jälkeen koko kylän väki tiesi kylään 1715 pohjoisesta
saapuneen Elisa Matintyttären sopimattomasta suhteesta krenatööri Hatakiniin ja
leimasi tämän kevytmieliseksi.599
Puheessa ja käsityskyvyssä vahvistuivat kielteiset näkemykset. Kemiön Skogbyssä kyläläiset katsoivat, että sikäläinen Maria Eriksdotter oli liian ajattelematon liikkuessaan venäläisten kanssa. Sopimattomana yhteydenpitona pidettiin sitä, että

593 Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Taivassalo 25.9.1719 (kk33: 117–118, KA). Vertaa Roper 1991, s. 85.
594 Erityisesti ylimääräiset käräjät Kokkola ja Kälviä 30.1.–3.2.1718 ja raastuvanoikeus Kokkola
4.2.1718 (C1a1, VMA).
595 Rovastintarkastus Kurikka 8.1.1721 (Lempiäinen 1973, s. 89).
596 Kesäkäräjät Tenhola ja Kisko 23.–24.5.1722 (ll30: 779–781, KA), talvikäräjät Tenhola ja Kiskoa
12.2.1723 (ll31: 178–179, KA).
597 Kesäkäräjät Kerimäki 11.–13.7.1722 (oo25: 393, 395–396, KA).
598 Kesäkäräjät Rantasalmi 6.–17.6.1722 (oo25: 377–380, KA).
599 Talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722 (kk34: 8, KA).
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hän oli kerran mennyt ilman muiden kyläläisten läsnäoloa saunaan kylvettämään
Skogbyhyn majoittunutta sotilasta. Tällaisesta seurasi epäluuloa, jolloin kyläläiset
yrittivät saada Marian kiinni itse teosta. Miltei varmana merkkinä siveettömästä
kanssakäymisestä pidettiin verraten vähäpätöiseltä vaikuttavaa tapausta. Kerran
sotilas oli määrännyt Marian viemään kengät naapuritaloon. Marian poistuttua sotilas seurasi perässä paitahihasillaan. Emäntä päätteli, että häpeällistä oli tapahtunut, koska Maria viipyi matkallaan hämmästyttävän pitkään – peräti puoli tuntia.
Kun Maria palasi, emäntä katsoi velvollisuudekseen tiedustella, miksi Maria oli viipynyt niin pitkään, ja sai mielestään epäilykset vahvistaneen vastauksen, sillä nainen oli vastannut ylimielisesti niskojaan nakellen: ”En tiedä.” Emäntä arveli kalikan
osuneen kohteeseen, koska piika loukkaantui ja älähti.600
Tavallisin kansanomainen rankaisun muoto oli siveettömyyteen syyllistyneen
syrjäyttäminen yhteisöllisen elämän ulkopuolelle.601 Mynämäen Nihattulassa venäläisten piiaksi pakotetun naisen oli nähty saavan rahaa sotilaalta. Tätä ei suinkaan pidetty työstä ansaittuna palkkana vaan raha ymmärrettiin olevan korvaus
luvattomasta sukupuolisuhteesta. Koska nainen oli pakotettu asumaan venäläisten
hallitsemaan aittaan, eivät kyläläiset päässeet muunlaisia todisteita oletetusta haureudesta löytämään. Mutta merkki oli riittävä. Tapahtuman jälkeen kyläläiset kappalaisen johdolla syvästi halveksivat ja karsastivat saastaiseksi mieltämäänsä naista.602 Erinomaisen selvästi venäläisten kanssa tekemisissä olleisiin naisiin purettu
yhteisöllinen katkeruus ja viha näkyivät siinä, että ensimmäisestä ja toisesta vainosta selvinneellä Etelä-Pohjanmaalla tällaisten naisten eläminen kävi jotakuinkin
mahdottomaksi. Ilmajoen Latvalopissa asunut sotamiehen leski Marketta Heikintytär eli seurakuntalaisten mielestä kunniallisesti ja siivosti miehensä kuolemasta
Riikassa 1709 aina venäläisten tuloon syksyllä 1714 saakka. Tuolloin hän kuitenkin
antautui näille vapaaehtoisesti ja sai pojan, jonka pappi risti merkityksellisesti ja
valitun kansan vihollisen mukaan Moabiksi ja joka kainalossaan Marketan oli lähdettävä etsimään elatusta Turun läänistä. Nainen oli sanktioitu äpäräänsä myöten.603

Kansanomainen sukupuolimoraali
Hairahtuneiden tai sellaiseksi epäiltyjen syrjäyttäminen seurakunnasta kävi helposti ja nopeasti, mutta palaaminen takaisin kirkon yhteyteen osoittautui mutkikkaammaksi. Epäilty ajettiin ulos kirkosta näyttävästi ripittäen ja korvalle lyöden,
mutta paluu edellytti sekä oikeudenkäynnin tuomiota että varsinkin pappien mukaan ehdotonta alistumista hengellisen esivallan edustajille: Jumalan sanaa oli noudatettava nuhteettomasti ja pappien sanaa oli seurattava nöyrästi ja kuuliaisesti.
Hairahtuneet tavattiin hakata nöyriksi, joten pappien käyttämä väkivalta ja uhkailu aiheuttivat sen, että naiset pysyttelivät poissa jumalanpalveluksista vuosikausia.604
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Ylimääräiset käräjät Kemiö 15.–16.9.1719 (kk33: 127–128, KA).
Esimerkiksi Frykman 1977.
Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 35, KA).
Syyskäräjät Ilmajoki 5.9.1722 (ss36: 487–489, KA), talvikäräjät Ilmajoki 23.1.1723 (ss37: 861, KA).
Kesäkäräjät Ulvila, Pori ja Merikarvia 1.–2.6.1720 (mm50: 36, KA).
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Oikeudessa virallisina kantajina esiintyneet ryssänviskaalit puhuivat myös erittäin jyrkästi lutkia vastaan ja tekivät arvioita näiden elämäntavasta: Kokkolassa
1718 kaupunginvouti Lars Persson ja raatimies Hoffrén katsoivat, että kahden sotilaille ruokaa laittaneen ja pyykkiä pesseen naisen elämäntapa oli paitsi kiusallinen
myös uhkarohkea. He pilasivat kaupunkiyhteisön mainetta.605
Aviottoman sukupuolisuuden ja huoruuden syntiin vetoaminen oli sattunut rahvaaseen hyvin siksi, että kyseessä olivat konkreettiset ja lainvastaiset rikokset ja kansan enemmistön tuomitsemat tavat. Pahimmat hävitykset, rosvoaminen ja riistäminen olivat – lukuun ottamatta väärien valojen vannomista, vihaamista ja kateutta –
vieneet ihmisiltä tyystin mahdollisuuden syntien harjoittamiseen: ei ollut millä mässäillä, mitä ahnehtia tai millä ylpeillä. Niinpä vainolaisen väkivallasta kärsinyt rahvas
etsi näkyvää syytä Jumalan tuomion jatkumiseen. Tuskin kukaan muu tuntui yhtä
epäilyttävältä kuin sellainen, jonka vihollinen oli ottanut vangiksi, joka oli viety
yhteisön näköpiirin ulkopuolelle ja joka oli selvinnyt ehjin nahoin murhaavilta
käsiltä. Tämän oli täytynyt tehdä jotain, mistä ahne vainolainen hänet palkitsi sillä,
että ei tappanut tai kiduttanut puolikuoliaaksi. Ainoina mahdollisina vaihtoehtoina pidettiin joko sitä, että tuo ihminen oli ilmiantaja tai että hän oli antautunut
ryssille. Ilmiantamista ei kuitenkaan katsottu yhtä karsaasti, koska kaikki tiesivät,
että vainolainen käytti julmia keinoja tietoja onkiessaan. Sen sijaan kyläyhteisöissä,
joissa vanhastaan oli kontrolloitu sukupuolista kanssakäymistä, joissa suhtauduttiin aviottomaan sukupuolisuuteen kielteisesti ja joissa arveltiin lihallisiin synteihin
syyllistyneiden nuorten naisten pitkittävän vainoa, leimattiin hairahtuneet välittömästi huonomaineisiksi hylkiöiksi. Salavuoteus- ja huoruusoikeudenkäynnit lähtivät
liikkeelle juoruista, ja tämänkaltaisten juorujen määrä lisääntyi vihan vuosina entisestään. Tyypillisesti kansa liitti huonomaineisista naisista keskustellessaan puheeseen hengellisen ja maallisen esivallan käyttämiä käsitteitä, kuten kevytmielisyyttä,
joka laajeni käsittämään paitsi luvattomat sukupuolisuhteet myös sellaiseen jollain
tavoin viittaavat tapahtumat.606 Maltillisimmillaankin venäläisten kanssa suhteisiin
ryhtyneiden naisten omaiset purkivat mieltä naapureilleen puhuessaan ajattelemattomuudesta. Sitten sanamuodot jyrkkenivät. Esimerkiksi muuan sotilaan äiti, joka arveli miniänsä ryhtyneen aliupseerin jalkavaimoksi, kertoi kylällä, että ”meidän Vappu
on hullulla tiellä. Hän makaa venäläisen kanssa.”607 Vaasassa piikana ollutta nuorta
naista talon väki varoitteli olemasta ”liian ystävällinen” venäläisille.608
Tyypillisesti juorut lähtivät liikkeelle siinä vaiheessa, kun seutukunta oli toipumassa pahimmasta hävityksestä. Laitilassa, jota venäläiset joukot olivat rosvonneet
loppuvuoden 1713 ja mistä joukot olivat marssineet hävittämään Etelä-Pohjanmaata, kiersi jo talvella 1714 huhu, jonka mukaan muuan nuori nainen oli ollut
sukupuolisessa kanssakäymisessä venäläisen kanssa. Juoru kiiri myös kappalaisen
korviin, ja Per Boelius sulki naisen seurakunnan ulkopuolelle siksi, kunnes puheiden alkuperä oli selvitetty. Tässä tapauksessa epäilyille oli aihetta,609 mutta sen si-
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Raastuvanoikeus Kokkola 4.2.1718 (C1a1: 17, VMA).
Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 315, KA).
Kesäkäräjät Kokemäki ja Harjavalta 11.–12.7.1721 (mm50: 65–67, KA).
Raastuvanoikeus Vaasa 17.3.1722 (v21: 31–32, KA).
Talvikäräjät Laitila ja Pyhämaa 5.–9.2.1722 (mm51: 234–237, KA).
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jaan ensimmäisestä ja toisesta väkivallan aallosta tokenevalla Etelä-Pohjanmaalla
ihmiset kohdistivat juorunsa aivan syyttömiin. Siellä muun muassa isokyröläisen
Israel Heikinpojan talon väki puhui perättömiä eräästä naisesta, että tämä oli ryhtynyt ryssien kumppaniksi omasta halustaan. Vaikka silminnäkijöitä tai todisteita
puheille ei ollut, naisen maine tahrautui juorujen takia.610 Israel Heikinpojan taloudessa miehet olivat kovaäänisimpiä juoruilijoita, hyökkäsivät avoimesti naisparkaa kohtaan ja ottivat kantaakseen moraalinvartijan tehtävät, jotka ennestään katsottiin kuuluvan luontevammin ennemmin naisten huoliin.611
Toinen jokseenkin yhtä tyypillinen tapaus oli sellainen, jossa pitäjästä poistunutta, mahdollisesti vankeudessa tai kenttäorjuudessa ollutta naista väistämättä pidettiin haureellisena. Huhuille ja juoruille ominaisesti naista koskevat kertomukset
paisuivat mahdottomiksi tarinoiksi ja niiden todistusvoimaa lisättiin siten, että oli
mukamas kuultu jonkun toisen nimettömän henkilön todistus asiasta. Ja tämä
henkilö oli yleensä kuullut asiasta silminnäkijältä (vrt. urbaanit legendat). Vihtiläinen piika Kaarina Matintytär jäi venäläisten vangiksi yhdessä monen muun uusmaalaisen kanssa syksyllä 1713. Kaarina oli sittemmin kuljetettu Poriin, missä hänet oli vapautettu. Kaarina ei kuitenkaan palannut takaisin Vihtiin, vaan pestautui
porilaisen porvarin piiaksi kahden vuoden ajaksi ja sen jälkeen vuodeksi turkulaiselle porvarille. Kolmen vuoden kuluttua hän palasi takaisin läntiselle Uudellemaalle, mutta nyttemmin suoraan äitinsä luokse Espooseen. Kolme vuotta poissa
yhteisön kontrollista merkitsivät lähes väistämättä sitä, että kylänväki alkoi puida
Kaarinan asioita tältä suuremmin asioiden oikeaa kulkua kyselemättä. Pian naapuritalon emäntä tiesi kertoa varman totuuden Kaarinan seikkailuista. Hän oli
kuullut eräältä kirkkonummelaiselta vanhalta piialta, että Kaarina oli saanut Porissa aviottoman lapsen, jonka Kaarina oli myös jättänyt Poriin muuttaessaan edelleen Turkuun. Vanha piika oli kuullut tästä eräältä rengiltä, joka oli jäänyt myös
syksyllä 1713 venäläisten vangiksi ja joka oli samaten viety Poriin.612
Menettelyllä saattoi olla tarkoituksenmukainen syy. Nimittäin oikeusistuinten
toiminnan lamaantuessa rahvas otti haltuunsa oikeudenkäytön ja sovelsi siinä tapakulttuuriaan. Sanktioidessaan eli rangaistessaan kevytmielistä naista kyläyhteisö
turvautui epäviralliseen normiin, joka vastasi laillista normia. Hengellisen esivallan
sanktiona tunnettiin tapa erottaa rikollinen seurakuntayhteydestä. Rahvas vastasi
tähän tapaan ottamalla käyttöönsä vanhakantaisen, talonpoikaisen sukuyhteiskunnan järjestykseen kuuluvan tavan. Kyläyhteisö sulki rikollisen yhteisöelämän ulkopuolelle tai ainakin työnsi hänet yhteiselämän alimmalle portaalle pilaantuneiden
ja hylkiöiden ryhmään, jonka katsottiin saastuttavan eli pilaavan ympäristöään.613
Pilaantuneeksi leimaaminen teki tehtävänsä, kuten Israel Heikinpojan väen toimista kävi ilmi. Tällaisen huonomaineisen naisen olemassaolosta ja henkilöstä täytyi
kertoa kaikille.614

610 Syyskäräjät Isokyrö 27.11.1721 (ss35: 253, KA).
611 Katso Frykman 1977, s. 129–130; Gowing 1993, s. 1–2; Roper 1994, s. 61–62; Aalto 1996, s. 19.
612 Syyskäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 9.–13.10.1722 (ll30, KA), kesäkäräjät Espoo, Kortjärvi ja
Enäjärvi 20.–24.5.1723 (ll31, KA).
613 Esimerkiksi Douglas 1979, s. 53–58, 244–247.
614 Esimerkiksi talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722 (kk34: 8, KA).
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Kontrollivelvollisuuden omaksuneena talonpoikaisto oli usein aloitteentekijänä,
kun nainen piti sulkea häpeällisenä ja syntisenä seurakunnan ulkopuolelle. Talvella
1715 Rymättylässä kyläläiset kävivät joukolla valittamassa kyläänsä pilaavasta naisesta. Valaskalliolainen ratsumiehen leski Pirkko Pertuntytär makasi kylään määrätyn vahtikasakka Ivanin sängyssä aina, kun mies vahtivuoroiltaan jouti. Muulloin
hän nukkui muiden kylän naisten kanssa. Pirkko oli ryhtynyt syntiseen suhteeseen
siitäkin huolimatta, että talollisen leski häntä nuhteli ja moitti useasti. Kun moitteet eivät vaikuttaneet, muut naiset kävivät joukolla kielimässä kylähuorastaan
Mietoisten kappalaiselle.615 Ilmajoella isäntä haukkui piikaansa huoraksi ja löi kirveen hamarapuolelle, koska piika oli laittanut taloon majoittuneille venäläisille
ruokaa. Solvaajalta ja pahoinpitelijältä unohtui, että hän itse oli nimenomaan piikansa tuohon työhön käskenyt.616 Toisaalta on niin, että kontrolli ylläpiti turvaa.
Ihmisten näköpiirin tapahtumat olivat julkisia, eikä toisten nähden luvattomuuksiin ryhdytty. Kun nainen eli pakosta sotilaiden keskellä sotilaiden miehittämässä
talossa, jonne muita ei päästetty, nainen oli täysin turvaton puheiden ja epäilyjen
suhteen. Kiristyessään naisviha taipui sellaiseksi, että nainen oli syyllinen ennen
kuin muuta todistettiin. Harva uskoi venäläisten yhteisöstä riistämien ja palkollisinaan pitämien naisten puheisiin, mikäli nämä väittivät eläneensä sotilaiden joukossa vuosikausia täysin siveellisesti. Kalajoelta Kokkolaan piiaksi siepattua naista
eivät mehtäkyläläiset – etenkään naiset – alkuunkaan uskoneet.617
Niinpä – toisin kuin tavallisesti – oikeudenkäynneissä muukalaisiin sekaantuneiden naisten isät toimivat kirkon velvoittamina kantajina ja ilmiantajina. Esimerkiksi Ilmajoella talollinen Heikki Kreunpoika Hoiska antoi ilmi tyttärensä Maria
siitä, että tämä oli ollut kevättalvella 1721 taloon majoittuneen rakuuna Kuisman
kanssa ja saanut sittemmin lapsen.618 Vähässäkyrössä Heikki Laurila antoi talonväelleen tehtäväksi vahtia piikaansa Marja Tuomaantytärtä, joka vaikutti olevan
liian likeinen talossa majaansa pitäneen pyövelin kanssa. Marja tosin suuttui kohtuuttomina pitämistään epäilyistä ja kävi valittamassa asiasta pappilassa eversti
Jusupoville ja saattoi siten isäntänsä hengen vaaraan. Golitsynin antamien julistusten naisia väheksyvä, sukupuolisuhteet kieltävä ja ylipäätään kielteinen sävy, kontrollin kiristyminen ja rahvaan asenteen tiukentuminen säikäyttivät samassa pitäjässä asuneen naisen, joka oli mennyt joulukuussa kihloihin venäläisen tulkin
kanssa. Hän koetti salata asian, mutta ei sittemmin onnistunut.619
Hengellisen esivallan ehdottoman auktoriteetin merkitys näkyi siinäkin, miten
pappien puhuteltavina olleisiin naisiin suhtauduttiin. Milloin joku nuori nainen
kutsuttiin papin yksityisesti kuultavaksi tai milloin hän kävi ennen jumalanpalvelusta ripitettävänä, mahdollisuus huhujen ja perättömien juorujen syntymiselle
paisui melkoiseksi. Kalannin kappalainen Thomas Salenius oli kuullut pitäjäläisiltä, että Kallelan kartanossa piikonut Anna Simontytär oli vaarassa joutua pahoille
teille. Hän kutsui naisen puhutteluun, ja kun väki näki Annan seisovan papin nuh-
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Talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 19.–22.3.1722 (kk35a: 113–114, KA).
Talvikäräjät Ilmajoki 3.2.1722 (ss36: 108–109, KA).
Talvikäräjät Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 302–303, KA).
Syyskäräjät Ilmajoki 20.11.1721 (ss35: 169–170, KA); Rinta-Tassi 1980, s. 278.
Syyskäräjät Vähäkyrö 8.12.1721 (ss35: 294–300, KA).
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deltavana ja ojennettavana, se päätteli välittömästi, että Anna oli syyllistynyt johonkin pahaan syntiin ja kohta väki tiesi vielä kertoa millaisiin synteihin.620 Kieroutunut ja vainoharhainen suhtautuminen naisiin johti Laihialla siihen, että levottomia puhuvaksi tiedetyn naisen statuksen omanneen naisen perättömät puheet otettiin täydestä todesta. Hän oli puhunut julkisesti, että Jaakko Kahrin Marja-vaimo olisi ollut ryssien kanssa.621
Venäläisten kanssa tekemisissä ollut nainen miellettiin konkreettiseksi yhteisölliseksi uhaksi. Uhka kohdistui etenkin naineeseen naisväkeen,622 sillä laittomaan
sukupuolisuhteeseen ryhtyneen arveltiin väistämättä uudistavan tekonsa. Nainut
naisväki ymmärsi uhan merkittäväksi, sillä lutkien uskottiin houkuttelevan kunniallisia aviomiehiä huoruuden syntiin. Kokemäellä venäläiselle kauppiaalle syksyllä 1718 lapsen laittanut Anita Heikintytär istui tuvassa erään talollismiehen vieressä. Kun emäntä astui sisään ja näki kaksikon vierekkäin, hän raivostui silmittömästi, löi naista kahdesti korvalle ja huusi: ”Miksi istut täällä mieheni tykönä sinä
senkin aasi!”623 Sitä vaikeampi oli hyväksyä ryssänlutkia miesten joukossa: ryssien
pilaama nainen miellettiin pahemmin saastuneeksi kuin suomalaisen miehen
kanssa aviotonta sukupuolisuutta harjoittanut nainen. Isonkyrön Hevonkoskella
avioliitto kariutui 1716 perättömään huhuun. Sulhanen oli kuullut, että eräs kylän
nuorista naisista oli ollut tekemisissä öisin venäläisten kanssa.624 Samankaltaisen
perättömän huhun takia vuonna 1718 vöyriläinen rättäri Erkki Boi luopui kihlauksesta leskivaimo Elisa Matintyttäreen.625
Vehmaan pitäjässä talollinen Juho Antinpoika oli kihlannut piikansa Anna Laurintyttären, ja pariskunta oli viettänyt usein yhdyselämää. Annalle joulukuussa
1718 siunaantunut lapsi ei kuitenkaan Juhoa miellyttänyt. Hän näet oli kuullut pitäjässä majailleen ja myllärin tehtäviä hoitaneen sotilas Artonin tienneen ennen
muita kyläläisiä, että kylässä oli nainen, joka odotti aviotonta lasta. Kun Annan raskaus huomattiin, katseet kääntyivät tietysti häneen semminkin, kun Anna oli ollut
saman vuoden alkupuolelle komennuksella venäläisten sotilaiden mukana. Koska
asia hirvitti Juhoa, hän matkusti Tukholmaan keskustelemaan pakolaispastorin
kanssa, joka opasti, että Anna piti välittömästi sulkea seurakunnan ulkopuolelle.
Samaan aikaan Arton selvensi tietojaan: ”Panen kaulani pantiksi, ettei Juho ole lasta laittanut vaan ryssät. Ne olivat Potilaan majoittuneet ryssät, jotka hänet pilasivat.” Puheiden todistajaksi ryhtyi myös venäläisten tulkki Mikael Ihannuksenpoika, joka toisti saman kuin Arton.626 Venäläisetkin todistivat, että sukupuolisesti
koskettu nainen oli kerrassaan pilattu.

620 Kesäkäräjät Kalanti 31.5.–2.6.1722 (mm51: 888–890, KA).
621 Syyskäräjät Laihia 18.12.1721 (ss35: 333–334, KA).
622 Frykman 1977, s. 17, 36–37. Sen sijaan isännät saattoivat jopa maanitella piikojaan upseereiden
jalkavaimoiksi koettaessaan saavuttaa siten etuja taloudelleen. Katso Rinta-Tassi 1980, s. 279.
Ylistarossa kauhisteltiin sitä, että Matti Krapu oli lähettänyt peräti oman tyttärensä venäläisten
prostituoiduksi. Rovastintarkastus Ylistaro 17.1.1719 (Lempiäinen 1973, s. 148).
623 Kesäkäräjät Kokemäki 18.7.1719 (mm50: 32, KA).
624 Talvikäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 126–129, KA).
625 Talvikäräjät Vähäkyrö 8.1.1721 (ss35: 286–287, KA).
626 Talvikäräjät Vehmaa ja Lokalahti 20.–23.3.1723 (mm52: 379–381, KA).
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Ryssänlutka oli pilattu, kelvoton ja saastainen olento, ja lutkan leima liimautui
naiseen tiukasti. Vaikka laki määräsi, että oikeustoimella eli rangaistusten kärsimisellä rikollisen maine oli puhdistettu, todellisuus oli perin toisenlainen. Sukupuolilainsäädäntöä vastaan rikkonut ei leimastaan eli lutkan statuksesta päässyt
irti. Päinvastoin esivalta suorastaan ohjasi lainvastaisesti siihen, että leima oli ikuinen. Esimerkiksi Pirkkalassa pappi merkitsi suomalaiselle miehelle aviottoman
lapsen laittaneen naisen yhteisölliseksi asemaksi ryssänhuora, koska hän oli aikaisemmin tehnyt aviottoman lapsen venäläiselle.627 Leiman pysyvyyttä kuvasti hyvin
se, että jotkut naiset joutuivat peräämään oikeudelta vahvistusta sille, että rikos oli
sovitettu ja nuhteettomuus siten palautettu. Kallisen Marja Erkintytär kärsi Kokkolan ja Kälviän käräjien jälkeen vuonna 1718 asianmukaisen rangaistuksen salavuoteudesta venäläisen sotilaan kanssa, mutta pahoja puheita ja pilkkaamista se ei
lopettanut.628
Pilallisena ja kelvottomana tällainen nainen pilasi myös talon maineen. Tavallista olikin, että lutka ajettiin pois pilaamasta ja tuottamasta häpeää lähiyhteisön jäsenille. Liedon Halisissa isäntä potkaisi 1717 piikansa pellolle heti, kun hänelle selvisi, että tällä oli ollut suhde venäläiseen.629 Ikaalisissa pitäjäläiset juorusivat itsepintaisesti, että Ilmajoelta sinne kulkeutunut Marjatta Kokkonen oli saamassa aviottoman lapsen pitäjän apupapille. Apupappi Israel Haartmanin vaimo Maria Solinia ajoi Marjatan heti tiehensä ja käski etsiä itselleen huoneen Keturin kappalaisen (Johannes Rothovius) tai lukkarin talosta. Häätämistä ei estänyt Marjatan selitys, että lapsen isä oli muuan venäläisen kornetin monista rengeistä, jotka majailivat Marjatan kanssa samassa pappilan väentuvassa.630
Leimattu nainen ei saanut helposti töitä. Hän kantoi mukanaan huonoa mainetta, joka oli vaarassa saastuttaa pestipaikan. Tavallista oli, että ryssänlutkan
leimalla varustetut naiset elättivät itsensä kerjuulla. Etelä-Pohjanmaalle pohjoisesta
tullut Pirkko Tuomaantytär tosin tuomittiin Vaasassa monien venäläisille synnyttämiensä lapsien tähden, mutta tuomio ei Pirkkoa puhdistanut tai auttanut muutoin
kuin siten, että hän sai osallistua kirkonmenoihin. Irtolaisena pitäjiä vuosikausia
kiertäneelle naiselle siitä oli vähemmän iloa.631 Mikäli rangaistuksensa kärsinyt
ryssänlutka onnistui saamaan pestin, häntä kohdeltiin huonosti kunniattomalle
eläjälle sopivalla tavalla.632
Suojeleva ryhmä eli isät nousivat keskeiseen asemaan oikeusistunnoissa, mikäli
todella joku nuori nainen ja tämän perheen maine haluttiin puhdistaa. Kruunupyyssä helmikuussa 1719 oikeuteen saapui isä puhdistamaan kuusitoistavuotiaan
tyttärensä mainetta ja kunniaa, koska venäläiset olivat hänet raiskaamalla pilanneet
ja koska hän siten oli menettänyt seurakunnalliset oikeutensakin. Lautakunta
puolsi isän toivetta ja korosti sitä, että maineen puhdistamiseen Ruotsin lakikin
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Kastettujen luettelo Pirkkala 15.9.1717.
Syyskäräjät Kokkola ja Kälviä 5.9.1722 (rr54: 672–676, KA).
Talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1720 (kk34: 65–66, KA).
Talvikäräjät Hämeenkyrö ja Ikaalinen 6.3.1722 (nn31: 134–136, KA). Isäksi merkittiin lopulta
kornetin renki Ivan ja vastasyntynyt ristittiin isänsä mukaan Iivanaksi. Kastettujen luettelot
Ikaalinen 3./6.12.1721.
631 Kesä- ja syyskäräjät Vähäkyrö 24.9.1722 (ss36: 674, KA).
632 Kesäkäräjät Kokemäki 18.7.1719 (mm50: 32, KA).
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velvoitti. Päätöksessään tuomari Ross tähdensi sitä, että tytön maine ja kunnia oli
tällä oikeustoimella puhdistettu.633

Lutkan kierre ja kurimus
Vääjäämätön ja alati syvenevä kurjuuden kurimus nielaisi muita useammin aikaisemmin huonomaineiseksi tunnetun, miehensä menettäneen, venäläisten matkaan
joutuneen tai raiskattuna maineensa menettäneen naisen. Perin kielteinen asenne
johti jopa siihen, että naiset saattoivat kuolemanrangaistuksen uhalla salata raskautensa. He tosin valittelivat julkisesti ja vihjaavasti kurjaa kohtaloaan mainitsematta varsinaista syytä.634 Tällainen oli kuitenkin verraten harvinaista.
Siuntiolainen leskivaimo Karin Andersdotter oli hankkinut huonomaineisen
naisen leiman heti pakolaisajan jälkeen 1713, kun hän oli laittanut lapsen krouvari
Johan Bergille. Krouvari Berg ei naista elätikseen ottanut eikä häntä huolinut vaivoikseen kukaan muukaan kyläläinen, joten Karinin oli etsittävä ruokkijaa venäläisten joukosta.635 Levottomaksi ja rauhattomaksi tunnettiin seinäjokinen Maila
Nuutintytär, joka elätti itsensä Etelä-Pohjanmaalla näpistelemällä ja venäläisten sotilaiden kumppanina.636 Toisenlainen tyypillinen viettävälle tielle ajautunut nainen
oli Lehtisten kartanon torppaan yksin jäänyt Vappu Mikontytär. Hänen aviomiehensä oli seurannut emäntää, Kristina Enskiöldiä vuonna 1713 Ruotsiin. Elättäjää
tai holhoojaa ei löytynyt, joten sellainen täytyi etsiä Lehtisissä vaikuttaneista venäläisistä. Vastaavasti rymättyläläinen Sohvi Yrjöntytär menetti miehensä ja ylläpitäjänsä, kun tämä komennettiin 1710 Karlskronaan.637
Naisella, joka lyöttäytyi venäläisten joukkoon vapaaehtoisesti tai kulkeutui Turkuun, ei paluuta kotisijoilleen ollut – eikä ollut sellaisellakaan, joka oli pakotettu
venäläisten mukaan.638 Tällaisessa tilanteessa oli tehtävä pysyviä ratkaisuja, jotka
yllättivät suomalaisen rahvaan. Esimerkiksi Iin Pirttitörmästä ihmisrosvouksen uhriksi 1715 sattunut talollisvaimo Liisa Jakku tunnusti tilanteen ja lupautui jo seuraavana vuonna kapteenin vaimoksi. Kihlautuminen oli tuonut merkittäviä etuja,
vaurautta ja statusta.639 Mikäli nainen palasi, hän kantoi niin vahvaa huonomaineisuuden leimaa, että miltei ainoan elämisen ja olemisen mahdollisuuden tarjosivat paikkakunnalle asettuneet sotilaat. Liedosta Turkuun 1714 lähtenyt Liisa Matintytär palasi kotiseudulleen venäläiselle kapteenille laitetun lapsen kanssa. Sala-

633 Ylimääräiset käräjät Kruunupyy 3.2.1719 (C2a1, VMA).
634 Ylimääräiset käräjät Lieto 2.8.1718, Mynämäki 22.9.1719 (kk33: 38–42, 107–111, KA); maaherra
Douglasin antama vahvistus tuomari Jacob Kallian tutkinnalle ja tuomiolle Nousiaisissa 6.7.1718
Liisa Nuutintyttären lapsenmurhajutussa, Turku 23.9.1718, Douglasin vahvistus Jacob Kallialle
Liedossa Kerttu Klemetintyttären lapsenmurhajutussa, Turku 24.11.1718, Douglas vouti
Leisteenille, Turku 6.5.1720 (7080: 117, 149, 402, KA).
635 Talvikäräjät Siuntio 19.3.1722 (ll30: 402–403, 409, KA).
636 Syyskäräjät Isokyrö 27.11.1721 (ss35: 273–277, KA).
637 Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722, Rymättylä ja Merimasku 19.–22.3.1722 (kk35a: 41,
92–93, KA).
638 Talvikäräjät Nousiainen, Raisio ja Masku 22.–30.1.1722 (kk34: 27, KA).
639 Talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi 3.3.1724 (rr56: 781–784, KA).
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vuoteuden hän uudisti 1720 Asovan rykmentin sotilaan kanssa.640 Venäläisen miehen kosketus – olipa mies koskettanut naista sitten luvallisesti tai väkivaltaisesti –
tuhosi naisen elämän pitkäksi ajaksi. Itse asiassa raiskaamisen jäljiltä nainen oli
niin saastunut, että yhteisöllinen elämä kaikkine epäluuloinen ja karsastuksineen
muuttui miltei mahdottomaksi. Niinpä ei suinkaan ollut harvinaista, että väkisin
maattu nainen ryhtyi myöhemmin vapaaehtoiseen suhteeseen raiskaajansa kanssa.641
Anna Matsdotter-niminen paraislainen nainen raiskattiin metsässä kevättalvella
1714. Tapahtuman jälkeen Anna häipyi Paraisilta valittamatta kenellekään tapauksesta, koska se sisälsi ”niin valtavan häpeän”. Lapsi syntyi joulukuussa ja nainen kirkotettiin niin, että hän pääsi ehtoolliselle. Inkoossa, minne Anna lapsineen asettui,
kirkkoherra Drysenius laski hänet ehtoolliselle kysymättä koskaan, ”kuka tai mistä
hän on”. Inkoossa nainen sai kumppanin renki Erik Petterssonista, joka tosin ei halunnut solmia avioliittoa Annan, aviottoman äidin kanssa.642 Konkreettista leimaa
kantoi paraislainen Anna Heikintytär. Hän makasi ensin kotipuolessaan talvella
1715 korpraali Mirovin kanssa joitakin kertoja, häipyi sitten häväistynä Turkuun,
missä solmi avioliiton puolalaisen upseerin Timofei Barissinin kanssa kesällä 1715.
Juuri ennen vihkimistä Prinkkalan ortodoksikirkossa pappi kastoi hänet ortodoksiksi ja pujotti kasteen merkkinä hänen kaulaansa ristin. Kun upseerille selvisi, että
Anna oli talvella maannut toisen kanssa, hän piiskasi Annan Turun linnassa venäläiseen tapaan (padoski), luopui naisesta, ryyppäsi tämän omaisuuden ja ajoi lopulta 1720 kokonaan pois talostaan. Tuolloin Anna palasi takaisin Paraisille ryssänristi kaulassaan ja eleli susiparina puolalaisen Frantzin kanssa rauhantekoon saakka.643
Peräti osuvasti leimautumisen luonnetta kuvasti Turun läänin rykmentin
rakuuna Erik Plaanin vaimon Kirsti Yrjänäntyttären kohtalo. Plaan oli komennettu
vuonna 1712 Ruotsin puolelle, ja palvellessaan kreivi Douglasin karjakkona Kirsti
laittoi lapsen saman karjakartanon tarkastajalle, esimiehelle ja korpraalille Maxina
Gurevitsille. Tästä hänet tuomittiin, vaikka Kirsti yritti vakuutella, että hänet oli raiskattu. Oikeus oli tuomiossaan varovainen, ja lautakuntakin miehen palattua esitti,
että nainen oli elellyt kunniallisesti paitsi tuota yhtä tapahtumaa. Lautakunta katsoi,
ettei nainen suinkaan ajautunut salavuoteuteen kevytmielisyyttään vaan siksi, että
venäläisen ylivallan vainolaiset olivat ”verisiä mieleltään ja teoiltaan”. Mutta käräjillä
legaalista menettelyä ja kovaa rangaistusta oli vaatinut erityisesti nimismiehen vaimo
Annika Mikontytär. Koska Kirsti ei ollut raiskauksesta puhunut mitään, koska huutoa ei kuultu ja koska hän ei ollut esittänyt repeytyneitä vaatteita, Annikan mielestä
Kirsti oli antautunut Maxinalle vapaaehtoisesti. Annika tosin tunnusti, että Kirsti
oli ollut ajoittain riidoissa Maxinan kanssa. Kun raskaus oli selvinnyt kyläläisille ja
asiasta Kirstiltä tiedusteltiin, Kirsti sanoi tulleensa raiskatuksi mutta oli myös todennut eräälle kyselijälle, että ”se, joka syö kerman, joutuu myös ryyppäämään
maidon.” Lausuma osoitti sen, miten hän oli alistunut kohtaloonsa.644

640 Talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 65, KA).
641 Talvikäräjät Hämeenkyrö ja Ikaalinen 6.–8.2.1722 (nn31: 134–136, KA), kesä- ja syyskäräjät
Ilmajoki 5.9.1722 (ss36: 487–489, KA).
642 Talvikäräjät Inkoo 22.–24.2.1725 (ll34: 303, KA).
643 Kesäkäräjät Parainen 18.–20.6.1723 (cc41: 610–611, KA).
644 Hovioikeus kuninkaalle, Turku 22.3.1722 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Turku 7, RA).
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Kerran hairahtuneet naiset alkoivat pilkkaamisen, parjaamisen, turvattomuuden ja syrjäytymisen sijasta etsiä turvaa venäläisten sotilaiden leireistä, majapaikoista ja syleistä. Nämä edustivat väkivaltoineen korkeinta valtaa, eikä heidän läsnä
ollessa tohdittu käyttäytyä aggressiivisesti naisia vastaan; sotajoukkojen perässä
paikasta toiseen kulkeneet naiset olivat vanhan esivallan saavuttamattomissa aina
rauhan tekoon saakka.645 Näin toimi muun muassa vaasalaisen Iisakki Simonpojan
vaimo Marja Heikintytär, joka liimautui venäläisten renkiin – mahdollisesti suomalaiseen pakkokastettuun – Ivaniin, jonka matkassa hän syksyllä 1716 kulkeutui
pois Pohjanmaalta, kun venäläinen sotaväki marssi pois seutukunnalta.646 Samalla
tavoin teki muuan lapualaisnainen,647 mutta sanoin tukalan tilanteessa ilmaisi uusikaarlepyyläinen, venäläisiin sekaantunut vaimoihminen. Kun miehitysjoukot saivat käskyn siirtyä Etelä-Pohjanmaalta, nainen kokosi tavaransa päätettyään seurata
näiden mukana. Lähtiessään hän julmisteli muille pitäjäläisille, että ”väki ainoastaan kadehti häntä”, koska hän oli päässyt kanssakäymiseen venäläisten kanssa.648
Naiset eivät voineet kumppaniaan valita, mikäli halusivat pysyä turvassa suomalaisten vihalta. Niinpä esimerkiksi euralainen lutka Liisa Kaapontytär laittoi venäläisten Suomessa olon aikana heikäläisille kaksi lasta.649
Se, että venäläiselle antautunut ja lapsen laittanut nainen antautui toisenkin
kerran ja vieläpä toiselle sotilaalle, oli tavallista. Raskaaksi tulemisen välillä oli useita vuosia, mikä osoitti, että nainen eli miehittäjän varassa.650 Asia on ymmärrettävissä siten, että lutkan oli lähdettävä kotiseudultaan ja kierrettävä joukko-osastojen
leiripaikasta toiseen.651 Tuota selvemmin lutkaksi leimatun kierteen syvyyteen viittasivat tapaukset, joissa naisen aviottomilla lapsilla oli kolme tai useampia isiä tai
joissa nainen tunnusti olleensa useiden eri venäläisten kanssa sukupuoliyhteydessä.652 Harvinaisempia olivat siuntiolainen leski Karin Andersdotter, seinäjokinen
Maila Nuutintytär ja vöyriläinen Anna. Karin tunnusti olleensa kuuden sotilaan

645 Esimerkiksi talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722, talvikäräjät Pöytyä, Yläne, Paattinen, Aura ja
Vahto 19.–22.2.1722 (kk34: 65–66, 133, KA), talvikäräjät Vöyri 1.3.1722, talvikäräjät Vähäkyrö
6.3.1722, kesä- ja syyskäräjät Mustasaari 8.10.1722 (ss36: 280–281, 295–296, 289–290, KA),
syyskäräjät Vähäkyrö 23.8.1723 (ss37: 512, KA), kämnerinoikeus Turku 5.5.1724 (z223: 206–207,
KA), talvikäräjät Vesilahti ja Lempäälä 9.–21.6.1722, talvikäräjät Kangasala, Kuhmalahti ja Pälkäne
16.–19.3.1722 (nn31: 8–9, 211, KA), kesäkäräjät Porvoo ja Mäntsälä 12.–14.6.1722 (bb32: 39, KA),
kesäkäräjät Kuopio 16.–21.6.1722 (oo25: 305–306, KA)
646 Talvikäräjät Vähäkyrö 26.2.1724 (ss38: 209, KA).
647 Talvikäräjät Lapua 10.9.1724 (ss38: 494–496, KA).
648 Syyskäräjät Uusikaarlepyy 10.10.1723 (ss38: 611, KA). Katso myös rovastintarkastus Janakkala ja
Hausjärvi 25.3.1719 (Lempiäinen 1973, s. 65).
649 Kesäkäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 16.–18.6.1724 (mm53: 476–478, KA).
650 Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722, talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 19.–22.3.1722
(kk35a: 29, 92–93, KA), talvikäräjät Nousiainen, Raisio ja Masku 22.–30.1.1722, talvikäräjät Lieto
ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 18–19, 27, 40, 65, 66, KA), talvikäräjät Vöyri 1.3.1722, talvikäräjät
Vähäkyrö 7.3.1722, kesä- ja syyskäräjät Mustasaari 8.10.1722 (ss36: 280–281, 295–296, 789–790,
KA).
651 Kämnerinoikeus Turku 3.7.1722 (z221: 139–140, KA).
652 Ylimääräiset Uusikaarlepyy ja Vöyri 5.3.1718 (c5a1, VMA), ylimääräiset käräjät Vöyri 12.–
13.3.1718 (c6a1, VMA), ylimääräiset käräjät Pietarsaaren ylinen osa 26.1.1719, Pietarsaaren alinen
osa 7.3.1719 (c4a1, VMA), talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 41, KA),
kämnerinoikeus Turku 3.7.1722 (z221: 139–140, KA), kesä- ja syyskäräjät Vähäkyrö 24.9.1722
(ss36: 684, KA).
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kanssa ja Maila kymmenen.653 Vöyriläinen Anna seurasi syksyllä 1714 venäläisten
perässä Kokkolaan, missä oli ainakin kolmen venäläisen kanssa. Sieltä hän kulkeutui kapteenin jalkavaimona Turkuun, mistä kapteeni vei hänet keväällä 1715 Hämeenlinnaan. Hämeenlinnassa hän oli sotajoukkojen yleisessä käytössä, kunnes
palasi takaisin Vöyriin. Täällä kukaan ei huolinut häntä töihin, joten hän ryhtyi
elättämään itseään näpistelemällä ja turvautui myös sotilaisiin ollen vähintään
kahden kasakan kanssa.654
Tilanne olikin kertakaikkisesti sellainen, että nainen, jolla oli avioton lapsi venäläisen sotilaan kanssa, jäi kotiseudullaan monesti vaille huoltajaa, isäntää ja
pestipaikkaa; ryssän pilaamana ja häpäisemänä hän tuskin kelpasi edes suomalaismiehen halujen kohteeksi.655 Ylläpitäjäksi oli etsittävä joku venäläinen upseeri, jolla oli oikeus ainakin yhteen suomalaiseen palvelijattareen, tai kuljeksittava irtolaisena venäläisten joukkojen ja leirien tuntumassa.656 Kyseessä oli kierre, josta ei
päässyt irti. Esimerkiksi turkulainen porvarin tytär Maria Matsdotter, joka venäläisten miehittäessä kaupungin asui vielä muiden naimattomien naisten tavoin
Ojalan talossa, löysi elättäjäkseen 1714 krenatöörirykmentin kersantti Andrei
Grigorin, jolle Maria laittoi seuraavan vuoden kuluessa kaksi lapsivuoteessa kuollutta lasta. Sittemmin kersantti jätti Marian. Tuolloin Marian oli etsittävä Andrein
tilalle elättäjäksi joku muu venäläinen sotilas, koska maineelta pilaantuneena hän
ei voinut palata Ojalaan. Ensin hän eli jonkin aikaa rakuunakorpraali Maksimin ja
sitten vielä provianttikirjuri Nikeforijn kanssa.657 Hämeenlinnaan muuttanut leskinainen Inkeri Yrjöntytär laittoi lapsen kahdelle eri rakuunalle, ensin Laurenti
Tsitoville ja sitten Andreoville.658

Naimattomien naisten vakoileminen, huorittelu
ja elatusvelvollisuuden kiistäminen
Isäntämiehet ottivat papiston valvontakehotukset kirjaimellisesti. Vahtimisessa
mentiin niin pitkälle, että nuoria naisia vakoiltiin. Huittisten Mommolassa epäiltiin, että muuan Pirkko Arvintytär oli maannut kylään majoittuneen sotilaan kanssa. Todisteita sellaisesta ei ollut, mutta merkit olivat siksi vahvoja, että sikäläiset
miehet päättivät virittää Pirkolle ansan. Eräänä sunnuntaina he sanoivat Pirkolle
menevänsä kylän väen kanssa jumalanpalvelukseen, mutta jäivät vakoilemaan,
mitä tämä muiden kirkossa ollessa puuhasi. Vakoilu tuotti tuloksen ja Pirkko jäi
kiikkiin.659 Porissa porvari Konrad Moliis arveli Marja-nimisen piikansa menneen
liian pitkälle ystävyydessään venäläisiin. Konradin mielestä Marja viihtyi turhan
pitkiä aikoja ja aivan liian usein venäläisten kamarissa. Siksi hän päätti ottaa selvää,

653 Talvikäräjät Siuntio 19.3.1722 (ll30: 402–403, 409, KA), syyskäräjät Isokyrö 27.11.1721 (ss35: 273–
277, KA).
654 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 315–317, KA).
655 Vertaa Siltala 1994, s. 213.
656 Esimerkiksi talvikäräjät Rantasalmi 29.1.1722 (oo25: 10–11, KA).
657 Kämnerinoikeus Turku 27.11.1722 (z221: 421–423, KA).
658 Kämnerinoikeus Hämeenlinna 10.12.1722 (t47, KA).
659 Talvikäräjät Nousiainen, Raisio ja Masku 8.–17.1.1722 (kk34: 8, KA).
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mitä tapahtui Marjan ollessa venäläisten kamarissa. Hän lähetti toisen piikansa
tutkimaan asiaa. Kamarin ovi oli haassa, mutta kamariin pyrkinyt piika päästettiin
kuitenkin sisään. Marja kysyi piialta, ”miksi tulit tänne?” Siihen piika keksi valehdella, että ”tulin hakemaan tulta.” Marja arvasi piian vastauksen hätävalheeksi ja
tokaisi, että ”tuskin tulen tähden tulit. Halusit nähdä minut täydessä touhussa venäläisen kanssa.”660 Ankarassa valvonnassa kontrolloitujen vastarinta saattoi korostua. Kun äärimmäiseksi kiristynyt moraali ja valvonta kävivät kamppailua itsekurin kanssa ja itsekuri petti moraaliset velvoitteet,661 häpeällisyys muunnettiin
ivailun, piruilun, sanallisen vastarinnan ja jopa ylpeilyn aiheeksi. Vastarintaan ryhtyneen voitto jäi kuitenkin sanalliseksi, sillä syyttömäänkin lyötyä lutkan leimaa ei
voinut noin vain pestä pois ja siksi leimattu lunasti myös yhteisöllisen hylkiön aseman.
Kiristynyt kielteinen asennoituminen venäläisten kanssa tekemisissä olleisiin
naisiin johti ajanoloon siihen, että naiset lisäsivät ryssänhuoran haukkumissanojen
varastoonsa.662 Suorasukaisessa nuhtelussa ja varoittelussa vedottiin talon maineeseen. Nousiaisten Hujalassa lampuodin vaimo Marja Heikintytär varoitteli ratsumiehen leskeä olemasta liian tuttavallinen venäläisille, jottei talon ja ratsumiehen
lesken päälle lankeaisi häpeää. Tämä piti puhetta solvauksena, joten asiaa sovittelemaan tarvittiin kappalaista. Kun sovintoa hierottiin, pahin oli jo päässyt tapahtumaan. Naapuritalon piika oli päätellyt Hujalan emännän puheista, että Marja oli
ollut venäläisten vuoteessa. Hän oli totuudenvastaisesti puhunut muiden kuullen
leskestä huorana ja vieläpä ryssänhuorana.663 Samassa pitäjässä Rekoisten kylässä
sisarusten välit olivat tulehtuneet. Sekä rakuunan vaimo Marja Yrjöntytär että itsellinen Maila Yrjöntytär olivat olleet venäläisten palvelijoita. Riidan kestäessä he
alkoivat solvata toisiaan luvattomasta suhteesta venäläisiin ja haukkuivat toisiaan
ryssänhuoriksi. Viimeksi mainitun jälkeen ei pahempaa sanallista väkivaltaa tunnettu, joten naiset kävivät toisiinsa käsiksi.664
Suomalaisille miehille kyliin leiriytyneet venäläiset tarjosivat erinomaisen mahdollisuuden suojella omaa mainettaan ja vierittää syyllisyytensä venäläisten niskoille. Naisen sukupuolisen maineen halveeraus mahdollisti vapautumisen isyyssyytöksiltä.665 Lohjalainen Johan Hartzell yritti selvitä salavuoteuden häpeälliseltä
rangaistukselta ja ylipuhui naisen kertomaan papille aviottoman lapsen isäksi pitäjässä oleskelleen ryssänrengin. Näin nainen teki, ja lapsen isäksi merkittiin mainittu renki. Epäuskoinen kirkkoherra maanitteli myöhemmin naisen paljastamaan
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Kesäkäräjät Ulvila ja Merikarvia 12.–15.6.1722 (mm51: 1045–1050, KA).
Vertaa Foucault 1998, s. 132–137.
Vertaa Frykman 1977, s. 34; Gowing 1993, s. 1–2; Roper 1994, s. 62.
Syyskäräjät Nousiainen ja Masku 8.–11.10.1723 (kk35: 175, KA).
Kesäkäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 4.–9.5.1722 (kk34: 181–182, KA).
Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Kemiö 15.–16.9.1719, syyskäräjät Maaria ja Leito 29.9.–1.10.1719
(kk33: 15, 127–128, KA), talvikäräjät Mynämäki ja Lemi 8.–17.1.1722 (kk35a: 5, 8, 28–29, KA),
talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 101–102, KA), talvikäräjät Ulvila ja Merikarvia 5.–
9.3.1722, syyskäräjät Vehmaa ja Lokalahti 19.–24.10.1722 (mm51: 559–564, 1940–1942, KA),
kesäkäräjät Karkku ja Mouhijärvi 25.–27.6.1722, syyskäräjät Karkku ja Mouhijärvi 5.–7.11.1722
(nn31: 425, 634–636, KA), talvikäräjät Karkku ja Mouhijärvi 29.1.–1.2.1723, kesäkäräjät Karkku ja
Mouhijärvi 25.–27.6.1723 (nn32: 11–14, 265–267, KA). Roper 1991, s. 84.
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lapsen todellisen isän, ja sittemmin nainen ja pappi yhdessä julistivat julkisesti, että
Hartzell oli lapsen isä.666 Tuosta mahdollisuudesta maallinen esivalta oli tietoinen,667 joten se yritti selvittää, puhuivatko naiset oikeudessa palturia pelastaakseen
kyläläismiehet pälkähästä ja syntisen osasta.668 Lietolainen Pertti Jussinpoika yritti
selvitä ruokkorahoilta ja salavuoteustuomiolta selittämällä, että hänelle aviottoman lapsen laittanut Marja Mikontytär oli heilastellut venäläisten kanssa.669 Kokemäen Härkälässä aviottomia lapsia Kaisa-nimiselle loisnaiselle laittanut renki Juho
Jyriänpoika koetti vierittää 1716 isyyden totuuden vastaisesti venäläisten rakuunoiden harteille. Hän kävi metelöimässä asiasta naisväen saunassa, mutta tunnusti
asioiden oikean tilan lautamies Matti Kakkulaiselle ja sanoipa Valpuri Pänkällekin,
ettei kuollakseenkaan suostunut naimaan Kaisaa.670
Seksuaalisesta häpeästä ja likaisuudesta oli mahdollista päästä eroon tekemällä
siitä toisen leimallinen ominaisuus.671 Miehekästä suhtautumista asiaan kuvasi
Ruskon Hujalassa aviottoman lapsen isä Simo Antinpoika. Hän naureskeli naapurilleen, että ”hoh, hoh. Se on nyt sillä tavalla, että ryssät ovat pamputtaneet minusta syyttömän. Syntini toki voin itse keveästi kantaa.”672 Simo Antinpojan huomautus osoitti selvästi sen, että avioton sukupuolisuus oli nimenomaan naisten vakava
synti ja taakka, jota hän ei yksin kyennyt rankaisematta kantamaan ja jota voitiin
pitää syynä maailman ajautumiselle kaaostilaan. Sen sijaan aviottomaan sukupuoliseen kanssakäymiseen ryhtyneen miehen synti tuskin oli edes juoppouden veroinen Jumalan vihan aiheuttaja. Mies saattoi kantaa syntinsä, mutta julkista häpeää
eli muiden irvittävänä kirkon huorapallilla seisomista hän ei kuitenkaan kestänyt.673

Orastava naapurikateus ja -viha
Ankara nälkä muutti merkittävästi ihmisten perinnäisiä moraalikäsityksiä. Ilmiantajalle sai kostaa, ja vartioimatta jäänyt omaisuus ja löydetyt pahanpäivän varaksi
piilotetut elintarvikkeet katsottiin hukatuksi tavaraksi, jonka löytäjä sai pitää. Ulvilassa viinaa etsineet venäläiset vaivoikseen saanut ja piestyksi tullut Juho Sippola
arvasi, että naapuri oli riesan hänen taloonsa lähettänyt. Niinpä hän kosti parhaalla
tuntemallaan tavalla. Kirkkomatkalla hän asteli naapuri-isännän luokse, kysyi ”lähetitkö venäläiset luokseni” ja tuikkasi puukolla. Näin Juho pääsi riesastaan.674
Alatorniossa talvella 1716 venäläisten hyökkäyksen varalta vahtia pitänyt Niilo Niilonpoika Pällikkä löysi metsästä kerjäläistytön ruumiin. Ruumista hän ei omin voimin jaksanut kantaa kirkolle haudattavaksi, mutta riisui ruumiin päältä mekon ja
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Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 1.–5.6.1725 (ll34: 620–621, KA).
Katso Frykman 1977, s. 140.
Esimerkiksi kesäkäräjät Kokemäki 15.7.1718 (mm50: 27, KA).
Syyskäräjät Maaria ja Lieto 29.9.–1.10.1719 (kk33: 15, KA).
Kesäkäräjät Kokemäki ja Harjavalta 25.–27.5.1720 (mm50: 55–56, KA).
Siltala 1994, s. 445.
Kesäkäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 4.–9.5.1722 (kk34: 181–182, KA).
Frykman 1977, s. 140.
Ylimääräiset käräjät Ulvila ja Merikarvia 11.–13.7.1719 (mm50: 19, KA).
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piti sen itsellään.675 Vääryyttä kärsinyt saattoi katsoa koston oikeudekseen, ja koston myös yhteisö näyttää hyväksyneen. Sortavalassa Tuomas Maunukaisen vaimo
Marja Jussintytär hurjistui saatuaan selville, että naapuri oli varastanut hänen miehensä vaatteita. Tätä naapuri ei suostunut tunnustamaan eikä tietysti hyvittämäänkään. Siksi Marja ryhtyi kiduttamaan miestä, sitoi kädet ja tunki tikulla multaa suuhun niin paljon, että uhri joutui nielemään osan ja osa pursusi suusta ulos.
Mies jopa sähisi, että ”Elä hurnakko minua mokaa” (Älä kevytmielinen nainen minua pahoinpitele), mutta se ei auttanut. Nainen poltteli miestä jonkin verran ja kidutuksen päätteeksi mies heitti henkensä. Läsnä olleet miehet Marja komensi
hankkiutumaan ruumista eroon, ja nämä tekivät työtä käskettyä. Miehet eivät missään vaiheessa kyseenalaistaneet kidutuksen oikeutusta, mutta synnintuskissaan
joku kuitenkin kieli tapauksesta esivallalle ja nainen vastasi teostaan oikeudessa ja
kaulallaan.676 Harvojen Suomeen jääneiden säätyläisten otteet kovenivat rahvasta
kohtaan. Kiskossa Haapaniemen kartanon herra Johan Roms pieksi 1718 seppä
Mikko Lankilaa, tämän vaimoa, kahta lasta ja piikaa niin, että joukko makasi kuolemankielissä mustelmilla ja haavoilla useita päiviä.677
Karjalassa ryssävihaa lietsoneen Salomon Enbergin omaisuus joutui viholliselle
yllätyshyökkäyksessä syyskuussa 1707 Enbergin kortteerina pitämään Perttu Kiiverin taloon. Perttu Kiiveri ja Enberg luikkivat pirtistä metsän suojaan, mutta taloon
jäänyt Enbergin omaisuus, rahakirstu ja yli kaksitoista tynnyriä viljaa olivat miesten palatessa kadonneet. Enberg kuitenkin epäili, että talonpojat olisivat rosvoiluun syypäitä, jolloin Kiiveri jyräytti, että ”varas oli varmasti vihollinen.”678 Kiiveri
myös pahoinpiteli syyskesällä 1708 Enbergin osuutta yhteisestä sadosta korjaamaan tulleita palkollisia, jotka joutuivat palaamaan isäntänsä luokse tyhjin säkein.679 Ylitornion Heikkilässä oululaisen porvarinlesken omaisuuden ulosmittasivat ensin venäläiset ja sitten naapuritalojen asukkaat. He tyhjensivät kirstuista sen,
mikä venäläisten käynnin jälkeen oli jäljelle jäänyt, rikkoivat ehjät kirstut, turmelivat tavaraa ja nauttivat kaiken syötäväksi kelpaavan.680 Vihollisen lähdettyä Alatorniosta kaksi miestä tarkasti tyhjilleen jäänen talon ja löysi sieltä hiehon ja lampaan. Suuressa nälässään miehet teurastivat elukat, söivät lihat mutta jättivät isäntäväelle sentään nahat ja vuodat. Samassa pitäjässä kovasta nälästä kärsineessä
joukkiossa oli yksi, joka kertoi muille, että ”minä toki tiedän, missä porvarin tavarat ovat.” Tietoa seurasi yhteinen päätös, joukkio suunnisti heti kätkölle ja mittasi
sieltä itselleen suolan, jolla osti ruokaa.681
Perniössä talonpojat katsoivat venäläisten hyökkäyksen jälkeen, että Kosken
ruukin varastoihin tai maassa lojunut rauta oli venäläisten hukkaamaa omaisuutta
– toisin sanoen sen, joka raudan löysi. Muiden muassa kertaalleen rosvottu Metsä-

675 Kesä- ja syyskäräjät Alatornio 27.–31.7.1721 (Norrbotten 8: 238–239, RA).
676 Ylimääräiset käräjät Sortavala 9.–11.8.17109, syyskäräjät Sortavala, Salmi ja Suistamo 29.11.–
1.12.1709 (gg27: 94–97, 160–163, KA).
677 Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 12.–16.2.1723 (ll31: 290, KA).
678 Talvikäräjät Salmi, Suistamo ja Sortavala 17.–21.2.1708 (gg26: 53, KA).
679 Talvikäräjät Sortavala, Salmi ja Suistamo 15.–17.2.1709 (gg27: 52, KA).
680 Ylimääräiset käräjät Ylitornio 31.7.–2.8.1718 (Norrbotten 7: 196–201, RA).
681 Ylimääräiset käräjät Alatornio 16.–18.7.1717 (Norrbotten 7: 21, 24–26, RA).
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ojan ratsastalollinen Mikko Niilonpoika kantoi taloonsa toistakymmentä rautakankea. Ruukinkirjuri Frantz Oudar tiesi rautarosvoista ja kävi valittamassa heistä
pian uudenvuoden 1714 jälkeen lähistölle asettuneelle kapteenille. Mikko pelkäsi
saavansa selkäänsä. Näin myös kävi. Parin päivän kuluttua Venäjän armeijan vahtimestari keräsi veroja kymmenysaitalla, jonne Mikko ja Oudar saapuivat. Siellä
Oudar kyseli ruukinraudan perään, ja Mikko vastasi, että ”ei kuulu sinulle. Mitään
en ole vienyt ruukin aitoista, vaan venäläisten jäljiltä olen (rautaa) kerännyt.” Vahtimestari kuuli puheen, tuli Mikon luokse, sanoi, että ”olet varastanut tsaarin armeijalta”, ja hakkasi miehen. Valitus kapteenillekin teki tehtävänsä. Tuskin Mikko
oli toipunut edellisestä, kun ryssännimismies Haarlan Yrjö Yrjönpoika tuli Metsäojaan kolmen sotilaan kanssa. Nämä ottivat raudan, häränvuodan, puoli tynnyriä
hampunsiemeniä, vaatteita ja härän, jolla tavarat kuljetettiin Turkuun. Tässä ei ollut vielä kyllin. Tammikuun puolivälissä Oudar, ruukin työmiehet Dettlof ja Erik
sekä kaksi ryssänrenkiä ratsastivat Metsänojaan. Mikko kuuli näiden metelin ja pakeni kauhuissaan kylän metsään. Kun rautaa ei enää ollut, Oudar vei tallista pyssyn
ja saunasta 20 kappaa maltaita. Joukkio yritti myös houkutella talon naisväen avulla Mikon esiin, mutta tämä ei uskaltanut päätään näyttää. Niine hyvineen rosvo- ja
rangaistuspartio karautti tiehensä.682
Naapurivihaa lietsoivat myös venäläiset verotuskäytännöt – tai oikeammin niiden puutteet. Kohtuullisena pidettiin sitä käytäntöä, että vauraampi maksoi veroja
varattomien edestä ja sai hyvityksen menetyksilleen myöhemmin. Ongelma oli siinä, että hyvitysten saaminen venyi usein ja toiset eivät tuntuneet saavan niitä koskaan. Asikkalassa muuan mies suuttui veroja koonneeseen naapuriin niin, että kun
venäläiset olivat hevoset vieneet ja jättäneet starostin rauhaan, hän kävi itse velkomassa naapuria. Hän hakkasi miehen, otti hevoset ja suuren erän muuta tavaraa
korvaukseksi menetyksistään.683 Verotusepäselvyydet olivat luultavasti syynä myös
Karjaalla helluntaina 1718, kun talonpojan johtama raivokas ja uhkaava joukkio
tuli jakamaan omaisuutta uudestaan, tunkeutui rusthollari Hans Mårtenssonin pihamaalle, rikkoi tallinovet ja vei hevoset.684
Epäily ja katkeruus kulkivat käsi kädessä. Sellainen, joka ei nähnyt vainovuosina
nälkää, leimattiin helposti varkaaksi ja konnaksi, joka oli rosvonnut naapureidensa
viljakätköt. Viljavoroksi epäiltiin Laihialla Matti Niilonpoika Hiipakkaa. Vihjailuista ja panettelusta närkästyneenä hän selitti, että hänellä oli yllin kyllin ravintoa,
koska oli saanut vuonna 1717 hyvän sadon, kuten hänen sukulaisensa kahta vuotta
aiemmin. Pitäjäläiset eivät selitykseen tyytyneet, sillä he arvelivat suotuisan sadon
jääneen liian paikalliseksi.685 Urjalassa mies oli maksaa omalla hengellään, kun julisti käsityksensä varkaaksi epäilemälleen miehelle. Maantiellä 1717 Matti Heikinpoika haukkui Hollarin Juho Siponpoikaa varkaaksi ja huoranpenikaksi. Haukuttu
vastasi, että ”pääset hengestäsi” ja löi reiän Matin päähän ja mustelmia vartaloon
niin, että Matti sairasti seitsemän viikkoa.686 Samasta oli kyse Luumäelläkin, missä
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Kesäkäräjät Perniö 11.–13.6.1724, syyskäräjät Perniö 30.10.–3.11.1724 (cc42: 464, 562–567, KA).
Syyskäräjät Asikkala 30.–31.10.1724 (ee14: 364–370, KA).
Talvikäräjät Karjaa 26.–28.2.1722 (ll30: 128–129, KA).
Syyskäräjät Laihia 16.12.1721 (ss35: 342, KA); Koskull 1952, s. 127–128.
Talvikäräjät Urjala 9–11.3.1724 (Sääksmäki3: 74–75, HMA).
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Juntulan Lastikka Tuomaantytär epäili naapuri-isäntää Nuppolan Simo Matinpoikaa 1711 varkaaksi ja sen myös sanoin ilmaisi. Vaikka kalikka ei osunut, Simo
älähti ja hakkasi Lastikan sellaiseen kuntoon, ettei tämä vähään aikaan kyennyt
nousemaan ylös sängystään.687
Espoon Gumbölessä Johan Andersson ja poikansa Johan epäilivät, että saman
kylän Arvid Carlsson ja vaimonsa Lisbetta Svensdotter olivat varastaneet 1713 heiltä kaksi lehmää ja vasikan, jotka oli myyty venäläisille. Käsitys oli syntynyt siitä,
että Arvid oli ajanut kolmea nautaeläintä venäläisten vahtimana ja oli sanonut
eräälle vastaan tulleelle, että elukat olivat kuuluneet aikaisemmin Johanille. Parin
päivän kuluttua Johan tapasi Lisbetan, joka sanoi rosvoamiseen viitaten, että ”naapuri, kiirettä on pitänyt ja silti olemme vielä täällä.” Siihen Johan tokaisi hiuksista
tarraten, että ”mitäs sä narttu tänne tulet”, retuutti naisen ulos talostaan pihalle ja
hutki siellä seipäällä pari kertaa niin, että Lisbetan oli paettava henkensä edestä
veripäisenä. Pakenijan perään Johan huusi vielä, että ”miehesi oli aikaisemmin
kunnian miehen poika. Nyt hän on sellainen kotirosvo, huoraheimoinen ja huoransukuinen kuten isäsi ja koko sinun sukusi.” Pian Johan saapui poikansa sekä
Anders Bertilssonin, Johan Andersinin ja Mats Jöranssonin kanssa Arvid Carlssonille pyytämään isäntää Helsinkiin. Tarkoituksena oli saada eläimet takaisin.
Pyyntö muuttui kuitenkin pahoinpitelyksi, koska Arvid ei suostunut nousemaan
sängystään saati sitten seuraamaan muita miehiä kaupunkiin. Silloin Johan Andersson julmisteli: ”Mitäpä jos ottaisimme vanhan kelmin ylös sängystä ja kylvettäisimme häntä vähäsen?” Joukosta Anders Bertilsson avasi suunsa koettaen torjua
aikeen, ”ei! Sitä emme tee”, ja ivaten ja leikiksi lyöden jatkoi, että ”jättäkäämme
mies rauhassa lepäämään.” Arvid kuitenkin lisäsi Johanin kiukkua ja sai myös
muut raivostumaan kysyessään, että ”syytättekö minua rosvoksi.” Muut kiistivät
syyttävänsä, mutta siitä huolimatta antoivat Arvidille – lehmävarkauteen tosin
syyttömänä – ankaran selkäsaunan.688 Janakkalassa pienen hopeisen kalkin anastamisesta epäiltiin lähinnä lukkari Jacob Meckeriniä ja unilukkaria, koska venäläiset
olivat poikkeuksellisesti jättäneet kirkon omaisuuden koskemattomaksi.689 Epäilystä ei enää ollut Turun tuntumassa Maariassa, missä nälkäinen lukkari vaimoineen keksi näpistellä piikansa omaisuutta.690
Erityisesti miehityksen alkuajat loivat naapureiden välille syviä jännitteitä, joita
ei voinut ratkaista olemattomilla käräjillä; paljolti riidat syntyivät siinä vaiheessa,
kun huomattiin, että toiset olivat menettäneet venäläisille vähemmän kuin toiset.
Talonpojat ratkaisivat asian ottamalla oikeudet omiin käsiinsä ja koettivat tasata
omaisuutta väkivalloin. Kirkkonummella Porkkalan Anders Ersson epäili, että
Bölen Anders Hansson oli ryövännyt häneltä maataloustyökaluja ja lampaita. Koska hän oletti, etteivät venäläiset olleet niitä häneltä vieneet, hän käänsi katseensa
hyvin rosvousaallosta selvinneeseen Anders Hanssoniin. Sen takia hän käveli Böleen ja kysäisi kaimaltaan, oliko tämä nähnyt kadonneita lampaita, haukkui kel-

687 Talvikäräjät Luumäki ja Säkkijärvi 4.2.1726 (ii35: 73–74, KA).
688 Talvikäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 16.–19.2.1726, syyskäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi
26.–29.10.1726 (ll35: 610–612, KA).
689 Rovastintarkastus Janakkala ja Hausjärvi 25.3.1719 (Lempäinen 1973, s. 64).
690 Syyskäräjät Maaria ja Lieto 30.9.1719 (kk33: 17, KA).
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miksi ja varkaaksi. Lisäksi hän äityi herjaamaan Bölen Andersin vaimoa huoraksi ja
varkaaksi. Kauna kyti, kunnes jouluyönä 1720 Anders Ersson päätti kostaa. Hän
tuli Böleen venäläisen korpraalin kanssa, tunkeutui tämän kanssa tupaan ja ylipuhui korpraalin pieksemään isännän.691
Loppilaisen rusthollari Yrjö Laurinpoika Jalkkuisen ja Sajaniemen kylän naapureiden vihanpito oli syvällä ja tunnusomainen Venäjän vallan ajalle, kun kädet ja
uhkailu kävivät oikeudesta. Tammikuussa 1714 rusthollari kosti aikaisemman riitansa naapureilleen. Hän sanoi kirkonmenojen jälkeen naapurikylän isännälle Yrjö
Tuomaanpojalle, että ”Hyvästi veljeni. Käypä huomenna katsomassa kylääsi.” Illalla
kylän kaksi tilaa paloi ilmiliekeissä, toinen oli Yrjö Tuomaanpojan ja toinen Matti
Ristonpojan. Paikalla seuraavana päivänä käynyt nimismies totesi tilanteen, mutta
puhetta selvempää näyttöä tuhopoltosta ei ollut. Vihanpito jäi voimaan ja purkaantui uudestaan 1720. Tuolloin Yrjö Tuomaanpoika päästi vuohensa rusthollarin kaalimaata tärvelemään. Rusthollari hutki elukkaa, ja Yrjö Tuomaanpoika
juoksi kirveen kanssa ja vaimonsa Annika Yrjöntytär perässään paikalle. Kumpikin
haukkui rusthollaria murhaajaksi ja sissiksi. Silloin Yrjö Laurinpoika käytti keppiään ja mätki pariskunnan sellaiseen kuntoon, etteivät he koskaan työntekoon
kyenneet.692
Tenholan Siggbyn Anna Olofsdotteria naapuri-isäntä Fasterbyn Per Persson
epäili viljavarkaaksi. Todisteita ei ollut eikä siten oikeuttakaan – jos sitä 1719 saattoi muutenkaan saada. Per otti sen sijaan oikeuden käsiinsä, tapasi Annan Kullassa
Erik Erssonilla, missä monen ihmisen nähden kävi kolmesti naisen kimppuun lyöden koko vartalon mustelmille ja repi huoraksi haukkuen kaikki hiukset Annan
päästä uhaten vieläpä ottaa hänet hengiltä.693
Siinä, missä nuorta naista epäiltiin kevytkenkäiseksi ja leimattiin ryssänlutkaksi,
siinä naapureita epäiltiin ja leimattiin kielikelloiksi ja varkaiksi. Prosessikin eteni
samankaltaisesti. Paremmin selviytyneitä kadehdittiin ja – kun omat varastot olivat ehtyneet tai kadonneet – alettiin levitellä huhuja, että tuo ruoja oli arvatenkin
vilja- ja tavarakätköt tyhjentänyt. Väistämättä perätön huhu muuntui todeksi, joten huhun kohteelta evättiin rikollisena seurakunnalliset oikeudet ja niin hänen
piti käydä puhdistamassa maineensa oikeudessa.694
Paitsi että huhut koskettivat venäläisten kanssa tekemisissä olleita naisia, ne
ulotettiin myös ihmisiin, joiden omaisia oli kadonnut venäläisen väkivallan aallon
yhteydessä. Kun joku keksi kertoa tuttavalleen, että joku kyläläinen oli vihollisuuden aikana tappanut naapurinsa, alkoi huhumylly jauhaa. Mylly pyöri sellaisella
voimalla, että huhujen kohteesta tuli miltei väistämättä murhamies, vaikka kaikki
periaatteessa tiesivät tämän joutuneen vihollisten vangiksi. Esimerkiksi Isossakyrössä Taipaleen isäntään tällainen langontappajan leima lyötiin 1710-luvun viimeisinä vuosina niin rajusti, että hänen oli käytävä puhdistamassa maineensa vuoden
1721 syyskäräjillä. Siellä todistettiin, että isännän lanko oli todellisuudessa jäänyt
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Kesäkäräjät Kirkkonummi 22.–23.6.1722 (ll30: 1131–1133, KA).
Talvikäräjät Loppi 6.–7.3.1722, kesäkäräjät Loppi 14.7.1722 (ll30: 217–218, 1419–1420, KA).
Syyskäräjät Tenhola ja Kisko 30.10.–3.11.1722 (ll30, KA).
Esimerkiksi talvikäräjät Uusikaarlepyy 23.2.1722, Vöyri 1.3.1722 (ss36: 273–274, 291–292, KA).
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venäläisten vangiksi ja että mies oli vielä myöhemmin nähty elossa.695 Samoilla käräjillä muuan nuori renki joutui puhdistautumaan häneen inhottavasti kohdistetuista salavuoteus- ja eläimiinsekaantumissyytöksistä, jotka oli pannut liikkeelle
vähäpäiseksi tunnettu piika, joka sittemmin lähetettiin hospitaalin hullujenhuoneeseen.696
Huhuilla oli – kuten havaitaan – hyvin merkittävä asema oikeuden ja epäoikeudenmukaisuuden toteutumisessa.697 Siksi totuudenmukaisina puheita pidettiin,
että juorujen perusteella Ruotsin kruunu yritti hallita menettämäänsä osaa valtakunnasta. Hämeenkyröstä ja Ikaalisista väki pakeni syksyllä 1713 Etelä-Pohjanmaalle ja tämä joukko kuljetti mukanaan varmaa tietoa siitä, että talollispariskunta
oli murhannut kotiseudullaan erään pakolaisnaisen ryöstäessään tämän omaisuutta. Ilmiselväksi ryöstömurhaksi tapaus ymmärrettiin, kun oli ensin nähty ruumis
ja sitten isäntämiehen vielä antavan kultarahan pienokaisen leikkikaluksi. Tieto
kiiri aina Ruotsiin saakka, mistä sissivänrikit Enman ja Nyman kävivät sieppaamassa pariskunnan 1715 vankeuteen Ruotsiin odottamaan oikeudenkäyntiä.698
Längelmäellä liikkui itsepintaisesti täysin perätön huhu, että Seppälän vaimo Marja Yrjöntytär olisi ottanut hengiltä vähän yli neliviikkoisen lapsensa. Aikanaan puhe tuli virkavallan tietoon ja tutkittiin käräjillä.699 Vielä kesällä 1721 joku päästi
hengestään Isossakyrössä venäläisen kauppiaan Olli-nimisen rengin. Syyllistä ei
saatu kiikkiin, mutta vuosikausia epäiltiin muuatta Juho Asu -nimistä miestä.700
Pyhäjoella taasen epäiltiin, että Heikki Tikka oli puukottanut pielisjärveläisen Pirkko Hyvättären, vaikka kuolema oli ollut täysin vahinko.701
Huhujen luonteeseen kuului rikoksen paisuttelu. Liperissä väki alkoi epäillä,
että Mikko Nupponen jakoi vuoteensa kahden naisen kanssa, jotka sattuivat vieläpä olemaan sisaria. Epäilykset kasvoivat, kun toinen naisista muutti aviottoman
lapsen kanssa Venäjälle, ja varmistuivat, kun toinen tunnusti maanneensa Nupposen kanssa. Huhut paisuivat sellaisiksi, että Nupponen katsoi parhaaksi kadota ja
pakenikin Venäjälle. Epäonnekseen hän palasi takaisin ja tuli tuomituksi kuolemaan.702
Siinä, missä venäläisten sotilaiden kanssa soveliaasti seurustelleet nuoret naiset
olivat alttiita leimautumaan venäläisten ystäviksi ja ryssänlutkiksi, siinä venäläisten
kanssa itseään hyödyttävää yhteistyötä tehneet ja hännystelleet, leimautuivat ryssänkätyreiksi. Toisaalla oli mahdollisuus hankkia hyötyä itselleen uhkailemalla venäläisillä, ja toisaalla oli mahdollisuus käyttää venäläistä valtaa hyväkseen.
Edellä mainittuja oli Ylistarossa muuan loismies, joka tarttui ryssänviskaalien
tapoihin ja uhkasi ilmiantaa alahärmäläisen Kustaa Jaakonpojan siitä, että tämä oli
tovereineen murhannut metsään muutamia venäläisiä. Parempiosainen Kustaa lu-
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pasi miehelle lehmän, mikäli tämä pitäisi suunsa, ja mies vaikeni. Lohjalla Hiiden
isäntä Risto Pekanpoika anasti venäläisen rakuunan kanssa Jantoniemestä vaatteita
ja kapakalaa. Kaarina Matintytär Jantoniemi peri menetyksiään takasin Riston vaimolta, kun mies ei ollut kotosalla. Hän sai Anna Tuomaantyttäreltä vaatekerran,
kun uhkasi päästää venäläiset löylyttämään Annaa.703 Lapinjärvellä Tavastilan kartanon inspehtori Henrik Johan Sprint pakotti sikäläisen isännän raapustamaan
puumerkkinsä erääseen sopimukseen uhkaamalla muussa tapauksessa hakevansa
venäläiset hakkaamaan isäntää päästä jalkoihin.704 Outamon rouva Maria Bertilsdotter kulki hevosella Lohjan maantietä 1720, kun vastaan tuli Matti Kirma. Kirma
vei väkisin hevosen, joka kuului Outamon Venäjän vankeudessa olevalle herralle,
Johan Lindegrenille. Kirma varmisti, ettei hevosvarkaudesta puhuttaisi, uhkailemalla, että lähettäisi venäläiset polttamaan Outamon maat ja rakennukset. Hän kehui saavansa venäläiset helposti liikkeelle kertomalla venäläisille, että Outamossa
hyysättiin sissejä. Samaan pelotteeseen hän palasi aina, kun tapasi Marian.705 Suoraan venäläisten apuun tukeutuivat Karjalohjalla Benjamin Laurinpoika, vaimonsa
Elina Heikintytär ja poikansa Juhani, jotka tulivat 1718 kahden venäläissotilaan
kanssa Karstuun Heikki Juhonpojalle uhkaillen ottavansa omin käsin isän perintöosan. Kun uhkailu ei tehonnut, rakuunat pieksivät Heikki armottomasti ja joukko
vei mennessään Heikin hevosen. Heikki kävi kuitenkin valittamassa rakuunoista ja
hevosvarkaudesta komendantti Lossakoville, joka palautti hevosen ja rankaisi rakuunoitaan.706
Hännystelyä puolestaan käytti hyväkseen isokyröläinen Matti Erkinpoika ilmiantaessaan Kauppilan isännän laamanni Schmiedefeltille ja saaden tuosta Juudaksen työstä palkinnokseen oikeuden karkottaa Kauppilat ja ottaa talon hallintaansa.
Hännystelijä sai venäläisen esivallan lupamaan armorahan, ilmiannettu kärsi venäläisen rangaistuksen ja ilmiantaja muuttui yhteisössään hännystelijästä kätyriksi.707
Venäläisten kanssa yhteistyöhön ryhtyneitä halveksittiin syvästi, ja heidät suljettiin
yhteisön normaaliväestön ulkopuolelle, mikäli se oli suinkin mahdollista.708

703 Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 2.–5.7.1722 (ll30: 1334–1335, KA); Neovius 1910a, s. 25; Alanen AJ
1948, s. 164–165.
704 Kesäkäräjät Pyhtää, Lapinjärvi ja Kymi 10.5.1722 (ii30: 36–37, KA).
705 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 28.1.–1.2.1723, kesäkäräjät Lohja ja Nummi 6.–10.5.1723,
syyskäräjät Lohja ja Nummi 19.–23.11.1723 (ll31: 125–126, 499–501, 1424–1425, KA), talvikäräjät
Lohja ja Nummi 28.1.–1.2.1724 (ll32: 139–140, KA).
706 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 21.–28.6.1723 (ll31: 844–847, KA).
707 Alanen AJ 1948, s. 164–165.
708 Halveksunnan syvyyttä kuvasi osuvasti se, että venäläisen esivallan palvelukseen pestautuneen
karanneen sotilaan vaimo ei suostunut vapaaehtoisesti miestään seuraamaan. Vaimo ei tietenkään
elämästään voinut päättää, vaan hänen oli miehensä perässä kuljettava, mutta yhteisössään hän ei
väistämättä joutunut syrjityimpien asemaan, koska hän oli ilmoittanut tahtonsa julkisesti.
Luettelo kaikista Hollolan alisesta kihlakunnasta vihan kaudella Venäjän vallan aikana viedyistä
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).

263

Viha

Herraviha purkautuu papistoon
Herraviha kumpusi konkreettisista tapahtumista ja Suomen armeijan upseeriston
väärinkäytöksistä ja liittyi myös venäläisen esivallan hännystelyyn ja kätyröintiin.709 Venäläisen esivallan asettamat paikallisviranomaiset olivat viroissaan usein
vasten tahtoaan ja aina peloteltuina. He saivat kärsiä nahoissaan niskurointien seuraukset, ja he saivat maistaa myös rahvaan vihaa. Kun paikallisviranomaiset tulivat
keräämään venäläisten määrääminä veroja tai vaatimaan kyytihevosia, rahvas viivytteli ja valehteli ehtimiseen. Useamman viranomaisen terveys horjui, kun venäläiset hutkivat kepein, patukoivat ja sivaltelivat piiskoin.710
Harvoin viha leimahti fyysiseksi väkivallaksi, ja paljolti näin oli siksi, että paikallisviranomaiset olivat ryssäläisiä, venäläisiä. Yleensä talonpoikainen vastarinta
oli suullista tai viranomaisten palkkojen maksamatta jättämistä. Kemiläiset ärähtivätkin 1717 kahden edellisvuoden palkkasaataviaan kärttäneelle ja vastikään piilostaan palanneelle nimismies Sven Bogmanille, etteivät he aikoneet mitään maksaa: ”eihän veroja tarvinnut muulloinkaan maksaa, kun esivalta oli näkymättömissä.”711 Ainoita väkivallantekoja, jotka suoraan sattuivat maallisen venäläisen esivallan viranomaisiin, kohdistuivat viranomaishierarkian alimmille portaille. Vuonna
1716 hollolalainen mies tappoi starostinsa ja eli sittemmin vuosikausia henkipattona metsissä.712 Isossakyrössä ryssännimiesmies Henrik Haqverin lähetti apulaisensa pehmittämään veroasioissa vastahankaan asettunutta Yrjö Pohtoa. Apulaiset
tunkeutuivat Pohton taloon ja pieksivät miehen monen kyläläisen nähden. Tällaista väkivaltaa ja häpeää Pohto ei niellyt pureskelematta, vaan marssi siltä seisomalta
nimismiehen taloon ja siellä suoraan kamariin, missä vaati nimismiestä mittelemään kanssaan voimiaan: ”Tule ulos, sinä kelvoton!” Haqverin vastasi haasteeseen
hutkaisemalla Pohtoa kahdesti kepillään. Koska Pohto oli aseeton, hän ei uskaltanut käydä keppiinsä turvautuneen nimismiehen kimppuun. Sitä vastoin nimismiehen vaimo oli aseeton ja oivallinen koston kohde. Kun Martta-vaimo tuli riitapukareiden luokse, raivostunut Pohto löi häntä korvalle niin, että myssy lensi päästä,
ja tarttui lopuksi Martan hiuksiin. 713
Ryssänviskaalit ja -voudit olivat sen sijaan koskemattomia. Heillä olikin välineet
puolustautumiseen uhkaavissa tilanteissa. Hämeenkyrön pitäjänkirjuri ja ryssänvouti Kristoffer Platzman tunsi veronkantotilaisuudessa olonsa tukalaksi, koska
isäntämiehet näyttivät olevan aikeissa käydä häneen käsiksi, miehet kun olivat korottaneet ääntään. Uhkaavan tilanteen Platzman laukaisi tarttumalla lujasti lähinnä
seisseeseen Kalle Martinpoikaan ja pistämällä miekallaan Kallea rintaan.714 Toisaalta venäläisen esivallan nimittäminä viranomaisina voudit, nimismiehet ja starostit

709 Esimerkiksi talvikäräjät Sortavala, Suistamo ja Salmi 27.–30.3.1701 (gg20: 69–70, KA), kesäkäräjät
Salmi, Suistamo ja Sortavala 18.–30.6. 1702 (gg21: 129–130, KA); Peltokangas 1958, s. 100; Kuujo
1963, s. 201–203.
710 Esimerkiksi syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 113, KA).
711 Halila 1984, s. 176.
712 Koskull 1952, s. 117.
713 Syyskäräjät Isokyrö 27.11.1721 (ss35: 277, KA).
714 Kesäkäräjät Hämeenkyrö ja Ikaalinen 19.–22.6.1722 (nn31: 396, KA).
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nauttivat tsaarin suojelua rahvasta vastaan,715 vaikka heitä tsaarin alamaisina usein
piestiin ja pidettiin arestissa.
Talonpoikaisessa yhteisössä oli kuitenkin paikallisen esivallan edustajia, jotka
eivät juuri millään muotoa kuuluneet venäläisen esivallan suojeltaviin, ja näistä tulikin herravihan ja -kaunan sijaiskärsijöitä. Niinpä rahvas uskaltautui sekä valittamaan papeistaan venäläiselle esivallalle että purkamaan pappeihin aggressioitaan.
Hetimiten, kun siviilihallinto oli 1717 luotu, iittiläiset ja nastolalaiset kävivät valittamassa laamannille (maaherraksi kutsuttu) Tiesenhausenille, että veronkantomies
Jacob Salmenius oli kerännyt mahdottomia kruununkymmenyksiä kirkkoherra
Arvid Paulinuksen käskystä 1716. Väärinkäytöksiä oli tapahtunut, joten Tiesenhausen lähetti seuraavana vuonna voutinsa tutkimaan asiaa.716 Hämeenkyröläisten
ja ikaalislaisten Jumalaksi ja herraksi julistautuneen nimismies Anders Sahlbergin
sijasta aggressioita purettiin pappeihin. Talollinen Martti Heikinpoika Kontti katsoi kieroon pastori Israel Haartmania arvellessaan, että tämä oli osasyyllinen vuonna 1720 jumalanpalveluksen päätteeksi järjestettyyn manttaalimiehenottoon. Siksi
hän äityi pilkkaamaan syytöntä Haartmania kirkonryöväriksi ja kirkonvarkaaksi.717
Pohjois-Pohjanmaalla jyrkin viha kanavoitiin venäläisten tulkkina ja kiduttajana useita kymmeniä ihmisiä tunnolleen ottaneeseen alle kaksikymmenvuotiaaseen
Iin nimismiehen poikaan Kustaa Kustaanpoika Lillbeckiin eli Vasiliin. Ryssänrenkinä poikaan ei tohdittu kajota, mutta kun poika oli karannut venäläisten luota Vaasasta kotiseudulleen yrittäen saada takaisin luterilaisen kasteen, käräjille ilmestyi
muutama hurjistunut, hädin tuskin Lillbeckin käsittelystä selviytynyt rahvaanmies
ja -nainen. Käräjillä ruotsalainen esivalta pidätti Lillbeckin ja kuljetti hänet Tukholmaan Suurtorin vankityrmään. Siellä Lillbeck kirjoitteli hallitsijoille armahdusta anellen ja puhui tapahtumista hovioikeudessa parhain päin, mutta samaan aikaan pohjoispohjalaiset kävivät oikeutta (inkvisitio), että Lillbeck saisi ansionsa
mukaan. Heille ei muu riittänyt kuin veri, venäläisten apulaisikseen pakottamille
miehille luvattu amnestia ei heille missään tapauksessa kelvannut, eikä Ruotsin
kruunukaan siihen taipunut.718
Kun ”ryssiä pahempi” virui Suurtorin vankityrmässä Tukholmassa eivätkä kansanmiehet ja –naiset päässeet häneen tuskaansa ja raivoaan purkamaan, he suuntasivat raivonsa lähimpään sopivaan kohteeseen, Kustaa Lillbeckin vanhempiin, nimismiesisään ja Beata Zebulonia -nimiseen äitiin. Edellistä muuan isäntämies pilkkasi julkisesti 1719 ”pitäjän tuhoajaksi”, uhkaili toisen kerran ja kolmannella kerralla väenkokouksessa maanitteli rahvasta tuuppaamaan hänet Iijokeen.719
Katkerimmat ryhtyivät pilkkaamaan ja kiusaamaan pappejaan. He olivat tosiaan miltei ainoita venäläisen esivallan suojelusta vaille jääneitä viranomaisia, jotka vieläpä olivat joutuneet työskentelemään maanmiehiään vastaan venäläisten hyväksi. Tahtomattaankin he olivat kätyreitä. Ojalan Juho Yrjönpoika otti Kiskossa
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Esimerkiksi Douglas vouti Björklundille, Turku 12.2.1720 (7080: 370, KA).
Syyskäräjät Iitti, Nastola ja Orimattila 25.–29.10.176 (ee18: 289–290, KA).
Talvikäräjät Hämeenkyrö ja Ikaalinen 6.–8.3.1722 (nn31: 144–145, KA).
Esimerkiksi kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.7.1720, kesäkäräjät Oulu ja Hailuoto 23.–28.7.1720,
kesäkäräjät Liminka 3.–5.8.1720 (rr52: 144, 254–255, 328, KA).
719 Kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 8.–11.9.1719 (rr51: 163, KA).
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kirkkoherra Christopher Roosin pihteihinsä uhkailemalla menevänsä ilmiantopuuhiin venäläisten luokse. Hän tunkeutui pappilaan eräänä yönä, herätti väen ja
metelöi valehtelevansa venäläisille, että pappilan hevoset olivat kotona eivätkä ryssänkyydissä.720 Taipalsaarella taasen seppä Juho Kärki järjesti Christian Avenariuksen hankaluuksiin viemällä pappilasta tavarat, jotka oli koottu sinne venäläisen
everstin tarpeisiin.721
Haapajärvellä Herrasen veljekset Jussi, Heikki ja Pekka olivat piileskelleet metsissä muiden pitäjäläisten tavoin kevään 1715 korvalle. He eivät olleet innostuneet
pappien määräämistä ulosteoista, joilla oli tarkoitus korjata pappilan hävitettyä
kattoa, eivätkä sen enempää olleet kiinnostuneita osallistumaan jumalanpalveluksiin. Närää oli aiheuttanut erityisesti se, että venäläiset olivat anastaneet Herrasten
padan, jonka he olivat sittemmin jättäneet pappilaan, kun olivat löytäneet sieltä
tarpeisiinsa käypäisemmän. Papeilla ei ollut aiettakaan palauttaa suurta pataa oikeille omistajilleen – tarvittiinhan toki pappilassa keittoastiaa. Närä oli myös haapajärvisten tiedossa. Niinpä leskivaimo Marketta Heikintytär Pilman oli päättänyt
käydä henkilökohtaisesti taivuttelemassa Herrasia pääsiäiskirkkoon. Pilmanin toivomuksen kuultuaan veljessarjan vanhimpana Jussi oli tokaissut, että ”se on kyllä
sillä tavalla, jotta kirkossa pitää käydä ja kiittää Jumalaa siitäkin huolimatta, että
Hän on siunannut meitä lähettämällä vihollisen päällemme, vaikka me olemme
rukoilleet Häntä.” Pitäjän miesväelle, joka oli kehottanut osallistumaan pappilan
korjaustöihin, Jussi oli sanonut, että ”antakaahan meidän käydä pappilassa ja kirkossa. Katsotaanpa, mitä he sanovat, kun emme ole veistäneet vaadittuja lankkuja.
Tulkoon pappi joskus meidän luoksemme. Koskaan ei käy niin, että hän pistäytyisi
meidän kotonamme.” Tällä veljekset viittasivat paitsi siihen tosiasiaan, että seurakunnassa rahvaanmiehen tuli aina olla nöyrä pappinsa eli isänsä edessä ja noudattaa tämän käskyjä, myös siihen, että metsissä pakoilleet papit olivat talvella 1715
tavanneet saarnata pakopirteissä, mutta Haapajärven paimenet eivät olleet tulleet
Herrasten luokse.722
Herraset toteuttivat aikomuksensa pääsiäisenä ja vahvistivat itseään viinaksilla.
Pappilaan saavuttuaan Jussi ja Heikki astelivat häpeämättömästi suoraan porstuaan Pekan jäädessä oven suuhun ja Antti Ollinpoika Jämsän sekä Klemetti Laurikkalan seuratessa tapahtumia. Jumalanpalvelukseen pukeutunut Joosef Calamnius tuli heidän luokseen raamattu kainalossaan ja keppi kädessään kysellen: ”Mitä
te hunsvotit täällä seisoksitte? Miksi ette tulleet korjaamaan pappilaa? Miksette ole
kirkossa? Miksei teillä peevelinruuat ole mukananne niitä lankkuja, jotka olen käskenyt tuomaan?” Se oli terävää ja sopimatonta kieltä papin suusta, sillä esimerkiksi
paavelinruualla tarkoitettiin pään joutumista pyövelin pölkylle ja mestauskirveen
haukkaamaksi.723 Niinpä Herraset vastasivat yhdestä suusta, että ”emme päässeet,
kun joku (vihollinen) esti. Emmekä sellaisesta ole kuulleet, koska olimme paossa
metsässä,” ja kysyivät samalla, että ”missä meidän patamme on.” Silloin Calamnius
löi kepillään Heikkiä julmistellen, että ”onko nyt aika kysellä pataa. Eikö minulla
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Syyskäräjät Tenhola ja Kisko 12..–15.11.1723 (ll31: 1260, KA).
Talvikäräjät Taipalsaari ja Lemi 7.–9.2.1723 (ii31: 55, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 555–563, KA).
Katso Matikainen 2002.
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ole nyt muutakin tekemistä? Menkää kirkkoon ja jättäkää minut rauhaan, jotta
voin keskittyä jumalanpalvelukseen.” Herraset eivät suinkaan luvanneet mennä
kirkkoon, vaan taaempana seissyt Pekka käski, että Heikki tuuppaisi Calamniuksen
nurin. Sen Heikki teki sillä seurauksella, että pappilassa olleet kappalainen Johan
Enqvist ja Calamniuksen poika Gabriel säntäsivät ulos Joosefin tueksi ja ohjasivat
Herraset ulos portista.724
Kun Calamnius oli pitämässä jumalanpalvelusta, valmistautui Enqvist omaan
osuuteensa, sillä papit olivat sopineet, että Enqvist lukisi evankeliumin. Hän lähti
kävelemään kohti kirkkoa ja samassa Herraset piirittivät hänet ja tarttuivat häneen.
Joukko kiisteli. Etenkin Herraset karjuivat niin kovaäänisesti, että Calamniusta
kuunnellut kirkkoväki havaitsi sanaharkan. Kun kirkonmenoja ja sapattia juopumuksella oli näin häiritty, jumalanpalveluksen jälkeen papit pyysivät kirkkoväen
koolle löytääkseen tapahtumille todistajia oikeudenkäyntiä varten. Viinaksista puhunutta pappia Pekka Herranen tölväisi huutaen: ”Omiani join enkä sinun kellaristasi ottanut!”725
Vuonna 1719 papin tuomarinvaltaan kyllästynyt korsnäsiläinen nainen huomautti häntä nuhtelemaan ja torumaan tulleelle lukkarin vaimolle ja eräälle vaimolle, että ”jos pappi saisi tuomita, ei monikaan saisi elää.”726 Korsnäsissä ja Närpiössä pappina olikin Carolus Hoffreen, joka ei tullut toimeen ylen harvojen lampaidensa kanssa. Kappalaista kaiversi erityisesti se, että seurakuntalaiset maksoivat
papinosia hyvin kitsaasti, valittivat köyhyyttään mutta vaativat silti sielunhoitoa.727
Koska venäläinen esivalta oli armottoman raaka eikä ruotsalaisesta esivallasta ollut
harmia suurempaa apua, menetti jälkimmäinen lopullisesti merkityksensä ja pyhyytensä ja samalla kaikki siihen liitetyt viranomaiset arvovaltansa. Se, että venäläinen ja ruotsalainen esivalta vieläpä verottelivat kansaa samanaikaisesti, johti usein
kitkeriin sanaharkkoihin, kollektiiviseen vastarintaan ja välienselvittelyihin. Närpiössä muuan veroja vastustanut mies tokaisi 1718 lukkarille, joka vetosi itseensä
kuninkaaseen, että ”minä kunnioitan sinua ja Ruotsin kuningasta yhtä paljon” eli
vähän. Majesteettipilkasta ja oman arvonsa loukkaamisesta pillastunut lukkari potkaisi miestä ahteriin siksi kovasti, että mies menehtyi.728
Laillisuuden palauttaminen vuonna 1717 tulkittiin Ruotsissa niin, että suomalaisilta – erityisesti pohjoispohjalaisilta – alettiin kerätä veroja Ruotsin kruunulle
Ruotsin vallan ajan taloudellisten sopimusten perusteella. Maksukykynsä kokolailla menettäneet isäntämiehet suhtautuivat perin penseästi viranomaisten haluun
puristaa heiltä vainovuosia edeltäneitä verorästejä. Kun käräjäpaikalle 1720 selvinneiltä Iin ja Pudasjärven talonpojilta kyseltiin vuosien 1712, 1713 ja 1714 lohiverorästeistä, nämä nousivat seisomaan ja ryhtyivät huutamaan, etteivät he mitenkään
voineet muistaa, millaisia maksuja heiltä oli jäänyt suorittamatta.729 Mennen ja
tullen rosvotut oululaiset ja harvat hailuotolaiset puolestaan valittivat, että heiltä
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Kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 555–563, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 555–563, KA).
Rovastintarkastus Korsnäs 27.2.1719 (Lempiäinen 1973, s. 82–83).
Rovastintarkastus Korsnäs 27.2.1719, Närpiö 24.8.1721 (Lempiäinen 1973, s. 82, 118).
Talvikäräjät Närpiö 22.1.1722 (ss36: 43–45, KA).
Kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.6.1720 (rr52: 239, KA).
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alettiin vaatia Ruotsin kruunulle veroja ja muita ulostekoja, vaikka ensin oli käynyt
vihollinen verottamassa väkeä ja omaisuutta rosvoten, kiduttaen, polttaen ja
piinaten, ja sitten olivat tulleet vapaakomppanian miehet eli sissit riistämään vähät
jäljelle jääneestä tai vasta hankitusta tavarasta. Hätäänsä oululaiset eivät muuta
osanneet pyytää kuin suojelusta vapaakomppanialta ja huojennuksia kruunun
ulostekoihin.730
Toisaalta vainoaika loi uusia luottamussuhteita rahvaan ja herrojen välille –
etenkin talonpoikien sekä aloilleen jääneiden pappien ja kauppiaiden välille. Pyhäjoelle talonpojat kääntyivät omana miehenään pitämänsä kappalainen Mathias
Wilanderin puoleen havaittuaan, etteivät he mitenkään selviäisi venäläisistä veroista. Wilander oli osuva valinta, sillä hän tiesi mennä vehkalahtelaisen kauppiaan
luokse saaden lainaksi tarvittavat rahat. Wilanderista ja erityisesti eteläsuomalaisesta porvarista, Johan Poitzellista tuli talonpoikien luottomiehiä, viimeksi mainittu
luultavasti hallitsi Ruotsin aikaisten sääntöjen vastaisesti Pyhäjokiseudun kauppaakin vuosikausia.731 Vastaavasti kalajokiset talonpojat suivaantuivat kokkolalaisiin
porvareihin, joilta ei hädän hetkellä apua herunut. Näiden sijasta kalajokiset turvautuivat raahelaisten apuun, säästyivät pitäjänsä polttamiselta, irtisanoivat ikiaikaiset siteensä Kokkolaan eivätkä enää suostuneet siellä kauppaa käymään. Sen sijaan he kävivät kauppaa Raahessa, jonka porvaristo oli osoittautunut luottamuksen arvoiseksi.732

Jalo rauha
Venäläisten joukkojen poismarssi ja rahvaan katkeruus
Rauhantunnustelut etenivät neuvotteluiksi Ahvenanmaan kongressissa 1718 ja
päättyivät rauhan solmimiseen Uudessakaupungissa 30.8.1721.733 Rauhansopimus
merkitsi sen karvaan tosiasian hyväksymistä, että varhain vallatut osat Karjalaa lakkasivat olemasta osa Ruotsin valtakuntaa. Sopimus oli tehnyt varsinaisesta Suomesta rajamaan. Toisaalta sopimus merkitsi sitä, että Suomi palautettiin takaisin
Ruotsin kruunun suojelukseen, jonka arvosta monella rahvaanmiehellä oli peräti
kielteinen näkemys.
Rahvasta lähimmin kosketti kuitenkin se, että vainolaisarmeijaa ryhdyttiin evakuoimaan. Kiistatta tätä seikkaa tervehdittiin ilolla. Niinpä Isonkyrön pappi merkitsi seurakuntansa historiakirjoihin merkityksellisen tiedonannon, että ”4., 5. ja 6.
lokakuuta 1721 marssivat moskoviittijoukot pois tästä maakunnasta oleskeltuaan
täällä seitsemän ja puolivuotta. Ja saatiin kyllin kokemusta heidän armottomuudestaan.”734 Kiirettä venäläiset eivät pitäneet, he keräsivät loputkin vuotuisveroista,
pakottivat mukaansa vielä muutamia ihmisiä ja käyttäytyivät niin ylimielisesti
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kuin voittoisalle armeijalle sopi. Esimerkiksi Hämeenlinnassa Tsekinin johtaman
armeijan piti sopimuksen mukaan viivähtää vain kahden vuorokauden ajan, mutta
Tsekin oli päättänyt lepuuttaa tsaarin hevosia kahdeksan päivän ajan. Evakuoimisen etenemistä hätääntyneenä tarkkailleelle komissaari Abraham Stein-Mayerille
Tsekin huomautti, että venäläiset saivat olla siellä niin pitkään kuin halusivat.735 Se
oli viimeinen Tsekinin joukkojen rauhan nimissä ja paikallisviranomaisten avulla
suorittama sotarosvous, joka jatkoi vuoden 1721 armotonta verotusta.736 Niinpä
väki pakeni tottumuksen voimasta autiomaihin,737 eikä suotta. Vetäytyvät joukot
tuhosivat ryöstellessään. Inkoossa venäläiset polttivat lähtiessään Lågnäsin Erik
Anderssonin talon, jota he olivat pitäneet vuosia tukikohtanaan.738 Espoon Mankkaalla poltettiin talonpoikaistilan riihi, jossa oli yhdeksän tynnyriä viljaa sekä herneitä ja papuja, ja elokuussa talonpoikaistilan päärakennus, riihi ja kolme ruokaaittaa, joissa oli yhdeksän tynnyriä ruista. Täältä rosvottiin myös osa karjasta.739
Rauhansopimus vapautti vuosikausia kyteneen venäläisvihan ilmiliekkeihin –
tosin niissä mittasuhteissa kuin aseettomalta luonnistui. Turussa 24.9. Venäjän armeijan kokoillessa tavaroitaan kuormastoiksi ja valmistautuessa seuraavan päivän
poismarssiin muutamat vääryyttä kärsineet päättivät kerätä verivelkojaan ja kostaa
miehittäjille. Koston kohteeksi he valitsivat erään majurin perheineen, ja kaikki
murhattiin. Kiireessään venäläiset ottivat kiinni lähimmin syyllisiksi epäilemänsä
ja veivät nämä mennessään. Nämä olivat syyttömiä, sillä pian tutkinnassa oikeat
murhamiehet vangittiin ja tuomittiin, mutta epäillyt eivät palanneet.740 Näistä
syistä johtuen ja venäläisten paariakseen katsomana Pohjanmaan laamannin virastaan erotettu Schmiedefelt tuli entistä mielenvikaisemmaksi ja armeijan vetäytyessä Suomesta teki Kiskon Taipaleessa itsemurhan viiltämällä partaveitsellä rintaansa.741

Leppymätön viha
Venäjän armeijan marssittua uuden rajan toiselle puolelle ja kaleerilaivaston purjehdittua kauaksi satamista viha oli päättynyt – vai oliko sittenkään? Ei. Vihan ja
kaunan perimmäinen kohde oli jälleen ulottumattomissa, mutta kätyrit olivat sen
sijaan rahvaan saatavilla ja nyt täysin vailla venäläisen esivallan tarjoamaa suojaa.
Viha venäläisten kätyreitä kohtaan yltyi, kun valta muuttui. Toiset – lähinnä ryssänlutkat – tosin ymmärsivät lähteä joukkojen perässä, mutta toiset – ensi sijassa

735 Talvikäräjät Siuntio 12.–16.2.1725 (ll34: 235, KA); Koskimies 1960, s. 704.
736 Esimerkiksi Lopella venäläiset vaativat, että heille oli helmikuun kuluessa toimitettava 80 hevosta.
Syyskäräjät Loppi 19.–20.10.1725 (ll34: 1053–1055, KA). Samanlainen operaatio suoritettiin myös
Perniössä. Syyskäräjät Perniö 30.10.–5.11.1722 (cc40: 204–205, KA).
737 Talvikäräjät Luumäki 28.1.1722 (ii30: 3–4, KA), talvikäräjät Lappee, Taipalsaari, Joutseno ja Lemi
27.–30.1.1725 (ii34: 104–105, KA), talvikäräjät Vehkalahti, Virolahti ja Kymi 14.2.1726 (ii35: 119,
KA).
738 Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
739 Syykäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 13.10.1722, talvikäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi
19.1.1723 (8170, KA).
740 Koskull 1952, s. 249.
741 Turun kenraalikuvernöörikunnan pääkirjat 1718–1720 (7061: 33; 7064: 7, 9, 69, 71; 7070: 55–59,
KA); Lewenhaupt 1921, s. 87, 148, 181–183, 401, 601–602, 650–652, 702–703.
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ryssänviranomaiset – jäivät koston uhreiksi. Venäläisten kätyreistä ja heiloista jotkut ehättivät liikkeelle aikaisemmin havaittuaan, että eläminen kotiseudulla kävi
painostavaksi. Lain mukaan sovitetusta rikoksesta tai aiheettomasta epäilystä vapaaksi tuomittua ei enää oikeudenkäynnin jälkeen saanut solvata. Rauhan palattua
sisällä kytevän vihan tukahduttamisyritykset todellisen vihan kohteen lähdettyä
pois eivät kuitenkaan onnistuneet ja moni nainen sai kantaa loppuikänsä ryssänhuoran leimaa, joka liimaantui kantajaansa tiiviimmin kuin tavallisen lutkan ja
huoran maine ja joka ilmeisesti miellettiin vielä hirveämmäksi ihmistä pilaavaksi
asiaksi, jonkinlaiseksi pedon merkiksi.742
Juuri Venäjän armeijan sotilaiden kanssa suhteisiin ryhtyneet naiset olivat joutuneet yhteisöllisen pahanolon purkamisen kohteeksi jo olojen rauhoittuessa ja sittemmin vuosina 1720–1721. Tuolloin moni oli tehnyt ratkaisevan päätelmän ja
seurannut Suomesta pois marssivia joukkoja Venäjälle. Hämeenlinnassa lokakuussa 1721 komissaari Stein-Mayer kutsui koolle Tsekinin luvalla kaikki kasakoiden
vaimot, jotka olivat aikeissa muuttaa Venäjälle, ja lupasi, että nämä saivat hyvinkin
Suomeen jäädä. Naiset vastasivat hänelle yhdestä suusta, että he seurasivat miehiään ennemmin vaikka tataarien maahan kuin jäisivät tänne muiden pilkattaviksi
ja haukuttaviksi.743 Maskulaisen talonpojan, Heikki Reijonpoika Karin vaimo Marja Jaakontytär lähti kotoaan vuonna 1718 ja asettui asumaan venäläisten leiriin.
Kaksi vuotta siellä asuttuaan hän katosi kokonaan ja pitäjäläiset otaksuivat kuulopuheisiin luottaen, että Marja oli lähtenyt sotilaiden kanssa Venäjälle.744 Rakuuna
Erik Sandstenin vaimo Anna Reinholdsdotter oli lähtenyt Venäjän armeijan luutnantti Dionisius Spencerin kanssa luutnantin kotiseudulle Liivinmaalle.745 He seurasivat aikaisempaa esimerkkiä. Valloituskauden päätteeksi ja nälänhädän vaivatessa moni nainen oli hakeutunut vapaaehtoisesti venäläisten joukkojen mukana Venäjälle.746
Lähtöhalukkaat eivät olleet ainoastaan ryssänlutkia. Vanha tapa, että vakaviin
rikoksiin syyllistyneet tuomion pelossa pakenivat Ruotsin lain ulottumattomiin,
jatkui.747 Kiteeltä 1720 Juho Saukkonen ja Pohjanmaalta Saukkosen piiaksi tullut
Liisa Piipotar tekivät ratkaisunsa ja muuttivat rajan toiselle puolelle. Saukkonen oli
mieltynyt piikaansa, vaikka aviossa olikin, ja piika oli vastannut mieltymykseen.
Muuttaminen maasta oli tuolloisten lakien vallitessa ja noissa olosuhteissa ainoa
tapa elää yhteiselämää joutumatta oikeuteen aviorikoksesta.748 Koko joukko venäläisten kanssa yhteistyötä tehneistä ja samoissa taloissa asuneista miehistäkin – lähinnä itäisessä Suomessa – lähti etsimään toimeentuloa Viipurista tai Pietarista vapaaehtoisesti, kuten Rantasalmen Kutvosen talosta Pietariin keväällä 1721 muuttanut nuorempi poika Lauri.749 Kaikki halukkaat eivät edes saaneet seurata Venäjän

742
743
744
745
746

Syyskäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 19.–24.10.1722 (mm51: 1940–1942, KA).
Koskimies 1960, s. 704–705; Guillaume 1988, s. 68.
Talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722 (kk34: 19, KA).
Talvikäräjät Vihti ja Pusula 28.1.1723 (ll31: 81–82, KA).
Esimerkiksi syyskäräjät Uusikaarlepyy 10.10.1723 (ss37: 611), talvikäräjät Vähäkyrö 26.2.1724,
talvikäräjät Lapua 10.9.1724 (ss38: 209, 494–496, KA).
747 Talvikäräjät Liperi 4.2.1723 (gg29: 29–31, KA).
748 Syyskäräjät Kitee 10.9.1724 (gg30: 42, KA).
749 Kesäkäräjät Rantasalmi 6.–11.7.1722 (oo25: 377–380, KA).
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armeijaa. Turkuun jäi useita venäläisten kauppiaiden ja muonittajien ortodokseiksi
kastettuja suomalaisia palkollisia. Ruotsalaisen esivallan hämmästykseksi nämä luterilaisista vanhemmista syntyneet ja vapaaehtoisesti ortodokseiksi kääntyneet halusivat pitää uskonsa ja seurata isäntiään Venäjälle. Kruunun kanta oli selvä: nämä
olivat Ruotsin kruunun alamaisia eikä heillä – etenkään alaikäisillä – ollut oikeutta
muuttaa Venäjälle.750

Pakkorauha ja kosto
Rahvaanmiesten toimenpiteet olivat suorassa suhteessa muuttuneeseen henkiseen
ilmastoon. Pitkään kestänyt kurjuus ja väkivaltainen hallinto, johon täkäläisiä miehiä oli venäläisen hallinnon kätyreinä alistettu ja josta muutamat olivat ottaneet
irti kaiken, olivat nakertaneet ruotsalaiselta laillisuudelta ja tutkintaa edellyttävältä
hallinnolliselta menettelytavalta pohjan. Eikä elämänmeno ulkoisesti paljon muuttunut. Vanha eli Ruotsin esivalta palautettiin nopeasti. Koska Suomi katsottiin aikaisempaa selvemmin kokonaisuudessaan rajamaaksi, josta armeija puuttui, maaherroiksi nimitettiin sodassa kannuksensa hankkineita upseereita, joille rauhaan
palaavalla Ruotsilla ei ollut muutakaan tarjottavaa. Uudenmaan ja Hämeen läänin
maaherraksi nimitettiin 1719 eversti Per Stierncrantz, Pohjanmaalle 1720 kenraalimajuri Reinhold Wilhelm von Essen, Savon ja Kymenkartanon lääniin sotaneuvos
Johan Henrik Friesenheim sekä Turun ja Porin lääniin Johan Stiernstedtin tilalle
tammikuussa 1722 kenraalimajuri Otto Reinhold Üxkull. Frisenheim työskenteli
muiden esimiehenä kevääseen 1722 saakka kruunun etuja valvoen.751
Sitä mukaa, kun venäläiset joukot marssivat pois, täytettiin tyhjiksi jääneet seudut Ruotsin valtakunnan varusväellä, sotamiehillä ja rakuunoilla. Ensin marssitettiin evakuoitujen venäläisten sijaan ”köyhtyneen kansallisen armeijan” ruotsalaisrykmenttien suomalaissyntyisillä sotilailla vahvistetut rippeet, mutta pian jouduttiin tyhjiä ruotuja ja vakansseja täyttämään umpiruotsalaisilla. Vieraaseen kulttuuriin ja kieleen oli vaikea sopeutua, mutta hankalaa parempaan tottuneiden sotilaiden hyväksyminen oli talonpoikaisyhteiskunnallekin.752
Kirkoissa alkoivat saarnata Ruotsista palanneet papit tai siellä tyhjiin virkoihin
nimitetyt vieraat miehet. Venäläisten asettamat väliaikaiset papit, tuomarit, voudit

750 Üxkull kuninkaalle, Tukholma 22.3.1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Turku ja Pori 17, RA). Valtaneuvosto käsitteli kokouksessaan 1722 Fjodor Mureenin ja Valpuri
Hannuntyttären tapausta. Päätöksessään valtaneuvosto totesi, ettei Mureen saanut viedä
vihkimätöntä vaimoaan ja lapsiaan Venäjälle, koska nämä – lähinnä lapset – olivat Ruotsin
alamaisia. Toisaalta Mureenille annettiin lupa asettua Ruotsin valtakunnan alamaiseksi, mikäli
halusi. Valtaneuvosto Turun tuomiokapitulille, Tukholma 12.9.1722 (Tuomiokapituliin saapuneet
kirjeet I3: 298–299, TMA).
751 Biographiskt lexicon 23, s. 34; Lewenhaupt 1921, s. 183, 662–663; Elgenstierna 1932, s. 621, 679–
680; Elgenstierna 1936, s. 129–130; Wirilander 1966, s. 170–171.
752 Kuninkaallisen majesteetin ohjeet, joilla Suomen suuriruhtinaskunta otetaan jälleen hallintaan,
Tukholma 30.9.1721 (Kuningas Fredrikin reistratuuran kopiokirja, KA); Falander–Reinius,
Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn (ÅT 1791: 36); Uudenmaan läänin rahvaan
yhteinen valitus 10.10.1723 (Rahvaanvalitukset, Suomi 1, RA). Katso myös Blomqvist 1990, s. 85–
95; Vuorimies 2005, s. 117, 120–121.
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ja monet nimismiehetkin saivat väistyä pakolaisten ja ruotsalaisten tieltä;753 suuri
osa viranomaisista oli muukalaisia ja Suomen oloja tuntemattomia. Suomi miehitettiin uudelleen, kirkoissa pidettiin joulukuussa 1721 kiitosjumalanpalvelus erityisine kiitospäiväplakaatteineen,754 ja Venäjän rauhaa ylistäneen kiitospäivän kunniaksi ammuttiin tykeillä, kuten oli tehty Tanskan rauhan kunniaksi nelisenkymmentä vuotta aikaisemmin.755 Uskollisuudenvalojen ottaminen Ruotsin hallitsijalle
ei suinkaan parantanut tilannetta, vaikka se yhteiskunta- ja valtiojärjestyksen
vuoksi täytyi suorittaa. Uudet valat voitiin tulkita – ja toisinaan tulkittiinkin – uudelleen alistamiseksi. Rahvas oli kertakaikkisesti hämmentynyt ja vaati itse valoja,
sillä se ei ollut varma, oliko rauhansopimus vapauttanut tsaarille vannotusta uskollisuudesta. Rahvas pidettiin pimennossa monissa keskeisissä päätöksissä, joten epävarmuus jatkui. Toisaalta Ruotsiin paenneet eivät koskaan olleet luopuneet valastaan ja tähän eli pysyvään uskollisuuteensa he usein vetosivat verohelpotuksia ja
privilegioita anoessaan.756 Koska uskollisimmat olivat selvinneet väkivallatta ja
karkuruudesta vieläpä palkittiin, ristiriita kovia kärsineen rahvaan ja luopioiksi
miellettyjen välillä syveni.
Rahvaanomainen lainkäyttö ja oikeudenmukaisuus olivat Venäjän vallan aikana
muovautuneet sellaiseksi kuin noissa olosuhteissa mahdollista oli. Turun ympäristössä talonpoikien asema oli ollut suojatumpi kuin muualla Suomessa, joten sikäläiset tyytyivät laillisen valittamisen tiehen ja valittivat kantomiehistä, jotka ”olivat
käyneet maanmiehiään vastaan ja riistäneet talonpojilta omaksi hyväkseen”.757
Myös muualla talonpoikiin oli kohdistettu alituista painostamista ja noilla seuduilla viranomaiset olivat olleet ilkeämpiä ja ahneempia. Niinpä talonpojat halusivat
ottaa korkeimman vallan käsiinsä nähtävästi tietoisina ja katkeroituneina Ruotsin
hallitsijan 1719 ja 1720 vahvistamista armahdusplakaateista sekä rauhansopimuksen Venäjän esivaltaa palvelleiden viranomaisten armahtamista koskevasta kohdasta. Saadessaan vallan käsiinsä miehet hyödynsivät vanhakantaista talonpoikaista
oikeuskäsitystä, jossa korostettiin oikeudenmukaista kostoa ja jossa vääryydentekijöille armoa ei annettu. Väkivaltainen kosto oli piinasta vapautuneille ja hurjistuneille kansanmiehille ainoa vaihtoehto, joten ryssänvoutien, -viskaalien ja startostien sekä muiden venäläistä esivaltaa palvelleiden miesten oli etsittävä turvaa uudelta miehittäjältä. Etelä-Pohjanmaalla useammat virkamiehet myös saivat maaherralta suojeluskirjeen, jonka turvin he henkensä säilyttivät.758 Venäjän vallan
ajan virkamiehillä olikin erinomainen hätä, sillä kesällä 1721 rahvas oli käyttänyt
mahtiaan sekä valittamalla ja todistamalla laamanni Stackelbergille muutaman nimismiehen teot kohtuuttomiksi kansa oli saanut laamannin langettamaan näille

753 Vertaa Forselius, Vetill, 4: 15–16 (Virrankoski 1989, s. 22).
754 Lof- och Tacksäijelse-Skrift 1721.
755 Kuninkaallinen majesteetti sotakollegiolle, Tukholma 9.11.1721 (Valtakunnanreistratuuran
kopiokirja, KA)
756 Esimerkiksi Vaasan kaupungin ja Johan Gabrielssonin muistio kauppadeputaatiolle (r2441: 1096–
1098, RA).
757 Samuel Forseen kuninkaalle, Turku 5.4.1722 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Turku ja Pori 17, RA).
758 Papit ja nimismiehet maaherralle, Vaasa 22.9.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
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(muiden muassa Johan Ahlgren ja Mårten Essevius) kuolemantuomion kunnian ja
omaisuuden menettämisen lisäksi. Tuomiota ei kuitenkaan laitettu täytäntöön, ja
lopulta miehet jäivät rankaisematta rauhansopimuksen perusteella.759
Mutta Uudellamaalla ja Hämeessä sekä Karjalassa muutamat viranomaiset eivät
turvakirjeitä ehtineet lunastaa – tuskin olisivat saaneetkaan. Siellä miehet eivät sietäneet vainolaisiaan pitkään, vaan etsivät heidät käsiinsä ja kävivät nopeasti oikeutta. Vaikka oikeusistunto toisinaan noudatteli näennäisesti ylimääräisten käräjien
järjestystä, tehtiin merkittävä poikkeus laillisuudesta: tuomioita ei alistettu kuvernementin tai hovioikeuden käsittelyyn. Yksimielisesti talonpojat tuomareineen julistivat kuolemantuomioita noudattaen täytäntöönpanossa säädettyä järjestystä.
Rahvaanmiesten näppeihin jääneitä entisiä viranomaisia ja luottamusmiehiä oli
kaikkiaan viisitoista. Heistä kahdeksan hirtettiin ja seitsemän teilattiin. Ennen varsinaista mestaamista tai hirttämistä kansanmiehet olivat saaneet suorittaa oman
kostonsa. Venäjän vallan viranomaisten kädet ja jalat nuijittiin murskaksi. Teilaamisessa seitsemän miehen murskatut ruumiit hakattiin kirveellä osiin, minkä jälkeen kädet ja jalat nostettiin pylväiden nokkaan tai teilipyörään varoittamaan muita kätyreitä ja osoittamaan oikeudenmukaisuuden palautumista; raa’at toimenpiteet palvelivat niin venäläistä esivaltaa kuin suomalaisen rahvaan kostonhimoa.
Yksi tili menneisyyden vääryyksien kanssa oli tasattu.
Siksi lainvoimaisina uusi miehittäjäkin tuomioita piti, ettei se ryhtynyt toimiin
isäntiä vastaan eikä se myöskään ollut ensimmäisenä myöntämässä omaisille mahdollisuutta haudata ruumiita kunniallisin menoin kirkkomaahan. Kun kirveet ja
nuijat heiluivat, saattoi vähemmän vaikeuksia aiheuttanut, kuten Asikkalan nimismies Isak Lindeman joutua rahvaan vainon kohteeksi. Tapa oli sellainen, että esivallan edustaja ilmiannettiin ruotsalaisten sissien avustamisesta, siitä kun seurasi
hengen, kunnian ja omaisuuden menetys. Isak Lindemanin kohtaloksi koituivat
muutamat pikkuleivät, jotka hän oli luovuttanut sisseille. Maaherra ei kuitenkaan
uskaltanut pyyntöön suostua, vaan kyseli neuvoa Turun hovioikeudelta, jossa oltiin yhtä neuvottomia ja varovaisia. Asia siirrettiin kuninkaallisen majesteetin ratkaistavaksi.760 Karjalassa rahvaanmiesten toimenpiteet olivat suorempia. Rauhan
palattua he eivät pyytäneet muiden apua, ottivat oikeuden omiin kouriinsa, marssivat yhteistoimintamiesten luokse ja ampuivat heidät siihen paikkaan. Kruunu
kyllä jossakin määrin tutki tapauksia, mutta ei tohtinut lynkkauksiin syyllisiä tuomita.761 Säikähdyksellä, rahojen ja vaatteiden menettämisellä selvisi syksystä 1721
Lappeen ryssänkomissaari Daniel Lindroth. Rosvojoukko yllätti hänet syyskuun
kuudentena päivänä, kun hänellä oli mukanaan venäläisten verorahoja 150 ruplaa
ja omia rahojaan 90 ruplaa. Joukkio otti Lindrothin kiinni, pahoinpiteli, vei rahat
ja vaatteet niin, että mies pääsi palaamaan ihmisten ilmoille ainoastaan sarkaviitta
alastoman vartalon suojana.762

759 Falander–Reinius, Strödde underrättelser om tilståndet i Österbotn (ÅT 1791: 32).
760 Turun hovioikeus kuninkaalle, Turku 20.2.1722 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille 7, RA). Vertaa Koskull 1952, s. 203.
761 Toivanen 1979, s. 321.
762 Talvikäräjät Taipalsaari ja Lemi 7.–9.2.1723 (ii31: 55–56, KA).
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Viha ulotettiin paosta palanneisiin maallisen ja hengellisen esivallan edustajiin,
toisinaan jopa kauppiaisiin ja porvareihin sekä varsinkin Ruotsista Suomeen määrättyihin upseereihin ja sotilaisiin, jotka olivat heti vaatimassa veroja, suorituksia ja
lainojen takaisin maksuja niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.763 Sillä, että maanpaosta kotiseudulleen palanneet viranomaiset hetimiten havaitsivat kurjuuden, ei
ollut suurempaa merkitystä. Julkisia rakennuksia ryhdyttiin korjaamaan ja veroja
maksamaan, vaikka – kuten rauhan näytettyä palaavan syksyä vasten 1720 Paltamoon saapunut ja sinne kirkkoherraksi nimitetty Abraham Frosterus asian ymmärsi – kaikkialla oli niin kova pula ihmisistä, ruuasta ja vaatteista, kuin vedenpaisumuksen, pitkällisen sodan ja jumalattoman hävityksen jälkeen ylipäätään saattoi
olla.764 Tukholmassa oli kyllä syksyllä 1721 tunnustettu, että Suomi oli ollut erillään valtakunnasta muutaman vuoden ajan ja että tuhannet kuuliaiset alamaiset
elivät kurjuudessa. Siksi oli myös luvattu, että päättäjillä oli kyllin malttia ohjata
onnettomat ihmiset jälleen onnellisuuteen ja että kärsineille annettaisiin apua ja
helpotuksia. Mutta kun Tukholmassa uskottiin, että jalo rauha sinällään palauttaisi
tilanteen ennalleen, eikä niin käynyt, jouduttiin ristiriitoihin. Päättäjien maltti
osoittautui lähinnä harhaiseksi ja kuninkaallisen majesteetin ensisijaisia etuja ajaneeksi vitkasteluksi, ja jatkuvat kadotkin vaivasivat.765
Koskapa ruotsalaiset eivät halunneet suomalaisten ongelmia toistuvista valituksista huolimatta ymmärtää, viha ulotettiin heihinkin. Nais- ja naapuriviha saivat rinnalleen herravihan, joita venäläispelko ja -viha tukivat. Menneitä muistellessaan, kaunaisina ja koettaessaan kaikin psyykkisin keinoin selvitä hirvittävästä vihan ajasta ja rajamaan rahvaan tunnoista ja neuvoista piittaamatta uudelleen sotaan ja vihaan ajettu suomalainen kulki 1700-luvulla läpi prosessin, jossa vainovuodet muuntuivat isoksivihaksi. Kyse oli pitkäkestoisesta tilinteosta menneisyyden kanssa; toisaalla oli menneisyyden kuvan muokkaaminen ja toisaalla toipuminen vainoajasta katkeruuksineen, kaunoineen, vihanpitoineen, kostoineen ja ruotsalaisen vallan palauttamisineen.

763 Esimerkiksi talvikäräjät Sotkamo 18.2.1723 (rr55: 968–973, KA).
764 Johan Frosteruksen sukumuistelmat suomalaisesta pakolaisperheestä Tukholmassa (Gummerus
1913, s. 206–207).
765 Kuninkaallisen majesteetin ohjeet, joilla Suomen suuriruhtinaskunta otetaan jälleen hallintaan,
Tukholma 30.9.1721; Järjestys, jonka nojalla virkamiehet, sotilassääty ja Suomen yhteinen kansa
ojentautuu (Kuningas Fredrikin reistratuuran kopiokirja, KA); Falander, Berättelse om
Österbottens öden (ÅT 1789: 26); Falander–Reinius, Strödde underrättelser om tilståndet i
Österbottn (ÅT 1791: 26).
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Vainovuodet
kerrottuna ja kuvattuna
lähihistoriana
Historiallisten kertomusten
asema sääty-yhteiskunnassa
Historia oli kiinteä osa sosiaalisen statusperustan varaan rakennettua yhteiskuntaa
ja sen ideologiaa. Vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää pidettiin mielekkäiden historiallisten prosessien tuloksena, ja sääty-yhteiskuntaa perusteltiin menneisyyden
avulla. Koska yhteiskunta oli historian rakentama ja säätyjen hallitsema, oli luontevaa, että säädyllinen eli yhteiskunnallinen asema oli merkittävin tekijä menneisyyden ja nykyisyyden välistä suhdetta punnittaessa.
Menneisyys koettiin, tulkittiin ja historiaan suhtauduttiin säädyllisesti. Kulloisenkin kertojan roolista ja asemasta riippui paljolti, millaiseksi hän menneisyyden
kuvasi ja minkä arvon hän menneisyydelle antoi. Toiset ymmärsivät historian tapahtumat moraalisiksi tarinoiksi, joissa sallimuksen suosima elämän onnellisuus
alituisesti kamppaili inhimilliseen elämään kiinteästi kuuluvan kielteisen elementin eli Jumalan koston kanssa. Sallimus ja kosto sitoutuivat tiiviisti inhimilliseen
käyttäytymiseen, sillä pahat työt johtivat Jumalan rangaistukseen. Toiset taasen selittivät historian muutoksia mieluummin omilla, säätytovereidensa, säätynsä tai
hallitsijan teoilla siten, että maineikkaat miehet tai säädyt olivat historiassa merkittäviä ja esikuvallisia.1
Kertomukset ylittivät harvoin säätyrajat. Kun niitä esitettiin, korostuivat eri
säätyjen edustajia yhdistävät piirteet. Onnellisena rauhan aikana yhteisiä piirteitä
oli vähän. Sen sijaan ulkoisen uhan tuntuessa säätyrajat näyttivät kaventuvan ja
elämänmenosta löydettiin kaikkien ihmisten jakamia kokemuksia. 1710-luvulla ulkoisen tekijän yhdistämän ryhmän muodostivat Ruotsiin paenneet suomalaiset:
pakolaiset. Vihollisuhan takia siteensä kotiseudulleen katkaisseina ja taloudelliseen
kurjuuteen ajautuneina heidät kuvattiin julkisissa kirjoituksissa yhtenäiseksi ryhmäksi.2 Ryhmän tunnusmerkkeinä pidettiin toisaalta menneisyyteen painottuvaa

1 Esimerkiksi Randall 1954, s. 58–61, 143–150, 165; Suvanto 1983, s. 43; Vertaa Callinicos 1987; Le
Goff 1992, s. 9, 128, 135, 142–143; Halbwachs 1966, s. 299–309; Halbwachs 1967, s. 71–77; Lambek
1996; Radstone 2000, s. 3–4.
2 Vilhelm Pihlin selonteko, Tukholma 14.1715 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Turun ja Porin lääni 18, RA). Kun Tukholmassa elävä korkein esivalta halusi selvityksen
pahoinpidellyistä pakolaisista, sellainen myös laadittiin ilman korostunutta säätyerottelua.
Vainolaisen venäläisen tulella ja miekalla pahoinpitelemiä, samanarvoisesti ja julmasti kohtelemia
olivat muun muassa saltvikilainen uudistilallisen vaimo Karin Henriksdotter, jota oli korvennettu
selästä, ja kastelholmalainen vanha ylioppilas Magnus Modeen, jota oli alastomana hakattu.
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paniikkimuuttoa ja toisaalta nykyistä pakolaisuutta. Pakolaisista kirjoittaneet kiinnittivätkin näihin puoliin huomiota. Kirjoituksissa lähihistoriaan painottuvat kerrontaosuudet paisuivat, koska ne selittivät sen hetken taloudellista kurjuutta ja
henkistä ahdistusta. Taloudellisen kurjuuden perustalta voitiin vetoavasti lähestyä
ruotsalaista esivaltaa semminkin, kun Venäjän uhka koski kaikkia valtakunnan alamaisia. Suomalaisille uhka oli muuttunut todellisuudeksi, ja siksi suomalaispakolaiset pitivät itseään vainolaisten tapojen asiantuntijoina. Kiinnostavasti pakolaisten puolesta puhuneet ammensivat historiallisesta kokemusvarastostaan kaikille
säädyille yhteisiä tekijöitä ja kirjoittivat esivallalle nimenomaan kollektiivina eli
’meinä’: yhtä hyvin sikäläinen aatelinen kuin palvelija tunsi sodan julmuuden, väkivallan ja sekasortoisen pakomatkan. Kosken ruukin vuokraaja Erik Fingeroos lähestyi kuningasta pakolaiskollektiivin nimissä ’meinä’ ja katsoi vertaisikseen ”murheellista pakolaisaikaa” elävät, jotka ”kärsivät suuresta hädästä”. Fingeroosin mukaan heinäkuussa 1713 julman vihollisen uhan äidyttyä pahaksi oli väki joutunut
pötkimään pakoon. Köyhyyden ruikutus ei sellaisenaan riittänyt, vaan esivaltaa piti
vakuuttaa siitä, että pakeneminen oli oikeutettua ja että kirjoittaja tiesi varmasti,
mistä puhui. Kirjoituksen todistusvoimaa vahvistaakseen Fingeroos lisäsi tekstiin
omia kokemuksia ja kertoi, miten hänen ollessa suolaa noutamassa vihollinen oli
hyökännyt riehuen tyrannimaisesti ja kohdellen väkeä epäkristillisesti. Tuon maininnan jälkeen hän siirtyi jälleen pakolaismiehiä yhdistäviin piirteisiin. Kerrontahetkellä Suomeen jääneet vaimot ja lapset elivät alituisessa vaarassa.3
Katastrofien jälkeisessä maailmassa menneisyyden arvostus kasvoi, menneistä
haluttiin kertoa ja historiallisten kertomusten avulla yritettiin nostaa paikaltaan
nyrjähtänyt mieli takaisin sijoilleen.4 Kriisien heikkeneminen ja lakkaaminen merkitsivät paluuta säädynmukaiseen menneisyyteen ja säätyjen erilaiseen tapaan käsitellä lähimenneisyyden kokemuksia.5 Vainoaikojen kokonaistutkielmista varhaisimpia ja sananmukaisesti papillisia olivat 1710-luvun jälkivuosina kirjoitetut tekstit. Niissä ei kuvattu sodan etenemistä tai kehitystä saati pohdittu historiallisten
muutosten syitä, vaan ne olivat leimallisesti tutkielmia siitä, millaisiksi suomalaisen papiston ja vainolaisen väliset suhteet olivat kehkeytyneet ja miksi juuri pappeja oli vainottu. Niissä vakavista kriiseistä selvinneet tarkastelivat elämänkulkuaan
säädyllisesti, mutta niitä osuvammin vainoja ja miehitysvallan aikaa selittivät välittömästi tapahtumien, rauhan solmimisen sekä ylipäätään kriisien jälkeen julkaistut
kirjoitelmat. Näissä etsittiin tapahtumille selitystä, nämä viittasivat myös tulevaisuuteen ja rahvaanmiehetkin laadituttivat näitä. Siirtyminen tälle tasolle edellytti
sitä, että kuva vainoajoista alkoi kiteytyä selkeämmäksi historialliseksi kertomukseksi. Rauhaan palaaminen ja henkinen ahdistuneisuus pitivät kuitenkin vainoajan
traumaattiset tapahtumat niin voimallisesti läsnä kaikessa kanssakäymisessä, että
täkäläinen historiallinen muisti kasvoi ja laajasta tarina-aineistosta alettiin löytää
merkityksellisiä juonteita.6

3 Maaherra Stiernstedt kuninkaalle, Tukholma 15.10.1714. Sisältää Eric Fingeroosin muistion,
Tukholma 9.10.1714 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun ja Porin lääni 18, RA).
4 Vertaa Le Goff 1992, s. 81; Antze 1996.
5 Esimerkiksi Forselius, Vetill (Virrankoski 1989).
6 Vertaa Le Goff 1992, s. 81, 146.
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Varsinaisen historian eli havaitun, koetun ja luotettavan lähimenneisyyden
ohella menneisyyttä koskeviin kertomuksiin tuotiin kronikkamaisia eli aikakirjahistoriointiin viittaavia piirteitä, mikäli ne palvelivat sääty-yhteiskunnan tarpeita.7
Esimerkiksi papinvirantäytöissä tavattiin kuvata viran aikaisempien haltijoiden ja
virkaan ehdolla olevien kohtaloita etenkin silloin, kun joku heistä oli kärsinyt vainoista.8 Sääksmäen kirkkoherran viran lähihistoriasta kerrottiin, että venäläisten
miehitettyä Suomen kirkkoherra, maisteri Elias Woivalenius ei heikon kuntonsa
takia kyennyt pakenemaan vaan kauhistuttuaan vihollisen lähestymistä oli heittänyt henkensä. Hänen sijalleen esitettiin kahdenkymmenen vuoden ajan Rymättylässä kappalaisena ja apulaispastorina ollutta Kristern Sevoniusta, joka myös oli
kärsinyt venäläisistä vaivoista, kun oli jäänyt pitäjäänsä.9 Virka sinällään edusti pyhää, pysyvää ja turvallista sääty-yhteiskuntaa mutta papit sen sijaan historiallisten
tekijöiden ohjattavissa olevaa ryhmää, joka ei ollut välttänyt epävakaata aikaa ja Jumalan rangaistusta.

Elämäkerrallinen kuvaus
suhteessa muiden kokemusmaailmaan
Sotilassäädyn itsekeskeinen kokemusmaailma
Upseerit – mukaan lukien alipäällystö ja sotilaspapisto10 – poikkesivat muista siinä,
että he eivät taipuneet selittämään ja kertomaan historiaa egon ulkopuolelle: kerrottu historia oli heille merkityksellistä ainoastaan suhteessa omiin kokemuksiin,
urakehitykseen ja sotilaan tehtävien täyttämiseen. Upseerien omissa ja heistä laadituissa kertomuksissa korostuikin muita selvemmin päiväkirjamainen, itsekeskeinen
ja kronologisesti urotekojen varassa etenevä elämänkulku.11
Kuvaukset rakentuivat tarkkojen ja henkilökohtaisesti koettujen hetkien varaan, joten kapteeni Stephan Löfvingh (Tapani Löfving) saattoi nimetä vuonna
1730 valmistuneen kirjoitelmansa ’Päiväkirjaksi, johon minun tekemäni palvelukset
on merkitty päivä päivältä’.12 Kirjoitelma sisälsi varsinaisen elämäkerran ja koko

7 Barnes 1963, s. 64–66.
8 Turun tuomiokapituli kuninkaalle, Tukholma 9.1.1718 (Tuomiokapitulien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turun hiippakunta 4, RA). Messukylän kirkkoherra Ericus Indrenius oli onnettomasti menehtynyt, kun venäläinen osasto oli viemässä häntä mennessään ja kun paikalle oli osunut
ruotsalainen partio.
9 Turun tuomiokapituli kuninkaalle, Tukholma 8.1.1718 (Tuomiokapitulien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turun hiippakunta 4, RA).
10 Esimerkiksi kirkkoherra Eric Sand haudattiin Isojoella 1736. Hänestä mainittiin, että hän oli
esittäytynyt hovissa 1710, oli ollut sittemmin tykistössä pastorina ja oli osallistunut norjalaisella
marssille 1718 sekä lopuksi oli työskennellyt viidentoista vuoden ajan pitäjän kirkkoherrana.
Haudattujen luettelo, Isojoki 8.4.1736. Omaelämäkerrallisesta kuvauksesta katso Gabriel
Lauraeuksen muistio, Tukholma 8.5.1723 (Neovius 1890–1891, s. 238–239).
11 Esimerkiksi tykistön upseeri Thomas Wesslingin kertomus, Castor-alus 13.5.1703 (Ramsay, 1914, s.
5–10); Cederberg 1916, s. 57–80. Vertaa Halbwachs 1966, s. 299–309.
12 Jornal Bok hvar uthi Mine giorde Tienster ähro Vptecknade dag från dag, samt Landz orten Jemte
Attester, med mehra, som kan finnas om Svea Rijkes nu varande tillståndh och styrckia till Siöös
och landz (Koskinen 1865); Aatelissäädyn kokous 23.10.1742 ja kapteeni Löfwingin laatima
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joukon asiakirjoja, jotka Löfvingh katsoi hyödyllisiksi valtakunnalle ja joiden avulla hän arveli etenevänsä upseerin uralla. Elämäkerrallinen osa ’Lyhyt kuvaus minun
vaelluksestani, varhaisimmasta kasvustani sekä sota-aikana tekemistäni palveluksista
ja kärsimistäni vaivoista ja raskaista rasituksista’ perustui ainoastaan Löfvinghin
kokemuksille, ja vastaavasti Löfvinghin aikalainen kapteeni Jacob Hougberg seurasi vuonna 1725 kirjoituksessaan ’Esitys sotaväessä tekemistäni alamaisista palveluksista sekä muista erityisistä tehtävistä’ johdonmukaisesti ja pelkästään omia 21-vuotisen sodan kokemuksiaan.13
Kapteeni Hougberg (tekstissä minä) kertoi joutuneensa onnettoman Pälkäneen
taistelun 10.10.1713 jälkeen moskoviittiosaston vangiksi ja kulkeneensa vaivalloisesti venäläisen armeijan perässä Pietarporiin, missä hänet (minut) sijoitettiin 14.1.1714 linnoitukseen, mistä hänet vietiin Moskovaan 4.5.1714 ja edelleen elokuussa 300 venäläisen neljänneksen taipaleen päähän kauaksi Kastromen kaupunkiin. Sieltä hän 24.6.1716 pakeni tekeytyen venäläiseksi työmieheksi ja kuuroksi kerjäläiseksi. 26.7.1716 hän saapui Pietarporiin ja sieltä edelleen 6.10.1716 matruusina Dantzigiin, mistä hän pääsi 5.11.1716 Tukholmaan
osallistuen sittemmin muun muassa rauhanneuvotteluihin.14
Löfvinghin ja Hougbergin kirjoitukset edustivat tyypillisimmillään elämänkertomuksia, joissa kirjoittajat nostivat menneisyyden keskeisimmäksi selittäjäksi Jumalasta seuraavina itsensä ja joissa he kertoivat omasta elämästään vain sen, mitä he
pitivät merkittävänä ja mikä palveli heidän henkilökohtaisia motiivejaan.15 He jäsensivät elämänkulkuaan henkilökohtaisilla kokemuksillaan sotilassäädyn hyveitä
ja ohjeita korostaen, joten yhteiskunnalliset tapahtumat heijastuivat kertomuksiin
henkilökohtaisten menestysten (uran edistyminen ja uroteot sodassa) ja onnettomuuksien (vangiksi jäämiset) muodossa.16
Jotakuinkin samankaltaisista kokemuksista ja samalla tähtäimellä korkeinta esivaltaa lähestyi myös savolainen talonpoikaissäätyä edustava virkamies Elias Dahlqvist, mutta hänen suhteensa menneisyyden tapahtumiin poikkesi merkittävällä
tavalla edellisistä. Marraskuussa 1723 päiväämässään kertomuksessa Dahlqvist kuvasi, miten vainolainen oli uhannut alati väkevämmin Suomea sekä miten hän oli
koonnut vähäisen omaisuutensa ja oli lähtenyt vaimonsa ja kuuden alaikäisen lap-

13

14

15
16
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muistio, jossa kapteeni kertoi valtakunnan koolla oleville säädyille viimeisestä sota-ajasta, kuten
edellisestä vihasta (ofreden) Kaarle XII:n aikana, jolloin hän oli palvellut urheasti ja uskollisesti
sekä joutunut vankeuteen (Svenska adels och ridderskaps riksdagsprotokoll 13, s. 213).
Samankaltaisia kertomuksia upseerit kirjoittivat hallitsijalle tavan takaa. Esimerkiksi kapteeni Sven
Ljungman kuninkaalle 1711 (Sotahistoriallisia asiakirjoja 153, RA); Majoitusmestari Hans Berg
prinsessalle 1718, Jakob Holm prinsessalle 1718, Beata Elisabet Cronman (majuri Anders
Rahnhielmin puoliso) ja Beata Hägg (luutnantti Ingemund Häggin puoliso) kuningattarelle 1718,
Elias Bäck kuninkaalle 1719/1720 (Sotahistoriallisia asiakirjoja 154, RA).
Turun hovioikeus kuninkaalle, Turku 22.6.1725. Sisältää Kapteeni Jacob Hougbergin kirjoituksen
’Relation om mine under Militien giorde underdånige tiänster sampt flere particulaire
förrättningar’ (Turun hovioikeuden kirjeet kuninkaalliselle majesteetille 7, KA); Lewenhaupt 1921,
s. 310.
Siikala 1984, s. 143. Vertaa Grimmelshausen 1950.
Knuuttila 1994, s. 60.
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sensa kanssa pakomatkalle pelätessään vainolaisen julmaa tyranniaa. Onnettomuudeksi vainolainen oli kohdannut hänet anastaen kaiken ja suistaen hirvittävään kurjuuteen. Pietarporissa (Sankt Peterborg) häntä ja muita, eritenkin pakoa
yrittäviä oli uhkailtu hirvittävillä rangaistuksilla. Dahlqvistin vaimo ja lapset – niin
kauan kuin he olivat pysyneet hengissä – oli alistettu venäläiseen orjuuteen, sen sijaan Dahlqvist itse oli onnistunut palaamaan takaisin kotiseudulleen yhdessä erään
upseerin kanssa heti rauhan tultua ja paluun mahdollistuttua.17
Kahden upseerin ja Dahlqvistin elämänkertomusten välinen ero oli ilmiselvä –
eikä vähiten siksi, että viimeksi mainitun kertomuksessa sota oli vainoa ja täydellisesti paitsi kertojaa itseään myös muita suomalaisia kohdannut onnettomuus.
Dahlqvistin kertomuksessa historiallisten tapahtumien (onnettomuuksien) selittäjänä oli vihollinen ja kertoja itse oli tarinassaan uhri. Yleensä sotilassäätyyn lukeutuneet eivät määritelleet itseään kertomustensa uhreiksi vaan paremminkin kohottivat itsensä vaikeuksista selvinneiksi sankareiksi, mutta on myös muutamia
kertomuksia, joissa upseeri tai aliupseeri kuvasi menneisyyttä samaan tapaan kuin
rahvaanmies. Tällöin hän ei enää esiintynytkään sotilaan roolissa, vaan hän asettui
mieluummin maanomistajan asemaan kärsittyään vainosta talonpoikien tavoin.18

Oppineet ja rahvas tarkastelevat
menneisyyttä kokonaisuutena
Oppisäädyn edustajat, historiankirjoituksen perusteisiin tutustuneet virkamiehet,
akatemioiden jäsenet ja papit sekä toisaalta rahvas kuvasivat menneisyyttään syvällisemmin, koska heille historialla oli todellista merkitystä – mikäli ei muulloin,
niin ainakin silloin, kun menneisyyttä koskevissa tarinoissa purettiin mieltä kaivertaneita traumaattisia kokemuksia.19 Näihin ryhmiin lukeutuivat sekä historian kirjoittajat (oppisääty) että suullisen historian ylläpitäjät (rahvas) muodostaen historiallis-kulttuuriselta eli historiallis-mentaaliselta ajattelulta toisiaan tukevan ja jokseenkin yhtenäisen kertojajoukon.20
Asetelma heijastui myös siinä, että papit mielellään kirjoittivat ihmisistä, jotka
olivat kohdanneet vainolaisen. Oppisäädyn edustajilla olikin tärkeä tehtävä kirjoi-

17 Elias Dahlqvist kuninkaalle 16.11.1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Savo ja
Kymenkartano 1, RA). Tässä on paikallaan viitata myös Johan Sennenbergin kuninkaalle tekemään
virka-anomukseen. Se oli luonteeltaan identtinen Dahlqvistin kertomuksen kanssa. Kuningas
Turun tuomiokapitulille, Tukholma 10.9.1724 (TMA).
18 Esimerkiksi velkojat vaivoikseen saanut varusmestari Erik Bonge esiintyi Uskelan Kiskolan
ratsutilan omistajana, kun hän lähestyi vuonna 1726 kuningasta tältä suopeutta anellen. Hän
kertoi, miten omaisuus oli rosvottu ensimmäisen kerran vuonna 1713. Sen jälkeen hänen (minun)
oli pitänyt suorittaa lukemattomia veroja ja kyytejä, ja vuonna 1715 Bongen ollessa kalassa
venäläinen rosvojoukkio oli ryövännyt hänet puille paljaille. Vuonna 1716 vihollisen maahan
muassaan tuoma rutto oli tuhonnut koko karjan paitsi yhtä nautaa. Venäjän vallan aikaan oli
kuulunut myös joukko muita kärsimyksiä. Kaiken lisäksi ratsutilalla oli riehunut 1719 onneton
tulipalo, jolta ei ollut säästynyt kuin vaivainen vaatekerta. Majoitusmestari Erich Bonge kuninkaalle, 1726 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun ja Porin lääni 18, RA).
19 Vertaa Porter 1997, s. 195–197, 242–244.
20 Vertaa Le Goff 1992, s. 127–128; Thompson P 1984, s. 20–24.
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tetun historiallisen muistin ylläpitäjinä. Papit kuten luultavasti useimmat kirjoitustaitoiset upseereita myöten pitivät muistikirjoja ja kuljettivat niitä mukanaan. Niihin he merkitsivät ainakin perheensä tärkeimmät tapahtumat (syntymät, kuolemat, paot ja vainot) sekä erityisesti virkatehtävät ja Jumalan lähettämiin rangaistuksiin viittaavat mullistukset.21 Niinpä 1730-luvulla Iisalmen kirkkoherra Henrik
Helsingius saattoi käyttää haudattujen luetteloa nimenomaan seurakuntansa historiakirjana: merkinnöillään hän säilytti ja vahvisti paikallista muistia yhdistettyään vaikean miehityskauden sitä ylläpitäneisiin ja siitä kärsineisiin ihmisiin.
Haudattujen luettelossa Helsingius muistutti siitä, miten pitäjän aikaisempi kirkkoherra Jacob Hoffren oli kärsinyt vaikeasta Venäjän pakkovallan ajasta. Erityisen
merkillepantavaa Helsingiuksen katsannossa oli se, että Hoffrenin puoliso Agnes
Sculptoria oli onnettomasti menehtynyt vainoissa ja Hoffren oli monissa murheellisissa levottomuuksissa köyhtynyt ja vammautunut. Vastaavasti Helsingiuksen
säälliseksi eläjäksi luonnehtiman kuudennusmiehen, Asmangin Pietari Antinpoika
Remeksen elämänkulussa oli merkittävää, että vainolainen oli miestä kiduttanut
pahasti. Sen sijaan Juho Mähöinen todisti toisenlaisesta julmuudesta. Hän oli hoitanut starostin eli venäläisen asettaman kylänvanhimman virkaa ”murheellisen venäläisen pakkovallan” aikana ja oli tehnyt oma-aloitteisesti paljon ilkivaltaa pitäjäläisilleen ja säätytovereilleen.22
Ilmajoella kirkkoherra Gabriel Peldan ja kappalainen Thomas Stenbäck kirjoittivat 1730-luvun lopulla haudattujen luetteloihin tavanomaista laajemmat tiedonannot kappalainen Joosef Stenbäckistä ja Juho Juhonpoika Birlingistä. Edellisen
elämänkulussa muistamisen arvoista oli viimeisen sairauden ohella opinkäynti, ensimmäinen virkanimitys ja se, että Stenbäck oli saanut kutsun Ilmajoen sielunhoitajaksi vaikean venäläisen vallan aikana. Kestikievari Birlingin elämäkulun merkityksellisimpinä puolina pidettiin koulunkäyntiä, herrainpäivämiesvastuita kaksilla
valtiopäivillä sekä erityisesti sitä, että Birling oli määrätty venäläisen vallan aikana
Kokkolan, Lohtajan, Kälviän ja Kalajoen pitäjien voudiksi.23
Kirkkoherra Peldan katsoi omat kokemuksensa siksi merkittäviksi, että hän laati samoihin aikoihin omaelämäkerrallisen tutkielman, jossa vainovuodet ja venäläinen painostus nousivat keskeisimpään asemaan. Varhaisen kasvun, koulun ja
opiskelun jälkeen Peldan oli ehtinyt juuri asettua Turkuun, kun hänen oli vihollisen uhan takia paettava Ilmajoelle, missä hän tarttui aseeseen ryhtyessään puolustamaan maakuntaa Ilmajoen talonpoikaisjoukko-osaston kapteenina. Ilmajokisten
kanssa hän oli ensin niittänyt voittoja, mutta oli sittemmin joutunut todistamaan
Isonkyrön taistelun tappiota ja verilöylyä. Viimeistään tuolloin Peldanin elämä oli
muuttunut siinä missä muidenkin suomalaisten. Peldan onnistui välttämään vihollisen julmat kädet tammikuuhun 1717 saakka välistä metsissä piileskellen, mutta tuosta lähtien aina vuoteen 1721 saakka hän oli pakosta työskennellyt sekä ar-

21 Esimerkiksi Pyhäjoen kirkkoherra Niels Mathesius piti pakomatkallaan pientä muistikirjaa, johon
hän merkitsi kommentoiden syntyneet, kastetut, haudatut ja vihityt käyttäen ajasta nimityksiä
vihan aika tai pakomatkan aika. Kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luettelot, Pyhäjoki 1714–
1718.
22 Haudattujen luettelot, Iisalmi 10.2., 20.7.1733, 4.12.1737.
23 Haudattujen luettelot, Ilmajoki 1.3.1737, 14.3.1738.
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mottomien että kunniallisiksi mainitsemiensa venäläisten herrojen apulaisena
joutuen viettämään aikaansa jopa vankeudessa. Hän kuvasi tuota elämänvaihettaan ”ikäväksi ja raskaaksi” sekä kertoi, että Pohjanmaan laamanneista Joakim
Schmidefeldt oli tehnyt maakunnan asukkaiden elämästä yhä kurjemman. Hartaasti kaivattu Uudenkaupungin rauha oli vapauttanut suomalaiset vainolaisen
ikeestä, mutta Peldanin oli täytynyt iestä vielä kuukausien ajan niskassaan kantaa,
koskapa koko Pohjanmaan kuvernementin virkamiehistö oli laivattu Venäjälle,
mistä viranomaiset olivat saaneet palata vasta helmikuussa 1722 muiden orjuudesta vapautettujen kanssa.24 Vastaavasti Iitin kirkkoherra Arvid Paulinus selitti Turun
piispalle ja tuomiokapitulille 1730, että hänen fyysinen kuntonsa oli heikko ja
muistinsa kadoksissa, koska toukokuusta 1714 syyskuuhun 1721 hän oli kärsinyt
niin epäinhimillistä kidutusta ja painostusta paikasta toiseen siirreltynä, välistä
vankeudessa viruen ja joskus kuolemaan tuomittuna mestaus- tai hirttopaikalle
kuljetettuna, ettei hän enää kyennyt menneitä päiviä toisista erottamaan.25
Oppisäädyn edustajina papit kernaasti kirjoittivat historiasta korostaen säädynmukaisuutta ja julistaen säädynsisäisiä kulttuurisia ohjeita ja yhteiskunnallisia
tapahtumia;26 historia oli papiston kollektiivista menneisyyttä. Tällöin papit eivät
suinkaan korostaneet yksilöiden merkitystä vaan valitsivat historiallisen kertomuksen päähenkilöksi koko säätynsä. Yksittäisten pappien kokemuksista kirjoitettiin,
mutta niille annettiin toinen tehtävä: ne eivät olleet kertomuksia sinänsä, vaan ne
olivat kokonaisen tarinan mielekkyyttä ylläpitäviä tekijöitä, sillä ne todistivat vakuuttavasti menneisyydestä. Yksittäisen papin kokemus osana papistoa koskevaa
kertomusta vertautui todistajanlausuntoon tai akateemisen auktoriteetin tuottamaan lähteeseen. Suoraan pappien kertomusten todistusvoimaan viittasi anonyymina esiintynyt ’Venäläisten tyrannia Suomen pappeja kohtaan käynnissä olevan sodan kuluessa’ -tekstin laatija. Hänen mukaansa tekstissä siteeratut ja nimeltä mainittuihin pappeihin liittyvät kertomukset olivat tosiasiatietoa. Kirjoitelma oli täynnään pikkutarinoita, joiden varaan mielekäs laajempi kertomus vainolaisten tyrannista rakentui ja joiden avulla pappien pakenemiset tulivat ymmärrettäviksi. 27
Omaelämäkerrallisen historian sijasta oppisäädyn ja rahvaan edustajat hahmottivat menneisyyttä kokonaisuutena: menneisyyden tapahtumien ja ihmisten kohtaloiden liittäminen laajempaan tapahtumahistoriaan teki kerrotusta historiasta mielekkään. Vaikka oppisäädyn edustajat tapasivatkin koota aikakirjoja ja harrastaa
kronologiaa, aikakirjoihin päätyneet tapahtumat olivat merkittäviä tietyssä mielessä. Ne todistivat historian muutoksesta ja siten johdatuksesta. Samalla tavalla tulkittiin yksittäisten ihmisten elämäkerralliset kokemukset, jotka muuttuivat merkityksellisiksi ja muille mielekkäästi kerrottavissa oleviksi vasta, kun ne sijoitettiin
historialliseen kontekstiin.28 Tällainen viritys oli myös Peldanin omaelämäkerralli-

24
25
26
27

Peldan, Lefwernes-Beskrifning (ÅT 1792: 45–46).
Arvid Paulinus Turun piispalle ja tuomiokapitulille, 26.5.1730 (Neovius 1890–1891, s. 269).
Vertaa Halbwachs 1967, s. 35; Knuuttila 1994, s. 60.
Ryssarnes Tyrannie uppå Prästerna (Simolin 1912, s. 254). Vertaa Juslenius, De miseriis Fennorum
(Sarsila 2004, s. 116).
28 Barnes 1963, s. 65–66, 113; Gadamer 1957, s. 24–29; Le Goff 1992, s. 134–135, 142–143.
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sessa kuvauksessa, vaikka olikin ensisijassa henkilökohtainen, ja samankaltaisia olivat 1730-luvun jälkeen muistiin merkityt pappien sukumuistelmat.29
Vuonna 1720 mestaustaan odottava Pietari Brenner tarkasteli menneisyyttään –
kuten Peldan kymmenisen vuotta myöhemmin – personaliateksteille ominaiseen
tapaan. Itse asiassa kirjoituksessa ’Viimeinen puhe’ Brenner kävi läpi ruumissaarnansa elämäkertaosan. Siinä hän kuvasi ’minänä’ elämäntaivaltaan, mutta kytki sen
tiiviisti koko valtakunnan historiaan.30 Kalantilaisen papin, Immanuel Brunlöfin
kertomus oli kokolailla toisenlainen, vaikkakin Brunlöf kuvasi siinä minämuotoisesti kokemuksiaan. Hän kertoi pysyneensä Kalannissa vainolaisen tulon jälkeen ja
joutuneensa yksin hoitamaan seurakuntaa. Vainolainen oli alistanut hänet väkipakkoonsa; häntä vaadittiin toimittamaan ja järjestämään öin ja päivin hänen (vihollisen) veroja ja kyytejä, kun joukot marssivat edestakaisin ja järjestivät alituisia
levottomuuksia. Tammikuussa 1714 hän ei enää kyennyt katselemaan kurjia kuulijoitaan ja olemaan heille avuksi, vaan pakeni perheineen Ahvenanmaan kautta
Ruotsin puolelle.31
Historiallisen kontekstin olemassaolo näkyi muun muassa Maalahden seurakunnan rauhanaikaisen haudattujenluettelon tiedonannoissa. 1723 kuolleesta pitäjänapulaisesta, Olaus Ihlkenistä kerrottiin opinkäynnin, virkauran ja avioliiton lisäksi, että hän oli kärsinyt venäläisten hallitessa maakuntaa suurista kidutuksista
pysyen silti koko ajan seurakunnassa, ja samana vuonna menehtyneestä Valborg
Eriksdotterista mainittiin, että hänen miehensä Simon Mårtensson oli kaatunut
Kyrön taistelussa 1714.32 Erinomaisesti yksittäisen elämäntarinan sitominen historian kokonaiskertomukseen ilmenivät venäläisten tulkiksi ja pohjalaisen rahvaan
kiduttajaksi tunnetun Kustaa Kustaanpoika Lillbeckin elämänkulkua erittelevästä
kertomuksesta ’Historiallinen esitys ja selitys vihollisen venäläisen hyökkäyksestä
Suomeen sekä Gustaf Lillbeckin ottamisesta vangiksi ja tämän ilmiannetuista rikoksista’ sekä toisaalta pohjoispohjalaisen rahvaannaisen, Valpuri Ristontytär Lyytisen
omaelämäkerrallisesta kuvauksesta.
Turun hovioikeuden varapresidentin ja historiantutkijan, Sven Leijonmarckin
laatima Lillbeckin elämää kartoittava historiallinen kuvaus rakentui siten, että kirjoittaja ensin johdatteli lukijan vuoteen 1715, jolloin iiläisen nimismiehen, Gustaf
Lillbeckin poika Kustaa siepattiin venäläiseen orjuuteen. Osuudessa kirjoittaja kävi
seikkaperäisesti läpi vihollisen etenemiset, Suomen armeijan vetäytymiset, onnettomat taistelut ja viranomaisten pakenemiset. Näiden lopputuloksena Pohjanmaa
oli alistettu vainolaisen herruuteen, joten siellä ei enää voinut ylläpitää ruotsalaista
oikeutta ja hallintoa. Tuota jaksoa seurasi kuvaus siitä, miten pitkin maakuntaa
kulkeva venäläinen oli siepannut nuoria vangeikseen ja näiden muassa kotoaan pakoon yrittäneen nuoren Lillbeckinkin sekä oli vienyt hänet Viipuriin kastaen orto-

29 Esimerkiksi Johan Frosteruksen kuvaus Paltamon pappilan ja pappisperheiden vaiheista 1712–
1721 ja sukumuistelma suomalaisesta pakolaisperheestä Tukholmassa (Gummerus 1913, s. 129–
135, 200–207).
30 Brenner, Wijmeinen Puhe, s. 7–9. Alkuperäinen ruotsinkielinen esitys ’Sidsta Taal’ ilmestyi jo
vuonna 1720.
31 Immanuel Brunlöf kuninkaalle, luettu kabinetissa 3.11.1721 (Tuomiokapitulien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun hiippakunta 4, RA).
32 Haudattujenluettelot, Maalahti 5.6./2.7.1723 ja 23.9.1723.
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doksiksi ja vaatien palvelijakseen. Tämän jälkeen kirjoittaja siirtyi jälleen kuvaamaan sitä, miten vastarintaan asettuneet pohjalaiset talonpojat olivat suututtaneet
tsaarin aiheuttaen sen, että Viipurista oli lähetetty syksyllä 1715 nelituhatpäinen
joukko venäläisiä, kasakoita ja kalmukkeja tekemään selvää onnettomista peräpohjalaisista. Sotatapoja noudattava joukkio, jonka tulkkina ja oppaana Lillbeck oli
kulkenut, oli rosvonnut, kiduttanut ja rääkännyt barbaarimaisesti paitsi saadakseen
ravintoa myös kerätäkseen omaisuuksia. Paikallisten kertomusten mukaan poika
oli ollut innokas ja oma-aloitteinen kiduttaja – ”pahempi kuin ryssät” – ja rosvopartion johtaja, mutta pojan itsensä antaman tiedon mukaan venäläiset olivat pakottaneet hänet väkivaltaisiin toimiin hakaten ja uhkaillen. Lopulta syksyllä 1717
Kustaa Kustaanpoika Lillbeck oli paennut venäläisten luota palaten kotiseudulleen
ja pyrkien takaisin luterilaisuuteen. Tällöin oikeuteen oli ilmestynyt kidutettuja ihmisiä, jotka olivat vaatineet pojalle rangaistusta. Hänet oli vangittu ja kuljetettu
Tukholmaan Suurtorin vankilaan.33
Kertomus perustui laajemmin suomalaisia ja pohjalaisia kohdanneen katastrofin eli yleisten selittävien osuuksien sekä toisaalta Lillbeckin vaiheiden eli yksittäisten tapahtumien varaan. Yleinen ja yksityinen kävivät kirjoituksessa keskenään
johdonmukaista ja tapahtumat ratkaisemaan pyrkinyttä vuoropuhelua, ja tarinassa
tukeuduttiin useisiin eri lähteisiin.
Oulun pitäjän itäosasta, Utajärven ja Vaalan välillä sijaitsevasta Ahmasen kylästä kotoisin ollut Valpuri Ristontytär Lyytinen kertoi Oulun ja Hailuodon talvikäräjillä 1725 piispa Herman Witten sinne ohjaamana tarinansa vihan ajoilta ja tietonsa venäläisten elämänmenosta. Lyytinen aloitti kertomuksensa vuodesta 1717,
jota hän piti elämänkulkunsa tärkeimpänä muutoskohtana sitten venäläisten tunkeutumisen Peräpohjolaan. Tuohon mennessä vihollinen oli ehtinyt hävittää väen
maakunnasta tappaen, kiduttaen ja turmellen. Tästä oli seurannut se, ettei kukaan
enää ollut tiennyt, mistä olisi kyennyt löytämään elatuksen semminkin, kun vielä
monen oli vienyt kuolemaan nälkä. Lyytisen oli täytynyt lähteä Venäjälle Pistojärven kylään. Matkallaan hän oli oleskellut Pudasjärvellä 1717 vähän aikaa nälissään, kunnes hänet ja useat muut muuan laukkuryssä Vasilivits Seppänen oli
opastanut Venäjälle. Siellä hänen oli joko ollut otettava venäläisten usko tai – kuten
moni muu teki – läpikäytävä heidän pahansuovat käsittelynsä ja elettävä kurjuudessa. Kasteen jälkeen naimaton pistojärveläinen ryssä Kollina Kallioinen oli laittanut Valpuri Lyytisen kanssa avioliittolupauksen alla neljä lasta, joista kaksi oli yhä
elossa; toinen heistä oli seurannut Ouluun hänen mukanaan toisen jäädessä isänsä
luokse Pistojärvelle. Avioliittolupausta ei ollut täytetty, koska seudulla ei ollut pappia. Pistojärvellä eläessään Lyytinen oli ikävöinyt aina kotiseudulleen ja kaipuun
vuoksi hän oli palannut kaksi viikkoa pääsiäisen jälkeen vuonna 1724. Tietoa Valpuri Lyytikäisen elämästä olivat saaneet pitäjäläiset jo aikaisemmin, sillä Jaakko
Paulinpoika Kurtti oli keskustellut naisen kohtalosta venäläisen Lari Hämäläisen
kanssa.34

33 Relatio historica et species facti angående fienden Ryssens infall i Finland, Samt Gustaf Lillbecks
tillfånga tagande så ock dess angifne brått och förbrytelser, esitetty Turun hovioikeuden istunnossa
27.1.1721 (Turun hovioikeuden kirjeet kuninkaalliselle majesteetille 7, RA).
34 Talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 27.2.–6.3.1725 (rr57: 1029–1035).
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Myös Lyytisen kertomuksesta voitiin erottaa kaikille yhteiset koettelemukset
sekä Lyytisen erityisen elämänkulun piirteet. Edellä mainitut puolet nähtiin rahvaanomaisessa katsannossa yhtä lailla kuin esivallan näkemyksessä yksittäisen ihmisen elämään ohjanneiksi tekijöiksi, ja sen takia kertomus rakentui myös yleisen
tapahtumahistorian ja yksityisen elämänkulun vuoropuhelun varaan.

Esivallalle kerrattu
kansanomainen menneisyys
Rahvas todisti menneisyydestä hallitsematta
virallista kieltä
Rahvaan roolia menneisyyden tapahtumien todistajana ei väheksytty, koska se oli
lähimmin vainot kokenut ja tunsi vainolaisen tavat. Useimmiten alempien virkamiesten laatimat ja korkeimmalle esivallalle välittämät kuvaukset perustuivat talonpoikien tiedonantoihin.35 Tällaisissa kertomuksissa kyse oli vain rahvaanomaisesta juuresta, sillä monen virkamiehen käsittelemänä talonpoikainen puhe hiljalleen vesittyi.36 Ennen kaikkea oli oleellista, ettei korkeimmalle esivallalle välitetyissä kertomuksissa annettu talonpojan tulkita ja selittää tapahtumia, vaan viranomaiset toimittivat rahvaan selontekoihin perustuneet kertomukset Tukholman
esivallalle mieluisaan muotoon. Talonpoika oli todistaja – ei lautamies, neuvosmies
saati tuomari.37 Parhaimmillaan sosiaalisesti jaetut kertomukset olivat laillisesti
vahvistettuja. Kun inkoolaiset pyysivät toukokuussa 1725 lupaa saada esittää korkeimmalle esivallalle yhteisen kertomukset talonpoikien menetyksistä, oikeus vaati
ensin, että naapurit puuttuisivat heti talonpojan yksityiseen kertomukseen, mikäli
tämä kertoi kadottaneensa enemmän kuin todellisuudessa oli. Rahvas nousi ylös ja
vakuutti, ettei se suvainnut valheita missään muodossa eikä liioittelu kuulunut sen
tapoihin. Näin herkesi lupa kollektiiviselle, julkiselle ja viralliselle tarinalle.38
Tarkasti määritellyt ja tunnustetut säännöt ohjasivatkin korkeimman esivallan
ja kansan välistä kanssakäymistä, joka parhaimmillaan miellettiin vuorovaikutuk-

35 Esimerkiksi syksyllä 1713 Tukholmaan välittämänsä tiedonannon Turun ja Porin läänin maaherra
Johan Jacob Stiernstedt perusti pakolaisten kertomusten varaan. Nämä taasen pohjasivat Turussa
oleskelleen lautamies Mikko Yrjänänpoika Mahalan kertomukseen. Mahalan mukaan
vihollishyökkäyksen yhteydessä seudulla oli sattunut väkivallantekoja. Pieni osasto oli ollut
Ruskossa ja ottanut siellä hengiltä neljä talonpoikaa muiden paetessa Turkuun. Missään
vainolainen ei tapansa mukaan kuitenkaan kuulunut polttaneen tai muulla tavoin pahoin
kohdelleen väkeä. Johan Jacob Stiernstedt kuninkaalle ja herroille, Berg vid Kasteholm 12.9.1713
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun ja Porin lääni 18, RA).
36 Sennefelt 2001.
37 Esimerkiksi kun esimerkiksi Karjalan kaupunkien postimestarit lähettivät tiedostuksia Tukholmaan, he kernaasti kuvasivat vihollisen julmuutta, mutta toisaalta valtakunnalle kielteisistä
tapahtumista sodan alkuvuosina vaiettiin. Postimestari Herman Thorwöste kansliakollegiolle,
Nevanlinna 15.9.1702 (Koskinen 1865, s. 53–54, 69–70); Lindeqvist 1919, s. 263; Kuujo 1963, s. 206;
Saloheimo 1976, s. 347; Tommila 1988, s. 43. Syttynyt sota nosti ’Stockholmiske Post-tidender’ lehdessä kotimaanuutiset näkyvämpään asemaan.
38 Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
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seksi. Kuningas ja kuninkaallisen majesteetin valtaistuimen ja nimen taakse kätkeytyvät tukholmalaiset viranomaiset eivät antaneet julkisen keskustelun äityä sellaiseksi vuoropuheluksi, jossa rahvaan sanomisilla olisi ollut todellista painoarvoa
– päinvastoin rahvaanomaiset purkaukset yritettiin kaikin tavoin estää. Varsinaista
puhevapautta säätelevää sensuurijärjestelmää ei ollut – mikäli majesteettirikoksia
koskevaa lainsäädäntöä ei sellaiseksi katsota – eikä rahvaan puhetta rajoittavaa
lainsäädäntöä 1720-luvulle tultaessa tarpeellisena pidettykään. Puhetta näet rajoitettiin toista tietä. Julkinen eli virallinen keskustelu noudatti sellaisia muotoja, jotka edellyttivät syntymistä ylempiin yhteiskunnallisiin säätyihin.39 Ylemmät säädyt
ja yleensä esivallat hallitsivat julkista keskustelua ja johtivat puhetta tilaisuuksissa,
joissa talonpojat olivat joko kuulijoina eli yleisönä tai kuultavina kuten käräjille
haastetut todistajat ja syytetyt. Tämä merkitsi paitsi rahvaan arvovallan ja merkityksen myös sen hädän torjumista. Rahvaanmiesten itsesyntyiset neuvonpidot ja
joukkokokoukset tulkittiin kapinoinniksi Jumalan säätämää järjestystä vastaan,
niiltähän puuttui esivallan hyväksyntä.
Vallitseva poliittinen kulttuuri, tavat, käytös, käytäntö ja ylipäätään vuorovaikutuksen muodot, joilla ihmiset toteuttivat poliittisia tavoitteitaan, perustuivat
epätasa-arvoiseen suhteeseen, jossa toiset edustivat esivaltaa ja toiset alamaisia.
Suhde oli vuorovaikutuksessa ratkaiseva, sillä esivallalle alamaiset ryhmät eivät
hallinneet kyllin hyvin poliittisesti hyväksyttävää muodollista ja koukeroista kieltä.
Poliittisen kulttuurin kaikinpuolista tuntemusta pidettiin edellytyksenä julkisesti
kuulluksi tulemiselle, joten rahvaan täytyi tärkeissä asioissa tukeutua kielen säännöt hallitseviin korkeimman esivallan vaikutusvaltaisimpiin edustajiin.40 Toinen
yhtä merkittävä säätyvallan poliittista tapaa leimannut piirre oli se, että esivalta kysyi ja rahvas vastasi.41 Kertomuksissaan rahvaan olisi näin ollen täytynyt pitäytyä
yksinomaan kysytyssä eikä puhua muusta. Poliittiseen kulttuurin kuuluva vanha
tapa oli osa menneisyyden rakentamaa sääty-yhteiskuntaa – eikä tapaa ollut syytä
muuttaa, koska se oli luonut turvallisen etäisyyden kuninkaan eli esivallan sekä
kansan eli alamaisten välille. Alhaalta annettuja alamaisia neuvoja ei suosittu, koska ne olivat ilmiselvästi vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän vastaisia.42 Kun talonpojat alkoivat 1720-luvun kuluessa esiintyä yhä vaativampana joukkona kokoontuen itsenäisiin neuvonpitoihin esivaltaa uhitellakseen, kokoontumisvapautta rajoitettiin ja talonpoikia peloteltiin ankarilla rangaistuksilla.43
Tulkitsemisen kyvyn väheksyminen ei keventänyt rahvaan roolia menneisyyden
todistajana. Päinvastoin talonpoikia kutsuttiin vastaamaan esivallan esittämiin kysymyksiin, jotka usein koskivat Ruotsiin paenneiden esivallan edustajien omaisuutta ja sen vaiheita miehityskaudella. Käräjillä, joissa kuulustelut järjestettiin,

39 Burke 1993, s. 4; Porter 1994, s. 6–7; Villstrand 1999, s. 90–98.
40 Katso Paloposki 1961, s. 323–324; Österberg 1991, s. 178–180; Porter 1994, s. 4–5; Katajala 2002, s.
323; Harnesk 2003; Einonen 2005.
41 Esimerkiksi talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722 (rr54: 287, KA); talvikäräjät Ylitornio ja Alatornio 8.–
17.3.1722 (Norrbottenin läänin kihlakunnanoikeuksien tuomiokirjat 8: 334, RA); Toivanen 1979,
s. 321. Vertaa Lennersand 2001, s. 106–109.
42 Jutikkala 1942, s. 370–372; Paloposki 1961, s. 188–189.
43 Esimerkiksi Johan Borre ja Bertil Widbom kuninkaalle, Korsholma 22.9.1732 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 10, RA).

285

Viha

vastakkain saattoi olla kaksi erilaista menneisyyskäsitystä, sotilassäädyn edustama
henkilökohtaista elämäkulkua korostava käsitys yhtäällä ja rahvaanomainen, yhteisölliseen kokemukseen perustava ja historiallisilla tapahtumilla asioita selittävä käsitys toisaalla. Edelliset pitivät henkilökohtaisia kokemuksiaan ainoina mielekkäinä
ja muille tarpeellisina menneisyyden tietoina, ja niistä he käräjäväkeä ja korkeampaa esivaltaa tiedottivat. Todistajina rahvaanmiehet eivät tyytyneet pelkästään kertomaan sitä, mitä omaisuuksille oli tapahtunut. Sen sijaan he liittivät yksittäiset
hävitykset ja rosvoamiset kiinteästi tuntemaansa ja merkityksellisenä pitämäänsä
historialliseen tapahtumakulkuun, jota vainolainen oli määrittänyt ja ohjannut ja
jonka jaksotus oli kiteytynyt vihollisen hyökkäyksiin ja tuhoamisiin sekä toisaalta
olojen rauhoittamiseen pyrkineisiin toimenpiteisiin.44

Rahvaanomainen ohjailtu,
muunneltu ja kiistetty menneisyys
Rauhan solminen päätti vieraan mielivallan, palautti säädynmukaisen ja säännönmukaisen historian sekä vei ajatukset mielekkääseen menneisyyteen. Rahvaan
tuottamissa poliittisissa kirjoituksissa tavattiinkin 1720-luvulla viljellä lähimenneisyyden kuvauksia. Nimenomaan vuoden 1723 valtiopäiville osoitettujen rahvaanvalitusten historialliset osuudet olivat silmiinpistävän ja korviin kuuluvan mittavia. Tämä selvästi heijasteli sitä, että niissä käsiteltiin kertojille tärkeimpiä asioita.45
Eteläpohjalaiset ilmaisivat, miksi historialliset kuvaukset olivat rahvaalle niin tärkeitä. Sikäläiset selittivät sisäistä ja ulkoista ristiriitaansa, joka aiheutui toisaalta halusta täyttää alamaiset velvollisuudet ja toisaalta psyykkisestä epävarmuudesta ja
velvollisuuksien täyttämisen mahdottomuudesta.46 Syyt siihen, miksi alamaisista
velvollisuuksista ei kyetty selviytymään, täytyi tyhjentävästi selittää – eikä muita
selityksiä tunnettu kuin menneisyyden haavat.
Kuninkaissa käyminen ja suora vaikuttaminen korkeimpaan esivaltaan oli talonpojilta yhteiskunnan byrokratisoimisella riistetty, ja samaan puhe- ja valitusoikeuden rajoittamiseen pyrkivät myös kuninkaan sijaisina esiintyneet maaherrat.47

44 Esimerkiksi Ruokolahden kesäkäräjillä 1723 kapteeni Jacob Julius Voult kertoi ensin säätytavalleen
uskollisena omasta kohtalostaan, joka oli kääntynyt nurjaksi 1710. Viipurin valtaamisen yhteydessä hän
oli jäänyt vangiksi ja elänyt tuonnempana vuosikausia sotavankeudessa. Sitten hän esitti varsinaisen
asiansa verovapauksia anoen ja vedoten pitkään sotavankeuteen ja siihen, että hänen puustellinsa oli
tärviöllä. Puustelin kohtalosta saivat kertoa nimismies Anders Biörn sekä lautamiehet Reijo Rapanen ja
Erkki Hyri. Nämä todistivat, että kapteenin rouvan jätettyä puustellin tyhjilleen venäläiset olivat
tuhonneet päärakennuksen ikkunat, ovet, katon ja kaiken irtaimiston sekä olivat hakanneet yhden
ulkorakennuksen polttopuikseen ja olivat polttaneet pihaa ympäröivät aitaukset. Venäläisten vuonna
1717 julkaiseman universaalin, jolla taattiin kaikille turvallisuus ja elämismahdollisuus taloissaan,
jälkeen kapteenin rouva oli palannut taloon ja oli myös kunnostanut muutamia pihapiirin viljelmiä.
Työ oli kuitenkin mennyt hukkaan, sillä talveksi puustelliin majoittuneet venäläiset olivat jälleen
polttaneet pihapiiriä. Alistunut rouva oli siitä pitäen asuttanut taloa loisena. Kesäkäräjät Ruokolahti ja
Jääski 26.7.1723; Savon ja Kymenkartanon läänin läänintilit 1723 (8771A: 2183–2185, 2187–2189, KA).
45 Vertaa Siikala 1984, s. 121–122.
46 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
47 Esimerkiksi maaherra Üxkullin julistus Turun ja Porin läänin sekä Ahvenanmaan asukkaille, Turku
27.6.1724 (Grotenfelt 1924, s. 6–8); Jokipii 1959a, s. 30–33; Katajala 1994, s. 234–241.
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Kuninkaan ja yksittäisen talonpoikaisen alamaisen ja koko säädyn välille sijoittui
laaja, byrokraattisia ja muodollisia toimintaperiaatteita arvostanut esivalta sekä
kolmen muun säädyn muodostama ja yhtä lailla muodollista kieltä arvostanut ryhmittymä, joista luontevasti aateliston ja papiston asema oli tuntuvin. Tullakseen
todellisuudessa kuulluiksi talonpoikien täytyi saada hyväksyntä kuninkaalliselta
majesteetilta, aatelisilta ja papeilta ja lisäksi heidän tuli kuunnella samalla näiden
arvovaltaisempina pidettyjä mielipiteitä:48 nämä tiesivät, mikä oli talonpojille parhaaksi, sillä talonpoikien ymmärrys ei riittänyt tulkitsemaan omaa menneisyyttään, nykyisyyttään tai tulevaisuuttaan saati sitten loistavaa yhteiskuntajärjestelmää.49
Tässä mielessä kansanmiehet ja -naiset eivät juuri eläimistä eronneet; ihmisen
perusominaisuuksiin luettavaa harkintakykyä ei esivallan näkemyksen mukaan nimeksikään ollut. – Toisaalta vaitikaan ei voinut olla. Tähän hätääntyneet, ahdistuneet ja kurjistuneet talonpojat tuon tuosta suoraan viittasivat väittäessään, että heidän oli pakko puhua suunsa puhtaaksi miehitysvallan aikaisista ja vainolaisen aiheuttamista ongelmista.50 Menneisyyden kokemukset olivat rahvaanmiehille ja -naisille niin tärkeitä, että niistä piti välttämättä kertoa, vaikka kuulija eli esivalta ei halunnut olla niistä tietääkseen.51 1720-luvulla talonpojat tapasivatkin julistaa itselleen tuiki tärkeästä seikasta, että kuninkaallinen majesteetti oli halunnut kuunnella
heitä ja jakaa kanssaan sen kurjuuden, mihin lukemattomat koettelemukset ja rasitukset olivat heidät sysäisseet.52
Erityisen selvästi byrokratia ohjasi jäsenneltyihin kysymyksiin vastaamiseen. Siten rahvaan menneisyyden kiistäminen heijastui vuoden 1723 valtiopäiville toimitetuissa ja vuotta myöhemmin tutkijakuntien tarkastustilaisuuksia ennakoineissa
talonpoikien kertomuksissa, joita täkäläinen sääty arvosti.53 Edellisessä oleellista
oli, että kuninkaallisen majesteetin nimissä pyydettiin kutakin kihlakuntaa laatimaan kirjalliset kertomukset eli rahvaanvalitukset, joiden tarkoituksena oli tehdä

48 Katso esimerkiksi Alho 1940, s. 53–55, 86–90, 132–134.
49 Katso esimerkiksi talonpoikaissäädyn pöytäkirja 21.1.1723 ja talonpoikaissäädyn valtiopäivävalitus
1723, kohdat 67–74, 76, 79 (Bondeståndets riksdagsprotokoll 1, s. 117, 284–287), pappissäädyn
pöytäkirja 12.3., 25.5.1723 (Prästeståndets riksdagsprtokoll 6, s. 74, 156), Suomen aateliston
valtiopäivävalitus 1723 (Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll III:3, s. 497–503).
50 Esimerkiksi Espoon pitäjän alamaisessa ja nöyrässä muistiossa 1719 nimismies Jakob Hanssonin
johdolla kuusi ratsutilallista ja talonpoikaa kertoivat, että he olivat pakotettuja ottamaan julkisesti
esiin vainolaisvallan aiheuttamat ongelmat. Raaseporin itäisen kihlakunnan ja Espoon pitäjän
muistio, Tukholma 16.1.1719 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA).
51 Uusmaalaiset selittivät hallitsijalle, että vieras ankara esivalta oli lyönyt heidät
sanoinkuvaamattomissa vainoissa maahan, eikä siitä voinut vaieta. Huomautusta seurasi lyhyehkö
mutta sitäkin jäsentyneempi historiallinen esitys verisen sodan ja venäläisen vallan ajasta.
Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan valitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA);
Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 134–137).
52 Lappeen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Suomi 2, RA). Ei liene yllätys, että
säädyt asettuivat itse majesteetin sijaan. Asiakirjoissa ja julistuksissa säädyt korostivat sitä, että ne
osoittivat armollisuuttaan, huoltaan ja rakkauttaan kaikkia maan asukkaita kohtaan. Läntisen
tutkijakunnan ja puheenjohtaja Germund Cederhielmin julistus tutkijakunnan toiminnan
alkamisesta, Säby 25.1.1725 (Cederberg–Alho (toim.) 1939, s. 12).
53 Paikoin talonpojat ylistivät hallitsijaa, joka oli armollisuudessaan kutsunut koolle valtiopäivät, sillä
se merkitsi talonpokien katsannossa todellista mahdollisuutta purkaa tuntojaan. Esimerkiksi
Lappeen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Suomi 2, RA).
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selkoa hävitysten laajuudesta ja luoda samalla perusta mahdollisille verohuojennuksille. Pyyntö sisälsi vaatimuksen siitä, mitä Tukholmassa haluttiin tosiasiallisesti tietää: pyynnössä määriteltiin tarkasti kaikki, mitä esivalta piti merkittävänä ja
mitä sille sai kertoa.54 Mainitun toteutumista valvoivat sekä tuomarit että lääninhallituksen viranomaiset: monissa kokouksissa maaherrat olivat henkilökohtaisesti
läsnä. Majesteettia edustavan maaherran arvovalta rajoitti menneisyyden kertaamista ja yksittäisten onnettomuuksien esiintuomista.55 Pettyminen herrainpäivillä
saavutettuihin tuloksiin aiheutti sen, että kesällä ja syksyllä 1723 muutamissa aktiivisissa pitäjissä talonpoikaisto laaditutti papeillaan tarkempia selostuksia Venäjän
vallan ajan hävityksistä. Asiaa tosin edisti se, että maaherrat vihjasivat kuninkaallisen komission kohdakkoin saapuvan tutkimaan maan tilaa. Oli miten oli, pettymys
ei saanut uusiutua.56
Koska syksyllä 1722 suomalainen yhteiskunta oli yhä lyötynä ja levällään ja koska esivallan edustajat olivat vasta tarttuneet toimeen joutuen kamppailemaan kiireellisempien asioiden kanssa, oli turvauduttava soveltuvimpaan käytäntöön. Rahvasta kuultiin kihlakunnankäräjien yhteydessä ja kuulemiskierros eteni siten järjestelmällisesti käräjätuvasta toiseen. Sitä mukaa kun herrainpäivämiesvalinta-, käräjä- ja kuulemiskierros edistyi, kertomukset muuntuivat alati muodollisemmiksi
tiedonannoiksi ja menettivät näin ollen spontaanin luonteensa, mikä leimasi pääasiassa vain niiden pitäjien kokouksia, joissa ei ollut ehditty valmistautua muodolliseen kuulemiseen. Sen sijaan kuulemiskierroksen edistyessä kertomusten historialliset osuudet niukkenivat ja kokouksissa luettiin yleensä ääneen aikaisemmin
kirjoitettu rahvaanvalitus.57 Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla muutamissa ensinnä kuulluissa pitäjissä käräjärahvas käyttäytyi peräti odottamattomalla ja spontaanilla tavalla; joissain miehet nousivat yhdessä todistamaan menneisyydestään ja
toisissa he kertasivat katkeria kokemuksiaan kyynelsilmin. Näissä tilaisuuksissa käräjärahvas ei suinkaan puhunut keinoista, joilla heidän hädänalaista tilaansa olisi

54 Ohjeisiin viittasi muun muassa maaherra von Essen kirjeessään kuninkaalliselle majesteetille,
Korsholma 13.6.1722 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA). Katso
myös J. Falander–Israel Reinii, Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn omkring förra
hälften af innewarande Seculum (ÅT 1791: 36, 39); Kongl. Maijtz nådige Instruktion, Tukholma
20.9.1721; Förordning hvarefter vederbörande af civil och militair ståndet samt menige allmogen i
Finland sig hava att rätta, Tukholma 2.10.1721 (Kuningas Fredrikin reistratuuran kopiokirja 1721,
KA), Till Statscommissionen svar anågende en undersökning om några betienters i Finland
förseelser under den tiden att Ryssarne haft Finland inne, Tukholma 20.2.1722; kirjeet maaherroille von Essen, Friesenheim ja Stierncrantz sekä Turun maaherranvirastolle koskien valituksia
venäläisen käyttämiä viranomaisia vastaan, Tukholma 24.4.1722 (Kuningas Fredrikin reistratuuran
kopiokirja 1722, KA); Samuel Forseen kuninkaalle, Turku 5.4.1722 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun ja Porin lääni 17, RA).
55 Esimerkiksi maaherra von Essen kuninkaalliselle majesteetille, Kajaani 25.2.1722 (Maaherrojen
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); kesä- ja syyskäräjät Sotkamo 31.7.1722,
Pyhäjoki 14.8.1722, Kalajoki 22.8.1722, Lohtaja 30.8–4.9.1722, Kokkola ja Kälviä 5.9.1722,
Kruunupyy 12–13.1722 (rr54: 400–401, 457–459, 529–532, 646–647, 652–656, 777–780, KA). Katso
talonpoikaisesta asennoitumisesta Alho 1940, s. 55.
56 Esimerkiksi kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 22.–27.6.1724 (ll32: 651–651–669, KA), kesäkäräjät
Vihti ja Pusula 23.6.1723 (8170, KA).
57 Esimerkiksi kesä- ja syyskäräjät Kokkola ja Kälviä 5.9.1722, Kruunupyy 12.–13.9.1722 (rr54: 652–
656, 777–780, KA).
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parannettu, jos se viittasikin yleisesti verohelpotusten mahdollisuuteen. Sen sijaan
rahvas kuvasi laajasti seudun väkivaltaista menneisyyttä.58
Kerrontatavan valintaan vaikuttivat kerrontatilaisuus sekä kertojan ja kuulijan
välinen suhde. Suullisesti esitettynä pienproosana rahvaan kuvaamaan historiaan
liittyivät tiiviisti varsinaisen puheen lisäksi erilaiset äänenpainot ja elekielen merkit, joita talonpojat taitavasti käyttivät mutta jotka jäivät virallisissa kertomuksissa
pääosin näkymättömiin. Joukkomittaiset seisomaan nousemiset, kyynelehtimiset
ja välihuudot olivat keskeinen osa rahvaankulttuuria, jonka olemassaolon esivalta
selvästi halusi kiistää ja häivyttää. Silti niillä oli ilmeinen vaikutus kertomuksen lopulliseen kirjalliseen muotoon, koska kertojat olivat voineet tarkkailla, millaisen
vaikutuksen he kertomusta tehostavilla eleillä olivat kuulijaansa tehneet.59 Tähän
viittaa muun muassa se, että läntisen Uudenmaan rahvas onnistui ujuttamaan historialliseen kertomukseensa tuntemuksiaan kuvaavan huomautuksen: he valittivat
vaikeuksiaan ja kurjuuttaan ”katkerin ja murheellisin sydämin”.60
Vaikka kihlakunnanoikeuksien istunnoissa ja pitäjäkohtaisissa valitsijamiesvaaleissa neuvoteltiin kullekin pitäjälle tärkeistä asioista ja kerrottiin laajasti kurjasta
menneisyydestä, tuomarit sekä maaherra tai tämän nimittämä viranomainen arvovallallaan kevensivät raivostunutta, vihaista, pettynyttä, alistunutta, katkeraa sekä
menneisyyden kokemuksista kumpuavaa ja menneisyyden kokemusta tähdentävää
puhetta.61 Esimerkiksi varsinaisessa vaalikokouksessa siirryttiin kihlakuntakohtaiseen
käsittelyyn ja samalla häivytettiin historiallisista kuvauksista paikalliset piirteet ja historiallisuus. Yksipäiväisessä tilaisuudessa ei ehtinyt laatimaan ihmeellisiä ja seikkaperäisiä kertomuksia, joissa kaikkien ääni olisi tullut kuuluviin.62 Parhaimmillaan
kihlakunnittaisissa selonteoissa voitiin viitata jonkun pitäjän ominaispiirteisiin. Tavoitteena tietenkin oli saada aikaiseksi mahdollisimman kattavasti kaikki kihlakunnan asuvaiset huomioon ottava historiallinen johdanto-osa; viime kädessä historiallinen kertomus vesittyi, sillä läänikohtaisissa ja maaherran tukemissa muistioissa historia näyttäytyi vain osana kurjaa nykyisyyttä ja vailla paikallisia erityispiirteitä.63
Pohjois-Pohjanmaan rahvaan yhteisessä valituksessa historiallinen, pitkäaikaista sotaa ja kahdeksan vuotta kestänyttä vainolaisvaltaa erittelevä katsaus jäi sangen
ohueksi ja kiinnittyi erottamattomasti nykyisyyteen, vaikka käräjillä rahvas oli kerrannut tarkasti lähihistorian julmuuksia. Maaherra Reinhold von Essen oli kansaa
riittävästi kuunnellut eikä nähnyt tarpeelliseksi historiallisen kurjuuden julistamista kuninkaalle.64 Niinpä historiallinen kertomus eli ainoastaan nykyisyydessä:

58 Erityisesti kesä- ja syyskäräjät Pyhäjoki 14.8.1722, Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 457–459, 529–531,
KA).
59 Renvall 1949; Katajala 1995, 99–106; Siikala 1984, s. 134–136.
60 Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan valitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA).
61 Paloposki 1961, s. 190.
62 Esimerkiksi Raaseporin kihlakunnan kokous pidettiin Inkoossa 17.11.1722 syyskäräjäkierroksen
päätteeksi ja esivallan valvovien silmien alla (ll30, KA).
63 Esimerkiksi maaherra Üxkullin muistiot säädyille ja kuninkaalle, Tukholma 13.3., 23.3. ja
20.4.1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun ja Porin lääni 17, RA).
64 Pohjanmaan läänin maaherra Reinhold Wilhelm von Essen oli aikaisemmin kirjoittanut kuninkaalliselle majesteetille kiitollisena siitä, että tämä kantoi huolta uskollisista alamaisistaan.
Maaherra von Essen kuninkaalliselle majesteetille, Korsholma 13.6.1722 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
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Rääkkäämisistä ja murhaamisista hengissä selvinneet sekä orjuuteen joutumisen
välttäneet olivat varattomia vanhuksia, naisia ja lapsia, ja heistäkin useimmat olivat
joutuneet läpikäymään samoja vainolaisten käsittelyjä jääden työkyvyltään vajavaisiksi. Talot olivat autioituneet, rakennukset oli poltettu ja eläimistäkin vihollinen
oli maakunnan tarkoin puhdistanut.65 Sen sijaan eteläpohjalaisten selonteossa historiallinen osuus oli taiten laadittu, laaja, miehityskauden eri jaksoihin jakava sekä
syysuhteita erittelevä ja kaikkiaan punnittu kokonaisuus. Täällä maaherra von Essen ei itse ollut läsnä, sillä hän oli antanut tehtävän kihlakunnantuomari Jonas
Mollinille, joka pakeni Ruotsiin nähtävästi vasta syksyksi 1714 ja jolla oli omakohtainen tuntuma vihollisen ensimmäiseen invaasioon. Sen tähden Mollin ymmärsi
rahvaan tarpeen purkaa traumojaan lempeäksi ja oikeamieliseksi luonnehditulle
kuninkaalle. Vaikka hän oli kertomuksen kynäniekka ja toimittaja, todellinen kertoja oli yhteinen rahvas. Sellaisena rahvas tekstissä näyttäytyi.66
Kenties juuri siksi, että esivalta ei näyttänyt piittaavan yleensä venäläisen vallan
aikaa kuvaavista selostuksista saati sitten paikallisia tapahtumia erittelevistä historiallisista kertomuksista, pitäjien kertomuksissa tähdennettiin peräti paikallisia
menneisyyden kokemuksia.67 Ja siellä, missä kuuleminen jäi vajavaiseksi tai missä
esivalta ei kiinnostunut kirjaamaan rahvaan historiallisia kertomuksia, rahvas palasi aiheeseen myöhemmin 1720- ja 1730-luvuilla.68 Kun rahvaanmiehille oli käynyt
selväksi, että aikaisemmissa kuulemistilaisuuksissa heidän puheensa olivat kaikuneet kuuroille korville, he päättivät muistuttaa ruotsalaista esivaltaa venäläisen vallan aikaisista kidutuksista ja vaikeuksista ja laadituttivat esivallan edustajilla paikallisia historiallisia kuvauksia vuodesta 1713 miehityskauden päättymiseen.69 Erinomaisesti asian olivat ymmärtäneet Inkoon, Pohja ja Karjalohjan miehet. Valtiopäiviin pettyneinä ja innokkaasti luvattuja kuninkaallisia tutkintoja odottavat mie-

65 Pohjois-Pohjanmaan rahvaanvalitus 1723, kohta 1 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
66 Mollinin raportti maaherra Clerckille, Vaasa 20.3.1714 (Koskinen 1865, s. 346); Etelä-Pohjanmaan
rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA); Rächning på den
Sexfallige Collecten för Flychtingarne frå Östersidan som för Åhr 1714 inkommen är af
Hernösandz Stifft, 2.9.1715; Förslag uppå Inkombne och Uthbetalte Flychtings Medel här i
Wästerbottns LandtRänterije för Underbenämbde Åhren (6.10.1714), 11.4.1717; Förtechning
uppå Flychtingarne som sig uti Wästernorrlandz Höfdingedöme uppehålla, 1.8.1717; Extract af
1720 Åhrs Stat Angående de Flychtige Betiente ifrån Lif- och Finland, 12.7.1720 (Aminoff-Winberg
1995, 5186, 7425, 7503, 8905). Kirjoittajan ja puheen välisestä suhteesta katso Villstrand 1999, s. 94;
Burke 1993, s. 8–31.
67 Esimerkiksi Porin läänin ja Ala-Satakunnan pitäjittäisissä kertomuksissa oli lukuisia tarkkoja
viittauksia pahimpiin hävityksiin ja niissä nimettiin ankarimmin koeteltuja kyliä. Porin läänin ja
Ala-Satakunnan rahvaanvalitus 1723, Ala-Satakunnan pitäjien valitukset 1723. Ulvilan ja
Merikarvian valitus, kohdat 2–5, 8 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
68 Läntiselle ja itäiselle tutkijakunnille annetut ohjeet vaativat vieläkin syvempää hiljaisuutta. Säätyjen
antama toimintaohje Suomen tutkijakunnille, 8.12.1724 (Cederberg–Alho (toim.) 1939, s. 4, 7).
69 Esimerkiksi Karjaan kesäkäräjille läntisen tutkijakunnan kuultavaksi toukokuussa 1725 kokoontunut väki ilmoitti nimenomaan halunsa purkaa tuntojaan mieltä yhä painavista traumaattisista
kokemuksista. Vaikka jokainen halusi laatia tarkan luettelon vihollisen hyökkäyksessä ja sittemmin
pakkovallan aikana menettämästään omaisuudesta ja anoa verohelpotuksia, katsoivat asukkaat
tärkeämmäksi muistuttaa ruotsalaisia kidutuksista ja vaikeuksista. Tutkijakunnalle jätetystä
tarkastuskertomuksesta tuli näin tarkka Karjaan pitäjän historiallinen kuvaus, joka ulottui
vuodesta 1713 miehityskauden loppuun ja jossa nykyisyys hahmotettiin ainoastaan tuon
historiallisen kertomuksen kautta. Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 134–137).
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het eivät aikailleet. Vesitetyn menneisyyden ja verohelpotusten takia aktiivisimmat
pohjalais- ja karjalohjalaisisännät pyysivät paikallisviranomaisia avukseen ja kirjoittivat syksyllä 1723 majesteetille seikkaperäiset valituskirjeet, joissa historiallisella kertomuksella oli keskeinen sija. Kummankin pitäjän valituskirjelmä alkoi yleisellä kertomuksella vihan ajan tapahtumista. Niitä seurasi kymmenien talonpoikien tarkat selonteot vuosina 1713 ja 1714 rosvotusta omaisuudesta, hevosten ja
härkien hengiltä ajamisista ja veroina viedyistä elukoista, paoista metsiin, kadoista,
peltojen ja niittyjen tuhoutumisista sekä kidutuksista, piiskaamisista ja pidätyksistä. Vaikka selonteot olivat henkilö- ja talokohtaisia, kukin kertoja muisti liittää
omaan tarinansa yleisiin, kaikille yhteisiin vaivoihin.70 Samankaltaisen ja rakenteeltaan yhtäläisen selonteon laativat inkoolaiset rahvaanmiehet yhdessä kappalainen
Jacob Randelinin kanssa toukokuussa 1725.71

Yhteiskuntajärjestelmän pyhittäminen
Kiistatta rauhan ajan viralliset väenkokoukset, verokatselmukset, kihlakunnankäräjien istunnot ja valtiopäivämiesten valitsemistilaisuudet miellettiin tilaisuuksiksi,
jotka pyhittivät, pönkittivät ja lujittivat hallitsevaa valtarakennelmaa. Rahvaanomainen ja tuttavallinen kieli ei kuulunut esivallan ohjaamiin tilaisuuksiin eivätkä
rahvaanmiehet tohtineet – vaikka vakuuttelivatkin – puhua suutaan puhtaaksi,
elleivät paikalliset esivallan edustajat tai ylempien säätyjen, aateliston ja papiston
edustajat siihen patistaneet. Rauhaan palaaminen altisti rahvaan tilittämään menneisyydestä kumpuavia henkisiä haavojaan, mutta välittömästä kuulijasta – esivallan edustajasta – riippui, kuinka pitkälle historiaan painottuneessa puheessa sai
mennä vaarantamatta yhteiskunnallista tasapainoa. Tämä puoli kävi hyvin ilmi
vuosien 1722, 1723 ja 1724 katselmuksissa, verontarkastustilaisuuksissa sekä tutkijakuntien kokoontumisissa 1725, 1726 ja 1727.72 Monin paikoin kihlakunnanvoudin tai muun viranomaisen lääninhallitukselle raportoima menneisyys oli
niukkasanaista. Riitti, kun taloista ja niiden asukkaista kerrattiin rahvaanmiesten
ilmoittama totuus: talo oli poltettu, tuhottu, hävitetty tai autioitunut silloin taikka
tällöin.73
Mutta toisaalla rahvaanmiesten kertomuksia pidettiin siksi todistusvoimaisina,
että ne merkittiin tarkasti muistiin. Esimerkiksi Paltamossa kuvattiin seikkaperäisesti ja ajoitettiin tarkasti talojen ja asukkaiden vainovuosien aikaiset kohtalot, hävitykset, kidutukset ja murhat.74 Etelä-Pohjanmaalla ja Savossa rahvas mainitsi

70 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 22.–27.6.1724 (ll31: 651–669, KA).
71 Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
72 Esimerkiksi Läntisen tutkijakunnan kirjelmä kuninkaalliselle majesteetille koskien tutkijakunnan
toimintaa Uudellamaalla; Itäisen tutkijakunnan kirjelmä kuninkaalle majesteetille koskien
tutkijakunnan toimintaa Karjalassa (Cederberg–Alho (toim.) 1939, s. 255, 273–277); Alho 1940, s.
55, 132, 134–135.
73 Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan lyhennysluettelot 1723 (9270: 694–743, 944–1120, KA), Savon ja
Kymenkartanon läänintilit 1723 (8771A, KA).
74 Katselmukseen osallistuneet talonpojat kertoivat Säräisniemen kylästä, että nimismies Daniel
Cajanus oli viety 1716 vankeuteen ja hänen omistamansa talo oli poltettu. Venetheitossa, joka oli
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erikseen nimeltä ne henkilöt, jotka elossa olevina todistivat vainolaisen julmuudesta ja olivat vihollisen työ- ja veronmaksukyvyttömiksi tärvelemiä.75 Espoolaisten
yksityisten rusthollareiden ja talonpoikien verovapausanomuksia vahvistettiin käräjillä lautakunnan ja käräjäväen lausunnoilla, joissa korostettiin vuoden 1713
hyökkäyksen aikaista kaaosta, vainolaisen tunnettua raakuutta ja kaikkien yhteisesti jakamaa hätää.76 Tässä talonpoikainen säädynmukainen tapa käsitellä menneisyyttä oli samankaltainen kuin pappien: yksittäiset ja yhteisön tuntemat tapahtumat todistivat vakuuttavasti kurjasta menneisyydestä.
Vasta koettu kriisi haluttiin nähdä taakse jääneeksi vaiheeksi ja kielteisen menneisyyden avulla nykyistä yhteiskuntajärjestystä koetettiin pyhittää. Niinpä kirjallisten selontekojen laatijat (tuomarit) muuttivat talonpoikaisväestön käyttämän
kielen mielensä mukaiseksi ja suhteen aikaan muodolliseksi.77 Esimerkiksi Lappeen
kihlakunnan valituksen historiallinen osuus jäi peräti yleiseksi ja olemattomaksi,
vaikka talonpojat muodollisesti ilmoittivatkin kiitoksensa mahdollisuudesta kertoa
julkisesti menneisyyden haavoista.78 Vastaavasti piispantarkastuksessa Herman
Wittelle mielensä avanneiden Raahen ja Saloisten asukkaiden kertomukset kuitattiin lyhyellä ja yhteiskunnallisen tasapainon säilyttämisen kannalta korrektilla
huomautuksella. Sikäläiset olivat saaneet esittää piispalle kaikki surunsa, jotka heidän sisintään painoivat, kun heidän aviomiehensä, sukulaisensa ja ystävänsä olivat
onnettomasti menehtyneet ja kun heidän lapsensa oli viety Venäjälle tuona murheellisena aikana. Tarkastustilaisuudessa kansaa kehotettiin rukoilemaan pyhän
rauhan puolesta.79
Asetelma heijastui rahvaanmiesten kollektiivisiin kertomuksiin, joissa viitattiin
miehityskauteen senhetkisen yhteiskunnan vastakohtana tai tuolloiseen hallintoon
miehityskauden väkivallan täydellisenä vastakohtana. Vehmaan kihlakunnan asukkaiden valtiopäiville 1723 jättämässä ja suoraan kuninkaalliselle majesteetille
osoittamassa valituksessa nykyistä hallitsijaa luonnehdittiin lempeäksi, armolliseksi ja sellaiseksi, jonka huomaan oli ollut hyvä palata sen jälkeen, kun vehmaalaiset
olivat kohdanneet äärimmäisen onnettomuuden vihollisen sekä vieraan ja kovan
hallinnon muodossa.80 Jotakuinkin samoin asian ilmaisivat alasatakuntalaiset. Vihollisen väkipakko oli päättynyt onnelliseen rauhansopimukseen, joka vapautti
heidät vihollisen julmista käsistä ja kohtelusta sekä palautti heidät takaisin kuninkaallisen majesteetin eli korkeimman ruotsalaisen esivallan armolliseen ja lem-
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nähtävästi pahimmin hävitettyjä kyliä, vihollinen oli tappanut 1716 Lauri Kirjavaisen ja Erkki
Lämsän perheet, Pekka Lämsän perhe oli julmasti kidutettu hengiltä samana vuonna ja Heikki
Lämsää vainolainen oli niin ikään kohdellut armottomasti. Paltamon pitäjän lyhennysluettelo 1723
(9270: 434–461, KA).
Etelä-Pohjanmaan lyhennysluettelot 1723 (9270: 158–159, 161, 165–168, 170, 179, 253, 270, 273,
KA); Savon ja Kymenkartanon läänin henkikirjat 1723 (8771A: 2648–2649, 2652, 2655, KA).
Esimerkiksi kesäkäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 29.6.1722 (8170, KA).
Bahtin 2002, s. 11, 136–137, 166–167.
Kymenkartanon ja Lappeen kihlakuntien rahvaanvalitus, 31.12.1722; Lappeen rahvaanvalitus 1723
(Rahvaanvalitukset, Suomi 2, RA); Toivanen 1979, s. 330.
Piispantarkastus, Raahe ja Salon kappeli 23.1.1723§4 (Saloisten seurakunnan arkisto, tarkastuspöytäkirjat 1668–1758, OMA).
Vehmaan kihlakunnan rahvaanvalitus 1723, kohdat 2 ja 4 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi,
RA).
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peään hallintoon.81 Eteläpohjalaiset luonnehtivat vihollisen valtaa sietämättömäksi
ja armottomana painaneeksi ikeeksi ja nykyisin vallitsevaa hallintoa kristilliseksi ja
oikeudenmukaiseksi.82 Länsiuusmaalaiset ylistivät nykyisen kuninkaan hallintoa
maineikkaaksi, lempeäksi ja kristilliseksi, ja sen vastinparia eli aikaisemmin koettua ajanjaksoa he kuvasivat pitkäksi ja veriseksi sodaksi, vainolaisen käsiä julmiksi
ja vierasta esivaltaa kovaksi.83
Rahvaanomaisen puheen ja kokemusmaailman kiistäminen eivät voineet olla
vaikuttamatta siihen, millaisia olivat varhaiset ja julkisuuteen suunnatut kansanomaiset kuvaukset venäläisestä miehityskaudesta. Ruotsalaisen esivallan korvissa
suomalaisen rahvaan menneisyyteen sitoutuvat ruikutukset kuulostivat sekä tarpeettomilta että vasta palautettua yhteiskunnan harmoniaa rapauttavilta soraääniltä. Eristäessään tai poistaessaan tuon suomalaisten kurjuuden historian valtakunnan pyhästä historiasta ruotsalainen esivalta halusi häivyttää ruotsalaisen ja suomalaisen yhteiskunnan erillisyyden, unohtaa suomalaisten koettelemukset ja samalla hävittää perustan suomalaisen talonpojan valituksilta.84 Vallitseva ristiriita
oli mahdoton, sillä yrittäessään edistää olojaan rahvaan oli turvauduttava byrokraattisimman ja moniportaisimman valittamisen tiehen. Saadakseen äänensä kuuluviin kyläkuntien ja pitäjän rahvaan oli ensin suostuteltava valtiopäivävalituksen
kirjaaja puolelleen ja toivottava sitten, että kihlakunnasta Tukholman herrainpäiville suuntaava edustaja onnistuisi miesten mieltä painavista asioista neuvottelemaan.85
Oikeastaan rahvaan puhetta virkansa puolesta kuunnelleet ja ohjailleet tuomarit ymmärsivät hyvin tilanteen: toisaalta he koettivat miellyttää alamaisia harkitusti
kuuntelemalla ja toisaalta he pyrkivät miellyttämään korkeinta esivaltaa poistamalla talonpoikien kertomuksista epämieluisat tiedonannot. Tätä osoittivat muutamat
merkinnät. Paikoin yhteinen rahvas teki tiettäväksi, että majesteetin olisi ollut aivan turhan työlästä kuunnella yhden ja toisen henkilökohtaisia ruikutuksia venäläisen väkivaltaisen hallinnon aikaisista koettelemuksista ja niitä seuranneista hädästä ja perikadosta,86 ja toisaalla huomautettiin, että rahvaan kokemia kärsimyksiä
oli lähes mahdotonta kuvailla.87

81 Porin läänin ja Ala-Satakunnan rahvaanvalitus 1723, kohdat 1–3 (Rahvaanvalitukset, VarsinaisSuomi, RA).
82 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
83 Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan valitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA).
84 Vertaa tässä vapaaherrankirja kenraaliluutnantti ym. Karl Armfeltille, Tukholma 5.7.1731
(Bomansson 1859, s. 259, 262).
85 Paloposki 1961, s. 323–324.
86 Porin läänin ja Ala-Satakunnan rahvaanvalitus 1723, kohta 1 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi,
RA).
87 Kesä- ja syyskäräjät Kruunupyy 12.–13.9.1722 (rr54: 777–780, KA).
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Kertojan asema ja suhde kuulijaan
Kollektiivi kertojana
Oppisääty tai tarkemmin ottaen papisto tarkasteli ja kirjoitti historiallisista kokemuksistaan useimmiten yhtenäisenä säätynä, tosin säädyn sisältä saatettiin erottaa
omaksi ryhmäkseen vainovuodet muita karvaammin kokeneet. Varsinaista kirjoittajaa ei asetettu historiallisessa kuvauksessa kovinkaan keskeiseen rooliin. Päinvastoin kirjoittaja yritti häivyttää itsensä tekstistä ja pyrki siten saamaan tekstiin kollektiivisuutta ja korostamaan säädyn sisäistä kokemusta. Kirjoittajan nimen puuttuminen jos mikä palveli tällaista päämäärää. Vaikka kirjoituksissa eriteltiin ja
kuvailtiin yksittäisten pappien vaiheita, kokemusten katsottiin tavalla tai toisella
koskettavan yhteisesti koko säätyryhmää – ja usein myös etsittiin kaikkia säädyn
suomalaisia edustajia yhdistäviä kokemuksia. Siksi oli luontevaa, että kirjoittaja vetosi lukijoihin esittäen ajatuksensa monikon ensimmäisessä persoonassa ’meinä’
jakaen kokemuksensa ja tietonsa samalla ’meille kaikille’.
Laurentius Tammelin käsitteli kirjoituksessaan 1717 kaikkien venäläisten valtaamien alueiden pappien yhteistä kokemusta. Vaikka hän kuvaili siinä yksittäisiin
pappeihin kohdistuneita julmuuksia, hän näki valloitettujen alueiden papiston yhtenäiseksi joukoksi, sillä jokainen oli vainolaisesta kärsinyt tavalla tai toisella. Hänen mukaansa oli tunnettua, että venäläisten juopotellessa ja mässäillessä pappien
oli täytynyt alistua näiden palvelijoiksi ja narreiksi sekä kestää pilkkaa, korvapuusteja ja potkuja.88 Kirjoitelmassa ’Venäläisten tyrannia Suomen pappeja kohtaan’ oli
sangen voimakas kollektiivisuutta korostava puoli, sillä nimettömäksi tekeytynyt
kirjoittaja puhui sekä kovia kokeneiden pappien että vielä vetoavammin (meidän)
kaikkien Ruotsiin paenneiden pappien puolesta. Hän kuvasi toisaalta ”meidän julmaa vihollistamme venäläistä” ja toisaalta korosti, että ”tuo vaarallinen ja kamala
vainolainen oli osoittanut kovuuttaan ja ilkivaltaansa pappeja kohtaan pahemmin
kuin muiden säätyjen edustajia kohtaan”.89 Tavallaan kirjoitus oli johdonmukainen
jatko niin ikään nimettömänä kirjoitetulle pamfletille, joka mainittiin Suomen
kaikkien neljän säädyn yhteiseksi puheeksi mutta joka todellisuudessa kattoi pakolaiset ja heistäkin parhaimmiston.90
Historiallisten tapahtumien kuvaajana ylivieskalaisten pappi Gabriel Calamnius
poikkesi edellisistä merkittävästi. Hän tosin varovaisesti mainitsi kirjoittaneensa
’Sururunot suomalaiset’ itse (kirjoituksessa minä), mutta enimmäkseen teksti kuvasi kootusti ”poloisten pohjalaisten” yhteisiä kärsimyksiä. Valaisevasti hän kirjoitti,
ettei hän (tekstissä minä) saattanut olla sanomatta, mitä heidän (tekstissä meidän)
Pohjanmaalla oli tapahtunut. Pääosin historiallinen runoelma oli kaikkien pohjalaisten yhteinen kertomus, mutta Calamnius antoi jonkin verran tilaa myös edustamalleen säädylle, kun hän kirjoitti kirkkojen turmelemisesta ja pappien kohta-

88 Tammelin, Almanch På Åhret 1717.
89 Ryssarnes Tyrannie (Simolin 1912, s. 254–255).
90 Katso Fryxell 1857, s. 156–157. Alla fyra ständernas i Finnland tal till riddare-, preste- och
borgarestånden i Stockholm. Kirjoittajaksi on arveltu joko Sven Leijonmarckia tai Johannes
Gezelius nuorempaa. Artéus 1976, s. 64–76.
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loista.91 Samoin tekivät Zacharias Lithovius Fredrikin kruunajaisia varten laatimassaan lyhyessä ylistysrunossa ja Daniel Juslenius tekstissään ’Suomalaisten onnettomuus’. 92
Kuvatessaan tuhoja ja yleensä Venäjän vallan aikaa rahvas tähdensi Calamniuksen tavoin sitä, että kertomus kosketti koko rahvasta. Milloin kertomus saatettiin kirjalliseen muotoon ja tiivistettiin sellaiseksi, että tapahtumakuvaus vastasi
kaikkien yhteisesti jakamia kokemuksia kenenkään osuutta väheksymättä,93 kertojaksi valittiin useimmiten monikon ensimmäinen persoona ja kokijaksi väkivallalla
alistetut rahvas, asukkaat tai alamaiset.94
Meinä esiintyminen palveli talonpoikaista käsitystä paremmin kuin personoimattomaksi rahvaaksi tekeytyminen siitä, miten muiden neuvottelukumppaneiden
kanssa oli kommunikoitava, vaikka 1720-luvulla piikkiöläiset ja halikkolaiset kuvasivat menneisyyttään seudun rahvaana ja alamaisina,95 Savonlinnan kihlakunnan
rahvas kertoi Venäjän vallan ajasta yhteisenä rahvaana,96 eteläpohjalaiset suorasukaisesti sekä rahvaana että rahvaanmiehinä97 ja pahoin hävitetyn Limingan kertomuksessa kertojaksi mainittiin ’meidän’ lisäksi yksioikoisesti ja yksiäänisyyttä korostavasti Limingan pitäjä.98 Kollektiivisessa esiintymisessä ja yhteisesti kirjoitetussa historiassa erityisen merkityksellistä oli se, että kertomukset olivat leimallisesti
rahvaan kertomuksia eivätkä ylöskirjaajiensa esityksiä. Aina pelkkä me-muotoisuuskaan ei riittänyt, vaan rahvas tehosti ja vahvisti kertomustaan monin poliittiseen ja julkiseen kielenkäyttöön kuuluvin retorisin keinoin. Käytetyimpiä ja soveliaimpia olivat kertojan asemaa määritelleet attribuutit: maskulaiset vetosivat esivaltaan kuvaamalla itsensä nöyriksi alamaisiksi, mynämäkeläiset uskollisiksi alamaisiksi, yläsatakuntalaiset köyhiksi alamaisiksi, länsiuusmaalaiset maakunnan
köyhiksi asukkaiksi, espoolaiset tärvellyiksi ja autioitetuiksi kuninkaan alamaisiksi
sekä Sääksmäen kihlakunnan asukkaat kuninkaallisen majesteetin alamaisiksi.99
Lähimenneisyyden hävitysten kansanomaisessa kuvauksessa kollektiivista ja
joukkovoimaista esiintymistä käytettiin jo 1700-luvun ensi vuosina, sillä tapa nähtiin tällöin paremmaksi keinoksi, kun kerrattiin hädänalaiseen tilanteeseen johtaneita tapahtumia ja osoitettiin puhe korkeammalle esivallalle.

91 Gabriel Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 1–2, 9–10, 18–19. Katso myös Kalajoki 1999.
92 Lithovius, Applausus Fënnonum Votivus; Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 107–
121).
93 Katso esimerkiksi kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 134).
94 Rahvaanvalitukset vuoden 1723 valtiopäiville (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, Uusimaa 1,
Häme 1, Suomi 1–3, Pohjanmaa 4, RA)
95 Piikkiön ja Halikon kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
96 Savonlinnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Suomi 3, RA).
97 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
98 Limingan rahvaanvalitus, Liminka 19.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
99 Maskun ja Mynämäen kihlakunnan Maskun puolen rahvaanvalitus 1723, kohta 1; Maskun ja
Mynämäen kihlakunnan Maskun puolen rahvaanvalitus 1723, kohdat 2, 4; Ylä-Satakunnan
kihlakunnan ylisen ja alaisen osan yhteinen rahvaanvalitus, Pirkkala 22.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA); Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723,
Raaseporin itäisen kihlakunnan ja Espoon pitäjän muistio, Tukholma 16.1.1719 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA); Sääksmäen ylisen ja alisen kihlakunnan valitus 1723, kohta 1
(Rahvaanvalitukset, Häme 1, RA).

295

Viha

Viipurin pitäjässä verohelpotuksia saadakseen Reijo Rautainen, Pauli Nuutinpoika Tähkäpää, Antti Matinpoika Kukkoinen, Gottskalk Hansson, Heikki Prusinpoika, Juho Matinpoika Lanki, Nuutti Ollinpoika, Pentti Martinpoika, Jyrki
Ristonpoika ja Nuutti Antinpoika Kolkkainen kuvasivat lyhyesti Viipurin piirityksen tapahtumia ja menetyksiä. Kaikki muutkin tunnistivat ja tunnustivat vihollisen toimet, joten koko käräjäväki nousi todistamaan, että kaikki oli viety ja
siksi oli hätä käynyt suureksi. Vastaavasti Koivistossa, jonka käräjillä kerrottiin
yksittäisemmistä murhista, Matti Jaakonpojan, Hannu Joonaksenpojan, Matti
Matinpojan, Juho Paavonpojan, Heikki Jyrkinpojan, Martti Paavonpojan, Elina
Paulintyttären, Nuutti Sihvonpojan, Aapo Laurinpojan, Klaara Jyrkintyttären,
Yrjö Pertunpojan, Risto Pietarinpojan ja Martti Pentinpojan sekä koko Humaljoen kylänväen voimin korostettiin, että vihollinen oli tuhonnut ja rosvonnut
seutuja aika ajan perästä ja erityisen julmasti vuonna 1704 sekä talvella 1706.
Tuolloin osa väestä oli tapettu, osa viety vankeuteen ja talot oli poltettu tuhkaksi.100
Joukkovoimaisuuden korostamisen eli meidän, rahvaan, kyläkunnan tai pitäjän sijasta menneisyyden kertaajiksi voitiin hyväksyä rahvaanmiehiä edustaneet virkamiehet – erityisesti nimismiehet ja siltavoudit sekä talonpoikaissäätyyn lukeutuneet kihlakunnanvoudit.101 Esimerkiksi vuonna 1710 Lappeen kihlakunnanvouti
Peter Mörck selvitti hallintoalueensa tilaa kansanomaisesti omiin ja rahvaan kokemuksiin perustaen. Lappeen, Luumäen, Joutsenon ja Lemin asukkaat hän nimesi
’heiksi’ ja kertoi, että Viipurin piirityksen aikoihin vihollinen oli kuljeskellut pitäjissä rosvoten, tuhoten, murhaten ja pakottaen ihmiset villieläinten sekaan nevoille
ja metsiin.102
Talonpoikaisilla historiallisilla kuvauksilla ja talonpoikaissäädyn yläpuolelle
asettuneen esivallan tuottamilla kertomuksilla oli merkillepantava ero. Vaikka rahvas ja virkamiehet tarkastelivat samaa menneisyyden ajanjaksoa, tuotetut tekstit
muistuttivat sisällöltään toisiaan ja perustuivat talonpoikaisen rahvaan suullisiin
tiedonantoihin, lääninhallituksissa laadittujen historiallisten selontekojen painoarvoa kasvatti se, että kertojana oli allekirjoittaja eli maaherra, joka esiintyi ikään
kuin todistajana yksikön ensimmäisessä persoonassa. Esimerkiksi Pohjanmaan
maaherra taivutteli omana itsenään (tekstissä minä) esiintyen kuninkaallista majesteettia – toisin sanoen hallitsijaa ja virastojen johdossa olevia vertaisiaan – armollisuuteen ja lempeyteen, koska hän oli johtamiensa katselmusten ja pappien lähettämien selontekojen perusteella havainnut, että vihollinen oli murhannut ja
vienyt orjuuteen läänistä 7000 miestä ja naista paitsi niitä, jotka olivat menehtyneet pakomatkalla tai muuten.103

100 Kesäkäräjät Viipuri 20.–22.5.1707, Koivisto 28.–29.5.1707 (jj46: 143–145, 156, 160, 162–165, KA).
101 Esimerkiksi Koiviston syyskäräjillä 1704 kihlakunnanvouti Jöran Haberman, nimismies Jonas
Bodde ja siltavouti Nuutti Pertunpoika kertoivat käräjärahvaan nimissä korkealle esivallalle, miten
vihollinen oli polttanut talot, rosvonnut omaisuuden sekä tappanut ja vienyt orjuuteen useita
pitäjäläisiä ani harvan päästyä karkuun. Ranta 1987, s. 272.
102 Toivanen 1979, s. 322;
103 Maaherra von Essen kuninkaalle, Korsholma 24.6.1722 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
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Säätyrajat ylittävät kertomukset
Toisin kuin muualla Suomessa Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäisiin kirjalliseen
muotoon laadittuihin kansanomaisiin vainon kuvauksiin kertojiksi hyväksyttiin
muitakin kuin talonpoikaiseen rahvaaseen kuuluvia alamaisia – mutta luontevasti
miehiä.104 Hävityksen paikallinen suhteettomuus ja ulottuminen kaikkialle olivat
tehneet Venäjän vallan ajasta yhteisesti jaettavissa ja tulkittavissa olevan ajanjakson.
Täällä rahvaan historia ylitti säädyn historian, jota esimerkiksi 1710-luvun lopulla
Ruotsissa laaditut, pappien kohtaloa erittelevät kirjoitelmat edustivat.105
Pohjanmaalla rahvaan menneisyys ei ollutkaan rajattavissa säädynmukaiseksi
historiaksi, vaan oli miehitysvallan aikaisten pappien, virkamiesten, lautakuntien ja
kokonaisten käräjäkuntien yhteistä historiaa. Kurjalla Pohjanmaalla myös oppisäätyä edustava, ilkivaltaa nähnyt ja kokenut ylioppilas Gabriel Calamnius yhdisti
historiallisessa runoelmassaan minän ja meidät. Oman käsityksensä mukaan hän
oli ”pannut paperille ja julkistanut vihollisen julmat juonet”, jotka olivat ”kaikkien
pohjalaisten vaivoina vaikeimpia”.106 Yhtenäisyyteen ei vaikuttanut, kertoiko vuonna 1722 kihlakunnankäräjille maaherran kuultavaksi kerääntynyt väki menneisyydestään istunnossa, tai se, olivatko pitäjän asukkaat ehtineet laadituttaa kirjallisen
esityksen kohtalostaan jo ennen virallista kuulemista. Pyhäjoella papisto, rahvas ja
ryssän vallan aikana apulaisvoudin virkaa toimittanut Gabriel Öberg todistivat
kahdeksanvuotisesta ja ylen hitaasta ryssän harjoittamasta hallinnosta,107 ja Kalajoella papisto ja käräjärahvas kertoivat pitkän vihan ja kurjuuden ajan tapahtumista.108 Lohtajalla, missä selonteon laatijaksi oli suostuteltu rykmentinkirjuri Henrik
Hollst, pitkällisen ja vihaisen pakkovallan historian kertojina esiintyivät papisto,
lautakunta ja käräjäkunta.109
Pohjanmaalla yhteistä menneisyyttä oli omiaan lisäämään tosiasia, että siellä
vaativimpia, arvonsa tuntevimpia ja paosta palanneita sekä rahvaan menneisyyden
ja historiallisen merkityksen kiistäviä aatelisia ja pappeja oli harvassa. Tämä puoli
heijastui myös muutamissa hengellisen esivallan, lähinnä Turun hiippakunnan
piispa Herman Witten ja tuomiokapitulin pyynnöstä laadituissa kertomuksissa.
Joulukuussa 1724 piispa ja tuomiokapituli tiedustelivat pappien ja rahvaan vihan
aikaisesta kohtalosta. Papit asetettiin kyselyssä luontevasti etusijalle, ja papit suunnistivatkin kirjeineen kihlakunnankäräjille, missä julkinen puhe sai arvovaltaisimman leiman, minne rahvaanmiehet parhaiten saapuivat ja missä papit olettivat
miesten ryhtyvän kertomustensa todistajiksi. Etelä-Pohjanmaalla talvikäräjille 1725
kokoontunut käräjäväki käytti hyväkseen annettua puhemahdollisuutta, tuki pappejaan ja kertasi lyhyesti vainovuosien vaikeudet.110 Sillä, että hengellinen esivalta
oli halunnut kuunnella rahvaan tuntoja, oli merkityksensä.
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Vertaa Roper 1987.
Ryssarnes Tyrannie uppå Prästerna (Simolin 1912); Tammelin, Almanach På Åhret 1717–1718.
Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 1.
Kesä- ja syyskäräjät Pyhäjoki 14.8.1722 (rr54: 457–459, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 529–532, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Lohtaja 30.8.–4.9.1722 (rr54: 646–647, KA).
Talvikäräjät Vähäkyrö 7.1.1725, talvikäräjät Lapua 18.1.1725, talvikäräjät Lappväärtti 30.1.1725,
talvikäräjät Maalahti 11.2.1725, talvikäräjät Mustasaari 15.2.1725, talvikäräjät Laihia 22.2.1725,
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Kesäkäräjillä 1725 rahvas avasi spontaanisti suunsa, vaikka siltä ei enää varsinaisesti mitään kysytty. Esimerkiksi kun Ilmajoen kappalaiset Henrik Hideen, Nicolaus Prochman ja Joosef Stenbäck valittivat surkeaa tilaansa, mihin he olivat ajautuneet vihan aikana ja katovuosien seurauksena, käräjärahvas nousi todistamaan
pappien puolesta omaan historialliseen kokemukseensa perustaen. Käräjille kokoontunut väki muistutti omista kärsimyksistään ja siitä, että oli yleisesti tunnettua, jotta nämä papit joutuivat 1714 vihollisten käsiin ja menettivät kaiken omaisuutensa, hevosensa, karjansa, vaatteensa, kirjansa, viljansa ja kaiken muunkin sekä
kärsivät kidutuksista ja elivät nykyisin hirvittävässä köyhyydessä.111 Pohjois-Pohjanmaalla käräjärahvas ei sanallakaan maininnut omista kärsimyksistään mutta
kertoi kyllä, miten pappiloiden omaisuutta oli vihollisuuksien aikana ryöstetty ja
tuhottu.112 Etelä-Suomessa sen sijaan papisto tulkitsi maaherrojen lähettämien samansisältöisten kyselyjen koskevan yksinomaan itseään. Niinpä he kertoivat vain
omista kokemuksistaan ja näkemyksistään vihjaamatta talonpoikaisiin kärsimyksiin, eivätkä talonpojat kuvauksiin puuttuneet.113
Myöhemmin 1720-luvulla myös eteläisessä Suomessa paikallisten tapahtumien
johdonmukaisiin ja punnittuihin kuvauksiin hyväksyttiin talonpoikaisen väestön
lisäksi aatelisia ja pappeja, mikä tietenkin teki kertomuksista korkeimman esivallan
silmissä paitsi arvovaltaisempia myös uskottavampia. Esimerkiksi Karjaalla 1725
miehitysvallan ajan historian muistiin merkitsemistä vaati yksissä tuumin koko
katselmukseen kuultavaksi saapunut väki. Säätyläisten, pappien ja rahvaanmiesten
kokemuksista ja kertomuksista syntyi yhtenäinen historiallinen esitys sen jälkeen,
kun vauraampi väki, joka oli menettänyt enemmän, oli tunnustanut, että köyhemmätkin olivat vainolaisista kärsineet.114

Kertoja valitsee kuulijansa
Kertomukset välitettiin enimmäkseen lähimmälle kuuntelijalle ja kysyjälle. Spontaaneissa puheenvuoroissa, jollaisia varhaisimmat Pohjois-Pohjanmaan rahvaan
kertomukset olivat, kansa osoitti sanansa kokousta seuranneelle maaherralle: sotkamolaisten, paltamolaisten, kalajokisten ja lohtajalaisten yleisönä oli maaherra
von Essen ja hänessä henkilöitynyt esivalta.115 Kruunupyyssäkin, missä kirjallinen
esitys oli laadittu hyvissä ajoin, kertomus osoitettiin sekä maaherralla että kunin-
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talvikäräjät Vöyri 3.3.1725, talvikäräjät Uusikaarlepyy 8.3.1725, talvikäräjät Pietarsaari 12.3.1725
(ss39: 28–30, 83–86, 163–166, 214–216, 226–228, 259–261, 303–306, 349–351, 393–396, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Ilmajoki 4.9.1725 (ss39: 575–577, KA).
Talvikäräjät Kruunupyy 2.–5.1.1725, talvikäräjät Kokkola 7.–11.1725, talvikäräjät Lohtaja 13.–
16.1.1725, talvikäräjät Paltamo 2.–10.2.1725, talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 27.2.–6.3.1725 (rr59:
54–57, 199–200, 309–311, 759–760, 1104–1106, KA).
Talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 13.–17.2.1725 (kk35b: 1–2, KA), talvikäräjät Eurajoki, Lappi,
Luvia, Hinnerjoki ja Rauma 19.–22.1.1725 (mm54: 45–46, KA), kesäkäräjät Rymättylä ja
Merimasku 21.–25.6.1725, Korppoo 28.5.–4..6.1725 (kk36a: 135, 149–150, KA).
Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (8171, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Sotkamo 31.7.1722, Kalajoki 22.8.1722, Lohtaja 30.8.–4.9.1722 (rr54: 400, 529,
646, KA).
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kaalliselle majesteetille.116 Pohjois-Pohjanmaan rahvaan yhteisessä puheenvuorossa
yleisöä ei enää tarkemmin personoitu. Kertomuksen lukijaksi arveltiin yleisesti esivaltaa.117 Sen sijaan liminkalaiset, joiden kertomusta maaherra ei ollut henkilökohtaisesti kuulemassa, ja eteläpohjalaiset, joiden lähimpänä kuulijana ja kertomuksen
muistiinmerkitsijänä oli kihlakunnantuomari Mollin, kertasivat menneisyyttään
majesteetille sekä kuninkaalle.118 Käytäntö oli luonteva ja näytti, miten tärkeässä
asemassa läsnä olevat kuulijat yleisönä olivat. Siellä, missä maaherra ei keskustelua
ja kertomuksia seurannut ja missä kertomukset kirjoitettiin nopeasti muistiin, yleisönä oli poikkeuksetta ’kuninkaallinen majesteetti’, ’majesteetti’ tai ’korkein esivalta’.119 Samoin varhainen Viipurin pitäjäläisten anomus ja kertomus suunnattiin
1707 kuninkaalliselle majesteetille.120
Rahvaan ja papiston historiallisten kertomusten välillä suuri ero oli siinä, kenelle kertomukset osoitettiin. Oppisäädyn esityksissä kuulijaksi asetettiin ”kaikki valtakunnan ymmärtäväiset asukkaat”, mutta niissä – etenkin anonyymeina laadituissa teksteissä – saatettiin esittää vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä uhmaavia ajatuksia. Merkillepantavinta silti oli, että sodan aikana kirjoitetut esitykset suunnattiin
oikeastaan kaikille muille ruotsalaisille paitsi mitään ymmärtämättömille talonpojille. ’Suomen kaikkien neljän säädyn puhe’ osoitettiin Tukholman kolmelle säädylle
ja ’Venäläisten tyrannia Suomen pappeja kohtaan’ ”puolueettomille ja harkintakykyisille ihmisille”, jotka eivät olleet nostaneet syyttävää sormeaan Suomesta paenneita pappeja vastaan.121 Gabriel Calamniuskin huomautti, että hänen laatimansa
teksti oli suunnattu ”hyvänsuoville suomalaisille”.122 Virkaanastujaisesitelmässään
syyskuussa 1715 entinen Turun akatemia alkukielten professori ja nykyinen Västeråsin lukion kaunopuheisuuden ja runouden lehtori Daniel Juslenius ylisti kuulijakuntaansa, merkittävää ja myönteisesti suomalaisten surkeuteen suhtautunutta
seuruetta; vaan hänpä joutui todenteolla ponnistelemaan puolustaakseen kansaansa, jonka ruotsinmaalainen esivalta oli juuri leimannut pelkureiksi, pettureiksi ja
laiskureiksi, koska suomalaiset olivat jättäneet Ruotsin armeijan avustamisen vähälle ja näin päästäneet venäläiset uhkamaan emämaan rauhaa.123
Kuulijaa suostuteltiin retorisia sääntöjä noudatellen. Tämä tarkoitti sitä, että
kertomuksissa nojauduttiin joko tietoisesti tai tiedostamatta humanistiseen ja reformoituun historiankirjoitukseen, jossa Jumala näyttäytyi välillisesti ihmisten tekojen ja moraalin kautta. Tuo seikka näkyi siinä, että kuulijalle ja lukijalle annettiin

116 Kesä- ja syyskäräjät Kruunupyy 12.–13.9.1722 (rr54: 777, KA).
117 Pohjois-Pohjanmaan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
118 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA),
Limingan pitäjän rahvaanvalitus, Liminka 19.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
119 Esimerkiksi Maskun, Vehmaan, Porin ja Ala-Satakunnan rahvaanvalitukset 1723 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA), Lappeen rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Suomi 2, RA),
Sääksmäen ylisen ja alisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Häme 1, RA).
120 Talvikäräjät Viipuri 8.–10.4.1707 (jj46: 56, KA).
121 Alla fyra ständernas tal; Ryssarnes Tyrannie (Simolin 1912, s. 255).
122 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 1.
123 Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 107, 122–123, 157). Komea aloitus paitsi osoitti
Jusleniuksen retoriikan taitoja, kieli myös Jusleniuksen harkitusta ja taitavasta ironiasta. Yleisön
muodostivat häneen vihamielisesti suhtautuvat lehtorit. Katso Sarsila 2004, s. 75.
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erilaisia hyveellisyyttä korostavia määreitä: Jumalaa lähinnä oleva korkein esivalta
edusti lakia ja oikeutta.124
Vehmaan kihlakunnan asukkaat puhuivat lempeästä ja armollisesti majesteetista, pohjoispohjalaiset yhteisesti armollisesta esivallasta, lohtajalaiset, kalajokiset ja
sotkamolaiset sekä armollisesta esivallasta että armollisesta maaherrasta, liminkalaiset armollisesta kuninkaallisesta majesteetista.125 Eteläpohjalaiset käyttivät koko
tuntemaansa attribuuttien repertoaaria mainitessaan kuninkaan rauhaa rakastavaksi ja armollisimmaksi sekä kuninkaallisen majesteetin kristilliseksi, lempeäksi ja
oikeudenmukaisimmaksi.126 Uusmaalaiset purkivat murheitaan lempeälle ja armolliselle kuninkaalle ja tämän maineikkaalle ja kristilliselle hallinnolle. Heidän
puheessaan hallitsija vertautui lähes Kristukseen, koska hän oli lyhyen hallituskautensa aikana vapahtanut suomalaiset vihollisen ikeestä, osoittanut kykynsä, hyvyytensä ja sen, että hän oli Jumalan luotettu.127

Kertojan ja vainolaisen asemat
kertomuksessa
Vainolainen pääsi irti manalasta
Karjalan puolen varhaisimmissa kuvauksissa tavallinen kansa esiintyi yksinomaan
väkivallan kohteena. Tarinoissa ja niistä kootuissa virallisissa kirjoituksissa varsinainen päähenkilö (teksteissä subjekti) oli vihollinen eli vainolainen ja vastaavasti
kertoja itse eli julmuuksista, rosvoamisesta ja hävittämisestä kärsinyt rahvas kohde
(teksteissä objekti).128 Hävityksiä toteuttaneet nimettiin venäläiseksi, viholliseksi,
vainolaiseksi ja moskoviitiksi. Useimmiten rahvas myös tyypitti ja leimasi vihollisen armottomaksi, veriseksi, barbaariseksi ja tyrannimaiseksi.129 Tässä rahvaan ja
papiston käsitys oli yhteneväinen, joskin papiston kirjoituksissa korostui venäläisten leimaaminen pakanoiksi ja paholaisen liittolaisiksi.130 Viipurin piirityksen aikaa
kuvatessaan talonpojat kertoivat, että vainolaisen sotajoukot olivat rosvonneet ja
tuhonneet läheisiä kyliä ja kaupunkeja ympäröiviä seutuja julmasti ja säälittä niin,
että kaikki olivat kärsineet. Vihollinen (kertomuksessa myös muodossa hän) oli
polttanut ja tuhonnut talot sekä oli tappanut ja ottanut vangikseen rahvasta. Oikeastaan rahvas sijoitti itsensä kertomusten päähenkilöksi ainoastaan silloin, kun

124 Katso Litzen 1983, s. 24–25, 31–32.
125 Kesä- ja syyskäräjät Sotkamo 31.7.1722, Kalajoki 22.8.1722, Lohtaja 30.8.–4.9.1722 (rr54: 400, 529,
646, KA); Vehmaan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA), PohjoisPohjanmaan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
126 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
127 Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1,
RA).
128 Vertaa Le Roy Ladurie 1981, s. 121–122.
129 Esimerkiksi talvikäräjät Sakkola 4.–9.2.1701 (gg20: 3, 5–6, KA), talvikäräjät Viipuri 21.–23.2.1704
(jj34: 11, KA); talvikäräjät Viipuri 8.–10.4.1704 (jj46: 41–50, KA); Ranta 1987, s. 271.
130 Lithovius, Theorendia Luqentis Fennoniae; Lithovius, Applausus Fënnonum Votivus; Lithovius,
Onnen-Toiwotus; Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004).
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esitettiin aktiivista kärsimistä ja pakenemista: Väki oli karannut vainolaisen edeltä
turvallisemmille seuduille.131
Rahvaan esivallalle välittämät ja esivallan luomat kuvaukset eivät juuri poikenneet toisistaan. Maaherrojen, kenraalikuvernöörien ja ylipäälliköiden kertomuksissa vihollista luonnehdittiin barbaariseksi sotajoukoksi, joka kohdisti vihansa ennen
muita talonpoikaisväestöön, poltti ja ryösti, piinasi, kidutti, tappoi ja kohteli rahvasta kaltoin sekä julmuuksissaan saattoi murhata jopa sairashuoneessa maanneita
vanhoja ukkoja ja akkoja.132 Ruotsiin paennut Daniel Juslenius tiivisti vuonna 1715
suomalaisten jakaman kuvan vihollisesta kirjoituksessaan ’Suomen onnettomuus’.
Hän katsoi, että suomalaiset oli alistettu tyranniaan. Hirmuvaltaa edustivat paitsi
julma ruhtinas ennen muita manalasta irti päästetyt kasakat, jotka olivat vaatineet
suomalaisia nuorukaisia sotaan omaa isänmaataan vastaan, olivat kastaneet suomalaisia väkisin toiseen uskontoon, olivat vieneet lapsia maasta ja olivat pakottaneet uudelleen kastamansa nuorikot raakalaisten aviovaimoiksi. Venäläisten käskyjä uhmanneita oli kidutettu hirmuisilla tavoilla, ja vihollinen tapasi järjestää silpomisnäytöksiä pelotellakseen ihmisiä.133 Jusleniuksen näkemyksen mukaan vihollinen oli paholaisesta syntyisin ja johti tarinan päähenkilönä historian kulkua, kun
vastaavasti suomalaiset oli alistettu avuttomina tuon hirviön tyranniaan ja tarinan
kurjaan sivuosaan.
Tapa esittää kertomuksissa kansa Jumalan koettelemaksi kärsijäksi viittaa siihen, että paikallisilla historiallisilla kuvauksilla yritettiin etsiä yhtymäkohtia Israelin kansan historiaan.134 Lähihistorian tapahtumia selittävissä kirjoituksissa – olipa
puheen kirjalliseen muotoon toimittanut henkilö kuka tahansa – rahvas ja täkäläinen papisto sijoittivat itsensä tiettyyn merkitykselliseen rooliin ja paljastivat samalla, mikä oli heidän katsannossaan historiaa jaksottava eli suuntaa muuttava voima.135 Sekä humanistisen historiankirjoituksen traditiossa että kansanomaisessa
tarinoinnissa korostettiin ihmiskeskeisyyttä, järjestettiin historia yhteisöllisiin suhteisiinsa ja joskus voitiin jopa ironisoida menneisyyden kustannuksella, kun kansan häivyttämisellä ja objektivoimisella kerrottiin epäsuorasti, että kansaa ei enää
ollut.136 Oppisäädyn harrastamassa menneisyyden kuvauksessa korostui antiikista
omaksuttu tapa tehdä historiallisesta kertomuksesta luotettavampaa ja ymmärrettävämpää myös vastapuolta erittelemällä. Kuva vihollisesta muuttui vielä todellisemmaksi ja luotettavammaksi, kun vainoojalle annettiin inhimilliset, tosin kielteiset ja julmuuksista nauttivat kasvot.137 Turun suomalaisen seurakunnan kappalainen Simon Sadenius kirjoitti Maskun kirkkoherra Simon Waxeniukselle helmi-

131 Talvikäräjät Viipuri 8.–10.4.1707, Muolaa 22.–23.4.1707, kesäkäräjät Viipuri 20.–22.5.1707,
Koivisto 28.–29.5.1707, kesäkäräjät Pyhä Pietari (Jääski) 10.–12.6.1707 (jj46: 50–80, 82–89, 102–
108, 113–117, 143–145, 156–165, 170–175, KA); Ranta 1987, s. 300–302.
132 Maaherra Clerck neuvostolle, Korsholma 19.3.1712 ja Oulu 29.3.1712 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 7, RA); Georg Lybecker, Kupittaa 8.7.1710 (Koskinen
1865, s. 137); Toivanen 1979, s. 320.
133 Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004). Katso myös Pietilä 1907, s. 172–179.
134 Esimerkiksi Forselius, Vetill, 4: 1–5 (Virrankoski 1989, s. 20–21).
135 Vertaa Callinicos 1987; Barnes 1963, s. 113; Collingwood 1962, s. 50–52.
136 Vertaa Arppe 1992, s. 159–166; Knuuttila 1994, s. 24–25, 47–48.
137 Setälä 1983, s. 9.
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kuussa 1714 ja kuvaili lähiaikojen kokemuksiaan venäläisistä. Hänen mukaansa
ruhtinas Golitsyn oli kulkenut jouluna Porista Kristiinankaupunkiin ja edelleen
Vaasaan. Tuon matkan jälkeen ruhtinas oli kehuskellut lyöneensä neljä rykmenttiä,
ja tieto oli ”tehnyt venäläisen iloiseksi”.138 Liminkalaiset puolestaan tarinoivat loppuvuodesta 1722, että venäläisen armeijan oli seudulle johdattanut ankara kenraalimajuri Tsekin ja että edestakaisin kulkeneet partiot olivat hävittäneet pitäjää.139
Suomalaisia koskevissa ja heidän itsensä kertomissa tarinoissa vainolaisille annettiin useimmiten toinen edellistä huomattavasti syvällisempi merkitys. Kasvottoman vainolaisen sijoittaminen alistavaksi päähenkilöksi ja rahvaan pakkovallan
kohteeksi leimasi jotakuinkin kaikkia historiallisia kuvauksia. Tällä tavoin kertojat
halusivat todistaa apokalyptista historiaa eli sitä, että sallimuksen sijasta Jumalan
vihan ruoska oli suominut suomalaisten selkänahkoja, ja sitä, että Jumala oli kääntänyt historian kokonaan uuteen suuntaan. Vihollinen ja vainot muodostivat Jumalan langettamana kostona historian muutoskohdan.140
Kirkkoherra Barthold Vhaëlin ’Vaikeassa valitusrunossa’ historian subjektina oli
”väkivaltainen Venäjä” eli ”vieras verinen Venäjä”, joka ”oli valtana talossa ja aivan
armoton isäntä”. Hän oli yrminyt yhden, tallonut toisen, kuristanut kolmannen,
yhden pilannut ja toisen palvannut.141 Gabriel Calamnius kuvasi vihollista ja vihollisen väkivaltaisuutta laajasti. Venäläinen oli syönyt eläimet, ottanut poikia ja tyttöjä orjikseen, raiskannut naisia ja kiduttanut monin tavoin ihmisiä saadakseen selville, minne nämä olivat kätkeneet omaisuuttaan.142 Täsmälleen samoja teemoja
käsitteli myös Daniel Juslenius ’Suomalaisten onnettomuudessa’.143 Kansanomaisten
kertomusten mukaan vainolainen oli ottanut väen hengiltä ja oli polttanut rakennukset. Kemissä julma vihollinen oli ryöstelevän sotamahtinsa kanssa murhaavalla
kädellään tehnyt selvän ihmisistä, rosvonnut omaisuuden ja eläimet sekä polttanut
tuhkaksi kymmeniä taloja, ja Pudasjärvellä hän (vainolainen) oli julmasti murhannut, polttanut ja kiduttanut.144 Samalla tavoin asian ymmärsivät myös hävityksiä
nähneitä ja kidutuksia kokeneita suomalaisia kuunnelleet pakolaisviranomaiset.

138 Maaherra Stiernstedt kuninkaalle, Ahvenanmaan Haga 22.2.1714 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun ja Porin lääni 17, RA).
139 Limingan pitäjän rahvaanvalitus, Liminka 19.12.1722, kohdat 2–3 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa
4, RA).
140 Maskun ja Mynämäen rahvaanvalitus, Tukholma 22.12.1713, kohta 1; Vehmaan ja Ala-Satakunnan rahvaanvalitus 1713 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA); Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Tukholma 10.3.1719 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA); katso myös Halila 1984, s.
204. Joulukuussa 1713 valtiopäiville jättämässään selonteossa Mynämäen, Maskun, Vehmaan ja
Ala-Satakunnan herrainpäivämiehet kertoivat, että Suomen suuriruhtinaskunnan käsiinsä saanut
vihollinen oli riistänyt naisia ja lapsia kodeistaan ja vienyt heidät kauaksi kodeistaan ja että hän oli
turvautunut koviin otteisiin veroja ja töitä vaatiessaan. Maaherra Clerckin käskystä 1719 EteläPohjanmaan rahvaanvalituksen laatineen kruununvouti Reinhold Bullichin tietämän mukaan
vihollinen oli ylläpitänyt maakunnassa väkivaltaista hallintoa ja tuhonnut maakuntaa niin
julmasti, että enimmät asukkaista olivat menehtyneet, moni oli viety vankeuteen ja usea oli
nääntynyt ilkialastomana nälkään.
141 Vhaël, Waikia Walitus-Runo.
142 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 4–5.
143 Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 117–119).
144 Kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.7.1720 (rr52: 241–242, KA); Pohjois-Pohjanmaan rahvaanvalitus 1719, Pudasjärven rahvaanvalitus, 12.12.1719, Kemin rahvaanvalitus 1719 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
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Pohjanmaan rahvas esiintyi näiden kertomuksissa täydellisesti vihollisen armoille
jääneenä, yksilöimättömissä olevana joukkona, kun venäläiset olivat murskanneet
talonpoikaisen vastarinnan pesäkkeet. Esimerkiksi Oulun seudun hävityksistä talvella 1716 vastuussa olleet 4000 venäläisestä, kasakasta ja kalmukista koostuneet
tuhoamisjoukot olivat riehuneet barbaarisin tavoin rosvoten, rääkäten ja kiduttaen
niin, että se mikä oli aikaisemmissa hävityksissä säästynyt, oli kadonnut viimeistä
kalua myöten ja oli jättänyt maakunnan aivan surkeaan jamaan.145 Sitten syksyn
1714 kasakoiden väkivallalta ei ollut säästynyt kukaan.146
Rauhanaikaisissa esityksissä Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Hämeen ja Savon
puolen asukkaat olivat kertomustensa uhreja. Esimerkiksi Kymenkartanon ja Lappeen talonpojat kertoivat, että vihollinen oli ottanut vangeikseen sekä piiskannut
ja hakannut asukkaita.147 Muissakin talonpoikaista juurta olevissa kuvauksissa vihollinen oli riisunut väen alastomaksi, oli vienyt mennessään, polttanut ja korjannut itselleen kaiken sadon ja karjan.148 Porvoon pitäjän asukkaat kertoivat joulukuussa 1722 esivallalle, että vuonna ”1708 venäläinen tuli vieden kaiken omaisuuden ja vaatteetkin päältä.”149
Ruotsiin kruunun vapaakomppanioita eli sissejä pidettiin yhtä lailla piinaajina
kuin vihollisia;150 oikeastaan heidät mainittiin myös Jumalan vihan ruoskiksi ja –
mikä merkittävintä – historiallisissa kuvauksissa heitä kutsuttiin poikkeuksetta
ruotsalaisiksi, vaikka he olisivat olleet suomalaisia; ainoastaan liminkalaiset tekivät
sen myönnytyksen, että mainitsivat sissijoukkiot omiksi ruotsalaisiksi partioiksi,
heistä kun osa sentään oli jättänyt kuitin kruunun nimissä tekemistään pakkootoista, jotka edelleen loppuvuodesta 1722 olivat hyvittämättä.151 Kemiläiset rinnastivat sissit ja viholliset, kun he selittivät, että majuri Enbergin lähettämät partiot ja komennuskunnat olivat vieneet kaiken, minkä pitäjäläiset olivat onnistuneet
piilottamaan viholliselta, ja suistivat kemiläiset samalla entistä pahempaan ahdinkoon.152 Sissit esiintyivät erittäin kielteisinä myös Jacob Forseliuksen vuonna 1738

145 Relatio historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7,
RA).
146 Tammelin, Almanach på åhret 1718.
147 Suur-Savon rahvaanvalitus, Mikkeli 22.12.1722, kohdat 1 ja 3 (Rahvaanvalitukset, Savo, RA),
Kymenkartanon ja Lappeen rahvaanvalitus, 31.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Suomi 2, RA).
148 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
149 Syyskäräjät Porvoo 6.–8.12.1722 (bb22: 1719, KA).
150 Kesäkäräjät Loppi 8.6.1725 (8172, KA); Halila 1984, s. 38.
151 Limingan pitäjän rahvaanvalitus, Liminka 19.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
Pohjoispohjalaiset olivat toivoneet vapautusta Kärkisuddin ja muiden sissipäälliköiden komennossa olleiden partioilta, koska maakuntaa koetteli muutenkin paha nälänhätä. PohjoisPohjanmaan rahvaanvalitus 1719 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA). Omassa valituksessaan
pudasjärveläiset kertoivat katkerina kapteenien Longströmin ja Kärkisuddin joukkojen harjoittamasta mielivallasta. Pudasjärven rahvaanvalitus, 12.12.1719 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4,
RA). Yläsatakuntalaiset ja savolaisetkin olivat kärsineet vihollisiin verrattavien ruotsalaisten
sissien tihutöistä. Ylä-Satakunnan kihlakunnan ylisen ja alisen osan yhteinen rahvaanvalitus
vuoden 1723 valtiopäiville, Pirkkala 22.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA);
Savonlinnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Suomi 3, RA).
152 Kemin pitäjän valitus 1719; Kajaanin läänin sekä Sotkamon ja Paltamon rahvaanvalitus 1723,
kohdat 1, 5 ja 17; Limingan pitäjän valitus, Liminka 19.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4,
RA). Myös omien linnoitusten väki rinnastettiin toisinaan vihollisiin: sotkamolaiset ja
paltamolaiset lisäsivät kärsimystensä aiheuttajiin majuri Enbergin komennuskuntien lisäksi
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kirjoittamassa Vetelin seurakunnan historiassa, jossa tosin ylimmäisenä historian
tapahtumia ohjaavana voimana oli Jumala. Forseliuksen seurakuntahistoria oli
kenties ensimmäinen todellinen paikallishistoriallinen kuvaus vainoajasta. Siinä
venäläiset ja suomalaiset jakoivat vuorotellen päähenkilön roolit. Forseliuksen kuvaus perustui lähinnä muiden kertomiin tarinoihin.153 Kehityslinjassa on yksi
poikkeus, Västeråsin lukion lehtori Daniel Juslenius. Esitelmässään ’Suomalaisten
onnettomuus’ hän ylisti sissipäälliköitä nimeltä mainiten, mutta Jusleniuksen kirjoituksella olikin erityinen päämääränsä. Tällä tavoin, muihin suomalaisten sotaponnisteluihin viitaten ja rahvaanmiesten vastasodan urhoollisuutta korostaen hän
yritti kumota vihamielisten ruotsinmaalaisten väitteet, joiden mukaan suomalaiset
olivat pettureita ja pelkureita ja siksi itse syypäitä perikatoonsa.154

Kärsimys ja lojaalisuus nostavat
kertojan tarinan kasvottomaksi päähenkilöksi
Nälkä ja pitkään koetelleet kärsimykset tekivät subjektiiviseksi, mutta ne muuttivat
kertojat tarinoissa ani harvoin meiksi. Tämä on kiintoisaa siksi, että rahvaanomainen kerronta oli melkein identtinen esivallan kuvauksiin nähden. Lähes yhtä
varmasti kuin vihollinen oli kasvoton peto, pysyi rahvas eli väki kertojien personoimattomana joukkona, vaikka muuttuikin kertomusten päähenkilöksi. Kertomuksissa ei kertojia itseään erityisemmin korostettu: he (me) eivät kärsineet vaan
väki.155 Ensimmäisiä hävityksiä pakokauhuisina ja ikään kuin ulkopuolisina tarkkailleet kertojat olivat sentään jääneet eloon, silmin ja korvin tehtyjen havaintojen
lisäksi he olivat itse kokeneet tapahtumat ja olivat jopa pohtineet niiden merkitystä. Kertomusten kollektiiviseksi päähenkilöksi rahvas asetti itsensä, kun se kuvasi,
miten onnettomissa oloissa oli selvittävä.156 Nälkää koskevat kuvaukset esivalta hyväksyi sellaisenaan personoimattomina kertomuksina välittääkseen tiedot edelleen
Tukholmaan. Siinä missä rahvas kuvasi nälänhätäänsä tilaksi, jolloin syötiin kelvotonta ja luonnotonta ruokaa, pettua, jäkälää, juuria ja olkia, siinä esivalta kertoi,
että rahvaan oli ravittava itseään syötäväksi kelpaamattomalla ravinnolla. Esimerkiksi ylipäällikkö Lybecker ilmoitti maaliskuussa 1710, että Viipurin läänin rahvas
oli katojen ja vainojen yhteisvaikutuksesta joutunut turvautumaan epäruokaan,
pettuun, olkiin, heinänsiemeniin ja vehkaan.157
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Kajaanin linnan kovaotteisen komendantin, joka oli painostamassa silloin, kun vihollisesta oli
vähemmän huolta. Liminkalaiset mainitsivat, että heidän hartioitaan olivat painaneet vihollisen
ikeen ohella ruotsalaiset sissipartiot, erityisesti Kärjen ja Enbergin komennuskunnat, joita piti
olemattomien ruokavarastojen sisällöillä muonittaa.
Forselius, Vetill, luku 4 (Virrankoski 1989, s. 20–22).
Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 126–129).
Ainoastaan länsiuusmaalaiset puhuivat ja kirjoittivat kärsimyksistään meinä ja asettivat itsensä
historiallisten tapahtumien kokijoina meiksi. Silti he olivat uhreja, ja heidänkin koettelijoitaan
olivat Jumala ja yksikkönä esiintyvä vainolainen, venäläinen ja vihollinen. Raaseporin itäisen ja
läntisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA).
Kymenkartanon ja Lappeen rahvaanvalitus, 31.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Suomi 2, RA).
Lybecker kuninkaalle 4.3.1710 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Viipurin lääni 8,
RA).
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Menneisyyttä käsittelevä kuvaus muuttui luotettavammaksi, todellisemmaksi ja
vakuuttavammaksi historialliseksi kertomukseksi, kun kertoja (me, minä) häivytti
siitä itsensä kokijana ja korvasi itsensä neutraalimmalla kertomuksen päähenkilöllä, ”rahvaalla”, ”asukkailla” ja ”pitäjäläisillä”.158 Kertojan objektivoiminen osoitti
myös asioiden harkintaa toisin kuin me-muotoiset purkaukset, joissa talonpoikainen tapa käsitellä maailmaa näytti nousevan liian voimakkaasti esiin. Rahvaanmiehet antoivat kiistää ’meidät’ kertomustensa henkilöinä, kun heidät siihen suostuteltiin tai kun he kuvaustensa sisältöjä yksissä tuumin pohtivat. Muutamissa paikallisissa tilaisuuksissa miehet puhuivat kokemuksistaan ”meidän kokemuksinamme”. Tällöin kuitenkin kertoja oli varmasti asian itse kokenut ja kuvaukset käsittelivät etupäässä köyhtymistä, kurjistumista ja pakkotöitä.159
Pyhäjoen kesäkäräjillä 1722 papit ja käräjäväki kertoivat, että ihmiset olivat joutuneet kaikkialla rosvouksen, rääkkäämisen ja tuhoamisen kohteiksi, suurin osa
miehistä, naisista ja lapsista oli otettu surkeasti hengiltä ja eloon jääneitä oli piinattu niin, että olivat menettäneet terveytensä.160 Kalajokisten kertomuksessa vihollinen esiintyi vielä päähenkilönä tunkeutuessaan pitäjään, korventaessaan, kiduttaessaan ja muilla tavoin ottaessaan hengiltä talonpoikia sekä viedessään vankeuteen lukuisia muita. Pahimman hävityksen jälkeen rahvas nousi kertomuksen
päähenkilöksi: emännät ja isännät tarttuivat auroihin, jotta olisivat selvinneet veroista. Miehittäjien harrastaman painostuksen, varattomuutensa sekä vetojuhtien
ja lannan puutteen takia väki oli silti kärsinyt armottomasta nälästä.161 Lohtajalaiset selittivät, että pitkällisen ja vihaisen ylivallan aikana pitäjän asukkaat oli tuhottu, pellot ja niityt oli pilattu, elukat oli riistetty ja lisäksi vihollinen oli vienyt mennessään 27 perhettä sekä 200 nuorta renkiä ja pojankossia.162
Eteläpohjalaiset nostivat itsensä kertomuksena päähenkilöiksi kiinnostavasti
toisenkin seikan takia. Tällöin he korostivat uskollisuuttaan kuninkaalle ja ruotsa-

158 Vertaa Roper 1987.
159 Esimerkiksi kalantilaiset kertoivat, että he (me) menettivät lyhyessä ajassa kaiken omaisuutensa
Uuteenkaupunkiin majoittuneelle seitsemälle venäläisarmeijan rykmentille. Ulvilalaiset ja
merikarvialaiset olivat joutuneet kerjuulle, sillä armeijan oleillessa Porissa heiltä (meiltä) oli viety
viljat, karjat, hevoset ja vaatteet. Kokemäkeläisiä taas oli kohdannut onnettomuus, kun heiltä
(meiltä) oli revitty talot ja heidät (meidät) oli alistettu pakkotöihin. Sen sijaan vehmaalaisten, joita
edellä mainitut olivat, yhteisessä kertomuksessa talonpojat eivät enää kutsuneet historiallista
kokijaa meiksi. Vehmaan kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 ja Vehmaan kihlakunnan
pitäjäkohtaiset valitukset 1723 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA). Toisaalta on myös
mahdollista, että viimeksi mainitussa kertomusaines oli jo niin kiteytynyttä, että siinä oli löydetty
perimmäinen juoni, jossa koettelemukset katsottiin väistämättömiksi Jumalan tahdon merkeiksi.
160 Kesä- ja syyskäräjät Pyhäjoki 14.8.1722 (rr54: 457–459, KA).
161 Kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 529–532, KA). Kokkolan ja Kälviän käräjärahvas
taasen todisti, että vainoaikana vihollisen julmissa tihutöissä, miekan survaisuissa, moninaisissa
kidutuksissa ja vankeuteen viemisissä puolet pitäjän isännistä oli menettänyt henkensä tai
kadonnut muille maille. Kesä- ja syyskäräjät Kokkola ja Kälviä 5.9.1722 (rr54: 652–656, KA).
Sotkamolaiset ja paltamolaiset kertoivat, että sikäläisiä oli koeteltu polttamisilla, murhaamisilla ja
perikatoon saattamisilla. Kajaanin lääni sekä Sotkamon ja Paltamon rahvaanvalitus 1723, kohta 17
(Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA). Liminkalaiset vakuuttelivat, että pahimpien hävitysten
jälkeen harvojen elossa selvinneiden asukkaiden täytyi ylläpitää kolmen vuoden ajan Oulun
ympäristöön majoittuneita venäläisjoukkoja. Limingan pitäjän rahvaanvalitus, Liminka
19.12.1722, kohdat 2–3 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
162 Kesä- ja syyskäräjät Lohtaja 30.8.–4.9.1722 (rr54: 646–647, KA).
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laiselle esivallalle sekä sitä, että he eivät olleet aluksi luopuneet toivosta, että pian
koittaisi parempi aika. Lojaalisuuttaan esivaltaa kohtaan he olivat osoittaneet paitsi
nousemalla vainolaista vastaan taisteluissa myös tappamalle vihollisia. Viheliäisen
kurjuuden ja nälän torjumisessa eteläpohjalaiset olivat ensin talven 1714 säilyttäneet henkensä metsissä piileskellen sekä pettua ja juuria syöden, mutta samaa ruokaa oli syötävä vielä vuosien ajan. Hetimiten vuoden 1714 sadon päädyttyä vainolaiselle rahvaan oli täytynyt kulkea käsin kelkkoja vetäen 20 tai 30 peninkulman
päähän Viipurin ja Turun lääneihin kylvöviljaa hakemaan sadon silti aina päättyessä vainolaiselle.163 Sama elementti oli myös Calamniuksen kertomuksessa. Jouduttuaan turvautumaan hätäravintoon peräpohjalaiset olivat 1716 hankkineet siemenviljaa Savosta ja Karjalasta arvellessaan, että elämänmeno oli helpottanut.164
Kun vielä sodan aikana ja välittömästi rauhanteon jälkeen esitetyissä kuvauksissa rahvas enimmäkseen esitettiin alistetuksi ja tapahtumien kulkuun vaikuttamattomaksi objektiksi,165 samasta asiasta kirjoitettiin jo 1720-luvun lopulla toisin. Hävitykset kokeneet ihmiset kertoivat kokemuksistaan tosin edelleen yhtenäisenä kollektiivisena joukkona, mutta nyttemmin he puhuivat asioista siten, että he olivat
olleet historiallisten tapahtumien subjekteja – kokijoita. Alistumisen ja tahdottomuuden sijaan asettuivat kärsiminen, kestäminen ja sietäminen, jotka osoittivat
vaivojen voittamista. Piikkiöläiset ja halikkolaiset muistelivat 1727, että he menettivät kaiken omaisuutensa viholliselle ja että heidän oli täytynyt sietää vihollisen
armotonta riehumista aina rauhantekoon asti.166 Vastaavasti Pien-Savon miehet
kertoivat, että väki oli kärsinyt venäläisen ylivallan aikana erinäisistä vaikeuksista,
tuskista, rosvoamisista ja veroista,167 ja samaan viittasivat myös Lappeen ja Kymenkartanon miehet. Heidän vaatteensa, eläimensä ja karjansa oli rosvottu ja pilattu,
monin paikoin talot ja maat oli poltettu, minkä lisäksi oli pitänyt kestää ankaria
pakkotöitä, veroja, piinaa ja kiduttamista.168 Toisaalta täydellisessä historiallisessa
kertomuksessa inkoolaiset, vihtiläiset, pusulalaiset ja karjaalaiset esittivät vihollisen
koko ajan tapahtumia hallinneeksi ihmismuotoiseksi pedoksi: vainooja oli marssinut sinne tänne, oli lähettänyt partioitaan tärvelemään, oli tehnyt suurta vahinkoa,
oli viipynyt ja maannut leireissään, oli kiduttanut ja murhannut sekä oli tuonut
muassaan myös karjaruton.169

163 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
164 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 10–11.
165 Esimerkiksi Lithovius, Applausus Fënnonum Votivus; Lithovius, Theorendia Luqentis Fennoniae;
Lithovius, Onnen-Toiwotus.
166 Piikkiön ja Halikon rahvaanvalitus 1727, kohta 1 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
167 Savon ja Karjalan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Suomi 3, RA).
168 Kymenkartanon ja Lappeen rahvaanvalitus, 31.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Suomi 3, RA).
169 Kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA), kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (8171, KA ja Anthoni 1924,
s. 134–137), kesäkäräjät Vihti ja Pusula 23.6.1725 (8170, KA).
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Elettävän ajan suhde menneisyyteen
Lähihistorian kuvauksia leimasi näkemys, että menneisyys oli kiinteä osa nykyisyyttä. Etenkin esivallalle osoitetuissa kertomuksissa mainittiin aluksi ihmisten elävän viheliäisyydessä. Huomautuksen jälkeen kerrattiin välittömät historialliset tapahtumat ja siirryttiin kuvailemaan laajemmin elettävän ajan nurjia puolia.170
Rahvaanvalitusten johdanto-osissa nykyisyys oli samanaikaisesti sekä viheliäisyyttä
että vapautumista pahuudesta ja venäläisestä ikeestä. Nykyisyys sijoitettiin useimmiten historiallisen kuvauksen loppuun: rahvaan suhde aikaan oli vahvan historiallinen.171
Nykyisyys rakentui historian varaan, ja siksi nykyisyydestä kerrottiin suhteessa
menneisyyteen. Kun 1700-luvun suomalainen halusi kuvata senhetkistä hädänalaista tilaansa, hän aloitti viheliäisyyttä selittävällä historiallisella johdannolla. Tällä tavoin nykyisyys sosiaalisena järjestelmänä kävi ymmärrettävämmäksi. Kertomuksensa ulvilalaiset ja merikarvialaiset päättivätkin mainintaan, että edellä kerrottu osoitti heidän olevan venäläisten täydellisesti luhistamia.172 Veronvuokraaja
Reinhold Åkesson huomautti joulun alla 1704, että Sakkolan, Raudun ja Pyhäjärven väki oli joutunut hätään, oli rutiköyhää ja kärsi, ja kertoi sitten, miksi seutukunta oli vajonnut ahdinkoon. Näin oli käynyt, koska vainolainen oli hyökännyt
seutukunnalle monesti. Sakkolassa oli koettu varsinainen murhenäytelmä, kun vihollinen oli iskenyt kirkkomatkalaisten kimppuun vangiten lähestulkoon kaikki
seurakuntalaiset ja rosvoten hevoset, karjan ja irtaimen omaisuuden. Silminnäkijänä asiaa julistanut Reinhold Åkesson oli onnistunut säilyttämään henkiriepunsa
paettuaan Äyräpäähän. Rautu oli muuttunut samoihin aikoihin erämaaksi, kun
vainolainen oli hyökännyt sinne lukuisia kertoja ihmisiä tappaen sekä vangiten ja
vangit mukanaan vieden.173
Erityisen selvästi käsitys siitä, että viheliäinen nykyisyys oli menneisyyden seurausta, ilmeni sekä Daniel Jusleniuksen esitelmässä, Zacharias Lithoviuksen runoissa että Gabriel Calamniuksen kronologisessa kuvauksessa. Hän kirjoitti ’Sururunot
suomalaiset’ vuonna 1720, jota aikaa hän luonnehti edelleen venäläisen vihan ja
vaivojen ajaksi. Koska elämä oli yhä edelleen kurjaa, Calamnius rukoili useaan otteeseen, että Jumala auttaisi ja päästäisi huiki huvenneen, kokonaan köyhtyneen ja
sodan alle sortuneen kansan pahoista päivistä.174 Asetelma näkyi jopa viipurilaisten
vuonna 1723 Ivan Suvaloville jättämässä kertomuksessa. He olivat viimeisen pitkällisen sodan aikana joutuneet onnettomuuksiin. Kaupungin piirityksissä 1706 ja

170 Viipurin tuomiokapitulin kuninkaalliselle neuvostolle lähettämässä kirjeessä kerrottiin ensin,
millaisiin koettelemuksiin Salmin kappalainen Siggo Frondelius oli joutunut. Hän oli ajautunut
suureen ahdinkoon, kun barbaarinen vihollinen oli väkivaltaisuudessaan hyökännyt Salmiin,
rosvonnut kappalaisen maallisen omaisuuden, polttanut talon tuhkaksi ja vienyt rajan toiselle
puolelle koko sadon. Kirjettä laadittaessa tammikuussa 1702 kappalainen eli taivasalla itkuisin
silmin ja murheellisin mielin. Viipurin tuomiokapituli kuninkaalliselle neuvostolle, Viipuri
28.1.1702 (Tuomiokapitulien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Viipurin hiippakunta 2, RA).
171 Katso Le Goff 1992, s. 9, 127–128.
172 Ulvilan ja Merikarvian valitus 1723, kohdat 2–5, 8. Vertaa Douglas 1986, s. 70.
173 Kesäkäräjät Sakkola, Rautu ja Pyhäjärvi 5.–14.12.1704 (gg23: 158–159, KA).
174 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 1, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27.
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1710 pommitukset ja niitä seuranneet tulipalot olivat tuhonneet taloja. Siikaniemeen ja Revonhäntään sijoitetut 24 000 tynnyriä tervaa, hirret ja laudat oli poltettu, sahat, rautaruukki ja sikäläiset rakennukset olivat luhistuneet. Noina kurjuuden
aikoina viipurilaiset eivät olleet voineet kuvitellakaan käyvänsä kauppaa, kun kulkutauditkin olivat vaivanneet, kunnes Jumalan palautti kauan kaivatun rauhan.175
Eteläpohjalaiset viittasivat nykyisyyden ja menneisyyden irrottamattomaan
suhteeseen. Antamansa perinpohjaisen selvityksen jälkeen he ilmoittivat, että historiallinen kertomus oli helppo päättää tähän. Eteläpohjalaiset olivat puilla paljailla ja sellaiseen surkeuteen ajettuja, etteivät he – vaikka alamaisina kernaasti velvollisuutensa olisivat täyttäneet – kyenneet selviytymään kaikesta heiltä vaaditusta.
Maat olivat kesantoina ja karjatta köyhtyneet sekä niityt metsittyneet, koska vainolaisen orjuuttamalla kurjalla väellä ei ollut voimia taikka halua hoitaa talouksiaan
täydellisesti, sillä he olivat eläneet pitkään epävarmoina, milloin he kuolisivat tai
milloin heidät kuljetetaan vankeuteen.176 Vastaavasti uusmaalaiset valittivat 1722
sydämensä pohjasta kurjuuttaan ja vaikeuksiaan, joihin he olivat ajautuneet. Samalla he viittasivat siihen, että he olivat halukkaita alamaiset velvollisuutensa täyttämään valtakunnan hyväksi ja eduksi semminkin, kun Jumala oli heidät vapauttanut vaaroista ja vaivoista sekä palauttanut kristillisen ja lempeän hallinnon. Uusmaalaiset viittasivat tässä yhteydessä varovasti tulevaisuuteenkin: palauttamansa
rauhan Jumala myös armollisesti voisi säilyttää.177
Vaikka hädän ja kurjuuden kuvaukset olivat voimakkaasti historiallisia, kertomuksissa ei silti kuljettu kauemmaksi menneisyyteen.178 Vainolaisvalta oli katkaissut siteet vuosikymmeniä vanhoihin asioihin. Tosin kertomuksiin sisältyi lähes
huomaamattomia viittauksia ja selviä muistutuksia siitä, että sotaa edeltävänä aikana oli eletty vauraasti ja hyvin ja että oli perin todennäköistä, ettei aikaisempaa
vaurautta enää saavutettaisi.179 Tämä todisti siitä, että aikaisemmat katastrofikaudet, kuten 1690-luvun nälkä- ja kuolovuodet, olivat viimeisen valtavan mullistuksen seurauksena kadonneet tai niitä ei voinut sellaisenaan suhteuttaa vainovuosiin.

175 Ivan Suvaloff maaherra Friesenheimille 1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Savo ja Kymenkartano 1, RA).
176 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
177 Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1,
RA).
178 Esimerkiksi Sortavalaan syksyllä 1706 lähes kaksivuotiseksi venyneestä paosta palanneet miehet
kertasivat ensin tuhotapahtumat, katsoivat sitten alistuneina, että kaupunki oli käytännössä
lakannut olemasta, ja lopuksi totesivat, että hävitetyssä kaupungissa tuskin enää pystyi asumaan
saati sitten istumaan raastuvanoikeutta. Kuujo 1970, s. 59.
179 Vertaa Knuuttila 1994, s. 137–138.
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Kerronnalliset temput ja todistaminen
Kiteytyneen kertomuksen tyylikeinot
ja epookkimaista aikaa koskevat runoelmat
Vallitsevaa ja palautettua yhteiskuntajärjestelmää pönkittävät historialliset esitykset
olivat parhaimmillaan maalailevia ja usein todistelevan saarnamaisia.180 Erityisesti
vainovuosia erittelevistä kertomuksista on nostettava esiin kansankieliset kuvaukset eli vainokautta käsittelevät tai niitä sivuavat runoelmat, kirkkoherra Barthold
Vhaëlin pian Kyrön taistelun jälkeen laatima ’Vaikea valitusruno’, jonkin verran
myöhemmin sepitetty ’Yksi surullinen veisu Kyrön sodasta’, miehityskauden lopulla
Ylivieskan saarnaajan, Gabriel Calamiuksen kirjoittama ’Sururunot suomalaiset’, samoihin aikoihin pakolaisylioppilas Israël Escholinin sepittämä ’Valitusvirsi Suomen
surkeudesta Venäjän vallan alla’ sekä näitä myöhemmin laaditut tilapää- ja elämäkertarunoelmat.
Ensin mainitut olivat historiallisia ja tosipohjaisia esityksiä ja jälkimmäisissä
vainokausi sijoitettiin keskushenkilön elämänkulun keskeiseksi vaiheeksi. Se, mikä
näissä historiallisissa esityksissä oli ensiarvoista, liittyi yleensä kansanomaiseen runouteen ja kansanomaiseen tapaan käsitellä menneisyyttä: kaikki historialliset tapahtumat ja ajanjaksot eivät kelvanneet osaksi kansanomaista, kalevalamittaista
runoutta – saati sitten painettaviksi; eikä kuka hyvänsä tällaisten kirjoittamiseen
ryhtynyt.181 Calamnius pitikin kansanomaista runoutta niin haastavana, että hän
pyysi lukijalta, ettei tämä tuomitsisi häntä, mikäli teksti vaikuttaisi taitamattomalta.182 Runoelmien, joihin kalevalaisen mitan ohella tuotiin pyhyyttä lisäävänä virren sävel, sepittäminen edellytti apokalyptisen, pyhän ja Jumalan läheisyyden kokemuksen. Esimerkiksi ylioppilas Israël Escholinin mukaan syntinen kansa oli ansainnut Jumalan rangaistuksen, mutta toisaalta kurituksen oli aika päättyä.183
Tohtiessaan sepittää runomittaisia historiallisia kuvauksia vainovuosista muun
muassa Vhaël ja Calamnius korostivat tuon ajanjakson epookkimaista luonnetta.
Runomittainen historiallinen kertomus edellytti asioiden tarkkaa punnintaa, syysuhteiden harkintaa ja ajan ilmiöt oikeassa järjestyksessä esittelevää kertomista.
Esitykset edustivat samanaikaisesti humanistis-reformatorista historiankirjoitusta
ja kansanomaista historiatraditiota, joille tunnusomaista oli syvälliseksi ymmärretty merkityksellisyys ja erityisesti se, ettei Jumalan lähettämistä kauhuista saanut
vieraantua. Calamnius viittasikin tuohon huomauttaessaan, että hän oli jättänyt
säkeet ”muille muistoksi”.184 Säkeet osoittivat, että venäläisen vihan aika oli poloisten pohjalaisten kansallinen, israelilaisten historiaan verrattavissa oleva ja siten pyhän epookkimainen aikakausi, joka ei saanut painua unohduksiin.

180 Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa
2, RA); Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset,
Uusimaa 1, RA).
181 Katso Laurila 1951, s. 452; Laurila 1956, s. 191; Suomi 1963, s. 282; Suomi 1979, s. 154–159.
182 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 2.
183 Escholin, Walitus wirsi Suomen surkeudest; Escholin, Colme jumalista ja lohulista wirttä; Suomi
1963, s. 298.
184 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 1.
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Suorissa ja runomittaisissa historiallisissa kertomuksissa kuvailtiin vihollisarmeija eläimelliseksi ja mielettömäksi henkilöksi tai käytettiin yllätyksiä kuulijan
mielenkiinnon ylläpitämiseksi.185 Vihollisarmeijan esittäminen ihmistä muistuttavaksi ja kielteisten tunnereaktioiden varassa toimivaksi olennoksi oli kerronnallisena voimana karjaalaisten paikalliskuvauksessa. Siinä vihollinen välistä vihastui
karjaalaisille ja välillä harjoitti hirvittäviä julmuuksia valtavassa raivossaan. Karjaalaiset käyttivät myös toisenlaisia tehokeinoja. He kertoivat, että vihollisen tapana
oli ollut seurata suomalaisten pakkotöihin ja kyydityksiin määrättyjen miesten perässä, ja luonnehtivat venäläistä tapaa kuivasti: tässä ikävänä piirteenä oli se, jotta
vainolainen oli aina edennyt kovin hitaasti.186 Ironisella ilmaisulla viestittiin sitä,
että hitaasti edetessään vainolainen oli syönyt kulkureitillään sijainneet kylät putipuhtaiksi.
Usein kertomukset rakennettiin siten, että kertojat siirtyivät yhtäkkisesti toisenlaiseen kerrontaan lyhyitä arvioivia välihuomautuksia ja -huudahduksia viljellen
tai kerronnallista nopeutta kiihdyttäen.187 Näin haluttiin viestittää kurjuuden tilaa
rikkomatta kertomuksen juonen kehittymistä.188 Eteläpohjalaiset kuvailivat ensin
ylväästi ja uhmakkaasti maakunnan miesten osoittamaa uskollisuutta kehuskellen,
että he olivat olleet torjumassa vainolaisten ensimmäistä tunkeutumista maakuntaan joulukuussa 1713. Sitten yhtäkkisesti ylevä kertomus muuntui verisen helvetin kuvaukseksi. Kerrontatapa ja äänenpaino muuttuivat, kun siirryttiin yhteisökronikkaattisen (so. kertojan raportti oman tai läheisen yhteisön tuntemasta historiallisluonteisesta tapahtumasta) kertomussikermän seuraavaan kerrontaosuuteen.189 Eteläpohjalaiset olivat saaneet maksaa kruunulle osoittamastaan uskollisuudesta verisesti Kyrön taistelussa ja sitä seuranneina päivinä maakunnan jouduttua vihollisen valtaan. Toisaalla he mainitsivat epäluotettavan esivallan. Maininta
oli viittauksenomainen mutta arviona paljon puhuva. Eteläpohjalaiset olivat uurastaneet pelloillaan, koska he olivat luottaneet esivallan lupauksiin, että pian
Ruotsista lähetettäisiin sotilaallista apua maakuntaan – mutta mitään sellaista ei
koskaan kuulunut.190
Kirjoittaja tai kertoja saattoi myös esittää kysymyksen, mihin hän samassa vastasi. Esimerkiksi professori Laurentius Tammelin kertoi, että talvella 1715 Pohjanmaalle ilmestyi oikeamielinen ja suvaitsevaisempi mies, eversti Mannstein, joka lupasi rauhaa ja turvallisuutta. Sitten hän kysyi ”mutta kuinkas kasakat”, ja jatkoi,
että seuraavina vuosina harvat eloon jääneet vietiin uuneihin, toisia piiskattiin ja

185 Esimerkiksi liminkalaiset kuvasivat ensin rauhallisesti pitäjänsä maantieteellisiä piirteitä,
metsättömyyttä, tasankomaisuutta ja tiheää asutusta ja käänsivät kertomuksen äkkinäisesti
helvetin kuvaukseksi: luonnonolosuhteet olivat koituneet heidän vääjäämättömäksi kohtalokseen
eli pitäjän täydelliseksi tuhoksi. Limingan rahvaanvalitus, Liminka 19.12.1722 (Rahvaanvalitukset;
Pohjanmaa 4, RA). Katso myös Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 117–118).
186 Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (8171, KA). Samanlaista kerrontaa edustivat myös loppilaisten,
vihtiläisten ja pusulalaisten kertomukset. Kesäkäräjät Loppi 8.6.1725 (8172, KA), kesäkäräjät Vihti
ja Pusula 8.6.1725 (8172, KA).
187 Suur-Savon rahvaanvalitus, Mikkeli 22.12.1722, kohta 3 (Rahvaanvalitukset, Savo, RA).
188 Vertaa Siikala 1984, s. 121–122.
189 Vertaa Kaivola-Bregenhöj 1986, s. 84, 94.
190 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
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toisia kidutettiin. Sieltä täältä löytyi 40–60 tapettua.191 Gabriel Calamnius kuvasi
samaa julmuuden jaksoa ja käytti miltei samaa tehokeinoakin. Hänen mukaansa
nimeltä mainitsematon ratsuväen kenraali oli luvannut lopettaa pahuuden 1715
julistaessaan antavansa armon vielä jäljelle jääneille ihmisille, kunhan nämä uutterina suorittaisivat määrätyt ulosteot eli verot. Pohjalaiset olivat uskoneet julistusta
ja palasivat koteihinsa. ”Mutta kuule kuinka kävi”, jatkoi Calamnius. Kun verot oli
suoritettu, vainolainen oli laittanut partioita hävittämään ja rosvoamaan, ja ihmiset pakenivat jälleen erämaihin. Calamnius löysi pohjalaisten historiasta myös toisen kerronnallisen taitekohdan. Hänen mukaansa ihmiset olivat hakeneet siemenviljaa ja olivat kylväneet sitä vuonna 1716 luulleessaan, että elämä oli helpottunut.
Kirjoittajan mukaan kuitenkaan ”ei tullut muuta kuin murhetta”. Vainolainen vei
viljan ja rosvosi kiduttaen.192 Paitsi että edellisen kaltaiset kerronnalliset käänteet ja
yllätykset pitivät yllä kuulijan mielenkiintoa, niihin liittyi toinen sangen tärkeä
puoli. Käänteitä ja yllätyksiä seurasi ratkaisu (pettymykset, nälkä, hävitykset).
Käänteet ja ratkaisut muodostivat kertojan katsantokannan mukaan kertomuksen
keskeisimmän sisällön.193
Talonpojat pyrkivät myös vahvistamaan puhettaan esiintymällä vaativina ja ehdottomina. Esimerkiksi kokkolalaiset ja kälviäläiset huomauttivat maaherralle jättämässään kertomuksessa, että kruununveroista ja –töistä oli välittömästi luovuttava ja että kruunun oli hetimiten ryhdyttävä toimiin hevosten, karjan ja siemenviljan hankkimiseksi. He tehostivat vaatimustaan lisäämällä, ettei pitäjässä tällaisen
menon jatkuessa olisi pian ensimmäistäkään kertojaa.194 Tällaiset puheet niitä
kuunnellut esivalta kiisti ja häivytti: pohjoispohjalaisten yhteisessä kertomuksessa
ei ollut enää vaativia äänenpainoja.195 Läntisen Uudenmaan talonpoikien laatima
kertomus läpäisi viranomaisten käsittelyn, koska talonpojat rakensivat kertomuksensa taiten ja piilottivat vaativat äänenpainot uskollisuuteen. He ilmoittivat, etteivät he voineet vaieta kärsimyksistään eikä heidän tarvinnutkaan, sillä he olivat aina
vuoteen 1713 saakka eläneet kristillisen esivallan suojeluksessa kunniallisina ja uskollisina joskin alituisessa pelossa, joten valitettavaa ei paljon ollut. Mutta vuoden
1713 ja sitä seuranneiden vuosien osalta oli saatava purkaa muistoja ja tuntoja.196

Tapahtumien todistaminen
Useimpien historiallisten kertomusten todistusvoimaa vahvistettiin vetoamalla silminnäkijähavaintoihin, joihin ja kuultuihin kertomuksiin perustavaa historiaa pi-

191
192
193
194

Tammelin, Almanach På Åhret 1718.
Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 6–7, 10–11.
Katso esimerkiksi Siikala 1984, s. 87.
Kesä- ja syyskäräjät Kokkola ja Kälviä 5.9.1722 (rr54: 652–656, KA). Vastaavasti kruunupyyläiset
puolestaan ehdottivat, että esivallan oli paras luopua veroista ja muista maksuista välittömästi,
sillä muutoin talonpojat eivät saisi tilojaan jaloilleen saati sitten vainovuosia edeltävään kukoistukseen. Kesä- ja syyskäräjät Kruunupyy 12.–13.9.1722 (rr54: 777–780, KA).
195 Pohjois-Pohjanmaan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
196 Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1,
RA).
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dettiin kiistatta todenmukaisimpana.197 Niiden rinnalla käytettiin vakuuttavina
lähteinä erilaisia kirjallisia esityksiä. Kun Pohjanmaan läänin maaherra von Essen
kirjoitti kuninkaalle tammikuussa 1731, hän muistutti, että syksyllä 1721 asemapaikalle asetuttaessa maakunta oli ollut suurimmaksi osaksi autiona ja raunioina.
Edelleen Essen korosti sitä, että joka ei ollut hävityksen jälkiä nähnyt, ei niitä
myöskään kyennyt kuvittelemaan. Hänen mukaansa vainolaisen kahdeksanvuotisesta oleskelusta olivat pitävästi todistaneet hänen omat havaintonsa sekä papiston laatimat luettelot tapetuista ja orjuuteen viedyistä.198
Monet kertomukset muistuttivat selvästi kronikaatteja. Paitsi että silminnäkijöiden todistukset tekivät menneisyyden kuvauksista vakuuttavampia, heillä oli
kertojina toinenkin rooli. Korostaessaan kokemuksiaan kertoja osoitti, että tapahtumat olivat henkilökohtaisesti merkityksellisiä.199 Esimerkiksi professori Laurentius Tammelin asetti itsensä kertomuksessaan havainnoijan ja tunteellisesti tapahtumat kokeneen kertojan asemaan. Hän kirjoitti Turun ympäristön pahimmasta
hävityksestä, kaupungeissa, kaduilla, teillä, kylissä ja metsissä vallinneesta kurjuudesta kokemusmaailmaansa tukeutuen. Kurjuus oli ollut niin synkeää, ettei hän
(kertojana minä) olisi uskonut sellaista olevankaan, ellei hän itse olisi sitä omin –
tosin itkuisin – silmin nähnyt. Merkitessään tapahtumia muistiin Tammelin yritti
vahvistaa lukijan uskoa argumentoiden, että hän näki silmissään yhä edelleen sen
huudon ja valituksen.200 Maininta itkusilmäisyydestä vahvisti kertomuksen autenttisuutta. Samoihin päämääriin pyrki myös Calamnius. Hän ilmoitti jättäneensä
historiallisen runoelman muistoksi jälkipolville ”vaivat nähneenä ja kokeneena
Pohjanmaan poikana”. Autenttisuuden tuntua hän tehosti kertoessaan kirjoittaneensa säkeet kiireessä – siis hätäisesti ja perin surkeissa olosuhteissa.201
Pappien laatimissa oman säädyn historiaa erittelevissä teksteissä kirjoittajat vakuuttelivat yleisöään nimetessään vainojen kohteeksi joutuneita, kuvatessaan julmuuksia yksityiskohtaisesti ja ajoittaessaan tapahtumia tarkasti. Erityisen voimakkaasti tällaista argumentointia käytettiin anonyymissa kirjoituksessa ’Venäläisten
tyrannia Suomen pappeja kohtaan’ sekä Tammelinin vuosien 1717 ja 1718 almanakkoihin toimittamissa teksteissä. Nimeltä mainittuja suomalaisia pappeja ja luterilaista järjestystä oli häväisty, pappeja oli pidetty vankeudessa ja heitä oli hakattu,
potkittu, piiskattu ja kidutettu. Nämä tiedot perustuivat lähinnä kuulopuheisiin,202
mutta turvautuipa Tammelin yhtä vakuuttavina pitämiinsä, piispa Johannes Geze-

197 Collingwood 1963, s. 25; Setälä 1983, s. 9.
198 Maaherra von Essen kuninkaalle, Oulu 19.1.1731 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 10, RA).
199 Katso Honko 1980, s. 23–24; Siikala 1984, s. 131–132.
200 Tammelin, Almanach På Åhret 1717.
201 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 1–2.
202 Häväistyjä olivat Huittisten rovasti Johan Keckonius ja Johan Voigt, vankeudessa olivat olleet
Janakkalan kirkkoherra Martin Florinus, Ikaalisten kirkkoherra Johan Florinus ja Per Boelius
kidutettuja olivat muuan riikalainen pappi 1710, Gabriel Cajanus Kajaanin puolessa talvella 1712,
Tyrvään rovasti Johan Vigelius, Janakkalan kirkkoherra Martin Florinus, Urjalan apulaispastori
Henrik Malm, Ikaalisten kirkkoherra Johan Florinus, Huittisten kirkkoherra Johan Keckonius,
Kokemäen kappalainen Paul Båge, Kangasalan kirkkoherra Abraham Thuronius, Loimaan pappi
Mathias Rungius, Rymättylän kappalainen Christern Sevonius ja Limingan pitäjänapulainen
Henrik Lithovius.
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liukselle lähetettyihin kirjeisiin ja referoi niitä pitkästi.203 Calamnius puolestaan
esitti, että Vaasan tori todisti pappien verisaunasta, jossa kirjoittajaa itseäänkin oli
kylvetetty. Sieltä hänet ja muut papit oli kuljetettu Turkuun vankeuteen, ja Turussa
yksi eteläpohjalainen pappi oli hirtetty.204 Kirjoittaessaan Vetelin seurakunnan historiasta 1730-luvun lopulla Jacob Forselius perusti vainokauden kuvauksen ennen
kaikkea kuulopuheisiin, seurakunnan rahvaan tiedonantoihin ja asiakirjalähteisiin.
Näitä vakuuttavampina hän kuitenkin piti isänsä Eliaksen tarinoita. Elias Forseliuksen tarinat ja kokemukset olivat kokonaiskertomusta jäsenteleviä, mielekkyyttä
ylläpitäviä ja muihin lähteisiin verrattuina tapahtumat todentavia tiedonantoja.205
Tavallisesti rahvaanmiesten yhteisissä kuvauksissa viljeltiin kerronnallista todistusvoimaa vahvistanutta huomautusta, että ”on yleisesti tunnetutta, jotta”.206 Liminkalaisten kertomuksessa 1722 viitattiin todistusvoimaisesti kertojien välittömiin havaintoihin. Vuonna 1718 paosta koteihinsa palanneet olivat löytäneet kaikkialta vihollisen polttamien, tappamien sekä kidutukseen ja nälkään kuolleiden ihmisten ruumiita.207 Erityisen todistusvoimaisina pidettiin kuitenkin viranomaisten
valvonnassa suoritettujen katselmusten tuloksia, joista oli vakuuttavia luetteloita ja
numeerisia yhteenvetoja.208 Korostaessaan surkeuttaan 1720-luvun jälkipuolella
pohjalaiset viittasivat Pyhäjoen menetyksiin vainovuosina, sillä pitäjästä oli tapettu
1697 ihmistä ja vankeuteen viety 429.209 Paikalliskertomuksessaan karjaalaiset viittasivat myös kollektiiviseen historialliseen tietämykseen, tuntemukseen ja kokemukseen. Heidän mukaansa venäläinen oli seurannut raivoissaan pakolaisia Lohjansaareen ja siellä järjestänyt kaksi päivää ja yhden yön kestäneen verilöylyn niin,
että tuskin Karjaalla oli ketään, joka ei tuntisi vihollisen julmuutta.210
Verrattoman tehokeinon muodostivat historiallisten kertomusten osuudet, joissa kertoja avasi kauhujen jälkeisen näyttämön tai kuvasi vainolaisen poikkeuksellista epäinhimillisyyttä. Tammelinin esityksessä korostettuun asemaan nostettiin
Limingan pitäjä ja Lumijoen kylä. Aiemmin kylässä oli ollut 40 taloa ja niissä kussakin lapset mukaan lukien kahdeksasta kymmeneen henkeä. Nykyään siellä ei
asustanut kuin 40 henkeä ja monen talon väestä ei kukaan ollut hengissä.211 Karjaalaiset taasen kuvasivat, kuinka ankarasti vihollinen kohteli suomalaisten eläimiä.
Vuonna 1714 Turun ja Porin läänistä oli lähetetty 900 hevosta noutamaan Turkuun leiriytyneelle armeijalle suolaa ja jauhoja. Työn päätteeksi teillä oli maannut
joukoittain kuoliaaksi ajettuja hevosia.212 Liminkalaiset mainitsivat, että kuka hy-

203 Hollolan rovasti Gustaf Bernerin kirje 14.6.1715 ja erityisesti rovasti Jacob Carlqvistin kirje 6.6.1715.
Ryssarnes Tyrannie; Tammelin, Almanach På Åhret 1717; Tammelin, Almanach På Åhret 1718.
204 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 18–19.
205 Forselius, Vetill, 4: 1–13 (Virrankoski 1989, s. 20–22).
206 Esimerkiksi kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725 (8171, KA).
207 Limingan pitäjän rahvaanvalitus, Liminka 19.12.1722, kohdat 2–3 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa
4, RA).
208 Esimerkiksi Kemin talonpojat olivat jo vuonna 1719 liittäneet kertomuksensa yhteyteen luettelon
pitäjän täydellisesti tuhotuista taloista. Kemin valitus 1719 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
209 Pohjanmaan valitus 1727§2 ja anomus kuninkaalliselle majesteetille 1727 (Rahvaanvalitukset,
Pohjanmaa 1, RA).
210 Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 135–136).
211 Tammelin, Almanach På Åhret 1718.
212 Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 135–136).
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vänsä vuotta 1722 elävä saattoi silmiensä edessä nähdä 170 vihollisen maan tasalle
polttaman talonpoikaistilan jäännökset todistamassa hirvittävästä lähimenneisyydestä.213
Hirveimmät kertomukset koskivat vainolaisen brutaalia käyttäytymistä ja liittyivät enimmäkseen kasakoihin ja kalmukkeihin. Viimeksi mainitut herättivät jo
ulkomuotonsa vuoksi pakokauhua, mutta oletettu kannibalismi teki heistä vieläkin
pelottavampia. Kenraalimajuri Carl Gustaf Armfelt kertoi vuonna 1711 silminnäkijän todistukseen perustaen, että pohjoisesta Käkisalmeen tulleet kalmukit olivat
teurastaneet kaksi tyttöä ja yhden pojan. Sitten he olivat keittäneet ja syöneet saaliinsa.214 Samankaltaista tarinaa kertoivat myös Kalajokilaakson asukkaat 1720-luvulla. Heidän tietämänsä mukaan kalmukit olivat talvella 1715 majoittuneet Sievin
Lakson taloon ja pitäneet vankinaan erästä naista. Kun kalmukit olivat sittemmin
poistuneet talosta, tupaan oli jäänyt pääkallo, jonka kertojat ottivat talteen todistamaan julmuudesta ja jonka he arvelivat kuuluneen vankina pidetylle naiselle.215
Äärimmäisen julmuuden kerronnallisena elementtejä olivat paitsi tarkat kidutusten selostukset myös se, että barbaarinen vainooja kidutti mielellään raskaana olevia naisia. Pappien ja rahvaan yhteisten kertomusten mukaan hirviöt raiskasivat
heitä ja nostivat heitä roikkumaan kattoon niin, että he synnyttivät ennen aikojaan.216

Menneisyyden kerronnallinen järjestys
Ajan nimet
Miehitysvallan kausi miellettiin samanaikaisesti sekä kokonaiseksi historialliseksi
aikakaudeksi että monien ajalliseen järjestykseen jäsenneltyjen kauhukertomusten
kiteytymäksi; tämä puoli näkyi ajanjakson nimityksissä, joissa yhdisteltiin käsitteitä ryssä, venäläinen, Venäjä, viha, vaino, levottomuus, valta ja pakkovalta kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopivasti tai historiallisen kokemusvaraston mukaisesti. Lievimpiä ilmaisuja olivat määreet, joilla viitattiin venäläisten oleskeluun seutukunnalla (”venäläisten täällä ollessa”, ”venäläisten täällä olon aikana”, ”aikana, jolloin venäläiset maata hallitsivat”).217 Astetta selvemmin ajanjakson epookkimaisuuteen viittasivat ajan venäläisyyttä ja vierasta ylivaltaa kuvastaneet määreet (”Venäjän vallan/pakkovallan aika”, ”ryssän vallan/ylivallan/pakkovallan aika”, ”ryssän
aika”, ”venäläisten aika”, ”venäläisaika”)218. Venäläinen jakso poikkesi suomalaisten

213 Limingan pitäjän rahvaanvalitus, Liminka 19.12.1722, kohdat 2–3 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa
4, RA).
214 Hiitola, marraskuu 1711 (Koskinen 1865, s. 226–227).
215 Talvikäräjät Kalajoki 21.1.1723 (rr55: 551–553, KA); Virrankoski 1956, s. 398.
216 Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 241–245, KA).
217 Esimerkiksi talvikäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 29.1.–3.2.1722 (mm51: 235–236, KA),
kesäkäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 16.–18.6.1724 (mm53: 476–478, KA), kesäkäräjät Eura,
Köyliö, Säkylä ja Yläne 12.–16.6.1725 (mm54: 535–538, KA). Katso myös Koskull 1952, s. 126.
218 ”Venäjän vallan aika” ja ”ryssän vallan aika”: esimerkiksi talvikäräjät Vöyri 1.3.1722 (ss36: 280–
281, KA), kesä- ja syyskäräjät Mustasaari 8.10.1722 (ss36: 789–790; KA), kämnerinoikeus Turku
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tuntemasta historiasta siinä – kuten laihialaiset asian ilmaisivat –, että tuolloin ei
ollut oikeaa esivaltaa eikä lakia jaettu.219 Voimakkaimmat ja luonnehdinnan sisällään pitävät ajanmääreet muotoutuivat vihollisen, vainolaisen, vainon ja vihan käsitteiden ympärille (”vihollisuuden aika”, ”vihan aika”)220, (”vihollisvallan aika”,
”vihollisen ylivallan aika”, ”vihollisen vallan aika”)221. Näitä käytettäessä tietämättömimmätkin ymmärsivät oitis, millaista aikakautta käsiteltiin. Niinpä esimerkiksi
Kokkolan pitäjässä puhuttiin samanaikaisesti vainolaisen julmasta tyranniasta ja
vallasta sekä katkerimmin valitettavasta ja erittäin tuhoisasta sodan eli vihan ajasta.222 Palannutta rauhaa pyhitettiin ilmaisuilla, joilla viitattiin menneisiin ja kuluneisiin vihan aikoihin.223 Osuvasti miehityskautta kuvasi Isonkyrön pappi haudattujen luetteloon tekemissään merkinnöissä, joiden mukaan vainon alkuna oli onneton taistelu Napuella ja Tarpaalan mailla ja joiden päätepisteenä olivat lokakuun
alun päivät, jolloin moskoviittijoukot marssivat maakunnasta pois oltuaan siellä
seitsemän ja puoli vuotta.224

219
220

221

222
223
224

26.6.1722 (z221: 131–132, KA), kämnerinoikeus Turku 11.5.1723 (z222: 176–177, KA),
kämnerinoikeus Turku 5.5.1724 (z223: 206–207, KA), raastuvanoikeus Helsinki 3.4., 25.5.1723
(g33: 57–58, 73, KA), ylimääräiset käräjät Vihti 11.–12.4.1722 (ll30: 617, KA), talvikäräjät Vesilahti
ja Lempäälä 9.–12.2.1722 (nn31: 1, 8–9, 10–11, KA), kesäkäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Kulsiala 30.–
4.7.1724 (Sääks3: 233–235, HMA), syyskäräjät Hattula ja Lehijärvi 25.10.1726 (Sääks2: 584–586,
HMA), syyskäräjät Kuopio 22.–25.9.1724 (oo27: 293–294, KA), syykäräjät Ulvila ja Merikarvia
17.–20.9.1722 (mm51: 1449–1451, KA), syyskäräjät Ulvila ja Merikarvia 28.6.–1.7.1725 (mm54:
630–635, KA), talvikäräjät Laitila ja Pyhämaa 13.–17.2.1725 (mm54: 164–165, KA), talvikäräjät
Kalanti ja Uusikaupunki 27.–31.1.1726 (mm55: 67, KA), kesäkäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 14.–
16.6.1726 (mm55: 535–538, KA), talvikäräjät Helsinki ja Nurmijärvi 5.–6.2.1723 (bb23: 1, KA);
”ryssän/Venäjän ylivallan/pakkovallan aika”: esimerkiksi kesäkäräjät Rantasalmi 1.–4.6.1724
(oo27: 194–195, KA), syyskäräjät Lokalahti 5.–9.10.1725 (mm54: 919–920, KA), talvikäräjät Eura,
Köyliö, Säkylä ja Yläne 5.–9.2.1725 (mm54: 127–128, KA); ”Ryssän/Venäjän aika” ja ”ryssien/
venäläisten aika”: esimerkiksi talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 63, 65, KA),
talvikäräjät Nousiainen, Raisio ja Masku 22.–30.1.1722 (kk34: 17–18, KA), kesäkäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 4.–9.5.1722 (kk34: 181–182, KA), syyskäräjät Maaria, Raisio ja Rusko 15.–
19.10.1723 (kk35: 204–207, KA), syyskäräjät Vehmaa ja Lokalahti 19.–24.10.1722 (mm51: 1283–
1285, KA); ”venäläisaika” ja ”venäläinen aika”: esimerkiksi syyskäräjät Nousiainen ja Masku 8.–
11.10.1723 (kk35: 175, KA), talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.4.1722 (ll30: 472, KA) talvikäräjät
Rymättylä ja Merimasku 1.–7.3.1723 (kk35b: 87–89, KA), kesä- ja syyskäräjät Ilmajoki 17.8.1726,
kesä- ja syyskäräjät Isokyrö 22.8.1726, syyskäräjät Vöyri 15.9.1726, syyskäräjät Lapua 3.10.1726
(ss40: 591, 619, 768, 891, KA).
Talvikäräjät Laihia 21.1.1723 (ss37: 48, KA).
Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 26, 35, KA), talvikäräjät Eurajoki, Loppi,
Luvia, Hinnerjoki ja Rauma 13.–20.2.1722 (mm51: 390–392, KA), talvikäräjät Kokemäki 23.–28.2.1722
(mm51: 462–463, KA), syyskäräjät Vehmaa ja Lokalahti 4.–7.11.1729 (mm58: 834–835, KA).
”Vihollisen ylivallan eli esivallan aika”: talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 26,
KA), talvikäräjät Kemi 19.3.1723 (rr55: 1511, KA), talvikäräjät Kalajoki 20.1.1724 (rr56: 230–235,
KA), syyskäräjät Porvoo ja Hollola 6.12.1722 (bb22: 170–171, KA); ”vihollisuuden aika” eli ”vihan
aika”: esimerkiksi talvikäräjät Eurajoki, Loppi, Luvia, Hinnerjoki ja Rauma 13.–20.2.1722 (mm51:
390–392, KA), kesäkäräjät Vöyri 11.8.1725 (ss39: 412–415, KA), ”vihollisaika” talvikäräjät
Kokemäki 23.–28.2.1722 (mm51: 462–463, KA), kesä- ja syyskäräjät Ilmajoki 17.8.1726, kesä- ja
syyskäräjät Isokyrö 22.8.1726, syyskäräjät Vöyri 15.9.1726, syyskäräjät Lapua 3.10.1726 (ss40: 591,
619, 768, 891, KA); ”vihollisvallan aika” ja ”vihollisen vallan aika”: esimerkiksi talvikäräjät
Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 39, KA), kämnerinoikeus Turku 17.2.1722 (z221: 2–3, KA).
Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 395, KA); talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 8.1.1723
(rr55: 208, 227, 229, 231, 235–236, KA).
Esimerkiksi talvikäräjät Liminka 25.2.1723 (rr55: 1015, KA).
Haudattujen luettelot, Isokyrö 19.2.1714 ja 4., 5., 6.10.1721.
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Pitkällinen miehityskausi jaettiin eri jaksoihin, jotka tiivistyivät taisteluihin,
tappeluksiin, ruptuureihin ja muihin erityisen vaikeisiin aikoihin.225 Karjalassa puhuttiin, että vuodesta 1703 lähtien verenhimoinen vainolainen oli tavannut marssia kerta kerran perään lääniin ihmisiä piinaamaan. Raja-Karjalan (ja Kainuun) ihmisten kielenkäytössä aika taipui ruptuuriksi, jolla viitattiin täysmittaiseen, kirvelevästi rahvasta suomineeseen ja vahvasti uskonnolliseen vihanpitoon.226
Historia jaksoteltiin johdonmukaisesti siten, että eri tapahtumat esitettiin tarkasti aikajärjestyksessä – tosin mielekkyyttä vahvistettiin siten, että joitain tapahtumia korostettiin, tietyt monia kuukausia ja vuosia kestäneet tapahtumat yhdistettiin löyhäksi kokonaisuudeksi ja merkityksellisimmiksi käsitetyistä ilmiöistä kerrottiin seikkaperäisimmin. Tämä heijasteli sitä, että historiasta etsittiin kiivaasti
juonta, suuntaa ja päämäärää,227 ja sitä, että paikalliskuvaukset olivat enemmän
kuin muistelmia. Vaikka kertojan muistoihin liittyvällä asiantuntemuksella oli niissä keskeinen asema, ne olivat yhteisökronikaatteja, joissa paikan ja päähenkilön
ohella ajalla ja etenkin ajallisella järjestyksellä oli tärkeä sijansa. Todettuaan paikan
ja asemoituaan kertomuksen päähenkilöt kertoja ryhtyi tarinoimaan yhteisön jäsenille yhteisestä ja siten muiden ymmärrettäväksi kiteytyneestä lähimenneisyydestä.228
Erinomaisesti tällaista historian suuntaa ja päämäärää tähdentävää suhtautumista osoitti Viipurin hiippakunnan piispa David Lundh, kun hän menneitä arvioiden ja menneisyyttä pohdiskellen kirjoitti lokakuussa 1709 anopilleen, rouva
Gezeliukselle (Hedvig Lietzen). Hän piti itsestään selvänä, että Jumala oli muistuttanut vapahtajasta hirvittävillä rangaistuksilla ja epäinhimillisellä vainolaisella.
Monet levottomuudet olivat koetelleet Itä-Suomea, mutta Viipuri oli yhä vainolaiselta vapaa. Hän toivoi, että armollinen Jumala säästäisi ja pelastaisi valittunsa julmalta viholliselta ja tyrannialta, ja uskoi, että vuosi 1706 oli siitä merkkinä. Tuolloinhan Jumala oli päättänyt säästää kaupungin ja sen asukkaat.229 Elämäkerrallisessa kuvauksessa menneiden aikojen tapahtumien järjestykset todistivat historian suunnasta ja päämäärästä. Tuo seikka näkyi selvästi 1720- ja 1730-lukujen
ruumissaarnojen personalioissa, mutta samaan viittasivat yhä elossa olevat ihmiset.230 Elossa olevien ihmisten kertomuksissa sallimus toimi tarinan juonena ja
päämääränä.
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Esimerkiksi talvikäräjät Pöytyä, Yläne, Paattinen, Aura ja ahto 19.–22.2.1722 (kk34: 131–132, KA).
Vertaa Lappalainen JT 1972, s. 21–23; Suojanen–Suojanen 1993, s. 21.
Barnes 1963, s. 113.
Kaivola-Bregenhöj 1986, s. 84–85, 102.
Piispa David Lundh rouva Gezeliukselle, Viipuri 18.10.1709 (SKHS ptkt I, s. 51–55).
Esimerkiksi 1720-luvun alussa Pohjan kappalainen Henrik Colliander, jonka vihollinen oli
määrännyt ainoana seudulle jääneenä pappina ryssänvoudikseen, oli kertomansa mukaan
kärsinyt päivin ja öin jatkuneista lukemattomista vaivoista, tuskista ja iskuista. Häntä oli seisotettu
paukkuvalla pakkasella hangessa, häneltä oli kiskottu irti hiukset ja puolet parrasta ja kerran
hänet oli aiottu korventaa hengiltä. Tuolloin tuli oli jo sytytetty ja oljet oli koottu lopullista
rovioita varten. Hän oli kuitenkin selvinnyt tuosta kaikesta Jumalan armossa, vaikka menetti
kaiken omaisuutensa ja terveytensä. Toisaalta työllään ja uskollisuudellaan hän oli lunastanut
rahvaan luottamuksen. Koskull 1966, s. 285–286.

Vainovuodet kerrottuna ja kuvattuna lähihistoriana

Vainolaisen ensimmäinen hyökkäys
ja vainot historian taitekohtina
Vihollisen ensimmäinen hyökkäys käytiin kansanomaisissa kertomuksissa yleensä
läpi tarkasti, ja tuolloisia hävityksiä kuvattiin ja luonnehdittiin seikkaperäisimmin.231 Ensimmäisen väkivallan aallon tarkka selostus osoittaa, että vainovuosia
käsittelevissä kertomussikermissä se oli kiteytynyt erilliseksi osiokseen. Ensimmäisen invaasion aika oli kiteytynyt konkreettiseksi muutoskohdaksi. Se oli kauan
odotettu ajan päätepiste, jossa maailmanlopun tulevaisuusmyytti oli näyttäytynyt
mutta ei tullut täytetyksi.232 Silloinen mielivalta olikin useimmilla seuduilla ollut
pahinta,233 tai ainakin se oli ollut alkusysäyksenä väkivaltaiselle hallinnolle. Niinpä
esimerkiksi läntisen Uudenmaan asukkaiden kertomuksessa vuosi 1713 mainittiin
erityisesti, koska vihollinen oli hyökännyt maakuntaan ensimmäisen kerran, mutta
uusmaalaiset samaistivat siihen myös myöhemmät miehityskauden vuodet.234
Karjalan rahvaan kertomuksissa eli kansanomaisessa historiassa murroskohtia
olivat etenkin sodan alku 1700, kesä 1703, talvi 1704 sekä Viipurin piiritysten ajat
1706 ja 1710.235 Niitä – kuten eteläsuomalaisia, kesää ja syksyä 1713 koskevia kansanomaisia kuvauksia – leimasivat metsiin pakenemiset, kaoottisuus ja muutosten
nopeus.236 Karjalaisten ja muiden suomalaisten historia kulki samankaltaisessa jär-

231 Tosin paltamolaiset ja sotkamolaiset mainitsivat vain ohimennen vuoden 1712 tapahtumat, mikä
osoitti sitä, että vuosien 1715 ja 1716 hävitykset olivat olleet aivan suhteettomia. Vuonna 1723
sikäläiset kertoivatkin, että häviteltyään ensin Pohjanmaan rannikonpuoleisia seutuja vihollinen
oli tunkeutunut Kajaanin lääniin ja oli samalla aloittanut ruptuurin eli todellisen hävittämisen.
Kajaanin läänin sekä Sotkamon ja Paltamon rahvaanvalitus 1723, kohdat 5 ja 7 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA); Paltamon pitäjän lyhennysluettelo 1723 (9270: 434–461, KA).
232 Katso Siikala 1984, s. 91; Knuuttila 1994, s. 134–136; Le Goff 1992, s. 127–128, 142–143, 146.
233 Esimerkiksi uusmaalaisten kertomuksen mukaan vihollinen oli tunkeutunut maakuntaan
ensimmäiseksi pitäen leiriään Pohjassa ja Karjaalla sekä marssien edestakaisin kahden kuukauden
ajan. Kuvaukset – etenkin karjaalaisten vuonna 1725 antama – olivatkin yleensä tarkimpia ja
tyhjentävimpiä juuri kahden ensimmäisen vainokuukauden ajalta. Raaseporin itäisen ja läntisen
kihlakunnan rahvaanvalitukset 1723 ja 1727 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA); kesäkäräjät
Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 134–135).
234 Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan rahvaanvalitukset 1723 ja 1727 (Rahvaanvalitukset,
Uusimaa 1, RA).
235 Esimerkiksi Ivan Suvaloff maaherra Friesenheimille 1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Savo ja Kymenkartano 1, RA).
236 Esimerkiksi Piikkiön ja Halikon kihlakunnan asukkaat kertoivat, että elokuussa vihollinen oli
kulkenut kylien ylitse Turkuun ja sittemmin syyskuussa vainolainen oli vetäytynyt samaa tietä
Turusta Helsinkiin palatakseen vielä kerran syyskuun kuluessa. Mynämäkeläiset puhuivat yleisesti
kesästä 1713, jolloin vihollinen oli saanut vallan. Sen sijaan maskulaiset ajoittivat kurjuuden alun
tarkasti elokuun 28. päivään, jolloin vihollinen oli hyökännyt Turkuun. Maskun väen mukaan
vainolainen oli saanut vallan kesällä 1713, jolloin kuninkaallisen majesteetin uskolliset alamaiset
olivat joutuneet vihollisen väkipakkoon ja orjuuteen. Ulvilan ja Merikarvian rahvaan kertomuksessa vihollisen majoittuminen Poriin oli tuhonnut ainakin viimeksi mainitun täydellisesti
marraskuussa 1713. Kokemäkeläisten mukaan venäläiset olivat ensin vuonna 1713 hyökänneet
maakuntaan ja seuraavana vuonna koko armeijansa voimin olivat marssineet pitäjän läpi
Pohjanmaalle. Pitäjän talot oli revitty lautoiksi, joilla Kokemäenjoki oli ylitetty, ja sittemmin
revityt talot oli poltettu. Suurimman osan karjasta ja rehusta vihollinen oli vienyt niin, että
eläimet, jotka olivat säästyneet venäläisiltä, olivat menehtyneet ravinnonpuutteeseen seuraavana
talvena. Kaikki vainiot oli poltettu ja pellot olivat olleet venäläisten leireinä. Maskun ja Mynämäen
kihlakunnan Mynämäen puolen ja Maskun puolen rahvaanvalitukset 1723, Kokemäen valitus,
kohdat 2–3 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
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jestyksessä, vaikkakin eri aikaan. Ensimmäiset hyökkäykset muistettiin tarkasti samoin kuin sodan kestäessä uudet ja väkivaltaisemmat invaasiot. Kaikkiaan ensimmäiset hyökkäykset sekä Karjalassa kesäkuussa 1703 käydyn Siestarjoen taistelun
jälkeiset ajat, Viipurin piiritysten ajat, vuodet 1713 ja 1714 sekä Pohjois-Pohjanmaalla vielä talvi 1716 olivat absoluuttisia murroskohtia ja muuttuivat nopeasti
rahvaan ajanmääreiksi. Esimerkiksi Karjalassa vihollisen ensimmäinen invaasio
Salmiin, Pälkjärvelle, Ilomantsiin sekä viimeistään Siestarjoen taistelu kesällä 1703
ja Viipurin piiritys 1706 olivat käynnistäneet suuren murroksen. Jumalan säädeltävissä olevat barbaria ja julmuudet olivat osoittaneet, että Jumala oli epätavallisen
voimakkaasti läsnä ja että lopunaika oli käsillä.237
Sekä kansanomaisen että esivallan käsityskyvyn mukaan vuosi 1713 oli lopullinen historiallinen taitekohta. Historiallisissa kertomuksissa katsottiin, että tuosta
vuodesta lähtien venäläinen oli hallinnut Suomea.238 Turun hovioikeudessakin
alettiin puhua jo 1714 vihollishyökkäyksen ja julman vihollisen ajasta, kun aikaisemmin oli eletty valitettavaa ja pitkällistä sota-aikaa.239 Vuosi 1714 oli VarsinaisSuomessa läpimarssien aikaa, mutta se oli murroskohta Etelä-Pohjanmaalla helmikuisena Kyrön taisteluna ja Savossa Olavinlinnan puolustuksen luhistumisena.240
Syksyllä 1714 vihollinen oli tunkeutunut uudestaan Pohjanmaalle matkalla rannikkopitäjiä hävitellen, rosvoten ja orjia ottaen. Pohjoispohjalaisten kertomuksissa
vuosi 1714 oli useimmiten vielä rosvousta, mutta sitä seurasivat vuodet 1715 ja
1716, jolloin alkoi täydellinen hävitys. Iiläiset ja pudasjärveläiset puhuivat noista
vuosista täydellisen hävityksen aikana, pyhäjokiset mainitsivat, että ensimmäinen
hyökkäys oli ollut erityisen turmiollinen, ja kalajokiset selittivät, että viha ja kurjuus olivat puhjenneet 1715 vainolaisten tunkeuduttua pitäjään. Erityisen katkera
ajanjakso ulottui lokakuusta 1714 maaliskuuhun 1715. Se ei ollut kylliksi, sillä syksyllä 1715 oli lähetetty rangaistusarmeija tuhoamaan Pohjois-Pohjanmaa ja samalla oli täydellisesti pyörretty eversti Mannsteinin antama lupaus turvallisuudesta ja
rauhasta. Talvea 1716 luonnehdittiinkin pohjalaisittain erittäin julmaksi, sillä vain
harvat olivat selvinneet murhista ja kidutuksista hengissä.241
Karjalassa rahvas ryhtyi mittaamaan menneisyyttä suhteessa sodan syttymiseen242 ja ruptuurin alkamiseen.243 Ajanmäärityksen muutos oli aivan samanlainen

237 Bahtin 1979, s. 309; Knuuttila 1994, s. 136; Whitrow 1999, s. 72–73, 168–172, 182–183.
238 Relatio historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
239 Esimerkiksi Turun hovioikeus kuninkaalle, Turku 31.3.1713, Tukholma 22.12.1714, 19.2.1715,
11.6.1716, 15.12.1716 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun hovioikeus 6, RA).
240 Savonlinnan kihlakunnan rahvaan mukaan Olavinlinnan menettäminen olivat vihollisen ikeen
alle suistuneet muun muassa Kuopion, Leppävirran ja Rantasalmen pitäjät. Savonlinnan valitus
1723 (Rahvaanvalitukset, Savo, RA).
241 Esimerkiksi kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.7.1720 (rr52: 241–242, KA), talvikäräjät Pyhäjoki
8.3.1722, kesä- ja syyskäräjät Pyhäjoki 14.8.1722, Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 287, 295–297, 457–459,
529–532, KA)
242 Esimerkiksi kesällä 1702 Käkisalmen rahvas jäsensi lähimenneisyyttä sodan puhkeamisen avulla.
Kun jokin tapahtuma sijoitettiin menneisyyteen, se oli ihmisten mukaan tapahtunut rauhan
aikoina muutama vuosi sitten tai vastaavasti levottomuuksien puhkeamisen jälkeen. Talvikäräjät
Salmi Suistamo ja Sortavala 18.–30.6.1702 (gg21: 129–130, 135, KA).
243 Esimerkiksi talvikäräjät Pälkjärvi 16.–19.2.1703 (gg22: 27–28, KA), talvikäräjät Viipuri 21.–
23.2.1704 (jj43: 11, KA), kesä- ja syyskäräjät Salmi, Suistamo ja Sortavala 10.–15.10.1704 (gg23:
129, KA), talvikäräjät Rautu, Sakkola ja Pyhäjärvi 22.–27.1.1706 (gg25a: 1), talvikäräjät Viipuri 8.–
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kaikkialle Suomessa. Vuonna 1719 muuan pohjoispohjalaisnainen viittasi menneisyyteen tuon suuren murroksen kautta, kun hän sijoitti erään tapahtuman kolmanteen talveen (1716) venäläisen ensimmäisen tulon jälkeen.244 Alatorniolaiset
mittasivat lähimenneisyyttä jo vuosina 1717 ja 1718 vainojen mukaan. Kerronnalliseen aikakäsitteistöön kuuluivat muun muassa ”viime talvi (1716) ennen vihollisen tuloa”, ”muutama päivä sen jälkeen, kun vihollinen ensi kerran 1715 tuli Tornioon”, ”venäläisten hyökkäys Tornioon talvella 1716” ja ”talvi sen jälkeen, kun venäläinen oli matkannut täältä pois”.245 Läntisellä Uudellamaalla historian murros
kiinnittyi Laurinpäivään 1713, jonka jälkeen venäläiset miehittäjät tuhosivat ja rosvosivat maakunnan.246 Ilmajoella ratkaisevina käänteinä ja edellisen kaltaisina ajan
mittareina pidettiin 1720-luvulla joulukuuta 1713, jolloin vihollisuudet olivat
puhjenneet. Silti vuoden 1714 alussa oli vielä lyhyt jakso, ”ennen kuin viholliset
saapuivat”.247
Niin merkittäviä murroskohtia vuodet 1700, 1703, 1706, 1710, 1713, 1714 ja
1716 olivat, että esivallan edustajat hyväksyivät kansanomaiset ajanmääreet ja vieläpä omivat ne niin tarkoin, että esivallan edustajat saattoivat viitata esimerkiksi
Etelä-Pohjanmaalla vuoteen 1716 mainiten sen ajaksi kaksi vuotta Kyrön taistelun
jälkeen.248
Näitä osuvampi ja varmasti kansanomaiseen ajanlukuun kuuluva käsite esiintyi
rovasti Jacob Carlqvistin kirjeessä vuodelta 1715. Ajanmääreen professori Laurentius Tammelin liitti historialliseen kertomukseensa kuvatessaan Hailuodon hävitystä syksyllä 1714 päivä Matinpäivän jälkeen. Pohjoispohjalainen rahvas oli nimennyt päivän murhaperjantaiksi.249 Hailuotolaisten historiallisessa kertomuksessa
saaren historia katkesi tuona päivänä ja sitä seuraavissa maihinnousuissa. He kertoivat vuonna 1726, että saari oli autioitunut täydellisesti vuoteen 1715 tultaessa.
Vuosikausiin siellä ei ollut elänyt ristinsielua, koska enimmät oli murhattu ja muutamat olivat paenneet Ruotsiin ja Lappiin.250 Etelä-Pohjanmaalla kansanomaisiksi
virallisiksi ajoiksi määrittyivät ensimmäinen vihollisinvaasio Pohjanmaalle, tappeluaika eli taistelutalvi sekä siihen rinnastettuna taistelua seurannut syksy. Niitä voitiin myös luonnehtia, kuten esimerkiksi vöyriläiset tekivät. He puhuivat vuonna
1727 katkerimmin valitettavasta vainolaismaisesta hyökkäyksestä maakuntaan.251
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10.4.1707 (jj46: 41–50, KA), kesä- ja syyskäräjät Ilomantsi ja Suojärvi 2.–7.9.1707 (gg25b: 149–
151, KA).
Turun hovioikeus 28.6.1719 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA).
Kesäkäräjät Alatornio 22.–24.7.1717, 28–31.7.1718 (Norrbottens län 7: 36, 49, 184, 185, RA).
Esimerkiksi kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 22.–27.6.1724 (ll32: 651–669, KA).
Talvikäräjät Ilmajoki 7.3.1723 (ss37: 215, 317, KA).
Maaherra Essen kuninkaalle, Korsholma 24.6.1722 liitteineen ja 26.5.1727 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
Tammelin, Almanach På Åhret 1718.
Hailuodon rahvaanvalitus 1727 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA). Samankaltainen historian
katkos oli kohdannut Sortavalaa. Sikäläiset pitivät ensimmäisen raastuvanoikeuden istunnon liki
kahteen vuoteen syksyllä 1706. Hävityksen täydellisyys sai miehet kertomaan, mitä oli tapahtunut.
Tammikuun 28. päivänä 1705 vihollinen surmannut ja haavoittanut kaupungin asukkaita ja
porvareita sekä oli ottanut muutamia vangeikseen paitsi niitä, jotka olivat paenneet menettäen
kaiken omaisuutensa. Kuujo 1966, s. 59.
Maaherra Essen kuninkaalle, Korsholma 24.6.1722 liitteineen (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
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Vainokauden kertomukselliset jaksot
Vuonna 1720 Gabriel Calamnius jakoi kronikkamaisesti eli aikakirjamaisesti välittömän lähimenneisyyden (so. Venäjän vallan ajan) kolmeen selvästi toisistaan erottuvaan jaksoon. Ensimmäisen jakson muodostivat vuodet 1714 ja 1715, jolloin julma venäläinen tuli ensimmäisen kerran Pohjanmaalle ja alisti maakunnan suureen
surkeuteen. Toinen kausi käsitti vuoden 1716, jolloin vihollinen koetteli jälleen
Pohjanmaata ja vaelsi syksyllä valtakunnan läntiselle puolelle. Kolmas kausi alkoi
vuodesta 1717, jolloin venäläisen julma meno muuttui armeliaammaksi mutta jolloin hän yhä edelleen vainosi ihmisiä.252
Punnitun ja historiallisesti jaksoin etenevän kuvan koko ankaran ja verisen sodan ajasta sekä vuodesta 1713 alkaneesta onnettomuuden kaudesta jätti jälkeensä
läntisen Uudenmaan rahvas. Ensimmäinen jakso ulottui vuoteen 1713 saakka. Sodan syttymisen ja vuoden 1713 välisen ajan vaikeuksista he luettelivat muun muassa sotamiehenotot, kiristyvän verotuksen sekä sotaväen läpimarssit, ja uskollisuuden osoitukseksi he mainitsivat sen, että he olivat luovuttaneet miehiä sotilaiksi,
vaikka viljelykset olivat siitä merkittävästi kärsineet. He olivat myös tunteneet suuren Jumalan vihan ruoskan ruton, tarttuvien tautien ja nälänhädän muodossa. Sittemmin, kun vihollinen oli murtanut valtakunnan puolustusmuurit ja valloittanut
linnoitukset, eivät he eläneet päivää, tuntia tai hetkeä, jolloin he olisivat tunteet
olonsa turvatuksi vihollisen hyökkäykseltä. Pelko oli kasvanut vuonna 1706, jolloin
vihollinen oli ensimmäisen kerran käynyt Viipurissa. Historiallinen muutos sijoittui silti vuoteen 1713 ja sitä seuraaviin vuosiin. Tuolloin he olivat vaimojensa ja
lapsiensa kera joutuneet siihen onnettomuuteen, että vainooja oli alistanut heidät
väkivaltaansa – ei ainoastaan rosvonnut vaan päivittäin kiusannut heitä, vienyt vaimot ja lapset sekä kertojien sydänsuruksi kastanut nämä uskoonsa. Kerrattuaan lyhyesti ajalle luonteenomaiset ilmiöt kertojat lisäsivät, että vihollisen ikeen ja väkipakon alla he olivat joutuneet kestämään sellaisia vaivoja, joita oikeastaan saattoi
kuvailla vain Jumala ja ne, jotka vaivoja aiheuttivat ja siksi parhaiten tunsivat.253
Uudenmaan rahvaanmiesten kertomus heijasteli vahvasti sitä, että historiaa
erittelevä tarina- ja kertomusaines oli kiteytynyt kolmivaiheiseksi: ensimmäinen
jakso ulottui sodan puhkeamisesta vihollisen saapumiseen, toinen jakso sisälsi valloitusvaiheen ja kolmas jakso käsitti varsinaisen miehityskauden, josta tosin monissa osissa Suomea oli erotettavissa vielä omaksi kokonaisuudekseen ankarimman
kurjuuden kausi, joka edelsi olojen vähittäistä helpottumista vuonna 1717.
Paitsi että vuotta 1717 väritti hirvittävä nälänhätä, siihen sijoittui myös selvä
muutos, kun järjestysvalta palautettiin. Eteläpohjalalaiset esittivät asian, että sittemmin, kun laamanni oli asetettu maakuntaan, kärsimykset olivat vähentyneet
jonkin verran. Erityisesti ensimmäisen, herra Otto Johan von Tiesenhausenin ja
viimeisen, herra Wolmar Adolf Stackelbergin aikana rahvas oli alkanut jälleen saada hevosia ja karjaa sekä maata käyttöönsä. Silti hyvinkin puolet kihlakunnan
rahvaasta oli elänyt ilman hevosta tai useampaa kuin yhtä tahi kahta lehmää. Muu-

252 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 2, 10, 12, 14, 18.
253 Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA).
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tamilla ei ollut ensimmäistäkään lehmää, minkä kruununvirkamiesten tarkastukset
osoittivat.254 Maalahtelaisen käräjärahvaan helmikuussa 1725 antaman kertomuksen mukaan pahimman kurjuuden aika, jolloin ihmiset olivat paenneet sinne tänne, oli päättynyt, kun laamanni oli vihan aikana väkivaltaisuudet hiljentänyt. Vasta
silloin paikalleen jääneet ja takaisin palanneet olivat suuressa nälässään alkaneet
jälleen viljellä peltojaan.255 Calamnius kuvasi vuoden 1717 muutosta, että silloin
tsaari oli laatinut ”eriskummalliset orderit”. Niiden mukaan Pohjanmaata ei enää
toiste alistettaisi sellaiseen väkivaltaan, josta se viimeiset vuodet oli kärsinyt. Elämänmeno olikin muuttunut ”laupiaammaksi”, kun Turun maaherra valvoi järjestystä ja kun pohjalaiset maksoivat venäläisten keräämiä veroja.256 Pyhäjoen ja Kalajoen käräjärahvas kertoi talvikäräjillä 1722, että vuonna 1716 oli seudulle hyökännyt vihollinen, joka oli murhannut ja tappanut, että vain muutama selvisi hengissä.
Metsiin paenneet harvat asukkaat olivat palanneet kuultuaan vihollisen julistuksesta, jolla heidät kutsuttiin takaisin taloihinsa ja heille luvattiin oikeus häiriöttä ylläpitää talojaan, mikäli he maksaisivat asianmukaiset verot.257 Hämeenlinnan komendanttikunnassa muutos sijoittui vasta vuoteen 1718, jolloin hirvittävä komendantti Sasetski vaihtui Voltoviin.258

Ankarimman kurjuuden jakso
Ankarin kurjuus ja siihen erottamattomasti liittyvä nälkä viimeistään todistivat
apokalyptisesta ajasta.259 Vuonna 1719 Kemin miehet kertoivat, että pitäjään oli
tehty sitten vuoden 1714 kaikkiaan kuusitoista hyökkäystä,260 ja vastaavasti Iin ja
Pudasjärven talonpojat muistuttivat, että vuodet 1715 ja 1716 olivat olleet pelkkää
polttamista, piinaamista ja kiduttamista ja että vuosina 1717 ja 1718 seutua oli
kohdannut ”hirvittävä kidutus- ja nälkäaalto”.261
Eteläpohjalaisten historiallinen kertomus kuvasi julminta tuhoa ja äärimmäistä
kurjuutta. Kyrön taistelun jälkeen väki oli riisuttu alastomaksi, kaikki hevoset ja irtain omaisuus ja osa karjasta oli otettu ja kirkot rosvottu. Kirkkojen kellot ja kalleudet vihollinen oli vienyt mennessään ja polttanut muutamia satoja taloja ja kyliä. Monet rakennukset oli viety venäläisten leireihin talleiksi tai polttopuiksi. Väkeä oli piinattu, korvennettu ja tapettu paljastamaan omat tai naapurinsa kätköt.
Sillä kertaa vihollisen marssiessa pois kaikkialla oli näkynyt palaneita pihoja,
ruuasta ja vaatteista tyhjennettyjä taloja, puoliksi paistunutta ja pahoin haavoittunutta väkeä sekä Kyrön taistelutantereelta, metsistä ja pihamailta löytyneitä ruumiita, joille tuskin oli ollut tilaa kirkkotarhoissa. Kesällä 1714 lesket, jotka olivat

254 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA). Vertaa
Peldan, Lefwernes-Beskrifning (ÅT 1792: 45–46).
255 Talvikäräjät Maalahti 11.2.1725 (ss39: 214–216, KA).
256 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 14.
257 Talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722, Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 287, 295–297, 342–344, KA).
258 Kesäkäräjät Loppi 8.6.1725 (8172, KA).
259 Katso Collingwood 1963, s. 50–52.
260 Kemin pitäjän valitus 1719 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
261 Kesäkäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.7.1720 (rr52: 241–242, KA).
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onnistuneet kätkemään viholliselta viljakappoja, olivat lyöttäytyneet yhteen ja ”olivat tarttuneet kolmisin auraan, kaksi oli vetänyt ja yksi ohjannut auraa” ajatellen
pitävänsä voimissa pitäjänsä pellot ja uskoen moniin lupauksiin, että Ruotsista saataisiin apua. Syksyllä 1714 vihollisen jälleen tultua koko sato ja kaikki karja oli
otettu pois niin nuukasti, että harvassa olivat pitäjät, jotka olivat jotain saaneet pitää. Viheliäinen kansa oli pysytellyt metsissä pitkälle talveen ja oli ”elättänyt itsensä
petulla, soiden ja rämeiden juurilla (vehkalla)”. Samaa ruokaa he olivat sittemmin
vuosina 1715, 1716 ja 1717 syöneet, koska heidän oli täytynyt kerätä ja viedä viholliselle kahdeksan, kymmenen ja kahdentoista peninkulman päähän ruokaa ja tervaa.262
Äärimmäisen kurjuuden kuvaamisessa keskeisimmäksi elementiksi nostettiin
se, että ”hädänalainen rahvas oli joutunut työskentelemään pelloilla ilman vetojuhtia tyydyttääkseen armottoman vainolaisen pohjatonta nälkää”. Kirjallisiin kertomuksiin valitut sanamuodot muistuttivat toisiaan niin selvästi, että voisi hyvin puhua kurjuuden jaetusta diskurssista.263
Kymenkartanon ja Lappeen talonpojat kertoivat, että vihollinen oli vienyt kaikki eläimet niin tarkoin, että ”maita oli sittemmin muokattava piikein ja hakuin”.264
Samaan viittasivat loppilaisetkin. Vihollisen pakkovalta tiivistyi siihen, että pahuuden henkilöitymänä komendantti Sasetski määräsi rahvaan vetämään rekiä, purilaita ja auroja käsipelissä.265 Pyhäjoen papisto ja käräjäväki kertoivat, että vihollisen
ensimmäisen invaasion jäljiltä aiemmin mahtava pitäjä oli ollut niin autiona, että
”sieltä ei ollut löytynyt kuin vaivaiset kolme lehmää”.266 Kalajokiset taasen kertoivat, että saman invaasion jälkeen ja olojen jonkin verran rauhoituttua olivat pitäjäläiset saattaneet tarkastella menetyksiään havaitakseen, että vihollisen käsiin oli
joutunut kolmetuhatta lehmää, muita eläimiä ja lähes kaikki hevoset, joten pitäjässä oli pitänyt sittemmin tulla toimeen ”kahdellakymmenellä lehmällä ja kymmenellä hevosella”. Siksi kalajokisten ”emäntien ja isäntien oli täytynyt tarttua auroihin naisten vetäessä ja miesten työntäessä, jotta olisi selvitty hirmuisista veroista” ja
ulosteoista semminkin, kun kiduttamalla ja väkivallalla kaikki omaisuus oli rosvottu. Väki oli kärsinyt ”kauheasta nälänhädästä”, ja sen oli turvauduttava ”pettuun,
sammaleeseen, olkiin ja vihollisen jälkeensä jättämiin nahkoihin ja mätäneviin ruhonkappaleisiin”.267
Julmimman kuvauksen esivallalle jättivät kuitenkin liminkalaiset. Hävitysten
jälkeen aikaisemmin niin väkirikkaasta seurakunnasta oli epäinhimillisin ja surkein tavoin kidutettu, murhattu ja viety orjuuteen joitakin tuhansia ihmisiä niin,
että vuonna 1717 pitäjässä eli ainoastaan seitsemän eukkoa. Näiden oli elintarvikkeiden ehdyttyä täytynyt turvautua ”vihollisen jättämiin nahkoihin ja mihin tahansa muuhun, mitä kammoksuttiin ääneen kertoa”. Vihollinen ei ollut jättänyt pitäjään lainkaan viljaa, eläimiä tai muuta ruokatavaraa. Ne, jotka eivät olleet ehti-
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Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
Vertaa Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 116).
Kymenkartanon ja Lappeen rahvaanvalitus, 31.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Suomi 2, RA).
Kesäkäräjät Loppi 8.6.1725 (8172, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Pyhäjoki 14.8.1722 (rr54: 457–459, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 529–532, KA).
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neet paeta kauemmaksi veristä tuhoamista, vihollinen oli ottanut kiinni ja päästänyt hengiltä teräaseilla pistäen, paistaen tai vartalot rikki hakaten. Paosta palanneille ja pitäjään muualta tulleille vihollinen oli asettanut veron, joka oli vuoden
kuluttua kerätty, ja lisäksi asukkaiden olisi pitänyt toimittaa viholliselle sotaväkeen
miehiä ja hevosia. Viimeksi mainittua liminkalaiset eivät olleet kyenneet suorittamaan luonnossa, joten he olivat koonneet suuren summan rahaa.268
Kiinnostavasti professori Tammelin kirjoitti kannibalismista kurjuuden äärimmäisenä muotona jo vuonna 1717. Hänen mukaansa pohjalaiset olivat joutuneet
etsimään ”epäinhimillistä ravintoa, kuten nahkoja, mutta sieltä täältä oli myös löytynyt kuolleita lapsia, joita oli paistettu ja jyrsitty”.269 Myös Gabriel Calamnius kuvasi nälkää ja kurjuutta. Hänen mukaansa pohjalaisten ”ukkojen oli täytynyt ajella
auroja ja ämmien vedellä äkeitä”, mutta silti oli pitänyt hankkia ”soista suolat ja
jauhot, turvautua pettuun ja käyttää vettä särpimenä”. Kun kuolema oli kulkenut
talosta taloon, oli ihmisten täytynyt ”pakostakin syödä toinen toisiaan”.270
Myös Ruotsiin paennut kokkolalainen nuorukainen Jacob Falander kuuli kannibalismista, ja se pysyi hänen muistissaan hyvin. Kuulemansa perusteella Falander
käsitti, että vihollinen oli järjestänyt Oulun ympäristöpitäjissä kansanmurhan.
Murhamiekan jälkeen sikäläisiä oli uhannut nälkäkuolema ja sen tähden ihmisten
oli ollut ”pakko turvautua luonnottomaan ravintoon”. Eräs liminkalainen vaimoihminen oli säilynyt hengissä lastensa kanssa mutta hänellä ei enää ollut yhtikäs
mitään, millä olisi ruokkinut itsensä ja lapsensa. Aikaisemmin syksyllä 1717 oli
käynyt niin, että hevosesta ja seitsemästä hengestä koostunut joukko oli yrittänyt
paeta Liminganlahden ylitse, mutta ankarat syysilmat ja osin jäätynyt vesi olivat estäneet yrityksen. Joukko oli juuttunut jäihin ja kuollut. Haaran taloa emännöinyt
vaimo oli tuolloin kuljeskellut ympäriinsä syötävää etsien ja oli huomannut jäätyneet ruumiit. Hän oli hakannut hevosen irti jäistä syöden sen lastensa kanssa. Kun
se oli syöty, hän oli syönyt ihmisruumiita niin kauan kuin niitä oli piisannut, ja
kun ne olivat loppuneet, häneltä oli kuollut kaksi lasta. Näistä hän oli syönyt toisen
ja oli jo aloitellut toistakin, kunnes hän itse oli riutunut kuoliaaksi. Yksi tämän naisen pojista oli sittemmin kulkeutunut Länsipohjaan, missä hän oli kertonut tästä
tapahtumasta haluten kuitenkin korostaa sitä, että äitinsä oli tehnyt tuon karmaisevan teon mielenvikaisuudessaan.271
Falander oli kuullut tapahtumasta todistajalta ja silminnäkijältä, kun liminkalaiset olivat itse halunneet asian yleistää ja siten myös hiljalleen unohtaa. Osittainen unohtaminen johtui paljolti siitä, että esivalta piti muita liminkalaisia osasyyllisinä tuohon tekoon, ja siitä, että Haaran emäntä oli todellisuudessa syönyt liminkalaisten ruumiita. Asiaa käsiteltiin Limingan ja Kempeleen ylimääräisillä käräjillä Turkan talossa heinäkuussa 1718, kun nimismies Zachris Scheidenburg teki
tiettäväksi, että oli kuullut talvella pitäjän edesmenneiltä ja yhä elossa olevilta
asukkailta, jotta Jussi Haarasen vaimo Anna Kennilä Limingankylästä oli syyllistynyt erääseen valitettavaan tekoon. Hän oli noina vaikeina nälänhädän vuosina elät-
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Limingan pitäjän valitus, kohta 2 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
Tammelin, Almanach På Åhret 1718.
Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 8, 10–11.
Falander, Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789: 41).
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tänyt itseään, poikaansa ja kahta tytärtään kerjäämällä, kunnes oli ryhtynyt ”ruokkimaan itseään ja kolmea lastaan nälkään kuolleiden ihmisten ruumiilla”. Hän oli
vienyt aittoihin sijoitetuista arkuista Matti Matinpoika Tornion ja tämän pojan,
Jaakko Nauskan ja tämän tyttären sekä Matti Vikiön tyttären Liisan, joka oli ehtinyt maata arkussaan viikkokausia. Sen jälkeen hän ei ollut enää saanut käsiinsä
muita ja niinpä hän oli teurastanut oman lapsena, 14-vuotiaan tyttären, ja oli syönyt hänet, minkä jälkeen hän oli kuollut toisen Marketta-nimisen tyttärensä kanssa. Pojan, joka oli sittemmin lähtenyt maakunnasta etsimään ruokaa kerjäämällä,
myöhemmistä vaiheista ei vielä tuolloin kukaan tiennyt. Aviomies Jussi Haaranen
sen sijaan eli yhä maakunnassa ja kerjäsi monen muun miehen tavoin.272
Oikeudessa olleista Lauri Mononen kertoi, että tuolloin ”nälkä oli ollut yleinen
vaiva”, ja lautamies Yrjö Ollila, jonka kotitalo sijaitsi Haaran tuntumassa, selitti,
että tuo onneton ja häpeällinen sattumus oli johtunut paljolti siitä, ettei Jussi
Haaranen ollut saanut kerjätyksi kuin vaivaiset 13 kappaa viljaa. Vaimo Tarja Matilainen lisäsi tähän, että mies oli saanut kokoon kymmenen kappaa ennen ihmissyöntiä, mutta vain kolme sen aikana. Naapurit olivat aavistelleet pahinta ja olivat
yrittäneet tunkeutua Haaran tupaan, mutta Anna Kennilä oli teljennyt oven pertuskalla. Kun oikeus tiedusteli käräjäväeltä, miksei ruumiita ollut viety pappien
siunattaviksi ja haudattu kirkkoon ja oliko pitäjäläiset imetty niin tyhjiin, ettei
Kennilälle ollut liiennyt mitään, lautakunta vastasi tyhjentävästi: vihollisuuksien
vuoksi ruumiita ei ollut uskallettu viedä kirkkoon, vihollinen oli puristanut pitäjän
tyhjäksi ja lisäksi oli ollut paha kato. Anna, joka ei ollut lähtenyt muiden tavoin Savon puoleen kerjuulle, ei ollut voinut hankkia elatusta, koska muidenkin ”oli täytynyt syödä pettua ja jäkälää”.273 Häpeällisyys, siihen liittynyt yhteinen syyllisyydentunne sekä se, että ravinnoksi joutuneiden ihmisten omaisia oli yhä elossa, johtivat paikallisesti tapauksen torjumiseen ja mitätöimiseen; tapahtumapaikallaan se
suljettiin kollektiivisen eli sosiaalisen muistin ulkopuolelle.274

Yhteiset ja erottavat vaivat
Kaikkien tunnistamat pitkällisen
vainon aiheuttamat onnettomuudet
Joiltain osin suomalaisen rahvaan ja papiston kärsimykset hyväksyttiin osaksi valtakunnan historiaa. Ratkaisevia tekijöitä olivat se, että kouriintuntuva ja nykyisyydessä vaikuttava hätä oli todettu useissa katselmuksissa, ja se, että oli tunnustettu,
jotta Suomi oli todellisuudessa ollut erillään Ruotsista ja Venäjän vallan alla
useamman vuoden ajan. Viimeksi mainittua seikkaa tähdensi muuan muassa Turun ja Porin läänin maaherra Üxkull 1723 kahdessa laajemmassa rahvaan lähimenneisyyden koettelemuksia kartoittavassa esityksessä luetteloidessaan lääninsä asukkaiden jakamat vaivat.
272 Ylimääräiset käräjät Liminka ja Kempele 18.7.1718 (Oulu168: 2, OMA).
273 Ylimääräiset käräjät Liminka ja Kempele 18.7.1718 (Oulu168: 3–5, OMA).
274 Vertaa Cattell–Climo 2002, s. 28–30.
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Katselmusten perusteella läänissä oli 854 täysin voimissaan olevaa tilaa ja 2981
jotenkuten toimeentulevaa tilaa. Lopuista 5231 tilasta 1157 oli täysin autioina ja
raunioina sekä 4074 rutiköyhiä ja luhistuneita. Ensin mainitut ja enin osa jälkimmäisistä joutuivat tulemaan toimeen ilman hevosia, vetojuhtia ja muita eläimiä, talonpoikien maat oli poltettu ja pellot olivat jääneet vuosikausiksi viljelemättömiksi, joten niistä oli perin hankala saada elatusta. Tutkimusten mukaan autiotiloilla
turvauduttiin yhä pettuleipään ja muuhun sopimattomaan ravintoon, ja päivittäin
maaherraa vaivattiin anomus- ja valituskirjeillä, joissa kerrottiin sanoinkuvaamattomasta kurjuudesta. Venäläisen ylivallan aikana eläimet menehtyivät suurimmaksi
osaksi lukemattomiin kyydityksiin ja kuljetuksiin, joten lääni oli aivan puilla paljailla ja siellä oli vaikea tehdä maatöitä. Ahvenanmaan ja muiden seutujen, joita vihollinen oli hallinnut ja joiden ylitse se oli pyyhkäissyt, olivat pahassa perikadossa.
Ahvenanmaalla ei asunut juuri ketään: vihollisen aiheuttamien vahinkojen ja metsäpalojen seurauksena 250 taloa oli palanut tuhkaksi ja muut enimmäkseen lahonneet, ikkunat, ovet ja tulisijat oli kuljetettu pois. Sikäläinen rahvas oli rutiköyhää ja
putipuhtaaksi imettyä.275
Surkeus perustui useampaan seikkaan. Üxkull korosti ensimmäisen invaasion
aikaa, jolloin vihollinen oli rosvonnut irtaimen omaisuuden, ja mainitsi lukemattomat erinimiset ulosteot, joilla alhaisemmat veronkantomiehet ja ulosottoupseerit
olivat koetelleet. Lisäksi hän luetteli majoitukset, yksityiset otot, joita armeija oli
tehnyt väkivalloin ja joista rahvas oli rohjennut harvemmin valittaa pelätessään
hankaluuksia ja vastuksia, ankarat kyyditykset ja kuljetukset, joissa muutama tuhat
hevosta ja eläintä oli ajettu hengiltä, koska ne olivat kestäneet pari kuukautta, sekä
postinpidon yleisillä teillä, mikä oli tärvellyt nuoria hevosia. Vaikea rutto oli tappanut karjaa, hevosia oli kadonnut rakuunoille ja miesväkeä oli verottanut muutaman tuhannen miehen kirjoittaminen sotilaiksi. Myös vahingolliset tulipalot, joista
osa oli sytytetty tieten, sekä metsien hakkuut ja polttamiset olivat köyhdyttäneet
maata.276
Samat kiusat esiintyivät osapuilleen kaikissa rahvaanomaisissa kertomuksissa,277
pääsivät talonpoikaissäädyn valituksiin ja säilyivät akateemisessa historiallisessa
muistissa.278 Paikallisemmat kuvaukset luonnehtivat tarkemmin kutakin vaivaa.
Rosvoamisen yhteydessä mainittiin piinalliset joukkiot ja kiduttamiset, muutamis-

275 Maaherra Üxkullin muistiot säädyille, Tukholma 13., 23.3.1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun ja Porin lääni 17, RA).
276 Maaherra Üxkullin muistio, 20.4.1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun
ja Porin lääni 17, RA).
277 Suomen tuomiokirjat 1720-luvulta.
278 Tammikuussa säädyn ruotsalaiset jäsenet kuuntelivat, millaista hätää suomalaiset säätyveljet olivat
kärsineet vihollisen vallan alla. Kuultuaan puheet sääty päätti yksituumaisesti esittää, että
kuninkaalliselle majesteetille tehtäisiin kevään kuluessa muistio ja hetimiten suomalaisten hätää
lievitettäisiin elintarvikeavulla. Talonpoikaissäädyn valtiopäivävalituksessa tähdennettiin, että
Suomea asuvat oli imetty tyhjiin ja talot olivat siksi veronmaksukyvyttömiä ja että vihollisen
vuosikausia sillanpääasemanaan sekä mellastelu- ja taistelutantereenaan pitämä Ahvenanmaa sekä
Suomen merenpuoleiset seudut olivat kärsineet pahiten, maat oli tärvelty, talot ja talousrakennukset niittyineen poltettu. Tämä riitti verovapaus- ja kontribuutioanomusten perustaksi.
Talonpoikaissäädyn pöytäkirja 21.1.1723 ja talonpoikaissäädyn valtiopäivävalitus 1723, kohdat
67–74, 76, 79 (Bondeståndets riksdagsprotokoll 1, s. 117, 284–287).
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sa kertomuksissa viitattiin myös kirkkojen ryöstämisiin sekä ihmisrosvoukseen; orjiksi otetut oli kastettu ortodokseiksi eikä heidän paluuseensa uskottu. Venäläinen
valta tunnettiin ankaraksi alituisine pahoinpitelyineen, kidutuksineen ja murhaamisineen. Sotilaiksi eli manttaalimiehiksi oli otettu parhaat ja terveimmät nuorukaiset, ja nämä oli pitänyt vaatettaa ja varustaa kuukauden muonalla. Pakkotöissä,
postinpidossa ja kyydityksissä miehet olivat viipyneet viidestä kuuteen viikkoa ja
heitä oli piiskattu ja hakattu. Sotaverot nimettiin vuosien 1713 ja 1716 kontribuutioiksi, ropottirahoiksi ja ropottiviljoiksi, niitä luonnehdittiin julmiksi, hirvittäviksi ja mahdottomiksi. Muutamissa kertomuksissa lisättiin, ettei venäläisestä verojärjestelmästä ollut kyennyt saamaan selvää. Sen sijaan suomalaisten veronkantomiesten väärinkäytöksistä puhuttiin vain harvoin. Majoituksista, läpimarsseista ja
vainolaisarmeijan ylläpidosta kerrottiin lähes kaikissa historiallisissa kuvauksissa –
ja jokaisessa mainittiin talojen tuhoamiset, repimiset ja polttamiset, metsien polttamiset ja hakkuut, peltojen ja niittyjen polttamiset ja tallomiset. Nämä olivat johtaneet monen kertomuksen mukaan nälkään, mitä kadot olivat osaltaan lisänneet.

Täällä koeteltiin rahvasta julmimmin
Koettelemuksistaan puhuessaan rahvas oli taipuvainen suhteuttamaan ne muiden
seutujen kokemuksiin ja vieläpä siten, että itse katsottiin kärsityn ankarimmin. Samalla haluttiin julistaa kotiseudulle tunnusomaisia ja tavallisuudesta poikenneita
tapahtumia.
Läntisen Uudenmaan asukkaat kertoivat, että Jumalan vihan ruoska oli suominut heitä sodan alusta aina vuoteen 1713 saakka ankarammin kuin muita, koska
rutto ja muut taudit olivat riehuneet sekä nälänhätä oli ollut vaikea. Uusimaa oli
myös kärsinyt myöhemmin pahiten. Tätä he perustelivat sillä, että vihollinen oli
hyökännyt maakuntaan ensimmäiseksi, Turun ja Helsingin välinen maantie kulki
maakunnan läpi ja maakunnalla oli pitkä rannikko, joita myöten viholliset alinomaa
liikkuivat. Tosin sikäläisetkin tunnustivat, että Pohjan pitäjää oli hävitetty julmimmin. Se oli ollut koko ajan vihollisen herruudessa, siellä oli pidetty pysyvää leiriä ja
sinne oli majoitettu 18 000 sotilasta käsittävä armeija vuosien 1719 ja 1720 ajaksi.
Siksi pitäjän pellot ja niityt oli tallottu ja talot revitty kasarmien raaka-aineiksi.279
Pohjan asukkaat olivat kokeneet suurempia vaikeuksia kuin muut sinä aikana,
jolloin vihollinen oleskeli maakunnassa. Hän ei ollut ainoastaan vuosittain leiriytynyt tänne kulkiessaan Turun ja Helsingin väliä, vaan hän oli varsinkin vuosina
1719 ja 1720 keskittänyt tänne koko armeijansa ja kaleerilaivastonsa, koska piti
aluetta meren läheisyyden vuoksi edullisimpina. Pappilan sekä sitä ympäröivien talojen ja kylien maat olivat olleet vihollisen risumajojen ja paaluvarustusten peitossa, rakennukset oli revitty ja metsät haaskattu. Kaikkiaan pitäjää oli rääkätty niin,
että vähintään puolet siitä oli autiona – ja nimenomaan koko saaristo.280 Karjaalaisetkin selostivat 1725 naapuripitäjäläistensä kohtaloa. Vuosina 1719 ja 1720 venä-

279 Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA).
280 Koskull 1966, s. 295–296.
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läinen armeija oli lyönyt leirinsä Pohjan kirkon luokse peninkulman päähän Karjaalta. Siellä vainolainen oli viipynyt kaiket päivät ja yöt sekä oli vienyt kaiken,
minkä oli löytänyt, veneet, ruuhet, reet, nuotat, verkot, raudan ja ruuan. Pohjan pitäjä oli kärsinyt jo aikaisempina vuosina sijainnistaan: venäläiset olivat pitäneet
siellä pysyvää leiriä ja siellä maantietä myöten kulkeva jalkaväki oli kohdannut alati
julmemmiksi muuttuneita meriryssiä.281
Laitilan pitäjän kertomuksessa mainittiin, että venäläisen ylivallan aikana pitäjän asukkaat kärsivät enemmän kuin muut, koska siellä sijaitsivat suurimmat leirit
ja koska vainolainen marssi alinomaa pitäjän kautta. Vehmaan kihlakunnan kertomuksessa muistettiin tätä puolta ja kerrottiin, että pahiten olivat kärsineet kylät,
joihin vihollinen oli majoittunut, leiriytynyt tai joiden läpi vainolaisarmeija oli tavannut marssia.282 Piikkiön ja Halikon kihlakunnan kertomuksessa pitäjät jaettiin
kahteen ryhmään: Turun kupeessa olevaa Paimiota, Kaarinaa ja Piikkiötä olivat
koetelleet leirit sekä suuren rantatien varren pitäjinä Halikkoa, Uskelaa ja Perniötä
ohi marssineet vihollisjoukot.283 Sääksmäen ylisen ja alisen kihlakunnan rahvaan
yhteisessä historiallisessa kuvauksessa korostettiin erityisesti Hämeenlinnan ympäryspitäjien ja Pälkäneen vaikeuksia. Tavastporin lähellä asunut rahvas oli saanut
kärsiä siitä, että linnaan oli sijoitettu pysyvästi kaikkien julmimmat komendantit.
Pälkäneellä koettelemuksena oli paitsi taistelun jälkeinen voitonjuhla myös se, että
talot oli revitty proomujen raaka-aineeksi.284 Kokemäellä talot oli revitty lauttojen
raaka-aineeksi ja rosvottu rehu niin tyystin, että viholliselta säästyneet elukat nääntyivät seuraavana vuonna nälkään.285
Liminkalaiset tekivät kertomuksissaan eron muihin ja viittasivat pohjalaisten
myötätuntoon. Maakunta oli tietoinen, että Liminka oli kärsinyt sanoinkuvaamattomalla tavalla. Maakunnan asukkaat myötäilivät liminkalaisia: pitäjää oli kohdannut täydellisempi tuho ja autius.286

Menneisyyden logiikka ja tulkinta
Johdatus historian ensimmäisenä
ja viimeisenä selittäjänä
Viheliäinen ajanjakso oli kestänyt luonnottoman kauan alkaen pitkänä sotana,
muuttuen vainoksi ja hävitykseksi ja päättyen onnelliseen rauhaan. Niinpä rahvas
viljeli menneisyyden kuvauksissa juuri tuollaisia väistämättömien tapahtumien jatkuvia ketjuja. Teleologinen eli eskatologinen, lineaarisesti etenevä aika antoi historialle tarkoituksen eli merkityksen.287

281 Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (8171, KA)
282 Vehmaan kihlakunnan valitus 1723, kohta 4; Laitilan pitäjän valitus 1723, kohta 1 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
283 Piikkiön ja Halikon kihlakunnan valitus 1723, kohta 1 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
284 Sääksmäen ylisen ja alisen kihlakunnan valitus 1723, kohdat 2 ja 4 (Rahvaanvalitukset, Häme, RA).
285 Kokemäen pitäjän valitus 1723, kohta 1 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
286 Limingan pitäjän valitukset 19.12.1722 ja 1.9.1726 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
287 Le Goff 1992, s. 135, 142.
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Ollakseen mielekkäitä historian kuvausten tuli kiinnittyä Jumalan kaitselmukseen. Siksi kansanomainen aika- ja historiakäsitys rakentui kuten elämäkerta, jossa
viheliäiset ja onnelliset ajanjaksot seurasivat toisiaan ja todistivat korkeamman eli
kaitsijan olemassaolosta. Kertomuksia täydennettiin puhdasoppisen luterilaisen
kirkon suosimilla metaforilla luvatun kansan koettelemuksista kuten elämäkertojakin. Saatettiinpa koettelemukset ja selviytymiset tulkita hyveellisyydeksi tai merkiksi siitä, että koettelemukset rauhallisin mielin vastaanottanut ihminen oli paitsi
israelilainen myös oikeamielinen israelilainen. Maanpaossa elänyt kokkolalainen
laivanvarustaja Daniel Ahla oli huomauttanut kurjista oloista valittaneille tovereilleen, että kärsivällisyys oli heille kaikille tarpeen. Hän oli katsonut Jumalan koettelevan heidän uskoaan ja kärsivällisyyttään.288
Johdatus historian ensimmäisenä ja viimeisenä selittäjänä yhdisti oppisäätyä –
erityisesti pappeja ja professoreja – sekä rahvasta. Tietysti juuri oppisääty hallitsi
tällaisen teologisen ja teleologisen näkökulman paremmin ja oli eritellyt rahvaalle
sen luonteen. Puhdasoppisen luterilaisen tieteen omaksuma juutalaiskristillisen
historiankirjoituksen traditio vaati sitä, että oli ensisijaisesti kuvattava Jumalan tarkoitusta ilmentäviä ja selittäviä asioita. Tieto oli tallennettava kansakunnan historialliseen muistiin, mikä lankesi luonnollisimmin papistolle. Ruotsalainen ja suomalainen uskonpuhdistuksen jälkeinen (reformatorinen) humanistinen historiankirjoitus korosti Jumalan johdatusta kirkkoisä Augustinuksen mukaisesti ja piti
erityisenä ohjenuorana sitä, että historian tuli selittää, mitkä tekijät aiheuttivat vainoja ja sotia ja miten rauha voitiin säilyttää. Historiointi ei jäänyt pelkästään
merkityksellisten tapahtumien tallentamiseksi, vaan sitä julistettiin rahvaalle erityisesti virsikirjoihin liitettyjen ’ajantieto’-osuuksien avulla.289
Ensimmäisissä vainojen kirjoituksissa Jumala olikin keskeinen.290 Laurentius
Tammelin mainitsi tästä vuoden 1717 almanakassa kuvatessaan vihollisen aiheuttamaa ja itsensä kokemaa hävitystä Varsinais-Suomessa. Hänen mukaansa syyskesällä 1713 vaikea rangaistus oli roikkunut päiden yläpuolella.291 Vastaavasti
Barthold Vhaël viittasi kirjoituksessa ’Vaikea valitusruno’ vihaan valitun kansan
ikuisena osana. Vhaëlin mukaan hävitys johtui siitä, että Herra oli väelleen vihainen ja oli suuttunut Suomenmaalle. Hän kuitenkin näki jo tuolloin, että tulevaisuuteen voitiin vaikuttaa. Niinpä hän lupasi luopua vannomisista, joutavien puhumisista, juopottelemisesta ja muista synneistä, jotta Kaarle palaisi pelastamaan
Suomea, rauha palaisi eikä verinen Venäjä vastakaan pääsisi Suomessa valtaan, Jumalan vihan vitsaksi ja pahan synnin palkaksi.292
Hirveimpinä vainoaikoina nähtiin myös merkkejä paremmasta, ja tällaiset merkit tallennettiin kansakunnan kirjalliseen muistiin. Vuosina 1715 ja 1716 vihollinen oli koetellut Pohjanmaata ja pahoinpidellyt muutamia sikäläisiä pappeja ja oli
ottanut muutamia vangeikseen. Viimeksi mainittuihin lukeutui Limingan kappalainen Mikael Lithovius, joka kuitenkin ihmisten käsityksen mukaan kesällä 1716
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Falander, En wäl Förlossad Daniel, Personalia. Katso myös Ojala 1996, s. 66, 382.
Tommila 1989, s. 18–19, 26, 32; Collingwood 1963, s. 47–48, 53–56; Gadamer 1975, s. 24–29.
Alcu ja Juuri Ruotzin walitettawaan Tilaan; Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 120).
Tammelin, Almanach På Åhret 1717.
Vhaël, Waikia Walitus-Runo.
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oli päässyt Jumalan avustamana pakoon palaten huolehtimaan vähistä kuulijoistaan, pitämään heidät Herran nuhteessa ja valvomaan sitä, että nämä pysyivät uskollisina oikealle kuninkaalleen.293 – Mitä tulee pian rauhan solmimisen jälkeen
laadittuihin ruumissaarnoihin, voi niiden katsoa nojautuvan tukevammin sallimusta korostavaan käsitykseen kuin muina aikoina kirjoitettujen tekstien. Esimerkiksi Gabriel Saloniuksen ruumissaarnan elämäkertaosassa 1730 Johannes Haartman muistutti, että Salonius oli palannut Suomeen ja etsinyt lampaansa vuonna
1722, kun Jumala oli armahtanut (meitä) suomalaisia kaivatulla rauhalla.294
Tyhjentävästi Jumalan vihan ja armon merkityksen historian selittäjänä Vetelin
kappalainen Jacob Forselius esitti 1738 seurakuntansa menneisyyttä käsittelevässä
käsikirjoituksessa. Forseliuksen näkemyksen mukaan suomalaiset Jumalan valittuna kansana olivat vaipuneet babylonialaisten piinaan ja Egyptin orjuuteen. Jumala
oli lähettänyt monet maanvaivat opettaakseen ihmisiä ja käskeäkseen heidät parannukseen. Mitä kovemmin Jumala oli ihmisiä lyönyt ja koetellut, sitä paatuneemmiksi he olivat tulleet. Tuollainen käytös oli johtanut siihen, että Jumala oli
lopulta näyttänyt uhkaustensa todenperäisyyden antaen liekkien leimahtaa roihuksi Pohjanmaalla. Vuosien ajan Herran käsi oli ollut raskaana ihmisten päällä, mutta
ihmisten välinen kateus ja vihanpito oli pakottanut vielä ankarampaan kostoon.
Lopulta venäläisen ikeen alla huokailleet ihmiset olivat muistaneet, että synneillään
he olivat ikeen päälleen hankkineet. Tuolloin he olivat alkaneet murehtia pahoja
tekojaan, kääntyivät totisina Jumalan puoleen, ja väkivalta ja vääryys talttuivat. Silloin Jumala ajatteli raskautettua kansaansa, osoitti armoaan keskellä vihaa, johdatti
kuninkaiden sydämet rauhan aatoksiin ja siunasi näiden toimet niin, että rauha
solmittiin, suomalaiset ja pohjalaiset vapautuivat Venäjän orjuudesta ja pääsivät
jälleen suureksi ilokseen Ruotsin kruunun alaisuuteen.295
Niin tarkoin Jumalan katsottiin tapahtumia ohjaavan, että Pyhää kirjaa käytettiin teoreettisena ja eettis-moraalisena viitekehyksenä, kun selitettiin vainolaisen
julmuuksia. Esimerkiksi Turun hovioikeuden varapresidentti, historiallisten asiakirjojen kokooja ja Suomen historian esitystä kaavaillut Sven Leijonmarck – syntyään uskelalainen papin poika – nojasi 1721 erään oikeudenkäynnin päätöksessä Jumalan sanaan ja raamattuun. Hän halusi perustella tapahtumat ja osoittaa niiden
yhteydet paitsi kansainvälisen oikeuden ongelmakohtiin myös pyhään kirjaan ja
Jumalan sanaan sekä kirkkoisien teksteihin. Tämä oli luontevaa, koska oikeutta
käytäessä sodan voittaja oli Venäjänmaan tsaari ja koska Jumalan viha ja kosto olivat koetteleet ja rankaisseet maata sodan muodossa.296 Samasta seikasta kirjoitti lokakuussa 1714 kuninkaalle Tukholmaan paennut Kosken ruukin vuokraaja Erik
Fingeroos ja aneli, että pakolaisten vaimot ja lapset pitäisi pelastaa epäkristilliseltä
ja tyrannimaiselta viholliselta Jumalan, luonnonlain ja rakkauden vuoksi.297
293 Turun tuomiokapituli kuninkaalle, Tukholma 7.9.1716 (Tuomiokapitulien kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Turun hiippakunta 4, RA).
294 Haartman, Tänck på mig, Gud, s. 49.
295 Forselius, Vetill, 4: 1–16 (Virrankoski 1989, s. 20–23).
296 Varapresidentti Leijonmarck Turun hovioikeudelle 1.4.1721 (Turun hovioikeuden kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille 7, KA). Katso myös Jägerskiöld 1965, s. 160–176; Jägerskiöld 1979, s.
498–503; Westerlund 1923, s. 116–118.
297 Maaherra Stiernstedt kuninkaalle, Tukholma 15.10.1714, sisältää Eric Fingeroosin muistion,
Tukholma 9.10.1714 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turun lääni 18, RA).

329

Viha

Kaitselmuksen ja koettelemusten logiikka oli esillä ensimmäisissä rahvaanomaisissa kertomuksissa, joissa lähimenneisyyden tapahtumia kuvattiin ja jotka jätettiin korkeimman esivallan käsiteltäviksi. Sodan ja vainojen ollessa vielä käynnissä kaitselmus oli suhteessa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen ja tulkkeina olivat enimmäkseen hengellisen esivallan edustajat. Pälkjärven talvikäräjillä 1703
kappalainen Pehr Wahlberg kertasi käräjärahvaan tukemana, millaista elämänmeno oli seutukunnalla kuluneina kuukausina ollut: vainolainen oli polttaen autioittanut useita pitäjiä ja oli ajanut enimmät pälkjärveläiset pakosalle. Olosuhteet vaikuttivat siksi onnettomilta, että Wahlberg arveli Jumalan ja ajan näyttävän, miten
pitäjälle lopullisesti käy. Hän toivoi kaikkien puolesta, että Jumala suojelisi armollisesti pitäjää ja koko Käkisalmen lääniä vihollisen väkivallalta, kun oman valtakunnan rahkeet eivät siihen tuntuneet riittävän. Toisaalta Wahlberg esitti, että Jumalan suojelua odotellessa kaikkinainen maallinen apu olisi tervetullutta.298 Vastaavasti kansanomaisemmassa kertomuksessa Viipurin piirityksen aikaisista hävityksistä Viipurin pitäjän asukkaat, kaksi kersanttia ja talonpojat korostivat, että
vainolaisten tuhoista voitaisiin hyvinkin toipua, mikäli saataisiin verohelpotuksia
ja Jumala kaitsisi kansaansa antaen väkensä elää jonkin aikaa rauhassa.299

Israelin kansan onnettomuus ja pelastuminen
Sodan kestäessä maailman jumalinen selitys kääntyi alati historiallisemmaksi.300
Mitä ankarammalta ulkoisen vihollisen uhka tuntui, sitä useammin omasta kansasta puhuttiin Israelina. Oireellisesti uhan kasvaessa luvatun kansan ja oikeauskoisten kristittyjen historia nostettiin todistamaan paremmasta tulevaisuudesta ja
rauhoittamaan levotonta rahvasta. Heinäkuun kymmenentenä päivänä 1713 luettavaksi tarkoitetussa rukouspäivän suomenkielisessä tekstissä luvattiin, että Jumala
pelastaa Israelinsa eli Ruotsin valtakunnan. Vaikka jostakusta näytti siltä, että Jumala oli hyljännyt omansa, saattoi sanankuulija elää rauhallisin mielin, hyvässä
turvassa ja pelkäämättä. Historia oli osoittanut, että Jumalaan turvaavaa ei ollut
hylätty. Esirukouksen voimalla kuningas ja armeija löisivät Israelin vihollisen.301
Kun pahin oli tapahtunut, porvoolaiset kirjoittivat joulukuussa 1713, että Jumala oli valitettavasti ohjannut ihmiset onnettomuuteen vainolaisen saadessa seudulla väkivallan. He kuitenkin toivoivat, että Jumala armahtaisi heidät ja palauttai-

298 Talvikäräjät Pälkjärvi 16.–19.2.1703 (gg22: 27–28, KA).
299 Talvikäräjät Viipuri 8.–10.4.1707 (jj46: 56–57, KA). Kertojina olivat kersantit Jürgen Wulfert ja
Jöns Schwindt sekä talonpojista nimeltä mainittuina Kaapro Hannunpoika, Erkki Mikonpoika
Talikko, Jyrki Jyrkinpoika Vakka, Jyrki Hannunpoika Hämäläinen, Reijo Juhonpoika, Eljas
Juhonpoika, Tuomas Antinpoika ja Lauri Laurinpoika Mulli.
300 Huomautettakoon tässä, että sodan kestäessä korkein hengellinen esivalta vaati seurakuntapapistoa tuomaan sodan voimallisemmin seurakuntalaisten elämään. Esimerkiksi piispa David
Lund kehotti hiippakuntansa papistoa siihen, että käynnissä olevien sota-aikojen takia oli
veisattava sopivia virsiä. Synonodaalimuistutus 20.1.1709§11 (Viitasaaren seurakunnan arkisto.
Tarkastuspöytäkirjat, JyMA). Vertaa esimerkiksi Ekedahl 1999; Nordin 2000, s. 178–180. Katso
myös Ihalainen 2005.
301 Juva M 1956, s. 39–40.
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si maan entiselleen.302 Pudasjärveläiset talonpojat puolestaan jättivät joulukuussa
1719 valtiopäiville kirjallisen selonteon ja muistuttivat, että Jumala oli koetellut
rahvasta kahdenkymmenen vuoden ajan sodalla ja etenkin vuosina 1715 ja 1716
vihollishyökkäyksillä.303 Israël Escholin todisti 1720 ’Valitusvirressä’ siitä, että Jumalan viha oli suomalaisten ansaitsema syntien palkkio. Suomi oli kuin poltettu
Gomorra, Sebaot oli ollut kiivas tuomari ja Pälkäneellä sekä Kyrössä oli ollut veripeltoja. Israël Escholinin mukaan suomalaiset kyllä muistaisivat tapahtumat
kauan, etsisivät surkeudessaan entisiä aikoja ja seisoisivat kuin Israel korvessa (so.
erämaassa).304 Peräti osuvasti aikaa ja sen ymmärtämistä osoitti 1719 Viipurin koulun entisen lehtorin, Matthias Martinuksen anomus, että Viipurin hiippakunta
piispanistuimineen oli ehdottomasti säilytettävä. Herra Matthiaksen mukaan elettiin viimeisiä aikoja, ja sen tähden piispalla oli paljon tehtävää taistelussa harhaoppeja vastaan ja puhdasoppisen luterilaisuuden puolustamisessa.305 Tuohon viittasi
kansakin. Esimerkiksi Temmeksen Elsilässä perillinen myi sukuoikeutensa huhtikuussa 1721, koska Jumala korkeudessa oli muistuttanut häntä (minua) ja muita
maakunnan asukkaita vihollisen julmuudella ja rangaistuksella niin, että rakennukset oli poltettu tuhkaksi, koko omaisuus oli ryövätty ja vanhemmat oli kidutettu kuoliaiksi.306
Kaitselmuksen perimmäinen selitys kuitenkin saavutti täyttymyksensä – tai oikeastaan tyhjeni kaikista odotuksista – vasta, kun rauha solmittiin, rahvas vapautui
vainolaisesta ja hylkäsi luulotellun maailmanlopun. Mynämäen talonpojat viittasivat tuohon seikkaan valituksessaan 1723, kun he kertoivat, että Jumala oli suvainnut rankaista maata sillä, että vainolainen oli saanut vallan suistaen kuninkaallisen
majesteetin uskolliset alamaiset vihollisen väkipakkoon ja orjuuteen.307
Jos mynämäkeläisten ja uusmaalaisten tulkinnassa korostettiin onnettomuutta,
eteläpohjalaisten tulkinnassa tuotiin voimakkaammin esille kaitselmus. Eteläpohjalaiset eivät kertomansa mukaan kyenneet mitenkään kuvaamaan sitä mielihyvää
ja riemua, kun heidän kuninkaansa oli Jumalan ihmeellisen sallimuksen ja neuvojen avulla palauttanut rauhan, onnellisesti vapauttanut maakunnan vihollisen sietämättömästä, pitkällisestä ja hartioita kovin painaneesta ikeestä sekä ohjannut
kansan jälleen kristilliseen, lempeään ja oikeudenmukaiseen hallintoon.308 Läntisen
Uudenmaan talonpoikien mukaan Jumala oli hyvyydessään antanut ruotsalaisen
kruunun pysyä kuninkaallisen majesteetin päässä, oli tuonut toivotun rauhan, oli
vapahtanut veriseltä sodalta ja kärsimyksistä ja oli palauttanut kristillisen hallinnon. He toivoivat myös kuninkaalle ja tämän hallinnolle menestystä Jumalassa ja
rukouksissa, jotta Jumala säästäisi ihmiset vastakin onnettomuuksilta ja pitäisi vi-

302
303
304
305
306

Porvoon valitus, joulukuu 1713 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 2, RA).
Pudasjärven rahvaanvalitus, 12.12.1719 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
Escholin, Walitus Wirsi Suomen surkeudest.
Koskenvesa 1968, s. 73–74; Koskenvesa 1978, s. 246, 249–251.
Talvikäräjät Liminka 24.2.1723 (rr55: 1029–1031, KA). Saarnastuolin merkityksestä ajattelun
ohjaajana katso esimerkiksi Reuterswärd 2001, s. 33–35.
307 Maskun ja Mynämäen kihlakunnan Maskun puolen rahvaanvalitus 1723, kohta 1 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
308 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).

331

Viha

han ruoskansa piilossa.309 Täysin tuhotun Limingan harvat talonpojat viittasivat
kaitselmukseen kertoen, että Jumalan helpotettua elämää jalolla rauhalla ja vapautettua maan vihollisen ikeestä kuka hyvänsä saattoi nähdä silmiensä edessä tuhon
armottomat jäljet.310
Rauha oli ensisijaisesti esivallan rauha,311 jota Jumalan nimissä julistettiin kirkoissa ja esivallan johtamissa väenkokouksissa kultaisena, jalona ja rakkaana rauhana. Etelä-Pohjanmaalla venäläisen esivallan käskyläisikseen pakottamat ja itseään
jumalanpalvelijoiksi kutsuneet papit ja nimismiehet kirjoittivat jo syyskuussa 1721,
että he iloitsivat rakkaasta rauhasta, jonka Herra Jumala oli monien valitusten ja
murheiden jälkeen palauttanut.312 Se seikka, että rauhan palauttamaa yhteiskunnallista järjestystä pyhitettiin järjestelmällisesti, ei voinut olla vaikuttamatta kansanomaisiin käsityksiin; se tarttui nopeasti kansaomaiseen puheenparteen. Esimerkiksi Raahen ja Saloisten piispantarkastuksessa tammikuussa 1723 rohkaistiin seurakunnan jäseniä kiittämään ja ylistämään Jumalaa heidän osakseen tulleesta armosta. Kohottamalla verisen sodan jälkeen kiihkeästi kaivattu ja haluttu rauha ansaitsemaansa pyhyyteen saisivat sikäläiset tulla toimeen, kuten aikaisemmin tapana
oli ollut, edistyä taloudenpidossaan ja elää ilman pelkoa vainolaisesta.313 Tyypillistä
silti oli, että – kuten edellisestä tapauksesta ilmenee – varhaisimmat kansanomaiset
maininnat jalosta ja hartaasti kaivatusta rauhasta sijoittuivat yhteyksiin, joissa keskusteltiin hengellisen esivallan ja kirkollisen elämän asioista.314
Lukuun ottamatta sitä, että Jumalan kaitselmuksesta kerrottiin suoraan historiallisissa kuvauksissa, valitun kansan koettelemukset mainittiin myös toisella tavalla. Varsin tavallista oli, että venäläisen miehitysvallan aikaa luonnehdittiin
ajanjaksoksi, jolloin kansa joutui elämään vihollisen ikeen alla (esimerkiksi EteläPohjanmaa ja Savonlinna 1723, Hauho 1727).315 Pohjoispohjalaiset talonpojat ylistivät – kuten eteläpohjalaiset säätytoverinsa – sydämensä riemusta palannutta rauhaa sekä vapautusta vihollisen kovasta ikeestä ja vaikeista painostuksista
semminkin, kun sota oli koetellut heitä pahemmin kuin suomalaisia veljiään.316
Näyttäytyipä nykyisyyskin tietyissä selonteoissa vielä selvästi kaitselmuksen logiikkaa korostavana jaksona – tosin jossain määrin nurinkurisesti.317 Kun kokkolalaiset

309 Raaseporin itäisen ja läntisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Uusimaa 1, RA).
310 Limingan pitäjän rahvaanvalitus, Liminka 19.12.1722, kohdat 2–3 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa
4, RA).
311 Lithovius, Applausus Fënnonum Votivus; Lithovius, Onnen-Toiwotus; Lithovius, Suomalaisten
sucucunnan.
312 Esaias Rimahl, Johan Rein, Petter Oxe, Barthold Vhaël, Henrik Hiden, Mathias Reinius, Johan
Birling, Joosef Stenbäck ja Nicolas Brochman maaherralle, Vaasa 22.9.1721 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille; Pohjanmaa 9, RA).
313 Piispantarkastus, Raahe ja Salo 23.1.1723 (Saloisten seurakunnan arkisto, tarkastuspöytäkirjat,
OMA).
314 Esimerkiksi talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 27.2.–6.3.1723 (rr55: 1104–1106, KA).
315 Savonlinnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Suomi 3, RA); Hauhon kihlakunnan
rahvaanvalitus 1727 (Rahvaanvalitukset, Häme 1, RA).
316 Pohjois-Pohjanmaan rahvaanvalitus 1723, johdanto (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
317 Pahoin hävitetyn Ahvenanmaan rahvaanvalituksessa mainittiin myös siitä, että Jumala oli
helpottanut maata rauhalla. Ahvenanmaan rahvaanvalitus 1723, kohta 7 (Rahvaanvalitukset,
Suomi 1, RA). Sanonta ’Herra helpon antoi’ kuului talonpoikaiseen kielenkäyttöön ja sillä
viitattiin useimmiten ironisesti päinvastaiseen eli kuritukseen. Vertaa Laurila 1951.
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ja kälviäläiset viittasivat kertomuksessaan Jumalan armoon ja armeliaisuuteen, he
todellisuudessa viittasivat kruunun toimenpiteiden vaatimattomuuteen ja
hitauteen. Karnevalisoiva tapa esittää tapahtumat käänteisinä sopi huonosti virallisissa yhteyksissä esitettäväksi siihen kiinteästi liittyvän ironian takia, mutta tässä
tapauksessa esivallan oli vaikea todistaa muotoillun lauseen hyökkäävän sitä vastaan. He selittivät, että talot elivät nykyisellään yksinomaan Jumalan
armeliaisuuden varassa, ja jatkoivat, että mikäli tällainen meno jatkuisi pitkään, ei
kirjelmien laatijoita kohta enää olisi.318 Tulevaisuuteen voitiin vaikuttaa, mutta ensi
sijassa rahvas mielsi tulevaisuuden säätelijäksi maallisen esivallan: tuohon
asemaanhan esivalta oli itsensä myös asettanut.
Pohjanmaan herrainpäivämiesten, Johan Nilsson Gräggin (Vöyri), Simuna Erkinpoika Oivan (Kokkola) ja Heikki Matinpoika Mankisen (Siikajoki) allekirjoittamassa ja vuosien 1726–1727 valtiopäivien aikana kuninkaalliselle majesteetille
jättämässä kirjallisessa anomuksessa koettelemusten ja kaitselmuksen logiikka oli
edelleen voimallisesti esillä – sikäli kun eriteltiin menneisyyttä. Alamaisessa anomuksessa selitettiin, että Korkein Jumala oli kuluneina vuosina aina vuodesta 1714
vuoteen 1720 koetellut maata äärimmäisillä onnettomuuksilla, vihollisen harjoittamalla julmalla murskaamisella ja polttamisella sekä sittemmin näinä viimeisinä aikoina vielä nälänhädällä.319
Vihollisen kuvaaminen kuului myös luterilaisesta puhdasoppisuudesta kumpuavaan historialliseen tulkintaan. On aivan yksiselitteistä, että Karjalaa koetelleesta ruptuurista lähtien kansanomaisessa katsannossa vihollinen oli Jumalan lähettämä vitsaus tai paholainen ja että paha projisoitiin viholliseen.320
Narvan puolustaminen ylivoimaista piirittäjää vastaan miellettiin valitun kansan voitoksi sielunvihollisesta. Käsitys heijastui propagandistisiin Narvan voitosta
laadittuihin ylistysrunoihin ja arkkiveisuihin, joista Andreas Aschelinuksen vuonna 1702 kääntämä ’Suomen iloääni’ sekä 1703 sepittämä ’Uskollinen uroon uhri’ antoivat sodan luonteesta selkeän kuvan. Veisuissa Aschelinus korosti esikuviensa tavoin me-muotoista suostutteluretoriikkaa hyväksikäyttäen, että ruotsalaiset ja suomalaiset (me) kävivät sotaa Jumalassa, antoivat selkäsaunan Jumalan ja Sebaotin
voimalla viholliselle, joka oli näyttänyt vihansa julmuuden, kiduttanut rahvasta vetämällä elävältä mieheltä nahan pois, jakamalla naisen osiksi ja tekemällä lapsille
kehdoista haudat. Tuo ilkeäksi, häijyksi ja verta janoavaksi ryssäksi, venäläiseksi,
Venäjän mieheksi sekä ilmestyskirjaa noudatellen suureksi pedoksi ja draakiksi nimetty vihollinen vertautui tsaariin, joka johdatti poikiaan julmasti oikean uskon
puolesta sotivia ruotsalaisia ja suomalaisia vastaan. Yksinkertaistetusti Aschelinuksen tekstissä ”me taistelimme” ilmestyskirjan petoa eli tsaaria vastaan.321 Aavistuksen maltillisemmin eli lyhyemmin venäläistä kuvasi I. G. H. S. (Josephus Gabrielis
Calamnius) veisussaan ’Ilolaulu ylitse sen suloisen voiton’. Siinä vainolaiset olivat
”kovan Petrin eli Oleksin pojan” kumppaneita, uskottomia, aivan armottomia

318 Kesä- ja syyskäräjät Kokkola ja Kälviä 5.9.1722 (rr54: 652–656, KA).
319 Pohjanmaan rahvaan anomus kuninkaalliselle majesteetille 1727 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa
1, RA).
320 Erikson 1994b, s. 57.
321 Aschellinus, Suomen Ilo-ääni; Aschellinus, Uscollinen Uron-uhri.
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murhamiehiä ja verikoiria, jotka nylkivät, paistoivat, viilsivät, piinasivat ja pistivät
ihmisiä sekä häpäisivät ja pilkkasivat kirkkoja. Calamniuksen tekstissä oli myös
poikkeuksellisesti groteskia huumoria, kun hän mainitsi muun muassa, että tsaarin
heikot samettihousut vapisivat.322
Sodan aikaiset ja jälkeiset historialliset kertomukset eivät muuttaneet nimeksikään viholliskuvaa: Jumalan oikeudenmukainen tuomio ja koettelemus kohdistuivat valittuihin, Juudan kansaan ja Ruotsin Israeliin – ja Daniel Jusleniuksella korostetusti Suomen Israeliin;323 vihollinen esitettiin useimmiten yksikkömuotoisesti
barbaariseksi ja tyrannimaiseksi. Vuonna 1710 sisä- ja länsisuomalaiset rukoilivat,
että rauhan päämiehenä Jeesus asettuisi tuliseksi muuriksi rakkaan isänmaan ympärille ja varjelisi kuningasta sodassa valtakunnan kauheaa vihollista vastaan. Vihollinen, joka uhkasi tuolloin tulla julmuudella päälle, hävittää maan ja turmella
kansan, vertautui eläimeen, sillä Herra voisi panna ylpeän vihollisen kuonoon renkaan ja suuhun suitset ja voisi vetää hänet häpeällisesti takaperin pois Suomesta
sitä tietä, kun oli tullutkin. Jumalalta, jonka katsottiin sodat ja verenvuodatukset
asettavan, aneltiin, että tyrannius ja väkivalta lakkaisivat.324 Uskonnollisen vakaumuksensa eli harhaoppisuutensa vuoksi Turun linnassa virunut Pietari Schäfer ei
päiväkirjassaan suoraan maininnut Pietari I:stä ilmestyskirjan pedoksi, mutta hän
nimesi tsaarin lähes yhtä vahvaksi antikristukseksi eli äpärä-Nebukadnesariksi.
Tässä Pietari Schäffer – semminkin kun hän piti itseään ja kuningasta Jumalan valitsemina miehinä, joiden tehtävänä oli saattaa pyhä kansa Baabelin sortovallasta
vapauteen – liittyi Euroopassa levinneeseen mystillis-apokalyptisesti ajattelevien
joukkoon, joka laati tutkielmia siitä, että kuningas Kaarle XII oli Baabelin kukistaja
ja messias sekä tsaari Pietari I taasen itse antikristus. Schäfferiin oli kiinnittynyt
myös tukeva joukko maailman loppuun uskovia suomalaisia.325
Ruotsalaisen näkemyksen mukaan vuonna 1713 vieras tyrannimainen ja barbaarinen herruus ja ies uhkasivat niin kunnollista pappia kuin yksinkertaista upplantilaista talonpoikaa.326 Daniel Jusleniukselle vainolainen oli erityisesti Suomea ja
suomalaisia koetteleva tyranni ja julma ruhtinas, jota helvetin syvyydestä irti päästetyt kasakat auttoivat.327 Kemiläiset Heikki Hirmu, Pekka Pajari ja Matti Oinas
kertoivat Tukholmassa 1719, että julma vihollinen oli ryöstelevän sotamahtinsa
kanssa ehtinyt hyökätä pitäjään vuoden 1714 jälkeen peräti kuusitoista kertaa.
Paitsi että hän oli tehnyt murhaavalla kädellään selvää ihmisistä, oli hän myös
rosvonnut irtaimen omaisuuden, karjan ja hevoset ja polttanut tuhkaksi yli kahdeksankymmentä taloa.328 Vastaavasti rauhan palattua piikkiöläiset ja halikkolaiset

322 Calamnius, Ilo laulu Ylitzen Sen suloisen Woiton. Katso myös Salokas 1923, s. 67–68; Virrankoski
1973, s. 741; Tarkiainen 1986, s. 217–226; Suomi 1963, s. 292–293; Suomi 1979, s. 156–157;
Kalajoki 1999, s. 23–25.
323 Esimerkiksi Idman, Folkets Roop På Norska Fiällerne, s. 2, 6, 92; Juslenius, De miseriis Fennorum.
324 Rukous näinä sodan aikoina (Gummerus 1913, s. 30–34); Wirilander 1989, s. 237–238.
325 Pietari Schäferin päiväkirja 10.9.1712, 24.9., 25.9.1712 (Ruuth (toim.) 1915, s. 116, 127–128; Piispa
(toim.) 2000, s. 176–177, 193). Katso myös Ruuth M 1915, s. 231, 236.
326 Katso Ahlström 1975, s. 151.
327 Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 116).
328 Kemin rahvaanvalitus 1719, liitteenä vuoden 1723 Pohjois-Pohjanmaan rahvaanvalituksessa
(Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
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selittivät piinansa alkaneen siitä, kun vihollinen oli tunkeutunut käsittämättömän
armeijansa kanssa elokuussa 1713 Turkuun. Tuo vihollinen oli pyyhkäissyt kylien
ylitse ja syyskuussa vetäytynyt samaa tietä Turusta Helsinkiin.329 Pälkäneläiset puolestaan muistuttivat, että vihollinen oli rakentanut parhaista taloista proomuja ja
sitten voittoa juhliessaan oli rosvonnut kirkon ja laskenut hevosensa tallomaan
niittyjä.330
Karjaalaisten laajan, toukokuussa 1725 laatiman historiallisen kertomuksen ensimmäisten vainoaikojen kuvauksesta tunnisti helposti paholaisen. Vihollinen oli
saapunut armeijoineen pitäjään elokuussa 1713. Ihmiset eivät olleet onnistuneet
piiloutumaan metsiin, koska vihollisen voima oli ollut liian suuri. Hän (vihollinen) oli etsinyt ja urkkinut kaikin mahdollisin keinoin, minne ihmiset olivat kätkeneet omaisuutensa, ja kiikkiin saamansa ihmistä hän oli kiduttanut. Ensimmäisen yöleirinsä vainolainen oli pystyttänyt Mustion ruukkiin, ottanut sieltä paljon
vankeja, kulkenut sieltä kirkolle ja pystyttänyt sinne uuden leirin. Hän oli partioinut pitäjän kaikissa nurkissa etsien piiloutuneita ihmisiä maantien molemmin
puolin sekä tuhoten ja tärvellen kaiken kohtaamansa. Helsingistä hän oli jälleen
palannut armeijoineen, kun ihmiset olivat luulleet olevansa vainolaiselta turvassa
arvellen, että hän oli mennyt lopullisesti matkoihinsa. Jouduttuaan taisteluun
erään suomalaisen joukko-osaston kanssa hän oli muuttunut käsittämättömän vihaiseksi kulmakuntaa kohtaan ja lähettänyt partioita tärvelemään ja ryöstämään
kaikki kylät ja metsät. Sittemmin hän oli lähtenyt Turkuun palaten jälleen kahden
viikon kuluttua, viipyen Karjaalla pitkään, maaten leireissään ja levittäytyen ympäri pitäjää etsiäkseen eläimiä ja muuta omaisuutta sekä pistäytyäkseen Tammisaaressa. Valtavassa raivossaan hän tuhosi Biskopnäsin kylän ja valmisti siellä lauttoja
ylittäen lautoilla järven ja tehden julmia tuhoja Lohjansaaressa, minne väki oli paennut.331
Jumala historiaa ohjaavana voimana nousi esiin 1730-luvun seurakuntahistorioissa. Niissä Jumala johti babylonialaisten ja assyrialaisten piinaamaa Egyptin
orjuuteen vaipunutta kansaa. Jumala oli lähettänyt monenlaiset vaivat opettaakseen ja käskeäkseen parannukseen sekä kurittaakseen pyyteellisesti parannuksen
tehneitä: ihmiset tapasivat unohtaa kristillisyyden ja paatua kataliksi ja kateellisiksi.
Samoissa kirjoituksissa rauha miellettiin Jumalan rauhaksi, sillä nimenomaan Jumala oli johdattanut hallitsijat rauhanaatoksiin ja oli siunannut näiden terveelliset
toimet. Sodanjälkeinen aika oli edistystä, mutta Jumala oli myös muistanut
kuritella kansaansa, jotteivät nämä kristillisyyttä unohtaisi.332

329 Piikkiö ja Halikon rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
330 Sääksmäen ylisen ja alisen kihlakunnan rahvaanvalitus 1723, kohdat 1–2, 4 (Rahvaanvalitukset,
Häme 1, RA).
331 Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 134–136).
332 Forselius, Vetill 4: 1–16, 5: 1–4 (Virrankoski 1989, s. 20–23).
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Konkreettiset selitykset yhtä kohtalonomaisia
Historiallisten tapahtumien johdonmukaisessa syysuhteiden punninnassa turvauduttiin myös muihin selityksiin ja tulkintoihin. Erityisesti vuosina 1716, 1717 ja
1718 ankara nälänhätä tulkittiin vetojuhtien ja lannan puutteesta johtuvaksi ja vihollisarmeijan ylläpidon seuraukseksi. Kalajokiset selittivät elokuussa 1722 maaherralle, että vihollisen harjoittaman painostuksen (verotuksen) sekä vetojuhtien ja
lannan puutteen takia nääntyneiden ihmisten oli täytynyt turvautua hätäravintoon.333 Eteläpohjalaiset taasen kertoivat, että syksyllä 1714 vihollisen jälleen palattua maakuntaan sato ja karja oli viety niin tyysten, että kansan oli elätettävä itsensä
petulla sekä soissa kasvavilla juurilla. Samaa ruokaa oli heidän syötävä seuraavinakin vuosina, koska vilja täytyi viedä venäläisille.334 Ulvilan ja Merikarvian talonpojat muistuttivat puolestaan, että vilja- ja karjavarkauksien sekä peltojen tuhoamisen takia enimmät olivat lähteneet kerjuulle elatusta etsimään.335 Loppilaisten,
vihtiläisten ja pusulalaisten mukaan vuoden 1713 rosvoamiset, viljasatojen menetykset, paot metsiin, edestakaisin risteilleet vainolaisjoukot, pakkotyöt ja tuhoamiset eivät voineet johtaa mihinkään muuhun kuin armottomaan nälänhätään.336
Vaikka nämä tulkinnat ohittivat Jumalan säätelemän historian ja ajan sekä kiinnittyivät selvemmin havaittavissa olevaan maailmaan, niissä heijastui kohtalonomaisuus ja vääjäämättömyys. Professori Laurentius Tammelinin edustamassa
historiankäsityksessä tapahtumat muodostivat vääjäämättömän ketjun, joka oli alkanut Inkerinmaan ja Karjalan menettämisestä ja päättynyt johdonmukaisesti
Suomen miehittämiseen. Kun venäläinen oli vallannut Narvan, hän oli ottanut haltuunsa Pähkinälinnan ja Käkisalmen läänit sekä Inkerinmaan. Hirmuisena ruttovuonna 1710 vainolainen oli ottanut Viipurin, Räävelin, Riikan, Viron ja Liivinmaan. Sen jälkeen hänellä ei ollut vaikeuksia tulla Suomeen, koska Viipurin linnoituksen jälkeen täällä ei muita kunnollisia linnoituksia ollut. Hän oli vallannut 1713
Viipurin, Uudenmaan ja Hämeen läänit ilman suurempaa taistelua.337
Yhtä vääjäämättöminä vihollisen eteneminen ja tihutyöt näyttäytyivät rahvaan
kertomuksiin perustuvassa ja Sven Leijonmarckin vuonna 1720 kynäilemässä kirjoituksessa ’Historiallinen esitys ja selitys’. Kirjoittajan mukaan sitten vuoden 1713
venäläinen oli hallinnut koko Suomea. Suomen armeija oli perääntynyt ja paennut,
kunnes oli ryhtynyt taisteluun Isossakyrössä. Siellä venäläiset, kasakat ja kalmukit
olivat saaneet yliotteen suurella ylivoimallaan pitäen asemansa ja lyöden Suomen
armeijan pakosalle. Niin oli tsaarin armeija saanut helposti hallintaansa koko Suomen Pohjanmaata myöten.338 Leijonmarckin kirjoitusta voisi hyvällä syyllä pitää
humanistisen historiankirjoituksen täydellisenä muotona: se tukeutui Hugo Grotiuksen historianfilosofisiin näkemyksiin; perustui havaintoihin, kokijoiden kuulo-
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Kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 22.8.1722 (rr54: 529–532, KA).
Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
Ulvilan ja Merikarvia pitäjien valitus 1723, kohdat 2–5 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
Kesäkäräjät Loppi 8.6.1725 (8172, KA), kesäkäräjät Vihti ja Pusula 23.6.1725 (8170, KA).
Tammelin, Almanach På Åhret 1717.
Relatio Historica et species facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7,
RA); Jägerskiöld 1964, s. 166; Jägerskiöld 1979, s. 501–503.
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puheisiin ja asiakirjatietoihin; siinä vainot sijoitettiin sallimuksen yhteyteen ja ne
miellettiin inhimillistä hyvinvointia sekä yhteiskunnallista järjestystä uhkaaviksi tekijöiksi; ja siinä kirjoittaja pyrki ymmärtämään inhimilliseen käyttäytymiseen vaikuttaneita yhteisöllisiä ja psykologisia tekijöitä.339
Liminkalaisten joulukuussa 1722 laatimassa rahvaanvalituksessa kerrottiin, että
ensin kovan kenraalimajuri Tsekinin Pohjolaan johtama venäläinen armeija oli
hyökännyt pitäjään, sitten kaikki edestakaisin lentäneet partiot olivat hävittäneet
pitäjää, ja kaiken lisäksi oli ylläpidettävä kolmen vuoden ajan Oulun ympäristöön
majoittuneita venäläisjoukkoja. Koska Liminka oli metsätöntä, aukeaa ja tasaista
seutua ja koska asumukset oli rakennettu kiinni toisiinsa, oli seurannut väistämätön. Asukkaat eivät kyenneet pelastautumaan pakenemalla metsiin ja erämaihin,
kun vihollinen oli tunnista toiseen jahdannut heitä murhaten, kiduttaen, tappaen
ja orjiksi ottaen, ja sen tähden aikaisemmin väkirikkaasta seurakunnasta oli kadonnut muutama tuhat ihmistä.340
Menneisyyden tapahtumat eivät talonpoikaisessa maailmankuvassa olisi voineet tapahtua toisin. Todellisilla tapahtumilla jossitteleminen oli mieletöntä, sen sijaan tulevaisuus näytti rahvaan katsannossa hyvinkin spekulatiiviselta.341 Toisaalta
tapahtumien vääjäämättömyys ja niiden selittäminen konkreettisesti oli vaihtoehtona yhtä turvallinen kuin menneisyyden katkerien sattumusten tulkitseminen Jumalan tahdoksi. Tällaiset selitykset eivät ajaneet rahvasta ja esivaltaa ratkaisemattomaan ristiriitaan, vaan päinvastoin voitiin perustella kansan lojaalia suhtautumista
esivaltaan.
Eteläpohjalaisessa menneisyyden tulkinnassa keskeisimmäksi käyttövoimaksi
nousivat isänmaanrakkaus ja uskollisuus kuningasta kohtaan. Eteläpohjalaiset elivät yhä hirvittävässä kurjuudessa, ”mihin syynä saattoi olla se, että vihollinen oli
havainnut tämän maakunnan rahvaan olevan kuuliaisempi oikealle kuninkaalleen
ja rakastavan tätä enemmän kuin alamaiset missään muualla valtakunnassa, minne
vihollinen vainoaseensa toi.” Tulkintaansa eteläpohjalaiset perustelivat sillä, että
maakunnasta oli luovutettu parhaaseen elonkorjuuaikaan 1710 kolmetuhatta
miestä käsittävä joukko Viipurin puolustamiseen. Tuo joukko oli pysytellyt vastarinnatta ja kuuliaisesti varsinaisen armeijan mukana jouluun 1713 saakka ja oli
onnistunut pitämään vainolaisen maakuntansa ulkopuolella. Suuresta rakkaudesta
isänmaahan ja kuuliaisuudesta korkeimmalle esivallalle rahvas ei suinkaan ollut
piilottautunut vihollisen toisen kerran hyökätessä maakuntaan helmikuussa 1714,
vaan oli antautunut taisteluun varsinaisen väen rinnalla Kyrössä. Edelleen harvaksi
käyneet eteläpohjalaiset olivat osoittaneet uskollisuutta ruotsalaista esivaltaa kohtaan, kun he olivat auttaneet maakunnassa liikkuvia ruotsalaisia sissipartioita, olivat kuljettaneet ruotsalaisten kenraalien salaisia viestejä ja olivat tappaneet useita
venäläisiä eivätkä olleet koskaan vannoneet uskollisuudenvalaa viholliselle. Tämän
havaittuaan vihollinen oli tärvellyt maakuntaa pahemmin kuin muita seutuja.342

339 Vertaa Ylikangas 1967, s. 21, 245–268.
340 Limingan pitäjän rahvaanvalitus, Liminka 19.12.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
341 Esimerkiksi kesä- ja syyskäräjät Kokkola ja Kälviä 5.9.1722, Kruunupyy 12.–13.9.1722 (rr54: 632–
656, 777–780, KA).
342 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).

337

Viha

Samalla tavalla uskollisuuden ja talonpoikaisen vastarinnan seuraukseksi katsottiin Pohjois-Pohjanmaan hävitykset. Niitä pidettiin kostona. Kansanomaista
juurta olevassa, Pohjanmaan hävitystä ruotivassa kirjoituksessa ’Historiallinen esitys ja selitys’ selitettiin, että vihollinen oli ryhtynyt Pohjois-Pohjanmaalla vuosien
1715 ja 1716 hirvittäviin hävityksiin kuultuaan maakapteeni Oxhuvudin koonneen pohjalaisia talonpoikia Siikajoelle vastarintaan ja havaittuaan myöhemmin
kemiläisten toimineen samoin. Talonpoikaisen nousun vuoksi ja siksi, etteivät
pohjalaiset olleet vannoneet uskollisuudenvaloja, tsaari oli raivostunut ja määrännyt joukon venäläisiä, kasakoita ja kalmukkeja hävittämään ja rosvoamaan Peräpohjolan.343 Calamniuskin muistutti tästä. Pohjan pojat olivat taistelleet kasakoita
vastaan Torniossa, mistä oli seurannut armoton kosto.344
On vielä yksi seikka, johon rahvas viittasi selittäessään historiallista kehitystä ja
lähihistorian vaikutusta nykyisyyteen. Tuon puolen toivat esiin ainoastaan eteläpohjalaiset, mutta ilmeisesti jokseenkin kaikkialla rahvas olisi voinut nostaa sen samoin esiin nykyisyyden selittäjäksi. Sietämättömän vainon kestettyä pitkään inhimillisen sietokyvyn rajat ylitettiin ja ihmiset alistuivat, muuttuivat apaattisiksi sekä
odottivat kurjan elämänsä päättymistä.345 Mikä tässä oli kuitenkin merkittävintä,
pohjalaiset olivat kyenneet psykologiseen itsearviointiin.346

Vainoajan asettuminen
mielekkääksi osaksi menneisyyttä
Hävitykset käänsivät katseet menneisyyteen; suhde aikaan muuttui silloin, kun
vainolainen astui ihmisten elämään, ja se muuttui silloinkin, kun vainooja kaikkosi. Ennen vihollisen tuloa ihmiset näyttävät puhuneen ja kirjoittaneen kernaammin nykyisyydestään ja tulevaisuudestaan, mutta suora kosketus vainolaiseen teki
nykyisyydestä helvetin ja tulevaisuudesta säätelemättömän. Osassa tekstejä oli voimakkaasti esillä Jumalan johdatusta korostava näkökulma, tuotettiinpa ne ennen
hävityksiä, vainojen aikana tai vihollisuuksien jälkeen. Keskeistä kuitenkin on, että
vainoaikaiset ja vainojen jälkeen kirjoitetut tekstit liimautuivat menneisyyteen; samalla kokemukset kiinnitettiin osaksi mielekästä historiallista muistia. Ensimmäisiä selviä viittauksia siitä, että vainoaallot luokiteltiin osaksi menneisyyttä, sijoittuivat luontevasti Karjalaan.347
Niitä selvemmin ajan suhteellistuminen heijastui puheissa ja kirjoituksissa, joita
laadittiin vainolaisen edetessä Suomen suuriruhtinaskunnan ylitse. Vielä kesällä
1713 kirjoitetuissa teksteissä lähimenneisyys näyttäytyi suhteessa tulevaisuuteen:
se, mitä venäläisistä ja siihenastisista vainoista kirjoitettiin, esitettiin siten, että ko-

343 Relatio Historica et Species Facti (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7,
RA).
344 Calamnius, Suru-Runot Suomalaiset, s. 12–13.
345 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
346 Vertaa Idman, Folkets Roop På Norska Fiällerne, s. 2–7.
347 Pielisjärven maamajuri Simon Affleck arveli, että suomalaisten talonpoikien ryöstö- ja kostoretket
Venäjän Karjalaan olivat vuoden 1697 nälkäkapinan jatke. Kuujo 1963, s. 212; Björn 1991, s. 547;
Kujala A 2001, s. 164.

338

Vainovuodet kerrottuna ja kuvattuna lähihistoriana

kemuksilla pyrittiin vaikuttamaan tulevaisuuden ratkaisuihin. Esimerkiksi oppisäädyn edustajista Suomen kaikkien neljän säädyn nimettömänä pysynyt edustaja
– Leijonmarck tai Johannes Gezelius nuorempi – arveli, että venäläinen orjuus uhkasi Suomea ja pian sen jälkeen Tukholmaakin. Siksi tukholmalaisten oli paremman vallan puutteessa otettava valta, tartuttava rauhanvälitysmahdollisuuksiin ja
pelastettava Suomi.348 Valtiopäiville saapuneet pohjalaiset herrainpäivämiehet viittasivat samaan seikkaan; heidän mukaansa ei ollut muuta neuvoa kuin rauha, koska isänmaata uhkasi täydellinen tuho. Sikäläisistä talonpoikien edustajaksi tuomarien määräämä, nimismiehen virkaa toimittanut komissaari Bryniel Cygnell kohosi
rauhanopposition äänitorveksi.349 Kokolailla toisin asiasta kirjoittivat varsinaissuomalaiset herrainpäivämiehet. He tosin tohtivat varovasti ehdottaa, että kuninkaallinen majesteetti edistäisi kykynsä mukaan rauhaa, ja samalla he viittasivat lähimenneisyyden tapahtumiin, jotka olivat tulleet osaksi varsinaissuomalaisten historiallista todellisuutta. He kirjoittivat huolestuneina Suomeen jääneistä tovereistaan. Pitkällinen ja vaikea sota-aika oli koetellut alamaisia jo kylliksi ja ajanut väen
ahdinkoon, mutta valitettavampaa oli, että maa oli joutunut vainolaisen käsiin.350
Muutoin sodanaikaisia kuvauksia leimasi se, että niissä ei kyetty vertaamaan
hävityksiä mihinkään. Yksinkertaisesti kyse oli siitä, että hävitys näyttäytyi ennenkokemattomana ja -kuulumattomana tapahtumana. Professori Israel Nesselius kirjoitti, että vanhoina aikoina tämä maa oli lyönyt venäläiset takaisin, mutta tunnusti
samalla, ettei se maa ollut sama kuin nykyisin eivätkä liioin venäläiset olleet samoja
kuin nyt.351 Ainoastaan Nesseliuksen kollega Laurentius Tammelin pyrki suhteuttamaan hävitykset tunnettuun menneisyyteen ja turvautui tällöin ajantietoon, josta löysi viittauksen Turkuun. Hän kirjoitti, että kun tarkasteli suomalaisten ajanlukua, havaitsi, että venäläinen oli ollut Turussa viimeksi vuonna 1318.352 Tässä lähimenneisyyttä, koettua ja havaittua historiaa verrattiin kirjoittajan elämän ulottumattomissa oleviin annaalien ja kronikoiden eli ajanluvun mukaisiin tietoihin.353
Tätä osoitti muun muassa Carl Linnaeus havainnoidessaan 1732 Turkua. Se oli hänen mielestään hyvin rakennettu ja vihollisen usein hävittämä kaupunki.354
Mitä pidempi aika miehityskaudesta oli kulunut, sitä suhteellisemmaksi ja punnitummaksi siitä muodostunut historiallinen kuva kehittyi.355 Paitsi Suomen eri
seutujen kohtaloiden keskinäinen vertailu myös paikallisemman muinaisuuden
mukaan tuominen asetti vainokauden osaksi rahvaanomaista menneisyyttä. Näin
ollen venäläisen vihan kausi alkoi hiljalleen muuttua osaksi sitä talonpoikaista entisyyttä, jota sotien kauhut, hävitykset ja onnettomuudet olivat säädelleet ja jaksottaneet ja joka oli päättänyt aikaisemman Ruotsin vallan ajan vanhoine tapoi-

348 Renvall 1962, s. 200–201.
349 Pohjois-Pohjanmaan herrainpäivämiesten muistio, Tukholma 14.12.1713 (Rahvaanvalitukset,
Pohjanmaa 4, RA). Katso myös Halila 1984, s. 203.
350 Maskun ja Mynämäen rahvaanvalitus, Tukholma 22.12.1713, kohta 1; Vehmaan ja Ala-Satakunnan rahvaanvalitus 1713 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
351 Jaakkola 1940, s. 56.
352 Tammelin, Almanach På Åhret 1717.
353 Tammelin, Almanach På Åhret 1718.
354 Linné 1993, s. 202.
355 Vertaa Idman, Folkets Roop På Norska Fiällarne, s. 8.
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neen.356 Kun rahvasta oli kuunneltu tai kun he olivat aikansa todistaneet julkisesti
menneisyydestään, Venäjän vallan aika alkoi hahmottua selväpiirteisiksi, kylät ja
pitäjät ylittäviksi ja edelleen toistettavissa oleviksi historiallisiksi kertomuksiksi,357
jotka edustivat kansanomaista historiallista totuutta ja pienproosaa, joihin kaikki
saattoivat samaistua ja jotka kertomuksina vapauttivat menneisyyden traumaattisimmista painolasteista. Täsmälleen samanlainen elementti oli varhaisimmissa ja
lukevalle yleisölle tarkoitetuissa historiallisissa kuvauksissa. Kansanomainen historia ylitti tavanomaisen muistinvaraisen tietämyksen. Kansanomaisella historialla
rahvas pyrki välittämään kuvan omasta yhteisöllisestä lähimenneisyydestä ja muinaisuudesta.358
Merikarvialaiset viittasivat oireellisesti vuonna 1727 paikalliseen muinaisuuteensa tarkastellessaan pitäjää 1710-luvulla kohdanneita hävityksiä. Kirkko oli tärvelty perustuksiaan myöten, kirkon koristeet, rahavarat, kaksi komeaa kelloa ja
messukasukat oli rosvottu, penkit, tuolit ja lattia oli poltettu. Tuhoamisen ja ryöstämisen jälkeen venäläiset olivat pitäneet kirkkoa hevostensa ja elukoidensa tallina.
Tällainen hävittäminen ja häpäiseminen oli kohdannut pyhättöä jo toistamiseen,
sillä vanhojen kertomusten mukaan tanskalaiset olivat toimineet aivan samoin
muinoin riehuessaan noilla seuduilla vihollisina.359
Kyse on siis kansanomaisesta annaalihistorian muodosta, ajallisesti tarkistetusta
yhteisökronikaatista. Vielä 1730-luvulla ja 1740-luvun alussa oikeusistuimissa käytettiin ajanmääreinä käsitteitä ”Venäjän vallan aika” ja ”vainoaika”.360 Euran talvikäräjillä 1739 eräs tapahtuma sijoitettiin ensin ”useita vuosia Venäjän vallan ajan
jälkeiseen aikaan”, mutta myöhemmin samoilla käräjillä tapahtuma tarkennettiin
vuoteen 1725.361 Merkittävintä kuitenkin on, että Venäjän vallan aika jakoi jo 1720luvulla ja tätäkin selvemmin 1730-luvulla suomalaisten käsityksen mukaan menneisyyden kolmeen jaksoon: Venäjän vallan aikaa edelsi edellinen Ruotsin vallan
aika, kuten lappeenrantalaiset asian vuonna 1732 ilmaisivat.362 Keski- ja PohjoisPohjanmaalla 1720- ja 1730-lukujen vaihteessa kansa ajoitti ja määritti menneisyyden tapahtumia suhteessa Venäjän ja vainon aikaan,363 tai – mikäli henkilökohtainen kosketuspinta vainoon puuttui – pakolaisaikaan.364 Kun etäisyys vainovuosiin
kasvoi, alettiin myös Pohjan sodan aikaiset tapahtumat mieltää osaksi vihan aikaa.
Niinpä esimerkiksi perheineen Ruotsiin 1713 paennut pormestari Carl Merthen

356 Ylä-Satakunnan ylisen ja alisen osan rahvaanvalitus 1731, kohta 5 (Rahvaanvalitukset, VarsinaisSuomi, RA).
357 Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 134–137).
358 Vertaa Suojanen 1999, s. 37.
359 Ala-Satakunnan kihlakunnan rahvaanvalitus 1727, kohta 14 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi,
RA).
360 Esimerkiksi syyskäräjät Ilmajoki 25.9.1732 (ss46: 1000–1002, KA), syyskäräjät Maalahti
13.10.1733, huudatusluettelot (ss65, KA); Åkerblom 1984, s. 462; Rinne 1903, s. 180.
361 Talvikäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 2.–7.3.1739 (mm68: 134–140, KA).
362 Toivanen 1979, s. 330. Myös kesäkäräjät Tenhola ja Kisko 18.6.1724 (8170, KA).
363 Kesä- ja syyskäräjät Liminka 20.–27.8.1729, syykäräjät Kruunupyy 6.–8.10.1729 (rr59: 1170, 1616,
KA).
364 Kesä- ja syyskäräjät Liminka 1728 (rr58: 1198, KA); talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 7.–9.1.1729,
talvikäräjät Lohtaja 14.–15.1.1729, talvikäräjät Pyhäjoki 27.–29.1.1729, talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi
4.–7.3.1729 (rr59: 55, 79, 116, 209, 528, 617, KA), talvikäräjät Pyhäjoki 3.–5.2.1730 (rr60: 193, KA).
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mainitsi kuninkaalle 1738, että hän oli vannonut porvarinvalan Turussa vuonna
1706 ”vihan aikana”.365 Toisaalta se oli varmasti suomalainen aikakausi – ruotsalaisille 1700-luvun toinen vuosikymmen oli osa ”kaksikymmenvuotista sotaa”, johon
hyväksyttiin ainoastaan merkittävät taistelut, kuten ”veriseksi tunnettu Isonkyrön
taistelu”.366
Tammikuussa 1731 Pohjanmaan läänin maaherra von Essen tarkasteli hallintoalueensa kehitystä sen lähes kymmenen vuoden ajalta, jonka hän oli maaherran virassa istunut. Kun Essen oli saapunut lääniinsä syksyllä 1721, se oli ollut suurimmaksi osaksi autiona ja raunioina eikä hänen näkemyksensä mukaan kukaan, joka
ei ollut hävityksen jälkiä omin silmin nähnyt, kyennyt niitä kuvittelemaan. Historiallisena epookkina vainoaika oli alkanut Pälkäneen ja Kyrön taisteluista, joiden
jälkeen vainolainen oli viipynyt maan pohjoisosissa kahdeksan vuoden ajan lääniä
lukemattomin tavoin hävittäen. Essenin käsityksen mukaan tästä todistivat pappien vuoden 1723 valtiopäiville laatimat luettelot taloihin ja metsiin tapetuista ja
vankeuteen viedyistä. Rauhan palattua moni talo oli tyystin tyhjillään, hevosia ja
karjaa ei ollut eivätkä naapuritkaan kyenneet kyllin toisiaan avittamaan. Lisäksi
hintataso oli ollut tuolloin kohtuuton. Siitäkin huolimatta, että ruotsalainen esivalta ei ymmärtänyt, miten Pohjanmaalla olisi pitänyt toimia, 1978 autiotilasta 1463
oli otettu viljelyyn, mutta toisaalta esivallan ymmärtämättömyys oli Essenin näkemyksen mukaan johtamassa talonpoikaisiin levottomuuksiin.367
Kun vainokausi oli muotoutunut kiinteäksi historian jaksoksi, jolla oli tiettyjä
luonteenomaisia piirteitä, voitiin sitä käyttää hyväksi nykyisyydessä – erityisesti uskonnollisten ja poliittisten tavoitteiden argumentoinneissa. Ajanjaksoon oli helppo
tarttua, sillä ihmiset elivät pitkään ”vihollisen pelossa” ja ”päälle tunkemisen vaarassa”, jonka ainoastaan Jumala saattoi armollisesti estää.368 Sodan ja vihan päättymisestä ei ehtinyt kulua kauaakaan, kun papit alkoivat ruoskia ja syytellä kansaa ja
vaativat samalla kunnioitusta esivaltaa kohtaan. Esimerkiksi Korppoossa Nicolaus
Fridelinus kehotti seurakuntalaisiaan ahkeruuteen opinkappaleiden pänttäämisessä sekä nöyryyteen vanhan rovastin edessä ja muistutti, että kristillisyyden tila oli
ollut ennen ruttoja sekä sota- ja pakolaisaikoja korkeammalla tasolla kuin kehotushetkellä paljolti rovastin ansiosta. Ainoastaan yhdeksän vanhaa kaiken kokenutta
talollista oli yhä edelleen elossa, ja nämä olivat rovastinsa tavoin kunnioituksensa
ansainneet kestettyään moninaiset koettelemukset, vaikeuden kaudet ja pitkällisen
sodan. Rovasti oli Fridelinuksen mukaan koettanut sodan aikana ja sen jälkeen
monin keinoin kertoa maalliselle esivallalle rahvaan tukalasta asemasta ja ahdistuksesta, mutta kaiken työn oli pilannut pitäjän valitsema edustaja, jonka turhien
valitusten takia pitäjä ei ollut saanut mitään. Nicolaus Fridelinus katsoi, että oikea
menettelytapa olisi ollut sellainen, että seurakuntalaiset olisivat nöyrästi rukoillen

365 Pormestari Carl Merthen kuninkaalliselle majesteetille, 18.4.1738 (Kirjelmiä kuninkaalliselle
majesteetille, Kamarikollegion kirjeet 124, RA).
366 Vapaaherrankirja kenraaliluutnantti ym. Karl Armfeltille, Tukholma 5.7.1731 (Bomansson 1859,
s. 259, 262).
367 Maaherra Essen kuninkaalle, Oulu 19.1.1731 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Pohjanmaa 10, RA).
368 Vehmaan kihlakunnan pitäjien puolesta tehty sopimus lainajyvästöjen perustamisesta, 29.7.1726
(Cederberg–Alho (toim.) 1939, s. 109); Teerijoki 1993.
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anoneet kuninkaallisen komission eli tutkijakunnan ja majesteetin apua, eivätkä
olisi ryhtyneet Jumalan säätelemän järjestyksen vastaisesti itsenäisiin ja itsepäisiin
toimiin.369 Samaten Vetelin seurakunnan historiasta kirjoittaessaan Jacob Forselius
arveli 1720- ja 1730-luvun vaikeudet, kato-, tulva- ja nälkävuodet Jumalan kurituksiksi ja kansan uppiniskaisuuden seurauksiksi, koskapa kansa unohti nopeasti
hartauden ja kiitollisuuden.370
Punnitun puheenvuoron jättivät Lappeen ja Kymenkartanon valtuutetut Matti
Halkonen ja Arvid Henriksson vuosien 1731 ja 1738 valtiopäiville. Ensin mainitussa karjalaiset valittivat yksissä tuumin siitä, että rajamaalla asuvat olivat edellisinä
aikoina saaneet tuta, millaista yleistä vahinkoa, onnettomuuksia ja kurjuutta verinen sota toi muassaan. Sikäläisistä monet eivät olleet menettäneet ainoastaan
omaisuuttaan, vaan monet olivat joutuneet luopumaan hengestään. Näissä olosuhteissa he eivät voineet vaieta siitä, että seutua oli hävitetty, surkeasti kulutettu ja
autioitettu. Selonteossa rauha kuvattiin hartaasti kaivatuksi, jaloksi ja kallisarvoiseksi, vaikka Jumala oli useamman kerran koetellut maakuntaa katovuosilla ja karjarutoilla. Jälkimmäisessä karjalaiset uudistivat puheensa ja suhteuttivat jälleen vainon onnelliseen rauhanaikaan. Väki ylisti sitä onnea, että oli saanut elää rauhassa,
koska sillä oli kyllin kokemuksia verisestä sodasta, vihollisen harjoittamasta hävittämisestä ja niitä seuranneesta kurjuudesta.371 Pohjoiskarjalaiset esittivät vielä
vuonna 1731 kiitoksen Jumalalle korkeudessa, kun oli suvainnut palauttaa kaivatun rauhan pitkällisen sodan jälkeen, ja toivoivat, että rauha jatkuisi pitkään.372
Rajamaan asukkaiden suorastaan sodanvastaisiksi luonnehdittavat purkaukset
ovat vähintään kahtaalta tarkasteltuina kiinnostavia: niitä olivat revanssisotaa
puoltavat puheet ja toisaalta historian kokemusten käyttäminen poliittisten tarkoitusperien hyödyntämisessä. Merkillepantavaa myös on, että talonpoikaissääty palasi vanhoihin kirveleviin muistoihinsa tuntiessaan, että heidän kokemuksiaan ei
kyllin arvostettu ja ymmärretty. Sodan uhan kasvaessa jälleen 1730-luvun lopulla
1710-luvun historialliseen tuntemukseen viitattiin tuon tuosta ja samalla muistutettiin kuulijoita suostutellen, etteivät kertojat enää voineet vaieta. Verinen sota yhdistyi tiiviisti sekä Suomen jättämiseen oman onnensa varaan että ennen muuta
venäläisyyteen, mihin viittasivat muun muassa piikkiöläiset ja halikkolaiset vuonna 1731. Pitkäaikaisen sodan, joka alkoi 1700 ja päättyi vasta 1721, Suomessa vuoteen 1713 asti pysytelleen omalaatuisen armeijan aiheuttama rasitus tunnettiin hyvin ja hyvin oli opittu tuntemaan myös vihollisen vaikea valta, joka oli tärvellyt
alamaiset ja jota oli jatkunut aina rauhan solmimiseen saakka.373
Vaikka Venäjän vallan ajasta oli kulunut vuosia, eivät talonpojat olleet toipuneet hävityksistä eivätkä vainolaisen iskemät haavat olleet umpeutuneet. Väkivaltainen historian jakso haittasi uuvuttavan pitkään talonpoikaista elämänmenoa ja

369 Nicolaus Fridelinuksen kehotuspuhe seurakunnalleen, n v. 1733 (Suomen historian dokumentteja
1, s. 412–414).
370 Forselius, Vetill, 4: 15–16, 5: 1–4 (Virrankoski 1989, s. 22–23).
371 Lappeen ja Kymenkartanon kihlakuntien rahvaanvalitukset vuosien 1731 ja 1738–1739
valtiopäiville (Rahvaanvalitukset, Suomi 2, RA). Valtiopäivämiehistä Paloposki 1961, s. 413, 417.
372 Pohjois-Karjalan rahvaanvalitus 1731 (Rahvaanvalitukset, Karjala, RA).
373 Piikkiön ja Halikon kihlakunnan rahvaanvalitus 1731, kohta 1 (Rahvaanvalitukset, VarsinaisSuomi, RA).
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pysyi siksi keskeisenä osana rahvaanomaista nykyisyyttä. Kaikkien vuoden 1734
valtiopäiville kokoontuneiden suomalaisten talonpoikaissäädyn edustajien yhteisesti allekirjoittamassa valituksessa muistutettiin siitä, että täkäläiset olivat yhä koko lailla puilla paljailla. Suhteuttaessaan tuolloista elämäntilannettaan vaikeita vainovuosia edeltävään aikaan viidentoista suomalaisen herrainpäivämiehen ryhmä
viittasi siihen, että vihollisen tallaamat laidunmaat ja niityt olivat olleet rauhan palattua mitättömiä eikä niitä ollut vielä saatettu sellaiseen tilaan, jossa ne olivat olleet vainokautta edeltäneenä aikana.374 Tätäkin selvemmin haava märki paikallisemmissa kuvauksissa ja selityksissä.
Edellisten joukossa savolaiset herrainpäivämiehet korostivat, että rajaseudun
rasittamat asukkaat toivoivat jalon rauhan säilymistä ja asettivat toivonsa kuninkaalliseen majesteettiin, joka löytäisi Jumalan avulla oikeat keinot rauhan ylläpitämiseksi. Kurjuudesta savolaiset eivät olleet mitenkään toipuneet.375 Porvoon ja
Hollolan kihlakuntien rahvas palasi 1738 Jumalan määräämään historiaan, korosti
sitä, että armollinen Jumala oli näinä viime vuosina siunannut seutukuntaa monin
paikoin kohtuullisin sadoin, mutta suhteuttivat menestyksen vainovuosien onnettomuuksiin. Vaikka sikäläisillä oli – Jumalalle kunniaa! – leipää syödäkseen ja viljaa
kylvettäväkseen, eivät vanhat ja monien vuosien ajan vaivanneet vihollishaavat olleet vielä parantuneet.376
Samaan viittasi vuotta myöhemmin Sotkamon kirkkoherra Lars Henrik Backman historiallisessa kuvauksessaan Kajaanin linnan valloituksesta 1716. Varsinaisesti kertomus käsitteli linnan puolustusta ja sen luhistumista, mutta kertoja päätti
kuitenkin kuvauksensa lyhyeen huomioon valloitusta seuranneista ajoista. Tuolloin kirkot tuhottiin, pitäjät hävitettiin ja asukkaita rääkättiin toisten kuollessa nälkään. Backman laajensi tarinan lopuksi vetoavasti kollektiiviseen suuntaan selittäen, että ”näin viheliäisen ja surkuteltavan ajan olemme myös monessa muussa
paikassa isänmaatamme kokeneet ja tunnemme siitä vieläkin syviä haavoja.”377
Historiallinen ja sosiaalinen muisti oli sitä parempi, mitä syvempi kokemuksen
kauhupuoli oli ollut. Ruotsalaisille kauhun historia jäikin vieraaksi. Mitä vainoajan
tapahtumiin tuli, valtakunnan historiaan hyväksyttiin vain taistelut ja käännekohdat.378

374 Suomen ja Pohjanmaa sekä Ahvenanmaan rahvaanvalitus 1734 (Rahvaanvalitukset, Suomi 2, RA).
Allekirjoittajina olivat Karl Johansson (Raaseporin kihlakunnat), Simo Mikkola ja Juho Antinpoika (Sääksmäen kihlakunnat), Matti Alhainen (Piikkiö ja Halikko), Juho Paavola (Masku ja
Mynämäki), Mikko Krouvila (Vehmaa ja Ala-Satakunta), Tuomas Näntö (Ylä-Satakunta), Mats
Matsson (Ahvenanmaa), Martti Korhonen (Suur-Savo), Matti Kokki (Pien-Savo ja Jääski), Arvid
Henriksson (Kymenkartano ja Lappee), Daniel Köping ja Juho Heikkilä (Etelä-Pohjanmaa) sekä
Joose Kääntä ja Olli Perttunen (Pohjois-Pohjanmaa). Paloposki 1961, s. 414–416.
375 Wirilander 1960, s. 32.
376 Porvoon ja Hollolan kihlakuntien rahvaanvalitus 1738 (Rahvaanvalitukset, Suomi 3, RA).
Herrainpäivämiehinä olivat Samuel Henriksson (Porvoon kihlakunta) ja Axel Bucht (Hollolan
kihlakunta). Paloposki 1961, s. 416.
377 Backman, Kajaanin linnan valloitus 1716 (Gummerus 1913, s. 128).
378 Esimerkiksi Mathesius, Beskrifning om Österbotten (1843, s. 70–72).
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kansan harmoniaan
Määrätöntä sota-ajasta kumpuavaa väkivallan aaltoa ei rauhaan palaamisen jälkeisinä vuosina esiintynyt. Näytti siltä, että sodasta ja vankeudesta kotiutetut sotilaat
oli muserrettu nöyriksi eikä väkivaltaan tottunut rahvaskaan käsiään tai kättäpitempää paljoa käytellyt.1 Harvinaisia olivat tapaukset, joissa joku juovuspäissään
ryhtyi riehumaan teräaseen kanssa. Todellisuus oli kuitenkin paljon synkempi; väkivalta jäi piiloon, mutta katkeruutta, kaunaa ja vihaa oli kaikkialla. Rahvas oli Venäjän vallan aikana hakattu alistuneeksi, joten se ei sotilaiden väkivallasta hevin
uskaltanut vaatia oikeutta, ja luultavasti tappeluista enimmät sovittiin salaa esivallan selän takana (tai sitten sovinnon hierojina ja kurittomien sotilaiden ojentajana
toimivat virkansa puolesta sotilaiden esimiehet).2
Luterilaisten ja ortodoksien välinen ristiriita pyyhkäistiin lähes näkymättömiin.
Enin osan kreikkalaiskatolisista alueista jäivät venäläisten hallintaan, eikä kaunaa
enää tunnuttu kannettavan. Ortodoksit elivät julkisesti kuten luterilaiset.3 Tässäkin kauna ja epäluulo jäivät piiloon; pysyvinä elementteinä ne tulivat julkisiksi
1730-luvun lopulla ja johtivat samanlaisiin tekoihin kuin 1700-luvun alun vuosina. Piiloon jäämistä edisti 1720-luvulla se, että luterilainen papisto maallisen esivallan ohjauksessa lievensi merkittävällä tavalla suhtautumistaan ortodokseihin
paljolti siksi, että Suomessa oli useita kreikkalaiskatolisiksi vapaaehtoisesti tai väkisin kastettuja: kreikkalaiskatoliset eivät olleet enää julmia pakanoita vaan lähinnä
opeissaan hairahtuneita; käsitys vastasi enimmäkseen sotavuosia edeltänyttä. Niitäkin, jotka kenties vielä vääräoppisia vihasivat, maallinen esivalta neuvoi maltillisuuteen, jotta kauna ei muuttuisi avoimeksi vihaksi ja vainoksi. Niinpä majesteetti
kehotti papistoa ja maallisen esivallan paikallisvirkamiehiä ymmärtämään kääntyneitä erityisesti siinä tapauksessa, kun nämä olivat ilmaisseet halunsa palata takaisin luterilaiseen yhteisöön.
Hyvän tahdon eleenä heidät päätettiin vapauttaa maallisista rangaistuksista.
Kaunattomuuteen tuli myös opastaa rahvasta.4 Tietyssä suhteessa korkeimman esi-

1 Vertaa Rakkolainen 1996, s. 19; Koskivirta 2003, s. 72.
2 Syyskäräjät Sysmä ja Hartola 10.–15.10.1726 (ee18: 218–219, KA), syyskäräjät Savitaipale ja
Suomenniemi 12.10.1726 (ii35: 820, KA), syyskäräjät Vihti ja Pusula 2.–7.10.1727 (ll36: 694–699, KA).
3 Esimerkiksi talvikäräjät Ilomantsi 30.1.1724 (gg30: 19–20, KA), talvikäräjät Liperi 10.2.1725 (gg31:
22–23, KA).
4 Kuninkaallisen majesteetin vastaus Viipurin eli Porvoon tuomiokapitulin kyselyihin, Tukholma
5.5.1722 (Valtakunnanreistratuuran kopiokirjat, KA); kuningas Fredrikin vastaus rovasti Jacob
Ritzin tiedusteluihin, Tukholma 9.2.1722 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 270–271, TMA).
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vallan käsitykset rahvaan asenteista osuivat harhaan. Oli näet niin, että rahvaan
maltti venyi pidemmäksi kuin kruunun. Elimäen vuoden 1722 kesäkäräjille nimismies Johan Hassell talutti Haapalan Kaarina Heikintyttären vaatien laillista rangaistusta ortodoksiksi kääntymisestä. Sekä Hassell että käräjäväki tiesivät, jotta
Kaarina oli kastettu väkisin. Hassellin vaatimus sivuutettiin kaikessa hiljaisuudessa,
sillä niin pian kuin syytetyn puheenvuoro oli kuultu, lautakunta anoi Kaarinan
puolesta, että hänet kirkotettaisiin rangaistusseuraamuksitta takaisin seurakuntaan.5
Kriisit, konfliktit ja levottomuudet sijaitsivat pääosin muualla ja niiden suhteet
olivat toisenlaisia. Edellisessä jaksossa osoitettiin, että Tukholmassa hallinnut korkein esivalta pyrki kiistämään ja mitätöimään rahvaan puheet hädästä; solmittu
rauha ymmärrettiin siellä kaiken entiselleen palauttaneeksi tapahtumaksi. Mitätöinti heijastui käytännössä moniaalle. Ensinnäkin veroja alettiin kiskoa entiseen
tapaan, toisekseen vihan tuhojen merkitystä vähäteltiin, kolmanneksi vaadittiin,
että talonpojille tehdyt myönnytykset pidettäisiin mahdollisimman pieninä, ja neljänneksi korkeimman (so. majesteetin nimissä esiintyneen) esivallan edustajat
kuuntelivat vain muutamia pitäjien valitsemia miehiä ja useimmiten hyvin lyhyesti. Mitä etäämmällä valtakunnan byrokratia oli kansasta, sitä vähemmän esivalta
oli kiinnostunut kansan asioista, sitä vähemmän se kansaa kuunteli ja sitä varmemmin se oli kiinnostunut kruunun kassan täyttämisestä – kassa ammotti pitkällisen sodan takia tyhjyyttään.
Tietysti korkein esivalta tunsi hädän ja kurjuuden, josta maaherrat kirjelmöivät,6 mutta se ei halunnut olla niistä tietävinään. Tämä johti paitsi rahvaan puheen
merkityksen mitätöimiseen myös rahvaan puhevallan kieltämiseen. Rahvaalta kiellettiin mahdollisuudet puida hätäänsä omassa joukossaan kokoontumisvapautta
rajoittaneilla asetuksilla. Epäluuloinen ja välistä vainoharhaisesti kaikkialla kapinointia havainnut korkein esivalta kielsi salamyhkäisinä pitämänsä kansankokoukset yhteiskuntarauhaa järkyttävinä. Toisaalta kiellettiin uskonnolliset kokoukset,
jotka uhkasivat hengellisen esivallan auktoriteettia, ja toisaalta maallisen esivallan
ehdotonta asemaa hiertäneet talonpoikaiset neuvonpidot majesteetin vastaisina.
Niinpä joukkovoimaisempi talonpoikainen puhe oli sallittua vain silloin, kun puhetta johti ja tarkkaili viranomaisen statuksella esiintyvä mies – ja tällöinkin siten,
ettei puheella vaurioitettu säädyllisen yhteiskunnan harmoniaa, joka oikeastaan oli
esivallan luoma ja ylläpitämä illuusio, sellaisena tyydytti korkeimman esivallan tarpeita ja muuttui todellisuudeksi siellä, missä kansa harvemmin kohdattiin (so. vallanpitäjien pöydissä). Yhteiskunta jakautui yhä selvemmin kahteen leiriin, kaikkivoipaan esivaltaan ja yksinkertaiseen kansaan. Vaikka Jumalan luoman sääty-yhteiskunnan perusperiaatteita ei olisikaan hyväksynyt, oli silti alistuttava: yhteiskunta ja sen toimintatavat perustuivat säätyjärjestelmälle. Erottautumisessa ja eristäytymisessä kuljettiin niin pitkälle, että voisi puhua säätyristiriidasta tai -kapinasta,
jossa peruselementteinä olivat veroistaan ja nöyristelemisen vaatimuksesta katkera
rahvas ja toisaalla valtaapitävä eliitti, joka hallitsi järjestystä ylläpitäviä instituutioi-

5 Kesäkäräjät Elimäki 16.–17.6.1722 (ii30: 108–109, KA).
6 Esimerkiksi Karonen 2005.
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ta ja joka tulkitsi kapinoinniksi peräti mitättömät vastalauseet ja näki vaarallisia levottomuuksia sielläkin, missä niitä ei ollut.
Rauhan kannalle palanneella Ruotsin valtakunnalla oli Suomessa kaksi keskeistä tavoitetta, joiden toteuttamisessa kruunu halusi pitää kiirettä ja jotka koskettivat
lähinnä talonpoikaistoa. Ensimmäisenä tavoitteena oli turvallisuuden luominen eli
rajamaaksi muodostuneen Suomen sotilaallisen järjestyksen saattaminen vahvalle
perustalle. Toinen ja paljolti edellistä tukeva tavoite kohdistui verotukseen. Kruunun oli saatava omansa mahdollisimman nopeasti ja suurena.
Näiden puolien yhdistäminen edellytti kansan alistamista harmoniaan. Tässä
keskeisimpiä välineitä oli uskollisuuden lujittaminen valtakuntaan ja hallitsijaan ja
samalla tietysti velvoittaminen lojaalisuuteen. Siksi uskollisuusvalojen antamista
alettiin 1720-luvun lopulla kiirehtiä. Samoihin aikoihin, kun alimmat kruununvirkojen haltijat, jahti- ja siltavoudit vannoivat uskollisuus- ja virkavalojaan,7 ryhtyi
esivalta vaatimaan uskollisuusvaloja rahvaaltakin.
Luontevimmin valojen ottaminen onnistui käräjien – mahdollisesti käräjäjumalanpalvelusten – yhteydessä, koska molempien esivaltojen läsnäolo ja auktoriteetti pyhittivät tilaisuuden ja koska paikalle ilmaantui kaikkien säätyjen ja kulmakuntien edustajia. Varsinaista juhlallista rituaalia johti kunniatehtävänään aatelisupseeri, jonka katsottiin parhaiten ymmärtävän, mitä ”uskollisuus kuningasta ja
isänmaata” (isäin- eli esi-isien maata) kohtaan tarkoitti. Aktin johtaja kehotti ensin
kiittämään Jumalaa, joka oli vapauttanut maan vieraasta vallasta ja palauttanut samalla ”armollisen ja kristillisen esivallan”, joka kohteli ”kaikkia suopeasti ja lempeästi” sekä suojeli ”kaikelta pakkovallalta”. Sitten aktin johtaja käski pohtimaan
hartaasti uskollisuusvalan merkitystä. Sisällön hän selitti ja lopuksi vannottiin vala.
Valan vannojat kohottivat toisen kätensä ylös ja lupasivat puolustaa nöyrästi ja
kuuliaisesti kuningasta ja isänmaata omaisuudellaan ja verellään. Viimeksi mainittu tietysti piti sisällään tärkeimmän – ehdottoman alistumisen esivallalle omaisuudella ja verellä – ja siksi esivalta järjesti kaikille mahdollisuuden osallistua vannojaisiin: useissa pitäjissä akti järjestettiin kaksi–kolme kertaa ja varmuuden vuoksi
kahdella kielellä.8
Tätä ennen kotiseuduilleen palanneet kuningas- ja isänmaauskolliset säätyläiset
ja viranomaiset olivat aloittaneet siitä, mihin olivat paetessaan jääneet välittämättä
siitä, missä tilassa maa makasi. Vanha Ruotsin vallan ajan eliitti otti paikkansa heti,
kun ehti. Kuvaavasti Pielisjärvellä majuri Simon Affleckin ja sikäläisen papiston välistä riitaa jatkettiin juuri siitä, mihin sen käsittelyssä oli vuoden 1712 käräjillä
päästy. Ruotsin kruunun uskollisena upseerina Affleck haastoi oikeuteen pastori
Jöran Walliuksen ja esitti useita syytteitä, joilla hän kyseenalaisti Walliuksen viranhoidon ja isänmaauskollisuuden. Affleckin mukaan Wallius oli syyllistynyt virkavirheisiin, oli vihkinyt edesmenneen rovasti Herkepaeuksen syksyllä 1710 ennen
leskimiehelle sopivaa aikaa, oli tuominnut naisen salavuoteudesta venäläisen kanssa, vaikka Walliuksen oma poika oli äpärän oikea isä, oli päästänyt tappajia ehtool-

7 Esimerkiksi talvikäräjät Kirkkonummi 21.–24.2.1726 (ll35, KA).
8 Esimerkiksi kesäkäräjät Tenhola ja Kisko 3.–5.5.1726, kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 9.–13.5.1726,
kesäkäräjät Loppi 8.–9.6.1726, kesäkäräjät Vihti ja Pusula 10.–13.6.1726 (ll35: 170–171, 206, 307–
308, 311–312, KA).
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liselle, oli yllyttänyt rahvasta Affleckia ja Affleckin hovia vastaan, oli venäläisten nimittämä kirkkoherra ja oli käskenyt seurakuntalaistensa alistua venäläisten valtaan
ennen Käkisalmen linnoituksen antautumista. Niinpä Affleck katsoi, ettei Wallius
voinut liiemmin kehuskella Ruotsia kohtaan osoittamallaan lojaalisuudella.9 Ristiriita vanhan eliitin ja rahvaan välillä olikin Pielisjärvellä silmiinpistävä. Täällä puhuttiin
jo talvella 1723 vanhasta Ruotsin ajasta, jota juuri Affleckin kaltaiset viranomaiset
edustivat.10 Samaa käsitettä käytettiin muualla Suomessa ja paljolti silloin, kun rahvas katsoi, että sitä paimennettiin liian nopeasti perinteiseen yhteiskuntajärjestykseen
tai jopa perinteistä ankarampaan yhteiskuntarauhaan ja verovelvollisuuteen:11 rahvas
käytti käsitettä ’vanha Ruotsin vallan aika’ sekä myönteisessä (talonpoikaiset vapaudet, ei-venäläisyys) että kielteisessä merkityksessä (kiristyvä pakkovalta).

Ryssäviha, venäläisten pelko
ja Venäjän uhka poliittisina aseina
Suomalaiset olivat eläneet venäläisten pakkovallassa vuosikausia eikä Ruotsin esivalta heitä vapauttanut Venäjän vallasta myöhemminkään. Molemmat esivallat
käyttivät hyväkseen Venäjän vallan aikaa kaikilla yhteiskuntaelämän osa-alueilla.
Sen varjolla syyllistettiin rahvasta sekä vaadittiin moraalin kohentamista, sen suojissa tiukennettiin verotusta ja sen avulla vastahakoisimmat pakotettiin ruotujakoiseen armeijaan. Venäjän valta vainoineen olikin kaikin puolin käyttökelpoinen
propagandaväline.12
Suomalaisten katsannossa venäläiset olivat samanaikaisesti vastenmielisiä, vaarallisia ja pelottavia.13 Kuvaavasti sota- ja miehitysvallan ajan jälkeensä jättämä
trauma purkautui vuonna 1726 pakokauhuna, kun liikkui huhuja, että venäläiset
olivat aikeissa jälleen hyökätä Suomeen. Sitä pahempi oli pakokauhu, mitä tuntuvammin miehitysajan kiroista oli kärsitty. Säikähtäneitä, vauhkoontuneita ja pakohankkeita suunnittelevia suomalaisia esivallan oli tyynnyteltävä kuninkaan käskystä.14
Kostaminen ja vihan kohdistaminen venäläisiin oli mahdotonta, koska venäläiset olivat poistuneet maasta ja suurin osa maahan jääneistä olivat venäläisten makasiinien aseistautuneita sotilaita. Kostonvimmaa osoitti silti se, miten kaupunkien
ulkopuolelle uskaltautuneet venäläiset kauppiaat olivat oivallinen kohde katkerille
talonpojille. Talvella 1722 siuntiolaiset Johanssonin rusthollariveljekset perivät menetyksiään venäläiskauppiaalta. He murhasivat miehen.15

9
10
11
12

Kesäkäräjät Pielisjärvi 28.5.1722 (gg28: 19–26, KA).
Talvikäräjät Pielisjärvi 14.2.1723 (gg29: 40–42, KA).
Esimerkiksi kesäkäräjät Tenhola ja Kisko 18.6.1724 (8170, KA).
Esimerkiksi Venäjän vallan ajasta peräisin olevaa moraalin rappiota käytettiin paljon esivallan
retoriikassa. Toisinaan puhuttiin siitä, että miehityskaudella suomalaiset olivat oppineet hurjiksi
viinankäyttäjiksi. Katso Tuominen 1928, s. 12; Alanen AJ 1948, s. 188–189; Alanen AJ 1949, s. 409;
Glover 2003, s. 189–198.
13 Esimerkiksi kesäkäräjät Lieto ja Maaria 27.–28.6.1722 (kk34: 207–209, KA).
14 Friesenheim kuninkaalle, Hamina 4.6.1726 (Savon ja Kymenkartanon läänin maaherrojen kirjeet
1); Wirilander 1960, s. 31.
15 Ylimääräiset käräjät Siuntio 23.7.1722 (ll30: 1114, 1432, KA).
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Ensi alkuun vaikutti myös siltä, että Venäjän armeijasta Suomeen loikanneet
(so. ryssät) saivat armon, mutta kuta kauemmin kesti, sitä hankalammaksi oleminen kävi. Läntisellä Uudellamaalla korpraali Gustaf Lundbergin henkilöllisyyden
ominut entinen ryssänrenki Vasili Johansson sopi kiistansa Lundbergin kanssa,
avioitui suomalaisnaisen kanssa ja viljeli suurempaa talonpoikaistilaa; mutta kaikki
muuttui. Muutosta enteili se, että Vasilia ei juuri koskaan kutsuttu ortodoksikastetta edeltäneellä nimellään ja niinpä hän otti jälleen uuden nimen. Sekään ei auttanut, ja Vasili – nyttemmin Johan Fredrikssonina – kokosi omaisuutensa ja muutti
Venäjänmaalle Tallinnaan kaupparengiksi.16
Selvimmin vastenmielisyys heijastui ihmisten puheisiin. Venäläisyys löi leimansa kansan nurjiin sanontoihin ryssittelynä. Haukkumasanana ’ryssä’ kuului jokseenkin samaan kategoriaan kuin kelmi ja hunsvotti, joilla ei herjattu mutta joilla
solvattiin ja loukattiin syvästi; alkuun se viittasi tsaarin alamaisiin, pahoihin ja
brutaaleihin venäläisiin, mutta palautui myöhemmin myös ortodokseihin. Lappeen puolessa 1723 muuan talollinen haukkui sotamiestä samalla kerralla varkaaksi, kruununvarkaaksi, kelmiksi, hunsvotiksi ja kaiken lisäksi ryssien ryssäksi.17
Viipuriin kauppiaaksi jäänyttä Boismania vehkalahtelaiset ja virolahtelaiset kutsuivat halveksivasti venäläisten vasalliksi.18 Vaikka luterilaisten ja kreikkalaiskatolisten
välit eivät enää olleet yhtä tulehtuneet kuin vuosisadan alussa, keskinäinen kauna
ja epäluuloisuus kiristyivät vihaksi uhan kasvaessa. Lappeenrannassa 1739 sattunut
sanaharkka osoitti selvästi sen, miten lähellä avointa vihamielisyyttä eriuskoiset yhteisöt elivät. Siellä porvari Örnbergin vaimo haukkui porvari Ivan Vasilioffin vaimoa, Anna Margareta Biesmania paitsi kanaljaksi myös ryssänhuoraksi.19
Esivallat tarttuivat syvälle juurtuneisiin pelkoon ja vastenmielisyyteen ja suorastaan vaalivat niitä. Hengellinen esivalta vaati kuria Jumalan nimissä, sillä ainoastaan Herra varjeli silloisia eläjiä ja tulevia sukupolvia sellaisilta (so. epäkristillisiltä ja julmilta venäläis)vierailta.20 Raahen ja Saloisten piispantarkastuksessa
tammikuussa 1723 rohkaistiin seurakuntien jäseniä kiittämään ja ylistämään Jumalaa suomalaisten osaksi tulleesta armosta, että verinen sota oli lakannut ja hartaasti kaivattu rauha oli astunut sen sijaan. Mutta kiittämisellä ja ylistämisellä oli
myös toinen tehtävä. Niiden avulla rauha kohoaisi esteettä pyhyyteensä ja väki saisi
elää vihollispelotta.21 Porvoon synodaalikokouksessa 1727 päätettiin, että vastaisen
varalta pappien tulisi seurakunnissaan teroittaa rahvaalle ruoka- ja päivärukousten
merkitystä: Jumalalta on aina tilaisuuden tullen pyydettävä suojelua kuninkaalle ja
isänmaalle.22 Maallinen esivalta tukeutuikin venäläisten uhkaan monissa ehdotuksissa ja päätöksissä. Vehmaan kihlakunnan lainajyvästösopimusta laadittaessa rahvaanmiehet saatiin ajatuksen tukijoiksi, kun tähdennettiin sitä, että koko maka-

16 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 21§.–28.6.1723 (ll31: 847–848, KA), talvikäräjät Pohja ja Karjalohja
6.–10.3.1727 (ll36: 320, KA).
17 Talvikäräjät Lappee, Joutseno ja Taipalsaari 29.1.–1.2.1724 (ii33: 27, KA).
18 Syyskäräjät Vehkalahti, Kymi ja Virolahti 24.10.1723 (ii32: 578–579, KA).
19 Raastuvanoikeus Lappeenranta 11.9.1739 (y9.1739: 40–43, KA).
20 Israel Reiniuksen kertomus (Seppälä 1917, s. 287–288).
21 Piispantarkastus, Raahe ja Saloinen 23.1.1723 (Saloisten tarkastuspöytäkirjat 1668–1758: 17,
OMA).
22 Porvoon synodaalikokouksen 15.–17.1.1727 päätökset (Viitasaaren seurakunnan arkisto).
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siinin perustamisessa keskeistä on ”vihollisen pelko sekä päälle tulemisen ja sisään
lankeamisen vaara, jotka ainoastaan Jumala voi estää”.23
Hengellisen esivallan puheenparressa paha venäläisyys oli voimakkaasti läsnä –
voimakkaammin kuin maallisen esivallan julistuksissa. Papisto ryhtyi 1730-luvulla
käyttämään hyväksi vihan aikaa propagoidessaan esivallan auktoriteetin ja siten
kristillisen tilan puolesta. Kun Korppoossa Nicolaus Fridelinus kehotti 1730-luvun
alussa seurakuntalaisia yhtä lailla ahkeruuteen opinkappaleiden pänttäämisessä
kuin nöyryyteen vanhan rovastin edessä, hän muistutti siitä, että pitäjän kristillisyyden tila oli ennen ruttoa sekä sota- ja pakolaisaikaa korkeammalla tasolla kuin
kehotuspuheen aikana – paljolti juuri rovastin työn ansiosta. Rutto, sota ja pakolaisuus verottivat Korppoon väestöä merkittävästi, joten vain yhdeksän talollista
vanhoista kaiken kokeneista miehistä oli elossa. Nämä olivat kunniansa ja kiitoksensa ansainneet semminkin, kun he olivat kestäneet moninaisia koettelemuksia,
vaikeita kausia ja pitkällisen sodan – samaten rovasti, jolle seurakuntalaisten tuli
osoittaa kunnioitusta.24
Fridelinuksen aikoihin vainovuosien asemaan yhteiskunnallisena ilmiönä otti
kantaa Vetelin kappalainen Jacob Forselius. Forseliuksen maailmaa leimasi voimakas luterilaisen puhdasoppisuuden opettava, pappien merkitystä, Ruotsissa maanpaossa eläneiden viheliäisyyttä ja Jumalan kaitsevaa vihaa korostava sävy. Forselius
näet syytti katastrofista vanhakantaisesti sydämeltään paatunutta ja ylenkatseista
rahvasta. Kiinnostavasti hän kiinnitti huomiota myös rahvaan vainonaikaiseen
siveettömyyteen. Hänen mukaansa ei ollut syytä salailla sitä, että keskinäiseen vihaan, pahaan tahtoon ja naapureiden kätköjen paljastamiseen syyllistyneet ihmiset
olivat aiheuttaneet ankarampia jumalisia vitsauksia (murhat, rosvous, nälkä). Jumalan armossa ja rahvaan piittaamattomuudesta huolimatta Suomen ja Pohjanmaan asukkaat vapautuivat Venäjän orjuudesta ja pääsivät kaikkien iloksi jälleen
Ruotsin kruunun alaisuuteen. Vetelin seurakunnassa ihmiset saattoivat rauhan tultua tietoon heti ryhtyä nauttimaan sen hedelmistä varsinkin, kun vihollisen poistuttua maasta hyvät ystävät (so. pakolaispapit ja -viranomaiset), jotka olivat olleet
kauan poissa, palasivat kuin muuttolinnut.25
Armeijaa pidettiin Jumalan tahdon välikappaleena, joten maallinen esivalta
käytti rahvaaseen syvälle juurtunut ryssänpelkoa poliittisena aseenaan ja propagandavälineenään. Taivutellessaan uppiniskaisia rahvaanmiehiä – etenkin pohjalaisia – ruotujakoisen armeijan kannalle esivalta korosti venäläisten uhkaa ja todisteli
uhan todellisuutta rauhan ajan konflikteilla, joihin se ei aikaisemmin ollut pahemmin kiinnittänyt huomiota. Retorisena keinona vetoaminen ryssänpelkoon oli
käyttökelpoinen. Tätä osoitti muuan muassa se, että Kajaanin läänin vuoden 1731
rahvaanvalitukseen liitettiin asiakirja, jossa sotakollegio lähestyi kuninkaallista majesteettia. Tiedonannossa kerrottiin, että rajan takaa saapuneet pienet murha- ja
rosvojoukkiot tapasivat edelleen ahdistella kiireisimpään peltotyö- ja sadonkorjuu-

23 Vehmaan kihlakunnan pitäjien puolesta tehty sopimus lainajyvästöjen perustamisesta, 29.7.1726
(Cederberg–Alho (toim.) 1939, s. 109).
24 Nicolaus Fridelinuksen kehotuspuhe seurakunnalleen, Korppoo n. v. 1733 (Juva–Niitemaa–
Tommila (toim.) 1968, s. 412–414).
25 Forselius, Vetil, 4: 11–3, 7–13, 15–16, 5: 1–4 (Virrankoski 1989, s. 20–23).
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aikaan rajan tuntumassa asuvia. Näiden joukkioiden takia ihmiset joutuivat pakenemaan metsiin, kuten olivat tottuneet tekemään vainovuosina. Varma todiste tällaisesta toiminnasta oli erääseen taloon 1728 tehty ryöstöretki, jonka jäljiltä talosta
oli löydetty lojumassa kolme ruumista.26

Kruunun rasitukset
Vihatut verot ja rauhan kapinat
Talonpojat elivät itsekkäästi pienessä esivallattomassa maailmassa, jossa yhteinen
etu rajoittui kylä- ja pitäjäyhteisöön ja jossa yhteinen hyvä tarkoitti useimmiten
ironisesti verokuorman kasvamista eli verottajan pohjatonta kirstua.27 Talonpojat
olivat maksaneet vastenmielisesti edellisen Ruotsin ajan kruunuveroja ja erityisesti
sota-ajan ylimääräisiä veroja, tyytymättöminä he olivat suorittaneet veroja venäläisille ja vähintään yhtä penseästi he suhtautuivat uuden Ruotsin ajan veroihin.
Venäjän vallan ajan verot miellettiin ryssänpakoksi, joten käyttämättömät veroerät voitiin periä takaisin. Vuonna 1721 venäläisille kerättyjä viljaveroja oli jäänyt
kruunun aittoihin. Niitä ei tietenkään palautettu talonpojille, vaan esivalta muutti
ne Ruotsin veroiksi. Tällainen menettely ei sinällään esivallasta tuntunut väärältä;
samapa tuo, kuka armeijan muonaveron söi, kunhan se ei ollut talonpoika. Talonpojat eivät ajatusta nielleet heti eivätkä myöhemminkään 1720-luvulla.28
He pitivät venäläisiltä käyttämättä jääneitä viljoja ominaan. Kun Ruotsin ja Venäjän välinen rauha oli solmittu, Luumäellä viitisenkymmentä nälkiintynyttä rahvaanmiestä kokoontui syksyllä 1721 neuvonpitoon ja lähetti kaksi edustajaansa nimismies Augustus Augustusson Hoffmanin luokse vaatimaan kruununaitan avainta. Koska nimismies ei avainta luovuttanut, talonpojat tulivat joukolla, rikkoivat
aitanoven ja veivät sieltä muonaverona kerätyt rukiit, kaikkiaan 36 tynnyriä.29 Toisen muonaveroerän, 90 tynnyriä viljaa ja 17 tynnyriä ryynejä nimismies Augustus
Hoffman sijoitti kolmeen kohteeseen: erään talonpojan aittaan varastoitiin noin 20
tynnyriä viljaa ja kolme tynnyriä ryynejä ja muut muonaverot nimismiehen omiin
aittoihin Haimilassa ja Rautalassa. Talonpojat kävivät marraskuussa murtautumassa aittoihin ja jakoivat viljat ja ryynit keskenään.30
Samoin kävi Valkealassa kerätylle 336 ruis- ja 18 ohrakapalle, jotka Viipurin
Karjalan provinsiaalikomissaari Jonas Dykander talletti ennen rauhan tuloa Matti
Kupiaisen aittaan. Loppuvuodesta isännät marssivat Kupiaiselle, rikkoivat aitanoven ja veivät viljan eivätkä suostuneet viljaerää käräjille perimään tulleelle Dykan-

26 Sotakollegio kuninkaalliselle majesteetille, Tukholma 23.6.1731; Kajaanin läänin valtiopäivävalitus
1731§10 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
27 Esimerkiksi talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 2.–6.3.1725 (ll34: 400–402, KA).
28 Vuoden 1721 sekavista veroista ja verorästeistä itäsuomalaiset talonpojat kiistelivät ja nurisivat
koko 1720-luvun ajan. Savon ja Karjalan rahvaanvalitukset (Rahvaanvalitukset, Suomi 3, RA).
29 Talvikäräjät Luumäki 28.1.1722 (ii30: 1–2, KA).
30 Kesäkäräjät Luumäki ja Valkeala 27.–31.5.1723 (ii32: 97–99, KA).
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derille mitään hyvittämään. He ilmoittivat, että veroa ei maksettu vapaaehtoisesti,
että se oli ulosotettu väkisin ja että he aikoivat hakea itselleen oikeutta maaherralta.31
Palautetun Ruotsin vallan ensimmäiset kuukaudet ja vuodet olivat äärimmäisen räjähdysalttiita. Rahvaanmiehiä kaiversi ennen muuta se, että verotus oli ankaraa; yleisesti pelättiin, että piti maksaa samalta ajalta veroja kahdelle kruunulle.
Siellä täällä esiintyi levottomuuksia ja suoranaista kiihotusta kapinointiin. Elimäellä elokuussa 1722 talollinen Kasperi Simonpoika ilmoitti Rausilan kyläläisten
puolesta mielipiteensä kruunuveroista kruununvouti Johan Kyreenille. Hänen mukaansa ”kylästä ei veroja vietäisi niin pitkään kuin hänessä oli yksikin lämmin veritippa”. Koska veroja tultiin vastarinnasta huolimatta hakemaan toukokuussa 1723,
Kasperi uudisti sanansa sikäläiselle lautamiehelle.32 Taipalsaaressa kapinan esitaistelijaksi astui Kurenniemen talollisseppä Juho Simonpoika, joka syksyllä 1722 paitsi haukkui henkikirjoituksessa nimismies Gabriel Paulinia räkänenäksi myös esti
postimestari (entinen ryssänkomissaari) Daniel Lindrothin käskyläisiä soutamasta
kruununviljoja Lappeenrantaan sekä kieltäytyi kuljettamasta kaupunkiin kruununhalkoja ja -heiniä ja kaiken lisäksi hän kiihotti rahvaanmiehiä siihen, etteivät
nämäkään verojaan suorittaisi.33
Päästyään venäläisistä talonpojat eivät innostuneet kruunun vaatimista töistäkään. Vallanpitäjän muutoskin tuntui olemattomalta, kun venäläisen sijasta Ruotsin kruunun viranomaiset vaativat töihin. Yleisten töiden laistaminen oli talonpoikaisen arkisen vastarinnan perinteinen ja yleisin muoto, mutta nyt siihen kytkettiin myös selittelevä katkeruus. Milloin käräjillä rahvaanmiehiä vaadittiin ojennukseen, nämä selittelivät laiminlyöntejään sopivilla tavoilla: hollikyyteihin ja kruununajoihin ei voitu lähteä, koska ei ollut hevosia tai koska talo oli verontarkastuksessa todettu veronmaksukyvyttömäksi. Jälkimmäinen ei kruunun mielestä kyytitöihin lähtöä estänyt ja edellinen korkeintaan hidasti: hevosettoman sopi tulla härän kanssa. Samaa tapaahan sovelsi venäläinenkin esivalta. Seurauksena oli, että
vastenmielisyys laajeni myös yleisiin töihin, kuten teiden ja siltojen rakentamisiin,
joita alettiin pitää pakkotöinä.34

Vihan jäljet talonpoikien kartanoilla
Verot osuivat konkreettisesti talonpoikien elämään, vaan niin olivat sattuneet menetyksetkin. Kapinointi kohdistui ennen muuta kruununsuorituksiin: talonpoika
vihasi kruununveroja ja -töitä, mutta veroihin ja töihin liittyi monta katkeruutta
kasvattanutta puolta. Kruunun toimenpiteet Suomen suunnalla olivat kaikkea
muuta kuin inhimillisiä. Viranomaisten selonteot ja rahvaan hätähuudot jäivät

31
32
33
34

Syyskäräjät Valkeala 9.–10.10.1722 (ii30: 173–174, KA).
Kesäkäräjät Elimäki 13.–17.5.1723 (ii32: 20–25, KA).
Talvikäräjät Taipalsaari ja Lemi 7.–9.2.1723 (ii31: 57–58, KA).
Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 28.5.1722, kesäkäräjät Inkoo 4.–7.6.1722 (ll30: 821–825, 996–997,
KA), talvikäräjät Luumäki 28.1.1722, talvikäräjät Taipalsaari ja Lemi 9.3.1722, kesäkäräjät
Savitaipale, Mäntyharju ja Valkeala 11.–14.6.1722 (ii30: 1–2, 11–12, 98–99, KA), kesäkäräjät
Valkeala 21.–26.5.1723 (ii32: 73–75, KA).
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huomiotta, ne tuomittiin valehteluksi ja vääristelyksi tai ne johtivat nimellisiin ratkaisuihin. Sodan päätyttyä ja Suomen siirryttyä jälleen Ruotsin valtaan kuninkaallisen majesteetin ja koko ruotsalaisen virkamiehistön päämääränä oli saattaa Suomi hinnalla millä hyvänsä nopeasti täyttä veroa maksavaksi. Siitä, olivatko talonpojat veronmaksukykyisiä, ei juuri piitattu. Kuvaavaa on, että pyhäjokiset talonpojat
joutuivat heti 1720-luvun alussa muistuttamaan kruunua alituiseen siitä, että kamarikollegiossa oli vähät välitetty heille myönnetyistä verohelpotuksista. Erityisesti
ne talonpojat kärsivät, joiden niskoille sotamiehenpito oli sälytetty, koska he olivat
jo muutenkin puilla paljailla.35
Venäjän vallan aika tuhosi Suomen talouden lähes juurineen. Suuri osa asuinja muista rakennuksista oli poltettu hyökkäyksissä, veropartioiden iskuissa ja majoituksissa. Talonpojat olivat kyenneet korjaamaan vahinkoja ylen vähän: pihapiiriin oli pystytetty ainoastaan muutamia arvottomia ja heikkotekoisia tilapäisrakennuksia. Pellot oli tallottu, poltettu ja köyhtyneet ravinteista, koska lantakarjaa
oli verotettu ankarasti ja koska karjarutto oli tappanut eläimiä tuhansittain. 1640luvulta 1710-luvulle suomalainen talonpoika oli karjavarallisuudeltaan vaurastunut, mutta menetti sitten tuon omaisuutensa. Uudellamaalla tavallisella talonpojalla oli vuoden 1710 vaiheilla kaksi hevosta, neljä härkää, 10–15 lehmää, kymmenen nautaa ja saman verran vasikoita, sikoja, mahdollisesti vuohia ja 20–30-päinen
lammaskatras. Venäjän vallan aika kavensi karjan lähes olemattomiin, sillä rauhan
palatessa talonpoika oli onnellinen, mikäli hänellä oli hevonen tai härkä, pari lehmää ja muutama nauta.36
Kuten Uudellamaalla myös Paimiossa keskivertotalonpojalla oli ollut Venäjän
aikaa 10–15 lehmää paitsi nuoria nautoja ja vasikoita. Rauhan tultua hänellä oli
enää kaksi–kolme lehmää eli – kuten sikäläiset todistivat – kolmannes tai neljännes
sotarosvousta, ryssänveroja ja karjaruttoja edeltäneestä. Mikä teki asiasta kahta
hankalamman, oli se, että karja oli kadonnut useassa erässä niin, että isännät olivat
välillä ehtineet hankkia navettoihinsa uutta karjaa velkaantuen pahasti. Kyllölän
Antti Sipinpojan kohtalo oli tavanomainen. Syksyllä 1713 väen piileskellessä metsissä venäläiset olivat ryöstäneet häneltä neljä härkää ja kaksi lehmää. Vuoteen
1718 tultaessa hän oli onnistunut hankkimaan menetettyjen tilalle neljä härkää,
neljä lehmää, neljä nautaa ja kaksi vasikkaa. Kaikki menehtyivät karjaruttoon. Antti ei kuitenkaan luovuttanut, vaan osti jälleen karjaa niin, että vuonna 1721 hänellä
oli neljä härkää, kaksi sonnia, kaksi lehmää ja hieho, jotka jälleen kuolivat karjaruttoon. Syksyllä 1722 hänellä ei ollut enää rahaa, ei karjaa ja luottamus tulevaisuuteen oli siksi vähäinen. Ainoan toivonsa hän panikin verohelpotuksiin.37
Koska lantaa ei ollut ja pellot olivat köyhtyneet ravinteista, peltoviljely oli paikoin mahdotonta. Ainoa tapa hankkia elantoa oli kaskeaminen. Sekin oli monin
paikoin vaikeaa, koska venäläiset olivat polttaneet ja hakkauttaneet metsiä. Sitä
paitsi kruununmetsiä ei saanut lain mukaan tuhlata kaskeamiseen. Pyhtäällä kruununvouti Johan Kyreen vaati talonpoikia tilille siitä, että nämä olivat haaskanneet

35 Pyhäjoen muistutus kruunulle 1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
36 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 22.–27.6.1724 (ll32: 651–669, KA), kesäkäräjät Inkoo 24.5.1725
(8171, KA); Nummela 2003, s. 133–158.
37 Syyskäräjät Paimio 26.–28.9.1722 (cc40: 11–12, KA), talvikäräjät Paimio 1.–3.4.1725 (cc43: 77–80, KA).
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kruununmetsiä Venäjän vallan aikana ja rauhan tultua. Talonpojat vastasivat, että
Venäjän aikana kruununmetsien kaskeaminen oli ollut tapana eikä heillä juuri
muitakaan vaihtoehtoja ollut.38 Kaiken lisäksi oli pulaa työvoimasta, ja useimmat
työkykyiset olivat kivulloisia kuritusten ja kidutusten jäljiltä.39

Verohelpotukset talonpoikien toiveissa
Rauhan solmimisen jälkeen rahvas toivoi verohelpotuksia enemmän kuin mitään
muuta. Itse asiassa kaikki talonpoikien valitukset tähtäsivät ainoastaan yhteen päämäärään eli verohelpotuksiin.40 Käräjillä äänensä parhaiten kuuluviin saanut kansa teroitti viranomaisille, tuomareille ja voudeille, että venäläisten verot olivat olleet niin ankaria, että monet talot eivät olleet päässeet jaloilleen. Sitä paitsi Venäjän
vallan aika oli köyhdyttänyt karjasta ja vetojuhdista, ja rauhan solmimisen jälkeen
oli ollut katoja ja niitä sai koko ajan pelätä. Samalla esitettiin harras toivomus, että
kruunu myöntäisi talonpojille tarpeellisia verohelpotuksia.41 Iisalmelaiset olisivat
1723 tyytyneet vieläkin vähäisempään myönnytykseen. Edellisvuoden heikon sadon ja vaikean Venäjän vallan ajan jäljiltä sikäläiset olivat niin rutiköyhiä, etteivät
he kyenneet selviytymään viljana maksettavista viljaveroista. Niinpä he ehdottivat,
että kruunu keksisi toisen tavan hankkia sen, mikä sille säädösten mukaan kuului.42
Venäjän vallan päättyminen ei verotusta keventänyt, monin paikoin kävi aivan
päinvastoin. Venäjän vallan vuosina Ruotsissa oli tehty koko joukko uudistuksia,
jotka koskivat kansaa. Niiden sisältö tosin ei soveltunut alkuunkaan hävitetyille
seuduille ja siksi rahvas huokaisi – kuten ahvenanmaalaiset 1723 – toivovansa, että
tietyt asiat säilytettäisiin mieluummin sellaisina, kuin ne olivat ennen vihan aikaa
eikä uudistuksiin ryhdyttäisi.43
Verotuksen kiristymisestä kimpaantuneina kihlakuntien miehet kokoontuivat
neuvonpitoon ja laadituttivat kitkeriä rahvaanvalituksia vuoden 1723 valtiopäiville. Niissä useimmiten todettiin suurpiirteisesti seutukunnan taloudellinen tila,
huomautettiin siitä, että ihmisiä oli piesty työntekoon kelvottomiksi ja paljon väkeä oli viety Venäjälle, ja vielä siihenkin kiinnitettiin huomiota, että taloja oli poltettu sekä peltoja aivan piloille tärvelty. Tuskaisinta kuitenkin oli – kuten Lappeen
kihlakunnan rahvas mainitsi –, että kaikista taloista kiskottiin veroja yksinomaan
manttaalilukuun tuijottaen niiden veronmaksukykyä tarkastamatta.44
Talonpojat eivät jääneet yksin. Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherra Per
Stierncrantz järkyttyi saapuessaan asemapaikkaansa. Residenssikaupunki oli tuhottu täysin, ja vielä pahemmalta näytti Helsingin ja Hämeenlinnan ympäristöseuduilla sekä Pohjan pitäjässä; läänissä oli huutava pula miehistä, hevosista ja karjas-

38 Kesäkäräjät Pyhtää, Lapinjärvi ja Kymi 26.–27.6.1722 (ii30: 141, KA).
39 Esimerkiksi kesäkäräjät Inkoo 24.–26.5.1725 (ll34: 564–565, KA).
40 Esimerkiksi talvikäräjät Kisko ja Kiikala 27.–30.3.1723 (cc41: 166, KA), talvikäräjät Paimio 1.–
3.4.1726 (cc43: 77–80, KA).
41 Esimerkiksi talvikäräjät Karjaa 26.–28.2.1722, talvikäräjät Loppi 6.–7.3.1722 (ll30: 160, 228–229, KA).
42 Syyskäräjät Iisalmi 12.12.1723 (gg29: 115, KA).
43 Ahvenanmaan valitus 1723§3 (Rahvaanvalitukset, Suomi 4, RA).
44 Toivanen 1979, s. 329.
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ta. Oma-aloitteisesti Stierncrantz ehdotti kruunulle, että täkäläiset talonpojat saisivat laatia valituksia oloistaan ja menetyksistään, ja esitti, että tutkittujen valitusten
pohjalta huojennettaisiin rahvaan elämään. Huojennuksen hän nimesti osuvasti
ryssänavuksi.45
Stierncrantz ymmärsi, etteivät ruotsalaisia varten laaditut asetukset ja verotusohjeet soveltuneet tuhotuille alueille. Vastikään oli otettu käyttöön talontarkastusohje eli -metodi (lähinnä virkataloja ja rustholleja koskeva), jonka sisällön maaherra muutti lääniinsä sopivaksi Uudenmaan metodi -nimiseksi talontarkastusohjeeksi.46 Omatoimisesti Stierncrantz julisti 1722 myös, että kaikki Venäjän vallan aikana vihollisen takia kärsineet talonpojat saivat hakea verohelpotuksia. Tieto levisi
nopeasti, ja tuhannet talonpojat käyttivät mahdollisuutta hyväkseen vuosien 1722–
1725 aikana. He kääntyivät anomuksineen maaherran puoleen, joka antoi kirjallisen käskyn laillisesta katselmuksesta. Katselmuksen suorittivat vanhan tavan mukaan nimismies (joskus siltavouti) ja kaksi lautamiestä (joskus rusthollari). Tutkinnan tulokset sekä talonpoikien Venäjän vallan ajan viranomaisilta, voudeilta, nimismiehiltä ja papeilta hankkimat todistukset vahvistettiin käräjillä tuomarin ja
kihlakunnanvoudin läsnä ollessa. Samassa yhteydessä ehdotettiin myös verovapausvuosien määrä. Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjanote lähetettiin maaherralle,
joka tutki sen, antoi lausuntonsa ja vahvisti tai muutti verovapausvuosien määrän.
Myönnetyt vapaudet olivat useimmiten kohtuullisia ja vapaavuosien luku vaihteli
kolmesta kuuteen. Myönnetyistä vapauksista valitettiinkin harvoin.47
Samaan pyrki myös vuonna 1722 Turun ja Porin läänin sekä Ahvenanmaan
maaherraksi nimitetty Otto Reinhold Üxkull, joka tutustui nopeasti lääninsä olosuhteisiin. Pitäjien ja kihlakuntien miehet saivat puhua suunsa puhtaaksi ja esittää
parannusehdotuksia. Näiden pohjalta laadittiin maaherran silmien alla rahvaanvalituksia, ja maaherra itsekin oli laatimassa yhteenvetoja lääninsä tilasta. Sitä paitsi
hän osallistui vuoden 1723 valtiopäiville ja esiintyi siellä nimenomaan talonpoikien asioiden ajajana. Hän ehdotti, että taloille oli myönnettävä pitkiä verovapauksia, jotta ne jonain päivänä voisivat jälleen tuottaa kruunulle hyötyä.48 Savon ja
Kymenkartanon läänin maaherra Friesenheim tunnusti tosiasiat ja muistutti niistä
kruunua. Rahvas ei mitenkään selviäisi sotaa edeltävistä verorästeistä eikä se monissa pitäjissä kyennyt omin avuin tuhottujen julkisten rakennusten, kuten kirkkojen korjaamiseen ja rakentamiseen.49

45 Maaherra Stierncrantz kuninkaalliselle majesteetille, Helsinki 20.12.1721, 26.5.1722, 7.11.1722
Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
46 Maaherra Stierncrantz kuninkaalliselle majesteetille, Helsinki 15.7.1724 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
47 Kihlakunnanoikeuksien ja talontarkastusten pöytäkirjat 1722–1725 (8169–8172, KA). Tavallisesti
prosessi kesti muutaman kuukauden. Esimerkiksi muuan lohjalainen talonpoika anoi maaherralta
talontarkastusta ja verovapauksia elokuussa 1724, sai tutkintamääräyksen 18.8.1724 ja tutkinnan
tuloksia esiteltiin Lohjan ja Nummen syyskäräjillä 16.10.1724. Lopullisesti maaherra vahvisti
vapaavuodet Helsingissä 12.1.1725.
48 Maaherra Üxkullin muistiot säädyille, Tukholma 13.3.1723, 20.3.1723, 20.4.1723 (Maaherrojen
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku ja Pori 17, RA).
49 Esimerkiksi maaherra Friesenheim kuninkaalle, Lappeenranta 25.1.1723 ja siihen liittyvä
päiväämätön muistio, Lappeenranta 12.1.1728 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille,
Savo ja Kymenkartano 1, RA).
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Oli jokseenkin luonnollista, että Pohjanmaan läänin maaherra von Essen kauhistui nähdessään, millaisen läänin hän sai hallittavakseen. Hän aloitti välittömästi
väestömenetysten kartoituksen, mihin Uudenkaupungin rauhan neuvottelijoiden
tärkein ruotsalaisvaltuutettu kreivi Johan Lillienstedt oli kehottanut. Kartoitus
suoritettiin pääosin kesään 1722 tultaessa, 50 ja luvut syöpyivät syvälle maaherran
mieleen. Läänissä talonpoikien taloudellinen tila oli sellainen, että rahat eivät riittäneet edes viranomaisten palkkoihin ja kulukorvauksiin,51 joten Essen hyväksyi
kernaasti kuninkaallisen majesteetin, kihlakunnanvouti Bullichin ja kihlakunnankirjuri Lööfin ehdotuksen, jonka mukaan pahiten hävityksistä kärsineet isännät
vapautettaisiin virkamiesten palkkojen maksusta. Maaherra katsoi vielä parhaimmaksi laajentaa verovapauden koskemaan isäntäväen lapsineen.52 Maaherra itse
osallistui valtiopäivävalitusten laadintaan siten, että kiersi loppukesän ja syksyn
1722 kihlakunnanoikeuksien istunnoissa. Etelä-Pohjanmaan tutkinnan hän jätti
käytännöllisistä syistä sikäläiselle kihlakunnantuomarille, Jonas Mollinille. Käräjillä kyynelsilmin esiintyneet rahvaanmiehet saivat äänensä kuuluviin, kertoivat murhista, omaisuus-, karja-, hevos- ja ihmisryöstöistä, talojen, peltojen, telakoiden, sahojen, myllyjen ja siltojen tuhoamisesta: kertakaikkisesti läänissä vallitsi niin hirvittävä siemenvilja-, lannoite-, työvoima- ja vetojuhtapula, ettei taloja voinut kuvitellakaan saatavan jaloilleen ilman merkittäviä verohuojennuksia.53

Valtakunnan etu ja kansan pettymys
Esivallan suhtautuminen talonpoikiin vaikutti väistämättä rahvaanomaisiin arvostuksiin. Talonpoikien maailma jakaantui tässä vaiheessa kahteen kruunuun, sille
myötämielisiin ja lähellä oleviin viranomaisiin, kihlakunnanoikeuksiin ja maaherroihin, jotka verovapauksia tutkintojen jälkeen myönsivät, ja meren toisella puolel-

50 Maaherra von Essen kuninkaalliselle majesteetille, Korsholma 24.6.1722 ja liitteet (Maaherrojen
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA) Väestömenetysten tutkinta eteni nopeasti
ja niissä käytettiin hyväksi pitäjänkokouksia. Maalahdella pappi Olavus Ihlkeen ja nimismies
Daniel Köping kuulivat rahvasta lokakuussa, samoin lokakuussa ilmajokisia kuulivat kappalaiset
Joosef Steenbäck ja Nicolaus Prochman. Marraskuussa Uudenkaarlepyyn kaupungin ja pitäjän
luettelot toimitti pappi Petrus Uhlberg, Kruunupyyn pappi Ericus Cajanus, Isonkyrön luettelon
Isak Gumse ja Henrik Haqverin, Vähänkyrön nimismies Johan Langius, Kokkolan pitäjän
Henricus Engmarck, Lohtajan Gustav Cajanus, Pyhäjoella Henricus Forshaell ja Mathias Wilander,
Siikajoella Johannes Brandberg, Limingan Christian Gisselkors ja Hailuodon Alexander Kranck.
Joulukuussa kokouksia pitivät Pietarsaaren kaupungissa ja pitäjässä pappi Elias Seliin ja Kalajoella
Petrus Calamnius. Tammikuussa 1722 puhetta Iin pitäjänkokouksessa johti Johannes Steenstrang
ja helmikuussa Pudasjärvellä Henricus Frosterus. Päiväämättä luettelonsa jättivät Laihian Mathias
Reinius, Lapuan Martin Mullander, Raahen ja Saloisten Martinus Meizius, ja ilman allekirjoittajaa
oli laadittu Kristiinankaupungin ja Lappväärtin sekä Närpiön luettelot.
51 Esimerkiksi talvikäräjät Sotkamo 23.2.1722, Saloinen ja Siikajoki 1.3.1722, Pyhäjoki 8.3.1722 (rr54:
225–226, 270, 297, KA).
52 Maaherra Essen kihlakunnankirjuri Mathias Strömmerille, 15.5.1723 (Snellman 1897, s. 166).
53 Kesä- ja syyskäräjät Sotkamo 31.7.1722, kesä- ja syyskäräjät Pyhäjoki 14.8.1722, kesä- ja syyskäräjät
Kalajoki 22.8.1722, kesä- ja syyskäräjät Lohtaja 30.8.–4.9.1722, kesä- ja syyskäräjät Kokkola ja
Kälviä 5.9.1722, kesä- ja syyskäräjät Kruunupyy 12.–13.9.1722 (rr54: 400–401, 457–459, 529–532,
646–647, 652–656, 777–780, KA); Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus, Vaasa 24.11.1722 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 2, RA).
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la asiat kielteisesti ratkaisevaan korkeampaan kruunuun eli kuninkaalliseen majesteettiin.54
Maaherrat joutuivat taiteilemaan talonpoikien toiveiden ja kruunun vaatimusten välillä. Mikäli joihinkin toimenpiteisiin oli ryhdyttävä, niistä ei saanut syntyä
kruunulle sen enempää kustannuksia kuin menetyksiäkään ja autiotilojen ottamiseen viljelykseen tuli kaikin tavoin rohkaista. Koivistosta oli rajalinjan siirtymisen
jälkeen tulvinut pakolaisia, jotka olivat ilmaisseet kiinnostuksensa uudisviljelyyn.
Maaherra Friesenheim kirjoitti asiasta kuninkaalle ja majesteetti vastasi. Suomenlahden saaristoa oli järjestelmällisesti tuhottu ja autioitettu niin, ettei sieltä saatu
tuloja, joten kuninkaallinen majesteetti ilmoitti myöntävänsä luvan Uudenmaan
saaristoon talonpojiksi ryhtyville koivistolaisille ja vieläpä hyväksyvänsä kohtuulliset verovapausvuodet.55
Alun alkaenkin oli selvää, että talonpoikien toiveet voitiin täyttää vasta, kun
kaikkien muiden tarpeet oli tyydytetty. Kun Savossa oikeus tiedusteli korkeammalta esivallalta, miten olisi meneteltävä monien ropottitöissä menetettyjen hevosten
kanssa, maaherra Friesenheim päätyi ratkaisuun, jossa huomioitiin talonpojat ja
kruunu. Hän esitti, että korvausten anojat saivat korvauksen, mutta korvaus olisi
enimmillään puolet hevosen arvosta.56 Korvaukset tasattiin paikallisten talonpoikien kesken. Sama menettely koski karjamenetysten korvauksia, joihin kruunu
suhtautui yhtä nuivasti. Esivalta katsoi – Piikkiössä hovioikeuden viskaali Jost
Schultz edustamana –, että sille koituisi vähiten vastusta, mikäli talonpojat tasaisivat menetykset keskenään. Piikkiössä venäläiset olivat suorittaneet 1714 tyypillisen sotaverotuksen. Laivat olivat rantautuneet ja sadan sotilaan osasto oli puhdistanut rannikkokylät karjasta. Paikalliset eivät operaatiota verottamiseksi mieltäneet
vaan pitivät sitä sotarosvouksena. Siksi väki vastusti Schultzin ehdotusta, että talonpojat tasaisivat sotaveron vaikutukset siten, että vuonna 1714 elukoitaan menettäneille annettaisiin sopiva määrä korvaavaa karjaa. Talonpoikien, joilla kullakin oli pari–kolme lehmää, oli huonompi niistä muille jakaa. Niinpä rahvas huusi
yhdestä suusta, ettei heillä ole mitenkään varaa sellaiseen menettelyyn.57
1720-luvun alun vuosina nälänhätää lievitettiin lainaviljalla ja maatalouden
muita puutteita niin ikään tavalla, jonka seurauksena kruunulle ei koitunut minkäänlaisia menetyksiä. Kruunu kyllä tunnusti, että Suomessa oli huutava pula
vetojuhdista. Siksi kuninkaallinen majesteetti kaikessa armollisuudessaan kirjoitti
Skoonen kuvernöörille huhtikuussa 1722, että sikäläiset saivat laivata hevosia Suomeen myytäväksi, koska se osa valtakuntaa oli vihollisen hallinnassa hevosista lo-

54 Maaherra Üxkullin muistio, 20.4.1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku ja
Pori 17, RA). Lääninsä taloudelliseen tilanteeseen hyvin perehtyneen maaherra Üxkullin
ehdotuksille tuskin muuta kuin naureskeltiin. Valtiopäiville ja kuninkaalliselle majesteetille
jättämässään muistiossa huhtikuussa 1723 hän ehdotti, että vainolaisen täydellisesti tuhoamille
maatiloille myönnettäisiin huomattavia verovapaita vuosia. Hän lähti liikkeelle 20 vuodesta, katsoi,
että kymmenestä, kahdeksasta, kuudesta ja neljästä vapaavuodesta olisi näille hyötyä, ja korosti,
että tuhoista kärsineille tiloille vähäisemmistäkin vapaavuosimääristä olisi iloa.
55 Kuninkaallinen majesteetti maaherra Frisenheimille, Tukholma 14.6.1722
(Valtakunnanreistratuuran kopiokirja 1722, KA).
56 Talvikäräjät Iisalmi 20.–22.2.1722 (oo25: 146, KA), syyskäräjät Kerimäki 21.–24.10.1723 (oo26: 580, KA).
57 Talvikäräjät Piikkiö ja Kaarina 7.–9.2.1723 (cc41: 513–516, KA).

356

Levoton rauha Ruotsin vallassa

pen köyhtynyt niin, ”ettei siellä kyetty viljelykseen eikä muuhunkaan hyödylliseen
ja tarpeelliseen taloudenpitoon.” Samalla lähetettiin Pohjanmaan ja Savonlinnan ja
Kymenkartanon läänin maaherroille sekä Turun ja Porin läänin maaherranvirastolle kirjallinen kehotus, että viranomaiset auttaisivat asukkaita tarpeellisten hevosten hankkimisessa.58
Verohelpotuspyyntöihin muut säädyt suhtautuivat nihkeästi, papisto jopa torjuvasti. Tilanne muuttui kuitenkin merkittävällä tavalla, kun majesteetti oli saanut
käsiinsä talonpoikaissäädyn muistion ja ilmoitti haluavansa kohentaa suomalaisten
talonpoikien asemaa. Samoin Suomen aatelisto kaipasi samanlaisia helpotuksia
kuin talonpojat, joten sääty ilmoitti, että rahvaan anomuksiin voitiin suostua, kunhan kruunun viranomaiset ensin tarkastavat jokaisen anomuksen perusteellisesti ja
suorittavat kussakin talossa huolellisen tutkinnan.59 Koska Suomen aatelisten ja talonpoikien edut tässä tapauksessa yhtyivät ja koska talonpojat olivat taivuttaneet
ylhäisaatelistoon kuuluneen valtaneuvoskreivi Hans Henrik von Liewenin puolestapuhujakseen,60 aatelisto säätynä asettui talonpoikien tukijaksi eikä papistokaan
enää tohtinut verovapauksia vastustaa. Ensin papisto olisi halunnut käsitellä Suomen asioita salaisessa valiokunnassa, jonne talonpojilla ei ollut asiaa, mutta majesteetin ja aateliston kannan selvittyä papisto vetäytyi keskustelusta; säädyn puheenjohtaja ilmoitti, ettei papistolla ollut kanttia puuttua näin kohtuulliseen asiaan
semminkin, koska majesteetti armossaan ja omassa säädyssään oli taipuvainen
myönnytyksiin ja koska helpotukset voisivat hyvin ennen pitkää koitua valtakunnan eduksi.61
Vastoin säätyjen ratkaisua monet kruununvoudit – erityisesti Ruotsista palanneet – myönsivät pitkiä verovapauksia anojille. Hellämielisyys ja verovapausvuosien lukumäärä kasvoivat sen mukaan, miten hyvin anojat tarkastuksen suorittajia
voitelivat. Sääksmäen kihlakunnanvouti Carl Hellenius pani poikansa asialle yhdessä Akaan ja Kalvolan lautamiesten kanssa tutkimaan talojen veronmaksukykyä.
Sikäläisistä talonpojista kymmenet saivatkin kuuden tai kymmenen vuoden verovapauden.
Se ei kruunun muita veroviranomaisia miellyttänyt. Niinpä verotarkastaja Erik
Forell tutki asioita omatoimisesti, tuli siihen tulokseen, että myönnetyt vapaudet
olivat aivan kohtuuttomia, ja otaksui, että kihlakunnanvouti oli kiristänyt itselleen
lahjuksia. Hän meni maaherra Stierncrantzin luokse kertomaan näkemyksistään, ja
maaherra määräsi ylimääräiset käräjät. Käräjillä joulukuussa 1723 lautamiehet ja
talonpojat selittelivät, että vapaudet olivat peräti kohtuullisia ja että he olivat vapaaehtoisesti hyvää hyvyyttään auttaneet puilla paljailla ollutta kihlakunnanvoutiaan. Tämä ei ollut vaatinut mitään ylimääräistä. Lahjat olivat yleensä rahaa
(muutama kuparitaalari tai kopeekka) tai joitain kappoja viljaa ja maltaita tahi jos-

58 Kuvernööri Hårdille, maaherroille von Essen ja Friesenheim sekä Turun ja Porin läänin
maaherranvirastolle, Tukholma 17.4.1722 (Valtakunnanreistratuuran kopiokirjat 1722, KA).
59 Suomen aateliston valtiopäivävalitus 1723 (Svenska ridderskaps och adels riksdagsprotokoll III:3, s.
497–503).
60 Paloposki 1961, s. 323–324.
61 Pappissäädyn pöytäkirja vuoden 1723 valtiopäivillä 12.3., 25.5.1723 (Prästeståndets
riksdagsprotokoll 6, s. 74, 156).
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kus eläimiäkin. Esimerkiksi Yrjö Juhonpoika Rajala myönsi antaneensa voudille
kymmenen kappaa ruista, saman verran ohraa sekä yhden kurjan lampaan ja Erkki
Pertunpoika Lukkarla tynnyrin ruista, heiniä ja lampaan. Oikeus uskoi, ettei vouti
lahjuksia vaatinut eikä tiennyt asetuksesta, joka kielsi lahjusten ottamisen. Silti hänet määrättiin sakkoihin ja menettämään kruunulle lahjoina saamansa omaisuuden. Virkansa hän sai toistaiseksi pitää rahvaanmiesten toivomuksesta.62 Talonpojat menettivät kuitenkin eniten, myös verovapautensa. Tyrvännön Monaalan Martti Matinpoika puolestaan valitti kohtelustaan komissiolle 1726. Hän moitti verottajaansa vihamieliseksi ja ajattelemattomaksi, koska tämä (Forell) oli valheellisesti
ja itsepintaisesti vastoin katselmusmiesten kertomusta protestoinut vapaavuosia
vastaan niin, ettei niitä ollut myöskään myönnetty.63
Verohelpotukset ja rahvaan hätä unohtuivat. Kun ensimmäiset tarkastuskierrokset oli suoritettu ja verovapauksia myönnetty, käräjillä alettiin esitellä verorästiluetteloita vihaa edeltäviltä vuosilta. Talonpoikien oli ne hyväksyttävä, mutta aivan vastaan panematta he eivät alistuneet. Nimittäin kun Saloisten ja Siikajoen talvikäräjien 1723 aluksi viranomaiset tarkastivat rahvaanmiesten kanssa ruoturahojen rästit vuosilta 1711, 1712, 1713 ja 1714, talonpojat eivät muistuttaneet muusta
kuin siitä varsin tuntuvasta tosiasiasta, että Saloisissa ja Siikajoella vihan aikana
isäntiä oli kuollut vihollisen tappamina tai muista syistä enemmän kuin missään
muualla, sekä siitä elossa olevia painavasta seikasta, että heidän omaisuutensa oli
käytännöllisesti katsoen tuhottu.64 Iitin, Nastolan ja Orimattilan isänniltä – lähinnä niiltä, joiden talot oli määrätty ratsutilojen aputiloiksi – alettiin 1723 vaatia
vuosien 1713 ja 1714 veroja. Aputilojen isännät selvisivät kuitenkin säikähdyksellä,
kun lautakunta ja käräjäväki todistivat, että nämä olivat toimittaneet Venäjän vallan ensimmäisinä vuosina rusthollareille verot vanhaan tapaan, koska rusthollarit
oli velvoitettu hoitamaan ratsupalvelusta vihollisarmeijalle. Kaksinkertaisia veroja
ei sentään vaadittu.65 Erityisen ärsyttävänä pidettiin sitä, että kruunu kehtasi tiedustella vielä 1720-luvun lopulla, miten veroja oli kerätty juuri ennen venäläisinvaasiota. Venäläisten vyöryessä eteenpäin voudit olivat jättäneet tilitykset tekemättä ja kruunu näki tässä mahdollisuuden täyttää tyhjää kassaansa. Vastaukset olivat
kireitä ja vihaisia. Vähänkyrön syyskäräjillä 1727 käräjärahvas muistutti, että Philip
Granberg oli kerännyt syksyllä 1714 juuri ennen vihollisinvaasiota veroja minkä
ehti.66
Katkeruus purettiin lähimpään sopivaan kohteeseen. Pettymystä seurasi kapinointi ja kapinointia käräjöinti. Lohjalla uusi veronkantomies Anders Boxberg
kutsui pitäjäläiset 22.2.1725 kruunun kymmenysaitalle mittaamaan ja kuljettamaan rovastin tertiaaliviljoja kruunun viljamakasiiniin. Sää oli huono, keli kurja ja
talonpojat ilmestyivät paikalle vähälukuisina. Kun heitä kuitenkin oli riittävästi,
Boxberg ilmoitti, että 20 viljatynnyriä piti kuljettaa Turkuun. Talonpojat nousivat

62 Ylimääräiset käräjät Akaa 12.–14.12.1723 (ll31: 1458–1512, KA).
63 Tyrvään Monaalan Martti Matinpojan kirje, jonka merkitsi muistiin E. Bergbom, komissiolle sekä
sen presidentille, vapaaherra Cederhielmille, Tyrväntö 30.3.1726 (8069, KA).
64 Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 4.2.1723 (rr55: 708, KA).
65 Syyskäräjät Nastola, Iitti ja Orimattila 2.–5.12.1723 (ee13: 575, KA).
66 Syyskäräjät Vähäkyrö 25.9.1727 (ss41: 690, KA).
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vastarintaan, ja joukon johtajana Talpelan rusthollari tiedusteli, eikö niitä voisi toimittaa johonkin läheisempään kohteeseen. Boxbergin mielestä ei voinut, joten Juho Talpela tarttui Outamon Carl Casparssonin hihaan ja yhdessä miehet kävivät
kysymässä pappilassa kirkkoherran mielipidettä. Tämän näkemys oli, että tertiaaliviljat voisi yhtä hyvin rahdata Kosken ruukin varastoihin. Kirkkoherran ehdotus ei
kääntänyt Boxbergin päätä, hän vaati edelleen, että viljat oli kuljetettava nimenomaan Turkuun. Silloin koko joukko alkoi huutaa, että oli mahdotonta kulkea
Turkuun, ja Talpelan Juho ja Virkkalan Aapo Juhonpoika ryhtyivät kiihottamaan
muita isäntiä kapinaan huutamalla, että ”veronkantomies narraa meitä kuin naaraita (so. huoria). Ennen on nähty hyviä verokirjureita. Eikö olisi parasta heittää
tällainen tiehensä?” Väkivaltaan miehet eivät silti turvautuneet, jättivät asian sikseen, mutta jättivät myös velvollisuutensa hoitamatta ja maksoivat niskuroinnistaan ja puheistaan sakkoa. Viimeksi mainitusta siksi, että puheet olivat esivallan
vastustamista.67 Samaten vihtiläiset, pusulalaiset ja näiden joukossa entinen Karjalohjan ryssännimismies Anders Hahl joutuivat vastaamaan esivallalle siitä, etteivät
olleet talvella kuljettaneet rovastin tertiaaliviljoja Turkuun. Edellisten kohtalon
tuntien jokainen syytetty isäntä kuitenkin vakuutteli, etteivät he töistään olleet
luistaneet kapinoidakseen.68

Tutkijakunnat kruunun asialla
Vuoden 1723 valtiopäivillä erityisesti suomalaisten talonpoikaissäädyn edustajien
aktiivinen toiminta sai valtiovallan lähettämään Suomen tutkijakuntia selvittämään mahdollisuuksia verovapausvuosien myöntämiseksi talonpoikien tiloille ja
tutkimaan viranomaisten väärinkäytöksiä sekä laatimaan selontekoa Suomen taloudellisesta tilasta yleensä. Painostuksen valtiopäivävalitusta laadittaessa täytyi
olla mittavaa, sillä oikeastaan vain yhtenä päivänä tammikuussa säädyn ruotsalaiset
jäsenet kuuntelivat, millaista hätää Suomen rahvas oli kärsinyt vihollisen vallan
alla. Tosin puheet antoivat sellaisen kuvan, että sääty päätti yksituumaisesti esittää,
että kuninkaalliselle majesteetille kirjoitettaisiin asiasta seikkaperäinen muistio vielä kevään kuluessa ja että hetimiten suomalaisten hätää lievitettäisiin elintarvikeavulla.69 Valtiopäivävalituksessa tähdennettiinkin, että Suomea asuttaneet oli imetty tyhjiin ja talot verotuksellisesti autioiksi ja että Ahvenanmaa, jota vihollinen oli
pitänyt vuosikausia mellastelu- ja taistelutantereenaan, ja Suomen merenpuoleiset
seudut olivat kärsineet pahiten, maat oli tärvelty ja talot ja talousrakennukset niittyineen poltettu. Näillä perusteltiin verovapaus- ja kontribuutioanomuksia. Noita
seikkoja kiinnostavampia olivat silti rahvaanmiesten toivomukset siitä, että Ruotsista Suomeen tyhjiä ruotuja täyttämään lähetetyt rakuunat ja sotilaat tyytyisivät
toistaiseksi siihen, mitä ruotuja ylläpitävät talonpojat kykenivät antamaan, ja siitä,
että ne miehet, jotka vihollisen hallitessa Suomea oli nimitetty veronkanto- ja mui-

67 Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 1.–5.6.1725 (ll34: 651–652, KA).
68 Kesäkäräjät Vihti ja Pusula 21.–23.6.1725 (ll34: 688–690, KA).
69 Talonpoikaissäädyn pöytäkirja vuoden 1723 valtiopäivillä 21.1.1723 (Bondeståndets
riksdagsprotokoll 1, s. 117)
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hin vastaaviin tehtäviin ja joille Uudenkaupungin rauhansopimuksessa oli myönnetty armahdus, saisivat edelleen jatkaa viroissaan: he kun kuitenkin tunsivat paikalliset olosuhteet.70
Suomen aateliston painostus ja vahva asema merkitsivät sitä, että tutkijakunnille joulukuussa 1724 annetuilla yleisohjeilla selvästi pyrittiin myöntämään vapauksia mahdollisimman vähän, koska valtio joutuisi kärsimään muussa tapauksessa
liiaksi menetyksiä. Üxkull ja Stierncrantz olivat asettuneet avokätisten verovapauksien kannalle,71 mutta tutkijakuntien (komissioiden) ohjeissa siirryttiin niukkuuden linjoille: niissä esitettiin pahoin vaurioituneille riittäviä vapaavuosia, paremmin selvinneille vuosi tai kaksi ja muut päätettiin jättää kokonaan vaille verovapauksia: tutkijakunta asetti kruunun hyvän etusijalle.72 Yleisohjeisiin sisällytettiin
myös epäsuora moite siviiliväestön kärsimyksiä ymmärtäneitä maaherrojen ja vouteja kohtaan, kun todettiin, että kruunu ei suinkaan epäillyt, etteivätkö maaherrat
olisi jo tutkineet, missä tilassa maa oli Venäjän vallan päättyessä ja maan palatessa
kuninkaallisen majesteetin hallintaan. Oli kuitenkin voinut sattua niin, että näissä
tutkimuksissa ei ehkä aina ollut otettu huomioon kuninkaan ja valtion etua.73
Vuosien 1723, 1724 ja 1725 käräjillä talonpojat valmistelivat valituksiaan tutkijakunnille ja hankkivat todistuksia vihollisen aiheuttamista vahingoista erityisesti
silloin, jos vahinkoja ei ollut aikaisemmissa verontarkastuksissa otettu huomioon.74 Huolellinen valmistelu olikin paikallaan, sillä kuulemistilaisuuksia järjestettiin harvakseltaan ja niihin päästettiin ainoastaan kunkin pitäjän valtuuttamat
edustajat, joiden vaikutusmahdollisuudet olivat olemattomat.75 Toisaalta tutkijakunnat tekivät työnsä moitteettomasti sikäli, että sen jäsenet kuuntelivat talonpoikia. Tämän seikan jälkimmäiset panivat tyytyväisinä merkille. Eripuran välttämiseksi ja valituksen pitämisenä pitäjän yhteisenä voitiin todeta kuten Karjaalla, että
vaikka varakkaat menettivät enemmän kuin köyhempi väki, oli jälkimmäisellä ollut vaikeaa. Lopulta päädyttiin siihen, että erillisen menetysluettelon sijasta pitäjän
asukkaat vaativat, että vihollisen toimet pitäjän alueella tutkittaisiin ja merkittäisiin muistiin.76 Vastakkaisiakin mielipiteitä ilmeni, kun hakemuksia hylättiin.77
Oli merkillepantavaa, että tutkijakunnat – Germund Cederhielmin johtama
läntinen ja Gustaf Bonden vetämä itäinen – vastasivat sääty-yhteiskunnan ihannetta: puheenjohtajia ja sihteereitä paitsi komissioihin kuului kahden miehen edustus
kustakin säädystä. Tämä johti siihen, että talonpoikien anomukset menivät läpi
huonommin kuin muiden säätyjen edustajien anomukset. Toinen merkillepantava

70 Talonpoikaissäädyn valtiopäivävalitus vuoden 1723 valtiopäiville, kohdat 67–74, 76, 79, 81
(Bondeståndets riksdagsprotokoll 1, s. 284–287).
71 Üxkullin muistio eksyi myös vuosia myöhemmin läntisen tutkijakunnan puheenjohtajan pöydälle.
Puheenjohtaja Germund Cederhielm kirjoitti siihen merkinnän tutustumisestaan, mutta
tutkijakunnan ratkaisuihin sillä ei ollut minkäänlaista vaikutusta. Maaherra Üxkullin muistio,
20.4.1723 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku ja Pori 17, RA).
72 Alho 1940, s. 208–214.
73 Säätyjen antama toimintaohje Suomen tutkijakunnille 8.12.1724 (Cederberg–Alho (toim.) 1939, s. 7).
74 Esimerkiksi kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 22.–27.6.1724 (ll32: 651–669, KA), syyskäräjät
Ruokolahti ja Jääski 11.–14.10.1725 (oo28: 452–455, KA).
75 Talvikäräjät Pielisjärvi 19.1.1726 (gg32: 20, KA).
76 Kesäkäräjät Karjaa 29.5.1725 (Anthoni 1924, s. 134).
77 Esimerkiksi syyskäräjät Ruokolahti ja Jääski 11.–14.11.1725 (oo28: 460–461, KA).
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seikka oli se, että tutkijakunnat olivat komissioina oikeusistuimia, joilla oli syyttäjänsä ja haastettuina olivat anomusten laatijat.78 Todistamisen taakka sälytettiin kokonaan talonpojille ja muille anojille, joiden oli kyettävä osoittamaan vedenpitävästi,
että talo oli kärsinyt juuri Venäjän vallasta. Talonpojat olivat toki tottuneita käräjöijiä, mutta ongelmana oli nyt se, että komission istuntoihin pääsivät vain harvat pitäjien valitsemat edusmiehet. Sitä paitsi tutkijakuntien syyttäjät olivat näkemyksissään ja lausunnoissaan ylimielisiä. Katselmuspöytäkirjoihin komissio tutustui suurpiirteisesti käyttäen satojen anomusten tarkastamiseen vain muutamia päiviä.79
Menettely johti siihen, että monet anomuksista hylättiin, myönnetyt verovapauskaudet jäivät kruunun toivomuksen mukaisesti lyhyiksi ja muutoinkin tutkijakuntien lausunnot ja kertomukset olivat rahvaalle perin kielteisiä. Itäisen tutkijakunnan mukaan talojen katselmuksiin osallistuva syyttäjä näki heti, milloin talo oli
ajautunut veronmaksukyvyttömyyteen.80 Maaherrojen – lähinnä Stierncrantzin –
komissioille toimittama talontarkastusasiakirja-aineisto tuomittiin heti kelvottomaksi: talojen kärsimiä vaurioita oli tutkittu ja arvioitu mielivaltaisesti.81 Komissioiden laatimissa yhteenvedoissa, muistioissa ja kertomuksissa syyteltiin talonpoikia taloudellisesta ahdingosta, kuten itäisen tutkijakunnan kertomuksessa 1726.
Väitettiin, että ihmiset olivat jättäneet sotavuosina peltojensa ja niittyjensä hoidon
tykkänään ja sen sijaan he olivat ryhtyneet hillittömään metsänhaaskuuseen kasketen ja tervaa polttaen. Sysättyään syyn peltojen ja niittyjen kelvottomuudesta rahvaan niskoille tutkijakunta sentään myönsi, että osin asiaan vaikutti se, jotta ihmiset olivat joutuneet etsimään suojaa pakopirteistään.82 Uudenmaan ja Hämeen läänin rahvasta lepyteltiin toukokuussa 1726 painetussa tutkijakunnan julistuksessa sillä, että tukijakunta oli käsittänyt, että viranomaiset olivat syyllistyneet väärinkäytöksiin ja luvattomien maksujen keräämiseen. Tätä pidettiin erittäin pahana asiana,
koska lääni oli köyhtynyt pitkällisen sodan, katojen, miehityksen ja onnettomuuksien takia. Mutta toisaalta tutkijakunta kehotti rahvasta ilman minkäänlaista uppiniskaisuutta maksamaan ja tekemään lailliset suoritukset ja siten osoittamaan työnteossaan rakkautta ja alamaista kuuliaisuutta, jota he olivat Jumalan ja Ruotsin lain mukaan velvollisia osoittamaan armolliselle kuninkaalle ja oikealle esivallalle.83
Silti tutkijakuntien läsnäolo merkitsi monesti muutosta niiden jäsenten asenteissa: kansan katkeruus ja tyytymättömyys olivat ilmeisiä. Cederhielmin johtama
läntinen tutkijakunta oli jopa myötämielinen rahvasta kohtaan, ja itse puheenjohtaja esitti majesteetille vastaamatta jääneen kysymyksen, jonka maaherra Stierncrantzkin oli tehnyt: ”Koska Suomi oli rajamaa, miksei siellä menetelty lievemmin
kuin Ruotsissa?”84

78 Vertaa Aho 1985, s. 14–39.
79 Pälkäneen, Sahalahden, Tyrvännön, Rautalammin, Saarijärven, Rautalammin, Laukaan ja Jämsän
katselmuspöytäkirjoihin komissio tutustui 15.–18.2. ja 25.–30.6.1726 ja Raaseporin kihlakunnan
vastaaviin 22.7.–26.8.1725 (8169–8072, KA).
80 Itäisen tutkijakunnan kirjelmä kuninkaalliselle majesteetille koskien tutkijakunnan toimintaa
Uudellamaalla (Cederberg–Alho (toim.) 1939, s. 255).
81 Alho 1940, s. 211–214, 223–224.
82 Wirilander 1960, s. 20–21.
83 Koskimies 1966, s. 170–171.
84 Alho 1940, s. 220–221.
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Läntinen tutkijakunta käsitteli yli 6500 anomusta; anomuksen sille jätti miltei
joka toinen talonpoika ja muu talonhaltija. Se myönsi näistä yli puolelle vapaavuosia, tavallisesti yhdestä kolmeen. Poikkeuksena oli mustalle mullalle poltettu
Ahvenanmaa, missä talonpojat saivat seitsemän–yhdeksän vuoden verovapauksia.
Tutkijakunta ymmärsi, että myönnetyt verovapaudet olivat useimmiten riittämättömiä, mutta kamarikollegion kanssa oli turha riidellä.85 Huhtikuussa 1725 läntinen tutkijakunta saapui Tammerkoskelle ja käsitteli verovapausanomuksia niin,
että Pirkkalan pitäjän taloista joka kolmas – kaikkiaan 59 – sai jonkinlaisen verohelpotuksen. Näistä kolmannekselle myönnettiin vuoden mittainen verovapaus ja
kolmannekselle 2–4 vuoden vapaus.86 Lempäälässä verovapaiksi julistettiin 62 taloa. Vuoden verovapaudella sai selvitä 20, kahdella vuodella 15 ja kolmella 13.87
Tutkijakuntien suurin huoli oli paitsi siinä, että rahvaalta oli mahdollisimman
nopeasti saatava täydet verot, myös siinä, että aatelisten ja virkamiesten omistukset
olivat tärviöllä. Niinpä puustellien ja kartanoiden lampuoteja kuunneltiin katselmustilaisuuksissa tarkemmin. Tosin itäisessä Suomessa lampuotitilat olivat kärsineet muita pahemmin siitä, että ne sijaitsivat keskeisten kulkureittien varsilla.
Niinpä esimerkiksi savolainen lampuoti Lauri Roininen valitti katkerasti, että edestakaisin kulkeneet sotajoukot olivat Venäjän vallan aikana pidelleet häntä ja perhettään pahoin sekä olivat rosvonneet hänet putipuhtaaksi vieden hevoset, karjan
ja muun omaisuuden.88
Komissioissa ajettiin paitsi kruunun myös säätyläisten etua – jopa Venäjän vallan aikana ryssänviranomaisina ryvettyneiden parasta. Niinpä kamreeri Arvid
Empting, joka johti Axel Wrede Sparren Espoon kartanoa, saattoi ilmestyä käräjille
vaatimaan tyystin autioksi muuttuneelle kartanolle verovapauksia, koska muutkin
olivat saaneet mittaamattomia verohelpotuksia.89 Kuopion ryssännimismies Jussi
Sakkeus ja starostit Juho Miettinen, Heikki Pitkänen ja Venni Vartiainen velvoitettiin korvaamaan ryssänkomissaari Henrik Åbergin perillisille se, mikä heiltä oli
jäänyt Venäjän vallan aikana maksamatta.90 Vastaavasti Espoon rahvas valitti entisestä ryssännimismiehestään ja -voudistaan, Jonas Collinista maaherralle, että mies
oli kerännyt erityisesti 1718 käskettyä enemmän veroja. Asia oli mennyt komission
käsittelyyn, ja komissiosta juttu välitettiin käräjille, jonne sissikapteeni Staffan
Löfving tuli ajamaan Collinin asiaa. Kyse oli yhdestätoista härästä ja yhdestä lehmästä, joita ei venäläisille toimitettu, mutta oikeuspa ryhtyi hieromaan pakkosovintoa siihen tapaan, että pian rahvas aneli sovittelua. Lopputuloksena oli, että
Collin vapautettiin ikiajoiksi moisista syytteistä.91
Itäisen tutkijakunnan säätyläiset auttoivat veljiään. Talonpojat olivat valittaneet
tutkijakunnalle arrendaattoreista (moisniekoista) väittäen, että läänitysten todelliset haltijat olivat olleet koko pitkän sodan ajan kovia ja väkivaltaisia rahvasta koh-
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taan ja olivat vieläpä sälyttäneet raskaimman taakan tyystin talonpoikien harteille:
venäläiset sotilaat elivät rahvaan nurkissa ja kustannuksella. Arrendaattorit tietysti
kiistivät moiset väitteet jyrkästi, selittivät syyttömyyttään ja sanoivat, että rahvas sai
syyttää vaikeuksistaan ainoastaan itseään. Koska tutkijakunta oli komissio ja oikeusistuin, se totesi, että laillisuutta oli ehdottomasti noudatettava ja kaikki moitteet oli kyettävä todistamaan ennen kuin toimiin ryhdyttäisiin.92 Alun perin vuoden 1723 valtiopäivillä Suomen aatelisto olikin tähdännyt mahdollisimman laajaan
ja säätyläisiä palvelevaan hyötyyn. Ryssänvoudit tosin katsottiin korvausvelvollisiksi, koska he olivat rikastuneet pakolaisaateliston kustannuksella, mutta oli myös
havaittu, että hajalleen revityssä maassa liikkui karjoineen paljon juuretonta ja kotinsa menettänyttä irtainta väkeä, joka oli vaaraksi yhteiskuntajärjestykselle ja joka
oli alistettava isäntävaltaan – säätyläisten työvoimaksi.93 Edellisestä vaatimuksesta
luovuttiin kernaammin kuin jälkimmäisestä.
Pohjanmaallakin, jonne kuninkaallisia komissioita ei haluttu eikä myöskään
päästetty, oltiin allapäin. Pohjalaiset talonpojat ja heidän maaherransa joutuivat
pettymään kruunuun. Toiveissa oli, että vuoden 1723 valtiopäivävalituksen perusteella pahoin kärsineet talot saisivat verovapausvuosia. Tukholmassa kuitenkin arveltiin, että selonteot olivat vääristeltyjä. Niinpä käräjillä myönnettyjä verovapauskausia kavennettiin tuntuvasti, ja vuonna 1726 järjestettiin uusi verontarkastus.
Jälleen kruunu piti tarkastusten tuloksia vääristeltyinä eikä hyväksynyt toivottuja
verovapauksia.94
Kansanomainen, perin kielteinen suhtautuminen tutkijakuntien, komissioiden
ja verotarkastajien toimintaan jäi kruunulle tuntemattomaksi. Vastalauseita toki
esitettiin, mutta niiden merkitystä ei ymmärretty. Rahvaanmiehet eivät rukoilleet
komissiolta ja kuninkaalta nöyrästi apua eivätkä turvautuneet paikallisen esivallan
apuun. Kansan käsitys oli, että komissio oli heitä varten eivätkä he komissioita tai
kruunua varten.95 Verotus perustui maaveroon, joten karjan menettämisen saattoi
helposti sivuuttaa. Rakennuskorvaustenkin suhteen ilmeni monenlaisia hankaluuksia. Tämä ja suoranaiset epäoikeudenmukaisuudet, virheet ja väärinkäytökset
1720-luvun verontarkastuksissa jättivät talonpoikiin pysyvän katkeruuden.96

Turpeeseen sitoutunut rahvas
mukautuu uuteen Ruotsin valtaan
Yhteiskunnan harmonia säilyi paljolti siksi, että talonpoikien piti syödä ja päivittäisen leivän hankkiminen edellytti talon töiden tekemistä. Talonpojat olivat sidoksissa turpeeseen, halusivatpa he sitä tai eivät. 1720-luvun lopulle tultaessa pohjois-

92 Itäisen tutkijakunnan kirjelmä kuninkaalliselle majesteetille koskien tutkijakunnan toimintaa
Karjalassa (Cederberg–Alho (toim.) 1939, s. 277).
93 Suomen aateliston valtiopäivävalitus 1723 (Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll III:4,
s. 497–503).
94 Falander–Reinius, Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn (ÅT 1791: 36, 39).
95 Nicolaus Frideliuksen kehotuspuhe seurakunnalleen, Korppoo n. v. 1733 (Juva–Niitemaa–
Tommila (toim.) 1968, s. 412–414).
96 Falander–Reinius, Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn (ÅT 1791: 36).
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pohjalaisetkin talonpojat omaksuivat valtaapitävien käsityksen siitä, että 1721 solmittu rauha oli kallisarvoinen, kultainen ja hartaasti kaivattu.97 Ja Pohjanmaalla
yhteiskuntarauha säilyi siksikin, että ruotujärjestelmä epäonnistui alkuunsa, epäkohtia ja hankaluuksia esiintyi riittämiin, eivätkä talonpoikien arvelemat palkkaepäselvyydet hankaluuksista suinkaan olleet vähäpätöisimpiä. Siinä missä kruunu
katsoi tehneensä oikeita ratkaisuja, siinä talonpojat tekivät omia ratkaisujaan, jotka
perustuivat vanhoihin tapoihin ja olivat täysin ristiriidassa ruotujakolaitoksen tarkoitukseen nähden. Vanhat sotamieskäytännöt säilytettiin pitkään niin, ettei kruunu niistä juuri mitään tiennyt.98
Paikallinen esivalta tunnusti tilanteen – Ruotsin kruunu ei.99 Itse asiassa täkäläinen esivalta oli pannut merkille, että talonpojat olivat ponnistelleet vuosina 1722–
1724 taloutensa saamiseksi jaloilleen, vaikka muokkausvälineistä, vetojuhdista ja karjasta oli pulaa, hintataso oli huikea ja huonot säät sattuivat viljelyn kannalta pahimpiin aikoihin. Vasta vuonna 1724 oli saatu hyvä sato, joka oli otettu rahvaan
keskuudessa vastaan ilolla, ja kansan mieliala oli kohentunut.100
Suotuisat viljavuodet 1724 ja 1727 olivat tärkeimpiä seikkoja siihen, että kansa
selvisi,101 mutta suotuisatkaan olosuhteet ja verovapaudet eivät talonpoikia hetkessä nostaneet ahdingosta. Esimerkiksi Siuntiossa ja Espoossa oli vuonna 1726 edelleen yli sata talonpoikaa, jotka olivat niin köyhiä, etteivät kyenneet selviytymään
edes papinmaksuista.102 Silti toipuminen oli edennyt niin, että voudit ilmestyivät
käräjille vaatimaan rahvaalta Venäjän vallan ajan verorästejä.103
Vainoaika muuttui 1720-luvun kuluessa viranomaiskäsittelyssä kameraaliseksi
mitaksi. Ilmajoella rahvas vahvisti, että talolliset Mikko Antinpoika Laurosela, Sippo Alamarttila ja Heikki Ylimarttila sekä Seinäjoen kestikievari Jaakko Tuomaanpoika olivat kärsineet merkittäviä taloudellisia takaiskuja 1714, kun vihollinen oli
polttanut heidän talonsa ja kun he sittemmin tilojaan jaloilleen kammetessaan olivat pahasti velkaantuneet.104 Vainovuosien muuttuminen kameraaliseksi mitaksi
merkitsi sitä, että oikeus siirsi tuota ajanjaksoa käsittelevät asiat verohallinnon viranomaisille – näin toimittiin tietenkin silloin, jos asia ei koskenut rikosta. Taloudellisiin menetyksiin koetettiin silti yhä 1730-luvulla saada korvauksia juuri käräjien välityksellä. Evijärven Juho Jaakonpoika Luokola kertoi oikeudessa, miten hän

97 Esimerkiksi syyskäräjät Saloinen ja Siikajoki 1728 (rr58: 1198, KA), kesä- ja syyskäräjät Oulu ja
Hailuoto 12.–14.10.1730 (rr60: 1423, KA).
98 Alanen AJ 1948, s. 528, 543–551.
99 Åkerblom 1984, s. 462. Ruotsalaisia suomalaisten osallistuminen taisteluihin sen sijaan kiinnosti.
Tammikuussa 1732 Kristiinankaupungin maistraatin istunnossa vastattiin kruunun tiedusteluun,
millä tavoin kaupungin porvaristo oli osallistunut taisteluihin ja minne se oli aseensa hukannut.
Porvareista vanhimmat, Henrik Jakobsson ja Mats Björkman selittävät kokemuksiinsa perustaen,
että syksyllä 1713 kristiinankaupunkilaiset olivat osallistuneet operaatioihin mutta olivat
joutuneet marraskuussa paniikkiin pelätessään vihollisen piiritystä. Silloin he olivat ottaneet jalat
alleen pelastaakseen henkensä ja heittäen aseensa menemään.
100 Falander–Reinius, Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn (ÅT 1789: 5, 9.)
101 Alho 1940, s. 236–237. Katso myös Glaser 2001, s. 176.
102 Talvikäräjät Siuntio 25.–26.2.1726, talvikäräjät Siuntio, Kortjärvi ja Enäjärvi 16.–19.2.1726 (ll35,
KA).
103 Syyskäräjät Karjaa 20.–24.10.1726 (ll35: 582–588, KA).
104 Talvikäräjät Ilmajoki 5.2.1728 (ss42: 209), syyskäräjät Uusikaarlepyy 14.3.1726, kesäkäräjät
Maalahti 14.8.1727, syyskäräjät Maalahti 11.10.1731, huudatusluettelot (ss65, KA).
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oli kylänsä kahdentoista talon puolesta vienyt vainoaikana kolmelle venäläiselle
everstille paloverona erän plootuja. Siksi hän halusi, että naapurit korvaisivat siitä
osuutensa, mutta Matti Tuomaala muistutti Luokolaa siitä tosiasiasta, että muutkin olivat samanlaisia summia joutuneet maksamaan. Oikeus taasen katsoi, ettei
asia enää sille kuulunut; Venäjän vallan aikana ei tehty tilejä tai tasattu verotaakkoja, joten oikeus siirsi asian maaherran käsiteltäväksi.105
Mitä pitempi aika Venäjän vallan ajasta oli kulunut, sitä nihkeämmin verottaja
suhtautui avunpyyntöihin. Maaherraa oli turha häiritä, ellei ollut hankkinut yhteisön takaamaa todistusta kurjasta taloudellisesta tilasta. Lappajärven kuninkaaksi
kutsuttu lautamies Taavetti Tuomaanpoika Kärnä hankki tuollaisen todistuksen
Pietarsaaren talvikäräjillä. Siihen koottiin kaikki sellainen aines, jonka uskottiin
vaikuttavan maaherraan ja siten pääkaupungin päättäjiinkin. Selonteon mukaan
Kärnä oli menettänyt kaiken irtaimen omaisuutensa, muun muassa 55 tynnyriä
tervaa ryöstöissä 1714. Tämä ei ollut kyllin, vaan vihollinen oli polttanut tervasaunan ja tallipihan ja oli myös majoittunut Kärnän taloon polkien molempien tupien
katot rikki sekä polttaen peltojen aidat ja ladot. Menetyksistään huolimatta Kärnä
oli huolehtinut sissipartioista luovuttaen näille karjaansa ja elintarvikkeitaan. Tässäkään ei ollut kärsimyksiä riittävästi, sillä rauhan aikana monet perättäiset katovuodet, palot ja myrskyt olivat tehneen tuhojaan Kärnän omistuksilla romahduttaen hänen taloutensa sellaiseen tilaan, ettei hän mitenkään kyennyt selviytymään
ilman apua. Nimismies ja lautakunta tukivat lähes 70-vuotiasta ja heikkonäköistä
Kärnää vannoen, että mies oli ollut aina hyvä ja tunnollinen veronmaksaja.106

Sotilasrasituksen vastustus
Valtakunnan hyvinvointi lepäsi rahvaan ja porvareiden harteilla. Talonpoikien ja
porvareiden velvollisuutena oli maksaa kruunulle ja kirkolle veroja, etenkin talonpojat joutuivat kyydittämään viranomaisia ja tekemään valtaapitäville erilaisia töitä. Verot käytettiin kruunun huikean kassavajeen supistamiseen, virkamiesten
palkkoihin ja kuninkaallisen majesteetin ylellisyyksiin sekä erityisesti armeijan ylläpitoon. Kun kaupungeille oli myönnetty pitkiä ja laajoja verovapauksia, verotaakka painoi enemmän talonpoikien hartioita.107 Verotaakan lisäksi rahvaan tehtävänä oli täyttää ruotuarmeijan rakuunoiden ja sotilaiden vakanssit paitsi Pohjanmaalla, jossa oli onnistuttu vuosikymmeniä viivyttelemään siirtymistä ruotujärjestelmään. Vihan vuodet olivat iskeneet merkittävän loven täkäläiseen iältään ja ruumiinkunnoltaan sopivaan miesväkeen niin, että ruotusotilaiden löytäminen oli

105 Kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 7.–10.9.1730 (rr60: 1220–1221, KA).
106 Peltokangas 1958, s. 101–102.
107 Ahonen 1988, s. 110–122. Toisaalta rahvaan ja kaupunkilaisten ja toisaalta suomalaisten ja
ruotsalaisten välinen ristiriita oli näkyvä ja voimistui, kun Tukholmassa asuvat hallitusherrat
osoittivat täydellistä kyvyttömyyttä suhteuttaa valtakunnan eri osien kokemat kärsimykset
toisiinsa. Neuvokkuudessaan he olivat myöntyneet nopeasti neljän ruotsalaiskaupungin pitkiin
verovapausanomuksiin, minkä seurauksena lähes osattomiksi jääneiden pohjalaisten kaupunkien
porvarit raivostuivat. Jälkimmäisen ja ilmeisen kiusallisen eripuran vuoksi osa rajamaaksi
mainitun Suomen kaupungeista sai hyvityksiä 1720-luvun jälkipuoliskolla.
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hankalaa. Tässä mielessä maakunnat, jotka kuuluivat ruotujärjestelmän piiriin tai
joihin sellainen järjestettiin rauhansolmimisen jälkeen, selvisivät aluksi paremmin;
täyttömiehiä kun saatiin Ruotsin puolelta ja oman kylän nuorukaiset saatiin pidettyä peltotöissä.
Pohjanmaata oli koeteltu pahemmin kuin muuta maata, eikä sieltä helposti löytynyt miehiä armeijaan saati sitten omissa ruotutorpissa asustaviksi ruotusotilaiksi.
Olemattomiin harventunut Pohjanmaan rykmentti palasi 350-päisenä, ja noidenkin miesten ylläpitäminen kävi ylivoimaiseksi pohjalaisille, joten he anoivat sotamiehenpidosta vapautusta. Sellaiseen ei tietenkään suostuttu, koska Pohjanmaan
rykmentin tehtävänä oli itärajan puolustaminen – tekijä, jota kruunu ehtimiseen
korosti. Koska alle 400 miehen armeijalla ei juuri rajoja puolustettu, kruunu ryhtyi
innokkaasti suunnittelemaan Pohjanmaan liittämistä vakinaisen sotamiehenpidon
eli ruotujärjestelmän piiriin. Samalla alettiin vahvasti epäillä, että Pohjanmaan rahvas ja viranomaiset liioittelivat rajusti läänin miespulaa. Suunnittelussa edistyttiin,
ja kun vuonna 1726 Suomessa väki pelkäsi venäläisten hyökkäävän uudestaan, salaisessa valiokunnassa talonpoikien tietämättä ehdotettiin, että sotamiesten rekrytointiin ryhdyttäisiin otolliseen aikaan varhain talvella 1727. Salamyhkäisellä rekrytointioperaatiolla pyrittiin siihen, ettei rahvas ehtisi ja kykenisi piilottelemaan
armeijaan liikeneviä ylimääräisiä nuorukaisia. Maaherra Essen vastasi tähän, että
maakunnasta ruotujärjestelmällä saataisiin kokoon hädin tuskin 230 miestä, mikä
ei todellista ongelmaa ratkaisisi. Huomautuksella ei ollut suurempaa painoarvoa.
Niinpä maaherran ikävänä tehtävänä oli esittää pohjalaisille, että maakunnassa oli
aika siirtyä vakinaiseen sotamiehenpitoon. Talonpojat olivat jyrkkiä: mitään uudistuksia ei hyväksytä.108
Ajankohta oli kaikkiaan huonosti valittu. Vaikka kruunu kenties piti venäläisuhkaa hyvänä propagoimisaseena, talonpojat suhtautuivat armeijoihin epäluuloisesti. Maakunnan nostoväki oli ollut luotettava, se oli osallistunut itärajan puolustamiseen ja se oli myös puolustanut maakuntaa. Sen sijaan Suomen armeija oli
marssitettu Ruotsiin suojelemaan ruotsalaisia, kun Kyrön taistelu oli hävitty, armeija paljolti tuhottu ja venäläisten voima kasvanut. Vakinaista väkeä ei siis pidetty
luotettavana. Sitä paitsi kruunun samanaikaiset kameraaliset ratkaisut lisäsivät talonpoikien epäluuloja. Kruunu oli verontarkastuksissa leikannut merkittävällä tavalla talonpojille myönnettyjä verovapauksia – mahdollisesti juuri sotalaitoksen
kustannusten takia –, ja ruotujärjestelmä miellettiin verotaakkaa entisestään kasvattaneeksi turhaksi rasitteeksi.
Maaherra Essen muutti suostuttelustrategiaansa. Väenottokirjoituksiin ryhdyttiin uudestaan talvella 1729, jolloin maaherra itse esitteli ruotujärjestelmän etuja.
Talonpojat olivat jälleen ehdottomia ja ilmoittivat, että maakunta pysyy vanhassa
tavassa. Talonpoikainen jyrkkyys kiusasi erityisesti Suomen armeijan ylipäällikköä
kenraali Berndt Otto Stackelbergiä ja Pohjanmaan rykmentin komentajaa eversti
Ernst Johan Creutzia. Heidän mielestään kansa kyllä taipuisi, mikäli heille ilmoitettaisiin, että muussa tapauksessa rykmentti saatettaisiin täyteen miehitykseen sellaisella miehenotolla, jossa talonpojilta ei kyseltäisi, keitä pelloilla ja talon muissa

108 Alanen AJ 1948, s. 520–521. Katso myös Juvelius 1919, s. 91–109.
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töissä tarvittaisiin. von Essen puolestaan vetosi kruunuun, ettei sotapäällystön annettaisi puuttua asioiden käsittelyyn, se kun ”tyrmistytti kansan sellaisilla ehdotuksilla, joita kansa vielä tuntui vihaavan.” Kruunu ymmärsi tämän ja vastasi, että
Essenin tehtävänä oli suostutella rahvasta ja Stackelbergin ja Creutzin oli puolestaan taivuteltava papisto ja porvaristo hankkeen taakse. Pohjalaisina nämä pystyisivät omalla panoksellaan taivuttamaan rahvaan lopullisesti ruotujärjestelmään siirtymiseen.109
Vuoden 1729 lopulla juuri ennen joulunpyhiä maaherra Essen joutui jälleen
suojelemaan lääninsä rahvasta ruotsalaisilta viranomaisilta, jotka halusivat vihdoin
toteuttaa pitkään kaavailemansa Pohjanmaan rykmenttiä koskeva uudistuksen,
joka olisi toteutuessaan rasittanut talonpoikaisväestöä melkoisesti. Ruotsinpuoleinen kruunu kiinnitti myös näinä aikoina ahneen huomionsa pohjalaisiin verorästeihin ja päätti ryhtyä Pohjanmaalla verotarkastuksiin. Esseniä siis painostettiin
kahdella läänin väestöön syvällisesti vaikuttavalla uudistuksella, joiden hän arveli
piankin raunioittavan läänin lopullisesti tai johtavan levottomuuksiin. Pohjanmaan rykmenttiä koskien von Essen kirjoitti ensin joulukuussa lyhyesti kuninkaalle, että ”vihollinen oli tuhonnut läänin ja sen miesväen ajanut aivan puille paljaille.
Mutta nyt oli väki – Jumalan armossaan ylläpitämän ja toivotun rauhan aikana –
saanut läänin maatalouden jotenkuten jaloilleen.” Essen epäili kuitenkin, ettei kirjeellä olisi suurempaa vaikutusta, ja niinpä hän laati toisen ja seikkaperäisemmän
kirjelmän jo seuraavan vuoden tammikuussa. Siinä hän selitti, että lääni oli miesväestä tyhjentynyt ja köyhtynyt, ja viittasi samalla ajasta toiseen kuulemiinsa kertomuksiin ja selvityksiin. Niiden perusteella hän oli varsin hyvin selvillä siitä, että
vainojen aikaan vihollisen harjoittama hävitystyö, levottomuudet ja sotiminen olivat olleet tässä läänissä pahempia kuin missään muualla Suomen suuriruhtinaskunnassa. Miehenoton ulottaminen Pohjanmaalle vahingoittaisi merkittävällä tavalla arkista elämää.110
Kruunu kyllästyi ja päätyi sotapäällystön kantaan. Marraskuussa 1730 Essenille
ilmoitettiin, että talven 1731 kuluessa Pohjanmaan rykmentti saatettaisiin täysivahvuiseksi miehenotoilla, mikäli pohjalaiset eivät vieläkään suostu ruotujakoon.
Oulussa tammikuussa 1731 laatimassaan selonteossa von Essen muistutti ensinnäkin siitä, että kun hän saapui lääniinsä syksyllä 1721, se oli suurelta osin autiona ja
raunioina. Hän huomautti tässä yhteydessä tiukasti, että sellainen, joka ei hävityksen jälkiä ollut nähnyt, ei myöskään niitä kyennyt kuvittelemaan. Hän kertasi historian taitekohdat, mainitsi Pälkäneen taistelun 1713, Isonkyrön taistelun 1714 ja
kertoi, että maan pohjoisosissa oli vaikea vainolainen ollut kahdeksan vuoden ajan
lukemattomin tavoin lääniä hävittäen. Tästä todistivat pappien laatimat luettelot
hävityksistä, joissa selitettiin, miten ihmisiä oli tapettu taloihin ja metsiin ja osin
viety vankeuteen, kuten vuoden 1723 valtiopäivillä oli kerrottu. Moni talo oli tuolloin jäänyt tyystin vaille asukkaita.
Toisekseen hän muistutti siitä, että rauhan palattua ei ollut sen enempää hevosia kuin karjaakaan, hintataso oli korkea eivätkä naapurit kyenneet tuona vaikeana
109 Alanen AJ 1948, s. 522.
110 Maaherra von Essen kuninkaalle, Korsholma 19.12.1729 ja 7.1.1730 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9–10, RA).
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aikana auttamaan toisiaan. Autioina olleesta 1978 talosta oli ehditty ottaa viljelyyn
1463. Lisäksi hän muistutti niin kutsutun Uudenmaan metodin soveltumattomuudesta lääniinsä, mistä talonpojat olivat valittaneet ja jonka Essen mahdollisesti arveli johtavan levottomuuksiin.
Kuultuaan asiasta maaherralta sotamiespitäjät viittasivat kuninkaalle osoittamassaan valituksessa samoihin seikkoihin. Heidät oli vallannut tyrmistys ja hämmennys, kun heidät velvoitettiin hankkimaan rykmentin riveihin kerralla 449
miestä. Kansan käsityksen mukaan se luhistaisi maakunnan, ja valitustaan rahvas
tehosti historiallisiin tapahtumiin vetoamalla: Pohjanmaa oli luovuttanut väkeä sodan aikana miehenotoissa, talonpoikaisarmeija oli marssinut Viipuriin itärajaa
puolustamaan, maakunta oli elättänyt Suomen armeijaa vuosina 1713 ja 1714,
maakunnan nostomiehet olivat urheasti osallistuneet Kyrön taisteluun, Pohjanmaa
oli kärsinyt hirvittävästä venäläisvallasta ja pohjalaiset olivat luovuttaneet miehiä
vuosien 1725–1729 miehenotoissa niin paljon kuin kykenivät.111
Kruunu viittasi kintaalla valituksille. Pohjoispohjalaiset taipuivat ruotujakoon,
ja eteläpohjalaisistakin jalkaväensotilaita asettaneet suostuivat suuremmitta vastarinnoitta, kun heitä kokoontumisissa muistettiin kehuskella harrastuneisuudesta,
jota he olivat osoittaneet kuningasta ja isänmaata kohtaan Isossakyrössä ja muualla. Maaherra Essenin pelot osoittautuivat silti oikeiksi, maaherran kuolema vauhditti verontarkastuksia ja kiristi nimenomaan laivastoon miehiä asettaneiden pitäjien kantaa ruotujaon vastaiseksi. Niinpä kun vöyriläiset neuvottelivat jakolaitoskomission kanssa sopimuksen sisällöistä ja talonpoikien velvollisuuksista Vaasassa
heinäkuun kahdentenatoista päivänä, rahvaanmiehet ilmaisivat selvästi, että he halusivat pysyvä vanhoissa sopimuksissa. Kokouksessa tunnelma kiristyi koko ajan, ja
lopulta illansuussa vallitsi sellainen kapina ja meteli, että komission jäsenet kutsuivat Vaasan viisikymmenmiehisen porvariskaartin paikalle palauttamaan järjestystä.
Järjestys palautuikin, ja seuraavana päivänä vöyriläiset ilmestyivät neuvonpitoon
edellispäivän käytöstään anteeksi pyydellen, metelöinnin oikeudellisia seuraamuksia
peläten sekä vaikuttivat nöyriltä ja uudistuksiin suostuvaisilta. Tämä oli talonpoikaista poliittista käytäntöä: nöyrtyminen oli ainoastaan hämäystä, jolla pyrittiin välttämään rangaistukset ja viivyttämään varsinaisen asian käsittelyä. Talonpojat näet
edelleen vastustivat uudistuksia; neuvottelujen jälkeen vöyriläiset, mustasaarelaiset ja
uusikaarlepyyläiset päättivät lähettää valtuusmiehiä kuninkaisiin. Sitä viranomaiset
eivät tienneet, joten majesteetin ruoduittamispäätös valmistui elokuussa. Se piti sisällään paitsi määräykset vihatun ruotujärjestelmän toteuttamisesta myös ohjeet vielä vihatumman omaisuuskatselmuksen järjestämisestä talonpoikaistiloilla.112

111 Maaherra von Essen kuninkaalle, Oulu 19.1.1731 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 10, RA); Alanen 1948, s. 522–523.
112 Johan Borre ja Bertill Widbom kuninkaalle, Korsholma 22.9.1732 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 10, RA); Alanen AJ 1948, s. 524–526. von Essenin, joka kuoli
Oulussa 1732 rykmentin muodostamistilaisuudessa, jälkimaine oli imarteleva. Häntä pidettiin
erinomaisena maaherrana juuri siksi, että hän oli ollut suureksi avuksi maakunnalle pitkällisen
sodan jälkeen. Hänelle talonpojat olivat saaneet valittaa ja kertoa vapaasti pitäjiensä surkeasta
tilasta ja hän oli myös ymmärtänyt, että Pohjanmaa tuskin enää saavuttaisi taloudellisesti sellaista
tilaa, missä se oli ollut ennen vainoaikoja. Falander–Reinius, Strödde underrättelser om tilståndet
i Österbottn (ÅT 1791: 36, 39).
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Julistus luettiin Vaasan kirkossa elokuun 29. päivänä. Heti jumalanpalveluksen
jälkeen talonpojat menivät nimismies Axel Rönbergin luokse ja ilmoittivat, että he
eivät hyväksy ruodutusta ja vielä vähemmän omaisuuskatselmuksia; talonpoikien
mukaan heidät oli heinäkuussa pakotettu alistumiseen. Sen sijaan kylien vanhimmista koostunut kymmenpäinen lähetystö ilmestyi lääninkansliaan syyskuun kymmenentenä tapaamaan lääninsihteeri Johan Borrea, rykmentinkirjuri Jacob Gronanderia, vouti Nils Berguddia ja kihlakunnankirjuri Lorentz Brunellia. Näille kerrottiin, etteivät laivamiespitäjät siirry ruotujärjestelmään. Talonpojat vetosivat siihen, että pohjalaiset olivat uskollisia alamaisia ja ilmoittivat samalla, että pitäjät
odottivat, millaisen vastaanoton Tukholmaan matkustanut lähetystö kuninkaalta
saisi. Tieto lähetystöstä yllätti viranomaiset, jotka muistuttivat, että kruunu, armollinen kuninkaallinen majesteetti, suhtautui perin kielteisesti talonpoikien salaisiin
neuvonpitoihin, ja totesivat, ettei ruodutuksen toimeenpanossa enää viivyteltäisi.
Tukholmassa kuningas tosiaan otti lähetystön vastaan, moitti lähetystön jäseniä
ankarasti ja hallitus vaati lopettamaan kaikenlaisen vastarinnan, mutta kotipuolessa vastarinta jatkui.113
Kylien vanhempien kertomukset vastaanotosta lääninkansliassa raivostutti rahvaan. Alkoi niskurointi, jonka seurauksena kolme talonpoikaa, Isak Styrman, Johan Backman ja Mats Swarf pidätettiin. Vaasaan mikkelinpäivän aikoihin syyskuussa 1732 jumalanpalveluksen jälkeen kokoontui kaksisataapäinen ja vihainen
mustasaarelainen talonpoikaisjoukko vastustamaan kruunun toimia ja etenkin
omaisuustarkastuksia. Miehet esiintyivät yksituumaisesti ja uhmakkaasti, vaikka
viranomaiset varoittelivat tuollaisen korkeimman esivallan ja kuninkaan päätösten
vastaisen toiminnan ankarista seurauksista. Viranomaiset uudistivat toteamuksensa, etteivät mustasaarelaiset saa pidennystä ruotujärjestelmään siirtymisessä. Silloin
joku huusi, että päätöstä ”kuningas ei itse allekirjoittanut.” Viranomaiset kysyivät,
kuka julkesi kruunua noin pilkata, mutta miehet eivät huutajaa paljastaneet, vaan
kirkuivat eitä. Hillitäkseen alkavaa kapinaa viranomaiset lukivat vuoden 1720 hallitusmuodon määritelmät uskollisista alamaisista, viittasivat samalla kolmen pidätetyn kohtaloon ja vaativat, että talonpojat luopuisivat ajattelemattomista toimistaan. Viittaaminen Styrmaniin, Backmaniin ja Swarfiin ei suinkaan muuttanut talonpoikien mieltä, vaan nämä huusivat kurkku suorana, ette he menevät takuuseen heistä, mikäli heitä ei heti vapauteta. Tilanne oli tulenarka, joten yksi lääninkanslian virkailija lähetettiin kertomaan Vaasassa majailleelle komissiolle rahvaan
vastahakoisuudesta. Mies palasi ja kertoi, ettei minkäänlaisia muutoksia suvaita.114
Virkamiehet joutuivat turvautumaan osapuilleen koko tuntemansa suostuttelukeinojen arsenaaliin.115 Siihen liittyi kuitenkin puolia, jotka raivostuttivat talonpoikia. Ensinnä viranomaiset käyttivät auktoriteettiasemaansa. Statukseen vetoaminen olikin sopivin tapa, mutta kansannousussa se tuntui vähäpätöiseltä. Toisekseen viranomaiset vetosivat korkeampiin auktoriteetteihin. Viranomaiset hallitsivat

113 Johan Borre ja Bertill Widbom kuninkaalle, Korsholma 22.9.1732 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 10, RA); Alanen AJ 1948, s. 524–526.
114 Johan Borre ja Bertill Widbom kuninkaalle, Korsholma 22.9.1732 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 10, RA).
115 Vertaa Suojanen 1997, s. 80–84. Katso myös Einonen 2005, s. 250–252.
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tietoa, jonka vain he ymmärsivät, ja samalla he katsoivat, että rahvaanmiehet olivat
yksinkertaisia. Kolmanneksi viranomaiset vetosivat kuninkaaseen ja lakiin, jotka
olivat absoluuttisia auktoriteetteja. Neljänneksi viranomaiset vetosivat yleiseen
etuun ja pohjalaisten historiallisiin sankaritekoihin. Itse säädöstä perusteltiin – kuten lähes kaikkia majesteetillisia asetuksia – yleisellä edulla, jonka edessä yksityisten halujen ja tavoitteiden oli väistyttävä. Lisäksi viranomaiset mustamaalasivat
parhaan mahdollisen osapuolen. He sysäsivät suurimman vastuun niskuroinnista
paikallisen yllyttävän esivallan harteille.
Aseisiin mustasaarelaiset eivät tarttuneet, eivätkä sitä tehneet muutkaan: vöyriläiset ja uusikaarlepyyläiset suostuivat ruodutukseen hyvillä mielin.116 Laivamiespitäjien kohtalo viimeistään taivutti tavalliset sotamiespitäjät. Niiden talonpojat
suostuivat lähes vastarinnatta ruodutukseen. Tosin Vöyristä ja Laihialta lähetettiin
maaherranvirastoon ja komissioon kirjelmät, joissa valitettiin ruodutuksessa sattuneista virheistä ja kohtuuttomuuksista; rasitus ei suinkaan jakautunut tasan. Maaherra ja etenkin komissio punnitsivat valituksia ja päättelivät, että yksinkertaiset
talonpojat oli viekoiteltu tämänkaltaiseen menettelyyn. Laihialaiset olivat jo suostuneet uuteen järjestelmään eikä yksinkertaisten talonpoikien uskottu yksin kykenevän tällaiseen aloitteellisuuteen. Niinpä viranomaiset nuhtelivat ankarasti molempien pitäjien nimismiehiä (Schöring, Oxe) ja Laihian kappalaista (Reinius).
Heidät oli helppo vaatia tilille kirjelmistä, koska he olivat allekirjoittajia. Nuhdellut
osoittivat syvää katumusta, Israel Reinius jopa kyynelehti kuunnellessaan moitteita. Välikohtaus vahvisti yhteiskuntakuria: moiset toimet kiellettiin uhkaamalla ankarilla rangaistuksilla, yllytystä ei enää missään muodossa saanut esiintyä ja nimismiehet määrättiin tukahduttamaan kruunun vastaiset hankkeet alkuunsa.117
Pohjanmaan oli ruodutettu. Majesteetin tietämättä talonpojat alistuivat pakkoon ruotujärjestystä kiertäen ja vanhoja tapojaan noudattaen, vaan tämäpä vastasi vallitsevaa yhteiskunnallista harmoniaa, jossa herrat ja rahvas elivät eri maailmoissa. Tuolla seikalla ei kruunun katsannossa ollut suurempaa merkitystä. Pohjanmaan rykmentti saatettiin täyteen vahvuuteensa, itäraja suojeltiin ja voitiin alkaa elätellä revanssia.

Venäläisen esivallan nimittämät
viranomaiset kruunun pulmana
Kruunun keittämä soppa
Rauha oli Ruotsin kruunun ja uudemman Ruotsin vallan ajan ongelma ja vieläpä
yllättävä sellainen. Se, että Suomea oli hävitetty surutta ja että venäläinen sotaväki
oli kohdellut väkeä kaltoin, ei niinkään tuntunut hankalalta. Sen sijaan koko virkakoneiston uudelleenjärjestäminen osoittautui vaikeaksi. Toisaalta venäläiset olivat

116 Borre ja Widbohm kuninkaalle, Korsholma 12.10.1732 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 10, RA).
117 Alanen AJ 1948, s. 526–527.
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pystyttäneet Suomeen siviilihallinnon, jonka perustana olivat suomalaista kansallisuutta edustaneet miehet, ja toisaalta Ruotsiin oli paennut enin osa Ruotsin vallan
aikaisesta virkamiehistöstä. Viimeksi mainitut piti saattaa toimialueilleen, edellisistä oli joko päästävä eroon tai nimitettävä Ruotsin kruunun viranomaisiksi ja tyhjiksi jääneet virat oli kaiken lisäksi täytettävä. Vaikeinta tilanteessa oli se, että venäläinen esivalta vertautui ruotsalaiseen esivaltaan ja Venäjän vallan ajan väärinkäytökset uhkasivat siten myös Ruotsin valtaa ja auktoriteettia.
Hallitus arveli, että liika metelöinti saattaisi johtaa ruotsalaisenkin esivallan arvostuksen laskuun. Niinpä hallitus neuvoi, että niiden suomalaista kansallisuutta
edustavien viranomaisten, jotka olivat hakeutuneet venäläisen esivallan suojiin ja
olivat kohdelleet suomalaisia veronkannossa huonosti, toimenpiteet tutkittaisiin
komissioiden ja maaherrojen johdolla hyviä tapoja noudattaen. Tämä tarkoitti lähinnä sitä, että minkäänlaisia julkisia inkvisitioita ei järjestettäisi, vaan miesten
edesottamuksia tarkasteltaisiin kaikessa hiljaisuudessa.118 Kruunu ei ollut väärässä.
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin maaherra Frisenheimin nimittämää provinsiaaliasiamiestä, jonka tehtävänä oli paljastaa ja saattaa virkavastuuseen asemaansa
väärinkäyttäneet ja yhä väärinkäyttävät miehet, pidettiin riesana. Kymenkartanon
kihlakunnanvouti Johan Kyreen nurisi, että valituksiin maanitteleva ja valituksia
muistiin merkitsevä mies teki rahvaasta uppiniskaisen. Eräskin talonpoika oli pilkannut voutia julkisesti. Kyreenistä olisi parempi, että asiamies ajaisi kruunun
etua, istuisi oikeudessa eikä makaisi sängyssä eikä etenkään olisi rahvaan puolella
kruununviranomaisia vastaan.119
Ruotsin kruunu oli rauhan palattua pahassa välikädessä. Siihen se oli itsensä
ajanut armahdusasetuksin ja hyväksymällä rauhansopimuksessa kohdan, jolla taattiin venäläisen esivallan Suomeen asettamille suomalaisille virkamiehille koskemattomuus ja syytesuoja. Kansanjoukot vaativat tuntuvaa hyvitystä piinaajiltaan,
janosivat verta ja tyytyivät ainoastaan kostonomaisiin rangaistuksiin.120 Liikehdinnän ja levottomuuden vuoksi hallitsija lähimpine neuvonantajineen päätti vastoin
asetuksia ja rauhansopimusta uhrata muutamia kiinni saamiaan ja erittäin väkivaltaisiksi tunnettuja venäläisten kätyreitä. Uhratut olivat enimmäkseen venäläisten
kynsistä karanneita ryssänrenkejä, joiden arvo kruunun silmissä oli perin vähäinen. Merkittävää tässä oli se, että vuodatettu veri ei uhannut kruunun auktoriteettia, mutta tyynnytti rahvaan semminkin, kun rahvaanmiehet olivat käytelleet aseitaan yhteistoimintamiehiä vastaan omavaltaisesti.
Enin osan kätyreistä armahdettiin. Ruotsin kruunun armahdusasetuksillaan
tarjoama suoja tuntui sinällään olemattomalta, mutta useimmiten se riitti – marssihan Ruotsin vallan mukana Suomeen myös kuria ja järjestystä vaalinut armeija.
Viranomaiset luottivat joukkovoimaansa ja vetosivat kruunuun pelätessään kostoja. Saadakseen suojelukirjeet he viittasivat siihen, että ylin päätösvalta oli vihan aikana ollut venäläisen esivallan käsissä. Sen ikävinä pitämiään käskyjä he olivat

118 Kuninkaallisen majesteetin vastaus menosääntökomissioille, Tukholma 20.2.1722
(Valtakunnanreistratuuran kopiokirja 1722, KA).
119 Syyskäräjät Vehkalahti, Kymi ja Virolahti 24.10.1723 (ii32: 616–621, 625, KA), talvikäräjät
Vehkalahti, Kymi ja Virolahti 11.–14.2.1724 (ii33: 52–54, KA).
120 Katso Foucault 1980, s. 72; vertaa Lennersand 2001, s. 106–111.
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oman näkemyksensä mukaan toteuttaneet ajamalla aina rahvaan parasta.121 Toisaalta kostonpelossaan Venäjän esivallan nimittämät viranomaiset turvautuivat samoihin keinoihin, joita olivat käytelleet kuluneiden vuosien aikana. Väkivallalla ja
aseilla uhkailemalla he säästivät henkensä ja toisinaan virkansakin. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että olisi palattu entisen Ruotsin vallan ajan järjestykseen.
Päinvastoin kruununvirkamiehet – erityisesti alimmat – siirtyivät yhä tiiviimmin
esivallan leiriin. Samalla side talonpoikaistoon ja siihen, että he olivat taannoin olleet talonpoikien luottomiehiä, tyyten katkesi.

Maaherrojen ja Suomen aateliston väliintulo
Kuninkaallinen majesteetti ja maaherrat kirjelmöivät läpi vuoden 1722 venäläisten
asettamista virkamiehistä, koska heistä tehtiin menosääntö- ja jakolaitoskomissioille sekä maaherroille lukemattomia valituksia. Valituksista oli käynyt ilmi, että
viranhaltijat olivat harrastaneet omavaltaisuuksia, ja siksi heitä oli myös kuulusteltu. Viranomaiset olivat kuitenkin selittäneet, että heidät pakotettiin ankaraan järjestykseen ja kuriin niin, että he itse olivat menettäneet omaisuutensa ja elinkeinonsa. Korkein esivalta halusi pestä kätensä myös tässä asiassa ehdottaessaan, että
valittajat voisivat ilmestyä tavalliseen oikeuteen haastamaan väärinkäytöksiin syyllistyneet vastuuseen.122
Kiihkeimmin ratkaisua halusi Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherra Per
Stierncrantz. Hän puhui inkvisitioiden puolesta jo joulukuussa 1721, ja majesteetti
teki parhaansa, ettei maaherra sellaisia perustaisi.123 Hän oli tosin antanut tuomareille ja kruununvoudeille ohjeet, että väärinkäytöksiä koskevat syytteet siirrettäisiin komission käsiteltäviksi, mutta oli myös havainnut, etteivät komission tutkinnat edenneet mihinkään.124 Niinpä hän kirjoitti kuninkaalle heinäkuussa 1722,
että rahvaan äänekkäästi valittamat Venäjän vallan ajan viranomaiset väärinkäytöksineen oli saatava pikimmiten oikeuden tutkittaviksi. Hänkin oli kuullut sekä
rahvaan ruikutuksia että ryssänviranomaisten puolustuspuheenvuoroja, mutta oli
vakuuttunut, että rahvas puhui totta ja viranomaiset valehtelivat. Kuninkaalle
osoittamissaan kirjeissä hän käytti mielellään rahvaan sanankäänteitä ja oli selvästi
asettunut näiden tueksi.125
Toisaalta Stierncrantz itse lukeutui aatelisylimystöön, jolle ryssänvirkamiesten
saattaminen oikeuteen oli osoittautunut vähintään yhtä tärkeäksi asiaksi. Jos aateliston panos tutkijakuntien asettamisessa oli ollut keskeinen, oli sen asema ryssänviranomaisten ajojahdissakin tuntuva. Armahduksia rahvas ei sietänyt, mutta han-

121 Esimerkiksi eteläpohjalaisten viranomaisten anomus maaherra von Essenille, Vaasa 22.9.1721
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
122 Esimerkiksi kuninkaallinen majesteetti maaherroille von Essen, Frisenheim ja Stierncrantz sekä
Turun maaherranvirastolle, Tukholma 24.4.1722 (Valtakunnanreistratuuran kopiokirja 1722, KA)
123 Kuninkaallinen majesteetti maaherra Stierncrantzille sekä maaherroille Friesenheim, von Essen ja
Turun maaherranvirastolle, Tukholma 3.3.1722 (Valtakunnanreistratuuran kopiokirja 1722, RA).
124 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 28.5.–4.6.1722 (ll30: 854–855, 888–889, 906, KA).
125 Maaherra Stierncrantz kuninkaalliselle majesteetille, Helsinki 2.7.1722, 26.7.1722 (Maaherrojen
kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Uusimaa ja Häme 10, RA).
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kalammaksi osoittautui se, että aatelisto oli alkuun vielä vähemmän armahdusten
kannalla. Itse asiassa talonpoikaissäädyn suomalaiset jäsenet jättivät vuoden 1723
valtiopäivillä säädylleen muistutuksen vihollisen nimittämistä veronkantomiehistä
ja muissa tehtävissä palvelleista, jotka kuningas oli armahtanut. Muistutus liitettiin
rahvaan valtiopäivävalitukseen ja yllätti muut asianosaiset. Siinä näet toivottiin,
että nämä saisivat jatkaa nykyisissä viroissaan.126 Tähän vaikutti se, että herrainpäivämiesten joukossa oli ryssänviranomaisia ja heidän tovereitaan, ja sekin, että
herrainpäivämiesten valintatilaisuuksissa edellisvuonna paikallisia valituksia laadittaessa ryssänvoudit ja -nimismiehet olivat pelotelleet tai maksaneet rahvaanmiehet esityksen taakse.
Oli miten oli, ilman aatelissäädyn tiukkaa kantaa venäläisen esivallan viranomaisia ei olisi saatettu edesvastuuseen. Suomalaisten aatelisten yksioikoinen näkemys oli, että juuri he olivat kärsineet mittavimmat menetykset näiden voutien
vuoksi.127 Kuvaavasti Halikossa ryssänvoutina viralta pantu Lars Malmberg joutui
vastaamaan väärinkäytöksistään vasta, kun sikäläinen everstiluutnantti ryhtyi toimenpiteisiin. Upseerin tietoon oli saatettu, että Malmberg oli pahoinpidellyt kartanon väkeä ja rälssitalonpoikia nylkiessään veroja venäläisille. Muiden pitäjäläisten kanssa Malmbergin välit olivat pysyneet sopuisina, ja niinpä kihlakunnanoikeus vapautti Malmbergin vastuusta. Väkivaltaisuuksiin syyllistyessään hän oli ollut tsaarin alamainen. Everstiluutnantti ei ratkaisuun tyytynyt, vaan vetosi laamanninoikeuteen. Sieltä tapaus lähetettiin uudestaan kihlakunnanoikeuden tutkittavaksi – nyt everstiluutnantin ehdoilla.128
Käräjillä ja maaherranvirastoissa nurkujia ja valittajia riitti päivästä ja vuodesta
toiseen niin, että asioiden hoito uhkasi tukehtua juuri tavallisten ihmisten asioiden
käsittelemiseen – etenkin kaunaisten naapureiden välisten riitojen ratkaisemiseen.
Savossa ensimmäisille varsinaisille rauhanajan käräjille talvella 1722 jätettiin niin
paljon haasteita ja valituksia venäläisten veronkantajina olleita starosteja ja tensikoita vastaan, että oikeus tiedusteli, miten lukuisien valitusten kanssa oli meneteltävä – muiden asioiden hoidolle kun ei juuri jäänyt aikaa.129 Kun hallituksen ja
valtiopäivien asettamat tutkijakunnat ja komissiot eivät kyenneet tai edes välittäneet tavallisten ihmisten asioihin puuttua, maaherrojen työtaakka entisestään kasvoi. Ongelmana oli tietysti se, että maaherrojen tuli myös huolehtia lääninsä asukkaista. Turun ja Porin läänin sekä Ahvenanmaan maaherra Otto Reinhold Üxkull
ei muuta keksinyt kuin valittajatulvan patoamisen. Kesällä 1724 hän julisti, että
vastedes maaherralla ei ollut aikaa oikeutta hakeville ja toisiaan parjaaville ihmisille etenkään siinä tapauksessa, mikäli nämä eivät köyhyydessään kyenneet selviytymään viranomaisten vaatimista käsittelymaksuista eli leimaveroista.130 Maaherroihin oli joka tapauksessa vedottava, milloin halusi saattaa pahan edesvastuuseen.

126 Rahvaan yleinen valtiopäivävalitus 1723§74 (Bondeståndets riksdagsprotokoll 1, s. 285).
127 Suomen aateliston valitus 1723 (Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll III:4, s. 503).
128 Laamanninoikeus Halikon kihlakunta 20.1.1724 (öö18: 19–45, KA). Malmbergin väärinkäytöksiä
selvitettiin myös tutkijakunnassa. Stenroth 1965.
129 Talvikäräjät Kuopio 12.–15.2.1722 (oo25: 118–120, KA).
130 Maaherra Üxkullin julistus Turun ja Porin läänin sekä Ahvenanmaan asukkaille, Turku 27.6.1724
(Grotenfelt 1924, s. 6–8).
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Karjalohjalaiset Linhamarin Markus Ersson ja Brita Matsdotter kävivät maaherra
Stierncrantzin puheilla saadakseen kirkkoherra Melartopaeuksen ja ryssännimismies Hahlin käpälälautaan. Maaherran päätöksellä miehet haastettiinkin oikeuteen
tutkintaa ja lausuntoa varten. Tuomiota oikeuden ei pitänyt langettaa, sillä linhamarilaisten valitus koski Melartopaeusta ja Hahlia Venäjän kruunun viranomaisina.131
Erityisen selvästi asianlaita kävi ilmi Karjalassa, jossa maaherra Friesenheimin
nimittämä erityisviranomainen teki parhaansa yrittäessään onkia rahvaanmiehiltä
tietoja ja todisteita vanhojen virkamiesten väärinkäytöksistä. Frisenheim oli tottunut sodanaikana ja sotaneuvoksena siihen, että asiat kyettäisiin ratkaisemaan hallinnollisin keinoin kanslioissa ja kamareissa, mutta ei ymmärtänyt sitä, että hallinnolliset keinot eivät tehonneet kruunuun pettyneeseen, viranomaisia kyräilevään
ja kostonhimoiseen rahvaaseen. Friesenheim perusti lääniinsä provinssiasiamiehen
(provisiaaliviskaali, provincial ombudsman) viran ja valitsi virkaan kapteeni Erik
Beermanin. Beermanin olisi pitänyt juuria maakunnasta epäkelpo viranomaisaines, Venäjän vallan aikana vihollisen kanssa asukkaita piinanneet ja muihin rikoksiin syyllistyneet miehet. Provinssiasiamies ei tietenkään kyennyt hoitamaan tehtäviään, koska hän riitaantui heti viranhaltijoiden kanssa.132

Provinssiasiamies Beerman
ja komissiot virkakuntaa puhdistamassa
Kapteeni Erik Beermanin viskaalin valtakirja kirjoitettiin elokuussa 1723, ja ensimmäisen kerran mies ilmestyi Lappeen, Joutsenon, Taipalsaaren ja Lemin syyskäräjille. Siellä hän esitti virankuvansa ja sai välittömästi molempien esivaltojen edustajat takajaloilleen. Noilla käräjillä rahvas ei vielä suutaan suuremmin aukonut, mutta käräjäpäivien iltoina Beerman sentään onnistui kaivamaan tietoonsa, että papit
olivat keränneet luvattomia rippikappoja. Beerman nosti syytteen, ja pastori Gustaf Lillius vastasi puolestaan, että ”en koskaan ole rippikappoja pyytänyt saati sitten vaatinut. Mitä olen saanut, sen ovat seurakuntalaiset vapaaehtoisesti antaneet”,
ja käänsi statustaan ikävästi tahranneen keskustelun Venäjän vallan ajan pastoriin,
joka oli ”saattanut toki rippikappoja vaatia.”133
Provinssiasiamiehen järjestämissä neuvonpidoissa miehet kyllä väärinkäytöksistä kertoivat, mutta kun Beerman esitti saman kysymyksen julkisesti käräjillä,
käräjäväki joko vaikeni tai selitti, ettei se tiennyt virkamiesten väärinkäytöksistä.
Vehkalahden, Kymin ja Virolahden syyskäräjillä 1723 Beerman jälleen esitteli maaherralta saamansa valtakirjan ja tiedusteli, oliko kansalla valittamista voudeista,
nimismiehistä, voudinkirjureista, kyytirättäreistä tai muista viranomaisista. Ensimmäisellä kerralla lautakunta pysyi aivan hiljaa, ja samojen käräjien kuluessa uudistettuun tiedusteluun väki vastasi yhteen ääneen, ettei ollut paitsi virkaheitosta Juho
Rouhiaisesta, mutta hänen rikoksena ja rikkeensä jo oli tutkittu. Sen sijaan virkan-

131 Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 19.–23.2.1723 (ll31: 337–339, KA).
132 Ylikangas 1996, s. 169.
133 Syyskäräjät Lappee, Joutseno, Taipalsaari ja Lemi 23.–26.9.1723 (ii32: 279, 338–339, KA).
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sa säilyttäneen nimismies Henrik Grassin toimia kukaan ei tohtinut puida. Niihin
palattiin vasta kuninkaallisen komission eli itäisen tutkijakunnan tarkastuksen yhteydessä 1727. Tuolloin muutamat miehet valittivat Grassin Venäjän vallan aikaisesta väkivallasta ja monet sekä Venäjän että rauhan ajan taloudellisista väärinkäytöksistä. Komission, maaherran ja kruununvoudin johdolla rahvaanmiehet uskalsivat hyökätä nimismiestään vastaan.134
Lappeen, Joutsenon ja Taipalsaaren talvikäräjillä 1724 Beerman syytti Lappeen
ja Joutsenon nimismies Ernest Klöfiä siitä, että tämä oli kerännyt ylimääräisiä nimismiehen palkkaveroja eli aprakoita itselleen. Kun nimismies Klöf oli paikalla,
kukaan paikalla olleista ei noussut heti todistamaan Klöfiä vastaan – ei sittenkään,
kun Beerman sanoi, että käräjärahvas voisi yhdessä ja turvallisesti kertoa nimismiehen väärinkäytöksistä. Beermankin oli kruununvirkamies, joten hänen sanansa
painoivat sen verran, että väki myönsi Klöfin vaatineen jonkin verran liikaa heiniä,
mutta samalla se kehui nimismiestään kelpo mieheksi.135 Käräjien päätyttyä vihaisimmat uskalsivat jälleen avata suuta Beermanin kokouksissa; suulaimpana seppä
Juho Kurki moitti Taipalsaaren nimismies Gabriel Paulinia siitä, että tämä vaati pitäjäläisiä palkattomiin päivätöihin. Syyskäräjillä 1724 esitettyä syytettä pidemmälle
asia ei tälläkään kertaa edennyt. Kukaan ei uskaltanut todistaa nimismiestä vastaan.
Asiaan vaikutti myös se, että avoimesti Paulinia ja koko Ruotsin kruunua vastaan
hyökännyt Kurki toimitettiin tyrmään.136
Säkkijärveläiset puolestaan selittivät, että jotkut olivat antaneet nimismiehelleen vapaaehtoisesti ylimääräistä palkkaa.137 Pyhtään nimismies Matias Nyberg selitti itse syksyllä 1723, ettei hän koskaan mitään ylimääräisiä vaatinut vaan että
muutamat pitäjäläiset olivat antaneet hänelle nimismiehenkappoja hyväntahtoisuudessaan. Käräjillä väki vahvisti puheen todeksi,138 mutta jälleen käräjien päätyttyä Beermanille kerrottiin, että Nyberg vaati laittomia nimismiehenkappoja.139 Kukaan ei kuitenkaan uskaltanut todistaa asiasta julkisesti: Nybergistä päästiin vasta,
kun kihlakunnanvouti vaati, että hänet oli erotettava kelvottomasti kruunun ja pitäjäläisten asioita ajaneena hylkiönä. Samalla vouti ehdotti, että tilalle nimitettäisiin virasta aikaisemmin eronnut Johan Borteij. Kansa huokaisi ja tyytyi voudin
vaatimukseen ja ehdotukseen.140
Beermanin epäonnistumiseen oli lisäksi muita syitä: rahvas luotti häneen vielä
vähemmän kuin nimismiehiinsä ja kruununvouteihin, hän soitti suutaan kelle hyvänsä ja hän käytti liikaa alkoholia väärissä paikoissa. Tukevammassa humalassa
kuin rahvaanmiehet käräjiä istunut Beerman ei juuri arvostusta nauttinut, mutta
toisaalta rahvaanomaisuus saattoi talonpoikia miellyttääkin. Uutterasti virkaansa

134 Syyskäräjät Vehkalahti, Kymi ja Virolahti 24.10.1723 (ii32: 555–556, 616–621, KA), syyskäräjät
Vehkalahti ja Kymi 8.11.1726 (ii35: 1011–1024, KA), talvikäräjät Vehkalahti ja Kymi 23.2.1727,
kesäkäräjät Vehkalahti ja Kymi 5.–8.5.1727 (ii36: 192–197, 212–215, 287–300, KA).
135 Talvikäräjät Lappee, Joutseno ja Taipalsaari 29.1.–1.2.1724 (ii33: 23–24, 26–27, KA).
136 Kesäkäräjät Taipalsaari ja Lemi 12.–15.6.1723 (ii32: 144, KA), syyskäräjät Lappee, Joutseno,
Taipalsaari ja Lemi 30.9.–3.10.1724 (ii33: 141–142, KA).
137 Talvikäräjät Luumäki ja Säkkijärvi 20.–22.1.1725 (ii34: 56–58, KA).
138 Syyskäräjät Pyhtää, Lapinjärvi ja Kymi 28.–30.10.1723 (ii32: 636–637, KA).
139 Talvikäräjät Pyhtää, Kymi ja Lapinjärvi 2.–5.3.1725 (ii34: 215, KA)
140 Talvikäräjät Pyhtää, Lapinjärvi ja Kymi 20.–23.3.1728 (ii37: 296–298, KA).
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hoitanut, käräjien alla, aikana ja jälkeen pitäjäläisiä luokseen kutsunut ja viranomaisten väärinkäytöksistä kertomaan maanitellut Beerman saikin urkituksi tietoja ja onnistui säikäyttämään viranomaiset. Töissään Beerman haukkui Luumäen
lautamiestä hunsvotiksi ja narriksi, läänin välskäriä hunsvotiksi, kruununvouti Petter Mörckiä kelmiksi, varkaaksi ja maanpetturiksi sekä pilkkasi vielä kihlakunnantuomaria. Lappeen, Joutsenon ja Taipalsaaren talvikäräjille 1724 Beerman ilmestyi
tolkuttomasti juovuksissa, pani kesken oikeusistunnon pitkäkseen penkille ja alkoi
kuorsata. Tuomari katsoi kuninkaallisen majesteetin järjestystä ja omaa arvovaltaansa loukatun ja käski herättää miekkosen. Nuhtelut eivät Beermania taltuttaneet, päinvastoin hän esiintyi humalaisen uhkaavana. Päissään Beerman oli myös
Luumäen ja Säkkijärven talvikäräjillä 1725.141
Vaikka Beermanin toimet eivät johtaneet varsinaisiin tutkintoihin ja tuomioihin, hänen läsnäolonsa vaikutti toisella tavalla. Beerman nimitettiin provinsiaaliasiamieheksi kitkemään epäkelpoa virkamiesainesta, mutta Beermanin esittämät
syytökset johtivatkin siihen, että nimismiehet ryhtyivät itse varomaan väärinkäytöksiä. Taipalsaaren nimismies Matias eli Gabriel Paulin, jonka keräämistä ylimääräisistä nimismiehenkapoista seppä Tuomas Kurki oli valittanut Beermanille tuloksetta, kävi varovaiseksi. Kun Paulin tuli renkeineen pyytämään samaiselta Tuomas-sepältä neljännestynnyriä ohraa aikoen niistä maksaa, Tuomas lähti kesken
heinänteon kuuliaisesti aitalleen ja antoi vaaditut ohrat. Vastaanotettuaan ohraerän Paulin tarjosi sepälle rahaa tiedustellen, ”paljonko ohrat maksavat.” Seppä
kieltäytyi maksusta, jolloin nimismies sanoi: ”Ei ole hyväksi ottaa ilman rahaa.
Saattaa tulla valituksia.” Siihen seppä tokaisi aikaisempaan eripuraan viitaten, että
”ei tästä valituksia tule. Jos minulla olisi enemmän (viljaa), antaisin Teille enemmän.” Niine hyvineen Paulin ja rengit poistuivat. Kurki tosin valitti asiasta tuomarille, mutta itsepä oli ohransa maksutta antanut eikä niistä saanut myöhemminkään korvausta.142
Läntisen tutkijakunnan tarkastuskierrosta edelsi tuomari Carl Gustaf Nordbergin esikierros, ja samanlainen kierros suoritettiin nähtävästi itäisenkin tutkijakunnan alueella. Nordberg toimi kuten Beerman. Hän kutsui talonpoikia kuultavakseen niin, etteivät esivallan paikalliset edustajat saaneet olla läsnä. Tästä seurasi
samanlaista vastustusta kuin Beerman oli kohdannut. Säätyläiset yrittivät vaikeuttaa Nordbergin työskentelyä, kun rahvas puhui suunsa puhtaaksi. Talonpojat valittivat niin paljon, hartaasti ja kaikista esivallan edustajista, ettei Nordberg ehtinyt
kaikkea merkitä muistiin. Siksi hän ehdotti, että talonpojat kääntyisivät kihlakunnanoikeuteen ja valittaisivat siellä papeista, upseereista ja voudeista, ja antoi vielä
erityisneuvon: valittaessaan talonpoikien tuli olla ”selväsanaisia ja hellävaraisia”.143
Tuomiot olivat harvinaisia, ja yleensä vakaviin rikoksiin (murhat ja tapot) syyllistyneet selvisivät sakoilla – ainakin alkuun. Asikkalan nimismies Daniel Björk141 Syyskäräjät Vehkalahti, Kymi ja Virolahti 24.10.1723, syyskäräjät Pyhtää, Lapinjärvi ja Kymi 28.–
30.10.1723 (ii32: 555, 616–621, 636–637, KA), talvikäräjät Lappee, Joutseno ja Taipalsaari 29.1.–
1.2.1724 (ii33: 21–22, KA), talvikäräjät Luumäki ja Säkkijärvi 20.–22.1.1725, talvikäräjät Lappee,
Taipalsaari ja Lemi 27.–30.1.1725 (ii34: 67–72, 112–114, KA), syyskäräjät Luumäki ja Säkkijärvi
28.10.1726 (ii35: 902, KA).
142 Kesäkäräjät Lappee, Joutseno, Taipalsaari ja Lemi 31.5.–1.6.1725 (ii34: 306–307, KA).
143 Alho 1940, s. 119–121.
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lund ja veronkantokirjuri Johan Polonus tuomittiin sovitussakkoihin kuten Oriveden Matias Sevon. Lähinnä tuomiota annettiin rottakappojen vaatimisista.144 Toisaalta eri komissioiden ratkaisuissa pyrittiin mahdollisimman lieviin rangaistuksiin tai tilanteeseen, jossa syytetty itse sai ottaa tuomion omalle tunnolleen. Rantasalmelaiset talonpojat olivat valittaneet starostinsa väärinkäytöksistä, mutta komissiopa ehdotti ratkaisussaan, että starosti voisi itsensä vapauttaa puhdistusvalalla.145
Tuomiot puhdistivat ilmaa, mutta eivät vieneet virkoja. Kuolemaan tuomittiin Yrjö
Yrjönpoika Harikkala ja lopulta edellä mainittu Daniel Björklundkin. Edellisen
tuomio muutettiin elinikäiseksi pakkotyöksi, mutta jälkimmäinen mestattiin 1720luvun lopulla. Tutkinnoilla oli silti merkitystä: alimmat kruununviranomaiset kävivät varovaisiksi.
Syvästi ja kaikkialla vaikuttaneen kokemuksen muuttuminen osaksi paikallista
muistia ja vastaavasti maanpaossa olleiden viranomaisten palaaminen kotikonnuilleen riistämään talonpoikia vainolaisen tavoin heijastuivat välittömästi suorana
vastarintana valtaapitäviä kohtaan. Korkeimman esivallan toimenpiteet eivät talonpoikaista vihaa hillinneet, vaan talonpojat kritisoivat avoimesti niin maallisen
kuin hengellisen esivallan edustajia läpi 1720- ja 1730-luvun. Valtiovallan yliolkainen ja tympeä suhtautuminen rahvaan pyyntöihin, ryssänviranomaisten livahtaminen kruunun avaamasta veräjästä, rauhantilaan pakottaminen, tutkijakuntien
kielteinen suhtautuminen verovapausanomuksiin ja vuosina 1725–1726 järjestetyt
tarkastuskäräjät, joista talonpojille ei ollut muuta kuin vastusta, ajoivat talonpojat
ja kruununmiehet pysyvään konfliktiin, joka kattoi niin passiivisen niskuroinnin
kuin aktiivisen vastarinnan.

Tuomarit, viskaalit, voudit,
veronkantomiehet kontra rahvas
Ruotsista saapunut virkakunta
Uudet maaherrat toivat mukanaan esikuntansa; mitä pätevämpi ja sopivampi
virkakunta oli, sitä sopuisammin vallanvaihto edistyi.146 Rauhan solmiminen merkitsi sitä, että useimmat veronkannosta vastanneet miehet vaihtuivat uusiin:147
joko mies sai kieroiltua Tukholmassa syksyllä 1721 valtakirjan virkaansa siellä majailleilta maaherroilta tai sitten mies kuului laajaan paluumuuttajien ryhmään.
Edellä mainittuihin lukeutui muun muassa Mynämäen ja Maskun kihlakunnan
kruununvouti Johan Fors, joka julisti talvikäräjien 1722 alussa valtakirjansa käräjärahvaalle syrjäyttäen ryssänvouti Henrik Hylleenin.148 Se oli selvin merkki vallan
vaihtumisesta, Venäjän kruunun muuttumisesta Ruotsin kruunuksi.

144
145
146
147

Alho 1940, s. 155–156; Koskimies 1960, s. 683; Blomstedt 1981, s. 231.
Syyskäräjät Rantasalmi 8.–10.11.1726 (oo29: 536–537, 568–569, KA).
Katso esimerkiksi Alanen AJ 1948, s. 230.
Seuraavassa esitetyt tiedot perustuvat – ellei muuta mainita – pääosin kenraalikuvernöörikunnan
tili- ja kirjeaineistoon 1717–1721 sekä tuomiokirjatietoihin sekä seurakuntien historiakirjatietoihin vuosilta 1717–1730.
148 Talvikäräjät Masku ja Nousiainen 22.–30.1.1722 (kk34: 2, KA).
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Ryssänvoudeilla, joilta Ruotsin kruunun viranomaisen valtakirja puuttui, ei ollut asiaa viranomaisina ensimmäisille kihlakunnankäräjille, joihin kruununvoudit
itseoikeutettuina kruunun etujen valvojina muutoin osallistuivat. On kuvaavaa,
että ensimmäisiä Etelä-Pohjanmaan käräjiä valvoivat nimismiehet,149 kunnes varsinaiset kruununvoudit Nils Bergudd ja Reinhold Bullich saapuivat paosta. Uudenkaarlepyyn vouti Gustaf Nohrman, Laihian ja Vöyrin vouti Samuel Backman, Pietarsaaren vouti Bengt Forsheem ja Kokkolan ja Kälviän vouti Johan Birling joutuivat väistymään ja pysyttelivätkin poissa käräjistä,150 ellei heitä sinne syytettyinä tai
vastaajina haastettu.
Ryssäntuomareista ei puhuttu sanallakaan, mutta sen sijaan ne heidän langettamansa tuomiot puhuttivat, jotka oli alistettu hovioikeuteen (tai oikeastaan kuvernementtiin) tai joista asianomistajat olivat vedonneet hovioikeuteen uuden tutkinnan ja tuomion toivossa. Tällöin pohdittiin lähinnä sitä, minkä järjestelmän
puitteissa piti toimia, Venäjän tavan vai Ruotsin lain.151 Toisaalta kiireessä tuomareiksi jouduttiin valitsemaan epäkelpoa ainesta. Pohjois-Pohjanmaan tuomariksikin nimitettiin 1719 suomenkielentaitoisena Länsipohjasta Olof Törnstedt. Hänet
tunnettiin omapäiseksi ja riidanhaluiseksi, hän keräsi liikaa maksuja ja keskittyi
kernaimmin mittelöihin maaherra Essenin kanssa kuin istui käräjiä ja valvoi oikeuden toteutumista. Hänet pidätettiin kertaalleen virantoimituksesta ennen vuotta 1730, jolloin hänet pantiin kokonaan viralta. Oikeudenhoito vaipui sellaiselle tolalle, että muuan sotkamolainen isäntämies huomautti juovuspäissään 1730, että
”tuhat pirua vieköön (Törnstedtin edustaman) lain ja oikeuden”.152 Juopuneen
miehen urahdus kuvasti korkeimman esivallan oikeaksi osoittautunutta pelkoa siitä, että koko yhteiskuntajärjestelmä oli menettänyt talonpoikien silmissä uskottavuutensa.
Uudet tuomarit, kruununvoudit ja maaviskaalit olivat siksi korkeita viranomaisia ja nauttivat maaherrojen erityissuojelua, että toimenpiteistä rahvas ani harvoin
valitti, ja jos valittikin, samalla tuli tölväistyksi koko esivaltaa. Sotavuosina oli pilkattu jopa kuningasta, miehityskauden aikana viha oli kääntynyt kelvottomaksi
havaittuun ruotsalaiseen sotavaltaan ja erityisesti piinaaviin ryssänviranomaisiin.
Rauhaan palaaminen merkitsi herravihan syvenemistä ja kohdentumista persoonattomaan esivaltaan kokonaisuudessaan tai alimpiin kruununvirkamiehiin, sotilassäädyn edustajiin ja pappeihin. Ankarasti kaikkia koskettaneen kokemuksen
muuttuminen osaksi yhteisön muistia ja vastaavasti maanpaossa olleiden virkamiesten palaaminen kotikonnuilleen riistämään talonpoikia heijastuivat välittömästi suorana vastarintana: perinteisen passiivisen vastarinnan ohella kritisoitiin

149 Esimerkiksi syyskäräjät Pietarsaari 30.10.1721 (ss35: 1, KA).
150 Ylimääräiset käräjät Pietarsaaren ylinen osa 26.1.1719 (c4a1, VMA), ylimääräiset käräjät Kokkola
ja Kälviä 7.2.1719 (C1a1: 24, VMA), ylimääräiset käräjät Vöyri 30.1.1720 (c6a1, VMA); syyskäräjät
Uusikaarlepyy 6.11.1721 (ss35: 42, KA); talvikäräjät Laihia 21.1.1723 (ss37: 37, KA).
151 Esimerkiksi Turun hovioikeus kuninkaalle, helmikuu 1722 (Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 7, RA). Venäjän vallan ajan omalaatuisuutta pidettiin myös
lieventämisperusteena, kun joitain kuolemantuomioita alennettiin sakkorangaistuksiksi.
Kuningas Fredrik Turun tuomiokapitulille, Tukholma 9.10.1723 (Tuomiokapituliin saapuneet
kirjeet I3: 339–340, TMA).
152 Halila 1954, s. 171, 175; Holmberg 1959, s. 39–40.
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avoimesti valtaapitäviä. Valtiovallan ja viranomaisten toimenpiteet rauhanaikaan
pakottamisessa sekä yliolkainen ja jopa tympeä suhtautuminen rahvaan ahdinkoon rauhan ensi vuosina tehtyjen päätösten, tarkastuskäräjien ja komission kiertojen yhteydessä antoi monille aiheen halventaa valtaapitäviä. Kapina eli sanoissa
ja tekemättä jättämisissä.
Euran puolessa talollinen Matti Markkula oli sydämistynyt koko virkamiehistöön, joka ei kuunnellut häntä talojen välisiä rajoja vedettäessä. Hän oli vahvasti
sitä mieltä, että esivallan edustajat päättivät rajan kulusta mielensä mukaan etenkin
silloin, kun rajat sattuivat olemaan omia. Talonpoikainen raivo yltyi ja niinpä hän
tokaisi 1737, että hän kyllä tiesi, missä rajat kulkivat. Se ei ollut kyllin, sillä tuon
tiedonannon perään hän ilmoitti, ”ettei kunnioittanut pirunkaan vertaa viskaaleita
ja vouteja”.153 Tosin saattoi olla niinkin, että kauna ja herraviha pidettiin talonpoikaissäädyn sisällä ja korkeampien viranomaisten auktoriteettia loukattiin kiertoilmaisuin. Valkealassa 1722 lautamies Jaakko Tuomaanpoika haki nimismies Johan
Lundeenin ja erityisesti kruununvouti Johan Kyreenin määräyksestä tarkastustilaisuuksia vältellyttä ja kotitalostaan joen toiselle puolelle soutanutta talonpoikaa
esivallan kuultavaksi. Lautamiehelle talonpoika tokaisi mielipiteensä esivallasta:
”Olen nyt Hämeen puolella. Painukoon saatanan helvettiin se, joka Teidän käski
tänne tulemaan.”154 Sanailu olisi jäänyt rahvaanmiesten väliseksi, jos mies oli seurannut lautamiestä käskettyyn paikkaan. Nyt lautamiehen oli selitettävä, miksei
hän velvollisuuttaan hoitanut, ja se edellytti mielipiteen ilmaisun julkistamista.
Toisaalta kruununvoutien ja etenkin maaviskaaleiden viranhoidosta talonpojilla oli harvemmin selvää käsitystä, nämä kun ainoastaan näkyivät kruunun
edustajina käräjillä eivätkä puuttuneet paikallisten asioiden hoitoon kuin poikkeustapauksissa ja kirjelmöivät rahvaan tietämättä suoraan Tukholmaan. Niinpä
Etelä-Pohjanmaalla maaviskaali Nyman, innokas ja eteenpäinpyrkivä mies ehti jo
syksyllä 1722 valittamaan oikeuskanslerille siitä, miten rahvas rikkoi vuoden 1720
ylellisyysasetusta. Asetuksen mukaan talonpoikaisväestön vaatetuksen alta sai näkyä korkeintaan sormenleveys pitsiä tai palttinaa, mutta rahvas tulkitsi asian Nymanin mukaan mielivaltaisesti. Kun rahvaalta oli kysytty, miksi pitsiä näkyi niin
leveälti, se oli vastannut nenäkkäästi, että tässä tapauksessa sormenleveys voitiin
tulkita peukalonleveydeksi. Vastaus ei tyydyttänyt Nymania, joka sen sijaan tuumaili, että ”täällä Pohjanmaalla on kyllä leveitä peukaloita.”155
Sen sijaan veronkantokirjureihin suhtauduttiin ylimielisesti tai piittaamattomasti. Veronkantomiehet Johan Irfving ja Elias Ingman olivat vuonna 1725 kutsuneet karjalohjalaiset hyvissä ajoin kirkonkylän kymmenysaitalle verotettaviksi,
mutta kaikki särkijärveläiset jättivät tulematta. Sikäläisistä Antti Jaakonpoika sattui
kuitenkin harmillisesti ratsastamaan äitinsä kanssa kymmenysaitan ohi niin, että
Irfving huomasi. Irfving huikkasi ratsastajalle, että ”tule tänne Jaakko!” Huudolla ei
ollut vaikutusta, joten Irfving huusi toistamiseen, että ”tulepa Jaakko juttusilleni!”
Aikomattakaan pysähtyä Antti vastasi totuudenmukaisesti, että ”en ole Jaakko!”
Silloin Irfving hermostui: ”Oletpa kuka hyvänsä, tulet silti pakeilleni!” Koska Antti
153 Talvikäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 17.–23.3.1738 (mm67: 216–218, KA).
154 Syyskäräjät Valkeala 9.–10.10.1722 (ii30: 164–165, KA).
155 Alanen AJ 1948, s. 230.
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ei edelleenkään näyttänyt piittaavan esivallan edustajan käskyistä vaan jatkoi matkaansa, Irfving säntäsi hänen peräänsä Ingman kintereillään. Veronkantomiehet
saivat Antin kiinni ja raahasivat hänet aittaan. Sisällä Antti tokaisi Irfvingille, että
”älä töni! Mikäli aiot lyödä minua tässä paikassa, etsin sinut muualla käsiini…”
Irfving astui Antin eteen ja läimäisi poskelle muutaman kerran. Tuolloin Ingmankin sivalsi kertaalleen lyhyellä kepillään, mutta tilanteen kärjistyessä tarttui toverinsa käteen erottaakseen tämän Antista. Kun Antti aikoi vastata iskuihin, Irfving
tuuppasi hänet lattialle hiuksista retuuttaen ja piiskallaan läiskien ympäri vartaloa,
kunnes Antin äiti tuli väliin. Vapaaksi päässeenä ja lähtiessään Antti vielä huikkasi
Irfvingille, että ”ryhdistäydy ja mene säkkeinesi kirkonkylään! Siellä on tynnyrillinen särkijärveläisten kymmenysviljoja!” Oikeudessa kaikki osapuolet tuomittiin,
veronkantokirjurit väkivallasta ja Antti siitä, että hän ei ollut kyllin kuuliainen esivallalleen.156
Verokirjurit eli veronkantomiehet kuuluivat kruununveroista huolehtineen virkakunnan alimmille portaille ja olivat ennen kaikkea verotuksen toimeenpanijoita.
Tämä merkitsi sitä, että heitä rahvaanmiehet ja -naiset useimmin tapasivat ja he
myös veroineen rahvaan elämänmenoon puuttuivat.

Kruununvoudin, veronkantokirjurin
ja verokomissaarin viroissa jatkaneet
Luontevasti voudit, jotka olivat saaneet valtakirjansa jo edellisen Ruotsin vallan aikana ja jotka olivat jääneet asemapaikoilleen, saivat myös kruununvouteina jatkaa.157 Heitä olivat muiden muassa Lappeen kihlakunnanvouti Petter Mörck, Uudenmaan voudit Erik Hafverberg, Jonas Collin ja Erik Ingman, Sääksmäen vouti
Gabriel Woivalenius, Pohjois-Karjalan vouti Erik Andersin, Iisalmen manttaalikomissaari Lorentz Ranström, Kymenkartanon kihlakunnan manttaalikomissaari Jonas Hirn ja Valkealan veronkantokirjuri Ernest Usk.158 Näistä kovaotteinen Lorentz
Ranström sukelsi Ruotsin vallan aikaan jopa niin sujuvasti, että hän onnistui
maanittelemaan itselleen nimismiehen virankin.159
Koska kihlakunnanvoudit olivat ensisijassa kruunun edustajia, heidän edesottamuksiaan Venäjän vallan aikana käsiteltiin harvemmin käräjillä – tai jos käsiteltiin, heidät mainittiin ohimennen muiden viranomaiset rikosten yhteydessä. Onkin luultavaa, että valitukset jätettiin maaherralle, joka ratkaisi ne itse – toisin sanoen jätti valitukset tutkimatta. Tällaiseen menettelyyn viittaavia poikkeuksia näet
oli. Espoon puolen vouti Jonas Collinista kaksi talonpoikaa ja ratsutilallinen laativat maaherralle helmikuussa 1722 kirjallisen valituskirjelmän pitäjän nimissä. Vali-

156 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 9.–13.5.1726 (ll35: 215–219, KA).
157 Karjalan provinsiaali- eli maakomissaari Jonas Dykander jatkoi Venäjän Karjalan komissaarina ja
hoiti siinä ohessa Viipurin raatimiehen virkaa. Kesäkäräjät Vehkalahti ja Kymi 21.–24.5.1722 (ii30:
62, KA).
158 Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 19.–22.2.1722 (ll30: 1, 33, KA), syyskäräjät Elimäki ja Valkeala 14.–
16.10.1723 (ii32: 519–521, KA), syyskäräjät Valkeala 16.9.1725 (ii34: 416, KA).
159 Esimerkiksi syyskäräjät Iisalmi 12.12.1723 (gg32: 103, KA).
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tuksessa kerrottiin, että Collin oli mielivaltainen ja keräsi laittomia veroja. Maaherra toimitti kirjelmän voudille, joka vastasi sekä maaherralle että kansalle. Hän lupasi maaherralla, että tekisi tilityksen Venäjän ajan veroista, ja huusi rahvaanmiehille, että ”painukaa helvettiin, olette valehtelijoita!” Lisäksi Collin keksi nostaa ikivanhan pitäjäläisiä askarruttaneen ja käräjillä aikoinaan tutkitun tapauksen julkisesti puitavaksi. Kirjelmää laatinutta ratsutilallista hän haukkui murhaajaksi ja
väitti tietävänsä, että mies oli haudannut ruumiin saunansa alle. Collinin vastahyökkäys ei juuri hänen asiaansa edistänyt, päinvastoin kesäkäräjillä rahvas todisti
yksimielisesti, että vouti oli kerännyt mittaamattomasti liikaa veroja.160
Raaseporin kihlakunnan läntisten pitäjien voutina Erik Hafverberg ymmärsi
puolestaan hiljentää kansan kiukun maksamalla auliisti näiden korvausvaatimukset.161 Silti Hafverberg yritettiin naulita vuonna 1725, kun kuninkaallinen komissio tutki viranomaisten väärinkäytöksiä Uudellamaalla. Karjaalaiset valittivat komissiolle, että Hafverbergin käyttämät mitat olivat vähän turhan suuria; ylimääräisenä kertyneen liikaviljan Hafverbergin oletettiin pimittäneen itselleen. Kun muuan
Hafverbergin uskollisista siltavoudeista lipevästi todisti, että kapat ja tynnyrit olivat juuri kruunun mittojen mukaisia, Hafverberg selvisi.162
Kielteisemmin korvausvaatimuksiin suhtautui Hafverbergin kollega Suur-Lohjan vouti Erik Ingman, joka tosin pysyi voutina kuolemaansa 1728 saakka.163 Syyskäräjien 1723 aikana Heikki Kiukkunen pyyteli vaimonsa Liisa Juhontyttären säestämänä Venäjän ajan korvauksia. Käräjäpäivän iltana Ingman tulistui Liisaan ja
työnsi Matti Kouvon naista päin niin, että Kouvon olkapää kolhaisi naiseen mustelman.164 Pusulalainen Vörlön vanha isäntä Jaakko Martinpoika puolestaan allekirjoitti yksin – tosin poikansa nimellä – Tammisaaressa tullivirkailija Nils Roosbeckin laatiman ja kuninkaalliselle majesteetille osoitetun valituskirjelmän, jossa
moitittiin Ingmania siitä, että oli koonnut vuonna 1720 pusulalaisilta kahden vuoden verot. Toisen puolen tiedettiin kyllä kulkeutuneen venäläisille, mutta toisen
puolen kohtalosta kellään ei ollut tietoa. Tammisaareen oli kokoontunut 1725 nelisenkymmentä talonpoikaa, jotka juopotellessaan päättivät vihdoin ilmiantaa voutinsa väärinkäytöksistä. Jaakko oli pääpukari ja uhkaili monet kirjelmää vastustaneetkin mukaan. Eräälle hän oli sanonut, että ”vouti söisi hänet, mikäli pystyisi.”
Rahvaanmiesten kielenkäytössä tämä tarkoitti sitä, että ”mies olisi mennyt voudin
suusta sisään ja tullut takapuolesta jätöksenä ulos.” Aamulla viinanhuuruinen rohkeus oli tiessään ja muut talonpojat livahtivat koteihinsa. Jaakko jäi yksin allekirjoittamaan kirjelmää – ja yksin hän joutui sen sisällöstä vastaamaan oikeudessa.
Käräjillä muut Tammisaaressa olleet talonpojat väistelivät vastuutaan pelokkaina ja
sysäsivät kirjoituksen tyystin Jaakon kontolle, vaikka he eivät edelleenkään tienneet, minne puolet veroista olivat kulkeutuneet. Käräjillä alkoi epäselvyyttä olla siitäkin, keräsikö vouti ylipäätään kaksinkertaisesti veroja. Asia ei selvinnyt eikä ku-

160 Talvikäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 12.–14.3.1722, kesäkäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi
26.–29.6.1722 (ll30: 302–308, 1200–1202, KA).
161 Esimerkiksi talvikäräjät Karjaa 25.–29.10.1723 (ll31, KA).
162 Syyskäräjät Karjaa 18.–18.11.1725 (ll34, KA).
163 Haudattujen luettelot Nummi 16.6.1728.
164 Syyskäräjät Lohja ja Nummi 19–23.11.1723 (ll31: 1449–1450, KA).
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kaan sitä enää vaatinut, kun syytettynä ollut Jaakko kuoli kesken oikeustutkinnan.
Sen enempää voudilla kuin pusulalaisilla ei ollut halua asian tutkintaa jatkaa.165
Pohjois-Karjalan voutikunnassa vouti Erik Andersin, joka oli hoitanut virkaa yhtäjaksoisesti vuodesta 1710 lähtien, oli sekä talonpoikien että säätyläisten hampaissa,
koska hän jatkoi Venäjän ajalle sopineella tyylillä myös Ruotsin vallan aikana. Mutta
ainoastaan sikäläinen luutnantti uskalsi avata suunsa ja aukoikin sitä osuvasti. Yhtäällä hän todisteli, että ”vouti jouti hirteen kruununvarkaana”, ja toisaalla, että ”jollei
laillista tutkintaa voudin toimista järjestettäisi, syytön Jeesus tuomittaisiin ja syntinen
Barabbas vapautettaisiin.” Vaan syntinen Barabbas sai kulkea vapaana,166 ja sai vielä
ujutettua poikansa Gustaf Adolfin kruununvoudin virkansa jatkajaksi.167
Kymenkartanon komissaari Jonas Hirnille ei monikaan uskaltanut vuosikausiin
ryppyillä. Rauhan palattua hän vuokrasi Anjalan kartanoa ja vähät välitti Ruotsin
vallan lakien, sääntöjen ja tapojen palautumisesta. Vuokraamansa kartanon tuoton
hän käytti viimeistä jyvää ja maitotippaa myöden omaksi hyväkseen suostumatta
suorittamaan tuotosta leskiruustinnalle laillista osuutta. Kappalaisen ja lukkarin
toistuvista pyynnöistä hän ei ollut kuulevinaan.168
Vastustajansa Hirn nujersi tylysti. Talvella 1723 veronkantokirjuri Ernest Usk,
joka Hirnin Venäjän vallan ajalta hyvin tunsi ja tiesi monista vilpeistä, kävi voudin
luona kertomassa Hirniin kohdistuneista epäilyistä. Oikeudessa ei kunnollista tutkintaa tehty, sillä Hirn jyrisi, että Uskin puheet olivat pahantahtoisia juoruja ja valheita, jotka vaikeuttivat virantoimitusta. Koska kruununverojen kerääminen oli
Uskin puheiden takia estynyt, pantiin puheille piste ja Hirn puhdistettiin kaikista
epäilyistä. Hirn sai vapaasti jatkaa Venäjän vallan aikaisten palkkarästien keräämistä rahvaanmiehiltä.169 Samalla tavalla hän nitisti muutkin voimakkaammat esivallan edustajat. Rovasti Johan Gestrin katsoi tulleensa väärin verotetuksi, vannoi väärän valan ja tutki omavaltaisesti Hirnin aitat. Siitä Gestrin joutui vastaamaan oikeudessa ja koetti myöhemmin päästä rahasovintoon vastustajansa kanssa. Hirn oli
rahoihin mieltynyt, mutta kotirauhan rikkominen ja valarikos olivat niin vakavia,
ettei sovittelumenettelyä hyväksytty.170
On merkillepantavaa, että Hirniä koskevat asiat pääsivät julkisuuteen vasta talvella 1726–1727, mutta silloinkaan häntä ei syytetty. Syytettynä oli nimismies, joka
oli saanut Hirniltä käskyt hankkia talonpoikia ojennettaviksi. Väkivaltaa nimismies
ei ollut harjoittanut vaan Hirn. Nimismies tuomittiin, mutta sen sijaan Hirn joutui
vastamaan samaa tapausta koskeviin syytteisiin vasta vuosia myöhemmin talvella
1731, jolloin hänet myös tuomittiin sakkoihin ja korvauksiin.171

165 Ylimääräiset käräjät Pusula 13.–14.9.1725, syyskäräjät Vihti ja Pusula 13.–15.10.1725 (ll34: 833–
843, 1040–1041, KA), talvikäräjät Vihti ja Pusula 8.–10.2.1726 (ll34: 118–119, KA). Vertaa Bahtin
2002. Katso myös Katajala 2005, s. 62–64, 67.
166 Talvikäräjät Kitee ja Uukuniemi 9.2.1726 (gg32: 40–59, KA).
167 Estlander 1939, s. 8–9, 14–15.
168 Talvikäräjät Elimäki 13.–17.5.1723 (ii32: 25–27, KA).
169 Syyskäräjät Elimäki ja Valkeala 14.–16.10.1723 (ii32: 519–521, KA).
170 Kesäkäräjät Valkeala ja Mäntyharju 6.–9.6.1727, syyskäräjät Mäntyharju ja Valkeala 25.–26.9.1727
(ii36: 422–424, 545, KA).
171 Syyskäräjät Vehkalahti ja Kymi 8.11.1726 (ii32: 1022–1023, KA), talvikäräjät Vehkalahti ja Kymi
23.2.1727 (ii36: 192–197, KA), talvikäräjät Savitaipale, Suomenniemi, Mäntyharju ja Valkeala 12.–
16.2.1731 (ii40: 108–109, KA).
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Omasta halustaan eronneet ja viralta pannut
Virkaheittoja ryssänvouteja syytettiin lähes kaikista väärinkäytöksistä. Pääasiassa
moitteet koskivat talousasioita, mutta toisinaan viitattiin väkivaltaankin. Eurajoen
seudun vouti Nils Widbom joutui vastaamaan siitä, että hän oli antanut ihmisille
ruoskarangaistuksia.172 Voutien oikeudellinen vastuu ei päättynyt hetikään rauhan
solmimiseen. Hollolassa 1726 todettiin, että ryssänvouti Zachris Plagman oli anastanut maahan kätketyt kymmenen viljatynnyriä kesäkuussa 1714.173 Perniössä veronkantokirjuri Hans Flöger menetti kerralla voudin ja nimismiehen virkansa Petter Lindbergille. Suojaamattomuus merkitsi sitä, että väki saattoi valittaa hänestä
korkeammalle esivallalle ja vaatia päätä vadille. Valittaessaan perniöläiset tykkänään unohtivat, että olivat itse Flögeriä virkaan pyytäneet, kun pastori oli viskaalin
tehtävistään luopunut. Flöger puolustautui samalla tavalla kuin muut kaltaisensa.
Hänen oli hoidettava virkaansa alituisessa kuolemanvaarassa.174 Viran menettäminen johti alkuun myös yhteiskunnallisen aseman menettämiseen. Säädyllisen statuksen ja auktoriteetin täydellinen romahtaminen pakotti Lappeenrannassa vouti
Johan Weckrothin lesken, Margareta Herkepaeuksen takertumaan menneisyyteen.
Kun häntä velottiin ja pilkattiin, hän julisti olevansa ”venäläisten vasalli ja Venäjän
tsaarin alamainen.”175
Ryvettyneille virkamiehille riitti töitä. Jos voudin tai komissaarin virkansa menetti, sai pian jonkin muun sopivan viran. Vain muutamassa tapauksessa kruununvirkamiehelle langetettiin tuomio, joka eväsi valtion viran ikiajoiksi ja tällöinkin
rikos oli tapahtunut Ruotsin puolella.176 Harvemmin ryssänvoutina tai -verokirjurina työskennellyt mies sai Ruotsin kruunulta samanarvoisen tehtävän. Silti juuri
venäläisten voudeikseen ja veronkantomiehikseen nimittämät miehet pärjäsivät
rauhan aikana paremmin kuin monet muut viranomaiset. Virkamiehistä oli 1720luvulla pulaa ja kynämiehinä he saattoivat saada nimismiehen viran – toiset pärjäsivät paremmin. Ajanoloon kruunu unohti Venäjän ajan ja valitsi ryssänviranomaisen Ruotsin kruunun vastaavaan virkaan. Tällöin oli kuitenkin tavallista, että
mies siirtyi toiselle paikkakunnalle riittävän etäälle kaltoin kohtelemastaan rahvaasta. Ryssänviskaalina ja alituomarina Uudellamaalla vaikuttanut Arvid Lietzen
osti heti rauhan palattua Sammatin Kiikalasta rusthollin,177 ja kohta hän oli taas
apulaiskihlakunnantuomarina.178 Urjalan puolessa veronkantomiehenä 1719 vaikuttanut Anders Stackelborg sai vapautuneen nimismiehen viran Sääksmäeltä.179

172 Heino 1987, s. 436–437.
173 Syyskäräjät Hollola, Tennilä ja Orimattila 2.–6.11.1726 (ee18: 275–276, KA).
174 Syyskäräjät Perniö 30.10.–5.11.1722 (cc40: 183, 189, KA), talvikäräjät Perniö 3.–6.4.1723 (cc41:
191–193, KA). Vertaa Glover 2003, s. 430–436.
175 Kesäkäräjät Lappee, Taipalsaari, Joutseno ja Lemi 4.–7.6.1722 (ii30: 80–81, KA).
176 Åkerblom 1984, s. 464. Kristiinankaupungin Ruotsin vallan aikainen pormestari Johan Mathlin
tuomittiin raastuvanoikeudessa 1729 kuolemaan, koska tämä oli käyttänyt pakomatkallaan
huostaansa uskotut kirkon kalleudet elatukseensa. Hovioikeus lievensi tuomion kuudeksi
kuukaudeksi kovennettua vankeutta ja erotti miehen virasta. Lisäksi hovioikeus päätti, ettei
Mathlinia kuunaan nimitettäisi valtiolliseen virkaan.
177 Neovius 1912, s. 15.
178 Talvikäräjät Siuntio 12.–16.2.1725 (ll34: 254, KA).
179 Ylimääräiset käräjät Urjala 2.–4.12.1723 (nn32: 492–493, KA).
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Janakkalassa esivalta esitti edesmenneen nimismiehen, Henrik Zietoniuksen sijalle
entistä veronkantokirjuri Konrad Favorinia. Venäjän vallan aikaiset väärinkäytökset eivät vaakakupissa paljon painaneet, kun esivalta jyräsi päätöksen. Rahvaan oli
tyytyminen ehdotukseen, jota päätöksenä pidettiin.180 Lappeen kihlakunnan komissaari Daniel Lindrothista tuli Lappeenrannan postimestari,181 ja entinen Viipurin seudun vouti, sittemmin komissaariksi pohjoiskarjalaisten kutsuma Reinhold
Johan Åkesson sai nimismiehen viran Pohjois-Karjalasta.182 Sen sijaan Savitaipaleen, Mäntyharjun ja Suomenniemen pitäjien veronkantomiehen ja voudin virkaa
hoitanut Carl Lind joutui tyytymään siihen, että sai viljeltäväkseen aution kruununtilan.183
Piikkiön ryssänvouti Johan Leisteen pantiin viralta heti, kun Johan Ollenqvist
saapui Ruotsista. Oikeudessa Leisteen vastaili vuosikausia yksityisiin ja yhteisiin
syytekirjelmiin, makseli hyvityksiä ja selitteli sitä, miten oli joutunut hoitamaan
virkaa hirttosilmukka kaulassaan. Toimintatapa tuotti tulosta, sillä vuonna 1724
Leisteen oli jälleen kruununvouti.184 Halikon ja Kemiön vouti Lars Malmberg puolestaan menetti voudin ja nimismiehen virkansa, mutta säilytti edelleen rahvaan
vastustuksesta huolimatta veronkantokirjurin viran. Kruunulle ratkaisu oli edullinen, sillä Malmberg jäi kiitollisuudenvelkaan ja oli tyystin riippuvainen korkeamman esivallan suopeudesta. Hänen oli tehtävä parhaansa valvoessaan kruunun
etua.185 Ryssänpakkoon vetoaminen oli avain siihen, että sai kruunulta viran. Niinpä Venäjän ajan viranomaiset viittasivat siihen tuon tuosta. Porvoon ryssänvouti
turvautui samaan puolustukseen kuin muut viranomaiset. Haastettuna oikeuteen
hän selitti, että väärinkäytökset johtuivat siitä yksinomaisesta syystä, että ”hänen
päälleen oli langetettu vaikea ryssänpakko”.186 Samaan seikkaan vetosi Asikkalan
veronkantomies Johan Polonus useita kertoja.187
Toisaalta oli niitäkin, joista väki piti. Nousiaisissa pitäjäläiset ehdottivat uudeksi
nimismieheksi tammikuussa 1722 Lars Höökiä, joka oli työskennellyt edesmenneen ryssänvoudin Gustaf Björklundin alaisuudessa veronkantokirjurina. Veronkantotehtävät eivät sinällään olleet yleensä ehdokkaalle eduksi, koska veroja oli kerätty väkivalloin, epätasa-arvoisesti ja usein omaan pussiin, mutta Höökiä virkaan
esitettäessä nousiaislaiset nimenomaan korostivat, että mies oli vihollisvallan aikana kohdellut heitä siivosti.188 Kohtuullista Höökin venäläisten nimissä käyttämän
vallan täytyi olla muidenkin mielestä, sillä mynämäkeläiset valitsivat hänet kirju-

180 Kesäkäräjät Janakkala 25.–26.6.1723 (ee13: 268, KA).
181 Talvikäräjät Savitaipale 21.–24.1.1724 (ii33: 16, KA), talvikäräjät Lappee, Taipalsaari, Joutseno ja
Lemi 27.–30.1.1725 (ii34: 82–83, KA).
182 Esimerkiksi kesäkäräjät Liperi 18.5.1722 (gg28: 12–14, KA), kesä- ja syyskäräjät Pielisjärvi 5.9.1726
(gg32: 117, KA).
183 Syyskäräjät Savitaipale, Mäntyharju ja Suomenniemi 30.9.–2.10.1723 (ii32: 382, 386, KA).
184 Esimerkiksi syyskäräjät Paimio 26.–28.9.1722, syyskäräjät Piikkiö ja Kaarina 2.–5.10.1722 (cc40: 1,
3, 7, 20–24, 44–46, KA), talvikäräjät Parainen 19.–21.5.1724 (cc42: 153, KA).
185 Esimerkiksi talvikäräjät Kemiö 28.2.–7.3.1723 (cc41: 56, KA). Vertaa Stenroth 1965.
186 Kesäkäräjät Porvoo ja Mäntsälä 12.–14.6.1722 (bb32a: 44, KA), talvikäräjät Porvoo ja Mäntsälä
15.–17.2.1724 (bb34a: 9, KA).
187 Kesäkäräjät Asikkala 10.–11.6.1723, syyskäräjät Asikkala 25.–27.11.1723 (ee13: 138, 525, 536, KA),
syyskäräjät Asikkala, Heinola ja Mäntyharju 18.–22.10.1726 (ee18: 305–306, KA).
188 Talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722 (kk34: 2–5, KA)
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rikseen 1722.189 Huittisten Johan Rönnbäckiä ja Kangasalan Carl Bågaa pidettiin
ryssänvouteina ja sellaisiksi heitä sopivissa tilaisuuksissa kutsuttiin. Tämä ei kuitenkaan estänyt heitä jatkamasta pitäjiensä nimismiehinä.190 Karkun ja Mouhijärven vouti Daniel Tallqvistin venäläinen esivalta oli määrännyt Karkun nimismieheksi jo 1720, ja tuossa virassa hän istui kuolemaansa saakka.191
Iisalmessa kovaotteinen komissaari Lorentz Ranström havitteli myös nimismiehen virkaa, hoitihan hän sitä oman toimensa ohessa. Niinpä hän tiedusteli syyskäräjillä syyskuussa 1722, kun ”Jumalakin oli siunannut maata rauhalla”, oliko käräjille saapuneella väellä valittamista hänen viranhoidostaan ennen Venäjän valtaa
ja sen aikana. Kun hän esitti asian nöyrästi, kenelläkään ei ollut moittimista. Päinvastoin väki ylisti Ranströmiä, joka oli muuttunut yhtäkkiä mieheksi, joka oli auttanut iisalmelaisia suurien vastoinkäymisten ylitse ajatellen koko ajan pitäjän parasta. Suoraan Ranström ei viitannut siihen, että hän havitteli nimismiehen virkaa,
mutta tuon asian käräjäväki otti itse esiin. Miehet toivoivat, että Ranström suostuisi heidän nimismiehekseen semminkin, kun pitäjä oli joutunut olemaan hyvän aikaa ilman nimismiestä ja kun Ranström oli noita tehtäviä hyvin hoitanut. Valtakirjan Ranström kävi noutamassa maaherra Frisenheimilta joulukuussa.192

Kansan vihaamat nimismiehet,
siltavoudit ja pitäjänkirjurit
Ryssännimismiehet oikeudessa
Venäjän vallan ajan nimismiehet, pitäjänkirjurit ja siltavoudit yrittivät pitää kiinni
viroistaan kynsin ja hampain. He käsittivät, että kruununvirka oli ainoa jokseenkin
luotettava suojautumiskeino rahvasta vastaan.
Edellisen Ruotsin vallan ajan nimismiesten palaaminen kotiseudulle merkitsi
sitä, että ryssännimismiehen oli väistyttävä, ja tämä taas tarkoitti sitä, että ryssännimismies jäi yksin talonpoikaisia hyökkäyksiä vastaan. Kehityskulku näkyi erityisen selvästi Karjalohjalla, missä Anders Dickmanin paluu johti hurjan Anders
Hahlin syrjäyttämiseen. Hahl oli sittemmin alituisesti oikeudessa vastaamassa rahvaanmiesten ja -naisten esittämiin syytöksiin, joista muutamat olivat laajoja yhteisvalituksia, ja koetti selvitä niistä maksamalla auliisti vaadittuja korvauksia, vetoamalla muistamattomuuteensa ja pakoilemalla oikeutta. Kaikki toimet viittasivat
siihen, että hän pelkäsi henkensä puolesta. Lopputulos oli, että Hahl pakeni rahoineen toiseen pitäjään.193 Vielä selvemmin syrjäytyminen esivallan suojeluksesta

189 Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 21, KA).
190 Talvikäräjät Huittinen ja Punkalaidun 9.–13.2.1723, Kangasala, Kuhmalahti ja Pälkäne (nn32: 60,
129, KA), talvikäräjät Huittinen ja Punkalaidun 24.–29.1.1724 (nn33: 10, KA).
191 Talvikäräjät Karkku ja Mouhijärvi 29.1.–1.2.1723 (nn32: 17–19, KA), talvikäräjät Karkku ja
Mouhijärvi 7.–11.2.1724 (nn33: 61, KA); haudattujen luettelot Karkku 24.10.1737.
192 Syyskäräjät Iisalmi 12.–17.9.1722 (oo25: 608–609, KA), talvikäräjät Iisalmi 21.–24.1.1723 (oo26: 2,
KA).
193 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 28.5.–4.6.1722, syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 5.–8.11.1722 (ll30:
850–855, KA).
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kuului Siuntion ryssännimismies Nils Bergin puheissa. Ylimääräisillä käräjillä syksyllä 1721 erotettu Berg itse katsoi, että häntä vastaan oli ryhdytty ajojahtiin, jota
johti pitäjänapulainen Georg Agricola ja johon pitäjäläiset innokkaasti osallistuivat. Agricola oli laatinut ”epäkristillisyyttä osoittaen ja vastoin papinvirkaansa”
pitäjäläisten puolesta kirjallisen valituksen maaherralle. Berg piti itseään vastuuttomana moniin syytöksiin ja pelkäsi menettävänsä henkensä, kunniansa ja omaisuutensa eikä siksi suostunut maksamaan korvauksia pitäjäläisille kuten Hahl – toisaalta korvaukset olisivat kielineet Bergin tunnustaneen väärinkäytöksensä ja toisaalta jälkeläisille oli varmistettava edes perintö.194
Kirkkonummen nimismies Johan Stenman ei puolestaan tehnyt elettäkään erotakseen ja piteli pitäjäänsä väkivallassaan ja pelossa venäläisten lähdettyä. Lokakuussa 1721 hän vaati eräältä talonpojalta hevosta ratsukseen ja saadakseen hevosen hän hakkasi talonpojan poikkiteloin asettunutta äitiä haukkuen tätä vielä noita-akaksi. Sittemmin Stenman jatkoi haukkumista ja uudisti puheensa kirkolla.
Kun Stenmanista ei päästy hyvällä, alkoivat talonpojat mustamaalata hänen mainettaan ja yksi keksi väittää julkisesti, että Stenman oli vikapää viiden lapsen kuolemaan Venäjän vallan aikana.195
Ristiriidat kirkkonummelaisten kanssa syvenivät ja tekivät lopun Stenmanin virasta. Nimismies hyökkäsi syyskäräjien aikana käräjäpäivän iltana lautamiehen ja
rusthollarin kimppuun. Seuraavana päivänä Stenman tuomittiin väkivallasta sakkoihin ja oikeus arveli lautamiesten ja käräjäväen säästämänä, että Stenman oli aika
erottaa. Asia eteni. Talvikäräjillä 1724 vouti esitteli kahta vaihtoehtoa uudeksi
nimismieheksi, Stenmanin veljeä ja sota-ajan ja Venäjän vallan aikana Stenmanin
rinnalla Kirkkonummen nimismiehenä vaikuttanutta kestikievari Samuel Ollenqvistiä. Edellisestä todettiin, että hän oli entinen jahtivouti, kirjoitustaidoton ja
veljensä kaltainen. Jälkimmäinen taasen tunsi viran ollen vieläpä luku- ja kirjoitustaitoinen. Johan Stenman ei kuitenkaan hevin luovuttanut, vaan ilmoittautui myös
nimismiehen vaaliin. Vaalissa rahvas oli jokseenkin yksimielinen, Stenmaneja tukivat ainoastaan heidän rusthollarilankonsa. Yksimielisessä lausunnossaan kirkkonummelaiset asettuivat tukemaan Ollenqvistia, koska hän oli ollut ennenkin nimismiehenä ja tunsi pitäjän asiat. Tätä tärkeämpänä pidettiin sitä, ettei Stenmaneja
valittaisi, sillä ”heidän äkkipikaisuuteensa oli tutustuttu kyllin hyvin Venäjän aikana.”196 Vastoin rahvaan toivomusta Henrik Stenman nimitettiin virkaan, ja hänestä
tuli kirkkonummelaisille vuoden mittainen riesa.
Virasta erottaminen teki Johan Stenmanista suojattoman, ja moni pitäjäläisiä
kaivertanut tapahtuma uskallettiin tuoda erottamisen jälkeen käräjien käsiteltäväksi.197 Henrik Stenman puolestaan yritti kohottaa olematonta kunnioitustaan väkisin ja kaatui tuohon. Hän pakoili oikeutta, kävi Siuntiossa haukkumassa erästä
kersanttia ja hakkasi erään sikäläisen talonpojan, joka seisoi keskellä lattiaa myssy
päässään aikomattakaan riisua sitä esivallan edustajien läsnä ollessa. Henrik Sten-

194 Talvikäräjät Siuntio 19.–21.3.1722, kesäkäräjät Siuntio 18.–21.6.1722 (ll30: 406–409, 1067, KA).
195 Kesäkäräjät Kirkkonummi 22.–23.6.1722 (ll30: 1160–1164, 1168–1172, KA).
196 Syyskäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 16.–19.10.1723 (ll31, KA), talvikäräjät Kirkkonummi 20.–
22.1.1724 (ll33, KA).
197 Esimerkiksi kesäkäräjät Kirkkonummi 5.–7.7.1725 (ll34: 778–780, KA).
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man korvattiin jo vuoden kuluttua Anders Ingmanilla, mutta tyystin virattomaksi
Henrik ei jäänyt. Hän vannoi vuoden talvikäräjillä 1726 juhlallisesti jahtivoudin
virkavalan; virkaan hänet nimitettiin jo toistamiseen.198
Puolustautuessaan rahvaan esittämiä valituksia ja syytteitä vastaan nimismiehet, pitäjänkirjurit ja siltavoudit tapasivat vedota siihen, että he olivat pakosta joutuneet noudattamaan ylempien auktoriteettien käskyjä. Nimismiehet selittivät,
että venäläiset komendantit ja upseerit,199 ryssänvoudit200 tai papit201 olivat käskeneet keräämään veroja venäläisille tai pahoinpitelemään rahvasta. Nimismiehet
saattoivat myös vierittää väärinkäytöksissä syyt starosteille,202 pakoilla oikeutta203
tai heittäytyä muistamattomiksi ja jäävätä todistajia keskinäiseen vihanpitoon vedoten.204 Siltavoudit puolestaan vetosivat siihen, että he toimivat samanaikaisesti
venäläisten veroupseerien ja nimismiesten käskyläisinä.205 Kirkkonummen syrjäytetty nimismies Johan Stenman vetosi lopulta siihen, että ”sen mitä hän oli tehnyt
(so. väkivalta), hän oli tehnyt pelätessään kapteeni Lossakovia, maakunnan rangaistusupseeria.”206
Ainakin yhden hengen ja useita kidutuksia tunnolleen ottanut Kalannin ryssännimismies Yrjö Yrjönpoika Harikkala menetti nimismiehenvirkansa rauhan palattua mutta jatkoi edelleen siltavoutina, joksi hänet oli nimitetty 1710 ja johon hän
oli käynyt varmuuden vuoksi hankkimassa vahvistuksen uudelta maaherralta marraskuussa 1721. Siltavoudin virka ei häntä rahvaalta suojannut eivätkä suojanneet
valtakirjatkaan, jotka Harikkala antoi tuomareille, jotta ne olisi luettu ”pitäjäläisten
ojennukseksi”. Rahvas ei valtakirjoista piitannut. Väki totesi, ettei sillä ollut siltavoudin viranhoidosta valittamista mutta ryssännimismiehen teoista sitä enemmän.
Kun väki puhui suunsa puhtaaksi, Harikkala vaihtoi strategiaa. Uhkaavan ja auktoriteetteihin vetoavan puheen sijasta hän selitti syyllistyneensä julmuuksiin mielenhäiriössä. Selitystä ei pidetty minkään arvoisena, vaan pääteltiin, että raakuuksiin
Harikkala antautui puhtaasta ahneudesta. Niinpä hänet tuomittiin ylimääräisten
käräjien päätteeksi 1722 kuolemaan ja toimitettiin Turun linnan tyrmään odottamaan hovioikeuden ja kuninkaan vahvistusta päätökselle.207

198 Kesäkäräjät Siuntio 10.7.1725 (ll34: 804–805, KA), talvikäräjät Kirkkonummi 21.–24.2.1726 (ll35,
KA).
199 Esimerkiksi talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722, kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 28.5.–
4.6.1722, kesäkäräjät Inkoo 4.–7.6.1722 (ll30: 539–541, 850–855, 932–934, KA), kesäkäräjät
Puumala 17.–20.7.1722 (oo25: 439, KA).
200 Esimerkiksi talvikäräjät Vihti ja Pusula 8.–10.3.1722, talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722,
kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 28.5.–4.6.1722, kesäkäräjät Vihti ja Pusula 9.–12.7.1722 (ll30: 262,
488–489, 547–550, 555–556, 604–606, 850–855, 1387–1389, KA), talvikäräjät Halikko ja Uskela
14.–22.3.1723 (cc41: 112, KA), talvikäräjät Sääksmäki, Akaa ja Kalvola 3.–6.3.1724 (Sääksmäki3:
51–52, HMA).
201 Esimerkiksi kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 28.5.–4.6.1722, kesäkäräjät Karjaa 8.–12.6.1722 (ll30:
850–855, 1028–1031, KA).
202 Esimerkiksi talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–4.7.1722, kesäkäräjät Inkoo 4.–7.6.1722 (ll30: 539–
541, 932–934, KA).
203 Esimerkiksi talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722 (ll30: 560, KA).
204 Esimerkiksi kesäkäräjät Lohja ja Nummi 3.–5.7.1722 (ll30: 3.–5.7.1722 (ll30: 1303–1306, KA).
205 Kesäkäräjät Vihti ja Pusula 9.–12.7.1722 (ll30: 1390, KA).
206 Kesäkräjät Kirkkonummi 5.–7.7.1725 (ll34: 780, KA).
207 Alifrosti 1999, s. 227.
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Rauhan solmiminen miellettiin ryssännimismiesten keskuudessa ymmärrettävistä syistä uhkaksi, mutta tuossa uhassa ei ollut kyllin. Uudelleen nimismiesten
asema oli vaakalaudalla, kun tutkijakunnat kiersivät maassa. Tuolloiset tapahtumat
panivat nimismiehiin vauhtia – useimmat väärinkäytöksiin syyllistyneet sopivat
nopeasti riitansa rahvaan kanssa ja hankkivat oikeudesta mairittelevia todistuksia
ennen kuin kuninkaallinen komissio saapui seudulle. Leppävirralla juoppouteen
taipuvainen nimismiesmies Lauri Niilonpoika tiedusteli käräjäväeltä talvella 1726,
millaiseksi se katsoi hänen viranhoitonsa. Moni väärinkäytös oli päässyt unohtumaan, sillä lautakunta ja rahvas todistivat miehestä pelkkää hyvää. Ainoastaan Paavali Savolainen nousi todistamaan muuta, sillä Niilonpoika oli anastanut häneltä
Venäjän vallan aikana rahaa, ruista ja härän.208 Myös Lappeen nimismies Ernest
Klöf kyseli tammikuussa 1726 sikäläiseltä käräjäväeltä, oliko hänessä moittimista.
Miehet vastasivat, että joillain oli ollut, mutta riidanaiheet oli vastikään sovittu.209
Vehkalahtelaiset ehtivät ennen nimismies Henrik Grassia – tai sitten Grass ei
pitänyt komissiota vakavana uhkana. Pitäjäläiset kävivät joukolla komission puheilla valittaen, että Grass oli kerännyt veroja itselleen Venäjän ja Ruotsin aikana ja
oli piessyt talonpoikia kummankin kruunun virkamiehenä. Komissio lähetti tiedonannon maaherralle, maaherra tutkintakäskyn kihlakunnanvoudille ja niinpä
asiat tutkittiin juuriaan myöten. Syytteistä seurasi sakkorangaistuksia ja korvausvelvollisuuksia, mutta vanhan Ruotsin vallan aikana saamaansa virkaa Henrik
Grass ei menettänyt. Päinvastoin talvella 1728 Grass oli antamassa selkäsaunan
juopotteluseuraan tuppautuneelle porvoolaisporvarille.210 Pahoinpitelyistä ja talonpoikien nylkemisistä kruununimismiehiä ei erotettu; vasta kun mies syyllistyi
siihen, että huolehti kruunun asioista holtittomasti, hänet voitiin panna viralta.211

Nimismiesten virkojen uusjako
Lähes täydellisesti nimismiesten virat jaettiin uusille miehille pahimmin hävitetyillä seuduilla Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikkopitäjissä ja Ahvenanmaalla.
Muita vaihtoehtoja ei juuri ollut, sillä noiden seutujen vanhat kruununnimismiehet, apulaisnimismiehet, pitäjänkirjurit ja siltavoudit olivat menehtyneet, joutuneet Venäjälle vankeuteen tai jääneet pysyvästi Ruotsiin eivätkä sen enempään venäläiset kuin ruotsalaiset olleet nimittäneet pitäjiin uusia nimismiehiä. Enimmät
nimismiehistä eivät pitäneet kiirettä asemapaikalle ilmaantumisessa. Kalajoen nimismiehen valtakirjan saanut Erik Fortell ilmestyi pitäjäänsä vasta vuoden 1723
talvikäräjille, Pyhäjoen Arvid Bäck ilmeisesti häntäkin myöhemmin. Pyhäjoella pitäjänkirjurin valtakirjan saaneen Erik Zimmermanin virkavelvollisuuksia lisättiin

208 Talvikäräjät Leppävirta 4.–8.2.1726 (oo29: 100–101, KA).
209 Talvikäräjät Lappee, Taipalsaari, Joutseno ja Lemi 26.1.1726 (ii35: 43, KA).
210 Kesäkäräjät Vehkalahti ja Kymi 9.5.1706 (ii28: 135, KA), syyskäräjät Vehkalahti ja Kymi
8.11.1726 (ii35: 1011–1024, KA), talvikäräjät Vehkalahti ja Kymi 23.2.1727, kesäkäräjät
Vehkalahti ja Kymi 5.–8.5.1727 (ii26: 192–197, 287–300, KA), talvikäräjät Vehkalahti ja Kymi
11.–15.3.1728 (ii37: 249, KA).
211 Talvikäräjät Pyhtää, Lapinjärvi ja Kymi 20.–23.2.1728 (ii37: 296–298, KA).
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sen takia tuntuvasti: 1722 hänet nimitettiin apulaisnimismieheksi.212 Ahvenanmaalaiset nimismiehet asettuivat pitäjiinsä nähtävästi vielä myöhemmin, vuoden
1724 vaiheilla.
Useimmat ryssännimismiehistä joutuivat jättämään virkansa uusille kruununnimismiehille, joista joku valittiin virkaansa käräjärahvaan ehdottamanakin.213 Ensimmäiset varsinaiset rauhan ajan käräjät syksyllä 1721 ja talvella 1722 muodostuivat nimismiehille ratkaiseviksi: viranomaisten vaihtuvuus kasvoi suureksi, kun
useimmat potkaistiin pihalle,214 mikäli ei ollut heitetty pois jo aikaisemmin. Vihdissä ja Pusulassa nimismiehet Erik Stigell ja Jaakko Yrjönpoika pantiin viralta syksyllä 1721. Edellistä ei käräjille viranomaisena päästetty ja jälkimmäinen hoiti
kruununnimismiehen tehtävät siihen saakka, kun uusi nimismies saapui.215 Tenholassa rusthollari Hans Mårtensson hoiti Axel Hanssonin kuoltua syksyllä 1721
venäläisten joukkojen evakuoinnin ajan nimismiehen virkaa, kunnes pakoon 1713
lähtenyt Claes Flyth palasi.216 Lohjan Hans Södermanin oli häivyttävä, kun vanhuudesta raihnainen Henrik Granberg palasi. Södermania ei Lohjalle huolittu silloinkaan, kun Granberg erosi syksyllä 1722. Uudeksi nimismieheksi valittiin Johan
Salin, jota vastaan rahvaalla ei ollut mitään huomauttamista.217
Erityisen hyvin virkojen miehittäminen uusilla voimilla näkyi Satakunnassa,
Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.218 Etelä-Pohjanmaalla muutamat nimismiehistä oli pantu viralta väärinkäytösten perusteella jo Venäjän vallan aikana.
Mårten Esseviuksen sijaan Pietarsaaren nimismieheksi oli tullut Petter Oxe,219 ja
Uudessakaarlepyyssä Erik Hansson korvattiin Petter Rundbergillä.220 Isossakyrössä
ja Laihialla ryssännimismiehenä valtaa pitänyt Henrik Haqverin korvattiin Isak
Gumsella ja Israel Holstiuksella. Merkittävää on, että enimmät laamanni Stackel-

212 Talvikäräjät Kalajoki 21.1.1723 (rr55: 429, KA); Halila 1954, s. 124–125. Lähes ainoana
nimismiehenä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikkopitäjissä Venäjän vallan aikana ollut
Limingan Zacharias Scheidenburg sai tehdä tilaa vuonna 1722 Johan Henrik Waldemanille.
Paenneista keskipohjalaisista viranhaltijoista ainoastaan Kokkolan ja Kälviän pitäjänkirjuri
Tuomas Laiberg palasi, mutta nimismiestä hänestä ei tehty. Viran sai kelvoton Paul Heitz.
213 Kesäkäräjät Helsinki ja Nurmijärvi 29.–31.5.1722, Sipoo ja Tuusula 4.–5.6.1722, Porvoo ja
Mäntsälä 12.–14.6.1722, Pernaja, Myrskylä ja Lapinjärvi 21.–23.6.1722 (bb32a: 9, 22, 45, 74, KA),
talvikäräjät kesäkäräjät Helsinki ja Nurmijärvi 5.–6.2.1723, Porvoo ja Mäntsälä 12.–14.2.1723
(bb32b: 19, 98, KA).
214 Esimerkiksi Ylikangas 1996, s. 165.
215 Talvikäräjät Vihti ja Pusula 8.–10.3.1722 (ll30: 230–235, 246–247, KA).
216 Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 19.–21.2.1722 (ll30: 9–11, 19, 24, KA), Tenhola ja Kisko 12.–
16.2.1723 (ll31: 304–408, KA).
217 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 2.–7.4.1722 (ll30: 472, 613, KA), talvikäräjät Lohja ja Nummi
28.1.1723 (ll31: 159, KA).
218 Loimaalla Simon Brandstock korvasi 1722 Matias Tolpon, Lammilla korpraalin virasta jo vuonna
1700 eronnut Gabriel Lind Heikki Yrjönpojan ja Orivedellä Henrik Ruuth Matias Sevonin.
Syyskäräjät Loimaa 22.–26.11.1722 (nn31: 702, KA), talvikäräjät Lammi 24.–25.4.1722 (bb32c: 67,
KA); Virmala–Ruotsalainen 1972, s. 266; talvikäräjät Orivesi ja Kuorevesi 14.–15.5.1723 (nn32:
165, KA). Savitaipaleella Axel Gröning sai jättää virkaansa heti Henrik Sahlelle. Talvikäräjät
Savitaipale ja Suomenniemi 12.3.1722, kesäkäräjät Savitaipale, Mäntyharju ja Valkeala 11.–
14.6.1722 (ii30: 13, 92, KA).
219 Ylimääräiset käräjät Pietarsaari 16.–18.1.1718 (c4a1, VMA), syyskäräjät Pietarsaari 30.10.1721
(ss35: 1, 12, 34, KA).
220 Ylimääräiset käräjät Uusikaarlepyy 6.2.1720 (c5a1, VMA); syyskäräjät Uusikaarlepyy 6.11.1721
(ss35: 41–42, KA).
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bergin hallintokaudella vaihdetuista nimismiehistä saivat pitää virkansa ja pysyttelivätkin niissä vuosikausia.221 Vihdin nimismies Erik Stigellin tilalle valittiin mies,
josta vihtiläisillä ei heti ollut huomautettavaa – nimittäin Lohjan ryssännimismies
Hans Söderman. Pian kuitenkin havaittiin, että Söderman oli armoton ja kovaotteinen verottaja ja hallitsi Vihtiä niillä opeilla, joita hän oli käytellyt Venäjän vallan aikana Lohjan puolessa.222
Eurajoen, Lapin, Luvian, Hinnerjoen ja Rauman nimismiehenä ja samalla veronkantomiehenä oli ollut Mårten Lundeen, josta väellä oli yhtenevä käsitys. Sen
pitäjäläiset myös korkeammalla esivallalle ilmaisivat. Heidän mukaansa rauhan
solmiminen oli merkinnyt ainakin yhtä tärkeää asiaa. Kun Jumala oli hyvyydessään
armahtanut ihmisiä rauhalla, oli nimismieheksi Mårten Lundeenin sijaan astunut
Mikael Almlöf.223 Yhtään sen paremmin ei käynyt pitäjien toiselle nimismiehelle
Anders Klöfvelle, joka myös erotettiin ja jota syytettiin ylimääräisten verojen keräämisestä itselleen.224 Euran, Köyliön ja Säkylän alueella ei oikeaa nimismiestä ollut
ennen syksyä 1721. Siellä nimismiehelle kuuluneita tehtäviä olivat hoitaneet rusthollari Clara Litzin palkolliset, kunnes Matias Londeen -niminen mies oli ilmestynyt paikkakunnalle. Syksyn ja alkutalven kokemukset Londeenista olivat olleet siksi kelvollisia, että talvikäräjille kerääntyneen käräjäväen mielestä mies saattoi yhtä
hyvin jatkaakin.225
Paraisten ryssännimismies Henrik Jöransson vaihtui Magnus Steningiin ja Sauvon Abraham Salmberg Daniel Carpaeukseen. Edellinen, jonka pitäjäläiset mainitsivat rahvaalle kovaksi, hyvin barbaariseksi ja ryssiä pahemmaksi, pysyi kartanon
vuokraajana, sai pitää jahtivoudin virkansa ja oli alinomaa syytettyjen penkillä.226
Jälkimmäistä, joka pysyi siltavoutina, vastaan nousivat puolestaan useat rusthollarit ja talonpojat joukkokanteella, jossa he todistivat, että Salmberg oli Venäjän
vallan aikana kerännyt liikaa veroja, pantannut omaisuutta ja piessyt sekä venäläisen esivallan käskystä että omaa etua tavoitellakseen.227 Halikon Nils Salovius pantiin viralta heti syksyllä 1721, eikä hän saanut hoitaa väliaikaisenakaan nimismiehen tehtäviä. Siltavouti hoiti varsinaisen virkansa ohella myös nimismiehen tehtävät, kunnes Mats Wennerqvist saapui pitäjään. Rahvaalla oli niin paljon vaadittavaa
Saloviukselta, että tämä päätti jättää Suomen. Lokakuussa 1723 hän astui venäläislaivaan ja pakeni Tallinnaan velkojien ulottumattomiin.228
Talvella 1722 Varsinais-Suomessa kruununvoudit tiedustelivat maaherranviraston pyynnöstä käräjärahvaalta, millaisessa tilassa sikäläinen nimismiehen vi-

221 Syyskäräjät Isokyrö 27.11.1721 (ss35: 221, 277, KA). Uudessakaarlepyyssä Petter Rundbergiä
seurasi 1723 Lorentz Nohrman. Talvikäräjät Uusikaarlepyy 18.2.1723 (ss37: 179, KA), talvikäräjät
Uusikaarlepyy 7.3.1724 (ss38: 287, KA), talvikäräjät Uusikaarlepyy 8.3.1725 (ss39: 352, KA).
222 Talvikäräjät Vihti ja Pusula 8.–10.3.1722, kesäkäräjät Vihti ja Pusula 9.–12.7.1722 (ll30: 246–247,
1408–1409, 1350–1351, KA).
223 Talvikäräjät Eurajoki, Lappi, Luvia, Hinnerjoki ja Rauma 13.–20.2.1722 (mm51: 345–346, KA).
224 Heino 1987, s. 436–437.
225 Talvikäräjät Eura, Köyliö ja Säkylä 12.–26.3.1722 (mm51: 634–635, KA).
226 Syyskäräjät Parainen 9.–12.10.1722 (cc40: 63, 70, 86, 92, 102–103, 111–113, 116–119, KA),
talvikäräjät Piikkiö ja Kaarina 7.–9.2.1723, talvikäräjät Parainen 14.–18.2.1723 (cc41: 517, 533, KA).
227 Talvikäräjät Sauvo 10.–12.1.1723, syyskäräjät Sauvo 25.–28.11.1723 (cc41: 450–452, 713, KA).
228 Syyskäräjät Halikko ja Uskela 18.–23.10.1722 (cc40: 121–122, KA), talvikäräjät Halikko ja Uskela
14.–22.3.1723, syyskäräjät Halikko ja Uskela 13.–20.11.1723 (cc41: 88, 98, 409, KA).
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ranhoito oli ja oli ollut. Useimmiten kruununvoudilla oli jo valmiiksi mietittyjä
ehdokkaita viranhaltijoiksi, ja näistä rahvaan mielipidettä tiukattiin mutta sen
mielipidettä tuskin kuunneltiin. Päätös oli siis periaatteessa jo tehty maaherranvirastossa, ja päätös vahvistettiin käräjien jälkeen, vaikka käräjärahvas olisikin asettunut toisen ehdokkaan kannalle. Taivassalossa ei varsinaista nimismiestä ollut. Venäjän vallan aikana Laitilan nimismies oli hoitanut pitäjän nimismiehenvirkaan
kuuluvat pakolliset tehtävät ja rauhan palattua tullitarkastaja Jakob Hacks oli samalla tavalla huolehtinut tehtävistä oman toimensa ohessa. Talvikäräjillä 1722
pitäjäläiset esittivät nimismieheksi omana suosikkinaan puutarhuri Anders Simonssonia, jonka kirjoitustaidot tosin tunnettiin vajavaisiksi, mutta kruununvoudin esittämä Lorentz Johan Demoen valittiin virkaan; hän oli ehtinyt esittäytyä
viranomaisille hyvissä ajoin tehden vieläpä hyvän vaikutuksen.229
Laitilassa kruununvouti esitti nimismieheksi pitkäaikaista siltavoutia ja pitäjänkirjuria Johan Nestmania vanhaksi ja sairaaksi käyneen Henrik Deutschin tilalle. Lautakunta ja yhteinen käräjärahvas eivät vastustaneet esitystä. Päinvastoin miehet korostivat, että Nestman oli hoitanut virkaa jo Venäjän vallan aikana Pyhämaan puolessa ja silloin oikein hyvin.230 Marttilalaisten kokemukset nimismiehestään, Henrik Johanssonista olivat olleet myös sellaisia, että vaihtohankkeisiin ei tarvinnut ryhtyä. Täällä mainittiin Johanssonin ohella vuonna 1719 siltavoudiksi valittu Yrjö Simonpoika hyväksi virkamieheksi, joka oli auttanut pitäjäläisiä monin
tavoin Venäjän vallan aikana.231
Kun armeijaa tyhjennettiin sotatöistä tarpeeksi saaneista, yli-ikäisistä ja palvelukseen muutoin kelvottomista miehistä, heille voitiin tarjota siviilivirkaa tai he
itse hakeutuivat nimismiehiksi. Vehmaan ja Lokalahden nimismieheksi valittiin
kahdesta ehdokkaasta maaherranviraston suosikkina turkulainen virastaan eläkkeelle jäänyt korpraali Henrik Svahn. Virkaa rauhan solmimisen jälkeen lyhyen aikaa hoitanut nuori Matias Blom sai väistyä.232 Rauhan palaaminen avasi myös monille alemmille virkamiehille veräjän päästä nimismiehiksi poispotkittujen tilalle
tai täyttämättä olleisiin virkoihin. Lappväärtin nimismiehen tehtäviä Venäjän vallan aikana hoitanut Johan Rein joutui kruununnimismiehenä keskittymään yksinomaan Ilmajoen pitäjään. Tämä antoi mahdollisuuden siltavouti Jonas Falkille,
josta varsinainen ja pitkään virassa istunut nimismies tulikin.233
Ongelmallisia olivat muutamat sydänmaiden nimismiehet, jotka lukeutuivat
vanhaan 1600-luvun kuluessa suurimmaksi osaksi hävinneeseen talonpoikaisten
nimismiesten ryhmään. Tällaisia olivat muun muassa kirjoitustaidottomiksi tunnetut Rautalammin sekä Saarijärven–Viitasaaren nimismiehet Iisakki Toikkanen ja

229 Ylimääräiset käräjät Taivassalo 25.9.1719 (kk33: 113, KA), talvikäräjät Taivassalo ja Iniö 19.–
24.1.1722 (mm51: 109–110, KA).
230 Talvikäräjät Laitila ja Pyhämaa 5.–9.2.1722 (mm51: 283–285, KA), talvikäräjät Laitila ja Pyhämaa
13.–15.2.1725 (mm54: 162, KA); Maaherra Douglas Pyhämaan nimismies Johan Johanssonille,
Turku 23.1.1719 (7080, KA).
231 Talvikäräjät Marttila 12.–15.2.1722, kesäkäräjät Marttila 22.–23.6.1722 (kk34: 101, 126–127, 195,
KA); syntyneiden luettelot, Marttila 1719–1721.
232 Talvikäräjät Vehmaa ja Lokalahti 12.–16.1.1722 (mm51: 7–8, KA).
233 Esimerkiksi talvikäräjät Lappväärtti 8.3.17256 (ss40: 176, KA).
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Erkki Kautto.234 Ongelma oli kuitenkin ensi sijassa kruunun ongelma. Talonpojat
eivät arvostaneet yhtä korkealle kirjallisia taitoja kuin esivalta.235

Virasta poispotkitut ja vapaaehtoisesti eronneet
Rahvas oli oma-aloitteisesti erottanut nimismiehiä tai tehnyt näille selväksi, että oli
parempi sanoutua irti. Siellä täällä rauhan solmimista seuranneina kuukausina virkoja hallitsivat miehet, joilta korkeampi valtuutus virkoihin puuttui.236
Nauvossa miehet panivat viralta Ruotsin kruunun 1710 virkaan nimittämän
Abraham Mickelssonin rahvaanmiesten luottamuksen menettäneenä ja korvasivat
hänet 1721 luku- ja kirjoitustaidottomalla talollisella, Isak Isakssonilla. Esivalta
kuitenkin palautti järjestyksen ja Abraham Mickelssonin virkaansa, vaikka rahvas
oli esittänyt, että sille olisi kelvannut Isak Isakssonin sijasta myös vouti Björklundin poika Petter. Rahvaanmiehet arvelivat, että esivalta ei heidän toiveitaan kuuntelisi, elleivät he laatisi valituskirjelmää.
Sellaisen nauvolaiset tekivät ja moittivat siinä Venäjän ajan veronkantomies Jacob Lydmanin ohella juuri Abraham Mickelssonia siitä, että nämä olivat keränneet
pitäjästä veroja paljon yli vaaditun. Suomessa liikkunut sissipartio oli pidättänyt
1720 parivaljakon vieden heidät Tukholmaan siitäkin huolimatta, että Mickelsson
oli kieltäytynyt pappilassa Erik Boreniuksen kehotuksesta, että sissipartion esimies
Backman tulisi tappaa siihen paikkaan kaksinkertaisena murhamiehenä. Vaikka
Abraham selitti tulleensa virkaan isänsä jälkeen ja joutuneensa noudattamaan
vastentahtoisesti vihollisen käskyjä ja vetosi vielä edellä mainittuun Backmanin tapaukseen, rahvas vaati itsepintaisesti uutta nimismiestä. He eivät sinällään halunneet Isak Isakssonin jatkavan, mutta pitivät häntä parempana vaihtoehtona. Sen sijaan he esittivät, että Petter Björklund olisi heille mieleen. He eivät voineet yksinkertaisesti luottaa Abrahamiin. Paljon nauvolaisten nurina ei auttanut, sillä esivalta
antoi Abraham Mickelssonin jatkaa nimismiehenä. 237
Virasta erotettiin paitsi nimismiehiä ja pitäjänkirjureita myös alempia paikallisviranomaisia. Marttilan jahtivouti Antti Jaakonpoika pantiin viralta, koska hän
oli piessyt tavan takaa pitäjäläisiä ja oli siksi virkaansa kelvoton. Antti koetti puolustella väkivaltaansa, kuten muut viranhaltijat. Hän selitti, että moni Venäjän vallan ajan viranomainen oli kärsinyt nahoissaan rahvaan vastahakoisuuden ja niskuroinnit. Se ei rahvaanmiesten päätä kääntänyt, vaan nämä halusivat jahtivoudiksi
itsepintaisesti pöytyäläistä Matti Matinpoikaa. Rahvaan yritykset eivät johtaneet
tuloksiin.238 Myös kruunu osallistui erottamisiin. Säämingissä veronkantomies

234 Koskimies 1966, s. 206.
235 Esimerkiksi talvikäräjät Taivassalo ja Iniö 19.–24.1.1722 (mm51: 7–8, KA), talvikäräjät Korppoo ja
Nauvo 1.–5.3.1722 (kk35b: 78–82, KA).
236 Esimerkiksi talvikäräjät Vehmaa ja Lokalahti 12.–16.1.1722, talvikäräjät Taivassalo ja Iniö 19.–
24.1.1722 (mm51: 7–8, 109–110, KA).
237 Talvikäräjät Korppoo ja Nauvo 1.–5.3.1722, kesäkäräjät Nauvo 1.–5.6.1722 (kk35a: 59, 78–82, 177,
KA), talvikäräjät Nauvo 13.–15.2.1723 (kk35b: 4, 32, KA), kesäkäräjät Nauvo 20.–23.5.1724
(kk36a: 87, KA), kesäkäräjät Nauvo 20.–26.5.1725 (kk36b: 90, KA).
238 Talvikäräjät Marttila 12.–15.2.1722 (kk34: 126–127, KA).
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Matias Myrell ilmestyi kesäkäräjille 1722 ja esitteli maaherra Friesenheimin valtakirjat, joilla nimismies Anders Lind ja siltavouti Claes Walentinsson erotettiin.
Edellisen tilalle nimitettiin Zachris Kethon ja jälkimmäisen Antti Rask. Virkaheittona Anders Lind vajosi rengiksi.239
Ulvilan nimismieheksi ja voudiksi 1717 venäläisten nimittämä Jeremias Stenius
(Steen) ymmärsi pyytää virasta eroa heti, kun siihen siunaantui mahdollisuus. Aikeistaan hän ilmoitti talvikäräjillä 1722. Pyyntö tuli nähtävästi pitäjäläisille yllätyksenä, sillä yhtään ehdokasta uudeksi nimismieheksi ei tuolloin osattu nimetä semminkin, kun Ruotsin kruununnimismies oli menehtynyt pakomatkallaan Kokkolassa 1714. Sikäli Steniuksen ratkaisu oli järkevä, että hän oli syyllistynyt monenlaisiin rikoksiin Venäjän vallan aikana. Näistä vähäpätöisin ei suinkaan ollut tapaus,
jossa Stenius tutki varkausjuttua. Saadakseen selville syylliset hän oli kiduttanut ja
hakannut Paavo Heikinpojan vaimoa yhdessä venäläisen luutnantin kanssa.240
Samoin Mynämäenkin nimismiehen virkaan Venäjän vallan aikana isänsä jälkeen 1720 tai 1721 nimitetty Petter Björklund vetäytyi virasta vapaaehtoisesti. Hänestä pitäjäläiset eivät varsin valittaneet, mutta Björklundin rengistä, Antti Jaakonpojasta kyllä. Kun Björklund oli viety pappilaan arestiin ja kapteeni Lossakovin patukoitavaksi, Antti-renki oli omatoimisesti käynyt hakemassa Juho Antinpojalta
hevosen, joka oli karannut ja kadonnut.241 Mustasaaren toimitus- ja nimismiehenä
Venäjän vallan aikana työskennellyt Esaias Rimahl jätti virkansa pian talvikäräjien
1722 jälkeen ja siirtyi porvariksi Vaasaan.242 Rantasalmen nimismiehenä useamman kerran vankilassa virunut Sigfrid Pijkman erosi virastaan ja pestautui sotilaaksi. Linnoitussotilaana hän oli suojassa rahvaan vihaa ja korvausvaatimuksia
vastaan, mistähän kävi myös tiedottamassa 1726.243
Virkaheittoja vastaan nostettiin useita oikeusjuttuja,244 joissa väkivalta näytteli
keskeistä osaa. Tämä olikin merkittävä ero ryssänvoutien ja -nimismiesten välillä ja
kuvasti näiden roolia miehityskauden hallinnossa. Rauhan palattua Korppoon nimismiehen virasta Mats Grönin edestä väistynyt Ernest Lydman joutui vastaamaan
1722 venäläisen esivallan viranomaisena harjoittamastaan väkivallasta. 1719 hän
oli iskenyt kaksi mustelmaa Johan Abrahamssonin kasvoihin ja suuren lautuman
olkapäähän. Kepillä hutkimiseen Lydman oli ryhtynyt heti jumalanpalveluksen jälkeen kirkonmäellä.245 Nimismiehet olivat olleet väkivaltaisia toimeenpanijoita ja
voudit näkymättömämpiä käskijöitä, mihin viittasi muiden muassa Lempäälässä jo
Venäjän vallan aikana virasta erotettu Petter Frisberg. Vastatessaan tuon tuosta väärinkäytössyytöksiin hän vetosi useimmiten siihen, että hänen edeltäjänsä ja voutiesi-

239 Kesäkäräjät Sääminki 6.–8.8.1722 (oo25: 544, KA), kesäkäräjät Sääminki ja Kerimäki 5.–8.5.1724
(oo27: 163, KA).
240 Kesäkäräjät Ulvila ja Merikarvia 1.–2.6.1720 (mm50: 35–36, KA); Talvikäräjät Ulvila ja Merikarvia
5.–9.3.1722 (mm51: 558–559, KA); Jokipii (toim.) 1954, s. 184; Lehtinen 1967, s. 296.
241 Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 11.–13.9.1723 (kk35b: 137, KA).
242 Talvikäräjät Mustasaari 8.1.1722 (ss36: 1, KA), talvikäräjät Mustasaari 24.1.1726 (ss40: 101, KA).
243 Syyskäräjät Rantasalmi 8.–10.11.1726 (oo29: 538–539, 558, KA).
244 Loimaalla vihattu ryssännimiesmies Johan Poleen kuului alituiseen käräjiin haastettujen
joukkoon. Esimerkiksi syyskäräjät Loimaa 22.–26.11.1722 (nn31: 709, KA); talvikäräjät Loimaa
27.–29.1.1725 (nn34: 11, KA).
245 Talvikäräjät Korppoo ja Nauvo 1.–5.3.1722, kesäkäräjät Korppoo 6.–9.6.1722 (kk35a: 60, 179, KA).
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miehensä Samuel Chytreen oli hänet ikäviin töihin käskenyt eikä Chytreenin käskyjä voinut olla noudattamatta. Selitystä oli vaikea kyseenalaistaa, koska Chytreen
oli kuollut.246 Muutamat viraltapannuista eivät unohtaneet vallankäyttömenetelmiään, vaan turvautuivat niihin asemansa säilyttääkseen. Pohjassa entinen nimismies Henrik Lindegren riiteli 1720-luvun alussa Myllykylän Valpuri Erkintyttären
kanssa. Lindegren haukkui Valpuria kotonaan maankiertäjäksi, valehtelijaksi ja selitti, että Valpuri juoksenteli pitkin maailmaa kuin kevytmielinen huora. Valpuri
vastasi haukkumisiin samalla mitalla kutsuen Lindegreniä kelmiksi, jolloin Lindgren tarttui Venäjän ajan vallan välineeseensä, ryssänpiiskaan ja uhkasi lyödä sillä.247
Virkaheitoksi ajautuminen ei välttämättä tarkoittanut yhteiskunnallisen aseman taantumista. Toisille pääseminen nimismiehen velvollisuuksista saattoi tuntua
jopa helpotukselta. Monet venäläisten nimittämistä viranomaisista olivat kartanoiden vuokraajia, ja samassa roolissa he jatkoivat myös Ruotsin aikana.248 Johan
Lietzen oli Kirkniemen (Gerknäs) voutina ja asianmiehenä sekä hoiti myös muiden kartanoiden asioita ja esiintyi usein säätyläisten asianajajana.249 Siirtyminen
talonpoikien leiriinkin pelasti pahimmalta vihalta ja avasi pian mahdollisuuden
yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen aseman nostamiselle rustholleja ostelemalla ja kapinatalonpoikien johtomieheksi ryhtymisellä.250 Karjalohjan Anders Hahl muutti
Vihdin Vaanijärven rustholliin ja nousi sikäläisten talonpoikien johtajaksi ja merkittäväksi esivallan vastustajaksi.251 Monelle miehelle avautui kuitenkin ura veroviranomaisten joukossa. Kirkkonummella 1710-luvulla miehityskauden ensi vuosina
nimismiehenä ollut Magnus Brenner sujahti rauhan aikaan hyvin ja hoiti 1720-luvulla verotarkastajan virkaa.252 Otto Pajeng sai Akaasta ensin tarkastusmiehen viran ja pääsi sitten kartanon päällysmieheksi.253 Hämeenkyrön Anders Sahlberg
menetti nimismiehen viran mutta sai vastaavan kruununviran. Hän kuoli herrana
ja veronkantomiehenä 1761.254
246 Arajärvi 1959, s. 253.
247 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 21.–28.6.1723 (ll31: 836–837, KA).
248 Lemun nimismiehenä Venäjän vallan vuosina 1717–1720 ollut Johan Hörman asutti Autin
kartanoa arrendaattorina. Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 11.–19.3.1723 (kk35b: 163, KA).
Pohjan ryssännimismies Erik Gumberg vuokrasi Lohjan Brödtorpin kartanoa. Kesäkäräjät Karjaa
15.–18.6.1723 (ll31, KA), kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 21.–28.6.1723 (ll31: 746–752, KA).
Valkealan nimismies Ernest Usk menetti virkansa ja luultavasti myös tuottoisan Oravalan
kartanon vuokrasopimuksenkin, mutta sai sen sijaan pitää vanhan veronkantokirjurin virkansa.
Kesäkäräjät Valkeala 22.6.1722 (ii30: 121, KA), syyskäräjät Valkeala 6.10.1726 (ii35: 762, KA).
249 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 28.1.–1.2.1723, talvikäräjät Karjaa 27.2.–1.3.1723, syyskäräjät Lohja
ja Nummi 19.–13.11.1723 (ll31: 148, 1435, KA), talvikäräjät Loppi 8.–9.1.1724 (ll32: 6–7, KA);
Neovius 1912, s. 15.
250 Talvikäräjät Lapua 1.3.1723 (ss37: 285–287, KA). Pohjanmaalla alun perin Venäjän vallan aikana
kuolemaantuomittu Johan Ahlgren oli 1720-luvulla edelleen suurtilallinen ja suurisuinen
rettelöitsijä, jonka pahimpien puheiden kohteena oli sattumoisin juuri pitäjän kruununnimismies
Israel Holstius. Tietenkään aina ei onnistuttu yhtä hyvin. Virolahden poispotkittu nimismies
Anders Rohian joutui tyytymään vähempään ja otti autioksi jääneen kruununtilan hoidettavakseen 1722. Syyskäräjät Virolahti 12.10.1724 (ii33: 154, KA).
251 Puoliso Margareta Oxenia kuoli leskenä Helsingissä 1756. Haudattujen luettelot, Helsinki 1756.
252 Esimerkiksi kesäkäräjät Kirkkonummi 27.–30.5.1723 (ll31, KA).
253 Syyskäräjät Sääksmäki, Akaa ja Kalvola 21.–23.10.1724 (Sääksmäki3: 320, HMA). Sittemmin
Pajeng sai kartanovoudin pestin ja kuoli tuossa toimessa 75-vuotiaana 1766. Haudattujen
luettelot, Akaa 6.12./15.12.1766.
254 Haudattujen luettelot, Hämeenkyrö 20.3.1/12.4.1761.
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Paikoin Venäjän vallan lasti oli silti tuntuvampi. Erityisen raskaasti taakka painoi vuosina 1721 ja 1722. Tällä oli se merkitys, että oman pitäjän tutut miehet – lähinnä pitäjänkirjurit ja siltavoudit – eivät tulleet kyseeseen, kun nimismiehiä valittiin, vaikka paikallistuntemusta ja kynämiehen taitoja oli kylliksi. Useimmassa tapauksessa Venäjän vallan aikana pitäjänkirjurina nimismiehen tehtäviä hoitaneet,
kuten Kalannin Abraham Istman, jäivät nuolemaan näppejään. Ruotsin vallan palattua nimismieheksi valittiin joku muu, eikä rahvas edes esittänyt pitäjänkirjuriaan nimismieheksi.255
Tämänkaltainen kehityskulku näkyi myös niiden nimismiespiirien alueilla, jotka oli jaettu Venäjän aikana useiden nimismiesten hallittaviksi mutta jotka Ruotsin
vallan palautuessa oli jälleen yhdistetty pari–kolme pitäjää käsittäviksi nimismiespiireiksi. Nousiaisissa, Maskussa ja Raisiossa rahvaanmiehet eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, kenet uudeksi nimismieheksi valittaisiin. Nousiaislaisten esittämälle
miehelle maskulaiset viittasivat kintaillaan ja esittivät sen sijaan, että sikäläisiä Venäjän vallan aikana auttanut ja syksystä 1721 nimismiehen virkaa valtakirjatta hoitanut ryssänvouti Olof Warellin poika Anders valittaisiin nimismieskunnan viranhaltijaksi. Hanke lakkasi siihen, kun eräs nousiaislainen mies totesi, että Anders oli
pidellyt häntä hiuksista kiinni venäläisrakuunan hakatessa. Anders Warell ei saanut
tavoittelemaansa valtakirjaa, hänestä tuli virkaheitto. Rahvaanmiesten riita päättyi
vasta siihen, kun nimismieskunta jaettiin Nousiaisiin ja Masku–Raisioon.256
Toisaalta paikkakunnan vaihtaminen ja menneiden unohtaminen vaikuttivat
virkaheittojen mahdollisuuksiin.257 Näyttäisi siltä, että ajanoloon yksittäisiin kätyreihin kohdistettu vastenmielisyys muuttui paremminkin koko nimismieskuntaa
kohtaan tunnetuksi kaunaksi. Eteläpohjalaisista ryssännimismiehistä Isossakyrössä
ja Laihialla valtaa pitänyt ja viimeistään rauhansolmimisen yhteydessä virkansa
menettänyt Henrik Haqverin saattoi hakea Ilmajoen pitäjänkirjurin virkaa 1727.
Haqverinin epäilyttävä menneisyys ei enää painanut – etenkään Ilmajoella. Käräjäväki tuki hanketta, koska se oli havainnut, että tuolloisesta viranhaltijasta Johan
Malmstenista oli perin vähän hyötyä.258

Toiseen pitäjään siirtyneet
Toisinaan ryssännimismiehet vaihtoivat maisemaa, kun maa alkoi polttaa jalkojen
alla.259 He pyrkivät joko pääsemään maaherrojen luokse ennen kuin pitäjän miehet ehtivät tai sitten he kävivät tunnustelemassa sopivasti nimismiehettä jääneen
pitäjän mielialoja, josko heistä olisi viran täyttäjiksi – ja olikin, mikäli miehet eivät

255 Talvikäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 29.1.–3.2.1722 (mm51: 209–210, KA). Kirkkonummen
toinen nimismiesmies Nils Berg vajosi siltavoudiksi. Esimerkiksi kesäkäräjät Kirkkonummi 27.–
30.5.1723 (ll31, KA).
256 Talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722 (kk34: 2–5, KA). Vertaa Ylikangas 1996, s.
168.
257 Halikon ja Uskelan – lähinnä Someron – ryssännimies Johan Gylden puolestaan sai Someron
lukkarin viran. Syyskäräjät Halikko ja Uskela 13.–20.11.1723 (cc41: 375, KA).
258 Alanen AJ 1948, s. 409.
259 Vertaa Ylikangas 1996, s. 165–166.
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olleet ehtineet ryvettää mainettaan kohdepitäjässä. Lääninkansliassa pistäytyminen
oli varmempi vaihtoehto. Maaherroista oli tullut tärkeimpiä nimismiesten viroista
päättäjiä. Maaherran virastot niin esittivät kuin nimittivät miehet virkoihinsa, ja
usein kävi niin, ettei pitäjäläisten mielipiteitä kuunneltu, kun päätös lopullisesti
tehtiin.260 Vehmaan nimismiehen virkaa valtakirjatta syksyn 1721 ja alkutalven
1722 hoitanut nuori Matias Blom ei saanut jatkaa tuossa pitäjässä, sillä nimismieheksi määrättiin maaherranviraston suosikki. Blom onnistui silti vakuuttamaan taidoillaan kruununvoudin ja viraston, joten hänet valittiin pitäjässä asuvana, raittiina ja erittäin osaavaksi mainittuna Kalannin nimismieheksi.261
Etelä-Pohjanmaalla oli tavallista, että nimismies vaihtoi toimialuetta.262 Laihian
nimismieheksi 1721 mainittu Israel Holstius siirtyi Lapuan nimismieheksi, kun sikäläinen virka vapautui Gustaf Bäckiltä.263 Holstiuksen ei saanut nauttia yhtään
sen korkeammasta arvostuksesta Lapualla kuin Laihialla. Talvikäräjillä 1723 hän
täytyi puhdistaa pahasti tahraantunut maineensa. Holstiuksen katkera edeltäjä Johan Ahlgren oli julistanut pitäjäläisille ja erityisesti papille, että Holstius oli sodomiitti, sillä hän oli lähennellyt joulun alla erään talollisen tuvassa yöpuulle asetuttaessa Ahlgrenin renkiä. Tuvassa olleet eivät mitään tuollaiseen viittaava olleet havainneet, mutta totesivat, että Holstius oli käyttäytynyt oudosti ja puhunut levottomia.264 Yhtä kaikki, perättömien puheiden takia Holstiuksen arvostus entisestään laski, ja seuraavana vuonna pidetyssä julkisessa tarkastustilaisuudessa lapualaiset isännät Juho Tuomaala ja Kustaa Annala haukkuivat Holstiusta koiraksi,
kelmiksi ja nälkään näännyttäjäksi. Nimismiehen oli tietysti haastettava kunniaansa loukanneet miekkoset oikeuteen, jotta olisi saanut hyvityksen. Näin Holstius
teki, mutta tulos oli hänelle epämieluinen. Käräjillä Tuomaala ja Annala selittivät,
että he olivat moisia siveettömiä sanoja käyttäneet, koska nimismies tapasi kierrellä
pitäjää vaatimassa itselleen paisteja, voita, juustoja ja milloin mitäkin. Sitä paitsi oli
tunnettua, että Holstiusta oli helppo voidella lahjuksin.265
Muuttaminen toiseen pitäjään ja pääseminen toisen pitäjän nimismieheksi ei
miehiä pelastanut – kuten havaitaan – etenkään silloin, kun uusi asemapaikka oli
lähellä vanhaa ja kun miehet kävivät hoitelemassa Venäjän vallan aikana keskeneräisiksi jääneitä asioita. Tämän huomasi Vihdin kruununnimismies Hans Söderman, joka pistäytyi tuon tuosta Lohjalla järjestelemään vanhoja asioitaan. Tuollaiselle matkalle hän laittautui maaliskuussa 1723 osallistuen myös jumalanpalveluk-

260 Talvikäräjät Tyrvää 1.–3.2.1724 (nn33: 32, KA); Kastettujen luettelot Loimaa 1721, Tyrvää 1722–
1730. Loimaan nimismieheksi Johan Poleenin jälkeen venäläisten nimittämä Matias Tolpo katsoi
Ruotsin vallan vakiinnuttua viisaimmaksi etsiä toimipaikan muualta. Viran hän sai Tyrväältä.
261 Talvikäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 29.1.–3.2.1722 (mm51: 209–212, KA).
262 Syyskäräjät Ilmajoki 20.11.1721 (ss35: 168, KA), talvikäräjät Närpiö 3.2.1726 (ss40: 135, KA);
Ylikangas 1996, s. 165–166. Lapualla ja Ilmajoen ryssänviranomaisena ollut Johan Rein siirtyi
pysyvästi Ilmajoen nimismieheksi. Hän tosin joutui hyvittämään lapualaisia erinäisistä
veroepäselvyyksistä 150 taalarilla. Asiaa edisti sekin, että lappväärttiläiset antoivat miehestä
myönteisen todistuksen. Lappväärtissä Rein ei koskaan käytellyt väkivaltaa tai syyllistynyt
vääryyksiin, vaan oli aina hoitanut virkaansa oikeamielisesti ja suopeasti.
263 Syyskäräjät Lapua 13.11.1721, syyskäräjät Laihia 18.12.1721 (ss35: 103, 330, KA), talvikäräjät
Lapua 1.3.1723 (ss37: 246, KA).
264 Talvikäräjät Lapua 1.3.1723 (ss37: 271, 285–287, KA); Lehtinen 1963, s. 458.
265 Kesä- ja syyskäräjät Lapua 10.8.1724 (ss38: 5416–519, KA); Alanen AJ 1948, s. 399.
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seen. Kirkonmenojen jälkeen hän aikoi kirjoittaa talonpojille todistuksia Venäjän
vallan aikana menetetyistä elämistä, kun muutama vääryyttä kärsinyt ryhtyi vaatimaan oikeutta.
Kankuri Antti Heikinpojan palkka vuodelta 1719 oli edelleen rästissä, joten
kankuri meni Södermanin luokse sitä vaatimaan. Pyyntöön Söderman vastasi tylysti, että ”Sinä hunsvotti, palkkasi kyllä saat”, ja uhkasi piiskallaan. Uhkaus tehosi.
Antti poistui paikalta istumaan iltaa tovereidensa kanssa. Illan tullen Söderman
osui samaan kapakkaan, jossa Antti oli sen verran juonut, että oli tullut rohkeammaksi, ja uudisti vaatimuksensa: ”Maksa velkasi!” Siihen Söderman vastasi, että
”minkä velan. Pyydä sitä voudilta (Ingman) senkin hunsvotti!” Antti oli sitkeä ja
vielä krouvin porstuassa asettui lähtöä tehneen Södermanin eteen palkkaansa vaatien. Silloin Söderman nosti piiskansa ja uhkasi kovasti, että ”minä maksan sinulle
hunsvotti!”
Samalla joukkoon tuppautui renki Antti Mikonpoika, joka huomautti Södermanille, että ”olette pidättänyt minut Venäjän aikana ja piiskasittekin. Oliko se oikein, että niin teitte minulle, kun olin pidätettynä ja vahdittuna?” Siihen Söderman
tokaisi, että ”sinä hunsvotti!”, ja kysyi molemmilta Anteilta, ”mitä aiotte minulle
tehdä.” Sitten hän löi renki-Anttia rintaan ja uhkasi piiskallaan kankuria vaatien,
että ”haluatteko tapella.” Kankuri Antti nosti kätensä estääkseen piiskansivalluksen
osumisen kipeästi kasvoihinsa, emäntä asettui riitapukareiden väliin ja pian krouvarikin komensi miehiä pihalle välejään selvittämään. Joukko ohjattiin ulos, missä
renki kysyi Södermanilta, ”miksi otitte minut ryssänsotilaaksi.” Kysymykseen Söderman vastasi, että ”siitä en voinut päättää. Se oli käsky. Kiitä Jumalaa, että olet
päässyt vapaaksi.” Nujakka oli valmis, miehet kiinni toistensa hiuksissa ja pian ketarat ojossa maassa. Södermanin renki tuli auttamaan isäntäänsä ja potki maassa
makaavia. Tapauksen johdosta Söderman haastoi kankurin käräjiin pahoinpitelystä ja kankuri Södermanin puuttuvasta palkastaan.266

Virassa jatkaneet
Savossa ja Karjalassa sekä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan pohjoisimmissa pitäjissä vanhat nimismiehet poikkeuksetta jatkoivat Ruotsin vallan palauttamisen
jälkeen huolimatta siitä,267 olivatko he syyllistyneet Venäjän vallan aikana väärinkäytöksiin. Ruotsin vallan palautuminen ei horjuttanut Juvan nimismiesten Juho
Asikaisen ja Erkki Matinpoika Barckin, Kerimäen Taavetti Einonpoika Laitisen eli

266 Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 6.–10.5.1723 (ll31: 536–546, KA).
267 Ylä-Satakunnassa julmuudellaan ja piittaamattomuudellaan mainetta saavuttaneen Anders
Sahlbergin erottamispuuhiin ei kukaan uskaltanut ryhtyä. Muista hämäläisistä ja yläsatakuntalaisista nimismiehistä ainakin Sysmän Anders Ekström, Vesilahden ja Lempäälän Johan Steen,
Padasjoen Lars Arenius, Keuruun Johan Ruuth ja Janakkalan Henrik Zietonius jatkoivat
viranhaltijoina Venäjän vallan päätyttyä. Esimerkiksi talvikäräjät Sysmä 26.–28.2.1722 (bb32c: 1,
KA), talvikäräjät Vesilahti ja Lempäälä 27.2.–1.3.1723 (nn32: 106, KA); Arajärvi 1959, s. 395.
Piikkiön ja Halikon kihlakunnan nimismiehistä ainoastaan Kiskon Gustaf Broman sai pitää
virkansa. Syyskäräjät Kisko ja Kiikala 25.–27.10.1722 (cc40: 164, 1721, KA), talvikäräjät Kisko ja
Kiikala 27.–30.3.1723 (cc41: 161, 164, KA).
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Scheningin, Rantasalmen Sigfrid Pijkmanin, Sulkavan Jonas Löfbergin, Ilomantsin
Carl Klöfwerin, Kemin Sven Bogmanin, Paltamon Johan Schroderuksen tai Sotkamon Erik Uhlgrenin asemaa ainakaan ensimmäisinä rauhanvuosina. Ainoastaan
poikansa takia Tukholmassa aikaansa viettänyt ja arvovaltansa menettänyt Iin nimismies luovutti pitäjän nimismiehen tehtävissä päävastuun apulaisnimismies Johan Bäckille.268 Tämä ei juuri nimismiehen arvostusta edistänyt, sillä kun Bäck
kävi komentamassa talonpoikia kruunun- tai kirkontöihin, nämä tuskin edes
kuuntelivat mutta ainakaan he eivät ilmaantuneet töihin.269
Venäläisten nimismieheksi nostamien tai venäläisille esivallalle uskollisuudenvalan vannoneiden miesten sitominen Ruotsiin kruunuun oli tärkeää sekä kruunulle että miehille itselleen. Uskollisuus- ja virkavala velvoitti kuuliaisuuteen kuninkaalle ja isänmaalle, mutta toisaalta vala vakiinnutti miesten aseman osana
Ruotsin kruunun kaikkialle tunkeutuvia ja kilvin suojattuja lonkeroita. Elimäen
Johan Hassellin ja Pyhtään Mathias Nybergin asema kruununnimismiehinä vahvistettiin kruununvouti Johan Kyreenin käskystä Elimäen talvikäräjillä 1723. Vouti
määräsi, että miehet vannovat uskollisuus- ja virkavalan Ruotsin kruunulle. Näin
he tekivät, vapautuivat tsaarille vannotusta valasta ja pääsivät samalla rahvaan
kaunan ja vihan ulottumattomiin siirtyessään Ruotsin kruunun suojelukseen.270
Vuonna 1712 Puumalan nimismieheksi valittu Barthold Weerman jatkoi nimismiehenä vuoteen 1727, jolloin tunnusti kavaltaneensa kruunun veroja ja erotettiin.271 Weermanin Ruotsin vallan ajan taival nimismiehen virassa oli kivikkoinen.
Vuoden 1722 kesäkäräjien tutkittavaksi jätettiin Erkki Liukkosen, lautamies Tuomas Miettisen, Juho Liukkosen, Antti Liukkosen, Risto Hulkkosen ja Paavali Liukkosen yhteisen rahvaan puolesta laadituttama ja maaherralle toimittama kirjelmä,
jossa vaadittiin Barthold Weermanin erottamista. Maaherran käskynä oli, että
Weerman erotetaan, hänen rikoksensa tutkitaan ja että pitäjään valitaan uusi nimismies. Talonpoikien kirjelmässä keskeisenä syytteenä oli se, että Weerman oli
kiusannut rahvasta edellisen Ruotsin vallan aikana ja sittemmin vihollisvallan aikana, oli verottanut ilman kuitteja ja oli syyllistynyt petturuuteen. Weerman oli kuitenkin pelotellut rahvasta niin, että oikeudessa talolliset kiistivät laatineensa tällaista asiakirjaa. Alkuperäinen kirjelmä oli tuhoutunut kelvottomaksi ja uuden oli laatinut Lappeenrannassa majaillut Venäjän vankeudesta palannut upseeri. Petturina
Weermania ei pidetty, mutta väkivaltaisena ja kohtuuttomana kyllä. Oikeudessa
alettiin epäillä, olivatko veronkantomiehet Matias Myrell ja Harald Haraldsson kirjelmän takana havitellessaan parempaa virkaa. Talonpojat myönsivät, että Myrell
oli heitä kirjelmän laatimisessa neuvonut ja oli myös laatinut tuhoutuneen version.
Käsittelyn tuloksena oli, että Weerman säilytti virkansa mutta joutui syytetyksi
useista väkivallanteosta ja taloudellisista väärinkäytöksistä.272
Pahoinpitelyistä yhdessä lankonsa Carl Hahnin kanssa Weerman selvisi useimmiten maksamalla korvauksia tai vannomalla puhdistusvaloja. Viimeksi mainittu
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Esimerkiksi talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi 8.–13.3.1723 (rr55: 1591–1592, 1615–1617, KA).
Talvikäräjät Elimäki 16.–19.1.1723 (ii31: 26, KA).
Lappalainen P 1967, s. 410–411.
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pelasti hänet muun muassa tuomiolta tapauksesta, jossa häntä syytettiin Esko
Luukkosen äidin pahoinpitelemisestä vuonna 1715.273 Toisaalta monet syytteet ja
maineen tahraantuminen lähensivät Haraldssonia ja kansaa niin, että Haraldsson
arveli pian saavansa nimismiehen viran. Mutta kun Weerman näytti pysyvän
nimismiehenä, keikaroi ja mahtaili, Haraldsson suuttui niin, että uhkaili kirkonmäellä pieksevänsä Weermanin kuoliaaksi ja Haraldssonin vaimo riekkui vieressä
myrkyttävänsä Weermanin.274 Lauri Inkisen vaimo Vappu Tirronen puolestaan
haukkui ohi kulkenutta Weermania murhaajaksi.275
Leppävirran nimismies Lauri Niilonpoika menetti virkansa kahta vuotta myöhemmin kuin Weerman ja maaherran päätöksellä hänkin. Häneen kansa kyllästyi
viimeistään 1720-luvun puolimaissa, koska hän alkoi juopotella ja oli käräjillä
usein aivan hyödytön liiaksi juotuaan. Yleisesti tunnustettiin, että hänestä oli
enemmän haittaa kuin hyötyä.276 Sen sijaan Maarian nimismiehenä koko Venäjän
vallan ajan työskennellyt Carl Lellin havaittiin siksi taitavaksi ja rahvasta ymmärtäneeksi mieheksi, että hän paitsi sai pitää Maarian nimismiehen virkansa, hänet
valittiin myös Maskun ja Raision nimismieheksi. Tätä on pidettävä ilmeisenä arvostuksen osoituksena, sillä asetusten mukaan nimismiehen piti asua hallintoalueellaan pysyvästi.277
Kokemäen nimismies Henrik Båge sai pitäjäläisten puolesta jatkaa Ruotsin
kruunun viranomaisena. Pitäjäläiset olivat asiasta yksimielisiä siitäkin huolimatta,
että Båge oli hoitanut Venäjän vallan aikana myös veronkantomiehen tehtäviä.278
Rymättylän ja Merimaksun nimismieheksi 1719 rahvaan pyynnöstä nimitetty entinen pikkuviranomainen Henrik Björn sai jatkaa myös Ruotsin kruunun virkamiehenä, ja jälleen rymättyläläisten pyynnöstä. Björn tunnettiin muuallakin kansan
etuja ajaneeksi mieheksi, joten hän hoiti myös Korppoon nimismiehen virkaa 1723
viran varsinaisen haltijan ollessa esteellinen.279 Pöytyän, Yläneen, Paattisen, Auran
ja Vahdon nimismiehenä sai paremman puutteessa jatkaa apulaismaaherra, majuri
Anitskovilta valtakirjan saanut Johan Lillius, joka oli hoitanut lisäksi veronkantokirjurin tehtäviä.280 Nauvossa rahvaanmiehet olivat yrittäneet päästä eroon pitkäaikaisesta nimismiehestään, koska he olivat menettäneet luottamuksensa mieheen ja koska mies oli syyllistynyt väärinkäytöksiin Venäjän vallan aikana. Kruunu

273 Kesäkäräjät Puumala 22.–23.7.1723 (oo26: 420, KA).
274 Syyskäräjät Puumala 4.–6.11.1723 (oo26: 594, KA), talvikäräjät Sulkava ja Puumala 27.–29.2.1724
(oo27: 125, KA), kesäkäräjät Sulkava ja Puumala 31.5.–3.6.1725 (oo28: 287, KA).
275 Syyskäräjät Sulkava ja Puumala 19.–21.10.1726 (oo29: 467–468, KA).
276 Hovi 1988, s. 281.
277 Kesäkäräjät Masku ja Raisio 4.–9.5.1722 (kk34: 159, KA).
278 Talvikäräjät Kokemäki ja Harjavalta 23.2.–2.3.1722 (mm51: 461–462, KA). Samalla tavalla
nimismiehen virkansa saivat pitää Maarian Carl Lellin ja Liedossa 1718 Tuomas Tuomaanpojan
korvannut Mathias Uhrman. Ylimääräiset käräjät Maaria 25.7.1718, ylimääräiset käräjät Lieto
2.8.1718, syyskäräjät Maaria ja Lieto 30.9.1719 (kk33: 1, 13, 14, 17, 23, 38, KA), talvikäräjät Lieto ja
Maaria 1.–6.2.1722, kesäkäräjät Lieto ja Maaria 27.–28.6.1722 (kk34: 58, 63, 207, KA).
279 Talvikäräjät Rymättylä ja Merimaksu 19.–22.3.1722 (kk35a: 83), talvikäräjät Korppoo 19.–
23.2.1723 (kk35b: 40, KA); talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 30.1.–3.2.1724 (kk36a: 27, KA);
talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 13.–17.2.1725 (kk36b: 10, KA).
280 Ylimääräiset käräjät Pöytyä ja Yläne 6.1.1719 (kk33, KA); talvikäräjät Pöytyä, Yläne, Paattinen,
Aura ja Vahto 19.–22.2.1722, kesäkäräjät Pöytyä, Yläne, Paattinen, Aura ja Vahto 19.6.1722 (kk34:
151–152, 192, KA); Kastettujen luettelot, Pöytyä 1721–1726.
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ei kuitenkaan piitannut nauvolaisten hankkeista, eikä myöntänyt nimismiehelle
eroa, ja pian kauna unohtui niin, että nimismiehelle tarjottiin myös jahtivoudin
virkaa.281
Etelä-Pohjanmaalla henkensä puolesta pelänneistä ja suojeluskirjeiden toiveissa
maaherraa syyskuussa 1721 lähestyneistä viranomaisista Maalahden Daniel Köping
jatkoi pitkään saman pitäjän nimismiehenä, kuten teki Ilmajoen nimismies Johan
Rein. Sen sijaan Mustasaaren toimitusmies Esaias Rimahl istui enää vuoden 1722
talvikäräjät, minkä jälkeen hän erosi. Yllättävintä lienee, että jo Venäjän vallan aikana henkensä ja virkansa menettämään tuomittu Vöyrin ryssännimismies Anders
Widbäck tosiaankin menetti vain virkansa – mutta vain toviksi. Tuomiotaan hän ei
kuitenkaan pitänyt esteenä kruununnimismiehenä toimimiselle vaan jatkoi nimismiehenä aina vuoteen 1723 saakka, jolloin Vöyriin saatiin tahraantumattomaksi
viranhaltijaksi Georg Oxe. Widbäckin käräjäesiintyminen 1722 ja 1723 ei kielinyt
minkäänlaisista ristiriidoista. 282
Se, että mies sai pitää virkansa, ei suinkaan merkinnyt sitä, että miehen julmat
teot ja väärinkäytökset olisi hyväksytty. Päinvastoin useampi rahvaanmiesten viranomaiseksi hyväksymä nimismies, siltavouti ja pitäjänkirjuri sai maksaa tekosistaan vuosikaudet. Loimaan häikäilemätön ja piittaamaton pitäjänkirjuri Johan
Welonius pysyi käräjiin haastettujen joukossa vuosia. Hetimiten rauhan solmimisen jälkeen ja maaherran asetettua lääniin rahvaanmiehet olivat menneet valittamaan Weloniuksesta. Maaherra Stierncrantz ei voinut katsoa valituksia läpi sormien etenkään niissä tapauksissa, joissa Welonius varsinaisen ryssänvoudin sairastaessa oli hoitanut veronkantomiehen tehtäviä. Tuolloin hän oli uutterasti ja ahkerasti verotellut jopa venäläisten verotusupseereiden veronmaksukyvyttömiksi määrittelemiä taloja väkivaltaisesti käyttäytyen ja vieden taloista kaiken ruuan ja kotieläimet.283 Kaikesta huolimatta Johan Welonius piti virkansa 71-vuotiaaksi kuolemaansa saakka.284 Iin nimismiehenä Gustaf Lillbeck menetti poikansa takia kokonaan arvovaltansa; niinpä hänet mainittiin vielä vuonna 1730 nimismieheksi, mutta tehtäviään hän ei ollut hoitanut sitten vuoden 1720 kuin tilapäisesti ja silloinkin
muiden avustamana. Lillbeck oli vain nimellisesti nimismies.285 Vuonna 1723 rahvas vaati Lillbeckiä yhdessä tämän kumppanin, Jakob Westerin kanssa vastuuseen
siitä, että miehet olivat kyllä tarkasti sotavuosina ja rauhan aikana veroja keränneet
mutta eivät olleet antaneet suorituksista kuitteja. Lillbeck selitti, että hänen oli kyselemättä seurattava milloin mitäkin edestakaisin marssinutta sotajoukkoa eikä
hän tämän takia ehtinyt laatimaan tilejä.286

281 Talvikäräjät Korppoo ja Nauvo 1.–5.3.1722, kesäkäräjät Nauvo 1.–5.6.1722 (kk35a: 59, 78–82, 177,
KA), talvikäräjät Nauvo 13.–15.2.1723 (kk35b: 4, 32, KA), kesäkäräjät Nauvo 20.–23.5.1724
(kk36a: 87, KA), kesäkäräjät Nauvo 20.–26.5.1725 (kk36b: 90, KA).
282 Talvikäräjät Mustasaari 8.1.1722, talvikäräjät Maalahti (ss36: 1, 32, KA), talvikäräjät Maalahti
16.1.1723 (ss37: 2, KA), talvikäräjät Maalahti 9.1.1724 (ss38: 2, KA), syyskäräjät Vöyri 12.12.1721
(ss35: 312, KA), talvikäräjät Vöyri 13.2.1723 (ss37: 154, KA), talvikäräjät Vöyri 2.3.1724 (ss38: 259,
KA). Talvikäräjät Närpiö 18.3.1723 (ss37: 383–384, KA). Samoin väärinkäytöksistä tuomittu
Närpiö Mats Uppakin oli vielä 1722 nimismiehenä, mutta jätti viran kohta Olof Liljenbergille.
283 Syyskäräjät Loimaa 22.–26.11.1722 (nn31: 703–705, KA).
284 Haudattujen luettelot, Loimaa 6.1./16.1.1760.
285 Vertaa Halila 1954, s. 497.
286 Talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi 11.3.1723 (rr55: 1382–1388, KA).
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Venäjän vallan ajan jälkeen nimismiehinä jatkaneiden virkakaudet jäivät yleensä lyhyiksi.287 Laitilan ja Pyhämaan nimismies Johan Nestman, joka oli ollut Pyhämaan puolen nimismies Venäjän vallan aikana, Laitilan ja Pyhämaan yhteinen pitäjänkirjuri ja siltavouti sekä varsinaisen nimismiehen sairastaessa myös Laitilan
nimismies, tosin valittiin pitäjäläisten toiveesta varsinaiseksi nimismieheksi talvella
1722, mutta syrjäytettiin jo 1724, jolloin uudeksi nimismieheksi tuli Petter Nordström.288
Ilomantsin nimismies Carl Klöfwerin toimikausi päättyi lopullisesti, kun tutkijakunta pani hänet viralta. Aloite oli tullut talonpojilta, jotka eivät saaneet oikeutta
käräjillä, missä he olivat valittaneet Klöfwerin kantamista ylimääräisistä veroista ja
kyydeistä. Useampi ryssänkyytiin määrätty hevonen oli nähty peltotöissä Klöfwerin mailla.289 Nimismiehen virassa jatkaessaan hän oli käyttänyt talonpoikiin samoja otteita kuin Venäjän vallan aikana ja unohteli, kenelle veroja kerättiin, eikä
Klöfwerin poika ollut isäänsä parempi. Kesällä 1725 tämä pahoinpiteli lähes syyttä
leskivaimo Kaarina Kervitärtä hakaten ja hiuksista repien.290 Kiinnostavasti komission erottaman Klöfwerin tilalle maaherra Friesenheim ehdotti elokuussa 1726 veronkantokirjuri Didrik Sahlmania, mutta käräjärahvas torjui yksimielisesti Sahlmanin ja perusteli kielteistä kantaansa sillä, että Sahlman oli ollut Venäjän vallan
aikana ja sen jälkeenkin ankara verottaja vieden monelta kaiken karjan. Sahlmanin
sijaan ilomantsilaiset ehdottivat nimismieheksi Venäjän vallan ajan moisniekka
Gottfred Wermuthia, joka oli rahvaanmiehille mieluisa, koska hän oli taitava ja
koska hän oli ollut Venäjän vallan aikana ja sen jälkeenkin ilomantsilaisia kohtaan
suopea ja hyväntahtoinen. Wermuthia maaherralle esitettiin ja hänet virkaan sittemmin nimitettiin.291

Merituulen tuomat
Moni nimismies palasi Ruotsista rauhan solmimisen jälkeen ja syrjäytti Venäjän
vallan ajan nimismiehen kaikessa hiljaisuudessa.292 Näin ei kuitenkaan käynyt aina. Pöytyän vanha Ruotsin vallan ajan nimismies Tuomas Tuomaanpoika yritti
päästä takaisin nimismieheksi pakomatkalta palattuaan. Pitäjäläiset eivät häntä
mielellään takaisin huolineet ja paljolti siksi, että häntä pidettiin jonkinasteisena
luopiona. Tuomas Tuomaanpoika, joka ehti hoitaa virkaa kymmenen vuoden ajan
ennen pakomatkalle hankkiutumista, vetosi – kuten säätyläiset – kuninkaan antamaan käskyyn. Hän oli mielestään osoittanut alamaista lojaalisuuttaan paetessaan
Ruotsiin, siihen oli uskollisuudenvalakin velvoittanut. Ruotsin pakolaisuus ei tie-

287 Etelä-Pohjanmaalla Vöyrin Anders Widbäckin kausi päättyi 1723 ja Mustasaaren Esaias Rimahlin
1722. Espoossa Jakob Hansson vaihdettiin 1723 Jonas Omanderiin. Nikander H 1984, s. 67.
288 Talvikäräjät Laitila ja Pyhämaa 29.1.–3.2.1722 (mm51: 209–210, KA), talvikäräjät Laitila ja
Pyhämaa 8.–12.2.1724 (mm53: 137, KA), talvikäräjät Laitila ja Pyhämaa 13.–17.2.1725 (mm54:
162, KA).
289 Björn 1991, s. 548–549.
290 Syyskäräjät Kitee 10.9.1724 (gg30: 49, KA), talvikäräjät Tohmajärvi ja Pälkjärvi 3.2.1726 (gg32: 26, KA).
291 Kesä- ja syyskäräjät Ilomantsi 12.9.1726, talvikäräjät Ilomantsi 18.1.1727 (gg32: 125–127, 180, KA).
292 Esimerkiksi Back 1994, s. 284.
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tenkään ollut mikään erottamisperuste, olihan Tuomaalla valtakirja virkaan, eikä
rahvaan vastenmielisyyttä pidetty sen parempana perusteena, mutta rahvaanmiehet löysivät riittävän syyn. Tuomas ei osannut kirjoittaa, ja tällä verukkeella miehestä päästiin eroon.293
Edellistä kiintoisampaa on, miten rahvas suhtautui tuiki tuntemattomiin maaherran valtakirjoja levitelleisiin muukalaisiin.
Kemiön ryssänvouti Lars Malmberg menetti Ruotsin vallan palatessa myös nimismiehen virkansa, mutta virastaan hän ei luopunut vapaaehtoisesti. Maaherran
valtakirjan kanssa kesällä 1722 Kemiöön saapunut Christopher Pietsche katsoi, että
Malmberg teki viranhoidon mahdottomaksi ja rahvaan esivaltaa kohtaan uppiniskaiseksi julistaessaan olevansa edelleen nimismies. Käräjillä kemiöläiset vakuuttelivat aivan toista. He ilmoittivat tekevänsä mielellään sen, mihin Pietsche heitä opasti, ja saaristolaistalonpojat huusivat yhteen ääneen, että Malmbergistä ei tulisi enää
koskaan heidän nimismiestään tai muutakaan esimiestään, sillä mies oli ollut Venäjän vallan aikana heidän julmin kurittajansa ja pahantekijänsä.294
Kansan suhtautuminen Pietscheen oli poikkeuksellista. Yleensä talonpoikaisväestö vierasti tulijoita, saattoi elää kuin heitä ei olisi ollutkaan – vaan eipä ollut
virkamiesaineksen valinnassa suuremmin huomioitu kansan parasta.
Ruotsissa esivallan Kalannin nimismieheksi nimittämä Petter Liflander ei koskaan saapunut hoitamaan virkaansa, vaan erosi siitä jo lokakuussa 1721.295 Nousiaisiin sen sijaan ilmestyi syksyllä 1721 muuan Henrik Forsberg mukanaan maaherra Stiernstedtin Tukholmassa 23.9.1721 allekirjoittama valtakirja. Muutaman
kuukauden aikana Forsberg ehti riitaantua pahasti käräjäkunnan väestön kanssa.
Välit olivat niin tulehtuneet, etteivät pitäjäläiset maininneet esivallalle mitään
Forsbergistä, kun heiltä kysyttiin nimismiehen viranhoidon tilasta. He mainitsivat
ainoastaan, että edellinen viranhaltija oli kuollut. Niinpä käräjillä ryhdyttiin valitsemaan uudeksi nimismieheksi pysyvästi Nousiaisissa tai Maskussa asuvaa ja
elämäntavoiltaan siveelliseksi tunnettua miestä. Silloin Forsberg hyökkäsi paikalle
valtakirja kourassaan. Se ei osoittautunut viisaaksi vedoksi, sillä rahvaanmiehet olivat osanneet odottaa Forsbergin ilmestymistä. Forsbergin olisi ollut parempi pysyä
hiljaa ja kadota pitäjästä, sillä käräjäväki vyörytti tuomarille kuusikohtaisen syytteen Forsbergiä vastaan. Häntä käräjäkunta ei voinut hyväksyä nimismiehekseen,
koska hän oli nousiaislaisille ja maskulaisille aivan vieras eikä myöskään tuntenut
sikäläisiä oloja. Toisekseen Forsberg oli hyökännyt kolmentoista kruununkyytiin
tulleen miehen kimppuun sunnuntaina kirkkoaikaan, kolmanneksi hän oli adventtisunnuntaina lyönyt aivan syyttä erästä miestä, neljänneksi hän oli riistämässä
erään leskivaimon taloa perusteetta, viidenneksi hän oli hakannut piiskanvarrella
muuatta miestä päähän ja kuudenneksi hän oli antanut toiselle miehelle kolme

293 Talvikäräjät Pöytyä, Yläne, Paattinen, Aura ja Vahto 19.–22.2.1722 (kk34: 130, 151–152, KA).
Apulaismaaherra Anitskovin nimismieheksi 1717 nimittämää veronkantokirjuri Johan Lilliusta
pöytyäläiset pitivät Tuomasta parempana vaihtoehtona. Ylimääräiset käräjät Pöytyä ja Yläne
6.1.1719 (kk33, KA); talvikäräjät Pöytä, Yläne, Paattinen, Aura ja Vahto 19.–22.2.1722, kesäkäräjät
Pöytyä, Yläne, Paattinen, Aura ja Vahto 19.6.1722 (kk34: 151–152, 192, KA).
294 Syyskäräjät Kemiö 6.–12.11.1722 (cc40: 229, 234, KA), talvikäräjät Kemiön saaristo 21.–25.2.1723,
talvikäräjät Kemiö 28.2.–7.3.1723 (cc41: 29–30, 56, KA). Katso myös Stenroth 1965.
295 Talvikäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 29.1.–3.2.1722 (mm51: 209–212, KA).

402

Levoton rauha Ruotsin vallassa

korvapuustia – nekin aivan syyttä. Puhe vakuutti tuomarin ja kruununvoudin
niin, että Forsberg sai lähteä ja uutta nimismiestä ryhdyttiin valitsemaan.296
Helsingin ja Nurmijärven nimismiehen valtakirjan helmikuun lopulla 1722
saanut Jakob Glasberg ymmärsi itsekin olevansa väärässä paikassa. Kesäkäräjillä
toukokuun lopussa hän selitti tuomarille, kruununvoudille, lautakunnalle ja yhteiselle käräjäväelle, että hän oli ajautunut vaikeuksiin, koska häntä ei seudulla tunnettu ja koska hänelle paikalliset tavat olivat vieraita.297 Kaarinassa rauhan palattua
esivalta erotti jahtivouti Heikki Heikinpojan juoppona ja maaherra Üxkull nimitti
virkaan Hans Jürgen Ernickin. Pitäjäläisten oli puututtava asiaan. Lautakunta todisti käräjillä, ettei Heikki juopotellut virkaa hoitaessaan, mutta Ernick sen sijaan
oli aivan hyödytön. Mies ei osannut suomea, puhui ainoastaan saksaa.298
Räikeimpiä lajinsa edustajia oli vajaat kaksi vuotta Kokkolan ja Kälviän nimismiehen virasta nauttinut Paul Heitz. Hallintoalueelle saapuessaan hän sysäsi syrjään virkaa hoitaneen ja rahvaanmiesten arvonantoa nauttineen Thomas Laibergin. Rahvaan ja muiden viranomaisten keskuudessa menetettyä arvonantoaan väärin keinoin palauttamaan pyrkinyt Heitz joutuikin jo 1723 oikeuden kuultavaksi
muun muassa sen vuoksi, että hän oli jättänyt pitäjänkokouksen pitämättä juopottelun tähden, oli herjannut vouti Gustaf Rijkbergiä ja pitäjänkirjuri Laibergiä sekä
rahvasta ja kaiken lisäksi oli vaatinut alinomaa lahjuksia. Talonpoikia hän oli
muun muassa ojentanut loukkaamalla heitä todeten yleisessä kokouksessa, että
”rahvas ei minulle kyytiä tarjoa. Kun saavun, kaikki pakenevat metsään ja jättävät
minut istumaan yksikseni.” Viranomaisia hän halvensi joulukirkossa, missä hän oli
ympäripäissään ja piteli käsissään viinaputelia. Kun Heitz oli ottanut huikan putelistaan, oli Leiberg mennyt ohjaamaan häirikköä ulos. Mies oli kuitenkin sellaisessa
tuiterissa, että hän tuskin kykeni raajojaan liikuttamaan. Sen sijaan hän – Herra
paratkoon! – pieraisi kaksi kertaa ja ilmoitti kovaan ääneen, että ensimmäinen oli
tarkoitettu vouti Rijkbergille ja jälkimmäinen pitäjänkirjuri Laibergille.299 Tuon
jälkeen Heitz sai lähteä ja rahvaan suosikkina Laiberg sai viran.300
Paljon paremmin ei käyttäytynyt Oulun nimismies Erik Berg. Ensin kesällä
1723 hän ilmaantui Hailuodon kirkkoon juovuksissa otettuaan muutamia niin pitkiä ryyppyjä putelistaan kirkkoveneessä terveydekseen, että hän ehti kellahtaa veneessä kumoon. Kirkossa hän ei malttanut seurata nöyrästi kirkkoherra Aleksander Kranckin saarnaa, vaan vinkkaili seurakuntalaisille kuin ilmoittaakseen, että oli
aikeissa asioida heidän kanssaan. Toisen kerran hän tuli nauttimaan 1724 Jumalan
sanasta pienessä tuiterissa ja tepasteli pitkin kirkon käytävää kädet lanteillaan. Jumalan palveluksen jälkeen hän haukkui seurakunnan jäsenet saatanan seurakunnan jäseniksi ja nimitteli erästä ojentamaan tullutta talollista maitosäkiksi ja kirotuksi koiraksi uhaten vieläpä maksaa tälle ojentelijalle.301 Berg maksoi itse käytök-
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Talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722 (kk34: 2–5, KA).
Kesäkäräjät Helsinki ja Nurmijärvi 29.–31.5.1722 (nn32a: 9, KA).
Syyskäräjät Piikkiö ja Kaarina 2.–5.10.1722 (cc40: 38–39, KA).
Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 8.1.1723 (rr55: 250–312).
Kuollessaan Leiberg oli jälleen pitäjänkirjurina. Haudattujen luettelot Kokkola 22.1.1727.
Kesäkäräjät Oulu ja Hailuoto 16.7.1723 (rr55: 2058–2060, KA), talvikäräjät Oulu ja Hailuoto
24.2.1724 (rr56: 760–764, KA).
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sestään korkeimman hinnan, hänet erotettiin pikapikaa ja hänet ajettiin Haukiputaalle, missä hän parin vuoden kulutta kuoli entisenä nimismiehenä.302

Katoamattomat ristiriidat
Rauhan tultua enimmät Venäjän vallan aikaisista viranomaisista leimattiin konniksi. Näiden syiksi luettiin useimmiten ylimääräisten verojen kerääminen itselleen
ja mielivaltaiset pakko-otot. Kitka ja niskurointi, joita tosin oli esiintynyt jo vihan
vuosina, pääsivät kunnolla purkautumaan vasta rauhan aikana.303
Itse asiassa paosta palanneet nimismiehet huomasivat heti, etteivät talonpojat
suostuneet tottelemaan heitä. Kun vihatuista ryssännimismiehistä päästiin eroon,
ei mielellään alistuttu Ruotsin kruununnimismiesten valtaan. Tenholan nimismies
Claes Flyth valitti käräjillä 1722, että talonpoikia oli vaikea taivutella kruununtöihin ja erityisesti näiden vihaamaan kyyditykseen. Kiskolaiset laiminlöivät postinkantoa ja olivat jopa käyneet Flythin apulaisten kimppuun. Kun esivallan ja kruunun arvovaltaan vetoaminen ei tepsinyt, oikeusistuin oli paikka, jossa rahvas laitettiin ojennukseen. Kihlakunnanoikeuden päätöksellä nimismies Flyth sai luvan palauttaa höltyneen kurin ja järjestyksen Tenholaan ja Kiskoon.304 Karjaalla vanha
Venäjän vallan ajan Ruotsissa viettänyt Mikael Böök menetti hänkin arvovaltansa.
Böök ajoi yhdessä veronkantokirjuri Israel Alftanin kanssa Henrik Hinderssonin
pois kotoaan, vei Henrikiltä heinät ja kymmenen tynnyriä viljaa verorästeistä ja
kaiken lisäksi vaati poisajettua miestä nöyristelemään. Hän käski Henrikin korjaamaan erästä ikkunaa, mihin Henrik vastasi, että ”tee se itse!” Böök iski Henrikiä
suulle ja huusi, että ”senkin hunsvotti! Koira! Sähän teet sen.” Kun Henrik kysyi,
miksi Böök löi, Böök vastasi lyömällä vielä uudelleen ja olisi piessyt pahemmin, ellei Henrik olisi livahtanut vaimonsa kehottamana piiloon.305
Venäjän vallan aikaiset väärinkäytökset eivät unohtuneet rauhanajan virkajärjestelyjen jälkeen ja nuoret nimismiehet saivat kantaa muassaan isiensä perintöä.
Lappeessa postitalonpoika purki kaunojaan nimismies Herman Klöfin poikaan,
joka harjoitteli nimismiehen tehtäviä ja käytteli siinä ohessa käsiään kuten isänsä.
Kun Ernest Klöf löi, Antti Keppo vastasi vähintään yhtä lujalla lyönnillä.306 Laitilan
ja Pyhämaan nimismieheksi kruununvoudin esityksestä ja rahvaanmiesten toiveesta talvella 1722 nimitetty aikaisempi siltavouti, apulaisnimismies ja pitäjänkirjuri
Johan Nestman haastettiin pian käräjiin. Muuan leskivaimo valitti kesäkäräjillä
1723, että Nestman oli vienyt häneltä hevosen ryssänkyytiin Helsinkiin ja että hevonen oli jäänyt sille tielle. Hyvitystä menetyksistään nainen ei ollut sittemmin
saanut, joten hän ryhtyi velkomaan Nestmania. Nimismies kuitenkin tokaisi, että
kyytien järjestäminen oli kuulunut tuolloin hänen tehtäviinsä ja että samalla ta-

302 Haudattujen luettelot, Haukipudas 3.7.1726.
303 Esimerkiksi syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 113, KA); Falander, Berättelse om Österbottens
öden (ÅT 1791).
304 Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 19.–31.2.1722 (ll30: 42, KA).
305 Syyskäräjät Karjaa 18.–22.11.1725 (ll34, KA).
306 Syyskäräjät Lappee, Taipalsaari ja Joutseno 22.–24.10.1722 (ii30: 200, KA).
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voin oli toiminut veronkantomies Mårten Lundeen. Sitä paitsi Nestman ei kerännyt rahaveroja, joten hän ei voinut leskeä hevosesta hyvittää. Lesken oli näin ollen
aivan turha tuosta valittaa.307 Kirkkonummella pahamaineisten Stenmanien jälkeen nimismieheksi noussut Anders Ingman taas kantoi vouti-isänsä lastia. Eräs
sotilas halvensi tämän kunniaa, kun Andersin isän käskystä kerättiin rahaveroja
tuomaanpäivänä 1725. Sotilaan mukaan ”voudin poika oli sellainen hunsvotti,
koska seurasi voudin käskyjä.” Paikalla ollut Lohjan siltavouti ojensi sotilasta sanoen, että ”tuollaista ei sopinut suustaan päästää”, ja käski tämän ulos, mutta Ingman peri kunniaansa myöhemmin käräjillä.308
Kokemäellä puolestaan talollinen Tuomas Antinpoika ehti valittamaan Henrik
Bågesta jo talvikäräjillä 1722, että tämä oli hakannut häntä Venäjän vallan aikana.
Koska lautakunta ja käräjärahvas olivat vasta muutama päivä aikaisemmin luvanneet Bågelle mahdollisuuden jatkaa nimismiehenä, Tuomas Antinpojan syytökset
kuitattiin olankohautuksella. Oikeudessa tosin tunnustettiin, että Båge oli kerännyt
itselleen Venäjän vallan aikana ylimääräisiä veroja ja että Båge oli piessyt pitäjäläisiä, mutta samalla todettiin, että sellainen oli tuolloin ollut tapana.309
Pohjanmaalla niskuroivat talonpojat saivat taakseen maaherra Essenin. Siikajoen nimismies Daniel Ervasti oli valittanut maaherralle, että sikäläiset talonpojat
eivät tarjonneet hänelle ilmaista kruununkyytiä, mihin laki velvoitti. Ervasti vetosi
myös siihen, että hän – kuten useimmat virkaveljensä – oli vastikään palannut paosta
ja oli rutiköyhä. Essenin näkemyksen mukaan Ervastin valitus ei aiheuttanut toimenpiteitä, hän ja muut viranomaiset saivat toistaiseksi tulla toimeen omillaan.310 Eteläpohjalaiset taasen nurkuivat syksyllä 1722, että paikallisviranomaisista oli enemmän haittaa kuin hyötyä. He jotenkuten vielä sietivät sen, että kruunu ja kirkko
puristivat heiltä veroina puolet sadosta; sietämistä tosin edisti se, että useampi tila
nautti tai odotti nauttivansa verovapauksia. Vaikka veroja pidettiin kohtuuttomina,
ne olivat kuitenkin säännöllisiä – ja verottajaa saattoi pettää lahjomalla virkamiehiä. Mutta voudit, nimismiehet ja muut pikkuvirkamiehet sen sijaan pitivät huolen
siitä, että he saivat omansa ja vähän ylimääräistäkin. Kruununverojen ja papinmaksujen jälkeen talonpoikien piti antaa vähästään harmillisia pikkukappoja, joita
ei edes voinut ennakoida. Niitä keräsivät molempien esivaltojen edustajat ylimmästä alimpaan. Talonpojat jopa ehdottivat väärinkäytösten estämiseksi, että pikkukappojen sijasta maksettaisiin rahaveroja. Näin ei käynyt, vaan väärinkäytökset jatkuivat, talonpoikien piti antaa pikkukappoja ja rahvaan ja esivallan välit entisestään
kiristyivät semminkin, kun sekava ja monipolvinen verotuskäytäntö tarjosi erinomaiset mahdollisuudet myös muunlaisiin talonpoikien jymäyttämisiin. Ainakin talonpojat epäilivät, että viranomaiset heitä koettivat koko ajan pettää pimittämällä itselleen hukkakappoja ja mittamaalla veroja kohtuuttoman runsaalla kädellä.311
Pohjois-Pohjanmaalle nimitetyt nimismiehet pysyivät viroissaan vuosikymmeniä. Heistä väki valitti usein ja erityisesti 1730-luvulla: että he käyttivät verotukses-
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Kesäkäräjät Laitila ja Pyhämaa 17.–20.6.1723 (mm52: 763–764, KA).
Talvikäräjät Kirkkonummi 21.–24.2.1726 (ll35, KA).
Talvikäräjät Kokemäki ja Harjavalta 23.2.–2.3.1722 (mm51: 461–462, 509–513, KA).
Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 1723 (rr55: 861–862, KA).
Alanen AJ 1948, s. 461–463, 474–475.
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sa vääriä mittoja, että he keräsivät liikaa veroja ja että he olivat väkivaltaisia hakiessaan veroja asein.312 Keski-Pohjanmaalla kalajokinen mahtitalonpoika Joose Laurinpoika Kääntä ryhtyi säätytovereidensa nimissä ja tukemana vuosia kestäneeseen
oikeus- ja valitusprosessiin nimismiehiä, pitäjänkirjureita ja siltavouteja vastaan
1730-luvun alussa niin, että loppujen lopuksi samaan soppaan sotkettiin myös
hengellisen esivallan edustajat maallisen esivallan edustajiin verrattavina. Tällöin
viranomaisia syytettiin erityisesti siitä, että he kulkivat pitkin pitäjiä omilla asioillaan vaatien hevos- ja venekyytejä, vaikka kruununkyyteihin oli oikeus ainoastaan
virkatehtävissä. Turhanaikaiset kyyditsemiset häiritsivät talonpoikaista elämänmenoa varsinkin siksi, että ne keskeyttivät ikävällä tavalla arkiset askareet. 1730-kansan hampaisiin olivat joutuneet erityisesti Kalajoen nimismies Erik Fortell, Lohtajan nimismies Henrik Hollst ja Pyhäjoen nimismies Arvid Bäck sekä Kalajoen pitäjänkirjuri Gabriel Petterinpoika Calamnius, Lohtajan pitäjänkirjuri Henrik Elfwing,
Pyhäjoen pitäjänkirjuri Georg Bergström ja Pyhäjoen siltavouti Juho Kilponen.313
Etelä-Pohjanmaalla Isonkyrön nimismies Anders Brunbergistä valitettiin 1732, että
hän kyllä kantoi ajallaan verot mutta ei tehnyt veroista tiliä. Lapualla Holstiuksen
seuraaja oli yhtä perso ottamaan lahjuksia kuin Holstius aikanaan. Niinpä sikäläiset esittivät valtiopäiville 1740-luvulla, että maakuntaan oli saatava hyviä, taloustieteitä opiskelleita ja luotettavia ylioppilaita nimismiehiksi.314
Hämeessä nimismiehet olivat niin ikään toistuvasti syytteessä virkavirheistä.315
Nimismiehiksi saatiin harvoin kunnollisia miehiä, mutta perustelut erottamiselle
täytyivät olla sellaisia, että myös korkeampi esivalta ne hyväksyi. Väkivaltaisuus ei
riittänyt perusteeksi, sen sijaan Janakkalan Konrad Favorin erotettiin 1728 laiminlyöntien ja raihnaisuuden takia ja Asikkalassa Henrik Björniä 1724 virassa seurannut Jakob Gååsman 1733 juoppouden ja paheellisen elämän takia.316 Jo toisena virkavuotenaan Gååsman oli käytellyt väkivaltaa ryssännimismiesten tapaan. Gååsmanin luonnolle kävi se, että lautamies Risto Yrjönpoika oli esiintynyt ylimielisesti
ja hävyttömästi häntä kohtaan, sekä se, että lautamies oli nimitellyt Gååsmania
maankiertäjäksi toivottaen kovaan ääneen, että paha voisi periä nimismiehen. Ensin Gååsman hutki kepillään lautamiehen poikaa ja seuraavana päivänä itse lautamiestä.317 Tahrautumattomat uudet viranomaiset eivät päässeet sen vähemmällä:
rahvas suhtautui perin kielteisesti veden tuomiin nimismiehiin. Heitä haukuttiin
1720- ja 1730-luvulla ryöväreiksi, maankiertäjiksi ja kruununvarkaiksi, ja muutaman kerran Ruotsista tullut nimismies jopa piestiin.318 Ristiriidan syvyyttä osoittaa
se, että syksyllä 1721 Jämsän nimismiehen valtakirjan saanut Axel Palander ei kuu-

312 Halila 1954, s. 123–125.
313 Johan Borre kuninkaalle, Korsholma 13.5.1736 liitteineen (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 10, RA).
314 Alanen AJ 1948, s. 399–400.
315 Siuntion nimismies Henrik Myrberg mestattiin 1733 naapurinsa taposta. Katso Favorin 1986, s.
151.
316 Koskimies 1966, s. 207; Blomstedt 1981, s. 308.
317 Kesäkäräjät Asikkala ja Heinola 19.–21.7.1725 (ee17: 110, KA).
318 Koskimies 1966, s. 206. Esimerkiksi Pälkäneellä virkatehtävissä liikkunutta nimismies Johan
Albertia pastorin rouva Anna Magdalena Hougberg haukkui kelmiksi. Syyskäräjät Pälkäne,
Sahalahti ja Tyrväntö 15.–17.10.1724 (Sääksmäki3: 298–299, HMA).
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lunut yleensä käräjäpukareiden joukkoon, mutta häntäkin eräs talonpoika erehtyi
haukkumaan varkaaksi ja kruununvarkaaksi.319
Tunnusomainen piirre 1700-luvun kehitykselle oli, että juuri nimismiehet ajautuivat kauaksi rahvaasta. He herraskaistuivat,320 mikä ei tietenkään talonpojille sopinut. Jopa apulaisnimismiehet eli siltavoudit kulkeutuivat rahvaanmiesten mielestä
väärään leiriin. Sotkamossa päihtynyt isäntämies Lauri Tuhkanen puki kirkonmenojen jälkeen vuonna 1729 sanoiksi mielipiteensä esivallan edustajista, yleisöä kun paikalla oli riittämiin. Tuhkanen kutsui nimismies Johan Schroderusta Rukki-Jussiksi ja
sianvituksi, vänrikki Strandmania lukkopääksi ja halveerasi päälle päätteeksi myös
kirkkoherraa.321 Laitilassa sotilaan leski Kaisa Sipontytär niputti 1737 yhteen kaikki
häntä lähellä olleet molempien esivaltojen edustajat. Paitsi että hän halvensi rovasti
Johan Montinusta, hän nimitti kirkkoväärti Matti Pukin kirkonvarkaaksi ja nimismiehen virastaan 1720-luvulla syrjäytetyn siltavouti Johan Nestmanin peräti herraksi.322 Pikkuvirkamiehinä nimismiehet sekä erityisesti silta- ja jahtivoudit olivat joka
tapauksessa kauempana kruunusta. Sen tähden heitä vastaan talonpojat hyökkäsivät
kerkeämmin tyhjennellen koko sanallisen halventamisen varastoaan.323
Talonpoikainen kauna ja katkeruus olivat pysyviä elementtejä. Ne ulottuivat
niin Venäjän vallan aikana väärinkäytöksiin syyllistyneisiin virkamiehiin kuin
Ruotsin kruunua edustaneisiin virkamiehiin. Herra oli herra ja talonpoikainen
vastus, palvelipa tämä mitä hyvänsä kruunua. Ristiriidat ja niiden talonpoikaiset
ratkaisuyritykset toki juonsivat juurensa syvälle vanhaan Ruotsin vallan aikaan, ja
riitojen ja kaunojen aiheet olivat samoja kuin edellisellä vuosisadalla, mutta talonpoikainen puhe siirsi helposti puheenpainon Venäjän vallan kauden ja sitä välittömästi seuranneensa Ruotsin vallan palautuksen ongelmiin. Noihin vuosiin yksinkertaisesti liittyi niin paljon vääryyksiä, etteivät ne unohtuneet vaan paremminkin
konkretisoivat esivallan ja rahvaan välistä juopaa.

Starostit ja tensikat
Starosteiksi oli valittu pitäjien edellisen Ruotsin vallan ajan luottomiehiä eli ruotumestareita ja lautamiehiä. Nämä saivat pitää toimensa myös uuden Ruotsin vallan
ajan koittaessa ainakin jonkin aikaa. Kokonaan he eivät vanhasta leimasta päässeet,
vaan julkisissa yhteyksissä rahvaanmiehet muistivat tuoda esiin miesten Venäjän
vallan aikaisen statuksen starosteina. Niinpä Loimaalla Heikki Jaakonpoika istui
rauhan ajan käräjiä lautamiehenä, mutta aina sopivan tilaisuuden tullen käräjille
kokoontuneet miehet livauttivat, että Heikki oli piinannut pitäjäläisiä starostina.
Loimaan toinen starosti Erkki Matinpoika ei sen sijaan päässyt nauttimaan luottamustehtävistä. Päinvastoin hänet mainittiin lähes poikkeuksetta entiseksi starostiksi ja häntä edellä mainittu Heikkikin syytti väärinkäytöksistä. Tietysti luontevin ti-
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Koskimies 1966, s. 51–52.
Esimerkiksi Alanen AJ 1948, s. 401.
Kesäkäräjät Sotkamo 6.–7.8.1729 (rr59: 1122–1125, KA).
Syyskäräjät Laitila ja Pyhämaa 19.–22.10.1737 (mm66: 736–738, KA).
Esimerkiksi syyskäräjät Eura, Köyliö ja Säkylä 2.–5.9.1734 (mm63: 388–394, KA).
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laisuus siunaantui, kun haettiin hyvitystä menetyksille. Starostien puolustuspuheenvuorot noudattelivat ylempien virkamiesten esittämiä tosin sillä poikkeuksella, että voutien, veronkantomiesten ja nimismiesten vedotessa enimmäkseen venäläisten upseerien käskyihin tai ylipäätään venäläisen esivallan määräyksiin starosteina olleet miehet puolustautuivat väittäen, että heidän oli toteltava esimiesten
määräyksiä. Nämä eivät olleet venäläisiä vaan ryssänvouteja ja kantomiehiä. Tähän
seikkaan myös Erkki Matinpoika pyysi kiinnittämään huomiota, kun häntä syytettiin omavaltaisuuksista.324
Pusulan lautamies Alhonpään Heikki Jaakonpoika, naapuri-isäntä Juho Matinpoika ja Marttilan Matti Erkinpoika poikkesivat tuomaanpäivänä 1726 ryypylle
Marttilan korpraalin pirttiin. Lautamies oli tullut Marttilaan sikäläisen Juho Erkinpojan pyynnöstä. Viimeksi mainittu oli antanut lautamiehen virkaan kuuluvan
tehtävän: Juhoa lyönyt Hauholan Jaakko Matinpoika oli haastettava käräjiin väkivallastaan. Lautamies oli haasteen jättänyt asianmukaisesti Hauholan Jaakolle. Toverusten istuessa oluttuoppien ääressä haastettu Jaakko alkoi purkaa kaunaansa
lautamieheen. Hän haukkui Alhonpään Heikkiä kruununvarkaaksi ja väitti, että
Heikki oli ryövännyt häneltä kirveen ja vaatteita sanoessaan, että ”olet kruununvaras, koska olet Venäjän aikana ja sen jälkeenkin suorittanut luonani ulosottoja.”
Päästessään vauhtiin Jaakko räyhäsi, että Heikin ”sielu oli ollut jo pitkään helvetissä” ja että ”ontto ruumis oli enää maan päällä”. Heikki neuvoi Jaakkoa pohtimaan
tarkasti, mitä julkisesti laukoi, mutta se ei Jaakkoa hillinnyt. Jaakko jatkoi syytösten
suoltamista niin, että Heikki katsoi parhaaksi poistua kylän toiseen taloon. Jaakko
seurasi kuitenkin perässä, oli yhtä pahana ja haukkui kruununvarkaaksi, sielunvarkaaksi ja kaikeksi muuksi.325
Useimmiten starostien synnit olivat vähäisempiä kuin nimismiesten ja veronkantomiesten, mutta se ei vähentänyt katkeruuden purkauksia.326 Järviseudulla Vimpelin Juho Heikinpoika oli kylänvanhimpana ottanut Erkki Vähä-Söyringin hevosen
vuonna 1720 koko Vimpelin ryssänmanttaalin puolesta. Kyytiin viety hevonen oli
kulkeutunut Uudellemaalle saakka, eikä ollut tietenkään palannut takaisin. Menetyksiään Vähä-Söyrinki peräsi talvikäräjillä nimenomaan Juho Heikinpojalta eikä vaatinut niitä manttaalin muilta taloilta. Samaan kyytiin oli Lappajärven kylien puolesta
otettu myös Simuna Heikinpoika Höökin hevonen, joka sekin jäi matkalle. Osa naapureista oli osuutensa hevosesta hyvittänyt, osa ei, ja niitä Höök peri käräjillä.327
Iitin starostin, Johan Henriksson Forsmanin epäiltiin varastaneen aliupseeri
Aron Gotthard Brommerin puustellista heiniä. Varastamiseksi ymmärrettiin se,
että Forsman oli hakenut venäläisille heiniä väkivaltaa käyttäen. Rauhan palattua
Brommer oli kuullut asiasta ja uhannut julkisesti piestä Forsmanin. Koska tapaus
kosketti kahta säätyläistä, asiaa oli yritetty sovitella kruunun antamien ohjeiden
mukaan kaikessa hiljaisuudessa, mutta siinä ei onnistuttu. Asiaa selviteltiin käräjillä, ja samalla esivallan auktoriteettia koeteltiin.328
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Syyskäräjät Loimaa 22.–26.11.1722 (nn31: 703–706, 716, KA).
Talvikäräjät Vihti ja Pusula 16.–19.1.1727 (ll36: 63–64, KA).
Esimerkiksi syyskäräjät Sysmä ja Hartola 10.–14.12.1723 (ee13: 614–615, KA).
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Pahemmin oli käynyt Kokkolan pitäjässä, missä Häkkisten starostiveljekset olivat vieneet talvella 1717 ryssänkyytiin Tuomas Rabbin hevosen, joka sattui kaiken
lisäksi olemaan koko kyläkunnan ainoa vetojuhta ja nopeampi kulkuväline. Talvikäräjille mielivaltaisina verottajina haastetut Häkkiset selittivät, että näillä seuduilla starosteiksi määrätyt elivät vainolaisen pakkovallassa ja joutuivat palvelemaan
venäläisiä, mikäli halusivat pelastua aina uhanneelta selkäsaunalta. Häkkisiä tukemaan nousi lautamies, joka vannoi, että venäläisten starosteihin kohdistamat toimenpiteet ja uhkaukset olivat tylyjä, julkeita ja väkivaltaisia. Oikeus katsoi edellisen perusteella, ettei Häkkisillä ollut mahdollisuuksia vastustaa venäläisten käskyjä,
ja päätti vapauttaa miehet kaikesta korvausvastuusta.329
Vaikka starostit, tensikat ja heidän väärinkäytöksensä unohtuivat nopeammin
kuin varsinaisten viranomaisten teot, heitä vastaan käräjöitiin pitkälle 1720-luvun
lopulle saakka. Esimerkiksi 1726 Iitissä starosti Juho Juhonpoika katsottiin korvausvelvolliseksi, koska oli vienyt eräästä talosta venäläisille lehmän.330 Tätä puolta
edisti tosiasia, että heidät oli useimmiten valittu lautamiehistä ja lautamiehinä he
jatkoivat myös rauhan palattua.331 Edes se, että starosti oli pimittänyt ryssänveroja
itselleen, ei vaikuttanut lautamiehen virkaan pääsemiseen.332 Mikäli yhteisöllistä
statusta ei ollut, etsivät starostit suojaa kruunulta; paras vaihtoehto oli pestautuminen sotilaaksi.333 Toisaalta on niinkin, että starostit tuomittiin keveämmin perustein korvauksiin kuin varsinaiset viranomaiset. Korvaussummat olivat suuria ja
periytyivät isältä pojalle. Tilittämättä ja hyvittämättä jättämisistä sekä muista taloudellisista väärinkäytöksistä syntyneet velat jäivät perillisten hoidettaviksi. Niinpä sissien murhaaman Hodari Otraimen poika Vilppu joutui maksamaan isänsä
rästejä useille miehille.334
Puolustautumisstrategiat vastasivat kruunun paikallisviranomaisten keinoja.
Useimmiten startostit ja tensikat vetosivat siihen, että väärinkäytökseen syyllistyessään he olivat toimittamassa nimismiehen käskyjä.335 Tämä tehosi, mikäli nimismies oli paikalla ja vahvisti väitteen, ja korvausvastuu siirrettiin koko pitäjän harteille tai korvausanomus hylättiin kokonaan. Kun nimismies vahvisti starostin selityksen, hän puolestaan vetosi siihen, että oli saanut määräyksen venäläiseltä esivallalta, komissaareilta, papeilta tai voudeilta; oikeusistuin vakuuttui, kun viranomaiset esittivät käskykirjeen.336 Näiden määräysvallan alaisia starostit olivat, joten

329 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 394–395, KA).
330 Syyskäräjät Iitti, Nastola ja Orimattila 25–29.10.1726 (ee18: 284–285, KA).
331 Esimerkiksi talvikäräjät Kuopio 12.–15.2.1722, syyskäräjät Rantasalmi 15.–19.10.1722 (oo25: 98–
100, 112–113, 675, KA), talvikäräjät Savitaipale 21.–24.1.1724, talvikäräjät Vehkalahti, Kymi ja
Virolahti 11.–14.2.1724 (ii33: 18, 48, KA)
332 Talvikäräjät Kuopio 28.–31.1.1723 (oo26: 70, KA).
333 Talvikäräjät Vehkalahti, Virolahti ja Kymi 14.2.1726 (ii35: 115–116, KA).
334 Syyskäräjät Lieksa 24.9.1722 (gg28: 64–65, 71, KA), talvikäräjät Pielisjärvi 14.2.1723 (gg29: 38,
KA).
335 Esimeriksi talvikäräjät Inkoo 1.–3.3.1722, talvikäräjät Vihti ja Pusula 8.–10.3.1722, talvikäräjät
Siuntio 19.–21.3.1722, talvikäräjät Lohja 2.–7.4.1722, kesäkäräjät Karjaa 8.–12.6.1722, kesäkäräjät
Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 26.–29.6.1722 (ll30: 180–182, 246–247, 457, 601, 1009–1010, 1255–
1257, KA), talvikäräjät Leppävirta 5.–8.1722, talvikäräjät Puumala 14.–15.3.1722, syyskäräjät
Rantasalmi 15.–19.10.1722 (oo25: 54–56, 238, 675, KA).
336 Esimerkiksi syyskäräjät Rantasalmi 15.–19.10.1722 (oo25: 675, KA).
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puolustautuessaan he viittasivat myös heihin, erityisesti pappeihin.337 Venäläiseen
esivaltaan viitatessaan starostit muistivat korostaa sitä, että esivaltana se oli perin
ankara ja painostava,338 mutta toisinaan suomalaisten paikallisviranomaisten otteetkin mainittiin väkivaltaisiksi ja uhkaaviksi.339 Lisäksi käytettiin kahta muuta
strategiaa. Kovaotteisimmat starostit ja tensikat vannoivat puhdistusvaloja ja painostivat valittajat sovintoon. Iisalmen talvikäräjillä 1722 soviteltiin starosti Juho
Mähösen tekemä pahoinpitely, ja samoilla käräjillä Mähönen vannoi yhdessä tensikka Juho Sonnisen kanssa väärän valan, mistä Risto Martikainen teki ilmiannon.340 Rantasalmella taasen Antti Turunen ilmiantoi starosti Antti Nousiaisen ja
Niilo Varosen väärästä valasta.341
Käyttökelpoinen strategia oli pysyminen vahvana liittoutumana. Nummella entisen nimismiehen, Hyvelän Juho Pirkulan ja Nummenkylän starosti Matti Kouvon
liepeillä parveili edelleen joukko rusthollareita ja talollisia, joita Venäjän vallan teot
painoivat ja jotka silti kykenivät pitämään otteessaan jopa nummelaisia säätyläisiä.
Kun nummenkyläläiset eivät suostuneet antamaan vänrikki Christian Fredrik Ladaulle juustoa ja olutta, Kouvo toi näyttävästi verikoiransa pihalle ja kysyi upseeria
vähätellen, ”mikä mies tämä on”, ja uhkasi kelmiksi ja koiraksi haukkuen heittää
Ladaun järveen. Vänrikki sivalsi Kouvoa kepillään, mutta paikallisvaltaa hän ei käsiinsä saanut. Hyvelän Juho Pirkula, Heikki Rekonen ja Heikki Anu hakkasivat luvatta luutnantti Carl Gustaf Rennerfeltin metsiä ja lisäksi Pirkula ohjasi härkänsä
ja sikansa mellastelemaan Rennerfeltin ruispeltoon, hakkasi Rennerfeltin sikaa, uhkasi ilmiantaa verovapauksia anoneen luutnantin verovilpistä ja haukkui luutnantin rouvaa kirkonnaakaksi. Rouvalle Pirkula sanoi, että ”miksen saa laskea härkääni
syömään eloa, vaikka sato korjataan – kuten kirkonnaakat tekevät – partaveitsellä
leikaten.”342 Toisaalta valta alkoi kaveta ja näihin miehiin uskallettiin kajota, kuten
tavallisiin talonpoikiin, milloin he eivät liikkuneet yhtenäisenä joukkona. Matti
Kouvo esiintyi Pikkalan markkinoilla kovin mahtavana, joutui naurunalaiseksi ja
haukkui helsinkiläistä tullitarkastaja (tullsbesökare) syökärinvituksi sillä seurauksella, että tullitarkastaja pieksi hänet sellaiseen kuntoon, että tarvittiin useampia
käsiä, kun kaikkia ruhjeita laskettiin.343

Luottamus herrainpäiviin olematon
Suomalainen talonpoikaisyhteiskunta oli läpi 1720- ja 1730-luvun räjähdysaltis.
Vähäpätöisiltä vaikuttaneet talonpoikaista itsetuntoa loukanneet vaatimukset saattoivat ajaa juuri ja juuri tasapainoissa pysyneen yhteiskuntaelämän kaaokseen var-

337 Esimerkiksi kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 28.5.–4.6.1722, kesäkäräjät Inkoo 4.–7.6.1722 (ll30:
862–863, 934–935, KA).
338 Esimeriksi talvikäräjät Inkoo 1.–3.3.1722, kesäkäräjät Karjaa 8.–12.6.1722 (ll30: 188–189, 1009–
1010, KA).
339 Esimerkiksi syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 5.–8.11.1722 (ll30, KA).
340 Talvikäräjät Iisalmi 20.–22.2.1722 (oo25: 148, 164, KA).
341 Kesäkäräjät Rantasalmi 6.–11.7.1722 (oo25, KA).
342 Syyskäräjät Lohja ja Nummi 6.–11.10.1725 (ll34: 978–982, 1008–1012, KA).
343 Esimerkiksi syyskäräjät Siuntio 12.11.1725 (ll34, KA), talvikäräjät Siuntio 25.2.1726 (ll35, KA).
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sinkin, jos kruunu rajoitti rahvaan perinteisiä vapauksia, puuttui talonpoikien oikeuksiin tai peri epäoikeudenmukaisesti kruunun verorästejä Venäjän vallan ajalta.
Näin ainakin suomalaisia päivittäin tavanneet ja tarkkailleet maaherrat uskoivat.
Päätökset tehtiin Tukholmassa, joten suomalaiset talonpojat menettivät 1720luvulla täysin uskonsa valtiopäiviin ja omiin herrainpäivämiehiinsä, joiden valintakin oli luisunut herrojen käsiin. Herrainpäiviä pidettiin turhana rasitteena, koska
sieltä ei mitään herunut. Oireellista oli, miten herrainpäivämiehiin suhtauduttiin.
Kun lohjalaisilta tiedusteltiin kesäkäräjillä 1726 sopivaa ehdokasta herrainpäivämieheksi, nämä ehdottivat Järvenpään Erkki Jussinpoika Jussisaarta. Esivalta huomautti, ettei Jussisaari hallinnut ruotsia ja että hänestä oli tuon takia tuskin suurempaa hyötyä. Kun näin oli, lohjalaiset menettivät mielenkiintonsa asiaan. He ilmoittivat, että oli aivan yhdentekevää, kuka heitä Tukholmassa edusti.344 Loppilaiset puolestaan tiedottivat heti tyytyvänsä ruotsinkielisten pitäjien valitsemaan
edustajaan, eikä koko kysymys hetkauttanut sittemmin vihtiläisiä ja pusulalaisia.345
Raaseporin läntisen kihlakunnan edustajana vuoden 1723 valtiopäiville osallistunut Pohjan Skogbölen Anders Simonsson puolestaan menetti kaiken arvovaltansa noilla herrainpäivillä. Tammikuussa 1725 Anders Simonsson oli verotustilaisuudessa ja sai illalla kimppuunsa kaksi kaunaista miestä. Tapahtumasarja lähti liikkeelle siitä, että toinen miehistä vaati Andersilta Venäjän vallan aikaisia saatavia ja
sai Andersilta nokkavan vastauksen. Lautamies Jakob Larsson ja rakuuna Erik Isberg haukkuivat Andersia ja totesivat, että ”et valvonut yhteisen hyvän toteutumista.” Puheen jälkeen lautamies tempaisi kalotin Andersin päästä, nakkasi sen tuleen
ja yhdessä miehet pieksivät ja potkivat Andersin sairasvuoteeseen hunsvotiksi ja
kelmiksi haukkuen. Larsson ja Isberg eivät olleet kaunoineen yksin. Päinvastoin
yleinen käsitys oli, että Anders Simonsson oli istunut päivät Tukholman kapakoissa
ja kellareissa tärväten talonpoikien rahat, joita heidän oli pitänyt maksaa yleisen
edun nimissä. Talonpoikia oli jopa kehotettu myymään härkänsä ja lehmänsä, jotta
Anders ajaisi heidän etuaan.346
Tätä vasten vaikuttaa peräti luonnolliselta, millaisen vastaanoton vanhoja herrainpäivärahoja perännyt Iisakki Monka sai Pohjois-Pohjanmaalla.
Keski- ja pohjoispohjalaiset talonpojat raivostuivat vuoden 1731 käräjillä, kun
heille luettiin maaherra von Essenin tiedustelu. Tiedustelu koski Iisakki Pentinpoika Monkan herrainpäiväpenninkien rästejä, joiden perimispuuhiin ryhtymistä
maaherrakin oli ensin vastustellut arvellessaan perimisten johtavan levottomuuksiin. Monka oli osallistunut vuoden 1719 valtiopäiville Pohjanmaan edustajana.
Valtiopäiville liminkalainen pakolaismies oli ilmestynyt ilman maaherran allekirjoittamaa valtakirjaa. Kun valtiopäivistä oli kulunut kaksitoista ja Ruotsin vallan
palauttamisesta kymmenen vuotta, Iisakki Monka oli arvellut ajan parantaneen
haavat ja monien asioiden unohtuneen rahvaanmiehiltä. Tästä huolimatta hän uskoi, että maaherran allekirjoittama virallinen kysely tehoaisi paremmin kuin hänen
oma esiintymisensä käräjillä. Saattoipa Monka tietenkin jättää asian viranomaisille,

344 Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 24.–27.5.1726 (ll35: 267, KA).
345 Kesäkäräjät Loppi 8.–9.6.1726, kesäkäräjät Vihti ja Pusula 10.–13.6.1726 (ll35: 309, 313, KA).
346 Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 2.–6.3.1725 (ll34: 400–402, KA).
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koska ei itse uskaltanut rahoja vaatia kasvotusten rahvaanmiesten kanssa. Virkaapua maaherra ei voinut kokonaan torjuakaan.347
Maaherran kyselyyn rahvaanmiehet vastasivat tiukasti ja torjuvasti. Saloisten ja
Siikajoen kesä- ja syyskäräjille kerääntyneet miehet huomauttivat, että vuonna
1719 sikäläiset elivät vainolaisen ylivallan alla ja että talot olivat aivan autioina. He
päättivät puheensa uhkaavasti, etteivät koskaan enää halunneet kuulla tällaisia vaatimuksia. Saloislaisten ja siikajokisten kannan jakoivat muidenkin keski- ja pohjoispohjalaisten pitäjien rahvaanmiehet. Lohtajalaiset, kokkolalaiset, kälviäläiset ja
kruunupyyläiset mainitsivat myös toisesta merkittävästä seikasta. Heidän mukaansa Monka ei tehnyt valtiopäivillä elettäkään heidän hyväkseen tai edes maininnut
vieraan esivallan heille aiheuttamasta ahdingosta niin, että asia olisi tullut valtiopäivävalitukseen.348

Papit ja kansa
Venäjän ja Ruotsin vallan papit
Venäläinen esivalta oli nimittänyt papittomiin seurakuntiin – etenkin Itä-Suomeen
– papeiksi useita nuorukaisia, joilta vaadittava pätevyys puuttui. Suomeen paosta
palanneet papit olivat joutuneet hämmästyksekseen toteamaan,349 että siellä täällä
seurakunnissa vaikutti papeiksi vihittyjä teinejä, joista toisilla oli ainoastaan yksinkertaiset ja toisilla jonkinmoiset kristinopintaidot. Nämä saarnasivat seurakuntalaisten mieliksi, pitivät kinkereitä ja jopa ripittivät. Yllättävintä kuitenkin oli, etteivät seurakuntalaiset hennoneet heistä luopua. Ratkaiseva kysymys oli, saattoivatko
miehet pappeina alkuunkaan jatkaa ja riittivätkö heidän taitonsa papin tehtäviin.350 Toisaalta erityisen surkeassa asemassa olivat juuri ne, jotka oli nimitetty
papeiksi rahvasta kuulematta. Piispan nimityskirjan esittely ei juuri auttanut, koska talonpojat katsoivat, että heidän oikeuksiaan oli papinvalinnassa loukattu. Tällaisessa tilanteessa talonpoikainen ryhtyminen eli papin viraltapaneminen oli moniaalla lähellä. Lisäksi Suomeen saapui joukko pappeja, jotka eivät tyytyneet saamiinsa virkoihin. Pappi Gabriel Lauraeus purki pettymystään vuoden 1723 valtiopäiville laatimassaan muistiossa, koska hänet oli asetettu kurjaakin kurjemman Pudasjärven seurakuntaan kohtuullisina pitämistään toiveista ja siitä huolimatta, että

347 Maaherra von Essen kuninkaalle, Korsholma 2.9.1731 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 10, RA).
348 Maaherra von Essen kuninkaalle, Korsholma 2.9.1731 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 10, RA).
349 Vuoden 1713 valtiopäivävalituksen ratkaisussa oli vahvistettu se, että rauhan tultua (tuolloin tosin
puhuttiin maan takaisinvaltaamisesta) pakolaiset saivat esteettä palata virkapaikalleen. Hänen
kuninkaallisen korkeutensa ja kuninkaallisen majesteettinsa sekä valtaneuvoston päätös Turun
hiippakunnan papiston yhteiseen valitukseen, Tukholma 20.2.1713 (Tuomiokapituliin saapuneet
kirjeet I3: 158–159, TMA).
350 Kuninkaallisen majesteetin vastaus Viipurin tuomiokapitulin esittämiin hiippakuntaa koskeviin
kysymyksiin, Tukholma 5.5.1722; Kuninkaallisen majesteetin vastaus Porvoon tuomiokapitulille
koskien Venäjän aikana asetuista papeista, jotka tuomiokapituli oli tutkinut, Tukholma 16.1.1723
(Valtakunnanreistratuuran kopiokirjat, KA).
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hän oli sotavankina joutunut kärsimään väkivallasta ja kurjuudesta riittävästi Venäjällä ja Siperiassa.351
Kiteeläiset esittivät käräjillä hartaan toiveen, että Joakim Neiglick saisi seurakunnan kappalaisen viran. Käräjillä rahvas korosti sitä, että Neiglick saarnasi komeasti, oli ollut isänsä apupappina vuosia ja oli sen jälkeen koko Venäjän vallan
ajan hoitanut pitäjässä papinvirkaa.352 Säämingissä Venäjän ajan kappalaisena olleen Jordan Lavoniuksen anomukselle saada jatkaa samassa virassa pitäjäläiset antoivat käräjillä siunauksensa.353 Halikossa väki toivoi kappalaisekseen monesta
tuomiokapitulin esittämästä vaihtoehdoista tuomiokapitulille epämieluisinta eli
Arvid Paulinusta, koska tämä oli jakanut rahvaan kanssa hädän ja vainon vuodet;
kuningas ratkaisi kysymyksen halikkolaisten ja Paulinuksen eduksi.354 Sen sijaan
Leppävirran kappalaiseksi pyrkineen Jacob Ursinin pyyntö torjuttiin yksimielisesti.
Rantasalmen kappalainen oli kuullut, että Leppävirralla oli pastorin virka avoimena ja lähestyi sikäläisiä seurakuntalaisia lipevällä kirjeellä. Pyyntö esitettiin julkisesti talvikäräjillä 1722. Seurakuntalaisia oli runsaasti paikalla, joten käräjäväen lausuma voitiin yleistää koko pitäjän yhteiseksi mielipiteeksi. Rahvaanmiehet sanoivat,
etteivät he ota sen kummemmin kantaa Ursinin anomukseen eikä miehen tuppautuminen Leppävirralle kävisi vähimmässäkään määrin päinsä, koska pitäjäläisillä
oli jo kelpo pappi pastorina. Johan Montanin isoisä ja isä olivat olleet Leppävirralla
pappeina ja herra Johan oli paimentanut heidän sielujaan lähes 20 vuoden ajan,
vieläpä koko sen vaikean ja vastoinkäymisten täyttämän kärsimyksen ajan, jolloin
maa oli tsaarin hallinnassa.355
Vajavaisesti papin taidot hallinneiden nuorukaisten etujen ajaminen oli osa
Suomen papiston laajempaa strategiaa. Suomalaiset papit pitivät lähes privilegioituna oikeutenaan hallita täkäläisiä virkoja, eikä sen enempää ruotsalaisia kuin Venäjän valloittamilta alueilta Baltiasta Suomeen tunkeutunutta pappisaineista katsottu hyvällä. Mieluummin hyväksyttiin täkäläiset apusaarnaajat, joista oppisäädyn
auktoriteetille oli vähemmän haittaa ja jotka eivät juuri syöneet pappien tulojakaan kuten tasaveroiset ja meritoituneet kilpailijat. Tähän taisteluun värvättiin jopa rahvas, kun papisto vetäisi oikeasta narusta. Vuoden 1727 rahvaanvalituksessaan
Turun ja Porin läänin väki otti kantaa perin tärkeään asiaan ja valitti siitä, että monet papit – etenkään professorit – eivät taitaneet kantaväestön kieltä.356 Menettely
avasi monelle vajavaisin tiedoin papiksi vihitylle mahdollisuuden edetä kirkkoherraksi saakka. Pukkilassa Anders Orraeus vihittiin vuonna 1714 suoraan teinistä
papiksi, hän jatkoi papin virassa Padasjoella ja 1720-luvun alussa varapastorina

351 Gabriel Lauraeuksen muistio valtakunnan säädyille. Tukholma 23.5.1723 (Neovius 1891–1892, s.
242).
352 Syyskäräjät Kitee 24.9.1723 (gg29: 90–91, KA).
353 Kesäkäräjät Sääminki 6.–8.8.1722 (oo25: 555–556, KA).
354 Talvikäräjät Halikko ja Uskela 14.–22.3.1723 (cc41: 143, KA); kuningas Fredrik Turun
tuomiokapitulille, Tukholma 11.4.1724 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 362–363, TMA).
Samana päivänä nimitettiin myös lappajärveläisten anomana kappalaiseksi Samuel Simalin, joka
oli hoitanut sairaan kappalaisen apulaisena virkaa vuodet 1717–1723 kärsien kaikesta pahasta,
vankeudesta, kidutuksista ja hakkaamisista. Tutun tuomiokapituli velvoitettiin etsimään virkaan
nimitetylle rykmentinpastori Pehr Pelanderille toinen paikka.
355 Talvikäräjät Leppävirta 5.–8.2.1722 (oo25: 73–74, KA).
356 Turun ja Porin lääni sekä Ahvenanmaan rahvaanvalitus 1727 (Rahvaanvalitukset, Suomi 2, RA).
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Lammilla, oli pappien yhteisesti sopimana ehdolla Lammin kirkkoherraksikin
1722, mutta tuolloin sotavankeudesta palannut ja piispaa lahjonut Johan Norrgren
oli kuninkaallisen majesteetin mieleen ja Orraeuksen oli tyytyminen sen sijaan Padasjoen kirkkoherran virkaan. Myöhemmin Orraeus sai hallittavakseen tavoittelemansa Lammin seurakunnan. Pitäjäläiset tukivat häntä, koska hän oli ollut suureksi iloksi seurakuntalaisille venäläisen vallan aikana viisi–kuusi vuotta.357
Toisaalta paosta virkapaikalleen asettunut esivalta ei piitannut tuon taivaallista
rahvaan toiveista. Kun kansa saattoi jopa tukea joitakuita Venäjän vallan ajan viranomaisia – erityisesti pappeja – näiden koettaessa saada virkansa vakinaistetuksi,
kruunun ja kirkon kanta oli toinen. Sillä oli yleensä omat ehdokkaansa; ja kärsineet jäivät nuolemaan näppejään, kuten Eurajoella 1722 Johan Lagus. Mies oli ryhtynyt hoitamaan pitäjän papin tehtäviä vuonna 1713 edellisen viranhaltijan kuoltua, miehityskaudella seurakuntalaisten tekemän anomuksen mukaan hänet oli
usein revitty alas saarnastuolista, hän oli ollut estämässä kirkonkellojen varastamista ja hän oli joutunut kärsimään samoista pahoinpitelyistä kuin kansa. Esivallalla oli kuitenkin vuonna 1722 oma ehdokkaansa kirkkoherraksi eikä Lagus virkaa
saanut, vaan joutui palaamaan takaisin entiseen virkaansa Rauman triviaalikoulun
apologistaksi.358
Tuomiokapituli oli suosinut vihan aikana virkojen ehdollepanoissa pakolaisia.
Ehdollepanoja, kuten pakolaispappien virka-anomuksia, perusteltiin usein pakomatkalla kohdatuilla venäläisten aiheuttamilla kärsimyksillä. Tavanomaisia perusteluita olivat ikä, kokemus, suuri perhe ja köyhyys, mutta nyttemmin korostettiin
erityisesti sodan aiheuttamia vaivoja. Kristern Sevoniuksen meriiteiksi laskettiin se,
että hän oli kärsinyt talven 1714 ajan venäläisistä jäätyään huolehtimaan seurakunnastaan, ja Nicolaus Idmanin meriiteiksi se, että mies oli kokenut Ivangorodin,
Narvan ja Viipurin piiritykset.359 Samaa asetta käytti myös maaherra Üxkull ajaessaan Taivassalon kirkkoherraksi Johan Hornborgia. Hornborg oli jäänyt viidesti viholliseen käsiin omaisuutensa menettäen. Hornborg oli myös rahvaan suosikki ja
oli saanut vaalissa eniten ääniä. Tuomiokapituli sen sijaan oli yrittänyt saada virkaan oman suosikkinsa. Tässä Üxkull ja rahvas vetivät pidemmän korren.360
Paosta palanneita rahvas ei suinkaan ottanut vastaan iloisina. Kyräily ja monet
pakolaispappien vaatimukset tulehduttivat välit seurakuntalaisiin. Nauvosta Ruot-

357 Stierncrantz kuninkaalliselle majesteetille, Helsinki 2.3.1722 (Uudenmaan ja Hämeen läänin
maaherrojen kirjeet 10, RA); Pulkkila 1947, s. 508; Virmala–Ruotsalainen 1972, s. 298–299.
358 Suolahti 1919, s. 68; Rimpiläinen 1978, s. 147; Heino 1979, s. 432–433; Heino 1987, s. 17.
359 Tuomiokapituli ja Gregorius Gottleben kuningattarelle, Tukholma 8.1.1718; Immanuel Brunlöf
kuninkaalle 1721. Samanlaiset anomukset jättivät myös Nils Idman ja Krister Sevonius
(Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 4, RA).
360 Maaherra Üxkull kuninkaalle ja tuomiokapitulille, Turku 24.11.1724, 7.1.1725, 29.6.1725 ja
8.7.1725 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku ja Pori 18, RA). Suhteessa
maallisen ja etenkin hengellisen esivallan edustajiin Üxkull pysyi riippumattomana ja asettui
selvästi näiden yläpuolelle. Milloin hänellä oli oma suosikki johonkin virkaan, hän myös miehen
virkaan vastustuksesta piittaamatta ajoi. Turussa maaherra Üxkull sotkeutui virantäyttökysymyksiin eikä katsonut suopeasti sitä, että papisto ylenkatsoi hänen näkökantansa. Niinpä
Turun linnanseurakunnan kirkkoherraksi valittiin papiston toiveiden vastaisesti Turun suomalaisen seurakunnan kappalainen Erik Borenius, joka toisin kuin virkaan esitetty Gabriel Cronovius
hallitsi suomea ja joka kuunteli osapuilleen sanatarkasti maaherran päätöksiä. Widén 1978, s. 486–487.
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siin paenneen kirkkoherra Gustaf Saloniuksen ja seurakuntalaisten välit kiristyivät,
kun kirkkoherra ryhtyi vaatimaan itselleen vihan aikana tuhoutuneen pappilan tilalle komeaa ja syytteli rahvasta kunnollisen säätyläisen tavoin metsänhaaskuusta
ja muustakin papin taloudenpitoa heikentäneestä toiminnasta. Seurakuntalaiset eivät suostuneet rakentamaan monikamarista herraskartanoa muistuttavaa rakennusta, vaan rakensivat pienemmän kaksikamarisen pappilan. Väki keksi vielä panetella pappiaan, että tämä oli paetessaan vienyt kirkon varat ja käyttänyt ne Ruotsissa omaksi hyväkseen. Kun Salonius ei muuta osannut, hän vetosi maalliseen esivaltaan, että se panisi väen kuriin ja järjestykseen.361
Venäjän ja Ruotsin ajan pappien välille syntyi riitoja, milloin papit kurkottelivat
toistensa kukkaroihin. Venäjän vallan ajan Elimäen pastori Johan Lyra ei suvainnut
Pyhtään kirkkoherra Anders Königiä, ja miehet riitelivät aikansa vuosien 1721 ja
1722 papinosista. Koska Lyra jäi ryssänpappina heti alakynteen, hän ilmaisi myös
mielipiteensä julkisesti lokakuussa 1721 ja maaliskuussa 1722, kun König saarnasi.
Hän nousi kesken jumalanpalveluksen ylös ja huusi, että ”mikäs kirkkoherra se
tämä oikein on. Ennen täällä oli oikeita rovasteja.” Kun seurakuntalaiset tyynnyttelivät metelöijää, että he olivat kunnioittavasti valinneet kirkkoherrakseen Königin,
jonka hänen kuninkaallinen majesteettinsa armollisesti myös suvaitsi nimittää,
Lyra kohotti keppinsä. Hän huusi, että ”kunnioittaisinko tätä, joka aneli tsaarilliselta majesteetilta suojelusta ja jonka tsaari kirkkoherraksi nimitti”, ja joutui vastaamaan oikeudessa syytteeseen majesteetinpilkasta.362
Kielteiseen vastaanottoon vaikutti paljolti se tosiasia, että majesteetti oli ottanut
pappien vainovuosina kärsimät vahingot omakseen.363 Niiden korvaamista pidettiin tärkeämpänä kuin kansan menetysten korvaamista. Kamarikollegio oli jo 1722
luvannut tutkia paosta palanneiden pappien ja papinleskien menetykset ja järjestää
kohtuullisen korvauksen – kansan kustannuksella.364 Suomalaiset vihan ajan kokeneet ihmiset olivat katkeria Ruotsiin paenneita pappeja kohtaan eivätkä he voineet
hyväksyä sitä, että rauhan solmimisen jälkeen papit alkoivat vaatia samanlaisia veroja kuin heille vanhojen sopimusten mukaan kuului. Selvästi ristiriidan syvimpään luonteeseen viittasi isojokinen talonpoika joulukuussa 1721. Taavetti Laurunen oli saapunut yhdessä parin muun isojokisen talonpojan kanssa neljännen joulupäivän jumalanpalvelukseen Lappväärtin kirkkoon. Koskapa matkaa Isojoelta
Lappväärttiin kertyi viitisen peninkulmaa, olivat miehet joutuneet laittautumaan
matkaan hyvissä ajoin ja olivat aamulla menneet kirkon vieressä sijaitsevaan Krapun taloon odottamaan sitä, että kirkkoherra maisteri Erik Sandin pitämä ruotsin-

361 Talvikäräjät Nauvo 13.–15.2.1723 (kk35b: 15, KA).
362 Talvikäräjät Elimäki 19.3.1722 (ii30: 27, KA), talvikäräjät Pyhtää ja Lapinjärvi 17.–20.2.1724,
kesäkäräjät Elimäki (ii33: 76–81, 83KA), kesäkäräjät Kymi ja Virolahti 3.5.1725 (ii34: 224–225,
KA). Vertaa Rimpiläinen 1978, s. 126–127.
363 Asia oli ratkaistu jo vuoden 1719 valtiopäivillä. Tuolloin kuninkaallinen majesteetti oli luvannut
Turun hiippakunnan papiston valituksen vastauksessaan, että kirkkoherrojen ja kappalaisten
taloudet korjattaisiin heti, kun Herra helpottaa maata rauhalla. Samalla kruunu lupasi suomalaisille papeille paremmat helpotukset kuin valtakunnan muille papeille. Kuninkaallisen majesteetin
päätös Turun hiippakunnan papiston valtiopäivävalitukseen, Tukholma 28.3.1719 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 242–246, TMA).
364 Esimerkiksi kuninkaallisen majesteetin vastaus Viipurin tuomiokapitulin esittämiin hiippakuntaa
koskeviin kysymyksiin, Tukholma 5.5.1722 (Valtakunnanreistratuuran kopiokirja, KA).
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kielinen jumalanpalvelus päättyisi. Sandin kanssa Laurunen oli ottanut jo aiemmin
yhteen. Hän oli vaatinut, että Lappväärtin suomenkielisille tulisi saarnata joka sunnuntai suomeksi. Tällaisiin puheisiin Sand oli suhtautunut ylimielisesti ja huomauttanut, että suomenkielisille riitti se, että jumalanpalvelus pidettiin joka kolmas sunnuntai suomeksi, kuten aiemmin Ruotsin vallan aikana oli sovittu.365 Sand
oli esiintynyt hovissa ja oli jonkinlainen sotasankarikin.366
Laurunen ja isojokiset talonpojat eivät taipuneet. Päinvastoin kirkkoherra Sandin täytyi käydä valittamassa maaherra Essenille Isojoen suomalaisen seutukunnan
asukkaista, jotka olivat huonoja ja haluttomia antamaan apuaan vihan aikana autioituneen pappilan kunnostamisessa. Toiset olivat päivätöitään tehneet ahkerammin ja toiset vähemmän, mutta rästissä näitä oli kymmeniä.367
Ilmapiiri Krapun talossa oli käymässä kireäksi, kun Laurunen ja muut isojokiset tunsivat tulleensa joulukirkkoon aivan turhaan. Kirkkoherra Sandin astellessa kohti Krapun tupaa Laurunen kysyi kappalaiselta, Daniel Roosilta, että
”saammeko tänään suomenkielisen saarnan”, ja jatkoi pisteliäästi, kun tiesi vastauksen: ”Kristus on lunastanut meidät yhtä lailla kuin ruotsalaiset.” Kirkkoherran
vaimo arveli, että kappalaisen olisi parasta pitää jumalanpalvelus ja käski tätä:
”Mene kirkkoon!” Tuohon Roos huomautti: ”Miksipä menisin kirkkoon? Täällä on
vähän suomalaisia.” Laurunen tokaisi tähän, että ”minkä tähden he tulisivat kirkkoon, kun papit eivät heitä sinne kehota.” Sand saapui talolle ja huomasi oitis, että
kynnyksellä seisova kirkkoväki oli kypsynyt täydelliseen vihaan, etenkin talonpoika
Taavetti Laurunen. Roos sanoi Sandille ja isojokisille vielä, että ”en ole ajatellut tänään saarnata.” Siihen Laurunen kivahti, että ”onpas tässä kapannyhtäjä (so. veronylkyri). Kyllä he tulevat länsipuolelta avosuisten säkkien kanssa ja määräävät
meille ulostekoja, kuten nykyään tapahtuu. Sinähän saarnaat!” Tuolloin Roos katsoi parhaaksi myöntyä: ”Hyvä on, menkäämme kirkkoon, minä saarnaan suomeksi, vaikka täällä on sellaista kirkkoväkeä hyvin vähän, joka suomea ymmärtää.”
Kun joukko lähti astelemaan kohti kirkkoa, katsoi Laurunen saaneensa tahtonsa
läpi, kääntyi takaisin ja tokaisi, että ”kyllä tämä riittää meille parille kolmelle äijälle.” Oikeudessa kirkkoherra Sand joutui selittämään, että elämänmeno oli muuttunut venäläisten aikana.368 Sandin viittaus on selvä; Venäjän vallan aikana talonpojat olivat menettäneet luottamuksensa pappeihin eivätkä enää suostuneet nöyristelemään.

Vanhat kaunat
Siinä missä vouteja, veronkantomiehiä, nimismiehiä, pitäjänkirjureita, siltavouteja
ja starosteja vastaan hyökättiin ja heistä käytiin valittamassa korkeammille viranomaisille, siinä myös papit joutuivat rahvaanmiesten tulilinjalle. Rahvaanmiesten
operaatiotkin olivat samanlaisia: sanat olivat taisteluaseita ja tässä suhteessa papit

365
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367
368
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Talvikäräjät Lappväärtti 27.1.1722 (ss36: 72–78, KA).
Haudattujen luettelot Isojoki 8.4.1736.
Kesä- ja syyskäräjät Lappväärtti 11.9.1725 (ss39: 598–602, KA).
Talvikäräjät Lappväärtti 27.1.1722 (ss36: 72–78, KA).
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olivat parempia vastustajia kuin maallisen esivallan viranomaiset. Useimmiten talonpoikien toimenpiteet tavoittivat sen osan papistosta, joka oli Venäjän vallan aikana hoitanut veronkantomiehen tehtäviä. Oikeudessa kuitenkin enimmät vapautettiin, koska katsottiin, että papit eivät asemaansa voineet valita. Niinpä Padasjoen
kappalainen Gustaf Arenius ja Kuhmoisissa säätyveljensä selvisivät talonpoikien
esittämiltä velka- ja korvausvaatimuksilta sekä rangaistuksilta, kun tuomari ja lautakunta yhdessä myönsivät pappien olleen venäläisen esivallan pakottamina hankalassa asemassa.369
Tällainen menettely oli luonnollinen jatko maallisen esivallan toimenpiteille.
Ensinnäkin Venäjän vallan aikana papin tehtäviä hoitaneille tosin myönnettiin
muodollisesti armahdus – olivathan monet syyllistyneet valtiopetokseen työskennellessään vihollisen kanssa. Armahdus ei ulottunut tätä pidemmälle muussa mielessä kuin siinä, ettei miehiä tuomittu kuolemaan tai muihin raskaisiin rangaistuksiin. Ryssänpapit eivät näet saaneet Ruotsin kruunulta kunnollisia virkoja ja niinpä
rahvaanvalituksissa mainittiin siitä, että heidän arvostamansa miehet joutuivat
rauhan aikana heitteille. Sitä vastoin parhaimmat virat näyttivät luisuvan pahimpien konnien käsiin.370 Toisekseen maallinen esivalta yritti estää pappeja kohtaan
tunnetun kaunan paisumisen vihaksi ja kapinoinniksi. Rahvaan ja pappien välejä
hiertäneet riidat pyrittiin sovittelemaan.371 Koska toimenpiteet eivät vaikuttaneet
kaikista riittäviltä, venäläisen esivallan toimeksiantojen toteuttajina ryvettyneet papit koettivat ratkaista kiusallisen pulmansa samalla tavalla kuin maallisen esivallan
viranomaiset. Rauhan palattua moni pappi yritti karistaa vainolaispölyt päältään ja
anoi päästä nopeasti toiseen seurakuntaan.372
Karkussa oli yleinen käsitys, että sikäläinen pappi oli ollut ”pahempi kuin ryssät”. Karkun ja lähiseurakunnan papit puolustautuivat yhteen ääneen ja selittivät,
että he olivat joutuneet kantomiehiksi vasten tahtoaan. Selitykset saattoivat tehota
käräjien tuomareihin ja muihin asiantuntemattomiin maallisen esivallan korkeampiin viranomaisiin sekä tuomiokapituliin, mutta rahvaaseen puolustuspuheenvuorot eivät uponneet. He vastasivat, että papit olivat rikkoneet koko ajan venäläisen
esivallan antamia kotirauhan taanneita julistuksia.373 Karkussa seurakuntalaiset valittivat papistaan yleisellä tasolla, mutta hankalampi oli tilanne Urjalassa, missä

369 Talvikäräjät Padasjoki ja Kuhmoinen 20.–21.1.1724 (ee14: 174, KA). Pulkkila 1947, s. 516.
370 Esaias Rimahl, Johan Rein, Petter Oxe, Barthold Vhaël, Henrik Hiden, Mathias Reinius, Johan
Birling, Joosef Stenbäck ja Nicolaus Prochman maaherra von Essenille, Vaasa 22.9.1721 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); Koskull 1952, s. 250–251.
371 Talvikäräjät Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 319–320). Esimerkiksi Kalajoella muuan talokas oli
hermostunut, kun Petrus Calamnius oli lyönyt häntä hävyttömyyden vuoksi. Mies meni
valittamaan katalasta kohtalostaan maaherralle, joka siirsi asian käräjien käsiteltäväksi, ja käräjillä
osapuolet hieroivat molempia tyydyttäneen sovinnon.
372 Tällainen oli Kemiöön ja Sauvoon venäläisten papiksi asettama Erik Cajanus, joka tosin tohti
myöhemmin perätä poikansa välityksellä kemiöläisiltä Venäjän vallan ajan maksamatta jääneitä
papinosia. Turun tuomiokapituli kuninkaalle koskien tsaarin Sauvon kirkkoherraksi asettamaa
Erik Cajanusta, 1721 (Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Turku 4, RA). Syyskäräjät
Kemiö 6.–12.11.1722 (cc40: 263, KA).
373 Talvikäräjät Karkku ja Mouhijärvi 29.1.–1.2.1723 (nn32: 17–19, KA). Kyseessä oli nähtävästi joko
sairaalloista kirkkoherraisäänsä avustanut pastori Johan Enckell tai venäläisten kappalaiseksi
määräämä Jacob Leistenius, tuskin kirkkoherra Johan Enckell tai ikäloppu pitäjänapulainen
Thomas Kriander.
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Välkkilän Erkki Kallenpoika oli perheineen ja palkollisineen joutunut kärsimään
rykmentinpastori Israel Walleniuksen mielivallasta. Pappi oli pelastanut oman
nahkansa ilmiantamalla täysin totuuden vastaisesti Erkki Kallenpojan sissinä. Siksi
välkkiläläisiä oli piesty ja kidutettu, kunnes he olivat vapauttaneet itsensä lahjuksilla. Sissejä välkkiläläiset eivät olleet, mutta olivat sen sijaan uskaltaneet asettua
pappia vastaan. Kun rauha oli koittanut sekä laki ja järjestys palanneet, Wallenius
menetti suojatun asemansa ja Erkki suunnisti maaherra Stierncrantzin luokse valituksineen. Maaherra päätti välittömästi, että asia oli perin pohjin tutkittava. Vierähti kuitenkin lähes kaksi vuotta ennen kuin tapausta käsiteltiin käräjillä. Siellä
Erkki vaati korvauksia Walleniukselta omaisuudesta, jolla hän oli lahjonut venäläisiä päästääkseen väkensä piinasta. Wallenius tietysti vetosi siihen, mihin Venäjän
vallan aikaiset viranomaiset yleensä. Hänet oli monen muun tavoin pakotettu kuuliaisuuteen venäläisiä kohtaan, ja hän myös yritti väistään vastuunsa esittelemällä
oikeudessa useita todistuksia Golitsynin käskyläisenä kantamistaan veroista. Ne eivät kuitenkaan Walleniusta pelastaneet, vaan hänet tuomittiin korvauksiin.374
Armahduksista huolimatta veronkantotehtävästä muistettiin valittaa myös tutkijakunnille. Ilomantsilaiset talonpojat Lauri Airaksinen, Tero Huttunen, Pietari
Laakkonen, Heikki Kokkonen ja Antti Sinkko kertoivat kirkkoherra Anders Norrgrenin verotelleen heitä venäläisten hyväksi ja ankarasti. Valituksen tulos vastasi
käräjille jätettyjen syytteiden tuloksia; Norrgren havaittiin syyttömäksi.375 Hollolan ja Tennilän edusmiehet valittivat rovasti Benjamin Krookista komissiolle. Saatuaan valituskirjelmän komissiolta Krook ilmestyi käräjille ja esiintyi siellä niin vihaisena, että käräjille saapuneet seurakuntalaiset joutuivat selittämään nöyrinä,
että komission kuultavina olleet talonpojat puhuivat rehellisesti papinveroista haluamatta millään tavoin ryhtyä rettelöimään papiston kanssa.376
Tyypillisimmät kaunan aiheet eivät niinkään liittyneet papinviranhoitoon kuin
siihen, että papit olivat olleet vouteja ja veronkantomiehiä. Kuten tavallisia vouteja
ja verokirjureita pappejakin syytettiin pääasiassa omien taloudellisten etujen ajamisista ja kohtuuttomista ulosotoista;377 syytteissä ja kaunassa väkivalta näytteli
sen sijaan vähäisempää osaa. Mikäli sellaiseen viitattiin, viitattiin samalla siihen tosiasiaan, että papit olivat syyllistyneet väkivaltaan yhdessä nimismiesten tai starostien kanssa.
Renkolaiset jättivät entisestä Venäjän vallan ajan kappalaisesta valituskirjelmän
tuomiokapitulille. Siinä renkolaiset valittivat Christiernus Orreniuksen Venäjän
vallan aikana aiheuttamista monenmoisista vastoinkäymisistä. Orreniusta epäiltiin
muun muassa siitä, ettei hän ollut tilittänyt kaikkia venäläisille vuonna 1715 keräämiään veroja vaan piti niistä osan itsellään. Lisäksi tuomikapitulille kerrottiin, että
kappalainen oli ajanut erään veronmaksuun kyvyttömän naisen talostaan ja että
Orrenius oli viihtynyt paremmin olutkannun ääressä kuin saarnastuolissa eikä ollut huolehtinut lasten kastamisistakaan. Tuomiokapitulista kirjelmä toimitettiin
hyviä tapoja noudattaen asianosaiselle, ja saatuaan asiakirjan käsiinsä Orrenius il-
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mestyi vuoden 1723 syyskäräjille raivoissaan ja vastasi rahvaalle: pitäjäläiset olivat
hänen mukaansa uppiniskaisia kristinopin harrastuksessaan, toisin sanoen he eivät
noudattaneet kuuliaisesti yhteiskuntajärjestyksen säädynmukaisia velvoitteita ja olleet nöyriä kaitsijansa edessä.378
Samalla tavalla riiteli seurakuntalaistensa kanssa Orreniuksen lähin kollega
Hausjärven kappalainen Johan Asp, jota ei kuitenkaan pantu viralta. Aspia kohtaan
talonpoikainen kauna oli syvässä, koska Asp oli hoitanut venäläisten veronkantomiehen virkaa vuonna 1715. Useampia vanhoja riitoja ratkottiin 1720-luvun käräjillä, mutta rauhan aika oli luonut myös uusia riidanaiheita. Erityisesti pitäjäläisten
ja kappalaisen välejä hiersivät talojen ja pappilan rajojen epäselvyys. Kappalaisen
mukaan talonpojat kylvivät ja korjasivat satoa hänen mailtaan, ja talonpoikien
mielestä pappi syyllistyi samaan: kärkevin talonpojista muistikin haukkua pappia
tämän takia varkaaksi.379 Ryöväriksi haukkui kappalaistaan Tuuloksessa talollinen
Jussi Ristonpoika. Hän suuttui Anders Cojanderille, koska tämä ei suostunut hyvittämään hevosia, jotka oli ottanut Jussin tallista keväällä 1714 salaa isännän itsensä ollessa matkoilla. Hevoset oli tosin toimitettu sotaveroina majuri Timanjovin
kasakoille, mutta korvaus niistä olisi silti pitänyt suorittaa. Käräjillä Cojander koetti selvitä maksuilta selittäen joutuneensa verojen takia arestiin, mutta tuo väite paljastettiin silkaksi valheeksi. Niinpä Cojander määrättiin yksin maksumieheksi ja
korvaamaan menetettyjen hevosten arvo Jussille.380
Karjalohjan kirkkoherra Joseph Melartopaeuksen asema oli vielä tukalampi, sillä häntä epäiltiin kuolemantuottamuksesta yhdessä ryssännimismies Anders Hahlin
kanssa. Koska Melartopaeus tiesi syyllistyneensä vakavaan rikokseen eikä ollut varma siitä, että oikeus hänet tutkinnan jälkeen vapauttaisi, hän viivytti tutkintaa pakoilemalla oikeutta. Maaherra Stierncrantzin määräyksestä hänet oli tammikuussa
1723 neljä viikkoa ennen käräjien alkua haastettu asianmukaisin menoin ja laillisen ajan puitteissa kihlakunnanoikeuden kuultavaksi. Saatuaan haasteen Melartopaeus ilmoitti kollegalleen, ettei haastetta ollut toimitettu riittävän aikaisin ja
häipyi maallisen esivallan saavuttamattomiin. Myöhemmin kirkkoherra tavoitettiin ja tuomittiinkin vuonna 1725 niin, että tuomio alistettiin hovioikeuden ratkaistavaksi. Kirkkoherra selvisi säikähdyksellä ja sai pitää virkansa kuolemaansa
saakka.381
Venäjän ajasta kummunneet talonpoikainen kauna ja viha paitsi vaikeuttivat
pappien viranhoitoa, estivät pappien etenemisen uralla. Tähän tosiasiaan törmäsi
Närpiön yli 60-vuotias kappalainen Carl Hoffreen, jota yleisesti pidettiin venäläisten kätyrinä.
Hänen asemaansa uhkaili syyskuussa 1723 talonpoikaisjohtaja Simon Nissuls.
Kappalainen oli pitänyt jumalanpalveluksen Pirttikylässä ja oli juuri ylimarkkulais-

378 Syyskäräjät Janakkala 4.–6.11.1723 (ee13: 326–331, KA).
379 Syyskäräjät Janakkala 4.–6.11.1723 (ee13: 333–335, 341–342, KA), talvikäräjät Janakkala, Vanaja ja
Renko 8.–10.3.1726 (ee18: 387, KA).
380 Talvikäräjät Hauho ja Tuulos 13.–15.1.1724, kesäkäräjät Hauho, Tuulos ja Luopioinen 18.–
21.5.1724 (ee14: 62–64, 606–607, KA).
381 Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 19.–23.2.1723 (ll31: 337–339, KA), syyskäräjät Pohja ja Karjalohja
6.–7.11.1723 (ll31: 1165, KA); Haudattujen luettelot Karjalohja 1729.
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ten pyynnöstä siirtynyt jälkimmäiseen kylään saarnaamaan. Syyskuussa pitäjää
kiertäessään pappi keräsi samalla saataviaan, ja mittaustilaisuudessa Nissuls teki
paimenestaan naurettavan. Kahden miehen välillä oli kitkaa siitä, että Simon oli ilmoittanut tukevansa kirkkoherranvaalissa Gabriel Areniusta ja oli ahkeroinut taivutellen kyläläisiä, jottei Carl Hoffreenista tulisi kirkkoherraa. Erityisen paljon Nissulsin halveksuva asennoituminen kismitti Hoffreenin vaimoa, Magdalena Holmiaa, joka oli itse kirkkoherran tytär ja joka nyt oli menettämässä kipeästi kaipaamansa kirkkoherran rouvan statuksen kaikkine verotuloineen.382
Kylänväki oli kerääntynyt kirkkoväärti Simon Babelsin luokse ja pappi rouvineen oli asettunut talon kamariin. Kamarissa Holmia oli kierosti viitannut siihen,
että rahvaanmiesten tulisi olla nöyriä ja alamaisia papilleen. Hän kertoi kamarissa
Nissulsin johdolla pistäytyneille miehille, että Kruunupyyssä olivat asiat toisin:
”Maineikkaita ovat nuo kruunupyyläiset, kun ovat vävylleni Gustaf Bogmanille
alttiita ja hyväntahtoisia. Mutta mitä tulee tämän pitäjän asioihin, tulisi rahvaan
tukea herra Carlia kirkkoherranvaalissa.” Puheella ei ollut vaikutusta ja vielä vähemmän sillä, että madame Holmia vaati kohteliaampaa ja kunnioittavampaa vastausta. Nissuls tokaisi, että herra Areniuksesta tulee kirkkoherra. Riidan jälkeen
miehet lähtivät pois – Nissuls papinrouvan potkun saattelemana, ja pian kappalainenkin meni varsinaiseen tupaan, missä Nissuls istui penkillä myssy päässään aikomattakaan nostaa sitä esivallan edustajan astuessa sisään.
Asettuessaan istumaan pöydän ääreen Hoffreen muistutti Nissulsia, että tämä
oli neljännen käskyn mukaisesti velvollinen kunnioittamaan sielunpaimentaan ja
kyseli samalla papinmaksuista. Veroista sukeutui riita, ja Hoffreen huomautti muille Simonin sopimattomasta käyttäytymisestä: ”Eikös hän vaan yritä opettajaansa
pilkata, asettaa naurunalaiseksi ja saada suuttumaan?” Siihen Nissuls vastasi: ”Juu,
niin teen, jotta paha saa palkkansa.” Silloin Hoffreen nousi, otti käteensä pöydältä
puntarin ja kysyi: ”Simon, tiedätkös, miten neljäs käsky kuuluu? Enkö saa kerätä
Jumalan ja esivallan minulle lupaamia maksuja pahastumatta?” Nissulskin nousi
ylös, tarttui pappia rinnuksista, tempaisi puntarin pois ja huusi useampaan kertaan: ”Lyö minua, mikäli olet kunnon pappismies!”
Meteli kuului kamariin, joten madame Holmia kiirehti tupaan ja ovensuusta
koetti saada Nissulsin aisoihin muistuttamalla, että ”jo ryssien aikana nousit
miestäni vastaan, painu kotiisi.” Silloin Nissuls hyökkäsi Holmian viereen ja kysyi,
”lyönkö.” Kun Holmia vastasi kysymykseen korvapuustilla, tarttui Nissuls tämän
käteen ja väänsi niin, että Holmia kellahti lattialle. Saman tien Nissuls repi kappalaisen rouvan päästä tämän arvokkaan naisen tunnusmerkit, myssyn, hatun ja
hiuspannan ja käski: ”Malta, malta. Kyllä minä sinulle maksan senkin narttu!”
Holmia pääsi jaloilleen ja kiiruhti ovelle, mistä hän kirkui: ”Enkö saisi auttaa veljeäni? Sinun levottomuutesi ja siveettömyytesi ja sen takia, että olet koko ajan
haukkunut minua ja miestäni, pidän sinua kelminä!” Sellainen kelmi Nissuls olikin, että taivutteli rahvaanmiehet taakseen, eikä Hoffreenista koskaan tullut kirkkoherraa.

382 Talvikäräjät Närpiö 13.1.1724 (ss38: 27–34, KA).
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Velat, rosvottu omaisuus, ränsistyneet pappilat
ja talonpoikainen vastarinta
Sangen kielteisesti suhtautui Isonkyrön rahvas paosta palanneen kappalaisen toivomukseen, että pitäjäläiset korvaisivat venäläisten viemän lehmän. Syyskuussa
1722 kappalainen Johan Heiskius esitti vaatimuksensa kihlakunnanoikeudessa ja
kertoi, että vuonna 1715 paon aikana olivat kyläläiset käyneet omin nokkinensa
kappalaisen pappilassa Ventälässä ja hakeneet navetasta lehmän ryssänveroksi. Esityksen kuultuaan Taipaleen Erkki Markunpoika nousi ylös ja selitti, että hän ja
monet muut kyseiseen ryssänmanttaaliin kuuluneet talonpojat menettivät saman
ja luultavasti monin verroin enemmänkin. Koska laki ja järjestys oli palautettu,
hengellisen esivallan etua ajettiin säädyllisessä järjestyksessä: maallinen esivalta
katsoi parhaaksi suosia hengellistä esivaltaa.383
Myötätuntoa hävityksestä kärsineelle talonpojalle ei maalliselta esivallalta ollut
liiennyt, mutta sitä enemmän Ruotsiin paenneet maallisen esivallan viranomaiset
tukivat paossa olleita pappeja. Ensimmäiseksi kruunu koetti kerätä varoja kartanoiden, kaupunkien, puustellien ja pappiloiden sekä kirkon rakennusten kohentamiseen ja myönteli näiden haltijoille auliisti pitkiä verovapausaikoja. Ruotsista palanneet papit saivat tarkastustilaisuuksissa käytännöllisesti katsoen aina ensimmäisen puheenvuoron ja useimmat aloittivat kertomuksensa muistuttamalla siitä, miten vaikeaa Ruotsissa oli ollut ja vielä kurjemmaksi elämä oli käynyt, kun vihdoin
kotiseurakuntaan palattuaan havaitsi, että pappilan omistukset olivat tärviöllä siinä missä pitäjän kirkkokin.384
Aivan kohtuuttomana pitivät liminkalaiset talvikäräjillä 1723 rovastin lesken
aloitteesta maaherra Essenin tekemään muistutusta. Lithoviuksen leski Margareta
Brenner vaati liminkalaisilta vuoden 1714 kymmenyksien rästejä, jotka olivat jääneet keräämättä vihollisen hyökättyä. Rahvas vastasi muistutukseen, että nykyisellään maksaminen oli aivan sietämätöntä, koska pitkällisen vihollisuuden seurauksena kaikki irtain omaisuus oli tärvelty ja koska talot olivat muutenkin veronmaksukyvyttömiä. von Esseniä tällainen puhe ei miellyttänyt, joten hän käski ottaa
asian uudestaan esille kahden kuukauden kuluttua pidetyillä ylimääräisillä käräjillä. Siellä köyhää tilaansa marissut ja talonpoikien sydämellisyyteen vedonnut
Brenner sai ajettua toiveensa läpi – tosin vain osittain. Rahvas näet lupasi auttaa
pappilan kunnostamisessa.385
Tavallisesti papit, pappien lesket ja pappien perilliset hankkivat oikeudessa hyvityksiä Venäjän vallan aikana menettämilleen omaisuuksille väittäen,386 että rah-

383 Kesä- ja syyskäräjät Isokyrö 18.9.1722 (ss36: 604–605, KA).
384 Esimerkiksi talvikäräjät Hattula ja Lehijärvi 11.1.1726 (Sääks2: 286, HMA).
385 Talvikäräjät Liminka 25.2.1723 (rr55: 1127–1128), ylimääräiset käräjät Liminka 24.4.1723 (rr55:
1673–1674, KA).
386 Syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 27.9.–2.10.1725 (ll34: 913–915, KA). Kahdenkymmenen vuoden
takainen ja oikeudessakin 1705 käsitelty tapaus kaiversi herra Jacob Randelinia edelleen vuosina
1724–1725 niin, että hän pieksi ensin rummunlyöjä Henrik Henrikssonin juhannuksena 1724 ja
sitten tammikuussa 1725 Henrikin vaimon, koska tämä ei vastannut kyllin kauniisti papin
tekemään kysymykseen.
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vas oli kajonnut heidän omaisuuteensa.387 Kirkkonummen papin leski haastoi oikeuteen 1722 edesmenneen aviomiehensä hallitseman Gästerbyn rusthollin väen,
kolme renkiä ja piian väittäen, että nämä olivat ensin syöneet rusthollin aitat tyhjiksi ja jättäneet sitten rusthollin oman onnensa nojaan. Yksi syytetyistä vapautettiin heti, kaksi tunnustivat syöneensä varastoja ja neljäs oli muuttanut muualle.388
Hauholla rovasti Mathias Martinus haastoi käräjiin 1723 vanhan rusthollarin Sipi
Rautajärven, koska tämä oli hukannut rovastin hänelle uskomat tavarat. Oikeudessa Rautajärvi selitti, että viholliset veivät rovastin tavarat, ja huomautti myös siitä,
ettei hän ottanut tavaroita vastaan. Pakomatkaa valmistellessaan Martinus lähetti
lukkarinsa ja renkinsä kantamaan tavaroitaan ilman lupaa Rautajärven riiheen.
Kun tämäkään ei tuntunut asiaan auttavan, rusthollari muistutti siitä, etteivät viholliset olleet pelkästään rosvonneet Hauholla vaan olivat myös murhanneet. Ettei
siinä juuri ehtinyt rovastin tavaroita suojelemaan, kun venäläiset iskivät Rautajärven ratsutilalle ja tappoivat hänen vaimonsakin, minkä naapurit vahvistivat. Tuo
seikka vaikutti oikeuden ratkaisuun ja jossain määrin Rautajärven eduksi.389
Vastaavasti Kuopiossa luutnantti Johan Hoffren haastoi käräjiin 1722 useita talollisia epäillessään, että nämä olivat rosvonneet Johanin isän, Kuopion kirkkoherran Pauli Mikkosen vartioitavaksi uskoman mittavan omaisuuden. Mikkoselle
kirkkoherra oli kuljetuttanut 30 tynnyriä ruista, kaksi tynnyriä ruisjauhoja, talia,
nahkoja, vuotia, 55 naudan ja 17 sian palvilihat, voita, kapakalaa, suolakalaa ja sikoja. Muutamat talolliset tunnustivatkin verottaneensa venäläisten jäljiltä aittoihin
jäänyttä viljaa ja jauhoja muutamien kappojen verran, mutta todistivat samalla,
että he olivat maksaneet myöhemmin kirkkoherralle ottamansa korkojen kanssa.
Talonpojat selvisivät korvauksitta, vaikka luutnantti epäili vahvasti, etteivät venäläiset lihoja ja voita ottaneet, koska he olivat aittoja tyhjentäneet paastoaikaan.390
Suurin osa pappien ja seurakuntalaisten välisistä riidoista koski tavalla tai toisella pappiloita. Ne olivat Venäjän vallan ajan jäljiltä yhtä surkeassa kunnossa kuin
talonpoikaistalot, monesti huonommassakin. Kun rauha oli solmittu, venäläisistä
päästy ja papit yrittivät asettua vanhaan asemaansa, he halusivat osoittaa mahtiaan
komeilla pappiloilla. Helpommin vaadittu kuin tehty,391 rahvas ei innostunut pap-

387 Esimerkiksi Puumalan kirkkoherra Gustaf Orraeus moitti rahvasta syyttä, että se oli rosvonnut
pappilan Venäjän vallan aikana. Talvikäräjät Puumala 22.–26.2.1725 (oo28: 152–154, KA).
Asikkalassa Venäjän vallan ajan komissaari Jonas Hirn ilmestyi vuonna 1724 vaatimaan appensa,
kirkkoherra Henrik Molleruksen paon alla 1713 rahvaalle jäätämiä omaisuuksia, muun muassa
eräälle mäntyharjulaisisännälle vartioitaviksi jätettyä kahdentoista tynnyrin viljaerää. Niitä Hirn
ei saanut, koska Tsekinin joukot ryöstivät kaiken helmikuussa 1714. Talvikäräjät Asikkala 30.–
31.1.1724 (ee14: 323–324, KA).
388 Talvikäräjät Kirkkonummi 15.–17.3.1722 (ll360: KA).
389 Kesäkäräjät Hauho 17.–18.5.1723 (ee13: 7, KA).
390 Talvikäräjät Kuopio 12.–15.2.1722 (oo25: 126–133, KA).
391 Mäntyharjun kirkkoherraksi 1719 nimitetty mutta vasta 1722 viranhoidon aloittanut kirkkoherra
Johan Gestrin oli laatinut ensitöikseen selostuksen seurakuntansa tilasta. Siinä hän kuvasi paitsi
kirkon ja pappilan kolhuja ja menetyksiä myös ja ennen kaikkea rahvaan kurjaa käyttäytymistä.
Hän epäili, että kirkon omaisuudesta osa oli joutunut rahvaan käsiin, ja todisteli, että pitäjässä
liikkui paljon roskaväkeä ja irtolaisia, jotka olivat pesiytyneet pitäjäntupaan, missä harjoitettiin
krouvinpitoa ja kaikkia mahdollisia hirvittäviä syntejä. Seurakuntalaisetkin olivat laiminlyöneet
kristinopintaidoissa harjaantumisen. Myöhemmin 1720-luvulla kirkkoherra riitaantui
mäntyharjulaisten kanssa pahoin, syyllistyi juoppouteen ja tappeluihin ja pidätettiin virastaan
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piloiden rakentamisista, jäi kokonaan pois rakennustyömailta, poistui työmailta
kesken kaiken ja ylipäätään esiintyi vastentahtoisena.392 Myös pappiloiden tuntumassa asuneiden talonpoikien asema kurjistui, kun papit laajensivat kysymättä
maitaan. Lohjalla kappalainen Erik Dahlman käski renkinsä siirtämään humalistonsa seipäitä Simo Kiisken maille. Näin rengit tekivät, mutta Kiiskipä kiskaisi seipäät pois. Kun kappalainen komensi renkinsä uudestaan asettamaan seipäitä, tuli
Kiiski paikalle ja esti työnteon väkivalloin.393
Lappeen isännät eivät pitäneet piispan vastikään kappalaisekseen nimittämästä
Jöran Nigraeuksesta etenkään, koska tämä vaati kovasanaisesti uppiniskaisia seurakuntalaisia pappilan rakentamistalkoisiin. Isäntien mitta täyttyi 9.9.1722, kun
Nigraeus saarnatessaan kehui olevansa piispan nimittämä pappi, muistutti asiasta
tiukasti, kirosi, haukkui talonpoikia kelmeiksi ja hunsvoteiksi sekä pyysi Jumalaa
lähettämään luokseen vastarintamiehet neuvonpitoon. Nigraeuksen päätettyä saarnansa, laskeuduttua saarnastuolista ja asetuttua penkkiinsä kiivaimmat miehet Yrjö Korpelainen ja Niilo Tani loikkasivat hänen viereensä ja tarttuivat pappiin aikoen pieksää. Kirkkoherra Johan Comelius ja kuudennusmies Pietari Soini kuitenkin ehtivät väliin, ohjasivat Nigraeuksen sakastiin ja telkesivät oven perässään. Rytäkässä Nigraeuksen viitta repeytyi ja Tani, Korpelainen ja muut niskoittelijat Simo
Ketonen, Pietari Sipari, Mikko Kokki, Tuomas Montonen, Pentti Anonen ja Lauritsalan Martti Martinpoika jäivät oven taakse huutamaan, että haluavat kappalaisekseen Clemet Forsanderin eivät tätä Nigraeusta. Oikeudessa asialle ei voinut
juuri mitään, koska enimmät isännistä asuivat Venäjän puolella ja sinne Korpelainenkin kuolemantuomion pelossa oli paennut.394
Tässä näkyi eräs aikakaudelle tunnusomainen piirre – nimittäin se, että papit
pitivät hallussaan puhevaltaa. Tuo valta oli vieläpä luonteeltaan sellaista, että se oli
yksinvaltaa. Lainkin mukaan papin saarnaa oli hiljaisina ja nöyrinä kuunneltava,
mikä antoi papeille oivallisen tilaisuuden ivata ja pilkkaamalla asetella vastaanpanijat mieleiseensä järjestykseen. Tilaisuutta papit kyllä käyttivät, ja sen myös talonpojat tiesivät. Kiskon kirkkoherra Christopher Roos saarnasi talvella 1725, että
”saatana on saanut kuulijani pauloihinsa.” Pitäjässä harjoitettiin noituutta ja siveettömyyttä sekä kiroiltiin. Myös papille suoritettavia töitä olivat jotkut laimin-

1730. (SKHS ptk. II, s. 162–164). Samoihin aikoihin ikääntyvä papisto vetosi testamenteissaan ja
eläkehaaveissaan monisanaisesti vihan ajan koettelemuksiin ja etenkin vihan ajan rappiotilan
korjaamisesta koituneisiin taloudellisiin menetyksiinsä. Mielestään kunnollista virkaa paitsi
jäänyt Christian Gisselkors kirjoitti muutama tunti ennen kuolemaansa, että ”vihollinen tuhosi
Limingan papiston. Minä jouduin korjaamaan vihollisen tuhoamat kirkot tässä pitäjässä vaivojani
ja kustannuksia säästämättä.” Sitten hän nosti syyttävän sormen niskuroivaa rahvasta vastaan ja
muistutti, että ”täkäläiset ovat niskuroineet ja ovat olleet muutoinkin vastentahtoisia.” Talvikäräjät
Liminka 17.–24.3.1729 (rr59: 939, 941, KA).
392 Esimerkiksi kesäkäräjät Liperi 18.5.1722 (gg28: 15–16, KA), syyskäräjät Pohja ja Karjalohja 5.–
8.11.1722 (ll30, KA), talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi 8.–13.3.1723 (rr55: 1591–1592, 1615–1617, KA),
kesäkäräjät Tenhola ja Kisko 1.–6.7.1723 (ll31: 877, KA), kesäkäräjät Sääminki 8.–9.7.1723 (oo26:
375–376, KA), talvikäräjät Luumäki, Valkeala ja Säkkijärvi 4.–7.2.1724 (ii33: 37, KA), talvikäräjät
Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 26.–28.2.1724 (Sääksmäki3: 34, HMA), syyskäräjät Pyhtää,
Lapinjärvi ja Kymi 26.–27.9.1722 (ii30: 127–128, KA), kesäkäräjät Valkeala 21.–26.5.1723,
kesäkäräjät Taipalsaari ja Lemi 12.–15.6.1723 (ii32: 79–80, 130–131, KA).
393 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 9.–13.1.1728 (ll37: 3–4, KA).
394 Talvikäräjät Lappee, Joutseno ja Säkkijärvi 11.–14.2.1723 (ii31: 66–67, KA).
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lyöneet. Niinpä Roos vaati kuulijoitaan parannukseen, sillä ”se, joka ei tee parannusta, joutuu kadotuksen tielle.” Kajalan Matti Simonpoika tulkitsi saarnan kohdistuvan suoraan itseensä, riitaa kun oli ollut papin nuotan vedosta. Vihapäissään
hän suhahti eräälle sotilaalle aikovansa hakata Roosin peruukin kirveellä ja polttavansa koko miehen. Sotilas otti uhkauksen tosissaan ja kiiruhti kertomaan siitä
Roosille. Käräjillä Matti kiisti itsepintaisesti moiset puheet, vaikka myönsi olevansa
edelleen kiukkuinen siitä, että Roos oli hänet saarnassaan kironnut. Sotilasta parempia todistajia ei ollut, ja kun sotilas tunnettiin siveettömäksi ja pahaa puhuvaksi miekkoseksi, hänet tuomittiin väärästä ilmiannosta. Tämä merkitsi myös sitä,
että Roos pääsi ikävästä ja kirkkoherran arvovaltaa syöneestä puheesta irti eikä
Kajalan Matinkaan tarvinnut pelätä henkensä puolesta.395
Usein pappeja närästi se, että seurakuntalaiset tosin ryhtyivät rakentamaan
tuhotun pappilan tilalle uutta mutta eivät suostuneet pystyttämään sellaista, jollaista pappi toivoi. Niinpä Pielisjärven rovasti Joakim Cleve valitti syyskäräjillä
1724, että uppiniskaiset seurakuntalaiset olivat rikkoneet keskinäisen sopimuksen
veistäessään hänelle vaatimattoman pappilan, jossa oli vain muutama huone kuuden tai kahdeksan kamarin sijasta.396 Urjalassa kirkkoherra Gabriel Paleenin seurakunnassa osa lampaista niskuroi. Seurakunnan itäosan kylien, Annulan, Kokin,
Välkkilän, Perhon ja Kokkilan väki oli lähtenyt kesken rakennustalkoiden kotiinsa
saatettuaan työn puolittain valmiiksi.397
Pappiloiden rakentamiskysymysten ratkaisemisessa oli pakko turvautua järeämpiin aseisiin, pelotteluun, uhkailuun ja maallisen esivallan päätöksiin, jotka sisälsivät monesti sanktioita, noudattelivat 1600-luvun menettelyjen mallia
ja antoivat myös työvelvolliselle rahvaalle mahdollisuuden kunnialliseen perääntymiseen. Karjaalla ruustinna Elisabet Norenia lähetti vävynsä, kersantti Israel Alftanin valittamaan käräjille pitäjäläisistä, jotka olivat vastahankaisia rakentamaan ja korjaamaan pappilaa. Käräjillä Alftan taivutteli maallisen esivallan määräämään rahvaan rangaistuksen uhalla rakennuksille. Käräjillä seurakuntalaiset esiintyivät nöyrinä, ilmaisivat halukkuutensa kunnostustöihin ja selittivät, että kelvoton kirkkoväärti oli vikapää laiminlyönteihin. Kirkkoväärti
erotettiin, nimismies Mikael Böök valittiin uudeksi kirkonisännäksi ja karjaalaiset aloittivat pappilan kunnostamisen ikkunoista, katosta ja kellarista.398
Kirkkonummelaiset olivat käräjillä yhtä auliita pappilan korjaamiseen kuin karjaalaiset, mutta olivat kuitenkin ehtineet valittaa kirkkoherra Dryseniuksen
kohtuuttomista vaatimuksista maaherralle. Valituksessaan pitäjäläiset muistuttivat siitä, että Drysenius oli vapaaehtoisesti muuttanut Venäjän vallan aikana
sotilasvirkataloon ja oli antanut pappilan rappeutua. Maaherralle väki esitti,
että kirkkoherra saisi sen takia itse kunnostaa pappilansa, mutta käräjillä oli
nöyrryttävä. Kirkkonummelaiset lupasivat korjata Dryseniuksen pappilan, kunhan tämä ensin laatisi kustannusarvion, mutta huomauttivat silti, etteivät he
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Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 9.–12.3.1725 (ll34: 426–428, KA).
Syyskäräjät Pielisjärvi 28.9.1724 (gg30: 68, KA).
Kesäkäräjät Urjala 6.–8.6.1724 (Sääksmäki3: 182, HMA).
Kesäkäräjät Karjaa 8.–12.6.1722 (ll30: 1002–1005, KA).
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mitenkään kyenneet pappilan korjaamiseen yhdellä kertaa. Kiistatta rahvaan
velvollisuudet olivat melkoisia, sillä kirkkoherran pappilan korjaamisen ohella
piti myös kohentaa kirkkoa vieläpä aikana, jolloin rakennuskustannukset olivat
korkeita. Kun vielä kappalainenkin vaati väkeä pappilaansa rakentamaan, rahvaan mitta alkoi täyttyä ja he valittivat kurjaa tilaansa käräjillä. Siitä ei juuri ollut apua, sillä maaherra velvoitti pitäjäläiset myös tähän työhön.399
Vetoaminen armeliaisuuteen tai kehottaminen huoneentaulun sääntöjen noudattamiseen ei johtanut helposti toivottuihin tuloksiin. Olikin niin, että talonpojista
tuli entistä haluttomampia suorittamaan papinmaksuja ja tekemään rakennustöitä,
kun he saivat verovapauksia. Pohjan kappalainen Henrik Colliander valitti tästä
käräjillä 1725, ja oikeus levitteli käsiään. Käräjillä voitiin ainoastaan kehottaa seurakuntalaisia maksamaan Collianderille veroja vapaaehtoisesti.400 Samaan seikkaan
kiinnitti huomiota myös Kemiön kirkkoherra Erik Fleege. Hänen mukaansa vapaavuositalonpojat osoittivat suurta haluttomuutta maksaa hänelle kuuluvia kirkontertiaaleja; hän vaati lisäksi, että seurakuntalaisten tulisi maksaa karjakymmenykset Ollina ja Laurina. Hän oli myös havainnut, että seurakuntalaiset olivat peräti vastahakoisia pappilan ja erityisesti karjasuojien rakentamisessa. Pahimpana
pukarina Fleege piti majuri Anders Lindbomia, joka puolestaan tiivisti, missä
Fleegen viranhoidossa oli perimmältään kyse. Hän kertoi käräjillä maallisen esivallan edustajille, että Dragsfjärdissä pitämässään saarnassa Fleege oli uhannut viedä
seurakuntalaisensa käräjiin taloudellisten laiminlyöntien vuoksi.401

Papit veronylkyreinä
Suuri osa papeista oli virka- taikka leipäpappeja, jotka talonpoikaisväki mielsi lähinnä veronylkyreiksi. Normaaliolosuhteissa papinverojen nauttiminen ja pappilan
aittojen täyttäminen tuskin näyttäytyivät niin ikävinä tai herättivät niin suurta
vastustusta kuin aikana, jolloin rahvaalla oli perin vähän luovutettavaa. Silloin
pappien antama hengellinen anti ei vastannut sitä, mitä he vaativat rahvaalta maallisena hyvänä.402 Sitä paitsi esivaltojen ja rahvaan tulkinnat keskinäisestä sanailusta
saivat kovin erilaisen merkityksen, ja verojen, maksujen ja töiden laiminlyömistä
pidettiin suoranaisena pappissäädyn kunnianloukkauksena. Paimiossa säätyläisrouva Beck tulkitsi erään vaimoihmisen toteamuksen juuri näin. Kun vaimo ilmoitti totuudenmukaisesti, ettei hän kyennyt sillä hetkellä maksamaan kaikkia rästejä professori Johannes Haartmanille, joka nautti varsinaisen virkapalkkansa lisänä seurakunnan kirkkoherran veroja, rouva Beckin mielestä nainen oli oikeastaan

399 Kesäkäräjät Kirkkonummi 22.–23.6.1722, syyskäräjät Kirkkonummi 15.–18.10.1722 (ll30: 1180–
1181, KA).
400 Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 2.–6.3.1725 (ll34: 394, KA).
401 Syyskäräjät Kemiö 22.–26.10.1724 (cc42: 504, KA).
402 Esimerkiksi Laukaan seurakunnasta Venäjän vallan aikana huolehtinut Johannes Sinius muistutti
siitä, että hän ei ollut saanut nälkiintyneeltä rahvaalta kappakaan papinmaksuja, vaikka oli
tunnollisesti pitänyt jumalanpalvelukset, hoitanut muut tehtävät ja kärsinyt kidutuksista ja
kiusoista. Piispan- ja rovastintarkastukset, Laukaa (Laukaan seurakunnan arkisto, JyMA).
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sanonut, ettei kunnioita pappissäätyä. Rouvan mielessä lausuma ”minulla ei ole
kyllin rahaa papille” muuntui lausumaksi ”en kunnioita papistoa”.403
Savitaipaleen kirkkoherra Henrik Langelius hallitsi 1722 myös Suomenniemen
kappeliseurakuntaa ja vouti Petter Mörckin vastikään veronkantokirjuriksi nimittämän Carl Merlinin mielestä teki sikäläisistä talonpojista uppiniskaisia ja epäkuuliaisia kruununviranomaisia kohtaan, kun Langelius halusi olla samanaikaisesti
vouti, veronkantokirjuri, nimismies, siltavouti, selvitysmies ja pappi. Hän kirjoitti
asiasta maaherralle vaatien, ettei Langelius saisi puuttua kruunun asioihin. Sensisältöisen kirjeen Langelius maaherralta sai, mutta sekös asiaa auttoi. Langelius raivosi niin, että oikeuden piti ryhtyä hieromaan sovintoa. Ensin Langelius ei ollut
halukas minkäänlaiseen sovintoon, vaan julisti, että ”Merlin oli ollut Venäjällä ja
jouti sinne pikimmiten palaamaankin.” Langelius katsoi olevansa kunnian mies,
mutta piti sen sijaan Merliniä kelvottomana ja rähjäsi vielä, että ”en pidä veronkantokirjuria kunnian miehenä vaan kelminä, kunnes hän kykenee todistamaan,
että olen työskennellyt nimismiehen apulaisen virassa.” Käräjien aikana hierottiin
sovinto, mutta pian riita leimahti uudestaan, kun Langelius ei malttanut pysyä lestissään.404
Osuvammin ristiriidan luonteen paljasti loppuvuodesta 1724 Turun läänin Lapissa talonpoika Erkki Matinpoika, joka kohtalotovereidensa tavoin oli äärimmäisen kyllästynyt ruotsalaisen esivallan toimiin ja rauhanajan yhteiskuntajärjestykseen pakottamiseen. Hän kohdisti vihansa lähimpään sopivaan kohteeseen eli kirkkoherra Thomas Betulinukseen, joka kuului niihin luopioihin, jotka olivat uskollisina alamaisina paenneet Pohjanmaalta Tukholmaan ja jotka koettivat vielä vedota
köyhyyteensä saadakseen pappilan talouden kukoistamaan.405 Mutta kun jostain
piti rahat nyhtää, lähimpänä olivat täkäläiset talonpojat, jotka sitten maksumiehiksi joutuivatkin.406 Tällaisten olosuhteiden vallitessa talonpoika ei enää vierastamaansa esivaltaa totellut. Niinpä Erkki Matinpoikakin oli jättänyt kirkonmenot ja
ripillä käynnin vuosikausiksi väliin.407
Kirkkoherra Thomas Betulinuksen käskyläisenä – tarkoituksena oli, että lukkari
olisi maanitellut Erkin papin puheille – olleen lukkarin Erkki ajoi tiehensä, ja siksi
kirkkoherra katsoi parhaaksi mennä yhdessä kahden miehen kanssa tapaamaan
Erkkiä tämän kotitaloon. Erkki vastasi papin tervehdykseen ja voinnin kyselyyn
suorasukaisesti: ”Miten nyt voidaan, pyöveli tulee Turusta ja hakkaa pään pois.
Näin nykyään tapahtuu. Paremmin oli Venäjän vallan aikana.” Kirkkoherran nuhtelu ei auttanut ja vielä vähemmän huomautus siitä, että olisi päinvastoin ylistettävä vihollisesta maan vapauttanutta sekä rauhan ja kristillisen esivallan palauttanutta Jumalaa. Tuohon Erkki totesi, että ”kiittäköön se, jolle on siitä hyötyä. Venäjän vallan aikana ei rasitettu näin ankarasti veroilla kuin nykyään. Silloin sai antaa,

403 Kesäkäräjät Paimio 7.–8.5.1723 (cc41: 551, KA).
404 Kesäkäräjät Savitaipale, Mäntyharju ja Suomenniemi 6.–10.6.1723, syyskäräjät Savitaipale,
Mäntyharju ja Suomenniemi 30.9.–2.10.1723 (ii32: 112–117, 392–405, KA).
405 Esimerkiksi talvikäräjät Eurajoki, Lappi, Luvia, Hinnerjoki ja Rauma 19.–22.1.1725 (mm54: 45–
46, KA).
406 Esimerkiksi Raahen kaupungin ja kirkon kunnostamista varten kerättiin valtakunnallinen kolehti.
Katso Stenbäck, Raahesta ja Saloisista, s. 55.
407 Juva 1947, s. 36.

426

Levoton rauha Ruotsin vallassa

mitä halusi, ja pääsi sillä. Mutta toisin on nykyisin, kun riistetään ihmiset putipuhtaiksi.” Vihaan itsensä lietsonut Matti jatkoi vielä hurjemmin, kun kirkkoherra
kysyi, miksi mies ei ollut käynyt ehtoollisella. Hän huusi, että ”piru on tullut minua ripittämään. Mene saatanaa ripittämään äläkä minua!” Venäjän vallan ajan eli
miehityskauden paremmuudesta tuskin on kyse, vaan ennemmin asennoitumisella
oli syvät psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuutensa.408
Näihin aikoihin myös karjaalainen neljännen käskyn rikkomisesta kertaalleen
kuolemaan tuomittu Finbackan Gösta Matsson osoitti mieltään sielunpaimenelleen välttämällä tietoisesti seurakunnallisia velvoitteita – ja riitakin oli hyvin samankaltainen kuin Erkki Matinpojan ja Betulinuksen välinen. Ennen kuin Gösta
oli saanut hallintaansa Finbackassa sijaitsevan talon, hän oli ollut kirkkoherra Gabriel Cronoviuksen torpparina. Noilta ajoilta johti juurensa papin ja talonpojan välinen kiista, joka oli pääosin taloudellinen ja joka purkautui sunnuntaina 18. joulukuuta 1726 kapteeniluutnantti Gustaf Branderin kyläillessä pappilassa.
Gösta piipahti pappilassa tuona sunnuntaina ja sai heti kimppuunsa Cronoviuksen. Tämä vaati Göstalta lehmiä, lampaita ja sikoja, joita piti ominaan. Maksukin niistä olisi riittänyt. Gösta kysyi nöyristellen, ”paljonko se tekee.” Cronovius
vaati kaikkea, ”sen mitä sinulla on.” Siihen Gösta tokaisi lyhyesti, ettei aikonut
maksaa mitään, ja kääntyi lähteäkseen. Kiukustunut kirkkoherra puolestaan tiedusteli, että ”etkö tosiaan aio maksaa. Silloin joudut käräjiin.” Gösta kääntyi takaisin, asteli kirkkoherran silmien eteen ja kirkkoherran työntäessä häntä pois julmisteli, että ”minä tarkoitin ei! Olette enemmän velkaa minulle kuin minä Teille.
Lyö minua.” Kirkkoherra hämmästyi: ”käyttäydy siivosti. Mitäs tämä on?” Siihen
Gösta vastasi, että ”maksa minulle ensin härästä, joka minulta vietiin.” Kirkkoherra
raivosi, että ”sinä olet kelmi siihen saakka, kun osoitat, etten ole härästä maksanut.”
Kirkkoherran rouva Sigrid saapui paikalle, kuuli mieheltään lyhyen selostuksen,
mistä meteli johtui, ja puuttui keskusteluun. Hän torui Göstaa: ”Ajattele! Älä ole
noin uhmakas sielunpaimenellesi, joka yrittää pelastaa sinut helvetistä taivaan valtakuntaan. Eikö se riittäisi, Gösta, että antaisit kirkkoherralle edes jotain ja antaisit
samalla hänelle hyvän sanan (so. lupauksen maksamisesta). Sinä tiedät, että pyöveli
vielä vääntää niskasi nurin.” Kirkkoherra tarttui vielä Göstan kaulahuiviin ja huusi,
että ”kaikki puutkin Finbackan ja pappilan välillä todistavat sinua vastaan. Sinun
omaatuntoasi taitaa painaa”, ja ajoi Göstan tiehensä. Käräjiin asia vietiin, ja siellä
pappilan palvelusväki todisti, mitä oli nähnyt ja kuullut. Gösta oli käyttäytynyt hävyttömästi, mutta toisaalta kirkkoherra oli kajonnut Göstaan. Näin tuomio odotti
myös Cronoviusta, mutta pelastajaksi saapui kapteeniluutnantti Brander, jonka
kertomus suuntautui ainoastaan Göstaa vastaan. Upseerin todistus painoi enemmän kuin palkollisten todistukset, joten Cronovius vapautettiin ja Gösta Matsson
tuomittiin ruoskittavaksi.409
Betulinuksen ja Cronoviuksen veroinen oli Iitin rovasti Arvid Paulinus, joka tosin oli pysynyt Suomessa koko Venäjän vallan ajan. Kun hämäläiset ja savolaiset
leipäpapit tyytyivät – tosin kansan karsastaessa – kahteen verokiertueeseen, Pauli-

408 Juva 1947, s. 36–38.
409 Talvikäräjät Karjaa 6.–9.2.1727, kesäkäräjät Karjaa 1.–3.6.1727 (ll36: 113–117, 120, 484–486, KA).
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nus oli kaksinkertainen veronylkyri. Yleensä savolaisten talonpoikien mukaan papit kiersivät pitäjän mukanaan seurue, joka koostui useista hevosista kärryineen tai
rekineen, rengeistä, suntiosta tai lukkarista ja pelottavista koirista. Ensin talonpoikien oli syötettävä papin väki ylenpalttisesti, ja sitten kun näiden vatsoihin ei enää
enempää mahtunut, he heittivät tähteet koirilleen välittämättä talonpoikien äärimmäisestä köyhyydestä ja pikkulasten nälästä. Samalla kerralla papit tapasivat ryypätä itsensä lähes tiedottomaan humalaan. Tällaisia pappeja talonpoikien piti sietää ja ravita kahdesti vuodessa lukuun ottamatta Iittiä, missä Paulinuksen seurue
ilmestyi vastukseksi neljästi vuodessa.410
Rauhan palattua hän eli oikeastaan kuin keskiaikainen ruhtinas, joka kiersi seurueineen läänitystään talosta taloon verotellen ja talonpoikien aikaansaannoksista
nauttien. Hänestä seurakuntalaiset kävivät valittamassa maaherralle, koska hän keräsi määräämättömästi veroja, kulki pitkin pitäjää perheensä kanssa syksyllä pitäen
lautamies Simo Erkinpoikaa ulosottomiehenään, vaati joulun aikoihin jouluverokseen paisteja, leipää, kauraa, herneitä, humalaa, hamppua, tervaa ja suolaa, kiersi
kevään kuluessa pitäjän kolmesti katekismuskuulusteluja pidellen ja rehuveroja
kooten, kesällä voita taloista nylkien, viinaa ja olutta hamstraten, talollisten poikia
omiin töihinsä vaatien ja kaikkea muuta sielunpaimenelle sopimatonta pyydellen.
Paulinuksen taipumus maalliseen elämään heijastui toisellakin tavalla. Haapalahden emäntä Marketta Mikontytär julisti eräänä sunnuntaina unestaan, jonka hän
selitti nähneensä saavutettuaan jonkinlaisen humalan kaltaisen olotilan eli hurmoksen. Unessa joukko miehiä ja naisia ympäröivät jumalista valtaistuinta, jolla
itse Jeesus istui. Ja valon keskellä paistattelivat myös Paulinus ja hänen apulaisensa
lautamies Simo Erkinpoika papinveroineen. Marketan kokema kipu oli tuon väen
mukaan Jumalan rangaistus, ja pahempaa oli odotettavissa. Syntinen kansa joutuisi
vielä syömään pettua ja muuta luonnotonta ruokaa ja sitä koeteltaisiin monenlaisin rangaistuksin, mikäli se ei parantaisi tapojaan. Hurmosta paremmin kyse oli
verhotusta ja herrojen auktoriteettia halventaneesta karnevaalipuheesta.411
Tutkijakuntien kuulemistilaisuuksissa keskustelu ohjautui useasti pappeihin –
se lienee ollut tarkoituksenakin. Uudellamaalla Tammisaaren kokouksessa 1725 talonpojat hyökkäsivät erityisesti Vihdin kirkkoherra Henrik Malmia, Vihdin kappalainen Georg Agricolaa sekä Lohjan rovasti Gregorius Arctopolitanusta vastaan.
Viimeksi mainitusta pitäjäläiset – lähinnä Karnaisten rusthollari Kaarle Heikinpoika Sedolan suulla – valittivat jopa piispa Herman Witten piispantarkastuksessa.
Sanomatta oli selvää, että papit yrittivät lakaista auktoriteetilleen ja kukkarolleen
käyvät riidat tieltään. Arctopolitanus valitsi taktiikakseen hyökkäyksen, kun taas
Agricola ja Malm turvautuivat myötäilyyn.
Arctopolitanuksen mukaan Sedola oli ajattelematon typerys valittaessaan hänestä, että hoiti virkaansa kuin viskaali, ja vielä julkeampi oli lautamies Mikko Jaakonpoika Vivola, joka oli moittinut häntä kuninkaallisen majesteetin komissiolle
väärin perustein kerätyistä kymmenyksistä ja joka ei edes tiennyt, että Arctopolitanus oli kirkkoherra, vaikka Arctopolitanus oli istunut virassa neljän vuoden

410 Suolahti 1919, s. 147.
411 Syyskäräjät Nastola ja Iitti 8.–12.11.1725 (ee16: 157–168, KA).
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ajan. Kirkkoherran mielestä Vivolan Mikko oli rikkonut lautamiehen ja edusmiehen valansa.
Hyökkäävä taktiikka edellytti sitä, että vastapuoli haastettiin käräjiin. Siksi tapa
oli haavoittuva: haastettukin sai puheenvuoron. Oikeudessa Mikko selitti, että
Arctopolitanus oli väittänyt komissiolle, että lohjalaiset olivat rikkaita. Sen tähden
rahvaan oli tartuttava kynään ja laadittava kirjelmä, josta pitäjäläisten todellinen
köyhyys kävi ilmi. Mikko Jaakonpoika myönsi, että kirjelmän sanamuodot saattoivat olla äkkinäisiä, mutta julisti samalla, ettei tarkoituksena suinkaan ollut moittia
kirkkoherraa. Mitä tuli kysymykseen Arctopolitanuksen yhteiskunnallisesta asemasta, Mikko jatkoi, että Arctopolitanuksen olisi vanhan tavan mukaisesti pitänyt
kuuluttaa saarnastuolistaan tulleensa nimitetyksi peräti kirkkoherraksi. Sitä pappi
ei ollut tehnyt, joten hän ja muut pitäjän miehet olettivat kirkkoherran eli rovastin
vakanssin olevan edelleen vapaana. Tälläkään lautamies ei pyrkinyt vähättelemään
rovastia ja rovastin kunniaa.
Oman puheenvuoronsa rovasti aloitti taktiikalleen uskollisesti hyökkäämällä
lautamiestä vastaan, että ”Mikko puhuu tässä asiassa suurinta palturia.” Hän ei
koskaan ollut väittänyt komissiolle lohjalaisten olevan rikkaita tai vauraita. Päinvastoin hän oli selittänyt, että he olivat varattomia ja että köyhimpiä oli autettava
verohelpotuksin. Taloudelliset huojennukset eivät tietenkään koskeneet rovastin
osia, ja näitä Arctopolitanuksen mukaan oli maksettu miten sattui ja aina väärin.
Puheenvuoronsa hän lopetti profeetallisesti: ”Jumala rankaisee maata kadolla, koska pitäjäläiset pettävät häntä kymmenyksien suorittamisessa eivätkä häntä rovastikseen tunnusta.” Asian käsittely siirrettiin ylimääräisten käräjien tutkittavaksi.
Käräjillä oli paljon muitakin asioita odottamassa käsittelyä – ja juuri rovastin jättämiä haasteita – ja toisaalta ylimääräisille käräjille nimitettiin lautakunta vieraspaikkakuntalaisista, jotka eivät olleet Lohjan seurakunnan asioissa jäävejä.412
Seuraavaksi Arctopolitanus hyökkäsi koko Nummen Järvenpään kylän väkeä
vastaan, koska sikäläiset olivat kiirehtineet syyskuun lopulla syys-Mattia edeltävänä
sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen kirkkoveneisiinsä ja soutivat pois ennen
kuin rovasti ehti kyytiin. Temppua hän piti selvänä jatkona rahvaanmiesten uppiniskaiselle esiintymiselle ja rovastin arvovallan halventamisena semminkin, kun
rovasti oli kuuluttanut jumalanpalveluksen lopulla aikovansa saarnata varsinaisena
syys-Mattina Nummen kirkossa. Kaiken huippuna oli se, että Nummen väki oli
jättäytynyt pois jumalanpalveluksesta ja laiminlyönyt siten mahdollisuuden kuulla
Jumalan sanaa.
Erkki Jussinpoika Jussisaari vastasi kyläläisten puolesta. Oli aivan totta, että
matinpäivän jumalanpalveluksesta oli kuulutettu, mutta silti olisi pitänyt lähettää
lukkari ilmoittamaan, että rovastia oli odotettava. Näin ei Jussisaaren mukaan tapahtunut, joten ajateltiin, että rovasti aikoi kulkea omaa tietään. Kesken puheenvuoron Arctopolitanus jyrähti, että lukkari oli kyllä käynyt asiasta sanomassa. Siitä
Jussisaari ei tiennyt, koska kulki omalla veneellään, mutta sitä vastoin häntä ihmetytti, miksi Arctopolitanus oli samalla kuuluttanut menevänsä Mattina kastamaan
lasta Leppäkorpeen, jonne Järvenpäästä oli melkoinen taival. Hän epäili, että tok-

412 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 24.–27.5.1726 (ll35: 274–276, KA).
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kopa rovasti olisi lähtenyt ylipäätään niin pitkälle reissulle, ellei hän olisi samalla
aikonut kerätä verojaan. Jussisaaren mukaan järvenpääläisille olisi hyvin riittänyt
oman kappalaisen pitämä saarna. Arctopolitanus käsitti valinneensa väärän taktiikan. Hän myönsi, että kappalaisen saarna olisi riittänyt ja että hän tuli seurakuntansa pohjoisnurkkaan veroja keräämään. Mutta Arctopolitanus huomautti myös,
ettei häntä sopinut syyttää siitä, että hän samanaikaisesti saarnaa ja kerää saataviaan.413
Vihdin papit saivat niin ikään vastaansa talonpoikaisrintaman, joka oli tiiviimpi
kuin lohjalaisten muodostama. Siitä erottui Pahajärven (Pyhäjärvi eli Karkkila)
väki, muiden muassa Jaakko Suutari, Heikki Antila, Jaakko Takkula, Vartoilan Antti Matinpoika, Ahmoon Lauri Juhonpoika ja Juho Tölli laativat kirjelmän, jossa
moitittiin rovasti Malmia. Häntä syytettiin veroista ja holtittomasta jumalanpalvelusten järjestämisestä ja erityisesti siitä, että rahvas ja papit olivat sopineet rauhan
tultua, jotta papinverojen perusteet pysyisivät samoina, joita ne olivat olleet ennen
sodan syttymistä. Papit olivat rikkoneet sopimusta. Ylimääräisille käräjille Malm ei
ilmestynyt vedoten sairauteensa ja yritti siten siirtää käsittelyä tuonnemmaksi. Talonpoikia – lähinnä Vanjärven Anders Hahlia ja Kaharlan Jaakko Erkinpoikaa –
kiusasi se, että Malm olisi hyvin voinut valtuuttaa Agricolan asioitsijakseen (asianajajaksi), olihan pappien asia yhteinen. Koska Malm oli kuitenkin kertonut Agricolalle, että suostuisi kernaasti pysymään sovitussa, voitiin juttua käräjillä tarkastella.
Maaviskaali Gustaf Johan Blåfieldin johdolla riidat sovittiin, taktiikkana talonpoikien myötäily ja vaikeimpien syytösten väistely tuottivat tulosta. Verokäytäntöjä
selvennettiin ja papit lupasivat pyhästi saarnata soveliaaseen aikaan.414
Arctopolitanus törmäsi vastakin aiheuttamiinsa ongelmiin, hän näet vähät välitti kuninkaallisen komission ja oikeusistuimen päätöksistä. Niinpä Arctopolitanuksen vahvin vastustaja, maaviskaali Blåfield syytti häntä vuoden 1728 talvikäräjillä siitä, että hän oli kerännyt veroja enemmän kuin laki salli. Arctopolitanus
kierteli pitkin Lohjan kyliä ja taloja väärine mittakappoineen viljaveroja keräämässä, vaati joulupaisteja sekä ulosmittasi taloista kaikenlaisia pääsiäisrahoja, ruumissaarnamaksuja ja morsiusrahoja.415 Kansan kauna kohdistui muita voimakkaammin papiston vaatimiin ruokalisäveroihin, joista valitettiin komissioille, oikeusistuimille, maaviskaaleille ja maaherroille. Tutkijakunnalle joutuivat ruokalisäverosta maksamaan sakkoa edellä mainittu Iitin Arvid Paulinus, Hausjärven Johan Asp,
Kivijärven Mathias Strannius, Rautalammin Bengt Ignatius ja Längelmäen Axel
Palander, ja valitukset johtivat siihen, että kirjava pappien palkkausjärjestelmä soviteltiin 1720-luvulla sellaiseksi, että se tyydytti paikoin talonpoikiakin.416 Toisaalta
Paulinuksen syöksykierre johti siihen, että hän anoi 1730 piispalta ja tuomiokapitulilta vapautusta virastaan täyttä eläkettä vastaan. Anomustaan hän perusteli

413 Kesäkäräjät Lohja ja Nummi 24.–27.5.1726 (ll35: 277–278, KA).
414 Syyskäräjät Vihti ja Pusula 13.–15.10.1725 (ll34: 1029–1030, KA), ylimääräiset käräjät Vihti 22.–
23.8.1726 (ll35: 343–350, KA). Katso myös Aalto 1992, s. 172–173.
415 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 9.–13.1.1728 (ll37: 23–24, KA).
416 Alho 1940, s. 192–194, 204–207. Jopa korkein esivalta kielsi ehdottomasti ruokalisäverojen,
joulupaistien, elintarvikkeiden yms. vaatimisen. Kuningas Fredrikin vastaus Turun hiippakunnan
Etelä-Suomen papiston valtiopäivävalitukseen, Tukholma 23.8.1727 (Tuomiokapituliin saapuneet
kirjeet I3: 524, TMA).
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heikentyneellä näkökyvyllä, vetosi vihan vuosien vaikeuksiin, kidutuksiin, rosvouksiin, saamiinsa kuolemantuomioihin ja vankeusrangaistuksiin, mainitsi, että
kirjallisuuden oli ryövännyt osin vihollinen ja osin omat seurakuntarosvot, sekä
katkerana viittasi epäsuorasti siihen, että nykyisellään hänen täytyi elää seurakuntalaisten niukan armeliaisuuden varassa.417
Näissä oloissa hyvän herran ja paimenen status ja talonpoikien jakamaton kunnioitus oli verraten helposti saavutettavissa. Riitti, kun kirkkokansa katsoi, että
pappi oli kaitsenut seurakuntaa sodan jälkeen talonpoikaista ahdinkoa ymmärtäen418 tai huomioiden seurakuntien tilan tutkinnoissa myös rahvaan menetykset.419
Oululaiset ylistivät kappalaiseksi pyrkinyttä Georg Rajalenia. He toivoivat häntä
papikseen varsin, kun hän oli hoitanut Oulussa papin virkaa suurimassa vaarassa,
vilussa ja alastomuudessa oljet ja pettu ravintonaan.420 Siellä täällä rahvas piti
huolta Ruotsin vallassa virattomiksi jääneistä hengenmiehistä. Hattulan ja Sahalahden asukkaat ylläpitivät Venäjän vallan aikaista pappiaan vuosikymmeniä almuilla ja lahjoilla.421
Suomalaisen papiston sisällä meren toiselta puolen tulleet kollegat miellettiin
uhaksi, mutta suomalaissyntyiset menettivät taistelun viroista alkuunsa. Pakolaispapit olivat jo yrittäneet torjua ruotsalaisen aineksen tunkeutumista suomalaisiin
ja suomalaisten pappissukujen yksinoikeudella nauttimiin papinvirkoihin, mutta
yritykset oli tuomittu epäonnistumaan. Porvoon piispaksi valittiin papiston mielipiteen vastaisesti kokematon Johannes Gezelius nuorin ja Turun piispaksi täysin
vieras Herman Witte. He nauttivat – kuten monet muut virkoihin nimitetyt –
ruotsalaisten pappien ja kuningashuoneen lujaa luottamusta.422

Ristiriidat ja rauhoittamisyritykset
Pappien auktoriteetti oli murentunut Venäjän vallan vuosina ja ensimmäisinä rauhan vuosina. Ongelma ei suinkaan ollut mitätön, sillä pohjimmiltaan koko pappissäädyn yhteiskunnallinen asema perustui pyhänä legitimoituun ja privilegioituun
auktoriteettiin – toisin sanoen laillisesti määriteltyyn hengellisen esivallan statukseen. Henkilökohtaisen vihanpidon sijasta kansanmiehet ja -naiset kielsivät kernaasti kirkon eli koko hengellisen esivallan auktoriteetin. Lievimmillään vastarinta
oli sellaista, että rahvas yksinkertaisesti jättäytyi pois jumalanpalveluksista tai osal-

417 Iitin kirkkoherra Arvid Paulinus piispalle ja tuomiokapitulille, Iitti 26.5.1730 (Neovius 1891–1892,
s. 268–270).
418 Remes, Yxi Wähä Walitus-Wirsi. Vertaa myös Rimpiläinen 1978, s. 87–89. Golitsynin Suur-Lohjan
kirkkoherraksi nimittämä mutta myöhemmin kuolemaan tuomittu sekä Moskovaan ja Siperiaan
vankina viety Johan Sennenberg sai lopulta Tukholmaan päästyään kaikilta tuntemiltaan miehiltä
puoltavan lausunnon ansioistaan. Näitä kirjoittivat muun muassa Moskovan vankeudessa ollut
Henrik Johan von Brand sekä vuoden 1723 valtiopäiville osallistuneet Raaseporin kihlakunnan
herrainpäivämiehet Anders Simonsson ja Hans Mårtensson. Kuningas Turun tuomiokapitulille,
Tukholma 10.9.1724 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 373, TMA).
419 Fahlenius, En Christelig Lijf-Predikan öfwer… Hermann Witte, s. 56–57.
420 Jokipii (toim.) 1954, s. 188. Katso myös Virrankoski 1956, s. 351–352; Rimpiläinen 1978, s. 62.
421 Suolahti 1919, s. 68.
422 Koskenvesa 1968, s. 73–74; Koskenvesa 1978, s. 246–251.
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listui niihin juuri ja juuri niin usein, ettei heitä voinut maallisessa oikeudessa syyttää tai tuomita kirkossakäynnin laistamisesta. Tällaisen passiivisen vastarinnan papisto osasi tulkita oikein ja luultavasti vastarinta oli sellaiseksi tarkoitettukin.423
Vainolaisen kätyreiksi leimattujen pappien maine ei ollut mairitteleva. Päinvastoin pappien ja seurakuntalaisten välille oli kaivettu ammottava kuilu, jota oli vaikeampi tällaisissa olosuhteissa lapioida umpeen. Kangasalan kirkkoherran virkaa
hoitanut, Sasetskin käsittelyssä ollut ja venäläisten avustajaksi ryhtynyt kappalainen Petrus Widbom sai seurakuntalaistensa keskuudessa rahvaanomaisen nimen
Lätti-Pekka. Sillä viitattiin siihen, että Widbom auttoi venäläisiä veronkeruussa.
Tämä ei kuitenkaan estänyt Widbomia etenemästä seurakuntansa kirkkoherraksi.424
Nähtävästi ennen kokemattomat tai ainakin kokemattomassa laajuudessa esiintyneet pappien halveksumiset ja papiston huomattavan suuri arvonlasku rahvaan
silmissä saivat aikaan sen, että piispa Herman Witte ja tuomiokapituli kiinnittivät
asiaan huomiota. Siirrettiinhän asioiden käsittely kihlakunnanoikeuden suorittaman tutkinnan jälkeen sinne. Ensinnäkin piispa Witte oli päättänyt tehdä EteläPohjanmaalle rovastintarkastusmatkan, jonka hän pääosin toteutti vuoden 1725
talvella. Toinen tapa oli vedota suoraan rahvaan myötätuntoon. Kun hallitusvaltaan vedottiin muistuttamalla siitä, että nöyrinä ja uskollisina alamaisina oli noudatettu kuuliaisesti kuninkaan pakenemisohjetta, kansaan vedottiin – mikäli mahdollista oli – päinvastaiseen; muistutettiin papin pysytelleen paikkakunnalla ainakin
jonkin aikaa vainovuosina. Tämä oli kelvollinen keino väistää rahvaan vastustus.425
Toisekseen piispa ja tuomiokapituli lähettivät pohjalaisille papeille joulukuussa
1724 kirjeen, jossa tiedusteltiin pappien ja rahvaan kohtalosta vihan aikana. Vaikka
tiedustelun ensisijainen tehtävä oli antaa eväät harkita, millaisia avustuksia köyhyydestä kärsiville papeille tulisi antaa, oli rahvaan olojen kartoittaminen selvä
myönnytys näiden suuntaan. Useimmiten papit eivät sanallakaan – mikäli edes olivat alueella pahimman hävityksen aikaan olleet – maininneet pitäjäläisiä kohdanneista vastoinkäymisistä.426 Sen myös rahvas näytti huomaavan ja kertoi käräjillä

423 Piispantarkastus Jyväskylä 13.3.1724 (Jyväskylän maaseurakunnan arkisto, tarkastuspöytäkirjat,
JyMA). Piispantarkastuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että kappeliseurakunnan asukkaat
olivat ottaneet tavakseen välttää kirkossa käymistä ja Jumalan sanan kuulemista. Samaa
argumenttia käytettiin tavan takaa myös valtiopäivillä poliittisten pyrkimysten tukena. Esimerkiksi Kuningas Fredrikin vastaus Turun hiippakunnan valtiopäivävalitukseen 23.8.1727 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 524, TMA).
424 Jokipii (toim.) 1954, s. 202.
425 Esimerkiksi talvikäräjät Maalahti 6.3.1728 (ss42: 383–384, KA).
426 Talvikäräjät Kruunupyy 2.–5.1.1725, Kokkola 7.–11.1725, Lohtaja 13.–16.1.1725, Paltamo 2.–
10.2.1725, Oulu ja Hailuoto 27.2.–6.3.1725 (54–57, 199–200, 309–311, 759–760, 1104–1106, KA).
Aivan samanlainen oli käytäntö eteläisessä Suomessa, jossa papisto tulkitsi kyselyt vain itseään
tarkoittavaksi. Täällä tosin tiedustelun esitti maaherra toukokuussa 1725, eikä tuossa maaherran
lähettämässä kirjelmässä pitäjiä kohdanneesta vihan ajasta mitään pyydettykään mainitsemaan.
Tyypillisesti paimenet valittivat käräjillä kurjasta tilastaan eli siitä, että heidän ollessaan pakomatkalla pappilat olivat päässeet rappeutumaan. Näin esimerkiksi Rymättylän kappalainen Gustaf
Fontelius muistutti, että hänen omaisuutensa jäi tärviölle, kun hän joutui kulkemaan Ruotsissa
kerjuulla. Kesäkäräjät Rymättylä ja Merimasku 21.–25.6.1725 (kk36: 135, KA). Toisaalta on
huomattava, että käräjille ilmestyneistä papeista vain Iin ja Pudasjärven kappalaiset Petrus
Uhlberg, Isak Antilius ja Johan Keckman olivat joutuneet itse kärsimään vihollisen väkivallasta.
Jokaisen venäläiset sieppasivat pakomatkalla, Uhlbergistä he tekivät Uudenkaarlepyyn papin,
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yksituumaisesti ja lyhyesti, millaisista vaikeuksista oli vihan aikana kärsitty ja millaisessa tilassa pitäjä nykyisellään oli. Jo se, että papit tulivat kirjeen kanssa pitäjiensä kihlakunnankäräjille ja rahvasta kuunneltiin, palautti merkittävässä määrin
papiston arvonantoa, jos kohta joidenkin pappien valittelu kurjuudesta Ruotsissa
tuskin miellytti.427
Kolmas tapa oli, että maallinen esivalta hieroi oikeudessa tai valtiopäivillä pakkosovinnon. Rahvasta vakuuteltiin siitä, että eripura opettajien ja kuulijoiden välillä oli monin tavoin vahingollista, ja siten talonpojat saatiin anelemaan sopua. Tällainen menettely tietysti edellytti sitä, että maallinen esivalta julisti kaikki pappien
ja rahvaan maallisen esivallan tietämättä tekemät sopimukset laittomiksi. Näin
päästiin sovintoon Vihdissä.428 Sen sijaan Lohjalla tilanne oli ongelmallisempi,
koska rovasti Arctopolitanus ei suostunut nöyrtymään sen enempää rahvaan kuin
maaviskaali Blåfieldin edessä. Vastakkain ajautuivat kruunun viskaali ja talonpoikien viskaalikseen kutsuma pappismies, joka kiersi pitäjää kuten Iitin Paulinus jouluisin, laskiaisin, pääsiäisin ja juhannuksin veroja keräten, joka julisti olevansa kunniallinen pappi ja joka haukkui maaviskaalia häpeämättömäksi pahantekijäksi (so.
Barabbaaksi; huomautettakoon tässä, että häpeäminen ja katuminen tarkoittivat
samaa asiaa). Hyökkäystaktiikasta oli lopullisesti luovuttava ja alistuttava oikeudessa saneltuihin ehtoihin, mikäli aikoi pitää virkansa.429
Kun alempi papisto, lähinnä kappalaiset sitten seuraavilla käräjillä anoivat
kontribuutioita, he viittasivat mielistellen siihen, että rahvas oli köyhää ja ettei se
kyennyt selviämään papinmaksuistaan.430 Witten toiminnalla oli vaikutuksia, jopa
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Antiliukselta ja Keckmanilta he ryöstivät 1716 vaateetkin päältä niin, että he joutuivat turvautumaan hätäravintoon ja syömään pettua hengenpitimikseen. Talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi 8.–
13.3.1723 (rr57: 1387–1388, KA). Samaan rahvaan hädän aliarviointiin ja oman kurjuuden
yliarviointiin syyllistyivät muutamat eteläpohjalaiset paimenet. Uusille papeille olot ja kärsimykset nähtävästi olivat jääneet tuntemattomiksi, ja niinpä jo 1726 saattoi Ilmajoen pitäjänapulainen
Isak Afrenius valittaa vastahakoisesta seurakunnasta, joka ei suostunut antamaan papilleen tälle
kuuluvia kappoja ja taksvärkkejä. Kesä- ja syyskäräjät Ilmajoki 17.8.1726 (ss40: 571–572, KA).
Talvikäräjät Vähäkyrö 7.1.1725, Lapua 18.1.1725, Lappväärtti 30.1.1725, Maalahti 11.2.1725,
Mustasaari 15.2.1725, Laihia 22.2.1725, Vöyri 3.2.1725, Uusikaarlepyy 8.3.1725, Pietarsaari
12.3.1725 (ss39: 28–30, 83–86, 163–166, 214–216, 226–228, 259–261, 303–306, 349–351, 393–396, KA).
Ylimääräiset käräjät Vihti 22.–23.8.1726 (ll35: 343–350, KA).
Ylimääräiset käräjät Lohja 26.–27.8.1726 (ll35: 350–359, KA).
Vöyrin kesäkäräjillä Vaasan koulun konrehtori, maisteri Johan Carlborg muistutti, että koko
pitäjä oli sekä Kyrön taistelun jäljiltä että vihollisen taistelun jälkeen harjoittamien monenlaatuisten väkivaltaisuuksien seurauksena aivan raunioina ja tyhjiin rosvottuna, etteivät sikäläiset
kyenneet hänelle verovapauksiensa vuoksi teinirahoja maksamaan eikä hän niitä tohtinut vaatia.
Kesä- ja syyskäräjät Vöyri 11.8.1725 (ss39: 439–440, KA). Samaten, kun Ilmajoen kappalaiset
Henrik Hideen, Nicolaus Prochman ja Joosef Stenbäck valittivat kurjasta tilastaan, mihin he olivat
ajautuneet vihan aikana ja sittemmin katovuosien seurauksena, rahvas asettui heidän tuekseen.
Käräjärahvas muistutti, jotta oli yleisesti tunnettua, että nämä papit joutuivat 1714 vihollisten
käsiin ja menettivät kaiken omaisuutensa, hevosensa, karjansa, vaatteensa, kirjansa, viljansa ja
kaiken muunkin sekä kärsivät kidutuksista ja elivät nykyään hirvittävässä köyhyydessä. Kesä- ja
syyskäräjät Ilmajoki 4.9.1725 (ss39: 575–577, KA). Korppoon kirkkoherra Nicolaus Fridelinus itse
oli muuttanut kuninkaan uskollisena alamaisena Ruotsiin saatuaan sellaiseen määräyksen.
Frideliuksen kertomuksen mukaan kotiinpaluu syksyllä 1721 osoitti, että hänen omaisuutensa oli
paon aikana kadonnut, talot olivat raunioina, pellot tärviöllä. Sen myönnytyksen Fridelinus teki,
että hän huomautti myös, jotta venäläinen valta ja venäläinen aika olivat ylipäätään ajaneet
pitäjäläiset rutiköyhään tilaan. Kesäkäräjät Korppoo 28.5.–4.6.1725 (kk36: 149–150, KA).
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uppiniskaisessa Närpiössä Hoffreenin auktoriteetti palautui joksikin aikaa, sillä
syksyllä 1725 hänen ja muiden kappalaisten anoessa tukea kontribuutiohakemuksilleen käräjärahvas nousi todistamaan, että emäseurakunnan kappalainen herra
Carl menetti vihollisen ensimmäisen saapumisen yhteydessä osan omaisuudestaan
ja toisen hyökkäyksen aikana kaiken muun (arviolta 10.000 kuparitaalaria) siten,
että itse pakomatkalla merellä vihollisen käsiin joutunut mies jäi paitasilleen ja
joutui sittemmin elämään vihollisen pakottamana kurjuudessa. Väki ei kyennyt
Hoffreenille mitään antamaan, koska se joutui itse kulkemaan kerjuulla. Käräjärahvaalla oli vähemmän sanottavaa kahdesta muusta anojasta, Henrik Moliisista ja
Isak Brenneristä, sillä nämä olivat ehtineet Ruotsiin ja menettäneet vihollisille vain
omaisuutensa.431
Kerran venäläisten kätyreiksi leimattujen tai rauhan palattua mahtaviksi ryhtyneiden pappien menettämä kunnioitus ei palannut takaisin itsestään. Siihen rahvas pakotettiin. Pohjassa ja Karjalohjalla Linhamarin Markus Erssonin viisikohtainen syytekirjelmä kappalainen Joseph Melartopaeusta vastaan käsiteltiin nopeasti.
Ensin todettiin syytteet. Melartopaeus oli määrännyt Tammiston Juho Niilonpojan
hakemaan Markukselta 1714 väkivalloin viinanpannun, jota sittemmin käytteli yhdessä ryssännimismies Anders Hahlin kanssa neljän vuoden ajan, kunnes palautti
sen käyttökelvottomaksi kuluneena. Toisekseen Melartopaeus oli lähettänyt 1715
kirjallisen käskyn, että Markuksen oli lähetettävä Pohjan pappilassa majaansa pitäneelle kapteenille lehmä, joka oli edelleen korvaamatta. Kolmanneksi Melartopaeus
oli lyönyt viinapannua perännyttä Markusta ristiäisissä olutkolpakolla korvalle.
Neljänneksi Melartopaeus oli haetuttanut Markukselta viljaa, mutta ei koskaan ollut kertonut mihin tarkoitukseen. Viidenneksi Melartopaeus oli komentanut
Hahlin ja venäläisen rakuunan ryöstämään Markukselta kahdeksan karoliinia. Kun
syytteet oli luettu, Melartopaeus vastasi oman näkemyksensä mukaan ja samassa
hänet vapautettiin kaikista seuraamuksista.432
Närpiössä kappalainen Carl Hoffreenin asema palasi huonolle kannalle nopeasti. Vuonna 1728 hän lähetti vaimonsa käräjille tuon tuosta valittamaan talonpoikien niskuroinnista ja rosvouksista. Vuoden 1728 talvikäräjillä Kristina Holmia
väitti, että syksyllä 1713 vihollisen ensi hyökkäyksen aikoihin pappilasta erääseen
meriaittaan kätketty mittava viljaerä oli täyttänyt rahvaan vatsat – eikä, kuten väki
yritti selittää venäläisten vatsoja. Tutkinnassa selvisi, että kätköstä tienneet ihmiset
olivat ottaneet yhden tynnyrin ravinnokseen, mutta muun oli vihollinen vienyt.
Samoilla käräjillä Holmia vaati korvauksia petolahtelaiselta Mårten Henrikssonilta,
joka oli paljastanut viholliselle näiden toisen hyökkäyksen aikana pappilan mittavan aarrekätkön arvellen, että Mårten olisi ottanut aarteesta omansa. Tutkinnassa
selvisi, että muuan Mats Eriksson oli paljastanut kätkön, kun hänet oli viety vihol-

431 Kesä- ja syyskäräjät Närpiö 17.9.1725 (ss39: 627–629, KA). Mustasaaren kappalaisista, Jakob
Gavelinista ja Petrus Gavelinuksesta kerrottiin, että he pakenivat Ruotsiin ja että he heidän
omaisuutensa rosvottiin ja tuhottiin. Laihian kappalainen Isak Reinius kertoi itse, että hänen
isänsä omaisuuden viholliset rosvosivat ja hän joutui opiskelemaan Ruotsissa suuressa köyhyydessä. Vähänkyrön kappalainen Johan Moliis joutui pakenemaan vihollista mukanaan vain
henkiriepunsa. Kesä- ja syyskäräjät Mustasaari 27.9.1725, kesä- syyskäräjät Laihia 11.10.1725
(ss39: 656–657, 731–733, KA), talvikäräjät Vähäkyrö 10.1.1726 (ss40: 10–11, KA).
432 Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 6.–10.3.1727 (ll36: 300–302, KA).
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lisen Petolahteen pystyttämään leiriin ja siellä piinattu armottomasti. Edelleen
Holmia valitti miehensä puolesta Östermarkin asukkaista, että nämä olivat haluttomia suorittamaan papinmaksujaan.433
Puumalassa talonpoikia Venäjän vallan ajan ruokarosvoiksi haukkunut kirkkoherra Gustaf Orraeus menetti arvovaltansa tyystin eikä asemaansa ahneena veronylkyrinä suinkaan parantanut. Talvella 1726 hän määräsi kaksi puumalalaismiestä
kuljettamaan rekipelillä papinveroja pappilan aittoihin. Tiellä näiden rekiä vastaan
ajoi omalla reellään päihtynyt Israel Penttinen, jonka olisi papinkyydissä olleiden
mielestä pitänyt väistää. Sen he myös Penttiselle ilmaisivat. Ensimmäisenä ajaneelle
Pietari Viskarille Penttinen tokaisi, että ”Sinä hunsvotti, katkaisenko tien teiltä.”
Siihen Viskari vastasi, että ”minä olen kirkkoherraa kyydissä. Hän itse seuraa perässä.” Penttinen manasi, että ”painukaa helvettiin”, kun Orraeus ehti paikalle. Purkauksen kuullut Orraeus kysyi, ”miksi manaat. Tarkoitatkos, etten ole sinun vertaisesi käyttämään tätä tietä?” Siihen puolestaan Penttinen tokaisi, että ”pirut sinusta. Piru vie sinut ja paholainen pitää sinua vallassaan.”434 Hengellisen esivallan
arvovalta oli jälleen palautettava maallisen esivallan toimesta, joskin tällä tavoin arvovallan nousu oli ainoastaan muodollista.

Maineensa ryvettänyt sotilassääty
Sissien käsittely
Märkivä haava ruotsalaisena pidetyn armeijan ja suomalaisen rahvaan välille oli
lyöty ensin, kun Suomen armeija vetäytyi kotiseutuja puolustamasta Ruotsiin, ja
viimeistään vainovuosien kuluessa, kun metsissä piileskelleet, Venäjän armeijaa tihutöineen kiusanneet, rahvaan talouksia ryöstelleet ja muutenkin suomalaista siviiliväestöä pahoinpidelleet vapaajoukot, jalkarakuunat eli sissit liikkuivat ruotsalaisen esivallan nimissä. Närää lienee syventänyt myös se, että miehitysajan väkivallan jo laantuessa Suomen vapaakomppanian päälliköksi Luukkosen jälkeen edenneen kapteeni Lauri Kärjen ja kuninkaan valtakirjalla liikkuneiden rosvojoukkojen
tihutyöt jatkuivat. Kärjen komppanian miehiä vihattiin yhtä paljon kuin venäläisiä.435
Rauhan palattua tilanne hankaloitui entisestään. Sissipäälliköt esiintyivät mahtavina, Lauri Kärki jopa Lorentz Kärkisudd -nimisenä aatelismiehenä,436 ja vaativat
kansalta kunnioitusta. Sellainen ei tullut kuuloonkaan, joten moni uskollinen kuninkaan palvelija katkeroitui. Erityisen kaunainen oli hämäläinen sissikersanttina
kotiseudullaan riehunut ja vääpeliksi ylennyt kuhmalahtelainen rusthollari Gabriel
Neppius. Häntä kiusasi se, että maaherra Anders Erik Ramsayn omistukset Kangasalla olivat säästyneet Venäjän vallan aikana hyvin. Vuonna 1727 hän ryhtyi julistamaan, että ellei maaherra Ramsay olisi liittoutunut vihollisten kanssa, nämä tuskin

433 Talvikäräjät Närpiö 11.3.1728 (ss42: 397, 399–400, 405–407, KA).
434 Talvikäräjät Sulkava ja Puumala 21.–23.3.1726 (oo29: 153–155, KA).
435 Esimerkiksi talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi 12.–16.7.1720 (rr52: 241–243), talvikäräjät Kalajoki
15.3.1722 (rr54: 300–302); Lindeqvist 1919, s. 351–355, 491–493; Koskull 1952, s. 51.
436 Lewenhaupt 1921, s. 338; Juvelius 1930, s. 322–323.
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olisivat pitäneet niin hyvää huolta hänen maistaan, omaisuudestaan ja rakennuksistaan. Siinä missä Neppius oli ollut uskollinen kuninkaan palvelija, siinä Ramsay
oli ollut luopio. Herjaavat lausunnot osuivat kipeästi kohteeseen, maaherra vaati
oikeutta ja selitti, että puheet suorastaan kauhistuttivat häntä. Neppiuksella oli
puheelleen perusta, sillä maaherraa syytettiin 1715 Uumajan hävityksistä ja yhteydenpidosta venäläisiin, mutta sikäli puheet olivat laittomia, ettei kerran tuomionsa
kärsinyttä tai vapautettua saanut enää vanhasta rikoksestaan moittia.437
Sissiupseerit ja -päälliköt kulkivat Ruotsin vallan palauttamisen jälkeen vapaina
vihattuina miehinä, kuten haminalainen kauppias Samuel Forsell. Hän seurasi vapaalla jalalla tyynesti, kun häntä vastaan käytiin pitkällistä murhaoikeudenkäyntiä,
hieroi maakauppojakin murhapaikallaan, eikä häntä taposta tuomittu eikä hän
kauppiaan kunniaansa menettänyt. Samassa yhteydessä ryvettyi myös sittemmin
syyttömäksi todetun Jakob-veljen maine niin, että miestä kutsuttiin halveksivasti
sissi-Jaakoksi. Haukkumasanana ’sissi’ sisälsi lähes yhtä voimakkaan arvolatauksen
kuin ’ryssä’. Järjettömään väkivaltaan yhdistettynä se pilasi maineen ja saattoi viedä
hengen. Jakob Forsell tulikin haukutuksi juuri sen tähden, että hänen maineensa
olisi tahriintunut, ja siksi hän myös laajoin todistein puhdisti maineensa. Nähtävästi oli niin, että Forsell osallistui joihinkin sissioperaatioihin mutta ei kuitenkaan
syyllistynyt rahvaan murhiin, pahoinpitelyihin tai talonpoikaisen omaisuuden
ryöstämisiin ja tuhoamisiin.438
Tämä ei ollut kyllin, vaan Samuel Forsell tohti velkoa vehkalahtelaisilta rusthollin lampuodeilta Martti Laurinpojalta ja Erkki Markunpojalta vuosien 1715–
1721 saataviaan. Martti ja Erkki pitivät vaatimuksia kohtuuttomina, koska venäläiset olivat verotelleet heitä noina vuosina tavallisten talonpoikien tavoin, minkä
myös nimismies todisti. Kun nimismies oli todistanut lampuotien puolesta, oikeuskaan ei pitänyt Forsellin vaatimusta järkevänä. Jälkimmäisen mielipahaksi
päätettiin, että Martti ja Erkki olivat lampuoteina olleet tilivelvollisia rusthollarilleen vasta rauhan solmimisesta lähtien.439 Juuri parempi ei ollut Forsellin toveri,
aliupseeri Mats Backman, joka ilmestyi Pyhtään kesäkäräjille 1722 velkomaan lapinjärveläiseltä talonpojalta tynnyrillistä vehnäjauhoja. Tutkinnassa selvisi tapahtumien todellinen kulku ja viljan todellinen koostumus. Sissipartion johtaja luutnantti Segerbrüg oli tosiaan lähettänyt miehelle jauhoja. Ne olivat kuitenkin ruisjauhoja, ja niitä oli ollut ainoastaan puolen tynnyriä, eikä talonpojalta edes ollut
kysytty, halusiko hän jauhot vastuulleen. Sitä paitsi vihollinen oli ryöstänyt jauhot.440
Sissipäälliköiden apulaiset, tavalliset ryövärit ja murhamiehet sen sijaan toimitettiin oikeuteen ja tuomittiin rikoksistaan, kuten Hodari Otraimen nitistäneistä
miehistä kiinni saadut kuolemaan.441 Osa maarakuunoista ymmärsikin häipyä
maasta rauhan palauttamisen jälkeen Venäjälle suojaan kuolemantuomioita, mutta
osa piileskeli vuosikausia metsissä jatkaen rosvoamistaan. Mäntyharjulla torppari

437 Syyskäräjät Pälkäne, Sahalahti ja Tyrväntö 30.8.–2.9.1731 (Sääksmäki6: 6–8, HMA).
438 Talvikäräjät Vehkalahti ja Kymi 11.–15.3.1728 (ii37: 249, KA); haudattujen luettelot Loviisa 29.4./
1.5.1760. Katso Karonen 2004, s. 150.
439 Kesäkäräjät Vehkalahti ja Kymi 21.–24.5.722 (ii30: 54–55, KA).
440 Kesäkäräjät Pyhtää, Lapinjärvi ja Kymi 26.–27.6.1722 (ii30: 139, KA).
441 Talvikäräjät Pielisjärvi 14.2.1723, ylimääräiset käräjät Pielisjärvi 20.6.1723 (gg29: 52–61, KA).
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Esko Antinpoika ilmiantoi maaherra Frisenheimille jo syyskäräjillä 1721 kolme pahansuopaa miestä, jotka sisseinä olivat hänet ryöstäneet edelliskeväänä. Kaksi miehistä pidätettiin heti, ja kun tutkinnassa selvisi, että sotilaskarkurit Tahvo Paronen
ja Esko Markunpoika olivat murhanneet Venäjän hallitsijan suojeluksessa olleita
turkkilaisia, heidät tuomittiin kuolemaan ja vietiin odottamaan lopullista ratkaisua Lappeenrannan vankilaan. Sieltä he onnistuivat karkaamaan, mutta Paronen
jäi myöhemmin kiinni ja mestattiin Mäntyharjun kirkolla 1731. Kolmaskin mies,
joka oli niin ikään sotilaskarkuri, tavoitettiin 1728. Jakob Törninä esiintynyt Porin
rykmentin sotamies Carl Höffner tuomittiin muista rikoksista, turkkilaismurhaaja
hän ei ollut.442

Upseerit palauttavat asemansa kovin ottein
Upseerit eivät marssineet vanhoihin puustelleihin ja kartanoihinsa kunnioitettuina
voittajina, eikä sotilassääty näyttäytynyt ylevänä rahvaan silmissä. Tässä he jakoivat
paosta palanneen papiston, virkamiehistön ja säätyläistön kohtalon. Talonpojat
katsoivat ylipäätään kaikkia säätyläisiä kieroon, hoitivat päivätyövelvollisuutensa ja
veronsa huonosti ja valittivat julkisesti sitä, etteivät he kyenneet täyttämään moninaisia velvoitteitaan.443
Upseereiden ja aliupseereiden tilanne oli säätyläistön keskuudessa heikoin. Palauttaessaan yhteisöllistä asemaansa – sitä paikallisyhteisön hierarkian eliitin statusta, jonka he katsoivat itselleen kuuluvan – upseerit turvautuivat aivan samoihin
keinoihin kuin venäläiset upseerit vakiinnuttaessaan miehitysvaltaansa.444
Taipalsaarella tammi–helmikuussa 1722 Savon jalkaväkirykmentin luutnantti Abraham Sund esiintyi peräti mahtavana. Hän esittäytyi nimismiehelle ja talollisille
kapteenina ja vaati samalla majesteetin nimissä kyytihevosia Viipurin matkalleen
sekä muonaksi tynnyrillistä rukiita. Nimismies tiedusteli asiallisesti, oliko upseerilla
kulkulupaa Venäjälle. Silloin Sund kimpaantui ja muistutti kuninkaallisen majesteetin asetuksesta, joka takasi upseereille ilmaisen kyydin. Kun nimismies ja talonpojat
eivät suostuneet hevosistaan luopumaan, Sund otti tarvitsemansa itse. Menettely ei
nimismiestä tyydyttänyt, joten hän valitti asiasta maaherralle, ja niin valittivat Sundin
appivanhemmatkin, Taipalsaaren varapastori Christian Avenarius rouvansa kanssa,
koska Sund oli käsitellyt heitä ”vihollisryövärin tavoin ja rouvaa pahoinpidellen”.445
Samanlaisia olivat Sundin säätytoverit. Monet sota-ajan upseereista erosivat
palveluksesta tai menettivät vakanssinsa vuosina 1721–1724, mutta viran menettäminen ei muuttanut miesten statusriippuvuutta. Miehet esiintyivät upseerin statuksellaan, vaalivat sen avulla kunniaansa ja vaativat myös taloudellisia etuja. Längelmäellä Johan Holmbohm uhosi olevansa upseeri, vaati nöyryyttä ja hakkasi talonpojat puolikuoliaaksi, kun nämä niskoittelivat eivätkä tulleet pystyttämään

442 Syyskäräjät Savitaipale, Suomenniemi, Mäntyharju ja Valkeala 1729 (ii38: 445–452, KA).
443 Esimerkiksi talvikäräjät Valkeala 15.3.1722 (ii30: 21–22, KA), talvikäräjät Elimäki 13.–14.1.1724
(ii33: 5, KA).
444 Esimerkiksi kesäkäräjät Kuopio 10.–13.6.1723 (oo26: 306–312, KA).
445 Ylimääräiset käräjät Taipalsaari 9.4.1722 (ii30: 28–30, KA).
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puustellia.446 Valkealassa virastaan eronnut kornetti Georg Johan Sittman ensin
houkutteli Perttu Paavalinpojan nuorimman pojan paimenekseen mutta sitten
ojenteli tätä kovaotteisesti ja uhkaili Pertun perhettäkin. Perttu otti vanhemman
poikansa Matin mukaan ja lähti heinäkuussa 1725 jututtamaan kornettia. Puustellin pihamaalla Perttu huusi Matin säestämänä kornetille, että ”Sinä kelmi, murhaaja ja pyövelinruoka, tule jo ulos miekkoinesi ja pistooleinesi. Tule ja ammu nyt,
kun koko kesän olet uhkaillut.” Kornetti Sittman vaati oikeudessa kunniansa palauttamista ja rahvaan kurittamista, mutta oikeus vapautti talonpojan olosuhteisiin
vedoten ja tuomitsi sen sijaan kornetin.447
Vankeudesta ja Ruotsista kotiseudulleen palanneet upseerit joutuivat jatkamaan
sotaa kotonaan talonpoikaisyhteisöä vastaan. Pielisjärven pitäjässä majuri Simon
Affleckin taistelu johti talonpoikaiseen vastasotaan; sikäläiset valittivat koko pitäjän voimin majurista maaherralle, että tämä oli ollut koko Ruotsin vallan ajan ahne
ja tyly. Affleckia valituskirjelmä ei suinkaan naurattanut, mutta hänen oli myönnettävä väärinkäytökset ja tehtävä sovinto rahvaan kanssa. Talonpoikainen katkeruus ei silti laantunut, ja niinpä Simon Affleckin poika rykmentinmajoitusmestari
Carl peri kapinan. Carl Affleck ei voinut sietää sitä, että hänen jaloa sukunsa nimeä
tahrattiin kaiken maailman komissioiden kokouksissa. Syyskuussa 1726 hän
julmisteli Pielisjärven käräjillä, että itäinen tutkijakunta oli käsitellyt isävainaan
asioita. Sota-ajan vainoja sekä rahan ja karjan pakko-ottoja koskevat moitteet olivat Carl Affleckin mukaan perusteettomia, koska Affleck ja pitäjäläiset olivat tehneet sovinnon 1723. Komission tutkintaan osallistuneet valtuusmiehet vastasivat
Carl Affleckille, etteivät he olleet tutkijakunnalle Simon Affleckista valittaneet tai
haastaneet rykmentinmajoitusmestarin kanssa riitaa. He olivat näkemyksensä mukaan kertoneet sota-ajan vastoinkäymisistään ainoastaan sen, mitä heiltä kysyttiin.
Vastaus tyydytti Carl Affleckia, ja uusi sovinto hierottiin heti keskustelun päätteeksi.448
Iitissä herra Reinhold Heideman ei onnistunut palauttamaan sääty-yhteiskunnan hierarkkista järjestystä käyttämättä väkivaltaa. Uppiniskaiseksi heittäytyneen
torpparinsa hän tunki takaisin ruotuun tarttumalla tätä tukkaan ja nykäisten niin,
että kouraan jäi melkoinen tukko hiuksia.449 Pohjassa sotavankeudesta palannut
kornetti Axel Lorentz Lindecrantz järjesti kyläyhteisön mieleisekseen keväällä
1723. Hän käsitteli erästä talonpoikaa kuin varasta ja kävi myös ilmiantamassa
miehen esivallalle varkaana.450 Kymissä elo-syyskuun taitteessa 1724 varusmestari
Jonas Korpeus raivostui silmittömästi, kun karjansa kylän yhteiselle niitylle laskeneet naapurit, Jaakko Retunpoika ja Susanna Martintytär haukkuivat häntä hävyttömästi, vaikka hän ei muuta tehnyt kuin koetti ajaa karjan pois. Naapurit Korpeus
pani järjestykseen hakkaamalla niin, että Jaakko vammautui vaikeasti ja Susanna
vielä Jaakkoakin pahemmin.451 Kemiössä herra Hans Johan Beck, maineikkaan rat-

446 Talvikäräjät Längelmäki ja Keuruu 1724 (Sääksmäki3: 1, HMA).
447 Syyskäräjät Savitaipale ja Suomenniemi 12.10.1726 (ii35: 790–794, KA). Lewenhaupt 1921, s. 630.
448 Talvikäräjät Pielisjärvi 14.2.1723 (gg29: 40–42, KA), kesä- ja syyskäräjät Pielisjärvi 5.9.1726 (gg32:
106–107, KA).
449 Syyskäräjät Iitti, Nastola ja Orimattila 25.–29.10.1726 (ee18: 278–280, KA).
450 Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 21.–28.6.1723 (ll31: 722–728, KA).
451 Talvikäräjät Virolahti ja Kymi 12.–15.1.1725 (ii34: 2–7, KA).
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sumestarin poika, ja rouvansa Stina järjestelivät asiat lampuotien, käsityöläisten ja
renkien joukossa mieleisikseen käsiään käytellen. Rouva pieksi varkaaksi haukkumansa lampuotipariskunnan ja kehotti vielä aviomiestään ojentamaan suutaria ja
renkiä: ”Mene ulos ja lyö heitä niin, että piru vie.” Beck teki työtä käskettyä.452
Varsinaisena Ruotsin vallan ja sotilassäädyn arvostuksen palauttajana kunnostautui itäsuomalainen vänrikki Johan Tallqvist periessään everstiluutnantti Georg
Albrecht von Stockmannin käskystä joulunpyhinä 1725 edellisvuoden verorästejä.
Luumäen Jurvalassa Tallqvist turvautui ankaraan väkivaltaan. Kylässä Matti Mikonpojalla oli veroja maksamatta, ja pihalle tultuaan Tallqvist alkoi välittömästi
hakata Mattia. Pihalla ollut sokea mies kuunteli peloissaan ja ihmeissään Matin
huutoa ja piiskan mätkettä, jotka päättyivät, kun Matti onnistui luikahtamaan kurittajansa kourista riihen suojiin. Matin piileskellessä Tallqvist kokosi veroja omin
nokkinensa ja kokosi niitä huomattavasti yli rästien. Tästä Matti valitti kuninkaallisen majesteetin komissiolle, joka määräsi tapauksen kihlakunnanoikeuden tutkittavaksi. Toisessa näytöksessä käräjillä Tallqvist esiintyi hurjana komission kirjelmä
käsissään ja vaati palauttamaan kunniansa, mutta oikeus päätyi toisenlaiseen ratkaisuun: Tallqvist tuomittiin häpeällisesti korvauksiin ja sakkoihin.453

Säädyllinen kunnianarkuus
Upseerit ja aliupseerit olivat sodan jälkeen niin arkoja säätykunniastaan, että he
näkivät kapinointia, halveksuntaa ja ylimielisyyttä kaikkialla. Tämä käy selvästi ilmi siitä, mitä Espoon Bembölessä maaliskuussa 22. päivänä 1722 todellisuudessa
useiden todistajien mukaan tapahtui ja miten katselmuskirjuri – vähäinen aliupseeri – Leonhard Sparf tapahtumien kulun näki.454
Uudenmaan jalkaväkirykmentin majurinkomppanian katselmuskirjuri Sparf
oli majoittunut Bemböleen Marja Erkintyttären pirttiin kirjoittaessaan nuorukaisia sotamiehiksi. Tuvanovi kävi ja sisään asteli maaherran asioilla liikkunut kestikievarin poika Johan Rönberg, joka ei kiinnittänyt Sparfiin huomiota vaan käveli suoraan emännän luokse. Hän sylkäisi suustaan lumikimpaleen kintaalleen, laittoi sen
sulamaan liedelle ja pyysi emännältä kahta kyytihevosta. Tämä lupasi yhden, siihen
Rönberg tyytyi ja kääntyi kannoillaan lähteäkseen ulos. Silloin Sparf jätti sotamiesrullansa, nousi ylös ja kysyi, ”mistäs kaveri olet kotoisin”. Rönberg vastasi lyhyesti, että ”olen kestikievarista”. Ärsyyntynyt Sparf jatkoi tivaamistaan, ”etkö näe,
että tuvassa on upseeri. Sinä sakramentillinen hunsvotti, etkö tajua ottaa hattua
päästäsi, kun näet tuvassa ja edessäsi upseerin?” Siihen Rönberg tokaisi, että ”miksi
ottaisin myssyn päästäni. En ole Teidän komennossanne.” Se oli aliupseerista liikaa
ja hän iski myssyn Rönbergin päästä, vaan Rönberg pani myssyn heti takaisin,

452 Syyskäräjät Kemiö 6.–12.11.1722 (cc40: 237–240, KA).
453 Syyskäräjät Luumäki ja Säkkijärvi 28.10.1726 (ii35: 915–921, KA).
454 Kesäkäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 26.–29.6.1722, syyskäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi
1722 (ll30: 1245–1255, KA), talvikäräjät Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 16.–19.1.1723, syyskäräjät
Espoo, Kortjärvi ja Enäjärvi 10.–15.10.1723 (ll31, KA). Säädyllisestä kunniasta katso Wirilander
1950, s. 98–110.
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mikä entisestään kiukustutti Sparfia. Tämä veti miekkansa esiin, löi sillä pari–kolme kertaa Rönbergiä käsivarteen ja tarttui rintamuksiin aikoen raahata hänet ulos.
Rönberg torjui Sparfin aikeet sanoen, että ”ainoastaan koirat repivät ihmisiä pihalle. Olen tullut taluttamatta sisään, niinpä saatan mennä ohjaamatta uloskin.” Tuolloin emäntä katsoi parhaaksi hankkia apua, juoksi ulos ja kutsui naapureitaan
pirttiinsä. Naapurit tulivat paikalle, erottivat Sparfin Rönbergistä ja ilmoittivat
Sparfin menettelystä komppanianpäällikölle, joka vangitsi katselmuskirjurinsa ja piti
häntä tyrmässä viiden vuorokauden ajan. Rahvaanmiehen ojentaminen ja pahoinpitely sinällään eivät olleet ongelma, vaan todellinen ongelma oli siinä, että mies oli ollut korkeamman esivallan töissä nauttien samalla maaherran erityissuojelusta.
Tyrmässä istumisen Sparf käytti hyväkseen ja kirjoitti maaherralle oman versionsa tapahtumien kulusta arvellen kertomuksen hyvinkin uppoavan upseeriin.
Kertomuksessa vastakkain asettuivat kunniallinen esivalta ja uppiniskainen rahvas.
Katselmuskirjurin mukaan kestikievarin poika oli törmännyt pirttiin kuin vähäpäinen sylkäisten lumikimpaleen hävyttömästi lattialle komppanian asiakirjojen
päälle. Sparf oli tiedustellut tulijalta asiallisesti, kuka hän oli, jolloin Rönberg oli
vastannut ylimielisesti, että ”kuninkaallisen majesteetin kestikievari.” Siihen Sparf
oli huomauttanut, että ”hyvä, mutta silti meidän tulee noudattaa käyttäytymissääntöjä” ottaen hatun pojan päästä. Rönberg riuhtaisi hatun takaisin päähänsä
tokaisten, että ”piru periköön sinut sakramentillisen hunsvotin! Kunnioittaisinkos
sinua!” Tämän jälkeen Sparf oli oikeutettu vähän ojentamaan poikaa.
Leonhard Sparfin tarina ei uponnut esivaltaan, mutta kertomusten eri puolia
punnittiin ja tutkittiin pitkään, kunnes havaittiin, että Sparf oli sepitellyt omiaan ja
Rönberg oli pääosin syytön. Niinpä oikeus tuomitsi katselmuskirjurin sakkoihin,
joskin se myös katsoi, että viisi vuorokautta vankeutta riitti hyvittämään osan maaherran käskyläistä vastaan käyneen miehen rikoksesta.
Sauvossa Karinkorvan puustellin herra Petter Limatius oli yhtä arka kunniastaan kuin Sparf Espoossa, mutta furiirina Limatius pyrki kylänsä herraksi arveluttavin keinoin. Hän oli ammuskellut naapurinsa koiria ja käytellyt luvatta talonpojan venettä. Naapuritalon ohi kahden sotamiehen kanssa kulkiessaan hän kuuli
kunniaansa loukattavan. Talollisen poika Erkki Matinpoika koirien ampumiseen
viitaten huusi kolmikkoa sikakoiriksi. Samassa joukon askeleet kääntyivät talonpojan pihalle, ja siellä aliupseeri tiedusteli, miksi poika noin huuteli. Saatuaan koirien
ampumista koskevan vastauksen Limatius latasi pyssynsä ja raivosi, että ”kanaljanpenikoiden lauma asui täällä ennen ja niin asuu nytkin.” Oikeudessa kunnia joutui
kahta pahemmin uhatuksi, kun asiat tulivat julki, ja niinpä furiiri ryhtyi ojentamaan talonpoikaa väärässä paikassa huutaen kesken tämän todistuksen, että ”nythän sinä lasket luikuria kuin kelmi.” Pyhä tilaisuus saastui moisista sanoista, ja siksi
furiiri tuomittiin paitsi sakkoihin uhkailusta myös sakkoihin sopimattoman kielen
käytöstä oikeusistuimessa.455
Ruotsalaissyntyinen korpraali Carl Johan Abbor kuvitteli itsensä Hattulan nimismies Johan Rabbia merkittävämmäksi mieheksi ja suuttui, kun Rabbi ei kuivannut Abborin kenkiä. Ensin hän haukkui lukemattomia kertoja Rabbia kelmiksi ja

455 Syyskäräjät Sauvo 14.–17.11.1723 (cc41: 103–105, KA).

440

Levoton rauha Ruotsin vallassa

hunsvotiksi ja sitten Abborin vedottua kruununnimismiehen asemaansa julisti, että
”nimismies ja kuningas ovat molemmat kelmejä”.456 Vastaavasti Savitaipaleella veroja maakiistat johtivat kersantti Johan Montanin ja Pöntylän Niilo Ristonpojan väliseen sananvaihtoon, jossa statusten väliset ristiriidat kävivät selvästi ilmi. Montan
haukkui Niiloa kelmiksi ja maankiertäjäksi. Niilopa sutkaisi siihen, että ”se on
maankiertäjä, joka ryövää itselleen kruununmaita. Minä olen oikein kruununveroni
maksanut kruunulle.”457 Talonpoikaisessa katsannossa sotilassäädyn edustajat olivat
kruunun varoin eli talonpoikien kustannuksella eläviä miehiä, ja talonpoikaisessa
arvomaailmassa kunniallisuus perustui vaatimuksista suoriutumiseen; sotilassäädyn
ja talonpoikaissäädyn arvostuksilla oli hyvin vähän tekemistä toistensa kanssa.
Pietarsaarelainen kruunun pikkuvirkamies Johan Hansten puolestaan pilkkasi,
halvensi ja herjasi usein otollisissa tilaisuuksissa Pietarsaareen 1721 asettunutta
kapteeni Carl Silfversparrea, jonka upseeri- ja aateliskunnia joutui siten koetukselle. Näin tapahtui muun muassa Heikki Soinin luona marraskuussa 1725, jolloin
Hansten kutsui Silfversparrea nylkyriksi ja väitti, että tämä harrasti käräjillä konnankujeita. Tukholman purjehduksella Hansten kutsui Silfversparrea keinottelijaksi, käski maksamaan velkansa, kävi käsiksi aatelismieheen ja käski tappelemaan,
mikäli tämä ”olisi rohkea mies.” Tuon jälkeen Hansten vielä jatkoi, että kapteeni ei
ollut eläissään palvellut kuningasta, katsellut vihollista silmästä silmään, osallistunut taisteluihin tai joutunut marssimaan kauaksi kotimaastaan kuten Hansten,
joka oli palvellut rakuunana.458 Hollolassa varusmestari joutui kesällä 1726 palauttamaan menetettyä arvostustaan miekalla. Isäntämies oli niin kyllääntynyt aliupseeriin, että meni haukkumaan tätä julkisesti maantiellä murhaajaksi, hunsvotiksi
ja sikakoiraksi. Seurauksena oli se, että aliupseeri tempaisi miekkansa esiin ja jahtasi sillä talollista pitkin niittyjä.459
Sekä kunnianarkuus että talonpoikainen herraviha juurtuivat niin syvään, että
ne heijastuivat jopa lasten väliseen kanssakäymiseen.460 Venäjän vallan päättymisen
ja säätyläisten palaamisen jälkeen säätyläiset näyttäytyivät talonpoikaisyhteisön
uhkana lasten puheenparsissa ja säätyläissyntyiset lapsetkin korostivat vastaavasti
etuoikeutettua asemaansa. Kuvaavasti Rantasalmella 1722 kylän karja sattui samalle metsäniitylle kuin säätyläisneito Brita Elisabet Wexlin. Neito löi yhtä lehmää,
mikä ärsytti paimenessa ollutta kolmetoistavuotiasta talollisentytär Marja Pesosta.
Ärsyyntyminen muuttui suuttumukseksi, kun Marja haki lehmiä pois ja neito kivahti, että ”kirottu lutka.” Siihen Marja Pesonen vastasi samalla mitalla, että ”en
tiedä, oletteko Te hyvä neito sellainen (lutka), mutta minä en ole mikään lutka.”
Hävyttömästi halvennettu neito tarttui statusoikeuksiinsa ja uhkasi lyödä Marjaa,
jolloin Marja äityi vielä hurjemmaksi huutaen, että ”tule tänne maankiertäjä, lyön
hampaat kurkkuusi!”461

456 Talvikäräjät Hattula ja Lehijärvi 23.–26.3.1724 (Sääksmäki3: 101–102, HMA).
457 Syyskäräjät Savitaipale ja Suomenniemi 12.10.1726 (ii35: 810–811, KA).
458 Kesä- ja syyskäräjät Pietarsaari 25.2.1726 (ss40: 341–343, KA); Lewenhaupt 1921, s. 697;
Elgenstierna 1932, s. 209.
459 Syyskäräjät Hollola, Tennilä ja Orimattila 2.–6.11.1726 (ee18: 264, KA).
460 Vertaa Åström 1995, s. 213–232.
461 Syyskäräjät Rantasalmi 15.–19.10.1722 (oo25: 689–690, KA).
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Taloudelliset riidat
Taloudelliset riidat liittyivät useimmiten maahan, omaisuuden holtittomaan hoitamiseen tai epäiltyihin varastojen tyhjentämisiin Venäjän aikana sekä kohtuuttomiin ylläpitovaatimuksiin. Toisaalta talouskiistat liittyivät siihen, että upseerit kohtelivat rahvasta kurjasti ja koettivat jymäyttää rahvaanmiehiä. Luumäellä helmikuussa 1722 kirkossa viinalla mieltään kohentanut Nuppolan Simo Matinpoika
lausui näkemyksensä paikallisesta vänrikistä, jolle oli joutunut kruununveroina
luovuttamaan yksivuotiaan härkänsä. Voimiensa tunnossa vänrikin selkää katselleen hän kiivaili, että ”viime vuonna susi söi minulta härän. Silloin sentään nahat säästyivät, mutta nyt en saa edes häränvuotaani takaisin.”462
Kiistatta rahvas niskuroi. Yleensä upseerit valittivatkin siitä, etteivät alustalaistalonpojat tehneet päivätöitä tunnollisesti, ja siitä, että rahvas haaskasi puustellien,
kartanoiden ja rusthollien läheisiä metsiä kaskeamisella. Usein samaan valitukseen
sisältyivät molemmat puolet.463 Vihdissä kapteeni Adolf Johan Sahlo sai tuekseen
rusthollari Heikki Finnin. Yhdessä he valittivat syyskäräjillä 1726, että Kaharlan
rusthollari Jaakko Erkinpoika ja talollinen Antti Simonpoika olivat tuhonneet rauhan solmimisesta lähtien neljän vuoden ajan metsiä kaskeamalla sekä tukkeja, päreitä ja halkoja hakkaamalla. Lisäksi miehet todistelivat, että kaharlalaiset olivat
polttaneet osan metsästä jo Venäjän vallan aikana.464 Toisaalta upseerit vaativat
enemmän kuin oli soveliasta ja näkivät niskurointia siellä, missä sitä ei ollut. Siuntiossa upseeri ei jättänyt päivätöihin tulleita talonpoikia hetken rauhaan. Talonpoikaisessa työyhteisössä syönnin jälkeen levättiin tovi ruokaperäisiä, mutta upseeri ei
tällaista laiskuutta suvainnut, vaan pakotti päiväläiset heti töihin.465 Ongelmana oli
vielä sekin, etteivät upseerit suostuneet uskomaan, että venäläiset olivat rosvonneet
kartanoita ja puustelleja. Pohjassa majuri Carl von Klick ei uskonut alkuunkaan
rälssitalonpoikiaan, joista toinen oli kertonut, että venäläiset rosvosivat hänet niin
täydellisesti, jotta hänelle oli jäänyt ainoastaan takki vartalonsa suojaksi. Klick vaati, että miesten tuli todistaa väitteensä käräjillä. Näin talonpojat tekivät. Vanhastaan toisella oli ollut härkäpari ja kaksi lehmää ja toisella härkäparin lisäksi yksi
lehmä, mutta venäläisten käytyä ei kummallakaan ollut elukan elukkaa.466
Tavallisesti upseerit ja sotilaat ottivat talonpojilta väkisin sen, minkä katsoivat
itselleen kuuluvan. Lohjan Hiedassa inkerinmaalaissyntyinen majuri Johan Fredrik
von Freijtag kävi omin käsin ottamassa puustellitalonpojaltaan, Mikko Jaakonpojalta koko vuoden kaskisadon. Saadakseen jotain ravintoa perheelleen Mikko Jaakonpojan oli haettava sitä käräjien avulla.467
Sotilassäädyn omavaltaisuudet olivat laajalti tiedossa, joten esimerkiksi EteläPohjanmaan vouti Reinhold Bullich kielsi talonpoikia antamasta sotilaille yhtikäs
mitään, elleivät nämä suostuneet vastavuoroisesti tekemään töitä isännille. Bullichin
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kiellon otti kirjaimellisesti lapualainen Antti Somppi, jonka luona vieraili syyskuussa 1723 kapteeni Didrik Trolin päällystönsä ja rivimiestensä kanssa. Sompissa
Trolin kohtasi talonpoikaisen vastarinnan, joka ei ollut hänelle suinkaan uutta, ja
hän oli joutunut myös toteamaan, ettei menetettyä kunniaa ja arvonantoa palautettu noin vain. Annalan puustellia viljelleet karskiluonteiset veljekset eivät olleet
laskeneet Trolinia talon laillisena haltijana luokseen, joten kapteenin oli majoituttava toiseen taloon. Viimeksi mainittu paloi kuitenkin poroksi, joten Trolin pyrki
uudestaan Annalaan. Tällä kertaa Kustaa ja Antti Tuomaanpojat eivät upseerilta sijaa evänneet, mutta toiseen pirttiin muuttaneina valittivat voudille, että kapteeni
ryösti talon. Tällaista puhetta kapteeni ei tietenkään sietänyt, mutta katsoi silti parhaaksi esiintyä käräjillä myötäsukaisesti. Hänelle riitti, että veljekset pyysivät häneltä julkisesti anteeksi.468 Julkinen anteeksipyyntö ei suinkaan Trolinin kunniaa
palauttanut, päinvastoin talonpojat suhtautuivat häneen ylimielisesti – kuten juuri
Antti Somppi.
Lapualla Trolin pyysi ystävälliseen sävyyn Sompilta kahta tynnyriä viljaa, jolloin
Somppi tiedusteli, ”onko kapteenilla rahaa.” Tähän Trolin oli vastannut myöntävästi, mutta Somppi oli edelleen epäileväinen ja tokaisi: ”Enpä tiedä, kuka maksaa
meille siitä, mitä te saatte.” Kapteenia ylimielinen asenne harmitti ja hän kysyi:
”Eikö riitä, että saatte vastineeksi allekirjoittamani todistuksen ja kuittaukseni?
Kun muut ovat saaneet, ovat he saaneet maksunkin.” Somppi ei taipunut halveksimansa sotilassäädyn edessä vaan sanoi: ”Ei, haluan olla se ensimmäinen, joka saa
maksun. Niin kauan kuin maksan veroni, en kunnioita ketään paskankaan vertaa.”
Trolinin vääpeli Lundgren koetti ojentaa uppiniskaiseksi heittäytynyttä Somppia
huomauttamalla ja vouti Bullichin ohjeisiin vetoamalla, että ”jos otat minut tai
kunniallisen sotamiehen töihisi, on meillä oikeus ottaa sinulta esivallan päätöksen
mukaan.” Neuvo ajoi Sompin entistä raivokkaampaan tilaan ja hän huusi: ”Minä
pidän sotilaita sianvittuina siinä missä paskanakin.” Järkyttyneinä Trolin, Lundgren
ja sotilaat poistuivat paikalta ja koettivat palauttaa menettämäänsä kunnioitusta
oikeudessa, missä Trolin vaati Sompille rangaistusta sekä hävyttömästä puheesta
komppanian kuullen että sotilassäädyn ja koko armeijan herjaamisesta.469
Maasta riitelivät Kiteellä luutnantti Mårten Custor ja Risto Timonen. Edellinen
veti rajat mielensä mukaan ja jälkimmäinen törmäsi luutnantin puustelliin haukkuen upseeria maanryöväriksi.470 Pohjassa Björsbyn rälssitalonpoika Axel Nilsson
oli tovereineen syyskuussa 1726 töissä aitassa, kun paikalle sattui kersantti Gotthard Georg Böning ja kysyi Axelilta, ”onko sinulla härkä, jota Kilan leski lupasi lainata.” Axel asteli kohti Böningiä, vastasi, ettei ollut, ja veti muiden läsnäolijoiden
huvitukseksi aliupseeria nenästä. Silloin Böning raivostui, tarttui talonpojan hiuksiin, löi kepillään ja takoi Axelin päätä kynnykseen niin, että päähän tuli viisi haavaa ja yksi mustelma. Pahemminkin olisi saattanut käydä, ellei aitassa ollut nainen
olisi mennyt väliin ja Axel livahtanut kauemmaksi pihalle.471
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Kalajoella 1722 talollinen Antti Tuomaanpoika Väntälä kävi valittamassa maaherra von Essenille kapteeni Johan Fredrik von Friesendorffista, että tämä oli pakottanut Antin isän vaihtamaan hevoset omiin huonompiinsa ensin juotettuaan
isän tukkihumalaan. Talvikäräjille tultaessa kapteeni oli onnistunut pelottelemaan
talollisen hiljaiseksi, joten tämä perui puheensa.472 Frisendorff oli pahainen poikanen, juuri 20 täyttänyt vapaaherra sekä paikallisia oloja tuntematon ja kieltä tyystin taitamaton.473 Johan Fredrikin nuorempi veli Pohjanmaan rykmentin luutnantti Carl Magnus oli veljensä veroinen. Hänen vakanssilleen kuuluva puustelli
sijaitsi Lohtajalla. Tutustuminen puustellin tilaan raivostutti, sillä lohtajalaiset talonpojat, Juho Tuomaala ja Erkki Yliroikola olivat polttaneet puustellin 16 asuinja talousrakennusta ja viisi latoa keittäessään Antti Luomalan suurella padalla suolaa. Oikeudessa Tuomaala ja Yliroikola anelivat anteeksi selittäen, että he olivat hakanneet puustellin polttopuiksi, koska venäläiset olivat tärvelleet rakennukset
käyttökelvottomiksi.474
Erityisen kiusallisena rahvas piti sitä, että rauhan aikanakin sotilassäädyn edustajat esiintyivät yhtä vaativina kuin venäläiset upseerit, aliupseerit ja sotilaat Venäjän vallan aikana. Erona tosin oli se, että nyt rahvaalle siunaantui mahdollisuus ilmaista paheksuntansa julkisesti. Haminassa madame Maria Janisch ilmoitti suorasukaisesti majoitusta vaatineelle aliupseeri Johan Didrik Gyllenille, ettei hänellä ollut aikomustakaan ottaa ketään kortteerivaivoikseen, ja käski Gyllenin ”painua
hevonvittuun”.475 Längelmäellä lautamies Yrjö Pukari taasen lainasi auliisti aliupseeri Johan Holmbohmille matkakarpustaan ja kenkiään, mutta Holmbohm ei kiirehtinyt niiden palauttamisessa. Niinpä Pukari kävi hakemassa varusteensa poikansa kanssa ja teki tiettäväksi, mikä Holmbohm oli miehiään. Hän sylki päin aliupseeria ja haukkui poikansa säestyksellä tätä kelmiksi ja koiraksi.476
Sotilassäädyn edustajat – etenkin pietismiin taipuvat – syyttelivät papistoa itäiselle tutkijakunnalle siitä, että papit olivat keränneet luvattomia maksuja talonpojilta.477 Papit ja upseerit ajautuivatkin melkoisiin ristiriitoihin. Sahalahdessa kirkkoherra, entinen sotilaspappi Anders Stenbäck riiteli yleensä kaikkien pitäjäläisten
kanssa mutta erityisesti hän hankki hankaluuksia upseeriston kustannuksella.
Vuonna 1726 hän herjasi jumalanpalvelukseen kiirehtinyttä luutnantin rouvaa,
Anna Törnqvistiä haukkuen tätä ”kaiken maailman tammaksi” ja töytäisemällä
aviosäätyyn kuuluneen rouvan tunnusmerkin eli myssyn kepillään maahan.478 Tämä liittyy myös kiinteästi toiseen sotilassäädyn – lähinnä upseeriston – arvovaltaa
hiertäneeseen puoleen. Upseeristo oli säätyläistöä ja aatelittomanakin leimautunut
aatelissäätyyn, joka rauhan ajan valtiopäivillä kehuskeli kuningasta kohtaan osoittamallaan loppumattomalla lojaalisuudellaan. Tätä aateliset olivat osoittaneet
muun muassa silloin, kun he noudattivat kuninkaan kehotusta paeta Suomesta.
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Tällöin he olivat joutuneet jättämään omistuksensa sekä ryöstelevän vihollisen että
”epäluotettavan” rahvaan käsiin. Heidän mukaansa rivistä livistäneet ja vangeiksi
jääneet sotilaat sekä erityisesti venäläisten veronkantomiehikseen nimittämät miehet olivat koonneet mittavia omaisuuksia Suomen aateliston kustannuksella.479
Tällaisen epäluotettavan talonpojan kimppuun kävi pirkkalalainen kapteeni Johan Wolffradth. Maasta lähtiessään hän oli uskonut omaisuutensa Heikki Ollinpoika Räikän haltuun. Räikkä olikin onnistunut hyvin tehtävässään paitsi yhtä
viinapannua. Sitä Wolffradth ryhtyi ulosmittaamaan käräjillä sepittäen Räikän
pantanneen ja luovuttaneen viinapannun toisille. Käräjillä kuitenkin todettiin, että
Räikkä oli heti pyydettäessä luovuttanut kapteenille kaiken, mikä oli venäläisiltä
säästynyt, ja siksi Räikkä vapautettiin korvausvelvollisuudesta.480
Vähintään yhtä epäluotettavana piti majoitusmestari Carl Gustaf Tawast Mynämäen kartanonsa renkivouti Anttia. Tawast pakeni muiden lojaalien alamaisten tavoin Ruotsiin 1713 ja jätti kartanonsa Antin hoidettavaksi. Pitkään Antin ei kannattanut päällysmiehen tehtäviään hoitaa, sillä venäläisten hyökätessä kartanon
alustalaiset kaikkosivat kuka minnekin ja kartano jäi tyhjilleen venäläisten rosvoilujen armoille. Renkivouti koetti silti parhaansa mukaan huolehtia velvollisuuksistaan käyden pahimman hävityksen ja ryöstelyn aikoihin kolme–neljä kertaa tarkastamassa, missä tilassa kartano oli. Paljon hyötyä käynneistä ei ollut: hän saattoi
ainoastaan todeta majuri Anitskovin johtamien rakuunoiden tyhjentäneen osapuilleen kaiken irtaimiston. Tätä Tawast ei uskonut, vaan oli sitä mieltä, että Antti
oli anastanut kartanon kalleudet.481 Karjaalla kapteeniluutnantti Gustaf Brander
puolestaan hyökkäsi nimismies Petter Hällströmiä ja talonpoikia vastaan, koska
nämä olivat kuljettaneet venäläisten määräyksestä Branderin kartanon Turkuun.
Kartanon repimisen säterilleen palannut Brander jotenkuten käsitti, mutta ei ottanut uskoakseen, etteivät talonpojat olleet ryöstäneet kartanosta mitään itselleen.
Talonpoikien vakuuttelut eivät sellaisenaan riittäneet, vaan oikeus määräsi, että
syytettyjen oli vannottava puhdistusvala. Lisäksi Brander syytti kartanoon vahdiksi
jättämäänsä Henrik-renkiä holtittomasta taloudenpidosta, mutta Henrik esitti vakuuttavan puolustuspuheenvuoron. Huonompi hänen oli yksin peltoja muokata
ilman ensimmäistäkään vetojuhtaa.482
Luontevasti kruunun etuja ajaneet komissiot ja tutkijakunnat asettuivat valittajasta riippumatta niiden puolelle, jotka paremmin kruunua edustivat. Tohmajärven ja Pälkjärven siltavoudin sikäläistä rykmentinmajoitusmestaria koskeva valitus ei saanut aikaan juuri muuta kuin sen, että upseeri tuli käräjille raivoamaan,
jotta hänen kunniaansa oli loukattu.483 De la Gardie -suvun hallitsema Kokemäen
kartano oli Venäjän vallan aikana purettu hirsiksi ja kuljetettu venäläisen esivallan
käskystä Turkuun. Purku- ja kuljetustyöt lankesivat tietysti talonpoikien harteille.
Rauhan palattua köyhä rouva de la Gardie sekä perilliset lähettivät eläkeläiskap-

479 Suomen aateliston valtiopäivävalitus 1723 (Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll III:
3, s. 497–503).
480 Saarenheimo 1974, s. 621.
481 Talvikäräjät Mynämäki 8.–17.1.1722 (kk35a: 18–20, KA).
482 Talvikäräjät Karjaa 26.–28.2.1722 (ll30: 113–121, KA).
483 Talvikäräjät Tohmajärvi ja Pälkjärvi 3.2.1726 (gg32: 30, KA).
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teeni Carl Gustaf Forsin velkomaan talonpoikia menetyksistään ja syyttämään heitä moisesta holtittomuudesta ja omavaltaisuudesta. Rahvas koetti parhaan kykynsä
mukaan vedota siihen, että heillä ei ollut muita mahdollisuuksia ja että heidät oli
piiskattu pakkotyöhön. Oikeuselimet ja viranomaiset velvoittivat talonpojat yhteisvastuullisiin korvauksiin, mikä ei tietenkään talonpoikia tyydyttänyt. He vaativat, että asia oli otettava esille herrainpäivillä. Valtiopäiville asia vietiin, mutta sillä
ei ollut suurempaa merkitystä. Köyhtyneiden talonpoikien oli hyvitettävä köyhää
rouvaparkaa.484

Rivisotilaat etsivät paikkaansa
Tavallisten sotamiesten elämä oli rauhan ensi vuosina hankalampaa. Siinä missä
upseereiden myös sotilaiden maine oli kahdenkymmenen vuoden aika tahraantunut pahasti, koskapa näistä ei ollut vihan aikana minkäänlaista apua, päinvastoin.
Rauhan palattua kauna muuttui suoranaiseksi halveksunnaksi, kun sotilaita ryhdyttiin 1722 sijoittamaan tyhjille vakansseille. Pääosin täytemiehet tulivat Ruotsista, ja kieltä sekä ihmisten koettelemuksia ymmärtämättöminä nämä ryhtyivät vaatimaan rahvaalta ylimääräisiä veroja.
Kun talonpojat eivät mielellään ylimääräistä ylläpitoon luovuttaneet, sotilaat
ottivat haluamansa väkisin. Lohjalla 1722 muuan rakuuna ensin pahoinpiteli talonpojan ja otti sitten vaatimansa tavarat omin luvin.485 Tenholassa sotamies Henrik Skogman kävi talonpojan kimppuun useita kertoja, haukkui, uhkaili ja manasi
sekä otti luvatta vaatteita ja muuta tavaraa, kunnes Skogmanin esimies ojensi häntä. Kovia kärsineelle talonpojalle, Henrik Matssonille kapteeni lupasi, että vastaisuudessa sotilaiden ja etenkin Skogmanin oli tyydyttävä juuri siihen, mitä heille
annettiin.486 Someron Pitkäjärvellä sotilas Matti Sifferinpoika ei ruotutalonpoikansa antamaan ylläpitoon tyytynyt vaan viilteli ojennukseksi tämän korvaa miekallaan.487 Vastaavasti Pusulassa rakuuna Nils Friesenfelt piti isäntäväkeään vuosia
pelon vallassa. Vasta syksyllä 1725 isäntä, rusthollari Juho Veskala uskaltautui
käräjiin ja tällöin syytteitä kertyi kaikkiaan seitsemän. Kesällä 1722 Friesenfelt hakkasi Veskalaa niin, että tämä joutui pakenemaan heinälatoon. Saman vuoden alkusyksystä Veskala antoi viljavarastonsa avaimen Friesenfeltille, joka ei sitä palauttanut. Vasta lokakuussa isäntä pääsi aittaan, kun Friesenfelt käski mittaamaan hänelle viljaa. Kuukaudessa viljahävikki oli ollut melkoinen, sillä loppuvuoden koko talon täytyi yrittää tulla toimeen runsaalla kolmella tynnyrillä viljaa. Seuraavana
vuonna rakuuna hakkasi niityllä työskennellyttä rusthollaria halolla, tarttui hiuksista ja raahasi pitkän matkan Tavolan korpraali Blåfeltin haukuttavaksi. Vuonna
1724 Friesenfelt uhkasi isäntäänsä ja naapuritalon isäntää aseellaan ja huusi ampuvansa kaikki kuoliaiksi niin, että väen oli paettava kylästä. Naapuritalon isännän,

484 Talvikäräjät Kokemäki 26.1.1723; Porin läänin ja Ala-Satakunnan rahvaanvalitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Varsinais-Suomi, RA).
485 Syyskäräjät Lohja ja Nummi 26.11.–1.12.1722 (ll30, KA).
486 Kesäkäräjät Tenhola ja Kisko 1.–6.7.1723 (ll31: 907–917, KA).
487 Kesäkäräjät Tammela ja Somero 13.–16.6.1724 (Sääksmäki3: 208–209, HMA).
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Niilo Vattoilan hautajaisten yhteydessä joulukuussa 1724 rakuuna repi rusthollarin
yöllä ylös sängystä hiuksista kiskoen ja pahoinpiteli isäntäänsä vielä kesällä 1725
parikin kertaa. Tuomio tuli, mutta rakuunan pesti pysyi ja vieläpä samassa kylässä.488
Upseerit pystyivät säilyttämään omanarvontuntonsa statusperustein ja lain
avulla. Sen sijaan sotamiesten täytyi asemansa itse luoda uudelleen tai oikeastaan
heidän tuli palauttaa menetetty yhteisöllinen asemansa. Ongelma juonsi juurensa
paitsi siihen pettymykseen, jonka Suomen armeijan vetäytyminen maasta oli aiheuttanut, myös siihen tosiasiaan, että täydennysmiehinä Suomeen lähetetyt
ruotsinmaalaiset sotilaat ja ratsumiehet eivät tyytyneet siihen, mitä suomalaiset talonpojat ja rusthollarit kykenivät heille tarjoamaan.489 Suomalaiset uskoivatkin
lapsellisesti, että kansalliset sotilaat olisivat ymmärtäneet talonpoikien ahdinkoa ja
tyytyneet heille annettavaan muonitukseen ja vaatetukseen.490
Sääksmäellä Tuomas Pekanpoika kiukustui mahtavaan ruotsalaisrakuuna Henrik Spåramakareen ennen kuin tämä palasi takaisin Ruotsiin. Mielipiteensä Spåramakaresta hän lausui julkisesti, ja haukkuessaan miestä hunsvotiksi pahastutti
myös muiden rakuunoiden mielen.491 Vaikka suuri osa täyttömiehistä pian palasi
Ruotsiin, vielä 1720-luvun puolimaissa tilanne oli niin kriittinen, että itäinen tutkijakunta pani sen merkille. Komissiolle oli käynyt selväksi, että Uudellamaalla upseerien rinnalla saksalaiset ja ruotsalaiset sotilaat lisäsivät talonpoikien taloudellista
ahdinkoa.492 Pohjan ja Karjalohjan alueelle asettuneet rakuunat ja sotilaat yrittivät
vakiinnuttaa asemansa pelottelulla niin pontevasti, että sikäläinen rusthollari Gustaf Tallqvist tiivisti rahvaanmiesten asenteen mainitessaan tovereilleen, että ”he
ovat kovin mahtavia itsestään.”493 Lohjan Nummenkylässä isännät kyllästyivät tällaiseen rakuunaan ja pieksivät hänet pellolla.494
Sotilaat koettivat hyötyä upseereiden oikeuksista ja yrittivät uskotella talonpojille, että he nauttivat samoista eduista kuin upseerit. Epäluuloisia talonpoikia ei
noin vain jymäytetty, joten esimerkiksi Vehkalahdella sotilas joutui ottamaan talolliselta kyytihevosen pieksämällä.495 Hevosten vaatiminen kyytiin oli laitonta, mutta siihen pyrki 1724 Siuntiossa sotamies Jöran Kock, joka vaati ruotutalonpojaltaan omiin menoihinsa kyytihevosta. Paikalle osui kuitenkin nimismies Henrik
Myrberg, joka ilmoitti isännälle, että ”sotilaalla ei ole moiseen valtaa.” Kock kysyi
nimismieheltä, ”kiellätkö minua ottamasta talonpojaltani hevosen.” Myrberg vastasi, että ”minun täytyy”, ja jatkoi pidättävänsä hevosen itselleen, kunnes sotilas puhetta uskoisi. Silloin Kock iski kätensä halventavasti yhteen lausuen, että ”sinäkö
olet kunnian mies, kun otat talonpojan hevosen”, ja lähti ulos aikoen omavaltaisesti

488 Syyskäräjät Vihti ja Pusula 2.–7.10.1727 (ll36: 694–699, KA).
489 Katso Vuorimies 2005, s. 122–123. Sopeutuminen oli toisinaan hankalaa suomalaissyntyisillekin
sodan aikana ruotsalaisrykmentteihin kirjoitetuille ja syksyllä suomalaisrykmentteihin siirretyille
sotilaille. Ruotsiin jäi monelta vaimo, eikä tätä päässyt tuosta vaan tapaamaan.
490 Uudenmaan läänin rahvaan yhteinen valitus 1723 (Rahvaanvalitukset, Suomi 1, RA).
491 Kesäkäräjät Sääksmäki, Akaa ja Kalvola 1.–4.6.1724 (Sääksmäki3: 153, HMA).
492 Itäisen tutkijakunnan kirjelmä kuninkaalliselle majesteetille koskien taloudellisia oloja Uudellamaalla, Porvoo 12.11.1725 (Cederberg–Alho (toim.) 1939, s. 246).
493 Kesäkäräjät Pohja ja Karjalohja 21.–28.6.1723 (ll31: 673–678, KA).
494 Talvikäräjät Lohja ja Nummi 28.1.–1.2.1723 (ll31: 140–141, KA).
495 Kesäkäräjät Vehkalahti, Virolahti ja Kymi 25.–28.6.1723 (ii32: 214, KA).
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ottaa tallista hevosen käyttöönsä. Myrberg seurasi perässä ja ilmoitti porstuassa, ettei sotilaana menisi talliin, ellei halunnut kohdata onnettomuutta. Siihen Kock tokaisi, ”miksi tulisin onnettomaksi. Ehken aiot lyödä minua.” Taas hän löi lujasti kätensä yhteen ja huusi: ”Jos sussa on kunnian miestä, niin lyö!” Myrberg huitaisikin
korvalle, ja sotilas sanoi, että ”tuon maksan sinulle”, tarttui toisella kädellään nimismiehen hiuksiin ja repi toisella kädellään kasvot verille. Pahemman verilöylyn
estivät ruotutalolliset väliintulollaan.496 Kunnia kytkeytyi yhtä erottamattomasti
sotilaan nauttimiin tai oletettuihin taloudellisiin oikeuksiin kuin kunnia kuului
upseerin maailmaan.
Ristiriitoja esiintyi 1720-luvulla etenkin sanallisella tasolla. Sotilaat olivat riippumattomia isäntävallasta, ja sen mukaan heitä myös käsiteltiin. Kokouksissa ja
tarkastuksissa he esiintyivät ylimielisesti ja samalla mitalla siviilivirkamiehet ja
rahvaanmiehet heille vastasivat. Karkussa ylimielisesti esiintyneen rakuuna Anders
Clarstenin kunniaa loukkasi Hämeenkyrön pitäjänkirjuri Kristoffer Platzman
haukkuessaan rakuunaa kelmiksi, varkaaksi ja ryöväriksi sekä muistuttaen vielä ilkeästi epäonnistuneesta sotaseikkailuista kutsumalla miestä karkuriksi. Talonpoikaisyhteiskunta ei vielä syksyllä 1722 juuri sotamiehiin luottanut.497 Lappeessa
talollinen Pietari Sipari suivaantui mahtavana esiintyneelle sotamies Johan Pipalle
haukkuen häntä ensin kelmiksi, varkaaksi ja ryssäksi sekä lopettaen mahtailun
huomautukseen, jolla asetti sotilaan talonpoikaisen mentaliteetin mukaisen arvojärjestyksen paikalle: ”jos sinä olet sotilas, minä olen upseeri.”498
Lohjan siltavouti Juho Erkinpoika oli saanut vaivoikseen vaativan ja suulaan sotamiehen Simo Petterssonista. Siltavouti lupasi tuomaanpäivänä 1725 tuoda eräälle
talonpojalle tupakkaa, koska oli aikeissa käydä Helsingissä. Kuullessaan lupauksesta sotilas tokaisi, että ”vähän jokainen lupaa tuoda tupakkaa, kun on menossa kaupunkiin. Mutta kukaan ei tupakkaa palatessaan näytä.” Sutkaisu osui kohteeseen, ja
siltavouti tiedusteli äkeissään, ”mitä sinä kelmi ja hunsvotti tuolla tarkoitat. Sinä
palvelet kruunua siinä missä minäkin.” Sotilas puolestaan suuttui kelmiksi ja hunsvotiksi leimaamisesta ja rankaisi. Molemmat tarttuivat toistensa hiuksiin, mutta
sotilas ehti tarttumaan nuijaan, jolla kumautti ruotuisäntäänsä päähän.499
Padasjokinen Erik Hellman oli tyypillinen 1720-luvulla yhteisöllistä paikkaansa
etsivä ruotusotamies. Puoliaan pitävänä, sanavalmiina ja omanarvontuntoisena
hän oli riidoissa sekä talonpoikaisväestön että säätyläisväestön kanssa. Isäntien ja
emäntien kanssa Hellman riitaantui lähinnä silloin, kun hän katsoi näiden pimittäneen hänelle kuuluvia kruununosia, ruokaa ja vaatteita. Niinpä hän haukkui erästä
talollisen vaimoa ylenpalttiseksi varkaaksi. Kiinnostavampaa silti on, että Hellman
kiisteli pastorin rouvan, madame Maria Tandefeltin kanssa. Tällöinkin toisena
riidanaiheena olivat sotamiehen saatavat, mutta toisena syynä oli säätyerotukseen
liittynyt tekijä. Kun Erik Hellman tuli yhdessä kersantti Stierncrantzin kanssa noutamaan pappilasta saataviaan, madame Tandefelt oli loikannut miehen luokse
hiilihanko iskuasennossa ja kiljuen, että ”sinä hunsvotti ja kelmi. Sehän oletkin
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sinä, joka haluat tyttäreni vaimoksesi.” Hellman oli kehuskellut julkisesti, että hän
ja Tandefeltin tytär olivat astumassa avioon, ja koska hän hyvin tiesi, ettei säätyjen
välistä kuilua voinut noin vain ylittää, hän oli myös korostanut olevansa kunniallinen sotilas ja kotoisin paremmasta talosta. Rouva Tandefeltille hän vastasi, ettei
suinkaan ollut sen enempää hunsvotti kuin kelmikään, hänhän oli vapaasti liikkuva sotamies.500
Toisinaan sotilaat joutuivat perimään menetettyä sosiaalista asemaansa teräasein; tällaisia väkivaltaisuuksia esiintyi tietysti siellä, missä sotilaita ja säätyläisiä
oli tavallista enemmän ja missä yhteisölliset asemat pysyivät siksi epäselvinä. Sysmäläisissä häissä neljäntenä joulupäivänä 1725 muuan sotilas menetti malttinsa,
kun häävieras hänen kustannuksellaan kujeili. Hääväen mielestä vähäpätöisen narrinpelin sotilas päätti iskemällä puukon kujeilijan rintaan ja kujeilijan viikkokausiksi sairasvuoteeseen.501
Samanlainen oli Karjaan Romsarbyn ruodun 23-vuotias, Mustion ruukissa syntynyt sotilas Jakob Pettersson Romsberg. Hän joi, kuten miehet joivat, ja juovuspäissään mesoi sällien tavoin. Syksyllä 1724 ryypättyään pari kannua olutta Romsberg – nähtävästi enemmän päihtyäkseen – haeskeli ruotutalonpoikaansa. Henrik
Johansson oli kuitenkin aitassaan työskentelemässä, eikä pihalle törmännyt sotilas
häntä huomannut. Tökeröin sanankääntein ja kopeloiden hän tiedusteli isännän
piikasiskolta, missä isäntä oli, ja sai vastaukseksi huitaisun kasvoilleen. Tähän
Romsberg vastasi samalla mitalla ja alkoi vetää naista hiuksista. Moista menoa
Henrik ei sietänyt, säntäsi ulos aitasta, tempaisi sotilaan kädet irti siskonsa hiuksista ja huitaisi kasvoille. Brita Johansdotter luikki metsän suojaan, ja miehet tarttuivat toistensa hiuksiin. Riuhtominen päättyi siihen, kun emäntä tuli väliin ja veti
sotilaan irti miehestään. Siinä samassa Romsberg repi emännän turkin riekaleiksi.
Henrikin yrittäessä pujahtaa siskonsa perään Romsberg tarttui häneen ja alkoi uudestaan repiä hiuksista. Jälleen emäntä tuli väliin, ja isäntä pääsi puikahtamaan
pirttiin ja piiloutui siellä pöydän alle. Emännän juostessa pakoon naapuritaloon
Romsberg säntäsi isännän perässä pirttiin, rikkoi ikkunoita ja hakkasi miekallaan
pöytään kahdeksan syvää viiltoa niin, että miekka hajosi. Henrik pysytteli piilossaan, kunnes sotilas poistui aittaan etsimään ehjää teräasetta. Silloin Henrik Johansson uskaltautui pöydän alta, vaihtoi paikkaa ja kätkeytyi kamariin. Sotilas alkoi väsyä, käveli naapuritalon pihalle ja heittäytyi pitkäkseen. Seuraavana päivänä
talon ikkunat korjattiin ja sotilas pelotteli ruotutalonpoikansa hiljaiseksi, vasta
joulukuussa nimismies kuuli tapahtuneesta ja toi asian käräjien käsiteltäväksi.502
Sotilaiden kannalta oli kiusallista, että heidän nauttimansa vapaus oli siinä mielessä rajallista, että talonpojat ja rusthollarit vastasivat heidän ylläpidostaan. Talonpojat kyllä pitivät huolen, että sotilaat tiesivät, kenen varoilla elivät.503 Siinä missä
talonpojat suhtautuivat sotilaisiin ylenkatsoen, siinä sotilaat halveksivat talonpoikia – etenkin niitä, jotka olivat jättäneet sotilasuran ja ryhtyneet talollisiksi. Vapai-
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den miesten välinen säätyristiriita ilmenee hyvin siitä, miten euralainen sotamies
Mikko Kepolin suhtautui talonpojaksi päätyneeseen entiseen aseveljeensä. Kirkkoon juopuneena saapunut Kepolin päästi pahimmat höyryt pihalle, kun lehterillä
vieressä istunut toveri lepuutti hetken päätään. Kepolin nousi ylös, tarttui miestä
rinnuksista, päästi sitten irti pannen piipun suuhunsa, istuutui ja totesi, että ”mitäpä minä moista miestä kunnioittamaan.” Tämä ei kuitenkaan ollut kyllin, vaan
Kepolin katsoi velvollisuudekseen ojentaa vierustoveriaan. Kohta hän ponkaisi ylös
sanoen, että ”sinä verivitun poika, minun uusi talonpoika. Sinä makaat, nouse
ylös.”504 Kuorevedellä taasen muuan sotilas osoitti halveksuntansa toisella tavalla.
Hän tuli maksamaan lainaansa takaisin, ja samalla kun hän astui talollisen tupaan,
hän heitti ylimielisesti plootut isännän jalkoihin.505

Porvaristo nyhtää vanhoja saataviaan
ja antaa uutta luottoa
Jokseenkin tyhjilleen jääneet kaupungit oli hävitetty. Venäläiset olivat polttaneet
niitä ja olivat vieneet kaiken liikenevän – jopa rakennuksia oli purettu venäläisiin
leireihin. Kauppa ja kauppiaat olivat kuitenkin kruunun erityisessä suojeluksessa,
kaupungeille myönnettiin mittavia verohelpotuksia ja tukiaisia toisin kuin maaseudulle, ja asemapaikoilleen asettuneet maaherrat ryhtyivät ensitöikseen ajamaan
paosta palanneiden kaupunkilaisten asiaa. Se ei kansaa miellyttänyt. Uudenmaan
ja Hämeen läänin maaherra Stierncrantz päätti joulun alla 1721, että Venäjän vallan aikana vihollisten käskystä tai oma-aloitteisesti tavaraa vieneitä oli kohdeltava
oikeusistuimissa kuin tavallisia varkaita. Määräyksellä oli vähemmän vaikutusta;
rahvas välitti vähät kaupunkien kärsimistä vahingoista, omissa menetyksissä oli
kylliksi kestämistä ja harva oli valmis tuomitsemaan itseään. Oikeuskin taipui rahvaan puolelle ja ymmärsi, että venäläiset olivat pakottaneet väkivallallaan tavaran
siirtoihin.506 Samoin kuin säätyläiset ja papit Ruotsiin paenneet kauppiaat ryhtyivät ensitöikseen velkomaan niitä omaisuuksia, jotka he olivat jättäneet talonpoikien vartioitaviksi.
Vanhoja velkoja makseltiin monin tavoin. Erityisen karsaasti talonpoikaisväestö
suhtautui porvareiden edellisen Ruotsin vallan aikaisiin vaatimuksiin. Mutta toisaalta eivät aloilleen jääneet ja ryssien virkamiehiksi nimittämät porvaritkaan pitäneet niistä, jotka Ruotsissa aikansa pakoiltuaan palasivat tiloilleen eivätkä maksaneet velkojaan. Syksyllä 1721 Pietarsaaren raatimies Johan Alm kävi käsiksi
ähtäväläiseen talonpoikaan, joka oli pantannut tilansa raatimiehelle 1712 eikä ollut
sittemmin maanpaosta palattuaan tehnyt elettäkään velkojen suorittamiseksi.
Niinpä hän otti oikeudet omiin käsiinsä ja eräänä sunnuntai-iltana ensin itseään
viinalla terästettyään tarttui talonpoikaa kädestä ja ilmoitti tälle, että miehen oli
paras koota tavaransa ja häipyä tilalta.507 Aivan kohtuuttomana pidettiin uusikaar-

504
505
506
507

450

Talvikäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 17.–23.3.1738 (mm67: 204–208, KA).
Syyskäräjät Orivesi ja Kuorevesi 7.–10.10.1739 (nn48: 397–400, KA).
Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 22.–24.2.1722 (ll30: 48–51, KA).
Syyskäräjät Pietarsaari 30.10.1721 (ss35: 1–2, KA).

Levoton rauha Ruotsin vallassa

lepyyläisen porvarin, Erik Lööfin pitäjän puolen lautamiehelle käräjillä tekemää
vaatimusta. Lööf oli uskonut 1714 lautamies Mats Johanssonille hevosensa, kun
lähti viemään paloveroja venäläisille. Viimeksi mainitut löysivät tiensä lautamiehen
taloon, veivät sieltä kaikki elukat Lööfin hevosen mukaan lukien ja kiduttelivat
Johanssonia. Vuonna 1725 Lööf kuitenkin päätti noutaa hevosensa tai sitä vastaavan rahasumman Johanssonilta; olihan mies luvannut huolehtia eläimestä. Oikeuden päätöksellä Lööf jäi nuolemaan näppejään.508
Vainovuosien aikana rahvaanmiesten ja paikallaan pysyneiden ja venäläisten
kanssa toimeen tulleiden porvareiden kanssa syntyi kokolailla uusia luottamussuhteita, jotka rikkoivat vanhat Ruotsin vallan aikaiset siteet ja jotka sittemmin 1720luvulla hiersivät Ruotsista palanneiden porvareiden ja rahvaan välisiä suhteita.
Niinpä esimerkiksi pyhäjokiset talonpojat suorastaan ylistivät muutamia raahelaisja vehkalahtelaisporvareita, joilta he olivat saaneet lainatuksi rahaa, joilla he selvisivät vihollisen asettamista paloveroista. Maaherra von Essenin pyynnöstä käräjärahvas todisti talvikäräjillä 1722, että noiden kuluneiden Venäjän vallan vuosien aikana pitäjäläiset joutuivat suorittamaan venäläisille kymmenyksiä ylen niukoista sadoistaan. Kotirauhan julistamisen jälkeen muutamat vuoden 1716 verilöylystä
säästyneet olivat päässeet jotenkuten jaloilleen, kun vihollinen tuli keräämään veroja. Niistä he eivät olisi selvinneet ilman vehkalahtelaisesta kauppiaasta, Johan
Poitzellia. Tämä lainasi tarvittavat rahat, ja tälle miehelle rahvas, papit ja lautakunta ilmoittivat olevansa ikuisesti kiitollisuudenvelassa, koska he ymmärsivät säästyneensä vihollisen väkivallalta. Käräjillä he nousivat ylistämään ja tunnustamaan
kiitollisuuttaan Poitzellille. Poitzellin tapaukseen palattiin vuoden kuluttua, kun
pohjalaisporvarit halusivat ajaa kauppiaan tiehensä. Tulos oli ensi alkuun porvareille epäedullinen, heidän vihaamastaan ja maakauppiaaksi leimaamastaan
Poitzellista pyhäjokiset papit ja talonpojat antoivat uuden mairittelevan todistuksen verratessaan häntä oman läänin kauppiaisiin. Poitzell oli ollut suureksi avuksi
vihan aikana vuosina 1718–1721, kun oma porvaristo oli osoittautunut kelvottomaksi ja hyödyttömäksi, eivätkä sikäläiset hyväksyneet puheita maakauppiaasta.509
Kalajoella talolliset vastasivat kokkolalaisten nurinaan siitä, että he olivat käyneet kauppamatkoillaan Raahessa vastoin vanhaa käytäntöä. He muistuttivat samasta seikasta kuin pyhäjokiset miehet: raahelaisilta porvareilta oli saanut vaikeina
aikoina luottoa ja lainaa sekä kohtalaiseen hintaa tavaraakin toisin kuin kokkolalaisilta. Lainojen takia he olivat tosin velkaantuneet raahelaisille, mutta toisaalta näiden rahojen avulla he olivat säästyneet talojensa polttamisilta ja olivat kiitollisuudenvelassa Raahen porvareille. Sitten he vielä lisäsivät, että he eivät halunneet enää
kokkolalaisten kotiin palanneiden kauppiaiden luokse mennä, koska nämä eivät
antaneet valita kauppakumppaniaan vaan halusivat pitää kiinni ikivanhoista majamiessopimuksista.510 Edellisestä seurauksena oli, että von Essen kielsi toukokuussa
1722 antamallaan julistuksella porvareita velkomasta köyhiä talonpoikia.511

508 Talvikäräjät Uusikaarlepyy 8.3.1725 (ss39: 328, KA).
509 Talvikäräjät Pyhäjoki 8.3.1722 (rr54: 287, 295–297, KA), talvikäräjät Pyhäjoki 28.1.1723 (rr55:
598–611, KA).
510 Talvikäräjät Kalajoki 15.3.1722 (rr54: 342–344, KA).
511 Halila 1954, s. 29.
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Mutta tilanne oli vaikea eikä rauhoittunut. Maaherrojen täytyi tasapainotella
toisaalta tyytymättömän rahvaan ja ärsyyntyneen porvariston ja toisaalta yksioikoisesti Ruotsin kruunua tukeneiden taloudellisten pyrintöjen ja siten maaherran
virkatehtävään kuuluvien vaatimusten välillä. Ristiriita kävi ilmeiseksi viimeistään
valtiopäivillä 1723, jolloin pohjalaiset talonpojat ja kaupungit vastustivat jyrkästi
tutkijakunnan perustamista Pohjanmaalle. Kaupungit olisivatkin ensi sijassa halunneet pitäytyä siinä, että toivotut tarkastukset suoritettaisiin omin voimin maaherrojen – jotka erityisen innokkaasti tuntuivat ajavan kaupunkien etua – välityksellä ja vieläpä Turun hovioikeudessa. Sitä paitsi kaupungeissa oli saatu arvioiduksi
menetykset samoihin aikoihin kuin Pohjanmaalla eli vuoden 1723 alkuun tultaessa.512
Porvaristo keräsi voiton, koska kaupungit saivat mittavia veroetuuksia ja talonpoikien oli mentävä kaupunkeihin hankkimaan luottoa ostaessaan hevosia ja karjaa sekä korjatessaan talojaan. Talonpojat ajautuivat 1720–1730-luvulla syvenevään
velkakurimukseen – siitä johtuneet ongelmat siirtyivät tosin myöhäisempään ajankohtaan. Vaikka edellisen Ruotsin ajan velkoja ei vähään aikaan saanutkaan velkoa,
ne eivät minnekään kadonneet. 1720-luvulla porvarit olivat tavallinen näky käräjillä. Oikeudessa he kirjauttivat tuomiokirjoihin talonpoikien (so. talojen) vanhat ja
uudet velat, joilla he saattoivat vastaisuudessa kiristää ja joiden avulla talonpojat
sitoutuivat kiinteästi majamiehiinsä.

Naapuriviha
Sovintoon pakottaminen
Menneisyyden ahdistavien kokemusten käsittely niin henkilökohtaisella kuin yhteisöllisellä tasolla heijastui pian äärimmäisen vihamieliseen suhtautumiseen venäläisten kanssa yhteistyössä olleisiin kätyreihin ja heiloihin.513 Itse asiassa 1720-luvulla käräjien asema oikeudellisena ja sovittelevana yhteisenä talonpoikaisena elimenä kasvoi ensimmäisillä rauhansyksyn käräjillä, kun sairaalloisen epäluuloiset
ihmiset tekivät lukuisia vääriä ilmiantoja naapureistaan.514 Valituksia ja riitoja riitti
vuodesta toiseen niin, että viranomaiset olivat tukehtua niiden käsittelyyn. Esimerkiksi kihlakunnantuomari Paleen ehti johtamaan Sauvon syyskäräjiä 1722 ilmoitetusta myöhässä, koska hänen aikansa oli kulunut Venäjän ajan juttuihin perehtymiseen.515
Yhteisöllisen rauhan saavuttaminen oli tärkeää, sillä monissa paikoissa oli väkeä, joka ei kyennyt hankkimaan toimeentuloaan. Näistä merkittävimmän ryhmän
muodostivat vihollisen työkyvyttömiksi kiduttamat ihmiset, joiden elättäminen

512 Alho 1940, s. 74, 76; Ahonen 1988a, s. 34, 110–111.
513 Kesäkäräjät Asikkala ja Heinola 13.–16.6.1726 (ee18: 120, KA). Asikkalassa 1726 nimismies Jacob
Gååsman määrättiin tutkimaan eräässä kylässä levinnyttä huhua, jonka mukaan sikäläinen mies
oli syyllistynyt Venäjän vallan aikana sukurutsaan isänsä aviottoman tyttären kanssa.
514 Esimerkiksi syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 116–117), syyskäräjät Ilmajoki 20.11.1721 (ss35:
170–172, KA).
515 Syyskäräjät Sauvo 14.–17.11.1722 (cc40: 85, KA).
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toki kuului ensi sijassa perheelle ja suvulle. Mikäli tällainen turva puuttui, elatusvastuu lankesi koko pitäjälle. Kruunupyyn syyskäräjillä 1723 leskivaimo Katarina
Bochmöller valitti köyhää tilaansa ja sitä, että hänet oli vihan aikana kidutettu töihin kykenemättömäksi. Sen tähden hän anoi pitäjältä avustusta päästäkseen Kruunupyyn hospitaaliin. Pitäjä suostui anomukseen ja etsi varat semminkin, kun edesmennyt puoliso, nimismies Henrik Brunell oli myös kidutettu raajarikoksi ja oli
elänyt viimeiset kuukautensa samaisessa hospitaalissa.516
Talonpoikaisyhteisö koetti kaikin keinoin painostaa riidankylväjät sovintoon.
Lapualla Jaakko Lauttamus epäili naapurinsa ilmiantaneen kätköt venäläisille
1714, mutta naapuri vakuutteli käräjäväen tukemana syyttömyyttään. Käräjille saapuneen väen tuki ei suinkaan ollut mitätön, sillä isännät antoivat syytetystä myönteisen lausunnon: hän oli vanha ja hyvä mies, jota vastaan Lauttamuksen oli aivan
turha kantaa kaunaa.517
Tätä selvemmin asian ilmaisivat alituisiin ja naapurivihaa lietsoneisiin vaatimuksiin kyllästyneet isokyröläiset, kun Juho Laitinen velkoi syyskäräjillä 1725 kyläläisiään venäläisille luovutetusta lehmästä. Käräjäväki päätti yksimielisesti, että
vastaisuudessa tällaiset ”pahaa verta herättävät ja kateutta ylläpitävät asiat eli vihan
aikana itse kunkin kokemat vastoinkäymiset” oli parasta unohtaa. Niitä ei saanut
enää tuoda oikeuteen varsinkaan, kun ”väki sai nykyään Jumalan armossa elää kaikessa rauhassa”.518
Sovinto hierottiin myös Inkoossa talollisen vaimo Märta Johansdotterin ja
leskivaimo Margareta Pålsdotterin välille. Märta ja miehensä Olof Ersson kantoivat
kaunaa siitä, että heille oli luvattu sija Margaretan edesmenneen miehen, Henrik
Perssonin omistamassa aluksessa, kun väki pakeni 1713 vihollisia. Märtan ja Olofin
omaisuus oli lastattu alukseen, mutta heitä ei jääty odottelemaan, kun Henrik
päätti ohjata aluksensa kohti Ruotsia. Märta ja Olof jäivät vihollisten piinattaviksi
ja rosvottaviksi, kun taas Margareta ja Henrik pääsivät turvaan. Kärsimyksistä ei
oikeutta saanut, mutta menetettyä omaisuutta saattoi velkoa. Margareta joutui tekemään tiliä siitä, minne vieras omaisuus oli kadonnut. Henrik Persson myi edellisten voit ja jauhot, heitti kaksi vuotta säilyttämänsä suolakalat mereen, kun ne
mätänivät, ja menetti muut tavarat, hopealusikat, vaatteet ja viinapannun kuten
omankin omaisuutensa venäläisille 1719 Nyköpingin maihinnousussa. Tämä kertomus ratkaisi sen, että Märta tyytyi vähempään kuin koko menetetyn omaisuutensa arvon ulosmittaamiseen.519
Ajanoloon yhteisöllinen suhtautuminen lieveni, ja asennoitumisen muuttuminen puettiin sanoiksi, joilla opastettiin kaunojen unohtamiseen. ”Kaikkea sellaista
saattoi tapahtua Venäjän aikana”, sanoivat lohtajalaiset,520 ja hollolaiset taasen olivat sitä mieltä, että ”Venäjän aikana ei voinut huolehtia muiden omaisuudesta, kun
ei kyennyt huolehtimaan kunnolla omastakaan niin kuin rauhan aikana.”521 Enim-
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Kesä- ja syyskäräjät Kruunupyy 30.9.–1.10.1723 (rr55: 3294–3297, KA).
Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 115–116, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Isokyrö 15.10.1725 (ss39: 774, KA).
Talvikäräjät Inkoo 22.–24.2.1725, kesäkäräjät Inkoo 24.–26.5.1725 (ll34: 323–324, 545, KA).
Talvikäräjät Lohtaja 14.–15.1.1729 (rr59: 115, KA).
Laamanninoikeus Hollolan ylinen ja alinen kihlakunta 5.–6.2.1723 (öö18: 112–113, KA).
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mät pääsivät jo rauhan alkuvuosina naapurisopuun välejä hiertäneissä taloudellisissa kysymyksissä – lähinnä niissä tapauksissa, joissa naapurin epäiltiin venäläisten
sijasta vohkineen kätketyt omaisuudet, viljat, vaatteet ja rahat –, mutta toiset riitelivät kätköjen kohtaloista vielä 1720-luvun lopullakin.522 Tällaiset omaisuutta koskevat konfliktit raukesivat vasta, kun toinen riitapukareista luovutti. Sääksmäellä
kaksi naista olivat yhdessä löytäneet venäläisten 1713 unohtaman padan, jonka
omistusoikeudesta he kiistelivät yli kymmenen vuotta. Vasta kun toinen antoi periksi, riita ratkesi.523
Talonpoikaisyhteisön saattaminen rauhan kannalle ei merkinnyt koko maaseutuyhteisön rauhoittamista. Laki oli kenties kaikille sama, mutta sen soveltaminen
ei. Silloin kun naapuri oli säätyläinen, häntä ei venäläisten avustamisesta saatu
kunnolla tuomituksi. Vihdissä ja Lopella käytiin 1720-luvun ensivuosina oikeutta
Nassackinin aatelisveljeksiä ja erästä muuta säätyläismiestä vastaan, koska heidän
ilmiannostaan paikallinen mies oli menettänyt henkensä Helsingin komendantin
käsittelyssä. Hovioikeus ratkaisi asian, ja Nassackineista Axel Gotthard eleli 1720ja 1730-luvulla leveästi kotipitäjässään kartanonomistajana.524

Kateelliset naapurit, kätketyt omaisuudet,
talojen takaisinperimiset ja sankarit
Vanhat kaunat ulottuivat moniaalle, mutta muita useammin kätköjen tyhjentymiseen ja kaskeamisiin naapurin maalla.525 Iitissä mies epäili naapuriaan siitä, että
tämä oli 1714 lyönyt kirstun rikki varasten sieltä omaisuuden muun väen piileskellessä erämaissa. Rahvas nousi kuitenkin käräjillä myös metsään paenneen vastaajan
tueksi ja totesi yksimielisesti, että venäläiset kyllä olivat yleensä löytäneet kaikki
kätköt.526 Lammilla miestä syytettiin siitä, että tämä oli myynyt hoidettavakseen
saadun sian venäläisille. Mies yritti selittää, että venäläiset olivat tulleet ja ottaneet
eläimeltä pois nirrin pistäen sen samassa poskeensa. Naapurit eivät kuitenkaan olleet mitään tähän viittaavaa koskaan havainneet.527 Sysmässä naapureiden välit olivat tulehtuneet, koska puille paljaille rosvottu oli varastanut naapurinsa viljaa. Varas selitti, että oli saanut viljan venäläisiltä ostamalla. Venäläisistä hyötymistä pidettiin muutenkin pahana: eräs oli pistänyt rahoiksi panemalla venäläisille sotilaille olutta.528 Kaunoja purettiin niin kuin oli totuttu tekemään. Ensin juotiin nuppi
turvoksiin ja sitten haettiin käsivoimin hyvitystä,529 ja kaunat sovittiin siten, että

522 Kesä- ja syyskäräjät Kalajoki 14.–18.9.1728 (rr58: 1986–1987, 1995, KA).
523 Laamanninoikeus Sääksmäen ylinen ja alinen kihlakunta 16.–17.2.1725 (öö20: 144–145, KA).
524 Esimerkiksi ylimääräiset käräjät Vihti 21.8.1723, syyskäräjät Loppi 1.–2.10.1723 (ll31: 994, 1006,
KA); Soikkeli 1932, s. 252–253.
525 Esimerkiksi talvikäräjät Vihti ja Pusula 10.–14.1.1723 (ll31: 18, KA), syyskäräjät Vihti ja Pusula
26.–28.9.1726 (ll35: 384, KA).
526 Kesäkäräjät Nastola, Iitti ja Orimattila (20.–23.6.1726 (ee18: 168–169, KA).
527 Kesäkäräjät Lammi 20.–21.5.1723 (ee13: 51–52, KA).
528 Kesäkäräjät Sysmä 28–30.5.1723 (ee13: 100, KA).
529 Kesäkäräjät Sysmä 28.–30.5.1723 (ee13: 118, KA).
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kärsineelle osapuolelle ei annettu mahdollisuuksia valittaa oikeuteen: sovinto hierottiin nyrkein tai uhkaillen.530
Törkeimmin moraalisääntöjen loukkauksissa vääryyttä kärsineet saivat tuekseen esivallan. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla kihlakunnantuomari Jonas Mollin
muistutti hovioikeutta tapauksesta, josta päätöstä ei ollut kuulunut mutta joka haluttiin pian ratkaistavan. Kyse oli tapauksesta, jossa isäntämies oli toimittanut kaksi piikaa venäläisten käsiin.531 Mäntyharjulla taasen upseerin ja kaksi sotamiestä
murhanneet miehet lupasivat venäläisten syyttömänä tuomitseman talonpojan leskelle sovintorahana 136 kuparitaalaria ja tynnyrin viljaa, jotta tämä olisi pitänyt
suunsa kiinni eikä olisi ilmiantanut miehiä murhaajina. Nainen piti sopimuksesta
kiinni, mutta kun maksu unohtui, leski haastoi rikolliset käräjiin. Käräjillä miehet
tuomittiin kuolemaan.532
Pohjan Linhamarissa talvella 1723 piika Maria Markusdotter haukkui Mats
Davidssonin vaimoa, Maria Gabrielsdotteria huoraksi, kunniattomaksi eläjäksi ja
kolmen markan vaimoksi. Se oli kostonkierteen päätepiste. Riita oli alkanut Venäjän vallan aikana, kun Matsin renki oli kirjoitettu sotilaaksi manttaalin puolesta.
Kun hän ei saanut naapureiltaan, muiden muassa piian isältä hyvitystä, hän oli
uhannut aiheuttavansa naapureilleen vahinkoa. Kerran hän kysyi Maria-piialtaan,
oliko tämän isä syönyt rengin (vrt. talonpoikainen tapa ilmaista, että suusta sisään
ja takapuolesta ulos). Koska Maria ei vastannut kysymykseen, Mats tempaisi jakkaran ja hakkasi sillä Marian haavoille ja ajoksille.533 Toisaalta janoamaansa oikeuttakin
naapurit saivat; Lopen Sajaniemen tuhopolttajana rusthollari Yrjö Laurinpoika
tuomittiin kuolemaan ja hänen jälkeensä jättämää omaisuutta jaettiin kärsineille.534
Maksamaalla isäntä oli niin katkera menetetystä omaisuudestaan ja epäili
omaisuutta rauhan jälkeen joutuneen piikansa haltuun, että isännän ja piian välit
olivat tulehtuneet pahemman kerran, etenkin kun piika uppiniskaisesti kiisti mitään näpistäneensä. Piika oli päättänyt käydä ehtoollisella, koska arveli siten olevansa kunniaksi isäntäväelleen ja ajatteli vielä ehtoollisella käynnin jälkeen pyytää
uppiniskaisia puheitaan näiltä anteeksi. Kun isäntä näki piian kävelevän ehtoollispöytää kohti, hän kääntyi vierustoverinsa puoleen ja sanoi: ”Näetkös, piru on tänään ehtoollisella ja on siellä hyvittämättä ensin minulle.” Todellisuuspohjaa näpistyksillä ei naapureiden tietojen mukaan ollut, mutta epäilyt olivatkin syntyneet
toisaalta palkkariitojen seurauksena ja toisaalta siksi, että muuan sotilas oli luvannut
tulla oikeuteen todistamaan, että vihan aikana piika oli varastanut viljaa pellolta.535
Enimmäkseen epäilyt osoittautuivat aiheettomaksi tai sitten epäilty vapautettiin osittain, koska tämä kykeni todistamaan, että venäläiset olivat kiduttamalla
puristaneet hänestä haluamansa tiedot.536 Mikäli oikeus katsoi, että ilmiantaja olisi
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Esimerkiksi talvikäräjät Lohja ja Nummi 6.–10.5.1723 (ll31: 499–501, KA).
Jonas Mollin Turun hovioikeudelle 4.4.1722 (ss65, KA).
Talvikäräjät Savitaipale, Mäntyharju ja Suomenniemi 4.–6.2.1723 (ii31: 48–50, KA).
Talvikäräjät Pohja ja Karjalohja 19.–23.2.1723 (ll31: 358–260, KA).
Kesäkäräjät Loppi 16.–18.5.1724 (ll32: 373–374, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Vöyri 28.9.1724 (ss38: 634–640, KA).
Esimerkiksi syyskäräjät Pietarsaari 30.10.1721, Lapua 13.11.1721 (ss35: 24–26, 115–116, 145–147,
KA), kesäkäräjät Siuntio 18.–21.6.1722, kesäkäräjät Kirkkonummi 22.–23.6.1722 (ll30: 1097–1100,
1133–1134, KA).
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voinut välttää tekonsa, hänet voitiin määrätä kohtuullisiin korvauksiin.537 Kruunupyyssä evijärveläinen leski Anna Antintytär oli syksyllä 1714 jäänyt ryssien vangiksi vähine omaisuuksineen. Annan viholliselle paljasti muuan pietarsaarelainen
Mats Henriksson, jonka vihollinen oli pakottanut mukaansa ja jota ryssät vihaisella
tavalla painostivat näyttämään metsiin kätkeytyneitä ihmisiä. Maantien läheltä
metsästä Matsin joukko löysi Annan, pieksi ja hakkasi häntä ja rosvosi kaiken
omaisuuden. Kruunupyyn talvikäräjille ilmestynyt Anna vaati katkerana korvausta
menettämästään omaisuudesta, mutta oikeus ymmärsi myös vastaajan selitystä,
että hänet ja vielä vaimonsa oli väkivalloin pakotettu paljastelemaan metsissä piileskelleitä ihmisiä. Niinpä oikeus katsoi päätöstään sillä perustellen, että se tunsi
vihollisen tavat, kohtuulliseksi, että Mats korvaisi jonkin verran lesken menetyksiä.538
Hirvittävimmät tapaukset lietsoivat vihaa kyläläisten välille, jos kohta oikeudessa koetettiin kostonhimoa hillitä.539 Oulaislainen Jaakko Valkonen ei toennut siitä,
kun Erkki Paavola oli ilmiantanut ryssille metsäpirtin, minne Valkonen oli piilottanut vaimonsa, lapsensa ja vähäisen omaisuutensa. Metsäpirtillä ryssät olivat tappaneet vaimon, ottaneet lapset orjikseen ja rosvonneet tavaran.540
Näiden kärsineiden ohella oli niitäkin, jotka koettivat rauhan tulosta hyötyä ja
saada helpotuksia mukamas menettämilleen omaisuuksille. Lapualla kirkonkyläläinen Jussi Eliaksenpoika keksi valehdella oikeudessa, että talollisen vaimo Kerttu
Ristontytär olisi paljastanut hänen ruokavarastonsa pääsiäisenä 1715. Kätkön oli
kuulemma tunnistanut siitä, että sen merkkinä oli ollut vanha kenkäraja, mutta oikeudessa havaittiin Jussin puheet silkaksi valehteluksi ja hänet tuomittiin petoksesta ankariin sakkoihin.541 Mynämäellä naapurukset Sifferi Jaakonpoika ja Matti Jaakonpoika olivat vielä vuonna 1725 ilmiriidoissa ja Sifferi haukkui Mattia pappilassa kelmiksi. Oikeudessa Sifferi selitti purkauksensa syyksi sen, että hän oli luovuttanut Matille lehmän, joka piti toimittaa – nähtävästi verona – ruhtinas Golitsynin
tarpeisiin mutta joka ei koskaan perille kulkeutunut.542
Talojen takaisin vaatimiset kiihtyivät, kun pakolaiset ja Venäjän orjuuteen joutuneet palasivat kotisijoilleen huomaten mielipahakseen jonkin sukulaisen tai peräti tuntemattoman ottaneen kotitalon viljelykseensä.543 Joku tosin saattoi nuorena ja rutiköyhänä luopua sukuoikeuksia koskevista vaateista, kun ei ollut varoja
maksaa talon kuntoon laittaneelle sopivia korvauksia,544 mutta yleensä käräjille oikeuksia peräämään tulleet olivat valmiita korvaamaan tilaa vainovuosina hoitaneelle oikeuden määräämät korvaukset.

537 Talvikäräjät Pietarsaari 22.2.27123 (ss37: 235–236, KA).
538 Talvikäräjät Kruunupyy 3.1.1723 (rr55: 49–50).
539 Kesä- ja syyskäräjät Laihia 1.10.1722 (ss36: 724–725, KA); talvikäräjät Laihia 21.1.1723 (ss37: 36–
39, KA); Lindeqvist 1919, s. 471–473; Alanen AJ 1948, s. 153–154.
540 Talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 27.2.–6.3.1725 (rr57: 1177, KA).
541 Syyskäräjät Lapua 13.11.1721 (ss35: 149–151, KA).
542 Kesäkäräjät Mynämäki ja Lemu 12.–14.6.1725 (kk36: 168–169, KA).
543 Kesä- ja syyskäräjät Saloinen ja Siikajoki 1.–4.9.1729 (rr59: 1271, KA). Saloisissa ja Siikajoella
muistutettiin 1729, että talojen omistussuhteet olivat edelleen perin hankalasti todennettavissa ja
perinnönjaot siksi hankalasti toteutettavissa. Asiakirjat olivat vihan pyörteissä kadonneet eikä
uusia katselmuksia tai huudatuksia ollut tehty.
544 Esimerkiksi talvikäräjät Lappväärtti 27.1.1722 (ss36: 77–78, KA), talvikäräjät Valkeala 15.3.1722
(ii30: 20, KA).
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Renki Jaakko Karhu ilmestyi Isonkyrön talvikäräjille 1722 vaatimaan Orismalan Karhulassa sijaitsevaa taloa hallintaansa. Hän oli elänyt Venäjällä vankeudessa
syksystä 1714 syksyyn 1721 saakka. Isä ja veli olivat ehtineet kaatua Kyrön taistelussa ja kesällä 1714 syntynyt velikin oli pian kuollut. Poltettua ja pelloilta pilattua
taloa oli ryhtynyt 1716 viljelemään lankomies, jonka nyttemmin oli luovutettava
perintöosuus lainmukaiselle perilliselle.545 Lappväärtissä venäläisten väkivaltaa
miehen murhan jälkeen paennut leski vaati perheineen esi-isiensä taloa hallintaansa veljeltään, joka oli ryhtynyt tilaa viljelemään.546 Kälviällä oli käynyt niin, että talon ainoa poika Tuomas oli joutunut vankeuteen 1714, ja kun poika oli sittemmin
1719 päässyt pois palaten kotiseudulleen, hän havaitsi, että isä-Matti oli antanut
talon toiselle. Talvella 1722 poika haastoi käräjiin isänsä.547
Luopioilla ja kätyreillä oli vastapuolensa. Sankarit elivät ihmisten puheissa,
mutta korvauksia sankaruudesta ei juuri saanut. Teerijärvellä Johan Jakobsson sai
korvaukseksi isänsä osoittamasta urhoollisuudesta kappalaisen ehdotuksesta jonkin verran jauhoja, koskapa osasi käydä sitä itse vaatimassa. Isä Jakob ei ollut paljastanut alttarivaatteita, papin juhlallisimpia pukuja ja kirkon kelloa viholliselle,
vaikka nämä armottomalla tavalla kiduttivat häntä, kunnes hän heitti henkensä.548
Sankariin rinnastettiin köyhyyteen vaipunut kaksinkertainen lappajärveläisleski
Kaisa Paavontytär Vähä-Tarvonen. Kaisan ensimmäisen miehen, Antti Laurinpoika
Vähä-Pellisen venäläiset pistivät kuoliaaksi joulun alla 1714 pakosaunalla yhdessä
veljensä Juhon kanssa. Toisen aviomiehen eli Taavetti Heikinpoika Skottarin venäläiset olivat taasen ottaneet Alajärven Jokikylästä manttaalimiehekseen 1720. Osa
Skottarille luvatuista sotamiehen maksuista oli vielä suorittamatta, mikä päätettiin
oitis maksaa. Palkasta oli maksettu lehmä, tynnyri viljaa ja 24 kuparitaalaria rahaa,
maksamatta oli vielä 76 kuparitaalaria.549
Menestyminen loi tietysti jännitteitä. Tuhkasta muutamassa vuodessa jaloilleen
nousseen talon isäntää tuskin arvostettiin, paremminkin kadehdittiin erityisesti
niiden keskuudessa, jotka olivat myös onnistuneet taloudenpidossaan. Kuvaavasti
Hartolassa naapurukset Matti ja Jussi kauppamatkalle valmistautuessaan ja iltaa
ryypiskellen istuessaan purkivat keskinäistä kateuttaan sanallisesti. Matti aloitti
piikittelemällä, että ”olet mennyt tiirikalla Koskipään kartanon kellariin.” Tähän
kimpaantunut Jussi vastasi samalla mitalla, että ”Huoramies. Olet kerännyt itse itsellesi rikkauksia ravistelemalla Koskipään kartanon ruislyhteistä eloa.” Tässä oli
totuuden siemen, sillä Matti lopetti sananvaihdon lyhyeen käskien uhkaavaan sävyyn Jussin olemaan vaiti, ja puhetta jatkettiin käsin.550 Keskustelu kiertyi myös
sosiaaliseen ristiriitaan siten, että kaverukset tulivat osoittaneeksi, jotta säätyläiseltä
varastaminen oli vähäpätöisempi juttu – tuskin kunnollinen rikos ollenkaan.

545
546
547
548
549
550

Talvikäräjät Isokyrö 12.3.1722 (ss36: 321–323, KA).
Talvikäräjät Lappväärtti 27.1.1722 (ss36: 69–70, KA).
Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 419, KA).
Talvikäräjät Kruunupyy 3.1.1723 (rr55: 56–57).
Peltokangas 1958, s. 105.
Syyskäräjät Sysmä ja Hartola 10.–15.10.1726 (ee18: 221–223, KA).
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Rauhattomat naiset
Siveellisyysoikeudenkäynnit
Rauhan kannalle palauttamista sotkivat sinne tänne oikeuksien passittamat ja miehityskaudella venäläisten kanssa irtosuhteisiin ryhtyneet tai väkisinmaatut naiset,551 jotka ylläpitivät vihaa edesmenneitä aikoja kohtaan aina 1730-luvulle saakka
ja lisäsivät levottomuutta.552 Kuvaavasti muuan syksyllä Vöyrissä luutnantin kiinniottamaksi, hakkaamaksi, raiskaamaksi ja lopulta karkuun päässeeksi tiedetty 18vuotias nuori nainen oli kärsinyt pakolaisena Uumajassa vuodesta 1715 lähtien siitä, ettei hän saanut käydä sen enempää ripillä kuin nauttia ehtoollista; vasta kun
tutkinta käräjärahvaan kuullen ja todistaen suoritettiin joulukuussa 1721 Vöyrin
kihlakunnankäräjillä, hänet voitiin jälleen kirkottaa ja ottaa takaisin seurakunnan
jäseneksi.553 Samankaltaisen tarinan toisti useilla käräjillä 1723–1724 pietarsaarelainen Margit Persdotter.554
Sen sijaan Raisiosta passitettiin Ilmajoelle hankkimaan todistusta elämänvaiheistaan muuan Marketta Heikintytär, jonka mies oli ollut Latvalopin talossa sotamiehenä ja oli kuollut heti Riikaan komennettuna 1709. Käräjärahvaan tietämän
mukaan Marketta oli ollut kunniallinen eläjä aina syksyyn 1714 saakka, jolloin oli
antanut venäläisen aiheuttaa lapsen, jota täällä kutsuttiin Moabiksi ja joka kainalossa Marketta oli sittemmin 1715 lähtenyt Turun lääniin.555 Kalannin ja Uudenkaupungin kesäkäräjillä 1724 käsiteltiin Marketta Juhontyttären kahta salavuoteutta: ensimmäisen aviottoman lapsen hän oli laittanut 1711 Karjalan rakuuna
Jussi Sysmälle ja jälkimmäisen venäläiselle rakuunalle. Kummastakaan häntä ei ollut tuomittu, joten hän aneli oikeudelta pikaista rangaistusta, sillä hän oli omien
sanojensa mukaan ollut jo kovin pitkään vailla seurakunnallisia oikeuksia.556 Loka-

551 Esimerkiksi talvikäräjät Laihia 16.3.1722, kesä- ja syyskäräjät Vähäkyrö 24.9.1722 (ss36: 674, KA),
syyskäräjät Pietarsaari 15.10.1723 (ss37: 347, 861, KA), talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio
22.–30.1.1722 (kk34: 7–8, 16–18, KA), talvikäräjät Vihti ja Pusula 8.3.1722, talvikäräjät Espoo,
Kortjärvi ja Eräjärvi 13.3.1722, syyskäräjät Lohja ja Nummi 27.11.1722 ((ll30: 234–235, 308–309,
KA), talvikäräjät Vihti ja Pusula 1.2.1723 (ll31: 145–147, KA), talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku
19.–22.3.1722 (kk35a: 93–94, KA), talvikäräjät Rymättylä ja Merimasku 1.–7.3.1723, talvikäräjät
Mynämäki ja Lemu 11.–19.3.1723 (kk35b: 87–89, 165, KA), kämnerinoikeus Turku 28.2., 9.5.,
24.5., 10.7, 16.8., 11.9., 17.9., 25.10.1722 (z221: 13–14, 42–44, 50–52, 55–56, 146–148, 218–220,
267–269, 280–282, 366–367, KA), kämnerinoikeus Turku 10.7., 7.10., 14.10.1723 (z222: 249–250,
308–310, 314, KA), kämnerinoikeus Turku 5.5.1724 (z223: 206–207, KA), talvikäräjät Lempäälä ja
Vesilahti 9.–12.2.1722, talvikäräjät Huittinen ja Punkalaidun 19.–21.2.1722, syyskäräjät Pirkkala ja
Messukylä 25.–28.9.1722 (nn31: 12, 58, 532–533, KA), talvikäräjät Tyrvää 4.–6.2.1723 (nn32: 27–
28, KA), kesäkäräjät Porvoo ja Mäntsälä 12.–14.6.1722 (bb32a: 68, KA), kesäkäräjät Helsinki ja
Nurmijärvi 28.5.1724, kesäkäräjät Sipoo ja Tuusula 4.6.1724 (bb34: 76, 102, KA), talvikäräjät
Kuopio 12.–15.2.1722 (oo25: 135–136, KA), talvikäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 29.1.–3.2.1722,
talvikäräjät Kokemäki 23.–28.2.1722, kesäkäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 31.5.–4.6.1722,
kesäkäräjät Laitila ja Pyhämaa 7.–11.6.1722 (mm51: 216–217, 468–269, 516–517, 890–891, 929–
930, 933, 961–962, KA).
552 Esimerkiksi Raastuvanoikeus Vaasa 28.8., 9.9.1732 (v32: 118–119, KA).
553 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 313–314, KA).
554 Syyskäräjät Pietarsaari 15.10.1723 (ss37: 861, KA).
555 Talvikäräjät Ilmajoki 23.1.1724 (ss38: 59–60, KA).
556 Talvikäräjät Ulvila ja Merikarvia 4.–9.3.1724 (mm53: 223–224, KA).
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lahden syyskäräjille 1725 oli Turusta passitettu tuomittavaksi venäläiselle muonittaja Fredichille aviottoman lapsen 1718 saanut, sittemmin Turkuun 1720 muuttanut ja siellä kirkossa käymättömänä elänyt Priita Jaakontytär.557 Samoihin aikoihin
Euran, Köyliön, Säkylän ja Yläneen talvikäräjille 1725 oli ilmestynyt aurajärveläinen naikkonen Eeva Matintytär, joka ensin ilmoittautui nimismies Londeenille ja
antoi tälle nivaskan todistuksia, yhden Naantalin raastuvanoikeudelta ja toisen Kokemäen lukkarilta. Oikeudessa hän esitti oman kertomuksensa, jonka mukaan hän
Venäjän ylivallan aikana sai lapsen venäläisen sotilaan kanssa, ja näytti samalla lukkari Simo Santerinpojan lokakuussa 1724 päiväämän todistuksen, jossa mainittiin,
että lukkari oli ollut hautaamassa naisen huorikasta Kokemäen kirkkomaahan. Sitten hän myös tunnusti tulleensa tuomituksi saman venäläisen kanssa harjoitetusta
salavuoteudesta Naantalissa. Lyhyen kertomukseen jälkeen Eeva anoi rangaistusta
sekä rippi- ja ehtoollisoikeutta, mihin oikeusistuimella ei ollut mitään huomautettavaa, joten Eeva tuomittiin asiallisin perustein raippa- ja kirkonrangaistukseen.558
Edellisten kaltaisten ja mieltä järkyttäneiden tapausten vuoksi sekä ennen kaikkea moraaliseksi rappioksi ymmärretyn tilanteen saamiseksi pois silmistä kuninkaallisen majesteetin nimissä annettiin jo helmikuussa 1722 päätös, jonka mukaan
kaikkien Venäjän vallan aikana sattuneiden yksinkertaista huoruutta ja salavuoteutta koskevien juttujen oikeuskäsittelyä tuli jouduttaa. Päätöksellä pyrittiin siihen, että asiat olisi käsitelty loppuun ilman jatkotutkintaa siinä oikeusistuimessa,
jonne ne oli jätetty. Tapanahan oli, että naisen, joka halusi sovittaa rikoksena päästäkseen jälleen seurakuntayhteyteen, juttu tutkittiin siinä pitäjässä tai kaupungissa,
jossa hän oli rikokseensa syyllistynyt. Päätöstä sovellettiin kuitenkin harvakseen –
luultavasti siksi, etteivät ihmiset halunneet päästää venäläisten kanssa veljeilleitä
helpolla.559 Toisaalta aiheeseen palattiin myös Tenholan ja Kiskon talvikäräjillä
1723, kun katsottiin osa tällaisista jutuista epämiellyttäväksi kuultaviksi ja rahvaan
korville sopimattomiksi. Oikeus päätti tuolloin tiedustella hovioikeudelta, ottaisiko se Venäjän ajan salavuoteustapaukset käsiteltäväkseen.560
Raiskattujakin seurasi niin mittava häpeä, että muutamat yrittivät pitää kohtalonsa salassa.561 Mutta melkein helpoimmalla silti pääsi, kun kävi itse tunnustamassa haureuden, jolloin tutkinta oli lyhyt ja selvisi sakoilla tai ruumiinrangaistuksella ja yhdellä häpeärangaistuksella.562 Tällainen käytäntö tietysti antoi mahdollisuuden jakaa ilmiantajan osan sakoista jollekin muulle tarvitsevalle kuin nimis-

557 Kesäkäräjät Lokalahti 5.–9.10.1725 (mm54: 919–920, KA).
558 Talvikäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 5.–9.2.1725 (mm54: 127–128, KA).
559 Kämnerinoikeus Turku 11.5., 22.6., 16.7. ja 7.10.1723 (z222: 176–177, 219–221, 249–253, 308–310,
314, KA).
560 Talvikäräjät Tenhola ja Kisko 12.2.1723 (ll31: 167–168, KA).
561 Esimerkiksi talvikäräjät Inkoo 22.–24.2.1725 (ll32: 303, KA).
562 Esimerkiksi syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 319, KA), talvikäräjät Mustasaari 8.1.1722,
talvikäräjät Maalahti 16.1.1722, talvikäräjät Lapua 9.2.1722, talvikäräjät Vöyri 1.3.1722 (ss36: 1–2,
33, 153–154, 280–281, KA), talvikäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 22.–30.1.1722, talvikäräjät
Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 1, 7–8, 15–19, 27, 37–40, 64–65, KA), talvikäräjät Mustasaari
17.2.1724 (ss38: 174–175, KA), talvikäräjät Vehmaa ja Lokalahti 12.–16.1.1722, talvikäräjät
Taivassalo ja Luvia 19.–24.1.1722, talvikäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 29.1.–3.2.1722, talvikäräjät
Laitila ja Pyhämaa 5.–9.2.1722 (mm51: 15–16, 19–20, 20–23, 26–27, 110–111, 147–148, 155, 214–
217, 235–236, 283–385, 292–297, KA), kämnerinoikeus Turku 5.5.1724 (z223: 206–207, KA).
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miehelle: esimerkiksi Liedon ja Maarian, Pöytyä, Yläneen, Paattisen, Auran ja Vahdon, Nousiaisten, Maskun ja Raision sekä Rymättylän ja Merimaskun käräjillä
1722–1723 ilmiantajan kolmannes annettiin rangaistun köyhille sisarille, vanhemmille tai useimmiten vanhalle äidille.563 Toinen yhtä helppo vaihtoehto oli tunnustaa nimismiehen kanne sellaisenaan. Näin teki muun muassa jepualainen Brita
Göstafsdotter, joka tunnusti nimismies Petter Rundbergin ilmiantamana laittaneensa lapsen venäläisten vuonna 1720 sotilaaksi eli manttaalimieheksi ottamalle
Erkki Ristonpoika Tolikolle.564
Ensin kanssakäyminen mainittiin kevytmieliseksi, kuten Vöyrin syyskäräjillä
1721, kun piika Anna Eriksdotter, joka oli ollut palveluksessa Tuckurin Jöralassa
leskivaimo Margareta Matsdotterin luona ja oli ollut haluamattaan liian läheisissä
yhteyksissä venäläisiin.565 Sittemmin oikeusistuin taipui yhä voimakkaammin legaalisen prosessin tradition suuntaan ja ryhtyi tivaamaan tutkinnan kohteena olleen osallisuutta tapahtumiin.566 Mitä kauemmin vainovuosista oli kulunut, sitä
varmemmin naiselta, joka selitti tulleensa raiskatuksi, puristettiin tunnustus vapaaehtoisesta sukupuolisesta kanssakäymisestä venäläisten kanssa. Näin toimittiin
etenkin silloin, kun mitään oikeuden vaatimia todisteita ei ollut – ja tällaiseen oli
miehitysajalla syntynyt perinne –,567 mutta monesti tunnustus saatiin myös niiltä,
joilla jonkinlaisia todistuksia oli.568 Kerimäellä sotilaan vaimo Silja Makkonen
koetti talvikäräjillä 1722 selittää tulleensa venäläisen raiskaamaksi, koska hän oli
saanut lapsen ratsumies Niilo Silvennoisen oleillessa Suomen armeijan kanssa
Ruotsissa. Käräjätutkinta viittasi kyllä siihen, että lapsi oli syntynyt vapaaehtoisen
kumppanuuden perusteella ja juttu alistettiin hovioikeuden ratkaistavaksi. Sen tekemän päätöksen perusteella kesäkäräjillä 1723 Silja Makkonen, joka lopulta itse
tunnusti alun perin valehdelleensa, tuomittiin kaksinkertaisesta huoruudesta ruumiinrangaistukseen ja kolmeen kirkonrangaistukseen. Käräjäväen verenhimon tyydyttämiseksi ja pahan poistamiseksi naisesta ja Jumalan vihan poistamiseksi yhteisön yltä Siljaa ruoskittiin 96 kertaa.569
Toisaalta – ja varsinkin niillä seuduilla, joissa vihollinen oli ollut julmimmillaan
– legaalisen käytännön esiintuominen kiristi rahvaan ja esivallan välisiä suhteita.
Esimerkiksi oululainen Anna Vesa joutui Oulun ja Hailuodon kesäkäräjillä 1722
raiskaustutkinnan edetessä viranomaisten painostuksen kohteeksi ja hänelle tehtiin olosuhteisiin kohtuuttomia kysymyksiä: ”eikö Anna Vesa joutunut venäläisten
raiskaamaksi omaa kevytmielisyyttään ja raukkamaisuuttaan ja eikö hän siten ollut

563 Talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722, talvikäräjät Pöytyä, Ylänen, Paattinen, Aura ja Vahto 19.–
22.2.1722, kesäkäräjät Nousiainen, Masku ja Raisio 4.–9.5.1722, kesäkäräjät Lieto ja Maaria 27.–
28.6.1722 (kk34: 67–69, 130, 132, 158, 206–207, KA), raastuvanoikeus Vaasa 5.1.1722 (v21: 10–11,
KA), kesäkäräjät Kuopio 16.–21.6.1722 (oo25: 305–306, KA).
564 Talvikäräjät Uusikaarlepyy 23.2.1722 (ss36: 257–260, KA).
565 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 315, KA).
566 Katso Roper 1991, s. 84–85.
567 Esimerkiksi kesäkäräjät Helsinki ja Nurmijärvi 28.5.1724 (bb34: 82–83, KA), kesäkäräjät Sääminki
6.–8.8.1722 (oo25: 544–545, KA).
568 Esimerkiksi talvikäräjät Porvoo ja Mäntsälä 12.–14.6.1722 (bb32a: 39, KA), talvikäräjät Kerimäki
2.–4.4.1722 (oo25: 247, KA), kesäkäräjät Kerimäki 11.–13.7.1723 (oo26: 393–396, KA).
569 Talvikäräjät Kerimäki 2.–4.4.1722 (oo25: 247, KA), kesäkäräjät Kerimäki 11.–13.7.1723 (oo26:
394–395, KA).
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osaltaan syypää tapahtumiin?” Kysymykset kuultuaan Anna Vesa purskahti katkeriin kyyneliin ja vannoi syyttömyyttään. Tällöin lautakunta, erinäiset muut käräjäväen edustajat ja edesmenneen kauppiaan Johan Sipeliuksen leski Kristiina Andersdotter, jonka palveluksessa Anna oli ollut puolentoista vuoden ajan, todistivat
Anna Vesan puhtaasta maineesta. Esivalta oli näin ottanut vaarallisen askeleen uhmatessaan kansan oikeustajua ja puhalsi samalla täyteen roihuun rahvaan ja esivallan välillä kyteneen ristiriidan.570 Samankaltaiseen reaktioon oli päättynyt oikeuden tutkinta jo Kokkolan ja Kälviän talvikäräjillä 1722, jolloin syksyllä 1714 kuusi
kertaa peräperää venäläisten kiduttama, piinaama ja raiskaama nainen selvitteli itkien kurjaa kohtaloaan. Naisen kertomuksen legaalisen periaatteen mukaan todeksi vahvistaneiden todistajanlausuntojen jälkeen koko käräjäväki vahvisti tapahtumat – sen, että kaiken varastamisen lisäksi tuolloin alueella riehuneet kasakat
jahtasivat piikoja ja nuorta naisväkeä hirvittävine aikeineen.571
Erityisen hankalasti käsiteltäviä olivat aviorikkomukset,572 sillä kirkon kanta
avioliiton purkamiseen pysyi kielteisenä ja se pyrkikin sovittelemaan tapauksen
naisen ja miehen välillä painostusta käyttäen.573 Kihlakunnanoikeuden istunnoissa
suoritettiin tutkinta aviorikoksesta ja konsistori eli tuomiokapituli teki lopullisen
päätöksen, niinpä kihlakunnanoikeus ei erityisesti ottanut kantaa asiaan, mutta toi
sitä selvemmin esille miehen kannan. Vuonna 1713 Ruotsiin komennettu lietolainen ratsumies Erkki Jaakonpoika palasi kotiseudulleen vuoden 1721 lopulla ja
esiintyi henkilökohtaisesti pitäjänsä talvikäräjillä helmikuussa 1722. Tuolloin ratsumiehen vaimo Marja Pekantytär tunnusti, että oli Venäjän aikana elänyt jonkin
aikaa krenatööri Fjodorin kanssa ja että pariskunnalle oli syntynyt lapsi. Tähän
Marja oli kertomansa mukaan ryhtynyt, koska hän ei ollut kuullut miehestään sitten vuoden 1713 jälkeen sanakaan. Oikeudessa ratsumies totesi, ettei hänellä ollut
halua olla vaimonsa kanssa enää missään tekemisessä. Nainen tuomittiin rikoksestaan ja avioeroasia siirrettiin tuomiokapitulin harkittavaksi.574
Syksyllä 1721 Ruotsista muun armeijan kanssa Mynämäelle palannut Jaakko
Span havaitsi heti, ”kuinka hullusti asiat olivat”, eikä hän halunnut enää elää vaimonsa Pirita Sakarintyttären kanssa, joka oli laittanut lapsen venäläiselle rakuunalle. Piritalla ei ollut mitään lisättävää, kun oli käynyt ilmeiseksi, ettei Jaakko häntä
enää halunnut luokseen ottaa.575 Nummen Mommolan rusthollin rakuuna Johan
Citra ei voinut sietää näköpiirissään vaimoaan, Annika Johansdotteria, jonka venäläiset tai sissit olivat Turun läänin puolella Turkuun johtavalla maantiellä raiskanneet. Oikeus oli lähettänyt Annikan toiseen pitäjään tutkittavaksi, mutta tämä ei

570 Kesäkäräjät Oulu ja Hailuoto 4.7.1722 (rr54: 163–169, KA).
571 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 29.3.1722 (rr54: 376–378, KA).
572 Tästä asiasta rovasti Jacob Ritzkin oli tehnyt tiedustelun kuninkaalliselle majesteetille. Päätöksessä
korostettiin sitä, että naisen oli kärsittävä asianmukainen rangaistus paitsi silloin, jos nainen oli
saanut myöhemmin vääräksi osoittautuneen mutta tuolloin varmana pidetyn todistuksen miehen
kaatumisesta. Samalla tähdenettiin kuitenkin sitä, että avioliitto oli edelleen lainvoimainen, mikäli
mies halusi avioelämää jatkaa. Kuningas Fredrik Turun tuomiokapitulille, Tukholma 9.2.1722
(Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 270–271, TMA).
573 Esimerkiksi kesäkäräjät Nousiainen ja Masku 6.–8.6.1723 (kk35: 161–162, KA).
574 Talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.2.1722 (kk34: 63, KA), samanlainen tapaus talvikäräjät Pöytyä,
Yläne, Paattinen, Aura ja Vahto 19.–22.2.1722 (kk34: 130–131, KA).
575 Talvikäräjät Mynämäki ja Lemu 8.–17.1.1722 (kk35a: 8–9, KA).
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halunnut kotikulmiltaan poistua, vaan oli asettunut muutaman virstan päähän Oinolaan.576 Useimmiten asiat käsiteltiin asiallisesti niin, että tutkinta suoritettiin käräjillä, mies vaati eroa ja nainen ilmoitti halunsa jatkaa avioliittoa. Sotilas Matias
Tahvonpoika seurasi syksyllä 1713 Suomen armeijaa Pohjanmaalle ja sieltä Ruotsiin palaten vasta 1722. Tuona aikana vaimo sai venäläiselle upseerille pojan, mikä
oli vankkumaton todiste uskottomuudesta. Uskottomuuttaan Marja Matintytär ei
yrittänyt kiistää, mutta sen sijaan ilmaisi halunsa pysyä Matiaksen vaimona. Siihen
Matias ei alkuunkaan suostunut, joten oikeus tuomittuaan Marjan huoruudesta
sakkoihin lähetti avioeroasian tuomiokapitulin käsiteltäväksi.577
Rantasalmelta Viipuriin muutti vuonna 1718 Erik Johan Armfeltin komppanian ratsumies Svante Candratin vaimo Elina Venditär, joka oli saanut uudessa kotimaassaan lapsen ja joka oli käynyt kerran myöhemmin Rantasalmella asioimassa
ja kertomassa rovastille, ettei aikonut enää palata. Candrat haki asiassa avioeroa ja
lupaa uudelleenavioitumiselle.578 Samassa pitäjässä ratsumies Mikko Ollinpoika
Kärkkäinen esitti kappalainen Ambrosius Gerlanderin kirjallisen todistuksen siitä,
että hänen vaimonsa Annika Sallitar oli laittanut ensin aviottoman lapsen venäläiselle kivalterille, pestautunut sitten upseerin piiaksi ja lähtenyt Venäjälle vuonna
1721 äpärälapsen ja Mikon kanssa saamansa lapsen kera.579 Tavanomaisessa sotilaiden vaimoja koskeneissa prosesseissa muistutettiin siitä, että sotilaat olivat joutuneet jättämään kotiseutunsa kruunua palvellessaan ja että noina aikoina vaimot
olivat unohtaneet miehensä ja syyllistyneet siten tavallista huoruutta pahempaan
rikokseen.580 Maalahdelle lokakuussa 1723 Moskovasta palaamaan päässyt manttaalimies Mats Matsson huomasi kauhukseen, että hänen vaimonsa oli saanut jälleen aviottoman lapsen – tällä kertaa tosin maalahtelaiselle miehelle –, ja anoi ankarasti avioeroa. Vihan aikana venäläisten kanssa kanssakäymisestä tuomittu Helka
ei voinut muuta todeta muuta kuin että mies oli silloin vihollismaassa.581
Ratsumies Jaakko Martinpoika Halikon Saramäen rusthollista halusi jatkaa
avioliittoaan vaimonsa Marja Erkintyttären kanssa, joka oli asettunut vainovuosina
Turkuun ja synnyttänyt siellä lapsen Petter-nimiselle Nisegorodin rykmentin sotilaalle, koska ei ollut kuullut mitään miehestään sen koommin, kun tämä oli kulkenut vuonna 1713 Suomen armeijan mukana Ruotsiin. Sotilaan kanssa hän oli ollut
kutoja Langin talossa juhannuksena 1719 ja muutti sen jälkeen asumaan Punasen
taloon. Ratsumies ymmärsi vaimoaan ja kertoi oikeudessa, ettei hän voinut mitenkään Ruotsista käsin tiedottaa olemassaolostaan. Tähän lisäsi vielä, että hän halusi
edelleen pitää huolta vaimostaan, jonka kanssa hän oli ehtinyt olla naimisissa seitsemäntoista vuoden ajan ja jonka kanssa hän oli saanut kolme lasta, joista kaksi oli
yhä elossa.582

576 Syyskäräjät Lohja ja Nummi 27.11.1722 (ll30), talvikäräjät Vihti ja Pusula 1.2.1723 (ll31: 145–147,
KA).
577 Syyskäräjät Hauho, Luopioinen ja Tuulos 2.–5.10.1725 (ee16: 1–2, KA).
578 Kesäkäräjät Rantasalmi 6.–11.7.1722 (oo25: 281–282, KA).
579 Talvikäräjät Rantasalmi 29.–31.1.1722 (oo25: 10–11, KA).
580 Esimerkiksi kesäkäräjät Janakkala, Vanaja ja Renko 25.–26.6.1723 (ee13: 297–298, KA).
581 Talvikäräjät Maalahti 9.1.1724 (ss38: 3–4, KA).
582 Kämnerinoikeus Turku 6.11.1722 (z221: 380–383, KA).
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Vastaavankaltainen tapaus oli esillä myös Raision, Maarian ja Ruskon syyskäräjillä 1722. Siellä Kyrön taistelussa vangiksi jäänyt, jalon rauhan palaamisen jälkeen kotiseudulleen palannut ja siellä järkytyksekseen vaimonsa yhä elossa olevana
nähnyt rakuuna Aron Altopaeus esitti tuomiokapitulilta saamansa pöytäkirjanotteen, jossa todistettiin, että rakuuna oli taistelun jälkeen viety Pietariin, missä
hän oli avioitunut uudelleen Lena Portanian kanssa, koskapa jotkut vangit – muun
muassa piikkiöläinen ratsumies Jaakko – olivat kertoneet, että Aronin vaimo oli
menehtynyt Suomessa. Aron oli anonut tuomiokapitulilta Lena Portanian kanssa
solmitun avioliiton purkamista semminkin, kun Portania oli halunnut jäädä Pietariin, ja nyt oikeudessa esitti toiveenaan, että saisi jatkaa avioelämäänsä Vappunsa
kanssa. Myös Vappu ilmoitti, että halusi miehensä takaisin. Asia ratkaistiin lopullisesti Tukholmassa armahdusplakaattien nojalla Aronin ja Vapun eduksi ilman seuraamuksia.583 Eriskummallinen oli tapaus, jossa eräs vaimo tuomittiin huoruudesta rangaistavaksi ja jossa aviomies ilmoitti haluavansa avioeron, mutta prosessin
edetessä mies kuitenkin laittoi vaimolleen lapsen ja avioerohanke kariutui siihen.584

Leimaa ei voi pestä pois
Lain mukaan rikoksensa sovittanutta tai aiheettomasta epäilystä vapaaksi tuomittua ei enää oikeudenkäynnin jälkeen saanut solvata. Rauhan palattua ja sisällä kytevän vihan tukahduttamisyritykset todellisen vihan kohteen lähdettyä pois eivät
kuitenkaan onnistuneet, ja moni nainen sai kantaa loppuikänsä ryssänhuoran leimaa, joka liimaantui kantajaansa tiiviimmin kuin tavallisen lutkan ja huoran maine ja joka ilmeisesti miellettiin vielä hirveämmäksi ihmistä pilaavaksi asiaksi, pahan merkiksi.585 Vaikka miehitysajan jälkeisessä yhteiskunnassa tuskin lutkaa merkittiin millään ulkoisella tunnusmerkillä,586 häneen oli pinttynyt tahra, joka ei lähtenyt pois. Se pysyi pinttyneesti naisessa, koska naisella oli selvä yhteiskunnallinen
tehtävä: hänen avullaan voitiin tasapainottaa omaa sisäistä epäjärjestystä, vihan aikana pahoin järkkynyttä mieltä ja häneen voitiin myös purkaa omaa pahaa oloa.
Haukkuminen ja pilkkaaminen olivat yhteisön epävirallisen rangaistusjärjestelmän
muotoja ja kollektiivisen puolustautumisen keinoja taistelussa yhteistä häpeää ja
epäonnistumista vastaan.587
Kylmäkiskoista suhtautumista esiteltiin jopa erilaisissa tarkastustilaisuuksissa.
Niinpä esimerkiksi Kristiinankaupungista ja Närpiöstä, joista suurin osa ihmisistä
oli ehtinyt paeta vihollista Ruotsiin, laaditussa luettelossa vihollisen poisviemistä
eroteltiin tarkoin, kenet venäläinen oli ottanut väkisin ja kuka oli seurannut heitä
vapaaehtoisesti. 30-vuotias Maria Andersdotter, jonka puolalainen mies oli kuollut
ja jonka isä oli kaupungissa porvarina, seurasi suorastaan kernaasti sotajoukkoja,

583 Syyskäräjät Raisio, Masku ja Rusko 24.–26.10.1722 (kk34: 287–289, KA); Kuningas Fredrik Turun
tuomiokapitulille, Tukholma 12.12.1722 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 311, TMA).
584 Kesäkäräjät Nousiainen ja Masku 6.–8.6.1723 (kk35: 161–162, KA).
585 Syyskäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 19.–24.10.1722 (mm51: 1940–1942, KA).
586 Katso ruotsalaisesta käytännöstä Frykman 1977, s. 111–122.
587 Katso Loewenberg 1991, s. 514–525; Siltala 1994, s. 13, 238, 445–447.
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14-vuotias Margareta Eriksdotter Appel taas ”antautui viholliselle liiemmin vastustamatta”.588
Huhujen leimaavasta merkityksestä antoi osuvan kuvauksen Kalannin kesäkäräjillä 1722 ruonanperäläinen sotilaan vaimo Valpuri Jaakontytär, kun hän valitti
oikeudessa, että keväällä 1721 Uuteenkaupunkiin suuntautuneen kauppamatkan
jälkeen pappi Johan Winter oli sanonut Valpurin olleen ryssien kanssa ja sen jälkeen olivat ilkeämieliset ihmiset hänestä inhottavaa ja pahaa puhetta levittäneet.589
Eurakoskella 1722 leskinainen oli myös esittänyt häpäiseviä herjauksia piiastaan.
Tilanne kävi piialle kipeämmäksi, kun hän oli joutunut kunnon väen keskuudessa
kamalan huhumyllyn kohteeksi ja menettänyt maineensa niin pahoin, että puheet
olivat jo vaikeuttamassa maallistakin hyvinvointia. Maineen puhdistautuminen
edellytti näin pitkälle menneessä prosessissa sitä, että nuoren naisen oli haastettava
emäntänsä käräjille, missä tämä tunnusti puhuneensa pahoja pikaistuksissaan ja lisäsi, että piika oli kaikkiaan hyvä ja kunnollinen eläjä.590 Laitilalainen puheiden
pyörryksiin ajama loismies epäili mustasukkaisena, että hänen vaimonsa olisi syyllistynyt haureuteen venäläisten kanssa, ja esitteli asian tuomiokapitulille. Tuomiokapitulista asia siirrettiin kihlakunnanoikeuden tutkittavaksi ja tutkinnassa vuonna
1723 selvisi, että kaksi miestä oli kerran nähnyt loispariskunnan kodin ohi kulkiessaan ja ikkunasta kurkistaessaan, että venäläinen makasi penkillä ja nainen oli etäällä
makaajasta. Kaksi muuta todistajaa eivät olleet nähneet koskaan yhtikäs mitään.591
Aivan poikkeuksellisesti rahvaan oikeustajua loukkasi Yrjö Kossarin vaimo Anna Pentintytär, joka oli levittänyt huhua, jonka mukaan jalasjärveläinen Sipi Martinpojan vaimo Marketta Sipintytär olisi maannut syksyllä 1714 saunassa kahden
rakuunan kanssa. Huhuissa oli sen verran todellisuuspohjaa, että vuoden 1714 jälkimmäisen invaasion aikana rakuunat olivat pidättäneet Marketan ja tämän äidin
Johanna Markuksentyttären ja vieneet heidät sidottuina Sipin saunaan. Miesten
tarkoituksena oli todennäköisesti raiskaaminen, mutta naisten hurja vastarinta esti
sen, tosin naisia pahoinpideltiin. Oikeudessa kyynelsilmin esiintynyt Marketta valitti katkerasti, etteivät venäläiset aiheuttaneet hänelle mitään häpeällistä, mutta
Anna Pentintytär sen sijaan yritti todistella, että hän oli itse seurannut rakuunoita
ja naisia saunalle ja seisonut saunan vieressä kuullen Marketan valituksen, ettei halunnut antautua venäläisten pahaan tahtoon. Niinpä hän oli katsonut saunan
räppänästä sisään ja nähnyt Marketan makaavan lattialla. Marketta puolestaan totesi tähän, ettei nainen mitenkään voinut yltää räppänään, minkä seikan lautamieskin vahvisti. Tällöin Maria väitti hypänneensä räppänän tasolle, mutta sitäkään oikeus ei pitänyt mahdollisena. Näin miehensä kanssa syyttömyyttään ja kunniallista nimeään vakuutellut Marketta vapautettiin kaikista epäilyistä ja sen sijaan
Anna tuomittiin sakkoihin herjauksesta.592

588 Åkerblom 1984, s. 463–464. Joukossa oli myös poikia. Vapaaehtoisesti venäläisten mukaan
tiedettiin lyöttäytyneen ainakin lukkarin 18-vuotiaan pojan, Anders Jakobssonin, joka oli
myöhemmin nähty Närpiössä kasakoiden joukossa.
589 Kesäkäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 31.5.–5.6.1722 (mm51: 890–891, KA).
590 Syyskäräjät Ulvila ja Merikarvia 12.–15.6.1722 (mm51: 1283–1286, KA).
591 Kesäkäräjät Kalanti ja Uusikirkko 9.–13.7.1723 (mm53: 863–864, KA).
592 Syyskäräjät Ilmajoki 20.11.1721 (ss35: 170–172, KA).
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Tällaisia juttuja ei viitsitty kauemmin kuunnella, joten oikeuden tutkinnasta
haluttiin tehdä mahdollisimman lyhyitä. Esimerkiksi Laihian syyskäräjillä 1721
kantajana vaimonsa puolesta toiminut Jaakko Kahri selitti asiansa eli sen, että
muuan leski oli esittänyt julkisesti perättömiä puheita, että hänen vaimonsa olisi
ollut luvattomissa puuhissa venäläisten kanssa. Vastaaja ei voinut puheitaan pyörtää, joten oikeus tiedusteli nopeasti läsnä olleelta väeltä mielipidettä. Moni nousi
yksimielisesti todistamaan ja totesi vain, että syytetty oli levottoman naisen maineessa.593 Vastaavasti syksyllä 1721 ja kevättalvella 1722 perättömiä Ilmajoella
korpraali Nils Slangenfeldtin vaimosta puhunut Jakob Jakobsson yritti ensin kiistää koskaan mitään pahaa edes puhuneensa, mutta uhkaavasti esiintyneet tuomari
ja käräjäväki saivat Jakobin nopeasti tunnustamaan tekonsa ja pyytämään ajattelemattomuuttaan vielä anteeksi.594
Ryssänlutkan leima liimautui pysyvästi naisen ihoon.595 Kokemäen kartanossa
toukokuun lopulla 1728 rouva Hästeskon palveluksessa ollut piika Marja Heikintytär haukkui kartanon loisena elävää Kaisa Heikintytärtä emännän läsnä ollessa
useamman kerran huoraksi ja rumpuksi ja päälle päätteeksi löi. Haukkumisen jälkeen Kaisa oli kysäissyt Marjalta, ”miksi kutsut minua huoraksi, vaikket ole koskaan antanut rahaa sakkoihin.” Tällä viittaukselle mitä ilmeisimmin oli tärkeä merkitys leimattujen keskuudessa. Niillä, jotka olivat auttaneet venäläisiin sekaantuneita naisia selviämään sakoistaan, oli kenties hyväksyttävissä oleva oikeus nimittelyyn, mutta enimmäkseen nämä olivat olleet piioistaan vastuullisia isäntiä ja emäntiä tai peräti vanhempia. Oikeudessa Kaisa esiintyi asianmukaisesti huonomaineisen naisen statuksella, olihan hänet tuomittu salavuoteudesta venäläisen sotilaan
kanssa jo vuonna 1718. Sovitetun rikoksen leima ei ollut kuitenkaan kymmenessä
vuodessa kadonnut, minkä oikeuskin totesi ja ymmärsi. Päinvastoin Kaisa oli Marjan – ja luultavasti myös monen muun mielestä – rumppu, huora, kaiken maailman reiju ja reitsu.596 Yleinen näkemys 1720-luvulla oli, että avioton lapsi paitsi pilasi äidin kunnian myös tuhosi ympäristön maineen. Tätä asiaa pohtivat 1728
Limingassa kaksi alaikäistä talollisentytärtä, jotka puhuivat kirkkomatkalla kovaan
ääneen, että ”on häpeä, että talon piialla on avioton lapsi.” Puheen muut tulkitsivat
väärin ja olettivat, että tytöt julistivat, jotta heidän kotinsa piialla oli avioton lapsi.597
Laitilassa 1729 kirjuri Henrik Rykteenin ja Valpuri Heikintyttären avioliitto kariutui, kun kirjuri oli kuullut erään sotilaan sanoneen: ”Tämä Valpuri Heikintytär,
joka on nyt palannut kotiseudulleen, on kaiken maailman alju (yleinen huora), hänellä on takanaan avioton keskenmenon.”598 Vastaavasti Kurikan Nenättömässä
ikääntynyt ryssänlutka Marja Matintytär koetti 1732 päästä naimisiin vertaisensa

593 Syyskäräjät Laihia 18.12.1721 (ss35: 333–334, KA).
594 Talvikäräjät 3.2.1722 (ss36: 125–126, KA).
595 Mainittakoon, että Pohjanmaata ja oikeastaan koko Suomea 1720-luvun jälkipuolella vaivannut
tarttuva tauti, ransuli eli kuppa yhdistettiin vihan aikaan, sillä sen arveltiin levinneen tuolloin
maahan. Maaherra von Essen kuninkaalle, Korsholma 30.5.1727 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
596 Kesäkäräjät Kokemäki 15.7.1718 (mm50: 12–13), kesäkäräjät Kokemäki ja Harjavalta 4.–6.6.1728
(mm57: 377–380, KA).
597 Kesä- ja syyskäräjät Liminka 20.–28.8.1728 (rr58: 1665–1671, KA).
598 Talvikäräjät Laitila ja Pyhämaa 10.–13.2.1729 (mm58: 113–118, KA).
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kanssa. Näitä oli harvassa, mutta sellainen joka tapauksessa löytyi. Sulhasehdokas
oli venäläisen sotilaan avioton lapsi ja oli aikoinaan ristitykin vanhatestamentillisesti valitun kansan vihollisen mukaan Moabiksi. Avioliitto kehkeytyi, kun esivallat
siihen painostivat.599
Pohjois-Pohjanmaalla pappien naisiin kohdistama vihamielisyys takertui rahvaaseen nopeasti ja upposi siksi syvälle, että avioliittohankkeet kariutuivat täälläkin. Naisen koskemattomuus, jota kirkko ja rahvas kiistatta morsiamilta edellyttivät, ellei kyseessä ollut kihla-ajan sulatettavissa oleva erehdys, tiivistyi tapaukseen,
jota käsiteltiin Kalajoen talvikäräjillä 1724. Nuori renki Matti Kustaanpoika Luokola kieltäytyi naimasta kalajokista Marja Erkintytärtä, jonka kanssa Matti oli jo
kahdesti kuulutettu avioliittoon ja jonka kanssa Matilla oli yhteinen lapsi. Tilanne
oli kaikkinensa kiusallinen, sillä Sievin kappalainen Henrik Bång oli Matin toiveesta etsinyt tälle morsiamen semminkin, kun Bångin piioista yksikään ei ollut suostuvainen. Kirkkotieltä kappalainen löysi Marja Erkintyttären, joka pukeutui hyvin.
Toiseen kuulutukseen saakka avioliittohanke oli edistynyt, mutta tuolloin Matti ja
isä Kustaa Luokola olivat tulleet ilmoittamaan, ettei avioliitosta tule mitään. Nimenomaan Kustaa Luokola sanoi kappalaiselle, että avioliitto oli hänen tahtonsa
vastainen. Tähän Bång oli todennut, että Kustaa Luokola oli itse maksanut
kuulutusrahatkin, mihin mies vastasi, että ”tottakai, koska yksi kuulutus oli jo ollut.” Avioliiton perumisen syyksi Luokolat ilmoittivat sen, että Marja oli ollut tekemisissä venäläisten kanssa. Tätä seikkaa Marja ei ollut missään vaiheessa salannut,
mutta toisaalta oli niin, että hänet oli ryssä raiskaamalla pilannut ja että hänen
maineensa oli oikeudessa puhdistettu ja hänet oli erikseen siellä vielä kunnialliseksi tunnustettu. Oikeuskaan ei saanut Luokoloiden päitä kääntymään, joten sen tehtävänä oli siirtää asian jatkokäsittely tuomiokapituliin.600 Toisaalta Etelä-Suomessa
tilanne oli päinvastainen: siellä aviottoman lapsen isä saattoi maksaa naisen hiljaiseksi. Mäntsälässä ratsumiehen vaimo koetti selvitä rangaistuksestaan väittäen tulleensa raiskatuksi, mutta kaikki tiesivät ja nainenkin lopulta tunnusti, että lapsen
isä oli Nummisen kylän seppä.601
Isossakyrössä Jussi Jussinpoika Humalainen päästi elokuussa 1727 hevosensa
Marja Simontyttären niitylle, ja kun emäntä hätisti hevosta pois niityltä, oli Jussi
Humalainen sanonut: ”Mene, ota rintaneulasi ja anna se kasakalle senkin nälkäkurki.” Oikeudessa Humalainen selitti, että oli kuullut juoruja, joiden mukaan
Marja olisi ollut epäilyttävässä kanssakäymisessä venäläisten kanssa. Marjan isän,
Simo Eilon saunapirttiin olikin majoittunut venäläisen kapteenin renki talveksi
1715. Kerran kun naiset ja lapset olivat saunomassa, oli mainittu renki törmännyt
saunaan ja heittäytynyt heidän vierelleen, jolloin saunojat olivat alkaneet huutaa ja
uhkasivat valittaa miehestä majoitusmestarille. Silloin renki oli ottanut jalat alleen
ja paineli tiehensä. Tämän läheisempää kanssakäymistä ei ollut, mutta kateellisten
panetteluja se ei ollut estänyt.602

599 Syyskäräjät Ilmajoki 25.9.1732 (ss46: 1000–1002, KA); Rinta-Tassi 1980, s. 279. Vihittyjen luettelot
Ilmajoki 1733.
600 Talvikäräjät Kalajoki 20.1.1724 (rr56: 230–235, KA).
601 Kesäkäräjät Porvoo ja Mäntsälä 12.–14.6.1722 (bb32a: 39, KA).
602 Syyskäräjät Isokyrö 13.10.1727 (ss41: 773–774, KA).
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Venäläissotilaiden pilaamat naiset saivat tosin elää muiden joukossa, mutta naimisiin heidän oli vaikeampi päästä. Tähän vihjasi kokemäkinen Jaakko Jaakonpoika Karola, joka oli 1720 kihlannut edellisvuonna salavuoteudesta venäläisten
kanssa tuomitun Vappu Juhontyttären ja laittanut samana vuonna Vapulle lapsen.
Jaakko kiisti koskaan olleensa tekemisissä Vapun kanssa ja väitti, että Vappu oli jälleen ollut ryssien kanssa. Oikeudessa talvella 1722 Jaakko yritti todistella asiaa
Kukkolan Jaakko Heikinpojan avulla, joka tiesi kertoa kuulleensa, että eversti Kolik
oli joskus sanonut, että yksi rakuuna oli ollut Vapun kanssa.603 Kangasalla Simo
Kallenpoika ei halunnut tunnustaa ratsumiehen lesken aviotonta lasta omakseen
eikä sen enempää naida tuota kihlattuaan, kun hänelle oli selvinnyt, että nainen oli
saanut aikaisemmin kasakalta useita kihlalahjoja.604 Tässä on havaittavissa sangen
erityinen sodan jälkeiseen aikaan kuulunut piirre. Kun miehityskaudella naiset eivät kyenneet avioitumaan kieltojen takia Venäjän armeijan sotilaiden kanssa, naiset
ja sotilaat olivat kihlautuneet ja kihlauksia oli alettu pitää avioliittojen veroisina.
Venäläisten poistuminen muutti tilanteen, ja kihlat menettivät merkityksensä. Tämä ei kuitenkaan ollut kyllin. Nimittäin kihlapuuhiin oli monesti ryhdytty vanhempien tahdon vastaisesti. Se, että näin oli toimittu Venäjän vallan aikana, ei ollut
silloinen ongelma. Pulmaksi asia kääntyi Ruotsin vallan palauttamisen jälkeen.
Kihlautuminen oli talonpoikaisessa yhteiskunnassa paljolti sukujen ja perheiden
(so. holhoojien eli vanhempien) välinen asia myötäjäisineen. Venäjän vallan aikaisissa kihlauksissa ei myötäjäisiä liikuteltu eikä holhoojia kuunneltu, joten omin
neuvoin venäläisen morsiameksi ryhtynyt oli repäissyt siteensä holhoojasta ja sai
myös vastaisuudessa tulla toimeen omillaan.
Ryssien pahentaman talollisen tyttären avioliittohankkeet vuonna 1724 kariutuivat, kun jo kihloissa olleelle sulhaselle selvisi, että nainen oli kertaalleen tuomittu salavuoteudesta venäläisen kanssa.605 Inkoossa molemmat esivallat yrittivät painostaa Erik Pettersson -nimisen rengin naimisiin Anna Matsdotterin kanssa. Pariskunnalla oli avioton lapsi ja Annalla entuudestaan toinenkin. Erik kieltäytyi itsepintaisesti ja vetosi siihen, että Anna oli kunniaton toisin kuin hän itse; nainen oli
näet raiskattu ja oli nauttinut vuosikausia ehtoollista ilman oikeuden tutkintaa.606
Ja aina silloin tällöin – ja paljolti esivallan edessä – naisia muistutettiin muita kurjemmasta maineesta, kuten Karkun Ylikalliossa majaillutta Kaisa Klemetintytärtä.
Tälle kylän naiset kyllä puhuivat asioistaan ja erityisesti ne naimattomat naiset, jotka olivat saamassa itsekin aviottoman lapsen, mutta kun Kaisan nimi oikeudessa
mainittiin, merkittiin hänen nimensä eteen statusta osoittavasti ”ryssän pilaama”
tai ”ryssän pahentama”.607
Sinällään kiinnostavan kannan asiaan otti samaisen esivallan, joka usein oli ensimmäisenä kehnomaineisuudesta tölvimässä, edustaja Kokkolan ja Kälviän syyskäräjillä 1722. Tuolloin Kallisen Marja Erkintytär, joka oli jo vuonna 1718 kärsinyt
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Asia siirrettiin konsistoriin. Talvikäräjät Kokemäki 23.–28.2.1722 (mm51: 462–463, KA).
Talvikäräjät Kangasala, Kuhmalahti ja Pälkäne 16.–19.3.1722 (nn31: 211–212, KA).
Syyskäräjät Vähäkyrö 24.10.1724 (ss38: 763, KA).
Talvikäräjät Inkoo 22.–24.2.1725 (ll34: 303, KA).
Kesäkäräjät Karkku ja Mouhijärvi 25.–27.6.1722, syyskäräjät Karkku ja Mouhijärvi 5.–7.11.1722
(nn31: 425, 634–636, KA), talvikäräjät Karkku ja Mouhijärvi 29.1.–1.2.1723, kesäkäräjät Karkku ja
Mouhijärvi 25.–27.6.1723 (nn32: 11–14, 265–267, KA)
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asianmukaisen rangaistuksen salavuoteudesta venäläisen sotilaan kanssa, vaati oikeudelta lainmukaisesti, ettei hänen sovittamastaan rikoksesta enää saanut julkisesti puhua. Huhujen levittäjät, isokyläläiset Anna Pekantytär ja Marja Antintytär
tulivat selittämään, mistä asiassa oli kyse. Talvella 1721 muuan venäläinen oli tullut
Kalliseen majoitukseen. Tämä oli määrännyt isokyläläiset naiset hakemaan vähän
matkan päässä asuvan Marjan paikalle. Naiset tottelivat määräystä, Marja saapui
Kalliseen ja puhui hetken venäläisen kanssa lieden luona. Sen jälkeen Marja ja sotilas menivät kamariin, mistä Marja miltei saman tien poistui ja lähti kotiinsa. Nähtävästi kamarissa syötiin tuoretta kalaa ja Marja sai sotilaalta vähän tupakkaa. Koskapa syytetyillä ei ollut muita todisteita Marja Erkintyttären oletetusta salavuoteudesta, heidät tuomittiin häpeärangaistukseen eli istumaan tunniksi käräjätuvan
ovenpieleen sijoitettuun jalkapuuhun.608 Itse asiassa pelkkä pitäjällä kiertänyt ”huhu kuudennen käskyn rikkomisesta” olisi saattanut pahimmillaan vuonna 1722
merkitä tuomiota.609
Sen sijaan ryssänlutkan leimaa kantanutta Marja Yrjöntytärtä pidettiin yhteisön
saastana Vähässäkyrössä, vaikka hän sentään sai piian pestin Ojaniemen kestikievarista.610 Lutkaksi kerran leimattuun naiseen liitettiin yleensä myös muita heikkoja piirteitä, joista ihmiset tekivät huhuja. Esimerkiksi taivassalolainen ratsumiehen
leski, joka tunnusti eläneensä avioliittolupauksen perusteella erään venäläisen
muonittajan kanssa, tunnettiin yleisesti irtolaismaisena ja kunniattomana eläjänä.611 Leimaansa sai tyytyä myös Laihialla Matti Klippin sisko Susanna Matintytär,
jonka pilattu tausta tuli esille, kun tarkastettiin henkikirjoista pois jätettyjä. Susannaa ei suinkaan vapautettu henkirahan maksamisesta synkän menneisyytensä
vuoksi vaan siksi, että hänen näkönsä oli ylen heikko.612
Leiman pysyvyyttä silloinkin, kun ei ollut syyllistynyt mihinkään, osoittaa erinomaisesti tapaus, jota käsiteltiin niin myöhään kuin kesällä 1725 Euran, Köyliön,
Säkylän ja Yläneen käräjillä. Syytettynä oli kankaanpääläinen sotilaan leski Anna
Eerikintytär, jonka oli ilmiantanut pitäjänkirjurin leski Liisa Jaakontytär. Nimismies Londeenin esittämän syytteen mukaan Anna Eerikintytär oli elänyt kolmen
venäläisen kanssa ja harjoittanut näiden kanssa haureutta. Anna kiisti syytteen
paikkansapitävyyden ja huomautti vielä, että pitäjänkirjurin leski oli antanut hänet
perättömästi ilmi kaunan, vihan ja kateuden vuoksi, sillä Anna oli juuri menossa
naimisiin. Asiat tuli tietysti selvittää perinpohjin, ja niinpä ryhdyttiin kuulemaan
kantajan nimeämiä todistajia. Näistä kukaan ei ollut oikeastaan koskaan nähnyt
mitään, puheita oli kuultu ja tiedossa oli, että muuan ryssä oli väittänyt olevansa
Annan mies. Neljää todistajaa kuultuaan oikeus ilmoitti tietävänsä jo riittävästi ja
tuomitsi vastaajan ankaraan 40 hopeamarkan sakkoon solvauksesta sekä vielä
pulittamaan Annalle tämän oikeudenkäyntikuluina yhden hopeataalarin.613
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Syyskäräjät Kokkola ja Kälviä 5.9.1722 (rr54: 672–676, KA).
Talvikäräjät Pirkkala ja Messukylä 12.–14.3.1722 (nn31: 171, KA).
Talvikäräjät Vähäkyrö 8.2.1723 (ss37: 118–122, KA).
Syyskäräjät Taivassalo ja Iniö 30.10.–3.11.1722 (mm51: 1986–1987, KA).
Syyskäräjät Laihia 15.10.1724 (ss38: 698, KA).
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Nimittely
Sitten, kun oli ryhdytty kertaamaan vihan ajan tapahtumia ja julmuuksia, kevytmielisyys taipui ryssänhuoruudeksi ja ikäväksi lyömäaseeksi myös silloin, kun
asiassa ei ollut minkäänlaista todellisuuspohjaa. Vähässäkyrössä Tapoilan eli Tapon
Erkki Matinpoika äityi haukkumaan piikaansa Marja Matintytärtä taloutensa maineen pilaavaksi huoraksi, kun eräs naapurin mies oli kertonut, että Marja oli ollut
tekemisissä ryssien kanssa.614 Perättömästi haukkui 1724 muuan mustasaarelainen
vaimo toista leskeksi jäänyttä vaimoa. Tämä katsoi solvauksen niin pahaksi, että
heitti haukkujaa rautapadalla päähän, ja päälle päätteeksi solvatun äitikin tempaisi
nurkasta kepin hutkien sillä naista pari kertaa.615 Isossakyrössä edellisen kaltaisia
verisiksi mainittuja huhuja alkuvuodesta 1723 levittivät köyhästä ja sokeasta piiasta
Juho Brask ja Esko Antinpoika Turja,616 Vähässäkyrössä vuotta myöhemmin samaan tekoon syyllistyivät jälleen Erkki Matinpoika Tapoila ja Kreu Soini,617 sekä
Marttilan Mäenpäässä sotilas ja renki Erkki Matinpoika puhuessaan levottomia
eräästä sotilaan leskestä.618 Kaikissa tapauksissa perättömät puheet muuttuivat nopeasti totuuksiksi sillä seurauksella, että naisia alettiin kartella ja pilkata – mutta vain
viimeksi mainitussa huhujen levittäjä pyysi kohteelta anteeksi. Nähtävästi on niin,
että miehet korostivat omaa miehuullisuuttaan mitätöimällä toisten miesten miehuullisuutta. Käyttökelpoinen mitätöimistapa oli se, että loukattiin toisen miehen
miehuutta epäsuorasti naisen välityksellä. Erityisesti aviovaimon leimaaminen huoraksi piti sisällään viittauksen siihen, että mies oli aisankannattaja, ja vielä pahempaa
oli, että mies oli venäläisen aisankannattaja. Solvaus toki osui naiseen, mutta kulttuurisesti asia on niin, että samalla solvaus sattui aviomieheen tai sulhaseen, joka kiistatta asian oikeuteen veikin puhdistaakseen sekä puolisonsa että oman maineensa.619
Tällaiseen – osin pahemman kerran normaalin mielen tasapainosta nyrjähtäneeseen tilaan – viittaa tapaus, jota selviteltiin Liedon ja Maarian talvikäräjillä
1722. Kun synkät kokemukset miehittäjän raakuudesta olivat vielä käsittelemättä,
moni ihminen alkoi punoa mielessään mitä kummallisempia ajatusrakennelmia ja
uskoi vielä niin voimakkaasti mielikuvituksensa tuotteeseen, että toi sen julki. Toisinaan miehityskauden tapahtumia käytettiin hyväksi omia etuja ajettaessa. Lietolainen rusthollari Lars Nyman väitti oikeudessa kivenkovaa, että hänen piikansa
Maria Matintytär oli ryssänhuora ja että nainen oli asian hänelle tunnustanut. Maria oli mukamas aikaisemmin kertonut, että hän oli yöpynyt Turussa eräässä myllyssä venäläisen korpraalin kanssa saaden palkkioksi viisi karoliinia, joilla osti
päällystakin ja kaulaliinan. Tämän jälkeen Maria-piika oli käynyt tunnustamassa
olleensa yötä erään luutnantin luona, minkä seurauksena Nyman oli sanonut Marian pestin irti ja ajoi hänet pois rusthollista perustellen erottamista sillä, että yöstely oli ajanut Marian hyvin heikkoon kuntoon.620
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Talvikäräjät Vähäkyrö 26.2.1724 (ss38: 217–218, KA).
Syyskäräjät Mustasaari 5.10.1724 (ss38: 659–661, KA).
Talvikäräjät Isokyrö 4.2.1723 (ss37: 110–111, KA).
Talvikäräjät Vähäkyrö 26.2.1724 (ss38: 217–218, KA).
Syyskäräjät Marttila 2.–4.10.1722 (kk34: 226–227, 230, KA).
Vertaa Siltala 1994, s. 264–265.
Talvikäräjät Lieto ja Maaria 1.–6.1722 (kk34: 69–70, KA).
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Todistajiksi haastettujen mukaan puheiden todellisuuspohja oli niukanlainen.
Maria Matintytär oli kyllä käynyt isäntänsä käskystä viemässä Turkuun polttopuita
ja paluumatkalla oli ohittanut rusthollin läheisellä sillalla sinne lepäämään pysähtyneen puolen komppanian vahvuisen venäläisosaston. Osaston korpraali oli tuolloin huikannut ohi kävelleelle Marialle, että ottaisi hänet mielellään armeijaan. Siihen Maria ei ollut sanonut yhtikäs mitään, jatkoi vain matkaansa, ja naapuri lyöttäytyi Marian seuraan. Kun he saapuivat rustholliin, naapuri kertoi korpraalin puheista ja Maria taasen ilmoitti, että oli aikeissa lähteä Nymanin palveluksesta, ja
vaati palkkaansa. Rusthollari ja hänen vaimonsa suuttuivat silmittömästi, Nyman
haukkui Mariaa ryssänhuoraksi ja vaimo löi.621
Yhtä perättömästi haukkui Marja Juhontytär pikaistuksissaan 1725 ryssänhuoraksi monen kuulijan kauhistukseksi kauhavalaista piikaa Riitta Erkintytärtä. Pilkkasana oli tietenkin tavattoman julma ja kuului Etelä-Pohjanmaalla jo vakiintuneena haukkumasanojen laajaan joukkoon. Mutta tähän tapaukseen liittyi myös
toinen kiinnostava juonne. Nimittäin lopuksi Marja käski Riitan painua Savoon,
Venäjälle taikka Länsipohjaan.622 Tuo huomautus viittasi laajemmin siihen tyytymättömyyteen ja kaunaan, jota Marja Juhontytär miehitysvuodet Lapualla elämään joutuneena sisällään kantoi. Nimittäin näyttäisi vahvasti siltä, että myös turvallisemmille alueille paenneita tai leivän perässä muuttaneita ihmisiä halveksittiin
siinä, missä venäläisten kanssa yhteistyössä olleita kätyreitä sekä Ruotsissa oleskelleita viranomaisia.
Pukkilassa kappalainen Jonas Forsström teki omaperäisen päätelmän häävalmisteluja seuratessaan. Emäntä Marja Erkintytär oli suivaantunut, kun joka oli
siirtänyt pöytäliinaa, ja oli tiuskaissut, että ”kukas huora on ottanut liinan pöydältä.” Pian pitäjässä kiersi huhu, että Antti Syväojan vaimo oli ryssänhuora, eikä pappi suinkaan ollut huhun levittämiseen syytön.623

Sankaritarinat
Huorittelun vastapainoksi synnytettiin sankaritarinat, mutta alkuunsa 1720-luvun
ensi vuosina papisto pyrki sankaritarinoita kertomalla lähinnä nöyryyttämään vihollisia vähemmän vastustaneita ihmisiä. Närpiön talvikäräjillä tuomari tiedusteli
tutkinnan lopuksi kirkkoherra Gabriel Areniukselta, oliko venäläisten väkivaltaisiin käsiin syksyllä 1714 joutuneen yttermarkilaisen nuoren naisen puheissa perää
semminkin, kun nainen nyt anoi pääsyä takaisin seurakuntayhteyteen. Pappi kertoi, ettei osannut sanoa muuta kuin, että naisen puheet pitivät paikkansa, ja samaa
todistivat myös lautamiehet.624
Toisin oli Limingan talvikäräjillä 1722 oikeudenkäynneissä, jossa selvitettiin
Anna Matintytär Pelkosen ja Vappu Samulintytär Säisän tavallista julmempia kohteluita. Anna Pelkosen jutun tutkinnan lopulla, kun käräjärahvaalta kysyttiin Anna
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Pelkosen maineeseen liittyvistä seikoista, itsekin vihulaisen murhaavan käden kohdannut kappalainen Lars Lithovius nousi julistamaan, että Anna Pelkonen oli elänyt niin moitteettomasti kuin ajatella saattaa. Lithoviuksen mukaan Pelkosen ei
olisi edes tarvinnut yrittää karata vihollisten kynsistä, mikäli elämäänsä piti tärkeänä, vaikka jotkut olivat Pelkostakin enemmän ryssien murhaavia kouria vastustaneet. Sankarillisesta vihollisen vastustamisesta hän kertoi esimerkkinä yhdestä talonpojan vaimosta: tämän kappalainen kertomuksensa todellisuuspohjaa vahvistavasti nimesi Ängeslevän kylän Anna Tuomaantytär Suorsaksi. Kertomuksen mukaan nainen oli hameensa kätköstä tempaisemalla puukolla tappanut erään kasakan, joka oli yrittänyt vangita naisen ja viedä mennessään. Lithovius huomautti
vielä lopuksi, että Anna Suorsa oli mieluummin ryhtynyt tappajaksi ja oli itse valmis kuolemaan kuin oli antautunut noiden julmien venäläisten pahoille aikomuksille. Vastaavasti Vappu Säisän tutkinnan päätteeksi rahvas kertoi vihollisen harjoittamista julmuuksista, ja lopulta Limingan kappalainen Johan Hedraeus kertoi
kuulleensa tapauksesta, jossa kaksi vaimoihmistä oli tappanut erään venäläisen,
kun tämä oli halunnut heidät siepata. Sen tarkemmin Hedraeus ei näitä sankarinaisia yksilöinyt, mutta tuli joka tapauksessa viitanneeksi siihen, että Vappu Säisän
olisi pitänyt tehdä kovempaa vastarintaa vihollisten käydessä kimppuun.625
Toisaalta kauhukokemuksilla papit saattoivat myös lieventää kärsimyksiin joutuneen naisen asemaa oikeuden suorittaessa tutkintaa. Salon ja Siikajoen talvikäräjillä 1722 kappalainen Johan Brandberg puolusti itsensä ilmiantaneita itkeviä naisia. Rantsilalainen Marja Matintytär Visuri oli joutunut julmien rakuunoiden käsiin jouluna 1715. Nämä pitivät häntä vankinaan kuuden viikon ajan, kunnes hän
pääsi livahtamaan karkuun. Tuon kuuden viikon ajan häntä – kuten muitakin vankeja – oli alinomaa piiskattu ja kidutettu ja vieläpä monia kertoja raiskattu. Kidutuksesta osallisiksi olivat päässeet muun muassa ylioppilas Petrus Schroderus ja
Kankkosen emäntä Kaisa Paulintytär. Pakoon päästyään hän meni suoraan kappalaisen luokse, valitti katkerasti kohtalostaan ja kertoi, että oli mahdotonta luetella
kaikkia niitä rääkkäystapoja, joita viholliset tuolloin käyttivät. Oikeudessa Brandberg ja käräjärahvas koettivat lohduttaa Marja Visuria ja totesivat, että useampia
naisia vihollinen makasi väkisin. Marja Visurin tapauksen käsittelyä seurasi myös
Pieta Laurintytär Lassila. Hän oli ehtinyt kihlautua Tahvo-nimisen sotilaan kanssa
ja hääpäiväkin oli sovittu, koskapa Pieta oli raskaana. Tahvo joutui kuitenkin seuraamaan osastoaan Ruotsiin, ja Pieta jäi vihollisen armoille. Eräät venäläiset ottivat
hänet vangiksi ja kiduttivat häntä niin, että vauva syntyi ennen aikojaan ja epätäydellisenä. Tuon kuolleena syntyneen sikiön Brandberg hautasi Paavolan kappelin multiin. Oikeudessa Johan Brandberg nousi hädissään todistamaan Pietan puolesta ja kertoi valittaen, miten barbaarinen vihollinen oli kiduttanut useita raskaana olleita naisia. Nuo hirviöt olivat nostaneet naiset roikkumaan ilmaan niin, että
he synnyttivät kuolleita lapsia.626

625 Talvikäräjät Liminka 5.2.1722 (rr54: 115–120, KA).
626 Talvikäräjät Salo ja Siikajoki 1.3.1722 (rr54: 241–245, KA).
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Ryssänlutkan elämä 1720- ja 1730-luvulla
Ajan ja unohtamisen ohella avioituminen oli paras keino hävittää lutkan maine sosiaalisesta muistista ja palata yhteisöllisesti hyväksyttyyn asemaan. Silti sekin oli –
kuten on havaittu – epävarma keino; sosiaalinen muisti oli pitkä ja riidoissa toinen
osapuoli mustamaalattiin nimittelemällä ja vetoamalla naisen tai miehen aviovaimon arveluttavaan menneisyyteen. Menestymistä avioliittomarkkinoilla heikensivät osaltaan miespula ja ajan mittaa myös ikääntyminen. Vaikuttaa siltä, että paremmin selvisivät Venäjän vallan aikana oikeudessa tuomioita kuulleet nuoret naiset sikäli, kun vihkiminen suoritettiin saman vallan aikana.627 Ruotsin vallan aikana tuomionsa kuulleet naiset puolestaan näyttäisivät onnistuneen vapautumaan
avioliitolla lutkan leimasta huonommin kuin edelliset.628
Erikoista kyllä työvoimapula ja laillista suojelua koskevien määräysten kiristyminen eli palveluspakko auttoivat merkittävällä tavalla sekä ryssänlutkien sulautumista normaaliin yhteiskuntaan että arveluttavien asioiden sosiaalista unohtamista. Jo tuomiota kuunnellessaan useampi naisista oli statukseltaan samanaikaisesti
sekä lutka että piika tai ainakin hänellä oli – mikäli piian status puuttui – jonkinlainen virallisempi sija yhteisössään. Karjalohjalta Helsinkiin muuttanut, siellä venäläisen apteekkarin piikana ollut ja apteekkarin kauppa-apulaiselle lapsen marraskuussa 1721 laittanut nainen sai jäädä kaupunkiin ja elellä keväällä 1723 tullimies Henrik Pederströmin saunassa.629 Isäntävallan alla huonomaineisen naisen
leima hiljalleen katosi, ja moni entinen ryssänlutka kuoli hyvämaineisena palkollisena – tosin useimmiten naimattomana vanhana piikana.630

627 Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan ylimääräisillä käräjillä 1718–1719 olleista kokkolalainen Anna
Matsdotter avioitui heti vapauttavan tuomion kuultuaan kruunupyyläisen Hans Stillin kanssa,
kuten teki Anna Danielsdotterkin, joka nai niin ikään kruunupyyläisen Olof Johanssonin. Kälviän
ruotsalolainen raiskattu Kirsti Mikontytär avioitui 1719 Juho Yrjönpojan kanssa ja
salavuoteusrangaistukseen tuomittu lohtajalainen Anna Jaakontytär samana vuonna Matti
Laurinpoika Hillilän kanssa. Oululainen Anna Vesa taasen kihlautui ja avioitui porvari Jaakko
Junttilan (Juntell) kanssa. Seurakuntien vihittyjen luettelot; Åström (toim.) 1947. Naikkonen Anna
Catharina von Tiesenhausen ja aliupseeri David Philip Schröder joutuivat anomaan avioliittolupaa
ja Anna Catharinan aikaisemman avioliiton purkamista tuomiokapitulin välityksellä kuninkaalta.
Koska avioliitto venäläisen upseerin rengin kanssa oli ollut pakkoliitto ilman aviollisia velvoitteita ja
koska tiedettiin, että rengillä oli entuudestaan vaimo, lupa lohkesi. Kuningas Fredrik Turun
tuomiokapitulille, Tukholma 23.10.1722 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 302–303, TMA).
628 Päätelmä on sikäli hataralla pohjalla, että naisten elämänkulun seuraaminen on peräti hankalaa.
Salavuoteudesta tuomittu isokyröläinen talollisen, Heikki Heiskan tytär Marja nai pitäjästään
Erkki Matinpojan. Samoin salavuoteustuomion kärsinyt vähäkyröläinen Margareta Johansdotter
avioitui Sulvaan ja kuoli siellä 1748 leskenä. Karkussa Maria Matintytär nai 1727 sotilaan ja
Susanna Matintytär onnistui palauttamaan maineensa normaaliksi kuolleen 1771
kaksinkertaisena leskenä.
629 Raastuvanoikeus Helsinki 3.4., 25.5.1723 (g33: 57–58, 73, KA).
630 Pohjalaisista vapauttavan tai langettavan tuomion saaneista naisista voisi mainita esimerkkeinä
Anna Heikintytär Nissilän, joka kuoli kotipuolessaan vanhana piikana 1771, vöyriläisen niin
ikään kotikylässä kuolemaansa 1741 saakka eläneen Elisa Mårtensdotterin, Isossakyrössä vanhana
piikana 1745 kuolleen Susanna Matintyttären ja jalasjärveläisen 30-vuotiaana piikana
menehtyneen Vappu Eskontyttären. Kotikulmillaan sai elää elämänsä loppuun saakka 1759 myös
Kaarina Luokola Toskalan talon vanhana piikana. Ikaalisissa aikoinaan Galinaksi ristitty ja
venäläiselle sotilaalle lapsen laittanut Kaarina Heikintytär palautti luottamuksensa siksi hyvin, että
oli kuollessaan 1773 itsellinen.
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Laillista suojelua paitsi jääminen merkitsi syvää ahdinkoa varsinkin, jos pitäjäläiset eivät suostuneet ottamaan suojelua vastuulleen.631 Salavuodekierre jatkui
sangen usein rauhan aikana suomalaisten miesten kanssa.632 Lutka Liisa Kaapontytär, joka oli ”venäläisten täällä olon aikana” laittanut heikäläisille kaksi lasta, syyllistyi kolmanteen salavuoteuteen raumalaisen tullimiehen kanssa kesällä 1723. Kun
Liisa oli käynyt syysmarkkinoilla kertomassa asiasta lapsen isälle, oli tämä ilmoittanut, ettei halunnut olla naisen kanssa missään tekemisissä ja ajoi hänet manauksin
tiehensä.633
Maineensa pilanneina tällaisten naisten puheita ei pidetty yhtä totuudenmukaisina ja kelvollisina kuin tavallisten ihmisten. Jossain määrin yhteisön ulkopuolelle
ajettuna ja kollektiivisen pahanolon tunteen purkamisen väylänä moni ryhtyi
käyttäytymään odotetulla tavalla, alkoi puhua perättömiä ja sopimattomia sekä eli
niin kuin aljun, rumpun tai reijun yhteisön mielestä tuli elää.634 Syrjäytyminen yhteisöstä merkitsi joissakin tapauksissa sitä, että elatus piti hankkia laittomin keinoin. Ilmajoella 1725 Niilo Skinnari, Koiviston renki Esa sekä kaksi ryssänlutkaksi
mainittua naista, Vappu Iisakintytär ja Jouppilan Riitta Juhontytär, jotka olivat loisina Jaakko Latvakosken taloudessa, olivat lyöttäytyneet yhteen ja harjoittivat viinanmyyntiä. Tosin he eivät viinaa itse valmistaneet, vaan olivat ainoastaan välittäjiä.635
Edellisen pohjalta käy ymmärrettäväksi, miksi samalla tavalla raiskattu ja käräjillä kunnialliseksi todettu Anna Pelkonen syrjäytyi. Vuonna 1728 hän eli naikkosen statuksella yhteisönsä syrjään sysäämien Marja Kestilän, Antti Miettisen ja
Heikki Nahkalan kanssa eikä osallistunut vuosikausiin jumalanpalveluksiin, koska
hänet oli seurakuntayhteydestä erotettu.636 Tietynlaisena tyyppitapauksena voidaan pitää muuatta Anna Erkintytärtä. Hän syyllistyi neljännen kerran salavuoteuden syntiin porilaisen kauppiaan, Johan Nurmeènin kanssa vuonna 1738.637 Kylähuoruus oli muuttunut kiinteäksi instituutioksi.638

631 Vuonna 1726 Kälviän pitäjänköyhänä kuoli 26-vuotias ilmajokinen Anna Matintytär. Hauholla
taasen kirkonköyhiä olivat kuollessaan Vappu Reijontytär 1750 ja Pieta Erkintytär 1778.
632 Esimerkiksi syyskäräjät Maalahti 12.–13.8.1723 (ss37: 407–409, KA), talvikäräjät Lapua 29.1.1724,
talvikäräjät Mustasaari 17.2.1724, syyskäräjät Ilmajoki 24.9.1724 (ss38: 96–97, 176–177, 412–415,
KA)), kesäkäräjät Vöyri 11.8.1725, kesäkäräjät Lapua 30.8.1725 (ss39: 442, 507, KA), kesäkäräjät
Kerimäki 11.–13.7.1723 (oo26: 393–394, KA), kesäkäräjät Rantasalmi 1.–4.6.1724 (oo27: 194–195,
KA), syyskäräjät Vehmaa ja Lokalahti 4.–8.10.1723 (mm52: 960–961, KA), talvikäräjät Laitila ja
Pyhämaa 13.–17.2.1725 (mm54: 164–165, KA), talvikäräjät Kalanti ja Uusikaupunki 27.1.–
31.1.1726, talvikäräjät Eurajoki, Lappi, Luvia, Hinnerjoki ja Rauma 12.–16.2.1726, kesäkäräjät
Kalanti ja Uusikaupunki 14.–16.6.1726 (mm55: 67, 136–137, 533–534, KA), kesäkäräjät Vehmaa ja
Lokalahti 14.–17.6.1727 (mm56: 426–427, KA).
633 Kesäkäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 16.–18.6.1724 (mm53: 476–478, KA).
634 Kesäkäräjät Kokemäki 18.7.1719 (mm50: 32), syyskäräjät Lapua 3.10.1723 (ss37: 778–779, KA).
635 Talvikäräjät Ilmajoki 23.1.1725 (ss39: 139–141, KA).
636 Talvikäräjät Liminka 20.–25.2.1728 (rr58: 504–505, KA).
637 Kesäkäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 12.–16.6.1725 (mm54: 571–573, KA), talvikäräjät Eura,
Köyliö, Säkylä ja Yläne 2.–7.3.1739 (mm68: 134–140, KA).
638 Frykman 1977, s. 34.
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Vankeudesta palanneet
Uudessakaupungissa solmitun rauhasopimuksen mukaan taisteluissa vangeiksi
jääneet sotilaat ja venäläisten miehittäjien mukanaan viemät orjat saivat palata vapaasti kotimaahansa tai halutessaan jäädä sinne, minne heidät sodan kuluessa oli
sijoitettu. Toisaalta samainen rauhasopimus eväsi palaamismahdollisuuden ortodokseiksi kastetuilta ja Venäjälle avioituneilta.639 Edellä mainittuihin lukeutuivat
muun muassa manttaalimiehinä Venäjän armeijaan pakotetut punkalaitumelaiset
Erkki Simonpoika, Heikki Niilonpoika, Juho Matinpoika ja Tuomas Tuomaanpoika. He palasivat kotiseudulleen ensimmäisten vapautettujen sotilaiden joukossa. Viimeinen suurempi erä vapautettuja sotilaita marssitettiin Viipurin kautta
Lappeenrantaan maaherra Friesenheimin haltuun 1725. Kaikkiaan miehiä oli 472,
mutta näistä osa lukeutui venäläisten pajareiden maaorjiksi otettuihin talonpoikiin
ja joukossa oli myös 51 ruotsalaista ja 55 saksalaista sotavankia. Pääosa Friesenheimille luovutetuista miehistä oli kotoisin Varsinais-Suomesta (kaikkiaan 197) ja
Satakunnasta (125), Uudeltamaalta heitä oli 40 ja Hämeestä 81. Loput mainittiin
pitkämatkalaisiksi, nähtävästi he olivat pohjoispohjalaisia.640
Palaajat kertoivat, että manttaalimiehistä moni oli kuollut. Lokalahden pappilasta Anna Simontyttären aviomies Juho Matinpoika oli marssinut joukko-osastonsa kanssa 1720 Novgorodista Tveriin, osasto oli pysähtynyt ja pitänyt paraatin,
jota seuranneena yönä Juho oli menehtynyt. Siitä tiesivät kertoa vapaaksi päästetyt
lokalahtelaiset manttaalimiehet, muiden muassa talollinen Matti Simonpoika.641
Vöyriin ja Isoonkyröön onnistuivat palaamaan vuonna 1716 venäläisinä veroina
venäläisen amiraalin (nähtävästi Apraksinin) suurtilalle toimitetut Mats Josefsson
ja Juho Pertunpoika Kaukola, jotka vaativat pitäjäläisiltä palkkaa venäläisille muiden vöyriläisten ja isokyröläisten edestä tekemästään työstä. Kun miehet kertoivat
koettelemuksistaan syyskäräjillä, käräjärahvas suostui mielellään vaatimuksiin.
Amiraalin palkollisina heitä oli alituiseen hakattu ja piiskattu ja heille oli lähdön
aikaan annettu viiden–kuuden vuoden työstä yhteensä lehmä ja pari kolpakollista
viljaa, joka oli kulutettu loppuun jo kotimatkan alkuvaiheessa. Pohjanmaalle saapuessaan miehet olivatkin hyvin huonossa kunnossa ja aivan varattomia.642
Sotavankeudesta palanneita ei suinkaan aina otettu avosylin vastaan, vaikka toiset – kuten vehkalahtelainen korpraali Niilo Heikinpoika – olivat joutuneet viettä-

639 Uudenkaupungin rauhansopimus, kohta 14 (Suomi 1843, s. 180); Engman 1983, s. 72–73.
Erityisen innokkaasti venäläiset viranomaiset eivät auttaneet lasten palauttamisessa. Suomalaisten
kokoama luettelo venäläisten viemistä lapsista jätettiin kesällä 1724 Ruotsin Venäjän lähettiläälle
Pietarissa, jotta tämä valmisteli keisarillisen majesteetin kanssa lasten vapauttamista. Kolmen
vuoden kuluttua jouduttiin kuitenkin toteamaan, ettei tsaari ollut ottanut lasten – etenkään
Persian Ispahaniin myytyjen ja ”muhamettilaisessa pimeydessä ja orjuudessa” olevien – vapauttamista ”sydänasiakseen”. Kuningas Fredrik Turun tuomiokapitulille 29.7.1724 ja kuningas
Fredrikin vastaus Turun hiippakunnan Etelä-Suomen papiston valtiopäivävalitukseen, Tukholma
23.8.1727 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 368, 524 TMA).
640 Maaherra Frisenheim kuninkaalle, Lappeenranta 14.5.1725 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Savo ja Kymenkartano 1, RA); Wirilander 1960, s. 41.
641 Syyskäräjät Vehmaa ja Lokalahti 4.–7.9.1729 (mm58: 834–835, KA).
642 Kesä- ja syyskäräjät Isokyrö 18.9.1722 (ss36: 615–616, KA).
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mään Venäjällä kurjuudessa parikymmentäkin vuotta.643 Palaamista hankaloitti
usein se, että kotipuoleen jäänyt perhe vierasti tulijaa. Savitaipaleen sotamies Matti
Huttunen oli komennettu Riikaan 1704. Taloon oli vaimolle jäänyt miesavuksi ainoastaan pieni poika eikä Huttunen ollut paljon rahallisesti vaimoaan auttanut.
Kun Riika antautui, sikäläiset sotilaat marssitettiin Siperiaan. Tuolloin kotipuolessa
katsottiin, että Huttunen oli mennyttä miestä, ja seuraavana vuonna vaimo solmi
avioliiton paikallisen miehen kanssa saadakseen pelloista toimeentulon. Havaittuaan tilanteen kotiin palannut Huttunen haki avioeroa ja etsi sijaa muualta.644 Turun ylioppilas Johan Lindegren vietti vankeudessa Venäjällä vuodet 1714–1721. Palaamisesta kaikki eivät riemuinneet – etenkään venäläisten piinattavana ollut suurtalonpoika Hannu Matinpoika, joka nimitteli Lindegreniä 1723 vakoojaksi.645 Samankaltaista leimaa kantoi myös ryssänvankeudesta vapautunut Vähänkyrön merikaartolainen renki Juho Juhonpoika. Hän sai kimppuunsa Anna Jaakontytär -nimisen leskivaimon, joka haukkui Juhoa sodomiitiksi ja tokaisi, että ”kaikki ryssien
vangitsemat rengit olivat sodomiitteja.”646
Muuttokieltokaan ei väkeä pidätellyt, sillä joukko pakkokastettuja ja naimisiin
menneitä palasi 1720-luvun ja 1730-luvun kuluessa. Erityisesti naiset yrittivät karkumatkalle ja valitsivat mieluummin – kuten he itse asian ilmaisivat – rangaistuksen ajattelemattomuudestaan kuin elivät vieraassa kulttuurissa ja noudattivat vieraita tapoja.647 Uukuniemelle palasi Elina Koistinen, joka oli vankeudessa kastettu
ortodoksiksi ja vieläpä vihitty erään Fjodor Tripanoffin vaimoksi. Lapsikaan ei pidätellyt ja koti-ikävä voitti. Vuoden 1724 talvikäräjillä Elina ilmoitti, että hän halusi vanhan uskonsa.648 Samoihin aikoihin ilmestyi synnyinseudulleen Utajärvelle
Ahmasen Valpuri Lyytinen, joka oli muuttanut leivän perässä 1717 Venäjälle ja
asettunut siellä Pistojärven kylään. Siellä hänelle ja muille kaltaisilleen annettiin
kaksi vaihtoehtoa, oli joko otettava kaste tai siedettävä jatkuvaa pahoinpitelemistä.
Pistojärvellä sikäläinen talonpoika Kollina Kallioinen kihlasi hänet ja pariskunta
sai neljä aviotonta lasta – aviotonta siksi, ettei seudulla ollut pappia, joka olisi voinut pariskunnan vihkiä. Rauhan palattua Lyytinen ilmoitti, että hän halusi kotiseudulleen, ja kihlattunsa antoi siihen suostumuksensa rauhansopimuksen vastaisesti, tosin sillä edellytyksellä, että lapset jaettiin vanhempien kesken.649
Nuoret pakkokastetut miehet koettivat myös karata, ja jotkut päästettiin vapaiksi, kuten isokyröläinen Hevonkosken Matti Matinpoika, joka oli jäänyt kasakkakapteeni Ivanin vangiksi 1714 ja kastettu samana vuonna Pietarissa ortodoksiksi ja ristitty Fjodoriksi heittämällä hänet vesipaljuun ja työntämällä papin siunatessa pää kolmasti veden alle. Matti vapautettiin Hämeenlinnassa pyhäinmiestenpäivänä 1721, ja hän anoi pääsyä takaisin kotiseurakuntaansa vielä marraskuun lopulla. Isonkyrön miehet antoivat Matin puolesta tuomiokapitulille hyvän lausun-

643
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645
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647
648
649

Kesäkäräjät Vehkalahti ja Kymi 21.–24.5.1722 (ii30: 57, KA).
Talvikäräjät Savitaipale ja Suomenniemi 12.3.1722 (ii30: 13, KA).
Neovius 1911b, s. 104.
Talvikäräjät Vähäkyrö 7.3.1722 (ss36: 283–284, KA).
Esimerkiksi kesäkäräjät Leppävirta 26.–30.6.1722 (oo25: 339, KA).
Talvikäräjät Uukuniemi 13.1.1724 (gg30: 14, KA).
Talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 27.2.–6.3.1725 (rr57: 1029–1035, KA).
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non, jossa he korostivat, että Matti oli ollut nuorempana ja vielä vihankin aikana
ahkera kirkossakävijä.650
Melkoisesti Mattia myöhemmin, vuonna 1727, kotiinsa pääsi siikajokinen talonpoika Olli Juhonpoika Hahto, joka oli joutunut Venäjälle Pohjois-Pohjanmaan
miehityksen yhteydessä.651 Hahtoa ei kastettu ortodoksiksi, mikä edesauttoi palaamista. Sen sijaan oululaisen Johan Bryggmanin karkumatka kotiseudulleen aiheutti diplomaattisen selkkauksen. Bryggman oli jäänyt venäläisten vangiksi loppuvuodesta 1714 yhdeksän vuoden ikäisenä kolmen orvoksi jääneen veljensä ja sisarensa
kanssa. Äidin venäläiset olivat kiduttaneet hirvittävällä tavalla kuoliaaksi. Matkalla
Venäjälle Johan oli onnistunut kertaalleen karkaamaan, mutta hänet oli saatu uudestaan vangiksi eikä toista karkaamismahdollisuutta enää annettu. Venäjällä Johan sijoitettiin Viipuriin, hänet koulutettiin sepäksi, hän vannoi uskollisuudenvalan tsaarille ja oli myös solminut avioliiton. Kun rauha oli solmittu ja Bryggmanin
sisaruksista kaksi pääsi takaisin Suomeen, Johan ilmoitti venäläiselle esivallalle halunsa muuttaa myös kotiseudulleen. Pyyntöön ei suostuttu, ja pelätessään Johanin
yrittävän pakomatkalle venäläiset määräsivät hänelle vartijan, joka hoiti työtään
kuukausien ajan. Mutta vartijasta huolimatta Johan Bryggman onnistui livahtamaan karkuun vuoden 1728 vaiheilla ja pakeni Viipurista ilman kulkulupaa liikkuen Turkuun ja jättäen vaimonsa Viipuriin. Turussa hän ilmoittautui maaherra
Üxkullille, joka passitti hänet nopeasti Tukholmaan sikäläisen korkeimman esivallan murheeksi. Tukholmasta Bryggman hankkiutui omin avuin Ouluun ja pyysi
sieltä raadilta lupaa saada asettua kaupunkiin. Oulussa raati tutki Bryggmanin
taustat ja oli halukas hyväksymään hänet asukkaaksi, mutta maaherra Essen selkkausta peläten halusi palauttaa Bryggmanin takaisin Venäjälle. Hän ei kuitenkaan
pannut päätöstään toimeen, vaan jätti asian kansliakollegion ratkaistavaksi. Kansliakollegio päätyi heinäkuussa Bryggmanille edulliseen ratkaisuun, vaikka kenraalimajuri Suvalov vaati tiukasti Venäjän kruunun alamaisen palauttamista.652
Venäjän orjuuteen joutuneet manttaalimiehet ja lapset pysyivät ihmisten mielissä
toisaalta kaipuun takia ja toisaalta juridisten seikkojen vuoksi. Erityisesti tämä koski
miehensä menettäneitä vaimoja ja perinnönjakoja. Edelliset yrittivät saada miesavun
puutteessa luvan uudelleenavioitumiseen, mutta pyyntöihin suhtauduttiin penseästi;
saadakseen naimaluvan piti olla melkoisen vahva näyttö siitä, että mies ei kuunaan
palaisi tai ainakaan miehestä ei pitäisi löytyä tietoja, kun hänestä Ruotsin Venäjän lähettilään välityksellä kyseltäisiin.653 Kun talojen sukuoikeuksia siirrettiin halukkaille,
perintöjä jaettiin ja testamentteja laadittiin, Venäjälle viedyt merkittiin poissaolevina
edunsaajiksi. Oulun ja Hailuodon talvikäräjillä 1722 todettiin Matti Pukin talosta,
että isännän ja emännän sekä enimmät lapsista vihollinen tappoi 1715, ryösti omaisuuden ja perintöoikeuden omistaja eli vankeudessa Venäjällä.654 Siksi vankeuteen

650 Syyskäräjät Isokyrö 27.11.1721 (ss35: 265–266, KA).
651 Talvikäräjät Saloinen ja Siikajoki 12.–16.2.1728 (rr58: 386–388, KA).
652 Maaherra von Essen kuninkaalliselle majesteetille, Oulu 19.5., 20.6.1729 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
653 Esimerkiksi kuninkaan vastaus Turun tuomiokapituliin 25.4.1724 tekemään tiedusteluun,
Tukholma 11.9.1727 (Tuomiokapituliin saapuneet kirjeet I3: 374, TMA).
654 Talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 19.1.1722 (rr54: 79–80, KA).

476

Levoton rauha Ruotsin vallassa

jääneet merkittiin paikoitelleen jopa rippi- ja kinkerikirjoihin Venäjällä olevina pitäjäläisinä.655
Rauhan tultua monet perheensä vihollisten vangeiksi menettäneet ihmiset etsivät näitä käräjiltä toisille kulkien tai kirjallisia tiedusteluja lähetellen. Esimerkiksi
iisalmelaisen Pauli Heikinpojan tiedustelua vaimon ja kahden tyttären kohtalosta
luettiin ainakin Laihian syyskäräjillä lokakuussa 1722, Karkun ja Mouhijärven talvikäräjillä tammikuussa 1723 ja Tyrvään talvikäräjillä 1723. Hämeessä tiedettiin,
että mainitut kolme naista olivat – sitten kun Pauli oli heidät tänne jättänyt –
kuljeskelleet pitäjissä ja kerjänneet, mutta minne he olivat Hämeestä lähteneet, ei
kenelläkään ollut tietoa.656 Sen sijaan Vöyrin kålaxilainen Brita Johansdotter odotti
joulukuussa 1721 miestään ja poikaansa palaaviksi vankeudesta. Edellinen, Isak
Mikaelsson oli jäänyt venäläisten vangiksi Kyrön taistelussa ja jälkimmäisen venäläiset sieppasivat kymmenvuotiaana syksyllä 1714. Näiden menetysten jälkeen Brita hoiti isännän tehtäviä yhdessä kolmetoistavuotiaan tyttärensä kanssa ja pelkäsi,
että joutuisi ennen pitkää luovuttamaan tilan isännyyden jollekin sukulaismiehelle.657 Vielä vuonna 1728 Iin Pirttitörmästä kotoisin oleva talollinen Jaakko Matinpoika Räihä kuulosteli tietoja venäläisten kotoaan 1715 ryöstämästä vaimostaan
pitäjänsä talvikäräjillä. Siellä Räihälle kerrottiin, että vaimo oli nähty seuraavana
vuonna Kyrössä. Tuolloin hän oli hyvissä vaatteissa ja kapsahti tuttavan kaulaan
kertoen, että oli nyt kapteenin palveluksessa ja tämä oli aikeissa naida hänet.658
Kun joku lapsi sitten 1720- tai 1730-luvulla onnistui pääsemään takaisin kotiinsa, perhe aluksi riemuitsi, mutta kohta oli selvitettävänä moninaisia ongelmia –
mikäli niitä ei ilmennyt heti maaherralle ilmoittautumisen yhteydessä. Erityisesti
pikkulapsina Venäjälle joutuneet ja siellä vuosikausia eläneet olivat vaikeassa asemassa, koska he eivät kotiseudustaan paljoakaan muistaneet. Limingan Ängeslevään palasi 1729 muuan Anna-niminen nuori nainen, joka oli ryöstetty Venäjälle
viiden vanhana. Naisen tunnistaminen osoittautui hankalaksi, koska hän oli unohtanut isänsä nimen, muisti hänet vain unenomaisena kuvana ja tiesi etunimensä
ohella vain sen, että oli syntyisin Pohjanmaalta. Limingassa äiti tunnisti Annan siitä, että tämä muistutti melkoisesti isävainaataan, mutta sen sijaan sisarukset eivät
halunneet häntä perheenjäsenekseen tunnustaa. Vaikeammaksi asian teki se, että
Turussa passiin eli kulkulupaan Annan isän nimeksi oli merkitty Pekka, vaikka
Ängeslevässä asuneen mahdollisen isän nimi oli Matti.659 Vaasassa maaherra von
Essen joutui järjestämään tutkinnan syyskuussa 1724, kun hänen luokseen oli ilmestynyt Markukseksi esittäytynyt nuorukainen, joka väitti asuneensa Vaasassa
viiden vuoden ajan Jakob-nimisen pastorin luona ja käyneensä koulua koulumestari Johanin alaisuudessa, kunnes oli joutunut 1714 venäläisten vangiksi. Pormestari ja raati olivat taipuvaisia hyväksymään Markuksen kertomuksen osittain,

655 Esimerkiksi Lapuan kinkerikirjat 1667–1721 (Kortesoja (toim.) 1993, s. 75, 79, 82, 95, 96, 99, 101,
104, 109, 110).
656 Talvikäräjät Karkku ja Mouhijärvi 29.1.–1.2.1723, talvikäräjät Tyrvää 4.–6.2.1723 (nn32: 15–16,
29, KA).
657 Syyskäräjät Vöyri 12.12.1721 (ss35: 321, KA).
658 Talvikäräjät Ii ja Pudasjärvi 3.3.1728 (rr58: 781–784, KA).
659 Talvikäräjät Liminka 17.–24.3.1729 (rr59: 759–762, KA).
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mutta tarkemmassa tutkinnassa selvisi, ettei kaupungissa 1710-luvulla ollut ketään
Markus-nimistä koulupoikaa saati sitten Jakob-nimistä pappia. Kun silloiset opettajat Jacob Wikar ja Johan Asproth vakuuttivat, ettei heillä koskaan ollut oppilaana
ketään Markusta, nuorukainen sai lähteä Vaasasta muualle.660
1720- ja 1730-luvun elämään kuuluivatkin muutamat Markuksen kaltaiset onnenonkijat, jotka omivat itselleen Venäjän vankeuteen joutuneen ihmisen henkilöllisyyden ja koettivat sen varjolla saada itselleen hyötyä. Toisena ihmisenä esiintyminen oli helppoa monesti siksi, että vankeuteen oli viety lapsia, joita ei ollut nähty
vuosikausiin, muistikuvat olivat hataria eikä heidän ulkomuotonsa kehityksestä
kukaan voinut lausua mitään. Tällainen oli Gustaf Bäckin mukana Viipurista 1737
Lapualle tullut Jaakko, joka tekeytyi Jouppilan Heikin pojaksi ja sai siten myös perijän aseman. Hänet hyväksyttiin aluksi pojaksi, koska uskottiin, että ulkomuoto
oli muuttunut venäläisen välskärin käsittelyssä ja useiden vakavien sairauksien
seurauksena. Ajanoloon talossa kehkeytyi riitoja, Jaakko tuomittiin huijariksi ja
pojan asema peruttiin.661
Markuksen ja Vale-Jaakon kaltaiset miekkoset herättivät epäluuloja etenkin kyläyhteisön muiden jäsenten joukossa eivätkä epäluulot suinkaan helpottaneet totta
puhuneiden sijoittumista takaisin synnyinseudun yhteisöön. Pikkupoikana Vihdin
Hiiskankylästä 1713 ryssänvankeuteen joutunut Heikki Tuomaanpoika palasi 1728
eikä osannut tuolloin muuta kuin venäjää. Koska hän ei hallinnut sen paremmin
ruotsia kuin suomeakaan, hän ei oppinut lukemaan mutta opiskeli sitä ahkerammin kristinopin kappaleita. Opiskelu ei auttanut, eikä Vihdin papisto laskenut
Heikkiä ehtoolliselle, vaikka piispa oli kehottanut miehen suhteen lempeyteen ja
jopa päästämään nauttimaan ehtoollista. Kun paikalliset papit eivät osoittaneet
lempeyttä, Heikki jätti käymättä kokonaan jumalanpalveluksessa. Niinpä Georg
Agricola ilmoitti vuoden 1732 käräjillä rangaistusta vaatien, että Heikki Tuomaanpoika laiminlöi sekä kirkossa- että ehtoolliskäymisvelvollisuuttaan.662

Henkinen levottomuus
Mieleltään menneet
Vuonna 1730 Kokkolan raatimies viittasi lokakuuhun 1720, joka oli edelleen ollut
”hämmentävää ja sekavaa aikaa.”663 Raatimies tarkoitti sitä, että olojen rauhoittuminen ei merkinnyt sielunrauhaa. Tosiasia oli, että kansa – siinä missä esivaltakin –
oli ymmällään ja hämmennyksissään eikä kyennyt ymmärtämään psyykkistä levottomuutta kuin poikkeustapauksissa. Ymmärrys kohdistui suoraan niihin, joiden
mieli todella oli järkkynyt vihollisvallan aikana.

660 Maaherra von Essen kuninkaalle, Korsholma 19.9., 25.9.1724 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA).
661 Katajisto 2000.
662 Soikkeli 1932, s. 65.
663 Kesä- ja syyskäräjät Kokkola ja Kälviä 19.–23.9.1730 (rr60: 1319, KA).
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Jälkitraumaattisella mielenhäiriöllä oli 1720-luvulla sekä kansanomaisessa että
lääketieteellisessä kielenkäytössä nimikin. Sitä kutsuttiin pakokauhuksi, jota ei
kyetty yhteisöllisin lääkkein lievittämään eikä lääketiedekään tuntenut hoitokeinoja. Se toki tiedettiin, että vaikeasti pakokauhuun sairastuneet oli suljettava hullujenhuoneisiin itselleen ja ympäristölleen vaarallisina. Näin pakokauhuiset ajettiin
samoihin paikkoihin kuin osa raajarikoiksi hakatuista. Rauhaan palaaminen merkitsi pitäjien puhdistamista miehityskaudella järkensä menettäneistä. Miehityskausi oli ajanut monia niin suureen ahdistukseen ja hätään, ettei heitä voinut hoitaa kotioloissa, ja kun hospitaalit jälleen avattiin, työnnettiin tällaiset ihmiset niihin. Erityisesti ahdistustapaukset osattiin yhdistää 1500–1700-luvun lääketieteen
eli varhaisen psykiatrian tuntemaan melankoliaan, jossa näkyviä tunnusmerkkejä
olivat pelko ja surullisuus. Melankolia liitettiin myös laajemmin fysionomiaan
juoppouden ja raihnaisuuden välityksellä. Tyypillisen melankolikon uskottiin välttävän seuraa, viihtyvän yksikseen ja kuljeskelevan päämäärättä.664
Kruunupyyssä käräjärahvas päätti 1723 nimismiehen esityksestä maksaa kahdesta mieleltään menneestä ja edelleen ymmärrystä vailla olevasta palkollisnaisesta
toisen ylläpidon Kruunupyyn hospitaalissa, toisen pietarsaarelaisen kustannukset
kuuluivat miesten mukaan sikäläisten vastuulle. Kruunupyyläisen Maria Persdotterin käsi oli myös kelvoton – nähtävästi kidutuksissa tärvelty – ja samainen Kädetön
Maria eli hospitaalissa vielä 1744 ilman vähäisintäkään paranemisen merkkiä.
Päinvastoin hänen mielisairautensa oli pahentunut sellaiseksi, että häntä ei tuolloin voinut kuvitellakaan päästävänsä pois telkien takaa.665 Margit Persdotter eli
Byskata-Margit puolestaan otettiin hospitaaliin helmikuussa 1725, koska hän kärsi
pakokauhusta ja hänen terveytensä oli muutenkin heikko, ja 1744 mainittiin, että
Byskata-Margit kärsi edelleen pakokauhusta, koska hän oli ”joutunut 1714 ryssän
pahaan ja irstaaseen käsittelyyn.”666
Näiden lisäksi Kruunupyyn hospitaaliin sijoitettiin isonvihan runtelema hullu
pappi Christian Alcenius, venäläisten köyhäksi ryöstämä Vaasan triviaalikoulun
kollegan leskirouva Beata Carlman, vanhat palkollisnaiset Liisa Juhontytär, Maria
Stråka ja Marja Matintytär sekä Lauri Nuutinpoika. Alcenius – hulluksi papiksi
kutsuttu mies – menetti järkeänsä, kun vihollinen vei hänen rouvansa, hänet otettiin hospitaaliin 1724 eikä hän koskaan järkeään takaisin saanut. Hän kuoli 1760
tunnistamatta vaimoaan, joka oli vapautunut vankeudestaan rauhan palattua.667
Samasta papista sekä tämän kohtalontoverista kertoi vielä 1732 Lappia ja Pohjanmaata tutkinut nuori tiedemies Carl Linnaeus. Linnaeus mainitsi, että hospitaalissa
oli kaksi miestä: toinen oli tullut mielenvikaiseksi, koska oli mustasukkainen vai-

664 Foucault 1973, s. 117–122.
665 Syyskäräjät Kruunupyy 30.9.–1.10.1723 (rr55: 3246–3248, KA); Luettelo rutiköyhistä, sairaista,
heikkopäisistä ja vammautuneista ihmisistä, Vaasa 24.5.1744 (Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle
majesteetille, Pohjanmaa 14, RA).
666 Luettelo rutiköyhistä, sairaista, heikkopäisistä ja vammautuneista ihmisistä, Vaasa 24.5.1744
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 14, RA).
667 Luettelo rutiköyhistä, sairaista, heikkopäisistä ja vammautuneista ihmisistä, Vaasa 24.5.1744
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 14, RA); Kruunupyyn hospitaalin
rippikirja 1760–1771.
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mostaan, ja toisella oli ikivanha vaimo, jonka hän luuli seurustelevan toisen miehen kanssa.668
Oulusta joulukuussa 1724 hospitaaliin tuodusta Liisa Juhontyttärestä mainittiin vuonna 1744, että hän menetti edellisen vainoajan pahoissa kidutuksissa järkensä ja järki oli edelleen viallinen. Vuonna 1725 hospitaaliin kirjoitettua Maria
Stråkaa, jonka vasen silmä oli ollut syntymästä saakka sokea, kidutettiin vihollisuuden aikana niin julmasti, että häntä täytyi enimmäkseen pitää sängyssä. Krögerin Marjaa vaivasi 89 vuoden korkea iän lisäksi se, että häntäkin oli pahasti kidutettu. Samana vuonna hospitaaliin tuotu Raahen Lauri taasen menetti järkensä vihollisuuden aikana pahan kidutuksen seurauksena ja kuljeksi hospitaalissa usein
hyvin synkkämielisenä.669 Kemiläiset lähettivät hospitaaliin pitäjässä irtolaisena
kuljeskelleen ja omituisia taikoja tehneen Maila Niilontytär Nurmen, joka oli ollut
lapsesta saakka päästään pyörällä ja jonka mielentila oli heikentynyt ryssien hirveässä hakkaamisessa ja väkivallassa. Mailaa venäläiset hakkasivat ja kiduttivat niin
raa’asti, että lähimmät ihmiset havaitsivat hänessä merkittävän muutoksen käsittelyn jäljiltä. Jos hän oli ollut ennen hieman sekapäinen, hän oli sitä venäläisten pahoinpitelyn jälkeen pysyvästi. Sekapäisyys ei sinällään ollut kemiläisille ongelma,
mutta liikaa oli, kun Maila tuli itkien ja valittaen surutaloon joulukuussa 1718, josta isäntä oli juuri kuollut, ja vaati saada nähdä ruumiin. Emäntä antoi Mailalle luvan kurkistaa arkkuun, mutta pyysi lapsensa seuraamaan naista. Maila meni arkun
luokse ja levitti tupakkarullastaan irrottamansa lehdet ruumiin päälle. Se – paitsi
häpäisi vainajan – viittasi voimakkaasti noituuteen, joten asiaa puitiin käräjillä.
Siellä tuomio lieveni, kun Mailan henkinen tila todettiin perin järkkyneeksi.670
Suoraan vihollisuuden ajan tapahtumiin ja niistä seuranneisiin psyykkisiin ongelmiin viittasi 1725 kokkolalainen talonpoika Mikko Kerola, joka oli vajonnut
juoppouteen, syyllistyi juovuksissa vakavaan jumalanpilkkaan, näki humalapäissään pikku-ukkoja ja uskoi vielä sekaantuneensa nuoruudessaan eläimiinkin. Kun
Kerolan puheita ryhdyttiin oikeudessa tutkimaan, havaittiin, että mies oli fysionomialtaan aivan kelvottomassa kunnossa. Samaa päätelmää tukivat niin lääninvälskärikisälli Johan Christian Degenin kuin käräjärahvaan lausunnot. Nämä totesivat,
että palattuaan 1721 takaisin kotikonnuilleen Mikko Kerola oli kärsinyt melankoliasta, jota epäsäännölliset elämäntavat ja runsas väkijuomien käyttö vahvistivat.
Kerola itsekin tunnusti, että hän kärsi vihollisuuden aikana puhjenneesta pakokauhusta.671
Edellistä kohtuullisemmin vaurioin oli selvinnyt Lohtajan Välikannuksessa
Lauri Laurinpoika Pitkänen, jota venäläiset vihan aikana kohtelivat kaltoin ja piiskasivat verille niin, että hänen ymmärryksensä vaurioitui. Tuon vian takia hän sattui nukahtamaan adventtisunnuntaina 1722 kirkossa ja herätti seurakuntalaisissa
hämmennystä parkuessaan unissaan. Kirkkopahennukseksi tapausta ei kuitenkaan

668 Linné 1993, s. 193.
669 Luettelo rutiköyhistä, sairaista, heikkopäisistä ja vammautuneista ihmisistä, Vaasa 24.5.1744
(Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 14, RA).
670 Talvikäräjät Kemi 11.–12.1.1722 (rr54: 6–9, KA).
671 Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 7.–11.1.1725, syyskäräjät Kokkola ja Kälviä 10.–13.9.1725 (rr57:
105–109, 1810–1849, KA).
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katsottu, kun nimismiehen virkaa toimittanut rykmentinkirjuri Henrik Holst,
kappalainen Jakob Sipelius, koko lautakunta ja enin osa käräjäväestä vahvistivat,
että Lauri Pitkänen kärsi vihollisen aiheuttamasta heikkopäisyydestä.672

Pohjanmaan uskonnollinen herätys
ja Suomen korkeakirkollisuus
Suomi ja etenkin Pohjanmaa oli otollista maaperää radikaalisti yhteiskuntaan suhtautuneille uskonnollisille herätysliikkeille sekä toisaalta harrasta uskonnollista elämää korostaneelle elämäntavalle. Viimeksi mainittu kietoi otteeseensa sodan kauhuja ja mielettömyyttä nähneitä upseereita ja sotilaita ja se tarttui myös heidän välittömään ympäristöönsä.673
Kansa viljeli harvakseen Jumalan rangaistuksen käsitettä. Oikeastaan oli suoranainen poikkeus, että tavalliset ihmiset siihen viittasivat. Toisaalta on sitä kiinnostavampaa, että Jumalan viha esiintyi sellaisissa arkisissa yhteyksissä, joihin se ei ensinkään kuulunut. Temmeksessä nuori mies luopui Elsilän talostaan huhtikuussa
1721 sen tähden, että ”Jumala korkeudessa oli häntä ja muita läänin asukkaita rankaissut vihollisen julmuudella vuonna 1715 polttaen talon poroksi, ryöväten kaiken omaisuuden ja sekä kiduttaen vanhemmat kuoliaiksi.” Vaikka oli uskottavaa,
että nuorukainen ei kyennyt tilaa hoitamaan, hänen täytyi perustella pyhiin vetoamalla luopumista esi-isien viljelmästä maatilasta ja pelastaa siten kasvonsa sukulaistensa ja naapureidensa silmissä.674
Sen sijaan pietismin omaksuneet säätyläiset tarttuivat käsitteeseen ja viljelivät
sitä kurikampanjassaan. Ernst Grabbe valitti jo vuonna 1722, että suomalaisten
kestämät vitsaukset eivät suinkaan olleet parantaneet heitä, vaan pikemmin ne olivat paaduttaneet heidät.675 Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherra Per Stierncrantz puolestaan lähetti lääninsä papeille kiertokirjeitä, joissa hän kehotti pappeja
saarnaamaan syntistä elämänmenoa vastaan ”totisen katumuksen ja parannuksen”
puolesta, jotta voitaisiin ”välttää ne rangaistukset ja vaivat, joilla suuri Jumala meitä varmasti uhkaa.” Koska katovuodet ja nälänhädät uuvuttivat ihmisiä, hän käski,
etteivät papit ”antaisi käsiensä vaipua, vaan kehottaisi lepyttämään vihastunutta
Jumalaa.”676 Vihtiläinen mies puolestaan koki näyn, että naapurikylät paloivat.
Näyn takia mies jätti käymättä ripillä ja ilmoitti kahden vuoden poissaoloa ihmetelleelle papille, että hän ei aikonutkaan käydä ripillä ennen kuin näky käy toteen.677
Rauhan palaaminen ja ajan liikeneminen menneiden vuosien pohdintaan näkyi
voimallisesti uskonnollisissa heräämisissä, joihin papisto suhtautui vähintään penseästi, uhkasivathan herätyksen kokeneet harhaoppisina koko opettavan hengellisen säädyn auktoriteettia. Papisto tiesi, mistä oli kyse. Jo vuonna 1711, kun Karjala
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Talvikäräjät Lohtaja 15.1.1723 (rr55: 411–412, KA).
Esimerkiksi Idman, Folkets Roop På Norska Fiällarne.
Talvikäräjät Liminka 25.2.1723 (rr55: 1029–1031, KA).
Juva M 1955; Juva M 1956, s. 42.
Koskimies 1966, s. 172.
Soikkeli 1932, s. 222.
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ja Savo kärsivät Venäjän vallasta ja hävitysretkistä, Suomessa riehui rutto sekä köyhyys ja nälkä vaivasivat, Viipurin hiippakunnan piispa David Lund oli muistuttanut hiippakuntansa papistoa paimenkirjeessään pietistisestä harhaopista, johon
monet noina vaikeina aikoina osin kevytmielisyyttään osin tietämättömyyttään
olivat langenneet ja opettajansa hylänneet.678 Viipurin seudulla vaikuttikin miehiä,
joilla oli yhteyksiä Halleen. Näistä rykmentinpastori Christian Ernst Schultetus oli
kirjoittanut kiinnostavasti tammikuussa 1709 August Hermann Franckelle rauhattomista olosuhteissa rajaseuduilla sekä samassa yhteydessä oli puhunut ikuisen
turvan löytämisestä.679
Papiston (ja maallisen esivallan) ongelma liittyi paljolti auktoriteettiaseman järkkymiseen. Kun valtaosa väestöstä piti heitä edelleen miehinä, jotka ratkaisivat virkansa puolesta rahvaankin psyykkiset kriisit, muutamat eivät järjestystä hyväksyneet.
Sotaa seuranneessa kriisissä ihmiset olivat shokkeineen ajautuneet identiteettihämmennykseen, jonka ratkaisijoiksi löytyikin sopivasti lähistöltä esivaltaan nuivasti suhtautuneita johtajia. Heihin lyöttäytyneet hengelliset radikaalit katsoivat, että johtajat
olivat kriisin ratkaisseet ja johtajien tapaaminen vahvisti käsityksiä. Elämän odotukset siirrettiin pienten uskonnollisten yhteisöjen johtajien harteille. Esivallat eivät olleet kyenneet vastaamaan heihin asetettuihin toiveisiin ja haasteisiin, joten oli
luontevaa etsiä vastauksia ja elämälle suunnanantajia muualta turvallisesti pyhään
kiinnittyneestä ryhmästä.680 Radikaalit, yhteiskunnallisen järjestyksen kokonaan
kyseenalaistaneet liikkeet olivat luku- ja jäsenmääriltään vähäisiä, mutta esivallat
kiinnittivät niihin tavattomasti huomiota ja käyttivät niiden kitkemiseen tarmoaan.
Tämä on ymmärrettävissä siitä totaalisesta vastakkainasettelusta, johon 1710-luvun tapahtumat ja etenkin rauhaan pakottamista seuranneet tapahtumat olivat
johtaneet. Herrojen keskuudessa oli elävä pelko siitä, että liikehdintä leviäisi otolliseen maaperään, ja siksi se oli tukahdutettava alkuunsa. Johtohahmoista joku – kuten vaasalainen voudin poika Johan Reinhold Bullich – suljettiin mielisairaalaan.681
1710-luvun luvun sekä 1720-luvun kriisit tarjosivat sellaisenaan harvoja konkreettisia toimintamalleja, mutta ne pakottivat radikaaleihin valintoihin.682 Vaikka
1720–1730-luvun aikana herätyksen kokeneet ihmiset, joista kirkolle ankarimmat
ja kirkon Babylonian portoksi haukkuneet separoituivat, ”poiseroivat” eli jättäytyivät kokonaan kirkollisten toimien ulkopuolelle, eivät suoraan vainovuosien kärsimyksiin viitanneet, on heidän koostumuksessaan perin kiinnostavia ja suoraan
vainovuosiin kohdennettavissa olevia puolia. – Kriittisiin vuosiin ei tietysti ollut
tarvettakaan viitata, sillä armon kokeminen oli herätyksessä oleellisinta,683 eikä se

678 Piispa David Lundin paimenkirje 8.6.1711 (Simolin 1915, s. 166–167).
679 Christian Ernst Schultetuksen kirje A. H. Franckelle 14.1.1709. Ruuth M 1938, s. 8, 14–15;
Kansanaho 1947. Katso myös Wallmann 1997, s. 115–120; Laine EM 1997a, s. 120–123.
680 Erikson 1975, s. 45–46, 153–154.
681 Kruunupyyn hospitaalin rippikirjat 1760–1771.
682 Erikson 1994a, s. 25. Katso myös Sugarman 1986, s. 104–127.
683 Katso radikaalipietismistä kirkkohistoriallisena ilmiönä Wallmann 1997, s. 124–157, 160–165.
Esitetyt väitteet eivät suinkaan sulje pois sitä tosiasiaa, että varhainen pietismi kytkeytyi tiiviisti
myös lukemisharrastuksen leviämiseen, mutta toisaalta ne valottavat ilmiön toista
tuntemattomampaa puolta. Katso esimerkiksi Ruuth M 1922, s. 62–68; Kansanaho 1952, s. 120–
124; Laine EM 1997b, s. 157–160; Laine T 2000.
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milloin ja missä. Separatistit ja muut heränneet eivät uskonnollisissa asioissa näet
juuri katsoneet taaksepäin vaan suuntautuivat elämässään ja ajatuksissaan tulevaisuuteen. Tällainen menneisyyden mainitsematta jättäminen ja unohtaminen oli
helposti tulkittavissa ulkoisista ärsykkeistä seuranneeksi sisäiseksi ahdistukseksi,
josta vasta sisäisen rauhan löytäminen johdatti pois: valaistumisessa kaikki aiempi
ahdistus ja epävarmuus katosivat. Nämä ihmiset syntyivät uudelleen: silloin menneisyydellä ollut ei enää merkitystä eikä sitä uudestaan sisäiseen epäjärjestykseen
ajavana tekijänä kenties ollut syytäkään muistella. Sitä paitsi yhteiskunnassa oli
riittävästä ratkaistavaa ja piru oli aina vaanimassa. Tutkintaa tehneet maallisen ja
hengellisen esivallan edustajat eivät hekään olleet kiinnostuneita heränneiden
aiemmista elämänvaiheista, vaan heistä tärkeämpää oli saattaa ihmiset pikimmiten
takaisin seurakuntayhteyteen, koska separatistit aiheuttivat paljon levottomuutta
paitsi hengelliselle esivallalle myös maalliselle hallitukselle.684
Voisikin sanoa, että uskonnolliset radikaalit muodostivat yhden vihan vuosien
syvälle painunutta ahdistusta osoittavan ryhmän: 1720-luvulla vaivanneeseen syvään ahdistukseen eli posttraumaattiseen stressihäiriöön – sikäli kun tuota termiä
tohtii historiallisessa yhteydessä käyttää, mutta juuri siitä oli kyse – ihmiset vastasivat joko satunnaisilla ja äkkinäisillä sanallisilla vihanpurkauksilla tai aggressiivisella käyttäytymisellä taikka luottamalla sellaiseen johtajaan, joka tarjosi ainakin symbolisesti vakautta ja turvaa.685 Niin eteläsuomalaisessa hiljaisessa pietismissä kuin
pohjalaisessa radikaalissa pietismissä viimeksi mainittu puoli oli selvästi merkittävimmässä asemassa. Tosin pohjalaiset puhuivat väärästä hengellisesti esivallasta kovin sanoin. Omaisten ja lähipiirissä eläneiden menettämisestä sekä kaikesta kiduttamisesta osattomaksi jääminen saattoi muuttua häpeäksi ja syyllisyydeksi, joka
kanavoitiin syyllisyyden tuskaan.686 Tältä herätykseltä puuttui historiallinen motiivi, mutta se oli kahtaalta luontevaa: varhainen radikaali uskonnollinen liikehdintä
ei korostanut elämäkerrallista kokemusta, uudelleensyntymisen hetkeä tai uskonnolliseen heräämiseen kasvua eivätkä 1720–1730-luvuilla radikaaleihin liikkeisiin
osallistuneet ihmiset myöskään punninneet suhdettaan vainoaikaan. Se oli peräti
toissijasta, kun taisteltiin väärää yhteiskuntaelämään vastaan. Liike ammensi voimansa kuitenkin syvästä herravihasta – muiden muassa pappia haukuttiin pahan
hengen mätimahaksi – ja halusi irrottautua kelvottomasta yhteiskunnasta.
Etelä-Pohjanmaan herätys alkoi 1720-luvun jälkipuolella, kriisejä seuranneille
jälkitraumoille ominaisesti kymmenisen vuotta varsinaisen kriisin jälkeen ja veti
puoleensa juuri kriisialtteinta väkeä. Laihian separatistien ydinjoukko, joka irtaantui kirkosta 1730-luvulla, koostui talonpoika Kaapo Ollilasta, hänen vaimostaan
Marja Joukontyttäresta, Susanna Juhontytär Ollilasta, talollinen Jaakko Jaakonpoika Kärmäestä, hänen vaimostaan Liisa Antintyttärestä, Jaakon siskoista Riitta ja
Marja Jaakontyttärestä, talollinen Mikko Pertunpoika Palsista, piika Marja Erkintytär Taskisesta sekä rengin vaimo Anna Sipintyttärestä ja piika Susanna Eliaksentyttärestä. Näistä kaikki lukuun ottamatta kahta viimeksi mainittua olivat synty-

684 Hovioikeus Turku 8.5.1731 (Akiander 1856, s. 93). Katso myös auktoriteetin kriisistä Pirinen
1978, s. 394–395.
685 Loewenberg 1991, s. 514–525.
686 Jarrick 1987, s. 102–107.
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neet vuosien 1688 ja 1703 välisenä aikana ja pääosin vielä vuosisadan alussa. Jälkimmäiset olivat syntyneet vuosina 1712 ja 1717.687
Ydinryhmä oli siten joutunut elämään kotikonnuillaan pahimman mielivallan
ajan juuri kriittisimmässä iässä. Kiistatonta lienee, että nuoruusiässä koetut julmuudet jättävät pysyvimmät jälkensä ihmiseen ja ne heijastuvat erityyppisinä koko
loppuelämän ajan. Olkoonkin, että syvät traumaattiset kokemukset tuntuivat kaikenikäisten elämässä vuosien ajan. Samanlaiselta vaikuttivat aiemmat 1720-luvulla
kirkon ulkopuolelle jääneet ja löyhästi Erikssonien veljesten, joihin Laihian separatisteilla oli yhteyksiä, ympärille kerääntyneet ihmiset. Kälviän kirkkoherra Erik
Esseviuksen pojista kornetti Jakob oli syntynyt 1689 ja kersantti Erik 1695. Muut
erikssonilaiset olivat Kokkolan ja Pietarsaaren seudun hävityksistä kärsinyttä väkeä, joista esimerkkinä voisi mainita vuonna 1703 syntyneen pietarsaarelaisen Anders Nynäsin, joka pakeni Ruotsiin 1716 ja palasi sieltä rauhan tultua 1721. Kriisi
alkoi purkautua vuonna 1724, kun Anders sairastui vakavasti. Mittavampi ja koko
liikettä leimannut murros sijoittui kuitenkin vuoteen 1727, jolloin muun muassa
kornetti Jakob Erikssonin renki Simon Henriksson totesi, ettei sakramenteista nykyisellään ja nykyisten pappien aikana ollut mitään hyötyä, vaan sakramentit oli
jaettava apostolien antaman esikuvan mukaan tasaveroisesti pappien auktoriteettiasemasta piittaamatta.688 Apostolinen yhteisö oli hengellisesti tasa-arvoinen toisin
kuin maallistunut kirkko, jonka perustana oli hengellisen säädyn ehdoton asema ja
joka omalla painokkaalla tavallaan osallistui sääty-yhteiskunnan hierarkian ylläpitämiseen.
Yleensä traumaattiset kokemukset alkoivat purkautua vasta vuosikausia varsinaisen kriisin jälkeen, koska lamaantunut mieli pysyi pitkään kyvyttömänä käsittelemään tapahtumia. Silti ensimmäisessä vaiheessa kriisin päätyttyä pohjalaiset purkivat ahdistustaan kuka mihinkin kohteeseen. Enimmät suuntasivat katseen tulevaisuuteen ja kiinnittyivät jälleenrakentamiseen, jotkut purkivat mielipahaansa
aggressioihin ja välinpitämättömyyteen ja jotkut etsivät tasapainoa sisimmästään.
Vainoajan tapahtumista selvillä olleen ja separatisteihin ymmärtävästi suhtautuneen Laihian kappalaisen, Israel Reiniuksen kuninkaalliselle majesteetille joulukuussa 1740 jättämä kertomus selittää huomattavassa määrin, miksi toisaalta Poh-

687 Muut joukkoon liittyneet tulivat mukaan edellisten välityksellä tai kuuluivat heidän perheisiinsä.
Ylimääräiset tutkintakäräjät Laihia 12.–16.2.1759 (Laihian separatismia koskevia asiakirjoja, s. 73–
97). Pohjanmaan separatistijohtajista katso myös Swanström 2004.
688 Muista erikssonilaista mainittakoon ylioppilas Elias Rimahl, entinen nimismies Elias Cygnell,
kokkolalainen porvari Anders Kärman ja tämän vaimo, pietarsaarelaisen kauppiaan pojat Jonas
Johansson ja Johan Johansson sekä Pietarsaaren pitäjästä Jakob Hed ja Mikael Hansson. Joukko
oli paljon laajempi, mutta vuoteen 1731 tultaessa useimmat oli jo kytketty takaisin hengellisen
esivallan talutusnuoraan. Vuosina 1736–1737 ilmiannettiin vielä Vöyristä nuori mies Johan
Reinhold Bullich ja tämän palveluspiika Marja Juhontytär, Uudestakaarlepyystä vänrikki Gustaf
Gisselkors, nimismiehen leski Katarina Asplund sekä jälkimmäisen piiat Kirstin Hansdotter ja
Karin Matsdotter sekä renki Olof Andersson, Pietarsaaresta porvari Johan Mikaelsson ja renki
Mats Hansson sekä Oulusta naikkoset Marketta Antintytär Buldan, Maria Bonelia ja Marja
Juhontytär Kaakinen. Hovioikeus Turku 8.5.1731 ja Turun tuomiokapitulin kertomus 14.6.1738
(Akiander 1856, s. 91–103, 109–112, 282–283). Ensimmäisiä kihlakunnanoikeudessa tammikuussa
1730 tutkittuja olivat Erikssonien renki Simon Henriksson, renkipoika Johan Gustafsson ja
pitäjäkirjurin tytär Katariina Laiberg. Talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 2.–5.1.1730 (rr60: 64–73).
Katso myös Loimaranta 1940, s. 57–58.
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janmaa oli erinomaista maaperää Ruotsista vaikutteensa saaneille kriittisille herätysliikkeille ja miksi maakunnassa syntyi myös omaehtoista liikehdintää. Nuoruusvuosinaan Laihialla elänyt ylioppilas Israel Reinius tiesi, että kesällä 1722 Kaapo
Ollilan kuusissakymmenissä oleva isä Juho Eskonpoika vaipui vaikeaan ja epätoivoiseen ahdistukseen, jota kesti vuoden ajan ja jonka kestäessä aikoi hirttää itsensä.
Seuraavana keväänä Juhon ainokainen tytär Susanna kohtasi itsensä Vapahtajan ja
julisti viikon ajan, että rakkaus oli laskeutunut maan päälle. Kaapo Ollila ja tämän
vaimo Marja ja käly Marketta kokivat hengellisen herätyksen vuosina 1726–1727,
naapuritalon piika Anna 1729 ja Jaakko Kärmäki samoin vuonna 1729. Nämä, kuten moni muukin Israel Reiniuksen tuntema herätyksen kokenut ihminen, osallistuivat vielä vuosikausia kirkollisiin tilaisuuksiin Jumalan armoa etsien ja radikalisoituivat vasta 1730-luvun lopulla. Näiden ja pappien välinen ristiriita sattui lähinnä kolmeen seikkaan, pappien hengettömyyteen, kirkollisten toimitusten ulkokultaisuuteen ja mikä merkittävintä Jumalan ja syntisen ihmisen väliseen suhteeseen.
Tivattaessa Jumalan suhtautumista synteihin, syntisiin ja rangaistuksiin Kärmäen
ja Ollilan joukot vastasivat, ettei Jumala ole mikään viha eikä hän vihaa ketään,
vaan ainoastaan syntejä ja syntisiä rankaisee; siksi synnintekijöille oli annettava anteeksi.689 Tuo huomautus murensi koko yhteiskuntajärjestyksen tukevinta selityspohjaa ja viittasi samalla osuvasti venäläisen vihan aikaan ja Jumalan vihalla syyllistämisiin. Se liittyi myös vahvasti liikkeelle tunnusomaiseen piirteeseen eli selkeän pesäeron tekemiseen maallisen ja oikean hengellisen isänmaan välille. Jakob
Erikssonin suomenkielisessä rukouksessa edellisen kauden kauhut mittelivät kilvoitustehtävässä, kun Jumalan oli ajettava ulos uskovista kaikki pimeyden vallat ja
voimat, viha ja vaino.690
Varhainen uskonnollinen liikehdintä pysyi kaikkinensa näkymättömissä – osin
siksi, että ihmiset tyytyivät kritisoimaan kirkon oloja pysyen seurakuntien jäseninä, mihin Israel Reiniuskin viittasi, ja osin siksi, että siinä missä maallinen esivalta
ajoi kirkon tukemana maahan vanhan kurin ja järjestyksen ja lamautti vastarinnan,
siinä maallinen hallitus tuki kiivaasti kirkon Kaarle XII:n aikaan periytyvää tiukkaa
kirkollista pakkoa. Sisäinen levottomuus pääsi tunkeutumaan esiin ja uhkaamaan
siten kirkollista pakkoa todenteolla vasta vuosisadan puolimaissa ja jälkipuoliskolla.691

689 Laihian kappalainen Israel Reiniuksen kertomus kuninkaalliselle majesteetille 22.12.1740
(Akiander 1856, s. 120–124).
690 Jakob Erikssonin suomenkielinen rukous (Loimaranta 1940, s. 59).
691 Tähän seikkaan kiinnitti huomiota Johan Oskar Immanuel Rancken jo 1855 ilmestyneessä
tutkielmassaan. Rancken 1855, s. 226–227.
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Rajamaan asukkaiden historiallinen
kokemus ja poliittinen käännös
Svealaisten revanssisota
Rajamaan asukkaiden kokemuksiin ja asiantuntemukseen perustuvilla varoituksilla oli vähän merkitystä, kun historiallisia vääryyksiä ryhdyttiin korjaamaan. Näköala menneisyyteen oli Ruotsin puolella toisenlainen, koska siellä – varsinkin valtakunnan sydämessä Tukholmassa – oli vältytty suuremmilta hävityksiltä.
Revanssi kiinnosti ruotsalaisia jo 1730-luvulla, ja sota nähtiin pian välttämättömyydeksi. Salaisia sotasuunnitelmia tehtiin, Ruotsin voimavarat suhteessa Venäjään yliarvioitiin ja sotaan lähdettiin heikoin resurssein.1 Koska sodan vastustajia
oli paljon, materiaaliset eväät olivat niukanpuoleiset ja armeijan taistelutahdossakin ilmeni puutteita, tarjottiin sotaan valmistautuville joukoille runsaasti henkistä
evästystä: sodalle hankittiin perusta Ruotsin muinais- ja lähihistoriasta. Kesällä
1741 Tukholmassa sotajoukkojen taistelutahtoa kohotettiin soitoin ja runoin ja
hyökkäyssotaan ryhtymistä puolusteltiin kunniattoman rauhan nimissä. Sodan
tulkkina ja airueena esiintyneen Andreas Hesseliuksen mukaan kyse oli paljolti
Svean valtakunnan muinaisen loiston palauttamisesta, Kaarle-kuninkaan muiston
pyhittämisestä ja ruotsalaisen urhoollisuuden osoittamisesta sellaisessa muodossa,
jollaisena se oli Narvan piirityksessä 1700 näyttäytynyt. Ruotsi ja etenkin kuvitteellinen Svean valtakunta oli unohtanut muinaisen miehuutensa, malttinsa ja väkevyytensä, mistä oli rankaistu Uudessakaupungissa. Siellä oli solmittu pakkorauha,
joten sota oli oikeutettu, ja tavoitteena oli uusi rauhansopimus, jota svealaiset voisivat kunnioittaa. Merkittävää oli, että voittoisaa tai sellaiseksi oletettavaa sotaa kävivät ruotsalaiset eli svealaiset ja että Suomi ainoastaan muodosti sotateatterin kulissit varjagihenkisen sotajoukon läpikulkuetappina.2
Sodassa kävi miten kävi: svealaiset kenties hävisivät taisteluissa, mutta tappion
ja rappion kärsivät rajamaan asukkaat, kuten tekivät pari vuosikymmentä aikaisemmin; siihen ruotsalaiset olivat varautuneet.3
Sodan kulku ei yllättänyt suomalaisia. Valtakunnan armeija lyötiin, suomalaisia
pakeni Ruotsin puolelle, sissiupseerit vaativat urotöistään palkintoja,4 venäläiset

1 Juvelius 1919, s. 115–116, 148–154; Juvelius 1921, s. 4–14.
2 Hesselius, Den Lyck-önskan; Hesselius, Då Kriget mot Czaren Af Ryssland; Hwar Redlig Swensk
Tankar, s. 2–3.
3 Esimerkiksi Juvelius 1921, s. 16–24.
4 Mainittakoon tässä, että kapteeni Löfving jätti aatelissäädylle lokakuussa 1742 muistion, jossa hän
kehui urheuttaan ja uskollisuuttaan viimeisen sodan ja erityisesti edellisessä vihassa kuningas
Kaarle XII:n aikana. Aatelissäädyn pöytäkirjat 23.10.1742 (Svenska ridderskaps och adels
riksdagsprotokoll 13, s. 213).
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antoivat julistuksia ja järjestivät sekä verilöylyjä ja kidutuksia että ryöstö- ja hävitysretkiä ihmisrosvouksineen erityisesti Karjalan puolessa.5 Rahvas lankesi nopeasti miehittäjän jalkoihin – vaan toisin kuin kenties suunniteltiin –,6 ja kansa eli
vuoden 1742 jokapäiväisessä pelossa ja kuolemantuskissa semminkin, kun Ruotsista oli hankkeilla vastahyökkäys. Tätä suomalaiset, varsinkaan pohjalaiset eivät
halunneet. Ajatus pelotti, sillä edellisen vainoajan vastasodan hirvittävät seuraukset muistettiin hyvin.7 Silloin, kun ruotsalaiset vielä uhosivat kostoa, suomalaiset
valittelivat häviötään toivoen rauhaa,8 vaativat kollektiivista uskonnollista parannusta, koska vihan merkit olivat näkyvissä ja koska vihan juuret kyettiin osoittamaan vakaviin rikoksiin, virittelivät virsiään ja runojaan ja sittemmin rauhan solmimisen jälkeen ylistivät tuoretta selviämistä venäläisten ikeestä.9 Historiallinen
kertomus vaikutti toistuvan.
Vaikka aineelliset menetykset olivat Karjalaa lukuun ottamatta edelliseen venäläiseen vihaan verrattuna vähänlaiset, uusi miehityskausi muutti suomalaisten suhdetta menneisyyteen peräti merkittävällä tavalla. Uusi miehityskausi loi kokolailla
uudenlaisen näkökulman 1710-luvun miehitykseen, edelliseen vihan ja vainon aikaan. Jo venäläisten tihutöiden aikana laadituissa asiakirjoissa viitattiin edelliseen
miehityskauteen,10 mutta vasta toipuminen miehityksestä nosti tapahtumat historiallisen muistin keskipisteeksi. Tälläkin kertaa toipuminen kesti hyvän tovin, mutta ei niin pitkään kuin vuoden 1721 jälkeen; huokaistuaan ja tarkasteltuaan hävityksiä väki ryhtyi pohtimaan, mitä oikeastaan olikaan tapahtunut ja missä suhteessa jälkimmäinen vaino oli edelliseen.
Erityisen keskeistä tässä oli juuri se, että useampi oli kokenut molemmat vainokaudet ja kykeni niitä myös vertailemaan. Historiallinen prosessi oli edennyt askeleen: iso vaati ollakseen pientä. Vertailussa edellinen kausi havaittiin kauheammaksi, mikä johti laajaan kiinnostukseen suomalaisten omaan historiaan. Kiinnostus
kattoi yhtä hyvin kirjalliseen kulttuuriin sitoutuneen akateemisen eliitin kuin suullista traditiota ylläpitävän rahvaan. Historiallisessa kerronnassa keskeisin motiivi
oli, ettei kukaan saisi koskaan unohtaa, mitä suomalaisten menneisyydessä oli tapahtunut.
Suuressa Pohjan sodassa suomalaiset oli irrotettu valtakunnasta, eivätkä 1720–
1730-luvun toimenpiteet olleet suomalaisia takaisin valtakuntaan kiinnittäneet.

5 Esimerkiksi Björn 1991, s. 549–552. Syyskäräjät Eura, Köyliö, Säkylä ja Yläne 23.–27.10.1744
(mm75: 337, KA), talvikäräjät Kokkola ja Kälviä 14.–18.4.1746 (rr82: 1284–1287, KA).
6 Esimerkiksi Juvelius 1921, s. 23.
7 Esimerkiksi Halila 1954, s. 458–467.
8 Esimerkiksi Daniel Juslenius yliadjutantti Charles Emil Lewenhaupt nuoremmalle, Porvoo
13.11.1741 (Daniel Jusleniuksen suomenkielinen kirje, s. 382–383).
9 Widman, Suru Suri Suomalaisen, Parcu Påru Påhjalaisen; Achrenius, Parannuxen lijtto Cansoille ja
Maacunnille; Laine EM 1996a, s. 246. Kuningas Fredrik Turun tuomiokapitulille, Tukholma
17.8.1743 jua piispa Johan Fahlenius tuomiokapitulille, Tukholma 30.8.1743 (Tuomiokapituliin
saapuneet kirjeet I6: 210–211, TMA); Todelliseksi kapinaksi sodanaikainen vastakkainasettelu äityi
Ruotsissa, missä talonpojat sodan kustantajina ryhtyivät kapinoimaan, vaativat syyllisiä tuomiolle
jne. Katso esimerkiksi Sennefelt 2001a; Sennefelt 2001b; Sennefelt 2004.
10 Esimerkiksi syyskäräjillä 1741 Kaistin talon katselmuksessa isäntä Heikki Simonpoika kertoi
saaneensa talon hallintaansa rauhan solmimisen jälkeen, kun talo oli ollut sodan seurauksena
metsiä myöten rappiolla. Rinne 1903, s. 180.
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Suomalaisten menneisyys poikkesi selvästi Ruotsin historiasta, ja tuota seikkaa
myös hattujen sota omalta osaltaan vahvisti. Valtakunnan puoliskot kasvoivat erilleen – ja aukkoa oli 1750-luvulla ryhdyttävä umpeamaan. Tämä edellytti pitkälle
meneviä periaatteellisia myönnytyksiä valtakunnan itäisen puolen talouden ja
puolustuslaitoksen kehittämiseksi.11
Rauhan palattua hattujen sodan jälkeen talonpoikaiseen julkiseen puheeseen
kuului olennaisena osana paitsi uusi (jälkimmäinen) viha myös vanha (edellinen)
viha. Uusi vainoaika merkitsi menneisyyden uudelleen jäsentämistä ja julkisessa
puheessa vähemmälle huomiolle viime vuosina jääneen vainoajan putkahtamista
esiin eriskummallisissa yhteyksissä. Niinpä vuoden 1744 käräjillä puhuttiin tuon
tuosta juuri päättyneestä sota-ajasta ja venäläisestä herruudesta sekä viimeisestä
venäläisestä invaasiosta erotukseksi edellisestä Venäjän ajasta. Puhe osoitti sen, että
jälleen Ruotsi ja Suomi olivat kulkeneet tovin eri teitä, mutta tällä kertaa ero oli
hienompi: 1710-luvulla suomalaiset olivat eläneet Venäjän vallassa, kun taas 1740luvun alun vuosina suomalaiset olivat edelleen Ruotsin vallassa venäläisten miehittäminä.12 Talonpoikainen puhe oli konkreettista ja pureutui edelleen ajankohtaisiin, ratkaisematta jääneisiin epäkohtiin. Erityisesti Pohjanmaalla nousi jälleen
esiin Isonkyrön taistelu, joka oli pysynyt ajankohtaisena monista syistä. Väenkokouksissa laadittiin kertomuksia, joissa viitattiin Kyrön taistelussa kaatuneisiin
miehiin.13 Kysymys oli poliittinen ja tärkeä, sillä vuoden 1731 valtiopäivillä esitelty
pohjalainen ongelma eli Etelä-Pohjanmaan talojen omistussuhteiden epäselvyys oli
ratkaisematta. Sodan- ja rauhanajan valtiopäivillä 1742–1743 talonpojat muistuttivat, että pohjalaisten talojen isännät olivat kaatuneet Kyrön tappelussa, vastasodassa tai menehtyneet muutoin venäläisten käsittelyssä ja että edellisinä sota-aikoina talojen asiakirjat olivat tuhoutuneet. Lisäksi pohjalaisia näiversi se, että Isonkyrön taisteluun (ja vastasotaan) osallistuneille ei ollut myönnetty kunnollisia verohelpotuksia. Talonpojat saattoivat vaatia hyvityksiä yhä katkerana painavalle uhraukselle: Kyrön taisteluun osallistuneiden oli saatava vihdoin korvaus.14
Talojen omistussuhteet olivat joutuneet muutoinkin tuon tuosta tarkasteluun.
1720-luvun mittava ongelma talojen omistuskysymyksissä (Ruotsin paluumuuttajat kontra taloihin venäläisen esivallan asuttamat) jatkui mutta toisenlaisena. Tämä
johtui paljolti siitä, että lähivuosina ja eritenkin sotavuosina maahan – lähinnä
Pohjanmaalle – oli palannut joukko miehiä, jotka oli 1710-luvulla siepattu Venäjälle orjuuteen. Ensimmäisiä paluumuuttajia vuosikausiin oli Kortesjärvelle keskikesällä 1739 kotiväen suureksi hämmästykseksi ilmestynyt venäläisten 1714 sotasaaliikseen kymmenvuotiaana ottama Jaakko Tuomaanpoika Norrbacka. Keski-ikäiseksi varttuneen miehen tunnistaminen onnistui siksi, että hänen oikeassa pos-

11 Esimerkiksi Karonen 1999, s. 394–397.
12 Esimerkiksi Salenius 1897, s. 180. Kiteen apulaispastori kuvasi talvella 1744 pitäjäänsä kohdanneita
tapahtumia viime sodan ajaksi.
13 Esimerkiksi talvikäräjät Pietarsaari 13.–16.2.1744, talvikäräjät Mustasaari 5.–11.4.1744, talvikäräjät
Laihia 11.–13.4.1744 (ss58, KA).
14 Talonpoikaissäädyn valtiopäivävalitus 1731, kohta 241 (Bondeståndets riksdagsprotokoll 2,s. 241),
talonpoikaissäädyn pöytäkirjat 11.7., 12.9., 13.9.1743 (Bondeståndets riksdagsprotokoll 5, s. 368,
492, 497), pappissäädyn pöytäkirjat 29.1.1743 (Prästeståndets riksdagsprotokoll 11, s. 215),
porvarissäädyn pöytäkirjat 2.9.1743 (Borgarståndets riksdagsprotokoll 8:2, s. 1023).
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kessaan oli arpi ja hän muistutti isävainajaansa. Jaakon paluu merkitsi sitä, että
toukokuussa 1740 perintö piti jakaa uudelleen.15
Palaajista muutamat karkasivat sota-aikana rivistä ja jäivät kotiseudulleen. Lappajärvelle jäänyt armeijan renki väitti olevansa savonkyläläisen huonemiehen,
Heikki Laasasen poika Erkki, jonka viholliset olivat vieneet edellisen venäläisen ylivallan eli vainon aikana Vaasaan, olivat kastaneet siellä Ivariksi ja olivat marssittaneet pahaisena pojankossina Venäjälle. Asianosaiset kertoivat miehestä Lappajärven kappalaiselle, Thomas Wikmanille, joka laati kertomusten pohjalta kirjallisen
selonteon. Talvikäräjillä 1744 Ivarin eli Erkin asiaa käsiteltiin, ja oikeus epäili tuolloin vahvasti sitä, saattoiko pikkupoikana siepattu muistaa kotiseutuaan. Erkin
väitteen puolesta puhui se, että hän taisi vielä vähän suomea ja muisti rukouksia, ja
sekin, että Heikki Laasanen tunnisti poikansa oikeudelle esitetystä arvesta vasemmassa etusormessa. Sen Erkki oli saanut pikkuisena satutettuaan sormensa vesisaaviin. Heikin vaimokin väitti tunnistavansa Erkin, mutta Marja Juhontyttären todistukselle ei annettu suurempaa arvoa, sillä Marja oli tunnetusti heikkonäköinen.
Samoilla käräjillä selvitettiin lisäksi toisen armeijasta karanneen rengin sukulaissuhteita ja jälleen Wikmanin tekemän yhteenvedon avulla. Mies oli puhunut,
että hän oli vimpeliläisen Erkki Storstrangin poika Matti, jonka venäläiset nappasivat ”edellisen Venäjän vallan aikana 1714”. Tuolloin seitsemänvuotias Matti oli kuljetettu Vaasaan ja kastettu siellä Pauliksi (Pavel). Tämäkin mies osasi jonkin verran
suomea ja selitti oikeuden tutkinnassa, että tunnisti heti palattuaan kotiseutunsa ja
vanhempansa, vaikka oli joutunut jättämään nämä pienenä. Varmimman vakuudeksi hän esitti oikeudelle vasemmassa jalassaan olevaa arpea, jonka hän oli saanut
pikkupoikana puukosta. Tunnistaminen oli vaikeaa, sillä Storstrangin leski Kaisa
Yrjöntytär oli umpisokea ja oletetut veljet, Hannes ja Juho olivat syntyneet vasta
vuosina 1718 ja 1721, joten he eivät voineet hyvällä omallatunnolla todistaa Paulista mitään.16
Käräjille ilmestyi vielä venäjänkielentaitoinen ja sota-ajan tulkkina työskennellyt Simon Öster-Kivilös, joka edusti kuuden vanhana venäläisten sieppaamaa Taavetti Jaakonpoika Ollilaa. Toisin kuin edelliset poika oli kastettu ortodoksiksi vasta
Viipurissa. Tuolloin hän oli saanut Fjodor-nimen. Kotiseudulleen palattuaan hän
oli heti tunnistanut kotitalonsa ja syntymäseutunsa Lappajärven Savonkylässä ja
oli tehnyt tuttavuutta sikäläisen leskinaisen, Eeva Paulintyttären kanssa. Taavetti
oli jo ehtinyt opiskella kristinopin opinkappaleita, sillä hän oli aikeissa avioitua Eevan kanssa. Tähän hän pyysi oikeudelta lupaa semminkin, kun Eeva oli ilmoittanut
suostumuksensa avioliittoon. Oikeus ei tohtinut evätä lupaa, mutta huomautti,
että tuota ennen oli edesmenneen isän perinnöstä erotettava Taavetille rintaperillisen osuus.17

15 Peltokangas 1958, s. 108.
16 Syyskäräjät Pietarsaari 13.–16.2.1744 (ss58, KA). Katso myös Peltokangas 1958, s. 109–110.
17 Peltokangas 1958, s. 110.
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Historian paluu
Välittömästi jälkimmäisen vainokauden jälkeen suomalaisten kirjoittamissa historiallisissa kuvauksissa suomalaisten poikkeuksellinen historia tuotiin selvästi esille.
Nils Hasselbom laati vuoden 1746 almanakkaan hallitsijahistorian, joka samalla oli
suomenkielinen valtakunnan historian kokonaisesitys. Päästessään Kaarle XII:een
hän totesi kuninkaan ja sotaherran sankarilliset meriitit ja huomautti myös, että
kuninkaan onnet ja onnettomuudet olivat niin avarat, ettei niitä voinut lyhyesti
esittää eikä sellainen ollut tarpeen, koska ne olivat kaikkien hyvässä muistissa ja
tunnettuja kaikkialla maailmassa.18
Jokin sai kuitenkin Hasselbomin toisiin aatoksiin, ja niinpä hän kirjoitti seuraavien vuosien almanakkoihin laajan tutkielman Kaarle XII:n historiasta. Tutkielmassa kuningas oli Jumalan suosiollisella avulla voittoineen ja toisaalta katastrofaalisine tappioineen keskeisessä asemassa ja Pietari oli helvetin edustaja. Voitokkaiden taisteluiden jälkeen kuningas keräsi saaliin. Kronologisesti etenevässä kertomuksessa Hasselbom eritteli myös suomalaisia kohdanneet merkitykselliset tapahtumat alkaen Porvoon hävittämisestä 1708. Pultavan romahduksen jälkeen valtakunta oli ajautunut tappioiden kurimukseen, jossa linnoituksen menettäminen
seurasi toistaan. Kiinnostavasti vuosi 1713 muodosti Hasselbomin kertomuksessa
selkeän taitekohdan, jossa kerronta kääntyi pääasiassa Suomeen. Tuolloin venäläiset olivat marssineet Viipurista rantatietä Porvoon ja Helsingin kautta Turkuun
tunkeutuneet kaupunkiin vuoden viimeisenä rukouspäivänä 28.8. kello kuusi aamulla. Asukkaat olivat paenneet vähän aikaisemmin tavaroineen Tukholmaan. Turussa viholliset eivät olleet viipyneet kauan, vaan ruotsalaisen kaleerilaivaston uhatessa ja löytämänsä ryöstettyään he olivat palanneet samaa tietä leiriytyen Hämeenlinnan tulliportin luokse, joka sittemmin nimettiin Venäläistenmäeksi. Pälkäneellä Armfelt joukkoineen oli asettunut ”miehuullisesti perässä seuraavia venäläisiä vastaan”. Tappelun jälkeen Armfelt oli marssinut sotaväkineen Tammerkoskelle
ja venäläisten vainotessa oli ”paennut kymmenen peninkulman päähän korpeen ja
Pohjanmaalle”. Siellä hän oli pysähtynyt jalkaväkineen lähelle Vaasaa ratsuväen
asettuessa Lapualle. 19.2.1714 venäläiset olivat saapuneet puoliltapäivin Pohjanmaalle saavuttaen Suomen sotajoukot, jotka kenraali Armfeltin johdolla olivat
asettuneet vastarintaan tapellen ankarasti. Viimein hänen oli annettava periksi ja
paettava. Kohta Armfelt oli vetäytynyt joukkoineen peräti ”kokonaan Suomenmaasta päätyen Ruotsinmaan ääriin”. Näin venäläiset olivat saaneet koko ”Suomen
suuriruhtinaanmaan” haltuunsa. Ahvenanmaata venäläiset olivat hävittäneet seuraavana kesänä ryöstäen ja polttaen jokaista kylää. Sieltä he jälleen olivat palanneet
Pohjanmaalle ja ”menetelleet julmasti asukkaita vastaan”.19
Hasselbomin historiallisessa esityksessä oli selvä poliittinen viritys, valtakunta
valmistautui vuosien 1746–1747 valtiopäiviin ja suomalaiset olivat vihoissaan. Vertailussa puhuttiin sekä edellisestä vihasta että viimeisestä sodan ajasta.20 Poliittises-

18 Hasselbom, Almanach eli Ajan-Lucu 1746.
19 Hasselbom, Almanach eli Ajan-Lucu 1747, s. 19; Hasselbom, Almanach eli Ajan-Lucu 1748, s. 19–23.
20 Kauppias Christian Trappin muistio 11.4.1747 (Suomen historian perustutkimustoimikunnan
aineisto, valtiopäivät 1746–1747, r2901: 186–187).
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ti vanha vaino oli syytä nostaa esiin siksi, että koko julma hävityksen aika oli ruotsalaisille vieras, eikä enin osa valtiopäiville kokoontuneesta väestä sitä omakseen
tunnistanut. Tätä seikkaa tähdensivät molemmat vainonajat eläneet papitkin.
Vuonna 1747 haudan lepoon siunatun Luumäen kirkkoherra Petrus Forsanderin
hautajaisissa pidetyssä ruumissaarnassa muistutettiin, että mies oli kärsinyt ”viheliäisen sodan ajan kovuutta, hengenvaaraa ja ahdistusta” sekä ”viheliäisyyksiä”, joita
hän oli kokenut ”molemmilla sota-ajoilla”.21 Kahta vuotta myöhemmin Henrikisänsä kuoleman johdosta ruumissaarnan laatinut matematiikan ja fysiikan dosentti Johan Justander muistutti, että isä oli joutunut elämään Lempäälän kirkkoherrana ”vaaroissa aivan vaikeissa alla verisen Venäjän”.22
Talonpoikaissääty sai jonkinlaisen ratkaisun kiperimpään ongelmaan. Pohjalaiset talonpojat olivat vanhastaan tottuneet hoitamaan kriisiaikojen jälkeen asioita
omin neuvoin ja osasivat myös värvätä tukijoikseen riittävän vaikutusvaltaisia ja
taitavia miehiä.23 Eräs kiinnostava piirre sisältyi myös ensimmäiseen rauhanvuoteen. Tuolloin nimittäin jälleen muistutettiin käräjillä edellisestä Venäjän invaasion
ajasta ja erityisesti siitä, että aviopuolisot ja isät olivat menehtyneet Isonkyrön tappelussa 19.2.1714.24
Luontevasti sodan jälkeen 1745 pohjalaiset laatimassaan valituksessa esiintyivät
yhtenäisenä ja vaativana ryhmänä. Tuolloin he viittasivat jyrkin sanoin edelliseen
miehityskauteen eli vainoaikaan, jolloin maakunta oli kärsinyt järkyttävällä tavalla.
Ajanjaksolle luonteenomaisiksi piirteiksi he mainitsivat vankeuteen viemiset, korventamiset, hirttämiset, murhaamiset ja monenlaiset raa’at kiduttamiset, joiden
jäljiltä maakunta oli ollut aivan perikadossa.25 Päättäjät kallistivat korvansa ja
myötäilivät uhkaavia pohjalaisia vähäpätöisemmissä asioissa. Kuninkaallinen majesteetti lupasi selvittää perinpohjin pohjalaisten talojen asiat. Samalla edellinen
vainoaika kohotettiin valtakunnan eli Ruotsin kunniakkaan historian pyhien taisteluiden joukkoon. Napuen taistelu jälkiselvittelyineen ymmärrettiin valtakunnan
yhtenäisyyden ja kunnian kannalta niin tärkeäksi, että sitä oli ryhdyttävä tutkimaan deputaatioissa. Merkityksellistä tässä poliittisessa käännöksessä oli, että valtakunnan historiassa ei ollut sijaa venäläisvallalle eikä sen enempää rahvaan kärsimyksille.26
Suhde menneisyyteen – tai tässä varsinaisesti nykyisyyden suhde menneisyyteen – alkoi muovautua narratiivisemmaksi. Menneisyyden tuntemus rakensi kuvaa pohjalaisuudesta ja suomalaisuudesta tietynlaiseksi ja poliittisesti käyttökelpoiseksi.27 Samalla tavalla teollisuuskapitalistit perustelivat privilegio- ja yrityslupahakemuksiaan valtakunnasta erillisen ja idän uhkaaman Suomen varassa. Työ oli

21 Ruumissaarna, pidetty Luumäen kirkkoherra Petrus Forsanderin hautajaisissa 1747 (Neovius
1892–1895, s. 843–844).
22 Johan Justanderin laatima muistoruno Henrik Justanderin kuoleman johdosta. Turussa 1749.
23 Vertaa Renvall 1962, s. 127–131.
24 Esimerkiksi talvikäräjät Mustasaari 5.–11.4.1744, talvikäräjät Laihia 11.–13.4.1744 (ss58, KA).
25 Pohjanmaan rahvaanvalitus 1745 (Rahvaanvalitukset, Pohjanmaa 4, RA).
26 Talonpoikaissäädyn valtiopäivävalitus vuosien 1746–1747 valtiopäiville ja kuninkaallisen
majesteetin vastaus valitukseen 21.1.1748 (Bondeståndets riksdagsprotokoll 6, s. 805, 904). Katso
myös Ehrensvärd 1938.
27 Vertaa Cattell–Climo 2002, s. 15–16.
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tuloksellisempaa, mutta valtiopäivillä Suomen talouden kehittäminen olikin otettu
omaksi.28 Vuosien 1746–1747 valtiopäivillä perustettu Suomen deputaatio, sen
työn jatkajat sekä muut komissiot ja deputaatiot korostivat sitä, että Suomi oli ollut uskollinen valtakunnan kokonaisuudessa, mutta valtakunnan isänä Ruotsi ei
ollut Suomesta huolehtinut. Valtio(ruumii)ssa Suomi oli jäsen, joka oli yksin nuollut haavansa ja kantanut hävityksistä piittaamatta hunajaa Ruotsille saamatta juuri
mitään palkkioksi uhrauksistaan.29 Kiinnostavaa tosin on, että keskeisimpänä huolenaiheena oli Suomen puolustuskyky, jonka saattaminen tarpeelliselle tasolle edellytti jälleen talonpoikien pakottamista entistä raskaampaan sotamiesrasitukseen
varamiesjärjestelmineen.30
Vuosien 1761–1762 valtiopäivillä talonpoikaissäädyn käsiteltäväksi jättämässään ja elokuussa 1761 laatimassaan muistiossa kruunupyyläinen herrainpäivämies
Mikael Spikbacka vaati pohjalaisille verohelpotuksia ja perusteli vaatimustaan sillä,
että Suomi ja etenkin Pohjanmaa olivat ajautuneet kurjuuteen ”kahdeksanvuotisen
ja vihaisen pakkovallan” aikana. Pohjanmaalla surkeus oli alkanut Kyrön taistelusta
1714 ja päättynyt vasta 1721. Kuluneiden vuosien aikana ”vihollisen miekka” Kyrön taistelussa, vihollisen harjoittama murhaaminen ja polttaminen sekä monet kidutukset, rääkkäämiset ja ryöstämiset olivat jättäneet väen puille paljaille. Rauhan
tultua muutamien omaisuus oli koostunut ainoastaan horjuvasta terveydestä, ja
monien kurjuutta oli lisännyt se, että orjuudesta karanneet lesket ja sotapalvelukseen viedyt lapset tulivat vaatimaan perintöosiaan ja ylläpitoa.31
Viisi vuotta myöhemmin pohjalaisten kokkolalainen herrainpäivämies Juho
Mikonpoika Kallinen koetti vapauttaa säätyveljensä mittaamattomiksi kasvaneista
verorästeistä, jotka hän leimasi paitsi jälkimmäisen vihan ajan kiusojen myös ja erityisesti edellisen verisen sodan seurauksiksi. Piikki osui nyt kahteen kohteeseen:
kruunun, jonka pinna verotuksessa oli osoittautunut liian lyhyeksi, ja porvaristoon, joka oli nyttemmin ryhtynyt vaatimaan korvauksia sijoituksilleen. Itsenäisiä
perintötiloja oli ajautunut kruunulle, ja ikääntyvät ja pahasti velkaantuneet isännät
pelkäsivät jäävänsä tyhjän päälle ja joutuvansa kerjuulle, kun kruunu vahvisti talolle uuden isännän. Kallinen palasi vuoden 1722 rahvaanvalituksessa esitettyihin
argumentteihin ja korosti sitä, että ”maakunnan kuihtunut väki” oli tehnyt parhaansa maan puolustamisessa. Ensin vuonna 1710 oli marssittu Viipuria puolustamaan, ja sen jälkeen maakunnan miehet olivat uhranneet vertaan tunnetussa Kyrön taistelussa 1714 yrittäessään turvata maakuntaansa, vaimojaan ja lapsiaan. Sittemmin olivat alkaneet vihollisen seitsemän vainovuotta, jolloin ihmisiä oli piinattu raa’asti, murhattu, ihmisiä ja taloja oli poltettu ja nuorison vihollisjoukot olivat
vieneet orjuuteen, mistä harva oli päässyt palaamaan. Kallisen mukaan maakunta
ei vieläkään ollut toipunut eikä kaikkia autiotiloja otettu viljelyyn.32

28
29
30
31

Karonen 2004; Mickwitz 1912; Mickwitz 1914.
Katso Juvelius 1921, s. 50–56, 136.
Juvelius 1921, s. 57–62.
Pohjanmaan Mikael Nilsson Spikbackan muistio, Tukholma 5.8.1761 (Bondeståndets
riksdagsprotokoll 8:1, s. 914–915).
32 Etelä-Pohjanmaan rahvaanvalitus 1766 ja vastaus siihen, Tukholma 4.7.1766 (Rahvaanvalitukset,
Pohjanmaa 3, RA).
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Isoviha osaksi Suomen historiaa
Kaiken kaikkiaan valtakunnan yhtenäisyys eli enää siitä, millainen suhde Suomella
oli Ruotsiin ja Ruotsin valtakunnalla Venäjään. Tässä historia asettui avuksi. Oli
jokseenkin luontevaa, että historiantutkijat – kuten Henrik Gabriel Porthan – näkivät asian niin, että suomalaisilla ja ruotsalaisilla oli samanaikaisesti yhteinen ja
erillinen historia.33 Ruotsalaisilla ja suomalaisilla oli yhteinen hallitsija ja yhteiset
valtiopäivät, mutta hallitsija ja valtiopäivät näyttäytyivät kuitenkin suomalaisille ja
ruotsalaisille peräti erilaisina. Myyttinen kuva hyvästä kuninkaasta sameni Kaarle
XII:n urotekojen myötä, ja vaadittiin pitkälle meneviä parannuksia elinolosuhteisiin sekä uusi tasaväkinen ja menestyksekäs sota, jotta suomalaiset saattoivat tuntea yhteenkuuluvuutta ruotsalaisiin. Vasta 1780-luvulla Kustaa III:n sodissa yhteisiä vihollisia vastaan käytäessä – ja vieläpä voitokkaasti – kuva hyvästä kuninkaasta
jälleen kirkastui.34
On silti paikallaan painottaa, että majesteettiin kohdistuva viha säilyi – ja säilyi
varsinkin silloin, kun talonpoikien maksettaviksi lankesi uusia, ylimääräisiä ja
tilapäisiä veroja. Kruununprinssi Gustafin ja prinsessa Sofia Magdalenan vihkiäisiä varten kerätyt hääverot kiusasivat alamaisia. Kangasniemellä muuan
jäykkäniskaiseksi ja kiukkuiseksi tiedetty rujosti ontuva talonpoika Mikko Pynnönen oli niin tuohduksissa asiasta, josta usein oli muulloinkin rahvaan keskuudessa nuristu, että verotustilaisuuden alla syksyllä 1766 hän ilman alkoholin
herkistävää vaikutusta tuli laukaisseeksi mielipiteensä julkisesti. Hänen mukaansa moisten hääverojen takia raatamiseen talonpoikien olisi tuskin tarvinnut ryhtyä, mikäli prinssi olisi valinnut vaimonsa valtakunnan sisältä. Ilkikurinen majesteettipilkka muistui sanasta sanaan muutaman läsnä olleen mieleen
vielä oikeutta käytäessä 1774. Näiden mukaan Pynnönen oli parkaissut kovalla
äänellä, että ”ei hän perkele olisi huoria Suomesta vienyt ilman Dannimarkista
etsimättä. Ja jos ei muita olis’ löytynyt, olisihan ollut Holopaisen Sofia Mikkelissä”, joka oli siten kruununprinssin morsiamen kaima ja laajalti kevytmielisyydestään tunnettu yleinen huora.35
Historian mieli piili siinä, että menneisyys käsitettiin muistin jatkumoksi, ja historiallisen tiedon varassa perusteltiin nyky-yhteiskunnan olemassaoloa. Arkisempi
historiallinen tietoisuus palveli käsitystä kansakunnan tai kotimaan olemassaolos-

33 Palander 1901, s. 151–152. Isonvihan eli pitkän Venäjän vallan ajan vaikutuksia käytettiin
muutenkin hyväksi ja mitä eriskummallisimmissa yhteyksissä. Tähän Porthan viittasi 1793. Hän
oli sydämistynyt siitä, että aika-ajoin ja varsinkin viime vuosina ruotsinmaalaiset ja suomenmaalaiset kanssa-alamaiset olivat ilmaisseet, että suomalaisten tuli opetella ruotsin kieltä vaikkapa
äidinkielensä kustannuksella. Ajatuksen puolustajat olivat vedonneet siihen, että isonvihan 1713–
1721 aikana moni suomalainen oli harjaantunut puhumaan arkivenäjää. Tähän Porthan vastasi,
että noissa barbaarisissa olosuhteissa se oli välttämättömyys, ja toivoi samalla, että ”Jumala
vastakin armahtaisi moisilta kielimestareilta”. Porthan, Om de i åtskilliga (ÅT 1793: 13).
34 Esimerkiksi Nygård 2005; Waris 1967, s. 25–147.
35 Syyskäräjät Kangasniemi 12–20.12.1774 § 25, 34 (Suur-Savo/Juva ja Kangasniemi 2: 141–142, 146–
147, KA), Vaasan hovioikeuteen alistettujen asioiden päätöstaltiot 1775 (Vaasan hovioikeus, Di10:
48, KA); Manninen A 1953, s. 171–172.
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ta.36 Kustaa III:n Venäjän sodan aikana vuonna 1789 julkaistussa anonyymissä professori Tammelinin aikalaisteksteihin perustuvassa teoksessa ’Kertomus Suomen
suuriruhtinaskunnan ja Pohjanmaan surkeasta tilasta venäläisten julmassa kohtelussa menneinä aikoina’ korostettiin voimakkaasti historiallista yhteistä kokemuspohjaa. Esipuheen kirjoittajan – mahdollisesti kirjanpainaja Georg Wilhelm Londicier
– mukaan suomalaisilla (me) oli riittämiin tietoa vihollisen (Venäjä) ajattelu- ja
toimintatavoista. Tietoisuus venäläisistä perustui esivanhempien kokemuksiin ja
heidän välittämäänsä kuvaan. Keskeistä venäläisyydessä oli se, että venäläiselle pyhimmänkään sopimuksen rikkominen ei ollut syntiä. Toisin sanoen venäläisyys eli
valheellisuudessa ja pakanallisuudessa. Niinpä kirjoittaja terävöitti edelleen vastakkainasettelua ja perin vanhanaikaisesti: isonvihan aikana koko Suomi oli pakanoiden ja pakanallisesti ajattelevien kristittyjen (kätyrit) vallassa. Tuo sama tilanne
uhkasi, eivätkä suomalaiset vieläkään tehneet muuta kuin odottivat Jumalan vihaa
ja kostoa sen sijaan, että he olisivat kääntyneet Jumalan puoleen ja tehneet totisen
parannuksen.37
On merkillepantavaa, että teksti julkaistiin Vaasassa. Pohjalaisessa ympäristössä
venäläisyyteen ja venäläisiin oli liimautunut pysyviä attribuutteja: 1780-luvun pohjalainen papisto ja rahvas esimerkiksi yhdistivät kidutukset ja häpäisemiset, barbaarisuudet, raakuudet, julmuudet ja mielettömät karkeudet venäläisiin ja kasakoihin.38

Marjatta Puusti ei kuollut yksin
1750-, 1760- ja 1770-luvuilla varhempi Venäjän vallan aika puski läpi kaikkialta,
missä suomalaisten historiaa käsiteltiin, missä menneisyyden kokemuksilla oli poliittista, taloudellista tai kristilliseen kärsimykseen kuuluvaa merkitystä tai missä
sillä oli merkityksellisellä tavalla paikallista identiteettiä jäsentävä asema. Sillä,
kuka tekstit kirjalliseen muotoon laati, kenen tietoihin kertomukset perustuivat ja
millä tarkoituksella, oli vähemmän merkitystä. Isoviha näytti muodostavan suomalaisten historiassa epookin, joka ylitti kaikki muut tapahtumat nuijasota mukaan lukien.39
Pikkuvihaa – tai oikeastaan vielä jälkimmäistä vihaa – seuranneina vuosina
isonvihan ajan aikuisina eläneet ihmiset alkoivat kadota. Näiden kurjien ihmisten
elämänkulkuun oli kuitenkin sisältynyt merkittävä ajanjakso, joka ei saanut päästä
unohtumaan. 1770 Saloisissa haudattu Marjatta Puusti ei kuollut yksin, vaan hänen
kaltaisiaan oli tuhansia – ja juuri 1750-luvulta lähtien. Menneisyys oli elävä osa tuon
ajan ihmisten arkista kanssakäymistä ja siksipä vainovuosia muisteltiin ahkerasti.
Muistamiset jäsensivät yksittäisten ihmisten, sukujen ja yhteisöjen sisäistä maailmaa
ja tuottivat aktiivisesti sekä menneisyydelle että nykyisyydelle merkityksiä.40 Erityi-

36
37
38
39
40
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Vertaa Kuhn 2000, s. 194–195; Cattell–Climo 2002, s. 3, 27.
Berättelse om Stor-Furstendömet Finlands, s. 1–4.
Esimerkiksi Ganander, Nytt Finsk lexicon, ’kassa-pää’, ’pulikoin’, ’wenäläinen’.
Katso esimerkiksi Widman–Porthan, Berättelse om det så kallade Klubbe-kriget (ÅT 1778: 9).
Vertaa Kuhn 2000, s. 187–189.
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sesti on muistopaikkakuntana mainittava Pyhäjoki, missä vuosina 1752–1772 siunattujen joukossa oli nelisenkymmentä vainajaa, joiden Venäjän vallan ajan elämänvaiheista pappi – todennäköisesti kirkkoherra Pehr Niclas Mathesius – katsoi
tarpeelliseksi tehdä merkinnän haudattujen luetteloon.41 Edellisen vihan eli vainon ajan (förra fientlighet, ofredstiden)42 kärsimykset tosin usein olivat olleet tavalla tai toisella, lähinnä sairauksina, mukana vainajan ja vainajan lähimmän yhteisön
elämässä 1710-luvulta lähtien,43 mutta välttämättä näin ei ollut. Ajan kauheuksien
muistaminen ylipäätään oli tärkeää. Eräästä vuonna 1759 haudatusta 82-vuotiaasta
vaimoihmisestä kerrottiin, että tämä oli ollut kuollessaan terve, vaikka ei ollutkaan
välttänyt veristä vihollista.44 Samaten joidenkin vainajien kohdalla oli merkintä sukulaisen vainoaikaisesta kohtalosta.45
Muualla kirjalliseen muotoon puetut muistamiset olivat sattumanvaraisia.
Vuonna 1754 Juvan rahvaanmiehet hyvästelivät kunnioittamansa rovasti Abraham
Poppiuksen ja laativat tämän muistoksi valitusrunon. Tuossa runossa korostettiin
jälleen vainovuosien kärsimyksiä ja suhteutettiin Poppiuksen elämänkulku siihen
historialliseen muistiin, jota juvalaiset kantoivat mukanaan. Runossa kerrottiin,
että Poppius oli syntynyt ”Nevanniemen päässä Inkerinmaalla”, ja muistutettiin samalla siitä tosiasiasta, että siellä oli nykyään ”Venäjän valta” ja että sinne oli ”pyätty
Pietaripori”. Runon laatija perusti vainovuosien kuvauksen omiin historiallisiin
tietoihinsa todetessaan, että ”muistan vielä muinaisia aikoja veri-Venäjän.” Verisenä
aikakautena Poppius oli pysynyt seurakunnassaan sekä seisonut miehenä ja vahvana seinänä puolustaen perhettään, säilyttäen monelta selkänahan ja estäen viattoman veren vuodattamisen, vaikka oli ”itse ennen muita” joutunut vainolaisten
”saaliiksi”. Vankeudesta Poppiuksen oli sittemmin ”Jumala päästänyt puolen vuoden kuluttua.”46 Niin suureksi Poppiuksen juvalaisten keskuudessa nauttima suosio oli kasvanut, että hänen poikansakin pääsi siitä osalliseksi. Abraham Poppiuksen kuoltua juvalaiset anoivat tuomiokapitulilta, että varapastori Henrik Poppius
nimitettäisiin kirkkoherraksi. Papinviran periytyminen oli toki maantapa, mutta
se, miten juvalaiset toivettaan perustelivat, onkin kiinnostavampaa. Anomuksessaan juvalaiset eivät niinkään korostaneet Henrik Poppiuksen ansioita kuin tämän
isän ja Juvan rovastivainajan merkitystä. Henrik Poppius piti valita kirkkoherraksi,
koska hänen isänsä oli tehnyt pitäjälle useita hyviä töitä – etenkin edellisen vaikean
Venäjän vallan aikana. Tuolloin isävainaa ei ainoastaan ollut seurakunnan opettaja
vaan myös juvalaisten tuomari, oli koettanut monin tavoin vapauttaa rahvaan vihollisen julmuudesta joutuen kaksi kertaa itse vangiksi ja oli jopa onnistunut estämään viattoman veren vuodattamisia.47
41 Katso Matinolli 1969, s. 453. Merkinnät lakkaavat Mathesiuksen kuoltua, joskin viimeinen
mainitunalainen merkintä on tehty muutama viikko Mathesiuksen kuoleman jälkeen.
42 Haudattujen luettelot Pyhäjoki 8.11./29.11.1752, 12.4./25.4.1762, 14.4/29.4.1764, 18.1./16.2.1766,
22.3./31.3.1766, 26.3./13.4.1766, 27.2./25.3.1767.
43 Esimerkiksi haudattujen luettelot Pyhäjoki 3.5./13.5.1752, 9.10./21.10.1753, 7.3./21.3.1756, 8.11./
18.11.1759, 13.1./13.2.1763, 21.3./15.4.1764, 18.1./16.2.1766, 13.6./24.6.1770.
44 Haudattujen luettelot Pyhäjoki 28.10./18.11.1759.
45 Esimerkiksi haudattujen luettelot Pyhäjoki 1.6./7.6.1752, 20.2./5.3.1758, 28.4./6.5.1764, 6.4./
10.5.1767, 6.2./1.3.1772.
46 Juwan Miesten Walitus Runo, f. 1, 4.
47 Suolahti 1919, s. 72–73.
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Erityisen kiinnostavat muistokirjoitukset vuonna 1754 kuolleesta runoilijaisästään laati Gabriel Calamnius nuorempi. Gabriel Calamnius vanhemman elämäntaivalta erittelevä suorasanainen suomenkielinen esitys selvitti lyhyesti ja kronologisesti isän merkittävimmät vaiheet painottaen sopivasti isonvihan aikaa. Merkittävänä uutena ja 1750-luvun henkistä ilmapiiriä kuvastavana piirteenä oli se, että
poika kertoi isänsä venäläisten tullessa jääneen kotiseudulleen, koska tällä ei ollut
varoja paetakaan.48 Sen sijaan kronologisessa muistorunoelmassa ’Hyvin ansaittu
Jälkimuisto’ korostui selvästi kolme puolta – nekin aikaa henkivinä. Ensiksi Gabriel
Calamnius vanhemman kohtalo sidottiin yleiseen historialliseen kontekstiinsa, kun
kerrottiin, että ”tuli Turkuhun tomulla vihollinen venäläinen”, joka ”kohta siirteli
sijansa Pohjanmaalle”. Toisekseen runoelmassa korostettiin vainoajan riippuvuutta
venäläisistä ja Jumalasta. Calamnius nuoremman mukaan ”kiukkuhun kihahtivat
viholliset venäläiset”, isä ”vietihin vihassa Turun linnahan”, missä ”Jumala (oli) hänelle ainoaksi avuksi”. Kolmantena ja perin luontevana piirteenä tekstissä oli se,
miten tärkeänä isä oli pitänyt historiallisen kokemuksen ja tiedon siirtämistä jälkipolville. Uskottavasti Gabriel Calamnius vanhempi oli vertaistensa tavoin tarinoinut kohtalostaan katkerin kyynelin, sillä poika mainitsi vainokautta kuvaavan
osuuden aloittaessaan, että ”isävainaja valitti, eläissänsä ennen sanoi”.49
Sinällään muistokirjoitukset ja muistikirjat noudattelivat sovinnaisia sääntöjä,
mutta toisaalta ne olivat yhteisöllisten, menneisyyttä koskevien mielikuvien ääneen
lausuttuja kuvauksia.50 Muistokirjoitukset ja muistopuheet palvelivat koko yhteisöä, olipa tuo yhteisö sitten suku tai paikallisyhteisö (seurakunta) taikka erityinen
uskonnollinen yhteisö (herätysliike).
Etelä-Pohjanmaalla tunnettiin tarpeelliseksi korostaa vainajan osaa Kyrön taistelussa. Ilmajoella haudattiin toukokuussa 1751 Alamarttilan isäntä Sippo Matinpoika Alamarttila, joka oli muistiin merkityn elämäkerrallisen tiedonannon mukaan ollut Venäjän armeijaa vastassa 1714 Kurikassa. Kun Alamarttila oli paennut
vihollista, hän oli sairastunut eikä tuo sairaus ollut hellittänyt ennen kuolemaa.
Eteläpohjalaisille Kyrön uhrin muiston vaaliminen oli vielä 1750-luvulla tärkeässä
asemassa, sillä perusteltiin yhteiskunnallisten uudistusten tarpeellisuutta ja sen nojalla vaadittiin saamatta jääneitä hyvityksiä. Niinpä samaisessa tiedonannossa viitattiin ohimennen muihin kurikkalaisiin, Sippo oli asettunut venäläisiä vastaan
”kuten pitäjän muukin miesväki.”51
Pohjoisempana Pohjanmaalla Kyrön taistelua muistettiin, mutta sitä selvemmin
viitattiin paikallisten osallistumiseen talonpoikaiseen vastasotaan tai sotilaina taisteluihin. Muistiinmerkitsijä Pyhäjoen kirkkoherra Mathesius oli väitellyt Uppsalassa 1734 latinankielisellä teoksella ’Maantieteellinen kuvas Pohjanmaasta’, joka tosin
rakentui historiallisten tietojen ja pohjalaisten pappien tiedonantojen varaan mutta jossa viittaukset vainokauteen olivat harvassa.52 Mathesius tunsi hyvin sukunsa,
48 Katso Kalajoki 1999, s. 13, 30–33, 76.
49 Calamnius, Hyvin ansaittu Jälkimuisto. Samankaltaisia olivat sittemmin Christfrid Gananaderin
muistorunot Henrik Hideenistä vuonna 1766 ja Israel Reiniuksesta 1771. Ganander, Welvollinen
Jälki-Muisto; Ganander, Iälki Muisto Murhellinen.
50 Vertaa Kuhn 2000, s. 189–193.
51 Haudattujen luettelot Ilmajoki 11.5./16.5.1751.
52 Mathesius, Om Österbotten, s. 74, 81, 152, 261, 273, 275, 282, 285.
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opiskelijatovereidensa ja säätyveljiensä ansiosta Pohjanmaan vaiheet 1710-luvulta
ja oli perehtynyt venäläisiin menettelyihin myös jälkimmäisen vihan aikana, jolloin
hänet nimitettiin Pyhäjoen kirkkoherraksi.53
Kyrön taisteluun viitattiin siunattaessa Erkki Kauppisen 86-vuotiasta leskeä
Kaarina Erkintytärtä, jonka neljästä aviomiehestä ensimmäinen vähäkyröläinen
isäntä oli osallistunut Isonkyrön taisteluun ja oli vieläpä ”höperönä varustettu pitäjän puolesta anomaan armoa venäläiseltä kenraalilta”. Muistamisen arvoista oli
lisäksi se, että ”mies oli armon saanut (so. mahdollisesti murhattu tai otettu vangiksi)”.54 Pyhäjoellakin kaivattiin hyvityksiä palveluksesta Ruotsin kruunulle, joten
muistamisen arvoisena pidettiin lähes satavuotiaaksi eläneen Niilo Heikinpoika
Kropsun osallistumista neljään taisteluun ja haavoittumista niissä niin vaikeasti,
että oli saanut eron 1709, ja Iisakki Laurinpoika Leppäluodon jäämistä ensin vangiksi Viipurissa 1710 ja sittemmin osallistumista Norjan retkeen, jolla oli palelluttanut varpaansa.55 Kiinnostavaa on myös se, että narvalaissyntyisen leskivaimon
elämästä mainittiin, että tämä oli joutunut Narvan luhistumisen jälkeen vankeuteen Venäjälle, missä oli vihitty kahdesti avioonkin, kunnes oli palannut isänsä kotiseudulle jälkimmäisen aviomiehen kanssa.56 Pohjois-Pohjanmaalla erityisen tärkeänä pidettiin kuitenkin vastasodan kokemusta. Pyhäjokisista Matti Matinpoika
Pyhälä oli osallistunut onnettomaan vastarintaan Metsäkylässä 24.11.1714 ja kuudennusmies Matti Paulinpoika Huhtala oli ollut mukana Merijärven taistelussa
seuraavana päivänä.57
1700-luvun jälkipuolen muistokirjoituksilla – ylipäätään historiallisella tietämisellä – oli merkitystä silloin, kun vainajan menneisyys todisti Jumalan vihasta ja
hyvyydestä, siinä oli tuleville sukupolville jotakin ylimuistoisena säilyttämisen arvoista ja sillä oli yhteisöllistä arvoa. Joissakin tapauksissa papit siirsivät tietämyksen
seurakuntien historiakirjoihin, kun vainajan elämä oli kietoutunut 1710-luvulle
tunnusomaisiin ilmiöihin, murhiin, verilöylyihin, ihmismetsästyksiin, vankeudesta
pakenemisiin, raiskauksiin, talojen polttamisiin58 tai kun vainajassa oli konkreettisia todisteita julmuuksista, lähinnä kidutuksista. Viimeksi mainittujen tietojen
merkitseminen haudattujen luetteloihin oli tietyssä mielessä papin tehtäväkin, sillä
kidutukset ”luultavasti lyhensivät (vainajan) elinpäiviä”.59 Sen sijaan monia asioita
ei voinut lausua ääneen saati sitten kirjoittaa suorasukaisesti muistiin. Raiskaamisista puhuttiin yhteisöllisesti sopivalla tavalla siten, että mainittiin, jotta vainaja oli
kohdannut ”verisen vihollisen kuitenkaan joutumatta väkivalloin pahoinpidellyksi.”60 Isonvihan aikaiset raiskaamiset elivät tosin kansan puheissa ja olivat juurtuneet kansan kertomaperinteeseen syvälle, mutta raiskauksista ei tohdittu keskustella kohdistamalla puhetta suoraan tiettyyn kohteeseen (so. raiskattuun).

53
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Esimerkiksi Matinolli 1969, s. 453.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 20.2./5.3.1758.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 3.5./13.5.1752, 7.3./21.3.1756.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 22.3./27.3.1769.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 21.3./15.4.1764, 6.2./1.3.1772.
Esimerkiksi haudattujen luettelot Pyhäjoki 6.2./1.3.1772.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 28.4./13.5.1752.
Esimerkiksi haudattujen luettelot Pyhäjoki 28.10./18.11.1759.
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Vähäpätöiset rääkkäämiset eivät olleet senkaltaisia, että niistä olisi tarvinnut
tehdä haudattujen luetteloihin merkintää, vaikka on luultavaa, että hautauspuheissa rääkkäämisistä julistettiin. Julmuuden täytyi ylittää tietty raja, että asiasta oli
mielekästä tiedottaa jälkipolvia. Raja oli ylitetty, kun rääkkääminen oli ”pahaa kidutusta”, ”julmaa pahoinpitelyä” tai oli johtanut ”elinikäiseen tautivuoteeseen”.61
Useimmiten vainajasta kerrottiin, että häntä oli kidutettu ja tavallisesti kidutusmuodotkin kerrattiin (kapulointi, roikutukset, korvennukset, patukoinnit ja piiskaamiset, venytykset ja pistämiset). Tämä oli luontevaa, sillä kidutuksissa saadut
vammat olivat säädelleet vainajan elämää vuosikymmeniä ja olivat myös vaikuttaneet lähiyhteisön elämään.
Pyhäjoen puolessa 1750–1770-luvuilla haudatuista Erkki Rajaniemeä oli kapuloitu useita kertoja vuosina 1715–1716. Kerrankin käsittely oli ollut niin raakaa,
että pään ympärille viritetty köysi oli katkennut, kun köysi oli liiaksi kiristynyt
kapulaa kierrettäessä.62 Roikutukset olivat olleet yleisimpiä kidutusmuotoja63 – ja
sekin muistettiin kertoa, mikäli vainovuodet elänyt oli kärsinyt useammista erilaisista kidutusmuodoista. Juhannuksena 1770 haudattua, lähes 85-vuotiaaksi elänyttä Luodon leskivaimo Pirkko Pekantytärtä oli roikutettu kädet selän taakse sidottuna kurkihirressä, piiskattu ja kapuloitu, mistä elinikäisiksi vaivoiksi olivat jääneet
hellittämätön päänsärky ja kipeät arvet.64 Siunattavaksi tuotiin myös lukuisia korvennettuja:65 näistä Erkki Matinpoika Eskolaa venäläiset olivat 1715 korventaneet
muun muassa olkilyhteillä ja olivat rääkänneet, kiduttaneet ja piesseet miestä monin muinkin tavoin. Poltettu ja piiskattu oli myös 1767 haudattu Yppärin Jaakko
Anttilan vaimo Pirkko.66
Milloin pappi kirjoitti haudattujen luetteloon tiedon siitä, että venäläiset olivat
hakanneet, silloin hakkaaminen oli ollut poikkeuksellisen raakaa tai pahaa.67 Tällainen oli raahelainen seitsemännentoista syntymäpäivänsä aikoihin 21.12.1714 venäläisten vangikseen sieppaama Tuomas Parlin. Vangittaessa Tuomasta lyötiin vasempaan kinttuun niin lujasti, että hän vammautui. Venäläiset raahasivat saaliinsa
Venäjälle, mistä hän onnistui pelastautumaan Koivistoon 1718 saaden sieltä lukkarin viran. Hakatussa jalassa oli aina särkyä, ja lopulta jalka oli vuosikausia pysyvässä krampissa niin, että Parlin kuljetettiin synnyinsijoilleen Pyhäjoelle nauttimaan viimeisistä elinvuosistaan.68 Useita kertoja ja raa’asti venäläiset olivat hakanneet Kalajoen Metsäkylästä Pyhäjoelle avioitunutta Valpuri Sorvaria. Heikki Silvastin vaimon viimeinen kidutus oli todellakin tarkoitettu viimeiseksi, hänet oli sei-

61 Esimerkiksi haudattujen luettelot Pyhäjoki 1.6./7.6.1752, 8.11./29.11.1752, 9.10./21.10.1753, 20.5./
5.6.1754, 28.4./6.5.1764, 22.3./31.3.1766, 19.12.1766/25.1.1767.
62 Haudattujen luettelot Pyhäjoki 28.4./13.5.1752. Muita kapulointeja esimerkiksi 14.4./28.4.1758,
13.6./24.6.1770.
63 Esimerkiksi haudattujen luettelot Pyhäjoki 8.11./18.11.1759, 7.11./22.11.1761, 9.5./24.5.1767, 6.2./
1.3.1771.
64 Haudattujen luettelo Pyhäjoki 13.6./24.6.1770.
65 Esimerkiksi haudattujen luettelot Pyhäjoki 16.12./9.1.1763, 12.8./18.8.1765.
66 Haudattujen luettelot Pyhäjoki 10.3./10.4.1763, 22.5./8.6.1767.
67 Esimerkiksi haudattujen luettelot Pyhäjoki 7.11./22.11.1761, 12.4./25.4.1762, 14.4./23.4.1764, 14.4./
29.4.1764, 6.4./10.5.1767, 19.5./24.5.1767, 18.11./13.12.1772.
68 Matinolli 1969, s. 476; Haudattujen luettelot Pyhäjoki 13.1./13.2.1763.
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västetty, hänen kätensä läpi oli lyöty keihäs ja hänet oli jätetty kuolemaan.69 Lautamies Juho Röringin leskeä Liisa Pertuntytärtä venäläiset olivat hutkineet karpaasein kahdesti ja niin voimallisesti, että arvet olivat näkyvissä haudattavan iholla.70
Venytyksistä mainittiin muutaman kerran,71 ja erityisen merkittävänä pidettiin
sitä, että venäläiset olivat lyöneet julmasti ja venyttäneet hirvittävällä tavalla kirkkoväärti–kestikievari Pekka Jaakonpoika Pisilää eli Turkkilaa.72 Korostamisen arvoiseksi nähtiin sekin, että lapsia ja nuoria oli kidutettu.73 Kaisa Tuomaantytärtä,
joka oli hädin tuskin kolmentoista venäläisten ilmestyessä ensi kerran Pyhäjoelle,
oli venytetty ja lyöty niin armottomasti, että Kaisa kärsi kivuista koko loppuelämänsä.74
Omaisten murhat ja verilöylyt luettiin eräänlaisiksi ajallisiksi ansioiksi; nehän
piti myös hautauspuheissa tuoda esiin. Niinpä Pyhäjoen pappi julisti muun muassa, että 1752 siunatun ja venäläisten pahasti kiduttaman Pieta Paulintyttären ensimmäisen puolison, siltavouti Juho Sunin venäläiset olivat lyöneet hengiltä 1716
ja 1764 kuolleen ja venäläisten pahoinpitelemän Vappu Pyyn aviomiehen, Juho Ylisenojan venäläiset olivat tappaneet. Marketta Sipintytärtä venäläiset löivät vaikeasti ainoastaan kerran, mutta puolison, kuudennusmies Yrjö Aaponpoika Ylisenojan
venäläiset olivat murhanneet. Hirvittävällä tavalla ja monia kertoja kidutettu Anna
Jaakontytär oli menettänyt verilöylyssä kerralla kaikki omaisensa.75 Kaksi kertaa
mainittiin myös pako orjuudesta, toinen selviytyjä oli edellä kerrottu lukkari Parlin
ja toinen Valpuri Juhontytär Pellikka, jonka venäläiset olivat riistäneet mukaansa
13-vuotiaana.76
Elämäkerrallisissa kirjoituksissa isonvihan ajalla oli merkittävä asemansa, etenkin uskonnollisten liikkeiden elämäkertateksteissä sota-ajan koettelemukset muistettiin mainita.77 Kiinnostavaa silti on, että esimerkiksi 1700-luvun keskivaiheilla
ja jälkipuoliskolla diasporaseurakuntiin Viroon, Liivinmaalle ja Saksaan asettuneet
herrnhutilaisen herätyksen kokeneet suomalaiset todistaessaan jumalista johdatusta kertoivat tovereilleen lapsuuden ajan kokemuksistaan venäläisessä piinassa.78
Kyse oli siinä määrin suuresta ja elämänkulkuun oleellisesti vaikuttaneesta tekijästä, että kuoleman jälkeisiin elämäkertoihin merkittiin mahdolliset vainoajan kokemukset. Näin esimerkiksi vuoden 1700 tietämissä syntyneen Catharina Erdman-
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71
72
73
74
75
76
77

Haudattujen luettelot Pyhäjoki 26.3./13.4.1766.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 27.2./25.3.1767.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 21.3./15.4.1764, 18.1./16.2.1766.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 14.6./1.7.1764.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 20.5./5.6.1754, 6.2./1.3.1772.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 18.1./16.2.1766.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 1.6./7.6.1752, 28.4./6.5.1764, 6.4./10.5.1767, 6.2./1.3.1772.
Haudattujen luettelot Pyhäjoki 12.12./20.12.1767.
Samainen tekijä näyttäytyi muuallakin hengellisessä elämässä – erityisesti pietististen liikkeiden
lukemassa helvetin ja tuomion ajan sävyttämässä kirjallisuudessa, kuten Anna Erkintyttären
käsissään pitämässä Arthur Dent -käännöksessä. Vertaa Ruuth M 1921, s. 121–122; Kansanaho
1952, s. 120–124; Laine EM 1997b, s. 157–160. Katso myös Laine T 2000.
78 Alun perin ruumissaarnoiksi tarkoitettuja Lebenslauf-tekstejä ryhdyttiin julkaisemaan lehdissä ja
niitä tutkittiin tarkoin. Vaikka lapsuuteen osunut sota-aika vaikeuksineen usein kuvattiin,
tyypillinen kriisi sijoittui kuitenkin vasta myöhempään 15 ja 18 ikävuoden väliseen kauteen.
Grönroos 1938, s. 157–158, 163, 189. Katso myös Wallmann 1997, s. 124–157.
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nin elämäkerrassa vuodelta 1763 kuvattiin, miten hän oli lapsena kokenut vaikean
sodan ja kurjuuden joutuen äitinsä ja sisartensa kanssa siirtymään paikasta toiseen
ja oli pakotettu jopa viettämään useita kuukausia metsissä syöden ruohoa ja yrttejä, kunnes perhe pääsi pakenemaan Tallinnaan.79 Vastaavasti viisivuotiaan Henrik Wandelinin elämään vihollinen oli puuttunut vuonna 1710 Viipurin joutuessa
venäläisen keisarin käsiin. Kun tullivirkailijana toiminut isä oli anonut lupaa
muuttaa kaupungista, oli anomukseen suostuttu sillä ehdolla, että kahdesta pikkupojasta toinen oli jätettävä venäläisille. Vanhemmat olivat ratkaisseet asian siten,
että he olivat pakanneet veljeksistä vanhempana Henrikin vuodevaatteiden joukkoon pidellen nuorempaa sylissä ja olivat onnistuneet livahtamaan kaupungista
vahdin huomaamatta.80 Vaikka ihminen oli taipuvainen kehittämään muistamattomuuden suojaksi lapsuuden ajan hirvittäville kokemuksille, 1700-luvun jälkipuolen uskonnollinen radikalismi etsi Jumalan selitystä juuri lapsuuden ajan kokemuksista. Herrnhutilaisten kokoamissa elämäkerroissa oli selvä viritys, jolla hahmotettiin jäsenten identiteettiä ja tällöin keskeiseksi nousivat lapsuuden tragediat,
suomalaisten tapauksessa isonvihan muistot.81
Edellisiin rinnastettavia ovat tiedonannot, joilla uskonnollisten liikkeiden ulkopuolella pysyneet ihmiset nostettiin talonpoikaisen elämäntavan esikuviksi. Pyhäjärveläinen Niilo Kropsu, joka oli tullut Kajaanista Pyhäjoelle 1684 sotamieheksi,
joka oli saanut eron palveluksesta ja eläkkeen haavoittumisen seurauksena 1709,
joka oli solminut kesällä 1714 avioliitonkin ja jota venäläiset pahoinpitelivät 1715,
valmisti omin neuvoin itselleen 70-vuotiaana puujalan ja kulki vuosikymmenet
kirkkoon puolentoista peninkulman matkan useimmiten jalkaisin. Kropsu kuoli
toukokuussa 1752 yli 99-vuotiaana. Vielä vanhemmaksi eli Oulaisten Pyykölän
vanha isäntä Matti Sipinpoika Heikkilä, joka haudattiin marraskuussa 1759 lähes
102-vuotiaana. Matti Heikkilää kidutettiin vuosina 1715 ja 1716 kuusi kertaa kädet
selän taakse ja jalat yhteen solmittuna. Jalkojen väliin asetettu päre ja kurkihirressä
keinuttaminen olivat rikkoneet nivuset ja muutenkin Heikkilää oli raa’asti lyöty ja
raadeltu. Käsittelyistä Heikkilän vartalo jotenkuten toipui, mutta kärsityt vaivat
johtivat silti pysyviin kipuihin. Tästä huolimatta Heikkilä ei suostunut makaamaan
sairasvuoteessa lukuun ottamatta muutamaa viikkoa vuonna 1755.82
Miesten elämäkulussa ylevänä piirteenä oli lannistumattomuus. Aivan ihanteellinen oli silti vuonna 1772 71-vuotiaana kuollut Juho Antinpoika Raution leski
Anna Jaakontytär. Annan vanhemmat ja omaiset – luvultaan 15 – venäläiset olivat
ottaneet hengiltä polttaen talon ja nuorta Annaa kiduttaen hirttämällä hänet käsistä kattoon ja ruoskimalla häntä rautapiiskoin. Vuonna 1726 Annan perimä talo oli
joutunut kurjan verontarkastuksen seurauksena kruunulle, mutta myöhemmin
Anna yhdessä Juho Raution kanssa oli onnistunut hankkimaan talon sukuoikeudet
takaisin. Se oli verraton osoitus maallisen taipaleen ansioista – mahdollisesti myös
näpäytys väärämielisenä vihattua verontarkastusta vastaan –, mutta vielä ylevämpää oli, että testamentissaan hän oli muistanut kirkkoa ja köyhiä. Annan kuoltua
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Catharina Erdmannin elämäkerta vuodelta 1763 (Grönroos 1938, s. 238).
Henrik Wandelinin elämäkerta vuodelta 1783 (Grönroos 1938, s. 349).
Vertaa Erikson 1975, s. 46, 123, 136–137; Erikson 1982, s. 397; Erikson 1994b, s. 257–258.
Haudattujen luettelot 3.5./13.5.1752, 8.11./18.11.1759.
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Pyhäjoen emäseurakunnan kirkko sai 500 taalaria käytettäväksi kynttiläkruunuun
ja pitäjän köyhät 100 taalaria elämiseen.83
Vaikka haudattujen luetteloihin tehtyjä merkintöjä ei olekaan satoja, on perin
luultavaa, että henkilöhistorioissa ja hautauspuheissa näihin viitattiin kaikkialla
Suomessa. Isonvihan aika ei kadonnut muistista, vaan se oli pysyvästi läsnä 1700luvun jälkipuolen sosiaalisessa kanssakäymisessä.84 Niinpä Sara Wacklinin, joka
parhaimmillaan edusti suvun ja paikallisyhteisön tarinan kertojaa, sisällytti 1844–
1845 Tukholmassa julkaistuun teokseen ’Hundrade minnen från Österbotten’ yhden
kiinnostavan isonvihan aikaan liittyvän kertomuksen. Kertomuksen mukaan Oulussa asui erinomaisen omalaatuinen kauppias, laivanvarustaja ja raatimies Posseniuksen satavuotias leski. Erikoista leskirouva Elisabet Posseniuksessa (omaa sukuaan Fagerholm) oli se, että hän oli kokenut omakohtaisesti kaikki vainovuodet
1714, 1743, 1788 ja 1808. Ensin mainitun sodan aikana hän oli joutunut pakenemaan vanhempiensa kanssa henkensä kaupalla metsiin ja erämaihin, toisen sodan
aikana hän ei voinut paeta, koska hänellä oli lapsia huollettavanaan. Jälkimmäisestä vihasta rouvan piti selvitä helposti, vaikka mies oli matkustanut muualle, sillä
hänen hallitsemaansa taloon majoitettiin venäläinen kenraali. Lapsuuden ajan väkivallanteot olivat kuitenkin syöpyneet hänen mieleensä ja jättäneet niin syvän jäljen, että kun eräänä päivänä kenraalin kiellosta huolimatta rouvan huoneeseen astui ilman mitään pahoja aikeita kalmukki hurjine ulkomuotoineen, nainen miehen
nähtyään menetti heti tajuntansa ja ikipäiviksi kuulonsa. Kun sitten 1808 käytiin
jälleen sotaa ja venäläiset etenivät kohti Oulua, vanhana mummona rouva Possenius rukoili kuolevansa, ettei hänen enää tarvitsisi nähdä kaupunkiaan vihollisen
hävittämänä. Rouva Elisabet Possenius kuoli elokuussa, todellisuudessa 91-vuotiaana.85

Isonvihan historialliset
sisällöt kirjoitetussa historiassa
Historiankirjoituksen päälinjat
ja suomalaisten kronikat
Pääpiirteissään 1700-luvun jälkipuoliskon historiankirjoitus jakaantui kolmeen
linjaan: hallitsijan persoonaan kytkettyihin valtakunnan historioihin – joissa Hasselbomin esitystä lukuun ottamatta ei liiemmin kiinnitetty huomiota Suomen historiaan 1700–1721 –, tiukasti säädeltyihin paikalliskuvauksiin ja vapaammin rakennettuihin seurakuntahistorioihin. Kaikkia linjoja yhdisti voimakas pitäytyminen kronikkamaisuudessa ja kronologisuudessa. Hallitsijahistorioinnilla oli pitkä
perinne – kuten oli uskonnollisen yhteisönkin historialla – ja edellisen jatkoksi il-

83 Haudattujen luettelot Pyhäjoki 6.2./1.3.1772.
84 Wirilander 1960, s. 48.
85 Wacklin, Sata muistelmaa Pohjanmaalta, s. 23–24. Elokuussa 1717 syntyneen Elisabetin isä oli
oululainen kauppias Carl Fagerholm. Vihittyjen luettelot Oulu 27.11.1739; Kojonen (toim.) 1971,
s. 301.
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mestyi 1773–1774 Eric Lencqvistin patrioottisempi tutkielma Suomen hallitsijoista ’Suomen ruhtinaat’, joissa niin ikään kiinnitettiin huomiota isonvihan ajan tapahtumiin.86
Talousmaantieteelliset ja historialliset paikalliskuvaukset edustivat kokolailla
uutta, jos kohta niissäkin oli varattu tila kirkon historialle.
Seurakuntahistoriat noudattelivat piispainkronikan perinnettä. Lyhimmät esitykset olivat luetteloita seurakuntien papeista. Luetteloissa mainittiin lyhyesti viranhoitajan kaudella sattuneista muutoksista. Laajemmat esitykset noudattelivat
puolestaan sitä perinnettä, jonka esimuotoja oli Jacob Forseliuksen Vetelin historia
1730-luvulla. Paikalliskuvausten kirjoittamiseen ja muinaismuistojen inventoimiseen painostettiin kolmesta suunnasta, ja syntyvillä historiallisilla esityksillä oli tärkeä sijansa rikki lyödyn maan sisäisessä eheyttämisessä. Kansliakollegio kehotti keräämään muinaismuistoja, tuomiokapituli vaati suoranaisia esityksiä seurakuntien
menneisyydestä, ja akateeminen yhteisö laati ohjeita paikalliskuvausten sisällöiksi
ja valmisti myös väitöskirjoja paikalliskuvauksina.87
Kronikointi oli luontevin esitystapa. Kirjoittajat saattoivat turvautua paitsi seurakunnallisiin asiakirjoihin myös alkuaan Laurentius Petrin virsikirjassa julkaistun
ja piispa Johannes Gezeliuksen muokkaaman ’Ajantiedon’ eli suomalaisten historian kronikan 1750-luvulta lähtien ilmestyneeseen jatko-osaan. Sen ensimmäinen
kirjoittaja – arveltavasti Kokemäen kirkkoherra Nicolaus Tolpo – rakensi kronikkansa sujuvasti trokeemittaan, jotta tekstin sisältö olisi helposti omaksuttavissa,
perusti siten esityksensä varhaisempien valitusrunojen muotoon ja kuvasi luontevasti suomalaisten osan Jumalan ankarassa kainalossa. Ajantiedon tehtävänä oli
opettaa suomalaisille kristillistä menneisyyttä.88
Tolpon osuuksista merkittävimmät alkoivat 1690-luvun kuolovuosista, joita
seurasi vielä kurjempi aika, kun ”murhe muuttui mustemmaksi, koska Venäjän
väki hyökkäsi Suomeen.” Sodassa vastakkain olivat kuuluisa kuningas Kaarle sekä
Puolan August, Venäjän Pietari ja juutit. Sodan käännekohtana oli Pultavan taistelu
1709, ja sodan kuluessa Ruotsi menetti Baltian provinssit, Venäjä piiritti Viipuria
”vihassaan” ja 1710 ”väänsi Karjalan valtansa alle”. Tuolloin portit Suomeen olivat
avautuneet. Vääjäämättömästi venäläiset löivät kruunun armeijan Pälkäneellä, pakottivat piispan pakoon ja kylvettivät samaa armeijaa Kyrössä (19.2.1714). Kyrön
kylvyn jälkeen ei ollut ”enää esteitä vieraan voittajan vihalle”: vuosikausia suomalaisia oli murhattu, riistetty, ryöstetty röyhkeästi, ja venäläiset olivat käyneet länsipuoltakin rosvoamassa ja polttamassa 1716 ja tuhonneet Ruotsin rannat 1719.
Kaikkiaan suomalaisia olivat hallinneet ”verinen Venäjä” ja ”vihan voima vihollisen”, kunnes ”Herra helpotti hyvästi 1721 perästä sanotun sodan suruisan”. Pakolaisista Tolpo mainitsi ylistäen piispa Gezeliuksen, joka oli kuollut ”vainotun kansan valittaessa” 1718, tämän seuraajana virolaisen Herman Witten, joka oli kohdannut verisen vihollisen, ja Laurentius Tammelinin, joka oli paennut 1713 peloissaan venäläisiä.

86 Katso Tommila 1989, s. 17–19, 26–27.
87 Katso esimerkiksi Tommila 1996, s. 10; Tommila 1989, s. 39–40.
88 Katso esimerkiksi Tommila 1989, s. 32; Laine T 1997, s. 260.
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Tolpon työn jatkajat tarkensivat ajantietoa ja toivat mukaan myös joukon muita
Jumalan johdatuksesta kertovia tapahtumia. Viipurin ensimmäinen piiritys (12.–
28.10.1706) oli päättynyt siihen, kun Jumala oli karkottanut vainolaisen. Vuonna
1710 oli riehunut rutto ja venäläiset olivat valloittaneet Riikan, Viipurin, Käkisalmen, Tallinnan ja Viron. 28.8.1713 venäläiset olivat tulleet Turkuun, jota olivat pitäneet hallussaan kahdeksan vuoden ajan kovin hävittäen. Käänteentekevät tappeluksetkin, Pälkäne ja Isokyrö ajoitettiin päivän tarkkuudella, samoin kuin Uudenlinnan (Olavinlinna) ja Kajaaniporin (Kajaanin linnan) valtaukset. Viimeisen valtaamisen jälkeen ”koko Suomi oli vihollisen vallassa.” Kronikoitsijat tiesivät myös
auringonpimennyksestä (22.4.1715) sekä hävitysretkistä Ruotsiin 1719 ja 1721.89
Historiantutkimuksessa lähteet olivat jokseenkin yhteneväisiä – etenkin kun
käsiteltiin vielä muutamien tai peräti useiden ihmisten muistamia isonvihan aikoja, mutta antiikista periytyvä silminnäkijätiedon vaade alkoi silti hävitä. Siinä missä
Hasselbom aikoi jättää kirjoittamatta Kaarle XII:n historian lukijoiden hyvin muistamana, paikallishistorioissa monet kirjoittajat todistivat, etteivät kirjoita selontekoja isonvihan ajasta, koska väki kyllä tapahtumat muisti. Akateemisessa ja valtakunnallisessa virallisessa historiassa isoviha väistyi, koska siitä ei ollut hyötyä, palaten akateemiseen historiaan suudelleen, kun siitä oli jälleen hyötyä. Suomessa
professori Algoth Scariniin henkilöityvä pufendorfilainen perintö merkitsi valtion
ja poliittisten ryhmien edun nostamista historiankirjoituksen ohjeeksi – ja tulevaisuuden kannalta merkityksettömiltä tuntuvien asioiden unohtamista.90
Toisaalta antikvaarisuus ja nouseva lähdekriittisyys (jo Scarinin aikana kehittynyt kriittinen historiankirjoitus) merkitsivät myös sitä, että vanhan suullisen, nähdyn ja koetun historian rinnalla alettiin julkaista lähteitä. Åbo Tidningarin ohjelmaan kiinnostavien lähteiden julkaiseminen kuului koko Ruotsin vallan ajan ja
näistä on mainittava kaksi kiinnostavaa esitystä. Vuonna 1798 esitettiin lyhyt tutkielma ’Venäläisten riehumisesta Kajaanin läänissä’, jonka erikseen mainittiin perustuvan autenttisiin lähteisiin,91 ja vuonna 1804 julkaistiin viranomaisten selostus
Porvoon polttamisesta 1708.92 Kiinnostavaa tässä on se, että kriittisempi historiankirjoitus hyväksyi lähteiksi virallisten asiakirjojen joukossa esityksiä, jotka olivat
varsinaisesti muistelmia ja kuvauksia. Ne kun oli kirjattu ja edustivat siten julkista
muistia.

Paikallishistoriat ja vainokausi
Tuoreeltaan väitöskirjoina julkaistuissa paikalliskuvauksissa oli kaksi selvää suuntausta:93 toista edusti Pehr Kalm talousopin professorina ja toista Henrik Gabriel

89 Suomalainen ajantieto-kokoelma, s. II–IV, 21–27, 50–52).
90 Katso esimerkiksi Urpilainen 1993, s. 41–42, 136; Tommila 1996, s. 10; Porthan, Plan, Til en
Socken-Beskrifning (ÅT 1782: 4).
91 Frosterus, Om Ryssens Härjande i Cajana Län (ÅT 1798: 20).
92 Relation. Denne relation inlemnades af rådmännerne (ÅT 1804: 49).
93 Carl Fredrik Mennanderin johdolla laaditussa Turun kaupungin historiassa kirjoittaja Niclas
Wasström mainitsi ainoastaan, että kaupunki sai maistaa 1713–1721 Venäjän pakkovaltaa ja 1741–
1743 kaupungilla oli sama kohtalo. Wasström–Mennander, Åbo stad, pykälä 3.
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Porthan historian- ja kansanrunouden tutkijana sekä kaunopuheisuuden professorina – viimeksi mainittu osallistui paikalliskuvausten ohjeiden laatimiseen.94
Vaikka Pehr Kalm oli syntynyt maanpaossa Ångermanlandissa eteläpohjalaisen
pakolaispapin perheeseen ja vaikka Pehr oli palannut leskiäitinsä kanssa Vöyriin sitoutuen näin samaan joukkoon useimmat 1700-luvun jälkipuolen akateemisesti sivistyneet historioitsijat, kokemus ja kasvupiirin vaikutus näkyivät vähemmän väitöskirjojen sisällöissä. Tähän lienee vaikuttanut se, että Kalmin todelliseksi henkiseksi kasvuympäristöksi oli muovautunut Uppsalan ruotsalainen tiedeyhteisö.
Kalmin johdolla julkaistujen paikalliskertomusten määrä oli huomattava, ja paikalliskuvauksista Kalm oli innostunut ennen kaikkea viranhoitonsa ensimmäisinä
vuosina: 1753–1757 julkaistiin Efraim Höckertin Uudenkaupungin, Christian Cavanderin Sauvon, Christern Salmeniuksen Kalajoen, Erik Castrénin Kajaanin läänin, Jacob Chydeniuksen Kokkolan, Eric Cajanuksen Kruunupyyn, Christoffer
Herkepaeuksen Hauhon ja Henrik Forsiuksen Helsingin paikalliskuvaukset. Niitä
täydensivät Carl Bergmanin Tammisaaren paikalliskuvaus vuodelta 1760, Cajanuksen Kruunupyyn jatko-osa samalta vuodelta, Hans Henrik Aspegren Pietarsaareen
kuvaus vuodelta 1763 ja myöhäinen Carl Petter Boreniuksen kuvaus Someron pitäjästä, joka ilmestyi vuonna 1774.
Paikalliskuvauksissa keskeisenä ajatuksena oli se, että paikallinen tuntemus oli
ratkaiseva tulevia suunniteltaessa; historia ja paikalliset huomattavat menneisyyden jaksot (sodat, taudit, tulipalot jne.) olivat erittäin keskeisessä asemassa, koska
niiden avulla ymmärrettiin nykytilaa: kyse oli kuitenkin periaatteesta.95 Sen sijaan
seurakunnalliset tapahtumat olivat merkityksellisiä – erityisesti kirkon omaisuuksien menettämiset. Tämä on ymmärrettävää sikäli, että kirkon (rakennukset, omaisuudet) tuolloinen olemus sitoutui menneisyyteen ja olivat merkityksellisiä myös
tulevaisuuden suunnittelun kannalta.96 Talousopillinen suhtautuminen menneisyyteen iskostui päättäjiin siksi hyvin, että talonpoikien puheenparret viritettiin
palvelemaan hyödyn päämääriä. Niinpä esivallan kirjaaman tiedon mukaan 1700luvun jälkipuoliskolla savolaisten käsitys oli, että Jumala oli ollut vihassakin apuna.
Sillä selitettiin verraten nopeaa toipumista hävityksistä.97
Tällainen historiallinen käsitys johti siihen, että menneisyyttä yleensä ja isonvihan aikaa erikseen kuvaavat osuudet olivat mitaltaan ja sisällöltään perin vaihtelevia.98 Koska talonpojat oli pakotettava hyödylliseksi osaksi merkantilistista ja
yleistä hyötyä tuottavaa valtio(ruumis)ta, itkunsekaiset muistot ja kertomukset
isonvihan ajasta monesti karsittiin pois. Niinpä esimerkiksi Erik Cajanus mainitsi
Kruunupyyn historiassa 1755, että pitäjä kärsi muiden tavoin pitkästä ja vaikeasta
Venäjän sodasta 1700–1721, pitkästä 21-vuotisesta sodasta ja edellisestä Venäjän
ajasta 1714–1721. Tapahtumat olivat Cajanuksen mukaan yhä yhden ja toisen
muistissa, jottei hänen tarvinnut toistaa muistoja tutkielmassaan eivätkä hänen

94
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97
98
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Kerkkonen 1936, s. 126–127, 221–223.
Esimerkiksi Cajanus, Cronoby Sokn, s. 16.
Wirilander 1960, s. 48.
Cavanderin tutkielmassa Sauvosta ei isonvihan aikaan kiinnitetty huomiota. Cavander–Kalm, Sagu
sochn.
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rahkeensa olisi riittäneet maalaamaan tarpeeksi tummin värein sanoinkuvaamattomia kärsimyksiä. Cajanus sentään tunnusti, että ihmiset olivat juosseet metsiin
venäläisen murtautuessa maakuntaan.99
Asia esitettiin toisellakin tavalla. Henrik Forsius mainitsi, että helsinkiläiset olivat paenneet venäläisiä erämaihin, koska siellä villieläinten seassa oli ollut turvallisempaa kuin kotona.100 Tammisaaren kuvauksessa Carl Bergman puolestaan kertoi, että vanhempina aikoina kaupunki oli kärsinyt yleisistä maanvaivoista, rutoista, sodista ja vihollisen väkivallasta. Edellisen Venäjän vallan aikana suurin osa
väestöstä oli paennut Ruotsiin asiakirjoineen harvan talouden ja vanhojen ihmisten jäädessä aloilleen. Nämä olivat kohdanneet samat kärsimykset kuin muu maa,
mutta vaivojen mittaa Bergman ei kyennyt selostamaan.101 Kalajoen historiassa
Christern Salmenius esitti lyhyesti, mistä edellinen vainoaika koostui. Kurjuus oli
ollut melkoisen suurta, ihmisiä oli koeteltu nälällä ja puutteella ja jopa talvisin oli
jouduttu piileskelemään metsissä, koska tuohonkin vuodenaikaan oli ilmennyt väkivaltaa.102 Hans Henrik Aspegren puolestaan selosti Pietarsaaren pitäjänkuvauksessa, että venäläisten toimenpiteet olivat vielä 1760-luvulla hyvässä muistissa. Venäläiset olivat tulleet pitäjään matinpäivänä 1714, kranaatti oli sytyttänyt kirkontornin palamaan ja venäläiset olivat ryöstäneet omaisuuden taloista, jotka omat
joukot olivat polttaneet vetäytyessään Isonkyrön taistelusta. Tyrannimainen vainooja oli hallinnut pitäjää vuodesta 1714 vuoteen 1721, minkä lisäksi oli kärsitty
nälästä ja kylmästä. Tapahtumille oli yhä silminnäkijöitä. Nämä – erityisesti Lappajärven vimpeliläiset – muistivat joukon vaikean ajan julmuuksia, joita Aspegren
ei kuitenkaan ryhtynyt erittelemään.103 Sen tarkemmin julmuuksia ja kärsimyksiä
ei kuvannut Kokkolan pitäjän historiassa Jacob Chydenius, joka tosin mainitsi yleisesti, että tunnetusta Kyrön tappelusta oli alkanut pitkä levottomuus, jota oli hallinnut murhaava vihollinen tappajankourineen aina rakkaan rauhan palaamiseen
saakka; syksyllä 1714 kasakat tappoivat löytämänsä, lapset otettiin vangeiksi ja lähetettiin orjuuteen. Chydeniuksen havaintojen mukaan kokkolalaiset eivät edelleenkään kyenneet muistelemaan julmuutta kyynelittä.104
Sen sijaan Henrik Forsius selosti tarkasti, miten venäläiset olivat valloittaneet
Helsingin ja miten hätääntyneet ihmiset olivat paenneet kaupungista kesken jumalanpalveluksen. Se oli muistissa elävää historiaa ja siksi edelleen kiihkeänä tapahtumasarjana jännittävää ja merkittävää.105 Tammisaarta koskevassa kuvauksessa Carl
Bergman turvautui muutamiin paikallisiin tarinoihin ja vanhojen ihmisten tiedonantoihin. Erään Johan Lohmin kerrottiin joutuneen Venäjän armeijan sotilaaksi, ja
aina kesäisin venäläiset joukot olivat leiriytyneet kaupungin ulkopuolelle. Ankarin
jakso oli kestänyt vanhan väen mukaan vuoteen 1715 saakka ja kaupungissa juma-

99 Cajanus, Cronoby Sokn, s. 15, 18.
100 Frisius, Stapel-Staden Helsingfors, s. 78.
101 Bergman, Sjö-Staden Ekenaes, s. 36–37.
102 Salmenius, Calajoki Socken, s. 54–55.
103 Aspegren, Pedersöre sokn I. Sjöstaden Jakobstad. Aspegren julkaisi kolme vuotta myöhemmin
itsenäisen tutkielman, jossa historia näytteli keskeistä osaa. Aspegren–Aspegren, Pedersöre sokn
II. Historiska delen, s. 74–75, 86–88.
104 Chydenius, Gamle Carleby I, s. 11–13.
105 Forsius, Stapel-Staden Helsingfors, s. 77–78.
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lanpalveluksia oli pidetty harvoin.106 Kalajoen kuvauksessa Christern Salmenius
kiinnitti huomiota paikallistarinaan, koska tarinan jäljiltä oli olemassa konkreettisia jäänteitä. Vainoaikana kalajokisia oli paennut erääseen saareen, missä venäläinen rosvojoukkio oli järjestänyt teurastuksen, vaikka pakolaiset olivat tehneet urheasti vastarintaa. Saaressa tapauksesta todisti puu, jossa oli kuulan jälki.107
Kalmin presidiolla laadituissa väitöskirjoissa oli neljä merkittävää poikkeusta,
Christoffer Herkepaeuksen Hauhon, Efraim Höckertin Uudenkaupungin ja Carl
Petter Boreniuksen Someron sekä Erik Castrénin Kajaanin läänin historiat.
Herkepaeuksen Hauhon pitäjän historiallisessa kuvauksessa korostui isonvihan
aika lähinnä siksi, että pitäjä oli kärsinyt merkityksellisellä tavalla Pälkäneen taistelun jälkeisinä päivinä. Niinpä Herkepaeus käsitteli Venäjän vallan aikaa kahdessa
luvussa ja paljolti rahvaan todistuksiin perustaen – näin kuvauksessa oli maalauksellisuutta, kiteytynyttä kerrontaa sekä sen tähden jonkin verran jo liioittelevia ja
myyttimäisyyteenkin viittaavia piirteitä. Ensin hän selosti pitäjän pappeja käsittelevässä luvussa, että herra Mathias Martinus ja kappalainen Salomon Stichaeus olivat paenneet Ruotsiin venäläisten vallatessa Hämeettä 1713. Kirkkoherran ja kappalaisen paon aikana ja vihollisen hallitessa Hämettä pastorin tehtäviä oli hoitanut
ensin ylioppilas Christopher Roos, kunnes venäläinen esivalta oli määrännyt Tuuloksen kappalaisen, Laurentius Johannes Frisiuksen Hauhon pastoriksi ja Benjamin Cojanderin Frisiuksen avuksi. Pastorin virassa Frisius oli rauhan solmimiseen
saakka.108
Sitä, miksi isonvihan aikaan oli vielä 1756 kiinnitettävä huomiota, Herkepaeus
selitti myöhemmin. Onneton Pälkäneen eli Kostian taistelu oli tapahtunut puolentoista peninkulman päässä, ja Pohjanmaan maantien varrella sijaitseva Hauho oli
saanut tuta muita pahemmin vihollisen murhanhimon, hävitykset ja pahoinpitelyt. Silminnäkijöitä, jotka täyttivät historiallisen tiedon luotettavuuden kannalta
tärkeän autopsian vaateet, oli vielä elossa. Ne, jotka olivat omin silmin todistaneet
hävitystä ja olivat selvinneet puolikuolleina vihollisen murhanhaluisista käsistä, eivät Herkepaeuksen mukaan tyrmistyksettä ja kyynelittä kyenneet muistelemaan ja
kertomaan noista ajoista. Vihollisten raakuus oli ollut taistelua seuranneena päivänä niin suurta, etteivät he olleet säälineet imeväisikäisiäkään; äiteineen nämä oli
murhattu survaisemalla keihäs vartalon läpi. Väkeä oli poltettu elävältä, ja ihmisiä
oli ripustettu seipäisiin. Minkäänlaiset hellyttävimmätkään rukoukset eivät olleet
tehonneet vihollisen julmuuteen. Villieläinten tavoin erämaihin omaisuuksineen
pelastautuneita oli etsitty ja piinattu kaikin mahdollisin tavoin ja hakattu kuoliaiksi. Kaikki kylät olivat palaneet roihuina niin, että savu oli noussut taivaaseen saakka. Kaikki poikalapset oli raahattu vihollismaahan, kaikki hevoset, nautakarja ja
muut eläimet ryöstetty tai lahdattu. Kuvauksena Herkepaeus päätti peräti talonpoikaisella ja 1720-luvun rahvaanvalituksille tunnusomaisella tavalla: ”Sanalla sanoen tämä pitäjä oli näyttänyt näiden surkeiden liekkien sammuttua enemmän
poltetulta erämaalta kuin asutulta maalta.”109
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Efraim Höckert perusti Uuttakaupunkia käsittelevän tutkielmansa suurelta
osin asiakirja-aineistoon toisin kuin enimmät 1750-luvun paikallishistoriankirjoittajista. Hän nimenomaan mainitsi tärkeimmäksi lähteekseen kihlakunnantuomari
Magnus Nordstedtin kesällä 1722 kruunulle laatimaan selvitykseen, jossa kerrottiin
edellisen Venäjän vallan aikaisista kärsimyksistä. Harvat koteihinsa jääneet asukkaat joutuivat tekemään pakkotöitä venäläisille ja ruokkimaan venäläisiä ankaran
paloveron muodossa. Sankariksi Nordstedtin ja Höckertin esityksessä nousi opettaja Johan Winter, joka oli onnistunut anomaan ruhtinas Golitsyniltä veronkevennyksiä. Toisaalta Golitsynin 8000 miehen armeijan ja suuren kaleerieskadeerin
oleskelu kaupungissa 1715 oli merkinnyt hirvittävää hävitystä rakennusten polttamisen takia ja toisaalta suurten kenttäleirien vuoksi, joiden jäljet oli vielä 1753
nähtävissä: kasarmien, vallitusten ja leivinuunien jäljiltä kaupungin pellot olivat
yhä kuoppaisia ja kivisiä ja siksi käyttökelvottomia. Kirkon laudoituksesta puolet
oli purettu, ja tilasta oli tehty jauhosäkkien varasto. Paha oli ollut myös vuoden
1719 hyökkäys, ja hävitysten korjaaminen kesti pitkään. Toisaalla Höckert viittasi –
luultavasti kertomusaineistoon ja 1730-luvun kruununkyselyihin pohjaten –, miten porvarit renkeineen olivat toikkaroineet kevään ja kesän 1713 puolustustöissä.
Ensimmäisellä kerralla kaupunginarmeija oli ehtinyt marssia kuormastoineen ainoastaan Kalannin Häähän kylään, kun jo palattiin takaisin, mutta toisella kerralla
joukko-osasto oli päässyt Turkuun saakka, mistä se oli lähetetty kotiin.110
Carl Petter Boreniuksen 1774 puolustamassa Someron pitäjää kuvaavassa väitöskirjassa tekijä selitti, että edellisen pitkän Venäjän vihan aikana pitäjän asukkaat
olivat muiden suomalaisten tavoin kohdanneet monenmoisia vaivoja, katovuosia,
kulkutauteja, sotia, miehityksiä, kyytivelvollisuuksia ja raskaita veroja. Boreniuksen
esitys perustui lähinnä tarina-ainekseen, joten sen sisältökin vastasi luultavasti sitä,
millaisena somerolaiset 1770-luvulla Venäjän vallan ajan muistivat tai mitä siinä
merkityksellisenä tuolloin pitivät. Venäläisten ensimmäisenä miehityskautena pitäjässä riehunut karjarutto oli tappanut miltei kaiken sarvipääkarjan ja muut elukat.
Samana vainoaikana olivat menneet myös pitäjän hevoset lukuun ottamatta varsoja. Venäläiset olivat silti käskeneet jokaisen kahdeksan talon muodostaman
manttaalin hankkimaan kyytihevosen. Käskyä asukkaat olivat pitäneet ankarana
varsin, kun rahaakaan ei ollut. Uudet hevoset oli jälleen ajettu kuoliaiksi, joten lopulta somerolaisten oli täytynyt kantaa viljat ja muut verotavarat käsin määränpäähän. Peltotöissä oli vedetty auroja käsin, samoin oli käsin kannettu heinät ja
viljat latoihin. Suolastakin oli ollut niin kova pula, että sitä oli myyty ”tuona murheen aikana” lusikoittain. Lisäksi jokaisen manttaalin paras ja tervein mies oli viety
Venäjän armeijan mukana Venäjälle suureen köyhyyteen; manttaalimiehet olivat
kuolleet Pietarissa tai Siperiassa.111
Kalmin edustamassa suuntauksessa historia oli tässä ja nyt, eikä menneisyydellä
sinänsä ollut arvoa. Porthan ja kaltaistensa suhtautuminen historian ilmiöihin oli
toisenlainen, vaikka Porthan kollegoidensa tavoin ajatteli valtakunnan hyötyä,
kiinnitti huomiota talouden kehittämiseen ja piti historiallista tietoisuutta nyky-

110 Hoeckert, Siö-staden Nystad (Nuorteva 1987, s. 5, 9–10).
111 Borenius, Somero Socken, s. 7–11.
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ajalle oleellisena. Tämän linjan tutkijat katsoivatkin, että inhimillisessä elämänmenossa oli rakenteita, jotka eivät sellaisenaan palvelleet tulevaisuuden suunnitelmia
mutta jotka olivat tutkimisen arvoisia. Peruskysymyksensä oli, miten tähän oli tultu.112 Tässä mielessä Kalmin johdolla 1754 Kajaanin historiallisella kuvauksella
väitelleen Erik Castrénin esitys poikkesi kaikista edellä kerrotuista. Castrén ei tosin
niinkään kiinnittänyt huomiota vainovuosiin tai sotatapahtumiin; hän mainitsi
kasakoiden käyneen Paltamossa 1712, edellisen vihan levinneen seudulle 1716 sekä
kertoi venäläisten valloittaneen Kajaanin linnan 1716 ja samalla vihollisen suorittamista murhista 1716 ja 1717. Kiinnostavampi oli kuitenkin Castrénin Kainuun
puolessa tekemät havainnot talonpoikien nykyisestä elämänmenosta ja ajanlaskusta: rahvaanomaisessa ajanluvussa merkittäviä kiinnekohtia olivat kangassota 1712,
Kajaanin linnan valtaus 1716 ja rauha 1721. Viimeksi mainitusta Castrénin mukaan sikäläiset laskivat ikänsä.113
Porthanin lähin piiri oli selvästi mieltynyt kansanperinteeseen, tapoihin, uskomuksiin ja asioiden nimiin. Tämä käy ilmi ylipäätään siitä, millaisia kirjoituksia
Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo -lehdessä julkaistiin ja mitä Porthan itse tähdensi paikalliskuvausten sisältöjä käsittelevissä ohjeissaan. Edellisessä korostettiin
monien muiden asioiden lisäksi isänmaan olosuhteiden, kielen ja historian tuntemusta,114 ja jälkimmäisissä Porthan kehotti kirjoittajia tutustumaan seurakuntien
historiaan, kirkkoihin, muinaismuistoihin, aatelisperheisiin, merkittäviin henkilöihin, papistoon, merkityksellisiin tapahtumiin seurakunnissa sekä paikalliseen mielenlaatuun, hyveisiin ja paheisiin, juhla- ja arkitapoihin, ruokaan, juomaan, pukeutumiseen, rakennuksiin ja kieleen.115
Itse Porthan viittasi 1776 isonvihan aikaan kirjoitelmassa ’Suomen muinaislinnat’. Tutkielmassaan Porthan mainitsi, että viholliset tapasivat käyttää jälkikoiria.
Näistä Suomen asukkailla oli kyllin kokemusta edellisen ison vihan ajalta. Tuolloin
uskottiin, että metsissä ihmiset ja omaisuudet olivat turvassa, mutta jälkikoirien
avulla viholliset löysivät ihmiset ja maahan kätketyt omaisuudet.116
Kurun kappalainen, maisteri Anders Indrenius oli merkittävä kansantapojen
kuvaaja ja menneisyyden harrastaja – vaan pappina hän oli kiinnostunut sukupiirinsä vaiheista ja seutukuntansa talonpoikaisesta elämäntavasta. Hän lähetti tutkielmiaan Porthanille, joka niitä myös julkaisi ylistäen Indreniuksen työn merkitystä. Indrenius nostettiin esimerkiksi tiedemiehistä, joiden komeat tutkielmat valottivat suomalaisten muinaisuutta. Indrenius, kuten Kainuun puolessa Erik
Castrén, oli kiinnostunut kansanomaisista ajanmääreistä. Hän mainitsi 1776, että
keuruulaisten kronologiassa (paikallisessa ajantiedossa) merkittäviä ajanjaksoja
olivat muiden muassa kuolovuosi, Venäjän vallan aika ja palokesä 1730. Indrenius
korosti myös sitä, että kansan käsityksen mukaan Venäjän vallan aikaa seurasi
Keuruulla uusi Ruotsin vallan aika.117 Nähtävästi tuollainen historiallinen periodi-
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sointi – vanhempi aika kontra uusin aika – oli saavuttanut yleisemmän hyväksynnän, sillä esimerkiksi Porthan itse katsoi, että Suomen varhempi historia päättyi
siihen, mistä Venäjän vallan aika alkoi.118
Toinen keskeinen Porthanin ajan tiedemies oli niin ikään akateemisen yhteisön
ulkopuolella työskennellyt Christfrid Ganander, joka vuonna 1789 julkaistussa
teoksessaan ’Suomalaisten mytologia’ löysi useita yhtymäkohtia kansanuskomusten
ja isonvihan ilmiöiden välillä. Käsiteittä ’Venäjän räikkä’ ja ’pelkovuosi’ Ganander
selitti viittaamalla ’Suomalaisten ajantietoon’. Kyse oli venäläisten vihollismaisesta
hyökkäyksestä Suomeen 1656 ja osin myös jälkimmäisestä sota-ajasta 1713–1721
eli isosta Venäjän vihasta, joista edelleen todistivat monet viime aikoina löytyneet
kuoppiin kätketyt viljaerät. ’Cajana’-sanaa selittäessään Ganander viittasi tammikuuhun 1716, jolloin venäläiset ryhtyivät piirittämään Kajaanin linnaa, ja ’valitusrunot’ hän yhdisti kiinteästi Isonkyrön taistelua 1714 seuranneeseen aikaan, jolloin
maa oli aivan kurjassa tilassa. Kansanperinteessä esiintyvät ’kuontolaiset (koirankuonolaiset)’ olivat Gananderin mukaan eräänlaisia villejä kalmukkeja, joiden uskottiin syövän ihmislihaa ja jotka kasvoiltaan ja suuseudultaan muistuttivat koiria.
Suomalaisten mytologiassa usein esiintyviä ’sotaketoja’ oli Gananderin tietämän
mukaan Suomessa useita. Niistä hän mainitsi isonvihan Pälkäneen ja Isonkyrön
taistelukentät sekä pikkuvihan Lappeenrannan.119

Paikallishistorialliset käsikirjoitukset
Samoihin aikoihin, kun Kalmin johdolla julkaistiin paikalliskuvauksia, pitäjien papit laativat seurakuntahistorioita ja maanmittarit karttojen oheen paikalliskuvauksia Jacob Faggotin luomien ohjeiden ja antaman esikuvan perustalta. Viimeksi
mainittuja edusti Someron vuonna 1766 laadittuun pitäjänkarttaankin sisällytetty
talousmaantieteellinen kuvaus, jossa viitattiin pitäjän historiaan. Käsikirjoituksen
tehnyt maanmittari Gustav Adolf Bökman toi esille ne seikat, joilla saattoi yhä olla
vaikutusta pitäjän taloudelle. Vuosista 1713–1721 mainitaan, että elintarvikkeet
olivat kalliita ja venäläiset veivät reippaimmat nuorukaiset sotapalvelukseen niin,
että ainoastaan neljä palasi.120
Seurakuntahistorioista osa painettiin Porthanin toimittamina Åbo tidningarissa. Käsikirjoituksissa painopiste oli luontevasti seurakunnan historiassa tai mikäli
tutkielmalla haluttiin painottaa muita pitäjän asioita lähinnä luonnontieteellisessä
ja taloudellisessa kuvauksessa. Jälkimmäisistä voisi mainita Nils Aejmelaeuksen
laatiman ’Lyhyen kuvauksen Vaasan kaupungista’, joka julkaistiin lehdessä 1785. Siinä Aejmelaeus kertoi, että onneton ja autioittava sota kidutti maata(mme), häiritsi
vuodesta toiseen kaupungin kaupankäyntiä sekä heikensi ja köyhdytti porvaristoa,
kunnes hartaasti kaivattu rauhasopimus allekirjoitettiin.121

118 Esimerkiksi Porthan, Wiitasaari socken (ÅT 1777: 9–10, 12–13).
119 Ganander, Mythologia Fennica, s. 1–2, 6, 35, 45, 86.
120 Beskrifning Öfver Somero Sochen i Tavastland, av G. A. Bökman 1766 (Karttoja ja piirustuksia
ilman provenienssia, numero 430, RA). Katso Alanen 1986, s. 3–27.
121 Aejmelaeus, Wasa Stad (ÅT 1786, bihang, s. 49).
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Myöhemmin julkaistuista seurakuntahistorioiden lyhennelmistä merkittävimpiä oli Vöyrin kirkkoherra Jacob Haartmanin seurakuntahistoria vuodelta 1753,
joka ilmestyi toimitettuna versiona 1792. Haartman jakoi menneisyyden samoihin
periodeihin kuin Indrenius ja Porthan: vanhat ajat päättyivät pitkään Venäjän ylivallan aikaan 1714. Vaikeaan ja hitaaseen Venäjän vihaan kuuluivat muun muassa
kirkon kirjojen ja asiakirjojen menettämiset, Isonkyrön taistelun uhrit (kaatui 135
ja vangiksi jäi 117 parasta miehuuttaan elävää vöyriläismiestä), vihollisen vankeinaan viemät (231 mies- ja 120 naispuolista henkeä), joten kokonaisuhraus oli kasvanut Haartmanin laskujen mukaan 603:een. Edelleen Haartman tiesi, että vihollinen melkoisen tyrannimaisesti oli piinannut joitakuita kuoliaiksi ja että osa Pohjanlahden myötäisesti paenneista ihmisistä oli jäänyt vihollisen käsiin pakomatkallaan ja osa pakolaisina Länsipohjassa. Näitäkin oli piinattu. Erikseen Haartman
mainitsi vielä asiantuntevasti, että pitäjänapulainen Anders Ruuth oli pidätetty
1716 ja viety Turun linnaan vankeuteen, missä oli seuraavana talvena menehtynyt.
Yhteenvetona Haartman totesi, että tuona onnettomana aikana lähes puoli pitäjää
oli autiona ja että kaikkia kyliä oli poltettu.122
Tavallisimmin seurakuntahistorioissa vainovuosia sivuttiin pappien vaiheita
kartoitettaessa tai silloin, kun kirkon tiedettiin kärsineen vainovuosista. Johan Laihianderin Euran pitäjän kertomuksessa isonvihan aika oli lähinnä historian ajoittamisen kannalta merkityksellinen. Siinä mainittiin, että Kiukaisten saarnatupa oli
palannut vahingossa poroksi edellisenä Venäjän aikana 1714. Samaten todettiin,
että Rauman rovasti Georg Ståhlberg oli hoidattanut seurakuntaa viransijaisella
venäläisvallan ajan.123 Johan Odeniuksen kesäkuussa 1753 päiväämässä Längelmäen kuvauksessa, jota voidaan hyvällä syyllä pitää ajalle tunnusomaisena käsikirjoituksena, mainittiin, että edellisenä Venäjän vallan aikana oli varastettu kirkosta
kaunis messuvaate, kullattu kalkki ja että pappeja oli pahoinpidelty ja viety Hämeenlinnaan, missä heitä oli kuollut huonokuntoisina.124 Samana kesänä Kangasalasta laatimassaan kuvauksessa Gustaf Allenius kertoi muistitietoihin perustaen,
että kirkon asiakirjat venäläiset olivat varastaneet ja repineet 1714 ja että vuosien
1714–1715 ajan venäläiset olivat ryöstäneet pitäjää.125 Kiinnostavasti Hans Henrik
Aspegrenin Pietarsaaren pitäjän kuvauksessa korostettiin sitä, miten yliluonnollinen voima oli pelastanut kirkonkellot. Kun kasakat olivat ryhtyneet riistämään
niitä tapulista, maa oli järissyt. Suunniltaan säikähtäneet kasakat olivat karauttaneet hevosineen Uuteenkaarlepyyhyn eivätkä enää tulleet kelloja kopeloimaan.
Maanjäristys oli näin pelastanut myös kirkonkylän.126 Sen sijaan Pietarsaaren kaupungin historiassaan kauppias Carl Sebastian Böckelman mainitsi, että kirkko oli
poltettu 1714 ja että venäläiset olivat vallanneet kaupungin kahdesti. Onnellisia
olivat Böckelmanin mukaan ne, jotka sota oli jättänyt henkiin, ja ne, jotka olivat
palanneet vuosikausia kestäneeltä pakomatkaltaan hengissä. Kaupunkien ja kau-

122 Haartman, Vörå Socken (ÅT 1792: 15).
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124 Beskrifning öfwer Lägelmäki församling, Johan Odenius 28.6.1753 (Längelmäen seurakunnan
arkisto, JyMA).
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punkilaisten historiassa Venäjän vallan aika näytteli vähäisempää osaa yleensäkin,
joten se sivuutettiin lyhyesti. Niiden historia päättyi vuosiin 1713 ja 1714 alkaen
uudestaan kotiinpaluusta 1721.127
Liperin seurakunnan historiassa, jonka lääninrovasti Anders Josef Europaeus
esitteli 1840 ja joka vanhemmilta osiltaan perustui 1740-luvulla laadittuun kirkkoherrojen luetteloon, kerrottiin laajasti Venäjän sodan ajan papeista ja yhdistettiin
kerronnallisesti papit tuolloiseen historialliseen kulkuun. Kirkkoherra Zachris
Sidensnören aikana oli puhjennut Venäjän sota Pietari I:n ja Ruotsin kuningas
Kaarle XII:n välille, ja tuohon sotaan olivat sekaantuneet Puolan ja Tanskan kuninkaat ja monet muut viholliset. Sodassa Jumala oli selvästi osoittanut, että uskova
voitti ainoastaan Jumalan avulla. Sota oli tosin alkanut menestyksellisesti (Narvan
voitto), mutta sitten oli alkanut tappioiden kierre (muun muassa Pultava). Narva,
Riika ja Tallinna menetettiin, heinäkuussa 1710 venäläiset olivat valloittaneet Viipurin ja samana kesänä Käkisalmenkin. Sidensnören seuraaja Gregorius Dannenberg oli joutunut 1713 yhdessä herra Henrik Schytteniuksen kanssa vankeuteen
Käkisalmeen ja sieltä edelleen Inkerinmaan luterilaisten seurakuntien papiksi. Pitäjä oli jäänyt pappia paitsi, mikäli ei otettu lukuun Kaavin Clemens Fabritiusta.
Käkisalmen komendantti oli määrännyt Andreas Posseniuksen 1715 Liperin papiksi. Rantasalmen puolen kappalaisen valtakirjan oli saanut 1716 senaattori Matvei
Apraksinilta Matts Pardanus, joka oli hoitanut virkaa kuolemaansa 1720 saakka.
Sama kreivi oli antanut Posseniukselle Liperin pastorin valtakirjan 1717, ja Possenius oli tehnyt Venäjän vallan aikana parhaansa pitäjän eteen vieraillen tuon tuosta
valituksineen ja anomuksineen Käkisalmessa ja Pietarissa. Valittamiseen oli aihetta,
sillä pitäjää oli hallinnut Apraksinin moisniekkana ”julma peto” Johan Groth. Sota
oli päättynyt ja Uudenkaupungin rauhansopimus oli merkinnyt raskaita menetyksiä, mutta toisaalta Dannenberg oli päässyt palaamaan virkapaikalleen ja ajanoloon
Posseniuskin oli palkittu Venäjän vallan hyvistä töistä: hänestä oli tullut Dannenbergin seuraaja.128 G.G. Bouchtin 1750 laatimassa Viitasaaren seurakunnan historiassa todettiin, että kuninkaan nimittämä pastori Henrik Porthan oli paennut 1716
Venäjän pakkovaltaa Lappiin pysyen siellä vuoteen 1721 saakka. Viiden vuoden
ajan Laukaan Carl Tuderus oli ollut Viitasaarella venäläisen esivallan nimittämänä
varapastorina.129 Samana vuonna kirkkoherra Georg Wallgrénin naapuriseurakunnasta Saarijärvestä kirjoittamassa esityksessä taasen kerrottiin, että 1713 pitäjässä oli sattunut Pyhätaipaleen kahakka kapteeni Enbergin ja aliupseeri Thesleffin
johtamien ruotsalaisten ja venäläisen joukko-osaston välillä.130
Erik Lencqvistin (Lemqvist) kiinnostavassa tutkielmassa, joka julkaistiin Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo -lehdessä 1775, tekijä vertaili Karjalohjan tilaa
neljännellätoista ja kahdeksannellatoista vuosisadalla. Hän ei voinut ohittaa isonvihan aikaa todetessaan lyhyesti, että kahdeksanvuotinen Venäjän sortovalta oli alkanut 1713. Ajanjakso oli Lencqvistin mukaan ollut kyllä raskas, mutta oli vaikuttanut silti Karjalohjalla vähemmän kuin Pohjan pitäjässä, joka sijaitsi rannikolla ja
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jonka lävitse Turun suuri rantatie kulki.131 Jacob Tengström ja Johan Gabriel Bergman mainitsivat Turun kaupungin kuvauksen historiallisessa jaksossa 1783, että
kaupunki oli joutunut usein sodissa itäisen naapurin koettelemaksi: vuodesta 1714
vuoteen 1721 se oli ollut Venäjän pakkovallan alla ja sitä oli kohdeltu tuolloin melkoisen kaltoin. Kirjoittajat päättyivät vertailussaan siihen, että jouduttuaan uudestaan samoihin käsiin 1742 käsittely oli ollut helpompaa. Historiallisen jakson päätteeksi tutkielman laatijat huomauttivat perisuomalaiseen tapaan toivovansa poikkeuksellisen pitkän rauhanajan edelleen jatkuvan.132 Samasta itäisestä naapurista(mme) kirjoitti myös Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Forshaell 1780-luvulla pitäjänkuvauksessaan. Hänen mukaansa itäinen naapuri oli Isonkyrön onnettoman taistelun jälkeisinä vuosina hallinnut julmasti murhaten ja polttaen maata ja
oli myös uhannut Uuttakaarlepyytä. Asukkaat olivat kuitenkin selvinneet lähettämällä Venäjän armeijan kenraalille, ruhtinas Golitsynille 8000 kuparitaalarin paloveron saaden tältä suojeluskirjan ja saivat sitä myöten elää melko rauhassa. Myös
Forshaell otti kantaa kahden eri miehityskauden eroihin: hänen selkeä näkemyksensä oli, että vuosina 1742–1743 meno oli ollut armollisempaa ja inhimillisempää.133
Kirkkojen tuhoihin kiinnitettiin huomiota muiden muassa Pudasjärven, historiassa. Erik Castrén kertoi lyhyessä Pudasjärven pitäjän kuvauksessaan, että venäläinen joukko oli tärvellyt vuonna 1715 kirkon omaisuuden.134 Vastaavasti Abraham Cajanus muistutti Kristiinankaupungin kuvauksessaan, että vuonna 1714 venäläiset muun rosvoamisensa ohessa olivat vieneet kaksi kirkonkelloa.135
Savoa, Mikkeliä ja Mäntyharjua koskevat esitykset ovat kiinnostavia. Mikkelin
historiasta laati lyhyen historiallisen ja taloudellisen kuvauksen Porthan 1779 ja
Mäntyharjusta vuotta myöhemmin Zachris Cygnaeus. Edellisen Porthan julkaisi
Åbo tidningarissa 1791 ja mainitsi ohimennen 20 vuotta kestäneestä sodasta Venäjän kanssa kauheuksineen ja siinä yhteydessä myös rosvojoukoksi luonnehditut kivekkäät.136
Mäntyharjun pitäjänkertomuksessaan Cygnaeus kiinnitti huomiota osapuilleen
kaikkiin niihin seikkoihin, joihin muutkin kansantapoja pohtineet miehet yleensä.
Tunnollisesti hän kertoi paikallista menneisyyttä mitanneet taitekohdat, joista
Pohjan sodan aikaan osuivat ’Puolan eli Juutin sota’, joka Cygnaeuksen näkemyksen mukaan vastasi tsaarin ja Kaarle XII:n välille 1700 puhjennutta sotaa ja joka oli
päättynyt raa’an vihollisen saapumiseen ja Viipurin kukistumiseen, ’ruttosyksy’,
’fälttivuosi’ 1712, jolloin Tsekinin rakuunat olivat leiriytyneet pitäjään ja elämä oli
ollut ankaraa, sekä ’rauhansyksy’, jolloin rakas isänmaa oli saanut jälleen nauttia
rauhasta. Myös jälkimmäiseen sotaa liittyneet ajanmääreet mainittiin (’häihäsyksy
eli Lappeenrannan sota’ 1741, ’syöttötalvi’ 1742, ’polttokesä’ 1742, ’viimeinen rauha’ 1743). Kansantapoihin sota oli Cygnaeuksen näkemyksen mukaan vaikuttanut
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oitis – viinan onnettomuuden olivat tuoneet muassaan Inkerinmaan, Viron ja
Liivinmaan pakolaiset, ja samat pakolaiset olivat opettaneet mäntyharjulaiset myös
tupakoimaan niin, että tupakointi kuului vuoden 1780 vaiheilla mäntyharjulaisten
tavallisiin paheisiin. 1770-luvulla mäntyharjulaiset olivat maakunnassa tunnettuja
väkivaltaisuudestaan ja kantoivat puukkojunkkarien lisänimeä. Heihin Cygnaeus
yhdisti edellisen sota-ajan sissit eli kivekkäät, jotka olivat olleet karanneita sotilaita
ja maakunnan hurjimpia sällejä. Cygnaeuksen selvitysten mukaan kivekkäiden tehtävänä oli häiritä venäläisiä, mutta useimmiten he olivat rosvonneet naapureitaan
ja tuttujaan kostaakseen ja purkaakseen kaunojaan. Tällaiset miekkoset olivat ryöstäneet ja murhanneet luutnantti Martakovin miehistöineen. Samoin 1710 oli julmasti surmattu neljä kotimaahansa palautettavaa turkkilaista; tästä hyvästä hovioikeus oli mestauttanut ja teilauttanut maankiertäjä Tahvo Parosen muiden osallisten paettua maasta tai menehdyttyä ennen tuomiota. Edelleen Cygnaeus kuvasi
suomalaiseen tarustoon kuuluneen Kesilän teinin raakaa murhaa. Tuossa tempauksessa sissit olivat osoittaneet samaa brutaalisuutta kuin venäläiset. 1780-luvulle tultaessa kuva Venäjän vallan hallintotavasta oli alkanut muuttua tarina-aineksena myyttiseksi: Cygnaeus näet kertoi esimerkiksi vihollisen vallankäytöstä. Kaksi
pitäjäläistä oli tuomittu sissien takia, heitä oli ruoskittu ja korvennettu kirkonmäellä. Korvennus oli Cygnaeuksen mukaan julmin tuomio ja lähellä ristiinnaulitsemista semminkin, kun oli kerrottu, että tuomitut oli varrastettu seipäisiin
anuksesta ja sitten poltettu paistien tavoin roviolla ja vieläpä niin, että uhrit olivat
kituneet huutaen kolmen vuorokauden ajan ennen menehtymistään.137
Erityisen tärkeä oli kansanperinnettä pragmaattisemmin tarkastelleen Anders
Lizeliuksen Mynämäen kotiseurakunnastaan 1780-luvulla laatima paikallishistoria
’Tiedustuskirja’, joka noudatti luontevasti uskonnollisen yhteisön historiaa. Aikakaudet hän jakoi pakanalliseen (’Pakanallisesta Jumalanpalveluksesta tässä paikkakunnassa’), lähetyskauteen (’Kristinopin alusta tässä maassa), roomalaiskatoliseen
(paavikunnasta eli Paavin uskosta’), uskonpuhdistukseen ja sitä seuranneeseen aikaan taitekohtineen eli ”leikkauksineen” (’Evankeliumillisen eli niin kutsutun Lutherukselta puhdistetun opin alkamisesta Suomessa’ jne.). Yleistä Suomen historiaa,
maakunnallista ja paikallista historiaa hän käsitteli vuorovaikutuksessa. Käsikirjoituksessa merkittävää oli se, että siinä viitattiin myös isovihan aikaan sillä nimellä,
jonka kansa Mynämäen puolessa tunsi: ”Se iso Venäjän valta (vallan aika) alkoi
1713… ulottui kahdeksalle ajastajalle… ja Ison Venäjän vallan alla asiat olivat sekaseuraisessa tilassa.”138 Anders Lizeliuksen historianäkemyksessä – kuten koko kirjallisessa työssä – korostui läheinen suhde kansaan, joka oli perua nuoruuden vuosilta. Ylioppilaana hän hankki opiskelurahoja työskennellen Norjan retkelle 1719
osallistuneen kirkkoherra Nicolaus Idmanin lasten kotiopettajana.139
Vielä merkittävämpi oli sisällöllisesti Thomas Stenbäckin laaja käsikirjoitus
Raahen ja Saloisten historiasta, jossa vainovuosiin viitattiin useammassa kohdassa
ja monin nimityksin. Siinä puhuttiin muun muassa onnetonta Kyrön taistelua
seuranneesta edellisestä pitkästä Venäjän sodasta, edellisestä venäläiskaudesta, Ve137 Cygnaeus, Mäntyharju, 25.4.1780 (Neovius 1892, s. 516–524). Katso myös Tarkiainen 1986, s. 304.
138 Lizelius, Tiedustuskirja (Virtaranta (julk.) 1946, s. 248).
139 Otava 1931, s. 14.
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näjän ajasta. Tuo aika poikkesi selvästi viimeisestä eli myöhemmästä Venäjän sodasta. Vaikka varhempaan Venäjän aikaan kuvattiin yleensä lyhyesti luonnehtien
sitä ”julmaksi vitsaukseksi, jolla Jumala kuritti esi-isiä”, Stenbäck kertoi kuitenkin
”jälkipolville muistoksi jääneestä” joukkohaudasta Pattijoen Vähä-Eerolan talon
mailla. Vanhoille ihmisille tämänkaltaiset muistot olivat katkeria ja lisäsivät kipuja,
jotka vanhemmiten olivat kidutusta kärsineiden joukossa muutoinkin pahentuneet. Merkittävästi Stenbäck tiesi myös kertoa siitä, miten saloislaiset olivat suhtautuneet jälkimmäiseen miehityskauteen. Vaikka venäläiset 1740-luvulla olivat
saapuneet rauhallisesti, aikaisemmat julmuudet kokenut väki oli sisäisesti hirvittävän peloissaan.140

Vainokautta erittelevät suurtyöt
Henrik Gabriel Porthanin rooli isoavihaa koskevassa tutkimuksessa oli keskeinen
ja suullisen historian merkitystä korostava, vaikka hän rooliaan vähättelikin. Hän
näet toimitti Jakob Falanderin ja Israel Reiniuksen kirjoittaman suurtyön ’Kertomus Pohjanmaan kohtalosta pitkällisen sodan kuluessa vuodesta 1700 vuoteen 1721’.141
Falanderin ja Reiniuksen kirjoitelman toimittamista julkisuuteen ajateltiin luultavasti jo vuonna 1776, jolloin Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo -lehdessä ilmestyneessä lyhyessä esityksessä ’Kertomus Venäjän hyökkäyksestä Pohjanmaalle 1713
ja seuraavina vuosina’ toimittaja mainitsi tekstin pohjautuvan silminnäkijän kuvaukseen ja käsikirjoitukseen, jonka tekijää Porthan ei vielä varmasti osannut sanoa – tämä oli nähtävästi rovasti Johan Aejmelaeus – mutta jonka sisältöä hän piti
todenmukaisena. Tutkielma esitteli Pohjanmaan valloituksen pääkohdat ja keskittyi vuoden 1714 tapahtumiin. Tekstin toimittaja päätti huomioon, että vuoden
1714 lopulta ”lähtien – voi ei! – veri hallitsi maata”.142
Suurtyön ensimmäiset osuudet ilmestyivät Åbo Nya Tidningar -lehdessä helmikuussa 1789 samaan aikaan, kun käytiin sotaa Venäjää vastaan, ja tutkielma ilmestyi suurimmaksi osaksi vielä sodan kuluessa. Itse asiassa Porthan viitatessaan itsensäkin kokemaan ”jälkimmäiseen onnettomaan Suomen sotaan” korosti esipuheessaan sitä, että tutkielma olisi vastaisuudessa hyödyksi. Toimitustyö vastasi hänen
omaksumaansa näkemystä historiasta: menneisyyden ja nykyisyyden välillä oli
merkityksellinen suhde. Koska Porthan saattoi paneutua toimitustyöhön, tulos oli
onnistunut ja siksipä julkaisusta tuli keskeinen Suomen ja Pohjanmaan historian
lähde tuolta onnettomalta aikakaudelta. Tutkielmassa luotiin aluksi lyhyt katsaus
sodan alkuvaiheisiin ja kerrottiin, miten sotarasitus oli kasvanut, mainittiin käänteentekevä Pultavan taistelu ja päästiin siihen, miten pohjalaiset nostomiehet olivat
marssineet suojelemaan Viipuria 1710. Myöhemmin kirjoittajat selostivat pääkohdin kangas- eli sarkasodan tapahtumat, Etelä-Suomen valtauksen, kuvasivat tarkasti Kyrön taistelua ja sitä seuranneita tapahtumia, kuten Herman Rossin pidättämistä ja vapauttamista, Pohjois-Pohjanmaan hirmutöitä, ihmissyöntiä ja siviilihal-

140 Stenbäck, Raahesta ja Saloisista, s. 25, 35–36, 55, 108, 113–114, 116–117, 122.
141 Falander(–Reinius), Berättelse om Österbottens öden (ÅT 1789–1791).
142 Porthan–Aejmelaeus, Berättelse om Ryska infallet i Österbotn (ÅT 1776)
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linnon palauttamista, rauhan solmimista, ja tutkielma päättyi vuoden 1722 talvikäräjille, kun vaurioita alettiin tutkia. Teksti sisälsi paitsi silminnäkijän havaintoja
myös paljon paikallisessa muistissa säilyneitä kertomuksia ja pakolaisten Pohjanmaalta kuulemia tarinoita. Kokonaisuus oli verraten johdonmukainen kronologinen esitys.143
Luontevasti Porthan toimitti myös vuosina 1791 Falanderin ja Reiniuksen käsikirjoitusten pohjalta toisen merkittävän tutkielman ’Hajanaisia tiedonantoja Pohjanmaan tilasta nykyisen vuosisadan alkupuolella’. Se todellakin sisälsi lähinnä erillisiä lyhyitä kertomuksenomaisia ja ilmeisesti Reiniuksen tekemiä lisäyksiä Falanderin käsikirjoitukseen: keskeisiä kertomuksia olivat tuomari Mollinin Vaasassa venäläisille herroille järjestämät pidot, Brucen ja Tsekinin julkaisemat universaalit
paloveroista ja uskollisuudesta tsaarille ja henkilökuvaukset Pohjanmaan laamanneista. Rauhan solmimista seuraavilta vuosilta kerrattiin maaherrat, todettiin Viipurin rykmentin marssi maakunnan läpi, huomautettiin katkerasti vuoden 1726
virheellisestä verontarkastuksesta, mainittiin valtiopäivävalituksista sekä kerrottiin
suotuisista ja heikommista vuosista. Merkittävänä on pidettävä sitä, että tässäkin
esityksessä oli hyvin voimakkaasti esillä Jumala historiaa ohjaavana voimana.144

Kansanomainen myyttinen isoviha
Todelliset myytit
Pitkä miehityskausi jäi kollektiiviseen eli sosiaaliseen muistiin isonavihana, jonka
erottamattomia osia olivat terrori, väkivalta, murhat ja ihmisryöstelyt. Koska eri
paikoissa raakuuksia sattui eri laajuudessa ja koska historiallinen muisti oli toisaalta jaettu, tarinoita yhdisteltiin ja yksinkertaistettiin.145 Isonvihan ympäristöön
muodostuikin laaja ja alati toistettavissa oleva kertomusaineisto, joka imi itseensä
osia varhemmista vainolaiskertomuksista, piirteitä yleiseurooppalaisista vaellustarinoista ja soveltuvia osia myöhemmistä venäläiskäsityksistä. Tuolle perustalle kehittyivät muutamat kansanperinteen tunnetuista tarinakokonaisuuksista, kuten
vainolaistarinat Laurukaisesta ja Kauniista Kaijasta. Jopa 1700-luvun alkupuolen
valitusrunojen mukaelmia alkoi kehittyä jo varhain 1700-luvulla. Esimerkiksi Kivijärveltä merkittiin 1800-luvulla muistiin runoelma, jossa käytettiin samankaltaisia
käsitteitä ja säkeitä kuin Gabriel Calamniuksen ja Barthold Vhaëlin runoissa. Siinä
”venäläinen verikoira, muukalainen muilta mailta” kuristi vastarintamiehet (so.
kukkopojat), vei lapset ja vaimot vankeuteen ja ryösti tai söi eläimet ”mielellä pahalla, sydämellä surkialla.”146 Lisäksi isoviha löi leimansa paikannimistöön. Paitsi
että ihmisillä oli erinomainen halu luokitella asioita ajallisesti, heillä oli kenties vielä voimakkaampi tarve nimetä paikkoja ja selittää paikannimen syntyyn johtaneita
tekijöitä. Osa isonvihan aikaan viittaavista paikallistarinoista liittyi tavalla tai toi-
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sella paikannimistöön (muun muassa Tyttösaaret, Kasakkakalliot, Kaijan kalliot,
Neitosaaret yms. venäläis-, venäjän-, pako- ja karkualkuiset paikannimet).147
Mitä pidempi aika vainoajasta oli kulunut, sitä selvemmin paikalliset isoonvihaan viittaavat kertomukset olivat kiinteitä tarinakokonaisuuksia ja sitä myyttisemmin tarinat rakentuivat.148 On jokseenkin merkittävää, että 1770-luvulla, kun
käsitettä isoviha ensimmäisen kerran julkisuudessa käytettiin, itse kansanomainen
kertomus isostavihasta oli jo alkanut tiivistyä myytiksi eli tarinaksi, jonka oheen
tuotiin siihen alun perin kuulumattomia osuuksia (liitetarinat) mutta jossa päähenkilöt, ajat ja paikat olivat edelleen todennettavissa. Kirjoittaessaan 1774 Suomen vanhoista ruhtinaista Erik Lencquist kertoi värikkäästi, miten Turun katuja
mielipuolisena hallinnut kreivi Douglas oli surmannut korkean venäläisen viranomaisen, oli tullut tuomituksi teostaan kuolemaan mutta oli selvinnyt lupaamalla
tsaarille parintuhannen miehen armeijan Suomesta (so. manttaalimiehet).149 Tällä
kertomuksella oli selvät yhtymäkohtansa muutamiin myöhemmin muistiinmerkittyihin eteläsuomalaisiin kansantarinoihin, joissa korkeimpien venäläisten sotilas- ja siviiliviranomaisten raakuudet olivat esillä. Esimerkiksi Lohjalla ja Janakkalassa elivät vielä 1900-luvun alussa vahvoina paikalliskertomukset, joilla selitettiin
paikallisen erikoisuuden, verikiven syntyä. Verikivi hikoili verta, koska venäläinen
pajari oli tappanut siellä vaimonsa. Kivi, jonka päälle murhatun veri vuoti, oli sittemmin alkanut tihkua verta.150 Sillä, missä määrin tämänkaltaisilla tarinoilla oli
yhtymäkohtia seudun todelliseen väkivaltaiseen menneisyyteen, ei ole niinkään
suurta merkitystä. Oleellisempaa on, että niissä kuvattiin isonvihan ajan mahdollista menneisyyttä ja yhdistettiin tuo menneisyyden tapahtuma yliluonnolliseen.
Isoviha oli saavuttanut niin merkittävän aseman kansanomaisessa historiallisessa
ymmärryksessä, että vihalla ja venäläisten silloisella julmuudella voitiin selittää
luonnonoikkuja ja se saattoi korvata aikaisemmat esikristillisen ajan yliluonnollisten ilmiöiden selityksetkin – mikä näissä nimenomaisissa tarinoissa on oletettavaa.
1900-luvulle eläneitä paikallistarinoita on arvioitu useissa tutkimuksissa – ja
mikä merkittävintä, enimmissä perusteellisesti lähdeaineistoon tutustuneissa esityksissä on havaittu, että paikallistarinoilla on vankka todellisuuspohja varsinkin,
kun ne yhdistettiin tiettyyn paikkaan ja henkilöön tai kun niitä ylläpidettiin poliittisista syistä vuosikymmeniä julkisessa keskustelussa.
Laihialla kerrottiin vielä 1910-luvulla, että sikäläisestä Viikin talosta olivat osallistuneet Napuen taisteluun isäntä ja kaksi poikaa. Kertomusten mukaan ontuva
ukko oli jäänyt muista jälkeen ja sen tähden tämä oli pelastunut, mutta pojat olivat
kuolleet. Israel Reiniuksen hautausluetteloiden mukaan Aaprami ja Samuli Viiki
todellakin kaatuivat Napuen mailla. Toisessa laihialaisessa tarinakokonaisuudessa

147 SKS:n Kansanrunousarkiston perinnelajikortiston Historiallisten ja paikallistarinoiden
Vainoaikoja ja sotia koskevat kortit. Eri puolella Suomea ja Vienaa, muun muassa Kerimäellä,
Kontokissa, Sortavalassa ja Tohmajärvellä paikannimien syntyä selitettiin isollavihalla. (Z46, SKS).
148 Simonsuuri 1963, s. 507–508. Katso myös Siikala 1984, s. 131–132.
149 Lencquist, Suomen ruhtinat (ÅT 1774: 15); Hainari–Grotenfelt 1922, s. 660, 662; Cederberg 1934,
s. 129–136.
150 Neovius 1910, s. 29. Yhtä hyvin Douglas kuin monet kovaotteisista komendanteista (Borjatinski,
Sasetksi, Lossakov), verotus- ja rangaistusupseereista (Martakov, Jelagin, Anitskov) saattoivat
ominaisuuksiensa puolesta tavallaan korvata varhemman selityksen verikivelle.
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kuvattiin Poolan ukkoa; kertomuksen toisinnoille oli yhteistä se, että venäläiset olivat löytäneet ukon metsätieltä ja vaatineet kertomaan, minne suomalaiset olivat
paenneet. Ukko oli kieltäytynyt, joten hänet oli tapettu. Poola oli yksittäistalo Laihian ja Maalahden välillä, ja 64-vuotias Pentti Polakka tapettiin metsässä 24.2.1714
ja haudattiin Kyrön taistelussa kaatuneiden kanssa 15.3.1714.151 Kalajoella tyypilliset paikallistarinat puivat merkittävien vastarintamiesten kohtaloita tai niissä viitattiin kätköjä paljastamattomien ihmisten kohtaloihin. Osa tarina-aineistosta kuvasi Raudas-Pekkaa, joka oli teljennyt vastasodassa kasakoita pirttiin tuikaten pirtin tuleen niin, että kasakat olivat palaneet sen mukana. Kiistattomasti tarinalla oli
todellisuuspohjansa, sillä Pekka Raudaskoski oli vastasodan aikaan vielä nuori
isäntämies, jonka vaimo ja pieni lapsi murhattiin venäläisten kostoiskuissa syksyllä
1714. Sen sijaan Pekka oli elossa vielä vuonna 1719. Toisessa tarinassa kerrottiin
Koskelan Kyöstistä, joka oli osallistunut Malilan kahakkaan. Tämäkin tarina perustui todellisiin tapahtumiin, jos kohta kahakkaan osallistunut lienee ollut Kyöstin
sijasta Joose. Kolmatta tyypillistä keskipohjalaiskertomusta edusti Kalajoella tarina
Sukka-Matista, joka oli tapettu, koska hän ei ollut suostunut paljastaan venäläisille
kätköjään. Todellisuudessa murhattu mies oli Rahjan Matti.152

Henkilö- ja sukutarinat
1700-luvun jälkipuolen henkilö- ja sukutarina-aineistot säilyivät lähinnä pappien
muistiinpanemina ja käsittelivät luontevasti pappisperheiden vaiheita. Samankaltaisia suvun kertomuksia siirsivät myös talonpoikaisperheet sukupolvesta toiseen,
mutta aikalaisten julkaisuiksi kirjaamina niitä on ainoastaan harvassa tapauksessa.
Oikeastaan vain Paavali Remeksen veljestään kirjoittama elämäkerta viittasi laajemmin suulliseen sukuhistoriointiin ja hirvittäviin muistoihin, joita perheet mukanaan kantoivat.153
Pappissukujen historiat liikkuivat samaan tapaan ja pääasiassa suullisesti, mutta
näistä on erinomaisena esimerkkinä Sotkamon kirkkoherra Johan Frosteruksen
1700-luvun viimeisinä vuosina muistiin merkitsemä kertomus Paltamon rovasti
Erik Cajanuksesta. Vaikka kertomus personoitiin yhteen kirkkoherraan ja tuo kertomuksen päähenkilö oli ikääntyneen kirjoittajan äidinisä, tarina oli leimallisesti
suvun tai oikeastaan jopa laajemmin Kainuun puolen papiston tarina. Kertomuksen personoiminen Erik Cajanukseen teki kertomuksesta uskottavamman, mielekkäämmän ja edelleen suullisesti kerrattavissa olevan. Yhden henkilön liepeille rakennettu tarina oli myös helpommin kuulijan ja lukijan käsitettävissä. Sitä paitsi
Cajanuksen elämänvaiheiden oheen oli vaivatonta liittää elämäntarinaan kuulumattomia mutta suvun historiaan kiistatta kuuluvia tarinoita, jotka perustuivat
silminnäkijäkuvauksien pohjalta syntyneisiin kertomuksiin.154
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Virrankoski 1956, s. 396–398.
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Frosterus johdatti lukijansa – ikään kuin raamatullisen vertauksen kautta papiston kärsimys- ja selviämistarinaan. Kainuussa oli kärsitty 1700-luvun ensi vuosina seitsemän heikkoa viljavuotta. Cajanuksen hallitsema talo oli säilynyt silti elinvoimaisena. Vuoden 1712 markkinakahakan seuraukset sen sijaan koskettivat Cajanuksia ja Frosteruksia läheltä, ja tapahtumien kulut tunnettiin tarkasti ja paljolti
siksi, että keskeisillä tapahtumapaikoilla oli sukujen piiristä useita silminnäkijöitä
lukuun ottamatta sitä tosiasiaa, että kirjoittajan vanhemmat olivat sattuneet tuolloin onnekseen olemaan pitäjänkierroksella Pohjanmaalla. Turunkorvassa Simon
Affleckin isännöimässä kartanossa oli ollut kotiopettajana ylioppilas Joakim Clewe,
joka oli onnistunut ryöstön aikana piiloutumaan sängyn alle pelastautuen näin papiksi Savoon eli Karjalaan.155
Kajaanin linnan ympäristöön tehtyjen hyökkäysten kuvaus tarkentui sitä mukaa, kun ne koskettivat Cajanuksia tai Frosteruksia. Moni kokijoista oli jäänyt henkiin kertomaan jälkipolville tapahtumista. Keihäillä pistetty tullimies Johan Hoffren
ei ollut menettänyt henkeään toisin kuin pahoinpidelty kirkkoherra Gabriel Cajanus. Pappilan ryöstön yksityiskohdista jäi kertomuksena elämään tapahtuma, joka
oli pelastanut kirkkoherran rouva Maria Forbusin hengen. Yksi venäläisistä oli
hyökännyt miekka ojossa kohti rouvaa aikoen survaista sen rinnan lävitse. Forbusin sylissä oli kuitenkin istunut Margareta-niminen pienokainen, jota miekan välke
oli viehättänyt ja joka oli tavoittelut sitä kädellään. Hän oli satuttanut kätensä
voihkaisten ”ai, ai!”, mikä oli hellyttänyt venäläisen niin, että tämä oli laskenut
miekkansa. Paltamon pappilassa oli väki noussut ylös, kun ryövärit olivat saapuneet viemään kaikki hopeat, rahat, tinat ja vuodevaatteet, viimeksi mainitut ensin
höyhenet pois pöllyttäen. Samoin rosvot olivat toimineet nimismies-pormestari
Johan Tammelanderin kartanossa Immolassa. Kirjoittajan vanhempien hallitsemassa pappilassa olivat vihollisen tullessa olleet kotosalla kirjoittajan enot Johannes ja Anders sekä näiden kotiopettaja Isak Björklund (myöhempi Turun professori). Pihan yli pakoon yrittäneen Björklundin kylkeen oli sattunut keihäs ja ylioppilas Johannes Cajanukseen sapeli niin, että iskusta oli syntynyt syvä ja pitkä haava.
Uhrit oli toimitettu puolikuolleina navettaan ja sittemmin Ouluun, missä he olivat
juuri ja juuri parantuneet. Kajaanin kaupunki oli jäänyt helposti venäläisten valtaan, koska siellä ei ollut rajarauhan takia ollut sotaväkeä kolmea–neljää linnannihtiä enempää. Väki oli paennut alastomiksi ryöstettyinä, ja juopot venäläiset olivat juhlineet voittoaan.
Kertomuskokonaisuus heijasteli edelleen jumaliseen johdatukseen perustuvaa
historiaa tosin eskatologisuuden hylänneenä. Uhattuna olleet olivat selvinneet
kuin ihmeenkaupalla. Huolimatta uskonnollisesta virityksestä Frosteruksen kirjoittama historiallinen kuvaus oli toisellakin tavalla mullistava; se oli kiinnostava ja
jännittävä yksinomaan historiallisena kertomuksena ilman tuon johdatusteeman
olemassaoloa.

155 Tarina julkaistiin Mnemosyne-aikakauskirjassa 1821. Frosterus,‘Biographi öfver Ericus Johannis
Cajanus, prost och Kyrkoherde i Paldamo’. Mainittakoon tässä, että Johan Frosterus avusti Åbo
Tidningaria 1791 lähettämällä julkaistavaksi lyhyen paikalliskuvauksen ’Om Sotkamo Socken’ (ÅT
1791: 13–14) ja mahdollisesti oli osallisena erikoislaatuisen tutkielman ’Om Ryssens Härjande i
Cajana Län’ laatimiseen (ÅT 1798: 20). Gummerus 1913, s. 129–135.
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Seuraava Cajanuksia ja Frosteruksia kohdannut sukutarinaksi kehittynyt tapahtuma sijoittui vuoteen 1715, jolloin venäläisten uhkaamina Granit, Cajanukset ja
kirjoittajan veli olivat paenneet Pohjanmaalle Kerälän kylään. Sielläkään ei oltu
turvassa. Venäläiset olivat hyökänneet äkkiarvaamatta pirttiin, olivat vanginneet
osan asukkaista ja vieneet heidät riiheen aikoen polttaa sinne. Riihen ikkunasta
eräs nainen oli työntänyt pienokaisen venäläiselle, joka oli säästänyt tämän ja kantanut hänet Frosteruksen äidille käskien, että ”da, ota sinä maatuska tämä lapsi!”
Kasvatiksi jäänyt lapsi jäi todistamaan tuosta tapahtumasta. Muutos 1700-luvun
alkupuolen historiallisiin kuvauksiin on selvä, ja muutos koski viholliskuvaa. Kun
1720–1730-luvulla vihan ajan venäläiset kuvattiin paholaisiksi ja sotajoukot kasvottomaksi massaksi, 1700-luvun lopulla venäläiset olivat todellisina kohdattuja,
välistä jopa inhimillisiä olentoja, jotka puhuivat eivätkä ainoastaan tappaneet –
joskin julmuus ja epäoikeudenmukaisuus pysyivät venäläisten tuntomerkkeinä.
Tätä seuraava merkityksellinen tapahtuma oli Kajaanin linnan valtaaminen, odotettavissa ollut väen teloitus, Tsekinin käsky ”mars Turku!” lähettää asukkaat Turun
puoleen orjiksi, matkalla nähdyt väkivallan jäljet, mutta kertomus liikkui jo yleisemmällä tasolla aina siihen saakka, kun isoisä kuoli kotiin palaamista odotellessa
1723, jos kohta tarinaa edelleen väritettiin yksityiskohdilla (olematon palkka opettajan tehtävästä, pahoinpitelyt, nukkumiset kylmässä, sairaudet).
Topeliuksen sukutarina henkilöityi jälleen yhteen vainovuodet kohdanneeseen
henkilöön ja tarinan todenperäisyydestä oli jäänyt todistamaan venäläinen aapiskirja. Tarinan mukaan Zachris Topeliuksen esi-isä, tullimiehen poika Kristoffer
Toppelius oli jäänyt venäläisten vangiksi Oulussa 1714 ja kulkeutunut sittemmin
Inkerinmaalle venäläisen ylimyksen hoviin. Siellä häntä oli pidetty hyvin, hän oli
soittanut kosketinsoitinta itselleen tsaarille ja hän oli käynyt koulua. Koti-ikävä oli
kuitenkin vaivannut, joten hän oli karannut koulumatkallaan. Jäljittäjät olivat
koettaneet saada häntä kiinni, mutta hän oli olemattomine eväineen ja monien ystävällisten ihmisten avulla onnistunut aurinkoa seuraten pääsemään Suomeen ja
sieltä Tukholmaan, missä hän oli heti maihin astuttuaan löytänyt pyykkiä pesevän
äitinsä.156 Kertomus oli samankaltainen kuin monet 1800- ja 1900-luvulla talletetut talonpoikaiset sukutarinat, joissa kerrottiin esivanhemman paosta Venäjän vankeudesta. Kertomuksissa Venäjällä oleskelu ei näyttäytynyt niinkään vastenmielisenä elämänvaiheena, mutta yhteistä Topeliuksen ja rahvaan kertomille pakotarinoille oli se, että pakenija oli kärsinyt hyvissäkin oloissa kovasta koti-ikävästä. Koti-ikävä oli se puoli, joka karkumatkalle oli pannut; siksi Zachris Topelius saattoi käyttää
sukutarinaansa hyväksi kansallisessa kasvatustyössään iskostaessaan suomalaisiin
kotiseuturakkautta (satu Koivusta ja tähdestä).

Laurukainen, Herpmanit ja sissit
Isonkyrön taistelun osallistuminen talonpoikaisjoukoissa ja Pohjanmaan vastasodan kokemus miellettiin myönteisiksi asioiksi 1700-luvulla, ja sellaisina ne myös

156 Virkkunen 1953, s. 647–648.
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säilyivät suku- ja paikallistarinoissa. Talonpoikaissoturit olivat olleet talonpoikaisen yhteisön aseita poliittisessa eduntavoittelussa ja taistelussa esivallan painostaessa, joten sukujen esi-isiä ja kylien miehiä muisteltiin sankareina.
Sen sijaan sisseihin suhtauduttiin kielteisesti siellä, missä heistä oli ollut paljon
vaivaa. Mäntyharjulla sissit yhdistettiin 1700-luvun lopulla sikäläisiin puukkojunkkareihin. 1700-luvun alun sissejä pidettiin yhteen lyöttäytyneinä, karanneina
sotilaina ja vallattomina, hurjapäisinä sälleinä. He olivat useimmiten omistautuneet ryöstelemään naapureitaan ja tuttujaan, joita vastaan heillä oli jotain hampaankolossaan, vaikka he olivat uskoneet tekevänsä palveluksia kruunulle harjoittaessaan vihollisen keskuudessa tihutöitä.157 Ajanoloon venäläisten vastustaminen
– jopa sissitoiminta – muuttui myönteiseksi muistoksi ja kostoiskujen kauheus
unohtui. Silti useimmassa tapauksessa venäläisten vastustaminen esitettiin yksilölliseksi sankariteoksi samalla tavalla kuin venäläisten vastustaminen oli nähty 1720luvulla merkittäväksi rohkeuden osoitukseksi. Kansanomaisessa tarinaperinteessä
korostuivat kertomukset, joissa kehuttiin vihollisten murhaamisilla (Sotkamo) ja
venäläisten käskyjen täyttämättä jättämisillä (Vehmersalmi). Tarinoille tyypillistä
oli, että venäläiset olivat suuttuneet niskoitteluun niin syvästi, jotta he olivat ryhtyneet uhkailemaan syytöntä väkeä. Näin myös uhkaillut olivat päässeet osallisiksi
sankaruudesta, vaikkakin toisella tavalla; he eivät olleet taipuneet uhkailun edessä.158
Toisenlainen ja jo julkaisemisensa aikoihin myyttisiä piirteitä ohelleen kerännyt
tarina mainittiin Anders Indreniuksen Keuruun pitäjän muinaisuutta esittelevässä
tutkielmassa 1776 – tosin tuolloin etupäässä vielä lyhyenä ja tosiasiatietoihin perustuvana. Käsitellessään Keuruun papistoa Indrenius kertoi Gregorius Herpmanista ja hänen riuskaotteisista pojistaan. Viimeksi mainitut olivat ryhtyneet sisseiksi (partigångare) ja ryöstelleet venäläisten kuormastoja. Venäläiset olivat olettaneet, että isä oli osallinen kolmen poikansa tekoihin, ja olivat ryhtyneet etsimään
häntä. Perhe oli vetäytynyt viettämään joulua 1715 Ampialan taloon, mutta joulujuhla oli kääntynyt pian murheeksi, kun venäläiset olivat löytäneet 29.12. Ampialaan ja ampuneet pojista kolme, koska nämä eivät suostuneet antautumaan vapaaehtoisesti. Isä oli otettu vangiksi ja toimitettu Hämeenlinnaan muiden vainottujen
pappien kanssa ja sieltä Helsingin kautta Tallinnaan. Tallinnasta Herpman oli määrätty 1720 Inkerinmaalle kirkkoherraksi, ja kotiseudulleen hän oli päässyt palaamaan rauhan solmimisen jälkeen 1722.159
Satakuntavuotta myöhemmin Henrik August Reinholm keräsi tarina-aineistoa
Keuruulta ja tutustui elinvoimaiseen kansanomaiseen kertomukseen ’Herkmanin
(sic!) pojista’. Tarina-aines piti suurelta osin yhtä Indreniuksen kertomuksen kanssa: Herpmanin pojat olivat olleet reippaita ylioppilaita, jotka olivat keränneet ympärilleen yltiöpäisen sissijoukon häiritsemään venäläisiä. Poikien päästä oli luvattu
palkkio, ja isä-Herpmania oli epäilty myös sissiksi. Jouluna hän oli paennut perheineen ja vävynsä Solinuksen kanssa piilopirttiin Ampialaan ja järjestänyt vartion

157 Cygnaeus, Mäntyharju (Neovius 1891–1892, s. 516–518, 523). Katso myös Tarkiainen 1986, s. 304.
158 Paikallistarinat: Vainolaisten vastustaminen (Z40–41, SKS).
159 Indrenius, Keuru sockens (ÅT 1776: 21). Samassa pappien luettelossa Indrenius nimesi myös
seudun muita vainoista kärsineitä pappeja (Abraham Indrenius, Abraham Axelius ja Johannes
Roos).
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jylkynkiville. Turussa venäläiset olivat siepanneet Kuuliais-Tapani -nimisen noidan,
joka oli johdattanut heidät pelättyjen sissien luokse. Tällä välin lukkari oli varoittanut Herpmaneja nähtyään ennusunen, mutta pojat eivät olleet unesta piitanneet.
Joulun jälkeen venäläiset olivat hyökänneet piilopaikkaan onnistuen pidättämään
pojat. Nämä olivat antautuneet ylivoiman edessä, vaikka yksikään laukaus ei ollut
heihin osunut. Venäläisten mukana kulkenut Kuuliais-Tapani oli arvannut, että
talo oli noiduttu, ja oli ampunut ilmaan hopeisen taikakuulan, joka oli murtanut
taian ja tappanut sankarit.160 Keuruulla paikallistarina ei niinkään muuttunut eri
kertomusten tiivistymäksi, vaan siellä tosikertomusta fabuloitiin paljastumista ja
kuolemaa käsitteleviltä osilta – luultavasti siksi, että jotkut paikallisista olivat olleet
ilmiantajia, eikä tuosta asiasta kernaasti puhuttu.
Simosta tallennettu Laurukaisen tarina kertoi, miten venäläiset olivat ottaneet
päähenkilön vangikseen, olivat pakottaneet hänet kiduttaen oppaakseen ja lopulta
olivat haudanneet hänet elävältä. Tarinassa venäläiset olivat hävittäneet koko Simojoen varren ja työnsä päätteeksi olivat asettuneet saareen nukkumaan. Joukkoa
oli jäljitetty kiivaasti semminkin, kun joukon johtaja oli ottanut vangikseen erään
simolaismiehen vaimon. Partion päällikön vyöhön sidottu vaimo oli vapautettu
hiljaisuudessa, ja lopuksi jäljittäjät olivat työntäneet veneet vesille niin, että venäläiset olivat jääneet saaren vangeiksi heittäen irvistellen henkensä. Saarikin oli sittemmin nimetty Venäläissaareksi. Laurukaisen tarinalle oli useita vastineita, joissa
kerrottiin, että väki oli tappanut kasakoita, jotteivät ihmisten piilopaikat paljastuisi. Toisaalta muutamissa kertomuksissa (mm. Revonlahti) kuvattiin sitä, miten
mies oli ryhtynyt sissiksi, koska hänen nuori vaimonsa oli otettu vangiksi ja raiskattu. Tällaisessa tarinassa mies, joka oli itsekin sidottu, oli päässyt vapaaksi köysistä teljeten venäläiset ja vaimonsa saunaan ja polttaen sen. Peräpohjalaisessa ympäristössä jopa vihatut kivekkäät muuttuivat pelastajiksi. Muhoslaisen kertomuksen mukaan kidutettavaksi otettu nainen oli huokaissut, että ”päiväni päättyvät,
vaan tuoltapa tulevat kivekkäät.” Lausahdus oli pelästyttänyt kiduttajat, nämä olivat paenneet ja nainen oli saanut pitää henkensä.161

Väkivalta, pyhän häpäiseminen
ja ihmisrosvous kansan tarinoissa
Isonvihan aikaan kuuluivat kiistattomina osina polttamiset, ryöstämiset, kiduttamiset, murhaamiset, raiskaamiset ja ihmisrosvoukset sekä pakolaisuus Ruotsissa.
Kaikista näistä kerrottiin myös kansantarinoissa. Erityisesti esillä olivat ihmisryöstöt (Kymi, Sääminki, Kurkijoki, Koivisto, Räisälä, Kivennapa, Uusikirkko, Nurmes,
Kuortane ja Alavus).162 Sen sijaan ajanoloon häviävänä piirteenä kansanomaisessa
kuvassa olivat vihasta toipuminen ja isoonvihaan kuuluneet pakkotyöt sekä työ- ja
elinolojen mitaton kurjuus. Savossa muistettiin 1700-luvun jälkipuoliskolla, että
väki oli käynyt käsiksi pellonmuokkausvälineisiin, kun elukat oli viety. Myöhem160 Reinholm 1874.
161 Gummerus 1913, s. 220, 222–224, 229, 233.
162 Paikallistarinat: Vainolaiset ryöstävät ja polttavat (Z39, SKS).
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min 1800-luvun lopulla ei tällaista tarina-ainesta enää ollut, mutta sillä ei ollutkaan sellaista kerronnallista tai historiallista mieltä kuin väkivallalla ja ryöstelyllä;
selviytyminen ei ollut historiallisena kertomuksena yhtä jännittävää kuultavaa
kuin kauhumotiivin sisältävä.163
Kansantarinoissa rajut ryöstöt ja polttamiset olivat esillä, mutta merkillepantavasti harvoin niin jyrkkinä kuin ne todellisuudessa tapahtuivat. Pohjoispohjalaisten (Alavieska, Oulu) tarinoiden mukaan kaikki rosvottiin ja hävitettiin, ja Hailuodon kansanmurhaa muistettiin. Historiallisen kertomuksen kehityslinja, jossa
vihan ajan kuvaukset lievenivät ja joka jossain määrin heijastui jo Frosteruksen kirjoittamassa Erik Cajanuksen elämäkerrassa, näyttää olleen yleinen. Tämä olikin
luontevaa, mikäli tarinan kertaamisessa noudatettiin vanhaa perinnettä, kertomusten kuulijat olivat pikkulapsia eikä hirmuteoilla ollut välittömiä yhteyksiä sukupiirin vaiheisiin. Silloin, kun suvun tarinaan oli alun alkaen kuulunut oleellisena
osana hirmutyön näkeminen ja kuolemalta selviäminen, kertomukset julmuuksista
säilyivät pitempään. Oulun Kinnulan talon väki surmattiin paitsi erästä vaimoa,
joka kiipesi talon läheiseen mäntyyn.164
Erityisen kiinnostavaa on, miten järkyttävän jäljen kirkkojen häpäisemiset olivat kansaan ja papistoon jättäneet. Häpäisytarinoita kerrattiin niin paljon, että esimerkiksi Pohjassa eli vahvana perimätieto, joka viittasi muiden pitäjien oletettuun
kohtaloon. Pitäjän kirkko oli tosin rosvottu isonvihan aikana, mutta sitä ei kuitenkaan ollut muutettu talliksi, kuten monet muut kirkot, koska kirkon suojelus- eli
nimikkopyhimys Maaria-neitsyt oli sitä varjellut häpeälliseltä kohtalolta.165 Yleensä
kirkkoja koskevat tarinat (Rovaniemi, Pietarsaari, Pudasjärvi, Tyrnävä, Toholampi,
Keuruu) liittyivät kiinteästi kansalle tärkeään asiaan eli kirkonkelloihin. Niihin
kytkettiin todistuksia Jumalan johdatuksesta – venäläiset olivat hukkuneet kelloineen – tai sitten niissä kerrottiin kirkonkellojen makaavan edelleen veden tai suon
pohjassa tuntemattomassa paikassa.166
Kidutusta koskevissa tarinoissa esiin nousi muun muassa havainto siitä, että
jotkut venäläiset hallitsivat suomen kieltä. Miehelle, joka oli nostettu jaloista hirteen ja jonka alla paloi olkiroihu, sanottiin, että ”sano hopias!” Muhokselta kerätyn
tiedon mukaan vanhaa naista kidutettiin kattohirrestä roikkuvana ja niin, että häntä aiottiin polttaa.167 Toisaalta kidutuksia kuvatessaan sellaiset kidutusmuodot,
joista aikalaiset harvemmin todistivat, nousivat kansanomaisissa kertomuksissa
voimakkaasti esiin ja juuri niihin kytkettiin vaellustarinoita. Kansantarinoissa
usein esitettyjä kidutusmuotoja olivat silmien puhkominen (Uusikirkko, Koivisto),
korvien, kielien (Uusikirkko) ja rintojen silpominen (Kalanti, Nakkila, Merikarvia,
Lempäälä, Viljakkala, Kinnula, Karstula, Riistavesi, Vehmersalmi, Leppävirta, Karttula, Kirvu, Suomussalmi, Pudasjärvi, Kontokki, Rääkkylä). Sen sijaan seivästäminen eli pitkään niillä seuduilla, joissa seivästämisistä oli puhuttu jo 1780-luvulla
(Leppävirta). Mutta toisaalta tällaiset tarinat levisivät edellisten tavoin alueille,
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joissa niitä oli todennäköisesti vähemmän käytetty (Viitasaari). Kiinnostavaa on
myös, että arkiset pahoinpitelymuodot katosivat kertomuksista, ruoskimisista (Kivijärvi) ja juoksuttamisista hevosten välissä (Johannes) mainittiin ohimennen ja
satunnaisesti.168
Järjetön väkivalta yhdistettiin yleensä koirankuonolaisiin, ja tavalliset venäläiset
esitettiin viinalle ja korttipeleille persoiksi – siis ylipäätään paheellisiksi.169 Kalmukit eli koirankuonolaiset kuuluivat erottamattomasti isonvihan tarina-aineistoon
jo 1700-luvun lopulla.170 Heidät kuvattiin puoliksi ihmisiksi ja puoliksi koiriksi, he
puhuivat oudosti hampaiden välistä viheltäen tai eivät juuri puhuneet. He pystyivät jäljittämään ihmisiä hajuaistillaan, olivat tavattoman raakoja ja villejä, söivät
raakaa lihaa ja pesemättömiä sisälmyksiä. Heitä venäläiset käyttivät apunaan ja oppainaan etsiessään metsiin paenneita suomalaisia.171 Kaikkiaan kalmukkeihin yhdistettiin julmimmat ja raaimmat teot ja joukko vaellustarinoita. He olivat sekä luterilaisille että kreikkalaiskatolisille tarinankertojille kaikin puolin sopivin kohde,
sillä he olivat todellisia pakanoita. Niinpä 1800-luvun kansatieteelliset kuvaukset
ylläpitivät kuvaa kalmukkiheimon ainutkertaisuudesta korostaen, että heihin suomalaiset olivat historiassa tutustuneet. Reinhold von Becker aloitti oman selostuksensa 1822, että ”koska Suomessakin on sota-aikoina nähty kalmukkilaisia, ei ehken ole sopimatonta täydentää heidän kuvaansa.” Becker selitti, että nämä olivat
ulkomuodoltaan ja elämänlaadultaan aivan merkillinen ryhmä, tunnistettavissa
helposti ulkoisesta rumuudestaan, kapeista silmistään, leveästä silmien välistään ja
kasvoistaan, pienestä leuasta, harmaasta ohuesta parrasta, sysimustista ja karkeista
hiuksistaan, pienestä suurisieraimisesta nenästään, paksuista huulistaan, pitkistä
korvistaan, ruskeasta ihostaan ja lyhyenlännästä voimakkaasta vartalostaan. Paitsi
että kalmukit olivat voimakkaita, he olivat myös tarkkasilmäisiä.172
Ilomantsilaisessa kertomuksessa murhat ja kidutukset yhdistettiin kostamisen
tarpeeseen. Erästä poikaa oli kidutettu ja hänen vanhempansa oli surmattu. Vuosien perästä yksi pahoinpitelijöistä oli ilmestynyt seudulle kehuen tovereilleen, miten hän oli siellä antanut kyytiä ruotseille (so. Ruotsin kruunun alamaisille, vrt.
ryssä). Kidutettu poika oli kuullut puheen ja uhannut tappaa, mutta lipevästi
pahoinpitelijä oli onnistunut taivuttamaan kostonhimoisen miehen sovintoon vedoten siihen, että tuollaiset raakuudet olivat kuuluneet sotaan eikä niitä ollut syytä
muistella rauhan aikana.173
Erityisen voimakkaasti tarina-aineistoissa olivat esillä raiskaamiset (esimerkiksi
Kokemäki, Huittinen, Tammela, Renko, Saarijärvi, Viitasaari, Kuolemajärvi, Kannus, Anjala). Kertomuksissa selitettiin, että venäläiset olivat etsineet naisia raiskatakseen eli piloin pidelläkseen ja raiskatakseen joukolla. Tavallisesti tapahtumasta
tehtiin mahdollisimman kotoinen ja samalla vaarallinen. Kertomuksissa naiset oli-

168 Paikallistarinat: Pakeneminen, Vainolaiset kiduttavat ja murhaavat (Z38, 46, SKS). Vertaa
Juslenius, De miseriis Fennorum (Sarsila 2004, s. 117–118).
169 Gummerus 1913, s. 218.
170 Ganander, Mythologia Fennica, s. 34; Paikallistarinat: Vainolaisia liikkeellä, Koirankuonolaiset
(Z37, SKS).
171 Vainoajat ja sodat 38, SKS; Tarkiainen 1986, s. 308–309.
172 Becker 1822. Katso myös Kemiläinen 1985, s. 305, 309.
173 Gummerus 1913, s. 221.
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vat saunoneet alasti, ja saunoista venäläiset olivat saaneet heidät vangeiksi raiskaten. Monesti naiset olivat paenneet äkisti hiihtäen, koska olivat valmistautuneet venäläisten iskuihin. Mikä merkittävintä ja perin ymmärrettävää kansanomaisen sukupuolimoraalin näkökulmasta tällaiset tarinat päättyivät usein traagisesti. Pakenijat tekivät kernaammin itsemurhan kuin antautuivat raiskattaviksi heittäytyessään kalliolta kuolemaan tai virran vietäväksi (Jaakkima, Räisälä, Sortavala, Viipuri, Jääski, Vieremä, Hankasalmi, Kinnula, Virrat). Itsemurhan pyhittäminen kuvatunlaisessa tapauksessa liittyi kiinteästi suomalaiseen varhaiseen kertomaperinteeseen; itsemurhan tekijä saattoi tällaisissa olosuhteissa olla sankari välttäessään
pilaantumisen tai mahdollisesti tuhotessaan pilattuna itsessään elävän pahan jäljet.174 Mikäli nainen oli pilattu, raiskattu tai pakotettu jalkavaimoksi, hänet tunnettiin myöhemmin kasakkojen tähteenä (Lempäälä).175 Viimeinen oli selvä osoitus siitä, etteivät voimallisina 1720-luvulla vaikuttaneet nimittelyjen ja huorittelujen muodot kadonneet sukupuolimoraaliltaan ahtaassa talonpoikaisyhteiskunnassa. Suomalainen vihakulttuuri eli vahvana sukupuolisella alueella.
Venäläistä orjuutta koskevat tarinat kulkivat suvussa: kerrottiin muun muassa
siitä, miten suvussa esiäiti oli pelastunut Siperian vankeudesta (Uusikirkko). Vangeiksi ottamisiin liittyi niin paljon perhepiirissä säilynyttä tuskaa, odotuksia tulevaisuuden suhteen ja hämmennystä, että tarinoissa korostuivat – toisin kuin edellisissä – myyttimäiset uskomukset. Tarinoiden mukaan naisia ja lapsia oli ryöstetty
paitsi vaimoiksi ja myytäväksi tataarien orjiksi myös syötäviksi (Alavus, Kuortane,
Sääminki, Kymi, Koivisto, Nurmes, Uusikirkko, Kivennapa, Kurkijoki, Räisälä).
Ortodoksinen pakkokaste ja kääntyneiden muuttokiellot muuntuivat kansanomaiseen käsitysmaailmaan sopiviksi. Konkreettisen kiellon sijasta ortodoksien tunnusmerkkinä ollut risti oli taikaesine. Historiallisissa kertomuksissa Venäjällä kaulaan
oli ripustettu risti, jottei ristin kantaja päässyt palaamaan kotimaahansa (Lempäälä). Toisaalta säilyneet tiedot olivat varsin asiallisia ja todenmukaisia. Usein historiallisissa kertomuksissa ihmisiä oli marssitettu sotamiesten johdolla Siperiaan,
kytkettyinä toisiinsa tai köytettyinä kahden sotilaan väliin ja raahattu hevosten perässä välistä ruoskien. Sosiaaliseen muistiin oli jäänyt tieto siitäkin, että rauhan tullessa oli astunut voimaan kielto, että vastedes ei enää saanut ottaa lisää orjia
(Masku, Kivijärvi, Kinnula, Uusikirkko).176
Paluu Venäjän orjuudesta toistui monissa isonvihan kertomuksissa (esimerkiksi
Pälkäne, Lapua). Kiinnostava on kertomus kahdesta isokyröläisestä tytöstä, jotka
palasivat vankeudesta parin vuoden kuluttua (Lapua).177 Tarina on siksi kiinnostava, että eteläpohjalaisessa ympäristössä tämä tarina on saattanut syntyä varsin varhain, mutta lienee liittynyt alun perin niihin isonvihanaikaisiin piioiksi pakotettujen nuorten naisten kohtaloihin, jotka onnistuivat karkaamaan venäläisten upseeri-isäntiensä palveluksesta. Vetelin Pulkkilasta oli kaksitoistavuotias poika viety
Venäjälle. Poika palasi 18 vuoden kuluttua mieheksi varttuneena, kun koti-ikävä

174 Katso Nygård 1994, s. 132–133.
175 Paikallistarinat: Vainolaiset kiduttavat ja murhaavat, Naisen pako, Pako vainolaisen tieltä, Pako
vankeudesta (Z38–39, 44, 46, KA).
176 Paikallistarinat: Pako vainolaisen tieltä (Z46, SKS).
177 Paikallistarinat: Pako vankeudesta (Z44, SKS).
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oli voittanut. Häntä ei ensin kukaan tuntenut, koskapa hänellä oli tuuhea venäläismallinen parta, mutta myöhemmin hänet hyväksyttiin, sillä hän tiesi tarkasti erään
rahakätkön sijainnin ja sisällön. Purmon Kloovukseen palasi täysi-ikäinen poika
aikoen ottaa talon hallittavakseen. Talossa oli kuitenkin vieras isäntä, joten talo
jaettiin. Vastaavasti Utajärven Raappanasta venäläiset olivat vieneet nuorison pikkulapset mukaan lukien. Näistä kätkyessä ollut lapsi palasi partaniekkana. Kotiin
palattuaan isä käski ajaa parran pois ja heti tunnisti pojan omakseen. Tulija kulki
elämänsä hako perässään, etteivät venäläiset koirankuonolaiset häntä vainuaisi.178
Vastaavasti Kivijärvellä kerrottiin, että Puralan Leppälän talon poika oli joutunut
manttaalimieheksi isänsä käskystä. Mies oli palannut seitsemän vuoden kuluttua.
Kukaan ihmisistä ei tulijaa tuntenut, ei edes vaimonsa, mutta talon vanhalla koiralla oli hyvä muisti. Se meni tulijan luokse häntäänsä heiluttaen, jolloin emäntä
oli tiedustellut tulijan henkilöllisyyttä, koiralle kun tuntui olevan tuttu. Mies oli
sanonut, että hän taisi olla sama mies, joka oli lähtenyt seitsemän vuotta aikaisemmin. Leppälässä vallitsi suuri riemu, ja poika sai toisen taloista heti hallittavakseen.179
Kiinnostavan poikkeuksen kansantarinoissa muodosti 1865 opettaja Anders
Smedbergin Österbotten-lehteen kirjoittama kertomus Munsalan vaarista. Se kuvasi – toisin kuin vainovuosien tarinat yleensä – pakolaispojan elämää Ruotsissa samalla tavalla kuin Topeliuksen sukutarina Kristoffer Toppeliuksen vaiheita Venäjällä ja Ruotsissa ja oli kerronnalliselta rakenteeltaan vakuuttavaa rannikkoseutujen
ensimmäisen hyökkäyksen kokeneiden pakolaisten jälkeläisten sosiaalista muistia.
Tarinan päähenkilö oli Napuen murheellisen taistelun aikaan kaksitoistavuotias ja
oli nähnyt piilostaan omin silmin, miten hänen isänsä oli murhattu ja kotitalo tuikattu tuleen. Piilo oli sijainnut palavan talon sisällä, joten kertojan oli tultava esiin.
Kasakat olivat säästäneet hänet, koska hän oli raajarikko. Myöhemmin hän oli kulkenut metsissä saaden apua pakopirteissä eläneiltä ihmisiltä. Syksyllä ihmiset olivat
kuulleet kauhu-uutisen, että Ruotsin armeija oli vetäytynyt Ruotsin puolelle. Päähenkilö oli lähtenyt kasvatti-isänsä ja muiden pakolaisten kanssa kohti Ruotsia.
Rannikon asukkaat olivat opastaneet heidät ulkosaarille, missä heidän oli odotettava tuulen kääntymistä itäiseksi. Se olikin kääntynyt parahiksi ennen vainolaisen
tuloa, mutta oikealle – ja muualla Euroopassa tutulle180 – kansanomaiselle tarinalajilleen uskollisesti onnea seurasi poikkeuksetta onnettomuus. Ja sama juonellinen
kehittely jatkui läpi kertomuksen.
Päästyään Ruotsiin pakolaiset olivat kuulleet heti, että turvapaikka Uumajassa
oli hävitetty. Hävityksissä ja pakolaisten majoittamisissa pohjoisruotsalaiset olivat
köyhtyneet niin, että he eivät olleet voineet majoittaa uusia tulokkaita. Niinpä pakolaiset olivat vaeltaneet kohti etelää. Kasvatusisä oli menehtynyt matkan rasituksiin, mutta raajarikkoinen päähenkilö oli jatkanut matkaansa kerjäten ja päästen
lopulta Nordingrån pitäjään, missä asukkaiden tärkeinä tulonlähteinä olivat käsityöt. Siellä poika oli asunut erään sorvarin taloudessa oppien nopeasti taitavaksi
rukintekijäksi (kirjoittaja todisteli tässä, että suvussa oli edelleen 1800-luvulla tai-

178 Gummerus 1913, s. 241–242.
179 Jalkanen 1900, s. 250.
180 Esimerkiksi Grimmelshausen 1950.
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tavia käsityöläisiä). Keväällä 1715 poika oli jatkanut edelleen Härnösandiin, jossa
piispa oli ottanut hänet säälistä palvelukseensa. Elämä oli hymyillyt paitsi rannikkojen tuhoamisia 1719–1721.
Syyskuussa 1721 oli saatu tieto rauhan solmimisesta, ja poika oli palannut Uumajan kautta kotimaahansa, missä häntä ja muita pakolaisia oli odottanut arvaamaton näky. Venäjän vallan aikana sisämaan suomalaiset olivat asettuneet pakolaisten taloihin eivätkä olleet halukkaita poistumaan. Näitä oli ollut vaikeampi
häätää, koska talojen asiakirjat olivat hävinneet, ja niinpä moni omistaja oli jäänyt
ilman taloaan ja moniaalle oli syntynyt sekaväestöä. Muutamin paikoin talot oli
otettu väkisin. Tämän vakuudeksi kirjoittaja nimesi erään henkilönkin. Kantlaxin
murhamies Skytt oli ajanut uhkaillen talostaan sävyisäksi, hiljaiseksi ja hyväntahtoiseksi tunnetun suomalaistalonpojan. Tarina huipentui siihen, miten Munsalan
kirkossa, jossa ei ollut saarnattu sitten vuoden 1714, Jesenhausen joulupäivänä
1721 oli pitänyt jumalanpalveluksen julistaen, että ”murheen aika oli syntien seurausta ja rauhan ruhtinas oli tehnyt munsalalaisista onnesta osallisia”.181 Suvun tarinassa Jumalalla oli pysyvä rooli: Kuten 1720-luvulla myös 1860-luvulla katastrofeja selitettiin ansaituiksi syntien seurauksiksi.

Myyttinen Kaunis Kaija
Kainuussa, Kuusamossa ja Pohjois-Karjalassa eli vahvana kansantarina Askanmäen
Kauniista Kaijasta. Vainolaistarinasta on useita kymmeniä versioita, joilla kaikilla
on kuitenkin yhteisiä piirteitä.182 Pääpiirteissään kertomuksessa käsiteltiin tapahtumasarjaa, joka alkoi venäläisten hyökkäyksestä heinäntekoaikaan Puolangan
Askanmäkeen, missä asusti nuori ja kaunis Kaija-niminen emäntä. Hyökkääjät pakottivat Kaijan tekemään ratkaisun: hänen oli lähdettävä heidän mukaansa ja jätettävä pienokaisensa kätkyeen tai muuten hänet surmattaisiin. Kaija valitsi edellisen
vaihtoehdon, ja niinpä venäläiset veivät hänet ryöstösaaliina Venäjälle. Yksi ryöstäjistä piti häntä viiden (muutamissa tarinatoisinnoissa seitsemän) vuoden ajan vaimonaan – oikeastaan vankinaan, sillä tarkasti vartioidun Kaijan täytyi elää venäläisten tavoin ja hän sai aviomiehelleen myös lapsia. Koko vankeusajan hän ikävöi
Askanmäen kotiinsa. Paluu onnistui lopulta venäläisen aviomiehen vanhempien
vaimojen avustuksella, koska nämä säälivät Kaijaa ja neuvoivat pakenemistavan.
Kaijan – jopa raskaana ollessaan – täytyi kulkea pitkä matka Puolangalle itseään
koirankuonolaisilta piilotellen ja auringonlaskun suuntaan kulkien. Raskaus oli
paon onnistumisen edellytys; venäläiset eivät uskoneet hänen tuossa tilassa kykenevän karkumatkalle. Viimein Kaija saapui kotiseudulleen lapsensa (toisinaan
useamman) kanssa vienalaisen puhetyylin omaksuneena. Muutamissa vainolaistarinoissa kerrotaan myös, miten nainen eli yksin poikansa kanssa muiden naisten
pilkkaamana ja miten pojasta kasvoi äidin menneisyydessä kokemien vääryyksien
kostaja.
181 Gummerus 1913, s. 243–249.
182 Paikallistarinat: Pako vankeudesta, Kauniin Kaijan pakomatka (Z44, SKS). Katso myös Gummerus
1913, s. 239.
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Kauniin Kaijan vainolaistarinaan liittyi lukuisiin Pohjanmaalta, pohjoisesta
Keski-Suomesta ja Etelä-Karjalasta kerättyihin vastaavanlaisiin kertomuksiin venäläisten vainoaikoina ryöstämistä ja Venäjälle viemistä naisista. Tarkasteltaessa Kaijan vainolaistarinaa nämäkin on otettava huomioon. Niissä, etenkin Kymen seudulta kerätyissä, ryöstetty nainen oli yleensä nuori, vastikään avioitunut tai vielä
naimaton, hän oli yrittänyt piiloutua miehittäjiltä ja oli sitten muutaman vuoden
vankeusajan jälkeen karannut takaisin synnyinseudulle. Useissa kertomuksissa päähenkilö pakeni venäläisiä, katosi jäljettömiin tai teki mieluummin itsemurhan kuin
antautui vangiksi. Pohjalaisen ja eteläsuomalaisen vainolaistarinan päähenkilöä
kutsuttiin muutaman kerran Kaijaksi tai Kaisaksi (Kaarinaksi), mutta sitä useammin hänet mainittiin Annaksi, Aunikiksi (Annikaksi), Elliksi, Inkaksi (Inkeriksi),
Reetaksi (Marketaksi) tai Vapuksi. Nimet eivät tosin olleet 1700-luvulla harvinaisia, mutta jokaiselle löytyy todellinen isonvihanaikainen ja kansantarinan sisällön
kanssa sopusoinnussa oleva vastine – samalla tavoin kuin puolankalaiselle Kaijalle.
Näistä varsinaisen kertomuksen sisällön kannalta tärkeimpiä ovat satojen isonvihanaikaisten naiskohtaloiden joukossa kuitenkin Anna, Annika, Reetta ja Vappu.183
Luovana perimätietona Kauniin Kaijan vainolaistarinaan on yhdistelty toisiinsa
kuulumattomia asioita, vieraita ja tositapahtuman vastaisia kronologisia aineksia.
Tarinan yleisen luonteen vuoksi ne on voitu yhdistää kertomuksen osaksi. Tarinakokonaisuudessa lieneekin joitain osuuksia rappasodan (1570–1595) ja karkuvuoden (1611) ajoilta, mutta tarinan ydinaines on silti suuren Pohjan sodan, sarkasodan ja isonvihan ajoilta. Viimeksi mainittuun moni tarinankertojista kuvauksen
myös ajoitti. Tällaista varsinaisesti alkuperäisiin tiettyyn ajankohtaan sattuviin tositapahtumiin kuulumatonta ainesta edustaa lähinnä joidenkin kertomusten kuvaus Kaijan pojasta, josta varttui äitinsä kohtalon kostaja. Toisaalta se liittyy laajaan,
kansainväliseen kertomusperinteeseen kullervomaisesta kostajahahmosta, ja toisaalta
sille löytyy todellisia vastineita sukuvallan hallitsemasta karjalaisesta yhteiskunnasta.184
Kauniin Kaijan vaellustarinassa nimenantajia oli kaksi. Puolangan Askanmäen
Kaija-niminen emäntä ja puolankalainen Kaija Antintytär Kerätär. Edellinen 1600ja 1700-luvun taitteessa Askanmäessä emäntänä ollut Kaisa eli Kaija ei oikeastaan
ollut kansantarinan varsinainen päähenkilö. Häneen yhdistettiin kaikki muut tarina-ainekset, koskapa hän ei ollut ulkonäöltään kaunis. Askanmäen Kaija oli palanut tulipalossa ja todennäköisesti polttanut kasvonsa hirvitystä herättäväksi. Kansanomaisena tapana oli puhua vaikeista asioista päinvastaisina, jolloin oikein ruma
oli puheessa kaunis.185 Muita yhtymäkohtia Askanmäen Kaija-nimisen emännän elämänkululla ei vainolaistarinaan ole paitsi siltä osin, että venäläiset polttivat talon ja
kiduttaen surmasivat sen asukkaat. Joissain vainolaistarinoissa nimenomaan kerrottiin vihollispäällikön säästäneen ainoastaan kauniin naisen ja ryssien polttaneen rakennukset ja surmanneen enimmät. Sen sijaan kansantarinan ensisijaiseksi päähenkilöksi ja nimenantajaksi, oikeaksi Kauniiksi Kaijaksi nostettiin huonomaineiseksi ja
siveettömäksi tunnettu naikkonen Kaija Kerätär, joka vaikutti myös isonvihan aikoi-

183 Esimerkiksi Gummerus 1913, s. 214–215.
184 Esimerkiksi Räisänen 1974; Vinha-Mustonen 1985.
185 Vertaa esimerkiksi Bahtin 2002.
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hin Askanmäen kulmilla ja joka eli osan noista vaikeista vuosista pakosalla Venäjän
Karjalassa. Sinne hän oli paennut oikeutta syyllistyttyään aviorikokseen syksyllä
1711 Puolangan suolijärveläisen ja naimisissa olleen Juho Moilasen kanssa.186
Oikeudenkäynnin alkaessa vuonna 1712 havaittiin, että sukupuolilainsäädännön rikkojat olivat paenneet Venäjälle, Juho jopa arestista karaten. Juho palasi kuitenkin tuomiotaan kärsimään kuultuaan Venäjän puolella, ettei paolla ollut vaikutusta rangaistukseen. Oikeudessa hän kertoi pakenemisen syyksi sen, että hän ja
Kaija pelkäsivät läheisen sukulaisuuden vaikuttavan lopulliseen tuomioon. Oikeuden tiedusteluun Kaijan olinpaikasta Juho vastasi, että tämä asui erään rajaryssän
luona Vuonnisessa. Muut Kaijasta tienneet, Suomen puolella kaupparyssien laukunkantajiksi tunnetut Olli Keränen Suomussalmelta ja Lauri Väisänen Puolangankylästä puolestaan kertoivat, että Kaija oli vielä elossa ja että hän oli synnyttänyt lapsen. Kukaan käräjillä istuneista ei tiennyt, oliko Kaija kastettu ortodoksiksi.187 Kaijakin saatiin aikanaan oikeuteen, ja hänet tuomittiin huoruudesta kesällä
1713 raipparangaistukseen ja kolmeen häpeärangaistukseen. Kohta rangaistuksensa kärsittyään ja isonvihan pahimman hävityksen aikana lokakuussa 1715 Kaija
syyllistyi uudestaan sukupuolilainsäädännön vastaiseen rikokseen naimissa olleen
irtolaismiehen Tuomas Keinäsen kanssa. Jälleen rikolliset olivat paenneet oikeutta
Venäjälle, eikä Paltamon ylimääräisillä käräjillä heinäkuussa 1717 voitu muuta
kuin todeta vastaajien poissaolo ja se, että venäläiset olivat murhanneet Keinäsen
vaimon.188 Karkulaiset tulivat 1720 vapaaehtoisesti oikeuteen tunnustamaan rikoksensa, kertomaan, että aviorikoksen seurauksena syntynyt poika eli vain puolivuotiaaksi, kuulemaan tuomionsa ja kärsimään rangaistuksensa. Kaija tuomittiin
80 hopeataalarin sakkoon, minkä hän kärsi ruumiillisesti, ja kuuteen julkiseen
häpeärangaistukseen. Näin paltamolaiset olivat joutuneet katselemaan syntistä pahantekijää ja Jumalan vihaa paikallisen väestön päälle järjestänyttä Kaijaa yhteensä
kuutena sunnuntaina Paltamon kirkon häpeäpallilla.189
Askamäen rujon Kaijan ja Kaija Kerättären elämänkulut sopivat hyvin vainolaistarinaan osiin, kuten oleskeluun Venäjällä vuosikausien ajan, tavallaan myös venäläisten hyökkäyksiin, joita tapahtui tuon tuosta ja mahdollisesti myös heinäntekoaikaan, venäläisten tapojen (ortodoksiuskoisuus) ja vienalaisen puhetyylin
omaksumiseen. Lisäksi muutamissa tarinoissa mainittu lapsenmurha soveltuu Kaijan elämänkulkuun; hänen avioton lapsensa oli kuollut ja oli pitänyt ajan oikeustavan mukaisesti todistaa, että lapsi oli kuollut luonnollisesti.
Muille kertomukseen oleellisesti kuuluville puolille – ryöstetyn naisen erityisen
kaunis ulkonäkö, naisenryöstö, Venäjällä olon kamaluus ja koti-ikävä sekä pakeneminen raskaana ollessa takaisin kotosijoilleen venäläisiä vältellen – on löydettävissä
helposti lukuisia vastineita isonvihan ajalta muualta Suomesta. Useimmat todelliset tapahtumat sijoittuivat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle Kainuun välittömään
läheisyyteen, minne kainuulaisilla oli tiiviit yhteydet. Koska ihmiset liikkuivat
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Moilanen 1994, s. 72, 203, 510–518. Katso myös Vaarnanen–Sarkkinen 1993.
Talvikäräjät Paltamo 1.2.1712, kesä- ja syyskäräjät Paltamo 8.8.1712 (rr49: 255–256, 827–830, KA).
Ylimääräiset käräjät Paltamo 16.–18.7.1717 (rr50: 16–17, KA).
Kesä- ja syyskäräjät Paltamo 29.8.1720 (rr52: 415–417, KA). Tapaukseen palattiin vielä vuoden
1725 syyskäräjillä (rr57, KA).
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1710- ja 1720-luvuilla paljon, on peräti todennäköistä, että tarina on saanut perusmuotonsa pian isonvihan päätyttyä.
Erityisen kauniiksi tunnetun nuoren imeväisikäisen lapsen naisen ryöstämisestä Venäjälle ja muutamissa tarinoissa naisen katoamisesta jäljettömiin todistivat
muun muassa alavieskalaiset, pohjoispohjalaiset käräjillä kävijät ja koko esivalta
1720-luvulla. Alavieskassa Matti Matinpoika Aniaksen laadituttamassa ja vuoden
1723 aikana monilla pohjalaiskäräjillä ja mahdollisesti kirkoissa luetussa kuulutuksessa kuvattiin, miten vihollinen oli 1714 vienyt väkivalloin vaimon Marketta Pekantyttären eli Reetta Pietintyttären eikä naisesta ollut sen koommin kuultu mitään. Tuolloin Reetta Anias oli vasta 22-vuotias pienen lapsen äiti. Yksiltäkään käräjiltä Matti ei saanut tyhjentävää vastausta, joitain tiedonmurusia sentään. Pisimpään asiaa käsiteltiin Kalajoen talvikäräjillä, missä käräjäväelle kerrottiin, että kasakat olivat ryövänneet Reetan joulukuisena yönä 1714 sängystä miehensä vierestä ja
temmanneet tämän hevosen selkään. Tämän he olivat tehneet, koska nainen oli ulkonäöltään poikkeuksellisen kaunis. Sen jälkeen aviomies oli saanut kuulla vain,
että Reetta oli kuljetettu Vaasaan, mihin muitakin Venäjälle vietäviä oli koottu.
Haapajärven kappalainen Johannes Enqvist tiesi, että Reetta Anias oli viety Vaasasta heti kohti Olavinlinnaa. Sievin kappalainen puolestaan kertoi, että niihin aikoihin, kun Reetta oli ryöstetty, venäläiset kalmukit (koirankuonolaiset) olivat samalla tavalla vieneet väkivalloin erään naisen Sievin Lakson taloon. Aamulla venäläisten talosta lähdettyä (naisesta) ei ollut jäänyt jäljelle muuta kuin pääkallo, jota
pidettiin edelleen tallessa muistuttamassa vihan ajan raa’asta ryssästä. Kukaan käräjäväestä ei kuitenkaan tiennyt, oliko kyseinen pääkallo Reetan vai kenties jonkun
muun naisen. Reetta oli joka tapauksessa – kuten joissain kertomuksissa mainitaan
– kadonnut muunlaisia jälkiä jättämättä.190
Ryöstettyjen naisten vaivalloiset pakomatkatkaan eivät olleet 1720-luvun ihmisille vieraita. Esimerkiksi Anna Pelkonen oli jäänyt vihollisten vangiksi talvella
1715 kasakkajoukon hyökättyä Temmekseen. Pahoinpideltyä Annaa ei tapettu –
luultavasti kuten vainolaistarinoissa mainitaan – sissijoukon (vrt. koirankuonolaiset) johtajan vaateesta. Tämä piti hänet saaliinaan raiskaten ja vieden Aunukseen.
Anna Pelkonen onnistui karkaamaan kasakoiden kynsistä alkusyksystä, ja karattuaan hänen täytyi kulkea metsissä vihollisten silmien näkemättömissä ja raskaaksi
tulleena. Pakoon Anna pääsi nähtävästi juuri raskautensa ansiosta, venäläissotilaat
kun eivät uskoneet tämän lähtevän karkumatkalle. Myös lapsenmurha soveltuu
Annan elämänkulkuun, sillä tässäkin tapauksessa lapsen luonnollinen kuolema piti
todistajien avulla vahvistaa.191 Anna Pelkosen elämänkulku sopii myös muilta osil-

190 Talvikäräjät Kalajoki 21.1.1723 (rr54: 551–553, KA); Luettelo ja lista vangeista ja lapsista, jotka
venäläinen vei pois vainoaikana Kalajoelta, Petrus Calamnius 16.12.1721 (Maaherrojen kirjeet
kuninkaalliselle majesteetille, Pohjanmaa 9, RA); Virrankoski 1956, s. 398.
191 Talvikäräjät Liminka 5.2.1722 (rr54: 115–120, KA). Annan kanssa samoilla vuoden 1722 Limingan
talvikäräjillä esiintyi syytettynä myös Vappu Säisä, jonka kertomuksessa kuvastui halu tulla
mieluummin surmatuksi kuin joutuminen vihollisen häpäisemäksi – siis muutamien vainolaistarinoiden viittaus itsemurhaan. Venäläisen pidättämä, pahoinpitelemä ja puuhun sitoma Vappu
aneli sotilaalta, että tämä tappaisi hänet. Mies toteutti Vapun toiveen. Hän jätti naisen virumaan
kaulasta puuhun sidottuna, mutta muutaman päivän kuluttua Vappu pääsi irti köydestä ja eli tuon
jälkeen kivulloisena ja ruhjotun näköisenä.
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taan muutaman vainolaistarinan sisältöön: niissä kerrotaan, että venäläiset säästivät naisen surmattuaan kyläläiset ja venäläiset ainoastaan häpäisivät hänet ja veivät
saaliinaan rajan taakse, mistä hän palasi kotiin turvattomana ja häväistynä. Palattuaan nainen synnytti pojan ja eli yksinäistä elämää tämän kanssa. Tällaisia naisia
pitäjän vanhat naiset pilkkasivat kasakkojen tähteiksi. Juuri näin kävi Anna Pelkoselle. Hän palasi kotiseudulleen turvattomana, synnytti pojan ja eli siellä häväistynä ja pilkattuna 1720-luvun lopulla, jolloin hänet mainittiin oikeudessa rikollisilla
keinoilla itseään elättäväksi ja pitkään ehtoollisyhteyttä vailla olleeksi naikkoseksi.192
Venäjällä olemisen tuskaisuuteen ja koko ajan poltelleeseen koti-ikävään soveltuu hyvin esimerkiksi Vappu Lyytisen kohtalo. Lyytinen oli lähtenyt Venäjälle Oulun ja Pudasjärven seudulla riehuneen armottoman vihollisen ja ravintopulan takia. Venäjällä Vappu Lyytinen kääntyi ortodoksiksi, kihlautui pistojärveläisen
Kollina Kallioisen kanssa, laittoi tälle neljä lasta ja sai kärsiä huonosta kohtelusta.
Hän kaipasi kotiseudulleen koko seitsemänvuotiseksi venyneen Venäjällä olonsa
ajan ja onnistui lopulta palaamaan toisen elossa olleen lapsensa kanssa,193 josta olisi kenties voinut varttua vainolaistarinoissa esiintyvä kostaja ja yhteisölleen kaunainen mies. Toisesta lapsesta luopuminen viittaa myös joihinkin vainolaistarinoihin, joissa kuvataan juuri Kaijan kokemaa lapsensa hylkäämisen kipeyttä. Muutoin
Lyytisen kertomuksesta erottuivat selkeästi vainolaistarinoiden maininnat Venäjällä olosta seitsemän vuoden ajan, venäläisten tapojen omaksumisesta, pakkoavioliitosta, lasten saamisesta, kaipuusta kotisijoille ja paosta yhden lapsen kanssa.
Viittaus aviomiehen vanhempiin vaimoihin sopii tähän yhteyteen, sillä vienankarjalaiset asuivat usein suurperheinä samoissa talouksissa. Vanhat vaimot olisivat
näin Kollina Kallioisen kälyjä, eivät Kollinan vaimoja.
Kauniin Kaijan tarina sai ilmeisesti lisiä myös kauempaa Suomesta. Aikalaisten
mieliä kuohutti elimäkeläisen Kaisan – mahdollisesti juuri eteläsuomalainen kaunis Kaija – kohtalo. Hänen vuoden 1722 käräjillä kertomassaan ja lautakunnan
vahvistamassa tarinassa on yhtymäkohtia sekä Kauniin Kaijan tarinaan että eteläsuomalaiseen vainolaistarinaan. Kaarina eli Kaija Heikintytär vietiin pitäjänsä
edustajana väkisin venäläisten palvelukseen Viipuriin, missä hänet pakotettiin ottamaan kreikkalaiskatolinen kaste ja avioitumaan venäläisen sotilaan kanssa. Kolme
päivää häiden jälkeen Kaarina pääsi pakenemaan kotiseudulleen väittäen lähtevänsä hakemaan sieltä henkilökohtaisia tavaroitaan. Talven ajan hän piilotteli metsässä
venäläistä partiota, joka oli lähetetty häntä etsimään.194
Toinen eteläkarjalainen venäläisen väkivallan uhri ja kohtalostaan Savossa ja
Pohjanmaalla jo 1714 kertonut nainen sopii vainolaistarinoissa esiintyvään Aunikki-, Aune- tai Annikki-nimeen (myös Kainuussa esiintyy Kaijan vastineena Akanvaaran Annikki), sillä juuri Viipurin läänistä kerätyissä kertomuksissa nämä nimet
esiintyvät useammin kuin Kaijan nimi. Vaikka tähän vainolaistarinaan lienee yhdistetty varhaisempaa ainesta Annikaisen virrestä, on siinä isonvihanaikaisia
osuuksia. Joutsenolaisen papin tytär Annika Svahn oli joutunut muutaman muun

192 Esimerkiksi talvikäräjät Liminka 20.–25.2.1728 (rr58: 504–505, KA).
193 Esimerkiksi talvikäräjät Oulu ja Hailuoto 27.2.–6.3.1725 (rr57: 1029–1035, KA).
194 Kesäkäräjät Elimäki 26.–27.6.1722 (ii30: 108–109, KA).
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naisen kanssa jo vihollisuuksien varhaisvaiheessa venäläisten saaliiksi. Häntä – kuten kohtalontovereita – kohdeltiin kaikin puolin raa’asti, hänelle annettiin pakkokasteessa nimi Uljana ja hänet sijoitettiin venäläisen sotaväen rakuunaksi. Annika
haavoittui ja onnistui kesken sodan pakenemaan joukko-osastostaan.195
Kaarina Heikintyttären ja Annika Svahnin kohtaloissa merkityksellisiä yhtymäkohtia Kauniin Kaijan ja toisaalta Aunikin vainolaistarinoihin ovat nimien ohella
tapojen venäläistäminen, naisten joutuminen sotasaaliiksi, nuoruus ja aviottomuus, pakeneminen sekä Kaisan tapauksessa korostetusti pakkoavioliitto, pakkovalinta kuoleman ja venäläistämisen välillä ja sissipartiolta eli koirankuonolaisilta
pakoilu.
Kauniin Kaijan vainolaistarinaan – ja sen vastineisiin muualla Suomessa –
ulkoistettiin ja heijastettiin isonvihanaikaiset kärsimykset, voimattomuuden- ja
syyllisyydentunteet sekä koko miehitysajan pahaolo, trauma, ryssäviha ja ryssänpelko. Ihmisten oli luultavasti erittäin vaikea hyväksyä yhteisönsä jäseneksi Kaija
Kerättären tapaista ihmistä, joka nähtävästi asettui 1720-luvulla joksikin aikaa
Puolangalle. Tämä mahdollistui ainoastaan hänen tarinansa muuntamisella ja
kääntämisellä päinvastaiseksi. Sen takia Kauniin Kaijan vainolaistarina koostuu todellisuuspohjaisista ja yhteen kuulumattomista elementeistä. Lähtökohtana on todellisten tapahtumien muuntuminen tabumaisiksi asioiksi. Kaija oli ennen vihollisuuksia ja niiden aikana syyllistynyt vakaviin synteihin – sellaisiin rikoksiin, joiden yleensä tiedettiin vihastuttavan rankaisevan Jumalan. Kirkko korosti kansan
hyväksyessä, että Jumala kostaa jopa yksittäisen ihmisen synnit langettamalla tuomionsa muidenkin päälle nälänhätänä, hävityksenä ja sotana. Kaija Kerättären ja
kaltaistensa rikollisten aiheuttamasta kollektiivisesta syyllisyydestä kärsineet kainuulaiset eivät tohtineet puhua Kaijasta ja muista todenmukaisissa yhteyksissä.
Kainuulaiset olivat ajan käsityksen mukaan osasyyllisiä Jumalan vihaan, koska he
eivät olleet estäneet rikoksia ja koska he olivat kaiken lisäksi päästäneet rikolliset
pakenemaan oikeudenmukaiselta rangaistukselta. Näin omaatuntoaan tutkiskelleet
ja Jumalan vihaa ihmetelleet kainuulaiset yhdistivät Kauniin-Kaijan kertomukseen
kauheita kokeneiden, etenkin lähellä sijainneiden pohjois- ja keskipohjalaisten
naisten tarinoita, joissa Jumalan vitsa oli ruoskinut nimenomaan syyttömiä. Eri
kertomuksia yhdistellen tarinasta tuli helpommin muisteltava ja jälkipolville kerrottava vainolaistarina.

Poliittisesti käyttökelpoiset
kansantarinat isostavihasta
Yhdeksännentoista ja kahdennenkymmenennen vuosisadan alun historiantutkimukselle oli luonteenomaista se, että isonvihan ajasta kirjoitettiin kahdella nimellä.
Milloin yleisöksi oletettiin suomalainen lukijakunta, käytettiin sekä isonvihan- että
stora ofreden -käsiteittä, mutta toisaalta puhuttaessa laajemmin Ruotsin valtakunnan historiasta turvauduttiin Yrjö Koskisen tavoin historialliseen käsitteeseen

195 Annika Svanin kertomus, Raahe 16.6.1714 (Koskinen 1865, s. 364–365).
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det Stora nordiska kriget (suuri Pohjan sota) ja Suomen kohtaloon siinä ohessa.196
Koskisen nimikäytäntö heijasteli korostuneesti Suomen ja Ruotsin historian erottamista Porthanin hengessä: Suomen ja Ruotsin menneisyys oli ollut samanaikaisesti sekä yhteinen että erillinen. 1800-luvun tutkielmissa tuotettiin myös muita
sopivia ja isonvihan aikaa luonnehtivia nimityksiä. Niinpä Sven Gabriel Elmgrenin
julkaisemassa Paraisten pitäjän kuvauksessa kirjoittaja kiinnitti huomiota vuosien
1713 ja 1722 väliseen merkittävään ajanjaksoon, jota seurakunnallisissa asiakirjoissa kutsuttiin sekä ”venäläisen esivallan ajaksi” että ”Babylonian vankeudeksi”. Paitsi
että 1800-luvun historiankirjoituksessa korostettiin Suomen ja Ruotsin historian
erillisyyttä, niissä alettiin kiinnittää enenevästi huomiota myös vainovuosien epäkohtiin, erityisesti esivallan ja rahvaan välisten kokemusten erilaisuuteen. Useimmissa tutkielmissa arvosteltiin jyrkin sanoin esivallan käyttäytymistä sodan aikana.
Esimerkiksi äsken mainittu Elmgren huomautti, että pappien pakeneminen vihollisen edeltä Ruotsiin kuvasti näiden miesten heikkoa isänmaanrakkautta. 197
Toiselta puolen paikalliskuvauksissa alettiin esittää perimätietoon perustuvia
huomioita isonvihan vuosista. Kansanomainen suullinen historia hyväksyttiin
muiden lähteiden puutteessa isonvihan ajan kuvaukseksi, joka tosin oli syytä erottaa tieteellisestä historiankirjoituksesta nimeämällä osuus ’Isonvihan jälkimuistoksi’.198 Näin Johan Adolf Lindström Kokemäen historiaa käsittelevässä tutkielmassaan kertoi erikoislaatuisesta tapauksesta Pälkäneen taistelun jälkeisinä aikoina.
Ensin Lindström muistutti siitä, että ihmiset olivat paenneet tuolloin metsiin, ja
jatkoi sitten Korvattin talon isännästä, joka oli perimätiedon mukaan paennut
muiden tavoin metsään ja sitten ruuan alkaessa ehtyä palasi jouluaattoyönä täydentämään muonavarastoja ilmeisen surullisin seurauksin.199 Pitäjänkertomusten
perinteisiin nojautuvassa, vuonna 1866 julkaistussa esityksessään Maalahdesta J. R.
Aspelin, joka paheksui toisaalla isonvihan kuluessa ja jälkeen haureudesta tuomittuja naisia, viittasi toisaalla isoonvihaan, että vielä kirjoittamisajankohdan miespolvessa asui kauhun muistelmia ajasta. Hän kertoi yhden esimerkkitarinan: 1860luvulla Maalahdella yhä tarinoitiin, että Gästgiveri-nimisen talon pihamaalla venäläiset olivat pahoinpidelleet ja piinanneet talon pientä lasta pitkään, mutta olivat
antaneet lapsen sentään loppujen lopuksi takaisin äidilleen.200
Oleellisiin tarina-aineksiin kuuluivat myös kertomukset ryssänvankeudesta palanneista. Niinpä B. Fr. Nordlund kertoi Närpiön pitäjänkertomuksessaan vanhasta
tarinasta, jonka mukaan muuan isonvihan aikana venäläisten ryöstämä lapsi oli
palannut täysikasvuisena miehenä takaisin kotiseuduilleen. Toisaalla hän mainitsi
siitä, että isoviha oli ajanjakso, jota vielä tämänaikaisetkin sukupolvet muistelivat
kauhulla.201 Vähänkyrön pappi puolestaan kertoi 1800-luvun alussa erinomaisesta
venäläisten hyökkäyksestä ja Isonkyrön tappelusta helmikuun 19. päivänä kaikkine

196 ’Lähteitä ison vihan historiaan – Handlingar till upplysande af Finlands öden under det Stora
nordiska kriget’. Koskinen 1865; Koskinen 1851, s. 91.
197 Elmgren 1847, s. 210.
198 Esimerkiksi Jalkanen 1900, s. 250.
199 Lindström 1860, s. 304.
200 Aspelin 1866, s. 228–230.
201 Nordlund 1866, s. 120.
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onnettomine seuraamuksineen. Pitäjälle menetys oli sitä tuntuvampi, kun miltei
koko miesväestö syntymäseudun puolustamisen halusta innostuneina lyötiin kuoliaiksi tai vangittiin. Pitäjä oli keskuspaikkana kulkeville ja lepääville vihollisille,
koska siellä oli maanteiden solmukohta. 112 miestä osin taistelussa ja osin jälkeenpäin vangittiin ja vietiin Venäjälle, julmia murhatöitä harjoitettiin ja isompi joukko
pakeni onnettomuutta ja hävitystä, jottei koko pitäjässä tappelun jälkeen ollut lukuun ottamatta ukkoja ja poikia muita kuin kolme miestä.202 Isoviha oli edelleen
1860-luvulla elävää, suullista kansanomaista historiaa, jolla oli paikallista merkitystä.
Kansanomainen perimätietona elänyt kuva piti hajanaisenakin sisällään suurimman osan isonvihan ajan historiallisista elementeistä. Koska se voitiin hyväksyä
julmuuksineen oikean historian rakennusaineeksi, siitä tuli valkoisen Suomen historiassa poliittisesti käyttökelpoinen.
Sen varaan oli verraten helppo rakentaa jopa vääristynyttä akateemista kuvaa
raa’asta ryssästä semminkin, kun 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun historiantutkimus vahvisti käsitystä.203 Aktivistien ja AKS:n ryssävihainen ja historiallisen
kokemustiedon varaan perustava käsitys poikkesi silti eräältä keskeiseltä osaltaan
kansanomaisesta käsityksestä. Aktivistit ja AKS pyhittivät venäläisvihamielisyyden:
aitosuomalaisen jalona ja pyhänä velvollisuutena oli vihata venäläisiä ja rakastaa
omaa heimoa sen sorretun historian valossa. Käsitys oli myös helppo yhdistää vastenmieliseen sosialismiin ja bolshevismiin, jotka puolestaan olivat valkoisen ja
kansallisen vastakohtia.204 Niinpä 1920- ja 1930-luvun valkoinen vuoden 1918 tapahtumia erittelevä kertomaperinne pullisteli vaellustarinoista, joita talonpoikaisessa yhteisössä oli kuunneltu sukupolvesta toiseen.

202 Alanen AJ 1948, s. 123–124.
203 Esimerkiksi Lindeqvist 1886; Forsman JR 1899; Gummerus 1913; Lindeqvist 1919. Vertaa Glover
2003, s. 189–198.
204 Esimerkiksi Klinge 1972; Nygård 1978; Nygård 1985; Ahti 1987; Tarkiainen 1994; Karemaa 1998;
Wunsch 2003; Peltonen U 2003; Wunsch 2004.
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A. Arkistolähteet
Kansallisarkisto (KA)
Isovihakokoelma (mf JyMA)
Douglasin kirjekirja eli Turun kenraalikuvernöörin kirjekirja 1717–1721
Turun kenraalikuvernöörikunnan manttaali-, kylvö- ja karjaluettelot 1719
Turun kenraalikuvernöörikunnan pääkirjat 1717–1721
Turun kenraalikuvernöörikunnan tositekirjat 1718–1721
Turun kenraalikuvernöörikunnan tullitilit 1717–1719
Kihlakunnanoikeuksien tuomiokirjat (mf KA, JyMA)
Ala-Satakunnan ja Vehmaan tuomiokunta 1718–1750 (mm)
Etelä-Pohjanmaan tuomiokunta 1712–1749 (ss)
Halikon ja Piikkiön tuomikunta 1722–1730 (cc)
Hollolan tuomiokunta 1722–1730 (ee)
Jääsken, Rannan ja Äyräpään tuomiokunta 1700–1707 (jj)
Karjalan tuomiokunta 1700–1730 (gg)
Lappeen ja Kymenkartanon tuomiokunta 1700–1730 (ii)
Maskun ja Mynämäen tuomiokunta 1718–1730 (kk)
Pohjois-Pohjanmaan tuomiokunta 1712–1749 (rr)
Porvoon tuomiokunta 1708–1730 (bb)
Suur-Savon tuomiokunta 1774 (Juva ja Kangasniemi)
Ylä-Satakunnan tuomiokunta 1722–1730 (nn)
Kihlakunnanoikeuksien ilmoitusasian ym. pöytäkirjat (mf JyMA)
Etelä-Pohjanmaan tuomiokunta 1720–1749 (ss)
Kämnerioikeuksien tuomiokirjat (mf JyMA)
Helsinki 1724–1725 (g)
Hämeenlinna 1722, 1730 (t)
Turku 1722–1725 (z)
Vaasa 1722, 1730 (v)
Laamanninoikeuksien tuomiokirjat (mf JyMA)
Etelä-Suomi 1722–1740 (öö)
Läänintilit
Henkikirjat Karjalan puolesta 1700-luvun ensi vuosilta (mf JyMA)
Tositekirjoja Savosta 1720-luvulta (mf (JyMA)
Pohjanmaan läänintilejä 1720-luvulta (mf JyMA)
Uudenmaan ja Hämeen läänin talonkatselmuspöytäkirjat 1722–1725
Puhtaaksikirjoitetut historiakirjat 1700-luvulta eli kastettujen, haudattujen ja vihittyjen luettelot eri
seurakunnista (mf JyMA)
Raastuvanoikeuksien tuomiokirjat (mf JyMA, KA)
Helsinki 1721–1725 (g)
Kokkola 1722 (f)
Kristiinankaupunki 1722–1725 (k)
Lappeenranta 1723–1739 (y)
Oulu 1714–1730 (u)
Uusikaarlepyy 1712 (f)
Vaasa 1721–1730 (v)
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Suomen historian perustutkimustoimikunnan aineisto
Valtiopäivät 1746–1747
Vaasan hovioikeuden arkisto (mf JyMA)
Alistettujen asiain päätöstaltiot vuodelta 1775 Savon ja Kymenkartanon
läänistä
Valtakunnan reistratuuran kopiokirjat 1710–1725

Hämeenlinnan maakunta-arkisto (HMA)
Kihlakunnanoikeuksien tuomiokirjat (mf JyMA)
Sääksmäen tuomiokunta 1724–1740 (Sääksmäki)

Jyväskylän maakunta-arkisto (JyMA)
Jyväskylän maaseurakunnan arkisto
Tarkastuspöytäkirjat
Laukaan seurakunnan arkisto
Tarkastuspöytäkirjat
Längelmäen seurakunnan arkisto
Tarkastuspöytäkirjat
Viitasaaren seurakunnan arkisto
Saapuneet asiakirjat

Mikkelin maakuntakunta-arkisto (MMA)
Kivennavan seurakunnan arkisto.

Oulun maakunta-arkisto (OMA)
Saloisten seurakunnan arkisto
Haudattujen luettelot
Tarkastuspöytäkirjat
Tuomiokirjoja vuosilta 1717–1721
Ii–Haukipudas, Kemi, Liminka–Kempele, Oulu–Hailuoto, Paltamo,
Sotkamo (Oulu)

Turun maakunta-arkisto (TMA)
Turun tuomiokapitulin arkisto
Kuninkaalliselta majesteetilta saapuneet kirjeet 1700–1750

Vaasan maakunta-arkisto (VMA)
Tuomiokirjoja vuosilta 1717–1721
Kokkola–Kälviä, Kokkolan kaupunki, Kruunupyy–Teerijärvi, Lohtaja,
Pietarsaaren ylinen ja alinen osa, Uusikaarlepyy, Vöyri (c)

Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkisto (SKS)
Perinnelajikortiston historiallisten ja paikallistarinoiden vainoaikoja ja sotia koskevat kortit
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Riksarkivet (RA)
Karttoja ja piirustuksia ilman provenienssia
Numero 430. Beskrifning Öfver Somero Sochen i Tavastland, av G. A.
Bökman 1766. Käsikirjoitus. Jyväskylän yliopiston kartta-arkisto.
Kirjeet kuninkaalliselle majesteetille (mf JyMA)
Hovioikeuksien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille
Turun hovioikeus 1700–1740
Konsistorien kirjeet kuninkaalliselle majesteetille
Porvoon tuomiokapituli 1719–1729
Turun tuomiokapituli 1701–1733
Viipurin tuomiokapituli 1700–1711
Maaherrojen kirjeet kuninkaalliselle majesteetille
Pohjanmaan lääni 1710–1740
Savonlinnan ja Kymenkartanon lääni 1721–1740
Turun ja Porin lääni 1721–1740
Uudenmaan ja Hämeen lääni 1721–1740
Viipurin lääni 1700–1713
Rahvaanvalitukset 1700-luvulta (mf JyMA)
Ahvenanmaa
Häme
Karjala
Pohjanmaa
Satakunta
Savo
Suomi
Varsinais-Suomi
Sotahistoriallisia kokoelmia (mf JyMA)
Hajanaisia asiakirjoja ja kirjeitä ajallisessa järjestyksessä 1714–1718
Ruotsalaisia Venäjän sotavankeja koskevia asiakirjoja 1710–1715
Tuomiokirjoja
Norrbottenin lääni
Alatornio 1714–1728
Kemin Lappi 1714–1728
Tornion Lappi 1714–1728
Ylitornio 1714–1728

B. Painetut lähteet
Akiander 1857–1863: Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare
tider. Utgifne på Kejserliga Alexander-Universitetets bekostand och tillåtelse af Matth. Akiander
1–7. Helsingfors: Kejserliga Alexander-Universitetet 1857–1863.
Bomansson 1859: K. A. Bomansson, Handlingar rörande Finlands historia. Teoksessa Suomi 1859.
SKS: Helsingfors.
Bondeståndets riksdagsprotokoll 1–9. 1720–1762. Utg. av Sten Landahl. Stockholm 1939–1967.
Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början 1–8. 1719–1743. Utg. av Nils Staf.
Stockholm 1958–1985.
Cederberg–Alho (toim.) 1939: A. R. Cederberg–K. O. Alho (toim.), Läntisen ja itäisen tutkijakunnan
asiakirjoja. Helsinki: SHS 1939.
Ehrensvärd 1938: Augustin Ehrensvärd, Anteckingar under en resa i Finland år 1747. Helsingfors:
Samfundet Ehrensvärd 1938.
Grotenfelt 1912: Kustavi Grotenfelt (julk.), Suomenkielisiä historiallisia asiakirjoja Ruotsin vallan
ajalta (vuosilta 1548–1809). Helsinki: SKS 1912.
Gummerus 1913: Muistelmia Ison wihan ajoilta. Järjestänyt Jaakko Gummerus. Jyväskylä: Gummerus 1913.
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Juva–Niitemaa–Tommila (toim.) 1968: Mikko Juva–Vilho Niitemaa–Päiviö Tommila (toim.), Suomen
historian dokumentteja 1. Helsinki: Otava 1968.
Daniel Jusleniuksen suomenkielinen kirje vuodelta 1741. Teoksessa Virittäjä 59. Helsinki: Kotikielen
seura 1955
Kircko-Laki Ja Ordningi. Näköispainos ja uudelleen ladottu laitos vuoden 1686 kirkkolain suomennoksesta. Toimittaneet Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila ja Antti Parvio. Helsinki: SKS 1986.
Kortesoja (toim.) 1993: Heikki Kortesoja (toim.), Lapuan vanhimmat rippikirjat 1667–1749. Helsinki:
Suomen sukututkimusseura 1993.
Koskinen 1865: Lähteitä ison vihan historiaan – Handlingar till upplysande af Finlands öden under
det Stora nordiska kriget. Toimittanut Yrjö Koskinen. Helsinki: SKS 1865.
Lempiäinen 1973: Pentti Lempiäinen (julk.), Turun hiippakunnan tarkastuspöytäkirjat isonvihan
ajalta. Helsinki: SKHS 1973.
Linné 1993: Carl von Linné, Lapin matka 1732. Suomentanut Tuomo Itkonen. Hämeenlinna 1993.
Lof- och Tacksäijelse-Skrift öfwer Den genom Guds hielp och Bistånd lyckeligen erhåldna Freden, med
Czaren af Muscow, Uppå Hans Kongl. Maj:ts Nådigste Befallning Upläsen i alla Församlingar
öfwer des Konungarike och derunder Liggiande länder och Herrskaper. Stockholm 1721
Neovius 1890–1895: Ad. Neovius (red.), Ur Finlands historia. Publikationer ur de alopaeiska pappren.
Helsingfors: Söderström 1890–1895.
Neovius 1911: Ad. Neovius, Suomalainen ajantieto-kokoelma. Teoksessa Suomi IV:11. Helsinki: SKS
1911.
Murman 1865: J. W. Murman, Anteckningar och handlingar till upplysning i Norra Österbottens
historia. Teoksessa Suomi II:3. Helsinki: SKS 1865.
Relation. Denne relation inlemnades af Rådmännerne i Borgå (Johan) Schumacher, (Jochim Schröder,
Anders Jabell) och (Isach) Stigell till Landshöfdingen Johan Creutz… de klagomål, hwilka desse
Rådmän anfört emot en del af Borgerskapet, som skulle deltagit uti af någre Ryttare och af
nostofolket (Upbudsmanskapet) föröfwade wåldsamheter, då Borgå blef upbränd af ryssarne
(Åbo Tidning 1804: 49).
Prästeståndets riksdagsprotokoll 5–11. 1719–1743. Utg. av Axel Norberg, Lennart Thanner, Stefan
Lundahl, Börje Bergfeldt. Stockholm 1975–1999.
Schäffer 1707–1714: M. Piispa (toim.), Pietari Schäffer. Minä Pietar ja minä Anna. Päiväkirja vuosilta
1707–1714. Helsinki: Otava 2000. Sama merkittävin osin myös Martti Ruuth, Kaksi Pietari
Schäferin päiväkirjaa. Teoksessa Suomen uskonnollisten liikkeiden historiasta I. Helsinki: SKHS
1915.
Simolin 1912: Ett försvar för de finska prästernas flykt undan stora ofreden. Meddelanden av Albin
Simolin. Teoksessa Kyrkohistoriska samfundets årsskrift II. Helsingfors: Kyrkohistoriska
samfundet 1912.
Simolin 1916: Urkunder rörande det äldre Wiborgska stiftet samlade och utg. af Albnin Simolin.
Helsingfors: SKHS 1916.
Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719 2–23. 1723–1762. Stockholm
1876–1938.
Vaarnanen–Sarkkinen 1993: Jukka Vaarnanen–Timo Sarkkinen, Paltamon seurakunnan rippikirja
1731–1737. Oulu: Oulun sukututkimusseura 1993.

C. Historialliset kuvaukset ym.
Achrenius, Abraham
Parannuxen lijtto Cansoille ja Maacunnille Julistettu, Suomen sodan aicana sangen waiwatusa
Maacunnasa, Sillä suloisella Rauhalla, Joca Turun caupungisa Ruotzin ja Wenäjän waldacunnan
waiheilla, mennenä wuonna 1743 wahwistetuilla Rauhan kirjoilla uloswaihetettin. Jota sama
paranuxen lijtto Jumala suresta hywydestäns; tällä nykyisellä runsahalla wilja wuodella ja
caunihilla suwen ajalla, nijncuin todistuxilla Hänen armons Hywydestä waati Joista asioista
paranuxen ja Jumalan armon halua ylöskehoituxexi Seitzemän erinomaista Uutta Wirttä, Elon
aicana tänä wuonna nimittäin 1744 on Präntin antanut Abraham Achrenius. Turusa 1744.
Aejmelaeus, Nils
Kårt Beskrifning öfwer Wasa Stad (Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo 1786, bihang).
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Alcu ja Juuri Ruotzin walitettawaan Tilaan
Alcu ja Juuri Ruotzin walitettawaan Tilaan; Elämän Parannuxen Muistutuxexi, Ruotzalaisen
Weisun jälken, Yxinkertaisest coconpandu. Prändatty tänä Wuonna (1715).
Allenius, Gustaf
Beskrifning öfver Cangasala Församlingar, Gustaf Allenius 24.8.1753 (Helsingfors Morgonblad
1843).
Aschellinus, Andreas
Suomen Ilo-ääni, ylitzen sen wertamattoman woiton, iolla se caickiwaldias Iumala on pyhästä
tahdostans… Cuningas Carl XII. Narvan tykönä sinä 20. päiwänä marras cuusa wuona 1700
Siunanut. Suomen kielen sitellä cocon pandu, Andreas Ascheli:da. Turku 1702.
Uscollinen Uron-uhri, Jumalalle Caickiwaldialle Cunniaxi, Nijn myös Suuri-Waldialle,
Woittamattomalle ja meidän caickein Armolisimmalle Cuning. ja Herralens Carlelle XII. Joxi
cuxi toiwotuxexi, Hänen cawalita, julmia ja werta janoawaisia Wihamiehiäns wastan hartailla
rucouxilla ulos wuodatettu Wuonna jälken meidän Wapahtajam Jesuxen Christuxen lihaan
tulemisen 1709. 9. April. Prändätty samana wuonna Turusa.
Aspegren, Gabriel–Aspegren, Hans Henrik
Försök til en historisk, geometrisk och physico-oeconomisk beskrifning öfwer Pedersöre sokn i
Österbotn. Andra eller historiska delen. Med Wederbörandes tilstånd i Kongl. Lärosätet wid
Aura elf, til almän granskning utgifwen af Hans Henric Aspegren, mag. philos. Och i stora lärosalen därstädes förswarad af Gabriel G. Aspegren, Österbotninge. Den 19 Martii 1766. på wanlig
til förmidd. Åbo 1766.
Aspegren, Hans Henrik–Kalm, Pehr
Försök til en historisk, geometrisk och physico-oeconomisk beskrifning öfwer Pedersöre sokn i
Österbotn. Första delen, öfwer sjö-staden Jacobsstad. Med wederbörandes samwete under
oecon. professorens och Sw. Wetensk. Acad. samt Upsala Wet. Soc. ledamots herr Pehr Kalms
inseende, för magister krantsen utgifwen och förswarad af Hans Henric Aspegren,
Österbotninge. Den 1 Julii 1763, för midd. I Åbo Acad. öfre lärosal. Åbo.
Bergman, Carl–Kalm, Pehr
Historisk och Oeconomisk Beskrifning öfwer Sjö-Staden Ekenaes. Med wederbörandes tilstånd.
Under Oeconomiae Professorens och Ledamotens af Kongl. Swenska Wettenskaps Academien
och Upsala Wettenskaps Societen Hr Pehr Kalms Inseende; För Lager-krantsen Utgifwen och til
Allmän granskning öfwerlämnad, i Åbo Academiens öfra Läro-Sal för middagen Af Carl
Bergman, Nylänninge den 4. Augusti 1760. Åbo.
Berättelse om Stor-Furstendömet Finlands
Berättelse om Stor-Furstendömet Finlands och Österbottens Bedröfliga tilstånd af Ryssarnes
grufweliga medfart i Förra tider. Framgifwen i 1717 och 1718 års Almanachor, af Laurent
Tammelin, dåwarande Mathem. Professor i Åbo. Wasa 1789.
Borenius, Carl Petter–Kalm, Pehr
Historisk och oeconomisk Beskrifning öfwer Somero Socken Med Wederbörandes Tilstånd.
Under Oeconomiae Professorens och Ledamotens af Acad. Herr Doct. Pehr Kalms Inseende Til
allmän granskning utgiwen Den 14. Maij 1774 Af Carl Petter Borenius Tawastlänninge. Åbo
1774.
Boucht, G. G.
Viitasaari, 1750 (Neovius 1891–1892).
Brenner, Pietari
Petari Brennerin Wijmeinen Puhe, Kuin Hän Stockholmin Kaupungin eteläisen Portin kautta
uloswietin wäkiwallaiselle kuolemalle, s. 4. p. Heinäkuusa 1720. Vasasa 1780.
Bulgarin, Faddei
Faddei Bulgarin, Sotilaan sydän. Suomen sodasta Engelin Helsinkiin. Toimittanut ja suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: SKS 1996.
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Böckelman, Carl Sebeastian
Beskrifning öfwer staden Jacobstad (Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo 1783).
Cajanus, Abraham
Kårt Beskrifning öfwer Christinaestad. Upsatt efter underrätelser insände af Pedagogen
därstädes Herr Abr. Cajanus (Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo 1785).
Cajanus, Erik–Kalm Pehr
Historisk och Oeconomisk Beskrifning öfwer Cronoby Sokn uti Österbotn. Hwilkas Förra-Deel,
Med Wederbörandes Minne, under Oeconomiae Professorens och Kongl. Swenska Wettenskaps
Acad. Ledamots Herr Pehr Kalms Inseende, Til allmän undersöking i Åbo Academjins Öfre
Läro-Sall den 7. Maji 1755. f.m. Framställer Eric Cajanus, Erics son, Österbotninge. Åbo 1755.
Calamnius, Joosef
Ilo laulu, Ylitzen Sen suloisen Woiton, cuin Iumala caickiwaldias lahjoitti armollisest,
Suuriwaldialle Herralle ja Cuningalle Meidän caickein armolisimmalle Cuningahallem, Cuning:
Carlelle XII. Narwan Caupungin alla wähen wäen cansa, wuonna 1700. 20 Päiwänä Marras
cuusa, wastan uscottomia wiholisians, Wenäläisiä. Yxikertaisest Oulun Caupungisa coottu Runo
Sanoilla Runo miesten suosiolla Cungin mielexi hywäxi Jesuxelle kijtoxexi. I. G. H. S. Turku
1701.
Calamnius, Gabriel
Suru-Runot Suomalaiset, Waiwoista Walittawaiset, Poloisella Pohjan maalla, Ruotzin rannoilla,
rajoilla, Wallan alla Wenäläisen Wihan Herran Hurscaimman, Kyruhulda kirjoitetu Muille
muistoxi jätetyt, Nämä waiwat nähneldä Pohjan maalla poicaiselda Wuonna 1720. Turusa 1734.
Calamnius, Gabriel nuorempi
Hywin ansaittu Jälkimuisto, sille eläisäns hywin cunnioitettawalle ja corkiast hywin-oppenelle
herralle, vice-pastorille ja cappalaiselle Calajoen emä-kirkolla, herr Cabriel Calamniuxelle, joca
jälken päätetyn wiheliäisen elämän, herrasa posnuckui Wasan caupungisa sinä 25. päiwänä
touco-cuusa, wuonna 1754. ja sinä 28. päivänä samasa cuusa cunniallla haudattijn.
Yxinkertaisesti edespandu, suurehen suruhun jälken jääneldä pojalda, Gabriel Calamniuxelda.
Turusa.
Castrén, Erik
Kortt Beskrifning öfwer Pudasjärvi Socken i Österbotten. Författad af Herr Mag Eric Castrén,
Kyrkoherde därstedes (Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo 1776).
Castrén, Erik–Kalm, Pehr
Historisk och Oeconomisk Beskrifning Öfwer Cajanaborgs-län, Med Wederbörandes
Tilstädielse, Under Oeconomiae Professorens Kongl. Sv. Wettensk. Academiens Ledamots Herr
Pehr Kalms inseende, för magister Krantsens Ärhållande, Til Almänt Ompröfwande Framgifwen
i Åbo Academ. öfre sal, den 13. Junii 1754. Af Eric Castrén, Österbotninge. Åbo 1754.
Cavander, Christian–Kalm, Pehr
Historisk och Oeconomisk Beskrifning öfwer Sagu Sochn I Åbo Lähn Med Wederbörandes
tilstädielse, Under Oconomiae Professorens och Kongl. Swensk. Wettensk. Acad:m Ledamot;
Herr Pehr Klams Inseende, För Lager Krantzens Ärhällande, Til Allmän undersökning utgifwen
i Åbo Acad. nedre Sal d. 22. Decem:r, Af Christian Cavander, Söder-Finne. Åbo.
Chydenius, Jacob–Kalm, Pehr
Förra delen Om Gamle Carleby, Med Wederbörandes Minne. Under Oeconomies Professorens
och Kongl. Swenska Wettenskaps Acad. Ledamots, Hr. Pehr Kalms Inseende, För Lager-Krantzen
utgifwen, Och almen granskning understäld i Åbo Academies Öfre Sal, den 19 Juli efter m. 1754.
Af Jacob Chydenius, Jac. Son, Österbotninge. Åbo 1754.
Cygnaeus, Zachris
Mäntyharju, 25.4.1780 (Neovius 1892).
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Escholin, Israel
Walitus wirsi, Suomen surkeudest, wänein wallan alla, kirjoitettu yhdeld murheliseld Israelild
Edomin lasten seas 1720. Weisatan cuin Wid ett berg uti en daal, på det etc. Turusa 1735; Colme
jumalista ja lohulista wirttä, ensimmäinen: Yxi surulinen weisu Kyrön sodasta, Woj cuinga itze
Herra, etc. Toinen: Woi Woi minua waimo, parca. Colmais. Kijtetty Jumala, Mun elon,
walkeuden, etc. Weisatan cuin. O hywä Jumala. Turusa 1736.
Europaeus, Anders Josef
Liperi, 5.8.1840 vanhojen asiakirjojen mukaan (Neovius 1891–1892).
Fahlenius, Johan
En Christelig Lijf-Predikan öfwer För detta Hans Kongl. Maj:ts Tro Man och Biskop i Åbo Stift,
Samt Procancellarius Wid Kongl. Academien dersammastädes, Den Högwyrdige Herren Doct
Hermann Witte, När thes andelöse Lekamen den 19. Junii Åhr 1728. uti en Högförnemlig och
Folckrik Församlings närwaro til sin graf i Åbo Domkyrckia beledsagades, Hållen af Johan
Fahlenius. Åbo.
Falander, Erik
En wäl Förlossad Daniel; Uti en Christelig Lijkpredikan öfwer Dan. 12. Cap. 13. vers, wed
Ähreborne och Högwälachtade Rådmannens I Gamle Carleby Stad, Herr Daniel Ahlas,
Christwanlige jordefärd, som skedde den 30. September, åhr 1731; uti Gaml. Carleby Stads
Kyrckio och des förnäma Ledamöters närwaru, Förstäld och Betrachtad Af Eich Falander,
kyrckioherde i Kelwiå. Åbo 1732.
Falander, Jacob–Reinius, Israel
Berättelse om Österbottens öden under det långwariga Kriget ifrån 1700 til 1721. Den är usatt af
framl. Rådmannen Jacob Falander i Gamle-Carleby, en kunnig och upmärksam man, samt
åsyna witne af de wigtigaste händelser som han upteknat. Han öfwerlämnade denna Berättelse,
hwartil en anna skickelig och förtjent man, framl. v. Pastoren och Capellanen I Laihela Israel M.
Reinius fogat supplementer och uplysningar, år 1760 til då warande Biskopen i Åbo, sedermera
Ärkebiskopen Mennander, hwilken war stadd på sin Visitations-resa i Österbotten: hwilken
Herre tillåtit at deraf taga en Afskrift, som förwaras i den wid Kongl. Academien härstädes
Studerande Österbotniska Nations Boksamling; hwarifrån detta document blifwit oss benåget
till utgifwande meddeladt. Detta stycke är så mycket mera interessant, som det utbreder ljus
öfwer hela Finlands tilstånd under det olyckliga Tidehwarfwet; hwarom hos oss sjelfwe numera
föga kunskap är behåll. Af same förtjente Man, är denna Berättelse widare tilökt med en dylig
ofwer det sednare olyckliga kriget i Finland, som wi och torde til nyttjande framdeles erhålla
(Åbo Nya Tidningar 1789, Åbo Tidningar 1791).
Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn omkring förra hälften af innewarande Seculum.
Sammandragne dels den redan ofta förr omnämnde, och desse Tidningar til en del aftryckta
berättelsen om Österbottn, upsatt af framl. Rådman i G.Carleby J. Falander, dels ur framl. Capellanen
och Vice-Pastoren i Laihela Israel Reinii därtil bifogade Supplementer; af Hwilka båda skrifter
Österbottniska Nations Bibliotheket härstädes äger påliteliga affskrifter (Åbo Tidningar 1791).
Forselius, Jacob
Jacob Forselius, Historisk Beskrifning angående kyrkio-handlingar i Wetill, förr och efter
Capellets inrättande, 1738 (Jacob Forselius–Bror Henrik Reinhold Aspelin, Vetelin seurakunnan
historia 1639–1850. Suomentanut Hannes Virrankoski. Teoksessa Vetelin seurakunta 1639–
1989. Veteli: Vetelin seurakunta 1989).
Forshaell, Johan
Kårt Beskrifning öfwer NyCarleby Stad. Oss benåget meddelad af Kyrkoherden derstädes Herr
Mag. Johan Forshaell (Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo 1784).
Forsius, Henrik–Kalm, Pehr
Historisk och Oeconomisk Beskrifning öfwer Stapel-Staden Helsingfors uti Nyland, sednare
delen, med wederbörandes samtycke, under oeconomiae professorens, Kongl. Svenska
Vettenskaps Academiens och Upsala Vettenskaps Societ. ledamots, samt nu varande acad. rectors
Hr. Pehr Kalms inseende, för lager-krantsen utgifwen och til almänt ompröfwande framstält i
Åbo Acad. öfre lörosal på wanlig tid f. m. 21. Maji 1757. Af Henric Forsius, Nyländninge. Åbo.
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Frosterus, Johan
Biographi öfver Ericus Johannis Cajanus, prost och Kyrkoherde i Paldamo (Mnemosyne 1821).
Om Sotkamo Socken (Åbo Tidningar 1791).
Paltamon pappilan ja pappisperheiden waiheet 1712–21 (Gummerus 1913).
Ganander, Christfrid
Welwollinen Jälki-Muisto: ja waiwalloinen elämäkerta, eläisä ollehen, hywin-cunnioitettawan ja
corkiasti hywin oppenehen herran, herr Hendrichi Hideenin, cappalaisen Cauhajoes, Ilmoilan
pitäjäs, Pohjanmaalla, joca ennättänyt 86. ajastajan päiwät, pitkällisen kiwulloisuden ja
christillisen kärsiwällisyden cansa ulosseisotun sairauden jälkeen,… tästä wiheljäisestä
surkeudesta caiken mailman tien waelsi, sinä 28. päiwänä elocuusa ja sen jälkeen sinä 2. päiwänä
loca-cuusa, welwollisella cunnialla, ruumin-saarnan cansa lepokammionsa saatettin wuonna
1766, Ylöspandu Turusa ollesa tämän Herrasa nukkunehen surewalda, rakkahalda tyttärenpojalda Christfried Gananderilda, pappismj. ja philos. magist. Turusa 1766.
Iälki Muisto Murhellinen, Surun Selkeä selitys: Cappalaisen ja Vice Pastorin, Hywin
Cunnioitettawan ja Korkiasti oppenen Herran, Herr Israel Reiniuksen Haudan tykönä sinä 24:
päiw: Malis cusa, Wuonna 1771: wijmmeisexi Rakkauden ja Kunnian osottamisexi weisattu
Christfrid Gananderilta, Tuomaan pojalda, sen Herrasa Nukkunehen surewalda Apulaiselda.
Mythologia Fennica, eller Förklaring öfver De Nomina propria deastrorum, idolorum, locorum,
virorum & c. Eller Afgudar och Afgudinnor, Forntidens Märkelige Personer, Offer och OfferStällen, Gamla Sedvänjor, Jättar, Troll, Skogs- Sjö- och Bergs-Rån m. m. Som Förekomne i de
äldre Finske Troll-Runor, Synnyt, Sanat, Sadut, Arwotuxet & c. Samt än brukas och nämnes i
dagligt tal… Af Gamla Runor Samlad och uttydd Af Christfrid Ganander, Thomasson, Philos.
Mag. & Sacell. Åbo 1789.
Nytt Finskt Lexicon. Alkuperäiskäsikirjoituksesta ja sen näköispainoksesta toimittanut Liisa
Nuutinen. Helsinki: SKS 1997.
Haartman, Jacob
Anmärkningar om Wörå socken i Österbotten. Sammandragne af en år 1753 Sokens dåwarande
kyrkoherden Jacob Haartman författad omständigare beskrifning (Åbo Tidningar 1792).
Haartman, Johannes
Tänck på mig, Gud, til thet bästa! Af Nehem. 13 v. 31. Denne Bönesuck är Gudeligen betrachtad
worden! Och Til widare Gudelig betrachtelse lämnad. Då fordom Högärewärdige och Höglärde
Herren, Mag. Gabriel Salonius Mycket berömlige Kyrckioherden uti Bierno, samt Probsten öfwer
Samme contract, Blef med en Christ. Ansenlig Lif-Process, den 12. Martii 1730. begrafwen, Efter
Begäran Af Johanne Haartman. Phil. Th. Prof och pastore i Rändämäki eller S. Maria. Åbo.
Hasselbom, Nicolas
Almanach eli Ajan-Lucu, Wuonna Jesuxen Christuxen Syndymän jälken 1746, Jonga on
Kirjoittanut ja asettanut Turun Horozondin Jälken Nicol. Hasselbom, Prof. Mathes. Ord. Turusa
1745.
Almanach eli Ajan-Lucu, Wuonna Jesuxen Christuxen Syndymän jälken 1747, Jonga on
Kirjoittanut ja asettanut Turun Horozondin Jälken Nicol. Hasselbom, Prof. Mathes. Ord. Turusa
1746.
Almanach eli Ajan-Lucu, Wuonna Jesuxen Christuxen Syndymän jälken 1748, Jonga on
Kirjoittanut ja asettanut Turun Horozondin Jälken Nicol. Hasselbom, Prof. Mathes. Ord. Turusa
1747.
Herkepaeus, Christoffer–Kalm, Pehr
Historisk och Oeconomisk Beskrifning öfwer Hauho Sokn uti Tawastland med Wederbörandes
tilstädielse, under Oeconomiae Professorens och Kongl. Sv. Wettenskaps Akademies samt Kongl.
Wettenskaps Societen i Upsala Ledamots, Och H.T. Acad. Rector. Hr. Pehr Kalms Inseende, den
6. Novemb. 1756 Som Et Academiskt Prof i Åbo Academins Öfre Läro-Sal På Wanlig Tid Til
Almänt Ompröfwande Framstält Af Christopher Herkepaeus, Tawast-laenning. Åbo 1756.
Hesselius, Anders
Då Kriget mot Czaren Af Ryssland, Under Puke- och Trumpete-Klang I Stockholm den 28. Juli
1741 Blef denna Skalda-Bragd Eller Kämpa-Dickt… Af Arngrim Hergrimson, WinlandsFararen. Stockholm.
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Hwar Redlig Swensk Tankar öfwer Krigs Kungiörelsen emot Czaren af Ryssland. Stockholm.
Kongl. Lif-Guardiet den 27 Augusti 1741 For öfwer til Finland Blef öfwer Det och alla ditfarande
Regimenter, Den Lyck-önskan. Hållen Af Angantyr Hejdrichsson Winlandsfarare. Stockholm
1741.
Höckert, Efraim–Kalm, Pehr
Ephraim Hoeckert, Historisk och Oeconomisk beskrifning öfwer siö-staden Nystad. Åbo 1753
(toimittanut Jussi Nuorteva. Uusikaupunki 1987).
Idman, Nicolas
Folkets Roop på Norska Fiällarne, under Kongl. Jämtelandska armeens åhr 1719 in jan.
fullfölgde campagne til Norje. Först med wee-klagan hördt; sedan vthi en christelig predikan
Dominica 2 post Epiph. efter Evangelii anledning, medh sorgfällighet eftertäckt. Thernäst til
relationen af thetta tåget, och andra stycken, något widlyftigare med flijt vthfördt; och enteligen
hwad predijkat eller sedermera anmärckt blifwit, efter fleres åstundan til trycket befordrat af
Nicolao Idman. Reg. equest. Ab (et) jam in Wittis design. pastore. Stockholm 1720.
Indrenius, Anders
Anmärkningar om Keuru Sockens fordna och nuwarande tilstånd. Insände af Hr. Mag. Anders
Indrenius, Cappelan i Ruovesi socken och Kuru Capell; de införas med nöje, och skall det fägna
oss, at kunne erhålla flere sådane wackra wedermålen af ware Landsmäns sorfällighet at bidraga
til uplysande af wår fosterbygdhäfder och landets närmare kännedom (Tidningar Utgifne Af et
Sällskap i Åbo 1776).
Juslenius, Daniel
DANIELIS JUSLENII Qvondam Professoris Lingvarum Originalium, in alma ad Auram
Academia Regia, Jam Extorris, Oratio Inauguralis Qvam DE MISERIIS FENNORUM Ex gratia
Sacrae Regiae Majestatis, In solamen exilii Lector Eloqventiae & Poeseos in Gymnasio Regio
Arosiensi Constitutus, proclamabat Arosiae Wesmannorum, Die 20 Sept. A. 1715, die Faustae.
Utinam omine fausto! In nomine Jesu! Teoksessa Daniel Juslenius, Suomen onnettomuus – De
miseriis Fennorum. Suomennos, johdanto ja jälkisanat Juhani Sarsila. Tampere: Eurooppalaisen
filosofian seura 2004.
Juwan miesten Walitus Runo
Juwan Miesten Walitus Runo, Coska Heidän uscollinen opetajansa Kirckoherra ja prowasti
Herra Abraham Poppius, S. 22. Joulu cuusa w. 1753. Herrasa autuallisesti poisnuckui, ja Hänen
Rumins Christillisen Ruminsaarnan ja kirckoin tapain cautta S. 10. p. Maalis cuusa Wuonna
1754, Juwan Kirckosa, Lepokammiohons Saatettin. Turusa.
Laihiander, Johan
Johan Laihiander ja hänen (23.10.1753) kirjoittamansa Euran pitäjän kertomus. Teoksessa
Satakunta IV. Helsinki: Satakuntalainen osakunta 1916.
Lencquist, Erik
Jemförelse mellan Carisloja sockens tilstånd det 15:de och det 18:de Seculo. Julkaistu teoksessa
Karjalohja I. Helsinki: Karjalohjan nuorisoseura ja Edistysseurojen Kustannus 1949.
Suomen ruhtinat eller Minne af Finlands drottar (Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo 1773–
1774).
Lithovius, Zachris
Onnen-Toiwotus Silloin, cosca Hänen Ruhtinallinen corkeudens Corkia Sucuinen Ruhtinas ja
Herra Herr Friedricus, Land-Greiwi Hessis, Ruhtinas Hirschfeldis etc. etc. Ja Hänen
Cuningallinen Corkeudens Ruotsin waldacunnan Armollisin Perindö-Princessa, Princessa
Ulrica Eleonora Sijhen Pyhään Awiokäskyn Säätyyn Jumalan Sanan cautta yhdistetyt, Itsens
annoit Cuningallises Linnas Ruotsin waldacunnan Pää-Caupungis Stuckulmis Wuonna 1715.
Sinä 24 Päiwänä Malis Cuusa. Caickein alimmaisimmas nöyrydes uloswuodatettu. Zachris
Lithovius Anthae Past. & Praep. Neovieni, In Ingerman, nune constit. Vloëns., in Ostrobotnia.
Suomalaisen sucucunnan, Pohjalaisten Peräcunnan, Walituxet waikeimmat, Surun sanat
surkeimmat: Cosca Cuningalisen Maj:tin uscollinen Mies, corkiast ylistetty Suomen Maan pispa
ja P. Raamatun awaralda cuuluisa Doctor, nijn myös cuningallisen Academian Siell Pro-
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Cancellarius, Se corkiast cunnioitettawa ja corkiast oppinut Herra Herr Johannes Gezelius
Sangen Suurest kijtettäwän elämäkerran, ja autuallisen Cuoleman jälkehen, cohtullisella
Cunnialla haudattihin Stockholmin Isohon Kirckohon 26 päiwänä kesä Kuulla Wuonna 1718.
Welwollisimmas Nöyrydes edestoi Zacharias Lithovius. För detta Kyrckioherde och Probst i
Nyen; men nu förordnad til Uhleå i Österbotn. Stockholm 1718.
Threnodia Lugentis Fennoniae. Surulisten Suomalaisten Parcu Puheet, Pohjalaisten Iso itcun
ilmoituxet, waikemmat walituxet: Cosca Hänen Cuningallisen Majestetins, Sen muinen
Suuriwoimallisimman, nyt Jumalan tykönä ijäncaickisest corkiast autuan, Cuningas Carlen
Cahdentoistakymmenen, Ruotsin, Göthein ja Wändein Cuningas, Suuri Ruhtinan Suomes,
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The Great Wrath
1. Living history and social memory
The wounds of the years of the Russian persecution of the 1700s–1710s (The Great
Wrath) had not yet healed in Finland in the late eighteenth century. It was
discussed by people at the funeral, it was referred to in debates of the Diet and
remained topical in matters of inheritance and taxation. Besides, the image gained
of the Russians during those years still made its impact, and all the more decisively
in 1808–1809 when the Russians finally conquered Finland. The period of
persecution, i.e. the period of Russian rule stayed a part of people’s life for decades
since ten of thousands had fled to Sweden and tens of thousands had been
captured as slaves to Russia, and tens of thousands had been killed and tortured,
thousands of women had been raped and tens of thousands of buildings had been
burned down. And those who had stayed at home had been harassed and robbed.
And for diseases and hunger had killed thousands, the blow to a population of
300.000–400.000 was heavy. There was hardly a person in the late eighteenthcentury Finland in whose milieu, in the closest kin or in whose own life any
atrocities had not been experienced. Furthermore, the persecution made
permanent impact on the functioning of the public administration. Documents
had been destroyed or they had been lost; the judiciary that maintained social
order had ceased to function for years.
The harmageddon of the early eighteenth century did not crop up only in
public interchange but it was the persistent topic of private sphere. Russian
persecution was not to be forgotten because the oral tradition of wrath fared
strong in the Finnish milieu and kinship relations. This held true also of the
families of refugees. Narrations of the persecution – according to either small oral
or grand written tradition – formulated the local and societal existence and its
foundations of the times. History (the past) was central and active part of life.
Usually history was mediated orally and mostly in the way that the elderly told to
their children of their own experiences as children and the stories they had heard
from their grand-parents. These stories were told also to other audiences; the
audience defined the story. Sometimes traditions came together. In the funeral
sermons and speeches which fall between the oral history of the people and the
historiography of the intellectuals people analysed the common history of the
parish folks; they reiterated the career of the dead emphasizing his/her pains and
troubles during the persecution; they referred to present and those living in it, and
in them the past time was in relation to the present.
The veracity of popular narrations was corroborated by the dates, places of
action, by those who acted and by the action that could be proved. In general,
biographies and narrations made sense for they testified of the past, they had their
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educational purposes, one could identify oneself with them and they could be
recited over again. The most essential precondition for a story to be true was that it
could be located in time. So that in Finnish popular chronology the turning-points
were crises, wars as well as waves of crop failure, hunger and epidemics which were
called the days of remembrance (among other things, they were applied in
measuring the age of a person). Often the common people opined that
catastrophes had deeply affected the society. That is the reason why they sought –
especially from times of war and occupation – periods that could divide the past
into longer epochs or eras. Presumably the most significant of them – as a matter
of fact, an epoch of its own – was the Great Wrath or the period of Russian rule. In
popular oral tradition, narrations and myths, the Great Wrath was deeply rooted
until the nineteenth century.
Because of its mythic character the study of the Great Wrath presupposes the
research of archival materials until the time when the concept of Great Wrath was
stabilised in usage. At that point the epoch of the Great Wrath was intelligible
expressly as history. This had been reached in the 1780s; in published records
based on oral tradition the period of 1713–1721 was known as the Great Wrath, or
as ‘great ruski’ (ryssä) and the great time of the Russian rule. The attribute ‘great’
explained and distinguished this epoch from other wartimes for the Finns.
Another significant critical point is that the historian has to admit that all
representations, memoranda, complaints of the common people, funeral sermons
and evidence by the witnesses were meaningful repetitions of past events. Thus
almost all texts have to be interpreted and studied as narrations, and more so since
they contained references to a time lived. This, for its part, presupposes taking into
account time perspective, i.e. the narrative distance: from explanatory sources one
has to distinguish instant narrations (e.g. the complaints of the common people at
the district court sessions, the defensive speeches of the refugee clergy),
descriptions far off in time (originally written narrations which contained the
essence of the events) and stories told as heard (kin- and local stories) which in
time accumulated to form myths, survival narrations of the kinship and thrilling
or horror-stories. In these the situation of narration distanced the narration from
the personal for the audience had to taken into account. Although history in itself
was universal, the remembering of the past and the social return to the history
were not.
This study is founded on the methodology of cultural history as well as on
structural and discursive analysis, socio-linguistics and rhetoric. It has been
observed that historical processes had acquired a meaningful status as the past was
divided into the period of Swedish rule, Russian rule and the new Swedish rule. We
can argue that the Russian period distinguished the Finnish history from the
Swedish one. The Great Wrath was Finns’ own historical period for in Finland the
popular image of the war was based on experienced events and narrations heard
from those who took part in it. What follows is an exposition of the study in its
main lines.
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2. The war of the masters and God
and the hated common people
The war breaks out as a ‘rupture’: the people and the unprecedented war. The people
listened to the official announcements of the ravages of the ‘Moscovite’ in the
Ingermanland during court sessions and divine service. The same ravages were
soon encountered in Karelian borderlands. On Catherine’s day in 1700 the Russians
attacked Salmi when the ‘rupture’ in Karelia broke out. Warfare was accelerated in
Karelia from the autumn 1702 and the Russians took Karelia piece by piece which
meant that the ‘Glory’ of the war was dimmed. According to the popular
conception, in Karelia conquered by the Russians tyranny reigned. The typical war
of destruction waged in Ingermanland and Livonia expanded to Karelia; when the
county was under war (stan belli) murdersing, robbery, burning, torture and rape
belonged to life. This kind of rupture (war of destruction) was to most people a
wholly unknown phenomenon and caused terrible panic; people tried to flee to
the north and west to safety. The authorities tried to convert fear into anger
towards the Russians without real success albeit at places peasants made raids into
Russian Karelia causing revengeful plundering from the Russian part. This
attacking and escaping brought destitution with them: in addition to horrors
mentioned above, the Karelians suffered from hunger, cold and diseases.
The occupation of Karelia and the War of the Strip (sarkasota). After the first
siege of Viborg (1706) most of the people lost their hope. The authorities fled
through Western Finland to Sweden. The conquest of Viborg on the 14th of June,
1710 was a great victory for the Russians, and during the following days Tsar Peter
executed a ravage which he called the compensation for the crimes of the King Carolus. Soon after Viborg had surrendered, Kexholm castle gave up the fight, too,
which caused further concern in the West. According to Finnish authorities,
Eastern Finland lived in terrible sorrow, i.e. “under Russian rule”. Characteristic to
it appeared to be two things: the Russians lacked both law and true religion. At the
same time they gave declarations with which they demanded loyalty to the Tsar,
and if the people would not comply, the threat was fire and sword i.e. massacre.
Besides, another punishment of God whipped the Finns. In 1710–1711 plague
ravaged. And the Russians wanted more than Karelia; in February, 1712 they
suddenly crossed the border in Kvenland and captured people. Although the
damages of the sarkasota were minor, its bloodiness added to the panic in Finland.
In spring 1712 Finns were assured of that a large-scale attack would soon come
and reach further into Finland. This forecast turned out to be right. The
authorities demanded repentance from the people so that the anger of God would
pass and the Russians would leave but the people would no longer believe them.
On the contrary, Swedish authorities were openly opposed. The terror of war, the
events experienced and heard fed pessimistic prospects and fear became anguish.
The wrath itself. The wrath itself was preceded by plundering in Kymi and Savo.
It was remarkable that the Russians attacked Savo during a season of feast the
Lutherans had sanctified to God. When the Savo people prepared for Christmas,
the Russians hit. This meant again that the image of the Russians as Devil’s
messengers was broughthome. During the summer of 1713 southern Finland was
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taken by the Russians practically without resistance. In May they took Helsinki and
Porvoo and in August they took Turku. The Finnish army halted its retreat only in
October when the battle of Pälkäne was fought. The loss of the Finnish army and
retreat to Ostrobothnia designated also in the language of the common people a
complete change. The lost battle stabilized “the hard times of Russian rule”, the
first signs of which were the ravaging of the Uusimaa. The declaration made by the
Russian commander, Prince Mihail Golitsyn, of domestic peace in exchange of the
payment of a special tax (palovero) did not alleviate the panic among people. On
the contrary, since the peace was not kept people fled to southern Ostrobothnia
and Sweden bringing panic with them.
The battle of Kyrö, Isokyrö and Napue of February 1714 in southern
Ostrobothnia destroyed the Finnish army and ended the defence of Finland. So
remarkable was the battle that the Tsar had a medal stroke to honour the victory.
The battle had been preceded by an order of the Tsar to ravage and burn
Ostrobothnia so widely that the Swedish could not ever counter-attack. The
command was duly executed as well as was possible in winter conditions.
Practically the Russian army took the order as a promise or right to blood-shed,
robbery and collecting extra taxes. For two weeks did the Russians empty the
county of properties and inhabitants and burned buildings until they received an
order to return to southern Finland and Karelia. On their return the troops still
celebrated the victory by robbing and raping. In summer the Aland Islands were
also emptied of population and burnt down thus making a counter-attack to Finland impossible. The conquest of Olavinlinna, for its part, stabilised the Russian
rule in Savo. Again the Tsar had a medal stroke but even that was not enough.
In autumn 1714 the Tsar gave a new order to ravage Ostrobothnia. Almost
20.000 soldiers, Cossacks and Kalmucs entered the county and the Finnish army
retreated finally from Finland leaving the people at the mercy of Russians. The
ravaging lasted until the end of the year 1716. The last wave hit the northernmost
areas; the command had it that all adults north to Kemi had to be killed and
children be brought to Russia as slaves. The Russians made raids also to Sweden
and in February 1716 took the remaining fortress of Kajaani. The rage of Russians
was exacerbated in Ostrobothnia by a peasant rebellion – the peasants had risen to
defend their county in spite of the Russian promise to keep domestic peace. The
rebellion had a miserable end. The fighting ended with slaughter, and usually the
Russians revenged their losses on unarmed people.
The wrath itself partly ended in summer 1717 when the orders of ravage were
repealed and ‘old social order’ was formally restored. The worst brutalities stopped
but arbitrary rule prevailed under the peace settlement.
Scorched earth and tax-payments to avoid burning (palovero). In Russian warfare
the scorched earth policy was pivotal. It fulfilled three goals: by it the Russians
could avoid battle, and it hindered the onslaught of the enemy as well as provided
and justified the opportunity to impressments. The impressments were generally
accepted in early eighteenth-century warfare and the acceptance was reflected in
the way the Swedish elite regarded the bloody impressments of the Russian army
in Finland, Estonia, Ingermanland and Livonia as justified – the same method was
used by the Swedish army. War tax, also called ‘contribution’, was in fact robbery. It
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was levied violently, people called it robbery too and it was wholly comparable to
rapture in victory; after a won battle the army could celebrate by robbing. The
Russians regularised the palovero by declarations. By ‘universals’ (a sort of
declaration in 1713–1716) the Russians promised domestic peace in exchange of
the palovero. They rather resembled the ways of the Russian princely rule in which
local people paid to the Prince for protection. Therefore in the regions where the
Russians had not yet attacked, the population tried to save its skin by voluntarily
offering palovero -payments to the Russian army, and even promised to pay as
much as the Russians demanded. This did not particularly ease the burden of the
wrath.
Destruction. Finland faced several waves of organised destruction. Karelia was
ravaged by the Russians in 1702–1706 and in 1710 (Porvoo town was burned
down in 1708, Vehkalahti in 1712, Helsinki in 1713). In Finland proper, Uusimaa,
Häme, Savo and southern Ostrobothnia the Russians raged in 1713–1714, the
Aland Islands were burned to earth in 1714 and central and northern
Ostrobothnia were destroyed horribly in the years 1714–1716. According to the
policy of scorched earth, the Tsar gave several orders of destruction which were
duly executed. The area which had been burned to earth, i.e. impassable waste
land, was pushed all the time towards west and north as the Russians conquered
more of Finland. At first, the Russians intended to scorch a part of Karelia, then
continued by destroying roads from Savo to Karelia with their surroundings and
by burning southern Ostrobothnia in early 1714 and later in that year northern
Ostrobothnia until the Tsar issued a command in 1716 to the effect that regions
north to Kemi had to be rendered inhabitable within a radius of twohundred
kilometres. The result was most horrible in northern Ostrobothnia, and more so
since the order led to bloodshed. There were in large parishes of Liminka and Oulu
some one thousand farms before the Russian onslaught, by the end of the year
1716 only sixty. In Siikajoki the number of estates was reduced from two hundred
to twenty and in the tiny island parish, Hailuoto from fifty to two.
Bloodsheds. Orders to destroy and the policy of scorched earth justified
bloodshed. Raids of murder were part of the war from the very beginning. Often
people disappeared so definitely that there did not remain any eye-witnesses to tell
what cruelty had been committed whereas heaps of bodies pointed to massacres.
The goal of bloodsheds was to break Finnish resistance. The more populous
settlements were or the tighter the people had thronged in groups as they fled, the
more total was the slaughter. People hiding in the forests were hunted down with
tracker dogs and blood-hounds of the army. The most brutal and total raids of
destruction took place in the northernmost part of the Gulf of Bothnia, on the
island of Hailuoto. The Russians raided it at least four times but the bloodiest was
the first in autumn 1714. At the time there were also hundreds of refugees on the
island. One autumn night the Russian landed from their galleys and slaughtered
almost all men and part of women and children. Part of the children they took to
Russia as slaves. The people of Ostrobothnia started to call the day of slaughter
aptly as ‘Friday of murder’. The same kind of bloodshed awaited in February 1716
the people who had fled to the Kajaani castle. When the castle surrendered the
Russians promised the unarmed people a free access to their homes but the
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Cossack General, Fjodor Tsekin, who led the siege, had decided to have them all
killed. The people were gathered into a large group for the purpose but one
Colonel of the Russian army made the General change his mind. Instead of killing,
the people were ordered to southern Finland as field slaves. According to
corroborated narrations, the bloodshed took thousands of lives, for instance, in
northern Ostrobothnia over 6.000 and southern Ostrobothnia about one
thousand, notwithstanding the peasant soldiers who lost their lives in warfare.
Booty, the palovero, war-tax and robbery. The measures the Russians took to in
Finland showed that the war was about dealing the ‘wealth of nations’ anew – to be
more exact, robbing the other’s wealth to the homes of the victorious. Robbing
during the war was exceptionally brutal, and in general, the victims killed during
looting were left on the spot as deterrents. The Russian war lords tried to stop
excessive looting but to no effect and the prohibitions were not complied with.
War-taxes were being collected in the robbing manner; where the tax was collected
for the army the people were threatened by fire and sword. Duly, however, did the
Russians leave the collection of taxes in the hands of army officers after they had
organized a civilian administration of occupation in Finland. For instance, there
were five tax-collecting detachments on the move in southern Finland in 1717–
1719 consisting of almost one thousand soldiers in all. They helped the civilian
administration in collecting the taxes and if need be organised punitive raids
during which villages were burned down.
Hiding of property and loss of it. Since autumn 1700 the Finns understood what
the war was about: the enemy had come to loot. The people facing the looting,
murdering and torturing Russians had two alternatives. They could either flee with
their belongings or hide it in the forests. Unhidden property was quite easy to loot.
For instance, sixty peasants from Inkoo lost over one hundred horses, two hundred
oxen, over six hundred cows and heads of cattle, over one hundred pigs, over one
thousand sheep and their tools, fishing equipments, valuables and food stuffs in a
couple of weeks. As a result of the persecution rich clergymen and wealthy
peasants were remarkably impoverished sinking to the level of poor common
people.
Torture. Torturing might take several days, and it was organised and systematic
in order to disseminate horror and establish were the common people had hidden
its property. The Russians had Finnish accomplices, so called ryssänrenki (servant
of the ruskie) who usually were war prisoners. They had been taught to apply
violence and educated to be interpreters; they also acquired properties by
extortion. One of them explained his position to a man who wondered how he
could be so cruel to his own people: “Whose bread you eat, his songs you sing”.
There were three main types of torture: hanging down, whipping and burning/
smoking. Of them hanging down or swing (kiikku) was the most common. The
hands and the legs of the victim were bound together with a rope and the end of
the rope which bound the hands was drawn over a ridgepole and the victim was
hauled to a hanging position. This was in itself extremely painful but the pain was
increased by beating, burning and slashing. Burning or smoking was perhaps the
most frightening method, and it remained in the memories of the people. Usually
a person was put in the oven as a roast (people called these victims as ‘roasts’, in
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Finnish paistikas), and when the people heard of this method, they surmised that
the Russians were cannibals. The horror effect of roasting was tangible, and usually
the next person to be roasted had to watch the roasting of the former one so that
he/she would reveal where his/her properties were hidden. By whipping people
were suppressed; the Russians used a leather or knot whip, a truncheon (karpaasi,
karbas, in Russian plet) with leaden top and baton (patukka, in Russian padogg,
padoski). The terms patukka, padoski, karpaasi etc. became general in Finnish. Also
cutting weapons were applied in frightening the people. Besides the main types of
torture, there were numerous others such as mutilation, putting out the eyes etc.
Sometimes people were made to stand naked in frost and snow or they were kept
by turns in a hole in the ice and in an oven. Sticking (kapulointi) was applied to a
victim’s head; usually a leather whip or rope was wound around the head and it
was tightened with a round stick until the pain became intolerable. Most often it
left the victim alive but caused him/her a life-long pain like hitting with a baton
the victim’s lower back, back of the head and soles.
Already the contemporaries noticed that revealing the hide did not save their
lives, often quite the contrary. When the Russians had got what they wanted, they
hit the victim dead. Thousands lost their lives in tortures and thousands were left
languishing for the rest of their lives. To illustrate, according to investigations
conducted by the Russian administration in northern Ostrobothnia, the region
worst hit, in some parishes in 1719 only every tenth house remained in place but
of their masters every third or fourth had been tortured to disability.
The guerillas of the Swedish crown. In Finland the so called ‘free companies’,
footed dragoons or guerillas which had been given credentials by the Swedish
crown and which tried to maintain Swedish power committed the very same
cruelties as the Russians while the Russians were ravaging elsewhere. Their chiefs
were disappointed persons of rank, wealthy peasants, students or forward-looking
petty officers and the men were 30 to 50 years old, revengeful and self-seeking
villains. Those the people regarded as enemies and identified them with the
Russians. The guerilla was as cruel as the ‘ruskie’ was, so much so that the robbers
of the Finnish forests who had deserted the Swedish and Finnish army were also
regarded as guerillas. The principal goal of the ‘free companies’ and guerilla troops
was to do harm to Russian troops but actually they took part in robbery and
cruelties and persecuted the Finnish collaborators of the Russians. Acts of sabotage
led to further persecution and to a vicious circle of revenge. As the guerillas hit the
Russians, the Russians took revenge with the people.
Raping hit the women. Raping was an integral part of warfare and everyday life
all over Finland. The widest waves of rape happened during conquests and mass
raping and torturing by rape were meant to suppress people but the return of
civilian administration and the final secession of Finland to the Tsar did not end
them. Raping already featured in the written narrations of the contemporaries and
in information and requests sent from Finland to Sweden. Particularly problematic
was that raped women were considered ‘dirty’ according to the law and they were
not allowed to enjoy the rights of a member of a parish before judicial inquiry.
Kidnapping. Kidnapping belonged to total war and was connected to looting
and reducing the power of the conquered country; this if anything is showed by
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the ukase of the Tsar of the year 1716. By its command northernmost Ostrobothnia was to be scorched, adult population killed and children be brought to
Russia as slaves. First wide-ranging kidnapping took place in Karelia in winter
1703. Usually the taking of a fortress was followed by kidnapping. According to
contemporary descriptions, young women and female servants were sent marching
to Russia to slavery after the conquest of Viborg. Afterwards the Russian troops
made raids to southern Karelia and Savo continuing kidnapping during 1710–
1712. With them they brought tracker dog patrols with which the people who had
fled to forests were tracked down. In 1713–1715 the occupant troops dedicated
their efforts to kidnapping. The galleys of the Tsar in particular hit the coasts and
Alands Islands emptying them of population. In two weeks after the battle of
Napue thousands of children and young were taken to Russia from the southern
Ostrobothnia. The same was carried on in southern and northern Ostrobothnia
during the second major attack.
The person captured by the Russians became the personal property of some
Russian officer or soldier. The people soon knew the highest commanders of the
Russian army (Golitsyn, Bruce, Tsekin, Mannstein, Apraksin) and its tax-officers as
slave hunters.
In 1715 and 1720 kidnapping was institutionalised. In 1716 a household tax
was levied. From every village whole families had to be sent to work at the manors
of the Russian nobles, and in 1720 a decision was made by which the Russian army
should be supplemented by two thousand best and most healthy young Finns. In
many places the Finns tried by bribe the Russian tax-officers, Tsar’s civil servants
and Finnish local authorities in order to get themselves exempted, at places the
taxed fled out of reach. But the problem remained. If one survived, others were left
in the parishes to pay the ‘human’ tax.
Besides Russian slavery, thousands had to serve as ‘field slaves’ and concubines
in Russian camps in Finland. Families were dispersed and slaves were treated as
beasts of burden. When transporting the slaves, their condition was not a matter of
great concern. Once Russian galleys shipwrecked on the coast of Ostrobothnia, the
Russian crew saved itself to land but the prisoners in shackles drowned. Altogether
20–30.000 Finns were taken to Russia. From sixty to seventy percent of the slaves
were children, most of them boys just over ten years of age. Living in Russia at its
worst was forced labour ending in premature death – and many feared of being
taken to the land of Tatars. At least one thousand Finns were sold to Persia.
Escaping was very severely punished, as was helping of someone to escape. Family
tutors, book-keepers and merchant servants, ruskie’s servants and nannies fared
best.
Insubordination, panic and anguish. The burdens of war made common people
refractory. At first warfare burdened the peasant economy by severe taxation.
When drunk the peasant of the early eighteenth century became talkative and
abused the authority. If that did not work, he just might hit its local representative.
Recalcitrance cropped up everywhere but the peasant violence proper was usually
directed at the lowest officials and soldiers.
Refugees spread fear and anguish and changed morality. Destructions,
bloodshed, kidnapping, hunger, baseless rumours, the escape of authorities, losses
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in war led to panic that penetrated everywhere. Its character was registered well by
the remark of one person from Tornio in court after refuge in 1717. According to a
note in the local judgement book “the spirit of the people of Tornio still trembled
because of constant fear”.
The refuge had another side to it. Those who stayed put took advantage of the
situation and started to rob others’ belongings. Panic were by time turned into
anguish and the Russians became literally the Devil itself; as the Russian pushed
forward and the Swedish army suffered losses, the clergy demanded repentance,
the Finns prayed forgiveness for their sins and saw in nature the signs of the end of
the world. In these circumstances the masters definitely lost their authority and the
commoner who had been badly hit did not easily acquiesce in defending the
crown. A few peasants forcibly recruited rather committed suicide than fought
against the Russians. Usually people were uncontrollable, and discontent was,
according to elite, mostly met with among the “mob”. The mob was always ready to
rebel and took here and there to opposing lawful authority. The rebellion did not
touch only the local authorities but also the mythical image of ‘good king’ was
tarnished; some dared to scoff at king thus defying the death penalty.
Russian authority and pacification of the land. Wartime regime was abolished
gradually. Russians kept Karelia (and Savo) as their conquests. Eastern Finland was
divided into large fieves and regions ruled by Russian komendants. Eastern Finland
and Turku’s surroundings were the most peaceful regions in Finland around 1716.
From then on the Russians started to convene extraordinary district court sessions
(käräjät). They became regular from 1719. In view of pacification, the most
important were, however, the declarations issued in 1717, by which the Count
Gustaf Otto Douglas was nominated a General Governor, everybody was promised
domestic peace and the laws of Sweden were restored. Evasion was prohibited with
the threat of death and people were obliged to pay taxes. After the declarations
people returned from the forests – some from Sweden – and started to cultivate on
deserted farms and dug their treasures up.
Also the concubines of the Russians and soldiers started to demand
improvement to their conditions. Thus the engagements between Finnish women
and Russian soldiers became more general in 1716. Marrying was more difficult
due to ukases that prohibited it. On the other hand, the couples legalised their
relation because they did not believe in the return of the Swedish power. The
problem was that concubines enjoyed advantages which embittered other common
people. The ‘whores of the ruskies’, hated and avoided by the common folks,
opined that engagement would guarantee them “protection” against other Finns.
In all, pacifying gave an opportunity to ponder on what had led to such a crisis.
The widely shared view in society was that sins had caused the anger of God which
manifested itself in persecution and Russian occupation. In the pondering process
people started to seek culprits, i.e. the people who had acted against the will of
God, the criminals. And what was most remarkable, they were found, and they
became the object of bitterness which resulted in a ‘culture of hatred’ that lasted
for decades.
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3. The Russian rule, despotism and life
in times before the end of the world
Fire, sword and defamation were the cornerstones of Russian administration. The
commonly shared view of the clergy and people was that the evil that had escaped
the hell, the perkele (devilish force denoting the enemy, the Russian) regulated the
daily course of life. Thus the Russian rule was a travesty of peace – chaos. The
oaths of allegiance stabilised the Russian rule (the mercy and mercilessness of the
Tsar): the declarations promised the protection of the Tsar, and that the freedom of
religion, the rights from the Swedish period, estates and houses would be
preserved. Because the promises were like this, and on the other hand final
destruction seemed close, the clergy exhorted people to give oaths which made
Sweden the enemy.
The mercy mentioned in the declarations was given by the Tsar and his highest
ranked officers. The mercy was dealt out by lower ranked officers, and komendants
defined the extent of it. Mercy and mercilessness were concrete matters (from
helping the Russian one got ‘a penny of mercy’, from insubordination a punishment).
Mercy was also individual matter (money reward) but mercilessness was, instead,
collective. One’s crime was punished collectively to all (burning of villages).
According to Russians there were two kinds of people in Finland, those who
yielded to Tsar’s power and those who sympathized with Sweden. By declarations
(Bruce 1710, 1714 and 1715; Apraksin 1712; Golitsyn 1713 and 1714, Tsekin 1714
and 1715) the Russians put opposition down and promised the protection of life
and property at least. But they were not credible; without exception a declaration
was followed by pitiless destruction. Only after the maintenance of the Russian
army began to suffer from huge problems, the Russians spared the use of fire and
sword. In 1717 old statutes and Swedish laws were restored. Concomitantly, the
domestic peace was made a duty, and it was stated that the former wartime power,
i.e. Russian violence had been justified. In spite of establishing civilian
administration, the soldiers still had the real power. For instance, according to the
view of the common people, some violence was inevitably connected to Russian
taxation and that the Russians were inclined to violence by their character. The
people began to utilise the arbitrary power of the occupant; in seeking one’ own
interest neighbours were threatened and denounced, in which case the Russians were
appropriated as tools of revenge. Komendants and Vice-Governors (in Finnish
laamanni, in Swedish lagman) applied the Russian regime in their statutes and used
fire when needed and put the sword to work in order to keep people under
discipline.
The Russians suppressed, for instance, by defaming churches by turning them
into stalls and cow-sheds or destroying them which hurt the members of the
parish. This defamation was a sure sign of the superior power of the evil or devil
over the holy and God. On the other hand, the churches had been built jointly by
the people and represented the times of peace and the beneficent power of Sweden. The representatives of the old regime were made fools.
The mighty power of the army and the deterrents of violence. Soldiers belonged to
Finnish everyday life. The living was affected by one disparity: in Finland there

571

Viha

were in the 1710s three women per two men. The soldiers of the occupying army
complementedit in their own ways, not by taking part in commoners’ work but by
thrusting themselves upon women. In all, the occupation of Finland was an
enormous economic operation. The Russians built huge barracks and field camps
in Finland, their troops travelled to and fro between western Finland and Russia
with tax-goods. In addition, there where several cattle and stud farms of the
Russian army in Finland. But the soldiers hardly took to cultivation, producing of
food-stuffs, handicraft and women’s work. Products were acquired from the Finns
and the army took what it demanded. This led to a situation in which the people
fled from their homes. Especially hated were the transportation obligations and
forced labour because these tasks had to be performed immediately and they took
weeks to accomplish although at the same time people would have urgently been
needed in agricultural work. The forced labour was called in Finnish ropottityö
(from Russian rabóta, robóta; work, toil).
The discipline of the army was the responsibility of the highest command and
officers. The control of the soldiers was expedient because they were everywhere
disciplining the society and the Finns. Violent soldiers in fact took advantage of
their position unscrupulously. A request of a soldier was regarded as of
unconditional order because the Russians used to enforce their requests with
violence. The discipline of the soldiers themselves was slack and undisciplined
robber-ruskies were everywhere until the establishment of the Russian rule and
civilian administration in 1717. Here and there the common people got fed up
with incessant harassment and killed soldiers who were alone.
In time the relations of the occupiers and the common people became to resemble
everyday relations. This was mostly due to the fact that soldiers stayed in one place for
long and thus became familiar to locals. Relations became most uncomplicated if the
Russian soldiers had their families with them. On the other hand, the Russians used to
stick to themselves, and Finnish women – young ones in particular – were
protected from the Russians whom the Finns regarded as “dissolute strangers”.
Women without a guardian could utilise the services of the occupier. In
accepting the role of a concubine to a Russian soldier a woman got advantages in
the protection of military violence. On the other hand, some genuine, good
relations were established between soldiers and young women, as had happened
between the Russian soldiers and common folks.
The authority of the old regime and the establishment of the new administration.
During the period of conquest the clergy was the most important local authority.
Religious contradiction had to go because there had to remain a basis from the old
regime. As most of the other authorities had fled to Sweden, the clergymen were
almost the only possible local authorities. Their task was to draft tax-registers, to
control tax-collection and see to other “administrative” duties. To keep the clergy
in reins the Russians beat them, imprisoned them and moved them around from
parish to parish.
The servants of ruskies (ryssänrenki, or tensikka; densik in Russian meaning an
army servant) were regarded as worse than the Russians since they applied
violence against their compatriots. With the Russian army thousands of young
men who had been captured in war or had deserted the Swedish army to become
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Russian soldiers or servants returned to Finland. They were loyal to Russians,
mentally immature and enjoying their status. The denomination of tensikka spread
in eastern Finland to cover also the servants or hired men of the local Finnish
authorities.
As the Russian rule in western Finland became stable, a civilian administration
was set up in 1717. Until then the factual sovereign power there was in the hands
of Prince Golitsyn who was the commander of the Russian army. Due to his
mercifulness which he at times showed towards the Finns, he had been given the
derogatory nickname ‘God of the Finns’ (finskij bog) by his fellow officers. Savo
and Karelia excluded, Finland formed a gouvernement, the highest administration
of which was manned with Finns, Swedes and renegade officers from the Swedish
provinces of the Baltic. It was headed by a Governor, the prisoner of war from
Poltava and Count, Gustav Otto Douglas. His manner is aptly illustrated by the
way he was called by the Finns a satrap of Finland (despotic governor). The
gouvernement was divided into three districts, the Vice-Governors of which had
got used to Livonian conditions (serfdom), and being military shared the view of
officers about the common people (animals). Of only very few of them the
common people had anything good to say.
Out of Finnish local authorities some wound themselves into the favours of the
Vice-Governors and were able to acquire power and properties. In Uusimaa the
right hand of one governor was one clergyman, the extent of whose power is
illustrated by the fact that he was concomitantly a bishop and a Vice-Governor.
The judicial system worked at the mercy of the Russians. At first the whole system
was paralysed because the judges fled to Sweden. Justice, however, had to be had,
and the position of the clergymen was emphasized in cases of indecency or theft –
sometimes they were judges and presided over instantaneous courts. The inquiry
and judging of serious crimes (murder, manslaughter and witchcraft) belonged to
Russian officers. Until 1717 the highest judicial power was with Turku princely
court of order presided over by Golitsyn. After the establishment of civilian
administration, the highest judicial power was transferred to gouvernement (court
of appeal) which actually was Douglas’s private court. Since then military matters
were left with Golitsyn. The sentences were this and that, it took years to
promulgate a judgement so that after 1717 the role of military authorities as
inquirers and judges was important. As the inhabitants of Porvoo used to put it:
“All justice and court proceedings depended on the Russians”. The inquiries of
officers was slapdash work and sentences torture. On the civilian side the courts
started to function in 1717 and 1718. They were presided by vice-judges loyal to
the Russians, and they were called derogatorily as “ruskies’ judges” in spite of their
divining justice according to Swedish laws. In these circumstances the common
folks took judicial power in their own hands which irritated the old elite of
Swedish power, especially the clergymen. They would have liked to have their fair
share of it.
Despite the organisation of civilian administration, the real holders of power
locally were the komendants of military camps. In eastern Finland the local
government was based on komendantures (Viborg, Käkisalmi, Savonlinna)
supported by a system of commissars. Here the position of komendants was
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sovereign but also the komendants of western Finland declared sentences without
referring to princely court or government and gathered themselves fortunes.
Komendants were usually those officers who had made their fame in bloodsheds.
With them bribery became common in local administration. Lower
administration was led by commissars and in eastern Finland in particular in the
fieves of the Russian grand nobles by the so called moisniekkas (estate steward).
The former ones were Finnish-born, collected taxes and divined sentences in their
vast districts. A commissariat may hold 400–800 farms. In local administration
they were assisted by bailiffs, sheriffs (länsman) and the village elders, starostis
(starost). The power of the commissar was almost limitless, the only limit being
that they could not enjoy the same economic privileges as the Russian officers and
authorities. The moisniekkas corresponded in large fieves to the commissars. They
had more power since some of them were Russians and had the rank of an officer.
Local government in Finnish hands. The Russian elected and nominated the
bailiffs, tax-collectors, sheriffs and strarostis. Sometimes the opinion of the
common people was heard. This made no particular impact on administration
since the Russians demanded loyalty and violence from their authorities. They
were not particularly interested in whether the local authority could, for instance,
count, read or write. Command of language was an advantage. The most
important thing was, however, that the civil servant knew local circumstances and
did not feel pangs of conscience when using the whip. So that this group of civil
servants was complemented with retired lower officers, grand estate owners, local
leaders and elder jurors or with the ones, who had lately used the stick against the
people. Whip was applied the more generously the more severely the Russians beat
their chosen people. In view of incessant beating, the first collections of tax led by
Finnish local civil servants resembled more robbery than regular taxation.
Collecting taxes outweighed all other administrative tasks. The Russians
brought into Finland their own taxation, the key of which was guarantee, i.e. the
tax-collectors were responsible for fast and efficient tax-collecting with their life
and property. If the accounts did not balance, it was considered rebellion against
the Tsar, and sometimes the tax-collectors were kept as prisoners until the tax was
fully paid. For the tax authority this had a negative side to it; the Russians used to
beat their hostages. On the other hand, the confusion in Russian taxation and that
taxation was based on violence made also malpractice possible. Quite a few
authorities collected too much tax and kept the extra.
In order to avoid beating, imprisonment and to cope with the difficulties of the
multilayered administration and to be able to pinch taxes the local Finnish
authorities allied. In this way they formed a threatening group comparable to the
Russian army. Very few local masters or matrons dared to resist the alliance, and its
members could support another member who had pinched and was prosecuted. In
other words, the civilian authorities built their own guarantee system aside the
Russian one.
During the Russian rule the power of bailiffs and sheriffs grew into enormous
proportions and confused circumstances gave an opportunity to gather fortunes.
Illustrative is the remark of one rural police chief to the peasants of his district: “I
am God, your master and king. You have no higher authority”. In the beginning of
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the occupation some bailiffs and sheriffs robbed the properties left by nobles and
settled themselves appropriately to live in mansions and big vicarages. Then they
reprimanded the people in the Russian manner by beating and even murdering. In
Uusimaa a gang of local authorities made up of four or five local drunken great
estate-owners set itself above the law and held the district in fear for years.
For the Finns the Russian taxation system was foreign. Starostis were ordered as
foremen to tax-collecting and forced labour. They collected taxes from their
district. In administrative duties they assisted the clergy, bailiffs and commissars.
There were hundreds of them around. What was foreign in the system was that
during the Swedish rule there had been peasants in some administrative posts and
they had assisted in tax-collecting but the power to tax and collect taxes they had
not been trusted to hold. That is why the Finns had to explain to the Swedish what
the system was. They referred often to the ruotumestari (rotemästare in Swedish;
the person who enforced the tenure system). In their work the starostis were like
their masters; if the police chief or bailiff was cruel, so was the starosti. The most
reliable starostis the Russian found among those who had fled to Russia under the
war. A few of them became local leaders in Karelia.
The attitude of peasants towards civilian authorities was dependent on who
was had elected them and on how the civil servant used his power. The civil
servants nominated by the Russians gave face to the Russian power. They were
mostly called ‘bailiffs of the ruskies’, ‘bigwigs of the ruskies’ or ‘sheriffs of the
ruskies’. The prefix ‘ruskie’ told of deep contempt. There was no need to name the
starosti since it was a loan-word from Russian and carried with it the same
contempt as the above mentioned denominations. Every now and then embittered
peasants protested to their authorities but to violent protests they barely dared to
resort. If one wanted to revenge on the authorities, one had to have recourse to
Russian machine of violence. The best way was to lie to the Russians about how a
local authority worked behind their backs and had connections with the Swedes –
then Russians came to investigate and harass.
Hunger, seeking for safety and nesting in towns. Hunger and persecution set the
people on the move to beg. There were severe years of hunger in 1707–1710 and
1715–1718, and persecution was there constantly. The beggars led by rumours
drifted from here to there. In times of the Russian rule some fought the hunger in
peculiar ways and during the worst times food was substituted by “unnatural” diet.
Some might sell their children as slaves to Russia for some gallons of flour or a
portion of salt.
Mostly beggars and people felt who insecure sought safety in towns in which
the great part of the Russian army and especially officers were lodged. There the
discipline of the army was somewhat better and there people found food. Largest
groups of beggars ended up in Turku. It was a big Russian administrative and
garrison town surrounded by field camps. Especially wives and widows of soldiers
found their way there because there was need of servants and odd jobs were
available. If one could not find work or was dismissed one could easily become
destitute in the end finding themselves in beggars’ barracks built by the Russians in
which pestilence prevailed and death took its toll.
I met my husband. The most extraordinary but at the same time most

575

Viha

illuminating cases were those that told of soldiers’ supposed homecoming. There
were quite a few Finnish deserters in the Russian army, and so it was a wonder that
some by-passer posed himself as a husband long gone. What was remarkable in
these cases was that a stranger could, on dubious grounds, be recognized as a close
relative. War had brought devil on the earth and the change in the looks of a person (eye or hair colour) or mother tongue could be put down to the impact
witchcraft. In some cases it was, however, found out that a soldier who posed
himself as the one lost by a widow long ago had inquired from the local people
whether there were any women there whose husbands had marched away with the
Swedish army.
Mental restlessness, the culprits of hatred and the eradication of the society of
estates. ‘The hatred of ruskies’ was inflamed in 1700. It was caused by old scars, the
bloody religious war waged in the 1650s and the close relations of the Finnish
Orthodox people to Russian Karelia. The latter were afraid of their necks, and not
without reason. As the war broke out and religious hatred was inflamed the
Orthodox living by the Swedish border moved to their brothers and sisters in faith
to Russian Karelia. The Finnish Lutheran folks labelled them instantly as traitors.
This vulgar hatred was recognized by the King, Crown and Church and they
sanctified the peasants’ robbery on the other side of the border and thus inflamed
the war of religion further. This led to a vicious circle of revenge, vendetta between
the Lutherans and the Orthodox people, and in general to paranoid attitude towards
unknown people; One could be killed as a spy just like that. The hatred of ruskies
was to be put down and it was channelled against the Finns labelled as ‘ruskies’.
The Lutheran church emphasized that Finns were particularly prone to cardinal
sins. Especially drunkenness comparable to gluttony had led to God’s wrath, i.e. to
war so that it was preached from the pulpit that the wrath would subside if the
clergymen were heard and sins were given up. This message fell to fertile ground
because in the years of early eighteenth century the safe order of the world had
turned into chaos and psyche of the people was dislocated. Depression and
anguish was transferred to a target outside by hating the weakest in the society.
At its most concrete the sermons of the clergy concerned decency since
indecency (lust) was clearly a cardinal sin and cause of God’s wrath. Rumours of
all sorts concerning sexual relations between Finnish women and occupiers were
symptoms of traumas. Typically enough, rumours based on facts as well as baseless
stories grew fast into impossible narrations.
The clergy took to guarding sexual morality and wrote to Sweden that “people
have not done enough to stop indecency”. In this way guilt was dispersed to rest of
the population. They were guilty of God’s wrath because they did not hinder
sinning. Because of this neglect clergymen persecuted unmarried women and
made it the responsibility of the parents and masters to guard sexual morality. And
it did not take long that the people started to define the rules of sex. Young women
were spied at and publicly labelled as whores. First, people warned young women,
secondly, it labelled them and finally it sanctioned the women supposed of
indecency. Popular punishments or unofficial sanctions were tightened and the
women who voluntarily become concubines as well as those who had been raped
by the Russians became to be named as ‘whores of ruskies’.
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These women were ostracized. This was affected by the fact that childbirth –
especially out of wedlock – was societal and legal event. The mother was pressed
for an answer concerning who the father was. If the mother confessed that the
father was Russian, she was ostracized. She was not allowed to church without a
court’s ruling but also the neighbours drove the mother away. This was easy but if
the mother turned out to be innocent the return to the society was very
complicated. This manner of proceeding was enforced in court when they started
to sit again. It was demanded there that the raped ones should confess that they
had been raped because of “their licentiousness”.
The label ‘ruskie’s whore’ was ineradicable. Although a court cleared a woman’s
reputation or the woman expiated her crime according to the law she was called by
derogatory names. Calling names after expiation was in contradiction with the law
but usually the practise was accepted. This, in its turn, led to a vicious circle of a
hooker. That misery engulfed mostly lowly women, by time the only safe heaven
being the Russian arms.
The change in sexual morality led also to adding terms of abuse such as ‘whore
of ruskie’, ‘hooker of the ruskie’ into Finnish, and that the true fathers of the
illegitimate children tried to dodge their liability to provide maintenance by
stating that the woman had been with the Russians, too.
Growing envy and hatred of the neighbour. Besides the change in sexual morality
there happened a change in other areas of decency code. During the Russian rule –
especially when the judicial system was paralysed – the people took law in their
own hands. This meant that those who had been denouncers or robbers could be
revenged violently. Some murdered those who they thought were robbers. On the
other hand, encroaching upon unguarded property was accepted especially when
the property belonged to someone who had escaped to Sweden.
Doubt and bitterness went hand by hand. In a peasant society properties were
levelled violently and the ones who did better were labelled as denouncers and
thieves baselessly. At times those who had lost relatives in the war were suspected
of being murderers. When there was no law, rumours took their place.
Hatred of masters is vent on the clergy. Those who served the Russians enjoyed
their protection. They were Tsar’s civil servants. Instead the clergy regarded as
misbelievers by the Russians were easily left outside the orbit of protection. So that
people directed their aggressions mostly at them. This was concretely founded by
referring to priestly malpractice and violence.
Noble peace. The Peace Treaty of Uusikaupunki was signed on August 30, 1721.
According to it, the Russians should have left Finland soon. The peace and
evacuation led to a couple of outbursts of bitterness, among others, one Major
with his family was murdered in Turku. The Russians did not hurry back to Russia.
On the contrary, they organised final ravaging here and there.
The hatred of the people did not die with the evacuation of the Russians. It had
to be channelled to others. Some of the concubines knew what to except, some of
them followed the Russian troops telling that they did not want to remain in Finland where they would have been made objects of abuse. Part of the collaborators
understood to leave in fear of revenge. Paradoxically enough, some of the guerillas
facing court action escaped to Russia, too.
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The times of wrath had gnawed at the base of legal proceedings. Especially, the
common people took their revenge at the collaborators who had not gained
protection from Swedish rule in time. They were murdered, abused or robbed.
The ‘noble peace’ declared by the Swedish rule seemed an enforced peace in the
Finnish eyes. Finland was soon occupied by refugee officials, Swedish officials and
strangers at large. Highly-ranked officers and military officials were nominated as
county governors and officials in governor’s office. The place vacated by the
Russian soldiers were taken by the soldiers from Finnish regiments of the Swedish
army who instantly demanded proper upkeep and respect. The same applied to
returning clergy. The awaited peace and the reinstatement of the Swedish rule did
not seem to change much.
The Swedish Crown promised much but did very little. Thus beside hatred of
women and neighbour grew strong hatred of masters. These were supported by
fear and hatred of the ruskie. In other words, the hatred did not stop when the
wrath ended but became angrier.

4. The years of persecution as oral
and depicted contemporary history
The status of narrations in a society of estates. History was an integral part of a
society and its ideology based on social status. Historical processes were being used
as grounds for regarding the present system as best and right. This made an
important impact on how past was depicted. In the eighteenth century past was
experienced and interpreted according to estates. The limits of estates were barely
trespassed. Officers rarely told of past outside their ego. Their life was egocentric
and their biographies emphasized heroic acts, and all their troubles were without
exception their own in that their existence was not brought to the fore in others’
worlds. Instead, learned people and the common people envisaged the past as a
whole: biographical descriptions were tightly bound with wider historical contexts
of events. The historiographers (the learned) and the upholders of oral history
(the common people) formed a coherent group of story-tellers in this respect.
Their difference was that the clergymen rather emphasized rank. They perceived of
past as a collective history of their estate.
The popular past depicted to the rulers. The common people testified of the past
without mastering official language. It was not given the role of judge or
interpreter. Its freedom of speech was restricted and interchange along the axis
majesty-people was rejected. This meant that its predicament was questioned. At
large, political culture was based on the dichotomy public power versus subjects.
In practice this meant that public power asked and the common people answered
only to the ones who. Thus the vulgar image of the past was transformed into
controlled, moulded and refuted history. The people, sure, appreciated that they
were asked about the sufferings of the near past. With the aid of common people’s
complaints drafted for the Diet and Crown they thought they would be heard but
bureaucratic practice obstructed the use of direct influence on the highest
authorities. In the hearings the people told of things vulgarly and according to
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their best knowledge. These hearings actually sanctified the society of estates and
the secretaries who wrote the stories down tampered with the vulgar speech to
make it sound appropriate to their superiors and thus erased the experience of the
folks. As the local descriptions were collected into larger memoranda from
counties, stories of sufferings decreased further. Thus the commoners recalled
from time to time their historical experiences in the end of the 1720s and early
1730s and tried with them still make an impact on public power.
The situation of the narrator and his/her relation to the listener. In historical
narrations from the Russian period the author proper was rarely in a central role.
One avoided representation in I-form. Instead, the past was depicted as ‘us’ (the
clergy) and people/subjects (common people) because the text was, depicted in
this way, more weighed and showed consistency of the narrators. Descriptive
attributes can be found (humble/loyal/poor/ruined subjects). Usually the clergy
wrote about their own history and the common people spoke of the history of the
peasants but in northern Ostrobothnia the clergy, officials and people drafted
common descriptions of the recent past. There people had been irrespective of
rank, in the same position all over the Russian period. Official historical narrations
were duly directed at a certain listener, usually to his Majesty the King. To him and
the highest authority were also given descriptive attributes (merciful, gentle,
judicious, Christian etc.) so that the listener and the narrator would have been in
proper relation to each other. That was a precondition also of the usage of political
culture.
The positions of the narrator and foe in the narration. Typically the main
character (subject) in the oldest narrations was in single; Russian, enemy, foe or
devil and the narrator himself an object of the events. The enemy was a faceless
monster (i.e. mostly the Tsar) who was assisted by Russian soldiers and Cossacks,
and the one who experienced the events was the faceless common people,
inhabitants and parish people. This way of depicting the people as a sufferer tried
by God referred to the history of the Israelis and told of apocalyptic history. It was
also common that suffering and loyalty lifted the narrator to a level of faceless
main figure and by time they elevated themselves as ‘us’ to the level of the ones
who experienced it all. This happened in the end of the 1720s and early 1730s
when the peasants had come to realize that appeals to higher authorities had come
to naught. This also showed exacerbated tensions in the society: the peasants had
started to view themselves demanding and self-conscious subjects instead of
humble ones.
The time to be lived in relation to the past. What strikes us in the historical
descriptions which analyse the years of persecution is that the past was considered
a part of present. In general, the touch of the commoners with time seems to have
been strongly historical.
Narrative tricks and evidence. The descriptions which backed up the social
system were typically illustrious and sermon-like. Beside them the earliest Finnish
historical general works were published as arch-poetry, poems of complaint which
followed the transmission of popular oral tradition, i.e. the trochee-metre of the
Kalevala. This gave them more value and emphasized both the ossified picture of
the near past and the epoch-character of the period depicted. One must mention

579

Viha

another typical feature; the descriptions contained surprising turns of narration
that maintained excitement (e.g. “the General declared domestic peace. But see
what happened. Soon the barbarous Cossacks were let loose…”).
The veracity was significant matter in the narrations. They were corroborated
by referring to eye-witnesses’ observations. In this way, the narrations that analysed
the period of persecution were committed to the tradition of historical narration
dating back to classic antiquity in which autopsy made the past most convincing.
They also contained a lot of such expressions that hinted to that everybody knew
what was going on (e.g. “it is generally known…”).
Readers’ interest was fixed also by describing the exceptional cruelties
committed by the enemy or by creating a pictorial image of the condition of
perdition after destruction (e.g. “since the Russians left one could see only
hundreds of ruins of burned houses”).
The narrative order of the past. The naming of the period was surely important
since by so doing it was possible to refer to final condition of the events. The
Russian period was named (titled) differently and with different temporal
designations depending on the situation. The mildest expression referred to the
visitation of the enemy in the country. Somewhat stronger emphasized the epochlike character of the period (the Russian/despotic era) and the strongest
characterised the cruelty and savagery of the epoch (the time of wrath, the time of
persecution). In typically historical descriptions the first – and the cruellest –
attack of the foe was distinguished as a period of its own. Besides, it was usual to
periodize the Russian time with other persecutions and finally with statutes
restoring law and order. There a place was reserved for the times of severest
destitution in the narration. That followed the first attack and could last for years.
This period was characterised all over Finland by the way the Finns had to take to
cultivation with their bare hands as the Russians had stolen all beasts of burden.
This was brought to the fore since the narrators had themselves held onto the
plough. Hunger and substitute nutrition belonged ineradicably to this period. In
the northern Ostrobothnia the popular stories tell of this period at its severest.
There destruction, murdering, looting and hiding in the forests had led to such
destitution that some had had to resort to cannibalism.
Common and distinguishing troubles. The same kind of grievances, troubles and
misfortunes caused by the persecution were being recognized all over Finland.
These collective miseries were looting, heavy taxation and the tax-collectors,
upkeep of the soldiers, forced labour, fires and plagues that hit the domestic
animals. Besides there were narrations of torture, man-hunting, forceful baptizing
and murder, in case the Russians had ravaged the locality especially hard. When
one wanted deeply affect the listener, it was emphasized that the commoners of the
narrator’s own locality had been hit by enemy worst.
The logic and interpretation of the past. The divine dispensation was the first
and the last explanandum of history of the learned as well as of the common
people. Teleological or eschatological, linear time gave history its meaning so that
meaningful history was linked with divine dispensation. In this way, Finnish
history was connected to the fate of the Israelis. The graver the threat of the enemy
was, the more likely was it that people talked about their own as a chosen people,
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about God as Sebaot and about Finland as burned Gomorra. Correspondingly, the
Russians were Assyrians and the Tsar the bastard of the Nebukadnesar of Babylon,
or it was told that the Russians led Finns to the slavery of Egypt. Afterwards the
narrations depicted what had happened as inevitable chains of events. Typical for
the ones written during persecution and after – especially in the ones drafted by
clergymen – was that that the hardships had been understood as just. By sending
hardships God had given a fatherly lesson to the Finns. Concrete explanations were
likewise fatalistic, and in weighing the causes inevitability was again emphasized.
Already during the 1720s the period of persecution became a meaningful and
relative part of the past. The longer time had passed, the more relative the
historical image became. People compared their experiences of the contemporary
history with the distant past of which they listened to narrations. Popular annals
did not, however, know of any so atrocious period in the past. In the 1730s Finnish
historical reflections begin to reflect anti-war attitude. When the Swedes started to
demand compensation for the lost war, the Finns appealed to contemporary
history and regarded their experiences as grounds for abstaining from a war.

5. Restless peace under Swedish rule
The Swedish Crown submits the people into harmony. In the early years of peace the
contradiction between the people and the soldiers remained hidden. The same
held true of the hatred between the Lutherans and the Orthodox. Social tensions
could be seen elsewhere, and the society was divided into two camps, omnipotent
public power and simple commoners. In the 1720–1730s a sort of rebellion of the
estates prevailed. The central goals of the Crown were swiftly to strengthen the
army back to its full might and make the people capable of paying full taxes. This
presupposed the submission of the people in harmony. Accordingly, the people
were obliged to oaths of allegiance to the King and at the same time they had to
promise that they would sacrifice their property and blood in defence of their
sovereign. The oath made the commoners an integral part of the society, and the
Crown could refer to it if someone dared to rise against it.
Hatred of the ruskies, fear of them and the threat of Russia as political weapons.
The Crown maintained the hatred and fear of the ruskies throughout the 1720s. It
was easy because people had not recovered from the Russian period. When a
baseless rumour that Russians planned to attack Finland floaked, the people
panicked. It was politically advantageous to maintain the fear since with it the
public authorities could argue for the elevation of morality and the necessity of
the army. The other side of the matter was that the habit to call Russians’ ruskies’
became a practise of abuse. There were such concepts as ‘the ruskie of the ruskies’,
‘the vassal of the Russians’ and ‘whore of the ruskies’ in use.
The encumbrances set by the Crown. Peasants had always paid taxes obstinately
but during the early years of peace taxation led to rebellions. The peasants opined
that the concept of ‘common good’ used by the Crown meant actually the purse of
the Crown. At large the people regarded the change of power as if nothing had
happened; the taxes were there and forced labour was continued.
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Problems cropped up when the Crown demanded taxes and the people had not
at all been able to repair the damages caused by the Russians. The contradiction
was remarkable because the peasants had been promised tax relief. They were
destined to cover the repair of the farmsteads and this policy was pursued also by
the county governors. The interest of the realm, however, was paramount and the
people were disappointed. The Crown interpreted the results of tax survey as
distortion and did not believe in people’s narrations. Thus the people divided the
public power into two, good masters and greedy Majesty. The latter included also
the higher estates which did not listen to commoners’ requests. And soon the taxcollector demanded also the payment of taxes dating from the times before the
Russian rule. The bitterness was vent out to closest object, i.e. the lowest tax
authorities who were threatened and abused.
After the pressurising of the nobles, commissions (eastern and western) of
inquiry were founded for Finland. The message of the general regulations from the
year 1724 was unambiguous. At first it was to be seen to what was best for the
Crown, and only after it could be pondered what was in the interest of the peasant.
In spite of this, the peasants got excited, excluding the Ostrobothnians who
opposed the inguiry with the towns. The commissions followed the ideals of the
estates’ society; in them all estates were represented and they were courts of justice.
The peasants were sluggishly heard and their petitions turned down. Altogether
6,500 complaints were inspected and tax relief was granted to every second
applicant from one to three years and for the people of Aland Islands from seven to
nine years.
Without doubt, the welfare of the realm rested on shoulders of the commoners
and bourgeoisie: the taxes were spent in reducing the cash deficit of the Crown, in
the wages of the civil servants, in the luxury of the Majesty and in the maintenance
of the army. The last mentioned caused a grave and almost open rebellion in
Ostrobothnia. The regiment posted there found it difficult to defend the eastern
border with 350 men, and the county hardly could recruit young men as soldiers.
The Crown, nevertheless, wanted to expand the tenure system to the county in
spite of heavy opposition on the part of the peasants. They appealed to historical
events, their loyalty in 1710 and 1714, and counter-war and announced their
willingness to defend the country with the old method, the peasant militia. This
was to no avail but the peasants were able to postpone the matter until 1731 when
they were told that they had to raise 450 men as soldiers for the regiment. The
peasants refused and sent a secret delegation to the King. It was lukewarmly
received but the treatment of the peasant at home was more adverse.
Insubordinate people were arrested and the tenure army was reinforced in autumn
1732. Then the hardest opposition marched to the Governor’s office in Vaasa to
protest. There they were persuaded to reconciliation by threats of severe sentences
due to breaking the oath of allegiance and form of government. The rebellion
ended here and the Ostrobothnians accepted the new system but only in principle.
In practice they kept to their old ways.
Nevertheless, the common people bound to the soil acquiesced to the new
Swedish power and started to regard its time as a noble period of peace. Social
harmony was preserved, too, because the common people had to eat and work.
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Adaptation was in fact eased by factors independent of Crown, namely good
harvests (1724, 1727).
The authorities nominated by the Russians was a problem to the Crown. The
Crown encountered a surprising problem immediately after the peace was settled.
The reorganisation of administration was anything but smooth. In 1722 there were
in Finland old Swedish authorities, authorities nominated by the Russians and
authorities nominated in Sweden. The common people demanded a revenge on
the ‘ruskies’ and the governors asked for inquisition for their sentencing but the
Crown objected because it would have meant degradation of its authority. Instead,
the Crown declared the Peace Treaty and according to decisions of the years 1718
and 1720 pardoned several Russian authorities.
However, the administration had to be purged of incompetent officials. In
eastern Finland the task was given to one retired and drunken Captain. He was no
good. In the entire Finland the purging was allotted to commissions. Local officials
were naturally enraged and frightened the common people into silence. The truth
concerning the people who had committed malpractices during the Russian
period was never publicly told but out of reach the peasants opened their mouths.
No heads fell, only a few death sentences were pronounced, some officials were
dismissed and a few men were fined. On the other hand, civil servants pulled
themselves together in the 1720s and gave gravest malpractices (e.g. demanding
bribes) up which had been continued during the new Swedish rule. This did not
erase people’s grudges and the hatred of masters smouldered.
Judges, officials, bailiffs and tax-collectors versus common people. The people who
had compromised themselves during the Russian rule were not at first accepted as
highest officials in judicial system and taxation. In other words, the administration
was purged which reduced the number of complaints against it. Some of the
bailiffs and tax-collectors nominated during the old Swedish rule and who had
served the Russians stayed in their posts after the peace was settled. This
presupposed either frightening of the people or bribing them into silence. In some
locations people wanted to have bailiffs dismissed but usually without success. For
those who left their posts voluntarily and had been dismissed there was a lot of
work in the new Swedish administration in new settings or in a lower position,
from which one could be promoted back to the former post.
The hated sheriffs. More often than other officials the sheriffs and other parish
level authorities had to answer for their deeds during the Russian period. They
tried to hold on to their positions to tooth and nail knowing what would happen
to a dismissed official. He would be brought to court. There sheriffs explained that
they had resorted to violence under pressure from their superiors. This
explanation the court usually accepted and only fined the defendants.
In 1721–1722 the posts of sheriffs were distributed anew. In many locations the
common people made it clear that the sheriff of the Russian period had better to
leave or they themselves understood to clear out. Many of them hurried to the
county secretariat to talk themselves into another post in another parish, and so
many of the officials nominated in the old Swedish period and who had stayed at
his post under the Russian rule took soon a new oath of office. The social status of
a dismissed official did not necessarily degrade. In Finland there was a shortage of

583

Viha

men who could write and apply violence if need be. Greatest opposition was faced
by the locally unknown men who had been nominated in Sweden. They were
immediately abused and scorned. Most them packed up and left.
In all, the malpractice and their usual hiding under the carpet led in the new
period of Swedish rule to that all officials were regarded as villains by nature, and
to that the bad reputation of officials of the Russian rule was passed on to the next
generation, and that the grudge and bitterness towards them were permanent
elements of the peasant life in the eighteenth century.
The starostis and tensiks. Masters of the units of the Swedish tenure system and
jurors had been elected starostis and tensiks. They mostly returned to their jobs in
1721. Also they carried with them the label of ‘ruskie’, although their misdeeds
were minor. In the court they appealed and explained saying that they had
followed orders which was reluctantly accepted.
The trust in Diet non-existent. Social chaos was at hand in the 1720–30s since
people did not trust Stockholm. The negative or indifferent attitude of the Finnish
peasants towards the Diet was not alleviated by the way the higher estates wanted
to choose their representatives, too. The Diet was regarded as a useless burden.
The clergy and the people. As the peace returned the clergy encountered the
same kind of problem as the Crown. In Finland there were two sorts of clergy
because the Russians had nominated grammar school pupils and students to Finnish parishes. They did not have the authorisation of the chapter and they had to
leave when the original clergymen returned. The expertise of those clergymen was
weak but, on the other hand, the people liked them just because they were in this
respect close to them. Instead, the people did not accept the clergymen the bishop
had nominated without listening to their opinion. The omission infringed the
traditional rights of the people. Usually the position of these priests as leaders of
the parish was questioned. Finnish clergymen tried to hinder foreign (Estonian,
Swedish and Ingrian) colleagues from having posts in Finland, and in this they
sought the support of the commoners. On the other hand, the clergymen could not
care less of commoners’ economic interests; complete exemption of the peasants
from taxes would have reduced also the income of the clergymen. When tax relief
was awarded, the Crown listened rather to the clergy than peasantry and relieved
them more often.
Old grudges did not disappear. Crown did well to the clergy by pardoning them
for their crimes committed during the Russian rule. This naturally did not please
the commoners but it took the matter to commissions and courts. Especially the
clergymen who had been tax-collectors were the objects of peasants’ hatred, and
finally a few clergymen who had committed glaring misdeeds were fined. This was
not enough since the relations between clergymen and peasants became strained
in economic matters. They usually concerned the building of vicarages. During the
Russian rule they had been demolished and after the peace returned the clergy
demanded the building of new and loftier ones. The peasants followed the order
when they were obliged to it by court but they worked lazily and did not comply
with demands of the clergymen to build mansions.
In local quarrels the clergy gained the upper hand since they were supported by
the Crown. They also controlled local power to speak out. The pulpit in fact made
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it ‘absolutism’, and from there the clergy abused the peasants mostly when they had
somehow dodged their duty to work and pay taxes. This reflected the fact that in
the eighteenth century the clergy was typically official and had their accrued
income from the parish taxes (leipäpappi; ‘the clergyman of bread’). For them the
most important thing was to have their taxes collected. The worst of them went
around in the parish with their family, servants, frightful dogs and tax-carriages all
the year collecting and eating in houses like some princes without paying any
attention to their proper duties.
In these circumstances it was easy for the clergy to earn the respect of the
people. It demanded consideration but bishops, chapters and the Crown took
conflicts seriously. It was widely confessed that the holy authority based on law and
divine order had crumbled during the Russian period and the first years of peace,
and it was known that the commoners utilised all their arsenal of opposition
against the clergy. Of the mildest, one may mention absence from divine service, of
the more serious, insubordination and heaping abuse and of the most serious,
violent conflicts. In view of this, bishops, chapters and the Crown started to mediate
in order to reinstate a more harmonious balance in the society. They managed forced
reconciliation by which the economic malpractice of the clergy was rooted out but
which obliged the people to unconditional loyalty to their masters.
The tarnished reputation of the soldiers. The fame of the officers was tarnished
because of retreat in war and the atrocities of the guerillas, and they did not return to
their homesteads as respected victors. Bitterness among the peasants was fuelled
because guarilla leaders were free irrespective of their crimes. Only some ordinary
guarilla fighters were sentenced to death. In many locations the situation was that the
officers had to continue fighting after the war, now against the commoners. Problems
were caused also by their deep sense of honour which demanded respect from the
peasants who thought that it was ridiculous. The conflict between the estates and the
commoners came to the fore also among children; the children of the superior
demanded respect as their parents had done but the children of the commoners did
not bow.
Most of the conflicts between soldiers and commoners concerned in one way
or another economy, usually landed property and other properties left by he
officers in Finland during the Russian rule. Russians had robbed the latter but as
they had been under the peasants’ guardianship, the soldiers demanded
compensation from them. The opposition of the peasants assumed usually the
forms of abuse and neglect of statute labour. On the other hand, officers and
soldiers used to take by force what they thought belonged to them.
Ordinary soldiers had to seek their place in local society. They did not have the
same status as the officers and non-commissioned ones had in the society. They had
to create it anew. They formed gangs, moved around threatening people and thus
gained ground. One estate-owner under obligation to equip a cavalryman (rusthollari, rusthållare) sighed to his fellowmen: “They think they are so mighty”. The soldiers
also imagined that they enjoyed the same rights as the officers but then people could
hand in a complaint to an officer or court. In all, soldiers were dependent on
peasants and rusthollaris. This fact they could not refute and the peasants did not
keep it secret either. On the contrary, they emphasized that they were superior to them.
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Bourgeoisie collected old receivables and gives new credit. Almost all towns in Finland had been destroyed. The Crown generously relieved them from taxes and gave
advantages unheard of among the peasants. So it did not take long that
bourgeoisie got wealthy. There were conflicts with the commoners mainly because
the bourgeois refugees who had returned started to collect debts, and often
violently. On the other hand the credit relations entered to under Russian rule
caused a nuisance to the bourgeoisie of the new Swedish rule. In the 1710s the
peasants still bought from the same shopkeeper but refused to do that or go to
towns dictated to them in the 1720s. They announced that they would from now
on trade with the merchants who had been useful for them in clearing them from
taxes under Russian rule. The Crown forced them to return to the old order.
Wealthy bourgeoisie gave them credit when they repaired their household and
paid their taxes thus binding the peasantry to themselves by debt relations.
Hatred of the neighbour. In the early years of peace the commoners cherished
hatred among themselves. The ones who had become Russians’ henchmen were
hated but in the 1720s false accusations concerning neighbours were continuously
made to the authorities. Usually it was claimed that they had stolen the caches
which had actually fallen into Russian hands, or it was told that the neighbours
had voluntarily revealed them to Russians, although very few people did that
without torture. In time these accusations passed and parties in conflict were
forced to reconciliation. Local harmony was regarded as important because
parishes were obliged to care for the handicap people tormented by the Russians.
Another story was the numerous disputes about inheritance and recovery of the
lost houses. The houses left empty by refuges during the Russian period were given
to a new occupant. This person had to leave when the original owner returned. In
case when the documents concerning the ownership had been lost, decision had to
be sought in a court. Also the compensations that owners had to pay to evicted
families were decided in court.
Restless women. The morality and social order of the eighteenth century was
eroded by continuous trials concerning decency. Mostly the women who had
conducted indecently with the Russians were tried only after the peace had been
settled. According to the law, the crime had to investigated and expiated in the
parish in which the crime was committed. Besides, the accused person had to
provide testimony to her whereabouts, possible baptizing of a child and blessing
etc. The women who travelled from court to court waiting for the judgement
caused so much restlessness that the court of appeal decided to simplify the
process. It declared in 1722 that these cases had to be decided on in the court
where they were brought first. It failed and the same mode of procedure with
restlessness continued. Most difficult were the cases in which a husband who had
been in army abroad or in Russian captivity for ten years returned home to realize
that his wife had children to a Russian. Almost without exception husbands sought
divorce. The lower courts did not dare to deny it.
The stigma of ‘whore of ruskie’ was permanent and the abusing phrase spread
after the peace. Many a plan to marry foundered in suspicion; if there was a
rumour in the air that the bride had had dealings with the Russians, the
bridegroom gave the idea of marriage up. The trials in which raped women were
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being humiliated were regarded as most grievous. In these cases women came to
the court to purge themselves from their filth which had got into them as a
consequence of the rape. They were acquitted but the representatives of the public
power, mainly clergymen, stood up and told of heroic women who had succeeded
in repelling the intentions of the lustful enemy by killing him. With this
intervention the authority insinuated that the woman who shed tears in the court
was somehow accomplice to the rape.
The life of ‘a whore of ruskie’ was often dismal in the 1720–30s. Those who had
voluntarily fallen to Russian as well as the raped ones were marginalized in local
society. Therefore they had to make a living in illegal ways, by selling spirits or by
continuing the vicious circle of the life of whore so that ‘village whoredom’ became
an institution.
Those who returned from Russia. The Peace Treaty guaranteed free return for all
captured except for the ones baptised as Orthodox. Very few actually returned
because their Russian masters did not let them go. Although it was emphasized in
many speeches and declarations that parents missed the children they had lost to
Russia, the ones who returned were not welcomed. Attitude towards them was
suspicious, and more so because they had been gone for years and at home there
were many problems in waiting, partition of inheritance etc.
Mental restlessness. The atrocities of the Russian rule had thrown the minds of
many people off the rails. The people of the 1720s felt the post-crisis psychic
disturbance (post-trauma) and called it panic. It manifested itself in many forms,
as senseless aggression, delusions, delirium tremens, melancholy and anguish and
naturally as suspicion and hatred. The worst affected were incarcerated outside the
society in lunatic asylums.
The post-trauma was reflected also in religious movements. Finland was fertile
ground for radical sections and high church movement which were critical
towards the society and official church. There were not many members in the most
radical groups (the followers of Eriksson, the Lapua revivalism) but the public
power paid a lot of attention to them. They challenged the authority of the church,
and their leaders were put in lunatic asylums and the Erikssonians were exiled. For
the members of such groups tight unity and hostile attitude towards others
provided security otherwise missing from the society after the Russian period.
Although the movements lacked a proper historical motive for their activities, they
were clearly socially motivated by deep hatred of masters. The core people of the
Ostrobothnian movements had experienced Russian despotism when they were in
a critical age, in adolescence, and the first signs of religious depression could be
seen already in 1722. At the time the father of one leading person had fallen into so
deep depression and anguish that even the care of the clergymen did not cure him
and he spread the depression also in his family.
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6. Unforgettable Great Wrath
The historical experience of the people of the border region and political turn. The
warnings of Finns based on historical experience made only little impact on the
Swedes who started to plan a war of revenge. They launched a war with meagre
resources but singing of the victories of Narva and gallantry of the Varyags (Vikings)
as they wanted to restore the ancient glory of Svea. The way the war went did not
surprise the Finns, history seemed to repeat itself for the war and the occupation of
Finland were of the same kind as the previous wrath had been, although not to the
same extent. Nevertheless, it was not possible to compare ‘the smaller’ with ‘the
bigger’. The Peace Treaty of the year 1743 changed the view of history of the Finns.
Now people could compare the periods of persecution and the previous one
cropped up as a political argument after the war. The Finns ‘gave honey’ to Sweden
but did not ever get anything as a reward. And the peasants had not ever received any
compensation they yearned for. In the end of the eighteenth century the development
of the economy and defence of Finland was began, and a few representatives of the
commoners received compensation for the loyalty they had shown in the 1710s.
The return of history; the Great Wrath becomes a part of Finnish history. Scholars
started to write history for the Finnish people at the University of Turku already in
the 1740s. The Professor of mathematics, Nils Hasselbom, published the history of
Swedish rulers in almanacs in which the events of Finland played a central role. At
first he announced that he would not write about the history of the rule of Carolus
XII because the events of the period were still remembered well. Yet he changed his
mind and wrote an extensive history of the period. It was history of war and
Hasselbom dwelled on the sufferings of the Finns in it. Later, the points of view
became sharper. According to Professor Henrik Gabriel Porthan, who also worked in
Turku, Finland and Sweden had concomitantly a common and a separate history.
The periods of persecution separated the histories of the parts of realm from each
other. One hundred years later the historian Yrjö Koskinen nicely referred to this
point in the title of his publication of documents from the years 1700–1721. It was
both in Finnish and in Swedish. In Finnish the period was called ‘the Great Wrath’
(isoviha) and in Swedish ‘the Great Nordic War’ (det Stora nordiska kriget).
The narrations from the period were published again in 1789 when Sweden
and Russia waged a war again and the unity of the realm was eagerly sought. It was
emphasized in the preface of the work that old narrations accurately described
‘russianness’, their unreliability and savagery. In general, the earlier period of the
Russian rule cropped up everywhere in the 1750–1770s. The reason for this was
that the atrocities and people’s sufferings of the time were not to be forgotten,
although the number of the ones who had experienced it was decreasing. The
epoch-making role of the period of persecution was stressed also in the
biographies compiled by the leaders of the religious movements – its memory had
to be recorded in writing for the ones to come. The experiences from the period
featured in funeral speeches creating an image of the people who had exemplarily
survived the misery and torture in their lives. At the same time the concept of
‘Great Wrath’ was well-established in popular and academic usage so that ‘the
Great Wrath’ had grown into a true epoch in Finnish history.
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The historical content of ‘the Great Wrath’ in historiography. In the latter part of
the eighteenth century the study of history consisted of chronicling. Hasselbom’s
history was followed by Eric Lencqvist’s study ‘Princes of Finland’ which contained
also the Russian Princes who had ruled Finland. The hymn-book was appended
with ‘Ajantieto’ (Information of the Times) in which the chronicle of the Finns was
presented to the people. It guided the popular image of the past. In the end of the
eighteenth century geographical-economic and historical local descriptions were
typical. At the University of Turku scholars wrote theses which emphasized
economic interests of the realm. They contained also a historical part. Seen from
the point of view of public power, the contradiction did not lead to anything
constructive. It was for this reason that the period of the Great Wrath was dealt
with separately, some paid more attention to it but others remarked only that this
unfortunate period could not be described in too glaring colours. Besides, many a
person remembered it all too well and in tears. In unprinted parish histories the
period had a more significant role since the clergy had suffered from persecution,
churches had been robbed and destroyed, and because God as a power guiding
history was present in events.
Particularly valuable overview of the persecution period was the extensive
‘Berättelse om Österbottens öden under det lånwariga Kriget ifrån 1700 til 1721’ (A
Narrative of the Fate of Ostrobothnia during the Long War, 1700–1721’) written
by the magistrate Jakob Falander and edited by the aforementioned Porthan. It was
supplemented by ‘Berättelse om Ryska infallet i Österbotten, åren 1713 och följ.’
(Narrative of the Russian Attack to Ostrobothnia in 1713 and Following Years) and
‘Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn omkring förra hälften af innewarande
Seculum’ (Fragmentary Information of the Condition of Ostrobothnia in the Early
Years of This Century) which were published in the papers called Tidningar
Utgifne Af et Sällskap i Åbo and Åbo Nya Tidningar. These narratives were based on
original experiences, oral narrations and documents and described not only the
history of Ostrobothnia but also the history of Finland accurately and reliably.
Popular mythical ‘Great Wrath’. ‘The Great Wrath’ lived in collective or social
memory until the twentieth century. The family chronicles and local narrations
that had been written down then had a strong historical base of reality. Family
chronicles of clergymen had been written already in the eighteenth century but the
narrations of the commoners lived long only orally assuming mythical character.
In them ‘the Great Wrath’ had a remarkable role. They tell of burning, murder,
torture, rape, kidnapping and defamation of churches. When the right-wing
radicals started programmatically to inflame ‘hatred of the ruskie’ in the 1920–30s,
their propaganda fell on fertile ground; ‘the ruskie’ was feared, hated and suspected
still. For an academic ‘hater of the ruskie’ aggression was historical, noble and holy
duty, something what it was not for the commoner.
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Brand, Henrik Johan von Moskovan sotavanki
431
Brandberg, Johannes Siikajoen pitäjänapulainen
ja kappalainen 140, 186, 355, 4712
Brander, Gustaf (Karjaa) kapteeniluutnantti 427,
445
Brandfelt (Viipuri) luutnantti 160
Brandstock, Simon Loimaan nimismies 389
Brask, Juho (Isokyrö) juoruilija 469
Brenner, Isak Korsnäsin kappalainen 434
Brenner, Lars (Kokkola) raatimies 129
Brenner, Magnus Kirkkonummen nimismies 162,
198, 203, 208, 394
Brenner, Margareta Limingan rovastin leski 421
Brenner, Pietari mestattu radikaali pappi 282
Broman, Gustaf Kiskon ja Kiikalan nimismies ja
veronkantomies 397
Brommer, Aron Gotthrad (Iitti) aliupseeri 408

Henkilöhakemisto

Bruce, Roman (Robert) Venäjän armeijan
kenraali 37, 40, 45, 54, 56, 116, 150–151, 164–
165, 180, 515
Brummer, Martin Uudenmaan ja Hämeen
piirikunnan laamanni 140, 162, 182–183
Brunberg, Anders Isonkyrön nimismies 406
Brunell, Henrik Kruunupyyn kidutettu nimismies
453
Brunell, Lorentz Etelä-Pohjanmaan
kihlakunnankirjuri 369
Brunlöf, Immanuel Kalannin pappi 282
Bryggman, Johan (Oulu) Viipurista paennut
seppä 476
Bucht, Axel Hollolan kihlakunnan
herrainpäivämies 343
Buddakov, Garatzim kirjallisen
avioliittolupauksen antanut rakuuna 141
Bulanin luutnantti ja verotusosaston päällikkö 71
Buldan, Marketta Antintytär (Oulu)
erikssonilainen naikkonen 484
Bulgarin, Faddei venäläinen upseeri ja kirjailija 24
Bullich, Johan Reinhold (Vöyri) hulluna
hospitaaliin suljettu pietisti 484
Bullich, Reinhold Etelä-Pohjanmaan
kruununvouti 302, 355, 378, 442–443
Burchardt, Ernst Johan (Erik) Vaasaan
venäläisten nimittämä pormestari 198
Busiov, Fjodor korpraali 211–212
Busk, Maria (Turku) leskivaimo 227
Buturlin kenraali, Suomen valloittaja 40
Butz, Anna (Kristiinankaupunki) orjaksi siepattu
108
Båga, Carl Kangasalan ryssänvouti 385
Båga, Margareta (Ikaalinen) nimismiehen vaimo
205
Båge, Henrik Kokemäen nimismies ja
veronkantomies 202, 399, 405
Båge, Paul Kokemäen kappalainen ja kirkkoherran
sijainen 312
Bång, Henrik Sievin kappalainen 466
Bäck, Arvid Pyhäjoen nimismies 388, 400
Bäck, Gustaf Lapuan nimismies 396, 478
Bäck, Johan Iin apulaisnimismies 398
Bäck, Matti (Siikajoki) sotilas 140
Bäckman, Johan Lapuan kappalainen 43
Böckelman, Carl Sebastian (Pietarsaari)
kauppias, paikallishistorioitsija 510–511
Bökman, Gustav Adolf maanmittari 509
Böning, Gotthard Georg (Pohja) kersantti 443
Böök, Mikael Karjaan pakolaisnimismies 404, 424
Cajanukset (Kainuu) virkamiessuku 27, 518–519
Cajanus, Abraham paikalliskuvaaja 512
Cajanus, Anders (Paltamo) yksityisoppilas 518
Cajanus, Daniel Paltamon nimismies 291
Cajanus, Ericus Kruunupyyn kirkkoherra 355
Cajanus, Erik Paltamon ja Sauvon kirkkoherra 27,
66, 86, 417, 517–519, 522
Cajanus, Erik paikalliskuvauksen kirjoittaja 504–
505

Cajanus, Gabriel Kajaanin kirkkoherra 87, 312,
518
Cajanus, Gustav Lohtajan kirkkoherra 355
Cajanus, Johan Oulun sijaiskirkkoherra 186
Cajanus, Johannes (Paltamo) ylioppilas 518
Calamnius, Joosef Haapajärven kappalainen 57,
266–267
Calamnius, Joosef Gabrielinpoika runoilija 333–
334
Calamnius, Gabriel Gabrielinpoika filosofian
maisteri, runoilija 496
Calamnius, Gabriel Joosefinpoika Kalajoen
pitäjänapulainen ja runoilija 22, 57, 84, 87,
89, 97, 266–267, 294–295, 297, 299, 302, 306–
307, 309–313, 320–321, 323, 338, 496, 515
Calamnius, Gabriel Petterinpoika Kalajoen
pitäjänkirjuri 406
Calamnius, Petter Gabrielinpoika Kalajoen
kirkkoherra 16, 355, 417
Calas, Erik (Tenhola) ratsumies 233
Candrat, Svante (Rantasalmi) rakuuna 462
Carela, Ivan Narvan rykmentin korpraali,
Lumijoen murhapolttaja 80
Carl (Kruunupyy) hengiltä kidutettu
teerijärveläisisäntä 69
Carlborg, Johan (Vaasa) konrehtori 433
Carlman, Beata (Kruunupyy) leskirouva ja
hospitaalin asukki 479
Carlqvist, Jacob pohjoispohjalainen rovasti,
kapteenin palvelija ja pakolainen 83–84, 151,
319
Carlsberg, Anna (Paimio) rakuunan tytär 105
Carlsdotter, Christina (Turku) rakuunan vaimo,
Affimia, kaksinnaija 142
Carlsdotter, Elin (Turku) Affimian sisko 142
Carlsson, Arvid (Espoo) Gumbölen talonpoika
260
Carpaeus, Daniel Sauvon nimismies 390
Casatzov, Philip Säkylässä kirjallisen
avioliittovakuutuksen antanut rakuuna 141
Casparsson, Carl (Lohja) Outamon herra 359
Casparsson, Gustaf (Pohja) upseerin renki Vasili
Ivanov 234, 348
Castrén, Eric Paltamon kirkkoherran apulainen,
Pudasjärven kirkkoherra ja paikalliskuvausten
laatija 21, 504, 508, 512
Caunas, Venäjän armeijan majuri, ihmisrosvo 105
Cavander, Christian paikalliskuvauksen laatija
504
Cederhielm, Germund Läntisen tutkijakunnan
puheenjohtaja 360–361
Chydenius, Jacob paikalliskuvauksen kirjoittaja
504–505
Chytreen, Samuel Lempäälän vouti 394
Citra, Johan (Nummi) Mommolan rakuuna,
avioeron vaatija 81, 225, 461
Clarsten, Anders (Karkku) rakuuna 448
Claes (Tenhola) Djeknekullan isäntä 58
Claesson, Mats (Inkoo) Västankvarnin isäntä 75,
217–218
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Clemetsson, Hans (Inkoo) Jävursbölen talonpoika
75, 128
Clemetsson, Johan (Turku) porvari 165
Clemetsson, Mats (Inkoo) talonpoika 76
Clerck, Lorentz Pohjanmaan läänin maaherra 42,
46, 73, 134, 302
Clewe, Joakim Pielisjärven rovasti 424, 518
Cojander, Anders Tuuloksen kappalainen 419
Cojander, Benjamin Hauhon apupappi 506
Collanus, Erik Joroisten pappi 86
Colliander, Henrik Pohjan kappalainen 316, 425
Collin, Jonas Helsingin, Espoon ja Kirkkonummen
vouti 121, 221, 362, 380–381
Comelius, Johan Lappeen kirkkoherra 423
Corret, Abraham eversti, Hämeenlinnan
komendantti 191–192
Crantz (Tenhola) Germundsbyn korpraali 232–
233
Creutz, Ernst Johan Pohjanmaan rymentin
komentaja, myöhemmin Pohjanmaan läänin
maaherra 366–367
Grimmelshausen, Hans Jakob von kirjailija 11–12
Cronovius, Gabriel Karjaan kirkkoherra,
tuomikapitulin suosikki 414, 427
Cronovius, Sigrid Karjaan kirkkoherran rouva
427
Cruys, Cornelius Venäjän laivaston varaamiraali, sodankäynnin arkkitehti 47
Curling, Erik Mouhijärven ja Karkun ryssänvouti
219
Custor, Mårten (Kitee) luutnantti 443
Cygnaeus, Zachrias Mäntyharjun kirkkoherra ja
paikallishistorioitsija 512–513
Cygnell, Bryniel Pohjanmaan herrainpäivämies ja
nimismies 339
Cygnell, Elias (Kälviä) entinen nimismies,
erikssonilainen 484
Dahlman, Erik Lohjan kappalainen 423
Dahlqvist, Elias Venäjän vankeudesta pelastunut
278–279
Dahlström, Petter (Vöyri) Kimon ruukin
ruukinkirjuri 106
Daniel (Samuel) Venäjän armeijan sotilas 232
Danielsdotter, Anna (Kokkola) talollisen vaimo
472
Danielsson, Markus (Mustasaari) talonpoika
168–169
Dannenberg, Georg Liperin kirkkoherra 147, 511
Darja pietarilainen neito 123
Davidsson, Mats (Pohja) Linhamarin talonpoika
455
Degen, Johan Christian Pohjanmaan läänin
välskärikisälli 480
De la Gardiet Kokemäen kartanon köyhiä
omistajia 445–446
Delovits, Pjotr Ivan Capuskalaisen rykmentin
majuri 230–231
Demoen, Lorentz Johan Taivassalon nimismies 391
Dettlof (Perniö) ruukintyömies 259

594

Deutsch, Henrik Laitilan nimismies 391
Dickman, Anders paosta palannut Karjalohjan
nimismies 385
Dolgorukov ruhtinas, kenraali ja Suomen
valloittaja 128
Douglas, Gustaf Otto kreivi, Suomen maaherra ja
satraappi 70–71, 121, 139, 153, 156–158, 162,
182–183, 187–188, 192, 200, 203, 212, 219–
220, 222, 253, 321, 516
Drysenius, Johan Kirkkonummen piispa 155, 162,
184, 253, 424–425
Dråsa, Carl (Inkoo) Backan isäntä 75
Dykander, Jonas Viipurin Karjalan
maakomissaari 160–161, 194, 350–351, 380
Dykgruva, Lisa (Uusikaarlepyy) kidutettu
jepualainen 92
Eerikintytär, Anna (Eura) sotilaan leski 468
Eikari, Matti Mäntyharjulla riehunut kivekäs 94
Eilo, Marja Simontytär (Isokyrö) emäntä 466
Eilo, Simo (Isokyrö) talonpoika 466
Ek, Paul (Ii) maakapteeni 124
Ekman, Erkki (Lempäälä) talonpoika 170
Ekström, Anders Sysmän nimismies 397
Elfwing, Henrik Lohtajan pitäjänkirjuri 406
Eliaksenpoika, Jussi (Lapua) valehtelija 456
Eliaksentytär, Maria (Kisko) Lipolan torpan piika
229
Eliaksentytär, Susanna (Laihia) piika, separoituja
483
Elisabet (Lappväärtti) orjaksi siepattu
uttermossanilainen 108
Elmgren, Sven Gabriel paikallishistorioitsija 523
Empting, Arvid kamreeri 362
Enberg, Salomon karjalainen sotakiihkoilija ja
sissiupseeri 41, 93, 95, 130, 236, 258, 303–304,
511
Enckell, Elias Kangasalan kappalainen ja
kirkkoherra 86
Enckell, Johan Karkun kirkkoherra 417
Enckell, Johan Karkun pastori 417
Engmarck, Henricus Kokkolan kappalainen 355
Enqvist, Johannes Haapajärven kappalainen 57,
266–267, 529
Enman, Carl Christoffer sissivänrikki 262
Enskiöld, Kristina (Mynämäki) Lehtisten
kartanon emäntä 252
Erdmann, Catharina (Tallinna) vihan ajan elänyt
herrnhutilainen 499–500
Ericia, Katarina (Maaria) nimismiesmiehensä
jättänyt 173
Erik (Veteli) kappalaisen renki 92
Erik (Perniö) Kosken ruukin työmies 259
Eriksdotter, Anna (Vöyri) Jöralan piika 460
Eriksdotter, Beata (Kruunupyy) leskivaimo 141
Eriksdotter, Brita (Lappväärtti) piika, rengin leski
105
Eriksdotter, Elisabet (Kruunupyy) leskivaimo 141
Eriksdotter, Maria (Lappväärtti) venäläisen
sotilaan nainut 142

Henkilöhakemisto

Eriksdotter, Maria (Vöyri) bertbyläinen piika 166
Eriksdotter, Maria (Kemiö) skogbyläinen piika
245–246
Eriksdotter, Valborg (Maalahti) nostomiehen leski
282
Eriksson, Erik (Kälviä) kornetti ja erikssonilaisten
johtaja 484
Eriksson, Hans (Vöyri) Kyrön taistelussa
sotavangiksi jäänyt nostomies 118
Eriksson, Henrik (Siuntio) Klevbackan
talonpoika, starosti 121
Eriksson, Jakob (Kälviä) kersantti ja
erikssonilaisten johtaja 484–485
Eriksson, Knut (Uusikaarlepyy) Ytterjepposta
orjuuten viety talonpoika 108
Eriksson, Mats (Vöyri) Pietarissa menehtynyt
nostomies 118
Eriksson, Mats (Närpiö) kidutettu kätköjen
paljastaja 434–435
Eriksson, Olof (Inkoo) Ramsjöstä Ruotsiin
paennut isäntä 128, 453
Erkinpoika, Antti (Nummi) Tavolan talonpoika
214
Erkinpoika, Heikki (Lohja) Pentin uudisasukas 140
Erkinpoika, Jaakko (Paimio) loismies 187
Erkinpoika, Jaakko (Vihti) Kaharlan rusthollari
430, 442
Erkinpoika, Juho (Liminka) Alatornioon paennut
isäntä 44
Erkinpoika, Juho (Kajaani) venäläisten
kenttäorja 118
Erkinpoika, Juho (Mäntyharju) renki ja
murhaaja 172
Erkinpoika, Juho (Pusula) Marttilan isäntä 408
Erkinpoika, Juho (Lohja) siltavouti 448
Erkinpoika, Kaapo (Kälviä) Korpilahden isäntä
114
Erkinpoika, Matti (Lohja) Jukkalan isäntä 79, 96
Erkinpoika, Matti (Isokyrö) hännystelijä ja
ilmiantaja 263
Erkinpoika, Matti (Isokyrö) Heiskan vävy 472
Erkinpoika, Matti (Pusula) Marttilan isäntä 408
Erkinpoika, Simo (Iitti) lautamies ja rovastin
apulainen 428
Erkintytär, Anna (Ylitornio) leskivaimo 65
Erkintytär, Anna (Kalajoki) raiskattu kenttäorja
119
Erkintytär, Anna (Säkylä) sotilaan leski 173
Erkintytär, Anna (Eura) nelinkertainen lutka 473
Erkintytär, Anna (Kalanti) kansanherättäjä 499
Erkintytär, Elsa (Kokkola) venäläisten piiaksi
pakottama nainen 228
Erkintytär, Kaisa (Tyrnävä) Turkuun viety
kenttäorja 118
Erkintytär, Liina (Veteli) seksiorjaksi siepattu
nainen 111
Erkintytär, Maria (Maaria) sotilaan vaimo 232
Erkintytär, Marja (Pälkäne) hengiltä pistetty 188
Erkintytär, Marja (Halikko) ratsumiehen vaimo,
aviorikkoja 226, 462

Erkintytär, Marja (Kokkola) kahdesti avioliittoon
kuulutettu ja kerran salavuoteudesta tuomittu
251, 466–468
Erkintytär, Marja (Espoo) Bembölen emäntä 439–
440
Erkintytär, Marja (Pukkila) emäntä 470
Erkintytär, Marjatta (Isojoki) pikkulapsena
orjuuteen siepattu 106
Erkintytär, Pieta (Hauho) kirkonköyhä 473
Erkintytär, Piritta (Uusikaupunki) sotilaan leski
226
Erkintytär, Pirkko (Huittinen) Pelagia, venäläisen
sotilasrengin morsian 142
Erkintytär, Pirkko (Lappväärtti) Ylikylän leski 65
Erkintytär, Pirkko (Liminka) siskonsa viljakätkön
paljastaja 80
Erkintytär, Riitta (Urjala) raajarikoksi kidutettu
91
Erkintytär, Riitta (Kauhava) haukuttu nainen
470
Erkintytär, Vappu (Mynämäki) Antikkalan
sotilaan vaimo 231–232
Erkintytär, Vappu (Pohja) Myllykylän emäntä 394
Erkintytär, Venla (Liminka) viljakätkönsä
menettänyt 80
Ernick, Hans Jürgen (Kalanti) jahtivouti 403
Ersson, Anders (Kirkkonummi) Porkkalan
talonpoika 260–261
Ersson, Erik (Tenhola) Kullan talonpoika 261
Ersson, Markus (Pohja) talonpoika 374, 434
Ervasti, Daniel Siikajoen nimismies 405
Ervasti, Israel (Oulu) kaupunginpalvelija 60
Ervasti, Liisa (Liminka) oulunsalolainen seksiorja
244
Ervasti, Simo (Liminka) oulunsalolainen isäntä
82, 89–90
Esa (Ilmajoki) Koiviston renki 473
Esantytär, Vappu (Ii) Kellon kylän raiskattu
nainen 100
Escholin, Israël pakolaisylioppilas ja runoilija 309,
331
Eschovius, Petrus Lapin kappalainen 178, 231
Eskelinen, Matti (Pielisjärvi) talonpoika 193
Eskola, Erkki Matinpoika (Pyhäjoki) poltettu
vanhus 498
Eskonpoika, Antti (Jämsä) orjuuteen siepattu 109
Eskonpoika, Erkki (Loppi) miilunpolttaja 189
Eskonpoika, Joose (Kangasala) uudistalollinen
125
Eskonpoika, Niilo (Pyhäjoki) kidutettu
merijärveläinen 92
Eskonsipo, Esko Juhonpoika (Liminka)
Oulunsalon kestikievari 60, 83
Eskontytär, Kaarina (Liminka) kidutettu
oulunsalolainen 82
Eskontytär, Vappu (Jalasjärvi) piika 472
Essen, Catharina Juliana von Uudenmaan ja
Hämeen piirikunnan laamannin rouva 162
Essen, Georg Fromholt von Porin piirikunnan
laamanni 182
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Essen, Odert Reinhold von Porin
jalkaväkirykmentin eversti 41
Essen, Reinhold Wilhelm von Pohjanmaan
läänin maaherra 271, 288–290, 296, 298, 300,
312, 336, 341, 355, 357, 366–368, 378, 405,
411–412, 416, 421, 444, 451–452, 476–477
Essevius, Erik Kälviän kirkkoherra 484
Essevius, Laurentius Lappajärven kirkkoherra 87
Essevius, Mårten viralta pantu Pietarsaaren
nimismies 205–206, 273, 389
Europaeus, Anders Josef Liperin kirkkoherra,
maisteri ja paikallishistorioitsija 511
Fabritius, Clemens Kaavin pappi 511
Faddei venäläinen aliupseeri Vähässäkyrössä 169
Fagerholm, Carl (Oulu) kauppias 501
Fagerholm, Elisbaet (Oulu) raatimiehen leski 501
Faggot, Jakob fysiokraatti ja tieteellisten normien
laatija 509
Falander, Isak Uudenkaarlepyyn pormestari 39
Falander, Jacob Kokkolan rovasti 242
Falander, Jacob (Kokkola) kauppias, raatimies ja
historiankirjoittaja 323, 514–515
Falk, Jonas Lappväärtin siltavouti 134–135, 391
Favorin, Konrad Janakkalan veronkantomies ja
nimismies 384, 406
Filipsdotter, Valborg (Uusikaarlepyy) orjuuten
ryöstetty vaimo 120
Fingeroos, Erik (Perniö) Kosken ruukin vuokraaja
149, 276, 329
Finni, Heikki (Vihti) rusthollari 442
Fjodor Mynämäellä vaikuttanut Venäjän armejan
renki 143
Fjodor todistetusti venäläinen sotilas 234
Fjodor venäläinen krenatööri 461
Fjodorovits, Fjodor kasakkakorpraali, Vasili
Lillbeckin isäntä 112
Flander, Maria Antintytär (Vähäkyrö) leski 144
Fleege, Erik Kemiön kirkkoherra 425
Flinck Moskovan rykmentin majuri 225
Floor, Henrik (Raahe) porvari 66
Florinus, Johan Ikaalisten kirkkoherra 312
Florinus, Martin Janakkalan kirkkoherra 312
Flyth, Claes Tenholan pakolaisnimismies 162, 389,
404
Flöger, Hans Perniössä viralta pantu vouti ja
nimismies 383
Fontelius, Gustaf Rymättylän kappalainen 432
Forbus, Laurentius Kemin rovasti 186
Forbus, Margareta (Oulu) madame 131
Forbus, Maria Kajaanin kirkkoherran rouva 518
Forbus, Samuel Saloisten pitäjänkirjuri 66
Forell, Erik innokas verotarkastaja 357–358
Fors, Carl Gustaf eläkeläisupseeri ja asianajaja 446
Fors, Johan Maskun ja Mynämäen
kihlakunnanvouti 377
Forsander, Clement Lappeen talonpoikien
suosima pappi 423
Forsander, Petrus Luumäen kirkkoherra 491
Forsberg Kalvolan komissaari 194
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Forsberg, Henrik Nousiaisten nimismies 402–403
Forselius, Elias Ylivetelin kappalainen 20, 87, 313
Forselius, Jacob Ylivetelin kappalainen,
historiankirjoittaja 20, 303–304, 313, 329, 342,
349, 502
Forsell, Jakob (Hamina) sissiksi haukuttu
kauppias 436
Forsell, Samuel (Vehkalahti–Hamina–Loviisa)
sissipäällikö ja kauppias 94, 436
Forshaell, Henricus Haapaveden kappalainen 60,
355
Forshaell, Johan Uudenkaarlepyyn kirkkoherra,
historioitsija 512
Forsheem, Bengt Pietarsaaren vouti 378
Forsius, Henrik paikalliskuvauksen kirjoittaja
504–505
Forsius, Johan (Vihti) rusthollari 167
Forsman, Jacob (Lohja) rusthollari 121
Forsman, Johan Henriksson (Iitti) starosti 408
Forsman, Samuel sissi 93
Forsman, Thomas (Porvoo) porvari 68
Forsström, Jonas Pukkilan kappalainen 470
Forsteen, Matias Vehmaan vouti 200
Forsten Laitilan vouti 177
Fortell, Erik Kalajoen nimismies 388, 406
Francke, August Hermann hallelaispietisti 482
Franseen, Johan filosofian kandidaatti, Tsekinin
kotiopettaja 120
Frantz Paraisilla vaikuttanut Venäjän armeijan
puolalainen renki 253
Frantz, Johan Kemiön veronkantomies 219
Fredich venäläinen muonittaja ja aviottoman
lapsen isä 459
Fredrik Ruotsin kuningas 265, 272, 289–290, 292–
293, 295, 298–300, 329, 331, 369, 387
Fredriksson, Johan (Tallinna) kaupparenki, katso
Casparsson, Gustaf
Freijtag, Johan Fredrik von (Lohja) majuri 442
Frideen, Erik Rauman pormestari 201
Fridelinus, Nicolaus Korppoon kirkkoherra 341–
342, 349, 433
Friesendorff, Carl Magnus von Pohjanmaan
rykmentin luutnantti 444
Friesendorff, Johan Fredrik von Pohjanmaan
rykmentin kapteeni 444
Friesenfelt, Nils (Pusula) rakuuna 446–447
Friesenheim, Johan Henrik Savon ja
Kymenkartanon läänin maaherra 271, 354,
356, 371, 374, 385, 474
Frimodig, Elias (Valkeala) amtmanni 137
Frimodig, Matti (Ilmajoki) sotilas 228
Frisberg, Petter virasta eronnut Lempäälän
nimismies 393–394
Frisius, Laurentius Johannes Tuuloksen
kappalainen ja Hauhon pastori 506
Frondelius, Siggo Salmin kappalainen 33, 307
Frondén, Johan (Lammi) maaviskaali, Porkkalan
kartanon herra 94
Frosterukset (Kainuu–Pohjois-Pohjanmaa)
pappissuku 27, 518–519
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Frosterus, Abraham Paltamon kirkkoherra 274
Frosterus, Henricus Pudasjärven pappi 355
Frosterus, Johan Sotkamon kirkkoherra ja
sukuhistorioitsija 27, 517–519, 522
Gabrielsdotter, Anna (Vöyri) bertbyläinen piika
166, 254–255
Gabrielsdotter, Maria (Pohja) talollisen vaimo
455
Gabrielsson, Gustaf (Kruunupyy) maatilan ostaja
141
Gadde, Gustaf (Sakkola) Riiskan kartanon isäntä
68
Ganander, Christfrid Rantsilan kappalainen,
kielen, historian ja kansatieteen tutkija 23–24,
30, 496, 509
Gavelin, Jakob Mustasaaren kappalainen 434
Gavelinus, Petrus Mustasaaren kappalainen 434
Gavronpoika, Hopo (Salmi) venäläisten puolelle
paennut talonpoika 236
Gerlander, Ambrosius Rantasalmen kappalainen
462
Gestrin, Johan Mäntyharjun rovasti 382, 422
Gestrin, Nils Kuhmoisten kirkkoherra 191
Gezelius, Johannes Turun piispa 502
Gezelius, Johannes nuorempi Turun
hiippakunnan piispa 101, 243, 294, 312–313,
339, 502
Gezelius, Johannes nuorin Porvoon
hiippakunnan piispa 431
Gierta, Adam Johan (Valkeala) eversti 162
Gillberg, Anders kruununvouti 124
Gisselkors, Christian Limingan kirkkoherra 355,
423
Gisselkors, Gustaf (Uusikaarlepyy)
erikssonilainen vänrikki 484
Glasberg, Jakob Helsingin ja Nurmijärven
lyhytaikainen nimismies 403
Glomerus, Olli (Leppävirta) varakas isäntä 95
Godhe, Gustaf Tyrvään, Punkalaitumen,
Messukylän ja Pirkkalan vouti 199
Golitsyn, Mihail (Mikael) Mihailovits ruhtinas,
kenraali, sotarosvo ja Suomen jumala 40, 42,
45, 49–50, 53, 61, 71, 106–107, 109, 142, 149–
153, 155, 162–164, 170, 176, 182, 185, 188–
189, 201, 226, 230–231, 249, 300–301, 418,
431, 456, 507, 512
Gorska, Ivan (Juhani) lohjalaissyntyinen Venäjän
armeijan rakuuna 174
Graan, Johan (Turku) rakuuna 142
Grabbe, Ernst pietistiupseeri 481
Grabbi, Matti (Somero) Syvänojan isäntä 177
Granberg, Henrik Pohjan nimismies 198
Granberg, Henrik Porin kappalainen 243
Granberg, Henrik Lohjan vanha nimismies 389
Granberg, Philip Pohjanmaan vouti 358
Grass, Henrik Vehkalahden nimismies 196, 205,
212, 375, 388
Grefwus (Greus), Henrik (Inkoo) Backan
talonpoika 75

Grefwus (Greus), Sven (Inkoo) Backan talonpoika
75
Grelsdotter, Maria (Tenhola) Västanskärin piika
233
Grigori, Andrei Turussa majaillut
krenatöörirykmentin kersantti 255
Gronander, Jacob Pohjanmaan rykmentin
rykmentinkirjuri 369
Groth, Johan Liperin moisniekka 511
Grotius, Hugo humanisti, filosofi ja
kansainvälisen oikeuden teoreettikko 336
Grundman, Adam (Kirkkonummi) nimismiehen
kirjuri 210
Grägg, Johan Nilsson (Vöyri) Pohjanmaan
herrainpäivämies 333
Grön, Mats Korppoon nimismies 393
Gröning, Axel Savitaipaleen nimismies 389
Grönlund, Erik Hämeenkyrön kirjuri 202, 205
Gumberg, Erik Pohjan nimismies 394
Gumse, Isak Isonkyrön nimismies 77, 355, 389
Gunnar, Anna (Uusikaarlepyy) kidutettu
jepualainen 92
Gunnar, Jöran (Kirkkonummi) sotilaskarkuri 96
Gurevits, Maxina korpraali, karjakartanon
esimies 253
Gustafsson, Johan (Kälviä) Erikssonien renki 484
Gylden, Johan Someron nimismies 395
Gyllen, Johan Didrik aliupseeri 444
Gyllenstierna, Carl kreivi, Porkkalan kartanon
haltija 94
Gååsman, Jakob Asikkalan juoppo nimismies 406,
452
Gökman, Magnus (Salmi) Orusjärven
arrendaattori 236
Göstafsdotter, Margareta (Vöyri) Jöralan emäntä
460
Haapala, Antti (Oulu) rampa isäntä 92
Haapalainen, Antti (Paltamo) talonpoika 95
Haapasaari, Juho Antinpoika (Kalajoki) kidutettu
mies 92
Haaranen, Jussi (Liminka) kerjuulle lähtenyt
talonpoika 323–324
Haaranen, Marketta (Liminka) nälkään kuollut
kannibaali 324
Haartman, Israel Ikaalisten pitäjänapulainen 251,
265
Haartman, Jacob Vöyrin kirkkoherra ja
paikallishistorioitsija 510
Haartman, Johannes professori ja Taivassalon
kirkkoherra 425
Haataja, Kirsti (Paltamo) sotaorpo 62
Haberman, Jöran kihlakunnanvouti 296
Hacks, Jakob tullitarkastaja ja Laitilan
nimismiehen sijainen 391
Hacks, Johan akatemiavouti 205
Hacks, Karl Ikaalisten nimismies 202, 205
Hafverberg, Erik Karjaan, Inkoon, Karjalohjan,
Pohjan, Tenholan ja Kiskon vouti 94, 122, 221,
380–381
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Hagberg, Johan (Kokkola) vihollisen kynsistä
paennut kossi 110
Hagbergit (Kokkola) vihollisia piiloutunut
kaupunginpalvelijan perhe 110
Hahl, Anders Karjalohjan ryssännimismies 184,
205, 211–212, 217, 359, 374, 385, 394, 430,
434
Hahn, Carl Puumalan Venäjän ajan nimismies
196–197, 202, 205, 210–211, 398
Hahto, Olli Juhonpoika (Siikajoki) Venäjältä
palannut talonpoika 112, 476
Haipus, Jussi (Liminka) murhattu lumijokinen 89
Haipus, Pirkko (Liminka) sotaorpo 89
Haipukset (Haukipudas) murhattuja 67
Hako, Iisakki (Kokkola) huonekuntaveroksi
määrätty talonpoika 114
Halkonen, Matti (Kymi) herrainpäivämies 342
Hanni, Pekka Pekanpoika (Kannus) heikkopäinen
92
Hannila, Heikki Erkinpoika (Kalajoki)
vajavaiseksi kidutettu 92
Hannit (Kannus) verilöylyn kohteita 64
Hannukselat (Saloinen) orjuuteen joutunut
sisarusparvi 112
Hannunpoika, Erkki (Espoo) verojen keruusta
vastannut talonpoika 166
Hannunpoika, Kaapro (Viipuri) talollinen 330
Hannuntytär, Pirjo (Kalanti) Vellulan vanha
leskivaimo 212
Hannuntytär, Susanna (Oulu) sotilaan leski 99
Hannuntytär, Valpuri (Rauma, Lappi) venäläisen
rakuunan vihkimätön vaimo 141–142, 271
Hansdotter, Kirstin (Uusikaarlepyy)
erikssonilainen piika 484
Hansson, Anders (Kirkkonummi) Bölen
talonpoika 260–261
Hansson, Axel Tenholan nimismies 198, 233, 389
Hansson, Erik Uudenkaarlepyyn nimismies 389
Hansson, Gottskalk (Viipuri) talollinen 296
Hansson, Hans (Kirkkonummi) talonpoika 129
Hansson, Henrik (Pohja) talonpoika 140
Hansson, Jakob Espoon nimismies 287, 401
Hansson, Mats (Pietarsaari) erikssonilainen renki
484
Hansson, Mikael (Pietarsaari) erikssonilainen 484
Hansten, Johan (Pietarsaari) kruunun
viranomainen 441
Haqverin, Henrik eteläpohjalainen
ryssännimismies ja pitäjänkirjuri 264, 355,
389, 395
Haqverin, Martta edellisen vaimo 264
Haraldsson, Harald Puumalan veronkantomies
398–399
Harikkala, Yrjö Yrjönpoika sotarikoksista
kuolemaan tuomittu Kalannin
ryssännimismies 199, 205, 212–213, 377, 387
Harittu, Anna Yrjöntytär Ruotsin armeijan
sotamies 38
Harkala, Risto (Pälkäne) isäntä 61
Harri, Simo (Lapua) Haapakosken talonpoika 84
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Hartikainen, Matti (Mäntyharju) talonpoika ja
murhaaja 172
Hartzell, Johan (Lohja) kirjuri 256–257
Hasselbom, Nils matematiikan professori,
almanakkojen laatija ja historioitsija 24–25,
490, 501, 503
Hasselgren, Elisabet (Tenhola) tullinhoitajan leski
233
Hassell, Johan Elimäen nimismies 345, 398
Hassila, Yrjö Tuomaanpoika (Jämsä) vanha
isäntä 91
Hatakin Raisiossa majaillut venäläinen krenatööri
245
Hed, Jakob (Pietarsaari) erikssonilainen 484
Hedraeus, Johan Limingan kappalainen 471
Heideman, Reinhold (Iitti) säätyläisherra 438
Heikinniemi, Juho (Kälviä) talonpoika 100
Heikinpoika, Aapo (Karjalohja) nimismiehen
renki 217
Heikinpoika, Antti Iitin nimismies 137
Heikinpoika, Antti (Lohja) kankuri 397
Heikinpoika, Heikki (Pyhäjoki) Pirttikosken
talonpoika 62
Heikinpoika, Heikki (Merikarvia) talollisen poika
244
Heikinpoika, Heikki (Kaarina) jahtivouti 403
Heikinpoika, Israel (Isokyrö) isäntä 248
Heikinpoika, Jaakko (Kokemäki) Kukkolan
todistaja 467
Heikinpoika, Jaakko (Lapua) Jouppilan ValeJaakko 478
Heikinpoika, Juho (Joutseno) Marttilan
talonpoika 60
Heikinpoika, Juho (Lohja) Mullolan talonpoika 209
Heikinpoika, Juho (Vimpeli) starosti 408
Heikinpoika, Lauri (Isokyrö) Topparlan
talonpoika 155
Heikinpoika, Matti (Merikarvia) pappilan renki
244
Heikinpoika, Matti (Urjala) suurisuinen
talonpoika 259
Heikinpoika, Niilo Karjalohjan nimismies,
Tammiston isäntä 198
Heikinpoika, Niilo (Vehkalahti) vuosikausia
sotavankina ollut korpraali 474–475
Heikinpoika, Paavo (Ulvila) Friitalan talonpoika
188, 393
Heikinpoika, Pauli (Iisalmi) perheensä etsijä 224,
477
Heikinpoika, Samuli (Orimattila) sotilaaksi
määrätty mies 124
Heikinpoika, Yrjö (Loppi) Klemolan talonpoika
222
Heikintytär, Anita (Kokemäki) piika 250
Heikintytär, Anna (Parainen)
salavuodekierteeseen ajautunut nainen 253
Heikintytär, Elina (Karjalohja) emäntä 263
Heikintytär, Kaarina (Elimäki) Haapalan
pakkokastettu ja -vihitty piika 117, 345, 530–
531

Henkilöhakemisto

Heikintytär, Kaarina (Ikaalinen) Galina,
itsellinen 472
Heikintytär, Kaarina (Helsinki) venäläisen
vihkimätön vaimo 141
Heikintytär, Kaija (Kisko) lankilalainen
venäläisen morsian 143
Heikintytär, Kaisa (Ylistaro) piika 172–173
Heikintytär, Kaisa (Kokemäki) kartanoloinen 257,
465
Heikintytär, Kerttu (Söörmarkku) nuori nainen 116
Heikintytär, Kirsti (Mynämäki) venäläisen
muonittajan jalkavaimo 229
Heikintytär, Liisa (Ilmajoki) Palon piika 167
Heikintytär, Liisa (Kokkola) venäläisten piiakseen
pakottama 228
Heikintytär, Liisa (Eurajoki) sotilaan vaimo 234
Heikintytär, Maria (Raisio) avioton äiti 230
Heikintytär, Marja (Isokyrö) Sompilan piika 144
Heikintytär, Marja (Loimaa) Pellosta Turkuun
muuttanut nainen 227
Heikintytär, Marja (Vaasa) talollisen vaimo 254
Heikintytär, Marja (Nousiainen) Hujalan
lampuodin vaimo 256
Heikintytär, Marja (Kokemäki) kartanopiika 465
Heikintytär, Marketta (Ilmajoki) Latvalopin
sotamiehen leski 141, 246, 458
Heikintytär, Pirkko (Oulu) Pikkaraisen piika 120
Heikintytär, Valpuri (Laitila) kirjurin morsian 465
Heikkilä, Juho (Asikkala) starosti 207
Heikkilä, Juho (Vähäkyrö) Pohjanmaan
herrainpäivämies 343
Heikkilä, Matti Sipinpoika (Oulainen) Pyykölän
vanha isäntä 500
Heikkilät (Ylivieska) verilöylyn kohteita 64
Heikkinen (Hyryläinen), Heikki (Paltamo)
talonpoika 62
Heikkinen, Jussi (Paltamo) edellisen veljenpoika
62
Heimotar, Kaarina (Leppävirta) venäläisen
sotilaan kihlattu 142
Heinotar, Vappu (Viitasaari) elävältä poltettu 91
Heinricius, Anders Rantasalmen rovasti 195
Heiska, Heikki (Isokyrö) isäntä 472
Heiska, Marja Heikintytär (Isokyrö) talollisen
tytär 472
Heiskanen, Lassi (Iisalmi) talonpoika 217
Heiskius, Johan Isonkyrön kappalainen 54, 421
Heitz, Paul Kokkolan ja Kälviän kelvoton
nimismies 389, 403
Helga (Maalahti) vihollisen vankina ollut vanha
emäntä 119
Hellenius, Carl Sääksmäen kihlakunnanvouti
357–358
Hellman, Erik (Padasjoki) sotilas 448–449
Helsing, Jacob Someron, Tammelan ja Urjalan
vouti 156, 220
Helsingius, Henrik Iisalmen kirkkoherra 280
Heman, Samuel Janakkalan komissaari 199
Hendersson, Johan vihkitodistuksen hankkinut
Venäjän armeijan vänrikki 141

Henrik (Karjaa) Branderin kartanorenki 445
Henrikinpoika, Erkki (Kalanti) lapsitodistaja 213
Henriksdotter, Anna (Karjaa) venäläisen
rakuunan morsian 144
Henriksdotter, Karin (Saltvik) uudistilallisen
vaimo 275
Henriksdotter, Margit (Mustasaari) kasakan
morsian 145
Henriksson, Arvid (Pyhtää) Lappeen ja
Kymenkartanon herrainpäivämies 342–343
Henriksson, Henrik (Pohja) rummunlyöjä 421
Henriksson, Jakob (Pohja) rusthollari 140
Henriksson, Johan (Pietarsaari) Ähtävälle
palannut talonpoika 139–140
Henriksson, Mats (Pietarsaari) oppaaksi
pakotettu talonpoika 456
Henriksson, Mårten (Närpiö) petolahtelainen
talonpoika 434
Henriksson, Samuel (Myrskylä) Porvoon
kihlakunnan herrainpäivämies 343
Henriksson, Simon (Kälviä) Erikssonien renki
484
Henriksson, Thomas (Vöyri) vangiksi joutunut
nostomies 118
Herkepaeus, Christoffer paikalliskuvauksen
kirjoittaja 504, 506
Herkepaeus, Johan Hollolan pappi 225
Herkepaeus, Margareta (Lappeenranta) voudin
leski, venäläisten vasalli 383
Herkepaeus, Petrus Pielisjärven kirkkoherra 126,
147–148, 346
Herpman, Gabriel (Keuruu) ylioppilassissi 63, 93,
520–521
Herpman, Gregorius Keuruun kirkkoherra 63,
191, 520–521
Herpman, Gustaf (Keuruu) ylioppilassissi 63, 93,
520–521
Herpman, Johan (Keuruu) ylioppilassissi 63, 93,
520–521
Herranen, Heikki (Haapajärvi) isännän veli 266–
267
Herranen, Jussi (Haapajärvi) talonpoika 266–267
Herranen, Pekka (Haapajärvi) isännän veli 266–
267
Hesselius, Andreas ruotsalainen sotarunoilija 486
Hideen, Henrik Ilmajoen kappalainen 23, 42, 298,
332, 433, 496
Hiipakka, Matti Niilonpoika (Laihia) viljavoroksi
epäilty 259
Hilli, Elsa (Kälviä) nuori tyttö 98, 110
Hilli, Maila (Kälviä) nuori tyttö 98, 110
Hillilä, Matti Laurinpoika (Lohtaja) talonpoika
472
Hillitär, Pirkko (Iisalmi) loisvaimo 223
Hindersson, Erik (Siuntio) hevosvarkaana piesty
renki 209
Hindersson, Hans (Siuntio) Myransin rusthollari
72
Hindersson, Henrik (Karjaa) talostaan häädetty
isäntä 404
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Hirmu, Heikki (Kemi) talonpoika 334
Hirn, Jonas Kymin komissaari 193–196, 220, 380,
382, 422
Hochmut Venäjän armeijan saksalaiseversti 226
Hodarioff, Ivan Salmin pappi 235
Hodarioff, Senka Sortavalan tiakka 236
Hoffman, Augustus Augustusson Luumäen
nimismies 350
Hoffreen, Carolus Närpiön kappalainen 267,
419–420, 434–435
Hoffrén, Henrik (Kokkola) raatimies 247
Hoffren, Jacob Iisalmen kirkkoherra 280
Hoffren, Johan (Kajaani) tullimies 518
Hoffren, Johan luutnantti ja Kuopion rovastin
perillinen 422
Hoiska, Heikki Kreunpoika (Ilmajoki) talollinen
249
Hoiska, Maria Heikintytär (Ilmajoki) talollisen
tytär 249
Hollst, Henrik rykmentinkirjuri ja Lohtajan
nimismies 297, 406, 481
Holm kersantin tytär 106
Holmia, Kristina Närpiön kappalaisen vaimo 420,
434–435
Holmbohm, Johan (Längelmäki) itsetietoinen
aliupseeri 444
Holopainen, Heikki Heikinpoika (Kuopio)
tensikka 181
Holopainen, Lauri (Kuopio) starosti 216
Holopainen, Olli (Pielisjärvi)
talonpoikaissotajoukkion johtaja 238
Holopainen, Sofia (Mikkeli) tunnettu yleinen
huora 493
Holstius (Oulu) porvari 131
Holstius, Israel Lapuan nimismies 389, 394, 396
Holtgrefve (Jämsä) vääpelin leski 55
Hoppenstång, Augustus Viipurin arkkidiakoni
133
Hoppius, Johan kersantti, Venäjän armeijan renki
180
Hornborg, Johan Taivassalon kirkkoherra 414
Hougberg, Anna Magdalena Pälkäneen pastorin
rouva 406
Hougberg, Jacob kapteeni, Siperiasta paennut,
rauhanneuvottelija 278
Hovinen, Venni (Leppävirta) talollinen,
raudanvalmistaja 150
Huhtala, Matti Paulinpoika (Pyhäjoki)
vastasotaan osallistunut kuudennusmies 89,
497
Huhtalat (Siikajoki) orjuuteen viety perhe 112
Huhti, Antti (Helsinki) talonpoika 221
Huhtinen, Risto (Pälkäne) talonpoika 61
Hujanen, Kaija (Viipuri) leskivaimo, varas 130
Hukarit (Toholampi) verilöylyn kohteita 64
Hukkanen, Rusi (Rantasalmi) talollinen 195
Hulkkonen, Pietari (Puumala) talonpoika 196
Hulkkonen, Risto (Puumala) talonpoika 202, 210
Humalainen, Jussi Jussinpoika (Isokyrö) hevosen
omistaja 466
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Huppoinen, Reijo (Mäntyharju) sissien opas 94
Huttunen, Matti (Savitaipale) Siperian kokenut
sotamies 475
Huttunen, Paavali (Iisalmi) talonpoika 223
Huttunen, Tero (Ilomantsi) talonpoika 418
Hylleen, Henrik Mynämäen ja Maskun
ryssänvouti 377
Hyllynen, Eljas (Iisalmi) Ruotsin armeijan
sotilaaksi siepettu 95
Hyri, Erkki (Ruokolahti) lautamies 286
Hyrkäs, Kaisa (Oulu) rampa emäntä 92
Hyvätär, Pirkko (Pyhäjärvi) tapaturmaisesti
surmansa saanut piika 262
Hyvöinen, Paavali Sortavalan talonpoikaisosaston
sotilas ja rosvo 238
Hyvöinen, Pietari Sortavalan talonpoikaisosaston
sotilas ja rosvo 238
Häkkinen, Antti Kokkolan ja Kälviän starosti 220,
409
Häkkinen, Juho (Paltamo) isäntä 93
Häkkinen, Taneli Kokkolan ja Kälviän starosti
220, 409
Hällström, Petter Karjaan nimismies 94, 445
Hämmöinen, Matti (Asikkala) Vesivehmaan
talonpoika 151
Hämäläinen, Jyrki Hannunpoika (Viipuri)
talonpoika 330
Hämäläinen, Lari (Pistojärvi) rajaryssä 283
Härmä, Heikki (Liminka) Alatornioon paennut
talonpoika 44
Härsilä, Juho (Lapua) vajavaiseksi kidutettu 92
Häröt (Siikajoki) orjiksi vietyjä 112
Hästesko Kokemäen kartanon rouva 465
Höckert, Efraim filosofian kandidaatti,
paikalliskuvauksen laatija 504, 506–507
Höffner, Carl sotilaskarkuri ja metsärosvo 97, 437
Hörman, Johan Lemun nimismies 394
Höök, Lars Nousiaisten nimismies 384–385
Höök, Simuna Heikinpoika (Lappajärvi) isäntä
408
Idman, Nicolaus sotapappi, uskonnollinen
kirjoittaja ja kirkkoherra 414, 513
Ignatius, Bengt Rautalammin pappi 430
Ihalainen, Matti (Kuopio) talonpoika 181
Ihannuksenpoika, Mikael venäläisten tulkki
Vehmaassa 250
Ihannuksenpoika, Riiko venäläisen upseerin renki
Thonka 80, 144
Ihlken, Olaus Maalahden pitäjänapulainen 282,
355
Iisakintytär, Marketta (Vöyri) Mäkipäästä
orjuuteen siepattu 123
Iisakintytär, Vappu (Ilmajoki) Latvakosken loinen
473
Iivarinpoika, Jussi (Ivan) venäläisen sotilaan
poika 142
Indrenius, Abraham vainottu pappi 520
Indrenius, Anders Kurun kappalainen ja
historiantutkija 508, 510, 520

Henkilöhakemisto

Indrenius, Ericus Messukylän kirkkoherra 277
Ingelin, Jakob Nousiaisten veronkantomies 219
Ingman, Anders Kirkkonummen nimismies 387,
405
Ingman, Elias Pohjan ja Karjalohjan
veronkantomies 379–380, 405
Ingman, Erik Siuntion, Lohjan, Vihdin, Pusulan
ja Nummen vouti 121, 203, 205, 207, 214,
380–382, 397
Inkinen, Lauri (Puumala) talonpoika 399
Irfving, Johan Pohjan ja Karjalohjan
veronkantomies 379–380
Isaksson, Isak Nauvon talonpoikaisnimismies 392
Isaksson, Johan (Vöyri) Lålaxin orjaksi siepattu
poika 109, 118
Isberg, Erik (Pohja) rakuuna 411
Ischanius, Pehr Salmin kirkkoherra 33
Iso-Söyrinki, Paavo Iisakinpoika (Lappajärvi)
talonpoika 78, 81, 155
Istman, Abraham Kalannin pitäjänkirjuri 395
Ivan pitkään Suomessa ollut Venäjän armeijan
aliupseeri 108, 173
Ivan Venäjän armeijan kasakkakapteeni ja
ihmisrosvo 106–107, 475
Ivan Venäjän armeijan rakuuna ja raiskaaja 113
Ivan Venäjän armeijan vahtikasakka Rymättylän
Valaskalliossa 249
Ivan kornetin renki Ikaalisissa 251
Ivanoff, Jakob (Impilahti) maanpetturina
tuomittu talollisen poika 237
Ivanov, Ivan Venäjän armeijan luutnantti 234
Ivanov, Petri Turussa vaikuttanut Venäjän
armeijan sotilas 227
Ivanov, Stepan (Viipuri) venäläinen kaupparenki
143
Ivanov, Vasili venäläinen everstin kokki 227
Ivanovits, Ivan (Viipuri) venäläinen
rykmentinmajoitusmestari 123
Ivanovits, Ivan armeijan muonittaja Turussa 165
Ivar Savonlinnassa vaikuttanut Venäjän armeijan
sotilas 142
Jaakko (Lappajärvi) Kärnän renki 82
Jaakko (Piikkiö) huhuja levittänyt sotavanki 463
Jaakonpoika, Antti (Karjalohja) särkijärveläinen
niskoitteleva isäntä 379–380
Jaakonpoika, Antti (Marttila) jahtivouti 392
Jaakonpoika, Antti (Mynämäki) nimismiehen
renki 393
Jaakonpoika, Erkki (Lieto) avioeroa vaatinut
ratsumies 461
Jaakonpoika, Heikki (Jämsä) orjaksi siepattu 109
Jaakonpoika, Heikki (Isokyrö) Ojanperän
talonpoika, ilmiantaja 156
Jaakonpoika, Heikki (Piikkiö) Kaistin entinen
ratsumies 219
Jaakonpoika, Heikki (Merikarvia) talollinen 244
Jaakonpoika, Heikki (Loimaa) starosti ja
lautamies 407–408
Jaakonpoika, Heikki (Pusula) lautamies 408

Jaakonpoika, Jaakko (Karkku) talollinen 219
Jaakonpoika, Klemetti (Lohja) Meskilän uusi
asukas 140
Jaakonpoika, Kustaa (Lohtaja) piesty suutari 92
Jaakonpoika, Kustaa (Alahärmä) talonpoika 262–
263
Jaakonpoika, Lauri (Asikkala) Vesivehmaan
lautamies 151
Jaakonpoika, Matti (Pälkäne) Lehmijärven
talonpoika 188
Jaakonpoika, Matti (Koivisto) talonpoika 296
Jaakonpoika, Matti (Mynämäki) talonpoika 456
Jaakonpoika, Mikko (Vähäkyrö) Hiiripellon
piesty talonpoika 90
Jaakonpoika, Mikko (Lohja) Hiedan
puustellitalonpoika 180, 442
Jaakonpoika, Sifferi (Mynämäki) talonpoika 456
Jaakonpoika, Tuomas (Isokyrö) kyytirättäri 156,
206
Jaakontytär, Anna (Vähäkyrö) merikaartolainen
leski 475
Jaakontytär, Anna (Lohtaja) Hillilän vaimo 472
Jaakontytär, Inkeri (Janakkala) Konttilasta
orjaksi otettu 105
Jaakontytär, Kerttu (Isokyrö) venäläisten
matkaan lyöttäytynyt nainen 108, 173
Jaakontytär, Liisa (Eura) pitäjänkirjurin leski 468
Jaakontytär, Marja (Hattula) useasti hakattu
vanhus 91
Jaakontytär, Marja (Luvia) puolalaisen rengin
vaimo 142
Jaakontytär, Marja (Maaria) puolalaisen
upseerinrengin kihlattu Räntämäestä 144
Jaakontytär, Marja (Laihia) Maunulan tytär 174
Jaakontytär, Marja (Masku) Karin talon emäntä
173, 270
Jaakontytär, Marja (Laitila) Turkuun päätynyt
kerjäläinen 226
Jaakontytär, Marja (Nousiainen) venäläisen
upseerin piiaksi pestautunut 229
Jaakontytär, Marketta (Kurikka) Koiviston kylän
emäntä 171
Jaakontytär, Priita (Lokalahti) avioton äiti 459
Jaakontytär, Valpuri (Kalanti) sotilaan vaimo 464
Jaakontytär, Vappu (Kannus) kidutuksessa kuollut
nainen 90
Jaatinen, Risto (Puumala) talonpoika 211
Jacobus, Fjodor ruhtinas (knes), venäläinen
rykmentinkomissaari Turussa 170
Jaenisch (Viipuri) kauppias 175
Jakku, Liisa Simontytär (Ii) miehensä
venäläisupseerin takia jättänyt nainen 119, 252
Jakobsdotter, Anna (Kirkkonummi)
Gunnarskullassa Venäjän armeijan sotilaan
kanssa kihlautunut 144
Jakobsdotter, Maria (Turku) porvarin vaimo 142
Jakobsson, Anders (Kristiinankaupunki)
kasakoihin liittynyt lukkarin poika 464
Jakobsson, Henrik (Kristiinankaupunki)
porvariston vanhin 364
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Jakobsson, Jacob (Inkoo) starosti 166, 217–218
Jakobsson, Jakob (Ilmajoki) parjaaja 465
Jakobsson, Johan (Uusikaarlepyy) talonpoika ja
tappaja 138
Jakobsson, Johan (Teerijärvi) talonpoika 457
Jakobsson, Mats (Uusikaarlepyy) talonpoika ja
murhamies 138
Jakobsson, Mats (Pietarsaari) kidutettu
kirkonkyläläinen 92
Jakopoff, Karpa (Impilahti) maanpetturina
tuomittu talollisen poika 237
Jakov luutnantin kokki Laitilan Alakylässä 229
Jalkkuinen, Yrjö Laurinpoika (Lohja)
tuhopolttaja ja rusthollari 261, 455
Janisch, Maria (Hamina) jyrkkäsanainen
madame 444
Jantoniemi, Kaarina Matintytär (Lohja) vaimo
263
Javelin, Johan (Mäntyharju) veronkantokirjuri ja
murhajoukkion päällikkö 172
Jegor Ilmajoella majaillut rakuunavahtimestari
115
Jelagin, Vasili verotus- ja rangaistusosaston
johtaja, kapteeni 71, 109, 152, 165, 188, 191,
197, 205, 222, 516
Jelagin, Jakov Vasilivits Venäjän armeijan upseeri,
ihmisrosvo 54, 110, 162, 193
Jeremias, Gregorius Venäjän armeijaan liittynyt
viipurilaismies 227
Jerepkin luutnantti, sotarosvo 109
Jesperinpoika, Elias (Akaa) talonpoika 157
Joakimsson, Joakim (Karjalohja) nimismiehen
renki 211
Joakimsson, Joakim (Pohja) rusthollari 199
Johansdotter, Anna (Vaasa) orjaksi siepattu 107
Johansdotter, Annika (Nummi) rakuunan vaimo
227, 461–462
Johansdotter, Birgitta (Turku) porvarin leski 142
Johansdotter, Brita (Vöyri) Lålaxin talonpojan
vaimo 109, 118, 477
Johansdotter, Brita (Karjaa) talollisen sisko, piika
449
Johansdotter, Elisabet (Lappväärtti) Viipuriin
viety talollisen tytär Uttermossanista 123
Johansdotter, Margareta (Sulva) leskivaimo 472
Johansdotter, Märta (Inkoo) talollisen vaimo 453
Johansson, Gustaf (Uusikaarlepyy) uhkailija 155
Johansson, Henrik (Teerijärvi) venäläisten
tärvelemä byskatalainen 92
Johansson, Henrik Marttilan nimismies 391
Johansson, Henrik (Karjaa) ruotutalonpoika 449
Johansson, Johan (Kemiö) Kiilan talonpoika 219
Johansson, Johan (Espoo) gumböleläinen
talollisen poika 260
Johansson, Johan (Pietarsaari) kauppiaan poika,
erikssonilainen 484
Johansson, Jonas (Kajaani) karannut kenttäorja
156
Johansson, Jonas (Pietarsaari) erikssonilainen
kauppiaan poika 484
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Johansson, Karl Raaseporin kihlakunnan
herrainpäivämies 343
Johansson, Mats (Uusikaarlepyy) lautamies 42,
451
Johansson, Olof (Kruunupyy) talonpoika 472
Johansson, Thomas (Inkoo) Bilskogin talonpoika
86
Johansson, Vasili venäläisen upseerin renki. Katso
Casparsson, Gustaf
Johanssonit (Siuntio) rusthollariveljekset 347
Joonaksenpoika, Hannu (Koivisto) talonpoika
296
Joosentytär, Kaisa (Liminka) ängesleväläinen
nainen 80
Jorman, Anders (Vöyri) Kimon ruukin
vasaraseppä 106
Josefsson, Mats (Vöyri) huonekuntaveroksi
määrätty talonpoika 114, 474
Josefsson, Mikael (Vöyri) Bergbyn talonpoika 107
Jouppila, Heikki (Lapua) isäntä 478
Jouppila, Riitta Juhontytär (Ilmajoki)
Latvakosken loinen 473
Juholat (Saloinen) orjiksi vietyjä 112
Juhonpoika, Aapo (Lohja) Virkkalan isäntä 359
Juhonpoika, Antti (Sääksmäki) talonpoika 91
Juhonpoika, Antti (Lappajärvi) Hernesniemen
isäntä 192
Juhonpoika, Eljas (Viipuri) talonpoika 330
Juhonpoika, Heikki Espoon siltavouti 199, 221
Juhonpoika, Heikki (Karjalohja) Karstun
talonpoika 263
Juhonpoika, Juho (Pyhäjoki) Hourulan isäntä 92
Juhonpoika, Juho (Iitti) starosti 409
Juhonpoika, Juho (Vähäkyrö) Merikaarron renki
475
Juhonpoika, Kalle (Urjala) Välkkilän vanha
isäntä 179
Juhonpoika, Lauri (Pahajärvi) Ahmoon
talonpoika 430
Juhonpoika, Matti (Kalanti) nälkäänsä näpistellyt
pikkupoika 131
Juhonpoika, Reijo (Viipuri) talonpoika 330
Juhontytär, Anna (Liminka) oulunsalolainen
leskivaimo 83
Juhontytär, Kaisa (Saloinen) orjuudessa Venäjällä
avioiutunut 112
Juhontytär, Kaisa (Uukuniemi) kartanon
sisäpiika, varas 130
Juhontytär, Kaisa (Ulvila) pomarkkulainen lutka
243
Juhontytär, Kirsti (Urjala) Välkkilän pikkutyttö
179
Juhontytär, Liisa (Lappi) sotilaan vaimo 231
Juhontytär, Liisa (Lohja) Kiukkusen vaimo 381
Juhontytär, Liisa (Oulu) kidutuksissa järkensä
menettänyt Kruunupyyn hospitaalin hoidokki
479–480
Juhontytär, Maria (Kaarina) venäläisten vanki 116
Juhontytär, Marja (Lohtaja) raiskattu sotasaalis
99–100

Henkilöhakemisto

Juhontytär, Marja (Kauhava) pahasuinen nainen
470
Juhontytär, Marja (Vöyri) Bullichin piika,
erikssonilainen 484
Juhontytär, Marketta (Kalanti) kahden
aviottoman lapsen äiti 458
Juhontytär, Piritta (Liminka) tyrnäväläisnainen
89
Juhontytär, Pirkko (Viipuri) piika, varas 130
Juhontytär, Valpuri (Alaveteli) venäläisten piika
229
Juhontytär, Vappu (Kokemäki) salavuoteudesta
tuomittu morsian 467
Julenius, Zacharias Kruunupyyn hospitaalin
saarnaaja 16
Junno, Juho (Ii) lautamies 124
Junttila (Juntell), Jaakko (Oulu) porvari 472
Juola, Liisa Tuomaantytär (Pyhäjoki)
pikkutyttönä orjaksi siepattu 112
Juola, Tuomas (Pyhäjoki) Eteläkylän talonpoika
112
Juotto, Matti (Oulu) isäntä 113
Juro, Aapo (Liminka) Oulunsuun Juruisten
talonpoika 113
Jurva, Matti (Pudasjärvi) kidutettu talonpoika 91
Juslenius, Daniel pakolaisprofessori, historioitsija
97, 236, 295, 299–300, 302, 304, 307, 334
Jussinpoika, Jussi (Jämsä) hirtetty renki 55
Jussinpoika, Jussi (Lohja) manttaalimieheksi
määrätty nuorukainen 209
Jussinpoika, Pertti (Lieto) avioton isä 257
Jussintytär, Liisa (Kalajoki) sotilaan vaimo 57
Jussintytär, Liisa (Marttila) Kivimäen torpan
tytär 116
Jussintytär, Marja (Sortavala) talollisen vaimo,
kidutusmurhaaja 258
Jussintytär, Vappu (Kalajoki) Jylkän talosta
siepattu sotasaalis 99
Jussintytär, Vappu (Mynämäki) Kallelan köyhä
224–225
Justander, Henrik Lempäälän kirkkoherra 86,
190–191
Justander, Johan Turun akatemian dosentti 491
Jussisaari, Erkki Jussinpoika (Nummi)
Järvenpään isäntä 214, 411, 429–430
Jusupov eversti ja komendantti 144, 164, 249
Juusjärvi, Erkki Juhonpoika (Lohja) talollinen
209
Jylkkä, Heikki (Kalajoki) Mehtäkylän talonpoika
119
Jyrintytär, Kirsti (Pöytyä) lutkaksi leimattu
nainen 243
Jyriänpoika, Juho (Kokemäki) Härkälän renki 257
Jyrkinpoika, Heikki (Koivisto) talonpoika 296
Jyrkintytär, Klaara (Koivisto) talollinen 296
Jämsä, Antti Ollinpoika (Haapajärvi) talonpoika
266
Järynen, Marja (Kalanti) sotilaan leski 226
Jönsson, Jakob (Inkoo) Marsin talonpoika 75
Jönsson, Johan (Inkoo) Torpin talonpoika 76

Jöraninpoika, Moab (Kurikka) venäläisen
vahtimestari Jöran Baldain avioton poika 141,
246, 458, 466
Jöransdotter, Anna (Kemiö) rengin vaimo 104
Jöransdotter, Maria (Karjaa) Starkomin
pikkupiika 103
Jöransson, Erik (Kirkkonummi) Nägelsin
talonpoika 210
Jöransson, Henrik Kemiön nimismies,
arrendaattori 220–221
Jöransson, Henrik Paraisten nimismies 390
Jöransson, Jakob (Siuntio) Backan isäntä, starosti
121
Jöransson, Mats (Espoo) Gumbölen talonpoika
260
Kaakinen, Antti (Saloinen) lautamies 62, 228
Kaakinen, Antti Matinpoika (Saloinen)
lautamiehen poika 62
Kaakinen, Marja (Marjatta) Erkintytär
(Liminka) piika 82, 84, 88
Kaakinen, Marja Juhontytär (Oulu)
erikssonilainen naikkonen 484
Kaakinen, Matti (Saloinen) lautamies 62
Kaapontytär, Liisa (Eura) salavuodekierteesen
vajonnut naikkonen 254, 473
Kaapronpoika, Martti (Salmi) lautamies 236
Kaarina (Pyhäjoki) lahdenkyläläinen tärvelty
vaimo 92
Kaarina (Liminka) Juruisten sotilaan vaimo 113
Kaarle XII soturikuningas 24, 36, 46, 47, 126, 132,
152, 235–236, 240, 305, 328–330, 334, 337,
345–346, 485–486, 490, 502–503, 511–512
Kahri, Jaakko (Laihia) talollinen 250, 465
Kahri, Marja (Laihia) emäntä 250
Kaisa (Ylivieska) Koskelan nuori piika 63
Kaiso, Erkki (Pirkkala) starosti 220
Kakkulainen, Matti (Kokemäki) lautamies 257
Kallenpoika, Antti (Urjala) talollisen veli 179
Kallenpoika, Erkki (Urjala) Välkkilän isäntä 179,
220, 418
Kallenpoika, Kalle (Urjala) talollisen veli 179
Kallenpoika, Kalle (Vehkalahti) Metsäkylän
talonpoika 196
Kallenpoika, Simo (Kangasala) avioton isä 467
Kallentytär, Marja (Vehkalahti) sippolalainen
talollisen vaimo 122
Kallia, Jacob Hämeen alituomari 187
Kallinen, Juho Mikonpoika (Kokkola)
Pohjanmaan herrainpäivämies 492
Kallioinen, Kollina (Pistojärvi) venäläinen
talonpoika 283, 475, 530
Kallström, Johan Pietarsaaren kaupunginviskaali
50
Kalm, Pehr talousopin professori, tutkija 503–504,
508
Kamarbacka, Erkki (Pietarsaari) vastasotaa
käynyt talonpoika 45
Kamarbacka, Matti (Pietarsaari) vastasotaa
käynyt talonpoika 45
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Kanniaiset (Haukipudas) verilöylyn kohteita 67
Kantainen, Lassi (Pieksämäki) Hällinmäen isäntä
91
Kapak, Juho (Turku) sotilas 122
Karhu, Jaakko (Isokyrö) renki, perijä 457
Kari, Heikki Reijonpoika (Masku) talonpoika 270
Karl venäläisen sihteerin renki 244
Karola, Jaakko Jaakonpoika (Kokemäki)
hyväksikäyttäjä 467
Karpoff, Klimo (Impilahti) maanpetturina
tuomittu talollisen poika 237
Kasari, Anna (Ilmajoki) Jalasjärven Kasarinperän
vaimo 169
Kassinen, Juho (Oulu) talonpoika 61
Kassiset (Oulu) verilöylyn kohteita 61
Kasulkin vahtimestari ja Sauvon seudun herra
168
Katainen, Pauli (Iisalmi) starosti 216
Kauhanen, Juho (Leppävirta) starosti 216
Kaukola, Juho Pertunpoika (Isokyrö)
huonekuntaveroksi määrätty ja perheettä
palannut isäntä 223, 474
Kaupitar, Kirsti (Iisalmi) loisvaimo 223
Kauppinen, Erkki (Pyhäjoki) talonpoika 497
Kauppinen, Kaarina Erkintytär (Pyhäjoki) leski
497
Kaustinen, Antti (Veteli) Kaustisen talonpoika 110
Kautto, Erkki Saarijärven ja Viitasaaren
nimismies 392
Keckman (Turku) räätälin leski 227
Keckman, Johan Iin kappalainen 432–433
Keckonius, Johan Huittisten rovasti 161, 312
Keinänen, Tuomas (Paltamo) irtolainen 528
Keisala, Marja Simontytär (Nurmo) piika,
Keisalan ainoa perillinen 140
Kekäläinen, Pietari (Sortavala) vakoojaksi arveltu
ruokarosvo 238
Kellander, Margareta (Merikarvia) avioton äiti
244
Kellander, Thomas Merikarvian kappalainen 244
Kempe, Henrik (Turku) sotilas 122
Kennilä, Anna (Liminka) Haarasen emäntä,
kannibaali 323–324
Kepolin, Mikko (Eura) sotilas 450
Keppo, Antti (Lappee) postitalonpoika 404
Kerola, Mikko (Kokkola) juoppo ja piesty
talonpoika 480
Kerttula, Jaakko (Siikajoki) tärvelty isäntä 92
Kervitär, Kaarina (Ilomantsi) leskivaimo 401
Keränen, Olli (Suomussalmi) venäläisen
laukkukauppiaan apulainen 528
Keränen, Samuli (Rantsila) Kerälänkylän
talonpoika 115
Kerätär, Kaija Antintytär (Puolanka) Venäjälle
paennut Kaunis Kaija 527–528
Kestilä, Marja (Liminka) yhteisön syrjäyttämä
473
Kethon, Zachris Säämingin nimismies 393
Ketonen, Simo (Lappee) talonpoika 423
Kettunen, Juho (Iisalmi) komissaarin renki 217
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Ketutar, Vappu (Paltamo) vanha emäntä 93
Kiiski, Simo (Lohja) kappalaisen naapuri 423
Kiiveri, Perttu (Sortavala) lautamies 130, 235–
236, 258
Kihl, Maija (Turku) Anna Haritun vaimo 38
Kiljander, Martin Kaavin pastori 147
Kilponen, Juho Pyhäjoen siltavouti 406
Kinnunen, Pietari (Leppävirta) talonpoika 64,
215
Kippolat (Ylivieska) verilöylyn kohteita 64
Kirilov, Vasili Turun venäläinen pormestari 177
Kirjavainen, Lauri (Paltamo) Venetheiton
talonpoika 292
Kirjavaiset (Paltamo) verilöylyn kohteita 292
Kirma, Matti (Lohja) hevosvaras 263
Kiukkunen, Heikki (Lohja) hyvityksiä vaatinut
isäntä 381
Klauntytär, Lispetta (Espoo) mereltä siepattu
huopalahtelaisnainen 103
Kleef, Ernest Iisalmen nimismies 215
Klemetinpoika, Mikko (Karjalohja) Murron
talonpoika 212
Klemetinpoika, Vilppu (Jämsä) Oittilan isäntä 52
Klemetintytär, Kaisa (Karkku) ryssien pilaama
nainen 467
Klemetintytär, Kerttu (Lieto) vaimo 81
Klemetintytär, Vappu (Mynämäki) venäläisen
rengin morsian Karhulassa 143
Klemola, Vilppu (Isokyrö) elävältä poltettu
nuorukainen 64
Klick, Carl von (Pohja) majuri 442
Klippi, Matti Matinpoika (Laihia) vaivaisen
siskonsa holhooja 468
Klippi, Susanna Matintytär (Laihia) puolisokea
lutka 468
Klockars, Henrik Hansson (Inkoo) Älgsjön
talonpoika 103
Klöf, Ernest Lappeen nimismies 375, 388, 404
Klöf, Herman Lappeen nimismies 404
Klöfve, Anders Eurajoen nimismies 234, 390
Klöfver, Carl Ilomantsin nimismies 131, 398, 401
Knutsson, Anders (Uusikaarlepyy) kidutettu
jepualainen 92
Knutsson, Hans (Pietarsaari) tervaa polttanut
talonpoika 76
Kock, Jöran (Siuntio) sotilas 447–448
Koistinen, Elina (Uukuniemi) vankeudesta
palannut venäläismiehen vaimo 475
Kokki, Matti (Rantasalmi) Pien-Savon ja Jääsken
herrainpäivämies 343
Kokki, Mikko (Lappee) talonpoika 423
Kokkinen, Heikki (Ilomantsi) talonpoika 418
Kokkola (Kokkonen), Marjatta Heikintytär
(Kurikka) piika 171, 251
Kokkonen, Ivan (Ikaalinen) edellisen ja
venäläisen upseerin rengin äpärä 251
Kolik Kokemäen seudun komendantti, venäläinen
eversti 163–164, 467
Kolimainen, Mikko Pekanpoika (Liminka)
murhattu talonpoika 88
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Kolkkainen, Nuutti Antinpoika (Viipuri)
talollinen 296
Konow, Erik Berendt von (Pyhtää)
rykmentinmajoitusmestari 130
Konto, Matti (Viipuri) Kaijalan talonpoika 85
Kontsas, Juho (Isokyrö) elävältä poltettu
nuorukainen 64
Kontti, Martti Heikinpoika (Ikaalinen)
talonpoika 265
Konttila, Matti Vilpunpoika (Liminka)
tyrnäväläismies 85–86
Konttinen, Marja (Puumala) vanha emäntä 211
Konunghoff, Fjodor Venäjän armeijan teurastaja
143
Kopsalat (Toholampi) verilöylyn kohteita 64
Kopteff krenatöörirykmentin kapteeni 156
Korander, Jakob (Kokkola) kultaseppä, vastasodan
johtaja 44–45
Korhonen, Martti (Mikkeli) Suur-Savon
herrainpäivämies 343
Koria, Simo (Savitaipale) talollinen 163
Korpela, Pirkko (Huittinen) murhattu 61
Korpelainen, Pirkko (Kokkola) vajavaiseksi
kidutettu 92
Korpelainen, Yrjö (Lappee) talonpoika 423
Korpeus, Jonas (Kymi) varusmestari 438
Korpinen, Risto (Mäntyharju) talonpoika ja
murhaaja 172
Kortteet (Ylivieska) verilöylyn kohteita 64
Korvelat (Kannus) verilöylyn kohteita 64
Koskela, Joose nuorempi (Kalajoki) isäntä,
Koskelan Kyösti 62–63, 517
Koskela, Joose vanhempi (Kalajoki) vanha isäntä
63
Koskela, Kaisa (Ylivieska) murhattu talollisen
tytär 63
Koskela, Liisa Heikintytär (Ylivieska) murhattu
talollisen vaimo 63
Koskela, Priita (Ylivieska) murhattu pienokainen
63
Koskela, Samuli (Siikajoki) kidutettu isäntä 92
Koskelat (Kannus) verilöylyn kohteita 64
Koskinen, Yrjö historioitsija 531–532
Kosoinen, Kaarina (Viitasaari) Koliman sotilaan
leski 91
Kosoinen, Pauli (Viitasaari) Koliman sotilas 91
Kossari, Anna Pentintytär (Ilmajoki) talollisen
vaimo 464
Kossari, Yrjö (Ilmajoki) talollinen 464
Kostman, Mårten (Uukuniemi) arrendaattori
130
Kosunen, Kaarina (Liminka) oulusalolainen piika
84–85
Kosunen, Sakari (Liminka) Oulunsalon
talonpoika 89
Koteroinen, Juho (Puumala) talonpoika 181–182
Kouvo, Matti Tuomaanpoika (Nummi) starosti
199, 214–214, 219, 381, 410
Kovatar, Anna (Kerimäki) Tynkkysen piika 169
Kranck, Alexander Hailuodon kirkkoherra 355, 403

Krapu, Matti (Ylistaro) isäntä 250
Krekilä, Hannu (Ii) lautamies 113
Kreuntytär, Pirkko (Ilmajoki) sotilaan vaimo 228
Kriander, Thomas Karkun pitäjänapulainen 417
Kristersdotter, Annika (Perniö) Kosken ruukin
sepän leski 144
Kristersson, Elias (Uusikaarlepyy) piilon
ammuttu 64
Kristersson, Karl (Uusikaarlepyy) porvari 78
Kristersson, Mårten (Tenhola) uhmakas
talonpoika 185
Krook, Benjamin Sortavalan pormestari 237
Krook, Benjamin Hollolan rovasti 418
Krook, Zachris Rauman pormestari 201
Kropsu, Niilo Heikinpoika (Pyhäjoki) jalkapuoli
sotaveteraani 497, 500
Krouvi, Antti (Ulvila) Pomarkun talonpoika 243
Krouvila, Mikko (Eura) Vehmaan ja AlaSatakunnan herrainpäivämies 343
Kruuslåck, Henrik (Kristiinankaupunki) renki
105
Kuikka, Mikkeli (Pälkjärvi) yhtiömies 134
Kuikka, Pietari (Pälkjärvi) talonpoika, armeijan
renki 134
Kuisma Ilmajoelle majoittunut rakuuna 249
Kuistsima, Aleksei Venäjän armeijan kapteeni 80,
144
Kukkoinen, Antti Matinpoika (Viipuri) talollinen
296
Kukkola, Antti Iisakinpoika (Liminka)
kidutuksissa vammautunut 91
Kulju, Kaija Matintytär (Liminka)
oulusalolaisnainen 89
Kunitar, Pirkko (Lohtaja) piika 119
Kuparinen, Olli (Kitee) seppä 95
Kupiainen, Matti (Valkeala) talonpoika 350
Kurkelat (Haukipudas) verilöylyn kohteita 67
Kurki, Juho (Taipalsaari) suulas seppä 266, 375
Kurki, Tuomas (Taipalsaari) talonpoika ja seppä
376
Kurtti, Jaakko Paulinpoika (Oulu) talonpoika 283
Kustaa III historiaa hyväksi käyttänyt kuningas
18, 493–494
Kutvonen, Lauri (Rantasalmi) talollisen
nuorempi poika 270
Kyreen, Johan Kymenkartanon kruununvouti
351–353, 371, 379, 398
Kämpans, Per Hansson (Inkoo) Älgsjön
talonpoika 103
Kämäräinen, Pietari (Leppävirta) starosti 150,
196
Känsä, Hannu (Veteli) talollinen, vastasodan
sotapäällikkö 44–45
Kärki, Juho, katso Kurki, Juho
Kärki(sudd), Lauri sissipäällikö 93, 95, 202, 303–
304, 435
Kärkinen, Jaakko (Kalajoki) Tyngän talonpoika
57
Kärman, Anders (Kokkola) porvari,
erikssonilainen 484
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Kärmäki, Jaakko Jaakonpoika (Laihia) isäntä,
separoituja 483, 485
Kärmäki, Liisa Antintytär (Laihia) emäntä,
separoituja 483
Kärmäki, Marja Jaakontytär (Laihia) separoituja
483
Kärmäki, Riitta Jaakontytär (Laihia) separoituja
483
Kärnä, Matti (Lappajärvi) hännystelijä 192
Kärnä, Taavetti Tuomaanpoika (Lappajärvi)
köyhtynyt kuningas 78, 82, 365
Kärkkäinen, Mikko Ollinpoika (Rantasalmi)
ratsumies 462
Kärsämä, Iisakki (Liminka) talonpoika 76
Käännät (Toholampi) verilöylyn kohteita 64
Kääntä, Joose Laurinpoika (Kalajoki)
mahtitalonpoika ja herrainpäivämies 343
König, Anders Pyhtään kirkkoherra 415
Köping, Daniel Maalahden nimismies 343, 355,
400
Laakkonen, Erkki (Oulu) talollinen 131
Laakkonen, Pietari (Ilomantsi) talonpoika 418
Laanila, Riitta Joosentytär (Liminka)
lapinojalaistyttö 87
Laasanen, Erkki Heikinpoika (Lappajärvi)
Venäjän vankeudesta palannut 489
Laasanen, Heikki (Lappajärvi) Savonkylän
huonemies 489
Laasanen, Marja (Lappajärvi) huonemiehen
vaimo 489
Laatta, Juho Ollinpoika (Ruokolahti) talonpoika
216
Lackman, Erik Pielisjärven kappalainen 201–202
Ladau, Christian Fredrik (Nummi) vänrikki 410
Lagus, Georg Ruoveden kappalainen 86, 190
Lagus, Johan Eurajoen pappi ja Porin koulun
apologista 414
Laiberg, Katarina (Kokkola) erikssonilainen
nimismiehen tytär 484
Laiberg, Thomas Kokkolan pitäjänkirjuri ja
nimismies 51, 389, 403
Laihiander, Johan Euran kirkkoherra, dosentti ja
paikallishistorioitsija 510
Laitinen, Juho (Isokyrö) talonpoika 453
Laitinen, Taavetti Einonpoika Kerimäen
nimismies 397–398
Lamminsuu, Esko (Pyhäjoki) talonpoika 92
Lamminsuu, Liisa (Pyhäjoki) raajarikko vaimo
92
Langelius, Henrik Savitaipaleen kirkkoherra 426
Langius, Johan Vähänkyrön nimismies 355
Lanki, Juho Matinpoika (Viipuri) talollinen 296
Lankila, Mikko (Kisko) seppä 258
Lapinoja, Juho Heikinpoika (Kalajoki)
kidutuksissa vammautunut 92
Lappalainen, Kasperi Kärjen komppanian sotilas
95
Lappalainen, Lauri (Iisalmi) lautamies 154, 204,
215
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Lappalainen, Mauno (Leppävirta) starosti 215
Larsson, Henrik (Espoo) tervanpolttaja 218
Larsson, Jakob (Pohja) lautamies 411
Lassila, Pieta Laurintytär (Paavola) raiskattu
morsian 89, 471
Latvakoski, Jaakko (Ilmajoki) talonpoika 473
Laukko, Matti (Lapua) isäntä 62
Lauraeus, Gabriel pettynyt Pudasjärven
kirkkoherra 412–413
Laurbecchius, Isaacus Piikkiön pappi 136
Laurikkala, Klemetti (Haapajärvi) talonpoika
266
Laurila, Heikki (Vähäkyrö) isäntä 249
Laurinpoika, Aapo (Koivisto) talonpoika 296
Laurinpoika, Benjamin (Karjalohja) talonpoika
263
Laurinpoika, Lauri (Lohtaja) puolipäinen 90
Laurinpoika, Martti (Vehkalahti) lampuoti 436
Laurinpoika, Simo (Vähäkyrö) orjaksi siepattu
109
Laurintytär, Anna (Vehmaa) piika, talonpojan
morsian 250
Laurintytär, Marja (Kannus) kiduttamalla tapettu
nainen 90
Laurintytär, Matleena (Kannus) kiduttamalla
tapettu nainen 90
Laurosela, Mikko Antinpoika (Ilmajoki)
velkainen talonpoika 364
Laurunen, Taavetti (Isojoki) itsetietoinen
talonpoika 415–416
Lauttamus, Jaakko (Lapua) talollinen 453
Lavonius, Jordan Säämingin pappi 413
Lebed Venäjän armeijan muonittaja 229
Leforme maakapteeni, Salmin vartioston
päällikkö 33
Leijon, Juho (Lieto) Inkoisten kartanon ratsumies
142–143
Leijonmarck, Sven Turun hovioikeuden
varapresidentti ja historiantutkija 294, 329,
336, 338–339
Leinonen, Matti (Paltamo) lukkari 86
Leisteen, Johan Piikkiön, Paimion ja Sauvon
ryssänvouti 121, 164, 220, 384
Leistenius, Jacob Karkun kappalainen 417
Leiviskä, Pekka (Soanlahti) Kuikan talonpoika
238
Leiviskät (Soanlahti) Kuikan kylän luterilaisia
238
Lellin, Karl Maarian nimismies 173, 399
Lempiäinen, Heikki sissijoukon esimies,
talonpoika 94
Lencqvist, Eric pappi ja historiankirjoittaja 502,
511–512, 516
Lenqvist, Israel Vaasan laamannin viskaali 169,
183, 192
Lepistö, Hannu (Mäntyharju) talonpoika 172
Lepistö, Juho (Mäntyharju) talonpoika ja
murhaaja 172
Leppäluoto, Iisakki Laurinpoika (Pyhäjoki)
varpaansa palelluttanut sotilas 497

Henkilöhakemisto

Leppänen, Antti (Ilmajoki) talollinen 172
Leskelä, Vilppu (Oulu) talonpoika 80
Leskinen, Juho (Leppävirta) talonpoika 213
Lethalensis, Johan Turun kuvernementin kanslisti
184
Levov Vaasan komendantti 183
Lietzen, Arvid ryssänviskaali, alituomari 96, 176–
177, 188, 203, 209, 383
Lietzen, Hedvig piispan rouva 316
Lietzen, Johan nimismies ja kartanovouti 205,
209, 394
Lietzen, Maria rouva 96
Liewen, Hans Henrik von valtaneuvos 357
Lifländer, Petter Kalannin olematon nimismies 402
Liimatar, Kaarina (Puumala) leskivaimo 196
Lilius, Johan Pöytyän ja Marttilan nimismies ja
veronkantokirjuri 399, 402
Liljenberg, Olof Närpiön nimismies 400
Lillbeck, Gustaf Iin nimismies 112, 265, 282, 398,
400
Lillbeck, Kustaa Kustaanpoika (Ii) venäläisten
tulkki Vasili 81, 85–90, 112, 265, 282–283
Lillienfelt, Carl Gustaf Helsingin piirikunnan
laamanni 182, 193, 211
Lillienstedt, Johan rauhanneuvottelija 355
Lillius, Gustaf Lappeen pastori 374
Lillius, Lars Urjalan kappalainen 222
Limatius, Petter (Sauvo) aliupseeri, Karinkorvan
puustellin herra 430
Limonius, Jacob Siuntion varapastori 184–185
Lind, Anders Säämingin erotettu nimismies 393
Lind, Carl Savitaipaleen ja Mäntyharjun
ryssänvouti 384
Lind, Gabriel Lammin nimismies 131, 389
Lind, Gert Savonlinnan komissaari 193, 195, 197
Lindberg, Petter Perniön nimismies 383
Lindbom, Anders (Kemiö) majuri 425
Lindecrantz, Axel Lorentz (Pohja)
sotavankeudesta palannut kornetti 438
Lindegren, Henrik Pohjan nimismies 394
Lindegren, Johan (Lohja) Venäjän vankeudesta
palannut ylioppilas 263, 475
Lindehielm, Anders Viipurin läänin maaherra 36
Lindeman, Isak Asikkalan nimismies 273
Lindqvist, Erik Ahvenanmaan pappi ja vouti 184
Lindroth, Daniel komissaari ja postimestari 193–
194, 273, 351, 384
Lindström, Johan Adolf paikallishistorioitsija 532
Linnaeus, Carl Lappia ja Pohjanmaata kiertänyt
tiedemies 339, 479
Lipitsäinen, Jaakko (Ilomantsi) starosti 201
Lithovius, Henrik Limingan pitäjänapulainen 312
Lithovius, Isak Limingan kappalainen 22
Lithovius, Johan (Oulu) tullivirkailija 112
Lithovius, Lars Limingan kappalainen 113, 471
Lithovius, Margaretha Saloisten kirkkoherran
rouva ja Lapuan kirkkoherran tytär 15
Lithovius, Mikael Lumijoen kappalainen,
Paltamon ja Lapuan kirkkoherra 15, 186, 328–
329

Lithovius, Samuel (Oulu) orjaksi viety
tullimiehen poika 112
Lithovius, Zachris Nevanlinnan ja Oulun
kirkkoherra, kirjailija 22, 295, 307
Litz, Clara (Eura) rusthollari 390
Liukkonen, Antti (Puumala) talonpoika 398
Liukkonen, Erkki (Puumala) talonpoika 398
Liukkonen, Esko (Puumala) talonpoika 210
Liukkonen, Juho (Puumala) talonpoika 398
Liukkonen, Paavali (Puumala) talonpoika 398
Lizelius, Anders Mynämäen kirkkoherra, kielen,
kansanperinteen ja historian tutkija 23, 513
Lizelius, Bartholdus Karkun kappalainen, Anders
Lizeliuksen setä 23
Lohm, Johan (Tammisaari) Venäjän armeijaan
pakotettu 505
Londeen, Matias Euran nimismies 390, 459
Londicier, Georg Wilhelm (Vaasa) kirjanpainaja
494
Longe, Nicolaus Joroisten pappi 86
Longström (Långsvärd), Petter sissipäällikkö 93–
95, 303
Loss, Kajsa (Vöyri) Golitsynin piika 106
Lossakov, Vasili Ivanovits venäläinen kapteeni ja
komendantti 71, 100, 121, 163, 166–167, 189–
190, 197–198, 209–210, 212–213, 263, 393,
516
Lotiainen, Tahvo (Sortavala) pyöveli ja rosvo
130–131
Loukanoff, Vasili (Impilahti) maanpetturina
tuomittu talollisen poika 237
Lukkari, Jaakko Jaakonpoika (Lohtaja) rammaksi
kidutettu 92
Lukkarla, Erkki Pertunpoika (Akaa) talollinen
358
Lundberg, Gustaf Casparsson (Pohja) korpraali
234, 348
Lundeen, Johan Valkealan nimismies 379
Lundeen, Mårten Eurajoen ryssänvouti 212, 390,
404
Lundh, David Viipurin piispa 316, 330, 402
Lundgren Pohjanmaan rykmentin vääpeli 443
Luokola, Juho Jaakonpoika (Evijärvi) paloveron
suorittaja 364–365
Luokola, Kaarina Sipintytär (Lohtaja) piiskattu
ja raiskattu nainen 99, 472
Luokola, Kustaa (Kalajoki) talonpoika 466
Luokola, Matti Kustaanpoika (Kalajoki) nuori
renki 466
Luoma, Juho (Isokyrö) elävältä poltettu
nuorukainen 64
Luomala, Antti (Lohtaja) talonpoika 444
Luomala, Juho (Kannus) kidutukseen kuollut mies
90
Luomalat (Kannus) verilöylyn kohteita 64
Luostari, Juho (Kerimäki) Kaksolan talonpoika 61
Luostari, Juho Juhonpoika (Kerimäki) edellisen
poika 61, 151
Luukas (Pyhäjoki) Lahdenkylän rammaksi
kidutettu talonpoika 92
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Luukkonen, Esko (Puumala) talonpoika 181, 399
Luukkonen, Liisa (Puumala) Koteroisen emäntä
181
Luukkonen, Taneli sissipäällikkö 93, 435
Lybecker, Georg ylipäällikkö 60, 304
Lydeman, Jacob Piikkiön vouti 219
Lydeman, Simon Turun pormestari 177
Lydman, Ernest Korppoon nimismies 393
Lydman, Jacob Nauvon ryssänvouti 392
Lyra, Johan Elimäen pastori 185, 415
Lyytinen, Valpuri Ristontytär (Utajärvi)
Venäjälle mennyt ja sieltä palannut 282–283,
475, 530
Lämsä, Erkki (Paltamo) Venetheiton talonpoika
292
Lämsä, Heikki (Paltamo) Venetheiton talonpoika
292
Lämsä, Pekka (Paltamo) Venetheiton talonpoika
292
Lämsät (Paltamo) verilöylyn kohteita 292
Löfberg, Jonas Sulkavan nimismies 213, 398
Löfving, Staffan sissiupseeri, päiväkirjanpitäjä ja
asianajaja 93, 96, 148–149, 277–278, 362, 486
Lööf kihlakunnankirjuri 355
Lööf, Erik Hångelsson (Uusikaarlepyy) porvari
42, 284, 451
Mahala, Mikko Yrjänänpoika (Nousiainen)
lautamies 148
Mahlov, Ivan Venäjän armeijan rakuuna
Karjaalla 144
Maijala, Juho Erkinpoika (Sääksmäki) Ritvalan
talonpoika 96
Makkonen, Silja (Kerimäki) sotilaan vaimo 460
Maksim Turussa vaikuttanut rakuunakorpraali 255
Malin (Uusikaarlepyy) tärvelty monäsiläinen
nainen 92
Malin (Kirkkonummi) vaimo 210
Malm, Henrik Vihdin kirkkoherra 312, 428, 430
Malm, Jakob (Akaa) ylioppilas, kirkkoherran veli,
myöhemmin Vihdin kirkkoherra 222
Malm, Nils Akaan kirkkoherra 222
Malmberg, Lars (Zachris) Halikon, Uskelan ja
Kemiön ryssänvouti 373, 384, 402
Mang, Anders (Inkoo) Moran isäntä 75
Mankinen, Heikki Matinpoika (Siikajoki)
Pohjanmaan herrainpäivämies 333
Mannila, Kreu (Laihia) Mannilan isäntä 157
Mannstein Venäjän armeijan eversti, Suomen
valloittaja 46, 55, 72, 106, 310–311, 318
Marek (Markku) venäläisen upseerin puolalainen
renki 144
Marja (Lammi) Hauhialasta lapsineen siepattu
vaimo 109
Marja (Pori) nenäkäs piika 255–256
Markkula, Matti (Honkilahti) talonpoika 379
Markuksentytär, Johanna (Ilmajoki) vanha äiti
464
Markunpoika, Erkki (Isokyrö) Taipaleen isäntä 421
Markunpoika, Erkki (Vehkalahti) lampuoti 436
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Markunpoika, Esko sotilaskarkuri ja metsärosvo
97, 437
Markuntytär, Marja (Laitila) venäläiselle vihitty
142
Markus (Vaasa) Venäjältä palannut koululainen
477–478
Markusdotter, Maria (Pohja) piika 455
Markusson, Josef (Uusikaarlepyy) Ytterjeppon
talonpoika 108
Martakov rangaistusosaston johtaja, majuri 55,
70, 71, 109, 152, 158, 163, 191, 197, 516
Martakov murhattu luutnantti 513
Martens, Johan Inkoon nimismies 122, 166
Martikainen, Risto (Iisalmi) talonpoika 216–217,
410
Martikainen, Vilppu (Iisalmi) starosti 220
Martikatar, Elina (Rantasalmi) kornetin
jalkavaimo 103
Martikatar, Kaisa (Iisalmi) leskivaimo 95
Martinpoika, Aapo (Hartola) torpparin veli 192
Martinpoika, Jaakko (Nurmo) Keisalan uusi
omistaja 140
Martinpoika, Jaakko (Pusula) Vörlön vanha
isäntä 381–382
Martinpoika, Jaakko (Halikko) Saramäen
ratsumies 462
Martinpoika, Kalle (Hämeenkyrö) isäntä 264
Martinpoika, Martti (Lappee) lauritsalalainen
talonpoika 423
Martinpoika, Pentti (Viipuri) talollinen 296
Martinpoika, Reijo (Hattula) takaraivoon
hakattu 91
Martinpoika, Sipi (Ilmajoki) jalasjärveläinen
talonpoika 464
Martinpoika, Taneli (Nousiainen) verokirjurin
renki 219
Martinpoika, Yrjö (Somero) kidutettu talonpoika
91
Martintytär, Marja (Isokyrö) kätkönsä menettänyt
77
Martintytär, Pieta (Lohja) itsellinen 209
Martintytär, Susanna (Kymi) Viialan talonpojan
vaimo 438
Martinus, Matthias Hauhon rovasti 331, 422, 506
Marttila, Aapo (Lohja) talonpoika 208
Marttila, Mikko (Kalajoki) Pohjankylän
talonpoika 74
Marttila, Simo (Oulu) rampa isäntä 92
Massalinus, Petrus Perniön pastori ja
veronkantomies 184
Maslov kapteeni, sotarosvo 111
Matarainen, Kaisa (Paltamo) talonpojan vaimo 62
Mathesius, Anders Kokkolan pormestari 66
Mathesius, Henrik (Kokkola) kauppias ja
raatimies 66
Mathesius, Nils Pyhäjoen kirkkoherra 280
Mathesius, Pehr Niclas Pyhäjoen kirkkoherra ja
Upsalan maisteri 495–499
Mathlin, Johan Kristiinankaupungin
pakolaispormestari 383

Henkilöhakemisto

Matiaksentytär, Hella (Kalanti) lapsitodistaja 213
Matilainen, Olli (Liminka) talollisen vävy 89
Matilainen, Tarja (Liminka) vaimo 324
Matinmikko, Pieta Heikintytär (Lohtaja)
vajavaiseksi kidutettu 92
Matinpoika, Antti (Pahajärvi) Vartoilan
talonpoika 430
Matinpoika, Erkki (Isojoki) raa’asti murhattu
isäntä 106
Matinpoika, Erkki (Loimaa) starosti 407–408
Matinpoika, Erkki (Lappi) vastahankainen ja
pahasuinen isäntä 426–427
Matinpoika, Erkki (Sauvo) talollisen poika 440
Matinpoika, Erkki (Marttila) Mäenpään
sotilasrenki 469
Matinpoika, Erkki (Isokyrö) talonpoika 472
Matinpoika, Hannu (Lohja) vangittu
mahtitalonpoika 155, 474
Matinpoika, Heikki (Pyhäjoki) Porkkalan
Hatulasta otettu kenttäorja 112, 157
Matinpoika, Heikki (Padasjoki) lautamies 200
Matinpoika, Heikki (Lohja) Tavelan talonpoika
208
Matinpoika, Jaakko (Pusula) Hauholan
pahasuinen isäntä 408
Matinpoika, Juho (Sääksmäki) Simolan lampuoti
91
Matinpoika, Juho (Kalanti) Kallelan kartanon
renki 163–164
Matinpoika, Juho (Pusula) Alhonpään isäntä 408
Matinpoika, Juho (Punkalaidun) venäläisten
vapauttama sotamies 474
Matinpoika, Juho (Lokalahti) Venäjällä kuollut
manttaalimies 474
Matinpoika, Kaapo (Lempäälä) Aimalan
talonpoika 154
Matinpoika, Martti (Tyrväntö) verottajaan
tuskastunut talonpoika 358
Matinpoika, Matti (Lohja) Kirkniemen
augmenttitalonpoika 96
Matinpoika, Matti (Koivisto) talonpoika 296
Matinpoika, Matti (Pöytyä) jahtivoutiehdokas 392
Matinpoika, Matti (Isokyrö) Hevonkosken renki,
Fjodor 475–476
Matinpoika, Niilo (Laukaa) Puuppolan isäntä 73
Matinpoika, Simo (Luumäki) Nuppolan
talonpoika 260, 442
Matinpoika, Sipi (Lohja) starosti 121, 213–214
Matinpoika, Tuomas (Kälviä) ryssänorjana
perintöosansa menettänyt 118, 457
Matintytär, Anna (Liminka) Ängeslevään
vankeudesta palannut 477
Matintytär, Anna (Kälviä) ilmajokelaissyntyinen
pitäjänköyhä 473
Matintytär, Aune (Vähäkyrö) Härön emäntä 169
Matintytär, Eeva (Köyliö) naikkonen ja avioton
äiti 459
Matintytär, Elisa (Lapua) leskivaimo 206, 250
Matintytär, Elisa (Rusko) Marttilassa elänyt
kiertolainen 245

Matintytär, Kaarina (Oulu) porvarin vaimo 82
Matintytär, Kaarina (Vihti) Poriin raahattu piika
248
Matintytär, Kaisa (Kannus) Hannissa murhattu
nainen 90
Matintytär, Kirsti (Viipuri) leskivaimo, varas 130
Matintytär, Kirsti (Nummi) yliverottu 214
Matintytär, Liisa (Lieto) avioton äiti 252–253
Matintytär, Maria (Lieto) rusthollin piika 469
Matintytär, Maria (Karkku) sotilaan vaimo 472
Matintytär, Marja (Kokemäki) Mattilan piika 100
Matintytär, Marja (Uusikaupunki) Venäjälle
ajelehtinut nainen 116
Matintytär, Marja (Kalajoki) raiskattuna kotiinsa
palannut 119
Matintytär, Marja (Hauho) sotilaan vaimo,
aviorikkoja 462
Matintytär, Marja (Kurikka) ryssänlutka 465–466
Matintytär, Marja (Vähäkyrö) Tapon piika 469–
470
Matintytär, Marja (Kruunupyy) Krögerin Marja,
pahoin kidutettu hospitaalin hoidokki 479–480
Matintytär, Riitta (Karinainen) Anitskovin piika
116
Matintytär, Susanna (Karkku) kaksinkertainen
leski 472
Matintytär, Susanna (Isokyrö) vanha piika 472
Matintytär, Valpuri (Kalajoki) Jylkän piika 65,
119
Matintytär, Vappu (Punkalaidun) venäläisen
upseerin rengin morsian 143
Matlin, Brita Kalajoen kirkkoherran rouva 63
Matsdotter, Anna (Parainen) Inkooseen häpeää
paennut raiskattu piika 253, 467
Matsdotter, Anna (Kokkola) talollisen vaimo 472
Matsdotter, Annika (Karjaa) söderbyläinen nuori
vaimo 103
Matsdotter, Brita (Pohja) talollisen vaimo 374
Matsdotter, Karin (Tenhola) Sundin vaimo 233
Matsdotter, Karin (Uusikaarlepyy)
erikssonilainen piika 484
Matsdotter, Margareta (Vöyri) Jöralan emäntä
460
Matsdotter, Maria (Vöyri) Erkarsin piika 123
Matsdotter, Maria (Turku) porvarin tytär 255
Matsson, Anders (Uusikaarlepyy) Ytterjeppon
talonpoika 108
Matsson, Arvid (Lappväärtti) kadoksissa ollut
aviomies 232
Matsson, Clas (Inkoo) Lågnäsin talonpoika 72,
104
Matsson, Gösta (Inkoo) Finbackan uppiniskainen
talonpoika 427
Matsson, Henrik (Tenhola) talonpoika 446
Matsson, Isak (Tenhola) rusthollari 184–185
Matsson, Johan (Maalahti) talonpoika 77, 119
Matsson, Johan (Rymättylä) talonpoika 123
Matsson, Johan (Mustio) mylläri 166
Matsson, Mats (Uusikaarlepyy) talonpoika 78,
120

609

Viha

Matsson, Mats Ahvenanmaan herrainpäivämies
343
Matsson, Mats (Maalahti) Moskovasta palannut
manttaalimies 462
Matsson, Mickel (Uusikaarlepyy) Ytterjeppon
talonpoika 108
Mattila, Matti (Saloinen) isäntä 224
Mattlar, Markus (Maalahti) talonpoika 77, 119
Matuska Narvan rykmentin rakuuna 224
Matvei Maarian Halisiin majoittunut sotilas 144
Matznov Raumalla vaikuttanut vahtisotilas 142
Maunula, Antti (Pyhäjoki) Olkijoen talonpoika 62
Maunukainen, Tuomas (Sortavala) talonpoika
258
Meckerin, Jacob (Janakkala) lukkari 260
Meizius, Martinus Saloisten pappi 355
Mekin luutnantti, sotarosvo 54
Melartopaeus, Joseph Karjalohjan kirkkoherra
184, 211, 374, 419, 434
Melginov kapteeni, sotarosvo 103
Mennander Turun pastori 177
Mennander, Carl Fredrik professori, piispa ja
paikalliskuvauksen kirjoittaja 503
Mensikov, Aleksander kenraalikuvernööri ja ItäSuomen herra 148, 193
Merkoff, Samo (Impilahti) maanpetturina
tuomittu talollisen poika 237
Merlin, Carl Savitaipaleen veronkantokirjuri 426
Merthen, Anders arrendaattori, Hämeen
alituomari 186
Merthen, Carl Turun pakolaispormestari 227,
340–341
Mestilä, Heikki (Asikkala) Vesivehmaan
talonpoika 151
Mickelsdotter, Maria (Mustasaari) Björkön piika
169
Mickelsdotter, Margareta (Lappväärtti)
Vähäänkyröön paennut tyttö 105
Mickelsdotter, Margareta (Maalahti) leskivaimo
108
Mickelsson, Abraham Nauvon nimismies 392
Mickelsson, Isak (Vöyri) sotavangiksi jäänyt
Kålaxin isäntä 117, 477
Mickelsson, Mats (Kruunupyy) mylläri 78
Miettinen, Antti (Liminka) yhteisön syrjäyttämä
473
Miettinen, Juho (Kuopio) starosti 362
Miettinen, Tuomas (Puumala) lautamies 398
Miettunen, Pietari (Puumala) lautamies 181–182
Miettunen, Yrjö (Puumala) tensikka 181–182
Mihail Länsipohjan tuhoamisretkellä kaatunut
krenatööri 143
Mihail venäläisen vänrikin sotilaspalvelija 142
Mihailov, Pjotr kornetti, raiskaaja 119
Mikitanpoika, Miihkali (Salmi) venäläisten
joukkoihin loikannut talonpoika 236
Mikaelsson, Johan (Pietarsaari) erikssonilainen
porvari 484
Mikkeli Venäjän armeijaan loikannut sotilas 180
Mikko (Nummi) sotilas 214
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Mikkola, Simo (Akaa) Sääksmäen kihlakunnan
herrainpäivämies 343
Mikkolat (Ylivieska) verilöylyn kohteita 64
Mikkonen, Pauli (Kuopio) talonpoika 422
Mikonpoika, Antti (Lohja) manttaalimieheksi
määrätty renki 397
Mikonpoika, Erkki (Kälviä) Maunumäen
talonpoika 110
Mikonpoika, Jaakko (Lohja) manttaalimieheksi
määrätty lahjoja 209
Mikonpoika, Kalle Tsekinin renki 143
Mikonpoika, Matti (Isokyrö) Hevonkosken poika,
kapteenin renki Fjodor 106–107
Mikonpoika, Matti (Lohja) Kirkniemen
augmenttitalonpoika 96
Mikonpoika, Matti (Luumäki) Jurvalan
talonpoika 439
Mikontytär, Annika (Laitila) nimismiehen vaimo
253
Mikontytär, Kirsti (Kälviä) raiskattu
ruotsalolainen 472
Mikontytär, Liisa raiskattu ja pakkokastettu Arina
101
Mikontytär, Marja (Lieto) avioton äiti 257
Mikontytär, Marketta (Iitti) Haapalahden
emäntä ja unennäkijä 428
Mikontytär, Pieta (Kokkola) Oivun leski 66
Mikontytär, Piritta (Lapua) Hannukselan emäntä
78
Mikontytär, Vappu (Mynämäki) kartanorengin
vaimo 252
Mikotar, Kaisa (Leppävirta) kerjäläinen 215
Mirov Paraisilla vaikuttanut korpraali 253
Mitkov, Ivan komendantti Jusupovin tulkki
Vähässäkyrössä 144
Mitri, Nieri Kerimäen venäläinen vahtimestari 169
Modeen, Magnus (Kastelholma) vanha ylioppilas
275
Moilanen, Juho (Puolanka) oikeutta Venäjälle
paennut suolijärveläismies 528
Moliis, Henrik Närpiön kappalainen 16, 434
Moliis, Johan Vähänkyrön kappalainen 434
Moliis, Konrad (Pori) epäluuloinen porvari 255–
256
Mollerus, Henrik Mäntyharjun kirkkoherra 422
Mollin, Jonas kihlakunnantuomari 42, 50, 107,
161, 290, 299, 355, 455, 515
Mollinit (Vaasa) panttivankeja 50, 107
Monka, Iisakki Pentinpoika (Liminka)
valtakirjaton pohjalainen herrainpäivämies
411–412
Monni, Taavetti Leppävirran siltavouti 200
Mononen, Lauri (Liminka) talonpoika 324
Montan, Johan Leppävirran pastori 413
Montan, Johan (Savitaipale) kersantti 441
Montinus, Johan Laitilan rovasti 407
Montonen, Tuomas (Lappee) talonpoika 423
Morarkov, Luka kornetti ja sotarosvo 54
Muhonen, Matti (Kerimäki) Pesolan talonpoika
151

Henkilöhakemisto

Muikku, Simo (Liminka) Oulunsalon talonpoika
82–84, 88
Mullander, Martin Kauhavan kappalainen 355
Mulli (Valkeala) sissien uhri 94
Mulli, Lauri Laurinpoika (Viipuri) isäntä 330
Mullila, Liisa Ollintytär (Säkylä) Venäjän
armeijan rakuunan kihlattu 141
Mullola, Pieta (Vähäkyrö) kenttäorjuudesta
karannut talollisen tytär 123–124
Mullola, Vappu (Vähäkyrö) kenttäorjuudesta
karannut talollisen tytär 123–124
Mullovius, Jacob Vähänkyrön kappalainen 87,
152
Munck Kirkkonummen pastorska 227
Mureen, Fjodor Yläneellä elellyt rakuuna 141–
142, 271
Mursku, Heikki Reijonpoika (Masku) Karin
isäntä 173
Musalevskov Venäjän armeijan luutnantti 90
Musovski kapteeni ja Pielisjärven herra 194
Myrberg, Henrik Siuntion nimismies 406, 447–
448
Myrell, Matias Säämingin veronkantomies 393,
398
Myttä, Aapo (Paltamo) talonpoika 95
Mårtensdotter, Anna (Lappväärtti) venäläisen
nainut 142
Mårtensdotter, Elisa (Vöyri) vanha piika 472
Mårtensson, Anders (Inkoo) Thorbackasta
orjuuteen siepattu 104
Mårtensson, Hans (Karjaa) rusthollari,
herrainpäivämies 259, 431
Mårtensson, Hans (Tenhola) rusthollari ja
väliaikainen nimismies 389
Mårtensson, Johan Espoon siltavouti 217
Mårtensson, Simon (Maalahti) Kyrön taistelussa
kaatunut talollinen 282
Mähönen, Juho (Iisalmi) raaka starosti 216–217,
280, 410
Mäiväläinen sissi ja rosvo 95
Mällinen, Jaakko Matinpoika (Liminka) talollisen
poika 83
Mällinen, Matti (Liminka) Tyrnävän talonpoika
83
Märsylä, Matti (Kannus) vajavaiseksi kidutettu 92
Märsylä, Tuomas Tuomaanpoika (Kannus)
kiduttamalla tapettu 90
Märsylät (Kannus) verilöylyn kohteita 64
Mörck, Petter Lappeen kihlakunnanvouti,
alituomari 94, 188, 296, 376, 380, 426
Nahkala, Erkki (Liminka) yhteisön syrjäyttämä
473
Nalli, Juho Pertunpoika (Isokyrö) isäntä 114
Nallit (Isokyrö) huonekuntaveroja 114
Nallin, Josef sissialiupseeri, Gävlen nimismies 94
Nassacken, Axel Gotthard (Vihti)
kartanonomistaja, aatelinen 189, 454
Nassacken, Henrik (Vihti) aatelinen 189, 454
Natunen, Jaakko (Rantasalmi) talonpoika 195

Nauska, Jaakko (Liminka) talonpoika 195, 324
Nauska, Liisa Samulintytär (Liminka) leskivaimo
83, 244
Nayzander, Paul Tenholan kappalainen 177
Neiglick, Joakim Kiteen pappi 413
Neppius, Gabriel Hämeen jalkaväkirykmentin
aliupseeri, sissi ja rusthollari 93, 95, 435–436
Nesselius, Israel Venäjää pohtinut professori 339
Nestman, Johan Laitilan siltavouti ja nimismies
391, 401, 404, 407
Nevalainen, Heikki (Haapajärvi) isäntä 64
Nevalainen, Pietari (Pielisjärvi) starosti 193
Nevalaiset (Haapajärvi) verilöylyn kohteita 64
Niemelä, Antti (Ylivieska) orjaksi siepattu poika
112
Niemelä, Pekka Matinpoika (Ylivieska)
Niemelänkylän isäntä 64
Niemelä, Pentti (Ylivieska) tapettu mies 64
Niemelä, Susanna Yrjöntytär (Ylivieska)
murhattu pikkutyttö 64
Niemelä, Yrjö Niilonpoika (Ylivieska) vanha
isäntä 64
Niemelä, Yrjö Nikunpoika (Ylivieska) nuori
isäntä 64
Niemelät (Ylivieska) verilöylyn kohteita 64
Niemet (Siikajoki) orjiksi vietyjä 112
Nieroth, Carl kenraalikuvernööri, Suomen
armeijan ylipäällikkö 37, 83
Nigraeus, Jöran Lappeen kappalainen 423
Niilo (Nummi) vanha isäntä 213
Niilonpoika, Heikki (Hollola) isäntä 225
Niilonpoika, Heikki (Punkalaidun) venäläisten
vapauttama sotamies 474
Niilonpoika, Lauri Leppävirran nimismies 213,
388, 399
Niilonpoika, Mikko (Perniö) Metsäojan
talonpoika 259
Niilonpoika, Niilo (Nummi) talonpoika 213–214
Niilonpoika, Simuna (Pietarsaari) vastasotaa
käynyt talonpoika 45
Niiranen, Heikki (Tohmajärvi) kidutettu
talollisen poika 37
Niiranen, Jaakko (Tohmajärvi) starosti 201
Niiranen, Olli (Tohmajärvi) Hammaslahden
talonpoika 37
Nikaroff, Akima (Impilahti) maanpetturina
tuomittu talollisen poika 237
Nikeforij venäläinen provianttikirjuri Turussa
255
Nikkarinen, Prusi Iisalmen siltavouti 204
Nilkan, Matti (Porvoo) vanha porvari,
pormestarin sijainen 187
Nilkku, Erkki Erkinpoika (Kannus) rammaksi
kidutettu 92
Nilsson, Axel (Pohja) Björsbyn rälssitalonpoika
443
Nilsson, Johan (Pohja) starosti 199
Niskanen, Matti (Pielavesi) isäntä 217
Nissilä, Anna Heikintytär (Kälviä) vanha piika
472
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Nissilä, Tuomas (Oulu) raajarikko isäntä 92
Nissuls, Simon (Närpiö) talonpoikaisjohtaja 419–
420
Nisunpoika, Antti (Ilmajoki) Kurikan kestikievari
171–172, 240
Nivala, Erkki Nikunpoika (Pidisjärvi) vastasotaa
käynyt talonpoika 62
Nivalat (Toholampi) verilöylyn kohteita 64
Nohrman, Gustaf Uudenkaarlepyyn vouti 140,
157–158, 378
Nohrman, Lorentz Uudenkaarlepyyn nimismies
390
Nordberg, Carl Gustaf Suomen olojen esitutkija
376
Nordlund, B. Fr. historiantutkija 532
Nordstedt, Magnus kihlakunnantuomari 507
Nordström, Petter Laitilan nimismies 401
Norenia, Elisabet Karjaan ruustinna 424
Norrbacka, Jaakko Tuomaanpoika (Kortesjärvi)
Venäjältä palannut 488–489
Norrgren, Anders Ilomantsin kirkkoherra 418
Norrgren, Johan Lammin kirkkoherra 414
Nousiainen, Antti (Rantasalmi) starosti 410
Nousiainen, Matti (Kerimäki) talollinen 77
Nousiainen, Paavali (Pielavesi) starosti 95, 202,
215–217
Nupponen, Mikko (Liperi) oikeutta paennut
talonpoika 262
Nurmeén, Johan (Pori) kauppias 473
Nurmi, Maila Niilontytär (Kemi) kidutettu
vähämielinen talonpojan sisko 480
Nurri, Matti (Kokkola) talonpoika 171
Nuutinpoika, Heikki (Loimaa) Virtainojan isäntä
206
Nuutinpoika, Lauri (Raahe) Raahen Lauri,
synkkämieliseksi hakattu Kruunupyyn
hoidokki 479–480
Nuutinpoika, Sipi (Ilmajoki) Seinäjoen vanki 118
Nuutintytär, Kerttu (Loimaa) talollisen vaimo
206
Nuutintytär, Maila (Ilmajoki) Seinäjoen levoton
nainen 252, 254–255
Nuutintytär, Riitta (Loimaa) talonpojan vaimo 206
Nyberg, Mathias Pyhtään nimismies 375, 398
Nybyggare, Anna (Uusikaarlepyy) kidutettu
jepualainen 92
Nykänen, Matti (Lappajärvi) isäntä 192
Nykätär, Kaisa (Rantasalmi) Kutvosen emäntä
173
Nyman Pohjanmaan maaviskaali 379
Nyman, Anders (Kokkola) edesmennyt porvari
229
Nyman, Axel sissivänrikki 262
Nyman, Lars (Lieto) rusthollari 469–470
Nynäs, Anders (Pietarsaari) paosta palannut
erikssonilainen 484
Näntö, Tuomas Ylä-Satakunnan
herrainpäivämies 343
Näveri, Maunu (Ruokolahti) talonpoika 216
Näykki, Simo Isonkyrön nimismies 114
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Odenius, Johan Längelmäen kirkkoherra, filosfian
maisteri ja paikallishistorioitsija 510
Oikarinen, Pietari (Kitee) lautamies 95
Oikemukset (Toholampi) verilöylyn kohteita 64
Oilenius, Anders Paimion vt. kirkkoherra 187
Oinas, Matti (Kemi) talonpoika 334
Oiva, Simuna Erkinpoika (Kokkola) Pohjanmaan
herrainpäivämies 333
Ojala, Pekka Heikinpoika (Lohtaja) rammaksi
kidutettu 92
Okenov, Aleksander Savonlinnan komendantti
95, 194, 210
Olin, Johan Paraisten kappalainen 178
Ollenqvist, Johan Piikkiön vouti 384
Ollenqvist, Samuel (Kirkkonummi) kansan
suosiosta nauttinut kestikievari 386
Olli venäläisen kauppiaan renki 262
Ollila, Anna (Ylivieska) orjaksi siepattu tyttö 115
Ollila, Erkki (Liminka) talonpoika 51
Ollila, Juho Eskonpoika (Laihia) vihan jälkeen
ahdistunut isäntä 485
Ollila, Kaapo Juhonpoika (Laihia)
separatistijohtaja 483, 485
Ollila, Marja Joukontytär (Laihia) talollisen
vaimo 483, 485
Ollila, Marketta (Laihia) separoituja 485
Ollila, Matti (Liminka) talonpoika 51
Ollila, Piritta (Ylivieska) orjaksi siepattu nuori
nainen 115
Ollila, Susanna Juhontytär (Laihia) separatisti
483, 485
Ollila, Taavetti Jaakonpoika (Lappajärvi)
Savonkylään palannut Fjodor 489
Ollila, Yrjö (Liminka) lautamies 51, 324
Ollilat (Ylivieska) verilöylyn kohteita 64
Ollinpoika, Matti (Sääksmäki) kidutettu
lampuoti 91
Ollinpoika, Nuutti (Viipuri) talollinen 296
Ollintytär, Pirkko (Mäntyharju) talollisen leski
172
Ollintytär, Susanna (Kurikka) lapsenmyyjä 225
Olofsdotter, Anna (Tenhola) Siggbyn emäntä 261
Omander, Jonas Espoon nimismies 401
Orava, Kaisa (Saloinen) lautamiehen vaimo 62
Orava, Pirkko (Saloinen) lautamiehen käly 62
Orraeus, Anders teinipappi ja Lammin
kirkkoherra 413–414
Orraeus, Gustaf Puumalan kirkkoherra 103, 422,
435
Orrenius, Christiernus Rengon kappalainen 418–
419
Ortanoff, Jaakko (Ilomantsi) vakoojaksi epäilty
talonpoika 238
Otila, Martti (Loppi) Läyliäisten talonpoika 52
Otmalat (Kannus) verilöylyn kohteita 64
Otrain, Hodari (Pielisjärvi) venäläismielisenä
murhattu starosti 95, 216, 409, 436
Otrain, Vilppu (Lieksa) starostin kidutettu poika
95, 409
Oudar, Frantz (Perniö) Kosken ruukin kirjuri 259

Henkilöhakemisto

Oxe, Georg Vöyrin nimismies 370, 400
Oxe, Petter Pietarsaaren nimismies 332, 389
Oxenia, Margareta (Helsinki) ryssännimismiehen
leski 394
Oxhuvud maakapteeni, Pohjanmaan talonpoikien
komentaja 46, 338
Paavalinpoika, Perttu (Valkeala) isäntä 438
Paavola, Anna (Siikajoki) vajavainen leskiemäntä
92
Paavola, Erkki (Oulu) ilmiantaja 80, 456
Paavola, Heikki Yrjönpoika (Lohja) isäntä 208
Paavola, Juho Mynämäen ja Maskun
herrainpäivämies 343
Paavola, Matti (Siikajoki) talonpoika 92
Paavonpoika, Juho (Koivisto) talonpoika 296
Paavonpoika, Martti (Koivisto) talonpoika 296
Padinki, Heikki (Ylivieska) isäntä 64
Padinki, Jaakko (Ylivieska) isäntä 64
Padinki, Juho (Ylivieska) pikkupoika 64
Padinki, Kaisa (Ylivieska) emäntä 64
Pafiloff, Gavrila (Sortavala) porvari 235
Pahlman, Thomas (Merikarvia) aviottoman
lapsen isäksi ilmoitettu kapteeni 244
Paja, Jyrki Venäjälle paennut sissitalonpoika 94
Pajala, Heikki Heikinpoika (Maaria)
Paatiskorven talonpoika 223
Pajari, Pekka (Kemi) talonpoika 334
Pajeng, Otto Johan Saarioisten nimismies 197,
204–207, 394
Pakkala, Heikki (Lapua) poltetun talon isäntä 55
Paksu, Juho (Sakkola) vuokratalonpoika 72
Palander, Axel Keuruun kappalainen ja
Längelmäen kirkkoherra 430
Palander, Axel Jämsän nimismies 406–407
Paleen, Abraham Halikon seudun
kihlakunnantuomari 452
Paleen, Gabriel Urjalan kirkkoherra 424
Palo, Matti (Isokyrö) kotiinsa teurastettu köyhä 61
Palsi, Mikko Pertunpoika (Laihia) talollinen,
separoituja 483
Pardanus, Matts Rantasalmen kappalainen 511
Parhiala, Anna (Lohtaja) kidutettu
ylikannuslainen nainen 92
Parkkonen, Mikkeli (Sortavala) isäntä 130–131
Parko, Lauri (Kokkola) talonpoika 171
Parlin, Thomas (Pyhäjoki) sotavanki ja Koiviston
lukkari 498–499
Paronen, Tahvo Yrjönpoika sotilaskarkuri ja
metsärosvo 97, 437, 513
Partanen, Olli (Siikajoki) talonpoika 78
Parviainen, Kaarina (Liminka) tapettu nainen 88
Patap Porissa majaillut kasakkakorpraali 172–173
Paulin, Gabriel (Matias) Taipalsaaren nimismies
351, 375–376
Paulinus, Arvid Halikon pappi 413
Paulinius, Arvid Iitin kirkkoherra 265, 281, 427–
428, 430–431, 433
Paulinpoika, Juho (Huittinen) venäläisen
murhaajaksi epäilty 158

Paulinpoika, Niilo (Vehkalahti) Sippolasta
Pietariin viety 122
Paulinpoika, Yrjö (Jämsä) orjaksi siepattu 109
Paulintytär, Eeva (Lappajärvi) Savonkylän leski
489
Paulintytär, Elina (Koivisto) talollinen 296
Paulintytär, Kaisa (Rantsila) Kankkosen emäntä
471
Paulintytär, Pieta (Pyhäjoki) siltavoudin leski 499
Pederström, Henrik (Helsinki) tullimies 472
Pekanpoika, Risto (Lohja) Hiiden isäntä 263
Pekanpoika, Tuomas (Sääksmäki) talonpoika 447
Pekantytär, Anna (Kokkola) juoruilja 468
Pekantytär, Kirsti (Lohja) emäntä 208
Pekantytär, Marja (Hattula) venäläisen everstin
piika 226
Pekantytär, Marja (Lieto) ratsumiehen vaimo,
aviorikkoja 461
Pekantytär, Pirkko (Puhäjoki) Luodon leski 498
Pekkala, Antti (Siikajoki) isäntä 140
Pekkala, Erkki Antinpoika (Siikajoki) sotilas 140
Pekkala, Hannu (Siikajoki) talonpoika 89
Pekkala, Heikki (Ii) murhattu isäntä 82, 89–90
Pekkalat (Haukipudas) tapettuja 67
Pelander, Pehr rykmentinpastori 413
Peldan, Gabriel talonpoikaisnostoväen johtaja,
Pohjanmaan lääninsihteeri, Douglasin
sihteeri, Ilmajoen kirkkoherra 86, 156, 184,
280–282
Pelkonen, Anna Matintytär (Liminka)
venäläisten raiskaama ja syrjäytynyt nainen
98–99, 113, 470–471, 473, 529–530
Pellikka, Valpuri Juhontytär (Pyhäjoki) Venäjältä
päässyt 499
Pentinpoika, Martti (Koivisto) talonpoika 296
Pentitär, Marjatta (Rantasalmi) Kutvosen piika
173
Penttilät (Siikajoki) orjiksi vietyjä 112
Penttinen, Israel (Puumala) talonpoika 435
Persdotter, Anna (Tenhola) Sandista venäläisen
upseerin piiaksi pakotettu 116–117
Persdotter, Karin (Lohja) loisleski 192–193
Persdotter, Margit (Pietarsaari) avioton äiti 458
Persdotter, Margit (Kruunupyy) Byskata-Margit,
hospitaalin asukki 479
Persdotter, Maria (Kruunupyy) Kädetön Maria,
hospitaalin asukki 479
Persson, Henrik (Inkoo) talonpoika 128, 453
Persson, Karl (Maalahti) Bergön talonpoika 108
Persson, Lars Kokkolan kaupunginvouti 247
Persson, Per (Tenhola) Fasterbyn isäntä 261
Pertinpoika, Mikko (Hattula) kidutettu Mierolan
talonpoika 91
Pertintytär, Liisa (Pukkila) sotilaan vaimo 232
Perttu, Matti (Ikaalinen) starosti 205, 215
Perttula, Jussi Heikinpoika (Kokkola) Lohtajalle
paennut talonpoika 114
Perttula, Perttu (Oulu) lautamies 80
Perttunen, Olli (Oulu) Pohjanmaan
herrainpäivämies 343
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Pertunpoika, Matti (Valkeala) talollisen poika 438
Pertunpoika, Nuutti Koiviston siltavouti 296
Pertunpoika, Yrjö (Koivisto) talonpoika 296
Pertuntytär, Marja (Viipuri) piika, varas 130
Pertuntytär, Pirkko (Rymättylä) ratsumiehen
leski 249
Pertuntytär, Vappu (Turku) sotilaan vaimo 122
Perälä, Pirkko (Kuortane) vajavaiseksi kidutettu
92
Pesonen, Heikki (Rantasalmi) lautamies 164, 175
Pesonen, Marja (Rantasalmi) pahasuinen
talollisen tytär 441
Pesonen, Simo (Mäntyharju) talonpoika ja
murhaaja 172
Petri, Laurentius uskonnollisten tekstien
kirjoittaja 502
Petrovits, Jakov Venäjän armeijan sotilas Turussa
142
Petter Nisegorodin rykmentin sotilas 462
Pettersdotter, Margareta (Pietarsaari) Ruotsiin
karannut kenttäorja 111
Pettersson, Erik (Inkoo) renki 253, 467
Pettersson, Simo (Lohja) sotilas 448
Pietari I Oleksinpoika, Venäjän tsaari 42–43, 46–
47, 53, 55, 58, 61, 147–148, 150, 152–153, 160,
162, 193, 201, 239, 259, 265, 269–272, 283,
321, 329, 333–334, 336, 338, 348, 373, 383,
398, 413, 415, 474, 490, 502, 511–512
Pietarinen, Matti (Vähäkyrö) Kuuttilan isäntä 90
Pietarinpoika, Risto (Koivisto) talonpoika 296
Pietilä, Tuomas (Asikkala) Vesivehmaan
talonpoika 151
Pietsche, Christopher Kemiön nimismies 402
Pietola, Iisakki (Siikajoki) isäntä 57
Piipari, Pirkko (Liminka) oulunsalolainen
talollisen vaimo 89–90
Piipotar, Liisa (Kitee) Saukkosen piika 270
Pijkman, Sigfred Rantasalmen nimismies 197,
201, 393, 398
Pikkarainen, Jaakko (Oulu) talonpoika 120
Pilman, Marketta Heikintytär (Haapajärvi)
leskivaimo 266
Pipa, Johan (Lappee) sotilas 448
Pirkko (Oulusalo) hengiltä kidutettu leskivaimo 83
Pirkula, Juho Mikkelinpoika Nummen
talonpoikaisnimismies 198, 213–214, 219, 221,
410
Pisilä, Pekka Jaakonpoika (Pyhäjoki) kestikievari
ja kirkkoväärti 89, 499
Pitkänen, Heikki (Kuopio) starosti 216, 362
Pitkänen, Lauri (Kuopio) starosti 216
Pitkänen, Lauri Laurinpoika (Lohtaja)
puolipäiseksi piesty 480–481
Plaan, Erik Turun läänin rykmentin sotilas 253
Plagman, Zachris Hollolan ryssänvouti 383
Platzman, Kristoffer Hämeenkyrön pitäjänkirjuri
264, 448
Pliit, Erik (Kirkkonummi) rakuuna 210
Pohto, Yrjö (Isokyrö) talonpoika 264
Poitz, Mats (Porvoo) suutarioltermanni 134
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Poitzell, Johan (Vehkalahti–Hamina) kauppias ja
luotottaja 268, 451
Polakka, Pentti (Laihia) Poolan isäntä 517
Poleen, Johan Loimaan ryssänvouti katso Bohm,
Johan
Polonus, Johan Asikkalan ryssänvouti 200, 377,
384
Poppius, Abraham Juvan rovasti 495
Poppius, Henrik Juvan varapastori 495
Porkander, Johannes Pielisjärven pappi 147
Portania, Lena (Pietari) sotavanki 122, 463
Porthan, Henrik Viitasaaren pastori 511
Porthan, Henrik Gabriel kaunopuheisuuden
professori, historioitsija ja kansatieteilijä 493,
503–504, 507–510, 512, 514–515, 532
Portulinus, Andreas Petri Lammas-Pekan poika,
kenttäorja 115
Portulinus, Petrus viraton pappi Kökarissa
(Lammas-Pekka) 115
Posse, Nils Mikkelin komissariaatin komissaari 193
Possenius, Anders Liperin pastori ja kirkkoherra
511
Possenius, Johan (Oulu) raatimies,
laivanvarustaja 501
Poukkari, Niilo Niilonpoika (Karjalohja) starosti
217
Prittinen, Juho Heikinpoika (Kalajoki)
vajavaiseksi kidutettu 92
Preutz, Lars Saloisten nimismies 161
Prochman, Nicolaus Ilmajoen kappalainen 298,
332, 355, 433
Procopaeus kornetti, panttivanki 165
Prokofjev eversti Jusupovin hovimestari
Vähässäkyrössä 164
Prusinpoika, Heikki (Viipuri) talollinen 296
Prusintytär, Marja (Jämsä) Alhon sotilaan leski
244
Pruuka, Antti (Loimaa) lautamies 206
Pukari, Yrjö (Längelmäki) lautamies 444
Pukit (Oulu) lähes kokonaan tapettu perhe 476
Pukka, Lauri (Mouhijärvi) talonpoika 125
Pukki, Matti (Laitila) kirkkoväärti 407
Pukki, Matti (Oulu) tapettu isäntä 476
Pukki, Valpuri (Vähäkyrö) Martolan asukas 169
Pukkila, Niilo Laurinpoika (Karjalohja)
Ilmoniemen rusthollari 211–212
Pukkinen, Antti (Lapua) isäntä 169
Pullinen, Klemetti (Vehkalahti) Sippolasta
Toksovaan viety 122
Puskala, Jaakko (Lempäälä) järkensä menettänyt
isäntä 90
Puttonen, Antti (Pieksämäki) Längelmäen
talonpoika 91
Puusti, Jaakko Matinpoika (Saloinen)
vankeudesta palannut 13, 18–20
Puusti, Marjatta Heikintytär (Saloinen) sokeaksi
kidutettu kaksinkertainen leski 13–22, 27, 45,
63, 494
Puusti, Matti (Saloinen) raa’asti tapettu isäntä 13,
45, 63

Henkilöhakemisto

Pyhtinen, Antti Laurinpoika (Liminka)
talollinen, kätyri 44, 179
Pyhälä, Matti Mikonpoika (Pyhäjoki)
vastasotaan osallistunut 497
Pylkkönen, Lauri (Sortavala) porvarin renki 129
Pynnönen, Mikko (Kangasniemi) Hyrylän
Pynnölän äkkipikainen isäntä 493
Pyy (Pyhäjoki) paloveron maksajaksi määrätty
isäntä 151
Pyy, Perttu (Mäntyharju) syyttömänä tapettu
talonpoika 172
Pyy, Vappu (Pyhäjoki) Ylisenojan leski 499
Pålsdotter, Margareta (Inkoo) talollisen leski 453
Pålsson, Erik (Pietarsaari) rammaksi hakattu
ähtäväläismies 92
Pällikkä, Niilo Niilonpoika (Alatornio) isäntä,
ruumisrosvo 257–258
Pänkä, Valpuri (Kokemäki) Härkälän vaimo 257
Pääkkönen, Olli (Sotkamo) lautamies 202
Päätalo, Antti (Oulu) raajarikko talonpoika 92
Qvanten, Gustav Adam von (Pälkäne)
ratsumestari 165
Rabbi, Johan Hattulan nimismies 440
Rabbi, Tuomas (Kokkola) talonpoika 220, 409
Rahja, Matti (Kalajoki) isäntä, Sukka-Matti 517
Rajala, Yrjö Juhonpoika (Akaa) talollinen 358
Rajalen, Georg Oulun pappi 431
Rajaniemi, Erkki (Pyhäjoki) kidutettu 498
Rakko, Liisa (Lohtaja) tärvelty ylikannuslainen 92
Ramsay, Anders Erik maaherra 95, 435–436
Rancken, Johan Oskar Immanuel
historiantutkija, Vaasan lyseon historian
lehtori 485
Randelin, Jacob Sammatin pitäjänapulainen ja
kappalainen 291, 421
Ranström, Lorentz Iisalmen komissaari ja
nimismies 193–194, 204, 215, 380, 385
Rapanen, Reijo (Ruokolahti) lautamies 286
Rantalainen, Yrjö (Puumala) nimismiehen renki
210
Rask, Antti Säämingin siltavouti 393
Rativon Venäjän armeijan suomalaislähtöinen
sotilas 80, 232
Raudaskoski, Juho (Ylivieska) pikkupoika 64, 517
Raudaskoski, Marjatta (Ylivieska) emäntä 64, 517
Raudaskoski, Pekka (Ylivieska) isäntä, RaudasPekka 517
Raula, Mikko (Kirkkonummi) Lapinkylän
talonpoika 79
Raumalainen, Juho (Naantali) porvari ja raadin
apujäsen 202
Rautainen, Reijo (Viipuri) talollinen 296
Rautajärvi, Sipi (Hauho) rusthollari 422
Rautala, Jaakko Heikinpoika (Akaa) isäntä 207
Rautiainen, Olavi (Sortavala) porvari 129
Rautio, Anna Jaakontytär (Pyhäjoki) talollisen
leski, hyväntekijä 500–501
Rautio, Juho (Oulu) talollinen 99

Rautio, Juho Antinpoika (Pyhäjoki) talollinen
500
Reenman, Johan (Iitti) Hämeen
jalkaväkirykmentin kersantti 137
Rehbinder (Lohja) kartanonomistaja 208
Rehn, Henrik (Sysmä) säätyläisherra 70
Reijonpoika, Erkki (Porvoo) talonpoika 219
Reijonpoika, Matti (Maaria) rosvo 189
Reijontytär, Anita (Mynämäki) talollisen sisko 189
Reijontytär, Anna (Pyhämaa) Polttilasta Pietariin
viety 116
Reijontytär, Elina (Maaria) raunistulalainen
piika 144
Reijontytär, Vappu (Hauho) kirkonköyhä 473
Rein, Johan eteläpohjalainen nimismies 16, 332,
391, 396, 400
Rein, Karl Ilmajoen pitäjänapulainen 16
Reinholdsdotter, Anna (Vihti) rakuunan vaimo
270
Reinholm, Henrik August kansanperinteen
tallentaja 520–521
Reini, Tuomas (Isokyrö) elävältä poltettu
nuorukainen 64
Reinius, Isak Laihian kappalainen 434
Reinius, Israel Laihian kappalainen ja
historioitsija 23, 370, 484–485, 496, 514–516
Reinius, Mathias Laihian kirkkoherra 42, 117,
332, 355
Reinonpoika, Antti (Urjala) vaivaiseksi kidutettu
91
Rekola, Markku (Loppi) Läyliäisten talonpoika 52
Rekonen, Heikki (Nummi) talonpoika 410
Remes, Matias (Iisalmi) isäntä, runoniekka 19,
517
Remes, Paavali (Iisalmi) runoniekka 19–20, 517
Remes, Pekka (Liminka) Lumijoen talonpoika 89
Remes, Pietari Antinpoika (Iisalmi) Asmangin
isäntä 280
Rennerfelt, Carl Gustaf (Nummi) luutnantti 410
Rennerfelt, Magnus (Vihti) aatelismies 189
Retunpoika, Jaakko (Kymi) Viialan talonpoika
196, 212, 438
Reuter, Erik Pälkäneen komissaari 194
Riddarla, Simo (Vähäkyrö) isäntä 173
Riddarla, Vilppu (Isokyrö) elävältä poltettu
nuorukainen 64
Riekkinen, Sava Venäjän armeijan
rakuunakorpraali Rantasalmella 173
Riikola, Anna Matintytär (Liminka) Ängeslevästä
pikkutyttönä Venäjälle viety 113
Rijkberg, Gustaf Kajaanin voutikunnan vouti 403
Rimahl, Elias (Kokkola) ylioppilas, erikssonilainen
484
Rimahl, Esaias Mustasaaren toimitusmies 332,
393, 400–401
Riska, Anders (Kokkola) kauppias 66
Riski (Liminka) hengiltä kidutettu vanha isäntä 90
Ristonpoika, Heikki (Lempäälä) Kuokkalan
talonpoika 154
Ristonpoika, Jussi (Tuulos) talonpoika 419
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Ristonpoika, Jyrki (Viipuri) talollinen 296
Ristonpoika, Matti (Loppi) Sajaniemen
talonpoika 261
Ristonpoika, Mikko (Asikkala) talonpoika 207
Ristonpoika, Niilo (Savitaipale) Pöntylän
talonpoika 431
Ristontytär, Elisa (Ilmajoki) joukkoraiskattu
seinäjokinen 118
Ristontytär, Kerttu (Lapua) talollisen vaimo 456
Ristontytär, Vappu (Sääksmäki) Ritvalan
leskiemäntä 96
Ritz, Jacob Suomen tuomiorovasti 177, 185, 471
Riutta, Liisa (Lohtaja) kidutettu toholampilainen
92
Rohian, Anders Virolahden erotettu nimismies
199, 394
Roininen, Lauri (Ristiina) Roinilan lampuoti 362
Romanoff, Fjodor Impilahden kirkkoherra 237
Roms, Johan (Kisko) Haapaniemen kartanon
herra 258
Romsberg, Jakob Pettersson (Karjaa) Romsarbyn
sotilas 449
Roos, Christopher Kiskon kirkkoherra 266, 423–424
Roos, Christopher nuorempi ylioppilaspappi 86,
506
Roos, Daniel Lappväärtin kappalainen 416
Roos, Johannes Keuruun kappalainen 520
Roosbeck, Nils (Tammisaari) tullivirkailija 381
Ropposet (Siikajoki) verilöylyn kohteita 62
Rosaeus, Arvid Pyhtään kappalainen 41
Ross, Herman Vaasan pormestari 50, 73, 135, 514
Ross, Jacob Pohjanmaan alituomari 187, 252
Rothbergit (Kristiinankaupunki) orjuteen vietyjä
sisaruksia 108
Rothoviukset kaltoin kohdeltuja pappeja 86
Rothovius, Johannes Ikaalisten kappalainen 251
Rouhiainen, Juho Virolahden apulaisnimismies
374
Rudolf, Karl Kangasniemen komissaari 193
Rukala, Matti (Asikkala) Vesivehmaan talonpoika
151
Rukin kapteeni, sotarosvo 68, 106, 112, 157
Rundberg, Petter Uudenkaarlepyyn nimismies
389, 390, 460
Rungius, Mathias Loimaan kirkkoherra 86, 312
Ruotsalainen, Paavo (Iisalmi) isäntä 220
Ruth, Anders Vöyrin pitäjänapulainen 87, 510
Ruuska, Heikki Erkinpoika (Kokkola) rammaksi
hakattu 92
Ruuth, Jakob Ruoveden nimismies 191
Ruuth, Johan Keuruun nimismies 397
Ruuth, Henrik Oriveden nimismies 389
Ruutu, Erkki (Puumala) nimismiehen apulainen
196, 210
Ryding, Erik Uudenmaan viisikkäiden kapteeni,
sotavankina venäläisten apulainen 128
Rykteen, Henrik (Laitila) kirjuri 465
Ryydit (Siikajoki) orjiksi vietyjä 112
Räihä, Jaakko Matinpoika (Ii) Pirttitörmän
talonpoika 119, 477
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Räikkä, Heikki Ollinpoika (Pirkkala) talonpoika
445
Rämätär, Marketta (Pyhäjoki) kiuruvetisen rengin
leski 57
Rönberg, Axel Vaasan nimismies 369
Rönberg, Johan (Espoo) kestikievarin poika 439–
440
Rönnbäck, Johan Huittisten ryssänvouti 202, 204,
386
Röring, Juho (Pyhäjoki) lautamies 499
Röring, Liisa Pertuntytär (Pyhäjoki) kidutettu
nainen 499
Saari, Matti Laurinpoika (Kokkola) rammaksi
kidutettu 92
Sachrisson, Simon (Parainen) Kårlaxin
talonpoika 220–221
Sadenius, Simon Turun kappalainen 177, 301
Sahlberg, Anders Ikaalisten ja Hämeenkyrön
nimismies ja veronkantomies 122, 202, 205–
206, 215, 265, 394, 397
Sahle, Henrik Savitaipaleen nimismies 389
Sahlman, Didrik Ilomantsin ryssänvouti 401
Sahlo, Adolf Johan (Vihti) kapteeni 442
Sakarintytär, Marketta (Oulu) raajarikko emäntä
92
Sakarintytär, Pirita (Mynämäki) sotilaan vaimo,
aviorikkoja 461
Sakkeus, Juho Kuopion ryssännimismies 216
Salenius, Thomas Kalannin kappalainen 212,
249–250
Salin, Johan Lohjan nimismies 389
Sallitar, Annika (Rantasalmi) ratsumiehen vaimo,
aviorikkoja ja venäläisen upseerin piika 462
Salmberg, Abraham Sauvon nimismies 168, 390
Salmenius, Christern paikalliskuvauksen laatija
504–506
Salmenius, Jacob Iitin ja Nastolan
veronkantomies 265
Salo, Mikko (Kokkola) Korpilahden talonpoika
114
Salonius, Gabriel Perniön kirkkoherra 329
Salonius, Gustaf Nauvon kirkkoherra 415
Salonius, Mathias Rantsilan kappalainen 86
Salovius, Nils viralta pantu Halikon nimismies
390
Samarin, Mihail Mihailovits venäläinen
senaattori 196
Samuel venäläinen sotilas Viipurissa 117
Samuelsson, Samuel (Espoo) talollinen 199
Samulinpoika, Joose (Liminka) Oulunsalon
talonpoika 83
Samutskov (Samutskoi) Olavinlinnan
komendantti 194–195, 197, 204, 218
Sand, Erik Lappväärtin kirkkoherra 277, 415–416
Sandsten, Erik (Vihti) rakuuna 270
Sankari, Matti venäjää hallinnut kulkija Savossa
238–239
Sanki, Antti (Oulu) raajarikko isäntä 92
Santerinpoika, Simo (Kokemäki) lukkari 459

Henkilöhakemisto

Sarala, Antti (Kälviä) isäntä 110
Saralat (Kälviä) orjuuteen joutunut suku 110
Sasetski, Pjotr Ivanovits everstiluutantti ja
Hämeenlinnan komendantti 70, 86, 152, 165,
190–191, 194, 197, 321–322, 516
Satserigin, Jegor venäläinen upseeri ja
kenttäorjien isäntä 156
Saukko, Samuli Erkinpoika (Kalajoki)
vajavaiseksi tärvelty 92
Saukkonen, Juho (Kitee) talonpoika 270
Savolainen, Paavali (Leppävirta) talonpoika 388
Scarin, Algoth historian professori 503
Schaltung Venäjän armeijan eversti,
orjanomistaja 108
Scheidenburg, Zachris Limingan nimismies 323,
389
Schening, David ks. Laitinen Taavetti
Schmidt, Johan Ruotsin armeijan kirjuri, Turun
kuvernementin kamreeri 183
Schmiedefelt, Christian Joakim Vaasan
piirikunnan mielenvikainen laamanni 156,
169, 182–183, 190, 192, 203, 206, 263, 269,
281
Schroderus, Johan Paltamon nimismies 398, 407
Schroderus, Petrus (Siikajoki) ylioppilas 471
Schröder, David Philip aliupseerisulhanen 472
Schröder, Katarina (Porvoo) raatimiehen leski
126
Schröder, Mats Porvoon pormestari 187
Schulman, Henrik Johan (Pernaja) majuri,
kartanonomistaja 68
Schultetus, Christian Ernst rykmentinpastori 482
Schultz, Jost hovioikeuden viskaali 356
Schwindt, Jöns (Viipuri) kersantti 330
Schyttenius, Henrik Liperin pappi 511
Schäfer, Pietari (Turku) profeetta, uskonnollinen
vanki 334
Schöring Laihian nimismies 370
Sculptoria, Agnes (Iisalmi) kirkkoherran rouva
280
Sedola, Kaarle Heikinpoika (Lohja) Karnaisten
rusthollari 428
Sefronoff, Isotti Sortavalan kirkkoherra 236
Segerbrüg sissiluutnantti 436
Seliin, Elias Pietarsaaren pappi 355
Semeon kasakkavahtimestari ja sotarosvo 99, 111
Sennenberg, Johan Lohjan kirkkoherra 86, 201,
203–204, 279, 431
Seppä, Juho (Nummi) talonpoika 215
Seppälä, Heikki Niilonpoika (Lohja) talonpoika
208
Seppänen, Vasilivits laukkukauppias 283
Serbatov, Juri (Jürgen) Fjodorovits ruhtinas
(knes), Puumalan läänityksen venäläinen
haltija 196
Seremetjev, Boris Petrovits kenraali, Venäjän
armeijan ylipäällikkö Liivinmaalla ja Virossa 46
Seseman, Filip (Viipuri) kauppias 130
Setius venäläinen komppanianpäällikkö 232
Sevon, Matias Oriveden tuomittu nimismies 219,

377, 389
Sevonius, Christian (Kristern) Rymättylän pappi
88, 277, 312, 414
Sidensnöre, Zachris Liperin kirkkoherra 511
Sierla, Johan (Lohja) talonpoika 201
Sifferinpoika, Antti (Lohja) starosti 202
Sifferinpoika, Matti (Somero) Pitkäjärven sotilas
446
Sigfridsdotter, Annika (Porvoo) leskivaimo 126
Sigfridsson, Erik (Mustasaari) talonpoika 168
Sigfridsson, Johan (Siuntio) Lämpansin
talonpoika 121
Sigfridsson, Mats (Mustasaari) talonpoika 63
Sigfridsson, Mikael (Mustasaari) Napuessa
kaatunut nostomies 63
Sigfridsson, Samuel (Espoo) starosti 218
Sihvonpoika, Johannes (Joutseno) kitulias
itsellismies 130
Sihvonpoika, Martti (Valkeala) starosti 220
Sihvonpoika, Nuutti (Koivisto) talonpoika 296
Sihvonpoika, Sihvo (Lemi) Huttulan puolipäinen
itsellismies 91
Sikala, Liisa (Kälviä) kidutettu vaimo 92
Sikala, Pekka Pekanpoika (Kälviä) rammaksi
hakattu 92
Sikanoff, Ivan (Impilahti) maanpetturina
tuomittu talollisen poika 237
Silfversparre, Carl (Pietarsaari) kapteeni 441
Silvast, Margareta (Uusikaarlepyy) kidutettu
jepualainen 92
Silvasti, Heikki (Pyhäjoki) talonpoika 498
Silvasti, Valpuri Ollintytär (Pyhäjoki) emäntä 89
Silvennoinen, Niilo (Kerimäki) ratsumies 460
Silvennoinen, Pietari (Kerimäki) silminnäkijä
245
Simalin, Samuel Lappajärven kirkkoherran
apupappi 87, 413
Simo (Pyhäjoki) venäläisten palveluksesta
paennut renki 156
Simonpoika, Antti (Vihti) talonpoika 442
Simonpoika, Erkki (Nummi) Haarlan rusthollari
ja starosti 213–214
Simonpoika, Erkki (Punkalaidun) venäläisten
vapauttama sotamies 474
Simonpoika, Heikki (Loimaa) isäntä 206
Simonpoika, Heikki (Kaarina) Kaistin isäntä 487
Simonpoika, Iisakki (Vaasa) talonpoika 254
Simonpoika, Juho (Taipalsaari) talollisseppä 351
Simonpoika, Kasperi (Elimäki) talonpoika 351
Simonpoika, Matti (Pälkäne) Huhdin talonpoika
52
Simonpoika, Matti (Kisko) Kajalan isäntä 424
Simonpoika, Matti (Lokalahti) vapautettu
manttaalimies 474
Simonpoika, Sihvo (Valkeala) Kouvolan
talonpoika 220
Simonpoika, Tuomas (Jämsä) orjuuteen viety 109
Simonpoika, Yrjö Laitilan siltavouti 391
Simonsson, Anders (Uusikaarlepyy) Ruotsiin
paennut talonpoika 76
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Simonsson, Anders (Uusikaarlepyy) Munsalan
raajarikko talonpoika 92
Simonsson, Anders (Taivassalo) puutarhuri 391
Simonsson, Anders (Pohja) Skogbölen isäntä ja
herrainpäivämies 411, 431
Simonsson, Erik (Uusikaarlepyy) isäntä 92
Simonsson, Erik (Mustasaari) isäntä 186
Simonsson, Jesper (Helsinki) porvari 129
Simontytär, Anna (Kalanti) Kallelan kartanon
piika 249–250
Simontytär, Anna (Lokalahti) manttaalimiehen
vaimo 474
Simontytär, Marja (Vähäkyrö) hiiripeltolainen
emäntä 90
Simontytär, Marja (Tammela) rammaksi
kidutettu 91
Simontytär, Marja (Liminka) Kuusamoon
paennut avioton äiti 186
Siniluodot (Saloinen) orjiksi vietyjä 112
Sinius, Johannes Laukaan pappi 425
Sinkko, Antti (Ilomantsi) talonpoika 418
Sipari, Pietari (Lappee) talonpoika 423, 448
Sipeggi Tenholassa vaikuttanut Venäjän armeijan
upseeri 117
Sipelius, Jakob Lohtajan kappalainen 481
Sipelius, Johan (Oulu) kauppias 461
Sipilä, Martti Erkinpoika (Ylivieska) vastasodassa
kaatunut 62
Sipinpoika, Antti (Paimio) karjansa menettänyt
talollinen 352
Sipinpoika, Heikki (Ilmajoki) venäläisten vanki 118
Sipintytär, Anna (Laihia) rengin vaimo, piika ja
sepraroituja 483, 485
Sipintytär, Liisa (Kangasala) Turun
kauppamatkalainen 227
Sipintytär, Marketta (Ilmajoki) Kasarinperän
vaimo 169, 464
Sipintytär, Pieta (Hattula) piesty leskivaimo 91
Sipola, Yrjö (Oulu) rampa isäntä 92
Siponpoika, Juho (Lohja) Paloniemen lampuoti,
starosti 222
Siponpoika, Juho (Urjala) Holarin talonpoika
259
Siponpoika, Yrjö (Nummi) Jakovan isäntä,
starosti 213–214
Sipontytär, Heta (Tenhola) korpraalin leski 232–
233
Sipontytär, Kaisa (Laitila) sotilaan suurisuinen
leski 407
Sipontytär, Riitta (Ulvila) Noormarkun sotilaan
vaimo 232
Sippola, Antti Antinpoika (Isokyrö)
huonekuntaveroksi määrätty karkulaisisäntä
114
Sippola, Juho Matinpoika (Ulvila) talonpoika
150, 257
Sirri, Erkki (Sotkamo) talonpoika 78
Sittman, Georg Johan (Valkeala) eläkeläiskornetti
438
Skalm, Hans (Pirkkala) rusthollari 220
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Skinnari, Niilo (Ilmajoki) viinanmyyjä 473
Skog, Matti (Kalajoki) sotamies 57
Skogman, Henrik (Tenhola) sotilas 446
Skottar, Taavetti Heikinpoika (Lappajärvi)
manttaalimieheksi viety 457
Skraton, Maria (Vaasa) kaupunkilaistyttö 107
Slangenfelt, Nils (Ilmajoki) korpraali 465
Smedberg, Anders opettaja, historiakirjailija 525–
526
Sofia Magdalena tanskalainen prinsessa,
kruununprinssi Gustafin puoliso 493
Soini, Heikki (Siikajoki) kidutettu isäntä 92
Soini, Heikki (Pietarsaari) talonpoika 441
Soini, Kreu (Vähäkyrö) juoruilija 469
Soini, Pietari (Lappee) kuudennusmies 423
Sokka, Juho sissiryöväri 94
Solinia, Maria Ikaalisten pitäjänapulaisen vaimo
251
Solinus, Simon Keuruun pitäjänapulainen 86,
520–521
Somppi, Antti (Lapua) talonpoika 169, 443
Sonninen, Juho (Iisalmi) tensikka 204, 216–217,
410
Sornokov, Jegor Jegorovits Venäjän armeijan
majuri, Elimäen herra 193
Sorvari, Valpuri (Pyhäjoki) hakattu nainen 498–
499
Span, Jaakko (Mynämäki) avioliiton purkamista
vaatinut sotilas 461
Sparf, Leonhard säätytietoinen katselumuskirjuri
439–440
Spencer, Dionisius Venäjän armeijan
liivinmaalainen luutnantti 270
Spikbacka, Mikael (Kruunupyy) Pohjanmaan
herrainpäivämies 492
Sprint, Henrik Johan (Pyhtää) Tavastilan
inspehtori 263
Spåramakare, Henrik (Sääksmäki) Ruotsiin
palannut rakuuna 447
Stackelberg, Berndt Otto kenraali,
maamarsalkka, Suomen armeijan ylipäällikkö
366–367
Stackelberg, Wolmar Adolf Vaasan piirikunnan
laamanni 157, 182–183, 192, 272–273, 320,
389–390
Stackelborg, Anders Urjalan ryssänvouti ja
nimismies 383
Steenstrang, Johannes Iin pappi 355
Stein-Mayer, Abraham Ruotsin komissaari 269–
270
Sten, Johan Vesilahden ja Lempäälän nimismies 397
Stenbäck, Anders Sahalahden kirkkoherra 444
Stenbäck, Anna Katarina Närpiön kappalaisen
vaimo 16
Stenbäck, Johan Härmän kappalainen 16
Stenbäck, Joosef Heikinpoika Ilmajoen
kappalainen 15, 23, 42, 87, 280, 298, 332, 355,
433
Stenbäck, Lars Turun katedraalikoulun konrehtori
16
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Stenbäck, Maria Ilmajoen pitäjänapulaisen vaimo
16
Stenbäck, Sigfrid Heikinpoika (Ilmajoki)
kappalaisen hirtetty veli 70
Stenbäck, Thomas Saloisten kirkkoherra ja
historioitsija 13–20, 27, 280, 513–514
Stening, Magnus Paraisten nimismies 390
Stenius, Jeremias virasta eronnut Ulvilan
nimismies ja vouti 197, 393
Stenius, Martin Ulvilan kappalainen 197
Stenman, Henrik Kirkkonummen jahtivouti ja
nimismies 386–387, 405
Stenman, Johan potkut saanut Kirkkonummen
nimismies 198, 200, 205, 209–210, 386, 405
Stepanov, Anton luutnantti, Apraksinin
tallimestari Mynämäellä 224–225
Stepanov, Ivan kapteeni Brucen komennossa 116
Stetken everstiluutnantti ja Huittisten rusthollin
haltija 178
Stewen Venäjän armeijan kenraaliluutnantti 147
Stichaeus, Salomon Hauhon pakolaiskappalainen
506
Stierncrantz (Padasjoki) kersantti 448
Stierncrantz, Per Uudenmaan ja Hämeen läänin
maaherra 271, 353–354, 357, 360–361, 372,
374, 400, 418–419, 459, 481
Stiernstedt, Johan Jacob Turun ja Porin läänin
maaherra 271, 284, 402
Stigelius, Nils Suur-Lohjan pappi 193
Stigell, Erik Vihdin nimismies 213, 215, 389–390
Still, Hans (Kruunupyy) talonpoika 472
Stock Venäjän armeijan eversti ja Jussarön
komendantti 155, 198–199
Stockmann, Georg Albrecht von
everstiluutnantti, Karjalan
rakuunaskvadroonan päällikkö 439
Storstrang, Erkki (Vimpeli) talonpoika 489
Storstrang, Hannes Erkinpoika (Vimpeli)
talollinen 489
Storstrang, Juho Erkinpoika (Vimpeli) talollisen
veli 489
Storstrang, Kaisa Juhontytär (Vimpeli) talollisen
leski 489
Storstrang, Matti Erkinpoika (Vimpeli) Venäjältä
palannut Paul 489
Strandman (Sotkamo) vänrikki 407
Strandman, Henrik Taivassalon ja Huittisten
pastori ja veronkantomies 184, 202, 204
Strannius, Mathias Kivijärven pappi 430
Stråka, Maria (Kruunupyy) kidutettu ja sokea
hospitaalin hoidokki 479–480
Ström, Annika (Helsinki) Mellunkylästä
orjuuteen siepattu 104
Stserkasninov, Ivan Paramonovits kapteeni,
majuri, Oulun komendantti ja tuhooja 46
Ståhlberg, Georg Rauman rovasti 510
Ståhlberg, Johan Hollolan, Iitin, Kärkölän,
Nastolan ja Orimattilan vouti 179
Styrman, Isak pidätetty eteläpohjalaisisäntä 369
Suhonen, Heikki (Leppävirta) Mustosen isäntä 216

Sukkala, Erkki (Lappi) Venäjän armeijan
suomalaislähtöinen sotilas 231
Sund, Abraham Savon jalkaväkirykmentin
luutnantti 437
Suni, Juho Pyhäjoen siltavouti 499
Sunila, Jaakko (Liminka) pakolaissuntio 44
Suokas, Pauli (Ruokolahti) starosti 216
Suorsa, Anna Tuomaantytär (Liminka)
Ängelslevän sankariemäntä 113, 471
Suorsa, Heikki Iisakinpoika (Liminka) talollisen
poika 85–86
Suorsa, Iisakki (Liminka) Tyrnävän talonpoika 85
Suorsa, Jaakko Yrjönpoika (Liminka) isäntä 90
Suorsa, Jussi (Liminka) talonpoika 89
Suorsa, Matti Iisakinpoika (Liminka) talollisen
poika 85
Susanna (Pyhäjoki) raajarikko Pyssilän piika 92
Suvalov, Ivan Viipurin komendantti 215, 307, 476
Suutari, Jaakko (Pahajärvi) talonpoika 430
Svahn, Annika (Joutseno) papin tytär, rakuuna
Uljana 98, 102, 530–531
Svahn, Henrik (Puumala) nimismiehen
apulainen 181–182
Svahn, Henrik Vehmaan nimismies 391
Svanstrupe, Steffan Jämsän kappalainen 61
Swarf, Mats vangittu eteläpohjalaisisäntä 369
Svensdotter, Lisbetta (Espoo) Gumbölen
talonpojan vaimo 260
Sylvius, Aron (Kumlinge) Ruotsin laivaston
yliluutnantti 87
Sysmä, Jussi (Kalanti) rakuuna, aviottoman
lapsen isä 458
Syväoja, Antti (Pukkila) talonpoika 470
Säisä, Vappu Samulintytär (Liminka) raiskattu
nainen 98, 470–471, 529
Säkkinen, Kalle (Loppi) Läyliäisten talonpoika 52
Sänki, Elsa (Veteli) nuori tyttö 111
Särkelä, Antti Laurinpoika (Kannus) vaivaiseksi
tärvelty 92
Säävälä, Aapo (Ii) talonpoika 79–80, 82
Söderberg, Henrik Asikkalan nimismies 176
Söderbergit (Asikkala) orjuuteen viety perhe 176
Söderman, Hans venäjäntaitoinen Lohjan ja
Vihdin nimismies 121, 193, 198–199, 203, 205,
207–209, 389–390, 396–397
Söfring Venäjän armeijan rummunlyöjä Lapualla
169
Söyrinki, Juho (Lappajärvi) isännän sijainen 81
Taavetinpoika, Yrjö (Loimaa) Ikkalan isäntä 220
Tahvonpoika, Matias (Hauho) avioeroa hakenut
sotilas 462
Takku, Juho (Loppi) Läyliäisten talonpoika 52
Takkula, Jaakko (Pahajärvi) talonpoika 430
Talikko, Erkki Mikonpoika (Viipuri) talonpoika
330
Talitsainen, Gavrila (Soanlahti) Kuikan
talonpoika 238
Talitsaiset (Soanlahti) Kuikan kylän ortodokseja
238
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Tallqvist, Daniel Karkun ja Mouhijärven
ryssänvouti ja nimismies 385
Tallqvist, Gustaf (Karjalohja) rusthollari 447
Tallqvist, Johan vänrikki Karjalassa 439
Tallroth, Pirkko Heikintytär (Salo) viinanmyyjä
227
Talpela, Juho (Lohja) rusthollari 359
Tammelander, Johan Kajaanin pormestari,
Paltamon nimismies ja Kainuun vouti 518
Tammelin, Laurentius professori, almanakkojen
laatija ja historiankirjoittaja 18, 25, 127, 294,
310, 312–313, 319, 323, 328, 336, 339, 494
Tammelinus, Mathias Mouhijärven kirkkoherra
125
Tandefelt, Maria (Padasjoki) pastorin rouva 448–
449
Tanelinpoika, Heikki (Hattula) useita kertoja
hakattu 91
Tani, Niilo (Lappee) talonpoika 423
Tapoila, Erkki Matinpoika (Vähäkyrö) Tapon
isäntä 469
Tarasinoff, Hodari (Impilahti) maanpetturina
tuomittu talollisen poika 237
Tasanen, Erkki (Ii) talonpoika 74
Taskinen, Marja Erkintytär (Laihia) piika,
separoituja 483
Tatitshev Venäjän armeijan brigadieri 37
Tawast, Carl Gustaf (Mynämäki) majoitusmestari
445
Tavasten, Anders Narvan rykmentin ratsumestari
ja ihmisrosvo 107
Tengström, Jacob akatemian opettaja ja
historioitsija 512
Teppelius, Gabriel (Oulu) kidutettu porvari 81–
82
Tervala, Juho (Ilmajoki) Seinäjoen talonpoika 118
Terä, Kirsti Erkintytär (Turku) sotilaan leski 107
Thauvonius, Elisabet Margaretha Härmän
kappalaisen vaimo 16
Thesleff aliupseeri 511
Thomasson, Erik (Pohja) seppä 140
Thomasson, Henrik (Pohja) talonpoika 140
Thomasson, Johan (Vöyri) talollinen 166
Thuronius, Abraham Kangasalan kirkkoherra
312
Tibiander, Mikael Rauman pormestari 201
Tiesenhausen, Anna Catharina von pakkovihitty
141, 472
Tiesenhausen, Bernhard Johan von Helsingin
piirikunnan laamanni 156, 182, 265
Tiesenhausen, Otto Johan von Vaasan
piirikunnan laamanni 139, 182–183, 320
Tihonovits, Ignatei everstin renki 141
Tiitanpoika, Jaakko (Salmi) venäläisten puolelle
siirtynyt talonpoika 236
Tikka, Heikki (Pyhäjoki) talonpoika 262
Tikkanen, Olavi (Kiuruvesi) renki Pyhäjoen
Hiidenniemessä 57
Tikkanen, Pauli (Kuopio) talonpoika 196
Tikkaset (Alavieska) orjiksi otettuja 111
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Tillinen, Simo (Mäntyharju) isäntä, murhaaja
172
Timanjov kasakkamajuri, sotaveron kerääjä 178,
419
Timo, Pietari (Joutseno) ryöväritalonpoika 130
Timonen, Risto (Kitee) upseerin naapuri 443
Tirit (Haukipudas) verilöylyn kohteita 67
Tirri, Susanna (Sortavala) vanha piika 35
Tirronen, Vappu (Puumala) emäntä 399
Toikkanen, Iisakki Rautalammin nimismies 391
Toivottula, Matti (Akaa) mahtitalonpoika 206–
207
Tolbusin Lohjan kirkonkylään asettunut Venäjän
armeijan luutnantti 222
Tolikko, Erkki (Pietarsaari) manttaalimies 460
Tolmatsiov, Ivan vahtisotilas, katso Antinpoika
Tuomas
Tolotar, Marja (Paltamo) talonpojan vaimo 93
Tolpo, Matias Loimaan nimismies ja
veronkantomies 203, 205–206, 389, 396
Tolpo, Nicolaus Kokemäen kirkkoherra ja
kronikoitsija 502–503
Topeliukset (Oulu) sukutarinan kertojia 519, 525
Topelius, Zachris professori 27, 519
Toppelius, Kristoffer (Oulu) vankeudesta
karannut tullimiehen poika 27, 112, 519, 525
Toppelius, Mikael (Oulu) tullimies 112, 126
Toppi, Tuomas Antinpoika (Liminka)
Temmeksen talonpoika 76
Toppila, Saara (Oulu) rampa emäntä 92
Tornio, Matti Matinpoika (Liminka) talonpoika
324
Trana, Mikko Erkinpoika (Ilmajoki) entinen
sotilas 172, 239
Treiden, von Venäjän armeijan eversti 160
Tripanoff, Fjodor (Venäjä) Elina Koistisen
aviomies 475
Trolin, Didrik (Lapua) Pohjanmaan rykmentin
kapteeni 443
Trolle, Mats (Käkisalmi) vankeudesta paennut
123
Tsekin, Fjodor kasakkakenraali 45, 55, 58, 66, 69,
70, 91, 109, 114, 120, 143, 149–150, 162–163,
180, 195, 212–213, 269, 302, 337, 422, 512,
515, 519
Tsernysev, Grigori Petrovits Venäjän armeijan
brigadieri, lääninhaltija ja Viipurin
komendantti 40
Tsitov, Laurenti Hämeenlinnassa vaikuttanut
rakuuna 255
Tsubanov eversti, Turun komendantti 40
Tuderus, Carl Laukaan pappi 511
Tuhkainen, Antti Sortavalan sotajoukon päällikkö
129, 237
Tuhkanen, Lauri (Sotkamo) hävytön isäntä 407
Tujulin, Carl Ilomantsin rajavartioaseman
päällikkö 52
Tuomaala, Juho (Lapua) isäntä 396
Tuomaala, Juho (Lohtaja) talonpoika 444
Tuomaala, Matti (Evijärvi) talonpoika 365

Henkilöhakemisto

Tuomaanpoika, Antti (Asikkala) Vesivehmaan
talonpoika 151
Tuomaanpoika, Erkki (Lohja) Kirkniemen
augmenttitalonpoika 96
Tuomaanpoika, Heikki (Vihti) Hiiskankylästä
vankeuteen viety ja aikuisena palannut mies
478
Tuomaanpoika, Jaakko (Köyliö) Kepolan
talonpoika 124
Tuomaanpoika, Jaakko (Ilmajoki) Seinäjoen
velkainen kestikievari 364
Tuomaanpoika, Jaakko (Valkeala) lautamies 379
Tuomaanpoika, Juho (Säkylä) Kankaanpään
talonpoika 173
Tuomaanpoika, Matti (Jämsä) orjuuteen siepattu
109
Tuomaanpoika, Matti (Kannus) Hannin
talonpoika 90
Tuomaanpoika, Pauli (Pälkäne) Huhdin
talonpoika 52
Tuomaanpoika, Pekka (Pieksämäki) Hankamäen
kidutettu talonpoika 91
Tuomaanpoika, Reijo (Karjalohja) Murron
talonpoika 211
Tuomaanpoika, Tuomas (Kymi) talonpoika 196
Tuomaanpoika, Tuomas Liedon ja Pöytyän
nimismies 399, 401–402
Tuomaanpoika, Tuomas (Punkalaidun)
venäläisten vapauttama sotamies 474
Tuomaanpoika, Yrjö (Loppi) Sajaniemen
talonpoika 261
Tuomaantytär, Anna (Rauma) venäläisen
teurastajan morsian 143
Tuomaantytär, Anna (Lohja) talollisen vaimo 263
Tuomaantytär, Kaisa (Pyhäjoki) Liminganojan
talonpojan vaimo 89
Tuomaantytär, Kaisa (Pyhäjoki) lapsena kidutettu
499
Tuomaantytär, Lastikka (Luumäki) Nuppolan
emäntä 260
Tuomaantytär, Marja (Urjala) venäläisen
kapteenin pikkupiika 156
Tuomaantytär, Marja (Lieto) venäläisen
everstiluutnantin jalkavaimo 230–231
Tuomaantytär, Marja (Vähäkyrö) Laurilan piika
249
Tuomaantytär, Marketta (Sääksmäki) kidutettu
kärjenniemeläinen 91
Tuomaantytär, Pirkko (Asikkala) talonpojan
vaimo ja leski 207
Tuomaantytär, Pirkko (Saloinen) irtolainen
Etelä-Pohjanmaalla 224, 251
Tuomas (Pälkäne) Sappisen isäntä 61
Turja, Esko Antinpoika (Isokyrö) juoruilija 469
Turunen, Antti (Rantasalmi) talonpoika 410
Turunen, Juho Matinpoika (Kalajoki)
vajavaiseksi kidutettu 92
Turunen, Tuomas (Siikajoki) Mankilan isäntä 62
Tynit (Siikajoki) orjiksi vietyjä 112
Tynkkynen, Pauli (Kerimäki) talonpoika 169

Tynkkyset (Kerimäki) moraalinvartijoita 245
Tähkäpää, Pauli Nuutinpoika (Viipuri) talollinen
296
Tärälä, Liisa (Lemu) venäläisten matkaan
lähtenyt hylkiö 224
Tölli, Juho (Pahajärvi) talonpoika 430
Törner, Jacob katso Carl Höffner
Törnqvist, Anna (Sahalahti) luutnantin rouva
444
Törnstedt, Olof Pohjois-Pohjanmaan kelvoton
tuomari 378
Tötterman, Claes (Pohja) rusthollari 140
Uhlberg, Petrus Uudenkaarlepyyn pappi,
Haukiputaan kappalainen 355, 432
Uhlgren, Erik Sotkamon nimismies 202, 398
Uhrman, Mathias Liedon nimismies 399
Ulmanen, Pietari (Iisalmi) talonpoika 216
Ulmanen, Tuomas (Mäntyharju) talonpoika ja
murhaaja 172
Untinen, Pirkko Sipintytär (Kalajoki) rammaksi
kidutettu 92
Uppa, Mats Närpiön nimismies 205–206, 400
Ursin, Erik Leppävirran siltavouti 200
Ursin, Jacob Rantasalmen kappalainen 414
Usk, Ernest Valkealan veronkantokirjuri 94, 380,
382, 394
Urpontytär, Kirsti (Urjala) Välkkilän vanha
emäntä 179
Wacklin, Sara (Oulu) kirjailija 501
Wacklinit (Vaasa) orjuuteen viedyt sisarukset 107
Wahlberg, Per Pälkjärven kappalainen 330
Wahlberg, Pirkko (Karjalohja) piika 217
Vajikov Helsingin komendantti 198
Vakatar, Marketta (Leppävirta) talonpojan vaimo
216
Vakka, Jyrki Jyrkinpoika (Viipuri) talonpoika 330
Vakkuri, Juho (Ii) isäntä 75
Vakkuri, Kaarina (Ii) emäntä 75
Valborg (Lappväärtti) orjaksi siepattu
uttermossanilainen 108
Waldeman, Johan Henrik Limingan nimismies
389
Walentinsson, Claes Säämingin erotettu siltavouti
393
Valkonen, Jaakko (Oulainen) perheensä
menettänyt talonpoika 80, 456
Wallenius, Eerik Kalajoen kirkkoherra 63
Wallenius, Israel (Urjala) rykmentinpastori 178–
179, 418
Wallenius, Jeremias Vehmaan pastori 86, 200
Wallgrén, Georg Saarijärven kirkkoherra 511
Walling, Olof Salmin ja Sortavalan
veronkantokirjuri 237
Wallinus, Simon Urjalan kirkkoherra 86
Vallius, Daniel Henriksson Naantalin pormestari
202
Wallius, Georg Pielisjärven kappalainen ja
kirkkoherra 147–148, 185
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Valtonen, Sihvo (Puumala) isäntä 210
Wandelin, Henrik (Viipuri) tullivirkailijan poika
500
Vappu (Evijärvi) kidutettu emäntä 92
Warell, Anders ryssänvoudin poika ja Nousiaisten
väliaikainen nimismies 395
Warell, Olof Uudenkaupungin ryssänvouti ja
alituomari 186, 395
Varg, Brita (Kokkola) raajarikoksi kidutettu 92
Varis, Antti (Viitasaari) talonpoika 91
Varonen, Niilo (Rantasalmi) starosti 410
Vartiainen, Venni (Kuopio) starosti 362
Vasili Venäjän armeijan muonittaja 144
Vasilioff, Ivan (Lappeenranta) porvari 348
Vasilivits Venäjän armeijan renki ja
suomalaisnaisen sulhanen 142
Vasilivits, Mihail Nisegorodin rykmentin
luutnantti Turussa 230
Vasilivits, Vasili rakuunakorpraali 173
Vasilovits, Mihail Venäjän armeijan eversti
Turussa ja Pietarissa 237
Vaski, Heikki (Rauma) kauppias 202
Wasström, Niclas paikalliskuvauksen kirjoittaja 503
Vattoila, Niilo (Pusula) talonpoika 447
Waxenius, Simon Maskun kirkkoherra 301
Weckman, Henrik Pielisjärven pappi 125–126
Weckroth, Johan Lappeenrannan vouti 383
Weerman, Barthold Puumalan nimismies ja
ryssänvouti 197, 202, 205, 210–211, 398–399
Vegelius, Johan Tyrvään rovasti 312
Welonius, Johan Loimaan pitäjänkirjuri 203, 205,
400
Wendelinus, Henrik Tenholan kappalainen 162,
184–185
Venditär, Elina (Rantasalmi) Viipuriin
muuttanut rakuunan vaimo 175, 462
Wennerqvist, Mats Halikon nimismies 390
Werander, Gabriel Teerijärven kappalainen 45, 63
Wermuth, Gottfred Ilomantsin moisniekka ja
nimismies 196, 201, 401
Verto, Antti (Oulu) vankeudessa virunut isäntä 92
Vesa, Anna Pekantytär (Oulu) raiskattu piika,
porvari Juntilan vaimo 99, 113, 460–461, 472
Vesa, Pekka (Oulu) porvari 113
Veskala, Juho (Pusula) rusthollari 446–447
Vesoja, Antti Laurinpoika (Lohtaja) rammaksi
kidutettu 92
Wessman, Nils Mynämäen pappi 168
Wester, Jakob Iin nimismies 400
Westman, Henrik Pietarsaaren ja
Uudenkaarlepyyn veronkantomies 206
Wexlin, Brita Elisabet (Rantasalmi) pahasuinen
säätyläisneito 441
Vhaël, Barthold Pohjanmaan rovasti, runoilija 22,
97, 302, 309, 328, 332, 515
Widberg, Per (Viipuri) porvari 160–161
Widbom, Nils Eurajoen, Lapin, Rauman ja
Pyhämaan vouti 383
Widbom, Petrus Kangasalan kappalainen, LättiPekka 86, 432
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Widbäck, Anders Vöyrin nimismies 157, 205–206,
400–401
Viiki, Aaprami (Laihia) talollisen poika 516
Viiki, Samuli (Laihia) talollisen poika 516
Viitala, Marketta Matintytär (Veteli) Kaustisilta
kidutettavaksi ja raiskattavaksi siepattu 100, 110
Wikar, Jacob (Vaasa) kollega 478
Vikiö, Liisa Matintytär (Liminka) nälkään
kuollut talollisen tytär 324
Vikiö, Matti (Liminka) talonpoika 324
Wikman, Thomas Lappajärven kappalainen 489
Wilander, Mathias Pyhäjoen pitäjänapulainen 60,
67, 139, 268, 355
Vilkki, Heikki (Turku) suutari 137
Villi, Simo (Tyrvää) talonpoika 23
Vilpuntytär, Susanna katso Heikintytär, Marketta
Winqvist, Johan Ruoveden kirkkoherra 191
Winter, Johan Uudenkaupungin opettaja ja
pormestari 184, 212, 464, 507
Viskari, Pietari (Puumala) talonpoika 435, 471
Visuri, Marja Matintytär (Rantsila) kidutettu,
piiskattu, raiskattu 97
Vitikainen, Eljas (Mäntyharju) talonpoika ja
murhaaja 172
Vitikka, Antti (Mäntyharju) talonpoika ja
murhaaja 172
Witte, Herman Turun hiippakunnan piispa 281,
283, 292, 297, 428, 431–434, 502
Vivola, Mikko Jaakonpoika (Nummi) kidutettu
ja julkea lautamies 96, 428–429
Voigt, Kristian (Johan) Loimaan
pitäjänapulainen ja kappalainen 161, 312
Woivalenius, Elias Sääksmäen kirkkoherra 277
Woivalenius, Gabriel Sääksmäen, Akaan ja
Kalvolan vouti 197, 204–207, 220, 222, 380
Wolffradth, Johan (Pirkkala) kapteeni 445
Wolkehoff, Mårten Venäjän armeijan
vahtimestari Lapualla 169
Wolmar, Jacob Kärkisen komppanian korpraali 95
Wolmarsson, Yrjö sissiryöväri 94
Voltov Hämeenlinnan komendantti 191, 321
Woss, Petter Narvan rykmentin välskäri,
ihmisrosvo 107
Voult, Jacob Julius (Ruokolahti) kapteeni 286
Voutilainen, Pauli (Liperi) talonpoika,
moisniekan apulainen 196
Wrede Sparre, Axel Espoon kartanon omistaja 362
Wulfert, Jürgen (Viipuri) kersantti 330
Vuoti, Antti Laurinpoika (Alavieska) rammaksi
kidutettu 92
Vuoti (Säisä), Jussi (Oulu) orjuuteen viety lapsi
113
Vuoti (Säisä), Marja (Oulu) orjuuteen viety lapsi
113
Vuoti (Säisä), Marketta (Oulu) orjuuteen viety
lapsi 113
Vuoti (Säisä), Matti (Oulu) orjuuteen viety lapsi
113
Vuoti (Säisä), Olli (Oulu) orjuuteen viety lapsi
113

Henkilöhakemisto

Wächter, Henrik Turun pormestari 137, 177
Vähä, Jaakko (Liminka) vanha isäntä 90
Vähäpassi, Jaakko (Lapua) talollinen 169
Vähä-Pellinen, Antti Laurinpoika (Lappajärvi)
tapettu isäntä 457
Vähä-Pellinen, Juho (Lappajärvi) tapettu mies
457
Vähä-Söyrinki, Erkki (Vimpeli) talonpoika 408
Vähä-Tervonen, Kaisa Paavontytär (Lappajärvi)
kaksinkertainen leski 457
Vähävikilä, Simo (Asikkala) Vesivehmaan
talonpoika 151
Väisänen, Hemmo (Iisalmi) starosti 154
Väisänen, Lauri (Puolanka) venäläisen
laukkukauppiaan apulainen 528
Väntälä, Antti Tuomaanpoika (Kalajoki)
talonpoika 444
Wäärman, Johan Sortavalan nimismies 130
Ylimarttila, Heikki (Ilmajoki) velkainen
talonpoika 364
Yliroikola, Erkki (Lohtaja) talonpoika 444
Ylisenoja, Juho (Pyhäjoki) venäläisten tappama
499
Ylisenoja, Marketta Sipintytär (Pyhäjoki)
kuudennusmiehen hakattu leski 499
Ylisenoja, Yrjö Aaponpoika (Pyhäjoki)
venäläisten murhaama kuudennusmies 499
Yrjänäntytär, Kirsti (Laitila) kreivi Douglasin
karjakko 253
Yrjönpoika, Aapo (Nummi) talonpoika 208
Yrjönpoika, Eero (Pälkäne) Luukkalan
talonpoika 194
Yrjönpoika, Heikki Lammin nimismies 389
Yrjönpoika, Jaakko Pusulan nimismies 389
Yrjönpoika, Juho (Lempäälä) jahtivouti 154
Yrjönpoika, Juho (Kisko) Ojalan talonpoika 265–
266
Yrjönpoika, Juho (Kälviä) talonpoika 472
Yrjönpoika, Matti (Espoo) Oittaan rusthollari
221
Yrjönpoika, Niilo (Kymi) Liikkalan talonpoika 196
Yrjönpoika, Prusi Iisalmen siltavouti 217
Yrjönpoika, Risto (Asikkala) lautamies 406
Yrjönpoika, Yrjö (Oulu) merimies 60
Yrjönpoika, Yrjö (Pyhäjoki) Haarlan kidutettu
isäntä 92
Yrjönpoika, Yrjö (Perniö) Haarlan talonpoika ja
ryssännimismies 259
Yrjönpoika, Yrjö (Orivesi) Kokkolan talonpoika
219

Yrjöntytär, Anna (Oulu) porvarin vaimo 81–82
Yrjöntytär, Annika (Loppi) Sajaniemen
talonpojan vaimo 261
Yrjöntytär, Inkeri (Hämeenlinna) leski, avioton
äiti 255
Yrjöntytär, Kaisa (Laitila) everstin piika Turussa
226
Yrjöntytär, Kirsti (Paattinen) venäläisen
kenraalin piika Turussa 226–227
Yrjöntytär, Kirsti (Urjala) Välkkilän piika 179
Yrjöntytär, Maila (Nousiainen) itsellinen 256
Yrjöntytär, Marja (Sääksmäki) kidutettu
Huittulan emäntä 91
Yrjöntytär, Marja (Eura) venäläiselle vihitty 141
Yrjöntytär, Marja (Nousiainen) sotilaan vaimo
256
Yrjöntytär, Marja (Längelmäki) talollisen vaimo
262
Yrjöntytär, Marja (Vähäkyrö) piian pestin saanut
ryssänlutka 468
Yrjöntytär, Riitta (Mynämäki) sotilaan vaimo
168
Yrjöntytär, Sohvi (Rymättylä) sotilaan vaimo 252
Yrjöntytär, Vappu (Kalanti) Venäjän armeijan
rengin vaimo 141–142
Üxkull, Otto Reinhold Turun ja Porin läänin
maaherra 271, 324–325, 354, 356, 360, 373,
403, 414, 476
Zarigin luutnantti, Hämeenlinnan komendantin
apulainen 179
Zebulonia, Beata (Ii) nimismiehen vaimo 265
Zietonius, Henrik Janakkalan nimismies 384, 397
Zimmerman, Erik Pyhäjoen apulaisnimismies
388–389
Åberg, Henrik Savon komissaari 194, 362
Åkeseen, Reinhold Johan Viipurin vouti, Liperin
komissaari, Pielisjärven nimismies 194, 384
Åkesson, Reinhold Sakkolan veronvuokraaja 72,
307
Öberg, Daniel Pohjois-Pohjanmaan ryssänvouti
140
Öberg, Gabriel Vaasan piirikunnan vouti 219,
297
Öhman, Henrik (Siuntio) renkivouti 209
Örnberg (Lappeenranta) pahasuinen porvarin
vaimo 348
Öster-Kivilös, Simon (Pietarsaari) tulkki ja
asianajaja 489
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