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1. USKOMUSTARINAT TUTKIMUSKOHTEENA
1.1 Uskomustarinat kansanomaisen moraalin representaatioina
Uskomustarinat kantavat ja tuovat esille kertojien ja kuulijoiden kulttuurista tietoa sekä
kulttuurisia malleja. Tarinat osallistuvat siihen kognitiiviseen tietojenkäsittelyprosessiin, jonka
ihmiset ovat hankkineet ja joka heille on kertynyt heihin itseensä ja ympäristöönsä kohdistuvan
tiedon käsittelyä, ymmärtämistä ja tulkintaa varten. Samoin kuin ihmiset kulttuuriinsa
kasvaessaan oppivat sen muut ”odotuksenmukaiset struktuurit”, he oppivat myös kulttuuristaan
tavanomaiset kertomukset ja kertomisen tavat. Se mahdollistaa ensiksikin kertomuksen
ymmärtämisen ja tulkinnan, mutta myös mieleenpainamisen ja uusien kertomusten esittämisen.
Kertomukset ovat kulttuurimiljööstään ja käyttäjiensä intresseistä riippuvaa viestintää. AnnaLeena Siikalan mukaan kertomusten voidaan sanoa olevan ”kulttuurista viestintää, jonka
elinvoima riippuu niiden kyvystä ilmaista kulttuurisen tietoisuuden kulloinkin ajankohtaisia
ulottuvuuksia, yhteisössä vallitsevia luuloja, käsityksiä, tunteita, toiveita jne.”. (Siikala 1987,
101–106.)
Kertomusperinteen eri lajien tarjoamien tiedon käsittely- ja tulkintavälineiden kesken
vallitsevassa työnjaossa uskomustarinoiden – etenkin opetus- ja varoitustarinoiden – tehtävänä
on oikean ja väärän käyttäytymisen tai ajattelutavan osoittaminen. Uskomustarinat on
määritelty kansanuskoon pohjautuvaksi supranormaaleja olentoja ja voimia koskevaksi
kertomusperinteeksi (Jauhiainen 1999, 11). joka representoi kansanuskon keskeisen sisällön ja
merkityksen. ”Uskomustarinat varoittavat ja opettavat, ne kytkevät uskonnon ideasisällöt
käytännön yhteyksiin ja piirtävät normatiivisen käyttäytymisen rajat” (Siikala 1984, 194).
Linda Dégh määrittelee David Huffordiin (1984) viitaten uskomustarinoiden perustuvan
ihmisten ja tuonpuoleisen maailman kohtaamiseen, mikä konkretisoituu persoonallisen
kokemuksen kautta (Dégh 2001, 82).
Uskomustarinat toimivat kansanomaisten moraalikäsitysten esilletuojina, siirtäjinä, ylläpitäjinä
ja muokkaajina välittämällä käsityksiä tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen maailman välisen rajan
ylittymisestä ja yksilön tai yhteisön tasapainon järkkymisestä jonkin rikkomuksen seurauksena.
Tarinoissa kerrotaan varoittavia esimerkkejä rikoksista, rikkomuksista ja muista vääristä teoista
sekä näistä seuranneista reaalimaailman ja yliluonnollisen kohtaamisista, rangaistuksista, ja
toimenpiteistä seurauksen poistamiseksi. Tuonpuoleinen maailma, vainajat, haltijat, piru,
Jumala tai tarkemmin tunnistamattomat numen-asteiset kummitukset ovat valvoneet ihmisten
käyttäytymistä ja tarvittaessa puuttuneet siihen ojentavalla kädellään. Myös tietäjät ja muut
noitumiskykyiset ihmiset ovat olleet osaltaan teoista rankaisemassa. Tarinoissa kerrotut
rangaistukset eivät ole kohdistuneet pelkästään rikoksen, rikkomuksen tai muun väärän teon
tekijään, vaan myös hänen perheeseensä ja lähiympäristöönsä, eivätkä vieraatkaan ihmiset ole
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pelätyiltä seurauksilta välttyneet. Väärin tekeminen ei ole ihmisen yksityisasia, vaan se koskee
ja koskettaa koko yhteisöä, minkä vuoksi yhteisöllä on intressinsä kontrolloida jäsentensä
käyttäytymistä. Tarinoita on käytetty oikeaan käyttäytymiseen ohjaamisessa ja siten yhteisön
jäseniä on sosiaalistettu yhteisön hyväksymien normien ja moraalin noudattamiseen. Koska
erilaisissa kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa ylläpidetään erilaisia normeja ja
edellytetään erilaista moraalin noudattamista, syntyy myös erilaisia uskomustarinoita.
Ajatus perinteen universaaliudesta ja samalla kulttuurisidonnaisuudesta ei kuitenkaan ole
ristiriitainen, koska perinneaiheet sopeutuvat uusiin kulttuurisiin yhteyksiin, kun ne arvioidaan
ja tulkitaan uudelleen. Eivätkä odotuksen struktuurit suinkaan aina ole tiedostettuja, vaan ne
voivat olla kertomuksissa piilossa olevina merkityssuhteina. (Siikala 1987, 101–106.)
Kansanuskon ja tarinoiden tutkimushistoriaa. Syyt, miksi kansanuskoa on ylipäätään ryhdytty
tutkimaan, juontavat juurensa 1700- ja 1800-luvun kansallisromantiikkaan. Kansanuskon
tutkimuksella uskottiin löydettävän tietoja kansakuntien muinaisuudesta, joten oman kulttuurin
tuntemusta pidettiin tärkeänä. Lisäksi tieteellisen tutkimuksen tärkeys inhimillisen kulttuurin
edistämisessä oli vahvasti esillä 1800-luvun loppupuoliskolla. (Siikala 1985, 310.) Magne
Velure näkeekin pohjoismaisessa kansanuskon tutkimuksessa 1860-luvulta 1980-luvulle kaksi
pääperiaatetta: 1) Nykyisiä ”tapoja” ja käsityksiä yliluonnollisista olennoista ja ilmiöistä
pidetään jäänteinä menneitten aikojen uskonnollisesta tilanteesta. 2) Traditioprosessi on
yleensä kuvattu destruktiiviseksi, joten tarkasteltavan ilmiön uskotaan olleen aikaisemmin sekä
kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti monipuolisempi aikaisemmilla kulttuuritasoilla. (Velure
1983, 111.) Tässä Velure näkee vallinneen devolutionistisen ajattelutavan, jota Lauri Honko
luonnehtii romanttiseksi kehityskäsitykseksi sen korostaessa ainutkertaisen luomistyön osuutta
(Honko 1980a, 22).
Suomalainen ja yleensäkin koko pohjoismainen kansanuskon tutkimus on seuraillut
kansainvälistä uskonnonhistorian tutkimusta, mutta suomalainen kansanuskon ja
uskomustarinoiden tutkimus toi tähän kokonaisuuteen oman uudistavan panoksensa
tutkimuskehityksen eri vaiheissa, joista vaikuttavin oli maantieteellis-historiallinen menetelmä.
(Velure 1983, 111–112; Hautala 1954, 179–180.) Ensimmäisen suomalaisen kansanuskoon
liittyneen tutkielman Mythologia Fennica julkaisi Kristfrid Ganander vuonna 1789. (Siikala
1983, 140; Hautala 1954, 52, 64, 79) Mythologia Fennicaa seurasivat Elias Lönnrotin Kalevala
ja joukko suomalaisen mytologian tutkijoita, mm. Matias Aleksanteri Castrén (Föreläsningar i
Finsk Mytologi, 1853) ja Julius Krohn (Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus, 1894).
Julius ja Kaarle Krohnin kehittivät vertailevan tutkimusmenetelmän suomalaisen variaation,
maantieteellis-historiallisen menetelmän, jonka piiriin kansanuskon tutkimus tuli Kaarle
Krohnin oppilaan Uno Harvan vuonna 1913 julkaistun väitöskirjan Die Wassergottheiten der
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finnish-ugrischen Völker myötä ja jota tultiin käyttämään myös tarinantutkimuksen välineenä.
(Velure 1983, 112; Hautala 1954, 300; Siikala 1983, 141; Anttonen 1986, 53–76, 112–113.)
Anna-Leena Siikala on määritellyt kansanuskontutkimuksen keskeisten tutkimusalueiden
ajankohdat seuraavasti: mytologia (1800 –), loitsut (1900 –), taikuus (1920 –), uskomustarinat
(1940 –), memoraatit (1960 –) (Siikala 1983, 142; 1985, 310–311.)
Kansanrunoudentutkimuksen (myöhemmin folkloristiikka) synnyttyä omaksi tieteenalakseen
Suomessa 1800-luvun lopulla keskityttiin aluksi voimakkaasti kansanrunojen tutkimukseen,
suomensukuisten kansojen ja suomalaisten mytologiaan sekä muinaisuskon tutkimukseen.
Myös loitsut ja myöhemmin sadut olivat tutkijoiden kiinnostuksen kohteina. Kaarle Krohn
sisällytti 1910-luvulla ensimmäisenä tutkimusaineistoonsa myytilliset tarinat, kuten
uskomustarinoita pitkään nimitettiin. (Hautala 1954, 213–246.) Sittemmin tutkimusintressit
laajenivat perinteen esiintymisympäristöihin ja vertailevaan tutkimukseen. Perinnemiljöö oli
avainkäsite Haavion tutkimuksessa Väinämöinen. Eternal Sage (1952) ja
uskontofenomenologinen lähestymistapa oli erityisen vahvasti esillä hänen tutkimuksessaan
Heilige Haine in Ingermanland (1963). (Siikala 1983, 143)
Vaikka tarinoita oli aikaisemmin jo jonkin verran käytetty kansanuskon tutkimusaineistojen
osana, oli Martti Haavio varsinainen suomalaisen tarinantutkimuksen perustaja (Hautala 1954,
351–353). Haavion tutkimusta Suomalaiset kodinhaltijat (1942), jossa hän käytti tarina- ja
memoraattiaineistoa, on arvostettu motiivihistoriallisena tutkimuksena. Siinä on viitteitä
havaintopsykologiasta ja jopa perinne-ekologisesta ajattelusta. Haavio tutki paitsi käyttämänsä
tarina- ja memoraattiaineiston taustalla olevia uskomuksellisia kuvitelmia myös tarinoita
tarinoina. (Siikala 1983, 143; Hautala 1954, 353–354.)
Haavio itse määritteli Suomalaiset kodinhaltiat perinnepsykologiseksi ja
perinnemaantieteelliseksi tutkimukseksi, joka poikkeaa maantieteellis-historiallisen
koulukunnan tutkimusmenetelmästä pitäytymällä rajattuun maantieteelliseen alueeseen. Haavio
erottaa tutkittavaksi kokonaisen laajan, lähisukuisten kansankäsitysten, -uskomusten, memoraattien ja tarinoiden ryhmän, jonka elämää hän selvittelee kansanpsykologian ja miljöön
valossa. (Haavio 1942, 24.) Sitä, miksi eri puolilla Suomea on erilaisia haltioita, Haavio selittää
tradition kasvamisedellytyksillä, joita luovat mm. maantieteelliset, elinkeinomaantieteelliset,
kasvi- ja eläinmaantieteelliset seikat, kansan mentaliteetti, uskonto, sivistystaso, liikeyhteydet
sekä valtiolliset ja hallinnolliset rajat, asutushistorialliset seikat ja murrerajat. Olento, joka
samassa tarinassa esiintyy Satakunnassa tonttuna, saattaa esiintyä Etelä-Pohjanmaalla
vuoripeikkona, Savossa piruna ja Raja-Karjalassa vetehisenä. (Haavio 1942, 26–32.)

10
Uskomustarinoiden tutkimukseen on vaikuttanut vahvasti myös Lauri Simonsuuri. Hän kokosi
mm. tarinajulkaisun Myytillisiä tarinoita (1947). Erityisen merkittävä oli hänen laatimansa
Typen- und Motivverzeichnis der finnischen mytischen Sagen (1961). Simonsuuri on motiivi- ja
tyyppiluettelossa jakanut tarinat viiteentoista pääluokkaan ja laatinut kullekin niistä useita
alakohtia. Luettelo sai Marjatta Jauhiaisen laatimana täydennysluettelon jo vuonna 1972 ja
viimeisimpänä tarkistetun ja laajennetun laitoksen koko teoksesta Suomalaiset uskomustarinat.
Tyypit ja motiivit (1999). Jauhiainen on tarkistanut mm. tarinatyyppien määrää ja kuvausta sekä
laajentanut luettelon sisäistä viittausjärjestelmää. Luettelo sisältää myös viittaukset Aarne &
Thompsonin satutyyppiluetteloon (1973). Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkiston uskomustarina- ja kansanuskon kortistot on järjestetty tämän uudistetun
luokittelun mukaan.
Suomessa ja laajemminkin Euroopassa sekä Yhdysvalloissa käytiin vilkasta
perinnelajianalyyttistä keskustelua 1960-luvulta alkaen vuosikymmenien ajan. Keskustelu
edisti myös tarinantutkimusta. (Velure 1983, 112–113; Honko 1989, 19; Drobin 1983.)
Perinnelajianalyyttistä tutkimusta kehittivät ennen kaikkea Dan Ben-Amos ja Lauri Honko.
Muita merkittäviä tutkijoita olivat mm. Bronislaw Malinowski, Alan Dundes, C. W. von
Sydow, Scott C. Littleton ja Roger D. Abrahams. (Ben-Amos, 1982, 11–17; 1992, 4–6; Honko
1989, 16–20.) Lauri Honko yhdisti perinnelajianalyysin, perinnepsykologian ja
funktioanalyysin vuonna 1962 julkaistussa memoraatti- ja tarina-aineistoa sekä sen konteksteja
käsitelleessä tutkimuksessaan Geisterglaube in Ingermanland. Magne Veluren mukaan Hongon
funktioanalyysi osoittaa, miten ja miksi yliluonnollisiin olentoihin ja ilmiöihin liittyvä perinne
on kiinteänä osana arkipäivän elämää. Honko asetti perinneainekselle kysymyksiä, joita ei
ennen ollut asetettu: Mikä on supranormaaleja olentoja ja voimia koskeva sosiaalinen
konteksti? Millainen on riittien aktuaalistumistilanne? Millaisia seurauksia konkreettinen
aktuaalistumistilanne yksilössä tai yksilöissä aiheuttaa? Kuka kokee yliluonnollisia olentoja ja
millaisia kokemustilanteet ovat? Miksi tietty riitti aktuaalistuu juuri tietyssä tilanteessa?
(Honko 1962, 150–158; Velure 1983, 114.) Funktioanalyyttisen tutkimustavan apuvälineenä
Honko käytti perinnelajianalyysia, jossa hän määritteli genret ideaalityyppeinä (esim. Honko
1980a, 22; Honko 1989, 15–20).
Honko tarkasteli Geisterglaube in Ingermanland -tutkimuksessaan pääasiassa neljään Inkerissä
tunnettuun kulttuuripaikanhaltijaan: talonhaltijaan, karjasuojanhaltijaan, riihenhaltijaan ja
saunanhaltijaan, liittyvien elämyskokemusten ja kertomusten syntymistä. Lisäksi hän tutki
perinteen aktuaalistumistilanteita, olentojen rooleja ja niihin kohdistettuja rooliodotuksia,
elämysten, kertomusten ja riittien funktioita, perinteenkannattajia ja syntynyttä
perinnekorpusta, kertomusainesta variaatioineen. Taustan uskomuksille ja riiteille hän
määrittelee termillä ”(sosiaalinen) arvo” (der Wert) tai kansanomaisesti ”onni” (das Glück),
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jonka hän katsoo tulevan lähelle arvo-termiä. Eri tilanteissa aktualisoituvat eri arvot. On kyse
erilaisen ”onnen” aktualisoitumisesta; emännän käyttäytymistä metsässä määrittää karjaonni,
kun taas nuoren miehen käyttäytymistä metsässä määrittää esimerkiksi jänisonni. Arvo on
yläkäsite, jonka alapuolella on konkreettisia käyttäytymistä koskevia malleja, normeja. Normin
rikkomisesta seuraa sanktio. Pyhästä puusta ei saa ottaa oksaa, saunanhaltija ei hyväksy
myöhään saunomista tai riihenhaltija ei hyväksy myöhään illalla riiheen menoa. Normien ja
sanktioiden avulla on ylläpidetty sosiaalista kontrollia. (Honko 1962, 115–118)1
Perinnelajianalyysia koskevassa keskustelussa käytiin rajanvetoa mm. tarinan ja memoraatin
eroista. Rajaa ovat määritelleet Lauri Hongon lisäksi mm. Lauri Simonsuuri, Juha Pentikäinen
ja Leea Virtanen. (ks. esim. Honko 1962, 134; 1965, 170; 1969, 297; Pentikäinen 1968a, 162;
Pentikäinen 1971, 262; Simonsuuri 1975, 5; Virtanen 1980a, 69.)2 Hongon funktioanalyyttinen
tutkimus ei ole Magne Veluren mukaan saanut vastakaikua samalla tavoin kuin hänen
perinnelajianalyysinsa. Syynä tähän Velure on nähnyt toisaalta arkistoaineiston luonteen,
toisaalta pohjoismaisen tekstiorientoituneen tutkimustavan. Keskittyminen
perinnelajianalyysiin on ollut tyypillistä folkloristiikalle ja erityisesti pohjoismaiselle
kansanuskon tutkimukselle (ks. myös Lehtipuro 1974, 21–22). Veluren mukaan pohjoismaisen
kansanuskon tutkimuksen huomattavimmat innovaatiot Hongon Geisterglauben jälkeen ovat
tulleet Juha Pentikäiseltä ja Anna-Leena Siikalalta. Pentikäisen tutkimus pohjoismaisesta
lapsivainajatraditiosta, The Nordic Dead-Child Tradition (1968) ja Siikalan Siperian
šamanismia koskeva tutkimus The Rite Technique of the Siberian Shaman (1978). (Velure
1983, 115–116.) Siikala lisää luetteloon Hongon perinne-ekologisen tutkimusmallin, Matti
Sarmelan makroekologisen tutkimuksen suojelushenkiperinteestä Folklore, Ecology and
Superstructures (1974) ja muistuttaa etnologi Asko Vilkunan vertailevasta pyhä-käsitteen
analyysista Das Verhalten der Finnen in heiligen (pyhä) Situationen (1956) sekä Nils Storån
funktionalistista siirtymäriittiteoriaa käyttäneestä tutkimuksesta kolttalappalaisten
hautajaistavoista The Burial Customs of the Skolts Lapps (1971). Siikala mainitsee myös Leea
Virtasen tutkimuksen telepaattisista kokemuksista Telepathic experiences (1977) ja Juha
Pentikäisen yksilön uskonnollista maailmankuvaa koskevan tutkimuksen Oral Repertoire and
World View (1978), jossa tutkija on yhdistänyt elämänkertatutkimuksen metodin
kommunikaatioteoreettiseen viitekehykseen. (Siikala 1983, 143) Uudempiin kansanuskon
tutkimuksiin kuuluu mm. Veikko Anttosen Ihmisen ja maan rajat. ´Pyhä´ kulttuurisena
kategoriana (1996).
Tarinantutkimuksen kiinnitettyä huomiota yliluonnollisten olentojen esiintymisympäristöön
tulivat tutkimuskohteiksi mm. kertomukset pohjoismaisista lapsivainajaolennoista, niiden
kytkeytyminen kansanuskoon ja sekä maallisten että kirkollisten lakien ja laintulkintojen
heijastumat kertomuksissa. Juha Pentikäinen on uskontotieteellisessä tutkimuksessaan The
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Nordic Dead Child Tradition (1968) tarkastellut lapsivainajiin liittyviä memoraatteja,
empiirisiä vainajakokemuksia eli yliluonnollisiksi koettuja vainajia sekä kokemusten taustoja,
konteksteja ja kytkentöjä. Hän on selvittänyt kullekin olennolle annettua tulkintaa ja todennut,
että samanlaista yliluonnollista olentoa on jopa samalla alueella pidetty joko suojelevana
henkenä, piruna, kummituksena, enteenä tai vainajaolentona. Hän on kiinnittänyt huomiota
memoraateissa esiintyvien olentojen yliluonnollisuuden kriteerien lisäksi tekijöihin, jotka
vaikuttavat tulkintatapaan, olennon aktualisaatiotilanteeseen. Niitä ovat esimerkiksi aika ja
paikka, olennon ulkomuoto sekä sen yleinen käyttäytyminen. Pentikäinen on käsitellyt myös
pohjoismaisen lapsivainajaperinteen oikeushistoriallista taustaa sekä kirkollisen käytännön ja
kansanperinteen välistä yhteyttä. (Pentikäinen 1968b, 47–49; 53–56; 358–359; ks. myös
Pentikäinen 1969.) Ruotsalaista lapsenmurhatraditiota on viime aikoina tutkinut mm. Inger
Lövkrona tutkimuksessaan Annika Larsdotter barnamörderska. Lövkronan mukaan
patriarkaalisessa yhteiskunnassa vallinnut kontrolli johti nuorten naimattomien naisten
kokemiin tragedioihin. (Lövkrona 2004)
Lasten surmiin ja lapsivainajiin liittyviä eurooppalaisessa ja erityisesti irlantilaisessa
folkloressa esiintyviä motiiveja tutkinut Anne O’Connor toteaa ajattelun samankaltaisuuden
laajemminkin Euroopassa. Katumusta osoittavan murhaajan pelastuminen ja katumattoman
saama tuomio liittyvät vahvasti uskonnollisiin käsityksiin ja kristilliseen moraaliin. (O’Connor
1991, 97–105)
Strukturalistisen perinteentutkimuksen ulottuminen satujen tutkimuksen jälkeen myös
tarinoiden tutkimiseen toi Lutz Röhrichin mukaan myönteisenä ilmiönä sen, että tarinoita
ruvettiin tarkastelemaan kokonaisuuksina, ei vain erillisiin motiiveihin paloiteltuina. Rakenteen
tutkimus ei Röhrichin mukaan kuitenkaan saa olla erillään tarinan historiallisesta
ulottuvuudesta. (Röhrich 1973, 16.)
Yhdysvalloissa syntyi 1960-luvulla tutkimussuunta, joka kiinnitti huomionsa suullisen
perinteen viestinnälliseen ja ilmaisulliseen arvoon. Keskeisenä kehittäjänä toimi Dan BenAmos. Erityisesti luonnollisten kerrontatilanteiden havainnointia korostettiin folkloren
merkityssuhteiden paljastajana. Anna-Leena Siikala aloitti Suomessa uudenlaisen tarinoiden
tarkastelutavan tutkimalla kerrontaa ja erilaisia tulkintoja kognitiivisen teorian pohjalta.
Tutkimuksessaan Tarina ja tulkinta (1984), hän korostaa pelkkien perinnetekstien sijasta
esitystilannetta kerrontaan latautuvien merkityssisältöjen lähteenä. Aihelmien ja tematiikan
lisäksi hän ottaa tarkastelun kohteeksi niiden käsittelytavat, ne kertomusten yhteisölliset ja
yksilölliset merkitykset, jotka avautuvat käyttäjien tulkinnoissa. Kerronnan yhteisöllisen
merkityksen lisäksi Siikala ulottaa tarkastelunsa kertojan persoonalliseen suhteeseen
kerrottavaansa, esitykseen johtaviin vaikuttimiin ja tavoitteisiin ja niihin käsiksi pääsemiseksi
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hän on tutkinut kertojiensa koko repertoaaria, koska kertojien suosikkitarinat eivät valikoidu
satunnaisesti, vaan siihen on perusteensa. Lisäksi perinteen kertoja välittää samalla myös
muuta tärkeäksi katsomaansa tietoa näkemyksistään ja mielipiteistään. (Siikala 1984, 8–12.)
Uskomustarinoiden erityiskertojat voidaan jakaa kahteen ryhmään, pääasiassa niihin uskoviin
ja ne sisäistäneisiin tosikkomaisiin dramatisoijiin sekä toisaalta huvittuneisiin epäilijöihin
(Siikala 1984, 159–161, 173).
Perinnelajianalyyttisen keskustelun myötä 1900-luvun loppupuolella pyrittiin samaan aikaan
kansainvälinen tarinaluettelo, mutta tarinoiden luokittelu osoittautui haasteelliseksi. Esille
nousi kysymys muodoltaan erilaisten mutta sisällöltään samanlaisten tekstien luokittelusta.
Tuolloin keskusteltiin mm. uskomusten, memoraattien, fabulaattien ja arkipäivän kokemuksista
kertovien tekstien rajanvedosta. Tarinoiden määrittelyssä tärkeämpää kuin huomion
kiinnittäminen tekstin muotoseikkoihin ja tarinan alatyyppien luokittelu onkin Linda Déghin
mukaan tekstin sanoma ja sen yhteys kansanuskoon, kuten hän tutkimuksessaan Legend and
Belief on osoittanut. (Dégh 2001, 25–27, 97.)
Kertomusten arvottaminen rajaa ja säätelee kertojan valikoimaa. Annikki Kaivola-Bregenhøj
tarkasteli tutkimuksessaan Kertomus ja kerronta, miten kertoja arvottaa eri lajeja ja mikä on
lajien välinen työnjako. Kun kertojalle kertomuksen viesti on tärkeämpi kuin muoto, ovat
tutkijan ja kertojan lajiluokitukset täysin erilaisia. Lajien välinen raja löytyy toistuvien
haastattelujen avulla, jolloin voidaan nähdä millä alueella kertoja ei halua liikkua. Kertojan
repertoaarin hahmottaminen edellyttää hänen spontaanin keskeisrepertoaarinsa ja passiivisen
perinteen erottamista. (Kaivola-Bregenhøj 1988, 67–68, 95).
Tutkimuksessaan Mellastavat pirut (1997) Pasi Klemettinen tarkasteli kulttuurisia malleja ja
uskomustarinoita kertomuksina kansanomaisesta ongelmanratkaisusta. Hänen aineistonsa on
pääasiassa mellastavan pirun toimia ja sen karkottamista käsittelevää. (Klemettinen 1997, 32–
33, 42–43, 178–187.)3 Klemettinen tarkastelee kertomusperinteessä esilletulevia vaihtoehtoisia
ongelmanratkaisumalleja ja yliluonnollisen tapahtumaketjun vaihtoehtoisia selitys- ja
tulkintamalleja (Klemettinen 1997, 178–180). Samaa aihepiiriä, paholaista, pirua, vaikkakin eri
näkökulmasta, tarkasteli myös Ulrika Wolf-Knuts tutkimuksessaan Människan och djävulen
(1991), jossa hän vertasi paholaiseen liittyviä folkloren käsityksiä ja kirkon oppeja. Hän
käyttää tulkinnoissaan apuna sekä tekstuaalisia, tilanteeseen kiinnittyviä että kulttuurisia
konteksteja (Wolf-Knuts 1991, 274–275.) Lähialueilla pirua koskevaa tutkimusta on viime
aikoina tehnyt mm. virolainen Ülo Valk tutkiessaan pirun manifestaatioita virolaisessa
kansanuskossa, The Black Gentleman. Manifestations of the Devil in Estonian Folk Religion
(2001). Piru esiintyy virolaisperinteessä yleisimmin ihmishahmossa, kuten muuallakin
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Euroopassa, esimerkiksi Saksan Reininalueen ja Liettuan piruperinteestä tehtyjen tutkimusten
mukaan. (Valk 2001, 189.)
Linda Dégh on tutkimuksessaan Legend and belief tutkinut joukkoa indianalaiskertomuksia,
joissa kerrotaan kummituksista tai kotonakulkevista vainajista. Dégh nimittää niitä
kummitustarinoiksi, ghost stories. Esimerkkeinä esitetyissä tarinoissa keskitytään kuvaamaan
kohdattua yliluonnollista ilmiötä. Joissakin tarinoissa kerrotaan yliluonnollisten olentojen
olevan surmansa jälkeen ilmestyviä vainajia, mutta surmatekoa ei pohdita, eikä se anna
tarinassa aihetta toimenpiteisiin (esim. Dégh 2001, 240, 254). Dégh ei tutkimuksessa esittele
täsmällisesti kertomusten kokoamistapaansa, mutta ilmeisesti hän on pyytänyt nimenomaan
kuvauksia yliluonnollisista tapahtumista, koska erään kertomuksen lähettäjä tarinan alussa
kertoo vastaavansa sanomalehdessä olleeseen tutkijan pyyntöön kertoa epätavallisista
tapahtumista. (Dégh 2001, 374.) Dégh ei ilmeisesti ole pyytänyt kiinnittämään huomiota
kerrottujen tapahtumien syihin tai seurauksiin. Ainakaan tutkimuksessa esitettäviin sitaatteihin
ei syitä tai seurauksia ole sisällytetty. Dégh itsekin toteaa kertomusten olevan
fragmentaarisempia kuin vastaavat eurooppalaiset tarinat (Dégh 2001, 398). Monissa
suomalaisissakin perinteenkeruuohjeissa on yliluonnollinen olento tai ilmiö ollut tarkastelun
keskiössä, mutta osassa ohjeita on pyydetty kertomaan myös rangaistuksista ja kielloista, kuten
luvussa Tutkimusaineisto ja sen rajoitukset olen tuonut esille. Tällöin tarinan konteksti ja
käyttötarkoitus antavat laajempaa pohjaa tulkinnalle.
Linda Dégh toteaa, että eri kulttuureissa suhtaudutaan kuolemaan eri tavalla. Kuolema saattaa
olla kielletty puheenaihe, kuten hänen mukaansa eurooppalaisen keskiluokan perinteessä, tai
kuolemaa saatetaan juhlia symbolisissa Saturnalia-juhlissa, kuten Meksikossa. Dégh pohtii,
miksi suurin osa tarinoista kertoo kauheista ja väkivaltaisista kuolemantapauksista, eikä
niinkään luonnollisista syistä kuolleista. Miksi kuolemaan liittyvät tarinat kiehtovat kuulijoita
ja miksi niitä halutaan kuulla, vaikka kertomuksissa puhutaan tuntemattomista ihmisistä ja
vaikka tapahtumat voivat olla raakoja ja verisiä. (Dégh 2001, 397–398.)
Etsiessään tarinoiden ydinsanomaa Dégh ei löydä sitä moraalisesta opetuksesta, jonka mukaan
kuulijan olisi syytä varoa joutumasta vaarallisiin tilanteisiin, joissa kertomusten vainajat ovat
menettäneet henkensä. Dégh tulkitsee, että kaiken taustalla on kuolemanpelko, jonka kanssa
ihmiset joutuvat elämään. Se on tiedon ulottumattomissa oleva asia, joka saa ihmiset
ajattelemaan, filosofoimaan ja luomaan uskontoja sekä vahvistamaan taiteiden ja runouden
avulla illuusiota kuolemattomuudesta. Ihmiset heijastavat kuolemattomuuspyrkimystään
erilaisissa uskonnollisissa konteksteissa, luomalla erilaisia jumaluuksia, hierarkioita ja
rakenteita, jotka vahvistavat heidän ajatteluaan ikuisesta elämästä. Kummitustarinat ovat
Déghin mukaan todisteita siitä, että kuolema ei merkitse ihmisille loppua, vaan siirtymistä
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uuteen ajanjaksoon ja vainaja voi palata maan päälle. Tämän mukaan myös elävät voivat palata
kuolemansa jälkeen, Dégh tulkitsee. (Dégh 2001, 398–399.) Toisin kuin Dégh, tulkitsen
tutkimuksessani tarinoiden keskeisen sisällön varoituksiksi ja käyttäytymisohjeiksi yhteisön
jäsenille, en todisteiksi kuoleman jälkeisestä elämästä.
Kansatieteellisellä tutkimuksella on myös tarinantutkimukselle paljon annettavaa. Kustaa
Vilkuna on korostanut niin aineellisen kuin henkisenkin kulttuurin tarkastelua funktion ja
tilanteen näkökulmasta. Hän otti huomioon ilmiöiden alkuperän ja leviämisen lisäksi luonnon
olosuhteet, kauppatiet, uskonnolliset tai valtiolliset yhteydet. Vilkuna on tutkinut laajalti
kansanomaisia työhön ja vuotuisjuhliin liittyvää perinnettä sekä pyrkinyt selvittämään eri
kerrostumia ja selittämään uskomuksellisen, maagisen tai muun taustan. (Hautala 1954, 392.)
Vilkuna on myös kiintoisalla tavalla kuvannut kansanomaista tapaoikeutta tarkastelemalla
vallinneita jokamiehen oikeuksia (Vilkuna 1979). Uskomuksia ja niihin liittyvää
tapakäyttäytymistä on tutkinut myös kansatieteilijä Asko Vilkuna. Hänen tutkimuksistaan
kootussa teoksessa Tavan takaa (1989) tulee esille erilaisiin ihmisen elämässä merkityksellisiin
tekijöihin liittyviä tapoja, tarinoita ja niiden taustoja. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmisen osa ja
onni, hänen osallisuutensa yhteisön elämään ja suhtautumisensa tuonpuoleisiin voimiin.
(Vilkuna 1989, 102–115.) Onnen tavoittelu ja onnen määrän vakioisuus tulevat esille myös
Catharina Raudveren tutkimuksessa Föreställningar om maran i nordisk folktro (1993), joka
tuo esille maran pohjoismaisessa kansanuskossa voimakkaana ahdistuksen ja uhkan kuvana.
Raudvere puhuu ”onnen ekonomiasta”, jossa toisen onni on jonkun toisen epäonni (Raudvere
1993, 20, 180, 299).4 Onni ja onnen tavoittelu mitä erilaisimmilla väärillä tavoilla, yhteisön
vakiintuneiden normien noudattamatta jättäminen ja epäkunnioittava suhtautuminen
yliluonnollisiin tapahtumiin ovat esillä omankin tutkimukseni tarinoissa.
Tarinat ovat olleet milloin olentojen käyttäytymisen, niiden toimintaympäristöjen tai kerronnan
ominaispiirteiden tutkimusaineistona, milloin kulttuuristen käsitysten tai ihmistenvälisten
sosiaalisten suhteiden ilmentäjinä, joko osana tarkasteltavaa perinneainesta tai pääaineistona.
Viime vuosikymmeninä kiinnostuksen kohteeksi on mukaan tullut myös sosiaalisiin
sukupuoliin kohdistuva tutkimus (gender studies), jonka kiinnostus on kohdistunut varsinkin
siihen, miten naiset ja miehet esitetään folkloressa, mitkä ovat sukupuolispesifit folkloren
käyttötavat ja perinteenlajit, millaisia ovat naiset folkloren esittäjinä sekä naisten asema
folkloristiikassa ja sen tieteenhistoriassa. (Suojanen 1999, 58–59; ks. myös Apo & Nenola &
Stark-Arola 1998, 20–24 sekä naistutkimuksesta mm. Koivunen & Liljeström 1996; Tong
1989). Nykyisin genus-tutkimusta harjoitetaan laajemmalla alueella kuin alkuaikoina. Nyt
näkökulma on mukana lähes kaikessa folkloristisessa tutkimuksessa (Apo & Nenola & StarkArola 1998, 22–24), niin myös omassa tutkimuksessani. Genus-tutkimuksen näkökulmaa ovat
käyttäneet esimerkiksi Mervi Nousiainen (1990) lapsenmurhatarinoita ja Marjatta Jauhiainen
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(1990) yleensä naisen syntejä käsitteleviä tarinoita tarkastellessaan. Nousiainen toteaa naisten
olevan syyllisiä lapsenmurhiin ja miesten syyttömiä. Naiset ovat yleensä murhan tekijöitä ja
siveellis-moraalinen tuomio kohdistui yleensä heihin eikä yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.
(Nousiainen 1990, 165–166) Myös Inger Lövkrona korostaa lapsenmurhia 1700-luvun
Ruotsissa käsittelevässä tutkimuksessaan nuorten naisten kontrolloitua ja alistettua asemaa
patriarkaalisessa yhteiskunnassa (Lövkrona 2004, 216).
”Viattomuus on naisen ensimmäinen kaunistus”, tiivistää Marjatta Jauhiainen
uskomustarinoiden moralisoivan suhtautumisen naisiin. Naisille tyypillisiä tarinoissa esiintyviä
syntejä ovat lapsenmurha tai ehkäisyn käyttäminen, joka vanhan kansan käsityksen mukaan oli
sama kuin lapsenmurha. Lapsenmurhaaja on useimmiten köyhä piikatyttö, joskus varakkaan
talon tytär tai papin rouva. Muita tarinoiden syntisiä naisia ovat noidat, kateelliset karjaonnen
varastajat tai paraa pitävät emännät, maailmalliset, huvittelun- ja koreilunhaluiset sekä
uskottomat ja huikentelevaiset naiset. Sapatin pyhittämistä vastaan toimivat sekä tarinoiden
miehet että naiset. Naiset kehräävät, kirnuavat, leipovat, ruokkivat eläimiä tms. Samalla kun
uskomustarinoiden mies pelaa korttia, juo ja kiroilee, rienaa vainajia ja luonnonvoimia,
ylvästelee, on saituri, itsensä tappaja ja sekaantuu eläimeen, rikkoo pyhärauhaa ja liittoutuu
paholaiseen friimuurarina, on naisen kuva Jauhiaisen mukaan ristiriitaisempi. Nainen toimii
enemmän kotipiirissä, karjan ja taloustöiden parissa ja on sidoksissa lasten hyvinvointiin.
Varoitustarinoissa nainen on kristillis-siveellisten moraalikäsitysten läpäisemä roolihahmo,
toisaalta toimiva subjekti, toisaalta passiivinen objekti, olosuhteiden uhri. Tarinoissa näyttäytyy
myös toisenlainen nainen: hän on noita, ”rohkea seikkailija ja ahne saalistaja, poikkeusyksilö
omasta vapaasta tahdostaan, itsenäinen ja kadehdittavakin kanssasisartensa joukossa.”
(Jauhiainen 1990, 127–133; 135–136; muissa perinnelajeissa esiintyneistä genus-kuvista ks.
esim. Apo 1990, 24–35; Malmberg 1990, 100; Pentikäinen 1968b, 67–92; Virtanen 1990, 139–
156; Apo & Nenola & Stark-Arola 1998.)
Kansanuskon nais- ja mieskuvaa sekä yhteiskunnan normeja on Catharina Raudvere tutkinut
marasta kertovien tekstien pohjalta. Niissä mara on yleensä nainen ja aina pahalla asialla, eikä
siihen liity hyviä tapahtumia. (Raudvere 1993, 298.) Erottamattomasti maran naishahmoiseen
ilmestymiseen liittyy korostuneita ahdistuksen kokemuksia tai kateuskuvitelmia. Mara
esitetään konkreettisena normien, terveyden ja hyvinvoinnin uhkana, mutta uhka suurelta osin
aina voitetaan. Ihminen käy vastahyökkäykseen ja ponnistelut palkitaan: vaiva häviää ja joskus
maraa rangaistaan. Marakuvauksissa ei esiinny koskaan vaihtoehtoa vallitseville normeille tai
houkuttelevaa vastakohtaa. (Raudvere 1993, 181)
Nais- ja genustutkimuksen rinnalle on noussut myös miestutkimusta. Suomessa uudenlaista
mieskirjallisuutta alkoi syntyä 1980-luvun alussa ja uusi miestutkimus alkoi tutkia

17
maskuliinisuutta (Sipilä 1992, 22–24; Hänninen 1992, 26–28; Löfström 1999a, 264–266).
Jotkut perinnelajit ovat pääasiallisesti miesten ja toiset pääasiallisesti naisten esittämiä tai
tietyn perinnelajin sisällä naisten ja miesten repertoaarit voivat poiketa toisistaan. Aili Nenolan
mukaan ei kuitenkaan ole pohdittu, mitä se kertoo naisten ja miesten rooleista yhteisössä tai
perinteen ilmaisemista sukupuolikäsityksistä. Kysymykseen ei ainakaan ole yhteisön sisäiseen
todellisuuteen pohjaavia vastauksia, vaan on käytetty universaaleja malleja naisista ja miehistä.
Kuitenkin sukupuolen merkitys sosiaalisen sukupuolen ja työnjaon perustana on ollut
merkittävä. Sinänsä Nenola ei pidä asiaa kummallisena, koska historian kuluessa
miesfilosofijoukot ovat kertoneet siitä, mitä ihminen, siis mies, ajattelee. (Nenola 1986, 91–
92.) Sukupuolten väliset erot niin rikkomuksentekijöinä, seurausten kokijoina,
ongelmanratkaisijoina kuin kertojina ja kerääjinäkin ovat mukana yhtenä lähestymissuuntana
tarkastellessani kansanomaisen moraalin representaatioita.
Narratiivisen näkökulman käyttö on vaikuttanut viime vuosikymmeninä eri tieteenaloilla
perinteentutkimuksesta (esim. Ukkonen 2003; Vakimo 2001; Latvala 2005) aina sairauksien
tutkimiseen tai taiteen- tai tulevaisuudentutkimukseen. Narratiivinen tutkimusote lähestyy
elämäntarinoita, omaelämäkertoja, elämänkertomuksia tai muita henkilökohtaisia kertomuksia
tarinoina tarkastellessaan kerronnan merkityksiä. Erilaiset ilmiöt, kuten lapsuus, vanhemmuus,
identiteetti jne., nähdään muuttuvina kulttuurisina tai sosiaalisina prosesseina. Kertominen on
narratiivisen ajattelun ja tutkimuksen mukaan ihmiselle tyypillinen tapa tuottaa merkityksiä ja
tehdä maailma ymmärrettäväksi. Sen vuoksi elämän ja kertomisen välillä nähdään kiinteä
suhde tai yhteys. (Ukkonen 2003) Kertomukset ovat tuottaneet tulkintoja niin yksilöllisten
elämänkulkujen vaiheisiin kuin yhteisöistä tai ryhmistä ylläpidettyihin käsityksiin ja niiden
jäsenten omiin kokemuksiin (Kujala 2007). Oman tutkimukseni aineisto ei luonteeltaan ole
otollinen tälle lähestymistavalle.
Tarinoiden todenmukaisuus ja sen relevanttius. Keskustelua uskomustarinoiden
kelvollisuudesta kansanuskon tutkimuksen materiaaliksi sekä kertojien ja kuulijoiden
uskomisesta niihin käytiin perinnelajianalyyttisen keskustelun myötä erityisesti 1960-luvulta
1980-luvulle asti. Aluksi pohdittiin tarinoiden ja memoraattien välisiä rajoja, memoraattien
autenttisuutta ja todenperäisyyttä sekä ensisijaista merkitystä kansanuskon kuvastajana. (Esim.
Honko 1962, 134; Honko 1965, 170, Pentikäinen 1968a, 162; Simonsuuri 1975, 5.)
Ajatuksia tarinoihin uskomisesta ja niiden kautta saatavan tiedon uskottavuudesta ovat
esittäneet mm. Linda Dégh, Brynjulf Alver, Otto Blehr ja Karoly Gáal. Linda Déghin mukaan
kertojan vastaus suoraan kysymykseen, onko hänen kertomuksensa totta vai ei, ei anna oikeaa
kuvaa uskomustarinan kertomisen vaikutteista, koska todenmukaisuus on vain yksi monista
uskomustarinan kertomiseen vaikuttavista tekijöistä. Sen kertomiseen vaikuttavat monet sekä
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henkilökohtaiset että kulttuuriin sidoksissa olevat syyt. Kertoja voi lisäksi tiedostamattaan
uskoa kertomukseensa. (Dégh 1971, 67.) Samantapaisia mielipiteitä on esittänyt myös Brynjulf
Alver (Alver 1967, 65). Otto Blehr on puolestaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka tärkeää
kertojalle on, että hän pystyy todistamaan päähenkilön tai sen henkilön luotettavuuden, jolta on
tapahtumista kuullut. Kertojan omat kokemukset lisäävät luotettavuutta. Blehrin mukaan
memoraattien stereotyyppiset loppujaksot ovat todisteina tästä. (Blehr 1967, 260.) Karoly Gáal
on tarkastellut tarinan muuttumista ja todennut, että tarinaan kohdistettu epäily voi saada
aikaan uskomustarinan muuttumisen toiseen perinnelajiin kuuluvaksi, esim. kaskuksi (Gáal
1965, 26). Tutkimuksessaan Memoraattien ja uskomustarinoiden yliluonnollisuuden ja
todenperäisyyden kriteerit Leena Koivu vertasi eri alueille tyypillisiä kriteerejä ja havaitsi
Pohjanmaalle tyypillisiksi seuraavat kriteerit: etäisyys, vaistoaminen, konkreettisuus ja
verifikaatio5; Keski- ja Itä-Suomelle tyypillisiä olivat sanktio, epätavallisuus ja
luonnonvastaisuus. (Koivu 1978, 38, 112–115.) Lutz Röhrich on osoittanut satujen voivan
heijastaa kerronta-alueensa historiallista ja poliittista todellisuutta tai sosiaalista ympäristöä
(Röhrich 1991, 178–198). Myös kertomusten etiikka noudattaa Röhrichin mukaan suurelta osin
kyseisen alueen arvoja. Esimerkiksi seksuaaliset suhteet voivat eurooppalaisissa ja kiinalaisissa
saduissa poiketa huomattavasti toisistaan. (Röhrich 1991, 180.)
Lauri Honko on tarkastellut perinteen sopeutumista ja siinä ulkoista eli miljöömorfologisesta
sopeuttamista ja vielä tarkemmin tutunomaistamisesta tai paikallistamisesta.
Tutunomaistamisen tarpeellisuus vaihtelee hänen mukaansa perinnelajeittain siten, että ”monet
tarinalajit ammentavat uskottavuutensa konkreettisesta, näkyvästä ympäristöstä, ja niiden
miljöökuvauksen tulee olla sekä tarkka että oikea, kun taas esim. satujen ja myyttien näyttämöt
voivat paljonkin poiketa perinneyhteisön fyysisestä ympäristöstä”. Paikallistamisessa on kyse
kertomuksen liittämisestä nimeltä tunnettuun paikkaan. (Honko 1979, 59–60.) Suhtautuminen
tarinan uskottavuuteen voi olla vaihtuvaa ja normaalikuulija voi heilahdella uskosta epäuskoon,
myönteisestä epäilevään, jopa hyökkäävään suhtautumiseen, yhden ainoan tarinan
kerrontaprosessin aikana (Honko 1980a, 24). Keskusteluun tuli mukaan 1980-luvun alussa
myös Leea Virtasen näkökulma siitä, ettei memoraateiksi nimitettyjä kertomuksia olekaan
pidettävä sen erityisemmin strukturoituneena tai perinteen sääntöjen mukaisena kerrontana
kuin mitä hyvänsä henkilökohtaista muistelua (Virtanen 1980a, 69). Keskustelu vaimeni
joksikin aikaa, mutta virisi myöhemmin uudelleen, ei kuitenkaan enää vain
perinnelajianalyyttisestä, vaan uudesta näkökulmasta. Anna-Leena Siikala ryhtyi tutkimaan
tarinoita ja niiden tulkintoja, missä yhteydessä uskomis- ja todenperäisyyskysymykset nousivat
esille. Siikalan mukaan ”(u)skomustarinoita kerrotaan niiden kiinnostavaksi koetun aiheiston
vuoksi, olipa kertojan ja kuulijan suhtautuminen kerrotun todenperäisyyteen myönteinen tai
kielteinen.” (Siikala 1984, 32.)
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Kertomus, jonka kuvaamat tapahtumat eivät tapahtumien tasolla ole luotettavia, saattaa sisältää
toisella tavalla dokumentaarista ainesta (Pöysä 1997, 301). On myös todettu, että ”henkilö- ja
paikannimet vaihtelevat saman tarinan eri toisinnoissa, sillä tosiasioihin vetoamalla pyritään
useinkin todistamaan vain sanoman todenperäisyys, esim. että paha saa palkkansa, syntiä
seuraa rangaistus. Tarinan henkilöllä on silloin vain välinearvo todistusaineiston osana.”
(Jauhiainen 1990, 128.) Jauhiaisen mukaan tarinaa voidaan kertoa sen uskottavuuden
lisäämiseksi memoraattina, jolloin minä-muoto on uskottavuuden kriteeri, eikä tyylikeino kuten
saduissa (Jauhiainen 1999, 22). Sosiaalisen todellisuuden kuvaajina kertomukset ovat
sidoksissa todellisuuteen, josta ne hankkivat elementtejä esimerkiksi paikkoina, henkilöinä tai
perhesuhteina ja ne ottavat kantaa ristiriitoja aiheuttaviin sosiaalisiin ongelmiin ja
moraalinormeihin (Peltonen 1996, 51, 53–54, 223–231; Pöysä 1997, 29; ks. Apo 1986, 209–
241; Sarmela 1970a, 51). Kertojalta edellytettävä reaalitodellisuuteen sitoutumisen aste
kuitenkin vaihtelee perinnelajeittain, esimerkiksi kaskuissa se on vapaampaa kuin
memoraateissa (Pöysä 1997, 29–30).
Käsitys tarinaan uskomisesta tai tarinan todenperäisyydestä ja sen vuoksi käyttökelpoisuudesta
kansanuskon tutkimusmateriaalina on siis vuosikymmenten mittaan muuttunut. Tämän
tutkimuksen näkökulmasta on keskeistä, että uskomustarinat tuovat esille käyttäytymissääntöjä,
joihin on koodautunut kansanomaisia käsityksiä oikeasta ja väärästä. Sen kannalta kysymys,
ovatko kertomuksen tapahtumat tai vakuutena käytetyt nimet, paikat tai muut yksityiskohdat
”tosia”, ei ole relevantti ongelma.
Tutkimuksessani en myöskään pidä ratkaisevana kysymyksenä memoraattien ja tarinoiden
erillisyyttä, vaikka olinkin aineiston luokittelussa varautunut käsittelemään niitä myös erillään.
Tarinoiden ja memoraattien tarkastelu erillisinä ryhminä ei kuitenkaan tämän tutkimuksen
näkökulmista tuonut mitään olennaisia tai kiinnostavia eroja esille, joten käsittelen niitä yhtenä
aineistona.6 Linda Dégh mukaan tarinan sisältö ja sen yhteys kansanuskoon on olennaista, eivät
tekstin muotoon liittyvät tekijät (Dégh 2001, 97).

1.2 Tutkimuskysymykset
Käsittelen tutkimuksessa uskomustarinoiden sisältämiä ja välittämiä moraalikäsityksiä,
erityisesti näkemyksiä oikeasta ja väärästä, savolaisessa ja pohjalaisessa tarina-aineistossa.
Moraalikäsitykset manifestoituvat tarinoiden esilletuomissa rikoksissa, rikkomuksissa ja
muissa väärissä teoissa sekä niistä seuranneissa yliluonnollisissa seurauksissa eli
rangaistuksissa ja toimenpiteissä yliluonnollisen seurauksen poistamiseksi. Tarkastelen
tarinoissa esille tulevia rooleja ja roolien täyttäjiä eri muuttujien, kuten sosiaalisen aseman tai
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sukupuolen suhteen. Oletan, että ne osaltaan tuovat esille tarinoiden välittämiä käsityksiä ja
asenteita.
Tutkimuksessa etsin vastauksia siihen, millä tavalla uskomustarinoita kertovat yhteisöt ovat
tarinoiden avulla pyrkineet säätelemään jäsentensä käyttäytymistä. Mitä moraalikäsityksiä
savolaisissa ja pohjalaisissa varoitustarinoissa on ylläpidetty ja siirretty, mitä tekoja on tulkittu
vääriksi? Miten tekoja voidaan luokitella? Minkä suhteen teot on tulkittu vääriksi eli mitä
vastaan on rikottu? Mitä kerrotaan rikkomusten tekijöistä, esim. missä sosiaalisessa asemassa
olevat henkilöt ovat olleet rikkomuksentekijöinä? Mitä yliluonnollista rikkomuksesta kerrotaan
seuranneen ja kuka seurauksen on kokenut eli keneen rangaistus yhteisössä on kohdistunut?
Mitä yhteyksiä rikkomuksen vakavuudella ja sen seurauksilla on? Ketkä ovat olleet
rankaisijoina? Onko yliluonnollisen olennon tai ilmiön esiintymiseen reagoitu jollakin tavalla
sen poistamiseksi ja jos on, niin mitä toimenpiteitä on tehty ja kuka on toiminut? Ilmeneekö
edellisissä alueellisia eroja ja jos, niin minkälaisia? Mitä kerrotaan tarinan tapahtumien
ajankohdista tai paikoista? Mitä tiedetään kertojista ja kerääjistä? Mikä on heidän sosiaalinen
asemansa tai sukupuolensa? Onko kerääjän tai kertojan sosiaalisella asemalla tai sukupuolella
yhteyttä kerrottuihin rikkomuksiin tai niitä tarinassa seuranneisiin toimenpiteisiin? Onko
kulttuurisella kontekstilla yhteyttä tarinoissa esille tulevien moraalikäsitysten kanssa?
Näkökulmana on kansanomaisen moraalin rakentuminen kansanuskon perustalle, johon on
sekoittunut niin kirkollisia ohjeita kuin lain säätäjienkin näkemyksiä tai yhteisön omaksumia
tapoja. Kyse on kansanomaisen epävirallisen ja virallisen tradition vuorovaikutuksesta. Käytän
apuna jossain määrin oikeushistorian kehityskulkuja ja mahdollisia yhteyksiä tarinoiden
moraalikäsityksiin. Tarkastelussa on mukana myös alueellisten taustakulttuurien piirteitä
mahdollisine selittävine tekijöineen kansanomaisen moraalin ilmenemismuodoille. Käytän
näitä aineksia tarinoiden tarkastelun ja moraalitulkintojen apuna.

1.3 Tutkimusaineisto ja sen rajoitukset
Tutkimusaineistonani on 3120 rikoksista, rikkomuksista tai muista vääristä teoista kertovaa
uskomustarinaa Savosta ja Pohjanmaalta. Valitsin Savon toiseksi aineistoalueeksi, koska olen
syntynyt ja elänyt lähes koko elämäni Etelä-Savossa. Toiseksi alueeksi valitsin Pohjanmaan,
koska maantieteelliset, elinkeinolliset ja historialliset olosuhteet ovat olleet siellä toiset kuin
Savossa.
Olen koonnut aineiston Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston
uskomustarinakortistosta ja tarinalitteraatioista sekä äänitearkiston litteroidusta aineistosta.
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Vanhimmat toisinnot on tallennettu vuonna 1881 ja nuorimmat vuonna 1981.
Vuosikymmenittäin tarkasteltuna selvästi suurin tarinamäärä on 1930-luvulta, yli puolet koko
tutkimusaineistosta. (Liitetaulukko 1.) Tuon vuosikymmenen poikkeavuus selittyy vuonna
1935 julkistetulla Kalevalan Riemuvuoden Kilpakeräyksellä, joka tuotti runsaasti juuri tarinoita
(Arkiston avain 1984, 76).
Aineiston maantieteellisinä alueina ovat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkiston luokittelussa käytetyn perinnealueittaisen jaon mukaisesti Etelä-Savo (f)
ja Etelä-Pohjanmaa (k) sekä kotonakulkijoiden ja taburikkomusten osalta myös Pohjois-Savo
(g) ja Pohjois-Pohjanmaa (l). Olen rajannut aineistoa Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan
osalta, jotta kokonaismäärä säilyisi kohtuullisena ja hallittavana. Pohjoisilta alueilta olen
valinnut juuri kotonakulkija- ja taburikkomustarinat sen vuoksi, että niissä kerrottujen
rikkomusten skaala on monipuolinen. Rajaaminen vaikuttaa kuitenkin aineiston edustavuuteen
ja tutkimuksen tuloksiin, koska eräissä rikkomustyypeissä ja niiden alatyypeissä kyseisten
alueiden tarinatoisintojen määrä on pieni tai olematon.
Perinnealueittainen jako on alun perin perustunut vanhaan läänijakoon, jonka pohjalta Kaarle
Krohn on vuonna 1887 julkaissut luettelon eri maakuntia tarkoittavista kirjainsymboleista. Jako
kirjainmerkkeineen on säilynyt arkiston luokittelupohjana, mutta se on syytä ymmärtää vain
tekniseksi ja käytännölliseksi apuvälineeksi (Virtanen 1991, 64). Jaottelu ei siis täsmällisesti
vastaa nykymääritelmän mukaisia samannimisiä maakuntia, mutta kuitenkin myötäilee niitä.
Aineiston ja alueiden kattavuus näkyy liitteessä 1: Tutkimusaineiston määrä kunnittain.
Mukaan olen valinnut sellaisia tarinatyyppejä, jotka sisältävät monipuolisesti kertomuksia
erilaisista rikkomuksista. Tarinakortiston sekä 1940- ja 1950-luvuilta olevien äänitteiden
litteraatioista tarinoita on seuraavista uskomustarinoiden tyyppi- ja motiiviluettelon (Jauhiainen
1999) luokista:
Kuolema, vainajat, kalma; Kotonakulkijat (C 301–600), Murhapaikka, kuolinpaikka,
mestauspaikka, hautapaikka (C 601–700), Surmattu aikuinen (C 701–800), Syyttömästi
mestattu (C 801–900), Surmattu lapsi, lapsivainaja (C 901–1000) (C). Tietäjät, noidat;
Pahansuopa ja kateellinen vahingoittaja, kostaja (D 801–1000), Trulli – karjaonnen varas (D
1701–1900) (D). Piru, paholainen; Piru moralistina (E 201–500), Liitto pirun kanssa (E 501–
600), Pirun viemä (E 701–800), Kuollut pirun vallassa (E 801–900), Vaihdokas (E 901–1000),
Piru houkuttaa pahuuteen, kiusaa ja tappaa tai auttaa (E 1001–1100) (E).
Taburikkomukset; Pyhärauhan rikkominen (F 1–100), Jumalan ja kirkon häpäiseminen (F 101–
200), Muita syntinä pidettyjä tekoja (F 201–300), Luonnonvoimien pilkkaaminen (F 301–400),
Eläinrääkkäys (F 401–500) (F).
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Kulttuuripaikkojen haltiat; Kodinhaltia estää varastamasta – suojelee talon omaisuutta (G 156),
Kodinhaltia mellastaa – ”kova haltia”, ei suvaitse siveetöntä elämää, pyhätyötä – haltia on
levoton, ei anna ihmisten nukkua) (G 161) (G).
Varallisuuden kartuttajat; Tonttu, haltia ja piru varallisuudenkartuttajina (H 1–100), Para (H
101–300), Piritys, rahapiru (H 301–400).
Lisäksi mukana on uudemmasta 1960–1980-lukujen ääniteaineistosta laajojen Kauhajoki- ja
Pieksämäki-projektien äänitteet.
Valituista uskomustarinatyypeistä ja aineistoista valituilta alueilta olen poiminut tutkimuksen
aineistoon kaikki tarinat, joissa kerrotaan jostakin rikoksesta, rikkomuksesta tai muusta
väärästä teosta. Tarinatoisinnot jakautuvat eri aineistoihin siten, että uskomustarinakortistosta
on 2753 toisintoa, 1940–1950-luvuilla nauhoitettujen tarinoiden litteraatioista 91 toisintoa, vv.
1968–1970 toteutetun Kauhajoki-projektin ääniteaineistosta 178 toisintoa ja vv. 1978–1981
toteutetun Pieksämäki-projektin ääniteaineistosta 98 toisintoa. Yhteensä tutkimusaineisto
koostuu 3120 tarinatoisinnosta. Etelä-Savosta kerättyjä toisintoja on 1182 kpl eli 38 %,
Pohjois-Savosta 294 kpl eli 10 %, Etelä-Pohjanmaalta 1288 kpl eli 41 % ja PohjoisPohjanmaalta 356 kpl eli 11 %.
Verrattuna kansanrunousarkiston uskomustarinakortiston vuosien 1850–1960 aikana koottujen
noin 100 000 kopiokortin arvioituun motiivijakaumaan on tutkimusaineistossa vainajien osuus
suurempi kuin koko arkistoidussa tarinastossa, koska vainajat ovat niin rikkomuksentekijöinä
kuin uhreinakin (Liitetaulukko 2.). Piru on yleisesti tunnettu savolainen suosikkihahmo (ks.
esim. Jauhiainen 1999, 17), mikä tulee esille tässäkin aineistossa.
Käytän termiä toisinto ja jatkossa termejä tarina ja kertomus synonyymeinä, koska
ymmärtääkseni tarinatoisinnoissa esiintyvien rikkomusten tarkastelussa ei ole tarinan ja
kertomuksen sekaannuksen vaaraa. Kohdissa, joissa tarkastelen tiettyjä tarinatyyppejä ja niiden
variaatioita, siis tarinoita ja niiden toisintoja alueellisen tai muun jakauman kannalta, tuon
selvästi esille, milloin on tällaisesta tarkastelusta kyse. Kuvaus-termiä käytän merkitsemässä
tarinassa kerrottuja tapahtumia siten, että tarinassa, jossa rikkomuksentekijä on syyllistynyt
juopotteluun ja surmatekoon, on kuvaus sekä juopottelusta että surmasta. Kuvauksia on niin
ollen enemmän kuin tarinoita eli kertomuksia.
Aineistojen keruut. 1930-luku on selvästi tarinankeruun huippuvuosi niin koko
tutkimusaineistossa (1 677 tarinaa) kuin Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja
Pohjois-Pohjanmaankin osalta. Selityksenä tälle on Kalevalan Riemuvuoden Kilpakeräys
(KRK) 1935–1936, minkä satoa aineistossa on 728 tarinaa ja samalta vuosikymmeneltä
Kansantieto-lehden kyselyihin (KT) tulleina vastauksina 294 tarinaa sekä vuonna 1937
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järjestetty Paikallistarinain kilpakeräyksen (PK) tuloksena 17 tarinaa. Näin aineiston
keruuvuosikymmenen mukaisena moodi- ja mediaaniluokkana on ”1930–1939”. (Liitetaulukko
1.)
Suurimman yksittäisen keruun tulos aineistossa on edellä mainittu Kalevalan Riemuvuoden
Kilpakeräys (vv. 1935–1936). Tarinakilpailun (TK, v. 1961) tulos on 455 tarinaa, Kansantietolehden (KT, v:sta 1936) kyselyvastaukset yhteensä 308 tarinaa, Myytillisten tarinoiden
kilpakeräyksen (MT, v. 1958) tulos 41 tarinaa, Paikallistarinain kilpakeräyksen (v. 1937)
aineiston 17 tarinaa ja Vähäisiä keräelmiä -sarjan (vuosina 1900–1930) 7 tarinaa. Kauhajokiprojektin (vuosina 1968–1970) ääniteaineistosta mukana on 178 tarinaa ja Pieksämäkiprojektin (vuosina 1978–1981) nauhoitteista 98 tarinaa. Perinteenkeruita varten on laadittu
oppaita tai ohjeita ja todennäköisesti niitä ovat käyttäneet ohjenuorinaan myös monet
kilpailujen ulkopuolella perinnetietoja keränneet ja lähettäneet (esim. Tarinaopas, Haavio
1936).
Uskomustarinoita koskevissa keruuohjeissa ja -oppaissa on yleensä käytetty olennon ja sen
esiintymisen mukaista luokittelua, mikä on ajan mittaan kehittynyt nykyisin käytössä olevaan
muotoonsa (Jauhiainen 1999). Samaan luetteloon ovat pohjautuneet uskomustarinoiden osalta
myös tutkimukseni uusimman aineiston, 1960–1980-luvuilla tallennettujen nauhoitusten,
kyselyohjeet. (Luettelo Kauhajoen tarina- ja kaskuaiheista 1968 sekä Kenttätyöohjeita 1965–
1981.) Vääristä teoista mainitaan ensimmäisen kerran Kansantieto-lehden ohjeissa vuonna
1936 ”Rangaistus pyhänä tehdystä työstä” (Kansantieto 4 / 1936). Seuraavana vuonna
käsitellään ”Rangaistuksia pahoista töistä” (Kansantieto 5 / 1937) ja parin vuosikymmenen
päästä ”Entisvuosien elämänmenoon liittyneitä kieltoja. Mitä ei saanut tehdä? Miksi ei saanut
tehdä?” Uutta ja myöhemminkin harvinaista ohjeissa oli, että niissä pyydettiin tallettamaan
myös kieltojen lisäksi myös rangaistuksia ja muita rikkojien kokemia seurauksia. (Kansantieto
13 / 1962.)
Tarinat ovat olleet keskeisiä kohteita Kalevalan riemuvuoden kilpakeräys -oppaassa (Haavio
1935) ja Tarinaoppaan (Haavio 1936) sekä Tarinahaavin (Simonsuuri 1960) ohjeissa. Hyvin
samantyyppisiä teemaluetteloita on esitetty myös Kertomusperinteen oppaassa vuonna 1971
(Vento 1971). Kansanuskoon ja uskomustarinoihin liittyvää perinneainesta on ohjattu
kokoamaan lisäksi muissakin keräyksissä, kuten jo vuonna 1885 ensimmäisen kerran
painetussa taikojen keräämiseen opastavassa Taikanuotassa mainitaan mm. karjaonnen ja
paraan, tietäjien toimintaan ja tautien lähettämiseen sekä vainajan ruumiiseen ja hautaamiseen
liittyvistä toimenpiteistä (Mustonen 1936). Paikallistarinakeräyksen oppaassa Kotiseudun
aarreaitassa kuvataan paikannimien syntyä, uskontoa ja palvontaa sekä oikeudenkäyntejä ja
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rikollisia väärine valoineen tai kummitteluja murhapaikoilla. (Haavio 1937). Tutkimukseni
aineistossa on myös näiden keruiden tuloksina tallennettuja uskomustarinoita.
Tutkimukseni tarinat koostuvat suurelta osalta järjestettyjen keräysten, kilpailujen tai
projektien tuottamista tarinoista, joita tutkimusaineistossa on 1831 eli runsas puolet
kokonaismäärästä.
Muita tarinoita on 1289 muistiinpanoa. Verrattaessa järjestettyjen keräysten satoa muihin
tallennettuihin tarinoihin ei rikkomustyyppien välisessä jakaumassa näytä kuitenkaan olevan
olennaista eroa.7
Tarinatapahtumien ajankohdan määrittäminen nostaa esille useita kysymyksiä. Lauri Honko ja
Anna-Leena Siikala ovat tarkastelleet perinteen ikäämistä. Ikäämisen ongelmat ovat erilaisia
sen mukaan, mistä näkökulmasta perinnetuotteita lähestytään, pidetäänkö niitä
tallennusajankohdan kulttuurien tuotteina, esikirjallisena kerrontana vai kulttuuriin juurtuneena
perinteenä. (Siikala 1994, 32.) Honko toteaa, että ikäämisen kannalta on erittäin tärkeää tehdä
ero ”tietyt muotokriteerit täyttävän perinnetuotteen, esim. runon ja perinnetuotteen aiheen ja
motiiviston välillä. Kumpaakin voidaan nimittäin historioida.” (Honko 1978, 182.) Perinne on
hitaasti mutta jatkuvasti muuttuvaa:
Esimerkiksi suomalaisen perinteen muodot ja sisällöt kantavat sen kulttuurin vaiheen
leimaa, jolloin ne tänne juurtuivat tai uudistuivat voimakkaasti. Loitsuissa limittyvät
ikivanhan etnisen uskonnon mielikuvat katolisen kirkon kansanomaistuneeseen
perinteeseen. Balladit ja osin sadutkin kuvastelevat keskiajan maailman piirteitä.
Uskomustarinat taas helpommin uusiutuvana pienimuotoisena proosana heijastelevat
1600-luvulla ja 1700-luvulla yleistynyttä perinnettä. Tulkitsijan on kuitenkin otettava
huomioon perinteen jatkuva transformaatio: vaikka muodot ja ilmaisut saattavat pysyä
samoina, muuntuvat merkitykset jatkuvassa tilannekohtaisten tulkintojen prosessissa.
(Siikala 1994, 28)
Kertojat ovat määritelleet tarinoiden tapahtumien tai niiden yliluonnollisten seurausten
ajankohdat tutkimusaineistossani hyvin vaihtelevasti, jos yleensä ovat määritelleet. Aineistossa
on 410 tarinaa, joiden yhteydessä tapahtuma-aika on jollakin tavalla mainittu ja niistä 162:ssa
määrittely on kerran8, ne ovat tapahtuneet aikoinaan tai aikaisempina vuosina (37 tarinaa),
ennen (30 tarinaa), joskus (4 tarinaa), kauan sitten (3 tarinaa). Tapahtumien on kerrottu
sattuneen jollakin vuosisadalla tai vuosikymmenellä (alussa /puolivälissä /lopussa /vaihteessa)
(30 tarinaa), niin-ja-niin monta vuotta sitten tai vuonna se-ja-se (130 tarinaa). Muita
määritelmiä on 14. Lähes 90 %:ssa tarinoista ei ole ilmoitettu minkäänlaista tapahtumaajankohtaa.
Lauri Honko onkin todennut, että tarinassa helpoimmin vaihtuvat elementit ovat tapahtumaaika ja päähenkilö (Honko 1979, 63). Toisaalta kertomusten ainekset voivat juontaa juurensa
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hyvinkin kaukaa, minkä mm. Antero Heikkinen on todennut artikkelissaan Oikeusdraama
yhteisön kasvonpiirteiden tulkitsijana: ”’Vanhaan aikaan kerrotaan pidetyn kylänkäräjiä, joissa
oli päämiehenä ollut kylätuomari.’ Vuosisadan alussa Kainuussa kiertäneelle perinteen
tutkijalle Samuli Paulaharjulle kerrottu muistelus viittaa 1500-luvun lopulle. Varsinaisten
käräjien pitopaikkana siinä mainitaan näet Liminka, jonka alaisuudessa Oulujärven erämaat
tuolloin hetken olivat. ” (Heikkinen 1997, 115.)
Tarkastelen tarinoita jonkin verran keruu- tai arkistointiajankohtansa mukaisesti ryhmiteltyinä
analyysin eri vaiheissa. Kertojan tulkinnan yritän tavoittaa, sikäli kuin siihen vihjeitä löytyy.
Kerääjät ja kertojat. Aineistoni kerääjinä ovat olleet pääasiassa miehet, heitä on vajaat 2/3
kerääjistä (Liitetaulukko 5.). Alueellisia eroja on nähtävissä siten, että Pohjois-Savon kerääjissä
miesten osuus on selvästi suurin ja Pohjois-Pohjanmaan kerääjissä pienin, sielläkin kuitenkin
yli puolet kerääjistä. Miehet ovat olleet nimenomaan vanhemman aineiston kerääjinä, sillä
1930-luvulla tai sitä ennen arkistoiduista toisinnoista on miesten keräämiä 71 % (1383
toisintoa) ja naisten osuus 28 % (539) (Liitetaulukko 6.). Naisten osuus on kasvanut 1940luvulla ja sen jälkeen. Samaan aikaan on naisten osuus myös folkloren tutkijoista kasvanut ja
he ovatkin usein olleet äänitetyn aineiston haastattelijoina. Aineistoon sisältyvät viime
vuosikymmenten Kansanrunousarkiston laajat hankkeet Kauhajoki-projekti vv. 1968–1970
Etelä-Pohjanmaalla ja Pieksämäki-projekti vv. 1978–1981 Etelä-Savossa selittävät ainakin
osittain naiskerääjien selvästi kasvanutta osuutta uudemmassa aineistossa.
Tarinatyyppien valikoituneisuus (pohjoisilla alueilla vain kotonakulkijat ja taburikkomukset) ei
näytä selittävän kerääjien sukupuolijakaumaa. Kotonakulkijatarinoiden kerääjien sukupuolten
välinen osuus vaihtelee siten, että mieskerääjien osuus on suurimmillaan Pohjois-Savon ja
Etelä-Pohjanmaan aineistoissa (molemmissa 65 %) ja naisten osuus suurimmillaan Etelä-Savon
ja Pohjois-Pohjanmaan kotonakulkijatarinoissa (molemmissa 45 %). Muita tietoja kerääjistä,
kuten sosiaalista asemaa, ei tarinakortistossa ole mainittu. Osasta kerääjiä on saatavissa
lisätietoja kerääjäkortistosta, mutta niiden tietojen tarkastelua en ole sisällyttänyt tutkimukseen,
koska tiedot eivät ole kattavia, ja olen pitänyt kertojatietoja tarinan moraalikäsitysten
välittämisen kannalta oleellisempina kuin kerääjätietoja.
Tutkimusaineiston kertojissa on suhteellisesti jonkin verran enemmän miehiä (38 %) kuin
naisia (34 %), mutta runsaasta neljänneksestä ei ole käytettävissä tietoa sukupuolesta.
(Liitetaulukko 7.). Savon tarinoiden mieskertojavaltaisuutta on selitetty kauan säilyneellä
kaskiviljelyksellä, jonka myöhemmissä vaiheissa miehet asuivat pitkiä aikoja kaskimailla
keskenään poissa kotoa. Kertomukset ja laulut olivat heidän ajankuluaan (Virtanen 1991, 162;
Virtanen 1998, 534.) Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan aineistossa naiskertojia on
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enemmän kuin miehiä, mihin löytyy selitykseksi muitakin ominaispiirteitä selittävä naisille
tyypillinen kotonakulkijoista ja taburikkomuksista kertominen. Mies- ja naiskertojien välinen
ero on pienimmillään eteläpohjalaisessa aineistossa. (Liitetaulukko 7.)
Kertojien ikäjakauman mukaan selvästi suurimman ryhmän muodostavat 60-vuotiaat tai
vanhemmat henkilöt. Suurin heidän osuutensa on Etelä-Pohjanmaan kertojista. (Liitetaulukko
9.) Se, että tyyppikertoja on 60-vuotias tai vanhempi henkilö kuvastanee kertojien arvostusta,
heitä kuunnellaan mielellään ja he kertovat mielellään. Heillä on myös enemmän aikaa
sosiaaliseen kanssakäymiseen kuin nuorilla ja työssä olevilla. Satakuntalaisia ihmesatuja
tutkiessaan Satu Apo on romuttanut stereotyyppisen kuvan vanhasta mummosta, joka
viihdyttää lapsenlapsiaan kertomalla satuja. Hänen aineistossaan tyyppikertoja oli alle 50vuotias mies. (Apo 1986, 67.) Tässä uskomustarina-aineistossa sen sijaan tyyppikertoja on yli
59-vuotias mies.9
Huomattavalta osalta kertojista puuttuvat tiedot ammatista (72 %), koska kertojan ammattia
koskevia tietoja ei keräysohjeissa yleensä ole pyydetty tallentamaan, vaan on keskitytty itse
perinneainekseen. Kertojista lähes kolmen neljäsosan ammattia tai sosiaalista asemaa ei tiedetä
(72 %). Seuraavaksi suurimpana ryhmänä ovat maata omistavat henkilöt (17 %), muiden
tiedossa olevien sosiaaliluokkien edustajien osuudet ovat vähäisiä. (Liitetaulukko 10.) 10 Lutz
Röhrichin mukaan saksalaisten satujen kertojien tiedetään 1800–1900-luvuilla olleen
pääasiassa maataloustyöntekijöitä, päivätyöläisiä, kalastajia, käsityöläisiä, suutareita, räätäleitä,
korintekijöitä, tai jopa kerjäläisiä yms., työnsä puolesta paikasta toiseen liikkuvia henkilöitä,
harvemmin enää varakkaita maanomistajia. Kertojien sosiaalinen asema on yhteydessä satujen
sosiaaliseen todellisuuteen. Satujen leviäminen painettuina näyttää Röhrichin mukaan
rajanneen kertojien piiriä alempiin sosiaaliluokkiin. Samalla uudemmissa tarinakokoelmissa on
nähtävissä kertojan tiedostamatonta pyrkimystä sopeuttaa satuja ja heijastaa kertojan omaa
todellisuutta. (Röhrich 1991, 185–186.) Tutkimusaineistoni tarinoissa painetuista lähteistä
omaksuttuja kertomuksia mainitaan olevan vain ani harvoin.
Käsikirjoitus- ja ääniteaineiston ongelmia. Ääniteaineiston ja myös käsikirjoitusaineiston
osalta, silloin kun on ollut kyse haastattelusta, haastattelijan tarkentavat kysymykset tuovat
lisäinformaatiota, mutta lisäkysymyksilläkin on nähty vaaransa. Henkilökohtainen haastattelu
voi saada kertojan liittämään tarinaansa ylimääräisiä selventäviä aineksia, joita hän ei aidossa
tilanteessa kertoisi tai muokkaamaan kertomustaan haastattelijan asettamien kysymysten
suuntaan (Dégh & Vázsonyi 1973, 94). Samoin erilaisten kilpakeräysten ohjeistot ohjaavat
vastaajaa kysymyksillään tiettyyn suuntaan. Aidoista kerrontatilanteista tallennettujen
tarinoiden määrä olisi kuitenkin jäänyt häviävän pieneksi verrattuna haastattelujen ja keräysten
tuottamaan antiin. Lisäksi on todettu, ettei esimerkiksi uskomus- ja paikallistarinoiden
luonnollisia esitysyhteyksiä voi ennakoida (Siikala 1984, 11).
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Perinteen esitystilannetta sen ainoana luonnollisena olomuotona korosti Yhdysvalloissa 1970luvulla syntynyt esityskeskeisyyttä korostanut koulukunta (performanssi, engl. performance).
Sen mukaan tutkimuksen piti kohdistua esitykseen eikä käyttötilanteista irrotettuihin
tallenteisiin, esimerkiksi arkiston käsikirjoitusteksteihin. Myöhemmin performanssitutkimus
laajensi näkemystään itse esitystilanteen ulkopuolelle ja näki, että yksittäisen esityksen
ymmärtämiseksi tarvittiin tietoa esittäjästä, kuulijoista sekä esittäjän ja kuulijoiden kulttuurista,
niistä ajattelun ja toiminnan malleista, joita käytettiin esitystilanteessa. (Apo & Kinnunen 2001,
42.) Anna-Leena Siikala pitää esityskeskeisen folkloristiikan suurena oivalluksena sitä, että se
tarkasteli suullista perinnettä elävänä kulttuurisena ilmiönä. Sinänsä kiintoisa folkloren
aiheiden levinneisyyden tuntemus ei anna vastausta sen olemassaolon perusteita koskeviin
kysymyksiin, vaan ”aihelmien ja tematiikan lisäksi tarkastelun kohteeksi tulisi ottaa näiden
käsittelytavat, ne kertomusten yhteisölliset ja yksilölliset merkitykset, jotka avautuvat
käyttäjien tulkinnoissa.” (Siikala 1984, 11.)
Performanssitutkimuksen nousukaudellakin nähtiin myös arkistoaineksen käytöllä tärkeä
merkityksensä. Tuolloin muistutettiin, ”että tutkimusasetelma, jossa ovat vastakkain iäkkäät
arkistotekstit ja niiden merkityksiä analysoiva tutkija, on kautta vuosikymmenien tuottanut
varteenotettavaa folkloristiikkaa; esimerkkinä voidaan mainita kalevalamittaiseen
kansanrunouteemme kohdistuneiden tutkimusten parhaimmisto”. (Apo 1986, 171.) Lisäksi on
todettu, että kirjoitettu aineisto on sikäli ainutlaatuista haastatteluaineistoihin verrattuna, että
keruuvetoomuksissa annetaan aloite niille, jotka haluavat kertoa, kun haastatteluissa tutkija itse
valikoi kertojat. Keruuvetoomukset tavoittavat suuren joukon erilaisia ihmisiä. Tosin myös
kirjoitetuissa aineistoissa kertoja pyrkii aina vaikuttamaan tekstinsä vastaanottajaan. Kertojat
korostavat seikkoja, joista uskovat vastaanottajien olevan kiinnostuneita tai joista heidän
omasta mielestään tulee kertoa. He myös argumentoivat näkemyksensä huolellisesti
poistaakseen oletetun lukijan ennakkoluuloja. (Peltonen 1996, 102, 286.)
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2. KULTTUURINEN KONTEKSTI JA KANSANOMAINEN MORAALI
Kontekstilla, ympäristöllä, yhteyksillä ja olosuhteilla on merkityksensä kulttuuriin ja
perinteeseen, niiden syntymiseen, käyttöön ja kehittymiseen. Hermann Bausinger on eritellyt
kolme näkökulmaa kontekstiin: tekstuaalinen, sosiaalinen sekä koko yhteiskuntaa ja yhteisöä
koskeva konteksti (Bausinger 1980, 273 – 279). Ulla-Maija Peltonen on luokitellut kontekstit
kulttuurisiin ja sosiaalisiin ja toteaa näiden olevan toisiinsa kietoutuneita ilmiöitä. Hänen
mukaansa kulttuurinen konteksti tarkoittaa kerrontaan, kertomusten sisältöjen valikoitumiseen
ja tulkintaan vaikuttavia tekijöitä sekä intertekstuaalisuutta. Yhteiskuntahistoriallisella
kontekstilla Peltonen tarkoittaa toisaalta folkloren kertojan ja toisaalta kertomusten synty- ja
kerrontatilanteen sosiaalisia ja yhteiskunnallisia taustatietoja (Peltonen 1996, 55; ks. myös
Kaivola-Bregenhøj 1988, 50).
Konteksti on nähty yhteiskunnan sisäisenä puheena, jonka piirissä kukin aikakausi sijoittaa
ihmiset erilaisiin ja jatkuvasti muuttuviin suhteisiin toistensa kanssa. Eikä modernissa
maailmassa ole olemassa mitään ehdottoman kiinteitä suhteita. Kaikki rakentuu vanhalle
pohjalle, mutta uusi aikakausi edellyttää uutta kulttuuria ja maailmankuvaa. (Karkama 1998,
79–81.)
Mikko Lehtosen mukaan jokaisella tekstillä on omat kontekstinsa, jotka ympäröivät ja
lävistävät sitä ajassa ja paikassa. Ne liittävät sitä toisiin teksteihin ja muihin inhimillisiin
käytäntöihin. Tekstejä kohdattaessa on mukana aina tiettyjä hypoteeseja ja tiettyjä käsitteellisiä
kehyksiä, joiden avulla tuotamme mieltä teksteihin. Kontekstit eivät ole vain staattisia aatteiden
ja arvojen kokoelmia, taustoja, vaan vaikuttavat aktiivisesti siihen, mitä konventioita
kirjoittajilla on käytettävissään ja miten lukijat kohtaavat tekstit. Jokaisessa tekstissä on
mukana siihen liitetty konteksti. Merkitysten muodostumiseen osallistuvina tekijöinä
konteksteja voidaan ajatella vaihteleviksi ja erityisiksi kulttuurisiksi resursseiksi, joiden avulla
lukijat tuottavat merkityksiä teksteihin. (Lehtonen 1998, 158–161.)
Linda Dégh näkee tarinan kulttuurisena keskustelun välineenä (Dégh & Vázonyi 1973). Hän
korostaa kulttuurisesta tietoudesta nousevan kontekstin merkitystä tarinoiden sanoman
välittymisessä. Tarinan kertojalla ja kuulijoilla on yleensä yhteinen käsitys kulttuurisesta
traditiosta ja moraalisista arvoista. He jakavat yhteisiä kokemuksia ja heillä on samanlaisia
käsityksiä käyttäytymisestä ja tavoitteista sosiaalisissa tilanteissa ja vuorovaikutuksessa sekä
yksilöllisistä motiiveista. Kertoja hyödyntää ryhmän yhteistä kulttuurista tietoutta, jotta tarina
tulisi ymmärretyksi. Yhteisen taustan pohjalta kertoja voi varioida kerrottavaansa, mutta
tarinan irrottaminen kontekstistaan tuhoaa sen merkityksen. Dégh määrittelee tarinan
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kontekstualisaation tarinan sijoittamiseksi siihen kulttuuriseen järjestelmään, jossa se on
syntynyt. (Dégh 2001, 202 – 203.)

2.1 Savon ja Pohjanmaan erityispiirteitä
Sotia ja sotaväenottoja. Sodilla on ollut suuri merkitys ensisijaisesti Savon mutta myös
Pohjanmaan historiassa. Savo oli sotanäyttämönä jo keskiajalla ja toistuvasti myös sen jälkeen.
Jokainen savolainen sukupolvi koki omakohtaisesti sodan keskiajalta vuoteen 1809 saakka
(Lappalainen 1998, 39). Samalla se oli eri valtakunnallisten hallintotoimien ja toisaalta
vaihtuvien kirkollisten toimenpiteiden kohteena (Pirinen 1982, 289–350, 411).
Jatkuvan sodankäynnin ja sen uhan alaisena eläminen on ollut omiaan luomaan epävarmuutta
tulevaisuudesta, eikä ole mahdotonta, että sillä olisi moraalia alentava vaikutus. Kun
valtakunnan raja halkoi Etelä-Savoa 1700-luvun puolivälistä alkaen (Turun rauha vuonna
1743) kerrotaan Mäntyharjussa salakuljettajien, sotilaspakolaisten, isännältään karanneiden
palvelijoiden ja todellisten rikollisten ylittäneen rajan luvatta. Riitoja sattui paikallisen väestön
ja rajavartioston välillä sekä tehtiin pikku varkauksia. (Favorin 1975, 241–243.) Lisäksi
Mikkelin ja Mäntyharjun alue Etelä-Savossa on ollut 1700-luvun puolivälin jälkeisinä vuosina
henkirikollisuuden suhteen koko Ruotsin valtakunnan pahimpia alueita (Koskivirta 2001, 62).
Pohjanmaa ei joutunut sotatoimien alueeksi samassa määrin kuin Savo ennen 1500-luvun lopun
nuijasotaa, eikä sen jälkeenkään, mutta sotaväenotot rasittivat vuosisatojen ajan. PohjoisPohjanmaa oli rajasodassa Venäjää vastaan pitkin 1500-lukua. (Luukko 1945, 413; Luukko
1954, 728–779; Virrankoski 1973, 618–620.) Nuijasota talonpoikien kansannousuna sai
alkunsa vuonna 1596 Pohjanmaalta, levisi Hämeen kautta Savoon ja myös pohjoispohjalaiset
joutuivat siihen mukaan. Sota päättyi talonpoikien häviöön. (Luukko 1950, 534, 551–558, 562–
579; Luukko 1954, 786–792.) 1600-luvulla Ruotsi kävi sotia Puolassa, Liivinmaalla, Saksassa
ja Tanskan suunnalla ja se heijastui myös Suomeen jatkuvina väenottoina. Savon itärajalla
sodittiin vuosisadan puolivälissä Ruotsin ja Venäjän välillä (Saloheimo 1990, 25–79). On
arveltu, että väenotoilla olisi kenties merkityksensä suomalaiseen mentaliteettiin. Väenottojen
avulla talonpoikia pidettiin kurissa ja menettelyllä oli siten sotilaallisen merkityksensä lisäksi
myös hallinnollista ja yhteiskunnallista merkitystä. ”Se suosi vaikenevaa, nöyrää,
huomaamattomaksi muovattua käyttäytymistä.” (Ylikangas 1990, 192) Jälleen 1700-luvulla
käytiin Savon alueella Ruotsin ja Venäjän välisiä sotia. Suuren Pohjan sodan aikana (vv. 1700–
1721), sota runteli pahiten Savon aluetta vuosina 1711–1714 venäläisten vallatessa sen. Myös
Kainuussa käytiin rajasotaa (Halila 1984, 19) ja taisteluja sekä Etelä-Pohjanmaalla (Alanen
1948, 139) että Pohjois-Pohjanmaalla (Halila 1984, 23–32). Miehityskausi, Isoviha, päättyi
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Uudenkaupungin rauhaan vuonna 1721, jolloin kaakkoisosat Suomesta, Viipuri, Käkisalmi ja
Sortavala luovutettiin Venäjälle. 1700-luvun puolivälissä oli uusi miehitysjakso, Pikkuviha,
vuosisadan lopulla Kustavin sota ja seuraavan vuosisadan alussa Suomen sota. Pikkuvihan
jälkeen Savo oli taas rajamaakunta ja raja halkoi useita eteläsavolaisia pitäjiä. Seuraavassa
sodassa taisteltiin Savon maaperällä, mutta sodan päättäneessä rauhassa rajat jäivät ennalleen.
Suomen sota koetteli ankarasti laajoja alueita eri puolilla maata. Taistelut etenivät Savon
alueelta Mikkelin, Varkauden, Leppävirran ja Kuopion kautta Pohjois-Pohjanmaalle asti. EteläPohjanmaalla taisteltiin mm. Lapualla, Kauhajoella ja Alavudella. Sodan päätteeksi Ruotsi
luovutti Suomen Venäjälle vuonna 1809. (Alanen 1948, 620, 651, 657, 664; Saloheimo 1990,
546, 563, 589; Wirilander 1960, 994, 1004, 1015, 1020–1022.) Suomalaiset joutuivat
osallistumaan sotiin jo samalla vuosisadalla. Krimin sota vuosisadan puolivälissä ulottui
Suomeenkin Pohjanlahdella ja Suomenlahdella käytynä Oolannin sotana. Sodat jatkuivat
seuraavalla vuosisadalla, jolloin vuoden 1918 sota ja maailmansodat koettelivat laajoja alueita.
Mikkeli toimi useaan otteeseen sotien päämajakaupunkina ja lyhyen aikaa myös Vaasa ja
Seinäjoki. Sodat ja aluemenetykset vaikuttivat laajasti myös talouselämään. Siirtoväkeä
asutettiin eri puolille Suomea, niin Savoon kuin Pohjanmaalle. (ks. esim. Manninen & al. 2007,
387–452; Niinistö 2006, 581–626; Vihola 2006a, 487–492.)
Niskuroinnista ja kolmen markan mustelmista seksuaalirikoksiin. 1500-luvun puolivälissä
Savossa (vv. 1559–1565) rikoksista tuomituista 4116 tapauksesta 45 % oli rikkonut
yhteiskunnallista velvollisuutta, 25 % syyllistynyt väkivaltaan, haasteen laiminlyömiseen 12 %,
omaisuusrikkomukseen 11 %, kunnian loukkaukseen 1 %, siveellisyysrikokseen 0 % ja muihin
rikoksiin 6 %. (Pirinen 1982, 508). Kirkollisilla rovastinkäräjillä oli Savossa vv. 1557–1565
tuomittu yhteensä 416 tapausta ja niistä 46 % pyhäpäivärikoksista, 13 % siveellisyysrikoksista,
2 % perheväkivallasta, 15 % kirkollisten suoritusten laiminlyönnistä (veronmaksu,
työvelvollisuus jne.) ja 24 % prosessirikoksista (aiheeton syytös, valarikos, käräjämeteli,
haasteen noudattamatta jättäminen). (Pirinen 1982, 596)
Pohjanmaan rikollisuudessa 1500-luvulla on ollut ominaista pienet kolmen markan sakkojen
arvoisiksi määritellyt pahoinpitelyt, joita Armas Luukko ei edes rikoksiksi luokittelisi, koska
käsien käyttö erimielisyyksien selvittelyssä kuului aikakauden normaaliin elämäntyyliin. Asia
oli kuitenkin toinen, jos samat henkilöt olivat joka käräjillä mukiloinnista syytettyinä,
puhumattakaan pysyvän ruumiinvamman tuottamisesta tai taposta. Pieniä rikkomuksia tapahtui
runsaasti, mutta suurimpia rikoksia, joista tuomiona oli kuolemanrangaistus, tapahtui
suhteellisen vähän. Tällaisia olivat henki- ja omaisuusrikokset sekä törkeimmät siveysrikokset.
(Luukko 1950, 418–420; ks. myös Luukko 1954, 593, 599) Pohjois-Pohjanmaalla kerrotaan
hallinnollisten virkamiesten ja veronkantajien olleen erityisen herkkiä kunniastaan ja nostaneen
useita kunnianloukkaussyytteitä (Luukko 1954, 593).
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Rikos oli koettu keskiaikaisessa sukuyhteisössä sukua kohtaan tehdyksi vääryydeksi ja
rangaistuksena oli usein kosto. Kunnian säilyttämiseksi kosto oli jopa velvollisuus. Myös
käräjille mentiin jo pienistä mustelmista tai naarmuista. (Mäkelä 1989, 40–42; Pajuoja 1991, 8–
16; Aalto 1997, 179–188.) Kun sekä valtio että kirkko halusivat lisätä valtaansa ja päästä
taloudellisin perustein osallisiksi sakkotuomioiden tuotoista, alkoi suvun mahti heikentyä.
1600-luvulla keskusvalta oli jo huomattavasti voimistunut. Siitä huolimatta vielä pitkään suvut
tekivät keskinäisiä sopimuksiaan käräjänpitäjien tietämättä. Lakeja ankaroitettiin ja
kuolemantuomiota langetettiin, vaikkakaan niitä ei yleensä pantu täytäntöön, vaan lievennettiin
sakoiksi sekä ruumiin- ja häpeänrangaistuksiksi. (Aalto 1997, 180, 188–190, 194; Luukko
1954, 586, 591; Pajuoja 1991, 17–18.) Seksuaalirikokset nousivat 1600-luvun
tyyppirikkomuksiksi (Aalto 1996, 53; Aalto 1997, 180–181). Seksuaalirikollisuuden
perimmäisen syyn Seppo Aalto näkee itse yhteisössä ja sen käytöstapojen perusteissa: Vanhan
sukuyhteiskunnan muuttuminen sääty-yhteiskunnaksi lisäsi eriarvoisuutta, salavuoteisten
sosiaalinen kuilu esti yhä useammin avioliiton, sukupuolirakenne oli jatkuvien sotien vuoksi
vinoutunut. Talonpoikaisyhteisö vaati nuorilta miehiltä itsenäistä taloutta avioliiton
solmimiseksi. Miehet menivät mieluummin käräjille kuin avioituivat vastoin yhteisön
perinnäistapoja. (Aalto 1996, 58)
Kasket ja terva vaihtuvat puuksi ja pelloiksi. Kaskitalous oli 1700-luvulla edelleen Savon
tärkein viljantuotannon muoto, mutta viranomaiset alkoivat huolestua metsien vähenemisestä,
kun myös tervanpoltto vähensi niitä (Wirilander 1960, 567–570, 575–576, 583–584). Hallitus
pyrki vähentämään kaskeamista, mutta se säilyi yleisenä 1800-luvun loppupuolelle saakka
(Wirilander 1960, 588–593). Merkittävimpänä uutena metsän käytön muotona tuli jatkossa
olemaan puutavaran tuotanto, joka laajeni ja monipuolistui 1900-luvun alkupuolella
huomattavasti (Favorin 1975, 405; Favorin 1983, 368). Kaskiviljelyn vähitellen surkastuessa
1800-luvun kuluessa ja peltoviljelyn kasvaessa tapahtunut muutos merkitsi jopa Savon
taloushistorian tärkeintä kehityskaarta (Wirilander 1960, 605–606). Peltoviljelyn ohella myös
karjanhoito laajeni 1800-luvun kuluessa hyvinkin merkittäväksi tuotantohaaraksi Savossa
(Wirilander 1960, 693, 697–698). Karjanhoidon tuottavuus koheni 1800-luvun lopulla.
(Wirilander 2008, 219.) Maataloutta harjoitettiin 1900-luvun loppupuolelle saakka Savon
pääelinkeinona. Tilat ja karjat olivat pieniä ja pellot kivisiä. Maatalouden tuotto varsinkin
Etelä-Savossa oli vaatimatonta. Kalastusta harjoitettiin sivuelinkeinona. (Vihola 2006b, 583–
602) Metsätalous toimi maatalouden tärkeänä sivuelinkeinona, tukena ja pankkina, joka rahoitti
maatalouden investoinnit ja uudistustoimet. Metsätalous oli tärkeä työllistäjä. Sen merkitys
etenkin pientiloille oli ratkaiseva. Savon teollistuminen eteni hitaasti. (Vihola 2006c, 645–648)
Etelä-Savon elinkeinorakenne on yhä 2000-luvun alkupuolella maan alkutuotantovaltaisin.
(Etelä-Savon maakuntaohjelma 2007–2010, 3).
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1700-luku oli Pohjanmaalla tervan tuotannon kukoistusaikaa. Muun Suomen tervanvienti
väheni kauppa- ja liikenneyhteyksien katkettua sotien seurauksena, mutta Pohjanmaan vienti
kasvoi. Tervanpoltto merkitsi koko Etelä-Pohjanmaan huomattavaa vaurastumista 1700luvulla. (Alanen 1949, 179–181, 499.) Pohjois-Pohjanmaalla suurimpia tervantuotantoalueita
oli Pyhäjokilaakso ja Haapaveden alue, jossa tervanpoltto oli 1770-luvulla pääelinkeino (Halila
1954, 239). Tervantuotanto muodosti Etelä-Pohjanmaalla samantyyppisen tervakulttuurin kuin
myöhemmin Pohjois-Pohjanmaalla, jossa se oli vieläkin mittavampaa. 1700-luvun lopulla
Pohjanmaan yhteenlaskettu vienti oli koko maan viennistä noin 96 % ja koko valtakunnan
viennistä 80 %. Isojako 1700-luvun loppupuolelta alkaen lopetti tervanpolton, koska sen
jälkeen ei enää ollut yhteismetsiä haaskattavaksi, vaan kukin talonpoika omisti itse metsänsä ja
oli vastuussa niiden riittävyydestä tai loppumisesta. (Alanen 1949, 200–206, 212–216.)
Tervanpoltto kuitenkin jatkui 1870-luvulle saakka pääosin kauempana rannikosta. Tuotanto- ja
vientimäärät jopa kasvoivatkin, mutta 1870-luvun lopulla tervanpoltto väheni merkittävästi
hinnan laskun takia. Puutavaran tuotanto alkoi kasvaa 1800-luvun lopulla ja se antoi töitä ja
rahaa alueen väelle, joskaan se ei noussut samoihin mittoihin, eikä sen jalostusaste noussut yhtä
korkealle kuin esimerkiksi Etelä-Suomessa. (Ranta 1988, 631–652, 675–697.) Metsien ja
muiden luonnonvarojen käytön kestävyyteen alettiin kiinnittää huomiota 1800-luvun
puolivälissä teollisen ja taloudellisen modernisaation myötä. Aluksi toimenpiteet kohdistettiin
valtion omistamiin metsiin. (Vehkamäki & Rinnekangas & Anttonen 2005, 157–163.)
Isojako paransi peltoviljelymahdollisuuksia yhtenäistämällä peltoalueita. Se järkiperäisti
maanviljelystä ja oli merkittävä kehityksen edellytys. (Alanen 1949, 13, 17–34, 44, 499.)
Kaskenpolttoa oli harjoitettu vähäisessä määrin Etelä-Pohjanmaan itäisissä osissa KeskiSuomen kaskialueiden naapurissa vielä 1800-luvulla, mutta se alkoi väistyä. Kydönpoltto oli
sekin perinteinen viljelymuoto, mutta se laajeni yhä sekä alueena että satoina ja oli
laajimmillaan 1870-luvulla. Etelä-Pohjanmaa oli Länsi-Suomen kydötyksen ydinalue, Ilmajoki
ja Lapua Etelä-Pohjanmaan ydinalueita. (Ranta 1988, 438–532.) Karjanhoito oli 1700-luvulla
koko maassa alkeellista, mutta Pohjanmaalla siihen oli jonkin verran muuta Suomea paremmat
edellytykset, koska siellä oli hyviä laitumia ja niittyjä. Karjan lukumäärä säilyi kuitenkin vain
entisellä tasollaan ja sitä huomattavasti vähensi vuosisadan mittaan eri puolilla tuhoja
aiheuttanut karjarutto. (Alanen 1949, 133, 163.) Karjatalous jatkui 1800-luvun alkupuolen
perinteisenä, mutta sen jälkeen sitä ruvettiin uudistamaan ja laajentamaan. (Ranta 1988, 546–
550.) Pohjanmaa oli 1900-luvulla vahvasti maatalousmaakunta, vaikka maatalouden merkitys
vuosisadan loppua kohti yleisen suuntauksen mukaisesti vähenikin. Karjatalous oli
merkittävää. Tervakaupan loputtua metsät eivät tarjonneet taloudellista kasvua. Metsävarojen
vähäisyys ja niukat vesienergiavarat eivät mahdollistaneet merkittävää
puunjalostusteollisuuden syntyä, mutta sahateollisuutta alueelle syntyi. Maatalouden
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sivuelinkeinoina Etelä-Pohjanmaalla harjoitettiin kasvihuoneviljelyä ja turkistarhausta.
Alueella syntyi runsaasti pienyrittäjyyttä, joka työllisti niin maataloudesta poistuvaa väkeä kuin
siirtolaisiakin. (Myllymäki 2006, 27–70)
Savon alueen kaupankäynnissä tapahtui 1700-luvulla muutoksia. Viipuri oli vanhastaan
savolaisten kauppakaupunki, mutta Uudenkaupungin rauhassa 1721 se jäi valtakunnan rajan
taakse. Sen tapulikauppaoikeudet peri aluksi Hamina ja myöhemmin jälleen rajamuutosten
takia Degerby-Loviisa. (Wirilander 1960, 722–723, 733–735.) Loviisa säilyi savolaisten
pääkauppapaikkana Ruotsinvallan loppuun saakka. Uudeksi myyntitavaraksi hiipuvan
tervantuotannon tilalle tuli 1700-luvun lopulla puutavara. (Wirilander 1960, 743–744, 865.)
Puunkorjuu oli aluksi käsityönä tapahtuvaa ja runsaasti työvoimaa vaativaa, mutta 1900-luvun
puolivälissä koneellistuminen ja uudet työmenetelmät muuttivat työn luonnetta (ks. esim.
Pöysä 1997, 58). Suomenlahden lisäksi Savosta käytiin kauppaa myös Pohjanlahden rannikolle.
Merkittävänä Pohjois-Savon myyntitavarana Oulussa oli vilja. Kauppa Pohjanlahden rannikolle
jatkui kieltovaiheiden kautta Ruotsinajan loppuun saakka. Savolaisina markkinapaikkoina
toimivat 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa Mikkeli ja Kuopio. (Wirilander 1960, 745–
750, 796.) Kaupanteko tuli maaseudulla vähitellen yleisemmäksi ja se oli viranomaisten ja
kaupunkikauppiaiden vastustuksesta huolimatta Savossa jo 1700-luvun alussa niin vilkasta,
etteivät virkamiehet kyenneet sen harjoittamista estämään. Myyntiartikkeleina olivat mm.
tupakka, voi, liha ja kala, joiden myyntiä käräjillä käsiteltiin. (Wirilander 1960, 814–816, 829–
830.) Maakauppiaat saivat luku-, kirjoitus- ja laskutaitoisina 1800-luvun loppupuolelta alkaen
merkittävän aseman myös kunnalliselämässä (Wirilander 2008, 269).
Venäjän karjalaiset kävivät kulkukauppaa vuosisatojen ajan, pääasiassa Suomessa. He myivät
rihkamaa ja kankaita ja ostivat turkiksia, joita myivät taas Venäjällä. Maakauppa oli 1800luvun lopulle kiellettyä, joten heidän tavaransa olisi pitänyt takavarikoida ja kauppiaat
karkottaa maasta. Niin ei kuitenkaan käynyt, koska väki suojeli heitä. Vuosisadan
loppupuoliskolla maakaupan vapautumisen jälkeen suhtautuminen laukkukauppiaisiin ei ollut
yhtä myönteistä ja joissakin kunnissa kaupankäynti heidän kanssaan oli sakon uhalla kiellettyä,
mutta kauppa silti jatkui. (Ranta 1988, 806, 830.) 1700-luvun kauppatavaroina Venäjän
karjalaisilla mainitaan olleen kankaiden ja rihkaman lisäksi myös karjaa ja suolaa (Halila 1954,
316).
Kaupunkien kaupankäynnin vaikeuksia Pohjanmaalla oli 1700-luvulla Isonvihan erilaisten
rajoittavien määräysten lisäksi rannikon talonpoikien harjoittama talonpoikaispurjehdus ja
kaupunkikauppiaat taistelivat tätä kilpailijaansa vastaan, mutta talonpojat saivat vapaan
purjehdusoikeutensa vuonna 1766. Vuonna 1765 annettiin säädös Pohjanlahden kaupunkien
kauppavapaudesta, joka monipuolisti ja vilkastutti alueen kaupankäyntiä. Edelleen sitä jarrutti
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kuitenkin maakaupan kielto. (Alanen 1949, 293–306, 315, 365; Halila 1954, 309–310.)
Maakaupan vapauttanut asetus annettiin vuonna 1859. Perusteena oli rahvaan
kauppatavaroiden hankinnan sekä maatalous- ja teollisuustuotteiden myynnin helpottaminen.
Sallittuja kauppatuotteita olivat vain kotimaiset ja venäläiset tavarat, käsityötuotteet sekä
tarkasti määritellyt ulkomaiset hyödykkeet. Elinkeinovapautta merkinnyt uusi elinkeinolaki
säädettiin vuonna 1879. Sillä poistettiin mm. maakauppiaaksi pääsyn ehtoja ja luvanhaku
poistettiin. Enemmän kuin varsinaisia maakauppoja, perustettiin tämän jälkeen sivuliikkeitä
syrjäkulmille. (Ranta 1988, 812–815.)
Taloudellisten olojen vakauden tai sen puuttumisen voi uskoa heijastuvan ihmisten
tulevaisuuden uskoon ja itsetuntoon yhtä lailla kuin pelko tuntematonta tulevaisuutta kohtaan
epävarmuudessa sodasta ja rauhasta. Pohjalaiset ovat kokeneet taloudellisen vaurastumisen
kauden tervantuottajina ja sen antaman voiman tunteen. Omavaraisuus on antanut heille
itsenäisen ja riippumattoman aseman ainakin joksikin aikaa. Tervanpolton loppuminen on
puolestaan kehityksen pysähtyessä tuonut sosiaalisen syöksykierteen huonoimpaan osaan
joutuneille. Varallisuutta arvostavassa ympäristössä sillä on epäilemättä ollut moraalia alentava
vaikutus menestymättömyyden tunteiden etsiessä ulospääsyä ilman näkymää uudesta
nousukaudesta. Eikä kaikilla ole ollut halua tai mahdollisuuttakaan lähteä Amerikkaan onnea
etsimään.
Väkivaltarikoksia, haasteiden laiminlyöntejä ja kunnialoukkauksia. 1700-luvulla rikollisuus oli
korkeaa Savossa ja Pohjanmaalla jossa väkivaltaisuuksien ja muun rikollisuuden voimakas
jakso kesti pitempään. Kirsi Sirén on tutkinut korkean rikollisuuden alueita Suomessa vuosina
1760–1762 ja 1828–1830 päälähteinään sakkoluettelot ja alueenaan koko Suomi kaupungit
poisluettuina. Rangaistukset olivat ankaria ja niillä pidettiin yllä alamaisten kunnioitusta ja
pelkoa keskusvaltaa kohtaan. Yleisin rikos oli haasteen laiminlyöminen, mutta Sirénin
aineistosta ei käy ilmi, mihin rikoksiin ne liittyivät. Murhia ja tappoja tapahtui koko maassa
keskimäärin 3,8 100 000 asukasta kohden, Pien-Savossa 8.1, Suur-Savossa 7.9, EteläPohjanmaalla 4.7, Pohjois-Pohjanmaalla 3.1. Omaisuusrikoksia tapahtui keskimäärin yhtä
paljon kuin väkivaltarikoksia ja ne olivat tyypillisiä tuon ajan (vv.1760–1762) ns. korkean
rikollisuuden alueilla, Savossa ja Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla sekä Vehmaan ja YläSatakunnan tuomiokuntien alueilla. Juopumus kriminalisoitiin 1733 ja juopumuksia esiintyi
usein muiden rikosten yhteydessä. Länsi-Suomessa tuomittiin ihmisiä juoppoudesta enemmän
kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Seksuaalirikokset (yli 10 % kaikista rikoksista) jakaantuivat
tasaisimmin koko maan alueelle, niiden määrä kokonaisrikollisuudesta oli kuitenkin laskenut
1600-luvulta. Tottelemattomuusrikokset sisältävät monenlaisia tekoja taikauskosta vaimon
ruumiin hautaamatta jättämiseen tai kaskeamiskiellon rikkomiseen. (Sirén 1996, 155–161.)
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Rikoksen tekeminen ei ollut yksityisasia. ”Rikos ei näet jäänyt vain yksityisen ihmisen
hairahdukseksi, jonka sovittaminen tai sovittamatta jättäminen olisi ollut ainoastaan hänen oma
henkilökohtainen asiansa, vaan sovittamaton rikos huusi Jumalan kostoa koko pitäjälle,
kihlakunnalle, yhteiskunnalle.” Niinpä lain mukaan, mikäli salataposta ei löydetty syyllistä
vuoden ja päivän sisällä, joutui koko kihlakunta yhteisvastuullisesti maksamaan sata taalaria
sakkoa. (Wirilander 1960, 398)
Etelä-Pohjanmaan rikollisuutta 1700-luvun alkupuolella Aulis J. Alanen kuvaa pienten rikosten
ajaksi, jolloin esiintyi sukupuolista kurittomuutta, joka lisääntyi sotien aikana. Lisäksi tavattiin
juopumuksia, tappeluita ja muuta pienempää rikollisuutta. Vuosisadan loppua kuvataan
henkirikollisuuden yleistymisen ajaksi. Murhien tekijöiden mainitaan olleen nykyisiä ja entisiä
sotilaita, he olivat Alasen mukaan maakunnan kantaväestöön nähden huonoa ja irrallista
ainesta. Tarkasteltaessa Vaasan, Oulun ja Kuopion läänien henkirikoksia vuosina 1776–1815
oli koko tuona aikana Vaasan läänin suhteellinen osuus suurempi kuin alueen väkimäärän
osuus koko väestöstä. osuus. Uusia rikosmuotoja olivat rikollisjoukkojen yhteistoiminta,
kirkkovarkaudet ja setelinväärennykset. Myönteistä kehitystä sen sijaan oli tapahtunut siinä,
että noituusjutut jäivät lähes kokonaan pois oikeusistunnoista isonvihan jälkeen 1720-luvulla.
(Alanen 1948, 497–507.) 1700-luku merkitsi lakien lievenemistä porvariston voimistuttua.
Tehtiin väkivalta- ja omaisuusrikoksia, juopoteltiin eikä noudatettu annettuja ohjeita. (Pajuoja
1991, 24–25.)
Veli Verkko on tutkinut suomalaisia väkivaltarikoksia 1700-luvun puolivälistä 1900-luvun
puoliväliin. Verrattuna Ruotsin lukuihin on väkivaltarikosten kuolonuhreja ollut Suomessa
koko tuon ajan selvästi enemmän asukaslukuun suhteutettuna (Verkko 1949, 53; ks. myös
Ylikangas 1996, 7–9). Verkon mukaan väkivaltarikosten määrä on ollut Vaasan läänissä
erityisen korkeaa verrattuna esim. Kuopion tai Oulun lääniin. Mikkelin, Viipurin ja Hämeen
lääneissä määrät ovat vaihdelleet enemmän eri aikoina. Kuitenkin kaikilla alueilla näkyy selvä
henkirikosten kasvu vuosina 1920–1932. Verkko yhdistää rikollisuuden kasvun toisaalta
alkoholin käytön lisääntymiseen, toisaalta kansanluonteeseen (Verkko 1949, 84–95, 105–115).
Heikki Ylikangas on huomauttanut, että Verkon käyttämän Vaasan läänin alue oli
huomattavasti laajempi kuin Etelä-Pohjanmaan maakunta. Lääniin kuului alueita nykyisestä
Keski-Suomesta ja Keski-Pohjanmaalta, mutta henkirikokset kylläkin selvästi keskittyivät
Etelä-Pohjanmaan pitäjiin. (Ylikangas 1987, 652).
Kirsi Sirén toteaa korkeita rikollisuuden alueita olleen hänen tarkasteluajanjaksollaan vv.
1760–1762 koko Itä-Suomi, erityisesti Pien-Savon ja Karjalan alueet, sekä Vehmaan ja EteläPohjanmaan tuomiokuntien alueet. Suurin osa väkivaltarikoksista oli murhia ja tappoja. Sirén
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toteaa henkirikollisuuden seuraavan korkean kokonaisrikollisuuden aluetta. (Sirén 1996, 155–
165)
Etelä-Pohjanmaan puukkojunkkarius ei Sirénin mukaan ollut poikkeuksellinen, vaan
vastaavanlainen korkean rikollisuuden alue oli 1700-luvun loppupuolella myös Itä-Suomessa.
Syyksi savolaiselle puukkojunkkariudelle hän näkee rajamuutoksen (v. 1741), joka vaikutti
sekä yhteiskunnallisiin että sosiaalisiin oloihin. Uusi raja katkaisi kulkuyhteydet
Suomenlahdelle ja siitä kärsi talonpoikien keskeisten kauppatavaroiden, tervan ja viinan
myynti. Lisäksi vuoden 1756–1760 kieltolaki vaikeutti rahanhankintaa. Maaherra kielsi
Pohjois-Savon talonpojilta kaupankäynnin Pohjanmaan kaupunkeihin, Porvoo paloi ja matka
Loviisaan oli pitkä ja kallis. (Sirén 1996, 166). Lisäksi Savon verotusolojen epätasaisuus 1700luvulla on nähty parempiosaisia naapureita kohtaan tunnetun kateuden syyksi ja aiheuttaneen
epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Epäkohta on tulkittu merkittäväksi ristiriitojen ja jopa
väkivallan työntövoimaksi. (Koskivirta 1996, 140)
Oikeudenkäyntihistoriassa 1800-luku oli haasteiden laiminlyöntien, kunnianloukkausten,
juopumusten ja velkariitojen aikaa (Sirén 1996, 162–163; Ylikangas 1986, 334). Tuolloin
elettiin pysähtyneisyyden aikaa ja yhteiskunnallisten reformien aikaa (Kekkonen 1991, 258–
260, 263, 265.) Sekä valtiollinen että kirkollinen laki on suhtautunut aina itsemurhiin ankaran
kielteisesti (Pentikäinen & Achté & Ruotsalainen & Kyykkä 1987, 54–55.) Itsemurhat
kuitenkin lisääntyivät 1800- ja 1900-luvuilla koko maassa. Vielä 1800-luvun puolivälissä
Suomessa oli tehty vähemmän itsemurhia kuin muissa Pohjoismaissa, mutta vuosina 1931–
1940 Suomi kohosi Pohjoismaiden johtavaksi maaksi. Tarkasteltaessa itsemurhatilaston
alueittaisia suhdelukuja vuosina 1861–1890 on selvästi suurin suhdeluku Uudellamaalla
(miljoonaa asukasta kohden 72). Savossa luvut olivat suurempia kuin Pohjanmaalla: Mikkelin
läänissä 49, Kuopion läänissä 31, Vaasan läänissä 22 ja Oulun läänissä 26. Taustana
voimakkaaseen itsemurhien lisääntymiseen 1920-luvulla Verkko pitää alkoholin käytön ja
itsemurhien välistä syy-yhteyttä. Itsemurhat olivat selvästi yleisempiä miehillä kuin naisilla.
Lisäksi Verkko on todennut, että sota-aika yleensä lisää miesten tekemien itsemurhien määriä,
mutta vähentää henkirikosten määriä. (Verkko 1949, 135–139, 148, 176.)
Puukkojunkkarius. 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla puukkojunkkarius oli EteläPohjanmaalla yleistä. Kylätappeluja tutkinut Elina Haavio-Mannila pitää puukkojunkkariutta
Pohjanmaalla 1800-luvun alkupuoliskolla kukoistaneen kylätappeluinstituution rappeutumisen
tuotteena. Tarkoin normien säätelemästä nuorisojoukon yhteishenkeä ylläpitävästä
instituutiosta oli tullut liikkuvan yhteiskunnan väkivaltainen puukkoja käyttävä tappelu, jota
aiemmin oli pidetty halveksittavana. Kylätappeluinstituutio kukoisti Länsi-Suomessa ja EteläKarjalassa. Kylätappelujen huonontuminen väkivaltaisiksi puukkotappeluiksi alkoi Haavio-
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Mannilan mukaan Pohjanmaalla ja levisi sieltä mm. pohjalaisten rautatien rakentajien mukana
muualle Suomeen. (Haavio-Mannila 1958, 35, 117–149) Syinä puukkojunkkariuden syntyyn
hän näkee tyytymättömyyden vallitsevia oloja kohtaan sekä patoutumien purkautumisen ja
leviämisen kulovalkean tavoin. Sama ilmiö on nähtävissä Etelä-Pohjanmaan herännäisyydessä,
nuorisoseuraliikkeessä, muuttoliikkeessä Amerikkaan, suojeluskuntaliikkeessä ja Lapuan
liikkeessä. Kukin niistä oli omalla tavallaan vallankumouksellinen joukkoliike;
puukkojunkkarius oli vallankumous kylätappeluinstituutiota kohtaan. (Haavio-Mannila 1958,
156–157)
Puukkojunkkariuden esiinmarssi Etelä-Pohjanmaalla 1790–1825 oli voimakasta väkivallan
kautta, jonka seuralaisiksi Heikki Ylikangas on todennut viinan, sakkiutumisen ja vahvan
itsekorostuksen. (Ylikangas 1976, 101–102) Ylikangas ei näe kielialueittaisilla kulttuurieroilla,
paikallisella kulttuuriperinteellä tai heimo-ominaisuuksilla olleen erityistä osuutta
puukkojunkkariuden syntyyn. Sen sijaan hän selittää ilmiötä alueen taloudellisella ja
sosiaalirakenteen kehityksellä. Tervanpoltto oli ollut alueen monissa pitäjissä pääelinkeino
1700-luvulla ja vuosisadan puolivälissä rannikkometsien vähetessä tervantuotanto siirtyi
sisämaahan päin, jolloin kuljetusvaikeudet ja -kustannukset lisääntyivät. Tervakulttuurin
kuolinisku oli Ylikankaan mukaan lopulta isojako 1790-luvulla, jonka jälkeen yhteismetsiä ei
enää ollut raiskattavaksi, vaan jokainen sai oman palstansa ja metsänkäyttö järkiperäistyi.
1700-luvun loppupuolella väkiluku oli lisääntynyt voimakkaasti, mutta tilojen ja torppien
määrän lisäys oli Etelä-Pohjanmaalla suhteellisesti huomattavasti vähäisempää kuin
esimerkiksi Savossa tai Keski-Suomessa. Aleneva säätykierto aiheutti turhaumia, jotka
purkautuivat fyysiseksi väkivaltaisuudeksi ja yleensä laittomuudeksi, joihin liittyivät
alkoholinkäyttö ja jännitystä luovien riskialttiiden tilanteiden etsiminen. (Ylikangas 1976, 187,
265–269)
Vähenevän tervanpolton tilalle Etelä-Pohjanmaalla syntyi kydöttäminen, soiden poltto, jonka
avulla viljantuotanto kasvoi ja viljaa vietiin Ruotsiin. Ihmisten usko taloudelliseen
turvallisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin kasvoi ja samalla uskonnollisuuden merkitys väheni.
Uskontoon, lakiin ja hyviin tapoihin puukkojunkkarit suhtautuivat joko halveksivan
piittaamattomasti tai pyrkivät niitä aktiivisesti loukkaamaan. Voimakkaimmin rauhattomuus
koski jokilaaksoja, joissa oli siirrytty tervanpoltosta kydöttämiseen ja kydöttämisestä viljan
viljelyyn. Sen jälkeen uutta taloudellista ekspansiota ei enää tullut, vaan peltoviljelyalueilla
yhteiskunta kasvoi alaspäin, erilaistui varallisuuden suhteen sekä sosiaalisesti nopeimmin.
Laskeva säätykierto oli näillä alueilla suurinta. (Ylikangas 1976, 311–314).
Ylikangas on selvittänyt puukkojunkkariuden 1880-luvulla alkaneen vähenemisen ja
neljäkymmentä vuotta aikaisemmin voimakkaimmin levinneen herännäisyyden välisiä
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yhteyksiä ja todennut, että heränneitten ja puukkojunkkarien sosiaalinen koostumus ja
sukupuolijakauma osoittautuivat jyrkästi erilaisiksi. Puukkojunkkarien kantajoukko koostui
alemman sosiaaliluokan miehistä, kuten rengeistä, sotilaista, irtolaisista ja käsityöläisistä, kun
heränneissä taas oli suurin osa naisia ja sosiaaliryhmältään edellisiä ryhmiä ylempiä, kuten
talollisia. (Ylikangas 1979, 7, 75–77) Yhtäläisyyttä puukkojunkkariuden ja herännäisyyden
välillä Ylikangas on nähnyt kuitenkin virkavallan vastustamisessa, konfliktissa, joka
herännäisyyden osalta tapahtui talonpojan ja nimismiehen välillä. (Ylikangas 1979, 127)
Pitämyspuita, puhdasoppisuutta ja paikallisia ihanteita. Niin Savossa kuin Pohjanmaallakin
vanhan muinaisuskon piirteitä uskomuksineen ja palvontamenoineen säilyi pitkään katolisella
ajalla ja sen jälkeen. Esikristillisen ajan uskonnolliset käsitykset, jumalat ja haltiat sekä
katolisen ajan Neitsyt Maria ja pyhimykset sekoittuivat toisiinsa. (Pirinen 1982, 598; Luukko
1950, 457–458; Luukko 1954, 293–295.) Vanhan esikristillisen kulttuurin onkin arvioitu
säilyneen Savossa pisimpään Etelä-Savon itäosassa Säämingin alueella (Pirinen 1982, 599).
Merkkejä muinaisuskosta on jäljitetty myös nimistötutkimuksella. Savolaisista paikannimistä
on löydetty esimerkiksi hiisi, pyhä (voi tarkoittaa myös rajaa), akka, ukko -nimien esiintymisiä
(Pirinen 1982, 599–603; pyhä-sanan merkityksestä rajana ks. myös Anttonen 1996). Katolisen
kirkon tiedetäänkin suhtautuneen vanhaan uskomusperinteeseen varsin ankarasti ja
ankarammin kuin esimerkiksi ortodoksinen kirkko Karjalassa (ks. esim. Siikala 1985, 305).
Toisaalta puhdasoppinen luterilaisuus on tarkoittamattaan ylläpitänyt kansanuskon aineksia
sisällyttämällä Raamattuun ja Katekismukseen tietoja kartettavista olennoista, paholaisen
välikappaleista, kuten haltioista ja kalevanpojista, joiden olemassaolo tuli näin pyhiin kirjoihin
painettuna varmistetuksi (Laiho 1939, 69–76).
Uskonpuhdistuksen jälkeen ihmisiä pyrittiin etäännyttämään sekä vanhasta uskomusperinteestä
että katolisten pyhimysten heille tarjoamasta turvasta, mutta molempien piirteitä säilyi.
Säämingissä rovastinkäräjillä kerrotaan 1500-luvun puolivälissä käsitellyn tapausta, jossa eräs
vaimo oli ottanut kirkolta sille uhratun uhrivasikan. Tapahtuma viittaa Olavin lampaiden
uhraamisen perinteeseen ja tässä tapauksessa esikristilliset ja katoliset käsitykset olivat
sekoittuneet. Luterilainen puhdasoppinen kirkko vastusti menettelyä ja vaimo tuomittiin.
(Pirinen 1982, 598.)
Oikeudenkäyntejä noituussyytösten selvittämiseksi ja taikauskon karsimiseksi käytiin niin
Pohjanmaalla kuin Savossakin. Yleisiä ne olivat Pohjanmaalla 1500-luvun puolivälissä ja
jälkipuoliskolla, Savossa 1600-luvulla. Ilmiantoja noituudesta tehtiin varsinkin KeskiPohjanmaalla Pietarsaaren, Kokkolan, Lohtajan ja Kalajoen pitäjissä ja syytökset koskivat
toisen vahingoittamista. Syytöksille oli antoisana taustana osapuolten välille syntyneet riidat.
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Syytteet johtivat yleensä sakkoihin joko noituudesta tai aiheettomasta ilmiannosta. (Luukko
1950, 510–513; Luukko 1954, 705.)
Savossa käytiin oikeusjuttuja mm. uhripuiden pitämisestä Mikkelissä, rahan uhraamisesta
alttarille ja uhrinyyttien tuomisesta kirkkoon Kuopiossa. Valan vannominen oikeudessa
ylösalaisin käännetyn lakikirjan päällä toi kuolemantuomion Puumalassa, samoin kangastilkun
paneminen kirkon oven väliin huivivarkaan löytämiseksi Säämingissä. Kuolemantuomioita ei
kuitenkaan pantu täytäntöön, vaan hovioikeus lievensi rangaistukset. Yliluonnollisia voimia
käytettiin apuna ketunpyynnissä Kuopiossa, nimismiehen arkun varastaneen löytämisessä
Sulkavalla ja monissa muissa toimissa. (Saloheimo 1990, 529–534.) Kirkon ja maallisen
esivallan taistelussa noituutta vastaan mainitaan ensimmäisen oikeudenkäynnin Pohjanmaan
suurten noitien kukistamiseksi käydyn 1500-luvun puolivälissä, jolloin varakkaan talon isäntä
tuomittiin kuolemaan eikä hänelle annettu mahdollisuutta sovittaa tuomiota sakoilla. Taustana
on nähty kirkon halu lisätä arvovaltaansa. (Luukko 1954, 706–709.)
Huomattava merkityksensä yliluonnollisiin voimiin uskomisella oli lisäksi terveyteen,
sairauteen ja kuolemaan liittyvissä asioissa, joiden selittäjinä noituus ja taikuus toimivat. Näistä
käytiin omat oikeusjuttunsa. Vaikka vahingoittamistarkoituksessa käytetty noituus, musta
magia, oikeudenkäyntien ja kuolemantuomioiden seurauksena väheni, jatkui
parantamistarkoituksessa harjoitettu valkoinen magia. Kansa harjoitti omia kotoisia
parannuskeinojaan ja lisäksi apuna olivat noidat ja papit. Papit eivät olleet ainoastaan valkoisen
magian harjoittajia, vaan myös hyväksikäyttäjiä vielä vuosisatojen ajan, yhtä lailla kuin
maallikotkin. (Wirilander 1960, 468; Luukko 1954, 710.)
Etelä-Pohjanmaan oikeudenkäynneissä 1500-luvulla käsiteltiin yleensä toisen henkilön
vahingoittamistapauksia ja niissä lähes kaikki syytetyt olivat miehiä (Luukko 1950, 510–513),
samoin lähes kaikki Pohjois-Pohjanmaalla 1500-luvulla mestatut noidat (Luukko 1954, 710).
Myös Savosta kerrotaan useammin miesten kuin naisten noitaoikeudenkäynneistä. Useimpien
tietäjien mainitaan olleen tilattomia, monesti ilmeisesti seppiä, joskus puolikerjäläisiäkin.
Tilallisia heissä ei juurikaan tiedetä olleen. (Saloheimo 1990, 534–543.)
1600-luvulla käytiin Suomessakin varsinaisia noitavainoja. Noitavainot tulivat Suomeen
Ruotsista, jossa varsinkin Taalainmaalla niitä käytiin runsaasti. Suomessa vainot sijoittuivat
pääasiassa Ahvenanmaalle ja ruotsinkieliselle Pohjanmaalle. (Luukko 1945, 739–747.)
Pohjois-Pohjanmaalle eivät varsinaiset noitavainot ulottuneet, joskin piirteitä siitä on
aistittavissa tuomioiden ankaruutena. Noituusjutut olivat siellä 1600-luvulla vähäisiä, joskin
taikuutta harjoitettiin, mutta yleisimpiä olivat erilaiset parantamiseen liittyvät teot ja karjataiat
petoeläimiltä suojelemiseksi. (Virrankoski 1973, 706–710). Elinkeinon ja karjan turvaamiseksi
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käytettiin taikuutta vielä 1700-luvulla, mutta noitaoikeudenkäynnit olivat harvinaisia (Halila
1984, 229–230).
Uskonpuhdistusta seuranneen puhdasoppisuuden ajan – 1500-luvun puolivälistä 1600-luvun
loppuun – papit eivät aina olleet lainkaan tyytyväisiä seurakuntalaisiinsa, vaan moittivat näitä
taikauskosta ja muusta jumalattomuudesta, kuten Viipurin piispa vuosisadan puolivälissä.
Toisaalta kerrotaan pappien uskoneen taikuuteen ja osallistuneen menoihin itsekin (Luukko
1945, 736–739; Saloheimo 1990, 529–534; Wirilander 1960, 468). Puhdasoppisuudelle oli
omaista ”jumalanpalveluspakko, kova kirkkokuri ja kaiken puhdasoppisuudelle vieraan hengen
suvaitsemattomuus”. (Luukko 1945, 724–725; Halila 1984, 225) Kirkossakäyntiin
pakottaminen lisääntyi 1700-luvulla, kun vuoden 1686 kirkkolaki oli muuttanut kirkollisen
hallinnon maallisen hallinnon osaksi ja maallisin mahtikeinoin pyrittiin ohjaamaan kansaa
kirkkoon. Vastavaikutuksena ankarille toimille ja tapakristillisyydelle syntyi Suomessakin
muun Euroopan tapaan herätysliikkeitä, mutta valtio ja kirkko suhtautuivat niihin kielteisesti.
Tilanne johti konventikkeliplakaattiin, jolla kiellettiin vapaa kokoontuminen hartauden ja
jumalanpalveluksen harjoittamiseksi (Österbladh 1949, 643, 669–670). Pohjanmaalla syntyi
mittavia oikeudenkäyntejä.
Ensimmäisenä kirkon sisällä uudistuksia ajavana liikkeenä, ei niinkään jyrkästi
puhdasoppisuutta vastaan hyökkäävänä, syntyi ”yltiöpietismi” (Ylikangas 1979, 13), josta
tunnettu alue 1600-luvun lopulla oli varsinkin Oulun seutu (Halila 1954, 584). Liikehdintää
torjuttiin antamalla vuonna 1726 kielto yksityisissä tiloissa järjestettävien hartaustilaisuuksien
järjestämisestä konventikkeliplakaatilla. Kielto oli Suomessa voimassa lähes 150 vuotta.
Papeilta, kuten kaikilta muiltakin, kiellettiin oikeus laatia mitään kirjallisia tuotteita kristinopin
kysymyksistä tai vastauksista ilman asianomaista tarkastusta. (Ylikangas 1979, 13–14.)
Herätysliikkeistä ns. uudempi herännäisyys tuli merkittäväksi Savossa. Se oli luonteeltaan
rahvaanomaista, mutta samalla edellisen vaiheen tapaan hurmossävyistä hengellisyyttä.
Keskeiseksi henkilöksi nousi Paavo Ruotsalainen Iisalmen – Kuopion seudulla vuoden 1817
vaiheilla. Hänen viestinsä oli hurmoksellisuuden sijaan jokapäiväisen parannuksen tekeminen
ja ihmisen pienuuden tunteminen suuren Jumalan edessä. Liike syveni ja laajeni PohjoisSavossa. (Wirilander 1960, 928–933, 937–938.)
Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudulla levisi 1700-luvulla mm. ulkonaista kristillisyyttä
vieroksuva, kirkkoa arvostelevaa ja syvempään kristillisyyteen pyrkivää separatismia, joka
kuitenkin laantui sen vetäjiä vastaan papiston toimesta käytyihin oikeusjuttuihin. Samaan
aikaan alueella toimi myös saksalaista alkuperää ollut herrnhutilainen liike, joka sekin oli
pappien vastustama. Liikkeen johtohahmot karkotettiin kaupungista. (Halila 1954, 584–589.)
Herätysliikkeet levisivät alkuvaiheessa pääasiassa rahvaan keskuudessa ja olivat heidän
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johtamiaan, kunnes 1830-luvulla Pohjanmaalla syntyi liike, joka oli pääasiassa pappien käsissä
johtajinaan Jonas Lagus ja Jakob Wegelius. Keskuspaikkakuntina olivat Kalajoki, Maalahti
sekä Vöyri ja Uusikaarlepyy (Ylikangas 1979, 29–30, 38.) Herätysliikkeiden lisäksi Pohjanmaa
oli myös useiden muiden uskonnollisten liikkeiden toiminta-aluetta 1800-luvulla (Seppo 1987,
212–252).
Samaan aikaan Savossa levisi uusi herätysliike. Ruotsalaisherätykseksi kutsuttu suuntaus
laajeni joukkoliikkeeksi Pieksämäellä seudulla Keski-Savossa ja Etelä-Savossa levisi SuurSavon herännäisyys. Suur-Savon herännäisyyden alkuperä taas oli osittain sama kuin PohjoisSavossakin ja liikkeen johdossa oli saman jyväskyläläisen seppä Högmanin tytär Margareeta
Högman, jonka luona myös Paavo Ruotsalainen oli nuorena liikkunut. Muita merkittäviä SuurSavon herännäisyyden edistäjiä oli mm. talonpoika Salomon Häkkänen Mäntyharjulta, joka
toimi 1800-luvun alkukymmenillä. Häkkänen tasoitti aiempien suuntauksien äärimmäisiä
toimia, renqvistiläisyyden ”yletöntä rukoilemista” ja pohjoissavolaisen herännäisyyden
”alituista oman viheliäisyyden tuntoa”. (Wirilander 1960, 938–943.) Siitä syntyi
eteläsavolainen ystäväliike, joka oli irrallaan muusta herätysliikkeestä. Liike ei asettunut
pappeja tai kirkollista elämää vastaan eikä vahvistanut mitään ulkonaisia uskonelämän
muotoja. Siihen saattoi helposti liittyä ja siitä erota. Ystäväliike eli vain Högmanin ja Häkkäsen
elinajan. (Favorin 1975, 462–463.)
Pohjanmaalla käytiin herätysliikkeiden takia käräjiä. Vuonna 1838 pidettiin käräjät Kalajoella.
Pappien ohella puhujina todettiin olleen maallikoita, kuten itsellinen Matti Kalmare sekä
talolliset Pietari Kiuru ja Paavo Ruotsalainen. (Ylikangas 1979, 47.) Muita vastaavia
oikeudenkäyntejä käytiin mm. Uudessakaarlepyyssä ja Vöyrillä. Herätysliike sai maaseudulla
vahvimman kannatuksensa talollisten sekä säätyläisten alimman kerrostuman sekä
käsityöläisten keskuudessa. Kaupungeissa kannattajien painopiste oli käsityöläisissä ja
alimmissa säätyläisissä. Herätysliikkeiden vastustajina puolestaan olivat maaseudun ylin
pappishierarkia, rovastit ja kirkkoherrat, nuori kansallinen sivistyneistö sekä Suomen maallinen
ja kirkollinen johto. (Ylikangas 1979, 271–273, 285.) Pohjoissavolainen herännäisyys,
eteläsavolainen ystäväliike ja renqvistiläisyys taantuivat 1800-luvun loppupuolella paikallisiksi
rahvaanliikkeiksi, osaksi johtajien puuttuessa, osaksi näiden riidellessä keskenään.
Herätysliikkeiden voimakkain vaihe oli laantunut. (Wirilander 1960, 946–953.)
Pohjalaisille tyypillisiä kulttuurimuotoja ovat olleet yhteistoiminta ja joukkoliikkeet sekä vahva
itsetunto, joka mielikuva heistä on stereotyyppisenä monilla muilla suomalaisilla, ja jota he itse
kertomuksissaan mieluusti ylläpitävät. Eteläpohjalaiset ovat joukolla kapinoineet säädöksiä ja
määräyksiä vastaan sotaväenotoista tervakiintiöihin ja veroista kaupankäyntioikeuksiin saakka.
(ks. esim. Alanen 1949, 200–206, 212–216, 447–457; Luukko 1945, 162–165, 171–172;
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Luukko 1950, 451–455.) Etelä-Pohjanmaan yhteistoiminnallisuus ja alttius joukkoliikkeille on
tullut esille mm. juuri herätysliikkeiden yhteydessä, mutta lisäksi monessa muussa:
kylätappeluissa, puukkojunkkariudessa, jossa tosin oli vastakkaisiakin piirteitä,
oltermannilaitoksessa, nuorisoseuraliikkeessä, muuttoliikkeessä Amerikkaan,
suomalaisuusliikkeessä, talkooperinteessä jne. (ks. esim. Haavio-Mannila 1958, 156–157,
Ylikangas 1976; Kallio 1988, 5–6; Salokangas 1987, 916–918; Rantatupa 1987, 519; Alanen
1948, 423–424, 429; Sarmela 1970b, 15.) Samalla pohjalaisuudessa on havaittavissa vahvaa
itsetuntoa ja itsenäisyyden korostamista niin yhteisöllisenä itsenäisyytenä kuin yksilöllisenäkin.
Etninen itsenäisyys ilmenee eteläpohjalaisessa tavoitteessa tulla eteläpohjalaisina toimeen
omillaan ja olla valmiita nousemaan oman ryhmänsä puolesta etelää ja herroja vastaan
(Salokangas 1987, 918). Yksilöllinen itsenäisyys taas ilmenee äärimmäisyyteen vietynä
vaikkapa puukkojunkkariuden yhteydessä esille tulleena vahvana itsekorostuksena (Ylikangas
1976, 101–102). Anna-Leena Siikala luonnehtii 1800-luvun eteläpohjalaisuutta erityiseksi
”pohjalaisuudeksi”, säätyrajoja uhmaavaksi talonpoikaiseksi itsetunnoksi, yritteliäisyydeksi,
mainituksi tulemisen tavoitteluksi ja taipumukseksi ryhmänormien noudattamiseen.
”Pohjalaisuus” saattoi saada eri ryhmissä erilaisia muotoja ja mainituksi tulemisen tarve saattoi
saada ilmaisunsa joko rakentavassa työssä tai väkivaltaisissa korvikenäytöissä. (Siikala 1984,
203.)
Pohjalaisille tyypillisiä yhteistoimia eivät savolaiset tutkimusten mukaan juurikaan ole
harjoittaneet. Toki hekin nousivat puolustamaan itseään ja elinkeinoaan kaskeamisen
lopetusuhan alla (Wirilander 1960, 558–593), mutta maininnat ovat historiankirjoissa harvoja.
Savolaisia on luonnehdittu saamattomiksi ja ”vetämättömiksi”, joita ei saada intomielin
lähtemään mukaan sen enempää hyvään kuin pahaankaan. Poliittiset ääriliikkeet, uskonnollinen
hurmoksellisuus tai nuorisoseuraliike, eivät ole varsinkaan Etelä-Savossa menestyneet samoin
kuin Pohjanmaalla. (Seppänen 1992, 17). Savolaista elämänasennetta on luonnehdittu
suhteellisuutta korostavaksi, maltilliseksi ja suurpiirteiseksi. Savolainen pikemminkin
tarkkailee elämää suvaitsevasti kuin elää siinä kiivaillen mukana. (Virtanen 1998, 513.)
Yksilöllisyyden korostamisena ja myös melko vahvan naisen aseman merkkinä Savossa on
nähty myös sukunimikäytäntö, mikä on samalla muodostanut yhden Savon ja Pohjanmaan
eroista. Sen taustalla on tieto Savossa kauemmin käytössä olleista sukunimistä
länsisuomalaisiin verrattuna. Länsi-Suomessa pysyvyyttä edusti talo ja sen mukaan määräytyi
sukunimi, jos sellainen oli. Taloa vaihdettaessa vaihtui usein myös nimi. Savossa sen sijaan
mies antoi nimensä talolle eikä päinvastoin. Myös savolaisten naisten sukunimissä on nähty
samaa yksilöllisyyden korostamista: Korhosen tai Karhusen sijaan hänen nimensä oli Korhotar
tai Karhutar, varsinkin Pohjois-Savossa. Lisäksi naimisissa oleva nainen esiintyi Savossa vielä
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1800-luvulla ”tyttönimellään” ja varsinkin, jos hän oli leski. (Seppänen 1992, 15.) Naiset
hallitsivat Savossa koti- ja tunne-elämää sekä perheriittejä (Sarmela 1992, 24).
Anna-Leena Siikala on pohtinut savolaisten tunne-elämää Suomen Kansan Vanhojen Runojen
lyyrillisten laulujen valossa. Hän toteaa Etelä-Savossa lauletun aisti-iloisia lauluja, mutta
Pohjois-Savosta koottujen harvojen lyyristen runojen olevan katkelmallisia ja avoimen
rakkauden puuttuvan niistä lähes täysin, vaikka jäljellä olevat säkeet kyllä osoittavat eroottisten
laulujen olleen sielläkin tunnettuja. Syynä Siikala ei kuitenkaan pidä niinkään esimerkiksi
herännäisyyden vaikutusta, vaan keruun vähäisyyttä ja kerääjien mielenkiinnon kohdistumista
muihin perinnelajeihin. Tämän selityksen puolesta puhuu Pohjois-Karjalasta kootun lyyrisen
runouden runsaus. Siikalan mukaan Savossa ”(r)omanttisen rakkauden ja sentimentaalisten
tunteiden pilkahdukset nitistetään huumorin, ironian ja parodian keinoin. Tavallinen
menettelytapa on lisätä muutama tunneviritystä muuntava, yllättävä tai ilmaisua arkistava
lisäsäe liian hempeäksi koettuun runoon.” Leikittely nais- ja miesnäkökulmalla on eroottisten
runojen suosittu piirre, ”joka muuntaa hävettäviksi koetut tunteet kulttuurisesti
hyväksyttävämmäksi ruumiin ilojen ylistykseksi”. Savolaisen lyriikan ja melkeinpä koko
savolaisen kulttuurin avainmetafora on syöminen. Ruuan runsaus tai puute soveltui kuvaamaan
lähes kaikkia tunnetiloja. ”Syöminen, juominen ja ’lystin työt’, eroottiset ilot, ovat
yksinkertaisia elämännautintoja, joiden korostus leimaa huumorin ja suhteellisuudentajun
lisäksi savolaiskulttuurissa hyväksyttyä tunneilmastoa.” (Siikala 1998, 189–191.)

2.2 Sosiaaliset suhteet
Vuorovaikutusjärjestelmien alueellisia eroja tutkiessaan Matti Sarmela on käyttänyt käsiteparia
kulttuurin dynaamisuus vs staattisuus kuvaamaan kulttuurimuodon yleistä taustaa ja
historiallista kehitystä ja käsiteparia sosiaalinen homogeenisuus vs heterogeenisuus kuvaamaan
senhetkisiä olosuhteita. Hän on kuvannut Pohjanmaata agraariseksi, staattiseksi ja sosiaaliselta
taustaltaan homogeeniseksi, integraatiota ja sosiaalista aktiivisuutta suosivaksi alueeksi, kun
taas Savo ja Itä-Suomi ovat muodostaneet dynaamisen, uusia toimeentulomahdollisuuksia
etsivän kulttuurialueen, jossa vapaaehtoiseen yhdentymiseen ja sosiaaliseen aktiivisuuteen
perustuvat organisaatiot ovat saaneet jalansijaa vasta 1900-luvulla. (Sarmela 1970b, 15–16; ks.
myös Sarmela 1969, 228–269; Sarmela 1974a, 89–100.)
Kilpailu menestyksestä ja onnesta on tyypillistä vauraan Länsi-Suomen kulttuurille. Monien
myyttisten moraalitarinoiden sanoma on Matti Sarmelan mukaan Itä-Suomessa ja Karjalassa
jäänyt vieraaksi, koska siellä eivät yliluonnolliset olennot olleet vainajia lukuun ottamatta
sosiaalisten normien ja ihmisten välisten suhteiden auktoriteetteja. Ryhmänormeja rakentava
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perinne ei siten individualistisella haja-asutusalueella herättänyt kiinnostusta. Lisäksi Sarmela
arvioi, että Itä-Suomessa ja Karjalassa on pyritty sellaiseen säästämisen ja varallisuuden
asteeseen, joka on riittänyt jokapäiväisen toimeentulon turvaamiseen, mutta sitä tasoa ei pyritty
ylittämään. Niin varallisuustarinat kuin sekulaaristunut haltiaperinne on Sarmelan mukaan
levinnyt alueille, joissa sosiaaliset luokkaerot olivat suurimpia eli Lounais-Suomeen ja osittain
Savoon. Kompensaatiotarinat ovat paholaista palvelevine emäntineen tai isäntineen
viehättäneet sellaista kuulijakuntaa, joka ei itse ole sattunut syntymään perintötaloon.
Epäilemättä talonhaltioista kertovat tarinat ovat eläneet sellaisessa ympäristössä, jossa talot ja
tavat ovat merkinneet ihmisten välisissä suhteissa enemmän kuin muualla. (Sarmela 1974b,
354–357.)
Folklore on varsin monin tavoin ollut ilmentämässä ihmisten välisiä suhteita. Talonhaltijat
eivät suinkaan ole olleet ainoita. Asialla on ollut milloin mara, milloin para tai pirityinen, noita
tai tietäjä. Ovatpa vainajatkin huolehtineet jälkipolvien menestyksestä.
Catharina Raudvere on todennut noituuden olleen salaisena uhkana ihmisen jokapäiväisessä
elämässä. Se on ollut aina yhteydessä käsityksiin vallasta, kokemuksiin vallan tasapainosta ja
voimakkaasti sidoksissa ihmisen välisiin arkipäiväisiin suhteisiin. (Raudvere 1993, 172–174.)
Pohjoismaisissa noituuskäsityksissä on kaksi kantavaa ajatusta: toisaalta edistymisajatuksen
puuttuminen ja toisaalta sielun kyky poistua ruumiista toisessa hahmossa. (Raudvere 1993,
299.) Kristilliset ja ei-kristilliset uskomusjärjestelmät ovat eläneet rinnakkain ja aktivoituneet
maatalousyhteisössä erilaisilla alueilla, minkä vuoksi molempien säilyminen oli mahdollista
(Löfgren 1981, 33; ks. myös Sinikara 1988, 23).
Toimeentulomahdollisuudet olivat harvalukuisia ja liikkumavara oli pieni, niinpä perusta
aggressiolle oli valmiina: kateus, sosiaalinen kontrolli, varallisuus ja toisten tekemiset olivat
aina aktuelleja (Raudvere 1993, 100, 200–205). Sosiaaliset suhteet ovat tulleet esille
maratarinoissa mm. siten, että palkolliset, jotka saattoivat kokea isäntänsä taholta sukupuoleen
liittyvää tai taloudellista sortoa, voivat kertoa tarinoita isäntänsä öisestä toimimisesta
tietämättään marana. Kun heillä oli mahdollisuus kertoa arkipäivän valtiaasta häpeällisiä
tarinoita, he saattoivat tuntea saavansa revanssin. (Raudvere 1993, 215.) Valtasuhteissa näkyy
talonväen ja palkollisten varallisuuteen perustuvan eriarvoisuuden lisäksi myös miesten valtaa
naisten suhteen, mutta myös naiset saattoivat kontrolloida toisiaan. Ilman valtaa oleminen ei
koskenut vain naisia, vaan myös tilattoman miehen vapaus oli rajoitettua (Raudvere 1993, 249–
250).
Folklore on käyttökelpoinen väline niin kiistämisen kuin kompensaationkin hakemisessa
(Lombardi-Satriani 1974, 103). Folklorea voidaan käyttää joko vallitsevien normien
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myötäisesti niitä vahvistaen tai sen avulla voidaan myös pyrkiä kiistämään vallitsevien
käsitysten oikeutus (Nenola 1990, 12). Vaikka tämän tutkimuksen aineistossa ei kiistämisen
kulttuuri kertojien ja rikkomuksentekijöiden välisessä vertailussa tulekaan esille, esiintyy sitä
tämänkin tutkimuksen aineistossa yksittäisissä tarinoissa. Ulla-Maija Peltonen on käsitellyt
työväen muistelukerrontaa tutkimuksessaan Punakapinan muistot ja hän toteaa punaisten
kehitelleen itselleen omat tarinansa teloittajien myöhemmistä vaiheista, joissa kerrotaan
itsemurhista, sairastumisista, sokeutumisista, alkoholisoitumisista tai mielisairaaksi tulemisesta.
Kertomukset tuovat esille, kuinka punaisten oikeudenmukaisuuskäsityksen mukaan kohtalo
rankaisi rikkomuksentekijöitä, koska laki ei sitä tehnyt. (Peltonen 1996, 223, 241, 284.)
Sananparsissa kiistämisen kulttuuri tulee esille esimerkiksi seuraavalla tavalla: Sen on laki
oikiampi, joll on kantaja parempi tai Laki on niinku luetaan. (Knuuttila 1992, 71). A. A.
Koskenjaakko on todennut kansojen kovia kohtaloita esille tuovien sanalaskujen määrän olevan
mm. Virossa, Venäjällä, Saksassa ja Tanskassa talonpoikien ja kansan orjuuden vuoksi
suurempi kuin Suomessa tai Ruotsissa. Papeista pahaa puhuvista sananlaskuista Koskenjaakko
mainitsee esimerkkinä yleiseurooppalaisen Pohjaton on papin säkki. Hän toteaa samalla
suomalaisten sananlaskujen puhuneen yleensä papista kunnioituksella: Pappi on paras
vierahista, Pappi on parempi muita ym. Koskenjaakko selittää tämän johtuvan siitä, että pappi
on Suomessa ollut lähempänä kansaa kuin muut virkamiehet, puhunut kansan kieltä ja
ymmärtänyt heidän tarpeitaan. (Koskenjaakko 1913, LIII.)
Yhteiskunnalliset erot eivät ole rajautuneet sosiaalisiin suhteisiin. Folklore voi viestiä kaikuja
oikeuskäytännöistä, jotka ovat sisältäneet eroja miesten ja naisten välillä sekä eroja myös eri
maakuntien välillä. Muutokset oikeuskäytännöissä olivat hitaita, mutta uudistumista kuitenkin
tapahtui. (Ks. 1500–1700-lukujen oikeuskäytännöistä esim. Mäkelä 1989; Pylkkänen 1990;
Sirén 1999.)
Satu Apo on useissa tutkimuksissaan käsitellyt naisiin liittyvää folklorea. 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun alussa Itä-Suomesta ja Venäjän Karjalasta tallennetun aineiston perusteella hän
toteaa naisella uskotun olleen seksuaalisuuteen ja erityisesti sukupuolielimiin liittyvää
erityisistä ”väkeä”, voimaa, jota hän saattoi käyttää sekä omien tavoitteidensa puolesta tai
jotakin toista vastaan. Vaikka naisella olikin ”väkensä”, määräytyi sosiaalinen järjestys
patrilokaalisen järjestelmän ja monikerroksisen hierarkian mukaan. Arvojärjestystä määräsivät
sukupuoli, ikä, aviosääty ja sukulaisuus: ylimpänä oli perheen päämies, seuraavina muut
naimisissa olevat miehet sen mukaan, miten läheisessä sukulaissuhteessa he olivat päämieheen.
Seuraavina arvojärjestyksessä olivat naimisissa olevat naiset, naimattomat nuoret miehet ja
naimattomat naiset. Alimpina olivat lapset, joista poikalapset olivat arvokkaampia kuin tytöt.
(Apo 1995, 19.)
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Juvalainen Ullukka Pöyhönen on laulussaan kuvannut itäsuomalaisen ja savolaisen naisen
elämää valoisammin kuin varhaisempien aikojen luonnehtijat. Anna-Leena Siikala on
tavoittanut Pöyhösen vuonna 1932 esittämän laulun Suomen Kansan Vanhojen Runojen
lyyrisistä lauluista. Siikalan mukaan laulussa määrätietoinen neito houkuttelee
”tunturituomastaan” maitovellillä ja oriin ostolla. Laulajan lupaukset kuvaavat omia varoja
hallitsevan naisen laskelmia ja vanhan tavan mukaista lehmän tai työkalujen siirtämistä
tyttärelle. Naiseus ei jäsentynyt palvelemisen tai uhrautumisen kautta ja naisten suhteellisen
suuren itsenäisyyden selittäjänä toimineekin pitkään jatkunut kaskeaminen, jossa sekä naiset
että miehet osallistuivat tuottavaan työhön. Karjanhoidon merkityksen kasvu tulonlähteenä
vahvisti naisen asemaa 1800-luvun lopulla. (Siikala 1998, 174–175.)
Varsinkin 1800-luvun puolivälin ja 1900-luvun alun liberalismi, teollistuminen, naisasialiike ja
työväenliike muuttivat aikansa yhteiskuntajärjestelmää (Markkola 2000a, 9–10). Naisten
sananvalta ja merkitys julkisessa elämässä kasvoivat monitahoisen uudistusliikkeen myötä niin
poliittisessa ja sosiaalisessa toiminnassa kuin kirkon piirissäkin (Markkola 2000b, 116–117,
138–140).
Sukupuolikäsityksiin ja sukupuolten välisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyvänä yhteiskunnan
keskeisenä vaikuttajana on ollut sukupuolimoraali ja sen muuttuminen. Uskomustarinat tuovat
esille oikean ja väärän käyttäytymisen muotoja ja rajoja, ne käsittelevät normeja ja
norminrikkomuksia, kansanomaista moraalia eri tilanteissa ja erilaisin tulkinnoin. Ohjeita
oikeasta ja väärästä ovat antaneet niin kirkko, laki kuin tapaoikeuskin.

2.3 Oikeat ja väärät teot
Moraalin ominaisuuksia ja tunnusmerkkejä. Moraalista puhuttaessa on yleensä käytetty
käsitteitä oikea ja väärä tai hyvä ja paha. Yleisellä tasolla voitaneen sanoa, että ”moraali on
eron tekemistä hyvän ja pahan välillä” (Harva 1958, 22). Moraalin piiriin on liitetty sellaiset
ilmaisut kuin hyvä, paha, huono, oikea, väärä, ”pitää”, velvollisuus, kielto ja lupa. Moraalin
yhteydessä puhutaan myös epämoraalisesta eli moraalinvastaisesta ja ei-moraalisesta eli
asioista, jotka eivät kuulu moraalin piiriin. Heikki Kirjavainen on sijoittanut moraalin lain ja
tapojen väliin, koska moraalia ei säädetä, kuten lakeja. Moraalin ja tapojen välinen raja ei ole
yhtä selkeä. Moraali voi syntyä tavoista ja ilmetä tapoina, mutta tavoilla tuskin voidaan
perustella moraalisia valintoja, Kirjavainen määrittelee. (Kirjavainen 1996, 13–14; moraalin
yhteisöllisestä luonteesta ks. esim. Durkheim 1980, 37–38.)
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Moraali on määritelty myös siten, että se erotetaan konventioista eli tapasäännöistä ja yksilön
henkilökohtaisen vapauden alueesta. Tässä ajattelussa moraalin nähdään käsittävän universaalit
ajasta ja auktoriteeteista riippumattomat säännöt, joiden noudattaminen estää vahingoittamasta
toista ihmistä. Konventionaalinen eli tapakäyttäytyminen puolestaan vaihtelee eri
yhteiskunnissa ja eri aikoina. Kolmijako moraali, konventio ja henkilökohtainen vapaus
tunnistetaan tämän näkemyksen mukaan kaikkialla maailmassa. (Turiel, 1983, 34–41) Annukka
Vainio kuitenkin kyseenalaistaa esitetyn kolmijaon universaaliuden ja epäilee sen vallitsevan
vain maallistuneissa, moderneissa yhteiskunnissa. Vainion näkemys pohjautuu hänen
tutkimukseensa evankelis-luterilaisiin ja vanhoillislestadiolaisiin kuuluvien sekä kirkkoihin
kuulumattomien yhteensä 30 oululaisnuoren käsityksistä. (Vainio, 2005, 278–290; Vainio
2003.) Vainion mukaan kulttuurisia moraalikoodeja ei voi paikantaa maantieteellisesti,
esimerkiksi länsimaat vs ei-länsimaat, koska alueiden kulttuurit eivät ole yhtenäisiä.
Mieluummin kuin alueellisista moraalikoodeista hän puhuu yhteiskunnan moraalisista
ydinperiaatteista, jotka voivat yhteiskunnasta riippuen olla esimerkiksi oikeudenmukaisuus tai
auktoriteetin totteleminen. Kaikki sosiaaliset käytännöt saavat merkityksensä suhteessa
yhteiskunnan ytimeen. Kulttuuristen orientaatioiden tutkimukseen Vainio
kaipaa moniulotteista selitysmallia, johon sisältyisi ainakin ulottuvuudet uskonnollisuus –
maallistuneisuus ja kulttuurinen hierarkkisuus. Lisäksi hän perää yhteiskunnan
modernisaatioprosessin heijastusten tarkastelemiseksi yksilöiden moraaliajattelun tutkimista
yhdessä ulkoisen sosiaalisen todellisuuden ja objektiivisten sosioekonomisten rakenteiden
kanssa. (Vainio 2005, 290–293.) Siitä huolimatta, että kulttuurisissa tulkinnoissa on vaihteluja
eri syistä, eivätkä kaikki suppeammalla tai laajemmalla alueella asuvat eivät jaa kaikkia
sosiaalisia tai moraalisia käsityksiä alueen jokaisen muun ihmisen kanssa, on alueellisella
tarkastelutavalla mielestäni perusteensa. Alueen maantieteelliset, yleishistorialliset tai
elinkeinolliset ominaispiirteet, alueella vaikuttaneet uskonnolliset käsitykset tai muut
kulttuuriset tekijät voivat muovata alueen ihmisten moraalikäsityksiä sekä vaikuttaa
käyttäytymistapoihin. Alueellinen vertailu voi tuoda esille mielenkiintoisia eroja.
Moraalia sivuaa myös etiikan käsite, eikä käsitteitä aina eroteta toisistaan. Termien erottelussa
etiikka kuitenkin tarkoittaa moraalifilosofiaa, tieteenalaa, joka tutkii moraalia. Moraali on
määritelty tarkoittamaan ihmisten keskinäistä elämää sääteleviä tottumuksia, tapoja ja
rajoituksia. Moraali tarkoittaa empiirisiä ilmiöitä, yhteisöjen ja yksilöiden toimintaa ohjaavia
säännöstöjä ja käytäntöjä, joita voidaan havainnoida. (Pietarinen & Poutanen, 2000, 12–14;
Häyry 2002, 17–18; ks. myös Airaksinen 1987, 9–10.)
Perinteinen moraalifilosofia on ollut paljolti normatiivista. Länsimaisen kulttuurin
moraalikäsite on pitkään tarkoittanut hyvän elämän tavoittelua, josta merkitys muuttui 1700luvulla sosiaalisiksi normeiksi. (Korkman 1998, 239–264; Häyry 2002, 111–164; Kannisto
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1998, 325–326; Saastamoinen 1998, 284–285; Airaksinen 1988, 171–202; ks. myös MacIntyre
1998, 121–122.) Viime vuosikymmenten moraalikeskustelun keskeisiä teorioita on ollut John
Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria (1972), jonka periaatteina ovat yhtäläisten vapauksien
periaate ja eroperiaate, jolla jälkimmäisellä hän tarkoittaa eriarvoisuuksien järjestämistä
yhteiskunnassa siten, että huonompiosaiset hyötyvät eniten. (Rawls 1988, 118–152, 170–175;
Korkman 1998, 239–245; ks. myös Airaksinen 1988, 177–202.) Oikeudet pitää nähdä moraalin
peruselementteinä, jotka eivät luonteeltaan ole vain velvollisuuksien ja hyötymiselementtien
osia ja seurannaisia. Amerikkalainen juristi Wesley Hohfeld on luokitellut oikeudet vaateisiin,
vapauksiin, valtaan ja koskemattomuuteen. Vaateella Hohfeld on tarkoittanut toisella
osapuolella olevaa vastaavaa velvoitetta, vapaudella tekemisen vapautta, valtakäsitettä hän
valaisee sopimustilanteilla ja koskemattomuudella hän tarkoittaa tilanteita, joissa on kyse
vapauden vastakohdasta, ollaan vapaita jostakin haitasta. (Hohfeld 1964, 36–64; Airaksinen
1988, 166, 188, 194–196; ks. myös Kirjavainen 1996, 180–186.) Moraalia määrittelevät termit
ja oikeuselementit puhuvat kuitenkin samasta asiakokonaisuudesta kuin kiellot, vaikka erilaisia
termejä käytetäänkin. Näin ollen termien vaade, vapaus, valta ja koskemattomuus
kansanomaisia ilmenemismuotoja uskomustarinoissa on nähtävissä esimerkiksi siten, että
vaade esiintyy vaikkapa avioliittolupauksiin tai perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä,
vapaudesta on kyse kalastus- tai metsästysalueiden ja -välineiden käytössä, valta tulee esille
vuokra- tai lainanmaksusopimuksissa ja koskemattomuus surmissa ja raiskauksissa.
Moraalikeskustelu laajeni koskemaan ihmisen velvollisuuksien sijasta ihmisen oikeuksista,
ryhdyttiin myöhemmin keskustelemaan myös eläinten oikeuksista. Filosofit pohtivat
kysymystä, onko eläimillä oikeuksia. Eläinten etujen puolustaminen nousee Airaksisen mukaan
hyve-ajattelun pohjalta ja sen tärkeys niin eläinten etujen kuin ihmisen sivistyksenkin kannalta
on selkeä. (Airaksinen 1988, 193–194.)
Bryan Wilson on tutkinut moraalin muuttumista. Hänen mukaansa pienimuotoisissa
yhdyskunnissa pidettiin normatiivisen järjestyksen mallia luonnon järjestyksen jatkeena. Sitä
ylläpidettiin lasten sosialisaation kautta, mutta ennen kaikkea sosiaalisen kontrollin avulla.
Suora sosiaalinen kontrolli oli tehokkaampi. Wilsonin mukaan teollisen yhteiskunnan
syntymisen alkuvaiheessa alkoi sosiaalisen kontrollin ja sosialisaation välisen suhteen
painopiste siirtyä jälkimmäistä kohti. Muutos tapahtui teollistumisen myötä 1800-luvulla.
Samaan aikaan yhteiskunta massoittui, yhteiskunnallinen ja maantieteellinen liikkuvuus
lisääntyi. Yksilöistä tuli nimettömiä ja kontrollin vaikutuksen ulottamattomia (Wilson 1986,
259–265).
Moraalia ja sen muutosta määritellessään Heta ja Matti Häyry luonnehtivat tarkastelun
lähtökohtaa seuraavasti: ”Moraali sisältää ne yksilön ja yhteisön arvot ja normit, joiden
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tavoittelu ja noudattaminen vallitsevat ihanteina yksilön tai yhteisön toiminnassa.” Moraalin ja
muiden kulttuuristen elementtien suhde voi heidän mukaansa nähdä ainakin kolmella tavalla:
1) Moraalin muutokset voivat olla koko historiallisen kehityksen ensimmäinen liikuttaja,
jolloin ihmiskunnan muuttuva suhtautuminen lajinsa jäseniin muuttaa myös työtapoja,
tekniikoita, lakeja ja taloutta sekä uusii uskonnon, filosofian, tieteen, taiteen ja politiikan
harjoittamista. 2) Moraalin muutokset ovat jonkin henkisen kulttuuritekijän, kuten taiteen tai
uskonnon kehitystä. 3) Moraali, kuten mikä tahansa muu henkisen kulttuurin osa, heijastelee
taloudellisen perustan tilaa ja muuttuu sen mukaan vaiheesta toiseen. (Häyry & Häyry 1997,
200–204.)
Heta ja Matti Häyry näkevät moraalin ja moraalifilosofian muuttuneen Suomessa viime sotien
jälkeen. He torjuvat selityksen, jonka mukaan tieteen kehittyminen yhä mekanistisempaan ja
positivistisempaan suuntaan olisi vähitellen tappamassa maailmasta kaikki eettiset arvot. He
eivät vakuutu selityksestä, jonka mukaan siveelliset arvot olisivat kaaoksessa ja ihmiset olisivat
luopuneet koetelluista ja kestävistä isiensä tavoista. Välittömästi sotien jälkeen olivat vallalla
perinteiset kristilliset kiellot ja käskyt, mutta sen jälkeen niistä ei samalla tavalla piitattu. 1960luvulla puhuttiin mm. seksuaalisesta vallankumouksesta, jonka myötä kristilliset arvot hylättiin
ensisijaisesti avioliittokäsityksen muuttuessa kumppaneiden väliseksi sopimukseksi
avoliittoineen ja avioliiton ulkopuolisine suhteineen. Ehdottomasta ja suhteellisen yhtenäisiin
kieltoihin ja käskyihin perustuvasta moraalista siirryttiin tuolloin kohti relativistista
hyötymoraalia, jossa valinnanmahdollisuuksia oli enemmän. Myöhemmin arvo- ja
normirakenteet ovat Häyryjen mukaan olleet jälleen vakiintumassa, mutta eivät uskonnollisen
vakaumuksen pohjalle, vaan lähinnä toimihenkilöiden ja työväestön edustajien välisten yli
perinteisen talonpoikaiskulttuurin ulottuvien näkemysten perusteella. Moraalin lähteitä on
monia ja arvot ja normit ovat jatkuvassa muutoksessa. (Häyry & Häyry 1997, 205–207.)
Sukupuolimoraaliset näkemykset seksuaalisuudesta ja sen vapaudesta ovat vaihdelleet ennen
kristinuskon aikaa, mutta kristinuskon hallitsemissa yhteiskunnissa seksuaalista pidättymistä
ihailtiin. Seksuaalisuus kuului avioliittoon, sen ulkopuoliset suhteet kiellettiin ja miestenvälistä
rakkautta pidettiin luonnonvastaisena. (Foucault 1998, 444–448.) Siveysoppi moraali-käsitteen
vanhahtavana suomenkielisenä käännöksenä viittaa siihen, että kristillisyys yhdisti moraalin
seksuaalisuuteen ja sukupuolten välisiin suhteisiin. Nykyisin seksuaalisuuden katsotaan
Suomessa kuuluvan yksilön henkilökohtaisen vapauden alueeseen, joskin
seksuaalikäyttäytymiseen liittyvistä kysymyksistä kiistellään yhä. Maallistuminen onkin
heijastunut eniten juuri suhtautumiseen sukupuolten välisiin suhteisiin ja seksuaalisuuden
kontrollointiin. (Vainio 2005, 278, 285.)
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Sukupuolisuuteen suhtautuminen on ollut äärimuotoinaan seksuaalisuuden palvontaa tai
seksuskielteisyyttä, seksuaalisuuden pitämistä epäpuhtaana ja vaarallisena. Seksusmyönteisyys
tuli esille hedelmällisyyspalvonnassa ja sai ilmenemismuotonsa nähtävästi VarsinaisSuomessa, Hämeessä ja Satakunnassa keväisinä helkajuhlina ja Itä-Suomessa Ukon vakka- tai
Ukon malja -juhlina, joita on vietetty myös Hämeessä. Ukon vakat kiellettiin 1500-luvulla,
mutta niitä on vietetty esimerkiksi Pohjois-Karjalassa vielä vuoden 1900 tienoilla. (Nieminen
1951, 52–56; ks. mm. Ukon vakoista myös Harva 1948, 103–122.)
Askeettista seksuaalikäsitystä pidettiin katolisessa kristillisyydessä pyhyyden ilmauksena ja
raskaana olevaa naista saastaisena. Käsitys saastaisuudesta liittyi ajatukseen, että lapsi syntyy
pakanana ja saastuttaa äitinsäkin. Niinpä käytännöksi tuli synnytyksen jälkeen äidin kirkkoon
ottaminen, mikä tarkoitti paholaisesta vapautumista. Lapselle samaa merkitsi kaste.
Luterilaisessa ajattelussa kirkkoon ottamisella ei enää ollut samaa sisältöä, vaan sillä
tarkoitettiin synnytyksen sujumisesta kiittämistä. Vanha käsitys säilyi kuitenkin kansan
keskuudessa. (Nieminen 1951, 57–59; ks. myös Virtanen 1991, 233.) Monet synnyttämisen
tabuun liittyneet tavat alkoivat menettää merkitystään 1800-luvun loppupuolelle tultaessa.
Kirkottelukäytännöstä tuli vapaaehtoinen, eivätkä kaikki äidit enää halunneet kirkottelua. Osa
piti toimitusta jopa loukkaavana. Papisto puolestaan vastusti kirkkoon ottamista, koska se
katsoi kansan tulkitsevan tapaa väärin. Joidenkin mielestä ajatus synnyttäjän saastaisuudesta
voitiin hävittää vain poistamalla kirkkoonottopykälä kirkollislaista. (Helsti 2000, 84–85.)
Seksuaalimoraalin luonnetta määrittävät sekä uskonnollis-siveelliset että sosiaaliset tekijät.
Uskonnollis-siveellinen näkökulma on korostanut kristillistä seksuaalietiikkaa, joka on
edellyttänyt aviopuolisoiden ykseyden periaatteen kunnioittamista ja absoluuttista
sukupuolimoraalia sekä avioliiton ulkopuolisten suhteiden paheksumista. Perhe on syntynyt
sosiaalisista tarpeista, joista merkittävänä on lasten kehityksen turvaaminen. Se on koskenut
voimakkaasti myös yhteiskunnan intressejä, joten absoluuttisen sukupuolimoraalin taustalla on
myös sosiaalinen aspekti. (Nieminen 1951, 70–71.) Absoluuttiseen sukupuolimoraaliin
kohdistunut kritiikki perustui kahteen seikkaan, toisaalta käsitykseen sukupuolivietin
voittamattomuudesta ja toisaalta suureen erosmyönteisyyteen. Tämä johti relatiiviseen
sukupuolimoraaliin, joka salli ainakin joissakin tilanteissa myös avioliiton ulkopuoliset suhteet,
mutta vielä 1880–1890-luvuilla oli Suomen hengenelämässä absoluuttinen sukupuolimoraali
vallitsevana. (Nieminen 1951, 103–104, 113, 374.) Seksuaalista puhtautta on edellytetty
nimenomaan naisilta ja sukupuolisen kanssakäymisen jälkeen heidän piti puhdistautua.
Puhdistautumisriittejä harjoitettiin Karjalassa vielä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, joskaan
niiden yleisyydestä ei ole tietoa. (Keinänen 2003, 79–81.)

51
Suomalaisessa kansanperinteessä on runsaasti absoluuttisen sukupuolimoraalin ilmentymiä,
mutta samalla myös kaksinaismoralistisia käsityksiä. Aili Nenolan mukaan kristinopin,
kristillisten ajattelijoiden ja kirkkojen raskain synti naista vastaan on ollut seksuaalisuuden
kriminalisointi. Erityisen raskas on ollut kirkon varhaisemmassa historiassa tapahtunut naisen
yksinomainen syyllistäminen tähän rikkomukseen. Nenola on tarkastellut Maria Magdalenasta
kertovaa eurooppalaista traditiota. Traditiossa kerrotaan Maria Magdalenan aistillisuudesta,
hänen kolmesta murhatusta pojastaan, hänen insestisestä suhteestaan, katumusharjoituksistaan
ja synninpäästöstään eri variaatioin. Mataleenan virsi kertoo vain Mataleenan rangaistuksesta,
mutta ei hänen poikiensa isien. (Nenola 1986, 166–178.)
Homoseksuaalisuus ja sodomia olivat vuosisatoja ankarasti tuomittuja. Kristofer Baijerilaisen
maanlaissa vuonna 1442 tuomittiin sodomiasta maahan haudattavaksi elävältä yhdessä eläimen
kanssa tai poltettavaksi. Myöhemmin rangaistuksena oli mestaus ja polttaminen yhdessä
eläimen kanssa ja samanlaisena rangaistus sisältyi myös vuoden 1734 lakiin. (Nieminen 1951,
100–101.)
Siveellisyys, oppi oikein elämisestä, joka kattoi koko elämänpiirin eikä ainoastaan
seksuaalisuutta, tuli 1800-luvun lopulla kasvatuksen, naisen ja avioliiton kokoavaksi ja
yhdistäväksi käsitteeksi. Perheen tärkeimpänä tehtävänä pidettiin lasten kasvattamista
siveellisiksi ihmisiksi ja kaikki moraalisesti positiivinen oli siveellisyyttä. Tuolloin rakennettiin
tärkeä osa 1800-luvun sivistyneistön moraalioppia. (Häggman 1990, 33; Häggman 1994, 179–
180.)
Moraalilla ja uskonnolla on yhtymäkohtia. Kun uskonto on ihmisten ja jumalten välinen
sidonnaisuus, on moraali ihmisten välinen ja siten vahvasti aikaan sidottu. Molemmat ovat
pohjimmaltaan yhteisöllisiä. Molemmissa käskyt ja kiellot voivat olla ehdottomia, mutta eivät
aina. Voidaan myös antaa vain suuntaviivoja. (Furberg 2000, 195–196.)
Urpo Harva on määritellyt kristillisen moraalin teoiksi, ”mitä kristityt pitävät hyvänä ja
pahana, oikeana ja vääränä.” Kysymykset voivat olla konkreettisia, saako kristitty tehdä sitä-jasitä, jolloin Raamatusta joko löytyy selkeä vastaus, se on tulkinnanvarainen tai vastausta ei ole.
Toisessa suuntauksessa lähdetään luomisajatuksesta. Sen mukaan Jumala loi maailman ja sääti
sille tietyn järjestyksen, jota ihmisten pitää noudattaa tehdäkseen oikein. Tästä järjestyksestä
ihminen pääsee selville osittain luonnollisen järkensä avulla, osittain tutkimalla Raamattua,
jossa luomisjärjestystä on valotettu esimerkiksi kymmenellä käskyllä. (Harva 1978, 81–85.)
Harva esittää kaksi näkemystä uskonnon ja moraalin välisistä suhteista. Määritelmiä on monia.
Puhtaan teologisen etiikan mukaan moraalinen tieto on mahdollista vain kristitylle, sen
yhteydessä on puhuttu ilmoituksellisesta etiikasta eli etiikasta, johon vain tietyllä ryhmällä on
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ulottuminen. Puhutaan myös luonnollisen moraalin etiikasta ja sillä tarkoitetaan edelliselle
vastakkaista näkemystä. Moraalin ymmärtäminen ei sen mukaan edellytä mitään ihmisen kyvyt
ylittävää. Näkemystä kannattaa suuri osa roomalaiskatolisista ja luterilaisista nykyteologeista.
Sekamuotoisesta etiikasta on kyse silloin, kun ajatellaan, ettei ilmoitus tuo mitään uutta
luonnolliseen moraalin tuntemiseen, mutta se eksplikoi tai tulkitsee sitä. Neljäs näkemys on
sukua kolmannelle, siinä hyväksytään luonnollinen moraalilaki ja sen tunteminen hyväksytään,
mutta erityisen kristillistä siinä on suhtautuminen moraaliin. (Kirjavainen 1996, 26.)
Katolisen uskon mukaan synnit eivät olleet vain yksityisasia, vaan koko yhteisön asia, joka
näin jäi vaille Jumalan siunausta. Tämä ajattelu oli vallalla vielä pitkään uskonpuhdistuksen
jälkeen (ks. Talve 1990, 271; Virtanen 1991, 234). Luterilaisuuden kehotukset lähimmäisen
rakastamisesta eivät niinkään saaneet kansanomaisessa ajattelussa etusijaa, vaan
konkreettisemmat Katekismuksen käskyt, jotka kieltävät ”älä tee”. Käsitykset anteliaisuudesta
ovat olleet hyvin merkittäviä, olihan köyhäinhoito vuosisatoja almujen antamisen varassa.
Katolisessa kirkossa saattoi anteliaisuudella hankkia jopa iankaikkisen autuuden.
Kansanomaisen anteliaisuuden taustalla oli toisaalta kristillinen opetus, toisaalta siihen
liittyivät vanhat maagisen onnen käsitykset, pelko oman onnen menetyksestä ja halu varmistaa
oma onni. Huonosti kohdeltu pyytäjä saattoi kirota tai muuten aiheuttaa onnettomuutta.
(Virtanen 1991, 234, 237–238; Vilkuna 1983.)
Tavat ja kansanomainen moraali. Kansanomaiseen moraaliin ovat Suomessa vaikuttaneet
vuosisatoja kristillinen kirkko ja oikeuslaitos. Ne ovat olleet toisiinsa kietoutuneina. Myös
kirkko tuomitsi rikkomuksista ja oikeuslaitos antoi moraalisia ohjeita. Lisäksi yhteisöjen tavat
ovat olleet antamassa suuntaa oikeina pidetyille teoille.
Tapaoikeuden edeltäjänä vanhin kirjaanpano on jo Mooseksen laissa ajalta noin 3300 vuotta
sitten. Laissa sanotaan: ”Kun tulet lähimmäisesi viinitarhaan, niin saat syödä rypäleitä, minkä
mielesi tekee, kunnes olet saanut kylläsi, mutta älä pane mitään astiaasi. Kun tulet lähimmäisesi
viljapellolle, niin saat kädelläsi katkoa tähkäpäitä, mutta sirppiä älä heiluta lähimmäisesi
viljapellolla” (5 Moos. 23:24–25). (Vilkuna 1979, 75–76.)
Tapojen merkitystä käyttäytymisen ohjaajana ovat suomalaisista tutkijoista tarkastelleet viime
vuosisadan alkupuolella mm. A.A. Koskenjaakko sananlaskututkimuksessaan (1913) ja Edward
Westermarck moraalin syntyä selvittäneessä tutkimuksessaan (1933). Koskenjaakon mukaan
yleiseen tapaoikeuden noudattamiseen ohjaavat esimerkiksi sananlaskut Maassa maan tavalla
tahi maasta pois tai Maan tapa on maan laki. Maan tavan noudattaminen on ollut jopa lakiin
sisältyvänä tuomarin ohjeena vuodelta 1734. Siinä mainitaan: ”Maan tapa, jos se ei ole
kohtuuton, olkoon hänelle (tuomarille) myös ohjeena tuomitessansa, kun säädettyä lakia ei
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ole.” (Koskenjaakko 1913, 2–3.) Sananlaskua Koskenjaakko pitää kuitenkin yhtä usein
vallitsevien olojen kuvaajana kuin tapojen ohjeistajana. (Koskenjaakko 1913, L–LI.)
Edward Westermarckin mukaan tavan voima on niin suuri, että alistavia ja orjuuttaviakin
tapoja pitävät oikeina useimmiten jopa sorron kohteena olevat. Tapoja vastaan kuitenkin myös
kapinoidaan, minkä Westermarck näkee liittyvän sivistyksen edistymiseen. Alun perin
vallinnut mielipiteiden yhtäpitävyys häiriintyi, kun jotkut yksilöt havaitsivat virheitä
yhteiskunnan oikeuskäsityksissä ja nousivat kapinaan arvostelemalla yhteisön näkemyksiä
omien yksilöllisten tunteidensa perusteella. (Westermarck 1933, 137–139.) Tavat ovat
Westermarckin mukaan siveyskäskyjä, moraalisia ohjeita, mutta tavat eivät kuitenkaan kata
moraalin koko aluetta. Se osa moraalia, johon tavat eivät ulotu, laajenee yhdessä
siveystajunnan kehityksen kanssa. Monet lait ovat olleet tapoja, ennen kuin niistä on tullut
lakeja. Lait ovat käsityksiä, jotka ovat olleet vallalla lakien laadinnan aikaan, mutta tavat
muuttuvat yleisen mielipiteen mukaan. Niinpä lait ovat vanhoillisempia kuin tavat.
(Westermarck 1933, 181, 186–188.)
Kansanomainen moraali ei suoraan noudattanut lain tai kirkon antamia oppeja, vaan eli omaa
elämäänsä. Pentti Renvall on luonnehtinut 1500-luvun ihmisten suhtautumista rikoksiin ja
oikeudenhoitoon tunteenomaiseksi. Raskaimpina rikoksina pidettiin tekoja, joista kävi ilmi
kaameus ja salakähmäisyys, kuten esimerkiksi lapsenmurha, salamurha, isänmurha tai toisen
kuoleman tuottaminen noituudella. Rikoksen tekijän maine ja hänestä kuullut huhut olivat
oikeutta jaettaessa raskauttavia. Ihminen oli vahvasti sidoksissa sosiaaliseen ympäristöönsä ja
vain yhteisön tapoja noudattavaa ja sen käyttäytymismalleihin osallistuvaa ihmistä pidettiin
täysiarvoisena yhteisön jäsenenä. (Renvall 1949, 20–21, 103, 143.)
Käsitykset esiaviollisista seksuaalisuhteista ja siitä, katsottiinko avioliiton alkaneen
kädenlyönnistä todistajien edessä, yhteenmuuttamisesta, kuulutuksista vai häistä, oli
muotoutunut kansan parissa. Esiaviollisista seksuaalisuhteista annettiin 1600-luvulla
sakkorangaistuksia ja mainitaan talollisia joskus rangaistun kaksinkertaisesti, koska heidän piti
olla esikuvina muille. ”Köyhän kansan” osalta Sarmela mainitsee, etteivät nämä vielä 1800luvulla useinkaan viettäneet häitä, vaan ainoastaan kuuliaiset. (Sarmela 1965; Aalto 1997, 53,
192.)
Kansanomaiset käsitykset oikeasta ja väärästä ovat saaneet ilmauksensa esimerkiksi
mellakoissa tai ihmisten käymissä kapinoissa tärkeäksi näkemiensä tavoitteiden puolesta. E. P.
Thompson on tutkinut 1700-luvun Englannissa tapahtunutta ruokamellakkaa, jossa oli kyse
kansan vastahakoisuudesta vanhojen markkinatapojen muuttuessa. Thompson puhuu
englantilaisten väkijoukkojen moraalitaloudesta, millä hän tarkoittaa rahvaan pakonomaista
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purkausta reaktiona taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin oloihin. Toiminta ilmeni nimettöminä
uhkauksina tai yksittäisiä terroritekoja, nimettömiä kirjeitä, tuhopolttoja, karjan
vahingoittamista ja ikkunoiden särkemistä, se oli vastarintaa vallassaolijoita kohtaan kuvien
polttamisineen ja muine rituaalitekoineen. Se oli myös suoraa toimintaa väkijoukoissa, mikä
antoi yksittäiselle tekijälle nimettömyyden suojan. Mellakoiden alkuunpanijat olivat usein
naisia. (Thompson 1996, 67–70 , 95, 106, 133.)
Kansanomaisella eettisellä maailmankuvalla Irma-Riitta Järvinen tarkoittaa mm. ”käsityksiä
siitä, miten ihmisen tulee toimia suhteessaan tuonpuoleiseen ja miten ihmisen pitää toimia
omassa yhteisössään suhteessa toisiin ihmisiin (Järvinen 2004, 223). Käsite kattaa varsin laajan
elämänalueen. Omassa tutkimuksessani on kyse vääriksi tulkituista teoista ja niiden
seurauksista.
Kansanomaisella moraalilla tarkoitan tässä tutkimuksessa tarinan kertojien ja kuulijoiden
käsityksiä oikeasta ja väärästä sellaisina kuin ne tulevat esille kerrotuissa uskomustarinoissa.
Rikokset, rikkomukset ja muut väärät teot olen jakanut kolmeen ryhmään. Lainrikkomukset
ovat kyseessä silloin, kun tarinassa annetaan niin ymmärtää, puhutaan virkavallasta tai
vankilasta tai rikkomuksentekijän kiinnijäämisestä. Myös sellaiset teot, joita ei tarinassa
mainita kriminalisoituina, mutta ovat selkeästi lain vastaisia, kuten esimerkiksi surmateot, olen
tulkinnut lainrikkomuksiksi, mikäli tekoa ei tarinassa tulkita kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukseksi. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksella tarkoitan tekoa, joka tarinassa
tuodaan esille syntisenä tekona. Tällaisia ovat esimerkiksi kymmenen käskyn vastaiset teot,
surmat, kiroamiset, Jumalan tai luonnonvoimien pilkkaamiset tms., mutta niitä voivat olla myös
vaikkapa vainajien tai elävien ihmisten kohteluun liittyvät väärät teot. Näissä yliluonnollinen
rangaistus tai sen poistamistoimenpiteet liittyvät jollakin tavalla kristilliseen ajatteluun.
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksilla tarkoitan tekoja, joissa on kyse ihmisten välisistä
suhteista ja toisten huomioonottamisesta. Rikkomuksina ovat mm. ihmisten huono kohtelu, jos
tarinatapahtumaan ei liity epäkristillisyyden tulkintaa, huonon elämän viettäminen
juopotteluineen ja kortinpeluineen tai vakiintuneen hyvän tavan vastainen toiminta, kuten oman
edun tavoittelu sosiaalisella vääryydellä, toisen työkalun rikkominen tms. Osa teoista on
luettavissa useampaan kuin yhteen rikkomustyyppiin.
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3. TARINAT MAAILMANKUVAN JA KULTTUURISEN TIEDON KANTAJINA
3.1 Maailmankuvan monimuotoisuus ja muuttuminen
Maailmankuvalle on ominaista, että se on kokonaisuus, jonka osilla on keskinäinen
vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus. Siihen sisältyvät käsitykset ”ajasta ja avaruudesta;
maailman synnystä, yliluonnollisuudesta, sen vaikutuksesta, olemassaolosta ja
olemattomuudesta; luonnosta ja ihmisten suhteesta siihen, luonnosta elämän puitteena;
ihmisestä itsestään, hänen suhteestaan toisiin, sekä yhteiskuntarakenteesta, kansasta valtiosta ja
historian kulkua määräävistä tekijöistä.” (Manninen 1977, 16–17) Maailmankuva on myös
määritelty ”käsitykseksi maailmasta kokonaisuutena, johon perustuvat yksilön tai yhteisön
elämää ohjaavat arvot ja tavoitteet” (Puhakka 1977, 50) Maailmakuvalla on ymmärretty
”kokonaisvaltaista ajatusrakennelmaa maailmasta, ajasta, historiasta, maailmankaikkeuden
rakenteista, voimista, ihmisestä itsestään, ihmisen onnesta, elämästä ja kuolemasta ja kuoleman
jälkeisestä elämästä” (Pentikäinen 1992, 195–196). Näkemykset maailmankuvasta ja sen
tutkimisesta vaihtelevat maailmankuvan luonteen, tutkimuskohteen ja elementtien laajuuden
suhteen (ks. esim. Lehtipuro 1977,72–73).11
Maailmankuva ja maailmankatsomus eivät ole yhteneviä. Maailmankuvan hahmottaminen tai
omaksuminen ei edellytä aktiivista pyrkimystä todellisuuden järjestämiseen, kuten
maailmankatsomus edellyttää (Manninen 1977, 25; Helve 1987, 15). Maailmankuva
muodostuu käsityksistä ja uskomuksista ja niihin sisältyy myös arvoja, sillä maailmankuvaa
muodostaessaan ihminen hahmottaa kuvan siitä, mikä on tärkeää ja mikä ei. Se koostuu
kulttuurisista perusrakenteista, tavoista, joilla tietty kulttuuri on jäsentynyt ajatuskaavoiksi ja
arvojärjestelmiksi (Löfgren 1981, 26–27; ks. myös Sinikara 1988, 20; Helve 1987, 15).
Kulttuuri-termiä voidaan käyttää kuvaamaan jonkin ihmisryhmän kollektiivista tietoisuutta ja
arvoja, mutta niitä ei kuitenkaan pidä tarkastella ilman sosiaalista kontekstia, koska kulttuuri on
vallitsevan sosiaalisen järjestelmän heijastuma (Löfgren 1981, 23). Helena Helve on tutkinut
nuorten maailmankuvia ja niiden muuttumista. Hän on todennut, että varhaislapsuudessa
sosiaalistettu uskonnollinen maailmankuva oli heillä pysyvimpiä maailmankuvatyyppejä.
(Helve 1977, 21.) Maailmankuvan merkitys on yhtenäistävä ja ohjeellinen (Manninen 1977,
16). Anna-Leena Siikala on kerrontatendenssiä tarkastellessaan todennut maailmankuvan
ilmenevän ”selkeimmin kerrontaan soluttuvista maailmankatsomuksellisista viitteistä ja
kertojan persoonalliseen arvojärjestelmään juontuvista signaaleista” (Siikala 1984, 221).
Varoitustarinoiden maailmankuvassa on keskeisenä oppositiona ”tämän” suhde ”tuohon”,
normaalin maailman suhde supranormaaliin. Supranormaali maailma jakaantuu kahtia
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normaaliin ja supranormaaliin oppositioaseman ylhäällä vs alhaalla kautta, Jumala toimii
ylhäältä, piru alhaalta. Alhaalla ovat myös vainajat ja haltiat. (Leino 1984, 175; maailmakuvan
monikerroksisuudesta ks. myös mm. Siikala 1978, 319; Siikala 1985, 316; Siikala 1994, 52;
Pentikäinen 1992, 198; Nenonen & Kervinen 1994, 128.) Normit pitävät yllä tämän- ja
tuonpuoleisen välistä tasapainoa. Jos ihminen rikkoo Jumalaa, vainajia tai haltioita vastaan, hän
saa siitä rangaistuksen ja jos hän haluaa tuonpuoleisesta jotakin, on hänen maksettava siitä
korvaus. (Leino 1984, 175.) Varoitustarinoissa tapahtuva norminrikkomus toimii ”tämän” ja
”tuon”, normaalin ja supranormaalin, maailman välisenä ärsykkeenä, joka aiheuttaa
automaattisesti vastareaktion. Varoitustarinoissa usein esitetäänkin norminrikkomuksen ja
rangaistuksen suhde suoraksi kausaalisuhteeksi. Rikkomusta seuraa aina rangaistus. (Leino
1984, 167.)
Kulttuurin ja perinteen eri lajien tarjoamat maailmankuvat voivat olla erilaisia ja ne voivat
poiketa siitä yleisestä maailmankuvasta, joka on spesifien maailmankuvien takana. Näin ollen
maailmankuvia on yhtä paljon kuin perinteen tai kulttuurin lajeja tai tieteen ja taiteen aloja tai
maailmaan kohdistuvan uskon esittämistapoja. Voidaan tutkia jotakin spesifiä maailmankuvaa
ja sen ominaispiirteitä, mutta voi olla mahdollista tehdä päätelmiä kulttuurin yleisemmistäkin
maailmankuvista. Maailmankuvan aineksina voivat olla tarkasteltavina vaikkapa sadut, tarut tai
lastenlorut, mutta Manninen korostaa, ”ettei maailmankuvaa pidä samastaa tai palauttaa niihin
aineistoihin, joiden perusteella maailmankuvasta tehdään päätelmiä”. (Manninen 1977, 18–19.)
Knuuttilan mukaan Mannisen peräämä erottelu ei ole aina pysynyt folkloristiikassa kirkkaana,
mutta hänen mukaansa on tarpeen tarkastella maailmankuvan välittynyttä luonnetta ja
erityisesti folkloristisessa tutkimuksessa on ”tarpeellista pitää kiinni ehdosta, että
maailmankuvalla on välttämättä yhteys ihmisten kokemaan todellisuuteen, joka ei heijastu
ensisijaisesti tutkimuksellisissa käsitteissä, vaan maailmankuvan kantajien ilmaisemissa
representaatioissa”. (Knuuttila 1989, 172.)
Käytännön tutkimustyössä Lehtipuron mukaan on kansanomaista maailmankuvaa yritetty
hahmotella enimmäkseen varsin intuitiivisin ja epäsystemaattisin keinoin. Hänen mukaansa
folkloristisen aineksen käyttö maailmankuvan ja perusarvojen osoittajana tuntuu
keskimääräistä luotettavammalta silloin, kun tutkimus on ankkuroitu konkreettiseen aikaan,
paikkaan ja sosiaalisekologiseen miljööseen ja kun ihmisen ja perinteen vuorovaikutus otetaan
lähitarkasteluun konkreettisten yksityistapausten avulla. Esimerkkeinä mm. Lauri Hongon
tutkimus inkeriläisen kyläkulttuurin haltijauskosta (1962) ja Juha Pentikäinen Marina Takalon
maailmankuvasta (1971). Maailmankuvan ja varsinkin sen muutoksen tutkimuksen keskeisenä
ongelmana on operationalisointi. Vaikka tämän päivän kansankulttuurista on saatavissa tietoa
eri menetelmin, ei sitä aikaisemmilta ajoilta ole saatavissa, jos tutkittavana on konkreettinen
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yhteisö, eikä makrotason alue- tai kansallinen kulttuuri. Lehtipuro tarjoaa tutkimusvälineeksi
perinneaineiston kvantitatiivista sisällönanalyysia. (Lehtipuro 1977, 74–76.)
Seppo Knuuttila varoittaa kansanomaisen maailmankuvan yksinkertaisista tulkinnoista ja
naiivista tutkimuksesta, johon on suhtauduttava kriittisesti. Hän ottaa esimerkiksi isäntä ja
renki -kaskujen aikakautisen käsittelyn ja sosiaalihistoriallisen kuvailun maailmankuvaanalyysin nimissä. Juha Manniseen viitaten hän toteaa, ettei ”(t)osiasioiden ja arvojen ero
sovellu yhteiseksi lähtöoletukseksi selvitettäessä maailmankuvan lähteitä, syntyä, aineksia,
rakennetta ja funktioita”. Tämän mukaan on kuitenkin mahdollista, että ”tällainen erottelu voisi
toimia hidasliikkeisen kansanomaisen maailmankuvan ja sen puitteissa muotoutuvien
aktiivisten maailmankatsomusten kriteereinä.” (Knuuttila 1992, 191; Manninen 1989, 228.)
Maailmankuva ei aina ole systemaattinen ja ristiriidaton, koska ihmisen uskomusjärjestelmät
aktuaalistuvat eri tilanteissa, kuten Sinikara on tutkimuksessaan Löfgreniin viitaten todennut
(Sinikara 1988, 23; Löfgren 1981, 33). Tutkimuksessaan pohjoisesta Juhonkylästä Sinikara
havaitsi kylän uskomusperinteen sisältävän virallisen uskonnonopetuksen mukaisia seikkoja,
kuten ”rikos tulee ilmi”, mikä on konkretisoitunut äpäräkertomuksissa ja
kotonakulkijatarinoissa. Toisaalta ne ovat vahvistaneet uskoa kuolemanjälkeiseen elämään,
joskin kyseessä on ollut enemmänkin kiirastuleen verrattavissa oleva liminaalinen tila kuin
luterilaisen opin mukainen käsitys. Kuitenkin kristillinen käsitys vainajista, jotka odottavat
viimeistä tuomiota noustakseen kuolleista, on sopinut hyvin yhteen kummitteleva vainaja perinteen kanssa. (Sinikara 1988, 151–152.)
Sen lisäksi, että maailmankuva on monimuotoinen, se on myös muuttuva. Maailmankuvan
muuttuminen voi tapahtua vähitellen pienin askelin tai siihen voi vaikuttaa jokin suuri muutos,
kuten kristinuskon vaikutus suomalaisiin on ollut. Kristillinen usko aiheutti suuria muutoksia
ihmisten normi- ja symbolimaailmaan. ”Uusi ajanlasku, vuoden juhlakalenteri ja katolinen
pyhimyskultti sopeutettiin nyt entisen ajan juhlaperiodeihin ja haltijauskoon. Aikaisempi
henkiusko ja monistinen sielukäsite oli yhdistettävä. Koko maailmankuva oli muotoiltava
uudelleen uusien käsitysten valossa maailmasta, taivaasta ja helvetistä.” (Talve 1990, 364.)
Muutoksen aiheuttajina voivat olla vaikkapa rahatalouden ja metsänhakkuutyön tulo alueelle,
jolloin aiemmin ”pyhänä” pidettyä metsää saatettiin käyttää hyväksi miten vain. Tämä merkitsi
ristiriitaa aiemmilta sukupolvilta opitun maailmankuvan ja etelästä ohjatun metsänhakkuutyön
maailmankuvan välillä. (Sinikara 1988, 196.)
Ihmisten ajatusmaailman yhteisiä piirteitä tutkitaan myös mentaliteettien historiassa.
Mentaliteettihistoria tarkastelee suhtautumisen ja asennoitumisen käsitteellisiä edellytyksiä ja
niiden muutosta. Tiettynä aikana ja tietyssä kulttuurissa mahdollisina ja kiistattomina tai
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itsestään selvinä pidetyt asiat eivät ole sitä jonain toisena aikana tai toisessa kulttuurissa.
Mentaliteetti muuttuu ja sen myötä käsitys siitä, mikä on ”moraalisesti koherenttia”.
(Hyrkkänen 2002, 74–75.) Matti Peltonen on jakanut mentaliteettien historian kolmeen
kehitysvaiheeseen: 1. kulttuurihistoriallinen mentaliteettien tutkimus ennen toista
maailmansotaa 2. väestötieteellinen mentaliteettien historia välittömästi toista maailmansotaa
seuranneina vuosikymmeninä 3. antropologinen mentaliteettien tutkimus 1970-luvulta lähtien.
(Peltonen 1992, 47.) Uusimmassa vaiheessa mentaliteettien historia on siirtynyt varhaisempien
vaiheiden kansanluonteen tai jonkin aikakauden mentaliteettien tutkimuksesta eri luokkien,
sukupuolten, uskontokuntien tai etnisten ryhmien mentaliteettien tutkimukseen. Eliittikulttuurin
tutkimuksen rinnalle on tullut myös alempien kansankerrosten tutkimus. Mukaan on tullut
myös ei-kirjallisen kulttuurin, kuten ilmeiden, eleiden, pukeutumisen tutkimus. (Peltonen 1992,
55–61.)
Mentaliteettien historian paluu tutkimuskohteeksi on merkinnyt myös arkipäivän
mikrohistoriallisen tutkimuksen kasvua, siinä on kyse menneisyyden ihmisten ymmärtämisestä
sisältäpäin. Teollistuva yhteiskunta toi mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin, eikä historian
tutkimuksen käsitteleminen yhtenäisenä kenttänä ole aina tuonut esille kehityksen olennaisia
piirteitä. (Peltonen 1999, 13–18, 123.) Maailmankuvan, mentaliteettien ja kulttuurisen
tietouden muuttuessa muuttuvat myös kertomukset. Kulttuurin muutostilanteessa monet
kertomukset katoavat epäajankohtaisina, mutta myös säilyvät kertomukset voivat muuttua.
Niiden merkitykset ja varsinkin niiden ilmaisemat arvot ja asenteet muuttuvat, jopa sisältöjä
nopeammin. Myös kertomuksen käyttöalue voi muuttua. Esimerkiksi vanha supranormaali
kertomus voi siirtyä ajanvietteeksi. (Siikala 1984, 220–221.)
Lutz Röhrich on tutkinut samaa ilmiötä satuaineistoissa. Hän nimittää sitä kansansatujen
historialliseksi evoluutioksi. Hänen mukaansa kertojien piiri muuttuu satujen myötä,
kertomukset kokevat muutoksia, motiivit saavat uusia merkityksiä ja sisältöjä tai antavat tilaa
uusille ja jäävät unohduksiin. Moderni teknologia ei suinkaan ole aiheuttanut muutoksia, vaan
kansansadut ovat aina sopeutuneet kuhunkin todellisuuskuvaan ja omaksuneet vallitsevan
reaalitodellisuuden jopa vuosisatojen kehityksen tuloksena. Kansansatujen ja todellisuuden
välinen suhde on erilainen eri historiallisina aikakausina, se muotoutuu aina uudelleen ja se
myös täytyy tulkita aina uudelleen. (Röhrich 1991, 215.)
Seppo Knuuttilan mukaan ihmiset ovat voineet laskea leikkiä vaikkapa vanhakantaisilla
maapalloa koskevilla käsityksillä, mutta samalla kuitenkin vakavasti uskoa varoitustarinoihin,
joiden mukaan luonnonvoimat rankaisevat pilkkaajaansa (Knuuttila 1992, 60). Vaihtelevuus ja
ristiriitaisuus kuuluvat hänen mukaansa perinteen luonteeseen. Knuuttila toteaa, että ”(s)ellaista
yhtenäistä etiikkaa tai moraalia, joka olisi sananparsissa tai muussa folkloremateriaalissa
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kiteytynyt selväpiirteiseksi, johdonmukaiseksi ohjelmaksi, ei ole koskaan ollut olemassa.”
(Knuuttila 1992, 71.)

3.2 Tiedon järjestäminen ja prosessointi
Kognitiivisten prosessien ja kulttuurin vuorovaikutus. Matti Kamppinen on pitänyt
kognitiivisen kulttuurintutkimuksen suurena oivalluksena sitä, että ”merkityksenanto synnyttää
ja ylläpitää objektiivisia rakenteita, jotka edelleen vaikuttavat takaisin merkityksenantoon”
(Kamppinen et al. 1994, 185). Kognitiolla tarkoitetaan tietämisen toimintaa: tiedon hankintaa,
järjestämistä ja käyttöä (Neisser 1982, 10; ks. myös Klemettinen 1997, 29). Skeema on
havaitsijan sisäinen osa havaintosyklissä ja kokemus voi muuttaa sitä. Skeema hyväksyy
saatavissa olevaa tietoa ja muuttuu sen vaikutuksesta. Havaitseminen on siis skeeman ja tarjolla
olevan tiedon vuorovaikutusta. Ulric Neisser puhuu suuntautumisskeemoista, joiden aktiivista,
tietoa etsivää rakennetta hän korostaa. Myös ne vastaanottavat tietoa ja suuntaavat toimintaa.
(Neisser 1982, 50–52, 94.) Knuuttilan mukaan ”(n)imenomaan tarinat kertomuksina
mahdollisesti tapahtuneista asioista jäsentävät kollektiivisia uskomuksia tiedonluontoisiksi
käsityksiksi” (Knuuttila 1992, 60).
Ihmisten kyky ja tavat järjestää, muistaa, tulkita ja prosessoida havaitsemaansa on ollut mm.
kognitiivisen psykologian, tekoälyn tutkimuksen ja diskurssianalyysin tutkimuskohteena
(Leino 1983a, 13; Siikala 1984, 19). Perusajatuksena Siikalan mukaan on, että ihminen
organisoi ja tulkitsee havaintojaan maailmaa koskevan kokemuksensa mukana hahmottuneiden
tietorakenteiden avulla. Useimmin käytettyjä teoreettisia käsitteitä, joilla on pyritty
luonnehtimaan tiedon käsittelyä ohjaavia kognition peruselementtejä, ovat ”skeema” (scheme),
”kehys” (frame), ”käsikirjoitus” (script) ja ”suunnitelma” (plan). (Siikala 1984, 19.) Käsitteillä
skeema ja kehys viitataan yleensä tiedon sisäiseen järjestymiseen, kun käsikirjoitus ja
suunnitelma puolestaan heijastelevat inhimillistä tarvetta saada asiat sujumaan jokapäiväisessä
kanssakäymisessä. Käsitteet käsikirjoitus ja suunnitelma puolestaan liittyvät ennen kaikkea
sosiaalisen käyttäytymisen alueelle, kuten Siikala Robert de Beaugrandeen viitaten toteaa.
(Siikala 1984, 21; Beaugrande 1980, 164; Kaivola-Bregenhøj 1988, 28.) Saman ajatuksen
sisältää käsite ”odotuksen struktuurit” (structures of expectation). Odotuksen struktuurit on
Deborah Tannenin mukaan alun perin R.N. Rossin (1975) termi, jolla tämä on tarkoittanut
prosessia, jossa ihminen järjestää tietoa maailmasta, luo uutta informaatiota sekä uusia
tapahtumia ja kokemuksia koskevia tulkintoja ja arvioi asioiden välisiä suhteita kulttuuristen
kokemustensa perusteella. (Tannen 1979, 138–139; Siikala 1984, 19; Kaivola-Bregenhøj 1988,
28.) Folkloristinen kertomus toimii usein kognitiivisen tiedon säilyttäjänä ja välittäjänä
(Lautamatti 1983, 186).

60

”Skeemalla” Teun A. van Dijk ymmärtää prototyyppistä tiedon organisoimista ja sitä, että
ominaisuudet ja tapahtumat, tilanteet ja episodit ovat järjestyneet esimerkiksi lineaarisesti ja/tai
hierarkkisesti. Monimutkaisten käsitteellisten yksiköiden strukturaalisella järjestymisellä voi
olla perustansa sellaisissa havaintoluokissa kuin horisontaalinen, vertikaalinen, pinta, pohja ja
huippu. Sosiaalisissa tilanteissa ja tapahtumissa luokat voivat olla alku, loppu, tarkoitus, taso
jne. (van Dijk 1980, 233; Siikala 1984, 20–21.) Ennalta osaamiensa skeemojen avulla ihmiset
tuottavat ja tulkitsevat esimerkiksi kertomuksia, painavat niitä mieleensä ja palauttavat
muistiinsa. Skeemat määrittyvät prototyyppien avulla. Ne sisältävät prototyyppistä ja
tavallisesti kollektiivisesti jaettua tietoa edustamistaan asioista. Prototyypit ilmaisevat, kuinka
asiat, joita ne edustavat, normaalisti, usein tai tyypillisesti ovat. (van Dijk 1980, 232; Leino
1983a, 13; Siikala 1984, 191; Klemettinen 1997, 31.) ”Kehyksellä” on ymmärretty sellaisia
hierarkkisia tietorakenteita, joiden avulla ihminen hahmottaa havaintojaan (Lautamatti 1983,
184).
Merkityksen ja tulkinnan kulttuurisidonnaisuus. Merkitykset, arvot ja katsomukset muodostavat
kulttuureja. Ne saavat konkreettiset hahmonsa instituutioissa, sosiaalisissa suhteissa,
uskomusjärjestelmissä, tavoissa ja tottumuksissa sekä materiaalisen maailman ja sen esineiden
käyttötavoissa. (Lehtonen1998, 17.) Tekstien merkityksiä on etsitty sekä teksteistä itsestään
että myös sidoksista käyttöyhteyksiin. On etsitty tekijän tarkoitusperiä, intentiota, tai tekstin
omaa merkitystä, jolloin on kiinnitetty huomio kielen yksityiskohtiin, tyyliin ja esitystapaan.
On pohdittu tekstin ymmärrettävyyden ja luettavuuden sidoksia eräisiin sen kannalta ulkoisiin
tekijöihin. Se, että tekstit yleensä merkitsevät jotakin, ei johdu Mikko Lehtosen mukaan
tekstien ymmärrettävyydestä sinänsä. Sen sijaan tekstit aktivoivat lukijoissa tietoja ja taitoja,
jotka yhdistyessään merkitysten raaka-aineisiin tuottavat ymmärrettävyyttä. Kaikki piirteet,
joiden nojalla tekstit pystyvät merkitsemään jotakin, ovat sidoksissa lukijoiden ennakkotietoon.
(Lehtonen1998, 112–116.) Kulttuurintutkimuksessa vallitsevan käsityksen mukaan todellisuus
on ihmiselle olemassa merkitysvälitteisesti, ei sellaisenaan, vaan aina vain sen suhteen kautta,
mikä ihmisillä on tähän maailmaan (Alasuutari 1995, 51).
Kertomusperinteen kulttuurista asemaa ja merkitystä arvioitaessa on Siikalan mukaan itse
perinneaineksen lisäksi tarkasteltava myös yhteisölle ominaisen kulttuurisen tietoisuuden
ulottuvuuksia. Uskomustarinoita ja memoraatteja tutkittaessa näin onkin tehty. (Siikala 1984,
196; esim. Honko 1959). Lauri Honko olettaa perinnelajien välillä vallitsevan
kommunikatiivisen työnjaon, jossa eri lajit ilmaisevat samasta teemasta eri ulottuvuuksia ja
näkökulmia. Esimerkiksi itkuvirsissä vainajan kotonakäynti on tervetullut, mutta
vainajatarinoissa ei. Lisäksi hän puhuu tilapäisestä ja tilannekohtaisesta eli funktionaalisesta
sopeutumisesta. Yhteisön ominaislaatua luonnehtimaan Honko käyttää C. W. von Sydowin
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folkloristiikkaan tuomaa termiä ekotyyppi. (Honko 1979, 68–69, 71–72.)12 Perinnelaji on
yleensä ajateltu kulttuurisena koodina, jonka sääntöjä hahmotettaessa on otettava huomioon
sekä tekstuaaliset että kontekstuaaliset konventiot (Lehtipuro 1983, 90).
Anna-Leena Siikala on Outi Lehtipuron tutkimukseen viitaten tiivistänyt, kuinka historiallinen
tietoisuus suuntautuu eri yhteisöissä eri tavoin menneisyyteen: ”Jotkut ajanjaksot ovat
muodostuneet paikallisidentiteetin kannalta tärkeiksi tai ne koetaan jossain uudessa
yhteiskunnallisessa tilanteessa yhtäkkiä merkityksellisiksi. Se, mikä menneisyydessä
kiinnostaa, riippuu viime kädessä nykyajan tilanteesta.” (Siikala 1984, 208; ks. Lehtipuro 1980,
78–79.) Siikalan tutkiman eteläpohjalaisen perinteen suosikkihenkilöt eroavat niistä, joita
Lehtipuro oli tutkinut hämäläisessä tai varsinaissuomalaisessa kylässä. Etelä-Pohjanmaan
runsas rikollisaiheinen perinne osoittaa, että väkivalta siellä käsitettiin erääksi menneitten
aikojen tuntomerkiksi. Suhtautuminen kuitenkin on ollut erilaista, toiset puhuvat niistä ihaillen,
toiset paheksuen. Niinpä kertomusaiheet sinänsä eivät Siikalan mukaan yksinään kuvasta
kulttuurista tietoisuutta, vaan myös aiheiden käsittelyn eli tulkinnan tapa. Vaikka aiheet
pysyvät seudulta toiselle tai ajasta toiseen samoina, muuttuu niiden tulkinta ja merkitys uusissa
kulttuurisissa yhteyksissä. Todettaessa tarinaperinteen ilmentävän eräitä kulttuurisen
tietoisuuden ulottuvuuksia, ihmisen suhdetta supranormaaliin sekä hänen asemaansa ajassa,
paikassa ja sosiaalisessa kentässä, kyse ei olekaan vain aiheiden, vaan aiheiden käsittelyn,
niiden tulkinnan, ilmaisukyvystä. Kulttuuria kuvaavaa ei ole vain se, mitä kerrotaan, vaan myös
se, miten kerrotaan. Kulttuurinen tietoisuus ilmenee ennen kaikkea kertomusten
konventionaalisissa merkityssisällöissä. (Siikala 1984, 209, 211–212.)
Leea Virtanen on todennut, että menneen ajan kulttuurituotteita arvioidaan usein nykyajasta
käsin ottamatta huomioon kulttuuriyhteyttä, johon ne kuuluvat. (Virtanen 1980b, 176.)
Virtanen perää sisäistä lähdekritiikkiä tilanteissa, joissa kansanperinneaines yritetään saada
kertomaan asioita, joita se itse asiassa ei edes yritä kuvata totuudenmukaisesti, kuten
uskomusten, tapojen tai ”kansanluonteen” selvittäminen folkloreaineiston avulla. Jossakin
mielessä perinne on vallitsevien asenteiden kuvastaja, mutta samalla se on myös niihin
vaikuttava tekijä. Virtasen mukaan on mahdollista eritellä jonkin perinneaineksen ilmisisältö,
kuten arvot, asenteet, tunteet ja pyrkimykset, mutta tulos ei ole ilman muuta yleistettävissä
perinteenkannattajien yleiseksi näkemykseksi. Sananparsi tai kertomus voi olla myös
taisteluväline vallalla olevaa käsitystä vastaan. (Virtanen 1980b, 176–177.) Muita
huonommassa asemassa olevien kannattaman vastakulttuurin havaitseminen folkloresta on
nähty tärkeäksi myös sen vuoksi, että alistetussa tai syrjäytyneessä asemassa olevien
mahdollisuudet muiden viestintäkanavien käyttöön ovat muita heikommat (ks. esim. Peltonen
1996, 17–18; Pöysä 1997, 138).
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Perinteen sopeutuminen kulttuuriympäristöönsä voi olla ulkoista tai sisäistä. Ulkoisen
sopeutumisen Honko on jakanut tutunomaistamiseen ja paikallistamiseen, joissa vierailta
tuntuvia yksityiskohtia korvataan tutuilla ja nimeltä mainituilla. Perinteen sisäisestä
sopeutumisesta hän on erottanut perinteen liittämisen traditiodominantteihin ja
motiiviattraktion sekä perinteen sensuurin ja sopeuttamisen perinnelajiin.
Traditiodominanttiudessa on kyse siitä, että jokin henkilöhahmoista, uskomusolennoista tms.
kehittyy muita suositummaksi. Tyypillinen savolainen dominantti on piru, josta kerrotaan
tarinoita, jotka muualla liitetään esimerkiksi haltioihin tai vainajiin. Motiiviattraktio on
valikoitumismekanismi, jonka kautta dominantti saa uusia elementtejä. Dominantti sulattaa ja
omaksuu piirteitä sekä lopulta stereotyyppiytyy, jolloin hahmon roolit selkiytyvät ja
täsmentyvät. Perinteen sensuurissa puolestaan torjutaan ja korvataan sellaista ainesta, joka ei
sovi yhteen yhteisön moraalikoodin ja eettisten normien kanssa. Sensuuri noudattelee
vallitsevia arvo- ja normijärjestelmiä ja niihin pohjautuvia kognitioita. Se, mikä yhdessä
kulttuurissa voidaan kitkatta hyväksyä, voi olla ongelma toisessa kulttuurissa, toisella alueella
ja toisenlaisessa miljöössä. Sitä vierastetaan, eikä se tunnu sopivan henkiseen ilmastoon.
Tällaiset ainekset muuttuvat nimenomaan uuden kuulijakunnan ehdoilla. (Honko 1979, 65–67;
ks. Siikala 1984, 195–196.) Lutz Röhrich on todennut kertojan tiedostamattoman pyrkimyksen
sopeuttaa satuja kerrontaympäristöön ja heijastaa kertojan omaa todellisuutta. (Röhrich 1991,
186.)
Kertomus muotoutuu kertojan valintojen mukaan ja kukin kuulija voi ymmärtää kuulemansa
oman havainto- ja tietomaailmansa pohjalta. Itse kertomukseen voi sisältyä kertojan
henkilökohtainen arviointi tai hän voi kerrontatilanteessa tuoda mielipiteensä esille muiden
ilmaisullisten keinojen ohella äänenpainoilla, eleillä ja ilmeillä. Niitä merkityssisältöjä, joita
kertoja haluaa välittää, Siikala kutsuu intentionaalisiksi merkityksiksi. Kertoja oletettavasti
valitsee kerrottavansa siten, ”että konventionaalinen merkityssisältö mahdollistaa
intentionaalisen merkityksen esilletuomisen”. (Siikala 1984, 33.)
Merkitys on laajempi käsite kuin tulkinta tai arviointi ja vaikeasti täsmentyvä, joten on
ryhdytty yleisesti käyttämään tulkinta-termiä tai sen alakäsitettä arviointia, joiden avulla
merkitystä pystytään täsmentämään (Annikki Kaivola-Bregenhøj 1988, 274). Tulkinta
tarkoittaa merkityksen identifioimista, yksilöintiä (Kamppinen et al. 1994, 82). Ihminen
järjestää ja tulkitsee havaintojaan niiden tietorakenteiden avulla, jotka ovat hänen maailmaa
koskevien kokemustensa mukana hahmottuneet. Havaintojen järjestäminen, varastoiminen ja
prosessoimista koskevat tietorakenteet ovat kulttuurisidonnaisia, joskin ihmisen psykofyysinen
olemus asettaakin muistin toiminnalle ja tietojen käsittelylle omat rajansa ja ehtonsa. (Siikala
1984, 19; ks.Tannen 1979, 138–139, viite Ross, R.N., Ellipsis and the structure of expectation.
San Jose State Occasional Papers in Linguistics, vol. 1, 1975.)
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Tulkinnan päämääränä Erna Oesch pitää tekijän tekstille tarkoittaman merkityksen
paljastamista. Tärkeää on nostaa esille ja problematisoida ne ehdot, joiden puitteissa
ymmärtäminen ja tulkinta ovat mahdollisia. (Oesch 1994, 77–78.) Tulkintaa tarvitaan silloin,
kun jokin tekstissä tai sen ulkopuolella saa aikaan, että sen suora merkitys ei ole riittävä, vaan
se toimii lähtökohtana sekundaarisen merkityksen hakemiselle (Todorov 1989, 111). Näin
myös kansanomaisen maailmankuvan tarkastelussa. Sitä on tulkittava sen käytännön
ilmenemismuotojen kautta, jotka tulevat selvimmin esille ajattelun ja toiminnan yhteyksissä
niin lineaarisesti, pitkinä kestoina, kuin jaksottaisestikin, aikakausina. (Knuuttila 1992, 70.)
Tulkintastrategioista on eksegetiikkaa, raamatunselitysoppia, harjoitettu länsimaissa pidempään
kuin mitään muuta13 (Todorov 1989, 111). Myöhemmin myös filologian parissa tulkinta on
ollut tutkittu alue ja sitä on käytetty muun muassa Raamatun tulkinnan apuna.14 Zvetan
Todorov kuvaa kahdenlaista filologista diskurssia, joista toisen lähtökohtana on järki ja toisen
kokemus. Ajatusmallit eroavat toisistaan niin rakenteensa kuin funktionsa puolesta: toinen on
deduktiivinen, toinen narratiivinen, toinen pyrkii tuomaan esille totuuden ja toinen toimii ikään
kuin ohjenuorana lukijalle. Raamatun kertomukset ovat jälkimmäistä tyyppiä, minkä lisäksi
niissä on vähän tietosisältöä, mutta vaikuttavuus on suuri. (Todorov 1989, 152–153.) Myös
opetus- ja varoitustarinoita on tarkasteltava ohjenuoranomaisina kertomuksina, sillä
perustarinaa voidaan muunnella tilanteen ja tarpeen mukaan.
Pentti Leino on tarkastellut kertomuksen tulkintaa folkloren tutkijan, kuulijan ja kertojan
näkökulmasta. Tutkija tunnistaa pyhäpäivänä marjassa käymisestä varoittavan niukan
arkistotarinan lasten varoitustarinaksi, vaikka tarina päättyisikin käärmeen asettamiseen helmiä
toivovan marjastajatytön kaulalle tapahtumia tarkemmin selittämättä. Tulkinnassa auttavat
perinneyhteisöä ja sen kulttuuria koskeva yleistieto. (Leino 1983b, 143.) Tämän
makrokontekstin tunteminen on välttämätöntä, koska vasta se auttaa antamaan tarinalle oikean
tulkinnan. Oikea tulkinta taas on tarpeen mm. sijoitettaessa tekstiä niiden kulttuuri-ilmausten
järjestelmiin, joiden osina ne toimivat tarkasteltavassa kulttuurissa. (Honko 1980a, 33.)
Tarkoitettu ja vastaanotettu sanoma eivät aina ole samanlaisia. Siihen, millaisen kertomuksen
tai muun perinnetuotteen kertoja esittää ja miten hän esittää, vaikuttaa joukko suoraan
havaitsemattomia tekijöitä. Tilanteeseen vaikuttavat esimerkiksi esittäjän viitekehys, hänen
kielellinen taustansa ja intentionsa, hänen suhteensa kuulijoihin ja heitä koskeva tietonsa,
interaktion siihenastinen kulku sekä erilaiset sosiaaliset konventiot. Mainitut tekijät vaikuttavat
myös kuulijan tulkintaan kuulemastaan. (Leino 1983b, 150–151.) Kertoja tavoittelee
kertomuksellaan jotakin, mutta kertomuksen kokonaismerkitykseen vaikuttavat mm. eleet,
ilmeet ja äänenpainot. Kuulija tulkitsee kertomuskokonaisuuden oman havainto- ja
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tietomaailmansa pohjalta ja niin ollen kertomus ei avaudu joka tilanteessa tarkoitetunlaisena.
(Siikala 1987, 111.)
Kertoja voi kommentoida tarinaa itse kertomuksessaan sanomalla esimerkiksi, että ”sen jälkeen
isä ei enää mennyt sunnuntaina metsälle”. Tästä folkloristi näkee olennaisia asioita yhteisön
maailmankuvasta, toteaa Leino ja pitää ilmeisenä, että kertomuksessa esitetty tulkinta nojaa
samoille premisseille, joiden mukaan myös kuulijat tulkitsevat kertomuksen. (Leino 1983b,
155.)
Siikala on eritellyt kertojan tapoja esittää tulkintoja ja arvioita ja löytänyt niitä kymmenen.
Arviointi voi olla 1) suora kommentti 2) upotettu arviointi, jolloin se on esitetty
kertomusmaailmaan kuuluvan suulla 3) kaksitasoinen arviointi, jossa kertoja esittää
konventionaalisen arvion ja myös oman arvionsa 4) rakenteellinen painotus arvioilmaisijana,
jolloin kertoja esimerkiksi paisuttaa jotakin kertomuksen osaa 5) toistot eli huomion
kiinnittäminen johonkin kerronnan alueeseen 6) kehystys arvion ilmaisijana, erityisesti
henkilöluonnehdinnat kertovat suhtautumisesta 7) kerronnan tyyli arvion ilmaisijana 8)
kielikuvat sekä tehostavat sanat ja sanaliitot, huomion kiinnittäminen tiettyihin seikkoihin 9)
adjektiivit, koska voimakkaat adjektiivit ilmaisevat usein kertojan kantaa 10) ilmeet ja eleet.
(Siikala 1984, 98; ks. myös Kaivola-Bregenhøj 1988, 280–296; Peltonen 1996, 102–107, 109–
132 (kirjoitetut aineistot).)
Kertojan tarinalleen antaman tulkinnan pysyvyyttä Siikala on tutkinut kauhajokisella aineistolla
ja toteaa, ettei kertojan perustavanlaatuisen tulkinnan suunta vaihtunut eri haastattelukerroilla,
vaikka joitakin pintamuutoksia tapahtuikin. Siikala selittää tätä yhtäältä toistetuissakin
haastattelutilanteissa säilyneellä roolijaolla, jossa vastakkain olivat asiantunteva kertoja ja
tietämätön, täysin ulkopuolinen kuulija. Toisaalta selitys saattoi löytyä kertojien taustasta.
Kertojat edustivat vanhaa talonpoikaiskulttuuria, jossa ihmisen perustavanlaatuiset
asennoitumiset ja maailmankuva ovat yksiulotteisempia ja vakiintuneempia kuin monia
viiteryhmiä tarjoavassa urbaanissa nykykulttuurissa. (Siikala 1984, 223.)
Kaivola-Bregenhøj on puolestaan todennut, että kerrontajaksojen muuntelualttiudella on selviä
säännönmukaisuuksia. Kertomuksessa esiintyvän ristiriidan pohjustus sekä arvio eivät toistu
samoin sanoin. Arvion suunta voi kuitenkin pysyä samana. (Kaivola-Bregenhøj 1988, 309.)
Siikalan mukaan kertojat lähestyvät aktiivirepertoaarinsa kertomuksia toistuvasti samasta
näkökulmasta. Sekä arviointi että myös sisältöainekset säilyivät eri vuosina nauhoitetuissa
kertomuksissa yllättävän pysyvinä. Arvioinnin ja tulkinnan suunnan eli kerrontatendenssin
pysyvyys viittaa hänen mukaansa siihen, että kyseessä on perustavanlaatuisen
maailmankatsomuksen pohjalta syntyvä intressi. Hän nimittää kertojan repertoaaria ohjaavaa
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pitkäaikaista ja laaja-alaisesti vaikuttavaa mielenkiinnon suuntautumista perinneorientaatioksi.
Kertoja valikoi repertoaarinsa perinneorientaationsa mukaisesti. (Siikala 1984, 225.)
Tarkoitan tarinan tulkinnalla kertojan tarkoittaman merkityksen ymmärtämistä. Tarinoihin
liittyvät kertojien tai muistiinmerkitsijöiden arvioinnit ja kommentit ovat erinomainen
tulkinnan apuneuvo, mutta niitä ei läheskään aina ole tavoitettavissa.
Diskurssianalyysi puheen ja tekstin tutkimuksen välineenä. Diskurssianalyysi on monitieteinen
tutkimuskenttä, jolla on toiminut tutkijoita humanistisista tieteistä ja yhteiskuntatieteistä, kuten
kielitieteestä, kirjallisuuden tutkimuksesta, antropologiasta, semiotiikasta, sosiologiasta,
psykologiasta ja puheen kommunikaatiotutkimuksesta (speech communication).
Diskurssianalyysi syntyi 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa ja on 1980-luvulla kehittynyt
enemmän tai vähemmän itsenäiseksi lähestymistavaksi. Diskurssianalyysin kehitys liittyy
läheisesti kielitieteisiin ja antropologiaan ja sillä on epäsuoria yhteyksiä myös semioottiseen
strukturalismiin. (van Dijk 1988b, 18–20; ks. myös Apo 2001, 6.)15
Suomalaiseen folkloristiikkaan diskurssianalyysin ovat tuoneet Anna-Leena Siikala ja Annikki
Kaivola-Bregenhøj. Siikala tutki kauhavalaisia kansankertojia, heidän kerrontaansa,
tulkintaansa ja kerronnan variaatioita (Tarina ja tulkinta, 1984). Kaivola-Bregenhøj puolestaan
erään itähämäläisen kertojan kerrontaa, sen lainalaisuuksia ja variaatioita sekä
kerrontatilanteiden normeja (Kertomus ja kerronta, 1988).
Diskurssianalyysia käyttäneen ja kehittäneen hollantilainen lingvistin Teun A. van Dijkin
tutkimusotteessa oli uutta verrattuna perinteiseen kielentutkimukseen Tommi Hoikkalan
mukaan se, että hänen tarkastelunsa ei jää yksittäisten lauseiden tai puheaktien tasolle, vaan
hän tutki laajoja semanttisia kokonaisuuksia. van Dijk teki eron diskurssin paikallisen ja
globaalin tason välille. (van Dijk 1987, 37; Hoikkala 1990, 142.) van Dijk korosti diskurssin
kytkeytymistä vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen toimintaan. Tarkastelu koskee yhtä lailla
kirjoitettua ja painettua diskurssityyppiä kuin puhuttuakin. Kirjoittajat tuottavat muotoja ja
merkityksiä, joita he olettavat lukijoiden ymmärtävän. Diskurssin sisältö koostuu heille
yhteisistä merkityksistä, kielestä, maailmankäsityksestä ja muista käsityksistä. Kyse on tekstin
kirjoittajan ja lukijan antamista merkityksistä, joita he tuottavat sosiokulttuurisessa
vuorovaikutuksessa. (van Dijk 1988a, 9.) Kertomuksen vastaanottamista ja ymmärtämistä
helpottaa se, että kuulija hallitsee kulttuurisen kerronnan skeeman ja pystyy täydentämään
kertomukseen mahdollisesti jäävät aukot. Kuulija pystyy poimimaan kerronnasta olennaisen ja
muodostamaan siitä loogisen kokonaisuuden. (Kaivola-Bregenhøj 1988, 173–174.)
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Teun van Dijk on käyttänyt diskurssianalyysia mm. joukkotiedotuksen ja uutisten analysointiin.
Uutisdiskursseja hän on käsitellyt omana kielen tai tekstin käytön muotonaan, erityisenä
sosiokulttuurisen toiminnan muotona. van Dijk ei tarkastele diskurssia pelkkänä tekstuaalisena
tai dialogisena rakenteena, vaan kompleksisena kommunikatiivisena tapahtumana, joka
ilmentää sosiaalista kontekstia, tuo esille piirteitä osallistujista ja heidän ominaisuuksistaan niin
tuottamis- kuin vastaanottamisprosesseissa. Uutta tässä lähestymistavassa on se, että monet
tekijät tai rajoitukset, joka vaikuttavat diskurssin tuottamiseen, taloudellisista tilanteista
sosiaalisiin ja institutionaalisiin uutisentekotapoihin saakka, voidaan eksplisiittisesti suhteuttaa
uutisraporttien erilaisiin rakenteellisiin ominaisuuksiin. (van Dijk 1988a, 2.) van Dijkin
tarkastelutapa ottaa huomioon myös tekstin ulkopuolisen todellisuuden, jossa tekstin tuottaja ja
lukija ovat vuorovaikutuksessa. van Dijkin tarkastelutapa on tarkoituksenmukainen ja
soveltuva myös uskomustarinoiden tarkasteluun kansanomaisen moraalin representaatioina
Savon ja Pohjanmaan kulttuurisissa konteksteissa.
Viime vuosikymmeninä on yhteiskuntatieteissä herättänyt laajastikin kiinnostusta relativistisen
diskurssianalyysin suuntaus, joka kohdistaa huomionsa kielen konstruktiivisiin
merkitysjärjestelmiin ei-heijastavuuden, ei-representatiivisuuden, idean kautta. Suuntauksen
mukaan kieltä tai kielen käyttöä ei nähdä sen ulkopuolisen todellisuuden heijastajana, vaan
todellisuuden tuottajana ja rakentajana. (Jokinen & Juhila & Suoninen 1993, 20; Jokinen &
Juhila & Suoninen 1999, 166.) Michel Foucaultin näkemyksen mukaan kyse ei ole diskurssin
mieltämisestä sisältöihin tai representaatioihin viittaavien merkkien kokonaisuuksina, vaan
käytäntöinä, jotka järjestelmällisesti muotoilevat puheena olevat kohteet (Foucault 2005, 68–
69). Tarkastelun keskiössä on siten kielellinen toiminta. Suuntauksen mukaan tutkijat pääsevät
käsiksi ensisijaisesti puheisiin ja teksteihin, jotka ymmärretään konkreettisesti olemassa
oleviksi sosiaalisiksi käytännöiksi. Todellisuuden ymmärretään olevan pikemminkin
diskursiivisten käytäntöjen tulosta kuin jotakin, joka edeltää niitä. (Jokinen & Juhila &
Suoninen 1999, 165–166.) Näkemys on teksteihin rajoittuvuutensa vuoksi tämän tutkimuksen
tarkasteluvälineenä vähemmän käyttökelpoinen. Sovellan van Dijkin laaja-alaisesti
käsityskokonaisuuksia hahmottavaa diskurssianalyyttista tarkastelutapaa tämän tutkimuksen
teoreettisena viitekehyksenä.
Makro- ja superstruktuurit. Teun van Dijk on tarkastellut tiedon käsittelyn kognitiivisia
prosesseja. Hän käyttää välineinään makrostruktuureja, jotka koskevat kognitioiden lisäksi
myös vuorovaikutusta, toimintaa ja diskurssirakenteita. (van Dijk 1980, 26, 133, 175, 200.)
Makrostuktuurit ovat diskurssin semanttisia globaalisia rakenteita, jotka sisältävät tekstin
aiheen ja tarkoituksen ja superstruktuurit ovat skeemoja, skemaattisia rakenteita, jotka
järjestävät tekstin globaalin semanttisen sisällön, tällaisia ovat esimerkiksi kerronnan tai
argumentaation superstruktuurit (van Dijk 1980, 27, 84, 108–109). Globaalisilla rakenteilla van
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Dijk tarkoittaa holistisia rakenteita, tekstikokonaisuuksien rakenteita, vastakohtanaan lokaalit
rakenteet. Lokaalin ja globaalin välistä suhdetta hän kuvaa osien suhteella kokonaisuuteen.
(van Dijk 1980, 3; Apo 1992, 62.)
van Dijk on rakentanut sääntöjä diskurssitason yleistämiseksi, säännöt redusoivat
propositioiden sarjan vähälukuisemmaksi sarjaksi ja johtavat siitä makropropositioita. Yhdessä
makropropositiot tuottavat makrostruktuurin, jota voidaan pitää käsiteltävän tekstin
globaalisena merkityksenä tai aiheena ja samalla ne määrittävät sen, mikä on tärkeintä ja
relevanteinta jokaisessa uudesti muodostetussa sarjassa. Lisäksi ne muodostavat uusia käsitteitä
ja propositioita alemman tason aineksesta. (van Dijk 1980, 75.)
van Dijk puhuu diskurssin tasoista, joista alemmalla tasolla on runsaasti yksityiskohtia ja
ylemmällä tasolla taas kokonaisvaltaisempi ja yleisempi kuva käsiteltävästä asiasta. Hän
käyttää termejä mikrostruktuurit (microstructures) ja (semanttiset) makrostruktuurit (semantic
macrostructures). Makrostruktuurit järjestävät ja tiivistävät monimutkaisia mikrostruktuureja.
Makrostruktuurien merkitys on auttaa monimutkaisen informaation ymmärtämistä. (van Dijk
1980, 13–15.) Lisäksi ne auttavat tekstien varastoimista muistiin. Tekstit voidaan muistaa
kokonaisuuksina, mutta samalla voidaan kiinnittää huomio johonkin niiden yksityiskohtaan.
Esimerkiksi kertomusta myöhemmin tuotettaessa voidaan lisätä relevantin tuntuisia
yksityiskohtia, johtaa yleisistä ilmiöistä erityistapauksia ja purkaa esiin näiden osatekijöitä.
(Siikala 1984, 25; ks. van Dijk 1980, 282–287.)
Välineitä, joiden avulla makrostuktuureja voidaan luoda, van Dijk nimittää makrosäännöiksi.
Ne ovat johtamis- ja päättelysääntöjä: poistaminen (deletion), yleistäminen (generalization),
konstruktio (construction), suora siirtäminen mikrotasolta makrotasolle (zero), valinta
(selection) ja arviointi tai tulkinta (interpretation or evaluation). (van Dijk 1980, 46–53.)
Näiden avulla johtamalla mikroinformaatiosta luodaan makropropositioita ja niiden
yhteenvetona syntyy makrostruktuuri. Globaalianalyysissa on useampia kuin yksi vaihtoehto
kutakin mikropropositiota tulkittaessa, sen käsittelyyn käytettävää makrosääntöä valittaessa ja
makrostruktuuria koottaessa. Toiminta edellyttää sosiokulttuurista tietämystä sekä normien ja
arvojen tuntemusta. Kunkin kielen käyttäjän kognitiiviset tekijät, kuten tieto, uskomukset,
asenteet, tavoitteet, intressit, arvot ja normit kuitenkin vaihtelevat ja niin muodoin johtavat
myös erilaisiin makrostruktuureihin samasta tekstistä. Analyysissa siirrytään paikalliselta
tasolta globaalille tasolle. Makropropositioiden käsittely makrosääntöjen avulla voidaan toistaa
ja siirtyä yhä abstraktimmalle tasolle makrostruktuurissa. (van Dijk 1980, 54–64, 84.)
Kertomuksen komponentit. Kertomus koostuu erilaisista komponenteista, jotka noudattavat
kunkin kerronnanlajin ominaispiirteitä. Uskomustarinan ja ihmesadun komponentit ovat
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erilaisia, joskin samantyyppisiäkin on löydettävissä. Suomalainen tai savolainen uskomustarina
voi poiketa toisessa kulttuurissa kerrotusta komponenttiensa suhteen. Kertojan kuulijalle
välittämien tilanteiden, tapahtumien sekä niitä koskevien selitysten kutoutuminen
kertomuksiksi noudattaa kulttuurisesti vakiintuneita kertomusskeemoja ainakin silloin, kun on
kyse perinteisistä kansankertomuksista. (Siikala 1984, 28.) Amerikkalainen sosiolingvisti
William Labov on tutkinut henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvia kertomuksia ja erottanut
niiden kertovasta rakenteesta (kertomusskeemasta) kuusi komponenttia: 1) tiivistelmä, 2)
orientaatio (aseman määritys, suuntautuminen, perehtyminen olosuhteisiin), 3) mutkistava
toiminta, 4) arviointi, 5) tulos tai ratkaisu, 6) päätäntä. (Labov 1979, 363; Siikala 1984, 29.)
Teun van Dijkin kertomusskeema sisältää komponentit: 1) puitteet (setting) sisältävät
taustatietoja, päähenkilöiden luonnehdinnan, ajan ja paikan määrittelyn sekä mahdollisesti
huomiota kiinnittäviä tekijöitä, kuten ”arvatkaa, mitä…” 2) komplikaatio (complication)
sisältää tapahtuman tai teon, joka on kertomisen arvoinen, mielenkiintoinen, huomiota
herättävä tai uusi, 3) ratkaisu (resolution) sisältää päätännän, jossa saadaan tietää mikä oli
lopputulos ja miten ongelma ratkesi, se on yleensä henkilön reaktio aikaisempaan tapahtumaan
tai tekoon, 4) arviointi (evaluation) on yleensä kertojan arvio kertomuksesta, reaktio
tapahtumiin, 5) moraali (coda or moral) sisältää kuulijan tai puhujan johtopäätökset
tapahtumista tulevia toimenpiteitä varten (”ensi kerralla jään kotiin”). (van Dijk 1980, 113–
115; Siikala 1984, 31.) Komponentit ovat luonteeltaan konventionaalisia, mutta välttämättä
niitä kaikkia ei kertomuksessa esiinny (van Dijk 1980; ks. myös Siikala 1980, 83–92; Siikala
1984, 30).
William Labov tarkasteli komponenttien lineaarista järjestymistä: Mistä oli kyse? (tiivistelmä);
Kuka, milloin, mitä, missä? (orientaatio); Mitä tapahtui? (mutkistava toiminta); Entä sitten?
(arviointi); Mitä lopulta tapahtui? (tulos tai ratkaisu). (Labov 1979, 370; Siikala 1984, 31.) van
Dijk puolestaan katsoi komponenttien järjestyvän hierarkkisesti kertomusskeemaksi (van Dijk
1980, 116; Siikala 1984, 31).

3.3 Tutkimusmenetelmät
Rikoksia, rikkomuksia tai muita vääriä tekoja (yleistermillä rikkomuksia) ja tekojen
yliluonnollisia seurauksia sisältävän tutkimusaineistoni analysoinnissa sovellan kvalitatiivisena
menetelmänä alun perin William Labovin ja Teun van Dijkin diskurssianalyyttistä
tarkastelutapaa käyttämällä varoitustarinan tapahtumiin ja juonenkulkuun sopivaa
toiminnallisten ydinkohtien superstruktuurin skemaattista mallia tapahtuma – ratkaisu /
komplikaatio – ratkaisu16, jonka osiot saavat elävyytensä tarinoiden merkityssisällöistä. Lisäksi
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mukana ovat puitteet sekä arviointi ja moraali. Tarinoiden keskeisen sisällön – van Dijkin
termein (semanttisen) makrostruktuurin – pyrin tavoittamaan tiivistämällä tekstiä yhä
abstraktimmalle tasolle. Esimerkiksi rikkomusten variaatiot tiivistän eri abstraktiotasoisiksi
rikkomusten alatyypeiksi, makropropositioiden osiksi, päätyen lopulta makrotasoiseen
rikkomustyyppiin, joka olkoon seuraavassa esimerkissä lainrikkomus. Näin toimien tarinan
tapahtuma, jossa isäntä tappoi kulkumiehen, ryösti rahat ja hautasi miehen halkoliiteriin,
tiivistyy ensin aikuisen miehen surmaksi –> siitä aikuisen surmaksi –> surmaksi –>
lainrikkomuksiksi –> ja lopulta vielä yleisellä tasolla rikkomukseksi.
Analyyttisten kategorioiden, rikkomustyyppien, ongelmatyyppien ja ongelmanratkaisutyyppien,
makrostruktuuristen, pitkälle abstrahoitujen sisällöllisten merkitysten abstraktiotaso ja määrä
sekä myös rinnasteisten alatyyppien kerrosten määrä riippuu kulloinkin käsillä olevan tarinaaineksen sisällöllisestä vaihtelevuudesta. Esimerkiksi lainrikkomusten suurimman alatyypin,
surmien, eri abstraktiotasot ja siten kerrokselliset alatyypit koostuvat analyysissäni
alemmantasoisten makropropositioiden osina aikuisten surmista ja lasten surmista. Aikuisten
surmat muodostuvat edelleen naisten, miesten ja sukupuoleltaan tuntemattomien aikuisten
surmista. Lasten surmat puolestaan koostuvat poikalasten, tyttölasten, sukupuoleltaan
tuntemattomien lasten surmista sekä aborteista. Surmakertomuksia lainrikkomustarinoissa on
yhteensä 419, mikä kattaa puolet lainrikkomuksista. Sen sijaan varkaustarinoita, joita
lainrikkomuksissa on vain 76 kertomusta, en ole erotellut toiminnan alatyyppeinä
rikkomustyyppiluettelossa enkä taulukoissa nauriiden, heinien, lintujen tai kalojen varkauksiin,
vaan kertonut tekstissä varastetuista tavaroista sanallisesti, luetellut niitä tai todennut, että
yleensä varkauden kohteena on ollut arkipäivän työkaluja ja jokapäiväisiä tavaroita tai
syötävää.
Tarinatapahtumien variaatiot olen säilyttänyt jonkin verran kuitenkin niitä tiivistäen. Lisäksi
mukana ovat tarinan mahdolliset tiedot tapahtuma-ajasta ja paikasta (puitteet), yhteenveto ja/tai
kommentit (arviointi ja moraali). Ja mukana on myös kertomuksen ulkopuolista kontekstitietoa
tarinan keruualueesta sekä kertojasta ja kerääjästä, joita käytän tulkinnassa hyväksi.
Olen valinnut diskurssianalyysin sovelluksen tutkimusmenetelmäksi sen vuoksi, että pystyisin
laajasta aineistosta tiivistämään esille tarinoiden keskeismerkitykset hahmottamalla niiden
makrostruktuurin. Laadullisen analyysin vaiheet ”raakahavaintojen” pelkistäminen
”makrohavainnoiksi” sekä analyysi ja tulkinta tai ”arvoituksen ratkaiseminen”, kuten Pertti
Alasuutari sitä nimittää, kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Raakahavaintojen pelkistämisessä
makrohavainnoiksi on kyse myös juonirakenteen typologisoinnista, mutta ennen kaikkea
pyrkimyksestä kertomusten merkitysrakenteen tutkimiseen. (Alasuutari 1995, 30–33, 111.) Sen
vuoksi kertomusten keskeisten makrostruktuuristen merkityssisältöjen löytämiseksi ja
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semanttiseen analyysiin päästäkseni käytän diskurssianalyysin sovellusta, mutta voidakseni
esimerkiksi verrata makrostruktuuristen elementtien yleisyyksiä eri muuttujien suhteen Savon
ja Pohjanmaan tarina-aineksessa sekä tarkastella ja tulkita niiden eroja ja yhtäläisyyksiä käytän
kvantitatiivisina menetelminä ristiintaulukointeja ja yksinkertaisia tunnuslukuja, kuten
suhteellisia frekvenssejä ja joissakin tapauksissa moodia17 ja mediaania18. Tällä tavoin saatu
tieto muodostaa yhden osan ja tason tarinoiden merkitysten ja sisältöjen tarkastelussa.
Muuttujien välisten erojen tilastollisen merkitsevyyden testauksessa käytän khiin neliö –testiä,
jonka avulla on pääteltävissä, onko taulukossa ilmenevä riippuvuus voimassa myös
perusjoukossa vai onko se sattuman aiheuttamaa (esim. Valkonen 1971, 27; Vartia & Vasama
1971, 278; Ranta & Rita & Kouki 1989, 136–143; Herva & Vartia & Vasama 1981, 3).
Riippuvuuden merkinnästä ja sen tulkinnasta tarkemmin Liitetaulukon 5. alla olevassa
viitteessä.
Makrostruktuurisen ulottuvuuden ohella olen säilyttänyt myös tarinoiden kerronnallisen
mikrostruktuurin, variaatiotason, vain kevyesti sitä makroproposition suuntaan tiivistäen, jotta
löydettyäni makrostruktuuristen elementtien kvantitatiivisen tarkastelun kautta kiinnostusta
herättäviä seikkoja, pääsen tarvittaessa tarkastelemaan, mitä havainto kerronnan
mikrostruktuurissa tarinan sisältö- ja merkitystasolla tarkoittaa. Jos esimerkiksi havaitsen
kvantitatiivisen taulukoinnin avulla makrostruktuurisessa ”kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksissa” yliluonnollisten seurausten jakauman muodostuvan tietyllä maantieteellisellä
alueella erilaiseksi kuin muilla, pyrin avaamaan rikkomusten alatyyppien muodostaman
rinnasteisten tai kerroksisen makropropositioelementtien ketjun. Rikkomusten alatyyppien
vertaamisen kautta pyrin löytämään tekojen välisiä seuraamuseroja ja pystyn tarvittaessa
vaikkapa variaatiotasolle asti palattuani löytämään ne rikkomukset, joiden seuraukset kyseisen
alueen tarinoissa poikkeavat muista. Ilmenevien erojen tai yhtäläisyyksien tulkintapohjaa ja
selittäviä tekijöitä haen ennen muuta kulttuurisista konteksteista sekä oikeushistorian
tutkimustuloksista ja kehityskulusta. Koko prosessissa on kyse moninkertaisesta tulkinnasta
alkaen tarinatekstien ymmärtämisestä tiivistys- ja pelkistysvaiheessa sekä numeroiden
välittämien tietojen tulkinnasta kerronnan sisäisellä tasolla ja havaintoja mahdollisten
selittävien tekijöiden löytämisessä kertomuksen ulkopuolelta.
Tulkinnassa pyrin todennäköiseen merkitykseen. Erehtyminen on mahdollista, koska joudun
lukemaan myös rivien välistä. Systemaattisen alueellisen tulkintavinoutuman olen pyrkinyt
välttämään käsittelemällä kunkin tyyppiluettelon mukaisen tarinatyypin kertomukset yhdessä.
Systemaatisen alueellisen tulkintavirheen vaara olisi suurempi, jos olisin käsitellyt yhden
perinnealueen, esimerkiksi Etelä-Savon, kaikki tarinat peräkkäin ja siirtynyt sen jälkeen
käsittelemään Etelä-Pohjanmaan tarinoita. Esittelen pelkistämisperiaatteeni seuraavassa
erilaisin esimerkein.
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Olen tehnyt tarinoiden tiivistämisen laatimalla 32-kohtaisen muuttujaluettelon ja täyttämällä
sen mukaisen taulukon kustakin toisinnoista siltä osin kuin siitä on luettelon tietoja saatavissa.
Kukin muuttuja A:sta AF:ään on taulukon sarakeotsikko, jonka alla on täytettynä
parhaimmillaan solu 3120 rivillä. Analyyttisten kategorioiden tyyppien alustavat nimitykset ja
muun koodiston, laadin luettuani ensin suuren joukon tarinoita, mutta taulukon täyttövaiheessa
jouduin muuttamaan ja täydentämään niitä, koska en ollut alussa huomannut varata koodia
jokaiselle myöhemmin vastaan tulleelle alatyypille tai muulle seikalle. Taulukosta olen
poiminut niiden tietojen mukaiset toisinnot, jotka kuhunkin tarkasteluun ja esitettyyn
taulukkoon ovat olleet tarpeen, tarvittaessa makrotasoisina tai variaatiotasoisina tai esimerkiksi
komplikaation osalta makrotasoisina ja ratkaisun osalta variaatiotasoisina jne.
Taulukon muuttujaluettelo sisältää kolmeen eri kategoriaan kuuluvia muuttujia:
1. Muuttujat A:sta M:ään ovat kertomuksen ulkopuolisia kontekstitietoja. 2. Muuttujat T.
rikkomustyyppi, V. rikkomuksen yliluonnollinen seuraus = ongelmatyyppi sekä AA.
yliluonnollisen seurauksen = ongelmanratkaisutyyppi ovat laatimiani analyyttisiä kategorioita.
3. Kaikki muut muuttujat ovat kerronnan skemaattisia kategorioita, kertomuksen sisäisiä
rakenteita, jotka muodostavat van Dijkin termistön mukaisesti tarinan superstruktuurin.
Käyttämäni van Dijkin hahmottamat kertomakategoriat, joita olen käsitellyt lähemmin luvussa
Kerronnan komponentit, ovat siis 1) puitteet 2) tapahtuma 3) ratkaisu 4) komplikaatio 5)
arviointi 6) moraali. Tämän tutkimuksen muuttujat sisältävät nuo osiot seuraavasti:
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Kerronnan ulkopuoliset kontekstitiedot:
A. Nro
B. keruupaikkakunta
C. viite
D. arkistointi/nauhoitusvuosi
E. tarinatyyppi
F. maantieteellinen alue
G. kertojan sukupuoli
H. kertojan ikä
I. kertojan ammatti/sos. asema
J. kerääjän sukupuoli
K. käyttörajoitukset
L. keneltä kuullut
M. tarina/memoraatti
Analyyttiset kategoriat:
T. rikkomustyyppi
V. rikkomuksen yliluonnollinen seuraus = ongelmatyyppi
AA. yliluonnollisen seurauksen = ongelmanratkaisutyyppi
Kerronnan skemaattiset kategoriat:
N. rikkomuksen/yliluonnollisen seurauksen tapahtuma-aika
O. rikkomuksen/yliluonnollisen seurauksen tapahtumapaikka
P. rikkomuksentekijä (=rt)
Q. rt:n sukupuoli

puitteet

R. rt:n ikä
S. rt:n ammatti/sos. asema
U. rikkomuksen variaatio

tapahtuma

W. yliluonnollisen seurauksen = ongelman variaatio

ratkaisu

X. yliluonnollisen kokija (=yk)
Y. yhteenveto kertomuksessa

arviointi

Z. kertojan/kerääjän kommentteja

moraali

AB. yliluonnollisen seurauksen = ongelmanratkaisun variaatio

komplikaatio

AC. ongelmanratkaisija (=or)
AD. muun or:n (kuin rikkomuksentekijä) sukupuoli

puitteet

AE. muun or:n ikä
AF. muun or:n ammatti/sos. asema

ratkaisu

73
Esittelen rikkomustyypit liitteessä 2, ongelmatyypit ja rankaisijat liitteessä 3, yliluonnollisen
kokijat liitteessä 4, ongelmanratkaisutyypit ja ongelmanratkaisijat liitteessä 5 lyhenteineen ja
keskeisine sisältöineen. Ongelmanratkaisijoista käytän muutoin samaa henkilöryhmäluokittelua
kuin yliluonnollisen kokijoista mutta papit ja tietäjät olen erottanut omiksi henkilöryhmikseen,
koska heillä on tarinoiden ongelmanratkaisijoina erityinen asema. Tapahtumapaikkojen
lyhenteet keskeisine sisältöineen ovat liitteessä 6.
Valaisen seuraavan esimerkin avulla, miten olen analyysipohjaa käyttänyt. Ensin esitän
kertomuksen Kansanrunousarkiston kopiokortilta sellaisenaan ja sen jälkeen kerronnan
ulkopuoliset kontekstitiedot, analyyttiset kategoriat ja kerronnan skemaattiset kategoriat.
Kaksi ylioppilasta matkustivat kerran yhdessä. Toinen heistä ei pelännyt mitään, toinen
oli suuri pelkuri. Pelkäämätön väitti, että maailmassa ei ole mitään pelättävää, pelkäävä
sanoi olevan. Matkallaan tulivat he erääseen kestikievariin, jossa pyysivät yösijaa.
Kestikievarissa ei ollut enää tyhjänä muuta kuin sellainen huone, jossa kukaan ei saanut
yöllä rauhaa. Pelkäävä, kuultuaan sen isännältä, tahtoi heti lähteä muualta yösijaa
etsimään, mutta pelkäämätön ei suostunut siihen. He jäivät yöksi. Vuode tehtiin
molemmille samaan sänkyyn. Pelkäävä rupesi peloissaan seinän puolelle ja
pelkäämätön ilomielellä tahtoi maata juuri reunan puolella. Mutta uni ei tullut
kumpaisenkaan silmiin. Toinen valvoi pelosta, toinen uteliaisuudesta. Niin kului yö
puoleen valvoessa, eikä mitään erinomaista näkynyt eikä kuulunut. Mutta heti puoliyön
jälkeen ilmestyi äkkiä kirkas valo huoneeseen, tuntemattomia herroja, hienosti puettuna
tuli suuri joukko sisälle, keskelle lattiaa ilmestyi pöytä täynnä pulloja ja lasia. Oudot
vieraat iloitsivat ja nauttivat tuomiaan juomia. Pelkäävä vapisi niinkuin haavan lehti,
mutta pelkäämätön seurasi uteliaisuudella tapausta. Viimein yksi vieraista tarjosi
pelkäämättömälle lasin juomaansa. Pelkäämätön nousi sängystä ja tyhjensi lasin. Mutta
samassa kaatui hän kuolleena lattialle. Silloin pelkäävän vallitsi sellainen kauhu, että
hän ei tiennyt mitä tehdä tahi mitä ajatella. Mutta herra rauhoitti: ”Olkaa levollinen”,
sanoi hän, ”ei teille mitään pahaa tapahdu. Tästä vaan näette, että pelättävää on. Tässä
huoneessa ei ole kukaan saanut rauhaa. Se tulee siitä, että muutamia vuosikymmeniä
takaperin tässä huoneessa murhattiin ja ryöstettiin matkustavainen. Hänen ruumiinsa
haudattiin pihaportin juurelle. Jos hänen luunsa kaivetaan ylös, viedään siunattuun
maahan ja annetaan kristillinen hautaus, niin tässä saa rauhan vaikka kuka.” Samassa
hävisi valo, herrat ja kaikki mitä siihen kuuluvaa oli. Kun pelkäävä ennätti tointua
hämmästyksestään, tutki hän oliko kumppaninsa todella kuollut. Hän oli kuollut. Silloin
pukeusi pelkäävä, meni ulos, lukitsi oven, otti kyytimiehen ja ajoi suoraa päätä
nimismieheen. Siellä kertoi hän yöllisen tapahtuman. Nimismiehen kanssa tuli hän sitte
kestikievariin. Asiaa alettiin sitten tutkia ja portin juurelta löytyi maasta luuranko.
Oikeuden käynti alkoi. Isäntä tuli syylliseksi. Mutta senjälkeen sai talossa rauhan joka
paikassa.
Kertoi 55 vuotias nahkuri J. Sunel Juvan kirkolta. Kuuli matkustellessaan. Juva?
Väätänen A. 111 1895.
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Seuraavassa on sama tarina taulukkopohjaan merkittynä.
A. Nro
1817 (toisintojen juokseva numerointi
tutkimusaineistoliitteessä )
B. keruupaikkakunta
Juva
C. viite
A. Väätänen 111.
D. arkistointi/nauhoitusvuosi
1895.
E. tarinatyyppi
C 701
F. maantieteellinen alue
f
G. kertojan sukupuoli
m
H. kertojan ikä
55
I. kertojan ammatti/sos. asema
IVd) nahkuri
J. kerääjän sukupuoli
m
K. käyttörajoitukset
L. keneltä kuullut
M. tarina/memoraatti
ta
.
T. rikkomustyyppi
12suraikm+ruumk
V. rikkomuksen yliluonnollinen seuraus =
ongelmatyyppi
kot2
Å. yliluonnollisen seurauksen =
ongelmanratkaisutyyppi
5tuo+2usk
.
N. rikkomuksen/yliluonnollisen seurauksen
tapahtuma-aika
muutamia vuosikymmeniä takaperin
O. rikkomuksen/yliluonnollisen seurauksen
tapahtumapaikka
eta
P. rikkomuksentekijä (=rt)
kestikievarin isäntä
Q. rt:n sukupuoli
m
R. rt:n ikä
aik
S. rt:n ammatti/sos. asema
IVa) isäntä
U. rikkomuksen variaatio
rt oli murhannut ja ryöstänyt
matkustavaisen ja haudannut pihaportin
juurelle
W. yliluonnollisen seurauksen = ongelman variaatio kaksi ylioppilasta oli talossa yötä, yöllä
tuli sisään herroja nauttimaan juomiaan,
toiselle ylioppilaalle herra kertoi, että
huoneessa murhattiin ja ryöstettiin
matkustavainen, pyysi hautaamista ja
kristillistä siunausta
X. yliluonnollisen kokija (=yk)
4c yöpyjä
Y. yhteenveto kertomuksessa
Z. kertojan/kerääjän kommentteja
AB. yliluonnollisen seurauksen =
ongelman ratkaisun variaatio
yk ilmoitti nimismiehelle; isäntä oli
syyllinen; murhatun luut vietiin hautaan
ja siunattiin –> sen jälkeen sai talossa
rauhan
AC. ongelmanratkaisija (=or)
yöpyjä = yk
AD. muun or:n (kuin rikkomuksentekijä) sukupuoli m
AE. muun or:n ikä
aik
AF. muun or:n ammatti/sos. asema
III) ylioppilas
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Koodausperiaate ja kertautumat. Tarinoita, kertomuksia eri komponenttien osalta koodatessa
olen käyttänyt kutakin tyyppikoodia kutakin kertomusta kohden vain kerran.
Esimerkkikertomuksen juoni: Mies kiroilee ja surmaa sekä vaimon että lapsen. Vainaja
ilmestyy rikkomuksentekijälle kotona ja ohikulkijoille maantiellä. Rikkomus paljastuu.
Rikkomuksentekijä vangitaan. Olen koodannut rikkomustyypin kiroilun osalta kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomukseksi ja surmien osalta lainrikkomuksiksi. Tekojen
yliluonnollisen seurauksen olen koodannut vainajan kotonakulkemiseksi. Rikkomustyyppejä
auki purettaessa kertomus esiintyy huonosti elämisenä ja sen alatyypeissä kiroiluna. Lisäksi
surmien osalta kertomus esiintyy sekä aikuisten surmien että lasten surmien alatyypeissä.
Yliluonnollisen seurauksen kokijoiksi olen koodannut sekä rikkomuksentekijän että vieraat
ihmiset. Näin ollen koko aineistosta lainrikkomuksia tai kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksia poimittaessa kertomus esiintyy kummassakin yhtenä kertomuksena ja jos
lainrikkomuksissa avataan surmateot ja aikuisten ja lasten surmat lasketaan yhteen, on
surmateko kertautunut kahdeksi. Samoin yliluonnollisen seurauksen tyyppejä poimittaessa
kertomus esiintyy yhtenä kotonakulkijakertomuksena, mutta auki purettaessa se on mukana
sekä rikkomuksentekijän että vieraiden ihmisten yliluonnollisissa kokemuksissa. Kertautumista
ei esiinny sellaisissa luokitteluissa, joissa on mahdollista olla vain yksi vaihtoehto kertomusta
kohti, kuten esimerkiksi aluetta, sukupuolta tai sosiaalista asemaa tarkasteltaessa.
Kuvio esiintymien kertautumisesta:
Mies
on kiroillut

rikkomuksentekijä ja sukupuoli =
on kiroillut =
2huo

rt, m
huokir

ja surmannut vaimon
on surmannut =
1sur
ja lapsen.
Vainaja ilmestyy
vainaja ilmestyy =
kot
kotona rikkomuksentekijälle
ja maantiellä ohikulkijoille,
joille kertoo surmista.
Sen kautta rikkomus paljastuu
rikkomus paljastuu =
ja mies vangitaan.
rikkomuksentekijä vangitaan =

1löy+
5tuo

tarinoita
1 kpl
rikkomuksentekijöitä
rikkomuksentekijän sukupuoli

1 kuvaus
1 tyyppi

lainrikkomustarinoita = komplikaatio 1
aikuisen naisen surmia
lapsen surmia
kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomustarinoita = komplikaatio 1

1 tyyppi

suraikn
surlap
kot1
kot2

1 tyyppi
1 kuvaus
1 kuvaus
1 tyyppi

1 kuvaus
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yliluonnollisena
seurauksena vainajan
ilmestyminen = komplikaatio 2

1 tyyppi

2 kuvausta

yliluonnollisen
kokijoita
- rikkomuksentekijä
- ohikulkijat

1 tyyppi
1 tyyppi

1 kuvaus
1 kuvaus

yliluonnollisen seurauksen
poistaminen =ratkaisu 2
- syytä selvittävä
- maallinen tuomio

1 tyyppi
1 tyyppi

1 kuvaus
1 kuvaus

ongelmanratkaisijana
- vieraat ihmiset

1 tyyppi

1 kuvaus

Kertautumia esiintyy tarinassa rikkomustyypin alatyypissä, surmassa, ja yliluonnollisessa
seurauksessa, vainajan ilmestymisessä. Surmia on kaksi, vaimon ja lapsen surma (aikuisen
naisen surma suraikn ja lapsen surma surlap). Myös yliluonnollisia seurauksia on kaksi,
molemmat kotonakulkemisia, toinen rikkomuksentekijälle ilmestymisenä kotona (kot1), toinen
ohikulkijoille maantiellä (kot2).
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4. KERTOMUSKOMPONENTIT
Tarkastelen tässä luvussa kertomusten analyyttisiä kategorioita rikkomustyyppi, ongelmatyyppi,
ongelmanratkaisutyyppi, kertomusten skemaattisten kategorioita ja joitakin kerronnan
ulkopuolisia kontekstitietoja. Pyrin tuomaan esille kunkin komponentin keskeiset piirteet.
Yksityiskohtaisempi analyysi on luvussa 5. Toimintatyyppien vaihtelu.
Olen tiivistänyt tarinoiden tapahtumia abstraktimmalle tasolle makrostruktuurisiksi
elementeiksi, koodannut ja tallentanut ne taulukkoon yhdessä tarinan variaatiotasoisten tietojen
ja kerronnan ulkopuolisten kontekstitietojen kanssa. Poimittuja esiintymismääriä ja niiden
suhteellisia frekvenssejä esitän tekstissä ja pääosin liitteenä olevissa taulukoissa. Käytän
analyysin mittaan myös paluureittiä makrostruktuuristen elementtien esiintymismääristä niiden
alatyyppien kautta kerronnan mikrotasolle eli tarinoiden variaatioihin. Tarinasitaattien
yhteydessä ovat analyysikoodit näkyvissä ja niiden selitykset ovat liitteissä (liitteet 2–6).

4.1 Tyyppitarina
Olen poiminut 32-muuttujaisesta taulukosta kustakin muuttujasta tyyppiarvon eli moodin,
luokan, jossa on suurin tapausten määrä. Kertomuksen komponenttien tarkastelun lisäksi ja
ennen niiden yksityiskohtaista käsittelyä otan esille kertomusten taustatietoina havaintoja
keruuajankohdista, kerääjistä ja kertojista. Aineiston tyyppitarina, tyypillinen moraalitarina, on
seuraavanlainen:
Tarina on muistiinmerkitty käsikirjoituksena 1930-luvulla.19 Sekä kerääjä että kertoja ovat
miehiä, kertoja on 60-vuotias tai vanhempi ja sikäli kuin sosiaalisesta asemasta on tietoa, hän
on maatalousväestöön kuuluva ja maata omistava. Tarinalla ei ole käyttörajoituksia, eikä
mainita keneltä kertoja on sen kuullut. Myöskään rikkomuksen tai yliluonnollisen seurauksen
tapahtuma-aikaa tai -paikkaa ei mainita. Rikkomuksentekijästä on mainittu joko ammatti tai
sosiaalisen asema, sukupuoli, nimi tai sukulaisuussuhde. Rikkomuksentekijänä toimii mies
yksin, hän on aikuinen eikä hänen ammattiaan useimmiten ole mainittu, mutta jos ammatti on
mainittu, hänkin kuuluu maata omistavaan maatalousväestöön. (Puitteet)
Tyyppirikkomuksena on kristillistä tapakäyttäytymistä rikkova teko (tapahtuma), josta
rangaistus tulee vainajan kautta (ratkaisu tai komplikaatio). Yliluonnollisen seurauksen
kokijana on rikkomuksentekijä yksin. Useimmiten tarina päättyy tähän. Tarinassa ei mainita
yhteenvetoa eikä kerääjän tai kertojan kommentteja. (Arviointi)
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Mikäli tarinassa on seuraava näytös, jossa rikkomuksen yliluonnollinen seuraus koetaan
komplikaationa ja toimitaan sen poistamiseksi (ratkaisu), on kyseessä jokin uskonnollisiin
tapoihin liittyvä toimenpide, kuten vainajan toimittaminen siunattuun maahan, siunaaminen,
parannuksen tai sovinnon tekeminen, vainajan toivomuksen täyttäminen, kuolleelle kuuluvan
tavaran palauttaminen. Ongelmanratkaisijana toimii tyypillisimmillään rikkomuksentekijä
yksin.
Sellaista tarinaa, jonka tapahtumat noudattaisivat kaikkia moodiluokkia, ei aineistosta löytynyt,
mutta seuraavassa esimerkkeinä kolme melko lähelle tulevaa tarinaa. (Muuttujaluettelo ja
muuttujien moodit, ks. liite 7.) Sitaatin (ja myöhemmin myös referaatin) lopussa suluissa oleva
numero viittaa tutkimusaineiston juoksevaan numerointiin liiteluettelossa. Tarinan jälkeen
esitän siitä tekemäni makrotason tiivistelmän. Puitteista esitän aikaan, paikkaan, ja henkilöihin
liittyvät tiedot, toimintatyypeistä tapahtuman (analyyttisenä kategoriana rikkomustyyppi) ja
ratkaisun / komplikaation (analyyttisenä kategoriana rikkomuksen yliluonnollinen seuraus eli
ongelmatyyppi) osalta, puitteisiin kuuluvat tiedot yliluonnollisen kokijasta, toimintatyyppi
ratkaisun (analyyttisenä kategoriana ongelmanratkaisutyyppi) osalta sekä puitteisiin kuuluvat
tiedot ongelmanratkaisijasta ja lopussa ovat vielä arviointi ja moraali eli kertojan ja kerääjän
mahdolliset kommentit. Referaateissa käytän toimintatyppien kevyesti tiivistettyjä variaatioita.
Esimerkki:
Joku nainen oli väkisellä tällätty miehellev vaikka sill` oli jo toinen sulhanej jolta s’oli
saanuk kultaringinki. Se tuli sittek kipiäksi ja kuali. Mutta ennenkus se kuali, niin se
sano sillem miähelle, jotta annav vain olla tuan kultaringim mun sormes. Mutta isäntä
käski pesiään ottaa sem pois. Sittek kun se haudattihin, niin se tuli hissutteli yällä
isännän kamarihin, muttei puhunum mitää. Toisena yänä se taas tuli, ja sill’oli mukana
toinenki vaimmoonen. – Sitte isäntä meni toisena yänä viämähän emännän kultaringin
sen sormehej ja se lakkas kulukemasta. (366) Alavus 1935–1936.
/isäntä /m /aik /IVa) isäntä /2toivn /kot1 /1rt /2toiv /1rt=yk
(Sama makropropositiona useampisanaisesti: Aikuinen mies, isäntä, toimi vastoin naisvainajan toivetta,
minkä jälkeen vainaja kulki kotona rikkomuksentekijän luona ja noudattavalla kristillisellä toiminnalla,
täyttämällä hänelle esitetyn toiveen, rikkomuksentekijä sai tuonpuoleisesta tulevan yliluonnollisen
olennon poistumaan ja tasapainon palaamaan.) (366)

Esimerkki:
Yksi isäntä oli kova juomari. Ei hän pelänny Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Piruja ei
sanonu nähnyensä. Hänen poikansa ristiäisissä juotiin kauheast, mutta viina loppuu.
Hän valiasti hevosensa ja lähti hurjasti piesten ajamaan, naapurin poika oli erellis yönä
kuollut sekä pojan äiti muutama kuukausi takaperin hänki kuollut. Seisoivat kotinsa
veräjällä, emäntä lausuen kumealla äänellä: On parempi kuin pyörrät kotias, meet
nukkumaan että naapurin poika saa rauhan. Mies selkis siihen paikkaan, hevonen oli
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märkä kun peninkulmia ajettu vaikka matka ei ollu kun noin 100 metriä sekä meni
nukkumaan. (533) Kauhajoki 1935–1936.
/yksi isäntä /m /aik /IVa) isäntä /2huoe+huojuo /kot2 /1rt /2sov /1rt=yk
(Makropropositiona useampisanaisesti: Aikuinen mies, isäntä, on juopotellut ja viettänyt muutoinkin
huonoa ja syntistä elämää, kotonakulkeva vainaja on ilmestynyt hänelle muualla kuin kotonaan ja
sovittamalla tekonsa, tekemällä parannuksen, rikkomuksentekijä on saanut tasapainon palaamaan) (533)

Esimerkki:
Sunnuntaikalastajan kosto.
Ennenvanhaan eräs kalastaja meni helatorstain aattoiltana kalastamaan lipolla. Lippo
meni kuitenkin rikki, jonka korjaamiseksi hän alkoi vuolla katajaista puuta, heittäen
lastut järveen. – Mutta tästä Jumala vihastui. Miehen hahmossa se tuli paikalle, keräsi
lastut järvestä, asetti ne kalastajan käteen ja poltti ne siinä tuhkaksi, niin että puolet
turkin hihastakin paloi. – Tämä on Jumalan kosto kaikille, jotka pyhä- ja vieläpä
juhlapäivän näin törkeästi rikkovat. (775) Lapua 1935.
/ennen vanhaan /kalastaja /m /aik /2pyhäkal /jlamuu /1rt /Tämä on Jumalan kosto kaikille, jotka pyhä- ja
vieläpä juhlapäivän näin törkeästi rikkovat. /ot Sunnuntaikalastajan kosto. (Makropropositiona
useampisanaisesti: Otsikkona: Sunnuntaikalastajan kosto. Ennen vanhaan aikuinen mies, kalastaja, oli
pyhänä kalassa ja Jumala rankaisi häntä jollakin muulla tavoin kuin kuolemalla, sairaudella tai
käärmeellä. Arviointina: Tämä on Jumalan kosto kaikille, jotka pyhä- ja vieläpä juhlapäivän näin
törkeästi rikkovat. (775)

4.2 Rikkomukset ja niiden tekijät
Rikkomuksella tarkoitan rikosta, rikkomusta tai muuta väärää tekoa ja käytän sanaa surma
tarkoittamaan kuolemaan johtanutta tekoa, siis surmaa, murhaa tai tappoa. Referaateissa olen
noudattanut toisinnossa käytettyä termistöä. Luettelot rikkomustyypeistä (tapahtuma),
ongelmatyypeistä eli yliluonnollisista seurauksista (ratkaisu tai komplikaatio) rankaisijoineen,
yliluonnollisen kokijoista, ja ongelmanratkaisutyypeistä eli toimenpiteistä seurauksen
poistamiseksi (ratkaisu) ratkaisijoineen ovat liitteissä. (Liitteet 2–5.)
Rikkomustyyppi. Olen jakanut uskomustarinat rikkomustyypin mukaan kolmeen pääryhmään:
lainrikkomuksiin, kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin ja sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksiin. Luokittelu ei ollut yksiselitteistä, koska rikkomus voi kuulua
useampaan kuin yhteen tyyppiin: esimerkiksi teko voi olla samalla sekä lain että kristillisen
tapakäyttäytymisen vastainen. Käsittelyn selkeyttämiseksi halusin kuitenkin käyttää tekojen
luokittelua. Hain tulkinnan ja erottelun tueksi sitä, missä hengessä tarina näyttää olevan
kerrottu. Mikäli tarinassa on mukana kertojan tai kerääjän arviointeja, olen käyttänyt niitä
apuna. Jos esimerkiksi surman paljastumisen jälkeen rikkomuksentekijä paljastuu ja joutuu
vankilaan, on kyseessä lainrikkomus (koodi 1). Samoin olen lukenut rikkomuksen tähän
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ryhmään, jos tarinassa mainitaan rikkomuksen seurauksesta vain, että paikalla oli tehty murha
ja paikalla kummitteli. Jos seurauksena on vainajan esittämä toivomus päästä siunattuun
maahan tai siunaaminen on saanut yliluonnollisen olennon tai ilmiön ilmestymisen loppumaan,
olen tulkinnut kyseessä olevan rikkomuksen kristillistä tapakäyttäytymistä vastaan (koodi 2).
Kolmannen pääryhmän muodostavat rikkomukset sosiaalista tapakäyttäytymistä vastaan
(koodi 3). Näitä ovat esimerkiksi toisten ihmisten huono kohtelu tai juopottelu tms.
Juopottelusta kerrotaan aineiston tarinoissa sosiaalisen käyttäytymisen rikkomuksena, ei
lainrikkomuksena. Lisäksi olen käyttänyt kahta luokittelukoodia, joilla olen merkinnyt kahteen
rikkomustyyppiin kuuluvat teot. Ensiksi samanaikaisesti sekä lakia että kristillistä
tapakäyttäytymistä rikkovat teot, kuten aviottomien lasten hankkiminen, huorin teko ja
sodomia (koodi 12). Toiseksi samanaikaisesti kristillistä ja sosiaalista tapakäyttäytymistä
rikkovat teot, kuten oman edun tavoittelu paran tai trullin hahmossa tai avulla, koska niissä
sosiaalisen kilpailun lisäksi on mukana myös ajatus yhteydestä paholaiseen (koodi 23).
Toisinnosta on vain yksi merkintä lain rikkomisesta, vaikka se sisältäisi maininnan sekä
aikuisen että lapsen surmasta. Mikäli mainitaan sekä juopottelu että surmat, on toisinto mukana
sekä lainrikkomuksissa että sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa. Näin luokitellen
lakia rikotaan 20 %:ssa toisinnoista (620 / 3120 toisinnosta), kristillistä tapakäyttäytymistä
rikotaan 63 %:ssa (1965 / 3120 toisinnosta), sosiaalista tapakäyttäytymistä rikotaan 28 %:ssa
(868 / 3120 toisinnosta). Muita rikkomuksia on 0 %:ssa (11 / 3120 toisinnosta).20
Esimerkkeinä eri rikkomustyyppeihin luettavista rikkomuksista esitän kolme lapsen
surmaamisesta kertovaa toisintoa. Ensimmäisenä on kertomus surmasta, jota käsitellään
tarinassa selkeästi lainrikkomuksena (2069). Seuraavassa toisinnossa on kyse kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksesta (7). Aineistossa on myös lainrikkomuksista kertovia
tarinoita, joissa on mukana surmaajan paljastumisen lisäksi siunatun maan elementti. Nämä
olen kuitenkin luokitellut lainrikkomuksiksi, koska lainvastaisuus on esillä. Kolmas
esimerkkitarina (2077) kuvaa tällaista asetelmaa.
Esimerkki lainrikkomuksesta:
Oli eräs kestikievari, jossa kummitteli. Muuanna iltana tuli taloon pyrkimään vieras
mies yöksi. Emäntä sanoi: ”Kyllähän sitä saisi tuvassa olla yötä, mutta siellä ei kukaan
uskalla olla.” Vieras vastasi: ”Kyllä minä uskallan.” Ja niin vieras jäi taloon yöksi. Kun
hän nukkui yöllä. Heräsi hän kauheaan jyskeeseen. Mies otti tulen, jäi penkille istumaan
ja kysyi: ”Mitäs sinä oikein haet.” Tähän kummitus vastasi: ”kaksos-lapset
kenkälaatikossa pöyän päässä nurkassa”, hetken kuluttua kummitus jatkoi: ”ne on sen,
joka aamulla tulee ensinnä tupaan, pitkä kampa kädessä” Tämän jälkeen sai vieras
rauhassa nukkua. Aamulla herättyään vieras näki talon tyttären tulevan tupaan ja
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hänellä oli pitkä kampa kädessään. Asia tuli näinollen viranomaisten tietoon ja tytär
pidätettiin. (2069) Mikkeli 1936.
Esimerkki kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksesta:
Oli joku nainen, joka laittoo aina kakaroja ja se pisteli ne koskehen. Sitte kun se nainen
oli kuollu oli se nähty kosken niskalla istumas kauan aikaa kuolemansa jälkihin. Siltä
oli kysytty, jotta mikä sä oot. Se oli sanonu: ”Minä oon se vanha Rasulan Raakeli,
kosken niskalla kannon nenäs, aina vilu ja vinkka tuuli tuomiopäivähän asti.” (7)
Ilmajoki 1935–1936.
Toinen esimerkki lainrikkomuksesta:
Kummitukset. Maunulan talojen kohdalla, lähellä meren rantaa, asui pahasessa mökissä
eräs huonomaineinen nainen. Hänellä oli useampia aviottomia lapsia. Ennen vanhaan
kun käytettiin isoja puisia viili hulikoita oli mainittu nainen tappanut vasta syntyneen
lapsensa ja pannut sen tällaiseen hulikkaan. Tämän hulikan oli nainen sitten kätkenyt
Maunulan talojen kohdalla, maantien eteläpuolela olevalle kankaalle, erään kuusen
juurelle. Mutta tämä hulikka ei pysynytkään piilopaikassaan vaan pimen tullen kun joku
sattui kulkemaan tietä pitkin lähti tämä hulikka vierimään alas mäki ninettä yli
maantien. Tämä hulikka kummitteli sitten pitkän aikaa mainitulla kohdalla. Viimein se
ilmaisi kokonaan itsensä. Hulikasta alkoi kuulua seuraava ääni: ”Liisa huora sukkaa,
Kaaper faari kenkää, hako sääreeni pistää.” Tuon huonomaineisen naisen nimi oli Liisa.
Ja Kaaper faarikin asui samassa kylässä. Nyt kyläläiset panivat etsiskelyn toimeen
mainitulla paikalla. Metsästä kuusen juurelta löytyikin sitten mainittu hulikka jossa
olivat pienen lapsen luut. Hulikka vietiin hautausmaalle jossa se peitettiin ja siihen
loppui myöskin kummitteleminen mainitulla paikalla. Liisa ja Kaaperi joutuivat myös
vastaamaan teoistaan. (2077) Kälviä 1935–1936.
Seuraavassa kolme oman edun tavoittelusta kertova tarinaa, joista ensimmäisessä toisinnossa
olen tulkinnut olevan kyse lain rikkomisesta (46), toisessa kristillisen (47) ja kolmannessa
sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomisesta (163).
Esimerkki lainrikkomuksesta:
Anttolassa on mies, jolla on toimi Pohjanmaalla. Hän puhui siellä ennen eläneen
voudin, joka kuoli ja haudattiin. Haudassa ei kumminkaan saanut rauhaa, vaan kävi joka
yö kotona. Vainajalla oli oma poika ja mustalaispoika oli ollut kasvattina. Oma poika
pyysi mustalaispoikaa kysymään vainajalta, miksi hän ei pysy rauhassa, itse ei sanonut
uskaltavansa. Vainaja vastasi: ”Kyllä minä pysyn, jos teette niinkuin neuvon. Menkää
aittaan. Siellä on jyvämitan pohjassa lauta. Viekää valtiolle 30 tynnyriä rukiita ja 30 t
ohria.” Se tehtiin eikä vouti enää tullut kotiinsa. Kertoja sanoi tuntevansa molemmat
pojat. (46) Mikkeli 1939.
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Esimerkki kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksesta:
Vainaja kulkee kotona – mitannut väärällä kapalla. Eräästä talosta oli isäntä kuollut,
mutta se kävi joka ilta emäntänsä luona. Emäntä kävi papilta apua kysymässä. Pappi
käski kysyä, mitä on asiaa. Ensi yönä tuli taas isäntä ja nyt emäntä kysyi: ”Mitä sulla on
asiaa?” Hän sanoi: ”Ottoo liika pohja pois kapasta ja antoo reelu mitta ja maksoo hyvä
palakka työmiehille.” Aamulla mentiin aitalle ja kapassa oli liika pohja, joka revittiin
pois. Isäntä oli ollu epärehellinen. (48) Kiuruvesi 1935–1936.
Esimerkki sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksesta:
Yhrellä emännällä oli ollu sellaanen tapa, jotta soli männän varrella aina siirtäny kellon
viisaria, aamulla soli aina siirtäny, jotta näytti kello olovan jo enämmän, kun se oli ja
ehtoolla se taas pökkii viisaria, jotta näytti varhaasemmalta kun olikaa. Sitte kun soli
kuallu niin se rupes kulkohon kotona, ja sillä oli aina mäntä käres ja se sillä pökkii
kellon viisaria, ja sen näki siällä taloos jokahinen. Kun siitä puhuttiin noiralle, sanoo se,
jotta kun vuasiluku muuttuu, ei se enää kulje ja niin kans lakkas. (163) Isokyrö 1961.
Tarinoissa voi esiintyä yksi tai useampi rikkomus, jotka voivat kuulua yhteen tai useampaan
rikkomustyyppiin. Kunkin toisinnon osalta olen käyttänyt kutakin koodia vain kerran. Samaa
periaatetta noudatan myös yliluonnollisen seurauksen ongelmatyypin ja
ongelmanratkaisutyypin koodauksissa.
Yleisimpänä rikkomustyyppinä niin Savon kuin Pohjanmaankin tarinoissa ovat kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset, seuraavina sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset ja
kolmantena lainrikkomukset. (Taulukko 1.)
Taulukko 1. Rikkomustyyppi alueittain.
Alue

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

Rikkomustyyppi

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

Lainrikkomukset

21 (269)

5 (15)

21 (304)

8 (32)

18 (620)

55 (714)

77 (239)

52 (761)

67 (251)

57 (1965)

rikkomukset

24 (315)

18 (56)

27 (404)

25 (93)

25 (868)

Muut

0 (8)

- (0)

0 (3)

- (0)

0 (11)

Yhteensä

100 (1306)

100 (310)

100 (1472)

100 (376)

100 (3464)

Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen

X²= 106,07264 ***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana rikkomustyyppiluokkaa ’ Muut’
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Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten yleisyys ei tunnu lainkaan yllättävältä. Kyseessä
ovat uskomustarinat, joissa liikutaan tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen maailman rajalla.
Lainrikkomukset esiintyvät yhtä usein eteläsavolaisissa kuin eteläpohjalaisissakin
uskomustarinoissa, mikä puolestaan tuntuu hieman yllättävältä, koska eteläpohjalainen
puukkojunkkarius on laajalti tunnettua. Lisäksi alueella on vallinnut poikkeuksellisen tiukka
moraali aviottomien lasten hankkimisen suhteen. (Ks. esim. Ylikangas 1976, 101–102; Verkko
1949, 39–45.)
Eteläsavolaisten lainrikkomusten runsautta selittänee alueella asuneiden eri heimojen väliset
riidat maa-alueiden käytöstä savolaisten kasketessa myös heimorajan takaisia hämäläismetsiä
(Favorin 1975, 26–31; Pirinen 1982, 15). Lainrikkomusten runsauteen on vaikuttanut
valtakunnan rajan kulkeminen alueen halki ja siihen liittyvät selkkaukset paikallisten
asukkaiden ja rajavartioston kesken. Irtain väki, suomalaiset ja venäläiset sotilaskarkurit sekä
tuomioitaan pakenevat rikolliset saivat aikaan epäjärjestystä. Lisäksi puukkojunkkareiden
tiedetään riehuneen 1700-luvulla myös Etelä-Savossa. (Favorin 1975, 241–243; Sirén 1996,
166; Koskivirta 1996, 145) Hallinnon on todettu tuohon aikaan olleen heikko ja kykenemätön
perifeeristen alueiden valvontaan (Koskivirta 1996, 147).
Lainrikkomuksista kerrotaan pohjoissavolaisissa ja pohjoispohjalaisissa tarinoissa
huomattavasti eteläisten alueiden tarinoita harvemmin, mutta näiden alueiden aineisto ei kata
samoja tarinatyyppejä, vaan on huomattavasti suppeampi. Mukana ovat vain tarinat
kotonakulkijoista ja taburikkomuksista. Kristillistä tapakäyttäytymistä rikotaan suhteellisesti
useimmin Pohjois-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaalta tallennetuissa tarinoissa, mihin voi arvella
aineiston valikoituneisuuden lisäksi herätysliikkeiden vaikutuksia (ks. Pohjois-Savon osalta
esim. Wirilander 1960, 928–933, 937–938 ja Pohjois-Pohjanmaan osalta esim. Halila 1954,
584–589). Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat hieman keskimääräistä useammin
esillä Etelä-Pohjanmaalta tallennetuissa tarinoissa, mihin vaikuttanee runsas trullitarinoiden
esiintyminen alueen tarinastossa. Trullitarinat olen luokitellut sekä kristillisen että sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi.
Vuosikymmenittäin tarinoiden arkistointivuoden mukaan tarkasteltuna kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat yleisimpänä rikkomustyyppinä 1880-luvulta aina 1970luvulle saakka niin koko aineistossa kuin alueittainkin katsottuna. 1920-luvulla koottua
aineistoa on vain 10 toisintoa, joten niiden rikkomustyyppien prosenttijakaumaa en tässä
tarkastelussa ota huomioon. Kristillisten tapakäyttäytymisen rikkomusten osuus vaihtelee koko
aineistossa 74 %:sta (1880-luvun aineisto, 110 toisintoa) 37 %:iin (1980-luvun aineisto, 62
toisintoa). Yleisenä suuntana on tuon rikkomustyypin vallitsevuus, vaikkakin selvästi
vähenevä. 1980-luvun aineistossa lainrikkomusten osuus on muutaman prosentin suurempi
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kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten. (Liitetaulukko 3.) 1980-luvun aineisto on
tallennettu vuosina 1978–1981 toteutetun Pieksämäki-projektin satona Etelä-Savossa. Projektin
kenttätyöohjeissa ole painotettu lainrikkomuksia, vaan keräyksen pääkohteet olivat piru,
kummittelu, tontut/haltijat, varoittavia tarinoita, kirkko ja hautausmaa, tuulispää, metsänpeitto,
tietäjät, noidat, parantajat yms., jättiläiset, asutus, naapurikylät ja -pitäjät, paikannimet ja niiden
syntykertomukset (Kenttätyöohjeita 1965, Pieksämäen seutu 1978, 1979, 1980).
Lainrikkomusten osuus on vuosikymmenten mittaan kasvanut aineistossa 5 %:sta (1880-luvun
aineisto, 99 toisintoa) 40 %:iin (1980-luvun aineisto). Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomusten osuus vaihtelee 21 %:n (1880-luvun aineisto) ja 35 %:n (1890-luvun aineisto, 110
toisintoa) välillä, mutta jakautumissa ei näy selkeää muutoslinjaa. (Liitetaulukko 3.)
Vaikka aineiston jakautumisessa eri rikkomustyyppeihin näkyykin 1930-luvun aineiston
hallitsevuus, on kuitenkin yleisenä piirteenä nähtävissä kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomusten osuuden pieneneminen ja lainrikkomuksista kertovien tarinoiden osuuden kasvu
siirryttäessä vanhimmasta aineistosta uusimpaan. Muutossuunnat kuvastanevat yleistä
maallistumista ja maailmankuvan muuttumista. Kaikilla maantieteellisillä tutkimusalueilla
suunta on kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten osalta sama. Lainrikkomuksista kertovia
tarinoita on Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan aineistoissa tarinatyyppien
valikoituneisuuden takia niin niukasti, ettei alueiden välisiä muutoksia osuuksissa pysty
näkemään. (Liitetaulukko 3.) Tarkastelen rikkomusten alatyyppejä ja variaatioita lähemmin
luvussa Toimintatyyppien vaihtelu.
Rikkomuksentekijän sukupuoli. Tarinoissa rikkomuksentekijänä on useimmiten yksin toimiva
mies. Yksin toimijat ovat koko aineiston lisäksi kaikilla neljällä tutkimusalueella ylivoimaisesti
suurin rikkomuksentekijätyyppi. Miesten tekemien rikkomusten määrä on suhteellisesti suurin
Etelä-Savosta ja naisten osuus puolestaan Etelä-Pohjanmaalta kootuissa tarinoissa.
(Liitetaulukko 12.)
Rikkomuksentekijän ja kertojan sosiaalinen asema. Vaikka suuresta osasta tallenteita puuttuu
tieto kertojan tai rikkomuksentekijän tai molempien sosiaalisesta asemasta, on
sosiaaliryhmittäisessä tarkastelussa mukana 1376 toisinnon rikkomuksentekijät (44 % koko
aineistosta) ja 879:n kertojat (28 % koko aineistosta). Sekä rikkomuksentekijöiltä että kertojilta
sosiaaliryhmä on tiedossa 375 kertomuksessa (12 %). Jokaisessa kertojaryhmässä on
suurimpana rikkomuksentekijäluokkana maata omistavat eli isännät, emännät, talonväki, talon
poika, talon tytär. Tämä havainto vahvistaa kertojien osalta jo esille tullutta piirrettä, että
uskomustarinat ovat nimenomaan maata omistavien talollisten perinnettä. Talolliset ovat
suurimpana ryhmänä sekä kertojissa että myös rikkomuksentekijöissä kertojan sosiaaliryhmästä
riippumatta. Toiseksi suurimpana ryhmänä ovat palkolliset, rengit ja piiat. Kertojaryhmissä
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”papisto ja kirkon toimihenkilöt”, ”hoidokit ja kerjäläiset” sekä ”muut” on niin vähän
tapauksia, etteivät jakaumat anna muiden ryhmien kanssa vertailukelpoista kuvaa.
Taulukko 2. Rikkomuksentekijän sosiaalinen asema kertojan sosiaalisen aseman
mukaan.
Kertojan sosiaalinen asema
II
Rikkomuksen
tekijän
% (N)
sosiaalinen asema
I
- (0)

III

IV a

IV b

IV c

IV d

V

VI

VII

ei tietoa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

2 (1)

1 (3)

1 (1)

- (0)

3 (2)

- (0)

- (0)

- (0)

1 (22)

1 (29)

II

- (0)

- (0)

1 (3)

2 (2)

- (0)

1 (1)

- (0)

- (0)

33 (1)

1 (31)

1 (38)

III

11 (1)

2 (1)

2 (12)

1 (1)

2 (2)

4 (3)

- (0)

- (0)

- (0)

2 (48)

2 (68)

IV a

22 (2)

34 (15)

24 (125) 28 (23)

31 (28)

20 (16)

37 (13)

10 (1)

34 (1)

26 (593)

26 (817)

IV b

11 (1)

2 (1)

3 (14)

6 (5)

2 (2)

3 (2)

14 (5)

- (0)

- (0)

4 (82)

4 (112)

IV c

- (0)

9 (4)

8 (44)

11 (9)

7 (6)

10 (8)

3 (1)

10 (1)

33 (1)

9 (190)

9 (263)

IV d

- (0)

2 (1)

1 (4)

- (0)

1 (1)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

1 (23)

1 (30)

V

- (0)

2 (1)

0 (2)

- (0)

- (0)

1 (1)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (7)

0 (11)

VI

- (0)

- (0)

0 (1)

1 (1)

- (0)

- (0)

3 (1)

- (0)

- (0)

0 (4)

0 (7)

VII

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (1)

0 (1)

Ei tietoa

56 (5)

47 (21)

60 (317) 50 (41)

57 (52)

58 (45)

43 (15)

80 (8)

- (0)

56 (1240) 56(1744)

Yhteensä

100 (9) 100 (45) 100(525) 100(83) 100(91) 100(78) 100(35) 100(10) 100(3)

100(2241) 100(3120)

X²=0,0255623
Khiin neliö –testissä taulukko on yhdistetty nelikentäksi, jossa sekä rikkomuksentekijän että kertojan sosiaalinen
asema on jaettu luokkiin ”IVa” (maata omistava maatalousväestö) ja ”muut”; testissä ei ole mukana luokkia ”ei
tietoa sosiaalisesta asemasta”.
Sosiaaliryhmien selitykset: I aatelisto, II papisto ja kirkon toimihenkilöt, III porvarit, virkamiehet, upseerit ja
oppineet, IV maatalousväestö ja käsityöläiset: a) maata omistavat, hyväosaiset b) maattomat ja torpparit c)
palkolliset ja sotilaat d) käsityöläiset V teollisuuden, kaupan ja liikenteen palveluksessa olevat VI hoidokit,
kerjäläiset yms. VII muut.

Koko aineiston osalta taulukoidussa rikkomuksentekijän ja kertojan sosiaalisen aseman
vertailussa ei tule kertojan ja rikkomuksentekijän tasolla esille sosiaaliryhmien
vastakkainasettelua kiistämisen kulttuurina. Maata omistavat henkilöt ovat kaikista
sosiaaliryhmistä tulevien kertojien tarinoissa selvästi suurin rikkomuksentekijäryhmä.
Kuitenkin etelä- ja pohjoissavolaisissa tarinoissa on jonkin verran keskimääräistä useammin
rikkomuksentekijänä torpparit ja maattomat sekä piiat ja rengit, pohjalaisissa tarinoissa taas
tuntemattomia rikkomuksentekijöitä esiintyy jonkin verran keskimääräistä useammin. Vaikka
aineistossa tuleekin esille oman edun tavoittelua vääryydellä eri keinoin, alistaminen ei näytä
tulevan esille ainakaan kertojan ja rikkomuksentekijän tasolla sosiaaliryhmien välisenä, vaan
asetelma on kertomuksen sisäinen. Kilpailu puolestaan lienee saman sosiaaliryhmän ja
erityisesti talollisten keskeistä menestyksen ja onnen saavuttamiseksi. Nämä tulevat
yksityiskohtaisemmin esille rikkomustyyppien lähemmässä tarkastelussa.
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Tarkastelen talollisten esiintymistä kertojina ja rikkomuksentekijöinä eri ajanjaksoina. Ennen
vuotta 1918 kerättyjä tarinoita on aineistossa yhteensä 264, joista tiedot rikkomuksentekijän
sosiaalisesta asemasta puuttuvat 53 %:lta. Jakauma on samansuuntainen kuin koko
tutkimusaineistossa. Talollisten osuus on 24 % ja piikojen ja renkien 9 %, muitten ryhmien
osuudet vaihtelevat 0–4 %:n välillä. Tarkastelen erikseen kartanopitäjä Joroisten tarinat, joita
aineistossa on 54. Ammattitiedot ovat mukana joka toiselta rikkomuksentekijältä. Suurimpana
rikkomuksentekijäryhmänä ovat palkolliset 16 tarinalla. Syynä on yhden tarinatyypin (E 1071)
toisintojen runsaus. Tarinassa pappilan työväki lupaa pappilan vanhanpiian pirulle, jos piru
kasaa kasken puut. Tarina esiintyy tutkimusaineistossa vain Savosta tallennettuna ja
tyypillisesti juuri Pieksämäen seudulta. Joroislaisten tarinoiden rikkomuksentekijöistä toisella
sijalla ovat talolliset kahdeksalla esiintymällä, minkä lisäksi mukana on kaksi torpparia ja yksi
hovin herra. Koska aineisto on pieni, ei sen perusteella kuitenkaan voi sanoa, onko jakaumassa
kyse vain sattumasta vai laajemmasta ilmiöstä.
Kansankertomusten sisäisestä kansan ja kartanonväen jonkinasteisesta vastakkainasettelusta
mainitsee Anna-Maria Åström tutkimuksessaan savolaisesta kartanokulttuurista. Kyse on joko
kauhutarinoista tai tarinoista, joissa valtasuhteet muuttuvat komiikan keinoin. Samalla hän
toteaa, että vaikka kansan osoittama paheksunta vallan epätasajakoa kohtaan on passiivista, se
kuitenkin on olemassa. (Åström 1993, 298.) Tarkastellessaan vuosien 1810–50 aikana
oikeudessa käsiteltyjä 70 riitatapausta, joissa kartanonomistajat tai heidän alamaisensa olivat
osallisina, Åström toteaa 50 tapauksessa kartanonomistajan olleen kantajana. Riidat koskivat
niin omaisuusrikoksia, petoksia ja väkivallantekoja kuin työ- ja sopimusriitojakin.
Rikkomukset olivat pääasiassa pieniä. Herrat suojelivat omaisuuttaan ja kunniaansa, alamaiset
ruumistaan. (Åström 1993, 300–307.)
Sukupuolen mukaiset rikkomustyypit. Rikkomustyyppien jakauma rikkomuksentekijän
sukupuolen mukaan on tasainen. Etelä-Savossa kerrotuissa rikkomuksissa erottuvat naisten
lainrikkomukset (20 %). Jopa Etelä-Pohjanmaan miesten lainrikkomukset jäävät jonkin verran
pienemmälle osuudelle (17 %) ja saman alueen naisten rikkomuksissa osuus on 15 %.
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset puolestaan ovat keskimääräistä suuremmalla
osuudella edustettuina erityisesti Pohjois-Savon naisten (88 %) rikkomuksissa ja PohjoisPohjanmaan miesten rikkomuksissa (71 %). Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset
puolestaan ovat hieman keskimääräistä (naisten rikkomuksissa 27 % ja miesten 25 %)
useammin esillä Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa, niin naisten (29 %) kuin miestenkin (29 %)
osalta. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten yleisyyttä Pohjois-Savon aineistossa
selittänee ainakin osittain alueen voimakas herännäisyys ja toisaalta kotonakulkijatarinoiden
suhteellisesti suuri osuus aineistossa, kuten myös Pohjois-Pohjanmaan aineistossa. Etelä-
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Pohjanmaan naisten sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten yleisyyttä selittävät ainakin
osittain trullitarinat sosiaalisen kilpailun ja onnen rajallisuuden ilmentyminä, mutta miesten
käyttäytymistä ne eivät selitä, vaan selitys löytynee rikkomustyypin lähemmässä tarkastelussa.
(Taulukot 3. ja 4.)
Taulukko 3. Rikkomustyyppi miesten rikkomuksissa alueittain.
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Muu
Yhteensä

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)
16 (117)

% (N)
6 (9)

% (N)
17 (109)

% (N)
8 (15)

% (N)
15 (250)

60 (434)

70 (112)

54 (350)

71 (135)

60 (1031)

23 (165)
1 (8)
100(724)

24 (38)
- (0)
100(159)

29 (188)
0 (1)
100(648)

21 (41)
- (0)
100(191)

25 (432)
0 (9)
100(1722)

X²= 29,968779 ***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana rikkomustyyppiluokkaa ’muu’.

Taulukko 4. Rikkomustyyppi naisten rikkomuksissa alueittain.
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Muu
Yhteensä

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)
20 (66)

% (N)
6 (6)

% (N)
15 (76)

% (N)
11 (14)

% (N)
15 (162)

52 (175)

88 (85)

56 (291)

60 (72)

58 (623)

28 (94)
- (0)
100(335)

6 (6)
- (0)
100(97)

29 (152)
0 (2)
100(521)

29 (35)
- (0)
100(121)

27 (287)
0 (2)
100(1074)

X²= 44,805073***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana rikkomustyyppiluokkaa ’muu’.

Eteläsavolaisten naisten rikkomuksista on poikkeuksellisen suuri osuus lainrikkomuksia.
Teoista on suurin osa lasten surmia (77 %), minkä lisäksi mukana on lapsen ruumiin löytymisiä
ilman mainintaa surmasta (8 %), lisäksi aikuisten surmia ja varkauksia (molempia 6 %) sekä
vääriä valoja (5 %) ja kaksi laitonta aborttia. Myös Etelä-Pohjanmaan naisten
lainrikkomuksissa lapsensurmat ovat suurimmalla osuudella edustettuina (78 %), seuraavaksi
eniten on aikuisten surmia (5 %), surmiin liittymättömiä seksuaalirikkomuksia, sodomiaa,
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huonon elämän viettämistä, ruumiin kätkemistä sekä varkaus ja väärä vala. Rikkomusten skaala
ei siis näytä poikkeavan alueilla toisistaan, mutta kun kristillisen ja sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat Etelä-Savon naisten rikkomuksissa suhteellisesti
vähäisempiä kuin Etelä-Pohjanmaalla, korostuu lainrikkomusten osuus.
Rikkomuksentekijän sosiaalinen asema ja rikkomustyyppi. Niin miesten kuin naistenkin
rikkomuksissa kaikissa sosiaaliryhmissä on selvästi yleisimpänä rikkomustyyppinä kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset (miehillä 60 %, naisilla 58 %). Olen ottanut huomioon
prosenttiluvut vain luokista, joissa on vähintään 10 tapausta. Sen mukaan toiseksi yleisimpänä
rikkomustyyppinä lähes kaikissa sosiaaliryhmissä miesten osalta on sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset. Samalla osuudella esiintyy ryhmässä III (porvarit,
virkamiehet, upseerit ja oppineet) myös lainrikkomukset (20 %), mutta ryhmässä I (aatelisto)
lainrikkomukset (27 %) ovat toisella sijalla. Suurin osa virkamiesten lainrikkomuksista on
nimismiesten, voutien, varatuomarien, kauppiaitten ja lautamiesten vääriä valoja ja muita
vääryyden tekoja, pääasiassa Savosta. Ryhmän I hovin-, kartanon- ja sotaherrojen
rikkomuksina on surmia, raiskauksia ja vääryyksiä, muut teot ovat Savosta, mutta raiskaukset
Etelä-Pohjanmaalta. (Liitetaulukot 13. ja 14.) Näin ollen kansan ja virkamiesten välillä
näyttäisi olevan enemmän jännitteitä Etelä-Savon kertomuksissa kuin Etelä-Pohjanmaalla,
missä taas seksuaalirikkomuksista on kerrottu suhteellisesti useammin. Savosta on eri
sosiaaliryhmien välisistä suhteista ainakin kahdentyyppisiä tutkimustietoja. Toisten tietojen
mukaan säätyläisten ja muun väen välisiä raja-aitoja ei syntynyt samassa määrin kuin
lännemmässä. Syyksi on arveltu savolaisen lupsakkuuden lisäksi lukkarien, koulumestarien ja
paikallishallinnon virkamiesten rahvaanomaisuutta (Wirilander 1960, 94). Toisaalta on
kuitenkin todettu, että varsinkin raja-alueilla, kuten Mäntyharjulla, tehtiin 1700-luvulla useita
valituksia kruununpalvelijoiden toiminnan tasosta. Kerrotaan lahjonnasta, laittomasta
veronkannosta ja viranomaisvälinpitämättömyydestä. (Koskivirta 1996, 151.)

4.3 Rangaistukset ja rankaisijat
Tehdystä rikkomuksesta kerrotaan seuranneen jotakin yliluonnollista. Yli puolessa aineiston
kertomuksista (59 %; 1848 toisintoa) yliluonnollinen tapahtuma on kertomuksen ratkaisu.
Muissa tarinoissa yliluonnollinen tapahtuma esiintyy komplikaationa, jonka poistamiseksi
ryhdytään toimimaan ja päädytään ratkaisuun. Tarinoiden toiminnallisessa rakenteessa eivät
ole merkittäviä alueellisia eroja. (Liitetaulukko 15.) Tarkastelen komplikaatioon reagoimista
siinä vaiheessa, kun käsittelen kertomuksissa ilmeneviä ongelmanratkaisumalleja, niiden
variaatioita ja ratkaisijoita.
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Rikkomusten seurauksena ilmestyvä yliluonnollinen olento tai ilmiö on tarinoissa joko
tapahtumakulun ratkaisuna tai uutena komplikaationa. Yliluonnollinen olento näyttäytyy tai se
kuullaan ja se mahdollisesti toimii jollakin tavalla tai esiintyy yliluonnollinen ilmiö. Vainajat
joko ilmestyvät, kuuluvat kulkevan jossakin, keskustelevat kokijoidensa kanssa paljastaen heitä
kohtaan tehdyn rikkomuksen tai katuen omia rikkomuksiaan. Kotonakulkevista vainajista on
tässä tutkimusaineistossa enemmistö (66 %) ilman omaa syytään kulkevia. Pirun
toimintatavoista 85 % on näyttäytymisiä, piru tulee kortinpelaajien joukkoon tai näyttäytyy
muulla tavoin, aiheuttaa kuoleman tai sairautta, käärmeitä ilmestyy tai piru metelöi (vrt.
Klemettinen 1997). Kummitus on personifioimaton erilaisia näkö- tai kuulohavaintoja tai muita
tavallisuudesta poikkeavia tapahtumia (hevonen pysähtyy, ammuttu lintu ei kuole jne.)
aikaansaava rankaisija. Jumalan toimintatavoista yleisimmät ovat kuolema
rikkomuksentekijälle (32 %), luonnonvoimien aiheuttamat tuhot tai muut Jumalan
rangaistuksiksi mainitut tapahtumat (30 %), sairaudella rankaiseminen, käärmeiden
ilmaantuminen tai tulipalot. Myös ihminen voi rangaista tai kostaa aiheuttamalla kuoleman (10
%) tai sairautta (29 %), mutta useimmiten hän aiheuttaa kiroamalla jotakin muuta pahaa
rikkomuksentekijälle tai tämän läheisille (47 %) tai lähettää käärmeitä tai pudottaa trullin
maahan.
Rikkomuksista rankaisijat. Väärästä teosta rankaisijan tai kostajan persoona ei ole kaikissa
tapauksissa selvä. Toimijat ovat kuitenkin vainaja, piru, kummitus, ihminen, Jumala tai haltia.
Haltiatarinoita on aineistossa mukana vain muutamia, mutta koko suomalaisessa
uskomustarinastossa haltioiden osuus on suurempi kuin tässä aineistossa.
Etelä-Savon tarinoissa esiintyy rankaisijana selvästi keskimääräistä yleisemmin piru ja jossain
määrin myös kostava ihminen, kun taas Etelä-Pohjanmaalla on rankaisijana keskimääräistä
useammin vainaja ja suunnilleen koko aineiston keskiverto-osuudella piru. Pohjois-Savon ja
Pohjois-Pohjanmaan aineistoista tulee mukana olevan aineiston (kotonakulkijat ja
taburikkomukset) johdosta selvästi painottunut kuva, koska esimerkiksi pirutarinoita ei ole
niissä mukana. Rankaisijoina Pohjois-Savon tarinoissa ovat useimmiten Jumala tai kummitus,
Pohjois-Pohjanmaalla vainaja tai Jumala. (Liitetaulukko 16.) Monet yliluonnolliset elämykset
jäävät numenasteelle ja tunnistamatta vainajaksi, piruksi, haltijaksi tms. (Honko 1980b, 81).
Tässä kokonaisaineistossa vainaja ja piru ovat kuitenkin selvästi kummitusta yleisempiä, mutta
kummituksen osuus Pohjois-Savon tarinoissa on jostakin syystä suurempi kuin muualla ja
poikkeaa täsmälleen samat tarinatyypit sisältävän Pohjois-Pohjanmaan aineistossakin
esiintyvästä osuudesta selvästi. Kertomuksessa voi esiintyä useampi kuin yksi rankaisijahahmo
ja tällöin kertomuksessa yleensä on piirteitä useammasta kuin yhdestä tarinatyypistä. Kaksi
rankaisijahahmoa esiintyy 66 aineiston toisinnossa. Yleisimpänä yhdistelmänä on ihminen ja
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vainaja (29 kuvausta), seuraavana vainaja ja kummittelu (23 kuvausta) ja kolmantena
kummittelu ja Jumala (7 kuvausta).
Aineistosta on luettavissa vanhan kansanuskon vainajakeskeisyyttä (ks. Harva 1948, 511).
Vainajan kohtaaminen oli aina pelottava ja yllättävä tapahtuma, sitä ei koskaan odotettu, eikä
vainajaa koskaan toivotettu tulemaan toiste (Honko 1963, 114–115, ks. myös Pentikäinen
1968b, 56–57). Ihmisen ja vainajan yhteistoiminnasta kertovissa tarinoissa jollakin tavoin
huonosti kohdeltu henkilö uhkaa tulla kuolemansa jälkeen kostamaan ja myös tulee, kuten
seuraavassa esimerkissä (330) tai vaikkapa hautajaisissa ilman viinaa jäänyt taikataitoinen
vieras taikoo vainajan kulkemaan hautajaisten pitäjien luona. Kuoleman jälkeen tai vainajan
avulla kostamisesta on eniten kertomuksia Etelä-Pohjanmaan aineistossa.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Kyrösmäjej Jussi oli emännän elääs niin kalam paha sille. Kun se sairasti huanona, niij
Jussi manas vain, että vaikka märkänis tuanne sänkyhynsä, niin em minä joukaal lähäde
avun hakukun. Emäntä oli sanonu, notta jos hän suinkiv voii, niin hän tuloo
kualemansaj jäläkihin käymähän kotonansa. Niin se kans tuli. Kun s´oli haudattu, niin
se tuli joka yä ja tukkii isännän sänkyhym maata. (330) Alavus 1935–1936.
/Kyrösmäen Jussi /IVa) isäntä /3hkohin /rt oli ollut emännälle kamalan paha /kosnoi+kot1 /emäntä oli
sanonut, että jos hän suinkin voi, hän tulee kuolemansa jälkeen käymään kotonansa ja tuli joka yö ja
"tukkii isännän sänkyhym maata"/1rt (330)

Seuraavassa tarinassa voidaan tulkita kohdattavan kummitus ja kotonakulkija. Tämä
rankaisijakaksikko esiintyy muita alueita useammin Etelä-Savon aineistossa. Vainajat
näyttäytyvät Etelä-Savon tarinoissa suhteellisesti harvemmin kuin Etelä-Pohjanmaan tarinoissa.
Seuraavan tarinan vainaja on saanut ilmiasuunsa piirteitä kummitukselta, myllynhaltialta ja
pirulta, jotka myös saattavat saada isonenäisen miehen hahmon. Etelä-Savon folkloressa
vainajilla ei ole yhtä keskeistä asemaa kuin Pohjanmaalla, vaan vainajille voi lainautua piirteitä
muusta perinteestä.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Savonrannassa eräässä joessa oli mylly. Paikalla oli muinoin tapettu laukkuryssä ja
sentähden siinä kummitteli. Kummitus näyttäytyi milloin minkin näköisenä. Niinpä
kertoja kerran mentyään pimeällä myllylle, näki kummituksen: kun hän teki tulen,
katsoi myllyn toiselta puolelta niinkuin isonenäinen mies. (1696) Kerimäki 1937.
/1suraikm /oli tapettu laukkuryssä /kum+kot1 /murhapaikalla kummitteli; ilmestyi milloin minkin
näköisenä; kertoja näki niinkuin isonenäisen miehen /4c kertoja = myllyssäkävijä (1696)
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Seuraavassa esimerkissä kummallinen tapahtuma ja Jumalan toiminta esiintyvät yhdessä. Olen
tulkinnut rankaisijatahon Jumalaksi, koska muutakaan ei mainita. Palaan pirun ja Jumalan
välisiin suhteisiin rankaisijana vielä hieman tuonnempana. Olennolla voi myös tulkita olevan
piruun viittaavia piirteitä, mutta Jumalaa tai pirua ei mainita nimeltä. Myös pirityinen voi
esiintyä hyönteisenä, kuten kovakuoriaisena tutkimusaineiston eteläpohjalaisessa tarinassa
2753. Kuolemasta kortinpeluun seurauksena kerrotaan harvoin, vain kuudessa aineiston
tarinassa. Pohjois-Savon 12 kortinpeluusta varoittavasta tarinasta päättyy kuolemaan kolme ja
yhtä moni Etelä-Pohjanmaan 44 tarinasta. Etelä-Savon 25 tarinan kortinpelaajista ei kuole
kukaan, ei myöskään Pohjois-Pohjanmaan 12 tarinan pelaajista. Pohjois-Savossa rikkomusta on
tästä päätellen paheksuttu ankarammin kuin muilla tutkimusalueilla.
Esimerkki:
Pohjois-Savo
Kortinpelaaja oli kulkenut päivällä maantiellä mökilleen, jolloin hänen kohdalleen
pellon aidan seipääseen oli ilmestynyt jokin elävä, joka oli hypännyt seipäästä
seipääseen hänen kohdalleen ja aina raksahtanut. Elävä ei ollut lintu eikä heinäsirkka
vaan jokin molempien välimuoto. Mies oli kulkenut ohi mökistäänkin, että matkatoveri
haihtuisi pois, mutta kun mies oli kääntynyt mökilleen, oli elävä kääntynyt myös. Kun
mies oli aukaissut mökkinsä oven, oli elävä hypännyt tupaan ja mennyt sängyn alle ja
raksahtanut. Mies oli etsinyt elävää, mutta ei ollut löytänyt. Seuraavana talvena mies oli
kuollut. (972) Riistavesi 1935–1936.
/mies /3huopel /rt oli kortinpelaaja /kum+jlakuo /rt oli nähnyt jonkin elävän joka oli heinäsirkan ja linnun
välimuoto, se oli raksahdellut ja mennyt miehen mökkiin sängyn alle; seuraavana talvena mies oli kuollut
/1rt (972)

Vainajan ja Jumalan yhteiset toimet muodostavat rangaistuksen seuraavassa esimerkissä. Olen
tulkinnut havaittavissa olevat ”pahat työt” vainajan tekemisiksi ja Jumalan osuudeksi
rikkomuksentekijän sairastumisen, koska sitä ei nimenomaisesti vainajan toiminnaksikaan
mainita.
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Eräässä talossa oli ollut hyvin kitsas isäntä, jonka isän sanottiin kuolleen nälkään, kun
poika ei ollut antanut isälleen ruokaa. Joku aika vanhan isännän kuoleman jälkeen oli
tämä alkanut tehdä pahoja töitä pojalleen. Oli kantanut suuria luunippuja pojan
ruokapöytään. Isännän kamarissa oli käynyt päättömiä miehiä, keskeltä poikki olevia
ym. verisiä miehiä. Tätä oli jatkunut niin kauan, että isäntä oli tullut hulluksi. (336)
Rantsila 1935–1936.
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/isäntä /23hkohim /rt ei antanut isälleen ruokaa, joten tämä kuoli nälkään /kot1+ jlasair /isä alkoi
kuolemansa jälkeen "tehdä pahoja töitä pojalleen -- kantanut suuria luunippuja pojan ruokapöytään -kamarissa käynyt päättömiä miehiä, keskeltä poikki olevia ym. verisiä miehiä"; rt tuli hulluksi /1rt (336)

Seuraavassa esimerkkitarinassa esiintyvät yhdessä vainajan ja pirun toimet. Tässä esimerkissä
vainaja on samalla rikkomuksentekijä eli syyllinen kotonakulkija. Tekijä saa rangaistuksensa,
mutta olennon näkevät varoitukseksi vääristä teoista myös kyläläiset, joiden kokemus kuvataan
tarinassa erityisen vahvasti.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Ennen isoisäni aikana oli elänyt Töysässä eräs hevoshuijari Paavolainen. Hän oli ollut
erittäin julma ja raaka mies hevosia kohtaan. Sekä hankki rikkautta kaikilla
luvattomillakin tavoilla. Esim. oli hänellä ollut vääränrahan tekijä kotonaan, joka oli
valmistanut Paavolaiselle silppukopallisen vääriä rahoja, joita Paavolainen kävi sitten
kauppaamassa hevoskauppojensa yhteydessä kaukaisille markkinoille, ja siten rikastui
hän mahdottomasti. Kun Paavolainen sitten kuoli, niin näkivät paikkakunnan väet
kuinka eräänä pakkaspäivänä Paavolainen ajoi parihevosilla turkkeihinsa kääriytyneenä
kylän raittia. Hevoset olivat erittäin komeat tuli soihtusi niitten sieraimista. Vauhti oli
niillä hirmuinen, eikä ne pysähtyneet sille seutulle, vaan minne saakka lieneen menneet.
Kansa uskoi, että Paavolainen kuolemansa jälkeen oli joutunut Pirun kelkkaan
kyydittäväksi. Saamatta rauhaa haudassaan täällä tekemiensä julmuuksien ja
vääryyksien tähden. (2619) Töysä 1935–1936.
/Paavolainen /23hkohe+oetavväär /rt oli julma ja raaka hevosille, hankki rikkautta kaikilla
luvattomillakin tavoilla /rt kot2+piru /kun rt kuoli, hänen nähtiin ajavan parihevosilla kylän raittia; oli
joutunut pirun kelkkaan /1rt+4b kyläläiset /oli joutunut pirun kyydittäväksi saamatta rauhaa haudassaan
täällä tekemiensä julmuuksien ja vääryyksien tähden (2619)

Vaikeimmin toisistaan erotettavissa on pirun ja Jumalan toiminta silloin, kun toimijaa ei
suoraan mainita. Pyhänä marjassa tai kalassa käynnin seurauksista on kerrottu käärmeiden
ilmestyvän marjanpoimijan kaulalle aiottujen helmien sijaan tai käärmeitä nousee kalastajan
veneeseen. Näissä tarinoissa on sellaisia toisintoja, joissa on selvästi tunnistettavissa Jumalan
rankaisu ja sellaisia, joissa kerrotaan pirun rankaisevan. Se joukko tarinoita, joissa todetaan
käärmeen tai käärmeiden ilmestyneen, mutta ei kerrota rankaisijasta, on luokittelussa
ongelmallinen. Olen luokitellut ne teot Jumalan antamiksi rangaistuksiksi. Perusteena olen
pitänyt vanhan kansanuskon ajatusta luojasta ja vastaluojasta, paholaisesta, jonka luoja on
vanginnut (Pentikäinen 1992, 201–202) ja ajatusta Jumalasta pirun kontrolloijana (Leino 1984,
175). Tarinoita, joiden rankaisija ei ole selkeästi tulkittavissa piruksi tai Jumalaksi, on

93
yhteensä 44 kappaletta. Piru on selvästi yleisempi rankaisija kuin Jumala. Piru toimii
rankaisijana 800 tarinatoisinnossa ja Jumala 439:ssä.
Pirun, Jumalan ja ihmisen rankaisu- tai kostotoimissa esiintyy kuoleman ja sairauden
aiheuttamista, käärmeiden lähettämistä ja vaihtelevaa muuta toimintaa. Kaikilla toimijoilla muu
toiminta on yleisempää kuin kuoleman, sairauden tai käärmeiden lähettäminen. Selvimmin muu
toiminta on esillä pirun rankaisuissa, sen jälkeen ihmisen ja vähiten Jumalan toimissa. Jumala
rankaisee suhteellisesti kuolemalla useammin kuin muut toimijat ja ihminen sairaudella.
(Liitetaulukko 17.)
Vainajat kulkevat kotona kuolemansa jälkeen joko syystään tai syyttään.21 Ne näyttäytyvät,
saavat aikaan ääniä, tunnustavat jotakin tai pyytävät elossa olevia toimimaan jollakin tavalla.
Syyttömästi kulkevat useimmiten lainrikkomuksen (40 %) tai kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksen kohteeksi joutuneet (42 %). Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksen
seurauksena kulkevista kerrotaan jonkin verran harvemmin (18 %). Syylliset ovat rikkoneet
useimmiten kristillistä (45 %) tai sosiaalista (40 %) tapakäyttäytymistä, mutta mukana on myös
lainrikkomuksia (15 %). (Liitetaulukko 18.) Tarinoissa ilmestyvistä vainajista kaksi
kolmasosaa on syyttömiä kulkijoita 66 % (594 tarinaa) ja yksi kolmasosa syyllisiä 34 % (309
tarinaa). Rikkomuskuvauksia tarinoissa on enemmän kuin yksi tarinaa kohti.
Naisten rikkomuksista kertovissa kotonakulkijatarinoissa esiintyy useammin syyttömiä (64 %)
kuin syyllisiä (36 %) kulkijoita. Miesten rikkomusten osalta kotonakulkijat ovat hieman
useammin syyllisiä (53 %) kuin syyttömiä (47 %). (Liitetaulukko 19.) Syyttömien
kotonakulkijoiden osalta on rikkomuksentekijä yli viidenneksessä kuvauksista tuntematon.
Lasten surmat ovat tyypillisiä naisten rikkomuksia.
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Surmattu lapsi kummittelee papille
Se on ennen vanahaan ollu tuo ihimisten huolto nii alaku kantasta ettei niitoo
kuolleitakkaa liijon tutkittu miten ne on kuollee. Kerranki oli kuollu yheltä äitiltä lapsi
ja se oli hauvattu, vaan se oliki ruvennu heti hautaukse jäläkeen papille kummittelleen
se lapsi. Se oli tullu yhtenä iltana pappilaan ja pijelle kättään takaraivolla ja itkeny,
pappi oli kysyny että miksi sinä tänne tulit, setähän siunas sinut vasta hautaan ja että
miksi sinä itket, nii se lapsi oli sanonu että ei hän saa unta ku äiti löi häntä takaraivoon!
Sitte se oli kavonnu ja pappi oli menny sen lapsen äitin tykö ja sanonu mitä näki, vaan
ku akka ei ollu tunnustanu, kaivettiin se lapsi ylös ja sillä oli ollu takaraivo murskana ja
nii se äitiki oli sitte tunnustanu tappaneesa. (356) Haukipudas 1961.
/äiti /1surlap/rt oli surmannut lapsensa, takaraivo oli murskana /kot2 /surmattu ilmestyi papille, joka
kysyi syytä ja lapsi vastasi äidin lyöneen /4c pappi /2kys+5tuo /papin=yk kysyttyä asiaa ja saatua
vastauksen ruumis kaivettiin haudasta, äiti tunnusti tekonsa /5pappi /m /aik /II) pappi /otsikko: Surmattu
lapsi kummittelee papille (356)
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Kotonakulkijatarinoissa on yleistä, että rikkomuksen uhri paljastaa teon tai rikkomuksentekijä
ei saa rauhaa kuolemansa jälkeen.
4.4 Yliluonnollisen seurauksen kokijat
Yliluonnollisen olennon ilmestyminen tai yliluonnollisen ilmiön tapahtuminen tekee tarinasta
uskomustarinan. Yliluonnollinen maailma on ollut usein pelottava kohdata varsinkin
varoitustarinoissa, joissa se kohdataan rangaistuksena pahoista teoista. Se, kuka tuon kriisin on
joutunut kokemaan, on kansanomaisten moraalikäsitysten kannalta keskeinen tekijä.
Tarkastelen kertomuksissa esiintyneitä tuonpuoleisen kohtaajia melko yksityiskohtaisesti
kokijaryhmittäin.
Suuria alueellisia eroja ei ole. Vieraat ihmiset korostuvat Etelä-Pohjanmaan tarinoissa. PohjoisSavon osalta korostuu rikkomuksentekijän oma kokemus, mikä tuntuu olevan yhteydessä
alueen aineiston rajoittumiseen kotonakulkijoihin ja taburikkomuksiin. Taulukon luvut
saattavat lisäksi viestiä tarinoissa ilmenevästä eteläpohjalaisesta yhteisöllisyydestä, samalla kun
pohjoissavolaisissa tarinoissa heijastuu yksilöllisyys. (Taulukko 5.)
Taulukko 5. Yliluonnollisen seurauksen kokija alueittain.
Alue
Yliluonnollisen
kokija
Rikkomuksentekijä/t
Rikkomuksentekijän
perheenjäsen
”Muuhun lähipiiriin”
kuuluvat henkilöt (esim.
piika, isäntä, talonväki)
Vieraat ihmiset
(esim. ohikulkija)
Ei tietoa
yliluonnollisen
kokijasta

Yhteensä

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)
60 (788)

% (N)
72 (241)

% (N)
58 (804)

% (N)
60 (238)

% (N)
60 (2071)

8 (107)

2 (8)

7 (92)

5 (19)

7 (226)

16 (209)

15 (49)

16 (224)

19 (75)

16 (557)

15 (198)

9 (31)

17 (238)

14 (58)

15 (525)

2 (19)
100 (1321)

2 (5)
100 (334)

2 (26)
100 (1384)

2 (8)
100 (398)

2 (58)
100 (3437)

X²= 39,357023 ***
Khiin neliö -testi on tehty ilman luokkaa ”ei tietoa yliluonnollisen kokijasta”.

Yliluonnollisen seurauksen kokijan suhdetta rikkomuksentekijään ei voi tarinasta aina arvioida,
koska kokijasta saatetaan mainita joku, eräs henkilö, muut, mainitaan henkilö vain nimeltä tms.
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Yliluonnollisen seurauksen kokijoita alueittain kuvaava taulukko antaa kuitenkin summittaisen
kuvan siitä, minkätyyppisillä määreillä yliluonnollisen olennon tai tapahtuman kokijoita on
kansankertomuksissa kuvattu.
Rangaistus ja muut seuraukset. Kertomuksissa rikkomuksentekijä on useimmiten yksin
rikkomuksen tehdessään. Yli puolessa aineiston tarinoista rikkomuksentekijä on myös
kokemassa tekonsa yliluonnolliset seuraukset yksin tai yhdessä muiden kanssa (59 %)
(Taulukko 6.). Niistä kertomuksista, joissa rikkomuksentekijä on mukana yliluonnollisen
ilmestyessä, on rikkomuksentekijä tai tekijät useimmiten yksin tai keskenään ilman
ulkopuolisia (79 %). Rikkomuksentekijöiden suuri osuus osoittaa rikkomuksentekijän saavan
rangaistuksen teoistaan. Se, että lähes puolet kertomuksista kuvaa kokijoiksi jonkun muun,
osoittaa puolestaan perinteen yhteisöllisyyttä: vääristä teoista ei kärsi ainoastaan tekijä, vaan
myös muu yhteisö. Kansankertomusten säilyvyys perustuukin niiden metaforiseen
merkitykseen, kertomus heijastaa sekä yksilön toiveita ja pelkoja, mutta myös koko sosiaalisen
ryhmän asenteita (Virtanen 1980b, 165–166). Rikkomuksentekijän ohella yliluonnollisen
tapahtuman kokijoina ovat hänen perheensä jäsenet (143 kuvausta), muut jollakin tavoin hänen
lähipiiriinsä kuuluvat, esimerkiksi taloon liittyvät naiset (14 kuvausta), miehet (108) tai
talonväki (242 kuvausta). Vieraina kokijoina on kyläläisiä (27 kuvausta) ja naapureita (32
kuvausta), ohikulkijoita (206 kuvausta) tai yöpyjiä (73 kuvausta) ja muita matkalaisia (11
kuvausta). Aluksi erottelin omiksi ryhmikseen myös papit (25 kuvausta) ja kertojat perheineen
(113 kuvausta), mutta ryhmien pienuuden vuoksi ne oli parasta yhdistää vieraisiin ihmisiin.
Kumpienkaan kokemukset eivät kasautuneet sukupuolen tai rikkomustyypin mukaan. Usein
papit tai kertojat perheineen olivat ohikulkijoita tai yöpyjiä. (Yliluonnollisen kokijat
lyhenteineen ja keskeisine sisältöineen liitteessä 4.)
Naisia ja miehiä ei pysty tarkasti erottelemaan kertomusten tietojen perusteella.
Rikkomuksentekijän lähipiiriin kuuluvia naisia esiintyy tarinoissa enemmän kuin miehiä, mutta
miesjoukkoa lisäävät papit sekä yöpyjät ja matkustavaiset, jotka lienevät olleet useammin
miehiä kuin naisia. Silloin, kun rikkomuksentekijän lapsista on mainittu sukupuoli, on poikia
51% (84 kuvausta) ja tyttöjä 14 % (24 kuvausta). Lasten sukupuolta ei ole mainittu 35 %:ssa
(58 kuvausta).
Lainrikkomuksista kertovissa tarinoissa on suurimpana yliluonnollisen ilmiön tai olennon
kokevien ryhmänä (44 %) vieraat ihmiset, kuten ohikulkijat. Tyypillisessä tarinassa surmattu
paljastaa rikkomuksen tapahtuneen. (Taulukko 6.)
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Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Käyhkön riihessä kerrotaan ennen vanhaan kummitelleen. Kun yksi mies tuli työmailta
kotia oli hän levähtäny vähän matkaa ennekö tuli mainitun riihen sivuu. Oli yö
sysimusta. Riihestä kuului kova varstan kalke. Mies ajatteli: Jopa jotaki kuon yöllä ovat
riihellä. Kun hän tuli kohralle loisti kynnyksen raosta valo Hän jakoi matkaa, juostiin
hänen peräänsä raskain askelin sekä pysähtyi miehen eteen sanaa lausumatta. Mies oli
hirvittävän suuri. Matkamies laski tavaransa tiellä, töyttäisi luultua rosvoa mutta
tapaamatta mitään, kun tyhyjää ilmaa. Seurasi häntä mainittu aave jonku aikaa karoten
lopulta. Mies sai hirveän kauhun sillä siinä paikaalla on tapettu monta miestä. (1723)
Kauhajoki 1935–1936.
/1suraikmt /riihen luona oli tapettu monta miestä /kum /murhapaikalla kerrotaan kummitelleen; riihestä
kuului varstan kolke, näkyi valoa, suuri mies seurasi ohikulkijaa /4c ohikulkija (1723)

Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa ovat rikkomuksentekijä tai tekijät yksin tai
yhdessä muiden kanssa suurimpana kokijaryhmänä (68 %), samoin sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa (60 %).

Taulukko 6. Yliluonnollisen seurauksen kokija rikkomustyypin mukaan.
Rikkomustyyppi
Yliluonnollisen
kokija

Rikkomuksentekijä/t yksin
tai yhd. muiden kanssa
Rikkomuksentekijän
perheenjäsen/et
”Muuhun lähipiiriin”
kuuluvat henkilöt (esim.
piika, isäntä, talonväki)
Vieraat ihmiset
(esim. ohikulkija)
Ei tietoa
yliluonnollisen
kokijasta
Yhteensä

Lainrikkomus

Kristillisen
tapakäyttäyttäytymisen
rikkomus

Sosiaalisen
tapakäyttäyttäytymisen
rikkomus

Muu

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

27 (170)

68 (1498)

60 (596)

83 (10)

59 (2274)

3 (19)

7 (153)

12 (113)

- (0)

7 (285)

21 (132)

14 (308)

19 (189)

8 (1)

17 (630)

44 (269)

10 (231)

8 (76)

9 (1)

15 (577)

5 (32)
100 (622)

1 (19)
100 (2209)

1 (13)
100 (987)

- (0)
100 (12)

2 (64)
100 (3830)

X²= 602,92411 ***
Khiin neliö -testi on tehty ilman luokkia ”ei tietoa yliluonnollisen kokijasta” ja ”muu”.
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Esimerkkeinä kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomisesta ensin kertomus vainajan
epäkunnioittavasta kohtelusta (425), joka muistuttaa yliluonnolliselta seuraukseltaan ja sen
määräaikaisuuden osalta mellastava piru –tarinoita.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Pekurila hovissa Juvala olvat tehneet ruumiile liija piene kirstu, nii ruumii jalat jäivät
koukkuu. Sillo ne polkivat ne allee. Sillo alako hovissa kummitela. Se kulet kaik
irtonaiset kappaleet tuppaa, jalakset, vestopölkyt ja muut. Ol talossa käypäläisukko. Se
sano ettethä sinä sitä vestopölökkyä vie, mut uko piä vua jyräht ku pölökky läks. Se
puistel lamppuvakkii, mut ukko koitti pittee sitä kii, ehä siinä mikkää auttana heiluha se.
Ukko pisti mällise höyläpenkin nurkkaa. Mut se vaihtokii sen hevose kakaraa. Sitte
ukko näk unta. Se ollii kysynä tietä Luopioisii. Ukko tuumi että nyt se lähtöö. Ja niihä
se läkskii jonnii päivä perästä. (425) Mikkeli 1939.
/omaiset, hovinväki /2tvastv /olivat tehneet ruumiille liian pienen kirstun, jalat jäivät koukkuun, polkivat
ne alleen /kot1 /hovissa alkoi kummitella, se kuletti kaikki irtonaiset kappaleet tupaan, jalakset,
vestopölkyt ja muut, puisteli lamppuakin /1rt /4määrä /käypäläisukko näki unta, jossa vainaja kysyi tietä
Luopioisiin, arveli että nyt se lähtee, lähtikin jonkin päivän perästä (425)

Toisena esimerkkinä kertomus sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomisesta (833).
Pohjois-Savo
Talossa oli ahnas isäntä nimeltään Matti. Lauvantaisinkin tehtiin työtä iltamyöhään ja
sitten mentiin vielä saunaan. Eräänä lauvantai-iltana muuttuivat saunan pesuvedet
vereksi. Silloin läksivät toiset saunasta pois, mutta isäntä jäi sinne. Miehet huusivat
poismennessään:”Tule pois Matti sinäkin!” Saunasta kuului ääni: ”Mattia ei lasketa,
Matti nyplätään.” Kun aamulla mentiin katsomaan, oli isännän ruumiista nyplätty kaikki
lihat pois. (833) Leppävirta 1935–1936.
/isäntä /23oetavmuu+pyhä+pyhäsau /rt oli ahne, talossa tehtiin työtä iltamyöhään, sitten mentiin vielä
saunaan /kum+jlakuo /pesuvedet muuttuivat vereksi; muut lähtivät pois, mutta isäntä jäi saunaan; aamulla
oli isännän ruumiista nyplätty kaikki lihat pois /1rt + 3z muu talonväki (833)

Rikkomuksentekijä yliluonnollisen seurauksen kokijana. Yli puolessa kertomuksista (64 %)
rikkomuksentekijä on yksin yliluonnollisen seurauksen kokiessaan, eikä mainittavaa alueellista
vaihtelua esiinny. Myös useimpien haltiaelämysten on todettu olevan yksin koettuja (Honko
1980b, 103). Kristilliseen ajatteluun pohjautuvassa folkloressa on tyypillistä, että syntisen teon
tekijä toimii ja on vastuussa teostaan yksin (Kríza 2002, 51–59). Tyypillinen rikkomus, jossa
rikkomuksentekijä on itse kokemassa teon yliluonnollista seurausta, on kristillistä
tapakäyttäytymistä loukkaava teko. Siitä kerrotaan useammassa kuin joka toisessa
kertomuksessa (66 %). Noin joka neljännessä tapauksessa on kyse sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksesta (26 %), mutta lainrikkomuksista kerrotaan huomattavasti
harvemmin (7 %). (Liitetaulukko 21.)
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Rikkomuksentekijän perheenjäsenet yliluonnollisen seurauksen kokijoina. Rikkomuksentekijää
lähimpinä ovat hänen perheensä jäsenet, joista yliluonnollisen seurauksen kokee useimmiten
rikkomuksentekijän lapset (73 %), vaimo (8 %) tai mies (2 %). Ydinperheen jäsenten lisäksi
perheenjäseniksi olen lukenut esimerkiksi lapsen lapset, jälkipolven, omaiset, sisaren, sisaren
miehen, veljen lapset tai suoverin. Eteläpohjalaisissa kertomuksissa lapsista poikien osuus on
suurempi (62 %) kuin eteläsavolaisissa (50 %). Kaikissa tapauksissa lapsen sukupuolta ei
mainita. (Liitetaulukko 22.) Taulukossa on mukana kertomukset, joissa yliluonnollisen
tapahtuman kokijana ovat rikkomuksentekijän perheenjäsen joko yksin, jäsenet keskenään tai
yhdessä rikkomuksentekijän tai jonkun muun kanssa. Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan
aineistot ovat hyvin pieniä.
Kirsi Sirénin mukaan perhekeskeisyys on vahvistunut suvun sijaan Itä-Suomessa 1700-luvulla
(ks. esim. Sirén 1999). Myös savolaisessa tarina-aineistossa näyttää painottuvan myöhäisempi
perheyhteisö. Sen sijaan Pohjanmaan aineisto näyttäisi heijastavan laajemmankin suvun kuin
ydinperheen mukanaolosta yliluonnollisten seurausten kokemisessa. Pohjanmaalla
kyläyhteisömuodostelmat suosivat suvun yhteisyyttä, kun taas Savossa on asuttu
yksinäistaloissa. (ks. esim. Saloheimo 1990, 144–145) Rikkomuksesta aiheutunut rangaistus ei
välttämättä jää senhetkisten kokijoiden kriisiksi, vaan rangaistuksen voidaan kertoa Raamatun
kertomusten tavoin koituvan jopa kolmanteen ja neljänteen polveen, kuten seuraavassa
tarinassa avioliiton ulkopuolella synnyttäneen naisen suvussa (1196).
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Oli kerran eräs nainen, joka synnytti lapsen avioliiton ulkopuolella, hänestä käytettiin
nimitystä huora. Hänen lapsi synnytti aikanaan lapsen, avioliiton ulkopuolella,
hänestäkin käytettiin nimitystä huora. Näin jatkui aina neljänteen polveen asti. Kellään
ei ollut vihittyä miestä. Neljännessä polvessa synnyttäneen naisen lapsi oli jäseniltään
normaali, mutta henkiseltä kehitykseltä ei. Puhelahjakin oli kehittyny mutta
sanavarastoa ei saatu opetettua. Hän toisti vain ”vittu, vittu” ja muita rivouksia. (1196)
Oulainen 1961.
/kerran /eräs nainen /n /aik /12huosekau /rt:llä oli avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi /jlamuu /au-lapsia
oli neljänteen sukupolveen saakka; neljännessä polvessa lapsi ei ollut henkiseltä kehitykseltään normaali
/1rt+2rt:nl lapset neljänteen polveen (1196)

Rikkomuksena yllä olevassa tarinassa on sekä lakia että kristillistä tapakäyttäytymistä vastaan
tehty teko. Rangaistus on varsin ankara, koska se kohdistuu useisiin sukupolviin.
Tarinoissa, joissa yliluonnollisen seurauksen kokija on rikkomuksentekijän perheenjäsen, on
naisten osuus rikkomuksentekijänä (41 %) on selvästi suurempi kuin koko tutkimusaineistossa
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keskimäärin (29 %) (Liitetaulukko 23.) Osuus on suurempi kuin rikkomuksentekijän itsensä
ollessa yliluonnollisen kokijana (28 %) (Liitetaulukko 20.). Rikkomuksentekijöitä, joiden
sukupuolta ei tiedetä, on perheenjäsenille koituvia ongelmia kuvaavissa kertomuksissa
poikkeuksellisen vähän.
Yleisimpänä rikkomustyyppinä perheenjäsenten kärsiessä seurauksista, yli puolet
rikkomuksista, on kristillisen tapakäyttäytymisen rikkominen. (Liitetaulukko 24.) Se, mitä
perheenjäsenelle kerrotaan tapahtuneen, on useimmiten pirun toimia, kuljettelua tai vaaran
uhkaa, mutta ei sairautta eikä kuolemaa. Jumala ja ihmiset sen sijaan ovat aiheuttaneet sekä
sairautta että kuolemaa rikkomuksentekijän perheille. Sairauksien aiheuttamista kuvaavat
kertomukset toimivat myös selitystarinoina kaatumataudille, mykkyydelle jne. Koston
kohteena voivat olla myös eläimet, kuten jälkimmäisessä esimerkkitarinassa (2131).
Esimerkki:
Etelä-Savo
Yhtee talloo tul kerra reissumies ja pyytel ruokoo. Kukkaa ei vastant. Sitte mies ol
kysynä kyytijä kaopuntii. Siihe’kää ei kukkaa vastant. Sillo mies sano lähtiissaa: ”No ei
teillä piä mykät loppuma”. Ja talo’ kaik kolome lasta synt mykäks, ni on niitä mykkijä
piisanna. (2100) Mikkeli 1961.
/talonväki /m+n /aikt /IVa) talonväki /3hkohim /rt ei vastannut reissumiehelle, ei antanut ruokaa eikä
kyytiä kaupunkiin /kossair /reissumies sanoi lähtiessään, ettei teiltä pidä mykät loppuman; kaikki kolme
lasta syntyi mykkinä /1rt

Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Karja kirotaan
Haukalla oli semmoinen tietäjä äijä, Heikin Aapa. Ja Kukkopurolla oli toinen tietäjä.
Kun sitten Haukan ja Kukkosten tietäjät suuttuivat toisiinsa, niin ne panivat toistensa
elukoita sairaiksi. Mutta kävikin joskus niin, etteivät saaneet paranemaan karjaansa ja
silloin piti hakea apua muualta. (2131) Perho 1931.
IVa) isäntä/ m /ta /pa /nimi Haukan+ Kukkosten tietäjät /3hkohim /rtt suuttuivat toisiinsa /kosnoi /rtt
panivat toistensa eläimiä sairaaksi /1rtt /ot Karja kirotaan

Anna-Leena Siikala on todennut tautien jakaantuvan kansankäsityksissä jumalantauteihin ja
panentatauteihin, kuten Elias Lönnrot on väitöskirjassaan niitä nimittänyt. Jumalantauteja
olivat vaikeat ja parantumattomat sairaudet, kuten isorokko tai vanhuuden vaivat ja
panentatauteja olivat pahansuopien ihmisten lähettämät taudit. Tietäjän tuli päätellä kummasta
lajista oli kulloinkin kyse. Kaikki jumalantautien ulkopuolelle jäävät sairaudet eivät kuitenkaan
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olleet panentatauteja, sillä myös yliluonnolliset olennot ja voimat saattoivat aiheuttaa sairauksia
suoraan tai välillisesti. (Siikala 1985, 358.) Kun parhaissa voimissaan olevan ihmisen on nähty
sairastuvan ja riutuvan ilman havaittavaa ulkonaista syytä, on arveltu noitien ja muiden
vahingoittajien olevan asialla. Projektiiliselitys on yksi yleisimmistä tulkinnoista taudin syytä
selitettäessä: taudin on ajateltu syntyneen ampumalla konkreettinen esine ihmiseen tai
eläimeen. Projektiilitauti kuvataan äkilliseksi ankaraksi kivuksi, joka paikallistuu johonkin
ruumiin osaan. Tautiammuksen lähettäjinä kuvataan noitien ja pahansuopaisten naapureiden
lisäksi uskomuksellisia olentoja, jumalia ja haltioita. Parannusmenettelynä on yleensä
projektiilin löytäminen ja poistaminen. Usein projektiili pyritään palauttamaan lähettäjälleen.
Jos palauttamisessa onnistutaan, uskotaan ammuksen surmaavan lähettäjänsä. (Honko 1960,
54, 75.) Tässä aineistossa ei mainita tauteja ja sairauksia lähetetyn takaisin alkuperäiselle
lähettäjälleen, mutta käärmeitä ja karhuja kylläkin.
Perheenjäseniä koettelevat rikkomukset. Kertomuksissa, joissa rikkomuksentekijän
perheenjäsenten kerrotaan olleen yliluonnollisen kokijoina, on naisten osuus
rikkomuksentekijöinä poikkeuksellisen suuri. Tarkastelen tätä ryhmää erittelemällä naisten ja
miesten tekemien rikkomusten tyyppejä. Tarkastelen eroja ja yhtäläisyyksiä Etelä-Savon ja
Etelä-Pohjanmaan aineistoissa. Pohjoisten alueiden aineistot ovat niin pieniä, että jätän ne
erittelystä pois. Perheenjäsenille koituvista seurauksista kertovia tarinoita on aineistossa
enemmän Etelä-Savosta kuin Etelä-Pohjanmaalta niin naisten kuin miestenkin rikkomusten
kuvauksina, vaikka Etelä-Savon koko aineisto on pienempi kuin Etelä-Pohjanmaan
(Liitetaulukot 28. ja 29).
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset, joista perheenjäsenet kokevat seurauksia,
näyttävät aineistossa olevan tyypillisesti naisten rikkomuksia sekä Etelä-Savon että EteläPohjanmaan kertomuksissa. Lainrikkomukset ovat yleisempiä miesten kuin naisten
rikkomuksina ja kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset puolestaan yleisemmin naisten
kuin miesten tekemiä varsinkin Etelä-Pohjanmaan tarinoissa. (Liitetaulukot 25. ja 27.) Miesten
ja naisten yhteisiä rikkomuksia nyt käsiteltävässä ryhmässä on vain 13 kertomuksessa ja lisäksi
tieto tekijän sukupuolesta puuttuu 12 kertomuksesta.
Useammin naisen kuin miehen tekemä rikkomus, jonka yliluonnolliset seuraukset kohdistuvat
perheenjäseniin, on sekä Etelä-Savon että Etelä-Pohjanmaan tarinoissa oman edun tavoittelu
usein pirun avulla. Oman edun tavoittelu on Etelä-Pohjanmaan tarinoissa naisten yleisin
perheenjäsenille seurauksia tuottanut rikkomus (55 %), kun Etelä-Savossa yleisin on ihmisten
huono kohtelu (35 %). (Liitetaulukko 29.) Kertomusryhmä sisältää Etelä-Pohjanmaan osalta
nimenomaan trullitarinoita, mutta mukana on myös muulla tavoin pirun apuun turvautumisista
kertovia. Miesten rikkomuksista aiheuttavat perheenjäsenille yliluonnollisia seurauksia Etelä-
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Savossa yleisimmin ihmisten huono kohtelu (38 %) ja Etelä-Pohjanmaalla syntinen elämä (22
%) (Liitetaulukko 28.).
Etelä-Pohjanmaan talollisten keskuudessa kerrotut trullitarinat välittävät käsityksiä onnen
rajallisuudesta, minkä mukaan toisen onni on jonkun toisen epäonni (Raudvere 1993, 20, 180,
299) sekä talojen välisestä sosiaalisesta kilpailusta (Sarmela 1974b, 354–355). EteläSavossakin on tavoiteltu rahaa ja sen tuomaa menestystä, mutta toisella tavoin kuin
Pohjanmaalla. Savossa varallisuutta ei ole kovin runsaasti ollut naapureillakaan, keneltä käydä
sitä hakemassa. Naapurit olivat kaukana verrattuna Länsi-Suomeen. Etelä-Savon tarinoissa
kerrotaan käytetyn apuna pirua. Naisten oman edun tavoittelu näyttää Etelä-Savossa olevan
lapsensa pirulle rahan toivossa lupaamista. Lisäksi eteläsavolaisten naisten kerrotaan viettäneen
syntistä ja huonoa elämää, mikä ilmenee kiroamisena ja yhdistyy ihmisten huonon kohteluun.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Kerran ahoksella oli riidelty. Eräs nainen rupesi siunailemaan. Silloin putosi ylhäältä
tyttö riiheen. Hän oli ollut pitkän mustan miehen kuleteltavana. Se oli karvaisella
kourallaan painanut hänen suutaan, kun hän itki. Hän oli saanut ruuakseen jyviä ja
vettä. – Se paha sitä niin kuletteli, sen äitikun oli sitä niin kiroillut. (2575) Sulkava
1939.
/äiti /n /aik /23hkohiln+huokir /rt oli tyttöään niin kiroillut /pirumuu /paha kuletteli tyttöä /2rt:nl tytär
/2usk /eräs nainen siunasi riihessä, tyttö putosi riiheen /3nainen /n /aik (2575)

Tarinoissa kiroamiset liittyvät useimmiten lapsiin ja seurauksena piru vie kirotun.
Historiatiedot kertovat aikuisten välisistä kunnianloukkauksista ja solvauksista, joita kerrotaan
viedyn käräjille. Kirsi Sirénin mukaan 1820-luvulla haukkumisten ja solvausten osuus
kunnianloukkauksista väheni, kun sen sijaan kiroilemisten osuus kasvoi selvästi. Muutokseen
on mahdollisesti vaikuttanut se, että ihmisten välistä kunniaa koskevat loukkaukset sovittiin
yhä useammin muualla kuin tuomioistuimissa, mutta kiroilemisesta rangaistiin oikeudessa.
Juopumuksen ja kiroilun esiintyminen yhdessä oli yleistä. (Sirén 1996, 163; Ylikangas 1986,
334.) Tarinoissa tosin kerrotaan riitaisista aviopuolisoista, perheenjäsenistä tai naapureista,
mutta olen tulkinnut kertomukset sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi. Tarinoissa ei
mainita käräjistä. Ilmiössä tulee esille kansanomaisen moraalin ja virallisen oikeuskäytännön
erilaisuus sekä muuttuminen ajan mittaan. Sirénin mukaan sellaisista asioista sovittiin oikeuden
ulkopuolella, joita aikaisemmin käsiteltiin oikeudessa (Sirén 1996, 163 ). Jotkut
lainrikkomukset ovat lieventyneet sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi.
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Perheenjäsenten kokemista seurauksista kertovien tarinoiden mukaan eteläsavolaisten miesten
rikkomukset kristillistä tapakäyttäytymistä vastaan ilmenevät yhteistyönä pirun kanssa
rikastumisen toivossa sekä kiroamisena. Kiroaminen on myös eteläpohjalaisten miesten yleinen
kristillistä tapakäyttäytymistä rikkova syntisen elämän muoto. Muutoin Pohjanmaan tarinoissa
ei nouse erityisen voimakkaasti esille mikään yksittäinen teko. (Liitetaulukko 28.)
Köyhän perheen lapset eivät tarinoissa yleensä joudu pirulle, sen sijaan rikkaat ja ahneet
aikuiset kylläkin. Aikuisiin kohdistuvat seuraukset tapahtuvat yleensä rikkomuksentekijälle, ei
niinkään perheelle. Rikkaan henkilön oman edun tavoittelusta koituu yleensä vahinkoa hänelle
itselleen. Teko on moralisoitu ahneudeksi, josta koituu rangaistus. Seuraavassa esimerkki, jossa
seurauksen kokijana on rikkomuksentekijä itse (2110).
Etelä-Savo
Pieksämäin pitäjän Toikkalan kylässä Pollarin talossa oli Apel Häkkinen Joka sai
lainaksi raha Asarias Ylöseltä Pieksämän Ristimän kylästä 40 mk josta summasta oli
panttina ruisauma mainittu summa oli määrä maksa helmikuun viimein päivä Häkkinen
ei saanut rahoja määrä päivän Häkkinen pyysi jatkoa pariksi viikkoa ei saanut kun
Ylösen oli etulisin otta auma tuli viitellä hevosella vei koko auman kerralla Joka olis
ollut kovin tarpe Häkkiselle Häkkinen suuttui sanoi että nyt astuit jalkasi ruoton
muutaman päivän perästä Ylösen jalka rupesi särkemän Ylösen täytyi tulla Häkkisen
luokse sopiman pyytä anteksi Jalka parani Näin asia sovittiin (2110) Pieksämäki 1961.
/Asaraias Ylönen, isäntä /m /aik /IVa) isäntä /3hkohim+oetavmuu /rt oli lainannut toiselle rahaa, jonka
panttina oli ruisauma; maksaja pyysi kaksi viikkoa lisäaikaa, mutta rt ei antanut koska hänelle oli
edullisempaa ottaa ruisauma, haki viidellä hevosella /kossair /maksajalle olisi ruisauma ollut kovin
tarpeen, hän suuttui ja sanoi, että nyt astuit jalkasi ruotoon; rt:n jalka rupesi särkemään/!rt /2sov /rt:n
täytyi tulla sopimaan ja pyytämään anteeksi; jalka parani /1rt=yk (2110)

Tosin tulevien lastensa ominaisuuksilla kerskaileva ”rikkaan talon emäntä” tai ”ylpeä tyttö” saa
rangaistukseksi vammaisen lapsen (1117, 1128, 1129, 1191, 3101). Myös lapsi kokee teon
seuraukset.
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Erään ison talon emännällä oli kymmenen pulskaa lasta. Kun hän odotti yhdettätoista
lasta. Hän kerskas, ”nyt tehdäänkin niin kaunis ja älykäs lapsi, ettei sellaista ole
kellään”. Synnytyksen aika tuli, lapsi oli täydellinen idiootti. Ainoa älyn merkki oli se,
että hän joskus hymyili isälleen, ei muille. (1128) Oulainen 1961.
/ison talon emäntä /n /aik /IVa) emäntä /2pilkjla /rt:llä oli kymmenen lasta ja odotti yhdettätoista,
kerskasi: nyt tehdäänkin niin kaunis ja älykäs lapsi, ettei sellaista ole kellään /jlasair /rt:n lapsi syntyi
täydellisenä idioottina /1rt+2rt:nl lapsi (1128)
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Erityisesti lapsen kiroamista paheksutaan tarinoissa. Heikkoa ja puolustuskyvytöntä suojeltiin.
Eräässä eteläpohjalaisessa lapsenkiroamistarinassa on mukana kertojan kommentti, jossa pappi
sanoi rikkomuksentekijälle: ” -- tämä tapahtuma on näytetty teille esimerkiksi, kuinka
vaarallista on kirota lastaan. ” (2589)
Koko luomakuntaa tuli kansanmoraalin mukaan kohdella kunnioittavasti. Seuraavassa
esimerkissä (2992) on toisaalta kyse eläimen rääkkäämisestä koituvasta rangaistuksesta,
toisaalta selitystarinasta.
Esimerkki
Etelä-Pohjanmaa
…kloppina aina kun linnum pesälle ja ne, ne kun on suu auki ni, häv veittellä niin kieliä
halakoo ja. Sittes sill oli kaks poikaa, et oli tästä huuli halaki. Se sanoo että, kyllä nyh
hänelle kostettuna. (2992) Kauhajoki 1970.
/poika /m /lap /3hkohe /rt oli kloppina leikannut linnunpojilta kielen halki /jlasair /rt:n kaksi omaa poikaa
syntyi huuli halki /1rt+2rt:nl pojat (2992)

Maksamattomia velkoja esiintyy eteläpohjalaisissa tarinoissa perheenjäsenten maksettavina
vajaassa kymmenessä kertomuksessa.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
…kyllä se tää Eteläpohjammaalla on tapahtunu, oli lainannu talonpoika rahaa,
naapurista, ja sitä oli, velekakirjatkit tehty ja, ja tällä poialla oli morsian, kihiloissa
oleva morsiaj ja se, kuoli sitte jo… jostais syystä ettei kauan sairastanukkaat tämä
poika, ja hänev velekansa oli, maksamata, ja, sittek kun tämä, hänen morsiamens oli
sielä, talossa, käymässä kerraj ja oli yötä siinä kamaris missä he olivat seurustelleet,
tämäv vainajan kans vainajan eläessä niin, yhtäkkiä kun hän heräs yöllä niin, tämä
hänen suluhasens siellä, oli, piirongin eres ja,sielä selas papereita kovan kiireen kans
sieltä piirongista ja, ja sitte, kun hän kysy että mitä sinä etsit se vair rauhallisestik kysy
ei oikem pelästynykkään niin sano että hän etsii sitä velekakirjaa, ja sitte se katos jällee
ja, toisen kerran, toisen kerrav viä ilimestyy … samalla tavalla, ja sano että kyllä se asia
olis selevitettävä, minä kärsin siitä ja, ja sitte, ei se muuta ollus sillä kertaa sanonuj ja
kun tämä, talov väki, oli kysyny että kenen kans sinä puhelit yöllä kun sieltä kuulu
puhetta sieltä kamarista niin se sano että, sen nimenki mutta em muistas sen
ristimänimiä että hänen kans minä puhelin sen entinen, sulhasensak kans ja, se etsi
jotaiv velekakirjaa ja, toisella kertaa sano että se asia olis korjattava. Ja se vanha isäntä
siinä talossa oli tietoonen tästä asiasta niin, se ei ollum maksanu sitä poikansav velekaa
vaikka se oli siitä tietoonen mutta sittek kun se toisen kerran ilimesty niin sitte se isäntä
oli käynys sem maksamas eikä sitä sej jälekehen oos sitte, ollu enää ilimestynyt tätä,
vainajaa, kun se isäntä, korjas sen asian niinkun se toivoo että tämä asia olis korjattava,
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kuntoho. Semmosen, semmonen tapaus on tää Eteläpohjammaalla kyllä kans sitä kans
väitetähän tositapaukseks. (2870) Kauhajoki 1968.
/mies, talon poika /m /aik /IVa) talon poika /3mak /rt oli kuollut ja velka jäänyt maksamatta /rt oli
ilmestynyt morsiamelleen ja sanonut, että asia olisi korjattava /rt:n morsian /2toiv /rt:n isä oli käynyt
maksamassa velan /2rt:n isä /m /aik /väitetään tositapaukseksi (2870)

Savolaiset ovat olleet köyhempää väkeä kuin pohjalaistalonpojat. Savossa mainitaan
kaskiköyhälistön osuuden väestöstä olleen huomattavan suuri 1500-luvulla, varsinkin EteläSavossa (Pirinen 1982, 98–100). Savon vanhimman asutusalueen, Mikkelin pitäjän, asukkaista
oli 1800-luvun alussa luokiteltu köyhiksi tai rutiköyhiksi lähes 90 % (Wirilander 1982, 293).
Velkaantumistarinoissa saattaa olla muistumia Pohjanmaalla harjoitetusta talonpojan ja
kauppiaan keskinäisiä sitoumuksia sisältäneestä majamieslaitoksesta ja sen yhteydessä
syntyneistä veloista. Savossa majamieslaitosta ei ollut. (Mm. Luukko 1945, 252–253, 257–261;
Saloheimo 1990, 596.)
Savolaistenkin tiedetään 1700-luvulla velkaantuneen merkittävästi viipurilaisille kauppiaille
(Wirilander 1960, 722–723, 733–735), mutta velkasuhteet eivät näy aineiston tarinoissa. Tosin
kolmessa eteläsavolaisessa kertomuksessa mainitaan maksamattomista rahoista, tarinat ovat
luonteeltaan erilaisia. Tuskin mäntyharjulaisen emännän velkakaan on ollut
viipurilaiskauppiaille maksamatta jäänyt: emännältä oli jäänyt velka maksamatta (3); omaiset
olivat unohtaneet jonkin laskun maksun (3071) ja valtiopäivämieheltä oli jäänyt eläessään
antamatta nuorimmalle pojalleen piirongin laatikon taakse varaamansa rahat (3072).
Velkaantumistarinoilla voi olla yhteyttä pohjalaisen talonpojan moraaliseen kunniantuntoon
hänen pyrkiessään maksamaan kauppavelkansa, jotka kenties saattoivat savolaisilta asukkailta
jäädä köyhyyden pakottamana maksamatta yrityksistä huolimatta.
Seuraavassa kaksi toisintoa tarinasta, jossa äiti tai joskus isäkin on luvannut lapsen ja yleensä
pojan rahaa vastaan pirulle määräajan kuluttua (uskomustarinatyyppi E 551; Jauhiainen 1999,
186). Kun määräaika alkaa täyttyä, ryhtyvät vanhemmat papin avulla suojelemaan poikaa
pirulta ja onnistuvat siinä. Tämä tarinatyyppi on rakenteeltaan poikkeava varoitustarina.
Tarinassa kuvataan vaaran uhka, mutta uhka ei toteudu, vaan poika pelastuu. Vastatoimenpiteet
tehdään ennen kuin varsinainen seuraus ehtii tapahtua. Tarinan toisinnoista 25 on EteläPohjanmaalta ja niistä on vain kahdessa rikkomuksentekijänä mies. Eteläsavolaisia toisinnoista
on 16 ja vain kolmessa rikkomuksentekijänä toimii mies. Yhdessä toisinnossa rikkojina ovat
lapsen vanhemmat, mies ja nainen yhdessä. Juonenkulut ovat hyvin samantyyppisiä
molemmilta alueilta muistinpannuissa toisinnoissa. Äidin toimiminen rikkomuksentekijänä
luvatessaan lapsensa pirulle kuvastaa tarinoissa muutoinkin esille tulevaa naisten
perhekeskeisyyttä. Vaikka naisten varallisuudessa sekä oikeudellisessa itsenäisyydessä on
nähty eroja idän ja lännen välillä siten, että idässä naiset ovat olleet enemmän mieheen
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sidottuja ja lännessä itsenäisempiä (Mäkelä 1989, 75–79, 88), ei ainakaan näissä varallisuuteen
liittyvissä tarinoissa ole havaittavissa merkittävää eroa naisten asemassa alueiden kesken. Tosin
eteläsavolaisista pirulta rahaa tavoittelevista naisista ja miehistä mainitaan hieman useammat
köyhiksi kuin eteläpohjalaisista, mutta muutoin tarinat ovat samantyyppisiä.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Kerrotaan, että eräs äiti oli luvannut jossakin tilanteessa poikansa määrätyn ajan
kuluttua paholaiselle. Mutta kun määräaika tuli, ei äiti tahtonutkaan antaa poikaansa ja
kysyi papilta neuvoa. Pappi kehoitti viemään pojan tuona määrättynä yönä kirkkoon ja
jos paholainen tulisi poikaa vaatimaan, oli pojan sanottava: ”Jeesuksen nimi ihana.” Jos
piru saattoi sanoa samat sanat, saisi hän pojan omakseen. Piru tulikin poikaa
noutamaan, jolloin poika lausui papin neuvomat sanat. Piru ei tahtonut toistaa näitä
sanoja vaan lausui: ”Suksen luisto ihana.” Seuraus oli se, että piru ei saanutkaan poikaa
omakseen. (2484) Seinäjoki 1936.
/eräs äiti /n /aik /2oetavpiru /rt oli jossakin tilanteessa luvannut antaa poikansa määrätyn ajan kuluttua
paholaiselle /pirumuu /piru olisi saanut rt:n pojan ilman papin toimenpiteitä /2rt:nl poika /2usk /pappi vei
pojan kirkkoon, pojan oli sanottava hakijalle: Jeesuksen muisto ihana; piru ei saanut poikaa /5pappi /m
/aik /II pappi (2484)

Esimerkki:
Etelä-Savo
Oli kerran köyhä leskieukko. Hän meni henkielatuksekseen marjoja poimimaan
metsästä. Harmistuneena hän itki metässä kun hän oli jäänä raskauten tilaan ja oli kovin
köyhä ja turvaton. Niin tuli eukon luo musta mies ja kysyi: ”Mitä sinä suret?” Vaimo
selitti kaikki. Niin mies sanoi: ”Myö minul tuo vyös alapuoli, niin sinun ei tarte puutetta
nähhä, eikä tulla marjoja poimimaan.” Vaimo arveli jonkun aikaa ja sano sitten:
”Pitänöhän sekin tehtä.” Niin piru sanoi: ”Minä en usko jos et anna velkakirjaa.” Eukko
sanoi: ”Mistä minä sen annan?” Piru sanoi: ”Leikkaa paitas alasesta pieni palanen.” Ja
he tekivät siitä velkakirjan. Eukon oli pitänä leikata haava nimettömään sormeen, että
sillä saivat vertä, jolla saivat kirjan kirjuttaa ja eukko antoi sen pirulle. Sitte piru neuvoi
rahapaikan, että tuolla on honka ja siinä on kolo, pistä kätes ala, niin sinä saat rahaaa
niin paljon kuin tartet ja kun loppuu, niin tule hakemaan uutta ja eukko teki niin ja sai
rahaa eikä hänellä ollut puutetta mistään. Eukko meni sitten papin luo puhumaan, että
mitä minä teen tämän asijan kansa, niin pappi sanoi, etten minä siihen osaa muuta kun
ota vaan rahaa saahessasi ja käytä pojilla koulua. Eukko näiit synnytti kaksi poikaa ja
aukko pani pojat kouluun ja toisesta tuli pappi ja toisesta sotaherra. Kun sitten pojat
tulivat lailiseen ikään ja pirulla oli aika mennä poikija hakemaan, niin se poika keräs,
joka oli sotaherra, sotajoukon itseään puoltamaan, mutta hänet temmattiin sotaväin
keskeltä, että humaus vaan kuului. Niin pappipoika otti turvakseen altarin kirkosta kun
tiesi, että piru ei tohi tulla altarilta hakemaan, niin piru oli kutsuna moneen kertaan,
mutta se ei sinä päivänä tullu ja kun pappi oli hänelle sanona, että elä tule ennen kuin
minä tulen ja otan kätestäs kiini ja talutan sinut pois. Sitten huomena oli pappi sanona,
että ei se ehkä enää tule sinua hakemaan, kun mäni kerran se määräaika ohi. Mutta piru
oli sen sotaherran kanssa ja sanoi, että kyllä sinun on nyt lähtettavä, niin pappipoika
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sno: ”Millä ehtolla sinä olet tullu minua hakemaan, onko sinulla mitään paperia tai
velkakirjaa. Piru oli sanona: ”Onhan mulla velkakirja.” Poika sanoi, että näytäppäs,
niin piru näytti ja poika katsoi sitä vähän aikaa ja pani sen suuhunsa ja söi sen kirjan.
Silloin oli piru ruvena vapisemaan kun hänellä ei ollu enää velkakirjaa ja hän oli
puoleton. Sillen pappipoika sanoi: ”Nyt ei sinulla ole mitään asijaa eikä tekemistä
meijän kansa, mene pois, mutta et sinä saa ovesta mennä” ja pappi kaivoi naskalilla
reijän kirkon seinään ja siitä oli pirun pitänä mennä pois. Niin jäi piru rahastaa ja
pojistaa ja eukon ei tarvina puutteessa olla, niinhän sitä pirua nenästä vetivät siihen
aikaan. (2468) Pieksämäki 1938.
/köyhä leskieukko /n /aik /2oetavpiru /rt lupasi pirulle vyönsä alapuolen ja sai rahaa; pappi neuvoi
kouluttamaan rahoilla pojat; toisesta tuli sotaherra ja toisesta pappi /pirumuu /piru olisi saanut rt:n pojan
ilman papiksi lukeneen pojan toimenpiteitä /2rt:nl pojat /2usk /sotaherrapoika varasi sotajoukon, piru
ensin vei; pappipoika meni alttarille ja vaati saada sopimuksen nähdä, sai pirulta ja söi sen; molemmat
pojat pelastuivat /5pappi /m /aik /II pappi (2468)

Nainen, perhe ja moraali. Naiskertojien osuus naisten rikkomuksista kertovissa tarinoissa,
joissa perheenjäsenet ovat kokeneet seuraukset, on suurempi kuin heidän osuutensa kertojista
keskimäärin. Etelä-Savon tarinoissa osuus (38 %) on suunnilleen sama kuin koko aineistossa
keskimäärin (34 %), mutta Etelä-Pohjanmaan aineistossa osuus on selvästi suurempi (69 %).
Naiskertojat ovat joko yhdistäneet naisten teot enemmän perheen kanssa toimimiseen kuin
mieskertojat tai naiset ovat yleensäkin kertoneet enemmän naisten kuin miesten rikkomuksista.
Tässä yhteydessä on syytä esittää koko tutkimusaineiston osalta, ketkä ovat kertoneet ja ketkä
keränneet kertomuksia naisten rikkomuksista. Etelä-Savossa naiskerääjät ovat suhteellisesti
jonkin verran useammin olleet keräämässä kertomuksia naisten rikkomuksista, joiden
seurauksena perheelle on syntynyt ongelmia, mutta Etelä-Pohjanmaalla mieskerääjien osuus on
jopa huomattavan suuri (75 % / koko tutkimusaineistossa 62 %). Naisten tekemiä rikkomuksia
sisältävistä kertomuksista on vajaa puolet (48 %) naisten kertomia, kun naiskertojien osuus
koko tutkimusaineistossa on 34 %. Nainen on naisten rikkomuksia käsittelevissä kertomuksissa
kerääjänä 41 %:ssa ja koko aineistossa 37 %:ssa kertomuksista. Kerääjän sukupuolella ei näytä
olevan selkeää yhteyttä tarinoissa kerrottuihin rikkomuksiin ja niiden tekijöihin, mutta naisten
rikkomuksista kertovat tarinat näyttävät painottuvan naiskertojiin. Kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset on selkeästi suurin ryhmä, sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset toiseksi suurin ja lainrikkomukset kolmanneksi suurin. Karkealla
makrostruktuurisella rikkomustyyppitasolla ilman kertomusten tarkempia variaatiotietoja, ei
merkittäviä eroja näytä olevan. (Liitetaulukko 30.) Erot löytynevät hienosyisemmästä
mikrostruktuurin tarkastelusta tai ylipäätään muusta jaottelusta. Tarkastelen naiskertojien ja
naiskerääjien kertomuksia tarkemmin seuraavassa pääluvussa, jossa tyypittelen rikkomukset
alatyyppeihin.
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Etelä-Savon osuus koko aineistosta on 38 % ja tarinoista, joissa naiset kertovat naiskerääjille
naisten rikkomuksista Etelä-Savon osuus on suunnilleen sama (40 %). Etelä-Pohjanmaan osuus
on 41 % sekä koko aineistosta että naiskertojien naiskerääjille kertomista naisten rikkomuksia
käsittelevistä tarinoista. Eteläsavolaisissa kertomuksissa korostuu keskimääräistä yleisempinä
lainrikkomusten osuus ja eteläpohjalaissa sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten osuus.
Tarinoiden Etelä-Savon naisten lainrikkomukset ovat pääasiassa lapsensurmia kuten
Pohjanmaankin, mutta niiden suhteellinen osuus korostuu Savossa, koska muiden
rikkomustyyppien mukaiset teot ovat vähäisempiä. (Liitetaulukko 3.) Eteläpohjalaisten naisten
sosiaalisen tapakäyttäytymisen tyypillisiä rikkomuksia on trullina toimiminen. Pohjois-Savon
ja Pohjois-Pohjanmaan osalta kertomukset kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista ovat
selvästi keskimääräistä yleisempiä. Tähän vaikuttanee kertomusaineksen valikoituneisuus
(kotonakulkijat ja taburikkomukset) ja mahdollisesti alueiden herätysliikkeiden toiminta (ks.
esim. Wirilander 1960, 928–933, 937–938; Halila 1954, 584–589). Pohjoisten alueiden
tarinoissa esiintyviin yhtäläisyyksiin saattaa lisäksi olla vaikutusta väestön keskinäisellä
vuorovaikutuksella kaupankäynnissä (ks. esim. Wirilander 1960, 745–750) ja myös Savosta
Pohjanmaalle suuntautuneella muuttoliikkeellä (ks. esim. Talve 1972, 34–37; Vilkuna 1966,
16–17).
Moraalikäsitysten esille tuomisesta ja voimakeinoilla toisen ojentamisesta on esimerkkejä
naisten keskuudesta historiantutkimuksessa. Satakuntalaisen 1500-luvun käräjäaineiston
perusteella on osoitettu, että läntisen Suomen naiset ovat olleet käräjillä useammin sekä lyöjinä
että lyöntien kohteina kuin karjalaiset naiset, jotka ovat olleet vain miesten lyöntien kohteina.
Satakuntalaisten naisten tekemästä väkivallasta yli puolet on kohdistunut toiseen naiseen
(Mäkelä 1989, 90–92). Myös naisten välisiä konflikteja on viety oikeuteen asti. Moraalisesta
ojennuksesta on maininnut mm. Catharina Raudvere pohjoismaisia maratekstejä tutkiessaan.
Sen mukaan tarinoissa naisten toimenpiteistä synnytystuskien lieventämiseksi tulee esille
agraariyhteiskunnan valtahierarkia, normien valvonta ja rankaiseminen. Vallinneen moraalin
ylläpitäjinä eivät kuitenkaan olleet vain miehet, vaan myös naiset kontrolloivat toisiaan.
(Raudvere 1993, 249–250)
Kaikista naisten tekemiä rikkomuksia kuvaavista tarinoista (890 tarinaa) naiset ovat kertoneet
47 %, kun heidän osuutensa koko kertojajoukosta on 34 %. Miehet puolestaan ovat kertoneet
miesten rikkomustarinoista (1598 tarinaa) 44 % ja heidän osuutensa kaikista kertojista on 38 %.
Näin ollen painottumista oman sukupuolen tekemistä rikkomuksista kertoviin tarinoihin on
molempien osalta nähtävissä, mutta voimakkaampaa painottuminen on naisten osalta22.
Kertojan sukupuolella on yhteyttä kertomuksen sisältöön.
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Samoin kuin naisten naiskerääjille kertomissa naisten rikkomuksissa noudattavat alueiden
osuudet miesten mieskerääjille kertomissa miesten rikkomuksissa suunnilleen koko aineiston
jakaumaa (Etelä-Savo 38 %, Pohjois-Savo 10 %, Etelä-Pohjanmaa 41 %, Pohjois-Pohjanmaa
11 %). Myös mieskerääjien tallentamissa miesten kertomuksissa korostuvat lainrikkomukset
hieman Etelä-Savon ja sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset Etelä-Pohjanmaan
kertomuksissa. Edelleen naisten jakaumaa noudattaen korostuvat miesten teoissa kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan kertomuksissa.
(Liitetaulukko 31.) Kerääjän sukupuolella ei näin ollen tunnu olevan ainakaan yhtä näkyvää
yhteyttä kertomuksen sisältöön kuin kertojan sukupuolella.
Naisten osuus naisten rikkomusten kertojina poikkeaa enemmän heidän keskimääräisestä
kertojaosuudestaan koko aineistossa kuin miesten osuus miesten rikkomusten kertojina. Sen
vuoksi seuraan jatkossa rikkomustyyppien yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa nimenomaan
naisten kertomien naisten tekemien rikkomusten esiintymistä ja sisältöä, mutta tarkastelen
lisäksi naiskerääjien kokoamia tarinoita kyseisessä kertoja-rikkomuksentekijä -yhdistelmässä.
Lähemmässä käsittelyssä rikkomustyyppien sisältöjä variaatiotasolle purkaessani tarkastelen,
ovatko naisten rikkomukset kiinteästi perheeseen ja lähiympäristöön kontekstualisoituja. Koska
naiset kertovat naisten rikkomuksista suhteellisesti useammin kuin miehet miesten
rikkomuksista, selvitän myös, onko naisten kertomisesta pääteltävissä naisten harjoittavan
erityistä moraalin vartiointia omaa sukupuoltaan kohtaan.
Muu lähipiiri yliluonnollisen seurauksen kokijana. Yliluonnollisen seurauksen kokijoiden
joukossa ”muut rikkomuksentekijän lähipiiriin kuuluvat” on melko pieni (563 kuvausta) ja
vaikeasti rajattavissa oleva ryhmä, koska rikkomuksentekijän ja yliluonnollisen kokijan välistä
suhdetta on jossain tapauksissa ollut hankala määritellä. Yleisimpänä kokijana tässä ryhmässä
on kuitenkin talonväki. Samalla talonväki on yleisin miesten ja naisten yhdessä toimiva ryhmä
koko aineistossa. (Liitetaulukko 32.) Koska tutkimusaineiston kertomukset yleensäkin
kuvaavat usein talollisten keskuudessa tapahtuvia asioita, ei talonväen suhteellinen osuus
vaihtele alueittain, vaikka todellisuudessa talollisten osuus eri alueilla ei ole ollut
samansuuruinen. Etelä-Pohjanmaa on nimenomaisesti ollut talonpoikien maakunta, kun
Savossa on ollut runsaasti köyhempää väkeä, mutta siellä oli myös aatelisia kartanoineen (ks.
esim. Luukko 1945, 59–64; Pirinen 1982, 201–202; Saloheimo 1990, 79–92; Talve 1972, 61;
Wirilander 1982, 267–271). 23
Talonväen yleisyys naisten ja miesten yhteistoimintaryhmänä uskomustarinoissa vahvistaa
havaintoa, että talolliset ovat olleet kiinnostuneita oikeaan ja väärään liittyvistä kysymyksistä.
Talolliset ovat vahvasti esillä lisäksi sekä rikkomuksentekijöiden että tarinoiden kertojien
sosiaaliryhmittäisessä tarkastelussa.
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Miesten tekemien rikkomusten osuus (48 %) kertomuksissa on ”muun lähipiirin” ollessa
yliluonnollisen kokijana pienempi kuin kertomuksissa, joissa rikkomuksentekijä on itse
kokemassa yliluonnollista seurausta (57 %) ja sama kuin rikkomuksentekijän perheenjäsenten
ollessa yliluonnollisen kokijoina. Naisten osuus rikkomuksentekijöinä on suurempi (33 %) kuin
rikkomuksentekijöiden ollessa itse yliluonnollisen kokijoina (28 %), mutta pienempi kuin
perheenjäsenten ollessa yliluonnollisen kokijoina (41 %). Suhdeluvut ovat samansuuntaisia
kaikilla tutkimusalueilla. Naisten teot yhdistetään useammin perheen kuin muun lähipiirin
kokemuksiin.
Edelleen kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat yleisimpänä rikkomuksena (49 %) ja
sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset seuraavana (30 %), mutta lainrikkomusten osuus
(21 %) on huomattavasti suurempi verrattuna niihin ryhmiin, joissa yliluonnollisen kokijoina
olivat mukana rikkomuksentekijä itse (7 %) tai hänen perheenjäsenensä (7 %).
Rikkomustyyppien osuuksissa on jonkin verran vaihtelua eri tutkimusalueilla. Suurin
lainrikkomusten osuus on eteläpohjalaisissa (28 %) kertomuksissa. (Liitetaulukko 33.) EteläPohjanmaan 69:stä lähipiirin kokemasta lainrikkomuksen seurauksesta on 33 kertomuksessa
kokijana talonväki. Isäntiä, renkejä, heinäntekijöitä, riihen lämmittäjiä ja friiareita on kokijoina
19 kertomuksessa ja talon emäntiä, piikoja ja palvelijoita 17 kertomuksessa.
Talonpoikaismiljöö on erityisen vahvasti esillä, niinkuin se on ollut myös historiatietojen
mukaan ”talonpoikien maakunnaksi” mainitulla Etelä-Pohjanmaalla (Luukko 1945, 59–64),
jossa väkivallantekoja tapahtui muuta maata runsaammin (ks. esim. Sirén 1996, 161–163).
Surmat ovat näissä lainrikkomuksissa yleisiä. Seuraavassa esimerkkitarinat Etelä-Pohjanmaalta
sekä miehen (2886) että naisen (2042) tekemästä surmasta, jonka yliluonnolliset seuraukset
tekijän lähipiiri joutui kokemaan. Pukkilan Jaskan surmateoista kerrotaan 13 aineiston
tarinassa. Piika surmaajana esiintyy puolestaan 23 tarinassa, joista suurin osa on tallennettu
Pohjanmaalta. Yhtä raskaana olevan piian itsemurhaa lukuun ottamatta kaikissa naisten
rikkomuksissa on kyse lapsen surmasta.

Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
-

Kyllähän niistä jotta se oli haltijaanen, se oli sittes sellaanej joka, joka tuota niirer roo…
vainajaan kansk, se oli haltijaanej joka niitä, puhutteli, sellaanen.
Missäs niitä oli niitä haltiaasia?
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-

No, ei sunkaa niitä ikänä kukaan nähänym mutta, sitä vaim meinattii että se on sellaane
haltiaanen joka haltiaanen teköö sellaasta, mitä oli jotakis sellaasta yliluonnollista,
tapahtuu.
Puhuttiinkos että talossa ois ollus semmonen?
No ei sitä puhuttu oikeem muuta, mitä siä, Keski-Pukkilas taikka siä, oli siä Pukkilaj
Jaskan koto se oli ny vähä sellaanen, kun, kun siä niin, tehtihin kamalia töitä että siä, siä
oli sittes sellaasia se on ny, niinku haltiaasia kun, ei siä saanun nukutuksikaa, kun siä
piti sellaasta elämä… sellaasta, jytinää ja, eläm… elämää en mää tiä, oliko siä oikeen,
sanoja mitähä mutta kumminki jotta, jotaki oli sellaasta niin, rauhatoonta että siä jotakik
kolinoota ja jyrinöötä sellaasia, sittek kuj Jaskaki oli jo sittek kuolluj ja, ei sitäkää ollu
enää ja. (2886) Kauhajoki 1969.
/Pukkilan Jaska/m/aik/IVa) talon poika/152sur+huo/rt:n kotona tehtiin kamalaia töitä/kum/rt:n kuoleman
jälkeen oli hänen kotonaan rauhatonta, kolinoita ja jyrinöitä/3ztalonväki (2886)

Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Oli johonaki sauna (kertoja ei muista missä), jossa kuultiin lapsen itkua joka yö, eikä
kukaan uskaltanu käydä siälä. Mutta sitten tuli taloohin joku rohkea suutari, joka lupas
mennä yäksi saunhan suutaroomhan, hän kysyi mitä hänelle maksethan, jos hän on
saunas koko yön. Isäntä lupas parhaan hevoosen tallista, jos suutari on koko yän
saunas.Niin suutari otti vehkeensä ja meni illalla saunhan ja alkoi suutaroomhan, ensiksi
rupes kuulumhan lapsen itkua ja vähän ajan perästä tuli piäni flikka suutarin tyä ja
sanoo: ”Tuutari tuutaroottoo ja tianaa hevootta.” Tämä uusiintuu jonkun, niin suutari
kysyy: ”Mitä sulla on asiaa?” Flikka oli sanonu, että ”mä pyytääsin vaan, että mun
piänet luuni siirrettääs täältä siunathun multhan”. Tämän jälkeen ei enää flikkaa tullut
eikä kuulunut itkua. Kun suutari aamulla meni tupahan kertoi hän näkemänsä ja
kuulemansa taloon väelle. Niin mentiin kohta ottamaan asiasta selvää ja kun saunan
laattia oli saatu ylös, tuli siältä näkyviin piänen lapsen luut. Kun asiaa tutkittiin saatiin
selville, että taloon piika oli synnyttäny saunassa lapsen, tappanu sen ja haurannu sinne.
Samassa lakkas tämän jälkeen itku kuulumasta ja suutari sai isännältä hyvän hevosen
niin kuin oli ollut puhekin. (2042) Alahärmä 1938.
/piika /n /aik /IVc) piika /1surlap+ruumk /rt oli tappanut lapsensa ja haudannut saunaan /kot2 /ruumiin
kätköpaikalla kummitteli, suutarille ilmestyi lapsi, joka vastasi toivovansa, että hänen luunsa siirrettäisiin
siunattuun multaan /3z talonväki + 4c suutari /1kys+löy /yk:n kysyttyä selvisi kummittelun syy ja saunan
lattian alta löytyi lapsen luut (2042)

Vieraat ihmiset yliluonnollisen seurauksen kokijoina. Kun rikkomuksentekijälle vieraat ihmiset
ovat rikkomuksen yliluonnollisen seurauksen kokijoina, ovat suurimpana ryhmänä ohikulkijat,
yöpyjät ja matkamiehet (79 %). Merkittäviä alueellisia eroja ei esiinny. Oletettavasti yöpyjät ja
matkalaiset ovat useammin miehiä kuin naisia, vaikka sukupuoli ei aina käy kertomuksesta
ilmi.

111
Seuraavassa tarinassa (263) kohtaavat käytäntö ja kansan moraali siten, että selvästi
kertomuksen mukaan papin olisi pitänyt siunata myös itsemurhan tehnyt. Pappi oli aluksi
kieltäytynyt tehtävästä, mutta myöhemmin myöntyi. Yleisen kirkollisen tavan ja lain
määräyksen mukaan itsemurhaajat jätettiin siunaamatta vuoteen 1869 asti. Vuonna 1919
valtioneuvosto hyväksyi asetuksen, jonka mukaan itsemurhan tehneet tuli haudata samoin kuin
muutkin kuolleet. (Pentikäinen & Achté & Ruotsalainen & Kyykkä 1987, 54–55; ks. myös
Pentikäinen 1968b, 53). Kertomuksessa voi nähdä rikkomuksentekijänä myös papin. Toisinto
on tallennettu Pohjois-Pohjanmaalta vuonna 1961 ja tapahtumien kerrotaan sattuneen joskus
maailmassa. Tarina osoittaa, että tarinoissa voi säilyä melko vanhojakin aineksia.
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Täälä Kiimingissä oli yks mies koskus maailmassa hirttäny ihtesä metikköön, sanottiin
Äijän kankaaksi sitte siitä lähtien sitä metikkyä, vaan tuota, pappi ei ollu ruvennu
siunaan sitä eikä antanu hauvata hautuumaahankaa, ne kuoppas sen niinku koiran vain
siihen hirttopaikalle. Vaan sepäs oli ruvennu kummittelleen sille papille ja sanonu että
mitäs sinä ukko meinaat ko et mua siunaa niinku ihimistä oikiaan hautapaikkaan, eihän
siinä papin ollu auttanu muu ku kaivattaa se ylös ja hauvata kirkkomaahan ja sitte sai
olla rauhassa. Siinä äijän kankaalla oli kerran sitte ollu marijamies ja sielä puun latvassa
sitte kukertanu teeri vaan se marijamies oli luullu kummitukseksi sitä kukertajjaa ku se
oli kuulostanu siltä niinku se ois huutanu että ”parta pois, parta pois”! Siinä oli
marijastajalle tullu kiire ku se luuli että se hirttäytyny sielä ny häneltä parran tahtoo
ottaa ja ku se juoksi jo kauvempaa nii teeri oli kukertanu lissää että: ”koko pää, koko
pää” – ja vauhti ei ku parani marijamiehellä. (263) Haukipudas 1961.
/joskus maailmassa /pi /yksi mies /m /aik /2suraiki /rt oli hirttänyt itsensä /rt kot2 /rt oli ruvennut
kummittelemaan papille, joka ei ollut häntä siunannut /4c pappi, joka ei ollut antanut lupaa siunata rt:ää
/2usk /pappi oli kaivattanut ruumiin ylös hirttopaikalta ja haudannut kirkkomaahan –> sitten sai rauhan
/5pappi =yk /m /aik /II) pappi /ot Siunaamatta haudattu kummittelee (263)

Tarinan loppuosassa näkyy myös ajanvietetarinan piirteitä, joiden myötä yliluonnolliseksi
koettu selitetään luonnollisella selityksellä ja kokijalle voidaan hymyillä.
Rikkomuksentekijöinä vieraiden ihmisten kokemiin yliluonnollisiin tapahtumiin johtaneissa
kertomuksissa ovat yleisimpiä yksin toimivat miehet kaikkien tutkimusalueiden kertomuksissa.
Naisten osuus rikkomuksentekijöinä on tässä ryhmässä keskimäärin sama (29 %) kuin
rikkomuksentekijän ollessa itse yliluonnollisen kokijana (28 %) ja vähäisempää kuin
perheenjäsenten (41 %) tai muun lähipiirin (33 %) ollessa yliluonnollisen kokijoina. Pienin
miesten osuus (31 %) ja vastaavasti suurin naisten osuus (27 %) sekä tuntemattomien
rikkomuksentekijöiden (35 %) osuus on Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa. Tuntemattomien
rikkomuksentekijöiden osuus on poikkeuksellisen suuri, Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan
osalta noin kolmannes. Toisaalta Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan osalta tuntemattomia
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rikkomuksentekijöitä ei tässä ryhmässä esiinny juuri lainkaan, mikä näyttäisi olevan yhteydessä
niiden alueiden aineistossa mukana oleviin tarinatyyppeihin, kotonakulkijoihin ja
taburikkomuksiin.
Yleisimpänä rikkomustyyppinä tarinoissa, joissa vieraat ihmiset kokevat rikkomuksen
yliluonnollisen seurauksen, ovat lainrikkomukset (47 %). Yli puolet kuvatuista teoista on
lainrikkomuksia Etelä-Pohjanmaan (52 %) ja Etelä-Savon (53 %) aineistossa. Kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat toiseksi yleisiä ja seuraavana sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset. (Liitetaulukko 34.) Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan
aineistoissa suurimpana ryhmänä ovat kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset, mikä johtuu
aineistojen valikoituneisuudesta. Erityisen voimakkaasti kristillinen tapakäyttäytyminen näkyy
Pohjois-Savon kertomuksissa. Taustalla lienee alueella vallinneen herännäisyyden vaikutusta.
Lainrikkomuksista kertovissa kertomuksissa, joissa vieraat ihmiset ovat olleet yliluonnollisen
seurauksen kokijoina hyvin suurelta osalta kyse surmasta (240 kuvausta). Kyseessä on lähes
yhtä usein aikuisen surma (114 kuvausta) kuin lapsen surma (103 kuvausta) ja pienessä osassa
kuvauksista (21 kuvausta) ei ole tietoa onko kyse lapsesta vai aikuisesta. Etelä-Pohjanmaan
naisten rikkomusten yleisyys, rikkomustyyppinä lainrikkomukset ja alatyyppinä surmien
yleisyys viittaavat eteläpohjalaisiin lapsensurmiin. Veli Verkko on todennut lapsenmurhien
olleen 1700-luvun puolenvälin jälkeen Suomessa yleisimpiä Pohjanmaan läänissä, vaikka
aviottomien lasten syntyvyys on ollut siellä selvästi muita läänejä vähäisempää.
Lapsenmurhien yleisyyden taustana hän näkee ankaran moraalin, joka liian ankarana voi
synnyttää rikollisuutta. (Verkko 1949, 39–45.) Aviottomina syntyneiden lasten osuus vuosina
1867–1915 oli suurempi Etelä-Savossa kuin Pohjois-Savossa (Wirilander 2008, 619), mikä
sekin viestinee vallinneista moraalikäsityksistä. Surmien jälkeen seuraavaksi lukuisimpana
rikkomusten alatyyppinä ovat seksuaalirikokset (32 kuvausta). Seksuaalirikoksia ja surmia voi
tapahtua samassa kertomuksessa.
Rikkomukset sekä tekijän ja kokijan sosiaalinen läheisyys. Rikkomuksentekijä on tarinoissa
tavallisin tekonsa yliluonnollisen seurauksen kokija niin kristillisen (68 %) kuin sosiaalisenkin
(61 %) tapakäyttäytymisen rikkomuksissa sekä varsin usein myös lainrikkomuksissa (29 %).
Yliluonnollisen seurauksen kokijan ja tehdyn rikkomuksen välillä näyttää olevan muutakin
yhteyttä. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista seuraava yliluonnollinen rangaistus
kohdistuu tekijään itseensä useammin (68 %) kuin muiden rikkomusten seuraukset (61 % ja 29
%). Lainrikkomuksista seuraava yliluonnollinen rangaistus puolestaan kohtaa useammin
vieraita ihmisiä (46 %) kuin rikkomuksentekijää (29 %) tai tämän lähipiiriä (25 %). Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa seuraus koituu useammin tekijän lähipiirille (31 %) kuin
rikkomuksissa keskimäärin (25 %). (Taulukko 7.)
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Taulukko 7. Yliluonnollisen seurauksen kokijan ja rikkomustyypin välinen yhteys.
Rikkomustyyppi

Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus

Sosiaalisen Laintapakäyttäy- rikkomus
tymisen
rikkomus

Yhteensä

Yliluonnollisen kokija

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

Rikkomuksentekijä
Rikkomuksentekijän
perheenjäsen tai
muu lähipiiri
Vieraat ihmiset
Yhteensä

68 (1498)

61 (596)

29 (170)

60 (2264)

21 (461)
11 (231)
100 (2190)

31 (302)
8 (76)
100 (974)

25 (151)
46 (269)
100 (590)

25 (914)
15 (576)
100 (3754)

X²= 569,6201***

Täsmennän Taulukossa 7. ilmenevän rikkomustyypin ja seurauksen kokijan välisen yhteyden
tarkastelua vetosuhteen (odds ratio) avulla (ks. esim. Collett 2003, 36; Rita 2004, 207–212).
Vetosuhteen avulla voidaan ilmaista, kuinka paljon ja mihin suuntaan rikkomuksen tyyppi
vaikuttaa seurauksen kokijan määräytymiseen. Tarkastelulla saadaan tukea tuntumalle tekojen
ja seurauksen kokijan välisestä yhteydestä. Rikkomuksen tyypin vaikutus on suurimmillaan
verrattaessa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista tekijälle itselleen koituneiden
seurausten esiintymiä lainrikkomuksista seuranneisiin vieraiden ihmisten kokemien seurausten
esiintymiin. Selvästi yli puolessa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista on
rikkomuksentekijä seurauksen kokijana (68 %), mutta vieraat ihmiset vain noin joka
kymmenennessä tapauksessa (11 %). Lainrikkomuksissa puolestaan rikkomuksentekijä kokee
tekonsa yliluonnollisen seurauksen vain vajaassa kolmanneksessa (29 %), kun kokijoista lähes
puolet on vieraita ihmisiä (46 %). Näiden kahden jakauman (68 % ja 11 % sekä 29 % ja 46 %)
erilaisuutta kuvaavan vetosuhteen arvo on 10,26.24
Mitä läheisempiä rikkomuksentekijä ja yliluonnollisen kokija sosiaalisesti ovat, sitä suurempi
on kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten osuus. Esimerkiksi sosiaalisesti vierekkäisten
kristillisen ja sosiaalisen tapakäyttäytymisen seurauksen kokijoiden ”rikkomuksentekijä” ja
”vieraat ihmiset” prosenttilukujen (68 ja 11 sekä 61 ja 8) välinen vetosuhde on 0,83, kun
kauempana toisistaan sijaitsevien kristillisen tapakäyttäytymisen ja lainrikkomusten osalta
samojen kokijaryhmien prosenttilukujen (68 ja 11 sekä 29 ja 46) vetosuhde on peräti 10,26.
Mitä kauempana rikkomuksentekijä ja yliluonnollisen kokija sosiaalisesti toisistaan ovat, sitä
suurempi on lainrikkomusten osuus. Esimerkiksi sosiaalisesti vierekkäisten kristillisen ja
sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten seurauksen kokijoiden ”lähipiiri” ja ”vieraat
ihmiset” prosenttilukujen (21 ja 11 sekä 31 ja 8) vetosuhde on 0,50, mutta kauempana
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toisistaan olevien kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten ja lainlainrikkomusten
seurauksen samojen kokijaryhmien prosenttilukujen (21 ja 11 sekä 25 ja 46) vetosuhde on 3,56.
Vertailussa tulee esille tarinoita kertovan yhteisön omaksuma selkeä arvojärjestys
tuonpuoleisesta tulevan rankaisun ja maallisen, juridisen tuomion välillä. Tuonpuoleista
rankaisua on pelätty enemmän ja se on kohdistunut yhteisöön laajemmin kuin vain
rikkomuksentekijää rankaiseva maallinen tuomio. Maallisista tuomioista mainitsevissa
tarinoissa yleensä vieraat ihmiset kokevat yliluonnollisen olennon tai ilmiön kohtaamisen
kriisin ja tapahtumat johtavat rikkomuksen paljastumiseen.

4.5 Reaktiot ja ratkaisutavat
Kertomus päättyy usein siihen, että jotakin yliluonnollista tapahtuu ja tapahtuma toimii
kertomuksen ratkaisuna. Osassa kertomuksia (41 %) yliluonnollinen tapahtuma ei kuitenkaan
toimi ratkaisuna, vaan komplikaationa, ongelmana, jonka poistamiseksi jatkossa toimitaan.
Kerrotaan, miten ongelmaan on reagoitu ja millainen on kertomuksen ratkaisu.
Mellastava piru -tarinoissa tavallisimmin paikallinen isäntä pettää hevoskaupassa tai loukkaa
kerjuu- tai pyyntötilanteessa henkilöä, joka on hänen tietämättään noitataitoinen. Pasi
Klemettinen on esittänyt tulkinnan, jonka mukaan normia rikkova isäntä päästää pahan
valloilleen. Teko ilmenee yhteisössä syntyneenä epäjärjestyksenä, pirun mellastamisena
talossa. Isäntä leimautuu ympäristön silmissä. Ratkaisuna turvaudutaan joko 1)
asiantuntijoiden, papin, tietäjän tai poliisin, apuun, jonka avulla piru saadaan karkotetuksi tai
piru voittaa karkottajansa ja jatkaa mellastusta talossa tai 2) norminrikkomus sovitaan petetyn
kauppakumppanin kanssa, jolloin myyjä saa hevosensa takaisin ja poistaa pirun talosta tai 3)
talonväki alistuu saamaansa rangaistukseen ja piru mellastaa edelleen, kunnes määräaika
täyttyy tai isäntä kuolee. (Klemettinen 1997, 178–184.)
Kertomuksissa, joissa yliluonnollisen seurauksen poistamiseksi on toimittu jollakin tavalla,
esiintyy savolais- ja pohjalaistarinoita samassa suhteessa kuin alueiden tarinoita koko
aineistossa. Ongelmanratkaisutoimet eivät ole minkään alueen tarinoissa suositumpia kuin
muualla. Myöskään kertojien sukupuolten välillä ei ole merkittävää eroa koko aineistoon
verrattuna.
Rikkomuksentekijöiden sukupuolijakauma ei poikkea ongelmanratkaisusta kertovissa
tarinoissa merkittävästi koko tutkimusaineistosta. Vähäisiä alueellisia eroja esiintyy.
Savolaiskertomuksissa naisten osuus rikkomuksentekijöinä on jonkin verran koko aineiston
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keskimääräistä (29 %) osuutta pienempi (Etelä-Savo 21 %, Pohjois-Savo 24 %), mutta
eteläpohjalaisissa kertomuksissa selvästi keskimääräistä suurempi (37 %). Etelä-Pohjanmaan
naisrikkojien osuutta lisäävät erityisesti trullitarinat.
Rikkomustyyppien jakauma ongelmanratkaisusta kertovissa tarinoissa noudattaa ehkä hieman
yllättäen hyvin pitkälle koko aineiston jakaumaa, eivätkä yliluonnolliseen seuraukseen
reagoinnit näytä kasautuvan mihinkään rikkomustyyppiin. Pohjois-Savon ja PohjoisPohjanmaan kertomusten painottuminen kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin
noudattaa sekin koko aineistossa näkyvää painottumista.
Ongelmanratkaisutyyppi. Ongelmanratkaisutyyppien ryhmittely on laajemman aineiston vuoksi
monimutkaisempaa kuin mellastava piru -tarinoissa, joita Klemettinen käsitteli, eikä hänen
luokittelumallinsa sen vuoksi ole kyseessä olevaan aineistoon riittävä. Luokittelen
ongelmanratkaisutavat sen mukaan, millä asenteella ongelmanratkaisija suhtautuu
yliluonnolliseen olentoon tai ilmiöön ja millä keinoilla ratkaisija pyrkii ongelmaa poistamaan.
Suhtautuminen voi olla syyn selvittämisellä olentoa tai ilmiötä poistamaan pyrkivää, koska
alkuperän ja syyn tunteminen on asian haltuunottoa ja hallintaa syntyloitsuista alkaen.
Suhtautuminen voi olla sovittelevaa ja keinona yliluonnolliselta olennolta saadun ohjeen tai
yleisesti tunnetun kristillisen käyttäytymistavan noudattaminen yliluonnollisen tapahtuman
poistamiseksi. Yliluonnollista olentoa tai ilmiötä saatetaan myös vastustaa ja käyttää maagisia
keinoja sen poistamiseksi. Siunaaminen pirun ilmestyessä on luettavissa kristillisen tavan
noudattamiseksi, vaikka se on samalla olentoa vastustamalla poistamaan pyrkivää, mutta
kyseessä ei ole maagisia keinoja. Yliluonnollisen olennon tai ilmiön poistumiseen voidaan
pyrkiä tai päätyä myös joidenkin muiden toimien tai seikkojen kautta, kuten paikalta
pakenemisen avulla tai ilmiön esiintymisen määräaikaisuuden vuoksi. Lisäksi ongelma voi
poistua maallisen juridinen tuomion langettamisen myötä. Maallinen tuomio on tarinoissa
harvinainen ja liittyy yleensä yliluonnollisen esiintymisen syyn selvittämiseen, sen kysymiseen
tai syyn löytämiseen. Juridinen tuomio on eri kategoriassa kuin yliluonnollista tapahtumaa
koskettavat toimenpiteet, mutta myös se voi olla päättämässä koettua kriisiä ja saattamassa
yhteisöä jälleen tasapainoon.
Ongelmanratkaisutyypit voidaan tiivistää seuraavasti: 1) yliluonnollisen olennon tai ilmiön
syyn selvittäminen (kysyminen ja syyn löytäminen) 2) yliluonnolliselta olennolta saadun ohjeen
tai yleisen kristillisen tapakäyttäytymisen noudattaminen (siunaaminen, rukous, siunattuun
multaan saattaminen, parannuksen tekeminen, väärän teon sovittaminen tai
vääryydentekovälineiden tuhoaminen, toivomuksen täyttäminen, vainajalle kuuluvan esineen
tms. palauttaminen tai ihmisten välisten riitojen sopiminen) 3) yliluonnollisen olennon tai
ilmiön vastustaminen maagisin keinoin (noituus, kiroaminen, rautaesineen käyttö, tulen käyttö,
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suuttuminen, oveluus yms.) 4) muu yliluonnolliseen suhteessa oleva keino (pakeneminen,
ilmiön määräaikaisuus) tai 5) maallinen juridinen tuomio, joka esiintyy rikoksen paljastumisen
yhteydessä.
Ongelmanratkaisutyypeistä on noudattava kristillinen toiminta yleisin (55 %), seuraavina syytä
selvittävä (22 %) ja vastustava maaginen toiminta (13 %). Alueiden välillä ei ole merkittäviä
eroja. Maallisia tuomioita esiintyy vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan aineistoissa ja
niissäkin harvoin. Seuraavassa on esimerkki kunkin ongelmanratkaisutyypin mukaisesta
tarinasta.
Esimerkki; syytä selvittävä toiminta:
Etelä-Pohjanmaa
Lehtimäen vanha tervasauna on vielä jäljellä ja monta kummitusjuttua on siitä vielä
jäljellä. Yksi on mm. Kun eräs tervaksen rouhija oli mennyt saunaa oli lyöty niin kuin
lautoja yhteen aivan valkoinen mies ilmestyi rouhijan eteen ja sanoi: ”Onko sinulla lupa
täällä kulkea kiukaassa rahaa ja paljo.” Mutta ei mieskään pelkäämään ruvennut makasi
yönsä rauhassa saunassa. Aina vain tuo iso valkoinen mies näytteli hänelle raha
laukkua, joka oli ihan täynä rahaa. Seuraavana päivänä haki hän toisia miehiä ja he
purkivat kiukaan, siellä oli suuren miehen luut ja useita satoja tuhansia rahaa. (1834)
Lehtimäki 1938.
/pi /1suraikm+ruumk /mies oli tapettu ja ruumis kätketty tervasaunan kiukaaseen /kot2 /vanhassa
tervasaunassa tervaksen rouhijalle ilmestyi valkoinen mies ja kertoi kiukaassa olevan paljon rahaa /4c
yöpyjä /1löy /seuraavana päivänä yk toisten miesten kanssa purkivat kiukaan, sieltä löytyi miehen luut ja
satoja tuhansia rahaa /4yöpyjä=yk /m (1834)

Esimerkki; noudattava kristillinen toiminta:
Pohjois-Savo
Arkku painaa, vainaja käy kotona. Ruumiinpesijän palkka maksamatta.
Talon vanha isäntä kuolee. Työmies pesee ruumiin. Häntä kohdellaan huolimattomasti
eikä makseta palkkaa. Kun joutuu hautajaispäivä, ei ruumista saadakaan talon omilla
hevosilla liikkeelle, hevoset vain hyppii pystyyn ja korskuu. Pappilasta tuodaan musta
ruuna, ja sillä saadaan ruumis lähtemään, joskin hevonen on aivan märkä ja vaahdossa
kun saavutaan kirkolle, vaikka on lyhyt matka.
Heti hautajaisten jälkeen vainaja ilmestyykin taloon ja tulee ihmisiä vastaan ovissa ja
ryyppii piimää korvosta. Joukot kyselevät peloissaan ruumiinpesijältäkin, miksi ei
vainaja talosta lähtenytkään hautaan. Pesijä arvelee, kaipa se isäntävainaja katselee,
eikö talosta löydy pesijälle palkkaa. Palkka maksetaan heti ja kummitus häviää. (516)
Tuusniemi 1935–1936.
eta /talonväki /m+n /aikt /IVa) talonväki /3hkohim /ruumiin pesseelle työmiehelle ei maksettu palkkaa
/kot1 /heti hautajaisten jälkeen vainaja ilmestyi taloon, tuli ihmisiä vastaan ovissa, joi piimää korvosta
/1rt /2sov /ruumiinpesijältäkin kysyttiin, miksi vainaja ei talosta lähtenytkään, pesijä arveli, että "kaipa se
isäntävainaja katselee eikö talosta löydy pesijälle palkkaa"; palkka maksettiin heti –> kummitus hävisi
/1rt=yk /ot Arkku painaa, vainaja käy kotona. Ruumiinpesijän palkka maksamatta. (516)
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Esimerkki; vastustava maaginen toiminta:
Etelä-Savo
Kangasniemen Kutemajärven kylässä Laukkarisen talossa joutui eräs noin 14 vuoden
vanha poika paholaisen kuljetuksiin. Sitten on aikaa kulunut noin 70–80 vuotta.
Tapauksen kulku oli ollut seuraava:
Talossa oli ollut parhaillaan lannanajo eli ”sonnanviättö”, kuten sanotaan. Talonpoika ja
renkipoika olivat menneet ruokatunnilla uimaan, mutta ne olivat isännän mielestä
viipyneet liian kauan. Tästä oli isäntä kovasti suuttunut ja kironnut pojat ”paholaisen”
vietäviksi. Kun sitten pojat olivat tulleet pihamaalla, oli talon poika Sammuli äkkiä
tempautunut ilmaan ja lentänyt portin yli ja lähtenyt menemään kovaa vauhtia länteen
päin isolle suolle. Isä oli juossut jälessä, muttei saavuttanut poikaansa. Poika ei tullut
kotiin, eikä löytynyt mistään, vaikka joukolla oli etsitty. Huomessapäivänä oli pojan isä
lähtenyt tästä asiasta tietäjän puheille. Sattui näet muutaman virstan päässä olemaan
uuninteossa virkansa menettänyt entinen kirkon pykmestari, kuuluisa tietäjä Erikki
Leppänen.
Kun sitten tietäjä sai hänelle varatun viinapullon, oli hän sitä maistellut ja katsellut
viinan läpi. Oli vihdoin sanonut: ”Kun menet kotiisi, niin poikaiskin tulee samassa.”
Kun isä sitten tuli kotiansa, näki hän poikansa tulevan kovasti juosten kartanon ympäri,
joten isä luuli hänen sivu menevän. Mutta pihaan oli poika tullut ja kiertänyt siihen
samaan porttiin, mistä oli vietykin.
Kun sitten oli tiedusteltu, misä poika oli ollut, oli hän sanonut olleensa erään
tuntemattoman pojan kanssa, joka lennätti häntä kovasti käsipielestä ja vei Kinavuoreen
(noin kilometrin päässä talosta) ja makuutti siellä kallionkolossa. Kun etsijät olivat
lähellä ja huhuilivat, oli tuntematoin poika sanonut, että ei virketä mittää, antaa niije
ehtijä, ollaan vua piilossa. Muutenkin oli tuntematon poika ollut hyvin rattoisa, niin
ettei hänen seurassaan tullut ikävä. Silloin kuin isä oli tietäjän avulla poikaansa
pelastamassa, oli tuntematon sanonut: ”Nyt sinua kaivataan kottii”, ja läksi poikaa
juoksuttamaan kohta kotiin. (2585) Kangasniemi 1935–1936.
/70–80 v. sitten /pikyta /isäntä /m /aik /IVa) isäntä /23hkohilm+huokir /talon poika ja renkipoika olivat
viipyneet ruokatunnilla uimassa liian kauan; rt oli kironnut pojat paholaisen vietäviksi /pirumuu /talon
poika oli tempautunut ilmaan, eikä löydetty /2rt:nl poika /3noi /rt meni tietäjä Erikki Leppäsen puheille;
poika löytyi /6tietäjä /m /aik (2585)

Esimerkki; muu yliluonnolliseen suhtautuva:
Pohjois-Pohjanmaa
Jaakko Heiskarin riihessä oloi poikia ollut kortin peluussa oli suuri käsi näkynyt ovesta.
Tämä oli tapahtunut 3 v. takaperin. Kortinpelaajat olivat sillä kertaa säikähtäneet ja
lähteneet pois. (1000) Liminka 1938.
/3 v. sitten/ta/poikia/mt/nuo/aikt/3huopel/rtt olivat pelanneet korttia riihessä/kum/suuri käsi oli näkynyt
ovesta/1rtt/pako/rtt olivat sillä kertaa säikähtäneet ja lähteneet pois/rtt=ykt (1000)
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Esimerkki; juridinen tuomio:
Etelä-Pohjanmaa
Noin 80 vuotta takaperi oli eräs Pääjärven mäen mies työn etinnolla kesällä Etelä
Pohjanmaan pitäjässä. Ja tuli yhteen talloon yöksi jossa miehelle tehtiin yösija. Kun tuli
keskiyön aika niin mies näki että talon emäntä oli kevellyt tuvan lattiata läheltä miehen
vuotetta ja sillä oli käsivarrella lautasia ja pää oli halki ja kulki lattian poikki ja tuli taas
takasi oven suuhun johon katosi eikä kuulunut oven käyntiä, että se oisi pihalle mennyt.
Aamusella meni mies pihalle kaivon luo joka oli kivillä täytetty. Mies sanoi isannälle
kun isäntä tuli sinne kaivon luo Että minulta yöllä kun kävin pihalla putos kullasormus
tähän kivikassan ja mäni kivien kolloon. Ja minun pitäs se saata pois sieltä ja mies
rupesi kiviä yöreämmään siitä pois. Isäntä sano että hän maksaa sen sormuksen. Mies
sano että ei se oo maksulla hyvä se kaivetaan ylös. Sitten oli isäntä sanonut että ei hän
anna niitä kiviä myllätä hänen vastuksikseen. Sitten mies haki kylän miehiä ja kivet
purettiin ja sieltä löyty talon emäntä jonka pää oli halki, ja isäntä joutu linnaa. Isäntä oli
ehtinyt mennä uusiin naimisiin talon piijan kanssa, jonka kansa oli isäntä yhtäs pitänyt
jo ennen emän murhaa ja jonka takia emännän murha oli tapahtunut. (1837) Alahärmä
1961.
ta/n.80 v. sitten/isäntä/m/aik/Iva) isäntä 152huoseke+suraikn+ruumk/rt oli pitänyt yhtä talon piian kanssa
ja sen tähden tappanut emännän ja kätkenyt ruumiin kivillä täytettyyn kaivoon/kot1/murhattu emäntä oli
ilmestynyt kuolemansa jälkeen yövieraalle/4cyöpyjä/löy+tuo/murhatun ruumis löytyi -> rt joutui
linnaan/yöpyjä=yk (1837)

Kirkollisen puhdasoppisuuden ja sen taikauskoksi nimittämän kansanuskon rinnakkaiselo (ks.
esim. Wirilander 1960, 468; Luukko 1954, 710) näkyy aineiston tarinoissa kristillisten /
noudattavien sekä vastustavien / maagisten ongelmanratkaisutoimenpiteiden yhteiskäytössä,
jota esiintyy yhteensä 26 tarinassa (Etelä-Pohjanmaalta 12 tarinaa, Etelä-Savosta 9 tarinaa ja
Pohjois-Pohjanmaalta 5 tarinaa). Papit ovat saattaneet käyttää tietäjien keinoja ja tietäjät
pappien, kuten seuraavissa esimerkeissä, joissa pappi katsoo hevosen länkien läpi ja näkee
pysähdyttäjät (2046) ja tietäjä neuvoo siunaamaan ja pyytämään Jeesukselta pirun viemää
takaisin (2593).
Esimerkki:
Etelä-Savo
Oli eräs pappi, joka asui Pöyhölässä ja hänen nimensä oli Vauhkonen. Hän meni eräänä
pimeänä iltana hevosella kotiinsa. Maantie menee hautuumaan ohi. Sillä kohdalla
hevonen seisattu eikä lähteny liikkeelle. Pappi meni kärriltä alas ja katsoi hevosen
länkien läpi, hän näki, että siinä oli kiviaita ja sen päällä istui lapsia, jotka itkivät. Pappi
kysyi mitä he tahtoivat. Lapset sanoi, että me ollaan kastamattomia. Pappi siunasi heidät
ja he hävisivät ja pappi pääsi menemään rauhassa. (2046) Pieksämäki 1938.
/2tvastu/kas /lapset olivat kuolleet kastamatta /kot2 /kuolleet lapset istuivat hautausmaan aidalla, papin
hevonen pysähtyi /4c ohikulkija, pappi /3noi+1kys+2usk /pappi katsoi länkien läpi, näki lapset, kysyi
syytä; vastasivat papille kuolleensa kastamatta, pappi siunasi, lapset katosivat, pappi pääsi jatkamaan
matkaa /45ohikulkija, pappi=yk /m /aik /II) pappi (2046)
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Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Eräässä talossa oli hyvin roimasuinen ja räivi emäntä. Kerran hän oli leipomassa ja
pieni tyttö myös kähjäsi leipomispuuhissa ja oli joka välissä vastuksena. Viimein
emäntä tuskaantui tyttöön ja ärjäisi: ”Kunpa piru sun veis!” Silloin oli piru tullut
tuulena tupaan, temmannut tytön ja hävinnyt saman tien tyttö mukanaan. Tyttöä
ruvettiin oikein kyläkunnan voimalla etsimään läheltä ja kaukaa, mutta mistään ei häntä
löytynyt. Mentiin vihdoin tietäjältäkin tiedustelemaan tytön olinpaikkaa. Hän sanoi, että
kyllä hän sen tietää, se on teidän omissa kiroissa. Hän on kaukana erään lehtihaasian
aitauksen sisällä, mutta sitä ei saada sieltä muuten pois, kuin että emäntä menee siihen
aitaukseen ja siunaa ja pyytää häntä takaisin: ”Anna Jeesus, hänet takaisin.” Mentiin
tähän neuvottuun paikkaan ja emäntä teki neuvon mukaan ja sai tytön takaisin. Tyttö
kertoi, että useat olivat häntä etsittäessä käyneet haasian tykönä ja aitauksessakin, mutta
häntä he eivät nähneet, eikä hän voinut huutaa, vaikka kuinka olisi yrittänyt. (2593)
Alavus 1938.
/eta /emäntä /n /aik /Iva) emäntä /23hkohiln+huokir /rt tuskastui leipomispuuhissa vastuksena pyörivään
tyttöönsä ja ärjäisi: kunpa piru sinut veis /pirumuu /piru oli tullut tuulena tupaan ja vienyt tytön /2rt:nl
tytär /3noi+2usk /tietäjä neuvoi rt:ää siunaamaan ja pyytämään Jeesukselta tyttöä takaisin; tyttö löytyi
/6tietäjä (2593)

Kristilliset ja taikuuteen pohjautuvat käsitykset vaikuttivat rinnakkain kansanomaisessa
ajattelussa vielä 1800-luvulla ja jopa vahvistivat toisiaan, kuten Laura Stark toteaa. Eettisiä
ajattelutapoja yhdisti oikeudenmukaisuuden tavoite pahan edessä. Yliluonnolliselta taholta
odotettiin rangaistusta pahantekijälle. (Stark, L. 2005, 84–92.)
Ongelmanratkaisija yhteisön tasapainon palauttajana. Yleisimpänä ongelmanratkaisijana on
rikkomuksentekijä itse (38 %). Rikkomuksentekijän toiminta korostuu Pohjois-Savon ja
Pohjois-Pohjanmaan aineistoissa, joissa siis on mukana vain kotonakulkijatarinat ja
taburikkomukset. Rikkomuksentekijän perheenjäsenet toimivat harvoin ongelmanratkaisijoina
(3 %). Muu rikkomuksentekijän lähipiiri ja varsinkin vieraat ihmiset ovat yleisempiä Etelä- ja
Pohjois-Pohjanmaan (6 % ja 26 %) kuin Etelä- ja Pohjois-Savon (1 % ja 11 %) kertomuksissa.
Etelä-Savon kertomuksissa puolestaan esiintyy pappeja ja tietäjiä (19 % ja 13 %) suhteellisesti
useammin kuin eteläpohjalaissa kertomuksissa (12 % ja 4 %). (Liitetaulukko 35.)
Muista ongelmanratkaisijoista kuin rikkomuksentekijöistä itsestään ovat papit (23 %)
useimmin ratkaisemassa ongelmaa, sikäli kuin toimijan sosiaaliryhmä on mainittu. Lähes
samanlaisella osuudella esiintyvät maata omistavat eli talolliset (20 %). (Liitetaulukko 36.) Sen
lisäksi, että talolliset ovat suurimpana sosiaaliryhmänä niin kertojissa kuin
rikkomuksentekijöissäkin, he ovat merkittävänä joukkona myös ongelmanratkaisijoissa. Käytän
rikkomuksentekijän ja ongelmanratkaisijan välistä sosiaalista suhdetta muuttujana, jonka
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mukaan tarkastelen ongelmanratkaisijoiden sosiaalista asemaa. Taulukossa eritellyt tietäjät ja
papit kuuluvat sosiaalisen etäisyyden luokittelussa ryhmään vieraat ihmiset. Talollisväestö on
yleisimpänä ongelmanratkaisijan sosiaaliryhmänä myös rikkomuksentekijän perheenjäsenten,
muun lähipiirin, vieraiden ihmisten sekä tietäjienkin sosiaaliryhmissä. Nämä vahvistavat
havaintoa uskomustarinoista talollisten perinteenä.
Tietäjät muodostavat pappien ohella oman erityisryhmänsä ongelmanratkaisijoina. Tietäjä,
noita, pohu, pohakka, turja tai noitataitoinen henkilö, seppä tai suutari tms. toimii
ongelmanratkaisijana 93 kertomuksessa (7 %). Yli puolessa kertomuksista ei tietäjän
sukupuolta mainita (53 %). Jos sukupuoli mainitaan, on toimija useammin mies (37 %) kuin
nainen (9 %). Itäisellä kulttuurialueella on todettu vallinneen vahvan tietäjäperinteen (ks. esim.
Siikala 1985, 355; Jauhiainen 1999, 17). Etelä-Savon kertomuksissa tietäjistä kerrotaan
useammin (13 %) kuin alueilla keskimäärin (7 %). Miestietäjien osuus on jopa 45 %, naisten
osuus 7 % ja ei tietoa sukupuolesta 48 %. Tietäjiksi savolaistarinoiden ongelmanratkaisijoista
mainitaan 64, kun heitä koko aineistossa on 88, joten tietäjät ja noidat painottuvat selvästi ItäSuomeen (73 %). Tietäjien sosiaalisesta asemasta on olemassa keskenään vastakkaista
tutkimustietoa. Veijo Saloheimon mukaan useimmat savolaistietäjät olivat tilattomia, usein
ilmeisesti seppiä, joskus puolikerjäläisiäkin, mutta tilallisia ei heissä juuri ollut (Saloheimo
1990, 543). Marko Nenonen taas mainitsee pääosan noitaoikeudenkäynneissä syytettyinä
olleiden olleen vähintään kohtuullisesti menestyviä talonpoikia ja heidän vaimojaan, porvareita
ja heidän vaimojaan. Palkollisia kerjäläisiä ja loisia heissä oli hyvin vähän (Nenonen 1992,
679–680). Tutkimukseni tarina-aineiston perusteella ei pysty saamaan kuvaa tietäjien
ammatista, koska vain harvoissa mainitaan muuta ammattia kuin tietäjä tai noita. Vain neljässä
aineiston tarinassa mainitaan sepän toimivan noitataitoisena ongelmanratkaisijana. Tarinoista
kolme on eteläsavolaisia (2153, 2247, 2253) ja yksi eteläpohjalainen (1974). Tietäjien
sivutoimisuus käy ilmi tarinoista, joissa kerrotaan tietäjän tai noidan saaneen rangaistuksen
noitana toimimisesta kuolemansa jälkeen. Mainitaan esimerkiksi: oli olevinaan loihtija (78); oli
taikuri vaikkakaan ei ammattilainen (oli myös tehny mökissä ensimmäiset tulet) (82). Näin
ollen seppiä on saattanut olla useampiakin, mutta se ei käy tarinoista ilmi, koska tässä
tilanteessa tietäjän tai noidan rooli on tärkeämpi. Seppien yleisyys alueella liittyy
raudanvalmistukseen, joka on Savossa ollut muuta maata tärkeämpää, koska siellä ainoana
maakuntana rautaa valmistettiin veronmaksun välineeksi ja talonpojat valmistivat sitä itsekin.
Niinpä seppiä oli runsaasti jo 1500-luvulla (Pirinen 1982, 404–409). Toisaalta seppiä on
pidetty poikkeavina ja raudan käsittelytaitonsa vuoksi maagikkoina (Turunen 1997, 91–93),
mikä on ollut omiaan liittämään heihin tietäjyyden leiman.
Rikkomuksentekijä ongelmanratkaisijana. Kun rikkomuksentekijä on itse
ongelmanratkaisijana, on yleisimpänä sosiaaliryhmänä talolliset (26 %), sikäli kuin ratkaisijan
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ammatti on mainittu. Ammattia koskeva tieto puuttuu huomattavasti useammin miehiltä (71 %)
kuin naisilta (45 %). Naisten joukossa ovat talollisten (25 %) ja maatalousväestön muutkin
sosiaaliryhmät jonkin verran vahvemmin edustettuina kuin miesten joukossa (talolliset 16 %).
Miesten ja naisten toimiessa yhdessä ovat talolliset, talonväki, selvästi suurimpana ryhmänä
(68 %). (Liitetaulukko 37.)
Miesten osuus väärien tekojensa aiheuttamien ongelmien ratkaisijoina on suurempi (59 %) kuin
miesten osuus rikkomuksentekijöinä koko tutkimusaineistossa (51 %). Miehet ovat tekojensa
aiheuttamien ongelmien ratkaisijoina etenkin Etelä-Savon kertomuksissa (72 %).
(Liitetaulukko 38.) Kaikkien alueiden kertomuksille on ominaista useamman miehen
toimiminen yhdessä rikkomustensa korjaamiseksi (16 %), kun kaikista rikkomuksentekijöistä
miesryhmiä on vain (8 %). Selvästi suurin ryhmä ongelmanratkaisijoina toimivista
miesryhmistä ovat kortinpelaajat, jotka joko pakenevat paikalta yliluonnollisen seurauksen
kohdattuaan tai päättävät lopettaa kortinpeluun.
Seuraavassa on esimerkkinä tarina eteläsavolaisesta oman edun tavoittelusta pirun avulla. Tätä
tarinatyyppiä (E 566) ei esiinny Etelä-Pohjanmaalla lainkaan (Jauhiainen 1999, 188).
Erityisesti savolaistarinoille tyypillistä siinä on pirun huijaaminen.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Mies lupas ittensä paholaiselle.
Ol kerran mies ja se lupas ittensä paholaiselle kuoleman jälkeen, jos se olis yhtenä yönä
saanu miehen jänislakoiin (lankoihin) mänemään sata jänistä. Paholainen se koitti
parastaan, ajoi ja ajoi jäniksiä mistä vaan löys, miehen lankoihin, mut eipäs saanukkaan
jokaiseen, yhöksäänkymmeneenyhöksään sai, vaan yhteen ei saanu vaikka mitä ois
tehny, kun mies ol niät yhe lankase (lankansa) vieny petäjään ja sito sen lalvaan kiin.
Kyl ol paholainen penkentäny sen puun juurella ja koittanut saaha (saada) sitä sinnekiin,
mut ei saanu. Tappo se kuitenkin sen satannenkiin jäniksen siihen puun juurelle. Mies
sai sinä yönä kokonaista sata jänistä, mut paholainen ei saanu sittekään miestä, koska
kauppa ol että kaikk sata jänistä pit olla lankoissa kuolleina. Mut kun ei lankoissa muuta
kuin yhöksän kymmenettä, niin paholainen tul petetyks ja mies jäi itelleen. (2522)
Mäntyharju 1907.
/kerran /mies /m /aik /2oetavpiru /rt oli luvannut itsensä pirulle, jos piru saisi menemään yhtenä yönä sata
jänistä rt:n lankoihin /pirumuu /piru ajoi jäniksen kaikkiin muihin paitsi yhteen lankaan /1rt /3ove /rt oli
pannut yhden langan puun latvaan; piru ei saanut rt:ää /1rt (2522)

Ongelmanratkaisijat ja heidän ratkaisukeinonsa. Kun kustakin ongelmanratkaisutyypistä
poimitaan toimijaryhmät, jotka ovat kutakin ratkaisukeinoa yleisimmin käyttäneet, ovat syytä
selvittämässä vieraat ihmiset (59 %) ja rikkomuksentekijän muu lähipiiri (39 %), noudattavaa,
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kristillistä ratkaisua ovat käyttäneet papit (86 %), rikkomuksentekijät (70 %) ja heidän
perheensä (61 %), vastustavaa, maagista ratkaisua ovat käyttäneet tietäjät ja muut noitataitoiset
ihmiset (66 %), muuhun yliluonnolliseen suhtautuvaan toimintaan ovat turvautuneet
rikkomuksentekijät (14 %) ja juridista ratkaisua ovat käyttäneet vieraat ihmiset (7 %).
(Liitetaulukko 39.) Ongelmanratkaisukeinona noudattava kristillinen toiminta on yleisempää,
jos toimija on sosiaalisesti lähellä rikkomuksentekijää. Lisäksi papit ovat
ongelmanratkaisijoina erityisasemassa juuri kristillisen toiminnan osalta. Maalliset tuomiot
ovat vieraiden ihmisen kautta syntyneitä ratkaisuja. Tässä tulee esille kristillisen ajattelun
keskeisyys ja maallisten tuomioiden kaukaisuus. Tärkeintä on ollut päästä sopusointuun
kristillisin keinoin tuonpuoleisten voimien kanssa, maalliset lait ovat vain ihmisten tekemiä.

4.6 Arviointi ja moraali
Kertomusten merkityksistä on saatavissa tietoja erityyppisinä kommentteina. Tulkinnat voivat
olla joko suorina kommentteina tai kokijan ja kertojan näkemykset esilletuovina kaksitasoisina
sanallisina tulkintoina, kertomusmaailmaan upotettuina, kehystykseen sisältyvinä tai
toistuvasisältöisten ideayksiköiden käyttämisenä. (Siikala 1984, 93–94)
Käsikirjoitusaineistossa ei ole yhtä runsaasti kertojien suoria arviointeja ja kommentteja kuin
ääniteaineistossa, jossa tarkentavia kysymyksiä on mukana. Arkiston kortistoaineistossa
kerääjän tai kertojan suoria kommentteja on vain 7 %:ssa (205 kpl) ja ääniteaineistossa 17
%:ssa (61 kpl). Alueittain tarkasteltuna suorat kommentit tarinoissa ovat hieman yleisempiä
Pohjois-Pohjanmaalla kuin muualla, mutta suurta eroa ei ole: Pohjois-Pohjanmaa 11 %,
Pohjois-Savo 9 %, Etelä-Savo ja Etelä-Pohjanmaa molemmissa 8 % tarinoista. Suorat
kommentit ovat yleensä joko tarinan keskeisen sanoman tiivistelmiä tai tarinan
todenperäisyyttä arvioivia. Siikalan mukaan kertoja on tositapaukseksi kokemaansa asiaa
selostaessaan sekä halukkaampi että mielestään myös vapaampi kommentoimaan ja pohtimaan
asiaa seikkaperäisesti. Tällöin suorien kommenttien määrä lisääntyy. (Siikala 1984, 225)
Suurin osa aineiston kommenteista on uskomustyyppisiä, kertomuksen keskeistä sanomaa
vahvistavia tiivistelmiä tai selventäviä selostuksia (153 kommenttia). Seuraavaksi eniten on
todenperäisyyttä vakuuttavia kommentteja (62 kommenttia) ja todenperäisyyttä epäileviä
kommentteja (33 kommenttia, joista suurin osa ääniteaineistossa). Muissa kommenteissa (18
kommenttia) kertoja esimerkiksi ilmoittaa, ettei hän tiedä, miten tarinassa lopulta kävi. Joskus
kertoja toteaa, että toiset uskoivat, toiset eivät. Kertoja saattaa mainita, että kyseessä on
kansantaru tai vanha tarina, mikä ei ilmaise, pitääkö kertoja itse sitä totena vai ei. Eräässä
1890-luvun eteläsavolaisessa tarinassa todetaan: Kummitusjuttuja. Vainajat olivat eläessään
vääryyttä rakastavia, sen vakuuttaa todeksi moni sen ajan ihmisistä. (27) Tämän tarinan
kertojalle tai kerääjälle kummitustarina on tarkoittanut todenperäistä kertomusta.
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Rikkomustyyppien kesken ei arviointien esiintymisessä ole suurta vaihtelua. Keskimäärin 9 %
tarinoista sisältää varsinaisen kommentin, joka on muu kommentti kuin otsikointi. Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomistarinoista hieman useammat (10 %) kuin lainrikkomistarinoista ja
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomistarinoista (8 %) sisältää kommentin. Käsin
muistiinmerkityissä tarinoissa on otsikoita 14 %:ssa (377 kpl). Otsikot ovat tavallaan kerääjän
kommentteja tai yhteenvetoja tarinoista. Toteamukset ovat informatiivisuudeltaan vaihtelevia:
Ei saa pilkata (888), Vilippi ei vesoo siunausta (1172), Tarina ukkosen uhmaajasta (1257),
Näky (298), Kummitusjuttu (998). Otsikot ovat Pohjois-Pohjanmaan aineistossa yleisempiä
kuin muualla, mutta ilmiölle ei löydy yksinkertaista selitystä. Otsikot jakaantuvat eri
vuosikymmenille ja kuuluvat eri kerääjien aineistoihin. (Pohjois-Pohjanmaa 17 %, EteläPohjanmaa 13 %, Pohjois-Savo 12 % ja Etelä-Savo 9 % tarinoista.)
Aineiston vanhimmat tarinat on tallennettu 1880-luvulla ja niissä on melko harvoin
kommentteja (6 %). Kommentit ovat yleensä tarinaa vahvistavia tai todenperäisyyttä
vakuuttavia.
Esimerkki:
Pohjois-Savo
Kun joku talossa kuoli, ei saanut panna yhtään vettä velliin, kun lähdettiin
kuollutta hautaan viemään, siitä tuli elävälle rike. (436) Tuusniemi 1888.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Pyhänä ei saa mennä marjaan. (715) Laihia 1888.
Puhui totena. (2638) Alavus 1889.
(naapurissa syötihin lapsi ja koht'ikänä syön sunkin). Viime lausetta sanoessa
kertoja sieppaa johonkin läsnäolevaan kovasti kiinni. (1374) Teuva 1889.
Eräissä Lenore-tarinoissakin (555, 562, 563) esiintyvä syömiskommentti on mukana
kertomuksessa, jonka lopussa on ajanvietteellinen pelottelu tai säikyttelymomentti (1374).
Tarinoissa on piirteitä kauhukertomuksista, joita Lenore-tarinoiden on todettu ruvenneen ajan
mittaan muistuttamaan (Sarmela 1994, 179). Kauhutarinoiden piirteiden ohella muitakin
perinnelajin muutoksia on havaittavissa. Yllätykselliseen ja naurun kirvoittavaan tai
luonnolliseen selitykseen päätyvät uskomustarinat, kuten eräät kummitustarinat, lähenevät
koomisuuksineen tarinaparodioita (Virtanen 2000, 108–112).
Arvioinnit ovat 1930-luvulle saakka lähes poikkeuksetta tarinan sanomaa vahvistavia tai
todenperäisyyttä vakuuttavia. Lasten pelottelutarinoita mainitaan 1930- ja 1940-luvulta (mm.
702, 837, 1134, 1721, 2818). Arvioissa näkyvänä uutena elementtinä ruvetaan 1930-luvulla
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kertomaan siitä, miten ennen oli ajateltu ja uskottu. Piirre voimistuu seuraavilla
vuosikymmenillä.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Entisaikaan oli vallalla usko, että kun ensikerran ehtoollisella ollessaan ei syönyt
sitä rippileipää, vaan toi kotiin ja antoi vasikan syötäväksi, niin sitä kasvoi hyvä
lehmä. (98) Haukivuori 1938.
Entisajan ihmiset pelkäsivät käydä pyhänä kirkonmenojen aikaan nukkumaan,
uimaan tai marjaan (897) Mäntyharju 1938.
Varsinkaan jouluaattona eikä muulloinkaan vanaha kansa uskalla sydänyöllä
kylpeä (1384) Savonranta 1935–1936.
Ennen sanottiin rantapaikoilla olleen pirun, jolla aina oli jonkinlainen ilkeys
mielessä. (1630) Savonlinna 1936.
Vanhat ihmiset sanovat, että haltija itkettää lasta niin kauan kun äiti tunnustaa sen.
(1956) Virtasalmi 1939.
Esimerkki:
Pohjois-Savo
Vanhat uskovat, että taikurien täytyy kuoltuaan ihmisille näyttäytyä. (80) Kuopio
1935–1936.
Entisajan ihmiset yrittivät välttää pyhätyötä ja arkena elää lusiveruksen kansa.
Vanhaan aikaan uskottiin, että lauantai- ja juhlapäivien aattona ei pitänyt mennä
myöhään saunaan, ettei juhla tulisi häväistyksi. (750) Kuopio 1936.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Sen ajan juttu ja satu, pidetty tositapauksena. (134) Ylistaro 1938.
Marjassa käyntiä pyhänä vanhemmalla ajalla on täällä pidetty rikoksena--. (698)
Kälviä 1936.
Vanha tapa oli, että löytötavarasta pitää antaa kolmas osa vaivaisille. (2089)
Lappajärvi 1933.
Yleisen entisajan käsityksen mukaan oli sen joka sattui aarteen löytämään,
annettava siitä kolmasosa vaivaisille. Jos tämän jätti tekemättä seurasi siitä, niin
uskottiin, rangaistus monessa polvessa (2090) Lappajärvi 1935–1936.
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Vanhat sanoivat, että väkivaltaisesti kuolleet eivät saa rauhaa ennenkuin oikea
kuolinhetki tulee (255) Haapavesi 1935–1936.
Ennen on sanottu, että talon vanhalle täytyy tappaa ainakin lammas--muuten ei
menesty eläimet (490) Pyhäjärvi O.l. 1935.
Kansa uskoi, että jos aikoi panna rahaa äijänleukaan, eikä pane, ei saa rauhaa.
(916) Vihanti 1937.
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1940- ja 50-luvuilla tallennetut aineistot ovat huomattavasti 1930-luvun aineistoa pienempiä ja
niissä esiintyviä arviointeja leimaa todenperäisyyden vakuuttelu. Yhdessä 1940-luvun tarinassa
mainitaan kertomuksen olevan kasku (691), mikä saattaa enteillä myöhemmin vahvistuvaa
kertomustapahtumien epäilyä. Eräs 1950-luvun kertoja toteaa: mistä sen tietää oliko paholaisen
sallimisesta vai sattuiko se vain muuten tulleen se ukonilma (2782). Kyseinen tarina on
litteroidusta ääniteaineistosta. Todennäköisesti kirjoittamalla perinnettä tallentaneet eivät ole
kaikkia kuulemiaan tai itse pohtimaan arvioita merkinneet muistiin. Voi myös olla, että kaksi
täysin erityyppistä murroskautta on syntynyt samoihin aikoihin. Epäily uskomustarinoiden
tapahtumien todenperäisyyteen on alkanut itää ja on alettu käyttää nauhureita
perinteenkeräyksessä. Epäilyn siemen ei kuitenkaan ole ollut esteenä tarinoiden kertomiselle.
1960-luvun aineistossa vakuutellaan todenperäisyyttä ja vahvistetaan sanomaa sekä mainitaan
vanhasta ajasta, jolloin tarinoita kerrottiin ja niihin uskottiin. Epäilevät kommentit lisääntyvät.
1970- ja 1980-luvun aineistot ovat kokonaan ääniteaineistoja. Arvioinneissa sekä vakuutetaan
että epäillään. Osassa arviointeja korostetaan kerrottavan tositapauksia tai vedotaan
Raamattuun: ”Raamatussa kerrotaa, että isäin pahat teot koetuu kolomanteej ja neljänteem
polovee.” (3026) Muutamien tarinoiden yhteydessä mainitaan, että kertomus on luettu lehdestä
tai kirjasta. Näissä tarinoissa kerrotaan esimerkiksi itsemurhasta (2943), morsiamen
surmaamisesta (2949), riitelystä pitkäperjantaina (2991) ja lapsen surmaamisesta (2996).
Tarinat eivät poikkea muusta aineistosta, joten saattaa olla, että painettua sanaa on pidetty
todempana kuin suullisesti kerrottua. Epäileviä arviointeja on jonkin verran.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
En mä tätä jaksa uskoa (2951) Kauhajoki 1970.
Ei tämä totta millää o. (2953) Kauhajoki 1970.
-- ennen höpötettihin sellaasta (2982) Kauhajoki 1970.
-- en tiijä oliko kertomus aiva humpuukia (3018) Kauhajoki 1970.
1980-luvun aineistosta on varsin selvästi nähtävissä, että kerrottiin tarinoita, joita on joskus
ennen kerrottu. Kertojan (tai kerääjän) arviointeja tai tulkintoja on 14 tarinan yhteydessä.
Osuus on enemmän (23 %) kuin kommentteja ääniteaineistossa keskimäärin (17 %),
puhumattakaan kommenteista käsikirjoitusaineistossa (7 %). 1980-luvun aineistossa kommentit
ovat lisäksi keskimääräistä useammin tarinan todenmukaisuutta epäileviä, mikä johtunee
muuttuneesta suhtautumisesta uskomustarinoiden sisältöön ja yleisestä maallistumisesta
verrattuna sadan vuoden takaisiin aikoihin.
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Esimerkkejä:
Etelä-Savo
Mikä heissä lie perä, mutta niitä tarinoita oli. (3066) Pieksämäen mlk 1980.
Ne ol niitä viimesiä henkimaaliman näyttöjä, mut onko niissä nyt sitte perää.
(3068) Pieksämäen mlk 1980.
-- minust tuntu, että ei sitä kukkaa vakavissaa ies puhunt. (3078) Jäppilä 1980.
Sitä minä en tient -- sekö se aatto vai mikä, vanha ajam puavi -- poppakonsteja
(3080) Pieksämäen mlk 1980.
Niij ja onko perällistä, mutta huhujen perustella vua (3081) Pieksämäen mlk
1980.
Nykymualimassa -- ei niin paljo usjkos siihem Pirruun (3084) Jäppilä 1981.
Mut veikö se sitten piru vai muutenko se kuoli sinne mehtään (3086) Jäppilä
1981.
En tiijä, onko se sitten totta (3094) Jäppilä 1981.
-- aikaisemmin lie muutamat vielä pitäneet ihan tosijuttuina (3095) Pieksämäki
1981.
Raamatussa sanotaan: viha vie viljan maasta, kateus vie kalan merestä (3100)
Jäppilä 1981.
-- minä en tiijä sen, että onko se toemperräestä (3101) Pieksämäen mlk 1981.
-- en tiije onko sitä olluna sitte (3102) Pieksämäen mlk 1981.
Arvioinneissa on 1880-luvulta 1980-luvulle tapahtunut hidas muutos siten, että vanhempina
aikoina esitettiin vahvistuksia ja ”tosiasioita” tarinan vakuudeksi. Totuuden vakuuttelu säilyy
arvioinneissa koko sadan vuoden ajan. 1930-luvulla alkaa esiintyä toteamuksia, että näin on
ennen kerrottu ja uskottu. 1950–1960-luvuilta alkaen esiintyy suoria kommentteja, ettei
kertomus ole lainkaan tosi. Vaikka kertoja ei olisikaan uskonut tarinaan, on kuulija saattanut
uskoa tai vaikka kumpikaan ei olisi uskonut, on tarinaa joka tapauksessa kerrottu. Selittäviä
tiivistelmiä on tarinoissa mukana 1970-luvulle asti. Tiivistelmätyyppiset kommentit vähenevät
aineiston nuorentuessa.
Kertojan asenne ei Linda Déghin mukaan kuitenkaan välttämättä vaikuta tarinan laatuun
sinänsä, vaan kyse voi olla rationalisaatioprosessista. Dégh yhdessä Vázonyin kanssa erottaa
tarinoiden kertojista uskovia, puoliuskovia, epäröiviä, kyseenalaistajia, epäileviä ja ei-uskovia.
Kertoja pyrkii esimerkiksi ympäristön painostuksen takia löytämään uskonvaraiselle
kertomukselleen rationaalisia todisteita. (Dégh 2001, 311, 454–455.)
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5. TOIMINTATYYPIEN VAIHTELU
Tarkastelen tässä luvussa makrotasoisia analyyttisiä kategorioita, tarinoiden rikkomustyyppejä,
ongelmatyyppejä ja ongelmaratkaisutyyppejä. Tuon esille myös mikrostruktuurin ilmentymiä.
Kerronnan kategorioina ovat rikkomus eli tapahtuma eri abstraktiotasoilla, rikkomuksen
yliluonnollinen seuraus eli ratkaisu tai komplikaatio sekä komplikaatiota seuraava ratkaisu.
Kertomuksissa esiintyvistä rooleista tarkastelen rikkomuksentekijää, rikkomuksesta rankaisijaa,
yliluonnollisen seurauksen kokijaa ja yliluonnollisen seurauksen poistajaa eli
ongelmanratkaisijaa. Tarkastelen roolien täyttäjiä sukupuolen ja sosiaaliryhmän mukaan.
Kerronnallisten kategorioiden ulkopuolisista tiedoista tarkastelen keräämisaluetta sekä
kerääjien ja kertojien sukupuolta. Olen valinnut tarkasteluun edellä mainitut muuttujat, koska
ne vaikuttavat yleisen analyysiosuuden perusteella antoisimmilta tarkasteltaessa tarinoiden
representoimaa kansanomaista moraalia.
Yli puolessa tarinoista kerrotaan kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista (63 %),
useammassa kuin joka neljännessä sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista (28 %) ja joka
viidennessä lainrikkomuksista (20 %). Koko aineiston osalta rikkomustyyppien jakauma on
rikkomuksentekijän sukupuolen mukaan varsin tasainen. Sekä naisten että miesten tekemissä
rikkomuksissa lainrikkomukset ovat yhtä suurella osuudella edustettuina (15 %). Kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat suhteellisesti hieman useammin esillä miesten (60 %)
kuin naisten (58 %) teoissa, kun taas sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat
päinvastaisessa useusjärjestyksessä, hieman useammin naisten (27 %) kuin miesten (25 %)
tekemiä. (Taulukot 3. ja 4.) Sen sijaan alueellisia eroja esiintyy, keskimääräistä useammin
rikkomuksista kerrotaan seuraavasti:
Etelä-Savo
Pohjois-Savo

lainrikkomukset (naiset)
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset (erityisesti naiset mutta
myös miehet)

Etelä-Pohjanmaa

sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset (sekä miehet että naiset)

Pohjois-Pohjanmaa

kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset (erityisesti miehet mutta
myös naiset); sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset (naiset).

Selitys lainrikkomusten keskimääräistä suurempaan osuuteen eteläsavolaisten naisten
rikkomuksissa oli esillä jo kertomuskomponenttien yleistarkastelussa. Ilmiö johtuu muiden
rikkomusten vähäisyydestä, eikä lainrikkomusten suuresta määrästä. Kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomusten yleisyys Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan aineistoissa
johtunee toisaalta alueiden aineistojen valikoituneisuudesta (kotonakulkijat ja
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taburikkomukset) ja toisaalta alueiden herännäistaustoista. Alueiden keskinäinen
kanssakäyminen on lisäksi saattanut vaikuttaa tarinamotiivien leviämiseen. PohjoisPohjanmaan osalta esille tulevat naisten sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat vain
hieman keskimääräistä yleisempiä, eikä ilmiöön ole erityistä selitystä. Etelä-Pohjanmaan
kertomuksissa esille tuleva naisten sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten lievä
korostuminen selittynee trullitarinoilla ja sen kautta sosiaalisella kilpailulla. Etelä-Pohjanmaan
miesten sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten ominaispiirteet tullevat esille
rikkomustyyppien tarkemmassa tarkastelussa.

5.1 Rikkomustyyppien alatyyppien vaihtelu
Makrotason rikkomustyypeistä kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten osuus on
uudemmissa tarinoissa pienempi kuin vanhemmissa. Samalla lainrikkomusten osuus on ajan
mittaan kasvanut. Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten osalta ei ole merkittävää
ajallista vaihtelua. Alueellisia eroja rikkomusten päätyyppien osalta ei ole nähtävissä.
(Liitetaulukot 3. ja 4.) Tarkastelen aluksi, millaisia lainrikkomusten alatyyppejä ja seuraavaksi,
millaisia kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksia eri vuosikymmeninä tallennetuissa
tarinoissa esiintyy. Alkuvuosikymmenten aineistomäärät ovat lainrikkomusten osalta varsin
pieniä, joten niiden perusteella ei pysty erityisiä suuntaviivoja näkemään. Kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomusten osalta aineisto on jonkin verran suurempi jo 1800-luvun
lopullakin. Vaikka sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten kerrontamäärä suhteessa
muihin päätyyppeihin ei eri vuosikymmeninä huomattavasti vaihtelekaan, tarkastelen lopuksi
myös tuon ryhmän alatyyppejä, koska eri aikoina kerrottujen tarinoiden rikkomusten
alatyypeissä saattaa olla eroja.
Kertomusaineistossa lainrikkomusten selkeä piirre on surmatekojen osuuden kasvaminen sadan
vuoden aikajakson 1880–1980 loppupuoliskolla, joskin surmien osuus on ollut huomattava
koko tarkastelujaksolla. Keskimäärin lähes puolet lainrikkomuksista on ollut surmia (48 %) ja
alimmillaankin surmien osuus on yli 30 %. Enimmillään surmien osuus on 1950-luvun
aineistossa (55 %). Surmatuista henkilöistä, joiden ikä tiedetään, on koko aineistossa 61 %
aikuisia ja 39 % lapsia. Vuosikymmenten mukaisesti tarkasteltuna on 1880-luvulta 1910luvulle saakka vain alle 10 surmakertomusta vuosikymmentä kohtia, joten tarkastelen niitä
yhtenäisenä joukkona. Yhteensä 1880–1910-luvuilla tallennettujen tarinoiden 17
surmakertomuksesta kahdeksassa uhri on aikuinen ja seitsemässä lapsi. Lapsensurmien osuus
on tuossa ryhmässä suurempi kuin koko aineistossa, kahdessa tarinassa uhrin ikää ei mainita.
1930-luvulta alkaen jako aikuis- ja lapsiuhrien kesken noudattaa suhdetta noin 60 % / 40 %
muiden vuosikymmenten paitsi 1940-luvun aineistossa, jossa lapsiuhrit ovat enemmistönä (54
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%). Ilmiötä selittää eteläpohjalaisten lapsensurmatarinoiden poikkeuksellisen suuri osuus.
1940-luvun surmatarinoita – ja tarinoita yleensä – on Etelä-Pohjanmaalla kerännyt aktiivisesti
kaksi kerääjää (Väinö Tuomaala ja Helmi Mäkelä), joiden kokoamia lähes kaikki surmatarinat
ovat. Surmatarinoiden määrä voi olla osoitus kerääjien kiinnostuksesta ko. tarinoihin.
Kerrotuissa tarinoissa ei löydy mitään yhdistävää tekijää, joka muuten selittäisi useutta. Eivätkä
esimerkiksi kerrotut tapahtuma-ajankohdat tai -paikat yhdistä kertomuksia. Tarinoissa ruumiin
kätkemiset liittyvät surmiin. Kätkemisistä on kerrottu aineistossa 1800-luvun loppupuolelta
alkaen 1900-luvun loppupuolelle saakka. Myös seksuaalirikkomukset jakautuvat koko sadan
vuoden aikajaksolle, samoin erilaiset väärintekemiset. Aineistossa oman edun tavoittelusta
lainrikkomuksina on kerrottu 1940-luvulla ja sen jälkeen suhteellisesti jonkin verran
yleisemmin kuin sitä ennen, tosin aineiston määrä on pieni (42 kuvausta). (Liitetaulukko 40.)
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten osalta tarinoita huonon elämän viettämisestä on
tallennettu suhteellisesti useammin ennen 1940-lukua kuin sen jälkeen. Silloin kun huonosti
vietetystä elämästä on kerrottu, on kaikilla vuosikymmenillä kiroilu ollut useammin esillä kuin
toiseksi useammin kerrottu koreilun pahe. Koreilu tulee esille erityisesti 1930-luvun ja 1960luvun aineistoissa, jotka ovat selvästi suurimmat yhden vuosikymmenen aikana arkistoidut
aineistot. Mainittujen vuosikymmenten aineistot ovat laajemmat kuin muilla vuosikymmenillä
tallennetut, joten koreilutarinat eivät liene aktiivisimmin kysyttyjä, koska niitä esiintyy vain
laajemmissa aineistoissa. Koreilu ja syntinen elämä tulevat korostuneesti esille juuri pohjoisten
alueiden aineistoissa, jotka kokonaisuutena ovat eteläisiä aineistoja huomattavasti pienempiä,
mutta niissä kristillisen tapakäyttäytymisen rikkominen on suhteellisesti yleisempää kuin
laajemmissa aineistoissa.
Pyhärauhan rikkomisesta on tallennettu aineistoa enemmän 1910-luvulta 1950-luvulle saakka
kuin sitä ennen tai sen jälkeen. Pyhärauhan rikkomisen tavoista on 1880-luvulta 1970-luvulle
työn tekeminen pyhänä ollut useimmin kerrottu rike ja seuraavana oleva saunominen on
selvästi harvemmin mainittu. Sen sijaan 1980-luvun aineistossa ei kerrota kummastakaan edellä
mainitusta rikkomuksesta, joten aihe on kenties menettänyt kiinnostavuuttaan. 1980-luvun
aineisto sisältää vain 28 kertomusta kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomisesta. Kerrotaan
ovat oman edun tavoittelusta vääryydellä, surmista ja hyvien tapojen vastaisista toimista sekä
yksittäisiä kertomuksia muista rikkomuksista. (Liitetaulukko 41.)
Oman edun tavoittelu väärillä keinoilla on 1800–1900-lukujen vaihteessa kerättyjen kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksista kertovien tarinoiden aiheena suhteellisesti useammin kuin
sen jälkeen. Surmatarinat ovat kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa suhteellisesti
yleisempiä 1900-luvun puolivälin jälkeen kuin sitä ennen, kuten lainrikkomustarinoissakin.
Noituudesta on aineistossa vain harvoja 1940-luvulla ja sen jälkeen tallennettuja kertomuksia.
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Vainajan suremistarinoita (Lenore-motiivi) on koottu enemmän 1900-luvun ensimmäisellä
vuosikymmenellä ja sitä ennen kuin 1900-luvun loppupuolella. Myöhemmissä muistiinpanoissa
oli usein vain repliikki ”kuu paistaa, kuollut ajaa - -”, mutta varsinaista tarinaa ei enää ollut,
eivätkä ne niin ollen sisälly tutkimuksen aineistoon. Pilkkaamistarinoita esiintyy koko
aineistossa, mutta suhteellisesti yleisimmin 1950-luvulla ja sen jälkeen arkistoidussa
aineksessa. Eräissä pilkkaamistarinoissa repliikit ovat tukeneet tarinoiden säilymistä (Jyrise
mitä jyriset - - (1222); Mikäs se vuoren vaivuttaa, Ketolaisen köyhyttää - - (918) jne.)
Samoin kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoista on myös sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomustarinoista yli puolet tallennettu 1930-luvulla. Aineistoa on
tallennettu runsaasti myös 1960-luvulla. Molemmilla vuosikymmenillä järjestettiin laajat
perinteenkeruut. Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoita on tallennettu 1800-luvun
lopulla enemmän kuin 1900-luvun alkukymmenillä tai vuosisadan loppupuolella.
(Liitetaulukko 42.)

5.2 Lainrikkomukset
Suurin osa kertomusten lainrikkomuksista on alatyypiltään henkirikoksia (Liitetaulukko 43.).
Koska Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan aineisto sisältää sen epäkattavuuden vuoksi
(mukana vain kotonakulkijat ja taburikkomukset) lainrikkomuksia käsittelevistä kertomuksista
vain muutamia prosentteja, Pohjois-Savo 2 % (15 kertomusta), Pohjois-Pohjanmaa 5 % (32
kertomusta), jätän ne alueittaisesta erittelystä pois ja käsittelen vain Etelä-Savon (43 %; 269
kertomusta) ja Etelä-Pohjanmaan (49 %; 304 kertomusta) aineistoja tarkemmin. Yhdessä
toisinnossa voi olla useampi kuin yksi kuvaus. Lainrikkomuksia käsitteleviä toisintoja on
yhteensä 620 ja niissä on yhteensä 881 lainrikkomuskuvausta. Huomattavassa osassa
kertomuksia ei ole tietoa rikkomuksentekijän sukupuolesta. Etelä-Savon aineistossa on 111
kuvausta ja Etelä-Pohjanmaan 161 kuvausta, joissa ei mainita tekijän sukupuolta. Suurin osa
teoista on surmia ja ruumiin kätkemisiä molemmilla alueilla. Vajaassa kymmenessä tarinassa
on rikkomuksentekijöinä sekä miehiä että naisia kummallakin alueella. Sukupuoleltaan
tuntemattomien tai miesten ja naisten yhdessä tekemät lainrikkomukset eivät sisälly
sukupuolijaon mukaiseen tarkasteluun. (Liitetaulukot 44. – 45.)
Lainrikkomusten alatyypit, jotka esiintyvät keskimääräistä useammin Etelä-Savon tai EteläPohjanmaan kertomuksissa ovat rikkomuksentekijän sukupuolen mukaan seuraavat:
Esimerkki:
Etelä-Savo

ruumiin kätkeminen (naiset), varastaminen (miehet), lainvastaiset
seksuaalisuhteet (naiset), oman edun tavoittelu vääryydellä (miehet)
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Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa

surmat (miehet), ruumiin kätkeminen (naiset), varastaminen
(miehet), lainvastaiset seksuaalisuhteet (naiset), oman edun
tavoittelu vääryydellä (miehet)

Sikäli kuin rikkomuksentekijän sukupuoli tarinoissa tiedetään, ovat surmat eteläpohjalaisissa
kertomuksissa tyypillisemmin miesten (49 %) ja avioliiton ulkopuoliset suhteet naisten (17 %)
rikkomuksia. Eteläsavolaisissa kertomuksissa ja niissä nimenomaan miesten rikkomuksina
korostuvat varastaminen (26 %) ja oman edun tavoittelu vääryydellä (16 %). Etelä-Savon
naisten lainrikkomuksissa korostuvat miehiä yleisimpinä surmat (46 %) ja niihin liittyvät
ruumiin kätkemiset (37 %). (Liitetaulukot 44.–45.) Surmat ovat Etelä-Savon naisten
rikkomuksissa suhteellisesti yleisempiä kuin eteläpohjalaisten naisten teoissa. Sama
yleisyyssuhde tuli esille rikkomustyyppien yleisemmässä tarkastelussa ja siinä kävi ilmi, että
tekojen skaala tai surmien laatu poikkea eteläpohjalaisten naisten teoista kertomuksissa, vaan
molemmissa lapsensurmat ovat selvästi suurin ryhmä.
Kertomusten antama kuva rikkomuksista vastaa todellisuudessa tehtyjä rikkomuksia. EteläPohjanmaalla on tehty väkivaltaisuuksia ja alueella on korkeat lapsensurmaluvut aviottomien
lasten syntyvyyteen nähden (ks. esim. Verkko 1949, 39–45; ks. puukkojunkkariudesta esim.
Haavio-Mannila 1958, 35, 117–149; Ylikangas 1976, 101–102, 265–269). Tarinoiden
eteläsavolaiselle varastelulle ja vääryyksille voi arvailla yhteyksiä alueen 1700-luvun yleiseen
korkean rikollisuuden aikaan, jolloin alue oli sotatantereena ja rajamaakuntana.
Omaisuusrikosten todetaan yleisestikin olleen selvästi yleisempiä 1700-luvun puolivälissä kuin
1800-luvun alkupuolella (Sirén 1996, 155–163) ja rajan kirojen on katsottu lisänneen
rikollisuutta (ks. esim. Favorin 1975, 241–243). Varastetut tavarat ovat yleensä olleet nauriita,
muuta syötävää tai tavallisia jokapäiväisiä tavaroita niin Etelä-Savossa kuin EteläPohjanmaallakin. Varkauksia ei ehkä niiden vähäisyyden vuoksi ole viety käräjille, vaan
selvitetty keskenään tai tietäjän avulla. 1700-luvulla kunniallakaan ei ollut enää samaa
merkitystä kuin pari sataa vuotta aikaisemmassa sukuyhteiskunnassa, jolloin pienestäkin syystä
saatettiin mennä käräjille (ks. esim. Aalto 1997, 188). Lähes kaikissa (93 %) aineiston
lainrikkomuksiin kuuluvissa varkaustarinoissa (76 tarinaa) esiintyy yliluonnollisena
seurauksena toisen ihmisen kosto. Rankaisijana toimii joko varastetun tavaran omistaja tai
tietäjä.
Lainrikkomuksia tekivät kertomusten mukaan pääasiassa miehet (40 %), naisten osuus on
neljännes (26 %). Molemmissa ryhmissä yksin toimijat ovat suurena enemmistönä. Tarinoissa
miehet ja naiset ovat toimineet vain harvoin yhdessä (3 %). Noin kolmanneksessa tarinoista (31
%) ei tiedetä kertoa rikkomuksentekijästä, vaan kerrotaan passiivissa tai mainitaan jonkun
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tehneen rikkomuksen. Koko tarina-aineistoon jakaumaan verrattuna tuntemattomien
rikkomuksentekijöiden osuus lainrikkomuksissa on selvästi suurempi kuin koko aineistossa (31
% / 12 %). Naisten osuus on suunnilleen sama (26 % / 29 %), miesten osuus pienempi (40 % /
51 %). Naisten ja miesten yhdessä tekemien rikkomusten osuus pienempi (3 % / 8 %) kuin
koko tutkimusaineistossa.
Väkivallanteoista tarinoissa käsitellään vain surmia, ei lyömisiä tai ruumiinvammoja, jotka
oikeudenkäyntitietojen perusteella ovat olleet esillä (ks. esim. Aalto 1997, 188). Naisten
väkivaltakäyttäytymisestä tiedetään oikeushistoriallisten tutkimusten perusteella, että 1500luvun Satakunnassa naiset ovat olleet selvästi aggressiivisempia kuin itäisessä Karjalassa, jossa
naiset ovat olleet vain väkivallan kohteina. Satakuntalaisaineiston perusteella läntisen Suomen
naiset ovat olleet käräjillä sekä lyöjinä että lyöntien kohteina. Naisten tekemästä väkivallasta
yli puolet on kohdistunut toiseen naiseen. (Mäkelä 1989, 90–92.) Surmatarinat kertovat naisten
tekoina pääasiassa lasten surmista, joten ne eivät tuo historiantutkimuksen havaitsemaa idän ja
lännen välistä eroa esille. Riitta Suhonen toteaa tutkimuksessaan 1800-luvun lopun ja 1900luvun alun naisten vankilatuomioista Kuopion lääninvankilassa, etteivät henki- ja
väkivaltarikokset kuuluneet naisten rikosrakenteeseen. (Suhonen 1996, 214.) Siitä huolimatta
kerrotaan tarinoita lasten surmista.
Koska tutkimukseni aineisto koostuu varoitustarinoista, ovat yliluonnolliset tapahtumat
seurauksena myös lainrikkomuksista. Yliluonnollinen tapahtuma toimii tarinassa joko
ratkaisuna tai uutena komplikaationa, jonka poistamiseksi toimitaan jollakin tavalla (ratkaisu
2). Yliluonnollisista rankaisijoista selvästi suurimpana ryhmänä ovat kotonakulkevat vainajat,
jotka esiintyvät lähes puolessa (48 %) lainrikkomusten seurauksista. Seuraavana ovat
kummitukset (29 %), sen jälkeen tulevat ihmisen kostotoimenpiteet (16 %) ja harvemmin
Jumalan (4 %) tai pirun (2) toimenpiteet. Suurin poikkeama koko aineiston
rankaisijahahmojen jakaumiin on Jumalan toiminnan ja kummittelun osuuksissa. Jumalan
osuus on lainrikkomustarinoissa selvästi pienempi kuin koko aineistossa (4 % / 14 %) ja
kummittelun osuus suurempi (29 % / 17 %).
Olen ryhmitellyt yliluonnollisen seurauksen kokijat rikkomuksentekijöihin, heidän
perheenjäseniinsä, tekijän muuhun lähipiiriin ja vieraisiin ihmisiin. Lainrikkomusten
yliluonnollisen seurauksen kokijoina korostuu vieraiden ihmisten osuus selvästi (44 %)
verrattuna koko tutkimusaineistoon (15 %), mikä kävi ilmi jo eri henkilöryhmiä yliluonnollisen
seurauksen kokijoina koko tutkimusaineiston osalta tarkasteltaessa. Rikkomuksentekijän ja
hänen perheenjäsentensä osuus on lainrikkomustarinoissa pienempi kuin koko aineistossa,
muun lähipiirin osuus on jonkin verran suurempi. Eri alueiden kertomukset noudattavat
pääpiirteissään samaa jakaumaa muutoin, paitsi Pohjois-Savon kertomukset, joissa vieraiden
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ihmisten osuus on poikkeuksellisen pieni. Alueen kertomusten määrä on huomattavan pieni,
vain 17 kertomusta. (Liitetaulukko 46.)
Toimenpiteitä yliluonnollisen seurauksen poistamiseksi eli ratkaisu 2 esiintyy
lainrikkomustarinoissa harvemmin kuin koko aineistossa (36 % / 41 %).
Lainrikkomustarinoissa suhteellisesti useammin kuin koko aineistossa todetaan yliluonnollinen
seuraus, mutta ei kerrota ryhdytyn toimenpiteisiin sen poistamiseksi. Yleisin
ongelmanratkaisijaroolin täyttäjä lain rikkomisesta kertovissa tarinoissa on vieraat ihmiset (37
%), seuraavina muu rikkomuksentekijän lähipiiri kuin perheen jäsenet sekä lisäksi tietäjät.
Aineiston lainrikkomuskertomukset sisältävät 301 kuvausta toimenpiteistä yliluonnollisen
seurauksen poistamiseksi. Yleisin ongelmanratkaisutyyppi on syytä selvittävä (44 %) eli
kysyminen ja löytäminen, mikä poikkeaa koko aineistosta (23 %). Keinoa käyttävät
suhteellisesti useimmin muut rikkomuksentekijän lähipiirissä olevat kuin perheenjäsenet tai
vieraat ihmiset. Seuraavaksi yleisin keino on noudattava kristillinen toiminta, joka on sekä
rikkomuksentekijöiden (78 %) että pappien (48 %) yleisimmin käyttämä. Papit käyttävät usein
myös syytä selvittäviä keinoja (39 %), mikä tarkoittaa tarinan mikrostruktuurissa
variaatiotasolla kysymistä ja sen jälkeen tehtyä uskonnollista toimenpidettä. Tietäjät puolestaan
käyttävät useimmiten vastustavia maagisia keinojaan (72 %). Maallinen tuomio on
suhteellisesti useammin esillä vieraiden ihmisten keinovalikoimassa (17 %) kuin muiden.
Kaikki tarinoissa esiintyvät maalliset tuomiot sisältyvät surmatarinoihin. Yliluonnollisena
seurauksena on joko kotona kulkeva vainaja tai kummittelu, joka paljastaa rikkomuksen ja
syyllinen tuomitaan. Käsittelen tuomioista kertovia tarinoita samalla, kun käsittelen
surmakertomuksia lähemmin. Vaikka murhan ohella raiskaus ja varkaudet ovat olleet
yleismaailmallisesti rikoksina pidettyjä tekoja (Koskivirta 1996, 17), ei tarina-aineistossa
varkauksista tai raiskauksesta seuraa maallisia tuomioita.

5.2.1 Surmatyöt lainrikkomuksina
Kansanomaisen ajattelun suhtautumista lainrikkomuksiin ja kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksiin kuvastaa se, että surmatarinoista vain runsas puolet (62 %) on luettavissa
lainrikkomuksiin. Monessa tarinassa on uskonnollisuuden ja kristillisyyden värittämää
moralisointia. Muut surmatarinat olen luokitellut kokonaan kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksiksi. Lainrikkomistarinoissa esiintyvistä surmista 61 % on aikuisen surmia ja 39 %
lapsen surmia. Surmattu aikuinen on yleensä mies ja rikkomuksentekijä toinen mies.
Lapsensurmat ovat yleensä naisten tekemiä. Surmiin liittyy usein myös ruumiin kätkeminen
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(203 surman yhteydessä 420:stä; 48 %). Ruumiin löytyminen voi esiintyä myös ilman
kertomusta tai mainintaa surmateosta (30 toisinnossa). Väkivaltaa ja surmatöitä on selitetty
frustraation kanavoimiseksi. Etelä-Pohjanmaalla väkivalta on nähty seurauksena tervanpolton
loppumisen jälkeisestä pysähtyneisyyden tilasta, jossa ei ollut näkyvissä uutta taloudellista
nousukautta (Ylikangas 1976, 265–269, 312–314). Etelä-Savossa taustalla oli tervanpolton
hiipuminen ja kaskialueiden väheneminen, joka synnytti näköalattomuutta ja osaltaan johti
väkivallan lisääntymiseen (Koskivirta 1996, 138).
A. A. Koskenjaakko on tutkinut lakia, oikeutta ja oikeudenkäyntiä suomalaissa sananlaskuissa
(1913) Hän on esittänyt vain muutaman surmiin liittyvän sananlaskun: Henki hengestä
antaminen; Henki hengestä ja ruumis hiisien syödä. Ajatus on mainittu myös yleisessä laissa,
jonka mukaan miehen tappanut, joka saadaan päivän ja yön aikana kiinni ”andakan hengenn
hengestä - - ” Sama esiintyy myös Raamatussa Mooseksen kirjassa. Jälkimmäinen sananlasku
viittaa siihen, ettei ruumiita saanut haudata siunattuun maahan, joten ne kansan käsityksen
mukaan jäivät paholaisen valtaan. Alkuaan hiisi ei Koskenjaakon mukaan ole kuitenkaan
tarkoittanut paholaista, vaan murhatun henkeä. Se taas johtunee verikoston ajatuksesta, jonka
mukaan murhattu ei saanut rauhaa, ennen kuin hänen murhansa oli kostettu. Vielä Ruotsin
maakuntalaeissa verikosto oli periaatteessa sallittu, vaikka valtio jonkinlaista kontrollia
harjoittikin. Teon saattoi sovittaa myös maksamalla sakkoa murhatun omaisille. Sakkoa
kuitenkin kiellettiin ottamasta tahallisesta murhasta. Vähitellen 1300-luvulla muutoinkin
ankarammat periaatteet yleistyivät. (Koskenjaakko 1913, 8–10.)
Surmatöiden tekijät ja uhrit. Surmatarinoita esiintyy Etelä-Pohjanmaan
lainrikkomusaineistossa suhteellisesti hieman enemmän (53 %) kuin koko lainrikkomuksia
käsittelevässä aineistossa (48 %). Erityisesti aikuisten surmaamista käsitteleviä kertomuksia on
Etelä-Pohjanmaan aineistossa suhteellisesti enemmän. Usein surmaajan sukupuolta tai muita
tietoja ei kerrota. Tuntemattomien surmaajien suhteellisen suureen määrään eteläpohjalaisessa
aineistossa saattaa olla vaikutusta puukkojunkkarien ylläpitämällä terrorilla, joka sulki
todistajien suut ja siten alensi annettujen tuomioiden määrää (ks. Ylikangas 1976, 311–312).
Surmatun ja surmaajan välistä sosiaalista suhdetta ei tarinoissa useinkaan mainita. Yleensä
todetaan, että ”mies” tai ”kulkukauppias” yms. oli tapettu. Jokapäiväisen toimeentulon
turvaamismahdollisuuksien vähenemisestä johtuvien frustraatiokokemusten lisäksi yhtenä
väkivaltaa kasvattaneena tekijänä on nähty liikkuvuuden lisääntyminen. Tienvarsipitäjissä on
surmatöitä tehty ainakin 1700-luvulla enemmän kuin ympäristöpitäjissä. (Koskivirta 1996,
134.) Tarinoissa kulkukauppiaat tai matkustavaiset ovat olleet usein surmatekojen uhreina.
Matkalaiset ovat olleet myös yliluonnollisen seurauksen kokijoina ja siten selvittämässä
aiemmin tapahtuneita surmia.
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Historiantutkimus on osoittanut eteläpohjalaiselle kulttuurille tyypilliseksi piirteeksi, että
väkivallanteot tapahtuivat väenkokouksissa, kuten häissä. Itä-Suomessa väkivaltaa tapahtui
perheensisäisten tai naapurien välisten kiistojen seurauksena tai sotilaiden kahinoinnin
yhteydessä. (Koskivirta 2001, 325; Koskivirta 1996, 153.) Savolaistarinoissa noin neljäsosa (24
%) aikuisten surmista kohdistuu perheenjäseneen tai naapuriin: (avio)vaimo, rouva tai emäntä
(275, 1813, 1819, 1872, 1908, 1909), (avio)mies (1905, 1921), miniä (349), mummo (1687),
morsian (1690, 1844), appi (1707), veli (1796), isä (1864), anoppi (1865), sulhanen (303),
tyttären sulhanen (1871), setä (1906), piika (1703, 1867), naapuri (1874) ja työkaveri (3033).
Kahdessa savolaisessa tarinassa kerrotaan puukotuksesta väkijoukossa. Mies on puukotettu
talkootansseissa (1698) ja häissä (1757). Molemmat tarinat on tallennettu Etelä-Savon
itärajalta, edellinen Kerimäeltä ja jälkimmäinen Punkaharjulta. Kertomukset saattavat heijastaa
kylätappeluinstituution degeneroitumista puukkojunkkariudeksi, joka tunnetaan paremmin
eteläpohjalaisena ilmiönä, mutta jota on esiintynyt myös Etelä-Karjalassa. (Haavio-Mannila
1958, 117–149; Rajala 2004.). Historiantutkimuksen mukaan Kerimäellä tapahtui 1750-luvulla
huomattava määrä väkivaltaisuuksia ja henkirikoksia, kuten myös muissa Venäjän rajan
tuntuman pitäjissä. (Koskivirta 2001, 62). Karjalan Kannaksen rajaseudun erityisestä
väkivaltaisuudesta mainitaan edelleen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun aikajaksolla.
Näkyvimmän osan väkivallasta muodostivat tuolloin humalaisten miesten tappelut, joita
tapahtui usein myös juhlissa. (Rajala 2004, 366–368.) Etelä-Savon eteläosassa Mäntyharjulla
kerrottujen surmatarinoiden tapahtumapaikkana ei esiinny väenkokouksia, vaikka alueella on
todettu olleen puukkojunkkareita 1700-luvulla (ks. esim. Favorin 1975, 241–243; Sirén 1996,
166).
Aineistossani Pohjanmaan tarinoiden 160:stä aikuisen surmasta seitsemän tapahtuu
joukkokokouksessa (4 %) ja 28 perheenjäsenten tai muun lähipiirin kesken (17 %). Mies oli
tapettu häissä (351, 352), juominkien aikana (353), nuorisoseuran talolla (1879), tansseissa
(1892, 1893) tai tappelussa (1732). Muissa yhteyksissä oli tapettu veli (2769), isä (23, 25),
(avio)mies (25, 1915, 1922), appi (23), (avio)vaimo, akka tai emäntä (1726, 1837, 1902, 1923,
1924), sisar (529, 2944), raskaana oleva seurustelukumppani (543), morsian (2949), vävy
(1912), renki (1891, 2890) palvelustyttö (2060, 2900, 2942), ruotimummu (2922), naapurin
emäntä tai akka (1822, 1900, 2256). Sysiä hakeneista miehistä toinen on tappanut kumppaninsa
(1730) tai mies oli aikonut murhata naapurinsa (409). Perheeseen tai muuhun lähipiiriin
kuuluvan henkilön kahdenkeskinen surmaaminen on tarinoissa selvästi enemmän esillä kuin
ihmisjoukossa tehdyt surmateot. Suurin osa surmista on kuitenkin tarkemmin
määrittelemättömän henkilön, miehen tai kulkukauppiaan tms. surmia. Tarinoiden moraali
paheksuu läheisten surmia, eikä tarinoissa kerskailla joukkokokouksissa tehdyillä tapoilla.
Piirre on ominainen moralisoiville uskomustarinoille ja kerskailu saattaa tulla esille esimerkiksi
historiallisissa tarinoissa. Heikki Ylikangas on osoittanut, että Etelä-Pohjanmaan
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puukkojunkkariuteen on liittynyt viina, sakkiutuminen ja vahva itsekorostus. Ylikangas on
puhunut statustaposta, jolla hän tarkoittaa tapolla kerskailemista, vaikka kehuskelija ei olisi
tappanutkaan. (Ylikangas 1976, 101–102) Etelä-Pohjanmaan tarinoissa voi nähdä alueen
kulttuurin hiljaista hyväksymistä joukkokokouksissa tehdyille surmille, sillä niistä ei tarinoissa
kerrota. Toisaalta ilmiössä voi nähdä myös moraalisen tulkinnan, minkä mukaan jokainen on
vastuussa omista teoistaan, tapahtuivatpa ne joukossa tai yksin. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa
yliluonnollisten rangaistusten yhteisölliseksi tulkitsemisen korvaa ajatus vain
rikkomuksentekijää itseään koskevista seurauksista. Varhaisemmassa lainsäädännössä
tunnettiin tuomio kihlakunnan yhteisestä vastuusta, jos rikkomuksentekijää ei löydetty vuoden
ja yhden päivän kuluessa teosta. (Wirilander 1960, 398.)
Maatalousyhteiskunnissa velisurmat ovat olleet suurin sukulaisten välinen konflikti, mikä
johtui veljesten välisestä kilpailusta heidän tavoitellessaan perheen rajallista omaisuutta,
varsinkin maata (Koskivirta 2001, 283). Tarina-aineistossa esiintyy vain kaksi velisurmaa,
joista toinen on Etelä-Savosta (1796) ja toinen Etelä-Pohjanmaalta (2769). Aineiston
savolaistarinassa mainitaan vain, että veli oli tappanut veljensä heinäpellolla. Pohjalaistarinassa
mainitaan, että mies oli tappanut veljensä saadakseen perinnön kokonaan itselleen.
Perintöasioita esiintyy muutamissa pohjalaistarinoissa.
Aineistoni lapsensurmien suhteellinen osuus lainrikkomuksina on Etelä-Savon kertomuksissa
(42 %) suurempi kuin Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa (35 %). Sekä lasten surmien että
kaikkien surmien suhteellinen osuus on Etelä-Pohjanmaan tarinoissa selvästi suurempi kuin
eteläpohjalaisten tarinoiden osuus koko aineistossa. Puolestaan Etelä-Savon tarinoissa esiintyy
aikuisten surmia suhteellisesti vähemmän kuin alueen osuus koko tarina-aineistosta edellyttäisi.
Siten lasten surmien osuus kohoaa vertailussa korkeammalle, vaikka lasten surmien
kertomusmäärä onkin pienempi kuin eteläpohjalaisissa tarinoissa. Tarinoissa, joissa surmaajan
sukupuoli tiedetään, ei eroja Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan tarinoiden suhteellisissa
osuuksissa kuitenkaan esiinny. Anu Koskivirta osoittaa, että 1700-luvun Savo-Karjalassa on
avioriitojen välikappaleina tapahtunut lapsensurmia, joissa toinen vanhemmista on surmannut
lapsen vahingoittaakseen puolisoaan (Koskivirta 2001, 301–306). Tarinoissa tällaisista teoista
ei kerrota.
Lasten surmat ovat lainrikkomuksia kuvaavissa tarinoissa Etelä-Savon aineistossa suhteellisesti
yleisempiä (41 %; 66 kuvausta) kuin Etelä-Pohjanmaalla (35 %; 83 kuvausta), vaikka
kertomusten lukumäärä on Etelä-Pohjanmaalla suurempi. Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa
aikuisten surmat (65 %) ovat sekä kertomusten absoluuttisina lukumäärinä että suhteellisesti
yleisempiä kuin Etelä-Savossa (58 %). Miesten uhreja ovat olleet aikuiset ja naisten uhreja
lapset. (Liitetaulukko 47.) Aineistossa on myös kertomuksia, joissa ei kerrota, millaisen
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ihmisen surmasta on kyse. Nämä kuvaukset eivät sisälly jaotteluun naisten ja miesten tai
aikuisten ja lasten surmista, mutta ovat mukana surmien yhteismäärässä. ”Joku oli tapettu…” –
tyyppisiä kuvauksia on aineistossa yhteensä 33 kappaletta.
Seuraavassa esimerkki tarinasta, jossa tapahtuu useampi kuin yksi surmateko.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Kuv vanki tappoo Haverin isännäj ja emännäj ja lähti sittej lasista pakohon, meni isäntä
päätöönnä sem peräs niim pitkältä kut tuli vastahan sellaanen oja, johona virtas vesi.
Kus se vanki oli tappanu isännäj ja emännäj ja nostanu kirvestä, nott´ olis tappanuv
viälä tytöönki, oli se kirves pirättäny ilimahan, not´ei ollul laskenu alaha. Seppä makas
silloon sen talon yläkerras, ja sem päältä viätihin vällyk kolome kertaa aiva kamarim
peränurkkahan asti. Se seppä oli ollu siä edellisenä päivänä tekemäs yläsänkyä, ja
sängyllaut´ oli kaatunuk kolomaasti, ja isänt´ oli nauranu, notta älä nys siinä kummittele
ei susta kumminkaa rumisarkkua teherä. (955) Alavus 1935–1936.
/vanki /m /aik /1suraikm+suraikn /rt oli tappanut emännän ja isännän /kum /kun rt aikoi tappaa
tyttärenkin, oli kirves ”pirättäny ilimahan”; rt:n paetessa ikkunasta seurasi isäntä päättömänä häntä niin
kauan kun tuli oja, jossa virtasi vesi, sepältä oli viety kolme kertaa vällyt /1rt+4seppä (955)

Tutkimusten mukaan korkea rikollisuus oli Pohjanmaalla pidempiaikainen ilmiö kuin Savossa.
Savo kuului korkean rikollisuuden alueeseen 1760-luvulla, mutta ei enää 70 vuotta
myöhemmin (Sirén 1996, 161–163). Puukkojunkkarius kukoisti Etelä-Pohjanmaalla 1700luvun lopulta 1800-luvun lopulle (Ylikangas 1976, 101–102, 265–269; Ylikangas 1979, 7) ja
väkivallan on todettu olleen erityisen korkeaa Vaasan läänissä 1700-luvun puolivälistä 1900luvun puoliväliin (Verkko 1949, 105–115), joskin silloinen Vaasan lääni kattoi huomattavasti
laajemman alueen kuin Etelä-Pohjanmaan (Ylikangas 1987, 652). Puukkojunkkariuteen tuntuu
pohjautuvan seuraava sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukseksi luokittelemani memoraatti
(1419), jossa voi nähdä tappelulla, joskaan ei tapolla kehuskelun makua (ks. esim. Ylikangas
1976, 101–102). Kirjoitettuna tekstinä kerronnan sävystä ei voi olla aivan varma. Äänensävyt
olisivat varmaan paljastaneet asenteesta enemmän. Tarinan lopussa Herran siunaus karkottaa
paholaisen. Kertoja on tarinan arkistointiajankohtana vuonna 1935 ollut 80-vuotias.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Kun olin nuoruudessani paha juomaan ja tappelemaan, Härmän häjyjen kaltainen, kuljin
kerran metsässä synkissä ajatuksissani, niin yhtäkkiä astui metsästä eteeni suuri ja ruma
mies jota heti ajattelin itse paholaiseksi. Se sanoi, että saan aina hänen kanssaan tapella
kun muita ei ole ja alkoi käydä päälleni ja vaikka otin puukkoni ja löin kuinka niin
siihen ei ottanut mikään. Se heitteli vaan minua paikasta toiseen. Vasta kun aloin lukea
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Herran siunausta niin sitte se meni kovalla rytinällä metsään ja katosi. (1419) Evijärvi
1935–1936.
/kert /m /aik /3huoe /rt oli nuoruudessaan paha juomaan ja tappelemaan /pirumuu /rt näki metsässä itse
paholaisen, yritti lyödä puukolla mutta siihen ei ottanut mikään, heitteli rt:ää paikasta toiseen /1rt /2usk /rt
alkoi lukea Herran siunausta –> paholainen katosi kovalla rytinällä /1rt=yk (1419)

Tarina-aineistossa esiintyy lyömiskuvauksia viidessä tarinassa. Olen luokitellut ne sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi ja ihmisten huonoksi kohteluksi, koska tarinoissa tekoja ei
käsitellä lain rikkomuksina. Kertomuksissa mainitaan rikkomuksentekijästä mm.: "oli hyvin
räähkä repien rouvaansa ja tämän sisarta tukasta ja muuten kiusaten ja huuvattaen näitä"
(155); potkaisi Sannaansa, että nenä tuli vialliseksi, sairasvuoteeltakin tavoitteli kirvestä
antaakseen iskun akalleen (142); oli paha vaimolleen, uhkasi tappaa ja rupesi uhkaustaan
täyttämään – (kuollut vanha isäntä ilmestyi ja sanoi pojalleen, ’että sinun on ennen maattava
mullassa’, poika kuoli heti) (272); oli humalapäissään pahoinpidellyt raskaana olevaa
vaimoaan – (kuoltuaan vaimovainaja ilmestyi rikkomuksentekijälle sanomaan, ettei hän olisi
vielä kuollut, ellei mies olisi häntä ruhjonut) (318); oli lyönyt raskaana olevaa vaimoaan –
(lapsella oli tumma poski, sinipunaanen, kummallisen näköönen) (2955). Tarinoista kaksi on
Pohjois-Savosta (272 ja 318), kaksi Pohjois-Pohjanmaalta (142 ja 2955) sekä yksi EteläPohjanmaalta (142). Kaikissa viidessä tarinassa rikkomuksentekijä on mies ja kohteena hänen
vaimonsa. Palaan näihin tarinoihin vielä sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten
yhteydessä. Palaan myös tappelemiseen liittyviin tarinoihin, joita aineistossa on yhteensä 14
kaikki rikkomustyypit mukaan lukien.
Henkirikosten tekijöiden on todettu olleen 1700-luvun loppupuolella Karjalassa talonpoikia,
loisia ja irtolaisia tai sotilaskarkureita. Irtain väki teki noin kolmanneksen rikoksista. PohjoisSavossa murhat olivat sinänsä harvinaisia ja siellä irtolaiset ja loiset olivat harvemmin murhien
tekijöinä. (Koskivirta 2001, 67) Tarina-aineistossa talolliset ovat suurimpana rikosten ja
rikkomusten tekijäryhmänä kaikissa rikkomustyypeissä, eikä loisia esiinny henkirikosten
uhreinakaan, mutta sen sijaan huonon kohtelun uhreina muutamissa savolaistarinoissa (1103,
2125, 2243).
Karjalaisten ja satakuntalaisten naisten 1500-luvun puolivälissä tekemiä väkivaltarikoksia
tutkineen Anneli Mäkelän mukaan naiset eivät tehneet Karjalassa väkivaltaisuuksia samassa
määrin kuin Satakunnassa. Yli puolet Satakunnan naisten väkivaltarikoksista kohdistui naisiin
ja vajaa puolet miehiin (Mäkelä 1989, 89–92). Anu Koskivirran mukaan naisten osuus
savokarjalaisista henkirikoksista oli 1700-luvun loppupuolella vahva. Siellä naiset tekivät tai
teettivät palkkamurhia kaksinkertaisen määrän tuon ajan eteläpohjalaisiin naisiin verrattuna.
Tämän on nähty olevan yhteydessä perheensisäisten surmatekojen suureen määrään ja murhien
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suhteelliseen runsauteen Savo-Karjalassa. (Koskivirta 2001, 70) Lasten surmat olivat yleisiä
1600–1700-luvuilla (Pentikäinen 1968b, 354–355), mutta niitä ei enää 1900-luvun vaihteessa
ollut merkittävästi, eivätkä henki- ja väkivaltarikokset kuuluneet naisten rikosrakenteeseen.
(Suhonen 1996, 214). Kertomukset juontavat juurensa jostakin kauempaa. Uskomustarinaaineiston pohjalta näyttää siltä, että ainakin naisten tekemiä aikuisten surmia on yhtä vähän
lännessä ja idässä. Neljässä aineiston tarinassa nainen surmaa toisen naisen, anoppi miniänsä
(349), miniä anoppinsa (1865), emäntä palvelustyttönsä (2060) ja akka naapurin akan (2256).
Syitä tekoihin ei tarinoissa mainita, niinkuin ei useimmissa miestenkään tekemissä surmatöissä.
Surmavälineet. Puukko ei esiinny pääosassa kertomusten surmavälinegalleriassa, eikä
yllättävää kyllä Pohjanmaalla edes sivuosassa. Puukon käyttö ei näytä kertomuksissa olevan
mitenkään erityisen paheksuttavaa, koska sitä ei erikseen oteta esille, vaikka entiset
kylätappelijat ovat puukonkäyttäjiä halveksineet (Haavio-Mannila 1958, 35, 117–149).
Surmaamista ei näissä kertomuksissa ihannoida, varoitustarinoita kun ovat, eikä puukko ei
myöskään ole kertomuksissa ylpeyden aihe. Yleensä mitään surmavälinettä ei mainita.
Surmaväline on mainittu vain muutamissa kertomuksissa, eikä niissä näytä olevan sen enempää
paikallista tai sukupuolen mukaista erityispiirrettä. Miesten kerrotaan surmanneen EteläSavossa toisiaan ja joskus naisiakin vaihtelevilla tavoilla, esimerkiksi heittämällä kapakan
ikkunasta (20) tai vuorelta alas (1688), ampumalla (1697, 1971, 1872), puukottamalla (1698,
1917), lyömällä kirveellä (1707) tai painamalla miiluun (3087, 3115). Naisten teoissa
mainitaan kirveellä lyönti (1906) ja myrkyttäminen (1865). Miehet ja naiset ovat yhdessä
surmanneet miehen lyömällä naulan päähän (1921). Rikkomuksentekijää ei tiedetä
kertomuksissa, joissa on käytetty surmaamiseen tikaria (1699), kangella hakkaamista (1711),
on puukotettu (1757) tai työnnetty miiluun (3087). Etelä-Pohjanmaalla kerrotaan miehen
syyllistyneen surmatekoon lyömällä uhria sysikuokalla (1730), luokin sakaralla (1797),
hukuttamalla (1857, 1858), lyömällä naula päähän (1900, 1923) tai lyömällä lapiolla (1912) tai
kalikalla (1913) päähän. Naisen kerrotaan surmanneen lyömällä ”kluvulla” päähän (1915) ja
juottamalla kahvissa ruumiin multaa (2256). Miehet ja naiset yhdessä ovat lyöneet uhrille
naulan päähän (1922), hukuttaneet uhrin (1891) tai saunottaneet liikaa (2922). Muut
surmavälineistä ovat lähinnä arkipäivän työkaluja, paitsi naisten käyttäminä kerrotut
myrkyttäminen ja varsinkin ruumiin mullan juottaminen kahvissa. Keinot viittaavat harkittuun
tekoon ja ruumiin mullat mustaan magiaan. Lyönnit saatetaan ajatella pikaistuksissa tehdyiksi.
Lasten surmista kertovissa tarinoissa ei surmatapaa mainita.
Surmien yliluonnolliset seuraukset ja niiden kokijat. Aineistossa lainrikkomuksiksi tulkittavista
surmista kertovat tarinat päättyvät useimmiten (70 %) rikkomuksen yliluonnollisen seurauksen
kuvaukseen. Tekoa seuraava yliluonnollisen olennon tai ilmiön kohtaaminen toimii ratkaisuna,
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eikä seurauksen poistamiseksi tehdä toimenpiteitä. Surmia esiintyy myös kristillisen
tapakäyttätymisen rikkomuksina, joita käsittelen siinä yhteydessä erikseen.
Vainajat (61 %) ja kummitukset (34 %) ovat surmatarinoissa useammin yliluonnollisena
seurauksena kuin koko tutkimusaineistossa (vainajat 28 % ja kummitukset 18 %). Piru,
ihminen ja Jumala sen sijaan ovat vain harvoin rankaisijoina. Yleisimpänä surman
yliluonnollisena seurauksena on vainajan kulkeminen kotona (61 %).
Lapsensurmakertomuksissa vainajien ilmestyminen tai muu itsensä ilmaiseminen on selvästi
yleisempää kuin aikuisten surmista kerrottaessa. Kummittelu puolestaan liittyy yleisemmin
aikuisten surmiin. Surmatarinoiden kotonakulkijat ovat lähes aina uhreja (90 %), eivätkä
surmaajia, mutta niitäkin esiintyy. Uhrien ja surmaajien kotonakulkemisessa ei ole mainittavia
eroja lasten ja aikuisten surmista kerrottaessa.
Surmakertomusten vainajat näyttäytyvät joko kotonaan (39 kuvausta) tai useammin (211
kuvausta) surma- tai hautapaikalla, jolloin yliluonnollisen kohtaamisen vaara koskettaa
laajempaa joukkoa yhteisössä. Kotona ilmestyvistä vainajista suurin osa on surmattuja aikuisia
(22 kuvausta). Muualla kuin kotona ilmestyvät vainajat ovat lähes aina uhreja, hieman
useammin lapsivainajia (106 kuvausta) kuin aikuisia (95 kuvausta). Lapsen surmaajia muualla
kuin kotonaan kulkevista on kahdeksassa kuvauksessa ja aikuisen surmaajia neljässä.
Lapsensurmakertomuksissa surmattu ilmestyy tai ilmaisee muuten itsensä useimmiten surmatai hautaamispaikalla (106 kuvausta), hyvin harvoin kotonaan (3 kuvausta). Lapsen surmaaja
käy vainajana joskus kotonaan (5 kuvausta) tai surma- tai hautaamispaikalla (8 kuvausta).
Kuten koko lainrikkomustarinoiden ryhmässä, myös surmatarinoissa, niin lasten kuin
aikuistenkin surmien osalta vieraat ihmiset ovat selvästi suurin yliluonnollisen seurauksen
kokijaryhmä sekä Etelä-Savon että Etelä-Pohjanmaan tarinoissa. Muina kokijaryhminä ovat
rikkomuksentekijä, hänen perheensä ja muu lähipiirinsä. Lasten ja aikuisten surmista
kerrottaessa ei yliluonnollisen kokijoissa ole merkittäviä alueellisia eroja, mutta vieraiden
ihmisten osuus korostuu hieman eteläsavolaisissa tarinoissa. Lainrikkomustarinoiden
surmakertomuksissa vieraat ihmiset ovat suhteellisesti hieman useammin yliluonnollisen
seurauksen kokijoina eteläsavolaisissa tarinoissa (63 %) kuin eteläpohjalaisissa (57 %), kun
Etelä-Pohjanmaalla muu lähipiiri (24 %) on hieman yleisemmin kokijana kuin Etelä-Savossa
(18 %). Tilanne voi heijastaa eteläsavolaista liikkuvaa elämäntapaa ja haja-asutusta sekä
eteläpohjalaista varhemmin vakiintunutta asutusta ja kiinteitä kyläkuntia. Surmatarinoissa esille
tuleva yliluonnollisen seurauksen kokijoiden jakauma noudattaa koko lainrikkomustarinoissa
esille tulevaa asetelmaa. Vieraat ihmiset koostuvat pääasiassa ohikulkijoista ja yöpyjistä, jotka
lienevät useammin miehiä kuin naisia. Mervi Nousiaisen mukaan vakkasuomalaisissa
kertomuksissa surmattu lapsi näyttäytyy useimmiten miehelle (Nousiainen 1995, 55).
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Seuraava eteläsavolainen tarina on esimerkki aikuisen surmakertomuksesta, joissa vieraat
ihmiset ovat yliluonnollisen kokijoina. Surmatarinoille on tyypillistä, että kotonakulkija on
uhri. Toisin kuin suurimmassa osassa lainrikkomuksiin luokitelluista surmatarinoista
kertomukseen sisältyy ongelmanratkaisukomponentti. Useimmiten surmatarinat päättyvät
yliluonnollisen seurauksen kuvaamiseen.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Kerran tuli taloon rikas kulkumies. Hänet pantiin kamariin makaamaan. Mutta yöllä
isäntä tappoi hänet ja ryösti rahat. Mies haudattiin sitten halkoliiteriin seinän viereen ja
halkopino tehtiin ruumiin päälle, eikä sitä koskaan poltettu loppuun. Kun halot
vähenivät, tuotiin siihen aina lisää.
Talossa kävi muitakin kulkumiehiä, jotka pantiin samaan huoneeseen makaamaan. Kun
he nukkuivat, tuli siihen tapetun miehen haamu kummittelemaan. Kaikki pelkäsivät
kovasti, eikä huoneessa voitu enää nukkua.
Mutta kerran sattui taloon tulemaan kaksi sellaista kulkumiestä, joilla oli pyssyt ja
sapelit mukanaan. Kun he pyysivät yösijaa, sanoi isäntä, että kamarissa ei voinut maata,
koska siellä kummitteli. Mutta menivät sinne kuitenkin. Haamu tuli ovesta. Mies, jolla
oli pyssy, sanoi: ”Elä tule, minä ammun.” Haamu sanoi: ”Elekee ampua, niim minä
ilimotan teille yhe asia.” Miehet virkkoivat: ”No, kertokeeha sitte!” Silloin haamu
kertoi, kuinka hänet oli tapettu, ryöstetty ja haudattu siunaamatta liiterin päähän. Sen
tähden hän kummitteli eikä saanut rauhaa. Haamu pyysi myöskin, että asia
ilmoitettaisiin viranomaisille. Ja miehet lupasivat sen, jolloin haamu katosi. He hakivat
sitten nimismiehen ja kun pino oli purettu, löytyi sieltä miehen luut. Kuulusteluissa
isäntä tunnusti tekonsa ja hänet vietiin linnaan. Kun luut oli sitten haudattu ja siunattu,
lakkasi kummittelu. (1816) Pieksämäki 1935–1936.
eta /isäntä /m /aik /Iva) isäntä /1suraikm+ruumk /rt tappoi kulkumiehen, ryösti rahat ja hautasi
halkoliiteriin /kot2 /tapettu mies kummitteli huoneessa ja pyysi kertomaan asian viranomaisille /4c
yöpyjät /2usk+5tuo /rt tunnusti ja vietin linnaan; tapetun luut vietiin hautaan ja siunattiin –> kummittelu
lakkasi /4yöpyjät = yk /mt /aikt (1816)

Personifioimaton kummittelu mainitaan kertomuksissa melko usein (38 %). Kummittelu liittyy
usein kotonakulkemiseen, mutta voi esiintyä ilman tarkkaan määriteltyä hahmoa, kuten
esimerkiksi eteläsavolaisessa tarinassa ”-- piru eli kummitus oli vetänyt hänet [isännän] alas
jalasta. Ja yöt se samainen kummitus ajaa ”kottikärrillä” tuvan ”matolla”. -- sieltä
[ompeluseuroista] palaajat näkivät oudon miehen ajavan porolla ja pulkalla läheisellä järven
jäällä ja häviävän toisella rannalla olevan korkean vuoren juurelle.” (1412) Kummitukseksi
tulkittu olento koetaan kertomuksissa tuonpuoleiseksi rankaisijaksi ja yhtä pelottavaksi kuin
mikä muu yliluonnollinen tahansa.
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Lapsensurmakertomuksissa rikkomuksentekijät ovat useimmiten nuoria naisia, piikoja, mutta
miehiäkin on kerrottu olleen mukana, esimerkiksi ”- - eräs Heikki ja sen morsian olivat
surmanneet lapsensa ja haudanneet ladon alle -- ruumiin kätköpaikalla ladon katolta oli
kertojan isä kuullut äänen: ’Äiti tuo sukkaa, Heikki tuo kenkää, hako pistää jalkaan!’ ” (2053).
Kertomukset eivät tuo esille sosiaalista häpeää, mitä aviottoman lapsen syntyminen on äidille
ja lapselle merkinnyt. Teon paljastuminen on yleinen motiivi. Juha Pentikäinen on osoittanut
paljastajaroolin olleen keskeinen 1600–1700-lukujen lapsivainajista kertovissa
vaellustarinoissa. Se heijastaa ajan lakien ja asetusten ankaruutta. (Pentikäinen 1968b, 354–
355)
Surmatarinoiden ongelmanratkaisut. Vajaassa kolmanneksessa surmista lainrikkomuksina
kertovista tarinoista (30 %) kerrotaan toimenpiteistä yliluonnollisen seurauksen poistamiseksi,
mikä on vähemmän kuin koko tutkimusaineistossa (41 %) tai lainrikkomustarinoissa (36 %).
Surmatarinoissa, joissa ei ongelmanratkaisutoimenpiteistä mainita, on teon yliluonnollisena
seurauksena eli ongelmana joko kotonakulkeva vainaja tai kummitus. Olento toimii tarinoissa
todisteena teon kauhistuttavuudesta ja vakuutena, että vääristä teoista seuraa yliluonnollinen
rangaistus. Tarinoissa, joissa kerrotaan toimenpiteistä yliluonnollisen seurauksen
poistamiseksi, ryhdytään selvittämään olennon näyttäytymisen syytä. Surma tulee ilmi.
Ongelmaratkaisutyyppien yleisyysjärjestys lainrikkomusten surmatarina-aineistossa vaihtelee
Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta hieman, vaikka molemmilla alueilla on yleisimpänä
toimenpiteenä syytä selvittävä toiminta (Etelä-Savo 59 %; Etelä-Pohjanmaa 62 %). EteläSavossa toisella sijalla on noudattava kristillinen toiminta (19 %) ja kolmantena maallinen
tuomio (18 %). Etelä-Pohjanmaalla esiintyy maallinen tuomio hieman useammin (21 %), mutta
noudattavan kristillisen toiminnan esiintyminen ratkaisukeinona on vähäistä (6 %).
(Liitetaulukko 48.) Kertomusten määrä on melko pieni (Etelä-Savosta 63 tarinaa ja EteläPohjanmaalta 96 tarinaa), joten vähäisetkin esiintymien erot vaikuttavat prosenttiosuuksiin
selvästi. Koko lainrikkomusaineiston kertomuksissa noudattava kristillinen toiminta on
nimenomaan rikkomuksentekijän itsensä ja pappien käyttämä keino. Yleisimpänä
toimijaryhmänä ovat vieraat ihmiset, joiden useimmin käyttämä ongelmanratkaisukeino on
syyn selvittäminen, jota seuraa maallinen tuomio. Maallisista tuomioista kertovissa tarinoissa ei
kerrota tarkemmin, minkälaisen tuomion rikkomuksentekijä on saanut, vaan hänen todetaan
paljastuneen ja tunnustaneen tekonsa, joutuneen vankilaan tai kärsimään teoistaan.
Kertomusten moraalina ei tuomion laatu tai vankilavuosien määrä ole ollut tärkeä. Pääasia on,
että rikkomuksesta on seurannut rangaistus tekijälleen ja niin ollen epätasapaino
tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen maailman välillä on rikkomuksentekijän paljastumisen ja
tuomion kautta torjuttu ja tasapaino on palannut yhteisöön. Maallisista tuomioista mainitaan
mm. seuraavilla tavoilla:
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Esimerkki:
Etelä-Savo
murhatun ruumis löytyi kaivosta –> isäntä eli rikkomuksentekijä vangittiin (1851);
murhatun luut löytyi kaivosta –> isäntä eli rikkomuksentekijä sai rangaistuksensa
(1853);
rikkomuksentekijä kertoi tapon vaimolleen –> rikkomuksentekijä jäi kiinni (1908);
yliluonnollisen kokijat kertoivat nimismiehelle –> rikkomuksentekijä vangittiin ja
tunnusti (1916).
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
yöpyjä kysyi mellastajan syytä, nimismiehen avulla luut löydettiin ja –> isäntä
tuomittiin (1827);
surmattuja löytyi kellarista –> surmaajat mestattiin (1831);
yliluonnollisen kokija kertoi asian viranomaisille, ruumis löytyi ja –>
rikkomuksentekijä joutui vankeuteen (1832);
murhatun ruumis löytyi ja –> rikkomuksentekijä joutui linnaan (1837);
veli = yliluonnollisen kokija löysi paikan ja viimein –> renki tunnusti tekonsa (1859);
rikkomuksentekijä tunnusti tappaneensa miehensä yhdessä uuden miehensä kanssa –>
joutuivat linnaan (1922);
akka = yliluonnollisen kokija meni länsmannin puheille, ruumis kaivettiin haudasta ja –
> rikkomuksentekijät pidätettiin ja vietiin vankilaan (1923);
yliluonnollisen kokija löysi lapsen ruumiin, –> tyttö tunnusti ja sai rangaistuksen
(2031);
lapsen vanhemmat –> paljastuivat ja tunnustivat (2053);
ruumiit löydettiin ja "Kurva" [ tekijä ]–> joutui kiinniottihin (2058);
yliluonnollisen kokija kertoi unensa viranomaisille, –> rikkomuksentekijä paljastui
(2080);
yöpyjä = yliluonnollisen kokija kertoi asian nimismiehelle –> rikkomuksentekijä
tunnusti (2990)
Tarinat, joissa maallisesta tuomiosta mainitaan, ovat ehkä hieman yllättäen suurimmaksi osaksi
vanhinta aineistoa (20 tarinaa). Vain kolmannes tuomiosta sisältyy 1940-luvulla tai sen jälkeen
kerättyyn aineistoon (10 tarinaa). Marjatta Jauhiainen on osoittanut surmaajien joutuvan
uskomustarinoissa melko harvoin kiinni. Hänen mukaansa
Tapaus on sattunut aikoja sitten ja paljastuu yliluonnollista tietä siksi, että surmatun luut
vietäisiin siunattuun maahan ja kummitteleva vainaja saisi rauhan. Lapsenmurhaajan
rikosoikeudellista rankaisemista kuvataan vielä harvemmin; sen tapainen juonen kulku ei
välttämättä kuulu uskomustarinan luonteeseen. Kommentoimatta tilannetta suoraan tarina
tuo esiin moraaliset sanktiot, joiden valtaan syntinen ihminen joutuu. Koska maanpäällinen
elämä on kristillisessä katsannossa vain valmistusta tuonpuoleiseen, maallinen rangaistus,
olipa se kuinka ankara tahansa, on siten vertaamattomasti lievempi kuin helvetin
loputtomat kärsimykset. Murhaajan piinana on myös jo maan päällä ”tieto” siitä, että
hänen kastamattomana kuollut, siunaamatta haudattu sikiönsä jäisi vaille taivasosuutta.
(Jauhiainen 1990, 129–130)
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Maallisesta tuomiosta kertomisen tehtävänä on tarinoissa ehkä ollut rikkomuksen vääryyden
korostaminen. Kaikki aineistoni maalliset tuomiot liittyvät surmiin ja rikkomuksentekijän
kerrotaan joutuneen vankilaan tai vastaamaan teoistaan.
Naisten kertomukset lapsensurmista. Lainrikkomusaineisto edustaa naiskertojien repertoaarissa
18 %:n ja mieskertojien 20 %:n osuutta. Aineistossa naiset ja miehet ovat yleensä kertoneet
useammin aikuisten kuin lasten surmista. Poikkeuksena ovat naiskerääjien tallentamat
naiskertojien tarinat, joissa lasten surmat ovat enemmistönä (56 %). (Taulukko 8.) Myös
vakkasuomalaisia lapsenmurhatarinoita tutkineen Mervi Nousiaisen mukaan suurin osa
tarinoista on naisten kertomia ja muistiinmerkitsemiä. (Nousiainen 1995, 59). Omassa
aineistossani ero ei ole yhtä selkeä. Naiskertojien naiskerääjille kertomat tarinat naisten
tekemistä lapsensurmista kattavat neljänneksen (26 %) kaikista lapsensurmatarinoista mukaan
lukien sekä lainrikkomukset että kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset.
Lapsensurmatarinat, joissa nainen on joko kertojana tai kerääjänä kattavat puolestaan lähes
kolme neljäsosaa (73 %) lasten surmista kertovista tarinoista koko aineistossa. Selkeä osoitus
lapsensurmatarinoista naisten perinteenä on havaittavissa.
Taulukko 8. Lainrikkomustarinoiden surmien uhri kertojan ja kerääjän sukupuolen.
mukaan
Kertojan ja
kerääjän sukupuoli
m+m
m+n

n+n

n+m

?+m

?+n

m+?

m+(m+n) n+(m+n) Yhteensä

Uhri

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

Aikuinen

69 (63)

66 (54)

44 (34)

53 (39) 74 (45)

59 (17)

100 (1) 100 (1)

25 (1)

61 (255)

Lapsi

31 (28)

34 (28)

56 (43)

47 (34) 26 (16)

41 (12)

- (0)

75 (3)

39 (164)

Yhteensä

100 (91)

100(82)

100(77)

100(73) 100(61)

100(29)

100 (1) 100(1)

100(4)

100(419)

- (0)

(kertoja + kerääjä; m = mies, n = nainen, ? = ei tietoa sukupuolesta)
X²=18,601028**
Khiin neliö –testi on tehty ilman kolmea viimeistä kertojan ja kerääjän luokkaa (’m+?’, ’m+(m+n)’ ja ’n+(m+n)’).

Naisten naiskerääjille kertomissa lapsensurmakertomuksia on yhteensä 43 ja 38:ssa niistä on
nainen rikkomuksentekijänä. Suurin osa naisten kertomista ja keräämistä sekä naisten
tekemistä lapsensurmista on tallennettu Etelä-Savosta (22 kertomusta), muut ovat EteläPohjanmaalta (13 kertomusta) ja Pohjois-Pohjanmaalta (3 kertomusta).
Lasten surmien on todettu olleen sosiaalisena ongelmana Ruotsi-Suomessa 1600–1700-luvuilla
(Pentikäinen 1968b, 354–355; ks. Lövkrona 2004, 13–18). Lapsensurmat olivat Suomessa
yleisempiä kuin Ruotsissa (Sirén 1996, 149–158), vaikka aviottomien lasten syntyvyys oli
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Suomessa alhaisempaa kuin Ruotsissa. Suhteellisesti korkeimmat lapsenmurhaluvut 1700luvulta ovat Vaasan läänistä, vaikka siellä oli maan alhaisimmat aviottomina syntyneiden lasten
määrät. Syynä Suomen Ruotsia suurempiin lapsenmurhalukuihin Veli Verkko on pitänyt
Suomessa vallinnutta tiukempaa sukupuolimoraalia (Verkko 1949, 39–45). Aikajaksolla 1700luvun puolivälistä 1900-luvun puoliväliin ajoittuvat korkeimmat lapsenmurhaluvut 1700-luvun
lopulle, minkä jälkeen määrä laski ja nousi jälleen 1870-luvulla. Sen jälkeen määrä pysyi
samalla tasolla 1900-luvun puoliväliin. Uutena rikoslajina 1900-luvulla tulivat abortit, joiden
määrän arvioidaan olleen 1940-luvun alkupuoliskolla koko maassa 7.6 laitonta aborttia 100 000
henkeä kohti. Kuitenkin todellisten lukumäärien arvioidaan olleen moninkertaisia esille
tulleisiin verrattuina. (Nieminen 1951, 296–298.) Vaikka abortti rinnastettiin tekona
lapsensurmaan, kerrotaan tarina-aineistossa abortista hyvin harvoin. Mainintoja on vain
neljässä kertomuksessa kaikki rikkomustyypit mukaan lukien. Tarinoista kaksi olen luokitellut
lainrikkomuksiksi ja kaksi seuraavaa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi. Kaksi
tarinaa on tallennettu Etelä-Savosta (5, 1950), yksi Etelä-Pohjanmaalta (1418) ja yksi PohjoisPohjanmaalta (14).
Lapsensurmat ovat naisten lainrikkomuksista kertovissa tarinoissa yleisiä. Joukossa on tarina
(1192), joka kertoo satoja vuosia sitten laillisena pidetystä lapsenmurhasta. Kristillisen kauden
alussa maakuntalaeissa sallittiin epämuodostuneen lapsen surmaaminen papin ja
rajatapauksissa piispan hyväksymänä. Siinä yhteydessä ei ole mainittu kastetta, mutta
siunaaminen kylläkin. (Pentikäinen 1968b, 84.) Tarinassa pappi ei suostunut lasta kastamaan.
Mukana on lisäksi satuun viittaavia elementtejä, kuten tapaus sattui kerran, päätöstä eivät tee
pelkästään pappi ja piispa, vaan kolmantena on kuningas, joten saduille tyypillinen kolmen
kertauksen laki toteutuu. Seuraavaksi tarina kokonaisuudessaan.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Kerran oli eräs nuori vaimo katsellut raskaana ollessaan usein paholaisen kuvaa ja kun
hän sitten oli synnyttänyt poikalapsen, niin tämä oli ollut aivan kuvassa olleen
paholaisen näköinen. – Häntä ja sarvenalutkin sillä oli ollut, ”niin, että jos se olisi ollut
pitempi ikäinen, niin siitä olisi tullut täysi piru.” – Vastasyntynyttä ei ollut uskallettu
näyttää äidilleen, ennen kuin äiti oli jonkunverran toipunut synnytysheikkoudestaan, ja
kun hän oli nähnyt lapsensa, niin oli hän pyörtynyt, eikä ollut sittemmin halunnut nähdä
tätä ollekaan.
Kun lasta oli näytetty papille, niin ei pappi ollut tätä ristinyt, vaan kun häneltä oli
tiedusteltu miten lapsen suhteen olisi meneteltävä niin ei hän sillä kertaa ollut sanonut
siitä lopullista mielipidettään, ennenkuin neuvottelisi asiasta piispan kanssa. Piispa oli
käynyt lasta katsomassa, vaan ei hänkään ollut uskaltanut mitään ratkaisevaa sanoa
ennenkuin kirjoitti asiasta kuninkaalle. Kuningas oli käskenyt, että lapsi oli pantava
lämpimään vesipunkkaan ja avattava hänen suonensa, jotta veri juoksisi kuiviin hänen
suonistaan tuskattomasti.
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Näin oli sitten tehtykin, jotta ei saatu nähdä minkälainen siitä olisi tullut aikuiseksi
tultuaan. (1192) Kannus 1935–1936.
ta/ nuori vaimo /n /aik /52piru /rt oli katsellut raskaana ollessaan pirun kuvaa /jlasair /kun rt "oli
synnyttänyt poikalapsen, niin tämä oli ollut aivan kuvassa olleen paholaisen näköinen" /1rt+2rt:nl lapsi
/muu /rt oli pyörtynyt eikä halunnut nähdä lasta enää; lasta oli näytetty papille, sitten piispalle, joka oli
kirjoittanut kuninkaalle: kuningas oli käskenyt panna lapsen lämpimään vesipunkkaan ja avattava hänen
suonensa; näin oli sitten tehtykin /4kuningas /m /aik /I) kuningas (1192)

Rikkomuksena kertomuksessa on pirun kuvan katselu, sen seurauksena epämuodostuneen
lapsen syntyminen. Kertomus toimii selitystarinana. Ongelman poistamiselementtinä tarinassa
on lapsen laillinen surmaaminen. Paholaisen kuvan katsominen saattaa olla yhteydessä peiliin
katsomiskieltoon. Raskaana olevien naisten ja hampaattomien lasten on ollut kiellettyä katsoa
peiliin, jotta lapsesta ei tulisi ”pahannäköistä” tai ettei hän saisi ”muodon virhettä”. Tiedot
perustuvat Länsi-Suomesta ja Itä-Karjalasta oleviin merkintöihin. (Vilkuna 1989, 108)
Pohjoismaissa lapsivainajiin liittyvien vaellustarinoiden keskeisenä motiivina on ollut
murhaajaäidin paljastaminen, mikä viittaa 1600–1700-luvulla tapahtuneeseen
seksuaalirikkomusten rangaistusten kovenemiseen. Tuolloin isättömyys oli niin häpeällistä ja
leimaavaa, että se kuormitti äitiä ja lasta koko heidän elinikänsä. (Pentikäinen 1968b, 98.)
Paikallisyhteisön sosiaalinen kontrolli ja paine avioliiton ulkopuolisia raskauksia ja lapsia
saaneita naisia kohtaan olivat ankaria (Lövkrona 2004, 161–165). Aili Nenola tuo esille
sisäistetyn syyllisyyden ajatuksen tutkiessaan lapsenmurhia yhteiskunnallisina
vastuukysymyksinä. Hän näkee ilmiössä institutionalisoidun syyllistämisen perinteen, jonka
mukaisesti naiset ja miehet toimivat syyllistäessään aviottoman lapsen saaneita ja
lapsenmurhaajia. Paheksuessaan ja syyllistäessään naiset noudattavat Nenolan mukaan
sisäistettyjä seksuaalisuuden häpeällisyyttä korostavia normeja. Toisen syyllistäjä korostaa
samalla omaa kunnollisuuttaan. Nenola pitää naisten syyllistämistä yhteiskunnan
rakenteellisena väkivaltana. Syyllistämisen ajatuksen mukaan naiset ovat itse syyllisiä
asemaansa ja tilaansa. (Nenola 1986, 109–110, 192–193)

5.2.2 Varkaudet lainrikkomuksina
Olen luokitellut lainrikkomuksiksi ne varkaudet, joiden ratkaisuissa ei ole uskonnollista sävyä,
kuten nauriiden, muun syötävän tai arkipäivän tavaroiden varastamiset. Varkauksissa on kyse
myös rehellisyydestä moraalin ilmenemismuotona. Lainrikkomustarinoissa on
varkauskertomuksia vajaa sata (9 %). Eteläsavolaisissa kertomuksissa varkaudet ovat
lainrikkomuksina yleisempiä (13 %) kuin eteläpohjalaisissa (6 %). Eteläsavolaisten varkauksiin
en ole löytänyt selityksiä oikeushistoriallisesta kirjallisuudesta muutoin kuin 1700-luvun
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puolen välin jälkeen vallinneesta yleisen korkean rikollisuuden kaudesta Savossa.
Rikollisuuskausi laantui nopeasti. Samaan aikaan omaisuusrikokset olivat yleisiä myös EteläPohjanmaalla, jossa rikollisuus säilyi korkeana huomattavan pitkän aikaa (ks. esim. Sirén 1996,
155–161). Tarinoissa kerrotut varkaudet ovat mahdollisesti olleet niin vähäisiä, ettei niistä ole
menty käräjille. Alhainen elintaso, rajan läheisyys ja siihen liittyvät levottomuutta lisäävät
tekijät ovat saattaneet lisätä varkaustarinoiden määrää. Varkauskertomuksissa on
rikkomuksentekijänä keskimääräistä (3 %) useammin lapsi tai nuori, joten senkään vuoksi
tapauksia ei esiintyne oikeuden pöytäkirjoissa. Lapsi tai nuori henkilö on rikkomuksentekijänä
kolmanneksessa Etelä-Savon (32 %) ja Etelä-Pohjanmaan (36 %) varkauskertomuksista.
Useimmiten rikkomuksentekijät käyvät naurisvarkaissa (2219, 2220, 2221, 2288, 2290, 2294,
2296, 2299) tai toisten lintu- tai kalapyydyksillä (2307, 2315, 3090, 3094), mutta kerrotaan
myös kihlakellon (3099), hevosen kellon (2281) tai rahan (3068) varastamisesta.
Aikuiset ovat varastaneet Etelä-Savon tarinoissa pyydyksistä25 lintuja (2303, 2306, 2308,
3043), kaloja (2304, 2310, 2312,1213, 2809) ja jäniksen (2302), nauriita (2289, 2291, 3028),
viljaa (2278, 2285, 3047, 3111), heiniä (2157), ruokaa (2103), lihaa (3113), rahaa (2266, 2269),
lompakon (2277, 2279), laukun (2276), kintaat (2275), työkaluja (2280), länget (2283), lastuja
(2282), reen rautoja (3080) ja pukukankaan (3046). Etelä-Pohjanmaan tarinoissa on viety
nauriita (2138, 2295, 2297, 2298, 2300), tervaa (415, 2168), viljaa (38) tai heiniä (2174).
Löytäjä on pitänyt löytämänsä rahan (2192), saappaat (2286), särjen (2314), kaloja (2316),
”kranat” (2940) tai kerrotaan, että oli varastettu (328, 2975). Varkauksissa heijastuu selvästi
alueiden elinkeinoelämä. Molemmilla alueilla kerrotaan varastetun nauriita, viljaa ja heinää.
Kalastus, metsästys ja erätalous korostuvat eteläsavolaisissa tarinoissa ja esiintyvät
huomattavasti harvemmissa eteläpohjalaisissa tarinoissa, joissa taas on varkauden kohteena
mm. terva.
Sananlaskuissa varkauksia käsitellään runsaasti. Vaikka sananlaskua eihän varasta lyödä
varkaudesta, vaan tyhmyydestä on viimeksi käytetty leikillisessä mielessä, uskoo
Koskenjaakko sen olevan peräisin ajalta, jolloin asia oli täyttä totta. Tehtiin tarkka ero
ilmitulleen ja jälkensä hyvin peittäneen varkaan välillä. Teosta kiinnitavatun varkaan sai usein
tappaa tai häntä voitiin rankaista ankarammin kuin muita. Taitavaa varasta on jopa ihailtu mm.
Spartassa. Varastaminen ei ollut häpeällistä, mutta kiinnijääminen oli. (Koskenjaakko 1913,
12–13.) Varkaan valavalmiudesta on sanottu: Varkaan vala, huoran itku ja juopuneen
jumalanpalvelus ovat kaikki samanlaiset. (Koskenjaakko 1913, 13–14.) Ajatuksen, että varas
on valmis vannomaan väärin pelastaakseen itsensä, sisältävät Koskenjaakon mukaan
suomalaisperäiset sananlaskut Ei varasta valalle panna. Vala-ase varkahalla. Ei se varastaa
tohdi, joka ei vannoa tohdi. (Koskenjaakko 1913, 94.)
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Alkuperäisiä suomalaisia sananlaskuja varastamisesta Koskenjaakon mukaan ovat Ei
naurisvarasta hirtetä. Ei syönyttä hirtetä. Niistä on tietoja eri puolilta maata. Nauriita sai ottaa
jokamiehen oikeudella ”niin paljon kuin naateista kiinni pitämällä sai otettua, mutta taakkaa ei
saanut panna selkäänsä, se olisi jo varkautta”. Syödä saapi muttei taskuunsa ajaa (herneitä ja
papuja). Sen sijaan herneitä ja papuja sai syödä ohi kulkiessaan, mutta ei ottaa mukaansa niin
paljon kuin nauriita. Koskenjaakko viittaa mm. samaan virolahtelaiseen Raussin tiedonantoon
kuin Vilkuna jokamiehen oikeuksista puhuessaan. (Koskenjaakko 1913, 78–79; Vilkuna 1979,
45, 75.)
Tarinoissa naurisvarkaat eivät ole muistaneet jokamiehen oikeuksia, vaan ovat keränneet
mukaansa sallittua enemmän.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Kaavilla - - yhen kerran sattu semmonen tappaus - - emäntä ol´ sanont [mummolle] että
kyllä sinun naurismuas´ ei tuossa säily että ne varkaat viepi nim mummo sano kyllä ne
säilyy siinä. Ja se emäntä ei uskonukkaas sitä ja se, sitte kun naariit kypsy ja ol´ ja se
män sinne naarismualle. Ja otti niitä naariita helemoisas sieltä. Ja tuota, sep ei
piässykkääs siitä poikkee siitä naurismualta, se emäntä. Ja, mummo sitte tuota men
sinne että häm männöö niinkun nauristaan muataan kahtomaa että mitenkä ne on
kasvanna. Ja emäntä seiso sielä ja naariit helemossa tuota ja, siinä naarismualla. Ni
mummo männöö siinä no mittees sinä siinä seisot. No kum min en tästä piäse pois. No
mummovainoo sitte sano, että no puotan ne naariit sinne muahan ni sillo oot vappaa. No
se puotti ne naariit sinnem muaha, silloha se oli vappaa. Ol´ se niin taikur´, isä äit.
(3028) Pieksämäen mlk 1978.
/pi /emäntä /n /aik /IVa) emäntä /1var /rt oli mennyt varastamaan taikurimummon naurismaalle /kosnoi /rt
ei päässyt naurismaalta pois /1rt /3noi /taikurimummo käski rt:ää pudottamaan nauriit helmastaan ja
päästi hänet pois /6taikuri /n /aik (3028)

Sanalaskuissa on mainittu, että yhteisiä ovat marjat, nauriit, veneet ja tytöt. Suurten
kartanoiden omistajat olivat kieltäneet marjastuksen maillaan ja kansa on kokenut sen
epäoikeudenmukaiseksi kielloksi. Koskenjaakon mukaan ainakin Itä-Suomessa on voinut
lainata venettä lupaa kysymättä. Tyttöjä taas on saanut käydä kosimassa missä tahtoo, selittää
Koskenjaakko. Rinnastuksella sananlaskuun on saatu koominen sävy. Veneen käyttö viittaa
yhteisomistuksen aikaan. Jo vuoden 1734 laissa katsottiin veneen ottaminen rikokseksi. Ei isän
varasta hirtetä tarkoittaa, ettei kotivarasta pidetä yhtä suurena rikollisena kuin muuta varasta.
Kotoa varastamisen syynä on ollut tyttöjen perinnöttömyys. (Koskenjaakko 1913, 78–82.)
Kotivarkaista ei ole tutkimusaineistossani yhtään tarinaa.
Eteläsavolaisissa aikuisten tekemissä varkauksissa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta toimii
rankaisijana tietäjä tai muu noitataitoinen henkilö, joka saa varkaan kuolemaan, sairastumaan.
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Tietäjä voi saada varkaan juuttumaan paikoilleen, kunnes tämä on palauttanut varastamansa
tavaran tai tietäjä päästänyt hänet irti. Poikkeavassa tarinassa hevosvaras mestataan (1795).
Eteläpohjalaissa varkaustarinoissa esiintyy rankaisijana ihmisen (84 %) ohella myös vainaja
(16 %). Noudattavat kristilliset ja vastustavat maagiset toimenpiteet ovat yliluonnollisen
seurauksen yleisimmät poistamiskeinot niin Etelä-Savon kuin Etelä-Pohjanmaankin
kertomuksissa. Etelä-Pohjanmaan tarinoissa käytetään ratkaisuna suhteellisesti useimmin
kristillistä toimintaa (58 %) ja Etelä-Savon kertomuksissa vastustavaa maagista (52 %). Tässä
näkynee itäisen tietäjäperinteen vaikutuksia (ks. esim. Siikala 1985, 355; Jauhiainen 1999, 17).
Myös eteläpohjalaisissa tarinoissa tietäjän tai noitataitoisen ihmisen kosto on usein seurauksena
varkaudesta, mutta alueen tarinoissa esiintyy myös vainajia varkaita rankaisemassa tai
neuvomassa toimenpiteitä heidän tekemiään varkauksia hyvittääkseen.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Kun Evijärven Pitkänkankaan poika oli ollut myllyssään, oli hänen veljensä, joka oli
kuollu vähää ennen, tullu lasille ja hakannu siihen, niinkun lintu ois nokallaan
koputtanu. Poika oli säikähtäny veljensä valakosta haamua mutta oli kuitenki viimen
kysyny, että ”mitä sinä täältä hait?” Sillon vainaa oli sanonu, että ”minä varastin kerran
leilin tervaa, minkä pitää maksaa, että minä saisin rauhan.” Oli neuvonu mihin sen pitää
maksaa, ja lähteny sitten pois. (415) Vimpeli 1935–1936.
/pita /talon poika /m /aik /IVa) talon poika /1var /rt oli varastanut leilin tervaa /rt kot1 /rt ei saanut rauhaa
kuolemansa jälkeen, vaan ilmestyi veljelleen ja pyysi tätä maksamaan varastetun tervan, neuvonut mihin
pitää maksaa ja lähtenyt pois /2rt:n veli (415)

Suomessakin sovelletussa ja 1300-luvun alkupuoliskolla kirjallisen asunsa saaneessa
Helsinglannin maakuntalaissa surmatun lähiomainen oli lain mukaan velvollinen kostamaan
surmatun puolesta. Loukattu saattoi samoin kuin sukuyhteiskunnan oikeudenkin mukaan melko
vapaasti määrittää rangaistuksen esimerkiksi taposta tai varkaudesta. Asianomistajalla oli valta
valita rangaistukseksi kuolemanrangaistus, ruumiinrangaistus tai sakko. (Pajuoja 1991, 10.)
Suomalaisten kostonhalun on mainittu olleen suorastaan hillitöntä 1600-luvulla. Heimojen
välisissä riidoissa ratkaisivat korpilaki ja verikosto (Harva 1938, 85–91). Vaikka vanhaa
verikostoa ei aineistoni surmatarinoissa mainita lainkaan, aiheuttaa tietäjä neljässä
varkaustarinassa kostoksi kuoleman. Kolme tarinaa on tallennettu Etelä-Savosta ja yksi
Pohjois-Pohjanmaalta. Eteläsavolaisissa tarinoissa naispalvelija oli varastanut talosta ruokaa
(2103), mies oli varastanut laukkuryssän rahat yöllä (2266) ja mies oli varastanut verkkoja
talosta (3056). Pohjoispohjalaisessa tarinassa pojat varastivat kulkukauppiaalta tavaraa (40).
Sairauksia, käärmeitä ja muita noiduttuja seurauksia kerrotaan aiheutetun lakia rikkoneille
varkaille huomattavasti useammissa tarinoissa.
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A. A. Koskenjaakko on käsitellyt löytämisen ja varastamisen rajanvetoa. Hänen mukaansa
käsitys löydetyn tavaran kuulumisesta löytäjälle esiintyy vain suomalaisissa ja virolaisissa
sananlaskuissa. Muualla löydetyn tavaran salaajaa pidetään varkaan kanssa samanarvoisena.
Ruotsinkin maakuntalaeissa vaaditaan löydön ilmoittamista tai muuten kohdeltiin varkaana.
Koskenjaakko viittaa Samuli Kosken tutkimukseen (v. 1898). Sen mukaan esimerkiksi
Lapualla on sanottu, että kaksi kolmasosaa löydöstä kuuluu löytäjälle, Karstulassa ja
Viitasaarella taas yksi kolmasosa. Virolahdelta mainitaan, että löydön oli ajateltu olevan
Jumalan anti. Tätä kuvastaa sananlasku Oma löytty, vieras varastettu. Koskenjaakko viittaa
edelleen Samuli Kosken tutkimukseen ja esittää, että vaikka sananlaskujen mukaan löytäjällä
olisikin täydellinen oikeus löydettyyn tavaraan, ei se kuitenkaan ole kansan yleisen
oikeuskäsityksen mukaista. Koskenjaakko tulkitsee ajatuksen olevan vanhemmalta ajalta. Sen
sijaan oikeutettua oli, että löytäjä sai osan löytämästään. (Koskenjaakko 1913, 56–60.)
Vanhaa suomalaista oikeuskäsitystä edustaa sananlasku oma löytty vieras varastettu
(Koskenjaakko 1913, 54). Aineistossani löytötavaraan suhtautuminen tulee esille kahdessa
eteläpohjalaisessa tarinassa (2192, 2281). Savolaistarinoissa aihetta ei esiinny, vaikka
Koskenjaakon mukaan sananlaskua on tallennettu myös Etelä- ja Pohjois-Savosta
(Koskenjaakko 1913, 54). Esimerkkitarinassa kerrotaan pojan ottaneen papin hevosen kellon.
Poika väittää löytäneensä sen, kunnes tunnustaa varkauden (2281).
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Samalta Alavuden papilta, joka piippunsakin aina tienviereen nakkas’, otti kerran joku
poika hevoselta kellon (kulun). Pappi lähti ajamaan hevosellaan, eikä ollut tietävinään,
että kulu oli pois, mutta kulun ottanut poika juoksi hänen perässään ja sanoi, että hän
löysi tämän kulun tieltä. Pappi sanoi: ”Oma löytty”, ja lähti ajamaan. Mutta pojan piti
yhä vain juosta papin hevosen perässä ja vihdoin tunnustaa, että hän on kulun ottanut.
Silloin pappi otti kulun ja poikakin sai itse suuntansa valita. (2281) Alavus 1939.
/ta /joku poika /m /lap/nuo /1var /rt otti papin hevoselta kellon /kosnoi /pappi jatkoi matkaa eikä ollut
tietävinään; rt juoksi perästä ja sanoi löytäneensä kellon tieltä; pappi: "Oma löytty"; rt:n piti juosta papin
hevosen perässä /1rt /sov /rt:n piti vihdoin tunnustaa, että hän oli kulun ottanut; silloin papi otti kulun ja
rt sai itse suuntansa valita /1rt (2281)

Etelä-Pohjanmaan tarinoista löytyy lisäksi mainintoja vanhasta tavasta, jonka mukaan
löydetystä tavarasta piti antaa kolmannes vaivaisille (mm. 2089). Kertomukset tulevat esille
sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa.
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5.2.3 Seksuaalirikokset lainrikkomuksina
Lainrikkomuksiin lukeutuvat seksuaalirikokset ovat kertomuksissa raiskauksia.
Samanaikaisesti sekä lainrikkomuksiin että kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin
lukeutuvat avioliiton ulkopuoliset seksuaalisuhteet, kuten salavuoteus, aviorikos, avioliiton
ulkopuoliset raskaudet ja lapset sekä sodomia. Yhteensä kertomukset edustavat 8 %:a (79
tarinaa) koko lainrikkomusaineistosta (Liitetaulukko 40.). Yleisimpänä rikkomuksena ovat
avioliiton ulkopuoliset seksuaalisuhteet, raskaudet ja lapset (63 tarinaa, joista 37 EteläPohjanmaalta, 21 Etelä-Savosta, neljä Pohjois-Pohjanmaalta ja yksi Pohjois-Savosta).
Sodomiasta kerrotaan 12 tarinassa ja raiskauksista neljässä tarinassa.
Tarinoissa avioliiton ulkopuolisia seksuaalisuhteita harrastavat rikkomuksentekijämiehet ovat
useammin naimisissa olevia kuin naimattomia. Kertomusten naiset ovat puolestaan useimmiten
nuoria ja naimattomia. Kansanomaisen moraalin mukaan naimattomien miesten teot eivät näytä
olleen yhtä paheksuttavia kuin naisten. Kirsi Pohjola-Vilkunan tutkimuksen mukaan vuosina
1890–1910 Saarijärvellä ja sen ympäristössä seksuaalisuutta käsittelevissä riitajutuissa syytteen
nostaneista naisista suurin osa oli palkollisia. Oikeuteen haastetuista miehistä yli puolet oli
talollisia, ennen kaikkea talollisten poikia (Pohjola-Vilkuna 1995, 52). Tarinoissa naisten
rikkomuksina on salavuoteuden tai avioliiton ulkopuolisen suhteen lisäksi yleensä myös lapsen
surma. Kertomuksissa paheksutaan seksuaalisuhdetta sinänsä. Oikeudessa käytyjen
lapsenelatusjuttujen yleistymisestä huolimatta aineistossa on vain yksi kertomus, jossa nainen
yrittää saada eläkettä avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselleen (esimerkki 2189).
Lapsenelatusjutut kattoivat yli puolet Pohjola-Vilkunan tutkimasta 1800–1900 –lukujen
vaihteen seksuaalisuutta koskevasta keskisuomalaisesta käräjäaineistosta.
Lapsenelatuskanteista suurin osa oli piian nostamia isäntää vastaan. Oikeustapauksissa, joissa
suhteen silminnäkijää ei ollut, oli naisen vaikea saada todistetuksi miestä lapsen isäksi.
(Pohjola-Vilkuna 1995, 42–44, 92.) Saamatta jää eläke toteen näytön puuttuessa myös
esimerkkitarinan kuvaamalta äidiltä, jonka isä lähettää kostoksi käärmeen puremaan
rikkomuksentekijän lehmän kuoliaaksi (2189).
Esimerkki:
Etelä-Savo
Käärmettä voidaan käyttää koston välineenä. Palvelijatar Hilma Väisänen vaati
lapselleen eläkettä talon isäntä Albin Ronkaselta Juvan pitäjän Suurenniemen kylästä.
Ei saanut asiaansa toteennäytetyksi. Ronkanen teki puhdistusvalan. Ronkaselta kuoli
lehmä käärmeenpuremiin. Palvelijatar Väisänen kertoi: Isäni kysyi käräjien jälkeen,
annetaanko miehen kuolla. Minä vastasin: Ei häneltä henkeä oteta, mutta muuta
vahinkoa saa hänen osakseen tulla. Sen johdosta sitten lehmä kuoli käärmeen pistoksiin.
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Käärme [lehmä?] oli kuollut navetassa. Navetassa oli käärmekin sitä purrut keväällä.
Tänä kesänä palveli sama Hilma Väisänen Juvan Paloisissa. Häntä pisti käärme.
Palvelijatar piti tätä käärmeen puremista toisen ihmisen tahdosta tapahtuneena. Hän
arveli, että jos hän saisi tavata isäänsä, kyllä tämä ottaisi selon siitä, kenen tahdosta
käärme pisti, ja saisi aikaan sen, että käärme pistäisi sitä henkilöä, joka oli pistättänyt
palvelijatar Väisästä. Palvelijatar Väisänen ei sanonut itse tietävänsä isänsä
menettelykeinoja. Palvelijattaren isä on torppari ja asuu luultavasti Juvan Vuorenmaan
kylässä. (2189) Juva 1914.
pikyta / Albin Ronkainen /m /aik /IVa) isäntä /12huoseke+vääräva /kertoja vaati lapselleen eläkettä rt:ltä,
ei saanut näytetyksi toteen; rt teki puhdistusvalan /koskäär /kertojan isä laittoi rt:n lehmän kuolemaan
käärmeenpuremiin /1rt (2189)

Suomen kielessä sodomia on rajattu tarkoittamaan ihmisen sekaantumista eläimeen ja sitä on
pidetty suurena rikoksena. Rangaistukset ovat olleet poikkeuksellisen ankaria
puhdasoppisuuden aikana 1600- ja 1700-luvuilla. Itse teosta tavattu tapettiin ilman
oikeudenkäyntiä ja poltettiin yhdessä eläimen kanssa. Kansanperinteessä sodomia on
huomattavasti enemmän esillä kuin esimerkiksi homoseksuaalisuus, vaikka sodomialla on eri
kielissä tarkoitettu myös homoseksuaalisuutta (Laaksonen & Timonen 1997, 1–2; ks. myös
Nieminen 1951, 100–101 ja Luukko 1954; 595). Sodomian esille tulo uskomustarinaaineistossani on yhteneväinen koko kansanperinnettä koskevan havainnon kanssa.
Aineistossani ei ole yhtään homoseksuaalisuudesta kertovaa tarinaa. Homoseksuaalisuuden
esiintymistä eri perinteenlajeissa tutkineen Jan Löfströmin mukaan homoseksuaalisuudesta
vaiettiin agraariyhteiskunnassa, koska sitä ei koettu kulttuurisesti eikä sosiaalisesti
merkitykselliseksi (Löfström 1999b, 196).
Sodomiaa leimaa Pekka Laaksosen ja Senni Timosen mukaan suuressa osassa
perinnemuistiinpanoja inho, mutta vielä suuremmassa osassa nauru. Ilmiötä tarkastellaan
huumorin lävitse, liioitellen (Laaksonen & Timonen 1997, 4). Kuitenkin monissa aihetta
käsittelevissä tarinatyypeissä leikinlasku on vähäistä (Timonen & Laaksonen 2005, 212.)
Laaksosen ja Timosen mainitsemasta tunnevalikoimasta ilmenee aineistoni tarinoissa
selkeimmin inho tai tunteita paljastamaton neutraalius, huumoria ei juuri esiinny. Huumoriksi
on ehkä tarkoitettu kahden pohjoissavolaisen tarinan yliluonnollinen elementti, jossa lammas
oli tehnyt ihmisen näköisiä vuonia; tunkiolle tapettavaksi vietäessä vuonat olivat sanoneet: Elä
hyvä mummu tapa meitä (1149) tai lehmä oli poikinut ihmisen, josta varttui kaunis nainen, joka
oli ollut suuressa talossa emäntänä; "oll jiännä äiitisä ominaesuuksia, kun oll syönnä niin sen
jäläkeen ol märehtinnä" (1152).
Aineistossa on 12 sodomiaa käsittelevää kertomusta. Viisi on tallennettu Pohjois-Savosta, neljä
Pohjois-Pohjanmaalta, kaksi Etelä-Savosta ja yksi Etelä-Pohjanmaalta. Rikkomuksentekijöinä
niissä esiintyy kahdeksan miestä ja neljä naista. Miesten kerrotaan sekaantuneen lehmään (4
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kuvausta), lampaaseen tai hevoseen, naisten puolestaan koiriin (4 kuvausta). Näyttää siltä, että
sodomiaa on käsitelty tarinoissa melko vähän suhteessa sen todelliseen yleisyyteen. Armas
Nieminen on todennut, että 1700-luvun lopulla sodomia tullut ”pelottavan yleiseksi” ja myös
aikomuksesta rangaistiin (Nieminen 1951, 100–101). Myös Teemu Keskisarjan tutkimus
osoittaa ilmiön yleistymisen 1700-luvun Suomessa. Eläimeen sekaantujat olivat tutkimuksen
mukaan yleensä nuoria miehiä tai paimenpoikia. Keskisarjan mukaan tekijät eivät käsittäneet
syyllistyvänsä rikokseen tai piitanneet siitä. Ankaran köyhyyden nähtiin olevan syynä niin
eläimiinsekaantumiselle kuin myös lapsenmurhille. Suunnaton köyhyys rappeutti moraalia.
(Keskisarja 2006, 220–222) Vuosina 1728–1778 tuomiota annettiin Pohjanmaalla yhteensä 65
kappaletta sekä Savossa ja Kymenkartanon läänissä yhteensä 66 (Keskisarja 2006, 265–266).
Sodomian vähenemisen myöhempinä aikoina Keskisarja tulkitsee johtuneen
lainsäädännöllisistä syistä, eikä ensisijaisesti kulttuurin tai yhteiskunnan muuttumisesta. Vielä
viime sotien jälkeen on sodomiasta tuomittu Keskisarjan mukaan useita satoja suomalaisia.
Eläimeen sekaantumisen kriminalisointi päättyi 1970-luvulla samassa yhteydessä kuin
homoseksuaalisuudenkin. (Keskisarja 2006, 222–223.)
Sodomiaan on mahdollisesti liittynyt sensuroivia asenteita, koska aineistossa on vain 12
tarinaa. Suurin osa tarinoista on tallennettu 1960-luvulla.
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Ihmistä muistuttava vasikka
Täälä Martinniemessä asu yhteen aikaan semmonen yksinäinen mies pikkusessa
mökissä ja sillä oli yks lehemäki. Se sitte kerran oli ruvennu poikiin se lehemä ja se oli
ollu nii vaikia se poijitus että sem piti hakia niitä naapurin asukkaita asijan tuntijoiksi.
No älähäm mittää ne oli poijittanu ne naapurit sen lehemän ja se ite omistaja menny
keittään sillä aikaa mökkiisä kahavia niille avustajille, nehäm oli vähäm päästä tullu
sieltä navetasta ja sanonee sille miehelle että mee ny joutuin hävittämmään se vasikka
jos meinaat ettei panna sua syytteeseen! Sillä ku oli ollu niinku ihmisen pää sillä
vasikalla ja muuten aivan elläimen näkönen, se oli herija sekkaunu lehemääsä se mies ja
lehemä rupeski itämään, vaan eihä se nii salassa silti pysyny vaikka ne ei sitä
pannukkaan syytteeseen, kyllä siitä puhe lähti liikkumaan. (1156) Haukipudas 1961.
yksinäinen mies /m /aik /12huosekso /rt oli sekaantunut lehmään /kum /lehmä poiki vasikan, jolla oli
ihmisen pää, muuten oli eläimen näköinen /1rt+4bnaapurit (1156)

Sodomiasta kertovissa tarinoissa teon seurauksena joko syntyy ihmisen ja eläimen sekasikiö tai
rikkomuksentekijä sairastuu ja tulee hulluksi. Sairastumiset ovat tapahtuneet useammin naisille
kuin miehille.
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Raiskauksista mainitaan neljässä eteläpohjalaisessa kertomuksessa. Raiskausten määrä on
tarinoissa vähäinen, vaikka tutkijoilla onkin ollut erilaisia käsityksiä raiskausten todellisesta
yleisyydestä. Petri Karonen on tutkinut raiskausrikoksia 1500- ja 1600-lukujen
kaupunkiaineistojen perusteella ja osoittanut, että ne olivat harvinaisia. Karosen mukaan
raiskaukset ovat olleet harvinaisia myös todellisuudessa, koska tuomiot raiskauksista ovat
olleet erityisen ankaria. Lisäksi sosiaalinen kontrolli on ollut voimakasta. (Karonen 1996, 88,
92.) Myöskään Kirsi Pohjola-Vilkunan tutkimissa Saarijärven tuomiokunnan käräjillä vuosina
1890–1910 käsitellyissä seksuaalisuuteen liittyvissä tapauksissa ei esiinny lainkaan raiskauksia.
Pohjola-Vilkuna selittää tilannetta sillä, että vielä 1800- ja 1900-luvun vaihteessa oli kyse ns.
isäntävallasta, jonka mukaan isännällä oli Mooseksen laista juontuva oikeus kotikurin
ylläpitoon perheensä ja palkollistensa suhteen. Tämä sisälsi myös seksuaalisen vallankäytön
osana fyysistä vallankäyttöä. (Pohjola-Vilkuna 1995, 24, 99–100; ks. myös Pollari 1994, 79–
81.) Soile Pohjosen mukaan on lisäksi vallinnut käsitys raiskauksesta loukkauksena miehen
omaisuutta, ei naista, kohtaan (Pohjonen 1994, 68–76). Raiskausten on Elina Vuolan mukaan
katsottu olleen muun seksuaalisen väkivallan, häirinnän tai loukkaamisen ohella niin yleisiä,
ettei niitä huomata (Vuola 1994, 215). Seuraavassa esimerkkinä Etelä-Pohjanmaalta tallennettu
raiskaustarina.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Tokerotietä tehtihin köyhänä vuonna, joka johtaa läpi nevojen ja kankahien Kauhajoelta
Jalasjärvelle. Nimi Tokero kerrotaan johtuvan siitä että ne, jotka vähänki jaksoo työtä
teherä oli tien teos. Naisia että lapsia siinä toivossa että palkaksensa saivat hiukan
huonoja jauhoja pettun ja vehkan sekahan. Ei keritty eres velliä keittää, vaan vetehen
seottihin jauhot. Millä oli roves millä mikäki. Joku teki paliahan kiven päälle tokeronsa.
Jalasjärven puolella Jokipiin kylän laiteilla juoksee puro, nimeltä pettuluoma. Kivinen
se on. Sen takana on korkia männikkö. Tämän männikön lairas on pienoinen lampi. Täs
männikös oli pienoinen mökki. Mökkin asukkaita ei ollut enää kuin nuori tyttö.
Vanhukset olivat kuolleet nälkään ja tauteihin. Mainittu tyttö kuorii pettua kotinsa
pihamaalla kun työn teettäjänä mainitulla Tokerotiellä olluet ryssät näki kauniin nuoren
tytön, ottivat ja raiskasivat ja heittivät uhrinsa lopuksi lampihin. Tyttö pyyti ja rukoili,
mutta turhaa oli kaikki rukoukset. Kun saivat tyttöraukan häväistyksi rääkkäsivät sitä
vielä muutenkin tekonsa peittämiseksi. Heittivät mainittuhun lampehen. Joka
kymmenes vuosi kerrotaan tyttö nähtävän sekä rukoilevan apua, näin kertoi minulle
mainitun lammin rannalla asunut vanha mummo. Hän kertoi sen nähneensä eräänä
Juhannusyönä ja vuosia sitte sekin eukko joka sitä kertoi on jo muuttanut sinne josta ei
takasin palaata. (1857) Kauhajoki 1935–1936.
/köyhänä vuonna /tien teettäjät /mt /aikt /III) tien teettäjät /12rais+suraikn+ruumk /tietyön teettäjät, ryssät,
raiskasivat nuoren tytön ja heittivät lampeen /kot2 /kerrotaan että murhattu näyttäytyy joka kymmenes
vuosi ja rukoilee apua /4c rannan asukas (1857)
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Tarinassa on sekä lainrikkomuksen että kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksen
elementtejä, joten olen luokitellut sen kuuluvaksi molempiin rikkomustyyppeihin.

5.2.4 Muita lainrikkomuksia
Muista vääryyksistä, kuten oman edun tavoittelusta jollakin vääryydellä, väärästä valasta tai
muusta väärästä teosta tai virkavallan vastustamisesta, kerrotaan 8 %:ssa lainrikkomustarinoita
(74 kuvausta). Puolet rikkomuksista on eteläsavolaisissa kertomuksissa ja niistä suurin osa
miesten tekeminä. Edellä olevassa tarkastelussa tarinoiden eteläsavolaiset miehet syyllistyivät
poikkeuksellisen usein varkauksiin. Ainakin osittaisena selityksenä poikkeamiin saattavat olla
jatkuvien sotien ja epävarmuuden ajat Etelä-Savossa. Olojen epävakaus on voinut johtaa
moraalin höltymiseen. Samanlaisia tekoja esiintyy myös eteläpohjalaisissa tarinoissa, mutta ei
yhtä useissa. Tarinoissa rikkomuksista on usein seurauksena noitataitoisen ihmisen kosto.
Rikkomuksentekijä voi myös sairastua tai kuolla, mitkä olen tulkinnut Jumalan rangaistuksiksi.
Seuraavassa tarina eteläsavolaisesta rikkomuksentekijästä ja tietäjän aikaansaamasta kostosta
(2109).
Esimerkki:
Etelä-Savo
Susiniemen Paajanen oli kuulu rikas. Miten vain kuitenkin velkoja kertyi ja talo joutui
konkurssiin. Velkojat kuitenkin epäilivät vilppiä ja haastoivat velallisen vannomaan,
ettei hän pimitä rahoja. Paajanen vannoi, mutta vielä asia velkojia kaivoi. Joku teki
matkan Kiteen pohun luo ja tämä lupasi tehdä sellaisen taian, että jos isäntä on
valehdellut, se kyllä tulee ilmi. Kauhistukseksi nähtiinkin isännän kasvojen vasemman
puolen muuttuvan tummaksi kuin tumma tervattu. Merkki pysyi aina kuolemaan asti.
(2109) Kerimäki 1961.
/Susiniemen Paajanen /m /aik /IVa) isäntä /1oetavväär /rt oli kuulu rikas, mutta talo joutui konkurssiin,
velkojat epäilivät vilppiä /kosnoi /velkojat menivät Kiteen pohun luo, joka teki taian, että jos rt oli
valehdellut, se tulee kyllä ilmi; rt:n kasvojen vasen puoli muuttui tummaksi kuin tervattu ja oli kuolemaan
saakka /1rt /3noi /pohu paljasti valheen /6pohu (2109)

Lainrikkomustarinoiden vääryyden teoissa muodostavat perintöasiat oman pienen ryhmänsä (8
tarinaa). Perintöasioita tulee esille myös sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa.
Lainrikkomusten tekijöinä on tarinoissa sekä miehiä että naisia yhdessä ja erikseen. Myös
rikkomuksen uhreina on miehiä ja naisia. Perintöihin liittyvät tarinat ovat selvästi painottuneet
vauraalle Etelä-Pohjanmaalle. Anu Pylkkänen on osoittanut naisten aseman vaihdelleen
perimysasioiden oikeuskäytännöissä eri alueilla. Hänen tutkimuksensa koski Ala-Satakunnan,
Savo-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan käytäntöjä 1600–1700-luvuilla. Savo-Karjalassa

156
suurperheen varat pidettiin yhdessä ja vain eroava perheenjäsen sai osuutensa. Nainen sai pitää
osuutensa lähtiessään leskenä uuteen talouteen. (Pylkkänen 1990, 340; ks. lisäksi Vilkuna
1989, 141–172.) Pohjois-Pohjanmaalla sen sijaan naiset saivat lainmukaiset perintöosansa,
minkä mahdollisti tervakaupan tuoma varallisuus. Maata hekään eivät voineet perinnöksi
saada, mutta naisten asema oli varakkuuden myötä vahvistunut. (Pylkkänen 1990, 340)
Pohjois-Pohjanmaan tarinoissa naisia ei esiinny perintövääryyksien tekijöinä tai uhreina.
Esimerkkitarina Pohjois-Pohjanmaalta kertoo myös uskomustarinoiden keskittymisestä yhteen
asiaan kerrallaan. Tarinassa ei noteerata rikkomuksena Limperin tekemää yllytystä
rikkomukseen, vaan kerrotaan väärintodistajaksi palkatun henkilön rikkomuksesta ja sen
seurauksesta.
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Limperi niminen isäntämies oli kova käräjöimään. Hänen kerrottiin palkanneen
todistajia vannomaan väärin eräässäkin perintöriidassa. Todistajan on pitänyt vannoa,
että toiset osalliset on jo saaneet osansa. Vaikka asia oli päinvastoin. Tuomari teetti
valan ja todistaja rupesi selittämään, että ”se kuorma oli raskas” ennätti hän sanoa ja
kaatui kuolleena maahan. (943) Pulkkila 1938.
/todistaja /aik /1vääräva /rt oli palkkiosta vannonut väärin perintöasiassa /jlakuo /valan tehtyään rt kaatui
kuolleena maahan /1rt (943)

Tyttöjen huonoa osaa perinnönjaossa paheksutaan tarinoissa. Kertomukset edustavat uudempaa
käsitystä kuin sananlasku ei häistä käräjiin mennä, jonka mukaan myötäjäisten takia ei sovi
ruveta riitelemään (Koskenjaakko 1913, 60–61). 1600-luvun lopulta ja 1700-luvun lopulta A.
A. Koskenjaakko esittää esimerkkejä, joiden mukaan tyttären osinkona ja samalla perintönä oli
lehmä sekä joitakin esineitä ja vaatteita. Tilannetta ei pidetty vääryytenä, koska ajateltiin tytön
menevän naimisiin, joten hän ei perintöä tarvitse. Omaisuus oli perheen omistuksessa. Kun
tytär siirtyi toiseen perheeseen, hän tuli osalliseksi sen perheen omaisuudesta. Koskenjaakon
mukaan sananlasku häistä käräjiin menosta ei liene kovinkaan vanha. Se on voinut syntyä vasta
sen jälkeen, kun laki on määrännyt perintöasioista toisin kuin kansan oikeustaju. Birger Jaarli
sääti 1200-luvulla lain, jonka mukaan tytär peri puolet siitä kuin poika, mutta toisenlaisia
esimerkkejä on vielä pitkälti sen jälkeen. Suomalainen sananlasku Ruoka tyttären osa, sänki
pellon palkka kuvaa kansan käsitystä. (Koskenjaakko 1913, 61–62).
Varakkaan ja varattoman ihmisen erilaisesta asemasta rangaistuksen saajana sananlasku sanoo:
rikas maksaa rahallaan, köyhä selkänahallaan (Koskenjaakko 1913, 35). Maallisista
tuomioista on sananlaskuissa todettu: laki on niinkuin luetaan (Koskenjaakko 1913, 63).
Tarinoissa kunnallisneuvos joutuu kuolemansa jälkeen kulkemaan kotona tekojensa takia,
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kuten muutkin väärintekijät (mm. tarina 36). Tuonpuoleinen ei tunne rahalla korvattavia tekoja,
eikä ole puolueellinen.

5.2.5 Yhteenvetoa lainrikkomustarinoista
Uskomustarinoissa esiintyvien lainrikkomusten ja kristillisen tai sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomusten välisen rajan vetäminen ei ole itsestään selvää, koska tarinassa voi ilmetä piirteitä
näistä kaikista. Lainrikkomuksissakin voi nähdä rikottavan ainakin viittä Raamatun
kymmenestä käskystä: älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, älä tapa, älä varasta, älä
tee huorin, älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Pidän rikkomustyyppien jaottelua
hedelmällisenä suuren tarinajoukon käsittelyn selkeyttämisen ja esille tulevan asioiden
painottamisen ja asenteiden ilmenemisen vuoksi. Olen luokitellut lainrikkomuksiksi ne tarinat,
joissa ei olennaisena tekijänä näy kristillisen tapakäyttäytymisen piirteitä, kuten pyyntöä päästä
siunattuun maahan tai siunaamista, rukoilemista tai papin käyttöä ongelmanratkaisussa.
Uskomustarinoissa on rangaistuksena teosta yliluonnollisen olennon tai ilmiön kohtaaminen.
Joissakin tarinoissa mainitaan lisäksi maallinen rangaistus. Tuonpuoleisen rangaistuksen pelko
on paljon suurempi kuin maallisen, koska maalliseen lakiin perustuva tuomio koskee vain
rikkomuksentekijää ja rangaistuksesta selviää yleensä tuomion kärsimällä. Maallisessa
oikeudessa kuolemantuomiot lievennettiin jo 1600-luvulla useimmiten ruumiinrangaistuksiksi
tai häpeärangaistuksiksi (Pajuoja 1991, 18). Tuonpuoleisten tuomioiden osalta oli toisin.
Kuolemanrangaistus oli olemassa ja teon seuraukset saattoivat koskea rikkomuksentekijän
lisäksi tai sijasta hänen perheenjäseniään, muuta lähipiiriään tai yhteisön muita jäseniä.
Vainajan tai muun yliluonnollisen olennon tai ilmiön kohtaaminen oli kriisi, jota pelättiin (ks.
esim. Honko 1963, 114–115; Pentikäinen 1968b, 56–57). Yliluonnolliset seuraukset olivat
arvaamattomia, koska samantyyppisestä rikkomuksestakaan ei aina seurannut samanlaista
rangaistusta. Suuntaviivoja tuonpuoleisesta lakikirjasta oli olemassa uskomuksina ja tapoina.
Uskomustarinat toimivat selittäjinä, mitä ohjeet tarkoittivat arkipäivän elämässä.
Moraalin muuttumisesta tai erilaisuudesta suhteessa lainsäädäntöön kertovat tarinat, joissa
aikaisemmin lainrikkomuksiksi tulkitut teot ilmenevät sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksina. Tällaisia ovat mm. 1700-luvulla kriminalisoitu julkinen juopottelu (Sirén 1996,
155–163) tai tappelut ja kunnianloukkaukset (ks. esim. Alanen 1948, 497–507; Mäkelä 1989,
164–168), jotka tarinoissa esiintyvät naapurusten tai perheenjäsenten välisinä riitoina.
Lainrikkomuksena aikaisemmin mainittu kiroilu (ks. esim. Sirén 1996, 155–163), on tarinoissa
selkeästi kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomus, samoin 1700-luvulla kielletty pyhäisin
tapahtuva juopottelu ja kortinpeluu (Ylikangas 1979, 14). Samantapainen teko voi esiintyä lain
rikkomuksena ja kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena, kuten surma. Todenpuhuminen
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moraalin ilmentymänä esiintyy tarinoissa väärinä valoina, jotka voi tulkita joko
lainrikkomuksiksi tai kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi. Lainrikkomuksina
tarinoissa surmat ovat yleisiä, kuten todellisuudessakin 1700-luvulta 1900-luvulle saakka (ks.
esim. Verkko 1949, 84–95; Sirén 1996, 155–165). Väkivallan taustalla on nähty frustraation
kanavointia. Etelä-Pohjanmaalla se on nähty tervanpolton loppumisen jälkeisenä
pysähtyneisyytenä tilanteeseen, jossa ei ollut näkyvissä uutta taloudellista nousukautta
(Ylikangas 1976, 265–269, 312–314) ja Etelä-Savossa tervanpolton hiipumisena, kaskialueiden
vähenemisenä ja niiden aiheuttamana näköalattomuutena, joka on osaltaan johtanut väkivallan
kasvuun (Koskivirta 1996, 138).
Lainrikkomuksista rankaisevina yliluonnollisina olentoina toimivat usein kotonakulkevat
vainajat (48 %). Useimmiten vieraat ihmiset kokevat yliluonnollisen seurauksen (44 %),
toimivat ongelmanratkaisijoina (37 %) ja käyttävät keinonaan yliluonnollisen seurauksen syytä
selvittävää toimintaa (55 % vieraiden ihmisten käyttämistä ratkaisukeinoista) eli kysymistä ja
syyn löytämistä.
Lainrikkomusten kuvauksista yli puolet tallennettu Etelä-Pohjanmaalta, mikä noudattaa
tutkittua tietoa alueen oikeustapauksista. Rikollisuutta on Etelä-Pohjanmaalla 1700-luvulta
1900-luvulle ollut runsaasti. Vaikka korkean rikollisuuden ajanjakso on ollut Savossakin 1700luvun puolivälin jälkeen, oli rikollisuus siellä jo seuraavan vuosisadan alkupuolella
huomattavasti vähentynyt. (Verkko 1949, 105–115; Sirén 1996, 155–165) Lainrikkomuksia
käsittelevissä kertomuksissa on suuri osa rikkomuksentekijöistä tuntemattomia.
Rikkomuksentekijöitä, joiden sukupuolta tai muitakaan tunnistetietoja ei kerrota, on
lainrikkomustarinoissa huomattavasti suurempi osa (31 %) kuin kertomuksissa keskimäärin (12
%). Kenties tapauksista ei ole koston pelossa uskallettu kertoa nimillä tai muuten tavalla, jonka
perusteella tekijä olisi tunnistettavissa. Tapoilla kerskailemista ei uskomustarinoiden luonteen
vuoksi niissä esiinny, vaikka historiantutkimus kerskailusta tietääkin kertoa. (ks. esim.
Ylikangas 1976, 101–102) Naisten osuus rikkomuksentekijöistä on lainrikkomustarinoissa
hieman pienempi (26 %) kuin koko aineistossa (29 %). Miesten osuus on selvästi pienempi (40
%) kuin koko aineistossa (51 %), mutta kuitenkin huomattavasti suurempi kuin naisten osuus.
Lainrikkomustarinoiden mukaan surmat ovat Etelä-Pohjanmaalla jonkin verran yleisempiä
miesten (49 %) kuin naisten (42 %) rikkomuksissa, sikäli kun rikkomuksentekijän sukupuoli
mainitaan. Puolestaan avioliiton ulkopuoliset seksuaalisuhteet ovat alueen kertomuksissa
huomattavasti yleisempiä naisten (17 %) rikkomuksina kuin miesten (3 %). Etelä-Savon
kertomuksissa miesten lainrikkomuksina korostuvat keskimääräistä yleisempi varastaminen (26
%) ja oman edun tavoittelu vääryydellä (16 %). Selitys löytyy rikkomustyyppien
ilmenemismuotojen välisestä erosta. Eteläsavolaisissa tarinoissa on surmien osuus vajaa
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kolmannes (30 %) miesten rikkomuksista, mikä on vähemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla (49 %).
Etelä-Savon naisten rikkomuksissa surmateot korostuvat yleisempinä (46 %) kuin
pohjalaistarinoissa. Surmien osuus kohoaa Savossa suuremmaksi, koska muita lainrikkomuksia
esiintyy eteläsavolaisissa tarinoissa huomattavasti vähemmän kuin eteläpohjalaisissa. Sekä
Etelä-Savon että Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa naisten tekemien surmien uhreina ovat
useimmiten lapset.
Lainrikkomustarinoissa yliluonnollisena seurauksena toimii selvästi useimmin (48 %)
kotonakulkeva vainaja, minkä lisäksi kummitukset (29 %) ja ihmisen kostotoimenpiteet (15 %)
ovat melko yleisiä. Tyypillistä lainrikkomustarinoille on, että kummitus esiintyy
yliluonnollisena rankaisijana suhteellisesti useammin ja Jumala harvemmin kuin
tutkimusaineistossa keskimäärin. Yliluonnollisen kokijoina ovat tyypillisesti vieraat ihmiset
(44 %). Vieraat ihmiset myös toimivat tyypillisinä ongelmanratkaisijoina ja käyttävät
keinoinaan syyn selvittämistä (55 %) ja maallisen tuomion järjestämistä (18 %). Kaikki
tutkimusaineistossa esiintyvät maalliset tuomiot sisältyvät surmatarinoihin.
Rikkomuksentekijän kerrotaan paljastuneen ja tunnustaneen tekonsa sekä joutuneen vankilaan
tai kärsimään teoistaan. Välitettävän moraalin kannalta ei ole ollut oleellista kertoa tuomion
laadusta, vankilavuosien määrästä tms. Keskeisintä on ollut kertoa yliluonnollisesta
elementistä, jonka kautta teko on paljastunut ja tasapaino yksilön tai yhteisön elämään on
palannut. Vankilasta tms. mainitseminen on toiminut lähinnä teon vääryyden vahvistuksena.
Suuri osa lainrikkomuksista on henkirikoksia. Surmien esiintyminen lainrikkomuksina on
tyypillinen varsinkin Etelä-Pohjanmaalle, mutta surmat ovat suurin lainrikkomusten ryhmä
myös Etelä-Savon aineistossa. Tarinoissa kerrotaan useammin aikuisten kuin lasten surmista.
Miehet ovat surmanneet pääasiassa miehiä ja naiset aviottomia lapsia. Alueitten välisiä eroja
syntyy kertomuksista, joissa surmaajan sukupuolta ei ole mainittu. Tarinoissa ei kerrota
väenkokouksissa tehdyistä surmista, vaikka ne ovat historiantutkimuksen mukaan olleet EteläPohjanmaalla tyypillisiä. Itä-Suomessa puolestaan perheen sisäinen, naapurusten välinen tai
sotilaiden keskeinen väkivallan käyttö on ollut tyypillistä (Koskivirta 1996, 153).
Yli 75 %:ssa surmatarinoista ei mainita väenkokouksista eikä perheen tai naapurusten välisistä
suhteista. Jos surmaajan ja uhrin välisistä sosiaalisista suhteista tarinassa mainitaan, kerrotaan
yleensä perheen sisäisestä väkivallasta niin Etelä-Pohjanmaalla kuin Etelä-Savossakin. Ilmiötä
selittänee uskomustarinoiden keskittyminen yksin tehtyihin rikoksiin ja rikkomuksiin.
Syytä siihen, miksi uskomustarinoissa ei kerrota väenkokouksissa tehdyistä henkirikoksista
voisi etsiä myös siitä, että julkisella paikalla tehdyn surman tekijä on tiedossa, eikä tarvitse
arvailla tekijää tai kuvailla sanktioita. Tekijän tuntemattomuus ei kuitenkaan tunnu selittävän
tilannetta, koska myös uskomustarinoiden rikkomuksentekijöistä voidaan kertoa nimillä.
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Aineiston 461 toisinnossa mainitaan tekijä nimeltä, mikä merkitsee 15 % koko aineistosta.
Laajimman yhdestä henkilöstä kerrotun tarinajoukon aineistossa muodostavat Pukkilan Jaskan
tekemistä hirmuteoista kertovat 13 toisintoa.
Tarinoissa puukko esiintyy surmavälineenä vain harvoin, eikä surmavälinettä yleensäkään
korosteta. Tarinoita aikuisten surmista ovat kertoneet niin naiset kuin miehetkin, mutta
tyypillisesti naisten keskinäistä perinnettä näyttävät olevan kertomukset lapsen surmista.
Lainrikkomuskertomuksille tyypilliseen tapaan myös surmakertomuksissa yliluonnollisen
kokijat ovat vieraita ihmisiä, jotka käyttävät ongelmanratkaisuinaan syyn selvittämistä ja
maallisen tuomion hankkimista rikkomuksentekijälle. Väkivallanteoista tarinoissa käsitellään
vain surmia ja muutamia raiskauksia. Käräjillä tiedetään varsinkin uuden ajan alussa olleen
esillä ”kolmen markan mustelmia”, joista käräjöintiin oli ajanut sukuyhteisöissä vallinnut
kollektiivisuus ja kunniankäsitys. Tilanne muuttui keskitetyn oikeusvallan käytön kasvaessa.
(Aalto 1997, 188.) Käräjillä on käsitelty 1500-luvulla myös naisten keskinäisiä tappeluja
varsinkin Satakunnassa (Mäkelä 1989, 90–92). Tarinoissa ei kuitenkaan näy nujakointeja eikä
muita surmia pienempiä väkivallantekoja. Sen sijaan lapsensurmista kertovat tarinat ovat
säilyttäneet paikkansa kansanomaisen moraalin ilmentymänä, vaikka on osoitettu, ettei
lapsensurmilla esimerkiksi enää 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ollut naisten
vankilatuomioiden perusteena ainakaan Kuopion lääninvankilassa mitään mainittavaa osaa
(Suhonen 1996, 214).
Eteläsavolaisten runsaisiin varkaustarinoihin olen arvellut ainakin osaselitykseksi alueen
jatkuvia sotia ja niiden aiheuttamaa epäjärjestystä, vaikka oikeushistoriakirjallisuuden pohjalta
en tuohon teoriaan ole vahvistusta saanutkaan. Varkauksia ei ole aina viety käräjille. Teot on
saatettu sopia asianomaisten kesken, varsinkin, kun varastetut tavarat olivat tavallisia
arkipäivän työkaluja ja syötävää. Lasten kerrotaan käyneen naurisvarkaissa ja aikuisten
käyneen lisäksi toisten pyydyksillä tai varastaneen työkaluja ja muita tavaroita. Korkean
rikollisuuden aika, jolloin henki- ja omaisuusrikosten määrä lisääntyi, oli Savossa 1700-luvun
puolivälin jälkeen, mutta Etelä-Pohjanmaalla tuota aikaa on kestänyt huomattavasti pidempään
(Sirén 1996, 155–161). Varkauksista kertovat tarinat ohjaavat osaltaan rehellisyyden hyveen
noudattamiseen. Yliluonnollisena seurauksena varkaustarinoissa on useimmiten ihmisen
noituma kosto niin Etelä-Pohjanmaalla kuin Etelä-Savossakin.
Lainvastaiset seksuaalisuhteet esiintyvät tarinoissa nimenomaisesti naisten rikkomuksina.
Seksuaalirikkomuksista yleisimpiä ovat Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa
avioliiton ulkopuoliset seksuaalisuhteet ja avioliiton ulkopuoliset raskaudet. Miehet ovat
yleensä naimisissa olevia, naiset useammin naimattomia kuin naimisissa olevia. Naimattomien
miesten seksuaalisuhteissa ei ollut kertomusten mukaan ainakaan siinä määrin paheksuttavaa
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kuin naisten. Tätä sukupuolten välistä kuvaa tukevat laajemmalta länsimaiselta
kulttuurialueelta saadut havainnot. Matti Sarmelan mukaan eurooppalaisissa agraariyhteisöissä
perhe on ollut niin keskeinen työ- ja toimeentuloyksikkö, ettei sen pysyvyyttä ja yhtenäisyyttä
vaarantavia tekijöitä tavallisen kansankaan keskuudessa ole voitu hyväksyä. Sen sijaan
naimattomien nuorten seksuaalikäyttäytymiseen asennoituminen on ollut vapaampaa.
Kuitenkin naisten seksuaaliseen aktiivisuuteen on suhtauduttu moralisoiden. (Sarmela 1979,
102, 148) Kirsi Pohjola-Vilkunan keskisuomalaisen aineiston mukaan oikeudessa syytetyt
miehet olivat useimmiten talollisia ja ennen kaikkea talollisten poikia (Pohjola-Vilkuna 1995,
52). Isäntien seksuaalirikkomuksista kerrotaan myös tarinoissa, mutta rikkomuksentekijöinä on
myös poikia, eikä tekijän sosiaalista asemaa ole aina mainittu. Rikkomuksia tehneissä naisissa
esiintyy enemmän naimattomia kuin naimisissa olevia.
Sodomiasta kerrotaan tarinoissa harvoin. Teot ovat sekä miesten että naisten tekemiä ja
jakaantuvat kaikille tutkimusalueille. Raiskauksista kerrotaan vain muutamissa eteläpohjalaissa
kertomuksissa. Raiskausten todellisista määristä on kirjallisuudessa erilaisia arvioita: jotkut
arvelevat, ettei niitä todellisuudessakaan tapahtunut runsaasti, koska rangaistukset olivat
ankaria ja sosiaalinen kontrolli voimakasta. (Karonen 1996, 88, 92). Toiset tutkijat taas
arvioivat raiskauksia tapahtuneen runsaasti, mutta ne eivät ole tulleet ilmi, koska niitä ole edes
mielletty rikoksiksi (ks. esim. Vuola 1994, 215; Pollari 1994, 79–81).
Muista vääryyksistä, rahan tavoittelusta väärillä teoilla, vääristä valoista jne. kerrotaan
pääasiassa Etelä-Savon kertomuksissa ja niissä miesten tekeminä. Rangaistuksena on
noitataitoisen ihmisen tai Jumalan kosto usein sairauksina tai kuolemana. Perintöasioihin
liittyvistä vääryydenteoista kertovat tarinat ovat useimmiten Etelä-Pohjanmaalta. PohjoisPohjanmaan perintörikostarinoissa ei esiinny naisia uhreina tai rikkomuksentekijöinä lainkaan
ja juuri pohjoispohjalaisten naisten aseman onkin todettu olleen muuta maata paremman 1700–
1800-luvuilla alueen tervakaupan tuoman varallisuuden vuoksi (Pylkkänen 1990, 340).
Lainrikkomuksista kertovissa tarinoissa naisten osuus rikkomuksentekijöinä (26 %) on
pienempi kuin koko aineistossa (29 %). Kertojina heidän osuutensa (36 %) on hieman
suurempi kuin koko aineistossa (34 %). Myös kerääjinä naiset ovat lainrikkomustarinoissa
useammin (44 %) kuin koko aineistossa (37 %). Lapsensurmatarinat ja lainvastaisista
seksuaalisuhteista kertovat tarinat näyttäytyvät aineistossa naisten keskinäisenä perinteenä.
Moraalin kannalta on kiinnostavaa, onko naisten elämänpiiri vahvasti lapsiin ja perheeseen
sidottu, vai ovatko naiset toisilleen ankarampia moralisteja kuin miehet heille tai toisilleen. Aili
Nenola näkee aviottoman lapsen saaneiden ja lapsenmurhaajien syyllistämisessä
institutionalisoidun syyllistämisen perinteen, joka merkitsee yhteiskunnan rakenteellista

162
väkivaltaa. Syyllistämisen ajatuksen mukaan naiset ovat itse syyllisiä asemaansa ja tilaansa.
(Nenola 1986, 109–110, 192–193)
Muiden tai naisten itsensä määrittelemään naisten asemointiin ja sen seurauksena naisten
keskinäiseen moralisointiin voivat olla vaikuttamassa sosiaalisen sukupuolen ohella myös
erilaiset naisten väliset erot.26 Tämän tutkimuksen keinoilla asiaan on kuitenkin vaikea löytää
valaistusta.

5.3 Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset kattavat yli puolet (57 %) kaikista aineiston
tarinoissa kerrotuista rikkomuksista. (Taulukko 1.) Pelkästään kristillisten tapakäyttäytymisen
rikkomusten ohella mukana on samanaikaisesti lakia ja kristillistä tapakäyttäytymistä rikkovia
tekoja, kuten aviottomien lasten hankkimista ja muita avioliiton ulkopuolisia suhteita sekä
kertomuksia sodomiasta. Mukana on myös samanaikaisesti kristillistä ja sosiaalista
tapakäyttäytymistä rikkovia tekoja, kuten oman edun tavoittelua paran avulla ja trullin
hahmossa tai avulla.
Koko kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomisaineistossa on yleisimpänä rikkomisen
alatyyppinä huonon elämän viettäminen (25 %), joka tarkoittaa kiroilua, koreilua, luvattomia
seksuaalisuhteita, tanssimista jne. Seuraavaksi yleisimpinä alatyyppeinä ovat pyhärauhan
rikkominen (19 %) eli arkitöiden tekeminen pyhänä, kuten metsästäminen ja kalastaminen,
peltotyöt, marjastaminen tai saunominen ja oman edun tavoittelu kristillisten tapojen vastaisesti
(17 %), mikä ilmenee yhteyksinä piruun, paran pitämisenä, toimimisena trullina, erilaisina
vääryydentekoina. Hieman harvemmin kerrottuna rikkomuksena tarinoissa esiintyy
pilkkaaminen (10 %), kuten luonnonvoimien, ruuan, kuoleman, Jumalan tai uskonnon
pilkkaaminen. Myös surmatyöt (9 %) sisältyvät kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin.
Lisäksi tarinoissa kerrotaan vakiintuneiden tai hyvien kristillisten tapojen vastaisesta
toiminnasta (5 %), kuten kristillisen uskonnon vastaisista teoista tai vakiintuneiden sääntöjen
vastaisesta vainajan kohtelusta hautajaisten yhteydessä. Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksina esiintyvät myös kuolleelle kuuluneiden esineiden käyttö tms. (3 %), surmiin
liittyvät ruumiin kätkemiset (3 %), ihmisten huono kohtelu (3 %) tai noituus (2 %).
Harvinaisimpina kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksina kerrotaan tarinoissa
varastamisesta, toivomusten ja pyyntöjen täyttämättä jättämisestä, liiallisesta suremisesta tai
harkitsemattomasta toiminnasta pirun kanssa, mikä tarkoittaa toimintaa ilman oman edun
tavoittelua. Lisäksi kertomuksissa ovat esillä erilaiset vääryyden teot, kuten lupauksen
pettämiset (kukin edellä mainituista 1 %). Aineistossa on muutamia kertomuksia lapsen
kuolemisesta kastamatta ja lasten synnyttämisen velvollisuuden laiminlyönnistä (molemmat 0
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%). (Liitetaulukot 49.–51.) Kristillisen tapakäyttäytymisen moraalikoodisto kattaa varsin laajan
alueen kansan arkipäiväisestä elämänpiiristä. Aineistosta käy esille Seppo Knuuttilan havainto,
jonka mukaan luonnon, jumalan ja vallan salaisuuksilla on ollut ja on edelleen voimakas
jalansija kansanomaisen maailmakuvan piirissä. (Knuuttila 1992, 60.)
Alueellisissa aineistoissa esiintyy rikkomustyypin alatyyppien vaihtelua. Rikkomusten
alatyypeissä, joita esiintyy vähintään 2 % kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista,
erottuvat keskimääräistä yleisemmiksi rikkomuksentekijän sukupuolen mukaisessa erittelyssä
seuraavat rikkomukset (Liitetaulukko 4. sekä Liitetaulukot 49.–51.). Pohjois-Savon ja PohjoisPohjanmaan aineistot sisältävät vain tarinatyypit kotonakulkijat ja taburikkomukset.
Etelä-Savo

huonon / syntisen elämän viettäminen (sekä miehet että naiset),
oman edun tavoittelu kristillisten tapojen vastaisesti (naiset),
surmaaminen ja ruumiiden kätkemiset (naiset), ihmisten huono
kohtelu (sekä miehet että naiset)

Pohjois-Savo

huonon / syntisen elämän viettäminen (naiset), pyhärauhan
rikkominen (sekä miehet että naiset), pilkkaaminen (sekä miehet että
naiset)

Etelä-Pohjanmaa

pyhärauhan rikkominen (miehet), oman edun tavoittelu kristillisten
tapojen vastaisesti (naiset), pilkkaaminen (miehet), surmat ja
ruumiiden kätkemiset (naiset)

Pohjois-Pohjanmaa

huonon / syntisen elämän viettäminen (naiset), pyhärauhan
rikkominen (miehet), pilkkaaminen (sekä miehet että naiset), surmat
(miehet), kristillisten tapojen vastainen toiminta (miehet), kuolleelle
kuuluneiden esineiden käyttö (naiset)

Huonosti ja syntisesti eläminen esiintyy kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa
jomman kumman tai molempien sukupuolten osalta aineiston keskimääräistä osuutta
yleisempinä rikkomuksina Etelä-Pohjanmaata lukuun ottamatta kaikilla muilla
tutkimusalueilla. Liitetaulukon 49. lukuihin sisältyvät lisäksi rikkomukset, joiden tekijän
sukupuolta ei ole mainittu tai tekijöinä ovat olleet mies ja nainen tai miehet ja naiset yhdessä.
Tekojen variaatiot vaihtelevat, mutta kyse on pääasiassa kiroilusta, koreilusta tai luvattomista
seksuaalisuhteista. Huonosti ja syntisesti vietetty elämä esiintyy molempien sukupuolten
keskimääräistä yleisempänä syntinä Etelä-Savon kertomuksissa (miesten rikkomuksista 37 % ja
naisten 29 %), samoin ihmisten huono kohtelu (miesten rikkomuksista 6 % ja naisten 9 %).
Pohjois-Savossa vastaavanlaisina tekoina ovat pyhärauhan rikkominen (miesten rikkomuksista
50 % ja naisten 33 %) ja pilkkaaminen (molempien sukupuolten rikkomuksista 18 %). Myös
Pohjois-Pohjanmaan tarinoissa pilkkaaminen erottuu molempien sukupuolten tahoillaan
tekemänä keskimääräistä yleisempänä syntinä (miesten rikkomuksista 21 % ja naisten 24 %).
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Muutoin jompikumpi sukupuoli on hallitseva rikkomuksentekijä. Pohjalaissa kertomuksissa
kiinnittävät huomiota hyvien tai vakiintuneiden tapojen vastaiset teot, jotka ovat EteläPohjanmaan kertomuksissa ehkä lievästi korostuneet (6 %) ja Pohjois-Pohjanmaan
kertomuksissa voimakkaammin keskimääräistä yleisempiä (10 %), mutta ne eivät kohoa
erityisesti esille kummankaan sukupuolen teoissa. Kyse on miesten ja naisten yhdessä
tekemistä rikkomuksista, joissa talonväki, omaiset, sukulaiset tai vanhemmat ovat toimineet
vakiintuneiden kristillisten tapojen vastaisesti kohdellessaan vainajia hautajaisten yhteydessä.
(Liitetaulukot 49.–51.)
Tarinoissa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat useammin miesten (53 %) kuin
naisten (32 %) tekemiä. Miesten ja naisten yhdessä tekemistä rikkomuksista kerrotaan 9 %
tarinoista ja rikkomuksentekijän sukupuolta ei tiedetä 6 %:ssa. Miesten suuri osuus kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa selittyy yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa ainakin
kiroiluna, joka on kaikilla alueilla tyypillisesti miesten synti, mutta muitakin selityksiä tulee
esille. Selvimpänä erona lainrikkomusten rikkomuksentekijöihin on tuntemattomien
rikkomuksentekijöiden vähäinen osuus. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkojissa on
suhteellisesti vähemmän tuntemattomia rikkomuksentekijöitä (6 % myös koko
tutkimusaineistoon verrattuna (12 %).
Selvästi yleisimmin esiintyvä kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista rankaisija
rikkomustyypin makrotasolla on piru (36 %), seuraavina ovat kotonakulkevat vainajat (21 %),
kummitus (17 %) ja Jumala (17 %) sekä ihminen (8 %) ja haltia (1 %). Rankaisijalista on eri
useusjärjestyksessä kuin lainrikkomustarinoissa, joissa yleisimmät olivat vainajat, kummitukset
ja ihmiset muiden jäädessä hyvin vähäisille osuuksille. Koko tutkimusaineistoon nähden
(järjestys: vainaja, piru, kummitus, ihminen ja Jumala) ero ei ole yhtä suuri, mihin tietysti
vaikuttaa se, että kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat eniten kertomuksia sisältävä
rikkomustyyppi. Suurimpina eroina koko aineistoon verrattuna ovat pirun suurempi osuus (36
% / 25 %) sekä vainajien (21 % / 28 %) ja ihmisten (8 % / 14 %) pienempi osuus. Piru nähdään
kertomuksissa kristillisen tapakäyttäytymisen suurimpana moralistina. Piru voi houkutella
ihmisiä pahan tekemiseen ja on siten mittaamassa moraalin vahvuutta. Kirotessa mainitaan
pirun nimi ja annetaan sille lupa toimia tai jopa kutsutaan: hiokoon piru viikatteen.
Yliluonnollisen seurauksen kokijana rikkomuksentekijän osuus on suurempi (68 % / 60 %) ja
hänen perheensä jäsenten (7 %) samansuuruinen kuin koko tutkimusaineistossa. Muun
lähipiirin, vieraiden ihmisten ja myös ei-tietoa-kokijasta ryhmien suhteelliset osuudet ovat
jonkin verran pienempiä kuin tutkimusaineistossa keskimäärin. Rikkomuksentekijän itsensä
osuus seurauksen kokijana on suurin Pohjois-Savon kertomuksissa (74 %), joissa kristillinen
tapakäyttäytyminen ylipäätään on suhteellisesti useimmin esillä kuin muiden alueiden
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aineistoissa. Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan aineistot sisältävät vain kotonakulkijoista ja
taburikkomuksista kertovia tarinoita. Vähäisintä rikkomuksentekijän itsensä seurauksen
kokeminen on eteläsavolaisissa kertomuksissa (64 %), joissa rikkomuksentekijän perhe (10 %)
ja muu lähipiiri (16 %) ovat hieman keskimääräistä yleisemmin tai yhtä usein yliluonnollisen
kokijoina. (Liitetaulukko 52.) Rikkomuksentekijän toimiminen yliluonnollisen kokijan roolissa
on nähdäkseni yhteydessä rangaistuksen ankaruuteen. mitä suurempi rikkomus sitä useammin
rikkomuksentekijä itse on sitä kokemassa. Rikkomusten suuruudesta tarkemmin hieman
tuonnempana luvussa Kuolemansynnit.
Toimenpiteet yliluonnollisen seurauksen poistamiseksi ovat kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuskertomuksissa yhtä yleisiä (42 %) kuin koko aineistossa (41 %) ja yleisempiä kuin
lainrikkomusaineistossa (36 %). Yleisin ongelmanratkaisija on rikkomuksentekijä itse (41 %),
seuraavina papit ja vieraat ihmiset.
Ongelmanratkaisutyypeistä on selvästi yli puolet noudattavia, kristillisiä (61 %), toiseksi
yleisimpiä ovat syytä selvittävät toimenpiteet (19 %) ja sen jälkeen vastustavat, maagiset
toimet (11 %). Noudattavat, kristilliset toimenpiteet ovat yleisimpiä rikkomuksentekijän
itsensä toimiessa ongelmanratkaisijana (71 %), hänen perheensä jäsenten (70 %) tai muiden
lähipiiriinsä kuuluvien (57 %) sekä pappien (89 %) välineinä. Vieraat ihmiset ensisijaisesti
selvittävät syytä (64 %) ja tietäjät käyttävät vastustavia maagisia keinoja (74 %).
Kertomuksissa, joissa ongelmanratkaisijan henkilöstä ei kerrota, käytetään useimmiten
noudattavaa, kristillistä toimintaa (35 %). (Liitetaulukko 53.) Rikkomuksentekijän
keinovalikoimassa toisella sijalla kertomuksissa esiintyy muu yliluonnolliseen suhtautuva
toiminta, joka yleensä tarkoittaa pakoa rikkomuspaikalta. Joissakin tarinoissa esiintyvät
maalliset tuomiot kuuluvat lain ja kristillisen tapakäyttäytymisen vastaisia rikkomuksia
käsitteleviin kertomuksiin, jotka olivat mukana jo lainrikkomuskertomusten käsittelyssä.

5.3.1 Kuolemansynnit
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten yliluonnollisista seurauksista kerrotaan aineiston
1991 tarinassa. Läheskään aina seurausta ei pysty luokittelemaan rankaisijahahmon tai
rangaistustyypin mukaan. Suurimmaksi seurausryhmäksi onkin todettava ”muut seuraukset”
(40 %). Tähän sisältyy rikkomuksen seurauksina mm: ukkonen oli tehnyt rikkomuksentekijän
hevosen kuuroksi (643); ”tuulijaespiä” oli tullut ja nostanut kaikki heinät ilmaan (593); riihestä
tuli valkea pitkälettinen olento, jonka ilme oli surullinen ja nuhteleva (907); lehmä oli kuollut
talossa, oli luultu, että vainaja oli sen vienyt (491).27 Muut seuraukset jakaantuvat aineistossa
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siten, että yleisimpänä on vainajien ilmestyminen eli kotonakulkijat (21 %), kummitus (17 %),
kuolema (11 %), sairaus (6 %), käärme (4 %), haltia (1 %).
Tarinoiden rikkomusten hierarkiaa on vaikea arvioida, mutta näyttää siltä, että ankarimpana
rangaistuksena on ajateltu synnin palkkana olevaa kuolemaa. Kuolemalla rangaistavia syntejä
ovat kertomuksissa pilkkaaminen, koreilu, pyhärauhan rikkominen, paran pitämien ja kiroilu.
Useimmiten kuolema seuraa pilkkaamisesta (121 kuvausta), joista Jumalan rangaistuksia on 92
ja pirun 29. Jumala rankaisee kuolemalla ruuan, varsinkin leivän (”Jumalan viljan”),
pilkkaamisesta (46 kuvausta), luonnonvoimien (mm. ”Jumalan ilman”) (32 kuvausta) sekä
Jumalan itsensä (5 kuvausta), uskonnon (5 kuvausta) ja kuoleman (1 kuvaus) pilkkaamisesta.
Piru puolestaan rankaisee kuolemalla kuoleman pilkkaamisesta (26 kuvausta) ja pirun itsensä
(3 kuvausta) pilkkaamisesta. Ruuan häpäisemiseen liittyy eräissä tarinoissa myös koreilun synti
(leivän päälle tallaaminen kenkien säästämisen vuoksi) ja siitä seuraa lähes aina Jumalan
antama kuolemanrangaistus (46 kuvausta), joskus pirun (2 kuvausta) tai trullin (2 kuvausta)
rangaistus, jolloin punaista verkaa halunnut tyttö saa keritsimet rintaansa. Sekä ruuan
pilkkaaminen että koreilu ovat tarinoissa tyypillisesti naisten syntejä. Luonnonvoimien
pilkkaaminen on tyypillisesti miesten synti.
Naisten suurimpia syntejä on ruuan halveksiminen. Koreilun synti taas liittyy käsitykseen
seksuaalisuuden syntisyydestä ja on siten vahvasti kristillisten ajatusmaailman leimaama.
Aiemmissa kulttuureissa seksusmyönteisyyttä jopa palvottiin samalla kun sitä toisaalta pidettiin
vaarallisena. Katolisen käsityksen mukaan seksuaalista asketismia pidettiin pyhyyden
ilmauksena. (ks. esim. Nieminen 1951, 52–59; Virtanen 1991, 233). Tarinoiden naiset tekevät
raskaimmat synnit halveksiessaan ruokaa ja koreillessaan. Ruuan pilkkaamisesta tai koreilun
seuraa kuolema 95 pohjalaistarinassa (78 % alueen kuolemansynneistä kertovista tarinoista).
Ruuan pilkkaaminen tai koreilu on rikkomuksena runsaassa puolessa pohjoissavolaisista
kuolemansynneistä (55 %). Kuolemansynnit ovat suhteellisesti yleisimpiä juuri Pohjois-Savon
tarinoissa (35 %; 33 kertomusta 95:stä). Eteläsavolaisissa kertomuksissa kuolemansynnit ovat
suhteellisesti harvinaisimpia (31 %). Leivän päälle tallaamisesta seuraa lähes poikkeuksetta
kuolema. Seuraavassa on esimerkkitarina (1062).
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Esimerkki:
Pohjois-Savo
Pompeijin piika
Kun piikatytön äiti oli sairaana, antoi rouva tälle vehnäleivän, että hän veisi sen
äidilleen. Mutta tyttö oli koreudenhaluinen, jaloissa kauniit kengät ja kun likapaikka
tuli, ei hän raskinut niitä liata, vaan pani leivän jalkansa alle ja niin ”astui alas tuhman
tavalla ja saavutti itsensä ansaan”. Jalka tarttui kiinni leipään eikä hän päässyt
paikaltaan liikahtamaan. Kävi siinä pappeja ja muutakin kansaa katsomassa
tyttöraukkaa ja yrittivät he pelastaa häntä, mutta eivät voineet. Tyttö vajosi sinne
vähitellen ja kuoli. (1062) Tuusniemi 1935–1936.
/Pompeijin piika /n /nuo/aik /IVc) piika /2huokor+pilkruo /rt sai emännältä leivän vietäväksi sairaalle
äidilleen, mutta rt ei halunnut liata kauniita kenkiään, vaan astui leivän päälle /jlakuo /rt tarttui jalastaan
kiinni, vajosi maahan ja kuoli, vaikka pappeja ja muutakin kanssa yritti auttaa /1rt /ot Pompeijin piika
(1062)

Aineistossa esiintyy joitakin variaatioita Pommerin piika –tarinan loppuratkaisusta. Tyttö
vajosi maahan polviaan myöten, eikä kukaan voinut auttaa (1066, 1094, 1085).28 Lisäksi
kahdessa toisinnossa tyttö muuttui sammakoksi (1080, 2892). Ratkaisut, joissa kukaan ei
voinut auttaa, voi tulkita lähes kuoleman veroisiksi rangaistuksiksi. Koko aineistossa esiintyy
yksi ainoa mies, joka oli halveksinut puukasan rakoon pudonnutta leivänmurua. Mies oli
kironnut, eikä ollut ottanut murua pois. Mies oli selvinnyt teosta hengissä, vain pelto ei ollut
kasvanut. Tarina on tallennettu Etelä-Savosta (1133).
Koreilutarina, jossa tyttö menee pyhänä marjaan saadakseen helmet, mutta saakin käärmeen
kaulalleen, on tyypillisesti savolainen. Monissa savolaisissa koreilutarinoissa esiintyy
rangaistuksena käärmeitä, ei aina kuolema. Sen sijaan ruuan pilkkaamisesta seuraa kuolema
kaikissa 16 pohjoissavolaisessa tarinassa. Kuolema on rangaistuksena 11 eteläpohjalaisessa
tarinassa 12:sta. Eteläsavolaisissa tarinoissa kuolema kohtaa seitsemää ruuan pilkkaajaa
yhdeksästä ja pohjoispohjalaisissa tarinoissa 12:ta 15:stä.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston uskomustarinakortistossa on
yhteensä 131 ”Pommerin piika -tarinan” toisintoa (tyyppi F 241 Koreilunhalu, turhamaisuus - pramea piika, Pommerin piika - - palvelustyttö ei halua liata hienoja kenkiään - - panee leivän
porraspuuksi vesilätäkköön - - vajoaa itse maan sisään, joutuu helvettiin) (Jauhiainen 1999,
210). Toisinnoista 119 päättyy rikkomuksentekijän kuolemaan. Perinnealueita, joiden
toisinnoissa kaikki tarinan rikkomuksentekijät kuolevat tekonsa seurauksena, ovat Uusimaa,
Häme, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Laatokan Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu ja PohjoisSuomi (sekä Länsi-Inkeri). Alueita on yhteensä 22. Kaikilla alueilla enemmistö toisinnoista
päättyy rikkomuksentekijän kuolemaan. Näin ollen leivän kunnioitus näyttää olleen varsin
syvälle suomalaiseen moraalikoodistoon juurtunut asia.29 Syöminen ja savolaisuus ovat
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liittyneet yhteen myös savolaisessa lyriikassa jopa niin voimakkaasti, että Anna-Leena Siikala
on savolaisia lyyrillisiä lauluja tutkittuaan todennut syömisen olevan savolaisen lyriikan ja
melkeinpä koko savolaisen kulttuurin avainmetaforan. Syöminen on ollut yksi niistä
ominaispiirteistä, jotka ovat olleet korostettuja savolaiskulttuurissa hyväksytyssä
tunneilmastossa. (Siikala 1998, 189–191.)
Luonnonvoimien pilkkaamista esiintyy tutkimusaineistossa yhteensä 85 tarinassa. Jumala
rankaisee rikkomuksesta. Tarinoista 32 päättyy rikkomuksentekijän kuolemaan. Teosta seuraa
sairautta kolmessa tarinassa ja 50 kertomuksessa jotakin muuta, kuten salaman iskuja
tulipaloineen tai tuulenpyörteen heittelyä. Luonnonvoimien pilkkaamiset ovat tyypillisesti
pohjalaisia tarinoita30 (64 %; 54 kertomusta 85:stä). Rohkea mies uhmaa luonnonvoimia.
Kuolemanrangaistus seuraa Etelä-Pohjanmaalla suhteellisesti useammin (57 %) kuin muualla
(keskimäärin 38 %) ja suhteellisesti harvimmin kuolema vie luonnonvoimien pilkkaajan
eteläsavolaisissa kertomuksissa (19 %). Naisia esiintyy luonnonvoimien pilkkaajana neljässä
pohjalaisessa kertomuksessa. Yhdessä niistä pilkkaamisesta seuraa kuolema (2933), kahdessa
sairautta, (1241, 1269) ja yhdessä revontulet vievät pilkkaajansa (1250).
Muita kuolemalla rangaistavia syntejä ovat pyhärauhan rikkominen, josta Jumala (18 kuvausta)
ja piru (16 kuvausta) rankaisevat suunnilleen yhtä usein. Rikkomuksentekijänä on hieman
useammin mies (18 kuvausta) kuin nainen (12 kuvausta). Mies ja nainen toimivat yhdessä
kolmessa tarinassa. Yhdessä tarinassa ei mainita rikkomuksentekijän sukupuolta. Maito- tai
voiparan pitäminen on tyypillisesti naisten synti. Kuolema seuraa, kun tietämätön piika tai
miniä lyö kirnun reunalle tullutta paraa, joka kuolee. Samalla kuolee paraa pitänyt emäntäkin,
usein kirkon penkkiin. Myös kiroamisesta voi seurata kuolema joko pirun (kahdeksan
kuvausta) tai Jumalan (neljä kuvausta) kädestä. Kuolemanrangaistuksen saavina kiroajina on
10 miestä ja kaksi naista.
Pohjois-Savon osuus rikkomuksentekijän kuolemaan päättyvistä tarinoista on suurempi (16 %)
kuin alueen osuus kaikista kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomistarinoista (12 %). PohjoisPohjanmaan osalta suhdeluvut ovat suunnilleen yhtä suuria (14 %; 13 %). Etelä-Savon (33 % /
36 %) ja Etelä-Pohjanmaan (37 % / 39 %) osuudet kuolemansyntitarinoista ovat hieman
pienempiä kuin alueiden osuudet kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomistarinoista.
(Liitetaulukko 55. ja Taulukko 1.) Luvut tukevat tuntumaa Pohjois-Savon muita alueita
ankarammasta moraalista. Edellä tarinoiden yleisemmässä tarkastelussa esille tullut PohjoisSavon tarinoiden voimakas kristillisyys, ankara synneistä rankaiseminen ja tiukka moraali
saavat tukea myös tässä vertailussa. Synninteosta koituneiden ankarien seurauksien perusteella
vahvistuu käsitys siitä, että Pohjois-Savon herännäisyydellä on vaikutusta alueen tarinoiden
moraaliopetuksiin. Eteläisemmällä alueella vaikuttaneen herätysliikkeen johtaja näki Pohjois-
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Savon herätysliikkeessä ”alituista oman viheliäisyyden tuntoa” ja päätyi itse kannattamaan
vapaamielisempää ystäväliikettä. (Wirilander 1960, 941–943.) Naisten osuus
rikkomuksentekijöinä on kuolemansynneistä kertovissa tarinoissa selvästi yliedustettu (43 %)
(Liitetaulukko 55.) verrattuna naisten osuuteen kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista
kertovista tarinoista (32 %) tai koko tutkimusaineiston tarinoista (29 %) (Liitetaulukko 12.).
Havainto antaa tukea tuntumalle, että kansanomainen moraali on kohdellut naisia ankarammin
kuin miehiä. Havaintoa tukevat myös Inger Lövkronan tutkimustulokset nuoriin naisiin
kohdistetusta kontrollista 1700-luvun Ruotsissa Lövkrona 2004, 161–165, 216–217).
Osaamatta asettaa rikkomuksen seurauksena esiintyviä vainajien kohtaamisia, kummituksia,
sairauksia, käärmeitä ja haltioita hierarkkiseen järjestykseen tarkastelen kuolemanrangaistusten
vastapainoksi lievimpiä rangaistuksia sisältävän ryhmän ”muut” rikkomuksia. Lievimmät
rangaistukset ilmenevät variaatiotasolla seuraavanlaisina tapahtumina:
Jumala rankaisee rikkomuksentekijää kadolla, pelto ei kasva, kalat katoavat järvestä jne.
Jumala rankaisee rikkomuksentekijää tai hänen läheistään tulipalolla
Jumala rankaisee rikkomuksentekijää tai hänen läheistään jollakin muulla tavalla (usein
sis. maininnan, että se oli Jumalan rangaistus tai pyörremyrsky lennättää tai ukkonen,
salama lyö pökerryksiin, köyhtyy jne)
Piru näyttäytyy, tulee korttipeliin mukaan jne.
Piru mellastaa
Ihminen kostaa aiheuttamalla rikkomuksentekijälle tai hänen läheisilleen jotakin muuta
pahaa kuin sairautta tai kuolemaa (ihminen kostaa rikkomuksen polttamalla
rikkomuksentekijän vaatteet, tukan, talon tms.)
Ihminen kostaa trullille siunaamalla, piiskaamalla tms.
Muu seuraus: syyttömän mestaustapahtuma paljastaa oikean rikkomuksentekijän; syntyy
äpärälapsi rangaistuksena tehdystä pyhätyöstä; painajainen vaivaa; para sotkee kerman.
Lievimmillä rangaistuksilla (1042 kuvausta) on rikkomuksentekijä päässyt seuraavissa
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyypeissä. Selvästi suurin ryhmä ovat kiroajat
(23 %), sen jälkeen pirun avulla oman edun tavoittelijat (18 %), pyhärauhan rikkojat (10 %),
pilkkaajat (10 % ), sekä ihmisiä huonosti kohdelleet (7 %). Kaikissa edellä mainituissa
rikkomuksentekijäryhmissä miehet ovat enemmistönä. Seuraavaksi suurimmissa tanssin syntiin
langenneiden (4 %) ja trullina omaa etuaan tavoittelevien ryhmässä (2 %) puolestaan naiset
ovat selvästi enemmistönä. Sen jälkeen tulee miesenemmistöinen sopimattomia
seksuaalisuhteita harjoittaneiden ryhmä (2 %) ja uskontoon liittyviä hyviä tapoja loukanneet,
jotka ovat yhtä usein miehiä ja naisia (2 %) sekä kymmenentenä miesenemmistöinen
itsemurhaajien ja itsemurhan ajatuksella leikitelleiden ryhmä (1 %).
Lievimmissä rangaistuksissa miesten osuus rikkomuksentekijöistä on suurempi (65 %)
(Liitetaulukko 73.) kuin heidän osuutensa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista (52 %)
tai koko tutkimusaineistosta (51 %) (Liitetaulukko 12.). Luvut tukevat tuntumaa, että
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kansanomainen moraali on kohdellut naisia ankarammin kuin miehiä. Kuitenkaan sellaista
rikkomuksen alatyyppiä ei aineistosta löydy, jossa samasta teosta kaikki miehet olisivat
päässeet lievemmällä rangaistuksella kuin kukaan naisista. Naisten ja miesten rikkomukset ovat
erilaisia. Satu Apo on havainnut ihmesatujen mies- ja naiskuvia tutkiessaan, että myös
ihmesaduissa suhtaudutaan naispäähenkilöiden tekemiin norminrikkomuksiin vakavammin
kuin miessankareiden. Nainen saa aina tottelemattomuudestaan rangaistuksen. (Apo 1986,
205.)
Alueittain tarkasteltuna Etelä-Savon osuus tarinoiden lievimmistä rangaistuksista on selkeästi
suurempi kuin alueen osuus koko kristillisen tapakäyttäytymisen aineistosta (52 % / 36 %).
Etelä-Pohjanmaan osuudet ovat samansuuruisia (39 %) molemmissa tarinaryhmissä. PohjoisSavon (4 % / 12 %) ja Pohjois-Pohjanmaan tarinoiden osuus puolestaan on lievimmissä
rangaistuksissa pienempi kuin koko kristillisen tapakäyttäytymisen aineistossa (5 % / 13 %).
Taulukko 9. Tarinoiden jakauma kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa,
kuolemansynneissä, lievimmissä synneissä ja koko aineistossa alueittain.
Rikkomustyyppi ja rangaistus

Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomusaineisto

Kuolemansynnit

Lievimmät
synnit
(”muut”)

Koko tutkimusaineisto

Alue

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Yhteensä

36 (714)
12 (239)
39 (761)
13 (251)
100 (1965)

32 (68)
17 (37)
37 (80)
14 (30)
100 (215)

52 (411)
4 (33)
39 (314)
5 (42)
100 (800)

38 (1182)
10 (294)
41 (1288)
11 (356)
100 (3120)

Eteläsavolaiset ovat tarinoiden esille tuoman moraalin mukaan kaikkein suvaitsevimpia.
Alueella vallitsi muita vapaamielisempi herätysliike, ns. ystäväliike. Pohjois-Savon tarinoissa
puolestaan kerrotaan lievimmistä rangaistuksista harvemmin kuin muiden tutkimusalueiden
aineistoissa. Samaan asetelmaan viittasivat jo edellä kuolemansyntien suuri suhteellinen osuus
Pohjois-Savossa ja pieni osuus Etelä-Savossa. Suurimmat erot moraalin tiukkuudessa näyttävät
syntyvän yllättäen savolaisten kesken eivätkä Savon ja Pohjanmaan välillä. Tilanteen
selitykseksi voi arvella Pohjois-Savon voimakkaan herätysliikkeen lisäksi erityisesti EteläSavon sotaisaa historiaa, jossa kuolema oli aina läsnä. Tunnetta kuoleman läheisyyttä ei ehkä
enää tuotettu tarinoilla. Väitettä ei vahvasti tue, joskaan ei kumoakaan, surmatarinoiden
yleisyyden vertailu alueiden aineistoissa. Surmatarinoiden (sekä lainrikkomuksiin että
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin luokiteltujen) osuus alueen koko tarina-aineksesta
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on Etelä-Savon tarinoissa hieman pienempi (19 %) kuin Etelä-Pohjanmaan tarinoissa (23 %).
Pohjois-Savon osalta osuus aineksen valikoituneisuuden vuoksi on 4 % ja samoin PohjoisPohjanmaan 10 %. Koko tutkimusaineistosta surmatarinoiden osuus on 18 % (568 tarinaa).
Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan aineistot sisältävät vain kotonakulkijoista ja
taburikkomuksista kertovat tarinat.
Taburikkomustarinoissa esiintyviä kuolemanrangaistuksia ja lievimpiä muita rangaistuksia
alueittain tarkasteltaessa käy ilmi, että kuolemanrangaistuksia esiintyy suhteellisesti useimmin
Pohjois-Savon tarinoissa ja lievimpiä rangaistuksia Etelä-Savon tarinoissa. PohjoisPohjanmaan osuus kuolemanrangaistuksista on suurempi kuin alueen osuus
taburikkomustarinoista. Myös alueen osuus lievimmistä rangaistuksista on suurempi kuin sen
osuus kaikista taburikkomustarinoista. Etelä-Savon osuus kaikista taburikkomustarinoista on
22 % (162 tarinaa), alueen osuus taburikkomusten kuolemanrangaistuksista on 15 % ja
lievimmistä rangaistuksista 25 %. Pohjois-Savon osuus taburikkomustarinoista on 29 % (214
tarinaa), osuus niiden kuolemanrangaistuksista 32 % ja lievimmistä rangaistuksista 19 %.
Etelä-Pohjanmaalta tarinoita on 26 % (196 tarinaa), osuus kuolemanrangaistuksista sama 26 %
ja lievimmistä 32 %. Pohjois-Pohjanmaan osuus taburikkomustarinoista on 23 % (173 tarinaa),
osuus kuolemanrangaistuksista 27 % ja lievimmistä 24 %. Taburikkomustarinoiden
rangaistuksissa esille tulevat alueiden väliset erot tukevat käsitystä Pohjois-Savon tarinoiden
muita ankarammasta moraalista. Kotonakulkijatarinoita en ole erikseen tarkastellut, koska
niissä ei esiinny kuolemanrangaistuksia.
Vaikka kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinat sisältävät suurimman osan (72 %)
rikkomuksentekijän kuolemaan päättyvistä tarinoista, tarkastelen tässä yhteydessä vielä
kuolemanrangaistuksia ja lievimpiä rangaistuksia koko tutkimusaineiston osalta. Kuolemaan
johtavista teoista sisältyy 22 % sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin ja 6 %
lainrikkomuksiin. Yhteensä kuolemalla rangaistavia tekoja aineistossa on 265 tarinassa.
Lainrikkomusten osalta tekoina on väärä vala (kuusi kuvausta), varkaus tai surma (molemmat
neljä kuvausta), seksuaalirikos (kolme kuvausta) ja oman edun tavoittelu vääryydellä (kaksi
kuvausta). Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten kuolemanrangaistukset koostuvat
pääasiassa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin kuuluvista paratarinoista (22 kuvausta)
ja muutamasta muusta oman edun tavoittelutarinasta sekä ihmisen huonosta kohtelusta (17
kuvausta), kostamisesta (seitsemän kuvausta), kortinpeluusta (viisi kuvausta) tapojen
vastaisesta tai muusta väärästä teosta (molemmat kolme kuvausta) sekä eläinten huonosta
kohtelusta kertovista tarinoista (kaksi kuvausta).
Tarinoissa kerrottujen kuolemanrangaistusten ja lievimpien rangaistusten suhteelliset osuudet
heijastavat kansanomaisen moraalin ankaruutta. Kuolemanrangaistuksia on kaikista
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rangaistuksista 8 % ja lievimpiä rangaistuksia 33 %, joten kuolemaan johtavia tekoja ei
kuitenkaan ole huomattavan suurta määrää. Myös koko aineistosta eikä pelkästään kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksista tarkasteltuna kuolemaan johtavista rikkomuksista kerrotaan
naisten tekeminä suhteellisesti useammin (43 %; 113 kuvausta 265:stä) kuin naisten osuus
kaikista rikkomuksentekijöistä edellyttäisi (29 %). Miesten osuus on suunnilleen sama (52 %;
137 kuvausta 265:stä) kuin kaikista rikkomuksentekijöistä (51 %). Miehet ja naiset tekevät
yhdessä harvemmin kuolemalla rangaistavia tekoja (3 %) kuin rikkomuksia yleensä (8 %).
Kuolemanrangaistuksen saaneissa rikkomuksentekijöissä on vähemmän (2 %) ilman rikkojan
sukupuolitietoja kerrottuja tapahtumia kuin koko aineistossa (12 %). Alueellinen
kuolemanrangaistusten jakauma noudattaa samaa linjaa kuin havainnot kuolemasynneistä
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa. Etelä-Savon tarinoiden osuus
kuolemanrangaistuksista on pienempi kuin alueen osuus kaikista tarinoista ja Pohjois-Savon
osuus on suurempi: Etelä-Savo 33 % (alueen osuus koko aineistossa 38 %), Pohjois-Savo 16 %
(koko aineistossa 10 %), Etelä-Pohjanmaa 37 % (koko aineistossa 41 %), Pohjois-Pohjanmaa
14 % (koko aineistossa 11 %). Etelä-Pohjanmaan tarinat ovat kuolemanrangaistuksissa
aliedustettuina ja Pohjois-Pohjanmaan yliedustettuina. Pohjois-Savon
kuolemanrangaistustarinoista joka toisessa on nainen rikkomuksentekijänä (48 %), kun naisten
osuus koko aineiston rikkomuksentekijöistä on huomattavasti pienempi (29 %). Myös EteläSavon tarinoissa, joissa kuolemanrangaistuksia on suhteellisesti vähemmän, on naisten osuus
niistä selvästi aineiston keskimääräistä osuutta (29 %) suurempi (43 %). (Liitetaulukot 54. –
55.)
Kummituksia, kuolemaa, sairautta, käärmeitä tai vainajien kohtaamista lievempien eli muiden
rangaistusten osuus on koko aineistossa 33 %. Yli puolet tarinoiden lievimmistä rangaistuksista
on kohdistunut miehiin (65 %). Yli puolet lievimmistä rangaistuksista kertovista tarinoista on
tallennettu Etelä-Savosta (54 %). Kun naiset ovat kuolemanrangaistuksiin johtaneissa
rikkomuksissa kaikilla alueilla yliedustettuina suhteessa naisten osuuteen
rikkomuksentekijöistä koko aineistossa (29 %), ovat miehet puolestaan yliedustettuina
lievimmissä rangaistusten saajissa kaikilla alueilla verrattuna miesten keskimääräiseen
rikkomuksentekijäosuuteen koko aineistossa (51 %). Naisten osuus lievimmistä rangaistuksista
on 22 % (231 kuvausta 1042:sta), miesten ja naisten yhdessä tekemistä rikkomuksista saa
lievimmän rangaistuksen 8 % eli sama määrä kuin heitä on rikkomuksentekijöinä koko
aineistossa. Sukupuolitiedot puuttuvat 5 %:lta lievimmän rangaistuksen saaneista.
Koko tutkimusaineiston osalta naiset saavat rikkomuksistaan suhteellisesti useammin
kuolemanrangaistuksia kuin miehet, jotka puolestaan saavat suhteellisesti useammin kaikkein
lievimpiä rangaistuksia. Havainnot kuolemanrangaistuksista ja lievimmistä rangaistuksista
koko tutkimusaineistossa tukevat kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten pohjalta saatua
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tuntumaa, että uskomustarinoiden esille tuoma moraali on ankarampi naisia kuin miehiä
kohtaan. Pohjois-Savon tarinoissa tulee esille ankarin moraali ja Etelä-Savon tarinoissa lievin.
Kuolemaan päättyvien tarinoiden kertojina naiset ovat jonkin verran useammin (40 %) kuin
koko aineistossa (34 %) ja melko selvästi useammin kertomassa naisten tekemistä ja naisten
kuolemaan johtaneista rikkomuksista (48 %). Naiset moralisoivat toisiaan voimakkaasti.

5.3.2 Syntinen elämä
Lähes puolet kristillistä tapakäyttäytymistä rikkovista syntisen elämän paheista on kiroamista
ja kiroilua (48 %), seuraavina ovat koreilu (16 %), tanssiminen (11 %), aviottomat lapset ja
avioliiton ulkopuoliset raskaudet (10 %), muut sopimattomat seksuaalisuhteet ja yöjalassa
käynti (7 %), huonon ja syntisen elämän viettäminen yleensä sitä tarkemmin määrittelemättä (6
%) ja sodomia (2 %).

Taulukko 10. Syntisesti elämisen alatyyppi alueittain.
Alue
Syntisen/huonon
elämän alatyyppi
Kiroilu/kiroaminen
Koreilu
Tanssiminen
Avioliiton ulkopuoliset
lapset ja raskaudet sekä
muut sopimattomat
seksuaalisuhteet
Huonon elämän
viettäminen yleensä
Sodomia
Yhteensä

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)
69 (179)
9 (24)
6 (15)
4 (11)

% (N)
9 (5)
59 (32)
9 (5)
- (0)

% (N)
39 (82)
9 (18)
18 (38)
19 (40)

% (N)
15 (7)
39 (18)
7 (3)
7 (3)

% (N)
48 (273)
16 (92)
11 (61)
10 (54)

8 (21)

6 (3)

7 (15)

6 (3)

7 (42)

3 (9)
1 (2)
100 (261)

8 (4)
9 (5)
100 (54)

7 (15)
1 (1)
100 (209)

17 (8)
9 (4)
100 (46)

6 (36)
2 (12)
100 (570)

X²=209,45879***
Khiin neliö –testissä on yhdistetty kolme alinta syntisen elämänmuodon luokkaa luokaksi ’muut’.

Alueittain tarkasteltuna rikkomuksentekijän sukupuolen mukaan ei miesten teoissa esiinny
merkittäviä alueellisia eroja. Yleisin miesten syntisen elämän viettämisen tapa on kiroilu
kaikilla tutkimusalueilla. Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan aineistoissa miesten
rikkomusten määrät ovat vähäisiä (10 ja 16 kuvausta). Naisten teoissa alueellista vaihtelua
esiintyy runsaammin kuin miesten. Keskimääräistä yleisemmin syntisen elämän tavoista
kerrotaan tarinoissa seuraavasti:
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Etelä- Savo

kiroilu (miehet), koreilu (naiset), avioliiton ulkopuoliset lapset ja raskaudet (naiset)

Pohjois-Savo

koreilu (naiset)

Etelä-Pohjanmaa

kiroilu (miehet), koreilu (naiset), tanssiminen (naiset), avioliiton
ulkopuoliset lapset ja raskaudet (naiset)

Pohjois-Pohjanmaa

koreilu (naiset)

Kiroilu, koreilu ja tanssiminen. Kiroilun ja kiroamisen pahe on kertomusten mukaan yleinen
Etelä-Savon (80 %) ja Etelä-Pohjanmaan (78 %) miesten synti. Miesten kiroilun ja sen vuoksi
koko syntisen elämän kuvausten määrä on Etelä-Savon kertomuksissa (141 kuvausta)
kaksinkertainen Etelä-Pohjanmaahan (69 kuvausta) verrattuna. Naisten kiroilusta ja
kiroamisesta on Etelä-Savon aineistossa kolminkertainen määrä kuvauksia (29 kuvausta) EteläPohjanmaan (9 kuvausta) verrattuna. Kiroilu on tyypillisesti eteläsavolainen synti. PohjoisSavon aineisto on hyvin niukka, mutta siinäkin puolet miesten rikkomuksista on kiroamista.
Kiroilu liittyy erilaisiin arkipäivän tilanteisiin. Kiroilusta varoittavassa tarinatyypissä (E 481;
Jauhiainen 1999, 183), josta on eniten toisintoja aineistossa, piru kiusaa nuottamiestä
hokemalla kysymystään ja saa tämän tekemään rikkomuksen. Pirun hokee: ”Puranko mä,
kerinkö mä?” Kalastaja tiuskaisee kiukustuneena: ”No pura, perkele!” Tarinan 77 toisinnosta
60 on Etelä-Savosta ja 17 Etelä-Pohjanmaalta. Suhde kuvastaa myös alueiden
elinkeinorakennetta niin, että kalastaja on yleisempi hahmo runsasjärvisessä Savossa kuin
Pohjanmaalla (ks. esimerkiksi Pirinen 1982, 378–398; Virrankoski 1973, 179).
Esimerkki:
Etelä-Savo
Piru purkaa ja kerii nuotan.
Kuulin toisten vanhojen miesten kertovan: Kerran oli eräs kalastaja soutanut rantaan,
tultuaan nuotalta. Alkaessaan levittää nuottaa nuottakiermille kuivamaan, kuuli hän
metsästä äänen: Puranks’ miä? Kerinks’ miä? Mies kuunteli ja välillä levitti nuottaa
kiermille. Tuo sama ääni kuului yhä hokevan: Puranks’ miä? Kerinks’ miä? Kun mies ei
saanut selvää mikä se oli, tuskastui hän ja tiuskaisi lopulta: ”Pura Perkele ja keri
Perkele”, jolloin ääni lakkasi. Saatuaan nuotan kiermille, meni kalastaja kotiin. Aamulla
tultuaan hakemaan nuottaa, huomasi hän ihmeekseen, että nuotta oli purettu ja keritty
kerälle. Se oli siis itse Perkele, joka hoki tuota: Puranks’ miä? Kerinks’ miä?, ja hän
kalastaja kun oli antanut sille luvan niin se oli tehnyt tekonsa. (1589) Anttola 1935–
1936.
/ta /kalastaja /m /aik /2huokir /piru hoki rt:lle puras miä, kerinks miä?; rt tiuskaisi lopulta: Pura Perkele ja
keri Perkele /pirumuu /piru purki ja keri /1rt (1589)
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Toisena runsaslukuisena tarinatyyppinä (E 471) (Jauhiainen 1999, 183), jossa piru tulee
paikalle ja hokee tekemisiään, ovat viikatteen hiomistarinat. Mies jättää hiomisen ja tokaisee:
”Hiokoon piru!” Niinpä piru tulee hiomaan ja hioo viikatteen käyttökelvottomaksi. Tästä
puolestaan peltotyökaluun liittyvästä tarinasta on toisintoja Etelä-Savosta 20 ja EteläPohjanmaalta 22.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Pirut hioivat rengin viikatteen – hamara vain jäljelle
Kerran niitti erään talon renki iltasella myöhään. Viikate oli jo tylsä ja heinäkin oli
kovaa ja kuivaa sikavillaa. Hän koetti sitä hivoakin tuontuostakin, mutta kauvan ei se
hivomallakaan olliut terävä. Viimein hän suuttuneena viskasi sen luotaan ja sanoi:
”Hivokoon nyt jo itse perkele!” Kotiin mennnessä tuli hänen vastaansa mies kovasin
kainalossa. Hän kysyi tältä: ”minne matka?” ”Menenhän tuonne hivomaan rengin
viikatetta,” vastaa mies ja menee. Kuin tämä oli kadonnut näkyvistä, tulee taas mies
vastaan, jolta hän taas kysyy: ”minne matka?” ”Menenhän tuonne hivomaan rengin
viikatetta,” vastaa mies ja menee.
Ja tuskin oli tämä mies ehtinyt pois näkyvistä kun tulee taas mies ja kun hän tältä kysyy
samaten, saa hän samanlaisen vastauksen. Näin niitä tulee mies toisensa jälkeen ja
viimein tulee vanha äijä käkkyrä ontuen ja hänkin sanoo menevänsä hivomaan rengin
viikatetta.
Aamulla ei viikatteesta ollut kuin hamara jäljellä, mutta terävä se oli kuin madon kieli.
(1565) Ylihärmä 1900.
/renki /m /aik /IVc) renki /2huokir /viikate tylsyi, rt suuttui ja sanoi: hivokoon nyt jo itse perkele
/pirumuu /kotimatkalla tuli miehiä vastaan, sanoivat menevänsä hivomaan rengin viikatetta; aamulla ei
ollut kuin hamara jäljellä /1rt /ot Pirut hioivat rengin viikatteen – hamara vain jäljelle (1565)

Kolmannessa laajahkossa pirunhokemistarinassa (E 491) (Jauhiainen 1999, 184), piru kysyy
kysymistään: ”Heitänkö?” Kiroten luvataan: ”No heitä, perkele!” Piru heittää paikalle tai
nuotioon verisen, nyljetyn, alastoman ihmisen ruumiin tai hevosen yms. eläimen raadon.
Tämän tarinan toisintoja on aineistossa 27, joista 22 on Etelä-Savosta. Sinimarja Ojosen
tutkimuksen mukaan tämän heittämistarinan toisinnot keskittyvät erityisen vahvasti ItäSuomeen, jopa selvemmin kuin nuottatarinat (Ojonen 1996, 138). Tämänkin aineiston jakauma
vahvistaa havaintoa.
Kiusaamis- tai hokemiskertomusten lisäksi piru esiintyy miesten kiroiluista kerrottaessa
erilaisissa muissakin arkitöissä. Lisäksi piru esiintyy esimerkiksi kirkkoon, syömiseen ja
saunaan liittyvissä tilanteissa, jotka on koettu erityisen pyhiksi. Seuraavassa on esimerkki
ruokapöydässä rengille kiroilusta ja sitä seuranneesta pirun rangaistuksesta.
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Esimerkki:
Etelä-Savo
Enne tiälä asu Otto Falck, jota sanottii Kievari ukoks, ku niilä olj kievar. Ukko olj kova
kirroomaa. Kerra syyvessää kiros rengile, sillo läks piru viemää sitä. Ukko alako nousta
ilemaa pöyvän takkoo. Joku eukko olj säikähtäny ja sanonu ”Herra siunatkoo”. Sillo
ukko olj puonu takasin penkile. (2602) Sääminki 1961.
/ta /nimi Otto Falck /m /aik /Iva) kievarin isäntä /2huokir /rt oli kova kiroamaan /pirumuu /piru lähti
viemään rt:ää /1rt+muuta väkeä /usk /joku eukko oli säikähtänyt ja sanonut: Herra siunatkoon; rt oli
pudonnut takaisin penkille /joku eukko /n /aik /Ivb) eukko (2602)

Tarinassa on nähtävissä rikkomuksena lisäksi yleinen runsas kiroilu.
Miesten kerrotaan kironneen myös kotieläimiä ja harvemmin lapsia, mutta niitäkin kertomuksia
esiintyy. Naisten puolestaan kerrotaan useimmiten kironneen syntymättömiä lapsiaan tai
kiukustuneena kiroilleen pienille lapsilleen tai myös kiroilleen muuten. Kertomukset toimivat
samalla selitystarinoina, kuten kiroaminen epämuodostuneen tai vammaisen lapsen syntymän
tai lapsen katoamisen selittäjänä.
Jos kiroilun synti on kertomuksissa miehille ominainen, on koreilu tyypillinen naisten – tai itse
asiassa tyttöjen – rikkomus. Se on kauttaaltaan feminiininen synti. Suurimmillaan koreilun
paheen suhteellinen osuus on Pohjois-Savon (87 %) ja Pohjois-Pohjanmaan (64 %) naisten
rikkomuksista kerrottaessa. Myös tanssimisesta on Etelä-Pohjanmaalla kerrottu nimenomaan
naisten syntinä (32 %).
Koreilua koskevat kertomukset poikkeavat muusta aineistosta siinä, että rikkomuksentekijänä
on yleensä lapsi tai nuori, eikä aikuinen kuten lähes kaikissa muissa kertomuksissa. Lisäksi
koreilu on tutkimusaineistossa rajoittunut lähes kokonaan vain muutamaan tarinatyyppiin:
Koreilusta varoittavia tarinatyyppejä ovat tytön pyhänä marjassa käynti helmet saadakseen (E
321 ja F 31) (Jauhiainen 1999, 179, 205) ja Pramea piika, joka säästääkseen uusia kenkiään
astuu leivän päälle, joka oli tarkoitettu hänen köyhille vanhemmilleen (F 241) (Jauhiainen
1999, 210). Marjanpoimintatarinassa useimmiten on rankaisijana Jumala, joskus piru. Tarina
on tutkimusaineistossa tyypillisesti savolainen (30 toisintoa 35:stä) ja yli puolet niistä PohjoisSavosta, kuten seuraava esimerkkitarinakin. Tarinan pohjoissavolaisuutta selittänee ajatus
koreilusta seksuaalisuuden korostamisen syntinä ja alueen tarinoissa voimakkaasti esille tulleen
kristillisen ajattelun tuomitsemana moraalittomana tekona.
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Esimerkki:
Pohjois-Savo
Rikas tyttö ja köyhä tyttö olivat sunnuntaina kirkkoaikaan marjassa, kuulivat he äänen
ylhäältä päänsä päältä, joka sanoi: ”Lapset, miksi käytte sunnuntaina marjassa?” Köyhä
tyttö vastasi nöyrästi: ”Meillä ei ole leipää.” Ääni vastasi hänelle: ”Lapsukainen mene
kotiisi, ei tule sinulta koskaan leipää puuttumaan!” Mutta rikas tyttö sanoi ylpeänä:
”Tahtoisin saada helmet kaulaani.” Silloin Jumala pudotti käärmeen, kietoi sen rikkaan
tytön kaulan ympärille, eikä koskaan lähtenyt käärme hänen kaulaltaan. Mutta köyhältä
tytöltä ei uupunut koskaan leipää. (681) Vehmersalmi 1935–1936.
/ta /rikas tyttö /n /lap/nuo /2pyhämartyö+huokor /rt oli mennyt sunnuntaina kirkkoaikaan marjaan
saadakseen helmet (köyhä tyttö saadaksen leipää) /jlakäär /ääni ylhäältä kysyi, miksi rt on marjassa; rt
saadakseen helmet; Jumala pudotti käärmeen ja kietoi sen rt:n kaulaan /1rt (681)

Tässä tarinassa on koreilunhalun ohella esillä pyhätyön pahe – pyhänä on ollut luvallista
hankkia marjoja ruuan puutteeseen, mutta ei koreilunhalun tyydyttämiseksi. Olen luokitellut
tarinan myös pyhärauhan rikkomukseksi, joksi se on luokiteltu myös uskomustarinoiden
tyyppi- ja motiiviluokituksessa (F 31) (Jauhiainen 1999, 205). Saman tulkinnan tarinasta on
tehnyt myös Pentti Leino (Leino 1983b, 142). Marjatta Jauhiainen on puolestaan artikkelissaan
”Viattomuus on naisen ensimmäinen kaunistus” tulkinnut sen koreilunhaluksi (Jauhiainen
1990, 132 ). Selkeämmin koreilunhalu tulee esille pramea piika -tarinoissa, joissa tyttö panee
leivän rapakossa jalkojensa alle säästääkseen uusia kenkiään (F 241) (Jauhiainen 1999, 210).
Pramea piika -tarina taas on aineistossa tyypillisesti pohjoisten alueiden tarina (49 toisinnosta
16 Pohjois-Savosta ja 16 Pohjois-Pohjanmaalta).
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Kerran oli kaukaisessa kaupungissa ollut niin tavattoman hienoluontoinen piika, että
kun rouva laittoi piikan kerran viemään piikan äitille vähän ruuan apua, niin piika suon
yli kulkiessa heitti märkään paikkaan rouvan antamat leivät, ettei kauniit kengät
kastuisi. Mutta Silloin tapahtui jotakin kummaa: Maa painui hänen altaan ja tyttö painui
suohon. Ja siihen paikkaan jäi vielä nytkin syvä kolo, josta nousee aina sininen savu.
Rangaistukseksi, kun Jumalan viljaa tyttö halveksu. (1087) Rantsila 1935–1936.
/ta /epi /piika /n /nuo/aik /IVc) piika /2huokor+pilkruo /emäntä laittoi rt:n viemään äidilleen ruuan apua;
rt pani leivät suolla märkään paikkaan etteivät keuniit kengät kastuisi /jlakuo /rt painui suohon;
rangaistukseksi kun Jumalan viljaa halveksu /1rt (1087)

Näiden lisäksi kahdessa toisinnossa (2388 ja 2389) piika avaa trullille navetan oven saadakseen
punaista verkaa ja lisäksi koreilu on erään sunnuntaina tansseihin menneen nuoren naisen
lisäsyntinä (1376). Tanssiminen puolestaan esiintyy monimuotoisempana.

178
Rikkomuksentekijöinä esiintyy niin miehiä kuin naisiakin ja molempia yhdessä, mutta EteläPohjanmaan kertomuksissa synti on leimallisesti naisten.
Sopimattomat seksuaalisuhteet ja syntinen elämä. Sopimattomista seksuaalisuhteista on jonkin
verran suurempi osa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksia (55 %; 96 kuvausta) kuin
lainrikkomuksia (79 kuvausta). Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomistarinoissa miesten
sopimattomat seksuaalisuhteet tarkoittavat naimisissa olevan seurustelua vieraan naisen kanssa
ja yöjalassa käyntejä, joista kerrotaan tyypillisesti miesten synteinä kaikilla tutkimusalueilla.
Naisten sopimattomat seksuaalisuhteet ovat pääasiassa avioliiton ulkopuolisia raskauksia ja
aviottomia lapsia, mutta myös hulivili-luonne, irstaisuus ja ”kova miesväen päälle oleminen”
mainitaan heidän synteinään. Matti Sarmelan mukaan länsimaiselle kulttuurille on ominaista,
että seurustelukäyttäytymisessä tyttöjen tai naisten aktiivisuutta moralisoidaan herkemmin kuin
poikien ja miesten. Yleensä sukupuolista käyttäytymistä koskevat moraalinormit kohdistuvat
useammin naisiin kuin miehiin. (Sarmela 1979, 102–104.) Kristillisen tapakäyttäytymisen
vastaisina synteinä avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat selvästi korostetummin esillä naisten
tekoina Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa kuin muissa, samoin lainrikkomuksissa. Tarinoiden
avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin liittyy usein myös lapsen surmaaminen, kuten seuraavassa
esimerkkitarinassa.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
No tääläkin on ollu Isolatvan talo tuos Jokimäen kyläs, niin siel on ollu ennev vanhaan.
Sen emännän mies meni Amerikkaan. Sil oli lapsia jo kans mutta niin, ja sittes sen äiti
oli vanha muori niin, se synnytti tällääsen yksintehryn sitte. Ja ne tappoo sen yhyres
sittes se mummu ja tytär. Ja talos oli ainup prunni siinä mutta siä oli luoma kyllä sittes
siinä talon alapuolella mutta kaivo oikeen ni, laaset vinttikaivot olikiv viä sillooj ja, se
kaivo ov viä siinä saman talom markilla ja sinne ne sem pisti ja. Se tuli sittev viimein
seleville ja. Noli kumpakis se muori ja tytär linnas hetkej ja ollu. --Talliiv vintiis - kyläm poikiak kokoontuu ja oman talom pojat niin ne meni sit nukkumahan sinne
heinihin. Joo ja ne oli herännym monta kertaa justiin siihi siä Larvan markilla ja lapsen
itkuhun yösyrännä ja - - Ei siä saanur rauhaa. (3014) Kauhajoki 1970.
/ta /kyta /emäntä+hänen äitinsä /nt /aik /IVa) emäntä /152huosekau+surlap+ruumk /rt synnytti
yksintehryn lapsen, tappoivat sen äitinsä kanssa kaivoon /kot2 /ruumiin kätköpaikan lähellä kuului lapsen
itkua/ 4bkylän pojat (3014)

Syntiseen elämään ja sen viettämisen tapana sopimattomiin seksuaalisuhteisiin sisältyy
sodomiaa käsitteleviä kertomuksia, mutta ne olivat esillä jo lainrikkomuksissa, eikä pelkästään
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa ole uusia sodomiaan liittyviä kertomuksia. Aina
syntisen ja huonon elämän sisältöä ei ole tarkemmin määritelty, on vain todettu
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rikkomuksentekijän elämäntavasta yleisesti. Paheksutut pelimannit ja viheltäjät olen
luokitellut syntistä elämää käsittelevien tekojen ryhmään.
Syntisen elämän seuraukset. Se, mistä synnistä seuraa ensisijaisesti minkin hahmon rangaistus,
jakaantuu syntisen ja huonon elämän viettämisestä kertovissa tarinoissa seuraavasti: kiroilusta
rankaisee ensisijaisesti piru (89 %), koreilusta Jumala (74 %), tanssimisesta piru (62 %),
salavuoteudesta ja avioliiton ulkopuolisista seksuaalisuhteista vainajat (68 %), muista
sopimattomista seksuaalisuhteista kummitukset (36 %) ja vainajat (32 %), sodomiasta
kummalliset tapahtumat (sekasikiöiden syntymät) (67 %) ja Jumala (33 %) sekä yleensä
syntisesti vietetystä elämästä piru (36 %). (Liitetaulukko 57.) Sodomiasta ei aineiston tarinoissa
seuraa maallista tuomiota, vaikka oikeuskäytännössä tuomiot ovatkin olleet ankaria. 1400luvun puolivälissä tiedetään rangaistuksena olleen elävältä maahan kaivaminen yhdessä
eläimen kanssa tai polttaminen ja 1700-luvun puolivälissä mestaus ja polttaminen yhdessä
eläimen kanssa (Nieminen 1951, 100–101) On myös todettu, että sodomiasta kerrotaan usein
liioitellen ja humoristisesti, mutta sekään piirre ei uskomustarinoiden luonteen mukaisesti
näihin kertomuksiin sovellu (Laaksonen & Timonen 1997, 4).
Useimmin syntisen elämän viettämisestä rankaisevat piru ja Jumala, joiden yhteinen osuus on
72 % rikkomuksista. Pirun toiminta on ilmestymistä ja muita toimia (93 %) kuin kuoleman tai
sairauden aiheuttamista, kun taas Jumala rankaisee rikkomuksentekijää useimmiten kuolemalla
(59 %). Piru on yleisin syntisen elämän viettämisestä rankaisija (53 %). Keskimääräistä
useammin piru esiintyy Etelä-Savossa (69 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (58 %). Jumalan
rangaistuksista kerrotaan erityisesti Pohjois-Savossa (53 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (56 %),
samoin kummituksista (Pohjois-Savo 23 %, Pohjois-Pohjanmaa 32 %). Vainajat rankaisevat
syntisestä elämästä erityisesti Etelä-Pohjanmaalla (17 %). (Liitetaulukko 58.) Luvut tukevat
havaintoa, että eteläsavolaisten tarinoiden seuraukset ovat luonteeltaan lievempiä kuin muualla.
Pirun toimintatapaan ei näet kuulu kuoleman tuottaminen niin usein kuin Jumalan, joka taas
toimii usein Pohjois-Savon tarinoissa. Pohjois-Savon tarinoissa näyttää kuolema olevan
kristillisen tapakäyttäytymisen seurauksena yleisempi kuin muualla, mikä on mahdollisesti
yhteydessä alueella vaikuttaneeseen voimakkaaseen herännäisyyteen.
Syntisestä elämästä aiheutuvan yliluonnollisen seurauksen kokija on useimmiten
rikkomuksentekijä itse (70 %). Rikkomuksentekijä on seurauksen kokijana selvästi yleisin
kaikissa muissa rikkomuksissa paitsi seksuaalielämän synneissä, joissa on kyse aviottomista
lapsista, ja joihin liittyy useasti surmateko. Seksuaalirikkomusten yliluonnollisia seurauksia
kokevat useimmin vieraat ihmiset (50 %) ja vasta toiseksi yleisin kokijaryhmä ovat
rikkomuksentekijät itse (19 %). (Liitetaulukko 59.) Yliluonnollisen kokijoiden jakauma
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syntisen ja huonon elämän seurauksena noudattaa koko kristillisen tapakäyttäytymisen
tarinoissa esille tullutta rikkomuksentekijän keskeisyyttä.
Syntinen elämä ja ongelmanratkaisut. Syntisen elämän viettämisestä kertovissa tarinoissa
toimitaan yliluonnollista olennon tai ilmiön poistamiseksi noin kolmanneksessa (31 %), mikä
on vähemmän kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa keskimäärin (42 %) tai
koko tutkimusaineistossa (41 %). Ratkaisutoimenpiteiden määrä johtunee kertomusten
toteavasta luonteesta. Kerrotaan muuta tarinastoa useammin, mitä rikkomuksesta seurasi kuin
siitä, miten seuraukseen reagoitiin. Ongelmanratkaisuissa yleisimpänä toimintatyyppinä on
noudattava kristillinen (52 %) ja toimijana rikkomuksentekijä itse (38 %), jolloin toiminta on
lähinnä parannuksen tekoa tai siunaamista. Koska kuvauksia on yhteensä vain 172 ja
alatyyppien esiintymien määrät ovat pieniä, ei suhdelukuja ole syytä käydä yksitellen läpi, vaan
poimin rikkomuksittain yleisimmän tai yleisimmät ongelmanratkaisutyypit ja
ongelmanratkaisijatyypit:
kiroilu

noudattava, kristillinen ja vastustava, maaginen toiminta; tietäjä ja
rikkomuksentekijä

koreilu

noudattava, kristillinen; rikkomuksentekijä

tanssiminen

noudattava, kristillinen; rikkomuksentekijä

avioliiton ulkopuoliset
lapset ja raskaudet

syytä selvittävä ja noudattava kristillinen; vieraat ihmiset

muut sopimattomat
seksuaalisuhteet

kaikki muut toimintatavat paitsi vastustava, maaginen;
rikkomuksentekijä, vieraat ihmiset ja pappi

syntinen ja huono elämä
yleensä

noudattava, kristillinen; rikkomuksentekijä.

Yleisestä linjasta poikkeavat seksuaalirikkomuskertomukset, joissa
ongelmanratkaisutoimintojen skaala on huomattavan laaja ja joissa toimijoina korostuvat
vieraat ihmiset. Syntisen elämän muotoihin sisältyy myös surmia, mikä kirjavoittaa tarinaston
ongelmanratkaisutoimintoja ja sen myötä myös rikkomuksen poistamiseksi toimivia ryhmiä on
useita.
Naisten kertomukset ja syntinen elämä. Syntisen elämän viettämisestä kertovien kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomustarinoiden kerääjistä on yli puolet miehiä (59 %). Naiset ovat
kertojina aineiston keskimääräisen kertojaosuutensa mukaisesti (34 %) koreilusta, avioliiton
ulkopuolella syntyneistä lapsista ja salavuoteuksista, sodomiasta ja yleensä syntisesti vietetystä
elämästä kertovissa kuvauksissa, mutta miesten osuus on hieman keskimääräistä (38 %)
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pienempi. (Liitetaulukko 60.) Koreilu on pelkästään naisten rikkomus. Avioliiton ulkopuolella
syntyneet lapset ovat Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa useimmiten naisten
syntejä, pohjoisilta alueilta ei monta kertomuksia aiheesta olekaan. Sodomia jakaantuu
molempien sukupuolten synniksi ja yleinen syntisesti eläminen on useimmiten miesten synti.
Naiset kertovat usein naisten rikkomuksista.
Naiskertojien naiskerääjille kertomista naisten syntisen elämän muodoista (60 kertomusta) on
koreilu yleisin: koreilu (25 kertomusta), avioliiton ulkopuoliset suhteet (15 kertomusta),
tanssiminen (8 kertomusta), kiroaminen (7 kertomusta), sodomia (2 kertomusta), syntisesti
eläminen yleensä (2 kertomusta). Puolet tarinoista on tallennettu Etelä-Savosta. Alueen
tarinoissa korostuvat koreilu ja kiroilu. Kaikki tanssista varoittavat kertomukset ovat EteläPohjanmaalta. Sodomiasta ja yleisestä syntisestä elämästä kertovat tarinat ovat pohjalaisia.
Samoin kuin lapsensurmakertomuksissa, naiset kertovat naisille naisten rikkomuksista ja
erityisesti eteläsavolaiset naiset moralisoivat toisiaan keskinäisessä perinteessään.

5.3.3 Pyhärauhan rikkominen
Vaikka työ on agraariyhteiskunnassa ollut vahvasti ihmistyötä ja on tehty pitkiä päiviä, on
pyhärauhan kunnioittaminen ollut keskeistä. Ainoastaan perustellusti pakottavissa tilanteissa,
kuten leipää saadakseen, on tarinoiden rikkomuksentekijä saanut armon. Pyhätyön
rankaisemisesta on vältytty silloinkin, jos tekijä ei ole tiennyt olevan pyhäpäivä. Muutoin
teosta on seurannut rangaistus. Kortinpeluusta ja tanssimisesta rangaistus on tullut muulloinkin
kuin pyhänä. Pyhärauhaa on rikottu kertomusten mukaan sekä erilaisia arkitöitä tekemällä että
saunomalla, pelaamalla ja tanssimalla. Pyhätyöt selvästi yleisimpiä pyhärauhan rikkomistapoja
kaikilla tutkimusalueilla (72 %). Seuraavana on saunominen liian myöhään lauantai-illalla (12
%). Saunominen liittyy usein työntekoon, on tehty töitä pitkälle iltaan ja sen jälkeen menty
saunaan. Muita paheita ovat kortinpeluu (10 %), tanssiminen (2 %) ja muut pyhänä tehdyt teot
(4 %). (Liitetaulukko 61.) Alueittain rikkomuksentekijän sukupuolen mukaan keskimääräistä
yleisimpiä paheita pyhärauhan rikkomisen alatyypissä ovat:
Etelä-Savo

pyhätyö (naiset), saunominen (alueen koko aineisto, mutta ei
kumpikaan sukupuoliryhmä), kortinpeluu (miehet)

Pohjois-Savo

pyhätyö (naiset), kortinpeluu (miehet)

Etelä-Pohjanmaa

pyhätyö (miehet), saunominen (naiset), kortinpeluu (miehet),
tanssiminen (naiset), muut teot (naiset)

Pohjois-Pohjanmaa

pyhätyö (sekä miehet että naiset)
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Pyhätyö, saunominen ja paheet. Pyhätöiden yleisimpinä variaatioina esiintyy marjassa käynti,
joka oli esillä jo edellä koreilun paheen yhteydessä syntisesti elämisen alatyypissä. Nyt mukana
on kuitenkin myös muita kertomuksia kuin helmienhankkijan marjanpoimintaa.
Marjanpoiminta on selvästi naisten pahe, mutta muutamia miehiäkin on kertomuksissa mukana.
Muita naisten töitä ovat esimerkiksi kehrääminen, kirnuaminen, ompeleminen ja muut
tavalliset arkityöt. Tyypillisesti miesten pyhätöitä ovat metsästys, kalastus, peltotyöt, tukinajo,
rakentaminen, puutöiden teko jne. Alueelliset erot näkyvät naisille ominaisten syntien osalta
siten, että pyhänä marjassa käynti on tyypillisesti savolainen pahe (59 kuvausta 84:stä), muissa
töissä ei eroja niinkään näy, koska työt jakaantuvat moniin eri tehtäviin ja kuvausten
lukumäärät ovat vähäisiä. Miesten pyhätöistä metsästys on tyypillisesti pohjalainen (49
kuvausta 58:sta), peltotyöt eteläpohjalainen (12 kuvausta 23:sta) ja kalastaminen savolainen
synti (36 kuvausta 51:stä). Tukinajon harvoista kuvauksista puolet sen sijaan on PohjoisSavosta (4 kuvausta 8:sta). Alueiden elinkeinoelämän piirteitä tulee kertomuksissa esille
eteläsavolaisen kalastuksen ja eteläpohjalaisen peltoviljelyn kuvauksina (ks. esimerkiksi
Pirinen 1982, 378–398; Alanen 1949, 13, 17–34). Seuraavassa ovat esimerkkitarinat pyhätöistä
ja niiden seuraamuksista.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Kirkko-aikana ei saa tehdä mitään, ei marjastaakaan.
Kiireisenä aikana oli paljon lakkoja ”vangsuolla”. Muutamia naisia läksi marjaan, koska
arkena ei ollut aikaa. Paljon kauniita lakkoja olikin, mutta missä oli eniten, siellä oli
vihainen käärme mättäällä. Se lähti ajamaan naisia takaa ja vaivoin kovalla juoksulla he
pelastuivat kotiinsa. (713) Mikkeli 1961.
/muutamia naisia /nt /2pyhämar /rtt lähtivät pyhänä lakkaan /jlakäär /rtt kohtasivat vihaisen käärmeen,
joka ajoi heitä takaa /1rt /pako /rtt pakenivat paikalta /1rt=yk /Kirkkoaikana ei saa tehdä mitään, ei
marjastaakaan (713)

Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Kynnetty vako
Oli vuosi 1911. Ja oli se vuodenaika jolloin taloissa aloitettiin kyntötyöt, ja talossa josta
tämä kertomus on, oli isäntä myöskin aloittanut kyntötyöt samana aamuna jona tämä
tapaus sattui. Kun isäntä oli saanut kotovainiot kynnettyä, ja oli jo ilta käsillä, ja oli sen
päivän osalta töiden lopettamisen aika, mutta ahkera kun oli niin päätti isäntä kuitenkin
vielä kyntää puutarha maan ennenkun vie hevoset talliin, ja niin isäntä otti ja ajoi auran
puutarhaan ja jätti hevoset siihen seisomaan mennen itse sisällä käymään katsomaan
että, olisiko emännällä antaa kahvia ja olihan sitä, isännän sitten juodessa, sanoi emäntä
että, Kuinka sinä jätit ne hevoset, kun ne kiertää puutarhassa vapaasti? Isäntä otti ja
lähti heti ulos katsomaan, mutta kun isäntä tuli ulos huomasi hän heti että, hevoset
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seisoivat ihan samalla paikalla mihin hän ne jätti mutta kun hän meni lähemmäksi näki
hän suureksi ihmeekseen että, puutarha maahan oli ilmestynyt hänen sisällä ollessaan
kaksi kynnettyä vakoa. Tämä tapaus jäi selittämättömäksi, eikä talon historiassa
tapahtunut lähivuosinakaan mitään erikoisemmin mainittavaa. (644) Kauhajoki 1958.
/v. 1911 /isäntä /m /aik /IVa) isäntä /2pyhämaatyö /rt jatkoi kyntämistä tavanomaisen työajan jälkeen
/kum /rt:n käydessä kahvilla, emäntä näki niinkuin hevoset olisivat kiertäneet puutarhaa, vaikka olivat
paikoillaan ja maahan oli ilmestynyt kaksi kynnettyä vakoa /1rt+3x emäntä /ot Kynnetty vako (644)

Juha Pentikäinen on osoittanut Länsi-Suomesta ja Virosta muistiinpannun sananparsia, joissa
rinnastetaan sauna ja kirkko. Saunan pyhyyteen on vaikuttanut sen käyttö synnytyspaikkana
(Pentikäinen 1962, 154–155). Lauri Hongon mukaan saunaperinteen pääkannattajat ovat
inkeriläisaineistossa naisia, koska naisten kylpyvuoro oli miesten jälkeen. Myös
saunanlämmittäjät ja saunanpesijät, jotka valmistivat saunan haltialle, olivat useimmiten naisia.
Lisäksi naiset yöpyivät saunassa synnytyksen jälkeisen ajan. Muina aikoina saunassa yöpyi
pääasiassa miehiä. (Honko 1962, 429, 437–440.) Saunassa käynti liittyy joissakin tapauksissa
myöhäiseen työn tekoon, kuten seuraavassa esimerkkitarinassa (817).
Esimerkki:
Pohjois-Savo
Talossa tehtiin työtä myöhään lauantai-iltoina, niin että kylpy jäi aina myöhäiseksi
yöhön. Eräänä iltana myöhään kaikkien jo kylvettyä meni isäntä viimeiseksi saunaan.
Kun häntä ei kuulunut poistulevaksi, mentiin saunaan katsomaan ja lauteilta löydettiin
vain hiiltynyt kekäle. (817) Varpaisjärvi 1947.
/isäntä /m /23pyhäsau+oetavmuu /kylpy jäi työn takia talossa aina lauantai-iltana myöhäiseksi, rt meni
viimeisenä saunaan /jlakuo /rt ei tullut saunasta pois, lauteilta löydettiin vain mustaksi hiiltynyt kekäle
/1rt+ 3z muu talonväki (817)

Pentikäinen on pitänyt tämäntyyppisiä tarinoita enemmän palvelusväen vaatimuksina työpäivän
lyhentämiseksi kuin pyhärauhan rikkomisena. Tarinan tarkoitus ja sen sisältämä normi ovat
muuttuneet (Pentikäinen 1962, 159). Tarina kuitenkin tuo esille rikkomuksena myöhäisen
saunassa käynnin, vaikka sen välillisenä aiheuttajana onkin ollut liian pitkä työpäivä. Saunassa
on saatettu käydä myöhään muutoinkin. Käyttäytyminen saunassa on ollut tärkeää, esimerkiksi
äänekäs nauru on ollut pahasta.31
Pyhänä harrastettuina paheina kerrotaan kortinpeluusta (44 kuvausta) ja tanssimisesta (11
kuvausta). Kortinpeluu on tyypillisesti miesten synti niin pyhänä kuin arkenakin. Tanssiminen
enimmäkseen naisten rikkomus, vaikka pyhänä tanssimisesta ei kovin monia kertomuksia
olekaan, pääasiassa kuitenkin Etelä-Pohjanmaalta. Kortinpeluun sen enempää kuin
tanssimisenkaan synnillisyyttä ei tarinoissa perustella, joten se on ollut kaikille yhteisön
jäsenille selvä asia. Moraali on ollut yhtenäinen. Kortinpeluussa voisi arvella vääräksi teoksi
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esimerkiksi rahapelin pelaamisen, vaikka raha suoranaisesti mainitaankin vain kahdessa
tarinassa. Toinen on Etelä-Savosta vuonna 1936 tallennettu tarina, jossa miehet olivat menneet
pyhäpäivänä ”ristirahalle” (1314). Toinen on Pohjois-Pohjanmaalta vuonna 1961 tallennettu
kertomus, jossa kerrotaan miehen pelanneen markkinoilla melkein kaikki rahansa (1004).
Väärän teon kriteerinä voi olla myös väärinpelaaminen32 tai ”neljän kuninkaan kirjan”
käyttäminen. Tarinoissa oikea ja väärä teko ovat selkeästi tunnistettavissa ilman perusteluja,
mutta samalla tarinat ovat keskustelun välineitä. Moraalikäsitysten muuttuessa tarinoita
tulkitaan uudelleen ja ne muuttuvat tai häviävät kokonaan. Kortinpeluu liittyy usein
juopotteluun ja on usein vielä saunassa, pyhässä paikassa pelaamista. Arkipäivän kortinpeluun
olen kuitenkin sen epäsosiaalisen leiman ja epäsosiaalisten yhteyksien vuoksi luokitellut
sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukseksi. Tanssimisessa taas kristillisen rikkomuksen
leiman antanee sen liittyminen seksuaalisuuteen. Pyhänä tanssimisesta tai kortinpeluusta seuraa
vain harvoin kuolema, useimmiten ilmestyy kummituksia tai pirun tulee paikalle.
Kertomuksissa on vielä paheksuttu muita pyhänä tehtyjä tekoja, jollaisia ovat pyhätöiden
teettäminen työväellä (603), jyvien varastaminen jouluyönä (881), arkivaatteissa olo (620),
täiden tappaminen (608), pallopeli (884, 885), pahan elämän viettäminen jouluyönä (881),
”vedon perästä” jouluyöksi (1377), tai lauantain ja sunnuntain väliseksi yöksi (1378, 1379)
saunaan tai riiheen (1380) meneminen, uimassa käynti (884, 1457), viinan keittäminen jouluna
(1458) tai pitkäperjantain yönä (1960), soittaminen (1046) ja tytön ovella ”kopistoksilla”
(1039) tai ”trossottelemassa ” (886) käynti.
Pyhärauhan vartijat. Kummitukset (ja kummalliset tapahtumat) ovat tarinoiden yleisimpänä
rankaisuelementtinä kaikissa muissa pyhärauhan rikkomisissa (44–69 %) paitsi tanssimisesta,
josta rankaisee useimmiten piru. Tanssimisesta kertovien tarinoiden määrä on varsin pieni (vain
11 kuvausta). Pyhärauhan rikkomiskertomuksissa yleisimmät rankaisijat ovat kummitus (ja
kummalliset tapahtumat) (47 %), piru (27 %) ja Jumala (23 %). Ihminen ei esiinny lainkaan
rankaisijana näissä rikkomuksissa. Pyhärauhan rikkomuksista johtuneissa pirun ja Jumalan
rangaistuksissa on kuoleman (15 %) ja sairauden (3 %) osuus hieman pienempi kuin näiden
antamissa rangaistuksissa keskimäärin (kuolema 18 % ja sairaus 6 %). Sen sijaan lievempien
rangaistusten osuus, kuten käärmeiden lähettämisen ja muiden toimien osuus, on vastaavasti
suurempi. Pyhärauhan rikkominen ei tarinoissa näin ollen johtanut kaikkein ankarimpiin
rangaistuksiin.
Pyhärauhan rikkomiskertomuksissa kummitus ja kummalliset tapahtumat muodostavat
yleisimmän rankaisijaryhmän (45–65 %) kaikilla muilla tutkimusalueilla, mutta Etelä-Savon
kertomuksissa yleisin rankaisija on piru (42 %). Jumalan rangaistukset ovat Pohjois-Savon
aineistossa (33 %) yleisempiä kuin muiden alueiden tarinoissa. (Liitetaulukko 62.) Havainnot
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vahvistavat tuntumaa Pohjois-Savon herännäistaustan vaikutuksesta kansanomaiseen moraaliin
ja Etelä-Savon muita alueita suvaitsevammasta moraalista, koska piru useimmiten toimii
muutoin kuin aiheuttamalla kuolemaa.
Pyhärauhan rikkomiskertomuksissa rikkomuksentekijä on lähes aina (97 %) itse kokemassa
yliluonnollisen seurauksen ja on lähes aina yksin. Vain 15 kertomuksessa rikkomuksentekijä ei
ole lainkaan yliluonnollisen kokijana mukana Viisi niistä on kotonakulkijatarinoita, joissa
rikkomuksentekijä ei saa rauhaa kuolemansa jälkeen. Kokijoina ovat kotiväki, talonväki ja
omaiset. Muina kokijoina, joko rikkomuksentekijän kanssa tai ilman häntä, on neljässä
kertomuksessa perheenjäsen. 46 tarinassa on kokijana muu lähipiiriin kuuluva, yleensä muu
talonväki. Vieraat ihmiset ovat mukana vain seitsemässä kertomuksessa. Kertomuksissa, joissa
on kokijoina muita ihmisiä kuin rikkomuksentekijä, korostuu selkeästi pyhätyö rikkomuksena.
Alueellisesti Pohjois-Savon aineisto poikkeaa muista siinä, että muun lähipiirin väki on
suhteellisesti useammin kokijoina kuin muilla alueilla eikä vieraita ihmisiä esiinny alueen
tarinoissa lainkaan. Piirre on tyypillinen kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoille ja
on siten vahva Pohjois-Savossa.
Pyhärauha ja ongelmanratkaisut. Maallisia tuomioita ei pyhärauhan rikkomusten yhteydessä
esiinny. Noudattava, kristillinen toiminta on selvästi yleisin ongelmanratkaisutyyppi koko
pyhärauhan rikkomiskertomusaineistossa (69 %). Noudattava kristillinen toiminta on yleisin
ongelmanratkaisutapa kaikkien muiden alatyyppien osalta, paitsi kortinpeluun, jossa yleisin
ongelmanratkaisutyyppi on muu yliluonnolliseen suhtautuva (52 %). Se ilmenee kaikissa
kertomuksissa rikkomuksentekijöiden pakona kortinpeluupaikalta yliluonnollisen olennon tai
tapahtuman ilmestyttyä.
Ongelmanratkaisijana rikkomuksentekijä on yleisin henkilö koko
pyhärauhanrikkomisaineistossa (86 %). Ratkaisijoina esiintyy kaikkia muita toimijaryhmiä
paitsi vieraita ihmisiä. Muiden osuudet ovat kuitenkin hyvin vähäisiä (enintään 3 %), eivätkä
toimijat kasaudu mihinkään tiettyyn rikkomukseen tai millekään maantieteelliselle alueelle.
Toimintatapa, jolla rikkomuksentekijä yliluonnollisen ilmestymisen ongelmaan reagoi ja
palauttaa tasapainon, on selvästi yleisimmin (66 %; 92 kuvausta 139:stä) parannuksen
tekeminen. Rikkomuksentekijä päättää, ettei koskaan enää tee tällaista tekoa. Muita hänen
käyttämiään keinoja ovat pakeneminen paikalta (32 kuvausta), siunaaminen ja muut
uskonnolliset toimenpiteet (5 kuvausta), noituus (4 kuvausta), kiroaminen (3 kuvausta),
rautaesineen käyttö (1 kuvaus) ja tulen käyttäminen (2 kuvausta).
Naisten kertomukset ja pyhätyö. Naisten osuus pyhärauhanrikkomistarinoiden kertojina on
sama ja kerääjinä pienempi (30 % / 37 %) kuin koko tutkimusaineistossa. Naiskertojien

186
naiskerääjille kertomissa tarinoissa ovat naiset selvästi useammin rikkomuksentekijöinä (49 %)
kuin koko tutkimusaineistossa (29 %). Tässä alatyypissä naisten rikkomukset ovat suurelta osin
pyhätyötä, niinkuin teot koko pyhärauhan rikkomisaineistossa yleensäkin. Naisten naisille
kertomissa naisten pyhärauhakertomuksissa työn tekemisen osuus on 79 % (22 kertomusta
28:sta). Suurin osa työstä on marjassa käyntejä (15 kuvausta), lisäksi kehräystä (601, 637),
kenkien korjausta (604), kahvin paahtamista (605), ompelua (614, 622) ja lattian pesua (2953),
tavallisia arkitöitä. Saunassa käynnistä varoitetaan viidessä ja muusta pyhänä tehdystä
askareesta yhdessä kertomuksessa. Lauri Honko ja Juha Pentikäinen ovat todenneet naisten
olevan saunaperinteen pääkannattajia. Myös aineistossani saunatarinoiden kertojat ovat
useammin naisia kuin miehiä (naiset 31 kertomusta, miehet 15 kertomusta). Honko on
perustellut näkemystä saunavuorojen järjestyksellä (Honko 1962, 429). Pentikäisen mukaan
saunan arkityöt ovat kuuluneet naisille, kuten saunan lämmittäminen, lihan palvaus, pellavien
loukutus ja lihtaus, maltaiden teko. Saunaan on liittynyt ennen muuta synnytys ja sen jälkeinen
saunassa oleskelu. Naiset ovat Pentikäisen mukaan myös kertoneet enemmän saunaan liittyviä
memoraatteja kuin miehet, tarinoita taas yhtä paljon (Pentikäinen 1962, 157). Tässä aineistossa
saunamemoraatteja on vain kolme, niistä kaksi on naisen kertomaa ja yksi miehen.

5.3.4 Oman edun tavoittelu kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena
Oman edun tavoittelu tulee kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista varoittavissa
tarinoissa esille erilaisina väärinä tekoina: pirun kanssa yhteydessä olemisena varallisuuden
hankkimiseksi, uskontoon liittyvien esineiden käyttönä menestyksen saamiseksi, erilaisten
vääryyksien tekemisenä sekä paran pitämisenä ja trullina toimimisena, jotka nekin ovat
merkinneet yhteyttä pirun kanssa. Para- ja trullikertomukset olen luokitellut samalla myös
sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi. Erilaisia vääryyden tekoja oman edun
saamiseksi esiintyy myös sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa, mutta ne eivät ole
samoja kertomuksia kuin tässä ryhmässä.
Puolet oman edun tavoittelusta tapahtuu suoraan pirun avulla (50 %), seuraavina ovat trulli (26
%), para (8 %), vääryys (7 %), uskontoon liittyvä keino (4 %) ja muu keino (5 %). PohjoisSavon ja Pohjois-Pohjanmaan kertomusten määrät oman edun tavoittelusta ovat vähäisiä, mikä
johtuu aineistojen rajaamisesta kotonakulkijoihin ja taburikkomuksiin. Oman edun
tavoittelukertomukset löytyvät laajemmista eteläisiltä alueilta kootuista aineistoista.
(Liitetaulukot 63.–65.) Aineiston keskimääräistä osuutta yleisempiä ovat seuraavat oman edun
tavoittelutavat eri alueilla:
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Etelä-Savo

pirun avulla (miehet), paran avulla (naiset), uskontoon liittyvällä
keinolla (sekä miehet että naiset)

Etelä-Pohjanmaa

pirun avulla (miehet), trullina (naiset), paran avulla (miehet),
vääryydellä (miehet), muulla tavoin (miehet)

(Pohjois-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa
vääryydellä (miehet), muulla tavoin (miehet))
Piru, para ja trulli liittyvät kaikki piruun, mutta oman edun tavoittelun menetelmät ovat
erilaisia. Menestystä, useimmiten rikkautta tai karjaonnea tms., tavoitellaan joko suoraan
pirulta tai trullia tai paraa välikappaleena käyttämällä. Pirutarinat ovat yleisiä Savon ja
trullitarinat Etelä-Pohjanmaan aineistossa. Lainrikkomustarinoissa vääryydet ja oman edun
tavoittelut tapahtuvat yleensä väärinä valoina, petoksina tai muina lain edessä vääriksi
katsottavina tekoina. Trullitarinoille on tyypillistä, että yritetään saada toisella oleva onni
itselle.
Piru, trulli tai para. Pirun, trullin tai paran apua käyttäneitä löytyy tutkimusaineistosta vain
Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan tarinoista. Pirun apuun turvautuminen on tyypillisesti
eteläsavolainen miesten rikkomus (84 %), mutta siitä kerrotaan melko yleisesti myös EteläPohjanmaan miesten (60 %) rikkomuksena. Trulli on puolestaan tyypillisesti eteläpohjalaisten
naisten keino (67 %). Paran käyttäminen keskimääräistä yleisempää varsinkin eteläsavolaisten
naisten (42 %) rikkomuksista kerrottaessa, mutta para esiintyy myös eteläpohjalaisten miesten
(10 %) rikkomuksia käsittelevissä kertomuksissa. Paran käyttö on huomattavasti
keskimääräistä harvinaisempaa eteläsavolaisten miesten ja eteläpohjalaisten naisten
rikkomuksina. Syynä voi olla se, että Etelä-Pohjanmaan tarinoissa naiset ovat erittäin
voimakkaasti sidoksissa trullitarinoihin, joita taas Etelä-Savossa on vain harvoja. Para toimi
omistajansa ja tekijänsä avusemäntänä tai avusisäntänä hankkimalla sitä synnytettäessä
pyydettyä tavaraa naapurilta kotipaikkaansa (Haavio 1942, 298). Emäntien parat toivat yleensä
maitoa tai voita, isäntien rahaa ja viljaa. Para oli myös omistajansa ilmenemismuoto, jona
ihmisen ja varsinkin noidan sielu liikkui tämän ruumiin ulkopuolella. Niinpä sieluolennon
vahingoittaminen vahingoitti myös asianomaista ihmistä. (Holmberg-Harva 1928, 24–44, 132–
152). Maito- ja voipara liittyvät karjatalouteen ja naisten maailmaan. Naiset ovat olleet
hankkimassa maitoa ja voita tai maito-onnea ja voionnea jollakin piruun liittyvällä keinolla.
Kuriositeettina voi mainita, että aineistossa on neljä kertomusta, joissa trulli on mies, kolme
Etelä-Pohjanmaalta ja yksi Etelä-Savosta. Tarinatyyppi on kuitenkin sama ”trulli talikkona”,
kuten esimerkissä 2328.
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Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Yksi emäntä meni naapurin navettahan pääsiääsyänä trulliksi ja puki ittensä tarikon
muotoon seisten keskilaattialla. Isäntä tuli yällä navetthan ja havaattuansa tarikon
vitaasi puulla sitä notta yksi piikki meni poikki. Aamulla oli naapurin emännältä jalaka
poikki. (2328) Lapua 1935.
/ ta /naapurin emäntä /n /aik /IVa) emäntä /23oetavtrul /rt oli puutalikon hahmoisena trullina naapurin
navetassa /kossairtr /isäntä löi talikkoa niin, että toinen piikki meni poikki; aamulla rt:n jalka poikki /1rt
/löy /rt paljastui toisen talon emännäksi /4isäntä /m /aik /IVa) isäntä (2328)

Etelä-Pohjanmaalla karjatalous oli kehittynyt merkittäväksi elinkeinoksi 1800-luvun
puolivälissä, joskin sitä oli pienemmässä määrin harjoitettu jo satoja vuosia aikaisemmin
(Luukko 1945, 131, 147, 154; Ranta 1988, 546–550). Karjatalous kehittyi huomattavasti myös
Savossa 1800-luvulla (Wirilander 1960, 693, 697–698) ja siten olosuhteet ovat olleet alueilla
jossain määrin samankaltaiset. Trullitarinat ovat saaneet suosiota nimenomaan EteläPohjanmaalla ja paratarinat Etelä-Savossa. Selityksenä saattaa olla, että länsisuomalaisessa
kyläyhteisössä vertailu naapurien kesken on ollut jokapäiväistä, mikä on tarjonnut pohjaa
käsitykselle onnen rajallisuudesta ja onnen hankkimisesta naapurilta pois ottamalla (ks. esim.
Raudvere 1993, 207). Itäsuomalaisella haja-asutusalueella yleisempi para tuo aineiston
tarinoissa maitoa ja voita jostakin, mutta naapuria tai muuta paikkaa ei yleensä määritellä
tarkemmin. Paran mainitaan vain neljässä eteläpohjalaisessa kertomuksessa (yhteensä 33
kertomusta) tuoneen viljaa naapurien pelloilta (2707, 2749, 2751, 2847) ja yhdessä
eteläsavolaisessa kertomuksessa viljaa vieraalta pellolta (2751). Parauskomukset ovat
levinneet Suomeen Ruotsista, mutta eivät ole pysähtyneet vain Länsi-Suomeen, vaan levinneet
yli Suomen ja siitä eteenkinpäin (Harva 1928, 8). Ehkä eteläpohjalaisille miehille ei ole
syntynyt trullitarinoihin verrattavaa uskomustarinatyyppiä, joten heidän teoistaan on kerrottu
paratarinoita muiden varallisuudenhankkimistarinoiden joukossa. Savolaisissa tarinoissa
kerrotaan tyypillisesti toimista suoraan pirun kanssa varallisuuden saavuttamiseksi. Tarinoissa
ei ole mukana samanlaista ajatusta onnen rajallisuudesta, vertailua ja toiselta pois ottamista,
kuten Länsi-Suomen tiheämmän kyläasutuksen alueella.
Trullitarinoiden useutta Etelä-Pohjanmaalla voi selittäjää myös länsisuomalaisten yleinen
varallisuuden arvostaminen samalla, kun vähäisemmän sosiaalisen kilpailun alueella
itäsuomalaiset ovat katsoneet, että riittää kun pärjätään (ks. lisää esim. Sarmela 1974a, 100;
Sarmela 1974b, 354–355). Matti Sarmela on selittänyt niin haltia-, trulli- kuin paratarinatkin
kompensaatiotarinoiksi, joissa varallisuuden katsotaan syntyneen muulla tavalla kuin
isäntäväen omalla ahkeruudella, työn teolla tai säästämisellä. Sarmela on osoittanut, että Länsija Itä-Suomen varallisuustavoitteissa on ollut selviä eroja: vauraassa Länsi-Suomessa

189
arvostettiin varallisuutta ja se kuului asukkaiden perusarvoihin, kun taas Itä-Suomessa elettiin
köyhemmin ja poimittiin varallisuustarinoista vain niiden huvittavat piirteet. (Sarmela 1974b,
354–357). Savolaisissa tarinoissa ei aina edes ole kyseessä rikastumisen tavoittelu.
Merkittävänä tarinatyyppinä (E 1071) on vain Savossa esiintyvä tarina pappilan työväestä, joka
pyysi pirua kokoamaan kasken ja lupasi antaa pappilan vanhanpiian palkaksi (48 toisintoa
Etelä-Savosta). Seuraava esimerkki (2670) on tästä tarinatyypistä.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Pieksämäen pappilan sytänmaalla on suuri kivi nimeltä linnakivi. Kansantaru kertoo
siinä asuneen pirun. Olen minäkiin käynä katsomassa kiveä. Sen ympärys oli aikanaan
hakattu kaskeksi ja kaski poltettu. Sinne oli mennä pappilan työväki paloa raivaamaan.
Mentyvänsä lähteneet syömään. Syötessään sanoneet, että jos piru raivais palon, niin
annettaisiin tuo vanhapiika, mikä liene olluna työsakissa, niiten mielestä joutana. Silloin
olivat puut lähteneet menemään kasaan, että siinä oli olluna kumma huiske. Sitäpä oli
koko työväki peljästynä ja lähtenä kesken syönnin juoksemaa kotiin. Noin
puolimatkassa oli Rajahaukan torppa. Siitä oli ovelta palonraivaaja kysynnä, että joko
pappilan työväki on miten kauvan mennä? Parahiksi olivat ehtinä kotiin kuin pirukiin
oli tavanna, vaan pappi oli siunana, ja jäi palkka saamata. (2670) Pieksämäki 1938.
/pi /pappilan työväki /m+n /aikt /IVc) työväki /2oetavpiru /rtt lupasivat vanhanpiian pirulle jos piru
raivaisi palon /pirumuu /puut alkoivat mennä kasaan /1rtt+3x piika /usk /piika pelastui papin avulla /5
pappi /m /aik /II) pappi (2670)

Vapaamuurareiden kerrotaan hankkineen varallisuutta pirulta 10 aineiston tarinassa.
Kahdeksan tarinaa on tallennettu Etelä-Pohjanmaalta, yksi Etelä-Savosta ja yksi PohjoisSavosta. Vapaamuurarit ovat tarinoissa paikkakunnan rikkaimpia ja pirun todetaan lopulta
vieneen heidät. Tarinat ovat kompensaatiota vähempiosaisuudelle ja viestivät ehkä kateuttakin
rikkaan rikastumisesta. Friimuuraritarinoita kertoneitten sosiaaliryhmästä ei kuitenkaan ole
tietoa kuin yhdeltä kertojalta, hän on metsänvartija. Esimerkkitarinassa (2398), joka on
tallennettu vuonna 1935, todetaan tarinan olevan jäänteitä kansan taikauskosta.
Vapaamuurariuden salaperäisyys on kiehtonut mieliä ja antanut aihetta uskomuksiin.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Vapaamuurari tekee sopimuksen pirun kanssa, jonka mukaan piru noutaa
vapaamuurarin kuoleman jälkeen hänen ruumiinsa. (Esim. Jalasjärvellä kuoli viime
vuosikymmenen aikana apteekkari, josta vanhemmat kertoivat, että hän oli
vapaamuurari, liitossa pirun kanssa. Hänen kuolemansa jälkeen kierteli vanhemman
väen keskuudessa huhu, että piru oli noutanut hänen ruumiinsa yöllä. Kun arkku
huomattiin tyhjäksi, laittoivat omaiset siihen halkoja, ettei tapausta olisi huomattu.)
Selvää on, että tämä on vain taikauskon jätteitä kansassa, eikä mahdollista totena, mutta
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osoittaa selvästi, miten lujassa nämä uskomukset ihmisissä asuvat. (2398) Jalasjärvi
1935–1936.
/pi /apteekkari /m /aik /III) apteekkari /2oetavpiru /rt oli vapaamuurari /pirumuu /rt:n kuoleman jälkeen
huhuttiin pirun käyneen noutamassa hänen ruumiinsa /1rt / otsikko: Vapaamuurari tekee sopimuksen
pirun kanssa, jonka mukaan piru noutaa kuoleman jälkeen hänen ruumiinsa. / --Selvää on, että tämä on
taikauskon jätteitä kansassa-- osoittaa, miten lujassa nämä uskomukset ihmisissä asuvat./ (2398)

Vapaamuurarius on pohjautunut rakennusammattikuntiin, jotka pitivät ammattisalaisuudet
keskuudessaan torjuakseen kilpailijat. Ensimmäinen vapaamuurarilooshi perustettiin Suomeen
vuonna 1756, mutta manaajia ja ennustuksia käyttäneet järjestöt lakkautettiin vuonna 1826.
Vapaamuurariloosheja perustettiin seuraavan kerran Suomen itsenäistyttyä, kuten Eeva
Mäkelä-Henriksson eri historiallisten lähteiden perusteella osoittaa. Hän toteaa
vapaamuurareista kertovien tarinoiden olevan pääasiassa länsisuomalaisia. Vapaamuurarit
olivat usein kartanoiden omistajia, aatelis- tai sotaherroja. Friimuurarille on ollut tyypillistä,
että hänellä on ollut runsaasti rahaa aikana, jolloin suurin osa väestä eli luontaistaloudessa.
Tarinoissa on yleistä, että piru noutaa omansa tämän kuollessa. Joskus friimuurari voi pelastua
papin avulla. (Mäkelä-Henriksson 1950, 35–47) Aineistossani vapaamuuraritarinat ovat
länsisuomalaisia. Koska Etelä-Pohjanmaalla ei ollut kartanoita, ovat apteekkarit, pormestarit ja
tehtaanomistajat saaneet friimuurarin roolin, mikäli ammattia on lainkaan mainittu. Tyypillistä
on myös pirun ilmestyminen friimuurararia hakemaan tämän kuoltua.
Väärät mitat ja muut syntiset keinot. Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa esiintyy miesten
tekemiä vääryyksiä oman edun tavoittelemiseksi (14 %). Useimmiten on mitattu väärällä
mitalla. Oman edun tavoittelutavat liittyvät Etelä-Pohjanmaalla kyläyhteisön talollisten
sosiaaliseen arkipäivään, kuten jyvien mittaamiseen ja edellisessä tarinaryhmässä karjaonnen
tavoitteluun, tonttujen käyttöön jne. Varoitustarinat ovat tyypillisesti talollisten perinnettä.
Etelä-Savossa kerrottu oman edun tavoittelu ei ole samassa määrin yhteisöön liittyvää.
Kertomuksissa toimitaan yleensä suoraan pirun kanssa, kuten edellisessäkin tarinaryhmässä.
Lisäksi Etelä-Savon kertomuksissa esiintyy uskontoon liittyviä keinoja (6 %), kuten
ehtoollisleivän väärinkäyttöä. Etelä-Pohjanmaalla kerrotaan lisäksi vainajan tavaroiden
ottamisesta itselle, mihin syyllistyvät pääasiassa miehet (7 %).
Oman edun tavoittelusta rankaisijat. Oman edun tavoittelusta rankaisijat erottuvat selvästi
rikkomuksittain: pirun avulla edun tavoittelusta rankaisee piru (98 %), trullina onnen
tavoittelusta ihminen (100 %), samoin paran pitämisestä (70 %), joskin parakertomuksissa
rankaisu on tahaton. Vainaja on useimmiten rankaisijana oman edun tavoittelussa vääryydellä
(87 %), uskontoon liittyvillä keinoilla (53 %) tai muilla tavoilla (54 %). Jumalan ja
kummitusten osuus rankaisijana on hyvin pieni (molemmat 2 %). (Liitetaulukko 66.) Piru
rankaisee sille tyypilliseen tapaan muulla kuin sairaudella tai kuolemalla. Se ilmestyy paikalle
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ja useimmiten (97 %) hakee joko sille lupautunutta tai luvattua henkilöä tai kutsusta kasaa
kasken puut saadakseen palkakseen pappilan vanhanpiian. Myös ihmisen tyypillisin tapa kostaa
on koko aineiston osalta aiheuttaa muuta kuin sairautta tai kuolemaa, mutta oman edun
tavoittelukertomuksissa sen tyypillisimpänä tekona on sairauden aiheuttaminen (59 %;
aineistossa keskimäärin 29 %). Trullitarinoissa ihminen katkaisee talikon piikin ja samalla
trullin jalan. Kuoleman aiheuttaminen on oman edun tavoittelusta kertovissa tarinoissa
ihmiselle yleisempää (19 %) kuin koko aineistossa (10 %). Paran näkijä lyö olentoa ja
aiheuttaa tahattomasti paranpitäjän kuoleman. Pirun rankaisutoimet esiintyvät yleisimmin
Etelä-Savon (65 %) ja harvemmin Etelä-Pohjanmaan (35 %) kertomuksissa. Ihmisen kosto
puolestaan on selvästi yleisempi Etelä-Pohjanmaan (78 %) kuin Etelä-Savon (21 %)
kertomuksissa.
Oman edun tavoittelusta kertovissa tarinoissa ei esiinny lainkaan tapauksia, joissa
yliluonnollisen seurauksen kokija ei olisi tiedossa. Piruun, trulliin ja paraan liittyvissä
kertomuksissa yliluonnollisen kokija on useimmiten rikkomuksentekijä itse, jopa kaikissa
trulli- ja parakertomuksissa. Hänen lisäkseen tosin on muita lähipiiriin kuuluvia ihmisiä
mukana. Pirun avulla edun tavoittelussa rikkomuksentekijän lapsi on yliluonnollisen kokijana
silloin kun hänet on luvattu pirulle ja piru tulee lasta hakemaan (20 %). Muun lähipiirin osuus
on huomattava (18 %) niiden kertomusten vuoksi, jossa rikkomuksentekijä on luvannut itsensä
pirulle ja piru tulee lupautujaa hakemaan. Vääryyksien teossa lähipiirin osuus seurauksen
kokijana on suurin (79 %). Uskontoon liittyvissä tarinoissa rikkomuksentekijä (47 %) ja
lähipiiri (53 %) ovat lähes yhtä usein kokijoina ja muita keinoja käyttänyt rikkomuksentekijä
on useimmiten itse (68 %) seurauksen kokijana. (Liitetaulukko 67.) Oman edun tavoittelu
kostautuu useimmiten rikkomuksentekijälle itselleen, mutta myös hänen lähipiirinsä joutuu
kärsimään seurauksista.
Oman edun tavoittelu ja ongelmanratkaisijat. Yliluonnollinen tapahtuma uutena
komplikaationa ja toimenpiteet sen poistamiseksi esiintyvät 69 %:ssa oman edun tavoittelua
kuvaavista kertomuksista. Osuus on selvästi suurempi kuin kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksista kertovissa kertomuksissa tai koko aineistossa keskimäärin (42 %). Oman edun
tavoittelukertomusten ongelmanratkaisut kasautuvat selvästi tiettyihin tyyppeihin: pirun avulla
rikastumisen tai muun edun tavoittelu ratkaistaan selvästi useimmin noudattavan, kristillisen
ratkaisukeinon avulla (77 %) ja ratkaisijana on pappi (69 %). Myös vastustavaa, maagista
toimintaa esiintyy (12 %) ja sitä harjoittaa useimmiten rikkomuksentekijä itse (19 %), joka
jollakin oveluudella pettää pirua. Selvästi suurin osa pirun pettämisistä on Etelä-Savon
kertomuksia (22 kertomusta 33:sta). Maagisia keinoja kerrotaan pirun vastustamiseksi
käyttäneen kaikkien muiden toimijaryhmien, paitsi ei pappien, kuvauksia on kuitenkin vain 2–4
kuvausta toimijaryhmää kohden. Trullikertomukset puolestaan päättyvät yleensä trullin
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paljastumiseen naapurin emännäksi (95 %). Lähes kaikki trullikertomukset ovat EteläPohjanmaalta, mutta muutama on Etelä-Savosta. Vääryyden avulla edunhankkimiskertomukset
päätyvät joko noudattavaan, kristilliseen (54 %) tai syytä selvittävään ratkaisuun (46 %),
toimijoina ovat useimmiten muu lähipiiri (62 %), mutta myös pappeja esiintyy (29 %).
Ehtoollisleivän tai muun uskontoon liittyvän esineen käyttäminen edun ja menestyksen
tavoittelussa päättyy useimmiten noudattavaan, kristilliseen (57 %) tai syytä selvittävään (36
%) ratkaisuun. (Liitetaulukko 68.) Ratkaisijoina ovat useimmiten rikkomuksentekijä (27 %)
perheineen (18 %) ja lähipiireineen (37 %).
Naisten kertomukset ja oman edun tavoittelu. Kertojien sukupuolijakauma noudattaa hyvin
pitkälle koko aineistossa vallitsevaa jakaumaa. Sen sijaan naiskerääjien osuus on selvästi
pienempi (29 %) kuin koko aineistossa (37 %) ja miesten suurempi (68 % / koko aineistossa 62
%). Naisten naiskerääjille kertomissa rikkomuksissa puolestaan on naisten osuus
rikkomuksentekijöinä selvästi suurempi (57 %) kuin koko aineistossa (29 %). Suurin osa
kertomuksista käsittelee oman edun tavoittelua pirun avulla (12 kertomusta 27:stä), seuraavina
trulli- (9 kertomusta) ja paratarinat (5 kertomusta). Järjestys noudattaa rikkomusten
yleisyysjärjestystä oman edun tavoittelusta kertovissa tarinoissa.

5.3.5 Pilkkaaminen ja kerskailu
Pilkkaamiseksi olen tulkinnut epäkunnioittavan suhtautumisen luonnonvoimiin, ruokaan,
kuolemaan, Jumalaan tai uskontoon. Luonnonvoimien pilkkaaminen (35 %) on suurin
kertomuksissa esiintyvä pilkkaamisen alatyyppi, sen jälkeen yleisyysjärjestyksessä ovat ruuan
(21 %), kuoleman (15 %), Jumalan (14 %), uskonnon (10 %) ja pirun (5 %) pilkkaaminen.
Omalla kyvykkyydellä kerskailun olen tulkinnut Jumalan pilkkaamiseksi. (Liitetaulukot 69.–
70.)
Keskimääräistä useammin pilkkaamiset esiintyvät kertomuksissa alueittain ja sukupuolen
mukaan seuraavasti:
Etelä-Savo

ruuan (naiset), kuoleman (miehet), Jumalan (miehet) pilkkaaminen

Pohjois-Savo

luonnonvoimien (miehet), ruuan (naiset), Jumalan (miehet)
pilkkaaminen

Etelä-Pohjanmaa

luonnonvoimien (miehet), ruuan (naiset), kuoleman (miehet)
pilkkaaminen

Pohjois-Pohjanmaa

luonnonvoimien (miehet), ruuan (naiset) pilkkaaminen
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Miesten osuus rikkomuksentekijöinä on pilkkaamiskertomuksissa selvästi suurempi (68 %)
kuin koko aineistossa (51 %). Tuntemattomien rikkomuksentekijöiden osuus on huomattavan
pieni. Tyypillisesti miesten rikkomuksia ovat luonnonvoimien ja kuoleman pilkkaaminen sekä
eteläsavolaisissa kertomuksissa myös Jumalan pilkkaaminen. Naisten paheena puolestaan on
kuolemansyntejäkin käsiteltäessä esillä ollut ruuan halveksunta. Rikkomus ilmenee tarinoissa
kahta toisintoa lukuun ottamatta pramean piian tallaamista leivän päälle kenkiään säästääkseen.
Tarinat varoittavat samalla myös koreilun paheesta.
Luonnonvoimien pilkkaaminen on useimmiten ukkosen (73 %; 62 kuvausta 85:stä) tai
tuulispään (24 %; 20 kuvausta 85:stä) pilkkaamista. Pilkkaaja on yleensä heinätöissä oleva
mies.33 Pohjalaisella peltoviljelyalueella tarinamotiivi on yleinen. Pohjoissavolaisissa tarinoissa
voi nähdä kristillisen moraalin tiukkuutta ja ”Jumalan ilman” pilkkaamisesta koituvan
rangaistuksen korostamista. Jumalan pilkkaaminen on suhteellisesti yleisintä Etelä-Savon
tarinoissa ja sisällöltään se on useimmiten rikkaan, mahtavan tai nimeltä mainitun isännän tai
miehen kerskailua varallisuudellaan. Tarinassa mies kerskailee, ettei rikkauksia voi mikään
hävittää, mutta Jumala rankaisee hävittämällä ne. Tarina voi viestiä kateutta ja kompensaation
hakua. Tieto lähes kaikkien kertojien sosiaalisesta asemasta kuitenkin puuttuu (69 %).
Kertojista yksi on emäntä, kaksi maatalon työmiehiä, yksi on liikennöitsijä ja yksi ilmeisesti
tehtaan työläinen.
Tuonpuoleiset voimat ja Jumalan vilja. Pilkkaamisen kohteena ovat luonnonvoimat, kuolema,
Jumala, uskonto ja piru sekä leipä, Jumalan vilja. Luonnonvoimista ukkonen, Jumalan ilma, on
yleisin pilkan kohde (esimerkki 1200), mutta myös tuulispää ja revontulet ovat kertomuksissa
pilkan kohteina.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Ukkosen pilkkaaja I
Joo, sois Vaasasa pitänny tapahtua. Niin soli, Vaasasa ollu semmosia kivenhakkaajia. Ja
noli hakannu sitte kivejä. Ja sitte niin, noli hakannu sitte kivejä, niin oli ukkonen sitte
lyönyt valakiaa ja pitänny sitte jyrinää. Niin soli ukkonen sillä lailla jyrähyttänny. Niin
soli kivenhakkaaja ruvennu hakkaahan sitä kiviä ja sanonnu, että kyllä minäki tuolla
lailla jyrähytän ko sinäki. Pikkun aikaa, niin sillon otti ja ukkonen löi sen
kivenhakkaajan siihen paikalle. (1200) Veteli 1953.
/kivenhakkaaja /m /aik /2pilkluo /rt oli ukkosen salamoidessa ja jyristessä hakannut kiveä ja sanonut, että
kyllä minäkin tuolla lailla jyrähytän ko sinäki /jlakuo /hetken kuluttua salama löi rt:n siihen paikkaan /1rt
(1200)
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Kuolemaa on pilkattu leikkimällä hirttäytymistä, mikä onkin käynyt toteen (esimerkki 1502),
paria kertomusta lukuun ottamatta kuoleman pilkkaamiskertomuksissa on sama motiivi.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Kerran erään heinäntekiäsakin yllätti kova sade. Mentiin latoon sadetta pitämään.
Sateen jatkuessa tuumattiin, mitä ruveta ajan ratoksi tekemään. Oli siinnä vähäinen
nuoran pätkä, ehdotti eräs miehistä, että hirtä ihtesi kaveri. Ruvettiin pilkalla
kokeilemaan yks´ miehistä orteen ja toiset vahtiin, että ei pääse kuolemaan kun toiset
lyö nuoran poikki. Siinnä samassa hyppäsi iso kaunis jänönen latoon ja koko heinäväki
jänistä kiinniottamaan. Aikansa hyppeli jussi ja mennä huitaisi ulos. Silloin miestä vasta
orresta pois ottamaan mentiin, mentiin ja huomattiin, että mies oli jo kuollut. Kauhulla
huomattiin, että jänö olikin ite paha, joka vietteli heitä. (1502) Juva 1936.
/heinämiehet /mt /aikt /2pilkkuo /rtt pilkalla kokeilivat ladossa hirttäytymistä, eräs miehistä pani nuoran
kaulaan, oli toisten määrä katkaista nuora, ennen kuin rt kuolee /pirukuo /jänis hyppäsi latoon, toiset
ottivat sitä kiinni ja orressa ollut oli sillä aikaa kuollut; jänis olikin ite paha /1rtt (1502)

Jumalan pilkkaaminen ilmenee miesten teoissa Jumalan moittimisena huonon sadon takia tai
rikkaudella kerskumisena, joka kostautuu. Naisten rikkomuksissa on kyse esimerkiksi tulevien
lasten ominaisuuksilla ylpeilystä, joka kostautuu (esimerkki 1117). Myös uskontoa pilkataan
(esimerkki 890) tai vähätellään. Pirun pilkkaaminen merkitsee kertomuksissa pirun
mainitsemista vähätellen, mikä saa pirun ilmestymään.
Esimerkki:
Pohjois-Savo
Olj kerran korskea ja rikas emäntä, jolla olj paljo palakollisia komennettavana, paljo
karjoo, paljo aetossa vuatetta ja ruoka-aenetta kaekenlaesta. Olj isäntäkkii hilijanen ja
nöörä mies ja täävellisesti emännän valtikan alla. Meenas olla, että heelle ee lasta
siunaannnukkaa ja perijähän se talolle oes ollu suatava. Hilijasuuvessa isäntä huokael
Jumalan puoleen ja viimenhän se ja viimenhän se huokaas kanto hetelmöö, emäntä sano
olivasa raskaana. Isäntä ootti poekoo kovasti, mutta lapsen synnyttyä nähtii, että
tyttöhän se onnii. No hyvähän se olj tyttökii ja kun kylän rikkaemmat emännät käv
varpaasissa, niin lapsen äiti kehas mahtavasti, että ”tästä se tulloo semmonen tyttö, ettei
se ykslehmäsille annakkaa puhetta.”
Kulu aekoo muutama vuos ja alettii ihmetellä, ku tyttö ee ala oppia huastelemmaan eekä
se oppinu millonkaan. Ihan mykkä olj tyttö ja ite olj äeti sen lapselleen toevotellut, sillä
ee ”antanu tyttö puhetta ykslehmäsille” eekä yksintein isompikarjasillekaan. (1117)
Iisalmi mlk 1961.
/korskea ja rikas emäntä /n /aik IVa) emäntä /2pilkjla /rt oli korskea ja rikas, kerskui lapsen varpajaisissa:
"tästä se tulloo semmonen tyttö, ettei se ykslehmäsille annakkaa puhetta" /jlasair /rt:n tytöstä tuli mykkä
/1rt+2rt:nl tytär /ot Ylpeä emäntä (1117)
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Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Juho Äijälä kuin hän lasdensa kanssa kiskoi parkkeja ja sitte oli lestatiolaisseurat, hän
konnastellen sanoi, että nyt hän ne sais syntinsä anteeksi vain kuin vielä olis meininki
vähä tehtä. Tarkoitti kait, että kuin ihmisden medistä kiskoo parkkeja ja kuin ei ole vielä
häkki täysi ja sitte piti hänen mennä hankuvamaan yksi heinäsuova naapuriin ja siellä
oli aina sanonut, että kyllä me saisimme pestä silmät ja viedä riiheen, tarkoitti kait että
huonosti kävi suovan teko ja kuin olis pitänyt sitte lähtiä viemään parkkihäkkiä, kuin se
oli jo tullut täydeen, mutta tuli sairaaksi ja häätyi eukko lähtiä sitä viemään ja kuin
eukko tuli kodiin, oli mies jo kuollut. (890) Paavola 1938.
/Juho Äijälä /m /aik /2pilkusk /rt oli sanonut lestadiolaisseurojen aikaan: nyt saisi syntinsä anteeksi, mutta
kun vielä olisi meininki vähän tehdä /jlakuo /rt sairastui ja kuoli /1rt (890)

Leivän häpäisemisestä kerrottaessa lähes aina on kyse koreilevan tytön tallaamisesta leivän
päälle, mikä oli esillä jo kuolemansyntien ja koreilun paheen yhteydessä. Seuraavassa on
esimerkkinä toinen leivän kunnioittamiseen ohjaava kertomus (esimerkki 1056), jossa siinäkin
rikkomuksentekijänä on pieni tyttö. Kertoja on nainen, joka on muistiinpannut tarinan 1930luvun puolivälissä.
Esimerkki:
Pohjois-Savo
Pieni tyttö kerran juoksi tietä myöten leipäpalanen kädessä. Hän pudotti juostessaan
murun leivästään, eikä korjannut sitä pois. Palatessaan hän kaatui sillä kohdalla tietä,
loukkasi itsensä ja kuoli. Tämä rangaistukseksi siitä, että tyttö ei poiminut pois
pudottamaansa leipämurua. (1056) Sonkajärvi 1935–1936.
/pieni tyttö /n /lap /2pilkruo /rt pudotti juostessaan murun leivästään eikä korjannut sitä pois /jlakuo
/palatessaan rt kaatui sillä kohdalla tietä, loukkasi itsensä ja kuoli (tämä oli rangaistus siitä, ettei poiminut
pudottamaansa leivän murua) /1rt (1056)

Varsinkin naisia on ohjattu tarinoilla vakavaan ruuan kunnioittamiseen. Yleensä naiset ovat
toimineet maatalousyhteiskunnassa ruuan laittajina, joten ruoka on ollut varsin keskeinen osa
arkipäivää. Kuten kuolemansyntien yhteydessä oli esillä, vain yhdessä aineiston tarinassa
kerrotaan ruokaan epäkunnioittavasti suhtautuneesta miehestä. Eteläsavolaisessa tarinassa
peltoa kylvänyt mies oli pudottanut leivänmurun puupinon väliin, eikä ollut ottanut sitä pois.
Miehen pelto oli jäänyt kasvamatta, mutta mies säilyi itse vahingoittumattomana (1133).
Tarinan kertoja ja kerääjä ovat miehiä.
Pilkanteosta rankaisijat. Pilkkaamisesta rankaisijana toimii ensisijaisesti Jumala ja lisäksi piru.
Rankaisijoiden toimet jakaantuvat rikkomustyypin mukaan selkeästi siten, että Jumala
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rankaisee luonnonvoimien (100 %), ruuan (100 %), Jumalan (97 %) ja uskonnon (100 %)
pilkkaamisesta ja piru kuoleman (94 %) ja pirun (77 %) pilkkaamisesta. Kummituksia esiintyy
uskonnon ja pirun pilkkaamisen rankaisijoina muutamassa kertomuksessa ja yhdessä
kertomuksessa vainaja ei saa rauhaa kuolemansa jälkeen pilkattuaan eläessään uskontoa.
Kuolema on selvästi useammin rangaistuksena pilkkaamisesta kuin muista synneistä. Ruuan
pilkkaaminen oli edellä esillä yhtenä suurimmista kuolemansynneistä. Kuolemanrangaistus on
Jumalan rangaistuksista ”muun” kuin kuoleman tai sairauden aiheuttamisen tai käärmeiden
lähettämisen rinnalla yleisin (molemmat 47 %). Myös piru rankaisee pilkkaamisesta
yleisimmin kuolemalla (64 %) ja harvemmin ”muilla” toimilla (16 %). Sairauksia ja käärmeitä
esiintyy pilkkaamisen seurauksena hyvin vähän.
Rikkomuksentekijä on yliluonnollisen seurauksen kokijana lähes kaikissa
pilkkaamiskertomuksissa (99 %). Kahdessa kertomuksessa rikkomuksentekijä on jo muusta
syystä kuollut. Toisessa tarinassa hän ei saa rauhaa kuolemansa jälkeen (109) ja toisessa kirkon
kellot eivät soi hänen hautajaisissaan, koska hän ei ollut maksanut kellojen hankkimiseen
vaadittua 10 penniä (915). Rikkomuksentekijän kanssa yliluonnollisen kokijoina ovat
perheenjäsenet (17 %), muu lähipiiri (21 %) ja vieraat ihmiset (62 %). Usein kirkkoväki on
toteamassa pramean piian vajoamista maahan.
Tuonpuoleisten voimien kunnioitusta kuvastaa selkeästi vaivaisukolle luvattu ja antamatta
jäänyt kolikko seurauksineen, mikä jättää varjoonsa jopa surman (917). Lisäksi tarinasta käy
ilmi, kuinka uskomustarinat keskittyvät yhteen pääaiheeseen kerrallaan. Samalla erilaiset
näkemykset ovat saaneet tilaa elää rinnakkain kansanuskossa. Käsitykset aktuaalistuvat eri
aikoina (ks. esim. Löfgren 1981, 33). Tässä on aktuaalistunut vaivaisukolle annetun lupauksen
täyttämisen tärkeys. Toisissa kertomuksissa varoitetaan surmaamisesta. Kertomus on
muistiinpantu Pohjois-Pohjanmaalta vuonna 1913.
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Joonas tappoi Pason Tapanin. Pason Tapani oli tullut Rättärille elätiksi, Rättäri sanoi:
”Kun näistä vanhoista kuolisi toinenkaan, niin kymmenen ruplaa kirkkoon.” Ja Rättäri
teetti Joonaalla viinan ja antoi Tapanille ryypyn, niin yöllä kuoli. Sanottiin Tapanille
illalla: ”Johan sin’ olet saanut viinaa?” – ”Toi mulle Rättäri vähän.” – ”Oliko paljon?” –
”Ryypyn verta.” – ”Oliko millaisessa lasissa?” ”Jopa ryyppäsit kuoleman itselles.” –
”Niin taisi olla”, Tapani sanoi ja yöllä kuoli.
Mutta Rättäri ei pannutkaan kymmentä ruplaa kirkkoon, ja siitä Jumala rankaisi häntä,
niin että tappoi siltä hevosen. (917) Kiiminki 1933.
/nimi Rättäri /m /aik /2pilkusk /rt lupasi maksaa 10 ruplaa kirkkoon jos toinenkaan vanhoista [eläteistä]
kuolisi; rt tapatti elätin, Pason Tapanin, mutta ei pannut kymmentä ruplaa kirkkoon /jlamuu /"siitä [ettei
maksanut kirkkoon aikomaansa] Jumala rankaisi häntä [=rt], niin että tappoi siltä hevosen." /1rt (917)

197

Pilkkaaminen, ongelmanratkaisut ja naisten kertomukset. Pilkkaamiskertomuksissa on
yliluonnollisen ilmestymiseen suunnattuja ongelmanratkaisutoimia poikkeuksellisen vähän,
vain 16 %:ssa kertomuksia. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa ongelmanratkaisuja
esiintyy keskimäärin 42 %:ssa kertomuksia. Kuolema onkin pilkkaamiskertomuksissa tavallista
useammin rangaistuksena, joten toimenpiteitä ei ole tehtävissä. Lähes kaikissa
ongelmanratkaisutoimia kuvaavissa pilkkaamiskertomuksissa rikkomuksentekijä tekee
parannuksen (80 %:ssa kertomuksia). Muina keinoina esiintyy pako yliluonnollisen olennon
ilmestymispaikalta, jolloin rikkomuksentekijöinä useimmiten ovat pirua pilkanneet
kortinpelaajat ja muutamassa kertomuksessa käytetään noituutta, kuten länkien läpi katsomista,
sekä kiroamista tai oveluutta pirua kohtaan.
Naisten osuus rikkomuksentekijöinä on pilkkaamiskertomuksissa (30 %) suunnilleen
samansuuruinen kuin koko aineistossa (29 %) Naisten osuus sekä kertojina että kerääjinä on
hieman keskimääräistä suurempi (kertojina 36 % /koko aineistossa 34 %; kerääjinä 41 % / koko
aineistossa 37 %). Naisten naisille kertomista pilkkaamisrikkomuksista nousee esille ruuan
häpäiseminen, joka on tyypillisesti naisten tai tyttöjen rikkomus ja koko uskomustarinoiden
suurimpia kuolemansyntejä. Ruuan pilkkaamistarinoissa naiset ovat kertojina yli puolessa
kertomuksista (52 %) ja heitä on puolet kerääjistä (50 %). Molemmissa rooleissa naiset ovat
selvästi yliedustettuina aineiston keskimääräisiin lukuihin nähden. Verrattuna naisten naisille
kertomiin ja naisten tekemiin rikkomuksiin esimerkiksi lapsensurmatarinoissa (76 %) tai
pyhärauhan rikkomistarinoissa (77 %) ovat ruuan pilkkaamista käsittelevät tarinat vielä
vahvemmin naisten keskinäistä perinnettä (100 %). Naiset ovat ruuan kunnioittamiseen
ohjaavan normin noudattamisessa erityisen selkeästi toistensa moraalin ylläpitäjinä.

5.3.6 Surmat, varkaudet ja muut väärät teot kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksina
Tarkastelen kristillisen tapakäyttäytymisen muita rikkomuksia yhteisenä joukkona. Ryhmä
sisältää 306 tarinaa, joista 129:ssä tehdään useampi kuin yksi rikkomus. Tarinat sisältävät
surmia, ruumiin kätkemisiä, noituutta, varkauksia, yhteyksiä piruun ja muita vääryydentekoja.
Pääosin teot sivuavat lainrikkomuksia, mutta olen kuitenkin tulkinnut ne kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi kertomuskokonaisuuksien vuoksi. Lain ja kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksiin luokittelemani seksuaalirikkomukset olen sen sijaan
käsitellyt syntisesti elämisestä kertovissa tarinoissa. Seksuaalirikkomuksiin sisältyy muitakin
kuin lainrikkomuksia, kuten esimerkiksi yöjalassa käynti. Silloin kun kertomuksessa tapahtuu
seksuaalirikkomuksen lisäksi myös surmateko, kertomus esiintyy myös nyt tarkasteltavassa
tarinaryhmässä. Tässä käsiteltävissä kertomuksissa rikotaan mielestäni enemmän kymmentä
käskyä kuin lakia, vaikka samantyyppisiä rikkomuksia mukana onkin.
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Alueelliset erot eivät ole merkittäviä, mutta hieman keskimääräistä yleisempiä rikkomuksia
esiintyy alueittain seuraavasti:
Etelä-Savo

surmaaminen ja ruumiin kätkeminen (naiset), noituus (miehet),
harkitsematon yhteys piruun (miehet)

Etelä-Pohjanmaa

surmaaminen (miehet), ruumiin kätkeminen (naiset), noituus
(naiset), varastaminen (miehet), harkitsematon yhteys piruun
(naiset), väärä vannominen ja muut vääryydet (sekä miehet että
naiset)

Tarinoissa naisten rikkomuksina korostuvat ruumiin kätkemiset, jotka liittyvät lapsensurmiin.
Surmatekoja esiintyy suhteellisesti useammin miesten (58 %) kuin naisten tekoina (43 %) ja
yleisimpiä ne ovat Etelä-Pohjanmaan aineistossa (59 %). Miesten tekemistä surmista on
kaikilla muilla tutkimusalueilla kuin Etelä-Pohjanmaalla suurin osa itsemurhia tai sen yrityksiä,
Etelä-Pohjanmaalla taas esiintyy muita alueita runsaammin muiden aikuisten surmia. Noituus
esiintyy erityisesti naisten rikkomuksena ja Etelä-Savon tarinoissa myös miesten
rikkomuksena. Noituustekojen osuus on kuitenkin vähäinen. Samoin varkauksien, joista
suurempi osa kuuluu lainrikkomuksiin. Eteläsavolaiset ovat kertoneet varkaustarinoita
useammin lainrikkomuksen hengessä, kun muualla kristillisen tapakäyttäytymisen rikkominen
on korostetummin esillä. Harkitsemattomia yhteyksiä piruun ovat hankkineet miehet EteläSavon ja naiset Etelä-Pohjanmaan tarinoissa. Kyse ei ole oman edun tavoittelusta pirun avulla,
vaan ennalta suunnittelemattomista ja ilman hyötyä tehdyistä yhteydenotoista.
Surmat ja itsemurhat. Suurimman osan surmista olen tulkinnut lainrikkomuksiksi (419
kuvausta), mutta osan (149 kuvausta) kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi, jos
kertomuksessa on vahva uskonnollinen sävy. Itsemurhat ja sen yritykset olen luokitellut
kokonaisuudessaan kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi (93 kuvausta), koska
tarinoissa ei tule esille lainrikkomuksen piirteitä. Itsemurhan yrityksistä on kylläkin lain
mukaan rangaistu 1600-luvun lopulta alkaen kuten väkivaltarikoksista, sakolla tai häpeäpuussa
istumisella. Itsemurhan tehneet määrättiin kirkkolaissa hautaamaan häpeällisesti hautausmaan
ulkopuolelle aina vuoden 1869 kirkkolakiin saakka. Vasta vuonna 1919 hyväksyttiin asetus,
jonka mukaan kaikki kuolleet tuli haudata samalla tavoin. (Pentikäinen & Achté &
Ruotsalainen & Kyykkä 1987, 54–55)
Puolet kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin kuuluviksi tulkitsemistani surmista on
itsemurhia (46 %). Etelä-Savon tarinoissa ne ovat suhteellisesti yleisempiä (50 %) kuin EteläPohjanmaalla (32 %). Itsemurhat korostuvat kaikkien tutkimusalueiden tarinoissa miesten
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rikkomuksina. Etelä-Savossa itsemurhia on suhteellisesti eniten (79 %) miesten tekemistä
kristillisen tapakäyttäytymisen loukkauksiksi tulkituista surmista. Naisten rikkomuksissa
itsemurhat ovat harvinaisempia. (Liitetaulukot 71. – 72.) Historialähteiden mukaan 1700-luvun
jälkipuoliskolla Savo-Karjalassa eivät naiset tehneet itsemurhia, vaikkakin itsemurhien määrä
oli yleisesti lisääntynyt 1700-luvun alkupuolella. (Koskivirta 2001, 69). Suomalaisten
itsemurhien määrän tiedetään kasvaneen jyrkästi 1930-luvulla ja Suomen nousseen tilastoissa
Pohjoismaista kärkeen, kun se oli vielä 1800-luvun puolivälissä ollut viimeisenä
pohjoismaisissa itsemurhatilastoissa. 1800-luvun loppupuoliskolla itsemurhien suhteellinen
osuus oli korkein Uudellamaalla, 72 itsemurhaa miljoonaa asukasta kohden. Vastaava luku
Mikkelin läänissä oli 49, Kuopion läänissä 31, Vaasan läänissä 22 ja Oulun läänissä 26. Yhtenä
syynä itsemurhien lisääntymiseen Veli Verkko on nähnyt alkoholin käytön lisääntymisen.
Miehet ovat tehneet itsemurhia yleisemmin kuin naiset. Sota-ajat ovat Veli Verkon mukaan
yleensä lisänneet miesten itsemurhien määrää, mutta vähentäneet henkirikosten määrää.
(Verkko 1949, 135–139, 176) Savolaisten itsemurhien ja itsemurhatarinoiden taustalla saattaa
yhtenä selityksenä olla jatkuva sodankäynti. Itsemurhan syytä ei tarinoissa ole yleensä mainittu
lainkaan. Vain kuudessa tarinassa perustellaan tai selitetään itsemurhaa jollakin tavalla:
torppari oli taloudellisten vaikeuksien takia aikonut hirttää itsensä (1494) (Etelä-Savo); sotilas
oli ampunut itsensä saamansa armeijan sisäisen rangaistuksen takia (1785) (Etelä-Pohjanmaa);
poika oli hirttänyt itsensä rippikoulun pelosta (1782) (Etelä-Pohjanmaa); piialle oli tulossa
lapsi, eikä tohtinut mennä kotiinsa, löydettiin joesta hukkuneena (1788) (Etelä-Pohjanmaa);
nainen oli tullut raskaaksi miehensä ollessa Amerikassa, oli tappanut itsensä (2761) (PohjoisSavo); sulhaselle oli kerrottu morsiamella käyvän muita ja sulhanen tanssitti muita, morsian oli
hukuttautunut (2932) (Etelä-Pohjanmaa). Syyt ovat varsin tavallisia ja arkielämään liittyviä.
Tarinoissa yleensä mainitaan, että joku oli tappanut, hirttänyt, ampunut itsensä tms.
Olennaisempaa kuin syy, on ollut kertoa, että itsemurhasta seuraa yliluonnollinen rangaistus.
Useimmiten seurauksena on rauhaton kotonakulkeminen kuoleman jälkeen.
Lasten surmat esiintyvät tarinoissa tyypillisesti naisten tekoina niin kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa kuin lainrikkomuksissakin. Naisten tekemistä
lapsensurmista on aineistossa useampia tarinoita Etelä-Pohjanmaalta (26 tarinaa) kuin EteläSavosta (16 tarinaa). Etelä-Pohjanmaalla ovat lapsensurmat olleet muuta maata yleisempiä
todellisuudessakin (Verkko 1949, 39–45). Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa on
miesten tekemien aikuisten surmien uhreina useammin mies kuin nainen. Lainrikkomuksissa
olivat aikuisten surmat yleisempiä kuin lasten, vaikka kertomuksiin ei sisältynyt itsemurhia
lainkaan. Mikäli nyt käsiteltävissä kertomuksissa tarkastellaan muita surmia kuin itsemurhia,
ovat lastensurmat hieman yleisempiä kuin aikuisten: lasten surmat (29 %), aikuisten surmat (25
%) ja itsemurhat (46 %). Surmiin liittyy yleensä myös ruumiin kätkeminen.
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Esimerkkinä eteläsavolainen tarina miehen itsemurhasta (243) sekä tarinat naisten tekemistä
lapsensurmista Etelä-Pohjanmaalta (2909) ja Etelä-Savosta (1967).
Esimerkki:
Etelä-Savo
Juvolassa, Säämingissä, on talo, jossa Sikanen hirtti ihtesä, siinä kummittelloo. Mies
kulukoo lyhin kansa pihalla ja kahteloo ikkunasta sissää, eikä uus omistaja uskalla
muuttaa talloo. (243) Sääminki 1950.
/piky /Sikanen /m /aik /2suraiki /rt hirtti itsensä /rt kot1 /rt kummittelee kuolemansa jälkeen, kulkee lyhin
kanssa ja kahteloo ikkunasta /2rt:n kotiväki (243)

Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Yhrem minä tiedän, yhren taloom - - oli olluk kamaris - - niin, jotta siell ei voik kukaa,
olla jotta ku sielä aina kuuluu lapsenitku, siä kamaris, et siel ei kukaav voin nukkua,
niim sittep pyyrettihim pappi sinne yöksi, niin, se pappii ol sittet tuota niin, ollu siä
kamaris, ja, se oli siellä niin ilimestyy rumisarkku sihel laattialle, sittes sen silimis, niin
se siunas sen sittes se pappi se oli siunoomaton se ruumis, se siunas sen sitte, ja ku
katottihin nin siel oli lapser ruumis siä kamaril laattian alla, ja vietihin sieltä poih niil
lakkas kummittelemasta, nii. - - se olikin niin kauhia laki siihen vanhaan aikaaj jotta,
jos sen aviottomal lapsen synnytti, jolla ei ollu isää, eikä ollu vihiitty sitä, välistä niin, ei
se ollu ollekaa ihmisarvonenkaa, se oli aiva nii justiin kun, se olis ollu eläänten kirjoos.
(2909) Kauhajoki 1969.
/2surlap+ruumk /lapsen ruumis oli löytynyt kamarin lattian alta /kot2 /kamarissa oli kuulunut lapsen itkua
/3z talonväki /1löy+2usk /pappi oli mennyt kamariin yöksi, ruumisarkku oli ilmestynyt lattialle; pappi oli
siunannut; lapsen ruumis oli löytynyt kamarin lattian alta, se vietiin pois –> kummittelu lakkasi /5pappi
/m /aik /II) pappi /"jos aviottoman lapsen synnytti -- ei se ollu ollenkaa ihmisarvonenkaa, se olis ollu
eläänten kirjoos" (2909)

Kertomuksessa on harvinainen kommentti sosiaalisesta asemasta, missä avioton lapsi olisi
joutunut elämään. Tallenne on uudempaa aineistoa ja on nauhoitettu vuonna 1969. Kertoja on
64-vuotias nainen, joka on kertonut tarinan naiskerääjälle.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Äiti tappo lapsesa ja hautas ruumiin muaha. Mutt muastapa alakokii kuuluva itkuva,
pienen lapsen iän sielä valitti: ”miuva ei oo siunattu.” Paikale pit viime hakkee pappi,
joka siunas lapsen ruumiin hautapaekan, ja sit ei itkuva ennee kuultu. (1967) Mikkelin
mlk 1961.
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/äiti /n /aik /2surlap+ruumk /rt tappoi lapsensa ja hautasi maahan /kot2 /kuului lapsen itkua ruumiin
kätköpaikalta ja valitusta: minua ei ole siunattu /4c ohikulkijat /2usk /piti hakea pappi siunaamaan –> ei
kuulunut enää /5pappi /m /aik /II) pappi (1967)

Seuraavana esimerkkinä oleva aikuisen surmakertomus Etelä-Pohjanmaalta (1848) kuuluu
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin, koska tarinassa on kristillisyyteen liittyviä
merkkejä, kuten pyhäpäivä, kirkko, jumalanpalvelus ja pappi siunaajana, mutta ei mainintaa
juridisesta tuomiosta.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Kasakkamäki ja –lammi Kirkolla Lammin maalla. Oli helluntaipyhä, kun suomalainen
rakuuna ajoo kirkon läpitte, kun jumalanpalvelus paraillaan. Saavutti kasakan
Kasakkalammin kohoras. Tappo. Haurattiin Kasakkamäin mäkeen. Siinä kummitellu.
Näytelly itteään. Täällä Engkelli pappi seuroista täältäpäin renkinsä kans kesäyönä.
Piräppäs hevoosta, minä katton, onko siinä tarus perää, ja manannu sen ylös. Kasakka
noussu, että sapelit kalaannu ja sanonu, hän luuli jo viimmeeselle tuomiolle nostettavan.
Pappi siunannu uurestaan sen hautaan. Sen koommin ei siinä kummitellu. Renki
peläänny kärryllä. (1848) Jalasjärvi 1950.
/ky /suomalainen rakuuna /m /aik /IVc) sotilas /2suraikm+ruumk /rt oli tappanut kasakan ja haudannut
mäkeen /kot2 /murhattu oli näyttäytynyt /4c ohikulkijat /2usk /pappi Engkelli oli manannut murhatun
ylös ja siunannut uudelleen–> ei enää kummitellut /5pappi /m aik /II) pappi (1848)

Musta magia, varkaudet ja muut vääryydet. Noituuden osuus kaikista kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksista aineistossa on vain 2 % (44 kertomusta), varkauksien,
harkitsemattomien yhteydenottojen piruun ja muiden vääryyksien kunkin 1 % (14–30
kertomusta). Noituutta rikkomuksena harjoittaneiden ja mustan magian avulla pahaa
aiheuttaneiden rikkomuksentekijöiden kerrotaan aineistossa hieman useammin olleen naisia (50
%) kuin miehiä (43 %). Nainen ja mies ovat toimineet yhteistuumin yhdessä kertomuksessa ja
kahdesta kuvauksesta ei käy ilmi, onko kyseessä mies vai nainen. Noitaoikeudenkäyntejä
käsittelevän tutkimuksen mukaan miehet olivat syytetyistä suurena enemmistönä Suomessa.
Jako läntisen Suomen naisnoitiin ja itäisen Suomen lähes yksinomaisiin miesnoitiin tai tietäjiin
on kuitenkin ollut havaittavissa. (Heikkinen 1969, 317; Nenonen 1992, 112,146, 183, 365;
Katajala 1997, 297) Myös aineiston tarinoissa naisten osuus noidista on Etelä-Pohjanmaalla (69
%) suurempi kuin Etelä-Savossa (25 %). Eteläsavolaisista noidista on suurempi osa miehiä (65
%) kuin naisia (25 %).
Suurin osa varkauskertomuksista sisältyy lainrikkomusten rikkomustyyppiin. Vajaa kolmannes
(28 %; 30 kuvausta) kuuluu kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin. Tarinoissa on
uskonnollinen ja ei-juridinen sävy. Varastetut tavarat ovat yhtä maallisia kuin
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lainrikkomuksissa ja myös varkausepäilyjä esiintyy (esim. 1166). Varastetut tavarat ovat EteläSavossa viljaa (585, 1166), jauhoja (2583), nauriita (1409), omenia (1169), kaloja (3058) tai
kerrotaan, että oli varastettu jotakin (1399, 1415, 2598). Pohjois-Savon kertomuksissa
mainitaan kohteina kävelykeppi (911), rahasäkki (1165) ja onkimadot (1170). EteläPohjanmaan kertomuksissa on varastettu tai aiottu varastaa jyviä (536, 1420) haravanvarsipuita
(656), marjoja (988), hevosia (1171, 1423), hopearahoja (1172), puukasa (1173), rahatukku
(1175), turkki (1422), voita (2701), jauhoja (2935), ”kapistuksia” (137) tai oli varastettu jotakin
(2975). Pohjois-Pohjanmaan kertomuksissa mainitaan vuodasta, jonka löytäjä oli pitänyt
itsellään (421) tai mainitaan, että joku oli varas (1174). Varastettujen tavaroiden laatu ei selitä
kristilliseen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi luokiteltujen varkauksien suhteellisesti jonkin
verran suurempaa määrää Etelä-Pohjanmaan kuin muiden alueiden tarinoissa. Saaliit eivät
olennaisesti poikkea muiden alueiden tavaroista, eivätkä lainrikkomusten ryhmässä kerrotuista.
Seurauksetkaan eivät olennaisesti poikkea muiden alueiden tarinoissa kerrotuista. Näyttää siltä,
että varkauksista on Etelä-Savossa kerrottu enemmän lainvastaisuuden ilmentyminä, kun
muualla varkaudet ovat saaneet enemmän kristillisen rikkomuksen sävyn.
Kristillisen tapakäyttäytymisen loukkauksista koituvat rangaistukset ovat tulkittavissa
lähtökohtaisesti ankarammiksi kuin lainrikkomusten seuraukset. Etelä-Savon tarinoissa
suhtaudutaan varkauksiin suopeammin kuin Etelä-Pohjanmaan tarinoissa, vaikka varkaudet
sinänsä ovat samanlaisia. Eteläsavolaisissa tarinoissa näkyy yhteisön lievempi sosiaalinen
kontrolli. Eteläsavolaisten asenteiden väljyyttä ja suvaitsevaisuutta on nähtävissä jo aiemmin
käsitellyissä tarinoissa.
Löydetyn tavaran salaaminen ja itsellä pitäminen oli esillä lainrikkomuksissa, mutta se esiintyy
myös kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa (421). Teema esiintyy useimmin EteläPohjanmaan tarinoissa. Tosin eräässä pohjoissavolaisessakin kertomuksessa puhutaan
kävelykepin löytämisestä, sen pitämisestä itsellä ja teosta seuranneesta rangaistuksesta (911).
Poikkeuksellinen varkaustarina on myös seuraava esimerkkikertomus kaatuneen sotilaan kotiin
lähettämistä rahoista, jotka eivät päätyneetkään perille (1175).
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Haurasta kuuluu veisuu.
On kai turha kirjoittaa, näin nuorta tarinaa, jota pidettiin ajankohtana, kuitenkin totena,
kuten kaikkia tarinoita yhteensä.
Olin puolivälissä toista kymmentä, kun kuulin jutun, jota pidettiin tositapauksena. Jonka
kuilenkin liittäisin tarinain joukkoon.
Tuskin rohkenen kirjoittaa henkilöiden nimet, sillä eräs osapuoli on vielä elossa ja on
paikkakuntalainen.
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Tarina alkoi vapaussodan aikana ja päättyi itse asiassa vasta vuosia siitä. Mutta
puhuttiin kauan, siis tarina on melko nuori.
Vapaus-sodassa olivat Töysän pojatkin, kuten muutkin. Siellä rintamalla sai kertojan
poika kuulan rintaansa, vaan ei kuollut heti. Paikalle kiiruhti hänen toverinsa, joka
kuului alimpiin johtomiehiin. Tämä näki miten suurta rahatukkoa kuolevainen puristi
rintaansa vasten. Ja kuiskasi. Vie nämä omaisilleni. Toisen kerran kuoleva sanoi
kuuluvammin saman pyynnön. Tämän kuuli toinen mies, jolle sanat eivät ollu
tarkoitettu.
Sitten kun sota loppui ja elävät miehet tulivat takaisin koteihinsa. Ja niin tuli sekin, joka
kiiruhti kuolevan luo ensimmäisenä. Mutta rintaansa kuulan saaneen miehen omaiset,
eivät koskaan saaneet sitä raha tukkoa, joka oli heille tarkoitettu. Vaan sen siaan Töysän
vaivaispojan rahalokerosta, löydettiin samanaikaisesti, vereen tahrituita rahoja. Jonkun
ajan kuluttua, kun muistot sodasta oli vain jäljellä. Ja sankarit lepäsivät hauroissaan,
edellä kerrottu mies toveriensa rinnalla. Oli mies, jonka piti rahat tuoda kaatuneen
omaiselle. Kulkenut sankari-hauran ohi ja hän oli kuullut veisuun haurasta. Virren.
Jumala on linnamme jne. Mies oli aikonut alussa paljastaa päänsä. Mutta olikin sitte
kauhu vallannut hänet. Ja hän oli lähtenyt juoksemaan. Mutta toinen sattuma ei ollut,
näin helppo, eikä hän päässyt juoksemalla pakoon.
Kävi näin, kun seuraavalla kerralla, kun mies aikoi mennä hauran ohi. Alkoi jälleen
kuulua veisuuta. Mies yritti jälleen juosta, vaan nyt ei se konsti auttanut.
Hänen oli seisottava ja kuunneltava. Jalat olivat, kuin naulatut kiinni maahan, ei
askeltakaan voinut ottaa. Kunnes virsi loppuun oli veisattu, niin sitten sai mies mennä.
Tämän jälkeen ei useinkaan mies kulkenut sankarihauran kautta vievää tietä, vaan
oikopolkua, kohti Pennalaan ja siitä edelleen. (1175) Töysä 1951.
/mies /m /aik /2var /rt oli saanut vapaussodassa kuolevalta mieheltä rahatukun vietäväksi hänen
omaisilleen, mutta rt ei kuitenkaan vienyt (vaivaispojan rahalokerosta löydettiin vereen tahriintuneita
rahoja) /kum /rt kulkiessa sankarihaudan ohi, kuului haudasta virren veisuuta: Jumala on linnamme;
ensimmäisen kerran rt juoksi pois paikalta, mutta toisella kerralla hänen jalkansa naulautuivat kiinni
maahan ja hänen oli kuunneltava virsi loppuun /1rt (1175)

Sotatapahtumia mainitaan harvoin aineiston tarinoissa, mutta tämän tarinan
tapahtumaympäristönä on vuoden 1918 sota. Ulla-Maija Peltosen mukaan uskomustarinat
aktuaalistuivat vuonna 1918 ja sen jälkeen (Peltonen 1996). 34
Yhteydet pirun kanssa ovat sellaisia, joista ei kerrota olleen rikkomuksentekijälle hyötyä oman
edun tavoittelun tapaan. Teot ovat lähinnä harkitsemattomia. Seuraavassa esimerkkitarinassa
(3036) ”piritismin” pelaajat saavat aikaan vainajan ilmestymisen. Seurauksen poistamiseksi
tarvittiin pappia.
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Esimerkki:
Etelä-Savo
Niitä muitakii ol semmosia tuota, mutta ne ol semmosia piritismim pelloojia niinku
Hankasalamella ol ne, ne papim pojat ja. Ne ol kerran kuhtuna äetisä. Sitte se ol kuolluj
jo usseitavuosia. Ne ol ruvenna sitä piritismiä pelloomaaj ja ne ol kuhtuna äetisä sitten
tuota ja se ol tulluna äetisä huamussa sinne kammarii elikkä salliij ja tuota. Nepä ei
suantkaap pois lähtemmää sit. Niijem pit hakkee se isäsä, vanha rovasti sitte sinne että
se sai lähtemään pois. Se kur rovast ol männä ni sano että mänehäm pois sinne mistä oot
tullukit tänne, nettä ei myö tiällä nyt tarvita ennee. (3036) Pieksämäen mlk 1979.
/pi /papin pojat /mt /aikt /II) papin pojat /2piru /rtt pelasivat piritismiä, saivat kuolleen äitinsä tulemaan
paikalle /pirumuu /rtt eivät saaneet kuollutta äitiään lähtemään pois /1rtt /2usk /rtt:n isä, pappi, piti hakea
apuun; –> rovasti käski haamun mennä sinne, mistä on tullutkin /5rovasti /m /aik /II) rovasti (3036)

Vääryyksien seuraukset. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten ryhmässä, joka sisältää
surmia, noituutta, varkauksia ja muita vääryyksiä, on yli puolessa kuvauksista tekoa seuraavana
yliluonnollisena elementtinä vainaja (54 %). Vainaja näyttäytyy erityisesti lapsen ja aikuisen
surmien, itsemurhien sekä noituuden seurauksena. Itsemurhan tehneet ja noituutta harjoittaneet
eivät saa kuolemansa jälkeen rauhaa tai surmateon uhri kulkee kotona. Vainajien jälkeen ovat
seuraavaksi yleisimpiä seurauksia kummitukset (20 %) ja piru (19 %). Kummitus rankaisee
lähinnä varkauksista (37 %) ja piru ennen kaikkea pirun kanssa tekemisissä olemisesta (72 %)
sekä vääryyden teoista (50 %). Jumalan, ihmisen ja muiden rankaisijoiden osuudet ovat kukin
enintään 5 %. (Liitetaulukko 73.) Kuten nyt käsiteltävissä tarinoissa, myös lainrikkomuksiksi
tulkitsemistani surmateoista rankaisee useimmiten vainaja. Sen sijaan varkauksista
lainrikkomuksissa rankaisee useimmiten ihminen, kun kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksissa yleisin rankaisija on kummitus.
Yliluonnollisen seurauksen kokijoina ovat surmista ja noituudesta kertovissa tarinoissa
useimmiten vieraat ihmiset (38 %) – kuten lainrikkomustenkin surmatarinoissa – ja
rikkomuksentekijän lähipiiriin kuuluvat muut henkilöt (26 %) kuin perheenjäsenet (6 %).
(Liitetaulukko 74.) Rikkomuksentekijät kulkevat kotona kuolemansa jälkeen ja muut ovat
havaitsevat vainajat. Varkauksien, pirun kanssa syntyneiden yhteyksien ja vääryydentekojen
osalta yliluonnollisen kokijana on ensisijaisesti rikkomuksentekijä itse. Myös varkauksissa
yliluonnollisen seurauksen kokijana on useimmiten rikkomuksentekijä itse.
Verrattaessa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin luettavia surmia lainrikkomuksina
kerrottuihin surmiin, on tarinan rakenteessa havaittavissa eroa. Lainrikkomuksissa suurin osa
surmatarinoista (70 %) päättyy teon yliluonnollisen seurauksen kuvaukseen ilman toimenpiteitä
seurauksen poistamiseksi eli ongelman ratkaisemiseksi. Kristillisen tapakäyttäytymisen
loukkauksiin luettavissa surmatarinoissa ongelman ratkaisuista kerrotaan lähes joka toisessa
tarinassa (46 %). Yliluonnollisen seurauksen esiintymisen suhteen ongelmanratkaisusta
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kertovat tarinat eivät kuitenkaan poikkea niistä, joissa yliluonnollisen seurauksen poistamiseksi
ei toimita. Molemmissa tarinaryhmissä ovat kotonakulkijat, kummitus tai piru surmateosta tai
sen suunnittelusta rankaisevana yliluonnollisena rangaistuksena. Lainrikkomusten
surmatarinoissa yliluonnollisen olennon tulkitaan useimmiten todistavan surman tapahtuneen,
eikä sitä vastaan ryhdytä toimimaan, kun taas kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa
ryhdytään useammin toimimaan kotonakulkevan vainajan tai kummituksen poistamiseksi.
Suurimmat ryhmät muodostavissa surmista ja noituudesta kertovissa tarinoissa
ongelmanratkaisut ovat pääasiassa noudattavia, kristillisiä (55 %) ja syytä selvittäviä (28 %)
toimenpiteitä. Syyn selvittäminen ja noudattava kristillinen toiminta esiintyvät usein yhdessä.
Kertomuksen variaatiotasolla toimet tarkoittavat kysymistä tai löytymistä ja uskonnollista
toimenpidettä, kuten siunaamista. (Liitetaulukko 75.) Ongelmanratkaisijat jakaantuvat
useampiin ryhmiin: vieraat ihmiset (24 %) ovat keskeisiä, kuten surmakertomuksissa
lainrikkomuksina, mutta myös muu lähipiiri (22 %) kuin perheenjäsenet, rikkomuksentekijä
itse (13 %) ovat toimijoina. Lisäksi papit (20 %) ovat huomattavan usein poistamassa
rikkomusten seurauksia. Pappien mukanaolo vahvistaa kertomusten kristillisen ratkaisun
luonnetta. Rikkomuksittain yliluonnollisen seurauksen useimmin esiintyvät
ongelmanratkaisutyypit ja ratkaisijat jakaantuvat siten, että
itsemurhien ja itsemurha-aikeiden seurauksista selvitään noudattavalla kristillisellä toiminnalla,
toimijoina rikkomuksentekijät ja muu lähipiiri. Surmien yliluonnollisia seurauksia poistetaan
syytä selvittävillä ja noudattavilla kristillisillä toimenpiteillä, joita toteuttavat vieraat ihmiset,
muu lähipiiri ja papit. Noituuteen liittyvien rikkomusten seurauksia poistetaan niin ikään
noudattavilla kristillisillä toimenpiteillä, mutta myös vastustavilla, maagisilla toimilla.
Naiset ja surmakertomukset. Kertojien sukupuoliosuuksissa ei ole huomattavaa eroa koko
aineistoon nähden. Naiset kertovat naisten tekemistä lasten surmista naiskerääjille (20 kuvausta
yhteensä 59:stä lapsen surmasta). Teema on usein esiintyvä, kuten lainrikkomusten piirissä.
Lastensurmatarinoiden kertojina on useammin naisia (53 %) kuin miehiä (36 %). Kertojan
sukupuoli ei käy aina ilmi tallenteesta. Itsemurhatarinoita ovat kertoneet useammin miehet (50
%) kuin naiset (30 %). Naiskerääjien osuus sen sijaan on jonkin verran aineiston
keskimääräistä (37 %) suurempi (45 %). Itsemurhakertomusten osalta naiskerääjien osuus (52
%) on jopa miehiä (45 %) suurempi ja lapsensurmatarinoissa suunnilleen yhtä suuri (49 %)
kuin miesten (51 %) osuus. Alueenmukaista sukupuolen painottumista ei kertojien eikä
kerääjien jakaumissa kuitenkaan näy.
Ihmisten kohtelu ja tuonpuoleisen raja. Ihmisiä kohdellaan huonosti tai hyviä ja vakiintuneita
tapoja elävien tai vainajien kohtelussa rikotaan 301 tarinassa. Olen yhdistänyt kastamatta
kuolleista (2 kuvausta) ja synnyttämättä jääneistä lapsista (1 kuvaus) kertovat tarinat tapojen
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vastaisiin toimiin. (Liitetaulukot 76. – 77.) Keskimääräistä yleisempinä rikkomukset esiintyvät
kertomuksissa alueittain seuraavasti:
Etelä-Savo

ihmisten huono kohtelu (sekä miehet että naiset)

Pohjois-Savo

(viimeisen) toivomuksen täyttämättä jättäminen (naiset)

Etelä-Pohjanmaa

hyvien tai vakiintuneiden tapojen vastainen toiminta (naiset),
ihmisten huono kohtelu (miehet)

Pohjois-Pohjanmaa

(viimeisen) toivomuksen täyttämättä jättäminen (joko miehet ja
naiset yhdessä tai ei tietoa sukupuolesta), liiallinen sureminen
(naiset)

Hyvien tai vakiintuneiden tapojen vastainen toiminta edustaa koko kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksista 5 %:a, ihmisten huono kohtelu 3 %:a, arkusta poisjääneet
sormet ja kuolleelle kuuluneiden tavaroiden käyttäminen 2 %:a sekä toiveiden täyttämättä
jättäminen ja liiallinen sureminen molemmat 1 %:a. Selvästi suurin osa ihmisten huonosta
kohtelusta kertovista tarinoista kuuluu sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin (404
kuvausta). Kertomukset sisältävät vähäisessä määrin myös eläinten ja olentojen huonoa
kohtelusta kertovia tarinoita. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin teoista kuuluu vain
80 kuvausta.
Ihmisten huono kohtelu kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena ilmenee eteläsavolaisissa
kertomuksissa pääasiassa kiroamisena ja lasten huonon kohtelun osalta pelkästään kiroamisena.
Vainajan epäkunnioittavasta kohtelusta hautajaisten yhteydessä kerrotaan useimmin EteläPohjanmaalla ja se korostuu jonkin verran myös Pohjois-Pohjanmaalla. Vainaja on
Pohjanmaalla yleisin rikkomuksista rankaiseva hahmo. Myös muista tapojenvastaisuuksista
suuri osa on Etelä-Pohjanmaan tarinoissa. Tähän voi arvella selitykseksi kyläyhteisön
harjoittama sosiaalista kontrollia ja sen aiheuttamaa moraalin tiukkuutta. Etelä-Pohjanmaalla
syntyi kyläitsehallintona oltermannilaitos, jonka avulla luotiin muita asioita varten yhteisiä
toimintasääntöjä kyläläisille. (ks. esim. Rantatupa 1987, 519; Alanen 1948, 423–424, 429)
Käsittelen ensin elävien ihmisten huonoa kohtelua, koska kaikki muut käsiteltävän
tarinaryhmän rikkomuksista liittyvät jollakin tavalla vainajiin. Kertomukset ihmisten huonosta
kohtelusta ovat monesti kristillisen ja sosiaalisen tapakäyttäytymisen rajamailla, joten tarinan
sijoittaminen rikkomustyyppiin riippuu muista samassa kertomuksessa olevista rikkomuksista
tai piirteistä. Tarina voi kuulua molempiin makrotason rikkomustyyppeihin. Huonon kohtelun
kohde on yli puolessa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksia kuvaavista kertomuksista
(64 %; 51 kuvausta 80:stä) lapsi, jota isä (28 kuvausta), äiti (17 kuvausta) tai molemmat (5
kuvausta) ovat kironneet. Kaikki lasten huonosta kohtelusta kertovat kristillisen
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tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat alatyypiltään kiroamisia ja olivat esillä jo kiroamisten
yhteydessä osana huonon elämän viettämistä. Lähes kaikki lastenkiroamiskertomukset ovat
eteläsavolaisia. Toisena huonostikohdeltujen ryhmänä ovat naiset (22 kuvausta), jotka nekin
painottuvat Etelä-Savoon (59 %). Naisia ovat kohdelleet kaltoin niin miehet kuin naisetkin,
yhdessä ja erikseen. Miehet ovat kohdelleet huonosti vaimoaan (308, 2608), morsiantaan tai
tyttöystäväänsä (2152, 2630, 2880), äitiään (334), piikaa (2581) tai syytinkimuoria (325).
Naiset ovat olleet pahoja useimmiten piioille (2554, 2561, 2566, 2574, 2587) kiroamalla heitä,
tytölle (2568), miniälle (2601) tai mummolle (2961). Talonväki on kohdellut huonosti mammaa
(487, 2979), veljen vaimoa (358), palvelijoita (1483) ja huutolaismuoria (486). Miesten
huonosta kohtelusta kerrotaan vain harvoissa kertomuksissa (6 kuvausta, joista 3 PohjoisPohjanmaalta). Rikkomuksentekijä on yleensä toinen mies, joka on hoitanut huonosti isäänsä
(336, 400), riidellyt toisten miesten kanssa (237, 2991) tai kironnut renkiä (2549). Myös
emäntä on laiminlyönyt miehensä hoidon (341).
Avioliiton ulkopuolista raskautta ei tarinoissa aina ole tulkittu yksin tytön rikkomukseksi. On
myös kerrottu tarinoita, joissa poikaa paheksutaan raskaana olevan tytön jättämisestä, kuten
seuraavassa esimerkkitarinassa (2152). Avioliiton ulkopuoliset suhteet kriminalisoitiin 1500luvulla ja salavuoteus 1600-luvulla. Sitä ennen sukujen välinen pelon tasapaino oli pitänyt
huolta siitä, että yleensä avioliitot tai julkiset korvaukset sovittiin sukujen kesken. (Aalto 1997,
53, 192) Avioliiton esteeksi mainitaan mm. salavuoteisten erilainen sosiaalinen asema (Aalto
1996, 58). Seuraavassa tarinassa tekijöiden sosiaalinen asema ei käy selkeästi ilmi, mutta
henkilöt saattavat kuulua eri sosiaaliryhmiin. Pojasta kerrotaan talon poikana, tytöstä käytetään
nimitystä naisen tytär ja naisesta vanha synkkä nainen ja eukko. Jälkimmäinen nimitys viittaa
siihen, että kyseessä ei olisi emäntä, vaan alemmasta sosiaaliryhmästä tuleva.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Vanhanmäen kylässä vietti eräs talonpoika häitään. Kaikki sujui suunnitelman mukaan.
Kesken hääateriaa saapui vanha synkkä nainen, jonka tyttären sulhanen oli saattanut
raskaaksi ja sitten jättänyt, mennen toisen kanssa naimisiin. Nainen tuli tupaan ja asteli
morsiusparin eteen ja sanoi: ”Minä tuon huomenlahjan sulle joka seuraa sinua yötä ja
päivää hautaasi asti ja sinä iloinen morsian luet onnesi päivät”. Näin sanoen eukko
poistui. Kaikki olivat kauhistuneita. Samana iltana sulhanen lähti kylälle joi itsensä
humalaan ja sitä menoa jatkui vuodesta toiseen kunnes onnettomuudessa kuoli. Morsian
suri ja sairastui viimein hän hirttäytyi aittansa orteen. (2152) Mikkeli 1961.
/ky /talonpoika /m /aik /Iva) talonpoika /23huoseke+hkohin /rt oli saattanut tytön raskaaksi ja jättänyt
/koskuo /rt vietti häitään toisen kanssa; hylätyn tytön äiti tuli ja sanoi: "Minä tuon huomenlahjan sulle
joka seuraa sinua yötä päivää hautaasi asti ja sinä iloinen morsian luet onnesi päivät"; rt joi kunnes
onnettomuudessa kuoli, morsian sairastui ja hirttäytyi /1rt+2rt:nv vaimo (2152)
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Hyvien tai vakiintuneiden tapojen vastaisesta toiminnasta on eroteltavissa omiksi
alatyypeikseen vainajien kohtelu hautaan valmistettaessa sekä uskontoon ja kirkkoon liittyvät
toimet, kuten kirkosta eroaminen tai aamenen jättäminen sanomatta rukouksen päätteeksi.
Kertomuksissa on myös muita tapojen vastaisia tekoja, kuten uuden sulhasen hankkiminen liian
pian entisen kuoltua. Selvästi yleisin hyvien tapojen vastaisista toimista on vainajan
epäkunnioittava kohtelu hautaan varustettaessa (72 % hyvien tai vakiintuneiden tapojen
vastaisista rikkomuksista), toiseksi yleisimpinä ovat uskonnon vastaiset teot (25 %) ja
pienimpänä ryhmänä muut teot (3 %). Vainajien epäkunnioittavaa kohtelua käsittelevä
kertomusaineisto painottuu selvästi Etelä-Pohjanmaalle ja seuraavaksi eniten niitä esiintyy
Pohjois-Pohjanmaan aineistossa. Pohjanmaan kertomuksissa vainajat ovat yleisin
yliluonnollinen rikkomuksista rankaisija. Silloin kun vainajan sukupuoli on mainittu, on heistä
naisia (28 kuvausta) ja miehiä (24 kuvausta) suunnilleen yhtä paljon. Uskonnon vastaisista
tapojen rikkomuksista on yli puolet kerrottu Etelä-Pohjanmaalla (21 kuvausta 31:stä), samoin
kuin muista tapojen vastaisuuksista (3 kuvausta 4:stä). Vainajan kohtelu ja hautajaistavat ovat
olleet erittäin tarkkaan säänneltyjä, joten rikkeentekomahdollisuuksia on lukemattomia.
Vainajat ovat olleet suuren kunnioituksen kohteena. Leea Virtasen mukaan hautajaistapoihin
on vaikuttanut pelko siitä, että vainaja yrittää palata hakemaan jotakin puuttuvaa tavaraa, minkä
vuoksi arkkuun on saatettu laittaa rahaa tai eläin. Vainajan paluu kummittelemaan on pyritty
estämään kantamalla hänet jalat edellä ulos, sitomalla isovarpaat yhteen tai lakaisemalla jäljet
portille saakka. Kyseessä ovat olleet toimenpiteet ongelmallisessa tilanteessa, jossa on koettu
eron vaikeutta ja irrottautumista kuolleesta. (Virtanen 1991, 271)
Lapsensurmatarinoissa on lapsivainajan ääntely tai muu itsensä ilmaiseminen surmatun
tavanomainen toimintatapa ja motiivina on surman paljastaminen. Olen käsitellyt kertomukset
lainrikkomusten tai kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten päätyypeissä surmien
yhteydessä. Myös lapsensurmakertomuksissa on kyse myös vainajan varustamisesta. Lapselta
on puuttunut sukkaa ja kenkää, mistä aineistossa on seitsemän toisintoa Etelä-Pohjanmaalta
(2050, 2051, 2052, 2053, 2055, 2077, 2779) (ks. lisäksi esim. Virtanen 1991, 271).
Matti Varosen vuonna 1895 tekemän muinaisten suomalaisten vainajien palvontaa käsittelevän
tutkimuksen mukaan ikivanha tapa oli, että vainajat varustettiin kengillä ja kintailla.
Köyhimmätkin saivat ainakin kuolinpaidan. Sen tuli olla puhdas ja ehjä. (sit. MäkeläHenriksson 1951, 270). Eeva Mäkelä-Henriksson on nähnyt vainajien pukemisrituaalissa
pikemmin suojautumista vainajien pahoja aikeita vastaan pelottavan, salaperäisen ja
tuntemattoman kuoleman edessä kuin huolenpitoa. Surmattujen lasten huutojen kuuleminen on
merkinnyt suurta vainajien pelkoa ja uskoa siihen, että ilman varotoimia, kuten pukemista,
surmattu lapsi tulee kummittelemaan, häiritsemään ja pelottelemaan jälkeenjääneitä. Vainajien
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ehkä oletettiin menevän samanlaiseen paikkaan kuin maanpäällinen elämä on. (Haavio, 1948,
42; Mäkelä-Henriksson 1951, 270) Sama rauhaton ja sijaton kohtalo oli myös muilla vainajilla,
jotka on surmattu, kuolleet tapaturmaisesti ja jääneet vaille hautaan varustamista.
Esikristilliseen uskomukseen vaille vaatteita jääneiden valituksesta on yhdistynyt käsitys
kristillisen kasteen merkityksestä. (Mäkelä-Henriksson 1951, 267–271; ks. myös Pentikäinen
1968b) Sukkia ja kenkiä kaipaavasta lapsivainajasta kertovat tarinat ovat tyypillisiä
Pohjanmaalle (Ojonen 1996, 86; Jauhiainen 1999, 107), kuten tämänkin tarkastelun
esimerkeistä käy ilmi. Etelä-Pohjanmaan tarinoille on muutoinkin tyypillistä korostaa tapojen
noudattamista eri yhteyksissä. Pelko tulla haudatuksi valekuolleena on ollut varsin yleinen
Euroopassa 1700-luvulla. Leea Virtanen toteaa mm. Savossa tunnetun monia kertomuksia
valekuolleista (Virtanen 1998, 491). Aineistosta löytyy yksi pohjoispohjalainen kertomus, jossa
tytär tulee hautajaistensa jälkeen valittamaan äidilleen kohtelusta: tytär oli tullut hautajaistensa
jälkeen kummittelemaan äidilleen ja sanonut: "miksi sinä et puistellut minua sillon ku multa
tuli veet silimistä, minä olisin sillon vielä vironnu elloon" (507)
Tarinoiden uskonnonvastaisissa teoissa ei ole yhtä runsasta tekojen kirjoa, koska kansan
keskuudessa ei ole pidetty huolta niinkään puhdasoppisuudesta, vaan oikeista riittien
suorittamistavoista. Vainaja on esimerkiksi haudattu vieraan paikkakunnan hautausmaalle,
eikä toimitettu kotiseudulleen (497), talossa oli palveltu ”paalia” (1177) tai lapset olivat
kuolleet kastamatta (2048). Esimerkkitarina vainajan epäkunnioittavasta kohtelusta (2872).
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Niin se oli kun se oli tuom meirän emännän sisko asuu siä Rintamaas ja se oli hyvät
välit sen naapurin kaans sitte ja, se naapurir riihi oli toisellapuolen tievvais siinä ser
Rintamaan kohoralla, joksiki, ja se kuo… ku se oli siä sittes siä riihes nin kauan kuv
vietihin se, sen emäntävainaan arkku ja, se viä sittek ku oli viety niin se aina tuli sittes
sinnes se oli sem mies oli Amerikas sillon se Hiliman mies ja, mutta sano hän ei
peljänny yhtää se tuli aina öisin sittej ja, ja tuota niinkul lavittaa ois vetänyj jalaallansas
sellaasta se oli ja, ja tuota, niin, se oli muka jotta kuulkaas tua puhuu, kra … naapurin
emäntä puhhuu tua tuvas, äireellensäki se oli mukulakkin nekik kuuli sen siinä. No sittet
tuota se oli, sanonu jotta mitä sinä hajet, ja, muttei se siihen tiämmä sanonu oikeim
mitää sittes siihen ku se, emäntä meni sanoo se Rintamaan emäntä, mutta ne oli ollu se,
ne kuolivvaatteet siä riihen nurkas sitte, sellaasna kun ne on sittev vähä ehkä,
ryöttynyset olisko olluv veres eli mihinä he oli ja ne oli siä riihen nurkas ja, sittek kun
oli sieltä korjattu pois niin, sittel lakkas kulukemasta, jottei sitte enää kuulu käynys siä
Rintamaan tuvas koskaa eikä kuultu jäläk… ääntä mitää. Ja kun se oli sitte mukulakki
kuullu jotta ja sano emäntäkis se, Hilima sano, kyllä hän sen ääne jotta se jotaki siä
sanonu, mutta nii ja mukulat sano kuulkaa tuol on naapurin emäntä tua tuvas, jottei se…
ei se näkyvihin tullu eikä näyttäätyny mutta piti sellasta vähän kolinaa. Ja se kehu jottei
hän yhtääp peljänny heill oli aina hyvät välitkis sitte jottei ollum mitääs sellaasta mutta
ja min oon siitä kuullu jotta ne pitää vainaan ne, kuolivvaatteet ne pitää, jos ei niitä
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pestä ne pitää polttaa kaikki pois, jottei niitä antaa olla mihinääl läjäs sellaasia, jollaasia
jonka se on, jokka… jonka se on kuollus sellaasihin, joko petivaatteita taikka, taikka se
jokk on sem päälläki ollu. En minä tiäs sitte onko, onko nii mutta oon kuullu vähä jotta
ne pitää hävittää ei niitä saap pitää markilla sitte. Joko pestä puhtahaksi ja, kiäriäp pois
taikka sitte jottei ne oos siinä sortis kun ne on sillo olluk kun ne on ollu, ollut tuota, sem
päällä, kun on kuollu. (2872) Kauhajoki 1968.
/ta /talonväki /m+n /aikt /IVa) talonväki /2tvastvn /emäntävainaan kuolinvaatteita ei ollut korjattu pois,
vaan olivat riihen nurkassa /kot2 /vainaja kulki kotonaan, kuului tunnistettavaa ääntä ja vähän kolinaa /4b
naapurit /2sov /kun kuolinvaatteet oli korjattu pois –> lakkasi kulkemasta /1rtt /kuolinvaatteet pitää pestä
tai polttaa kaikki pois (2872)

Vainajiin liittyvissä kertomuksissa käsitellään lisäksi mm. arkusta poisjääneiden sormien yms.
palauttamista ja joskus vainajille kuuluneiden esineiden käyttämistä, heidän toiveidensa
täyttämättä jättämistä ja vainajan liiallista suremista. Tarinoissa korostetaan maanpäällisen ja
tuonpuoleisen maailman välistä rajaa ja sen kunnioittamista. Suurin osa kertomuksista on
tallennettu Pohjanmaalta. Uskonnon vastaisessa toiminnassa kerrotaan mm. miehestä, joka oli
”hihkuri”, mutta yliluonnollisen ilmiön nähtyään ei enää tohtinut olla ”hihkuri”, eikä mennä
heidän seuraansa (1454). Muuna kristillisten tapojen vastaisesta käyttäytymisenä on mm.
kerrottu tytöstä, joka meni pian mummonsa kuoleman jälkeen tansseihin ja sai seurauksena
mummovainajan ahdistelemaan häntä. Tarinan loppuarviona todetaan: "Kun talossa sattu
kuolemantapaus, nii siitä talosta ei saana mennä tansseihin eikä muihin rymypaikkoihin. Pit
kunnioittaa vainajaa" (531).
Täyttämättömiä toivomuksia hautaan varustamisesta on 28 kertomuksessa ja niistä 24 on
naisten esittämiä toiveita, kolme miesten ja yhdessä ei toivojan sukupuoli käy ilmi. Naisten
toivomuksia on ilmeisesti vähätelty tai ei ainakaan otettu yhtä vakavasti kuin miesten toiveita.
On myös mahdollista, että naiset ovat esittäneet toivomuksia mukaan pantavista tavaroista
useammin kuin miehet. Vainajiin liittyvät toimet ovat heille olleet eläessään tulleet tutuiksi
esimerkiksi ruumiinpesijöinä (ks. esim. Wolf-Knuts 1990, 176–183; tai itkuvirret ks. esim.
Nenola 1986, 53–55) ja vainajien hautaan varustajina. Myös synnyttämisen kautta on naisten
nähty saaneen ”luovuttamatonta tietoa tuskan ja menetyksen kokemisesta”, millä voi olla
yhteyksiä siihen, että varsinkin entisinä aikoina nainen on synnyttäessään käynyt lähellä
kuolemaa (Nenola 1986, 133–134). Naiset kenties ovat pohtineet omaa kuolemaansakin ja
hautajaisrituaalia etukäteen miehiä useammin. Seuraavassa pohjoissavolaisessa tarinassa
toivomuksensa on esittänyt nainen, mutta rikkomuksentekijästä todetaan vain ”henkilö”.
Yleensä ruumiinpukijat olivat kuitenkin naisia.
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Esimerkki:
Pohjois-Savo
Taru kuolleesta.
Kerran oli eräs talon tytär vanha piika, hän sanoi kuolin vuoteellaan, että hän on
neulonut hyvät villasukat, jotka pitää panna hänen jalkaansa kuoltua. Ja pian hän
kuolikin, vaan eivät panneetkaan niitä sukkia kuolleen jalkoihin. Muutaman ajan
perästä kun hän oli haudattu, tuli tämä tytär öisin aina sen henkilön luo, jolle hän oli
sanonut niistä kuolinsukistansa ja sanoi: ”Minun on kylmä ja minua palentaa kun ei ole
niitä sukkija jaloissani”. Ja niin kävi, että se ruumis piti kaivaa haudasta ja pistää ne
villasukat jalkaan, ja sitten ei enää kuollut kummitellut. (432) Suonenjoki 1935–1936.
/kerran /omaiset /m+n /aikt /IVa) talonväki /2toivn /rt ei noudattanut pyyntöä; talon tytär oli sanonut
kuolinvuoteellaan, että hänen neulomansa villasukat pitää panna hänen jalkaansa kuoltua, vaan eivät
panneetkaan /kot1 /tytär tuli hautajaisten jälkeen öisin aina sen henkilön luo, jolle oli sanonut
kuolinsukistaan ja sanoi, että hänellä on kylmä kun hänellä ei ole niitä sukkia /1rt /2toiv /ruumis piti
kaivaa haudasta ja pistää ne villasukat jalkaan –> sitten ei enää kuollut kummitellut /1rt=yk ot Taru
kuolleesta (432)

Liiallisesta suremisesta varoittavat kertomukset ovat Lenore-tarinan (C 501) toisintoja ja suurin
toisintomäärä on Pohjois-Pohjanmaalta (42 %; 11 toisintoa 26:sta). Tarinan toisinnot ovat
poikkeuksellisen varhain kerättyjä, suurin osa, 20 toisintoa, 1800-luvulta. Nuorimmat tallenteet
ovat vuodelta 1961. Ensimmäisenä sitaattina aineiston vanhin Lenore-tarinan tallenne (561) on
Etelä-Pohjanmaalta vuonna 1883 muistiin merkitty. Otan sen esille tässä yhteydessä, vaikka
toisinto sijoittuukin sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin ja niiden alatyypissä ihmisten
huonoon kohteluun, koska pojan vanhemmat ovat tämän rakastumista vastaan.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Eräs tyttö ja poika rakastuivat kerran toisiinsa, mutta vanhemmat olivat kovasti
vastahan, niin että eivät kutsuneet tyttöä maahanpaniaisiin, kun sulhasensa kuoli, vaikka
he olivat jo oikeen kihlatutkin, eivätkä edes panneet tietoa hänelle sulhon kuolosta.
Maahanpaniais edellisenä ehtoona tulee sitte tuo kuollut sulho kultasensa kotio ja
käsköö tämän pukemaan ittensä mustiin vaatteisiin ja tulemaan kanssansa heille. Tyttö
tuumasi, ettei näin myöhään enää sovi kestiin lähteä, mutta sulho vaan suosi: ”lähde
vaan nyt”, kunnes morsian myöntyi, ja puki itsensä mustiin pyhäpukimiin. Ei tyttörukka
tiennyt muuta moittia, kun että sulhon hengitys oli vähän kylmä. Sitten istuttiin rekeen
ja lähdettiin sulhon kotitaloon. Matkalla kysyi sulho: ”Kuu se paistaa heliää, kuollut
ajeloo keviää, etkös kultani pelkää?” Morsian vastasi: ”Mitäpä minä oman kultani
vieressä pelkäisin?” Sitten tultuaan perille, meni morsian tupaan ja sulho jäi hevosta
riisumaan. Kun morsian seisahtui ovensuuhun, kysyivät sulhon vanhemmat, kuinka hän
tänne nyt näin myöhään tuloo. ”Poikanne tahtoi niin välttämättömästi, vaikka oli jo
myöhäinen ja käski mun tulla tupaan sill’aikaa kun itse riisuu hevosta.” ”Kuinka se on
hevoista riisumassa, joka on jo kuollunna ollut viikkokauden?” Tyttö pelästyi kovasti,
mentiin pihalle katsomaan. Siellä oli reen jäljet ja hevosen talliin ja hevonen hikinen ja
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märkä. Sitten jäi tyttö sinne maahanpaniaisiksi ja joksikuksi aikaa jälemmäksikin. (561)
Jurva 1883.
/pojan vanhemmat /m+n /aikt /3hkohim+hkohin /rtt=pojan vanhemmat olivat pojan ja tytön rakastumista
vastaan /kot2 /kuollut sulhanen haki tytön kotiinsa hautajaisia edeltävänä iltana /3xtyttö+rt /sov /tyttö jäi
pojan kotiin maahanpanijaisiksi ja pidemmäksikin aikaa /rt=yk (561)

Osassa Lenore-toisintoja on mukana elementti, jossa sulhanen syö ruumiita hautausmaalla ja
morsian pakenee paikalta. Kerrontakontekstissa on joskus nähtävissä jopa ajanvietefunktio,
kuten aineiston nuorimmassa, vuodelta 1961 olevassa seuraavassa eteläsavolaisessa Lenoretoisinnossa (555).
Esimerkki:
Etelä-Savo
Olin nuorena Luumäellä pappilassa. Kirkkoherran tytär kertoi minulle illalla, kun
istuimme ilman valoja kuutamolla. En tiedä uskottiinko juttu todeksi. Nuoripari oli
kihloissa, mutta sulhanen joutui sotaan ja kaatui siellä. Morsian odotti ja ikävöi häntä
aina, eikä uskonut sulhasta kuolleeksi. Kerran ajoi hevonen pihaan, aisakellon ja
kulkusten soidessa. Ja sulhanen tuli tytön huoneeseen ja pyysi tyttöä ajelulle, tyttö läksi.
Ulkona oli kuutamo, hetken kuluttua sanoi sulhanen. Kuuhut paistaa kirkkahasti,
kuollut ajaa keveästi, eikö piikastain pelota. Johon tyttö vastasi. Mikäs minua pelottaa,
oman kullan kanssa ajaissa. Nyt he ajoivat kirkon ohi, sulhanen uusi kysymyksen, ja
tyttö samoin vastasi. Sitten ajettiin hautausmaalle. Siellä taas tehtiin sama kysymys, ja
samoin vastattiin. Hautausmaalla he menivät äsken kaivetun haudan luo sieltä oli
noussut luita. Sulhanen sanoi. Noista luista minä olen lihan syönyt. Ja sitten tarttui
tyttöään kiinni ja sanoi. Nyt syön sinutkin. Tämän kertoja tarttui minuun samoin kiini
kertoissaan. Voitte uskoa, että säikähdin. Että kauan aikaa pelkäsin kuutamolla. Vielä
nytkin muistuu juttu mieleen, kun olen yksin kuutamossa. (555) Luumäki 1961.
/morsian /n /aik /2itkm /rt odotti ja ikävöi aina sulhastaan sodasta eikä uskonut kuolleeksi /kot1 /kuollut
sulhanen tuli tytön luo, pyysi ajelulle; sulhanen: Kuuhut paistaa kirkkahasti, kuollut ajaa keveästi, eikä
piikastain pelota; tyttö: Mikäs minua pelottaa oman kullan kanssa ajaissa; ja. haut.maalle- sulh. sanoi
syöneensä luista lihat,syön sinutkin /1rt /kertomuksessa poika tarttui tyttöä kiinnin sanoessaan syövänsä
tämänkin; samoinkertoja tattui kerääjään kiinni kertoessaan. "Voitte uskoa, että säikähdin. Että kauan
aikaa pelkäsin kuutamolla. Vielä nytkin muistuu juttu mieleen kun olen yksin kuutamossa." (555)

Lenore-toisinnoissa on useimmiten kyse liiallisesta suremisesta, joka häiritsee vainajan rauhaa.
Tosin Lenore-toisinnoissa syytä ei aina kerrota suoraan. Yleensä itkutarinoissa surraan
kuollutta aviomiestä tai sulhasta, eräässä kuitenkin isää (510). Lähes aina kerrotaan naisen
surevan miestä (88 %; 23 kuvausta 26:sta), mutta joitakin poikkeuksiakin on (3 kuvausta).
Kristillisten tapojen vastaisiin toimiin voi lukea lisäksi ajatuksen, että luoduiksi tarkoitetut
lapset on synnytettävä, eikä velvollisuutta saa paeta. Motiivista on vain muutamia kertomuksia.
Eteläsavolaisessa tarinassa mainitaan rikkaan talon tyttären toimineen ”luonnon lakia” vastaan.
Rikkomuksentekijän varallisuuden korostamisella tuodaan esille, ettei kyse ollut
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varattomuudesta ja mahdollisuuksista hankkia toimeentuloa lapsille (946). Kansan moraali
ehkä hyväksyisi normienvastaisen käyttäytymisen niille, joilla on siihen hyväksyttävät
perusteet, jollaisia ovat köyhyys, tietämättömyys jne. Sama niukkojen olosuhteiden
aikaansaama sallimus käy ilmi myös sunnuntaimarjastamisen hyväksymisessä leivän puutteen
takia ja pyhästä tietämättömän viljankylväjän tarinoissa. Pohjois-Pohjanmaalta tallennetussa
toisinnossa sekä isäntä että emäntä osoitetaan syyllisiksi, koska eivät olleet synnyttäneet
”luotuja lapsia”. Isäntä kokee yliluonnollisen seurauksen vanhoilla päivillään, kun näkee
”pikkuolentojen” ilmestyvän (947).
Huonon kohtelun seuraukset ja naisten kertomukset. Ihmisten huonon kohtelun ja
tuonpuoleisen rajan väheksymisen yleisimpänä rankaisijana on vainajiin liittyvien väärien
tekojen osalta vainaja (68 – 100 % eri rikkomuksissa). Ihmisen huonosta kohtelusta,
tyypillisesti kiroamisesta, rankaisee useimmiten piru (75 %). (Liitetaulukko 78.)
Uskonnonvastaisista toimista rankaisee piru hieman useammin (55 %; 17 kuvausta 31:stä) kuin
vainaja (35 %). Huomiota kiinnittää myös se, että myös eteläpohjalaisissa kertomuksissa, joissa
kuvataan uskonnonvastaisia tekoja (21 tarinaa) on varsin usein (76 %) rankaisijana
savolaistarinoille tyypillinen piru. Uskonto ja piru ovat niin tiiviisti yhteenkuuluvia, etteivät
alueen suosikkihahmot, kuten vainajat, ole pirua syrjäyttäneet. Uskonnonvastaisia tekoja
tehdään pääasiassa eteläpohjalaisissa tarinoissa, mutta mikäli Pohjois-Savosta olisi yhtä kattava
aineisto, olisi uskonnonvastaiset teot siellä ainakin yhtä yleisiä. Etelä-Savosta
uskonnonvastaisista toimista kertovia tarinoita on vain kuusi. Yhdessä tarinassa on rankaisijana
piru, neljässä vainaja ja yhdessä Jumala.
Yliluonnollisen kokijana ihmisten kiroamiskertomuksissa on välittömästi kiroamisen kohde
(lapset 53 %, muu lähipiiri 16 %), joskin on ajateltavissa, että välillisesti kriisin kokee myös
kiroaja itse. Vainajiin liittyvissä rikkomuksissa yliluonnollisen seurauksen kokee
rikkomuksentekijä itse (68 – 100 % eri rikkomuksissa). Liiallisen suremisen yliluonnollisena
seurauksena on aina vainajan ilmestyminen rikkomuksentekijälle.
Vainajien kohteluun liittyvissä rikkomuksissa yleisimpänä ongelmanratkaisutyyppinä on
noudattava, kristillinen toiminta (70 – 89 %) muissa teoissa, paitsi liiallisessa suremisessa
(Liitetaulukko 79.). Liiallisesta vainajan suremisesta seuraa vain viisi yliluonnolliseen
kohdistuvaa ongelmanratkaisua ja niistä useimmat ovat pakenemisia paikalta. Noudattava,
kristillinen toiminta on useimmiten vainajan esittämän toivomuksen täyttämistä (yli puolet
noudattavista, kristillisistä toimista), esimerkiksi: muisti aitassa olevan hautaristin ja vei sen
haudalle –> "ei enempi oo loppakenkä kulukenu" (393). Lisäksi vainajan hautaamatta jääneet
sormet yms. palautetaan hänelle (17 %). Kerrotaan, että sormet vietiin kirkkomaahan –>
lakkasi kulkemasta (389), siunataan (16 %) pappi siunaa haamun hautaan (545) tai sovitetaan
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teko (13 %) kun kuolinvaatteet oli korjattu pois –> lakkasi kulkemasta (2872). Vainajia
kohtaan on käytetty myös vastustavia, maagisia keinojakin, kuten oli otettu rautanaula ja lyöty
sille kohdalle lattiapalkkiin missä oli ollut ruumiin pää sitä pestäessä –> sen jälkeen ei ollut
vainaja enää kummitellut (446) tai tietäjät olivat neuvoneet ampumaan navetan läpi –> "keino
oli auttanut" (494). Toisin kuin eläviin liittyvissä huonosta kohtelusta kertovissa tarinoissa ovat
vainajiin liittyvien tekojen yliluonnollisten seurausten ongelmanratkaisijoina selkeästi
yleisimmin rikkomuksentekijät itse (94 %) (Liitetaulukko 80.).
Myös ihmisten huonon kohtelun, tässä ryhmässä kiroilun, seurauksia on tarinoissa poistettu
useimmiten noudattavin, kristillisin keinoin (39 %). Melko yleisiä kertomuksissa ovat myös
muu yliluonnolliseen suhtautuva toiminta (28 %) ja vastustava, maaginen toiminta (23 %).
Noudattavat kristilliset keinot tarkoittavat rukoilemista, kuten pojan puolesta oli kirkossa
rukoiltu, piru oli tuonut pojan kotiin (2547). Jopa yli kolmanneksessa
ongelmaratkaisuelementin sisältävistä tarinoista ei ongelmanratkaisijaa tarkemmin määritellä
(37 %). Papit (15 %), tietäjät (20 %) ja rikkomuksentekijät itse (15 %) ovat melko tasaisesti
edustettuina ratkaisuntekijöinä. Ratkaisuista muu yliluonnolliseen suhtautuva toiminta ilmenee
määräaikaisena pirun viemisenä ja määräajan jälkeen vapaaksi päästämisenä, esimerkiksi
viimein olivat päästäneet pois (2557). Vastustava, maaginen toiminta on useimmin noidan,
joskus rikkomuksentekijänkin toimenpide: noidan avulla poika saatiin takaisin (2570), muoria
oli kohdeltu talossa huonosti, minkä takia tämä kulki kuolemansa jälkeen kotona ja nuori
emäntä otti kirveen penkin alta ja heitti sen rajusti eteiseen, "koska vainajat pelkäävät terästä",
muorista ei kuulunut enää mitään, mutta aamulla läävässä oli paras lehmä kuolleena (325).
Jälkimmäisestä teosta tosin seurasi tekijälleen uusi rangaistus.
Vainajia kunnioitettiin pelonsekaisin tuntein ja pelättiin tämän- ja tuonpuoleisen rajan
ylittymistä. Vainajia oltiin valmiita palauttamaan takaisin tuonpuoleiseen niin vastustavin,
maagisin kuin noudattavin, kristillisinkin keinoin. Asennoitumista vainajiin kuvaa
pohjoissavolaisen talonväen vastaus jo katkaistua ja hävitettyä kävelykeppiään hakeneelle
isäntävainajalle: "Sinä olet kuollut ja kunnialla haudattu, niin ei ole enää sinun soveliasta
kurkistella". Sen jälkeen hän ei näyttäytynyt. (384).
Naisten osuus kertojina on koko tutkimusaineiston keskimääräistä osuutta (34 %) suurempi
kaikissa muissa rikkomuksissa (40 – 54 %) paitsi liiallisessa suremisessa (27 %). Saman
havainnon naiskertojien yleisyydestä on Liisa Lehto tehnyt vainajan varustamiseen liittyvissä
kotonakulkijatarinoissa (Lehto 1988, 168). Kerääjinä naiset esiintyvät yhtä yleisesti (39 %)
kuin koko aineistossa (37 %). Lähes kaikki liiallista suremista käsittelevien kertomusten
keräjäät ovat miehiä (92 %). Tämän selittää Kaarle Krohnin aktiivisuus aiheen kerääjänä
Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Yli puolet kaikista kertomuksista (54 %; 14

215
kertomusta 26:sta) on hänen keräämiään. Vaikka naiset toimivat kertojina keskimääräistä
useammin, eivät naisten rikkomukset nouse heidän kertomuksissaan erityisesti esille (vain 17
kertomusta). Naisten rikkomukset jakaantuvat ihmisten huonoon kohteluun, tapojen vastaisiin
toimiin ja täyttämättömiin toiveisiin. Pikemminkin naisten naiskerääjille kertomissa tarinoissa
korostuvat miesten ja naisten yhdessä – talonväki, omaiset, vanhemmat – tekemät rikkomukset
(22 kertomusta) ja perhe on usein kertomusten tekojen kontekstissa.

5.3.7 Yhteenvetoa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoista
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa rikotaan kaikkia Raamatun kymmentä käskyä.
Kristillisen moraalin vartijana toimii useimmiten piru (36 %). Useimmiten rikkomuksentekijä
kokee itse (68 %) tekonsa yliluonnolliset seuraukset ja toimii ongelmanratkaisijana, tasapainon
palauttajana (41 %), tekemällä parannuksen tai sovittamalla tekonsa (71 % rikkomuksentekijän
omista ratkaisukeinoista). Rikkomuksentekijän lisäksi usein myös muu yhteisö joutuu
kokemaan yliluonnollisen seurauksen aiheuttaman kriisin. Tuonpuoleisen rangaistuksen pelko
on tarinoita leimaava. Rikkomuksen teossa mukana olevat yliluonnolliset elementit kohdistuvat
pirun, paran tai trullin avulla onnen tai rikastumisen tavoitteluun sekä rikkomuksena olevaan
noituuteen. Para- ja trullitarinat sisältyvät myös sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin.
Sosiaaliset suhteet näkyvät kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa myös kateutta
ilmentävissä tarinoissa, joissa kerrotaan varallisuudellaan tai tulevien lastensa ominaisuuksilla
kerskailevan rikkomuksentekijän saavan teoistaan ankaran rangaistuksen. Lisäksi tarinoissa
kerrotaan rikkaan rikastumisesta, minkä arvellaan olevan pirulta lähtöisin ja uskotaan pirun
lopulta vieneen yhteistyökumppaninsa.
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksia kerrotaan miesten (53 %) ja naisten (32 %)
tehneen erikseen ja yhdessä (9 %). Lainrikkomuksiin verrattuna tämän ryhmän
rikkomuksentekijöissä on selkeimpänä erona se, että rikkomuksentekijä tiedetään. Kun
lainrikkomuksista on lähes kolmannes tuntemattoman tekemiä, on niitä kristillisen
tapakäyttäytymisen ryhmässä vain 6 %. Myös naisten ja miesten yhdessä tekemät rikkomukset
ovat kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa yleisempiä. Rikkojina ovat talonväki,
omaiset ja vanhemmat. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset liittyvät tietyiltä osin
lähemmäksi kotia ja perhettä, vaikka yksin toimivat rikkomuksentekijät ovatkin yhä selvänä
enemmistönä.
Synnin palkkana kuolema seuraa aina vain paria poikkeusta lukuun ottamatta, jos nainen
häpäisee leivän, Jumalan viljan. Ruuan häpäisemiseen leivän päälle tallaamisena kauniiden
kenkien säästämiseksi liittyy myös koreilun synti, mutta muulla tavoin tehdystä koreilusta ei
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kuolema seuraa yhtä automaattisesti. Tarinoissa kerrotaan vain yhdestä miehestä, joka halveksi
leivänmurua, mutta hän selvisi tilanteesta vahingoittumattomana. Tosin hänen peltonsa ei
kasvanut. Naisten synnin suuruus korostuu tässä yhteydessä selvästi.
Melko usein kuolemaan johtava teko on luonnonvoimien pilkkaaminen. Kuolema on ollut
toisinaan seurauksena myös pyhätyöstä. Luonnonvoimien pilkkaamisesta ja pyhätyöstä
kuolemanrangaistuksen saaneet ovat useammin miehiä kuin naisia. Kuitenkin naisten osuus
rikkomuksentekijöinä kuolemansynneistä kertovissa tarinoissa (47 %) on selvästi suurempi
kuin heidän osuutensa koko aineiston (29 %) tai kristillisen tapakäyttäytymisen (32 %)
rikkomuksentekijöistä. Syntien lievimpiä rangaistuksia on naisiin kohdistunut puolestaan
suhteellisesti vähemmän (23 %) kuin heidän osuutensa kattaa koko aineiston
rikkomuksentekijöistä. Sama sukupuoliasetelma näkyy myös koko aineiston
kuolemanrangaistuksissa ja lievimmissä rangaistuksissa: naiset ovat suhteellisesti useammin
kuolemanrangaistusten saajina ja miehet lievimpien rangaistusten saajina kuin osuudet koko
aineiston rikkomuksentekijöistä edellyttäisivät. Kansanomainen moraali on kohdellut naisia
ankarammin kuin miehiä. Hieman yllättäen raskain naisten synti ilmenee ruuan ja leivän
epäkunnioittavana käsittelynä. Naisten voisi ruuanlaittajina ajatella pitävän ruokaa ja leipää
arvossa ilman uhkaavia tarinoitakin. Tosin ruuan arvostaminen näkyy erityisesti
pohjoissavolaisissa tarinoissa. Ruuan korostamista on pidetty jopa yhtenä hyvin tyypillisenä
piirteenä savolaiselle mentaliteetille (Siikala 1998, 189–191).
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa synnintekijöitä on kohdeltu ankarimmin
pohjoissavolaisissa tarinoissa ja lievimmin eteläsavolaisissa tarinoissa. Sama pätee myös koko
aineiston tarkasteluun. Pohjois-Savosta kerättyjä tarinoita leimaa muita alueita voimakkaampi
kristillisyyden esilletulo huolimatta siitä, että Pohjois-Savon aineisto kattaa vain
kotonakulkijoista ja taburikkomuksista kertovat tarinat. Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksista kerrotaan Pohjois-Savon tarinoissa keskimääräistä useammin ja
ongelmaratkaisuna korostuu selvästi kristillinen noudattava toiminta. Ilmiö on mielestäni
yhteydessä Savossa vaikuttaneisiin herätysliikkeisiin ja niiden opetuksiin. Pohjois-Savon
herätysliikkeen opit olivat varsin ankaria, kun Etelä-Savossa vaikuttanut ns. ystäväliike oli
paljon vapaampi. Osaselityksenä voisi olla lisäksi Etelä-Savon varsin sotaisa historia, jossa
jokainen sukupolvi keskiajalta vuoteen 1809 omakohtaisesti joutui kokemaan sodan
(Lappalainen 1998, 39). Kun kuolema oli aina läsnä reaalielämässä, se ei kenties houkuttanut
kertomaan tarinoita elämää ankaroittamaan. Haettaessa selityksiä ruuan käsittelyn vahvalle
esiintymiselle savolaisissa kuolemansynneissä on syytä muistaa, että syöminen on nähty jopa
savolaisten lyyrillisten laulujen avainmetaforana ja yhtenä savolaisen tunneilmaston
korostuneena piirteenä. (Siikala 1998, 189–191)
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Yleisimpänä kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomisen alatyyppinä on huonon elämän
viettäminen (25 %), mikä tarkoittaa variaatiotasolla kiroilua, koreilua, luvattomia
seksuaalisuhteita, tanssimista jne. Seuraavina ovat pyhärauhan rikkominen (19 %), oman edun
tavoittelu kristillisten tapojen vastaisesti (17 %), pilkkaaminen (10 %), surmat (9 %),
vakiintuneiden tai hyvien kristillisten tapojen vastainen toiminta (5 %), vainajan sormien tms.
jättäminen pois arkusta tai hänelle kuuluneiden esineiden käyttö (3 %), surmiin liittyvät
ruumiin kätkemiset (3 %), ihmisten huono kohtelu (3 %) ja noituus (2 %) sekä pienempinä
ryhminä (kukin 1 %) varastaminen, toiveiden ja pyyntöjen täyttämättä jättäminen, liiallinen
sureminen, harkitsematon toiminta pirun kanssa ilman oman edun tavoittelua ja erilaiset
vääryydenteot, kuten lupausten pettämiset. Lisäksi aineistossa on joitakin kertomuksia (0 %)
lapsen kuolemisesta kastamattomana ja lasten synnyttämisen velvollisuuden laiminlyönnistä.
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista erottuu tyypillisesti miesten ja tyypillisesti
naisten rikkomuksia. Miehet kiroilevat, seurustelevat naimisissa ollessaan vieraiden naisten
kanssa, tekevät pyhätöitä ja pelaavat korttia pyhänä, tavoittelevat omaa etuaan ja hankkivat
rikkautta pirun avulla tai vääryydellä, pilkkaavat luonnonvoimia ja kuolemaa, tekevät
itsemurhia, kohtelevat huonosti muita ihmisiä kiroamalla heitä, toimivat vainajien suhteen
yhdessä naisten kanssa vastoin hyviä ja vakiintuneita tapoja ja jättävät vainajan toivomuksia
täyttämättä. Naiset kiroavat lapsiaan, koreilevat ja tanssivat, saavat aviottomia lapsia, tekevät
pyhänä töitä, hankkivat menestystä paran avulla tai trullina, häpäisevät koreillessaan Jumalan
viljaa, surmaavat lapsia ja kätkevät heidän ruumiitaan, kohtelevat huonosti lapsiaan ja
piikojaan kiroamalla heitä, toimivat yhdessä miesten kanssa vainajien suhteen hyvien ja
vakiintuneiden tapojen vastaisesti, jättävät vainajan toivomuksia täyttämättä sekä surevat liikaa
kuolleita puolisoitaan ja sulhasiaan.
Etelä-Savolle ovat tyypillisiä kiroaminen ja yhteydet piruun, Etelä-Pohjanmaalle trullit. EteläPohjanmaan tarinoissa korostuu toiselta onnen ottaminen itselle, kun taas Etelä-Savon
tarinoissa hankitaan varallisuutta useammin suoraan pirun avulla. Eteläpohjalainen kyläasutus
on tarjonnut mahdollisuuden naapurivertailuun, mikä mahdollisesti näkyy
onnenottamistarinoissa. Eteläsavolaisten miesten lisäksi kiroilevat miehet ovat melko yleisiä
myös Etelä-Pohjanmaan tarinoissa, mutta kiroilun kohteet poikkeavat jossakin määrin.
Eteläsavolainen kiroileva mies on esimerkiksi kalastaja, joka tuskastuneena antaa kysymystään
hokevalle pirulle luvan purkaa nuotta, kun eteläpohjalaisissa tarinoissa on yleisempi kutsu
pirulle viikatteen hiomiseen. Taustalla näkyy kalastuksen merkitys Etelä-Savossa ja
peltoviljelyn keskeisyys Etelä-Pohjanmaalla. Naisista nimenomaan eteläsavolaisten kerrotaan
kironneen. Naiset ovat kironneet useimmiten syntymättömiä tai pieniä lapsiaan.
Perhekeskeisyys tulee vahvasti esille. Tarinat toimivat varoitustehtävänsä ohella myös
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selitystarinoina, koska kirottu syntymätön lapsi voi syntyä epämuodostuneena tai piru viedä
kirotun lapsen.
Koreilu on naisten synti kaikilla tutkimusalueilla ja syntiin saattaa kytkeytyä seksuaalisuuteen
liittyviä ajatuksia kuten tanssimiseen, joka esiintyy naisten rikkomuksena erityisesti EteläPohjanmaalla. Avioliiton ulkopuoliset raskaudet ja lapset ovat keskimääräistä yleisemmin
naisten rikkomuksina Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan tarinoissa. Muut sopimattomat
seksuaalisuhteet, naimisissa olevan seurustelu vieraan kanssa ja yöjalassa käynti ovat
tyypillisesti miesten rikkomuksia kaikilla tutkimusalueilla. Nainen on saattanut saada
rangaistuksen ”kovasta miesväen päälle olemisesta”(1476), vaikka lapsia ei olisi syntynytkään.
Seksuaalimoraali on tarinoissa melko ankara.
Varastaminen ja vääryydellä oman edun tavoitteleminen ovat kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksina keskimääräistä useammin esillä eteläpohjalaisissa tarinoissa ja eteläsavolaisissa
keskimääräistä harvemmin. Yhdistettäessä tämä tieto Etelä-Savon keskimääräistä runsaampiin
varkaustarinoihin ja oman edun tavoittelusta kertoviin tarinoihin lainrikkomuksissa käy ilmi,
että kyseiset tarinat ovat painottuneet Etelä-Savossa lainrikkomuksiin eikä niitä kokonaisuutena
ole enempää kuin muillakaan alueilla. Lisäksi tällä saattaa olla yhteyttä Etelä-Savon tarinoille
tyypillisiin lieviin rangaistuksiin. Varkaustarinoissa on usein rankaisijana tietäjä tai muu
noitataitoinen henkilö, joka esimerkiksi sai varkaan juuttumaan paikoilleen ja siten
paljastumaan, mutta rikkomuksentekijä selviää tilanteesta sen pahemmitta seurauksitta.
Pyhärauhan rikkomisen yleisin tapa on marjassa käynti, johon usein liittyy myös koreilun synti
naisten rikkomuksissa. Muut rikkomukset ovat lähinnä arkitöiden tekemistä pyhänä, paitsi
kortinpeluu pyhänä ja saunassa käynti liian myöhään lauantaina. Miehet pelaavat korttia ja
molemmat sukupuolet käyvät saunassa, mutta Etelä-Pohjanmaan tarinoissa naiset ovat usein
liian myöhäisiä lauantaisin saunassa kävijöitä. Naisten saunomisrikkomus liittynee
vallinneeseen saunassakäyntijärjestykseen, jonka mukaan miehet kävivät ensin ja naiset sen
jälkeen (ks. Honko 1962, 429–440). Oman edun tavoittelu kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksena ilmenee suorina yhteyksinä piruun, joita on puolet kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksina esiintyvistä oman edun tavoitteluista. Muita keinoja ovat
toiminta trullin tai paran avulla, vääryydellä, jollakin uskontoon liittyvällä teolla tai muilla
keinoilla. Esimerkiksi väärillä mitoilla mittaaminen on tyypillinen rikkomus eteläpohjalaisille
isännille. Verrattuna lainvastaisiin keinoihin oman edun tavoittelemiseksi teot poikkeavat
toisistaan siten, että lakia rikotaan esimerkiksi väärillä valoilla, väärin todistamisella, kaupassa
pettämisellä tai konkurssipetoksella, kun kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksina ovat
väärillä mitoilla mittaamisen lisäksi esimerkiksi itsensä tai lapsensa lupaaminen pirulle rahaa
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tai muuta vastinetta vastaan, pirun kutsuminen kasken puita kasaamaan, edun tai onnen
tavoittelu trullin tai paran avulla tai esimerkiksi ehtoollisleivän väärinkäytön avulla.
Kaikista aineistossa esiintyvistä toisen henkilön surmista olen luokitellut pääosan
lainrikkomuksiksi (79 %) ja loput kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi (21 %).
Lisäksi jälkimmäiseen rikkomustyyppiin sisältyvät kaikki itsemurhat ja niiden yritykset, koska
itsemurhatarinoissa on uskonnollinen sävy. Niinpä puolet kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksiksi luokittelemistani surmista on itsemurhia tai niiden yrityksiä. Joskus yritykset
ovat leikkimielellä tehtyjä, jotka ovatkin muuttuneet totiseksi todeksi. Itsemurhat korostuvat
kaikkien tutkimusalueiden tarinoissa miesten rikkomuksina, niinkuin itsemurhat
todellisuudessa tehtyjä tutkineiden mukaan ovat olleetkin. Itsemurhia on tehty 1800-luvun
loppupuolella enemmän Mikkelin ja Kuopion lääneissä kuin Vaasan tai Oulun läänissä.
(Verkko 149, 135–139) Tarinoissa itsemurhista kerrotaan useimmin Etelä-Savon aineistossa.
Lasten surmat esiintyvät kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa tyypillisesti naisten
rikkomuksina ja erityisesti Etelä-Pohjanmaan tarinoissa. Ilmiö on yhteydessä alueen tiukkaan
seksuaalimoraaliin ja voimakkaaseen sosiaaliseen kontrolliin, mikä kyläyhteisöissä oli
mahdollista. Esimerkiksi 1700-luvun loppupuoliskolla on aviottomia lapsia syntynyt
Pohjanmaalla suhteessa huomattavasti vähemmän avioliitossa syntyneisiin nähden kuin Savon
ja Kyminkartanon läänissä, mutta samana aikana lapsenmurhia on tehty Pohjanmaalla selvästi
enemmän. (Verkko 1949, 39–45.) Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa lasten surmat
ovat jonkin verran yleisempiä (29 %) kuin toiseen aikuiseen kohdistuneet surmateot (25 %).
Itsemurhia tai niiden yrityksiä surmista on tässä rikkomustyypissä lähes puolet (46 %).
Lainrikkomuksissa sen sijaan aikuisten surmat ovat jonkin verran yleisempiä kuin lasten.
Huonosta kohtelusta tai hyvien ja vakiintuneiden tapojen vastaisesta käyttäytymisestä
kertovissa tarinoissa korostuu elävien ihmisten huono kohtelu Etelä-Savossa. Pohjanmaalla
rikkomukset liittyvät enemmän vainajiin. Ihmisten huono kohtelu kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksena on eteläsavolaisissa kertomuksissa pääasiassa kiroamista ja
lasten huonon kohtelun osalta pelkästään kiroamista. Vainajiin kohdistuvat teot ovat joko
viimeisen toivomuksen tai yleensä kuoleman jälkeiseen aikaan liittyvän toivomuksen
täyttämättäjättämisiä, hyvien tai vakiintuneiden tapojen vastaista toimintaa vainajaa hautaan
varustettaessa, vainajalle kuuluneen esineen sopimatonta käyttöä tai liiallista suremista.
Vainajan epäkunnioittava kohtelu hautajaisten yhteydessä korostuu varsinkin EteläPohjanmaan, mutta myös Pohjois-Pohjanmaan tarinoissa. Pohjanmaalla vainaja on myös
yleisin rikkomuksesta rankaiseva hahmo, joten vainajan kunnioitus on moraalitarinoissa
selkeästi esillä, ja tapojen vastaiset toimet kyläyhteisön sosiaalisen kontrollin alaisina.
Hautajaisriitti on ollut hyvin tarkasti ohjeistettu, joten sääntöjenrikkomistapoja on varsin
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paljon. Uskonnon vastaisissa teoissa ei ole läheskään yhtä laajaa kirjoa kuin vainajan kohtelun
rikkomuksissa. Kansan keskuudessa onkin ollut tärkeämpää huolehtia riittien suorittamisesta
oikein kuin puhdasoppisuudesta.
Noituus ei rikkomuksena ole tarinoissa lainkaan yleinen, sillä se esiintyy vain parissa
prosentissa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomisesta kertovista tarinoista.
Rikkomuksentekijöinä on noidista jonkin verran suurempi osa naisia kuin miehiä.
Ongelmanratkaisijoina toimivista tietäjistä aineistossa mainitaan sukupuoli noin joka toiselta ja
heistä selvästi suurin osa on miehiä. Tietäjät esiintyvät erityisesti eteläsavolaisissa tarinoissa.
Historiantutkijoiden havaitsema painottuminen itäisiin miestietäjiin ja läntisiin naisnoitiin on
nähtävissä myös tarinoissa (Heikkinen 1969, 317; Nenonen 1992, 112, 146, 183, 365; Katajala
1997, 297).
Varsinkin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa on havaittavissa jonkinlaisia eroja
Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan naisten ja miesten rikkomusten välillä. Etelä-Savon
tarinoissa naiset ja miehet tekevät samanlaisia rikkomuksia, vaikkakin erikseen. Kristillisen
tapakäyttäytymisen alatyyppeinä he esimerkiksi viettävät huonoa elämää, tavoittelevat omaa
etuaan uskontoon liittyvällä keinolla, pilkkaavat Jumalaa, harjoittavat noituutta ja kohtelevat
ihmisiä huonosti. Etelä-Pohjanmaan tarinoissa naisten ja miesten yhteisiä kristillisen
käyttäytymisen rikkomusten alatyyppejä ei esiinny lainkaan, vaan rikkomusten alatyypit ovat
tyypillisiä joko miehille tai naisille. Eteläpohjalaisissa tarinoissa sekä miehille että naisille
tyypillisinä rikkomuksina esiintyvät väärät valat ja niihin verrattavat muut vääryydet sekä
vainajille kuuluneiden esineiden käyttö tai jättäminen pois arkusta. Tämä saattaa olla merkkinä
erilaisista rooli- ja moraaliodotuksista eteläpohjalaisia miehiä ja naisia kohtaan. Erilaiset
odotukset voivat olla yhteydessä vallinneeseen naisten ja miesten väliseen työnjakoon aikana,
jolloin naiset olivat miehiä enemmän kotona perhettä ja karjaa hoitamassa, kun taas miehet
olivat vastuussa tervan poltosta tai soiden kydöttämisestä. Savolaisessa kaskikulttuurissa naiset
osallistuivat huomattavassa määrin miesten kanssa samoihin töihin, kaskenpolttoon ja
raivaukseen (Talve 1990, 198–200; Waris 2003, 499). Työnjaolla on nähty olevan selkeä
yhteys kulttuurisiin käsityksiin sukupuolista. Perinne on osaltaan toiminut sukupuolikuvien
ylläpitäjänä ja tehokkaana sukupuolten välisten suhteiden säätelijänä (Nenola 1986, 19–20, 91–
92, 99).
Rankaisijoina kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa toimivat tässä
yleisyysjärjestyksessä piru (36 %), kotonakulkevat vainajat (21 %), kummitus (17 %) ja Jumala
(17 %) sekä ihminen (8 %) ja haltia (1 %). Pirun osuus on kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksissa huomattavasti suurempi kuin koko aineistossa (25 %). Piru on tyypillinen
kristillisen moraalin ylläpitäjä, vaikka se toisaalta onkin houkuttelemassa ihmisiä vääriin
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tekoihin. Pirulla on kristillisen moraalin kannalta kaksoisrooli (pirun eri rooleista ks. WolfKnuts 1991, 286–287).
Huonosta ja syntisestä elämästä rankaisevat piru ja Jumala. Rikkomuksentekijä itse on
useimmiten (58 %) seurauksen kokijana ja ratkaisee ongelman kristillisellä toiminnallaan.
Pyhärauhan noudattamista valvovat kummitus, Jumala ja piru. Rikkomuksentekijä kokee
seuraukset (97 %) ja ratkaisee ongelman parantamalla tapansa. Oman edun tavoittelusta
rankaisevat tyypillisesti piru ja ihminen. Piru rankaisee Savon tarinoissa ilmestymällä
hakemaan hänelle lupautunutta tai luvattua henkilöä tai tulemalla kutsusta paikalle. Ihminen
aiheuttaa Etelä-Pohjanmaan tarinoissa trullina onnea tavoitelleen jalan katkeamisen.
Rikkomuksentekijä kokee useimmiten itse oman edun tavoittelusta koituneet seuraukset.
Pirulle luvattu rikkomuksentekijän lapsi joutuu kokemaan pirun ilmestymisen, samoin kuin
muu lähipiiri silloin, kun piru tulee hakemaan luvattua henkilöä. Uno Harva on todennut
suomensukuisten kansojen kansanomaista moraalia tutkiessaan, että jumalat eivät puutu
ihmisten välisiin asioihin, vaan rankaisevat niihin itseensä kohdistuneista vääristä teoista
(Harva 1938, 85–91). Tässä aineistossa kuitenkin on rikkomusten variaatiotasolla nähtävissä
myös selviä ihmisten välisiä konflikteja, jotka johtavat Jumalan rangaistuksiksi tulkitsemiini
seurauksiin.
Ongelmanratkaisuina pappi pelastaa pirulta ja trulli paljastuu naapurin emännäksi. Jumala ja
piru rankaisevat pilkkaamisesta rikkomuksentekijää (99 %) ja tämä tekee parannuksen.
Surmista, noituuksista ja varkauksista aiheutuu syyllisten ja syyttömien vainajien liikehdintää
ja ilmestymistä vieraille ihmisille. Vainajat rankaisevat vainajien huonosta kohtelusta
rikkomuksentekijää (74 %). Piru rankaisee ihmisten huonosta kohtelusta, mutta seurauksen voi
joutua välittömästi kokemaan huonosti kohdeltu ihminen, pirun viemä lapsi (75 %), mutta
välillisesti myös rikkomuksentekijä. Ongelmanratkaisuina esiintyy useimmiten
rikkomuksentekijöiden tai pappien toteuttamia kristillisiä keinoja toiveiden täyttämisestä
rukoilemiseen, mutta myös vastustavia, maagisia toimia harrastetaan.
Miehet ovat enemmistönä kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomista kuvaavien tarinoiden
kertojissa ja kerääjissä, kuten koko tutkimusaineistossakin. Naiset kertovat naisille naisten
koreilusta ja luvattomista seksuaalisuhteista, paheksuvat keskuudessaan naisten pyhätöitä ja
oman edun tavoittelua pirun avulla. Naiset kertovat lapsensurmista keskenään, kuten myös
lapsensurmista lainrikkomuksina sekä elävien ihmisten ja vainajien huonosta kohtelusta. Tässä
näkyy lainrikkomustarinoiden tavoin naisten harjoittamaa voimakasta naisten moralisointia.
Naisten kertomia tarinoita leimaa vainajien ja Jumalan jonkin verran suurempi osuus
rankaisijoina kuin miesten kertomissa tarinoissa. Jumala on yleisin juuri kuolemansynneistä
rankaisija.
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Naiset kristillisen tapakäyttäytymisen rikkojina. Naisten tekemät kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset liittyvät kertomuksissa usein lapsiin, perheeseen ja kotiin sekä
huolenpitoon vainajista. Rikkomuksina esiintyvät lasten ja piikojen kiroamista, aviottomien
lasten saantia ja surmaamista sekä vainajien epäkunnioittavaa kohtelua, joka tosin usein on
koko talonväen tai omaisten rikkomus. Vainajien toivomuksia jää täyttämättä ja lisäksi naiset
surevat liiaksi kuolleita puolisoitaan ja sulhasiaan. Muita kuin kotiin liittyviä rikkomuksia ovat
koreilu ja tanssiminen, joista koreilu on nimenomaan tyttöjen rike ja ainoa, joihin miehet eivät
syyllisty lainkaan. Lähes jokaiselle naiselle tai tytölle seuraa kuolema, kun nämä ovat
tallanneet leivän päälle koreita kenkiä säästääkseen. Sen sijaan ainoa mies, joka aineistossa
käsittelee leipää epäkunnioittavasti, selviää hengissä. Tarinan kannattama moraali on näin ollen
äärimmäisen ankara naisille, ruuan tekijöille.
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista on hieman suurempi osa naisten tekemiä (32 %)
kuin koko aineistossa (29 %). Kertojina ja kerääjinä heidän osuutensa on sama kuin koko
aineistossa. Naisten kertomia tarinoita leimaa vainajien ja Jumalan hieman suurempi osuus
rankaisijoina kuin miesten kertomuksissa.

5.4 Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin olen luokitellut myös kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksiin kuuluvat tarinat, joiden motiiveina ovat oman edun tavoittelu
paran avulla, trullin hahmossa tai avulla. Oman edun tavoittelu sisältää lisäksi muita,
pelkästään sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksia, kuten esimerkiksi talon työväen
huijaaminen pitempiin työpäiviin kellon viisareita siirtämällä. Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksiin kuuluvat huonon kohtelun ja huonosti vietetyn elämän alatyypit, kuten myös
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin. Ihmisten ja muun luomakunnan kunnioittava
kohteleminen ja huolenpito heikommista ovat keskeisenä ohjeena kansanomaisen moraalin
opetuksissa. Outi Lauhakankaan mukaan ”vaikuttavin moraalinen liima-aine on huolenpidon
etiikka”. (Lauhakangas 2005, 133). Tarinoissa huonon kohtelun kohteina ovat ihmiset, eläimet
ja olennot.
Huonosti vietetty elämä tarkoittaa sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa
kortinpeluuta, juopottelua ja tappelua, kun alatyyppi kristillisen tapakäyttäytymisen yhteydessä
merkitsi pääasiassa kiroilua. Muut sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset sisältävät
tapojen vastaisia toimia, ei kuitenkaan vainajiin ja uskontoon liittyviä. Tarinoissa kerrotaan
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esimerkiksi pyykilläkäyntitavoista, toukoleivän syömisestä, laiskuudesta sekä kostamisesta,
lupausten pettämisestä ja muista vääryyksistä.
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista suurimpana alatyyppinä on ihmisten, eläinten tai
olentojen huono kohtelu (45 %), seuraavana on oman edun tavoittelu (22 %), huonon elämän
viettäminen (17 %) ja muut sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset (16 %) Taulukko 11.)
Taulukko 11. Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyyppi alueittain.
Alue
Rikkomuksen alatyyppi
Ihmisten, eläinten ym.
huono kohtelu
Oman edun tavoittelu
Huonon elämän viettäminen
Muut sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomukset

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

55 (178)
13 (41)
12 (39)

58 (34)
12 (7)
27 (16)

34 (140)
32 (133)
18 (76)

54 (52)
14 (14)
19 (18)

45 (404)
22 (195)
17 (149)

20 (65)

3 (2)

16 (65)

13 (13)

16 (145)

Yhteensä

100 (323)

100 (59)

100 (414)

100 (97)

100 (893)

X²=78,373511***

Keskimääräistä yleisempiä rikkomukset ovat kertomuksissa rikkomuksentekijän sukupuolen ja
alueen mukaan seuraavasti:
Etelä-Savo

ihmisten ja eläinten ym. huono kohtelu (sekä miehet että naiset),
oman edun tavoittelu (naiset), huonon elämän viettäminen (miehet),
muut rikkomukset (naiset)

Pohjois-Savo

ihmisten ja eläinten ym. huono kohtelu (sekä miehet että naiset),
huonon elämän viettäminen (miehet)

Etelä-Pohjanmaa

oman edun tavoittelu (naiset), huonon elämän viettäminen (miehet),
muut rikkomukset (naiset)

Pohjois-Pohjanmaa

ihmisten ja eläinten ym. huono kohtelu (sekä miehet että naiset),
huonon elämän viettäminen (miehet)

Ihmisten ja eläinten ym. huono kohtelu on tyypillistä savolaisissa kertomuksissa, joissa
kerrotaan erityisesti lasten huonosta kohtelusta kiroamisineen ja pirun viemisineen. Huonon
elämän viettäminen, kuten juopottelu, kortinpeluu tai yleensä huonon elämän viettäminen, on
kaikilla alueilla yleisempää miehille kuin naisille. (Liitetaulukot 81.–82.) Oman edun tavoittelu
esimerkiksi trullin tai paran avulla ja muut rikkomukset ovat tyypillisiä naisille Etelä-Savon ja
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Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa, tosin eri painotuksin, kuten kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksissa on ollut esillä. Naisten rikkomukset liittyvät pääasiassa lapsiin ja kotipiiriin,
miesten teot voivat tapahtua muuallakin.
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkojista kertomuksissa on puolet miehiä (50 %) ja kolmannes
naisia (33 %). Joka kymmenes rikkomus on miesten ja naisten yhdessä tekemiä (10 %).
Verrattuna kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin naisten osuus rikkomuksentekijöinä on
suunnilleen sama (33 % / 32 %), samoin miesten ja naisten yhdessä tekemien rikkomusten
osuus (10 % / 9 %), mutta miesten osuus hieman pienempi (50 % / 53 %). Tuntemattomien
rikkomuksentekijöiden osuus on suunnilleen samansuuruinen kuin kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa (7 % / 6 %) ja pienempi kuin koko aineistossa keskimäärin
(12 %).
Yleisimmin esiintyvä rankaisija sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa on ihminen (35
%), seuraavina ovat kotonakulkevat vainajat (28 %), piru (17 %), Jumala (9 %), kummitus (8
%) ja haltia (3 %). Jokaisessa rikkomustyypissä on näin ollen eri hahmo yleisimpänä
rankaisijana:
Lainrikkomukset:

vainaja, kummitus, ihminen, Jumala, piru

Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset:

piru, vainaja, kummitus, Jumala, ihminen, haltia

Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset:

ihminen, vainaja, piru, Jumala, kummitus, haltia

Koko tutkimusaineisto:

vainaja, piru, kummitus, ihminen, Jumala, haltia.

Sosiaalisen tapakäyttäytymisen, kuten myös kristillisen tapakäyttäytymisen, rikkomuksissa
ihminen on rankaisijana para- ja trullitarinoissa. Para- ja trullitarinoissa esiintyvien ihmisten
rankaisutoimien yhteismäärä on vain puolet ihmisen rankaisevien kostamisten
kokonaismäärästä sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa. Muut ihmisrankaisijat ovat
lähinnä huonoa kohteluaan kostavia henkilöitä. Näin ollen sosiaalisen tapakäyttäytymisen
yleisimpänä rankaisijana esiintyy ihminen.
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa rikkomuksentekijä on useimmiten itse
yliluonnollisen kokijana (60 %). Suurimmillaan rikkomuksentekijöiden osuus seurauksen
kokijoina on Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan aineistoissa (64 %). Pohjois-Savon ja
Pohjois-Pohjanmaan tarinoissa yleisimmäksi rikkomustyypiksi erottuu ihmisten huono kohtelu
ja yleisimmäksi seuraustyypiksi vainajien kotonakulkeminen. Harvimmin rikkomuksentekijä
on kokemassa tekojensa seurausta pohjoispohjalaisissa (45 %) ja eteläsavolaisissa (59 %)
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kertomuksissa. Pohjoispohjalaisessa tarinaryhmässä ihmisiä huonosti kohdelleet tai ahneet
henkilöt kulkevat kotona kuolemansa jälkeen, minkä kokevat muu lähipiiri ja vieraat ihmiset
(yhteensä 41 %). Eteläsavolaisissa tarinoissa rikkomuksentekijän perheenjäsenet ovat
keskimääräistä (12 %) useammin kokijoina (17 %). (Liitetaulukko 83.) Havainnot ovat
samantapaisia kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa. Etelä-Savon aineiston
poikkeamisen muista aiheuttavat lapselle kiroaminen ja siitä seuraava pirun vieminen.
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa ihmisten huonosta kohtelusta kertovien
tarinoiden syntinä on ensisijaisesti kiroaminen, sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksina
yleinen lapsen huono kohtelu.
Rikkomuksen yliluonnolliseen seuraukseen kohdistuvia ongelmanratkaisuja kerrotaan
sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten yhteydessä tehdyn suhteellisesti useammin (46 %)
kuin kristillisen tapakäyttäytymisen (42 %) tai lainrikkomisista kerrottaessa (36 %). Koko
aineistossa ongelmanratkaisuista kerrotaan 41 %:ssa tarinoita. Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksissa yleisin ongelmanratkaisija on rikkomuksentekijä itse (35 %), seuraavina vieraat
ihmiset ja tietäjät.
Ongelmanratkaisutyypeistä yleisin on noudattava, kristillinen (44 %), seuraavina syytä
selvittävä (28 %), vastustava, maaginen (17 %) ja muu yliluonnolliseen suhtautuva (11 %).
Juridisia tuomioita ei esiinny lainkaan. Noudattava kristillinen toiminta on yleisintä
rikkomuksentekijän itsensä (65 %), hänen perheenjäsentensä (64 %) tai muun lähipiirin (53 %)
tai pappien (84 %) toimiessa ongelmanratkaisijoina. Vieraat ihmiset ensisijaisesti selvittävät
syytä (82 %) ja tietäjät käyttävät vastustavia, maagisia keinoja (65 %). Yleisimpien
ongelmanratkaisukeinojen järjestys on sama kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista
kerrottaessa. Kertomuksissa, joissa ongelmanratkaisijaa ei mainita, on yleisimpänä
ratkaisukeinona muu yliluonnolliseen suhtautuva teko (34 %), mikä variaatiotasolla tarkoittaa
ensisijaisesti määräaikaista tapahtumaa. Rikkomuksentekijän itsensä käyttämistä keinoista
toiseksi yleisimpänä on muu yliluonnolliseen suhtautuva teko (18 %), mikä mikrotasolla
ilmenee pakona paikalta. (Liitetaulukko 84.)

5.4.1 Huono kohtelu sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista huonon kohtelun alatyyppiin olen luokitellut
ihmisten, eläinten ja olentojen huonon kohtelun. Ihmisistä tarkastelen erikseen miesten, naisten
ja lasten kohtelua. Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin lukeutuvan huonon kohtelun
kohteina tarinoissa ovat useimmiten miehet (26 %), sen jälkeen naiset (23 %) ja seuraavina
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aikuiset, joiden sukupuolesta ei ole tietoa (21 %) sekä lapset (16 %). Eläinten (9 %) ja
yliluonnollisten olentojen, haltioiden, osuus (4 %) on hyvin pieni. (Liitetaulukko 85.)
Kaikilla tutkimusalueilla aikuisten osuus huonon kohtelun uhreista on huomattavasti suurempi
kuin lasten.
Rikkomuksentekijöiden ja sukupuoleltaan mainittujen rikkomuksen kohteena olevien aikuisten
sekä muiden huonosti kohdeltujen mukaan keskimääräistä yleisemmät rikkomukset jakaantuvat
alueittain seuraavasti:
Etelä-Savo

miesten huono kohtelu (miehet), naisten huono kohtelu (naiset),
lasten huono kohtelu (sekä miehet että naiset), olentojen huono
kohtelu (miehet)

Pohjois-Savo
Etelä-Pohjanmaa

naisten huono kohtelu (miehet)
miesten huono kohtelu (miehet), naisten huono kohtelu (sekä miehet
että naiset), eläinten ja olentojen huono kohtelu (miehet)

Pohjois-Pohjanmaa

eläinten huono kohtelu (miehet)

Niistä rikkomuksen kohteena olevista aikuisista, joiden sukupuoli on mainittu, ovat miehet
enemmistönä Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa sekä naiset Pohjois-Savon ja
Pohjois-Pohjanmaan aineistoissa. Etelä-Savon tarinoissa miesten huono kohtelu on mm.
matkalaisten tai kerjäläisten, ostajien tai torpan miehen ylimielistä kohtelua (18 kertomusta),
tietäjän tai noitataitoisen ihmisen huomiotta jättämistä häissä tai hautajaisissa (11 kertomusta),
riitoja tai kateutta kalavesistä tai veneistä tms. (7 kertomusta), henkilön pilkkaamista tai
kiroamista eri syistä (5 kertomusta) ja poikien huonoa kohtelua (3 kertomusta).
Eteläpohjalaisissa tarinoissa miesten huonon kohtelun muotoja ovat niin ikään tietäjän ja
noitataitoisen ihmisen (18 kertomusta), huonommassa asemassa olevan, kuten köyhän miehen,
hoidokin, laukkuryssän, rengin tai torpparin loukkaaminen (yhteensä 11 kertomusta). Lisäksi
rikkomuksina esiintyy pojalle mieluisan avioliiton estäminen (5 kertomusta), pilkkaaminen (3
kertomusta), punakaartilaisten vainoaminen (1 kertomus) ja muita loukkauksia (5 kertomusta).
Selkeimpinä alueellisina ominaispiirteinä korostuvat eteläsavolaisten osalta matkalaisten ja
kerjäläisten yms. huono kohtelu. Pohjanmaalla on kohteina enemmän torppareita kuin
kerjäläisiä tai matkalaisia. Myöskään avioliiton estämisestä ei kerrota eteläsavolaisissa
tarinoissa. Pohjalaisten torppareiden huonoa kohtelua kuvaavien tarinoiden kertojista vain
yhden sosiaaliryhmä on tiedossa, hänet on merkitty tilallisen vaimoksi. Alueiden väestö- ja
elinkeinorakenne näkyy tarinoiden huonosti kohdeltujen miesten kirjossa. Rikkomuksissa
näkyy myös piirteitä pohjalaisten sosiaalisesta ryhmäkeskeisyydestä, jonka perusteella talolliset
eivät mielellään huolineet köyhää tyttöä miniäkseen. Historiantutkimuksen mukaan torppia
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alkoi syntyä Etelä-Pohjanmaalle isonjaon seurauksena 1700-luvun loppupuolella. Torppien
määrä kasvoi alueella nopeammin kuin muualla maassa tuona aikana (Alanen 1948, 292–295).
Kasvu oli varsin voimakasta 1800-luvun alkupuolella, vaikka suurtalollisten maille syntynyt
torppariasutus ei tullutkaan Etelä-Pohjanmaalla niin merkittäväksi kuin Etelä-Suomen
kartanoalueilla. (Ranta 1988, 866–876, 889–896; ks. myös Talve 1972, 66) Myös Savossa
torppien määrä kasvoi huomattavasti ja enemmän kuin talollisten määrä 1700-luvun lopulta
1800-luvun lopulle, mutta tapahtuneen säätykierron vuoksi eri yhteiskuntaryhmien väliset rajat
olivat epämääräisiä. (Wirilander 1960, 116–117; ks. väestösuhteista myös Talve 1972, 61;
Sirén 1999, 75) Muutoinkin Savossa mainitaan tilattomien ja tilallisten välisen rajan olleen
matalan (Wirilander 1960, 94). Sosiaaliryhmien välisen kynnyksen mataluus saattaa olla
vaikuttamassa siihen, että tarinoissakaan ei kerrota savolaisten torpparien saamasta huonosta
kohtelusta samassa määrin kuin pohjalaisten.
Alueiden elinkeinorakenteen piirteitä ilmenee savolaisten kalavesistä käyminä riitoina ja
kateellisten tekeminä pyydyksien rikkomisina. Kalastus on esillä myös savolaistarinoiden
kertomissa varkauksissa, joissa käytiin kokemassa toisten pyydyksiä. Kalastus on ollut
runsasjärvisessä Savossa merkittävä elinkeino kautta aikojen (ks. esim. Pirinen 1982, 378–398;
Saloheimo 1990, 275; Wirilander 1960, 445, 456–458). Pohjoissavolaiset miehen huonosta
kohtelusta kertovat tarinat liittyvät hautajaisiin ja hautajaisvieraisiin. Pohjois-Pohjanmaan
vastaavissa tarinoissa on myös hautajaisiin liittyviä, mutta myös avioliiton estämisiä ja toisen
ihmisen pilkkaamista.
Naisten huonosta kohtelusta kerrottaessa tulee Pohjois-Savon tarinoissa esille sosiaalinen
aspekti. Tarinoissa esiintyy motiiveina vanhojen ja sairaiden, vanhan emännän tai
ruotimummon, hoidon laiminlyönti (6 kertomusta), vaimon huono kohtelu (4 kertomusta),
sisaren syrjiminen perinnönjaossa (samalla myös lainrikkomus) (1 kertomus) sekä anopin ja
miniän väliset riidat (1 kertomus). Pohjois-Savon tarinoiden korkea kristillinen moraali tulee
esille, vaikka toisintojen määrä on vähäinen. Pohjois-Pohjanmaan tarinoissa esiintyy samoja
motiiveja: huolenpito (2 kertomusta), vaimon huono kohtelu (2 kertomusta), riidat (4
kertomusta). Lisäksi vanhemmat estävät nuorten avioliiton, koska eivät halua poikansa ottavan
köyhää tyttöä (2 kertomusta). Etelä-Savon tarinoissa on kyse joko piian kiroamisesta,
noitataitoisen henkilön ylenkatsomisesta jossain arkipäivän tilanteessa tai perheen tai
sukulaisten keskinäisistä riidoista. Etelä-Pohjanmaalla on useimmiten kyse perheen sisäisistä
ristiriidoista, epäsovusta vaimon, vanhan emännän, miniän tai morsiamen kanssa.
Rikkomustyyppien makrotason alueellisessa tarkastelussa esille tullut havainto, jonka mukaan
pohjoispohjalaisten tarinoiden naiset esiintyvät hieman keskimääräistä useammin sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkojina, ilmenee useimmiten ihmisten huonona kohteluna (17
kertomusta). Teot kohdistuvat köyhiin ja kerjäläisiin tai tarinat kertovat häijyydestä, ilkeydestä
tai riitaisuudesta.
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Aineiston tarinoissa on äärimmäisen harvoin arvioita eri heimojen edustajista, mutta noitina ja
tietäjinä saatetaan mainita lappalaisia niin Pohjanmaalla kuin Savossakin tai pohjalaisia
Savossa ja savolaisia Pohjanmaalla. seuraavassa esimerkissä on eteläsavolainen tarina
savolaisten ja pohjalaisten välisistä sosiaalisista suhteista, pohjalaisen suututtamisesta ja mitä
siitä seurasi (2190).
Esimerkki:
Etelä-Savo
Kun Savon rautatietä Kuopion ja Kouvolan välillä tehtiin, oli useita Pohjanmaalta
kotoisin olevia rautatien työläisiä asumassa Mäntyharjulla. Olipa eräs pohjalainen
työmies joka asui Mynttisen talossa. Hän oli riitaantunut jostain asiasta isännän kanssa,
ja isäntä käskenyt muuttamaan heiltä pois. ”Saattepa nähdä mitä seuraa kun pohjalaisen
suututtaa”. Sen perästä alkoi tulla käärmeitä navettaan että kun toisia tappoi tuli
jatkuvasti toisia. Palvelijat jo kieltäytyivät menemästä navettaan, kun käärmeitä vilisi
joka paikassa. Isäntä siitä päivitteli toiselle pohjalaiselle, joka vaan naurahti sanoen,
kyllähän niistä pääsee, meni navettaan, vaan ei näyttänyt konstiaan muille, ja sitte
taukosi olemasta käärmeitä navetassa. (2190) Mäntyharju 1937.
/pita /isäntä /m /aik /IVa) isäntä /3hkohim /rt oli riitaantunut pohjalaisen radantekijän kanssa ja pyysi tätä
lähtemään, tämä sanoi: Saattepa nähdä mitä seuraa, kun pohjalaisen suututtaa /koskäär /rt:n navettaan
alkoi tulla käärmeitä /1rt /noi /toinen pohjalainen sai käärmeet pois –> ei tullut enää (2190)

Pohjalaisten noitataidoista on mainittu muissakin tarinoissa, mm. hevoskauppojen yhteydessä,
jolloin savolainen on pettänyt pohjalaista (esim. 2190, 2245, 3116, 3120) tai savolainen on
neuvonut pohjalaista päreiden kiskonnassa (2228) ja tämä on kostanut teon aiheuttamalla
sairauksia tai sekasortoa talossa. Aineistossa on myös seuraava Pohjanmaalta tallennettu
esimerkkitarina, jossa paikallinen väki on hyökännyt syyttä savolaisten päälle (2171).
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Evijärven Lahdenkylän Hautalaan on tullut miniä Kirkonkylän Puntosniemestä viisi
sukupolvea sitten. Tämä oli aikoinaan kertonut tarinan karhusta.
Hautalan väki oli mennyt lehteen Matinahon Kankaalle, joka oli kilometri Hautalasta
etelään. Väen saavuttua perille rupesi kuulumaan ylimaalta päin rasahtelua ja mörinää,
joka läheni lähenemistään. Kassaroiminen taukosi. Kaikki alkoivat pelokkaina katsella
ääntä kohti. Ei kulunut montakaan minuuttia, kun kaikkien kauhistukseksi metsästä
ilmestyi näkyviin suuri karhu, suunnaten kulkunsa kohti ihmisiä. Moisen ilmestyksen
nähtyään naiset ja lapset alkoivat kirkua ja alkoivat lähteä pakoon, mutta miehet estivät
sen. He asettuivat etualalle kirveet valmiina lyöntiasennossa mahtollista kamppailua
varten. Kaikkien suureksi ihmeeksi karhu ei välittänyt ihmisistä mitään. Kulkipahan
vain miesten ohi Ähtävää kohti. Karhu oli niin raivoissaan, että vaahti pursusi
suupielistä.
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Otuksen mentyä ohi alkoi väki jatkaa keskeytynyttä kassaroimistaan. Tuli iltapäivä.
Karhu palasi retkeltään samoja jälkiä takaisin, eikä välittänyt nytkään ihmisistä, vaikka
ohitti väen aivankuin aamulla. Karhu ei ollut niin suutuksissa kuin oli mennessään.
Vanhemmat ihmiset sanoivat, että tämä karhun kulku ei tiedä hyvää. Kyllä vielä
kummia kuullaan alhaalta päin. Kului aikaa toista viikkoa. Ähtävän Salonkylästä tuli
tieto, että siellä on karhu kaatanut kolme lehmää lyöden ne aivan ravaksi, mutta ei ollut
maistanutkaan lihoja. Tämän tiedon kuultuaan kaikki päättelivät, että karhun on
täytynyt olla sama, joka oli tullut ylämaasta päin suunnaten kulkunsa kohti Ähtävää. –
Kului jonkun aikaa Ähtävältä tulleesta tiedosta, kun tuli ylämaasta sellainen tieto, että
savolaisia on ollut Pietarsaaressa. Kun savolaiset olivat tulleet Ähtävälle Salonkylän
kohdalle, niin siellä oli hyökätty syyttömästi heidän kimppuunsa. Savolaisten viimein
päästyä irti päällehyökkäävistä saonkyläläisistä, olivat he sanoneet: ”Kyllä te miehet
kolomen päivän päästä muistatte, että ootta meitä syyttömästi lyöneet.” Savolaisten
mentyä kotiinsa menivät he heti noidan puheille, joka nostatti karhun kostamaan.
Vanhat, tätä kertoessaan olivat kyselleet toisiltaan: Mitä silloin pitää tehtä ja ketä
puhutella, että saa karhun toiselle pahoja tekemään? Tätä ei kukaan tiennyt, vaikka oli
joukossa Evijärven suurimpia tietomiehiäkin. (2171) Evijärvi 1935–1936.
/salonkyläläiset /3hkohi /rtt olivat hyökänneet syyttömästi savolaisten kimppuun; nämä olivat sanoneet:
kyllä te kolmen päivän päästä muistatte, että olette meitä syyttömästi lyöneet /kosnoi /savolaiset olivat
kotiinsa päästyään meneet noidan puheille, joka nostatti karhun kostamaan /1rtt (2171)

Molemmissa edellä olevissa esimerkeissä tietäjä on muulla asuva henkilö, mikä korostaa
tietoniekan toiseutta ja nostaa tämän ihmeelliset kyvyt suureen arvoon. Kotoisista tietäjistä
kerrottaessa ei niinkään ihmetellä itse tietäjyyttä, vaan ensisijaisena kerrottavana on teko ja sen
seuraus. Silloin tietäjyys on tavanomaista.
Köyhien auttaminen on ollut korkealle arvostettu hyve. Auttamista on arvostettu sitä enemmän,
mitä varhaiskantaisemmissa oloissa on eletty (Harva 1938, 9). Matti Kuusi on kuitenkin
todennut sananlaskujen perusteella yhtenä kymmenestä keskeisimmästä 1600- ja 1700-lukujen
elämänohjeista olleen, että ei pidä olla antelias. Ohjeen perustana hän on nähnyt yleisesti
vallinneen alhaisen elintason. Pyytäjiä oli paljon, mutta kenelläkään ei ollut paljon antaa
vaarantamatta omaa pärjäämistään. (Kuusi 1952, 82.) Samaa ajatusta tukee keskiajan
köyhäinhoidosta peräisin oleva kehotus olla antelias oman onnensa turvaamisen takia.
Kerjäläinen näet saattoi kirota saiturin. (Vilkuna 1983; Virtanen 1991, 237–238.)
Kertomuksissa köyhien huonosta kohtelusta on seurannut joko näiden aikaansaama ja pelätty
kosto tai muu rangaistus. Myös raskaana olevan naisen kohtelu on tarinoiden ja uskomusten
motiivina. Raskaana olevan vaimon lyömisestä ja sen seurauksista lapseen puhutaan EteläPohjanmaalta tallennetussa kertomuksessa (2955). Samasta aiheesta on tallennettu uskomuksia
kaikilta tutkimusalueilta. Esimerkkinä uskomus Etelä-Savosta: ”Ku tiinettä (l. raskaana olevaa)
heitetää jollai esineellä, ni siihem paikkaa tulloo lapsee luomi.” (Kangasniemi. Oskari Kuitunen
b) 1835.1932.)
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Sotatapahtumiin liittyviä surmia tai ihmisten raakaa kohtelua ei esiinny montakaan aineiston
tarinoissa. Poikkeuksena eteläpohjalainen tarina, jossa tekojen seuraukset ovat koituneet
jälkipolville saakka.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Sokea Antti. Tällä nimellä tunnettu mies kulki talosta taloon kerjäten. Kun tuli puheeksi
hänen sokeutensa, hän kertoi esi-isänsä oli Napuan taistelun jälkeen mennyt kentälle ja
ryöstänyt kaatuneilta ja haavoittuneilta rahaa ja tavaraa. Hän oli puhkonut niiden silmiä,
etteivät ne olisi tunteneet kuka ryöstäjä oli. Näiden julmien tekojen vuoksi oli Jumalan
rangaistus tullut hänen osakseen ja hän oli sokeana syntynyt. Hänen hautansa on
Isonkyrön uudella hautausmaalla. (1195) Isokyrö 1961.
/esi-isä /m /aik /3hkohim /rt oli Napuan taistelussa ryöstänyt kaatuneilta ja haavoittuneilta rahaa ja tavaraa
ja puhkonut silmät, etteivät ne olisi tunteneet ryöstäjää /jlasair /rt:n jälkipolveen kuulunut Sokea-Antti oli
syntynyt sokeana näiden julmien tekojen vuoksi /2rt:n jälkipolvi (1195)

Tarinan on kertonut pappi, jonka mukaan rikkomuksesta on seurannut rangaistus raamatullisen
periaatteen ”silmä silmästä, hammas hampaasta” mukaisesti jälkipolville saakka. Tarina on
tallennettu Isossakyrössä vuonna 1961. Napuen taistelu käytiin juuri Isossakyrössä Suuren
Pohjan sodan aikaan vuonna 1714 (Alanen 1948, 139).
Lasten huono kohtelu on aineiston tarinoissa lähes kokonaan kiroamista, josta seuraa pirun
vieminen. Koska kiroamiskertomuksia on jo ollut esillä, seuraavaksi toisenlainen esimerkki.
Tarinassa poikaa toivonut isä halveksii syntynyttä tyttöä (1116). Tämä pohjoissavolainen
kertomus on lajissaan ainoa tässä aineistossa, mutta vanhoissa kansanrunoissa tytön syntymää
on murehdittu ja kannettu tyttölapsia kuolemaan (ks. mm. Pentikäinen 1968b, 89–92 ja
Malmberg 1990, 100). Tarinassa isän käyttäytymistä paheksutaan syntinä, joka saa palkkansa.
Kertojan sukupuoli ei ole tiedossa, kerääjä on mies ja kertomus tallennettu vuonna 1961.
Esimerkki:
Pohjois-Savo
Synnin palkka
Kun Heikki Kauppisen emäntä vuonna 1925 synnytti ensimmäisen lapsensa, ei Heikki
ollut siihen tyytyväinen, sillä hän oli toivonut poikalasta, ja syntyikin tyttölapsi. Niinpä
sitten kun pesumummo vei lapsen Heikin nähtäväksi, Heikki sanoi: ”Olishan tuo suanna
olla oekee lapssii, eekä mikkääv vitomulukku.” Kun hänelle sitten noin kolme vuotta
myöhemmin syntyi toinen lapsi, sekin tyttö, niin se sitten jo olikin vasta se
”vitomulukku”, sillä tyttö oli sellainen kummallinen vesimaha, jolla oli suuri
vesikellukka vatsan alaosaa. Lapsi elikin vain kolmen päivän ikäiseksi. Toivomaansa
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poikaa ei Heikki saanut. Tuon toisen lapsen syntymän jälkeen sanoi Heikki: ”eehän sitä
nää sitä sannoo immeinen sanovan, jonka kelepeen ei piäse”. (1116) Varpaisjärvi 1961.
/Heikki Kauppinen /IVa) /m /aik /isäntä/ 3hkohiln /rt:lle oli syntynyt tyttö ja rt olisi toivonut poikaa; rt
sanoi: "Olishan tuo suanna olla oikee lapssii, eekä mikkää vitomulukku" /jlasair /rt:n seuraavakin lapsi oli
tyttö ja sillä oli "kummallinen vesimaha", tyttö eli vain kolme päivää /1rt+rt:nl lapsi /ot Synnin palkka
(1116)

Eläinten ja olentojen huonosta kohtelusta kertomuksia on huomattavasti vähemmän kuin
ihmisten kohtelusta. Esimerkkinä on kertomus moralisoivine kommentteineen pahanteon
kostautumisesta (1122).
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Vaikutus. Tavallisesti ruukataan sanua, että mitäs tuo vaikuttaa. Tapahtui Paavolassa,
jonka kertoi Kaaran talon vanhus, että kuin kerran tuli Mäkelän isäntä ajamaan niitä
Kaaran lampaita, kivitti ja kiroili siinä luulossa, että ne ovat käyneet Mäkelän tiluksilla
tekemässä vahinkoa, mutta ne silloin oli kumminki omilla Kaaran mailla ja talonväki
katseli kummaa, kuin Mäkelän istäntä noin vihassa heijän lampaita kivittää ja kiroilee ja
uhkaa, että hän katkoo kaikilta kaikki jalat, etteivät vissiin pääse mihinkään ja se toteusi
niin kuin on luojan laki, että joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa, mutta
ei kuitenkaan itse, vaan ne lampaat teki sitte ne Mäkelän lampaat jalattomia karitsoja,
ensi vuonna ei yhtään jalallista karitsaa, ne oli vain semmoisia pusseja. Eikös tapahtu
aina ihmeitäkin. Joskus vaikutuksistakin. (1122) Paavola 1938.
/pi/Mäkelän isäntä /m /aik /IVa) isäntä /3hkohe /rt kivitti naapurin lampaita ja uhkasi katkaista niiltä jalat,
luuli niiden olevan hänen maallaan, mutta eivät olleet /jlamuu /rt:n lampaat tekivät jalattomia karitsoita
/1rt /Joka toiselle kuoppaa kaivaa, hän itse siihen lankeaa (1122)

Haltian kohtelusta kertovassa tarinassa mainitaan myös haltian merkityksestä talon
menestymiselle ja tavasta antaa sille uutisuhri: Riihenhaltijalle vietiin aina uutisen
ensimmäisestä puurosta kivikupillinen riihen kiukaalle asianmukaisin voisilmäkkein (2719) (ks.
Haavio 1942, 422–423). Matti Sarmela on pitänyt juuri talonhaltijatarinoita erityisesti
länsisuomalaisina ja kuvaa niiden osallistuneen kompensaatiokeskusteluun, jossa varallisuuden
katsottiin olevan haltian ansiota eikä talonväen. Hän toteaa varallisuuden hankkimistarinoiden
keskittyvän alueille, joissa luokkaerot kasvoivat suurimmiksi eli Lounais-Suomeen ja osittain
Savoon. Kuitenkin Sarmela tuo samassa artikkelissaan esille, että savolaiset olisivat
omaksuneet varallisuustarinoista vain niiden huvittavat motiivit ja kertoneet niitä, kuten
tarinoita silmänkääntäjistä (Sarmela 1974b, 354–357). Kodinhaltijatarinoiden määrä
aineistossani on kovin pieni, vain 17 tarinaa. Tarinoista 11 on tallennettu Etelä-Savosta ja kuusi
Etelä-Pohjanmaalta. Tarinat kertovat olennon nolaamisesta.
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Huonon kohtelun seuraukset ja naisten kertomukset. Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksiin kuuluvan huonoa kohtelua käsittelevien tarinoiden ryhmässä rikkomuksesta
rankaisijana on useimmiten vainaja (31 %), joka on myös yleisin aikuisten huonosta kohtelusta
rankaisija (38 %) yhdessä ihmisen kanssa (36 %). Rangaistukset ilmenevät yleensä huonoa
kohteluaan kostavina ihmisinä, jotka ovat jo eläessään luvanneet tulla kostamaan. Lasten
huonosta kohtelusta rankaisee useimmiten piru (83 %), kyseessä ovat kirotut ja pirun viemät
lapset. Eläinten huonosta kohtelusta rankaisee useimmin Jumala (68 %) aiheuttamalla sairautta
tai muita ongelmia eläinten rääkkääjille. Olentojen huonosta kohtelusta rankaisee olento itse,
haltia, (94 %) lähtemällä talosta tai lisäksi kostamalla jollakin muulla tavalla. (Liitetaulukko
86.) Verrattuna kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin kuuluviin huonosta kohtelusta
kertoviin tarinoihin, yhdistää kertomuksia pirun toiminta ihmisen huonosta kohtelusta
rankaisijana. Tarinoissa on kyse kiroamisesta. Rangaistuksiksi ihminen ja piru aiheuttavat
pääosin muuta kuin sairautta tai kuolemaa, mutta Jumala sen sijaan rankaisee yhtä usein
sairaudella kuin muullakin toiminnalla, joka ei tarkoita kuolemaa eikä käärmeitä.
Tarinoiden rikkomuksentekijä itse on useimmiten (53 %) yliluonnollisen seurauksen kokijana.
Hänen lisäkseen perheen jäsenet (19 %) ja muu lähipiiri (21 %) kokevat kriisin, mutta vieraat
ihmiset vain harvoin (7 %). Selkeimmin rikkomuksentekijä on kokijana aikuisten ihmisten ja
eläinten huonon kohtelun seurauksissa, joista jälkimmäisessä kylläkin rikkomuksentekijän
lapset usein ovat välittömästi rankaisun kokijoina esimerkiksi syntyessään vammaisina. Lasten
huonosta kohtelusta kokevat yliluonnollisen seurauksen ensisijaisesti lapset pirun viemänä,
samoin kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomistarinoissakin, välillisesti myös
rikkomuksentekijä. Haltijoiden huonosta kohtelusta koituvan yliluonnollisen seurauksen kokee
rikkomuksentekijän lähipiiri, yleensä talonväki.
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin kuuluvien ihmisten, eläinten ja olentojen
huonosta kohtelusta kertovissa tarinoissa esiintyy yliluonnolliseen seuraukseen suunnattuja
ongelmanratkaisuja suhteellisesti harvemmin (41 %) kuin sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksista kerrottaessa keskimäärin (46 %). Huonosta kohtelusta kertovien sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomustarinoiden tyypillisimpänä ongelmanratkaisuna ihmisten huonon
kohtelun osalta on noudattava, kristillinen toiminta (59 %). Aikuisten ihmisten ollessa
rikkomuksen kohteina (66 %) on ongelmanratkaisutoimintona useimmiten sovinto. Kun teon
kohteena ovat lapset (44 %), pyritään seurausta poistamaan useimmiten rukoilemalla.
(Liitetaulukko 87.) Ongelmanratkaisijana on yleisimmin rikkomuksentekijä (33 %)
(Liitetaulukko 88.). Lasten kohtelun osalta myös tietäjien harjoittama vastustava, maaginen (25
%) toiminta on melko yleistä. Seuraus voi olla myös määräaikainen (23 %). Eläinten ja
olentojen huonoa kohtelua käsittelevissä kertomuksissa esiintyy yliluonnolliseen seuraukseen
reagoivia ongelmanratkaisuja hyvin vähän. Kristillisestä ongelmanratkaisusta esimerkkinä

233
sovinnon teko "Minä tuon sulle lammaslykkyis takasin jos annat villoja, minä tiiän, että sulla
on" (2128), rukoileminen ”ja pappije pit käyvä torpassa rukkoilemassa kaikkijaan kuus –
seittemän kertoo, ennenku se merkilline rumina loppu, ja sen jäläkee tul tyttökii terveeks”
(2094). Kristillisiin, noudattaviin keinoihin kuuluu myös toivomuksen täyttäminen: ”pyysi
miniältä kitoksia, hän ei sanut yhtä mailmas. Miniä lupasi. Ei tullut enä.” (201). Seuraavassa
esimerkki vastustavista, maagisista toimista: ” ’Kyllä sinä lähdet kun minä haen aitasta
vehkeni’ ja taikojen tehtyä tuli vainajalle niin kiire lähtö, että oli mentävä lakeistorvesta ulos.”
(515). Seurauksen määräaikaisuus ilmenee tarinassa: ”Yhyren talaven se oli nuan seurannuj ja
sittej jättäny ittestänsä.” (327). Myös kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa on huonon
käyttäytymisen alatyypin osalta yleisin ongelmanratkaisukeino kristillinen/noudattava (64 %)
ja toisena vastustava, maaginen toiminta (16 %). Yleisimpänä ongelmanratkaisijana niissäkin
tarinoissa on rikkomuksentekijä itse (51 %).
Naisten osuus huonon kohtelun seurauksista kertojina (38 %) on lähes sama kuin miesten (33
%), mikä poikkeaa kaikista tähän mennessä tarkastelluista kertomusryhmistä. Korkein naisten
kertojaosuus on lasten (47 %) ja eläinten (41 %) huonon kohtelun kertomuksissa. Myös
naiskerääjien osuus on samoissa kertomusryhmissä hieman korkeampi (41 %) kuin koko
huonon kohtelun kertomusten ryhmässä (37 %), jossa se noudattaa koko tutkimusaineiston
keskiarvoa. Naiset ovat ehkä kiinnittäneet erityistä huomiota puolustuskyvyttömiin huonon
kohtelun uhreihin. Kyseessä voi olla jälleen perhekeskeisyys, mutta nyt myös siinä mielessä,
että eläinrääkkäyksen seurauksena rikkomuksentekijän lapset usein syntyvät kertomuksissa
vammaisina. Naisten naisille kertomia naisten rikkomuksia on huonosta kohtelusta kertovissa
tarinoissa poikkeuksellisen vähän.

5.4.2 Oman edun tavoittelu sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena
Oman edun tavoittelusta kertoviin sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuskertomuksiin
sisältyy 132 trulli- ja paratarinaa, jotka olivat esillä myös kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksissa. Lisäksi ryhmässä on 63 kertomusta muulla tavoin menestystä toisten
kustannuksella tavoittelevista ihmisistä.
Puolet oman edun tavoittelusta tapahtuu nyt trullin avulla (51 %), seuraavina ovat muu keino
(32 %) ja para (17 %). Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan kertomusten määrä oman edun
tavoittelun ryhmässä on vähäinen, mikä johtuu aineiston rajaamisesta kotonakulkijoihin ja
taburikkomuksiin. Lähes kaikki nyt käsiteltävään ryhmään kuuluvat oman edun tavoittelua
kuvaavat kertomukset on tallennettu Etelä-Savosta ja Etelä-Pohjanmaalta. (Liitetaulukot 89. –
90.) Merkittäviä alueellisia eroja on havaittavissa Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan koko
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aineistojen sekä naisten rikkomusten suhteen. Erot miesten rikkomusten esiintymisissä ovat
vähäisiä. Alueittain keskimääräistä yleisempiä ovat seuraavat oman edun tavoittelun alatyypit:
Etelä-Savo

paran avulla (naiset), muulla keinolla (miehet)

Etelä-Pohjanmaa

trullina (naiset), paran avulla (miehet), muulla keinolla (miehet)

Pirun, trullin tai paran apua käyttäneistä löytyy tutkimusaineistosta kertomuksia vain EteläSavosta ja Etelä-Pohjanmaalta. Trullina toimiminen on sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksissa vielä selkeämmin tyypillinen eteläpohjalaisten naisten keino (84 %) kuin
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa. Paran käyttäminen puolestaan on varsinkin
eteläsavolaisten naisten (74 %), mutta myös eteläpohjalaisten miesten (25 %) edun tavoittelusta
kertovissa tarinoissa korostuneemmin esillä kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa,
joissa oli mukana myös joukko muita oman edun tavoittelua kuvaavia tarinoita. Nyt muita
keinoja esiintyy tarinaryhmässä vähemmän.
Suurin osa trullikertomuksista kuvaa naapurin emännän muuntautumista talikoksi hakiessaan
karjaonnea naapurilta (68 %). Navetassa oleva henkilö, usein isäntä, lyö talikosta piikin poikki,
minkä johdosta trulliemännän jalka katkeaa ja seuraavana päivänä hänen tunnistetaan käyneen
naapurin navetassa. Muista trullitarinoista puuttuu talikkomotiivi. Kerrotaan trullin jollakin
tavalla paljastuneen naapurin emännäksi tai kerrotaan emännän käyttäneen kirnua onnen
tavoittelussa tai kerrotaan vain hänen käyneen naapurin navetassa. Para puolestaan kuolee piian
tai miniän lyötyä sitä ja samalla hetkellä paranpitäjäemäntä kuolee yleensä kirkonpenkissä.
Isäntä saa rangaistuksen paran pitämisestä eri tavalla kuin emäntä. Isännän para saattaa suuttua
huonosta kohtelusta, kuten olentojen huonoa kohtelua tarkasteltaessa kävi ilmi, lähteä pois.
Suuttunut para voi kantaa entisestä kotitalosta tavaraa uuteen asuinpaikkaansa tai isäntä ei
pääse pirityisestään eroon, vaan lopulta piru vie hänet. Selkeimmin onnen toiselta itselle
ottaminen näkyy trullitarinoissa, mikä tuntuu soveltuvan pohjalaiseen, varallisuutta
arvostavaan ja tiiviiseen kyläyhteisöön. Varsinkin naisista paran pitäjinä kertovissa tarinoissa
on keskeisenä sanomana paran ja sen pitäjän välinen yhteys sekä paran pitämisen lopulta
aiheuttama kuolema. Tosin kuolema tapahtuu tahattoman ihmisen välityksellä. Paratarinoiden
moraali korostaa luvattomilla keinoilla menestyksen tavoittelemisen vääryyllisyyttä. Yhteisössä
vallitsevan onnen määrän rajallisuudesta ne sen sijaan eivät viesti. Myöskään miesten pitämistä
pirityisistä kerrottaessa ei aina korostu naapureilta elojen hakeminen. Osassa tarinoita
korostetaan pirityisen hankkimisen yhteyttä piruun ja sitä, ettei pirusta enää pääse eroon.
Sanoma on sama kuin vapaamuuraritarinoissa. Taustalla paratarinoissakin voi olla kateuteen
pohjautuva selitys toisen menestykselle ja oman paremmuuden korostaminen maallista hyvää
saaneen joutuessa kuollessaan pirulle.
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Esimerkkinä kertomus voionnen tavoittelusta trullina (2318). Lähes kaikki aineiston
trullitarinat ovat Pohjanmaalta ja päähenkilönä on nainen.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Tapaus on 1870 luvulta
Oli talvinen yö. Noin laskiaisen tienoissa. Ja eräs nainen, noita ammatiltaan, meni erään
talon navetassa voionnea ottamaan, voikirnu kainalossa. Tultuaan navetan seinälle hän
huomasi seinässä olevan pienen luukun, johon juuri mahtui se muassa oleva kirnunsa.
Pisti kirnunsa luukusta sisään, niin että yhtä paljon oli kirnu navetan sisässä ja
ulkopuolella. Rupesi sitten kirnuu kolkulla kolkuttamaan ja samassa tahdissa lausui
sanat. ”Hohoi päivän koi, sulle vesi, mulle voi. Hohoi päivän koi, sulle vesi, mulle voi.”
Jostain syystä oli talon isäntä navetassa, aikaan jolloin noita oli toimitustaan
toimittamassa. Isäntä nykäisi luukussa olevan noidan kirnun luukusta navetan
sisäpuolelle. Sitten jätti saaliinsa navettaan ja lähti juoksemaan ulos, nähdäkseensä
minkälainen otus siellä luukulla oli. Tultuaan ulos ei noitaa enää näkynyt muuta kuin
tumma viiva hämärähkössä, talvisessa yössä. Isäntä huusi vielä noidan jälkeen kiroten:
”Sulle vesi, mulle voi.” Isäntä haki kirnun navetasta ja vei sen tupaan. Paneutui sitten
levolle. Seuraavana aamuna kirnuttiin sillä voita. Ja sitä voita tuli kirnu aivan täyteen.
(2318) Karijoki 1938.
/1870-luvulla /nainen, noita /n /aik /23oetavtrul /rt oli mennyt erään talon navetasta voionnea ottamaan;
työnsi kirnun ikkunasta ja hoki: hohoi päivän koi, sulle vesi, mulle voi /kosnoi /isäntä oli navetassa
nykäisi kirnun sisäpuolelle ja huusi rt:n perään: sulle vesi, mulle voi; sillä kirnulla saatiin aamulla paljon
voita /1rt+4b kohteena ollut talonväki (2318)

Seuraava esimerkki kertoo voionnen tavoittelusta paran avulla (2737), mutta myös toiminnan
riskeistä.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Emäntä löi paran kuoliaaks, ku näki kirnul laijale nouseva. Män koko voionni. ”Oliko
se para eli pira, joka kantaa.” (2737) Jäppilä 1938.
/emäntä /n /aik /IVa) emäntä /23oetavpara /rt:llä oli para /koskuopa /rt löi paran kuoliaaksi; meni koko
voionni /1rt (2737)

Edellä oleva paranpitäjänaista koskeva esimerkkikertomus on tallennettu Etelä-Savosta.
Kertomukset naisista paran pitäjinä ovat Etelä-Savossa yleisempiä kuin Etelä-Pohjanmaalla,
jossa puolestaan kerrotaan miesten pitäneen paraa. Seuraavassa on paraa pitänyttä miestä
koskeva esimerkkitarina Etelä-Pohjanmaalta (2843).
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Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Oli yhen talon isännällä ollup para ja siinä oli ollu trenki sitte siinä talossa. Ja sitte ku
oli, jaa ei ei se ollup para se oliki tonttu, tonttu. Ja, sillä oli ollu tonttu sillä isännällä, ja
sitte niin, ku ajovat syksylläki ku oli sitte riihesä tonttu joka sillo oli vanha sanallaskuki
että kantaa ku tonttu joo. Nii oli ollu, tonttu sillä isännällä ja sitte ku oli syksyllä eloja
…puitu, niin, aina yks takka oli hajettu sitte hajettuvain nuin niinkur riiheen, iltasella, ja
sitte aamusella kun mentiir riiheen niin siellä oli riihi, niim paljon eloja sitte että se riihi
tuli taas täyteheen ku pystytethiim parsille. Ja vaikkei muuta ku yks takka sinne aina
hajethiin iltasella, tonttu sill-aikana kanto. Ja sitten niin … kyllä se trenki oli sitte
ajatellu että no mitenkäs, mikä niitä eloja sinne, sinnet tuo yöllä sitte sinner riiheen.
Niin, se oli mennys sitte sinne riihem parsille, yöks sitte, ettei isäntäkä tienny eikä
mitään niin sinne, vahtahan että mistä ne elot sinnet tulee. Ja sitte isäntä, isäntä oli
myöhällä sitte trenki oli jo siellä riihem parsilla, niin tuonus sitte suuren, suurem
puurofarin sitte sinne niin, riihen kiukhaalle, ja sitte suuren, suuren tupillisen sitte
piimää siihen farin vierheen. Niin sitte tonttu oli kantanu sitte, ne oli tullu aina sitte, kun
trenki oli sielä ni, aina tämän takaa tullus sitte vain … elotakka, se oli kantamalla tuonu
niinku takkavissalla, niin oli aina tullus sinne, riiheej ja,sitte kun se oli viimesen takan
tuonu että se oli arvellu että kyllä siittä nyt tulee riihi täytheen niin sitte se oli mennys
siihen… kiukhaalle sitte, kassohan kun sielä oli sitte se puurofati ja, ja sitte niin se
piimätooppi. Ja trenki näki kun isäntä sen siihem pani ni, trenki oli paiskannu sem
puuron siittä vissiin menehäj ja piimän, kaatanu maahan kans ja ni, ja sitte paskantanu
siihe, puuron sijalle, siihen fathiij ja sitte kussus sen, siihen toophiin. No tonttu oli tullus
sitte kun se oli viimesen takan niin se oli mennys sitte syömhään. Ja niin, oli sanonu,
että ”paska puurona ja kusi ryypättäävänä särpimenä”. Ja tonttu vei kaikki elosap pois
sitte sieltä riihestä. Ja sitte, no trenki meni sieltä sitte kun tonttu ve elosap poijes se
meni sieltä yöllä maate vain sitte ei siitä isäntä tienny mitään ni, isäntä oli sitte sanonu
etttä, trenkille aamulla että meeppäs nyt ja ahrappas se riihi. No trenki oli mennys sitte
kyllä se trenki tiesi että, hän oli mennys sitte kun isäntä käski, hän tuli takasij ja sano
isännälle ei sielä oo mittää ahtamista, ei siellä oo niitä, sitäkään takkaa mikä sinne illalla
viethiin. Isäntä oli sanonu että no mutta mikäs siinä oj ja ni, trenki ol sitte sanonu että
kyllä hän tietää mikä siinä on, häm paskansi siihen puurofathiija ja hän kusi siihem …
piimätoophiinj joka oli särpimeks viety, ja ni isäntä oli pannu trenkin heti poijes. Joo,
tuommonen se oli se tontturustinki. (2843) Veteli 1953.
/isäntä /m /aik /IVa) isäntä /23oetavpara+hkoho /rt:llä oli tonttu, joka toi naapurien pelloilta elotakkoja
riihen täyteen; rt vei puuroa tontulle, mutta renki paskansi ja kusi tontun ruokien ja juomien tilalle /halt
/tonttu suuttui ja vei tuomansa elot takaisin sinne mistä oli ottanutkin ja talonväen tuoman takan myös
pois /1rt+ 3zmuu talonväki (2843)

Muina rikkomuksina oman edun tavoittelussa esiintyvät erilaiset toisten kustannuksella
hyötymiset tai vain suuri nuukuus, jota kertomuksessa pidetään liiallisena. Kertomuksissa tulee
jälleen esille alueiden elinkeinoelämän erilaisuus: runsasjärvisen Etelä-Savon kertomuksessa
mies kadehtii naapurinsa kalansaalista (2102) ja Etelä-Pohjanmaan kertomuksessa paheksutaan
nuukaa kauppiasta, joka lopetti tavaraa tuoneiden maalaisten kestitsemisen ja sai aikaan tavan
laajenemisen (2621). Tässä lienee melko selviä heijastuksia Etelä-Pohjanmaan
majamieslaitoksesta (Saloheimo 1990, 596; Luukko 1945, 252–253, 257–261; ks. myös
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Virrankoski 1973, 388–391, 421–436). Talollisen kauppiaaseen sitonut majamieslaitos on tullut
esille jo mm. velanmaksukertomuksissa, joissa rikkomuksentekijän perheenjäsen on
yliluonnollisen kokijana. Nuukuudesta ja saituruudesta varoittavia tarinoita on moralistisesti
kerrottu, mutta tuhlailusta varoittavia on vain harvoja. Tosin niitäkin löytyy vaikkakaan ei
omana rikkomustyypin alaryhmänä, vaan muihin rikkomuksiin liittyvänä. Toisaalta nuukuus on
saattanut vaikeuttaa myös sosiaalisen ympäristön elämää tai vain herättänyt kateutta.
Oman edun tavoittelun seuraukset ja naisten kertomukset. Sosiaalista tapakäyttäytymistä
rikkovan oman edun tavoittelutarinoissa on ihminen selkeästi yleisin rankaisija trulli- (99 %) ja
parakertomuksissa (70 %), mutta muusta oman edun tavoittelusta on ensisijaisena seurauksena
syyllisen vainajan kotonakulkeminen (77 %). Tarinoissa on sama rankaisijoiden jakauma kuin
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin kuuluvissa oman edun tavoittelutarinoissa.
Ihmisen tyypillisin tapa kostaa on koko aineiston osalta aiheuttaa muuta kuin sairautta tai
kuolemaa, mutta oman edun tavoittelukertomuksissa myös tässä rikkomustyypissä sen
tyypillisimpänä tekona on sairauden aiheuttaminen (61 %). Ihminen aiheuttaa trullille jalan
katkeamisen katkaisemalla talikon piikin. Myös kuoleman aiheuttaminen on näissä
kertomuksissa ihmiselle poikkeuksellisen yleistä (18 %). Ihminen aiheuttaa tahattomasti
kuoleman lyömällä paraolentoa, jolloin paranpitäjä kuolee. Ihmisen kosto esiintyy useammin
Etelä-Pohjanmaan (76 %) kuin Etelä-Savon (24 %) kertomuksissa. Osuudet ovat lähellä
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin lukeutuvia oman edun tavoittelukertomuksissa
havaittuja vastaavia osuuksia.
Kaikissa trulli- ja parakertomuksissa rikkomuksentekijä kokee itse tekonsa yliluonnollisen
seurauksen. Trulliemännältä katkeaa jalka ja paranpitäjäemäntä kuolee. Kertomuksissa, joissa
omaa etua tavoitellaan muilla keinoilla, on rikkomuksentekijän muu lähipiiri kuin
perheenjäsenet useimmiten mukana kokemassa teon seurauksia (54 %). Kyseessä on syyllinen
kotonakulkija, joka ei saa kuolemansa jälkeen rauhaa tekojensa takia, vaan kulkee kotonaan.
Kokijana on useimmiten talonväki. Aivan kuten kristillisenkin tapakäyttäytymisen
rikkomuksissa oman edun tavoittelu kostautuu useimmiten tekijälle itselleen, mutta myös
hänen lähipiirilleen.
Yliluonnollinen uutena komplikaationa ja toimenpiteet sen poistamiseksi esiintyvät 61 %:ssa
oman edun tavoittelua kuvaavista sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomiskertomuksista, mikä
on selvästi suurempi osuus kuin sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista kertovissa
tarinoissa (46 %) tai koko aineistossa keskimäärin (41 %). Myös kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa vastaava kertomusryhmä poikkeaa muusta aineistosta
samalla tavalla.
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Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin kuuluvien oman edun tavoittelukertomusten
ongelmanratkaisutyypeistä ja ongelmanratkaisijoista kerrotaan trullitarinoissa, joissa trulli
paljastuu (95 %) vieraiden ihmisten toimesta (81 %) naapurin emännäksi. Lisäksi
ongelmanratkaisuista kerrotaan muuta oman edun tavoittelua kuvaavissa tarinoissa. Kristilliset
ratkaisukeinot ovat yleisimpiä (44 %), toimijoina ovat vieraat ihmiset (32 %), muu lähipiiri (20
%) ja rikkomuksentekijän perheenjäsenet (12 %). Neljässä tarinassa trulli on poikkeuksellisesti
itse ongelmanratkaisijana tekemällä sovinnon. Yhdessä eteläsavolaisessa tarinassa trulli
pyörtää sanansa ja aikeensa eikä haluakaan naapurilta karjaonnea, tarina on vuodelta 1888
(2317). Kolmessa eteläpohjalaisessa tarinassa trulli lupaa olla koskaan enää lähtemättä trulliksi
ja pyytää ettei häntä paljastettaisi (2392, 2394, 2395). Tarinat ovat 1930-luvun puolivälistä.
Lähes kaikki trullikertomukset ovat Etelä-Pohjanmaalta, mutta jokunen on Etelä-Savostakin.
Muut oman edun tavoittelukeinot jakaantuvat eri alueille, suurin osa kuitenkin on EteläPohjanmaan ja Etelä-Savon kertomuksissa.
Naiskertojien osuus on hieman suurempi (40 %) kuin aineistossa keskimäärin (34 %) ja myös
suurempi kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten vastaavassa oman edun tavoittelun
kertomusryhmässä (35 %). Naiset olisivat sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista
kertovien tarinoiden kertojina suhteellisesti useammin kuin koko aineistossa. Kerääjinä miehet
ovat hieman useammin (67 %) kuin koko tutkimusaineistossa keskimäärin (62 %). Naisten
naiskerääjille kertomissa rikkomuksissa on naisten osuus rikkomuksentekijöistä selvästi
suurempi (61 %) kuin koko aineistossa keskimäärin (29 %). Suurin osa kertomuksista on
trullitarinoita (9 kertomusta), muut ovat paratarinoita (5 kertomusta) tai kertovat muista oman
edun tavoittelutavoista (3 kertomusta).

5.4.3 Kortinpeluu, juopottelu ja muu huono elämä
Huonon elämän viettäminen sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena on kertomuksissa
selvästi miesten rikkomus kaikilla tutkimusalueilla. Heidän paheistaan kortinpeluu on yleisin
(59 %), juopottelu (29 %) ja muut paheet (12 %) ovat jonkin verran harvinaisempia. Muihin
paheisiin sisältyy tarkemmin määrittelemätön yleinen huonon elämän viettäminen sekä tappelu,
joka esiintyy vain kuudessa eteläpohjalaisessa (231, 232, 233, 1397, 1683, 2899) ja yhdessä
pohjoispohjalaisessa kertomuksessa (230). Missään kertomuksessa tappelu ei ole kertomuksen
pääasia tai ainoa väärä teko, vaan rikkomuksina ovat mukana juopottelu ja kortinpeluu,
ilkeämielisyys tai riitaisuus.
Kortinpeluun muuna aikana kuin pyhänä olen luokitellut sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukseksi. Tosin pelipaikkana – silloin kun se on mainittu – on usein sauna, pyhä paikka.
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Korttia kerrotaan pelatun myös riihessä (984, 1000, 1297, 1298, 1307), portin alla (985),
köökkituvassa (987), jossain vakituisessa paikassa, josta kertoja käyttää nimitystä ”pesässä”
(991), pirtissä (992), talossa (993, 1001), autiotalossa (1293), markkinoilla (1300, 1314),
myllyssä (1308), tervanpolttajien saunassa (1311), kestikievarissa (1321), tuvassa (1331),
kartanossa (1821) tai tapulissa (990).
Seurauksina on samanlaisia pirun ilmestymisiä kuin kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksissakin, mutta myös lievempiä seurauksia. Useimmissa tapauksissa kortinpeluu
loppuu. Pelaajat ovat myös uhmanneet ”kummitusta” ja saaneet siitä rangaistuksensa, mutta
joskus myös karkottaneet kummituksen, kuten seuraavassa esimerkkitarinassa (982).
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Pojat pelasivat korttia Härkösen saunassa – tämä sauna oli jo vanhuuttaa jätetty pois
käytännöstä – illan jo hämärtäessä. Saunaan tuli kirkas ihmisen muotoinen haamu, joka
valollaan valaisi saunan aivan kirkkaan valoisaksi. Pojat eivät pelänneet vaan kirosivat
sille, niin kummitus poistui tekemättä heille mitään vahinkoa. (982) Alavus 1936.
/pojat /mt /nuo/aikt /3huopel /rtt pelasivat korttia saunassa /kum /saunaan ilmestyi kirkas ihmisen
muotoinen haamu /1rtt /3kir /rtt kirosivat eivätkä pelänneet –> haamu poistui /1rtt=ykt (982)

Myös juopottelusta ja yleisen huonon elämän viettämisestä kertovissa tarinoissa miehet ovat
selvästi yleisimmin rikkomuksentekijöitä, mutta parissa eteläpohjalaisessa kertomuksessa tekijä
on nainen (1793, 224). Edellisessä on mukana ajatus luotujen lasten synnyttämisestä, joka oli
kristillisten tapojen vastaisessa käyttäytymisessä esillä ja jälkimmäisessä kertomuksessa
korostetaan rikkomuksentekijän sukupuolta mainitsemalla, että ”oli kova juoppo vaikka oli
nainen”. Tämä on niitä harvoja tarinoita, joissa sanallisesti arvioidaan samanlaista naisen
rikosta pahemmaksi kuin vastaavaa miehen tekemää. Juopottelu on kiroilun tavoin ollut
aikoinaan kriminalisoitu teko, joka tarinoissa esiintyy sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksena. Juopumus kriminalisoitiin vuonna 1733. Usein se liittyi muihin rikoksiin.
Juoppoudesta kerrotaan tuomitun enemmän ihmisiä Länsi-Suomessa kuin Itä- ja PohjoisSuomessa. (Sirén 1996, 155–161) Sama esiintymissuhde näkyy myös tarinoissa. Juopottelusta
mainitaan rikkomuksena 48 tarinassa, joista Etelä-Savosta 10, Pohjois-Savosta 4, EteläPohjanmaalta 30 ja Pohjois-Pohjanmaalta 4.
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Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Hakaperäläs juotihin kerranki kolome päivää yhtä mittaa. Niin kolomantena päivänä
ehtoolla sieltä päi tuli joki elukka, joka rääkääsi naapurin pääryllä niin rumasti ja lujaa,
notta oikeen selekää karmii. Sieltä jonki kymmenen syltä etehen päi se rääkääsi toisen
kerran ja taas rumasti. Ja sitte tielle päästyänsä kolomannen kerran.
Ja ku mentihin valakiaas kattomahan, niin mitää jäläkiä ei näkyny. Notta sen täytyy
mennä ilimas. (1006) Jalasjärvi 1935–1936.
/juomarit /3huojuo /rtt olivat juoneet kolme päivää yhtä mittaa /kum /juominkipaikalta tuli jokin elukka
joka rääkäisi rumasti mennessään (1006)

Tarinassa nähdään ja kuullaan erään talon väen juopottelun seurauksena kummallinen olento
karmaisevine rääkäisyineen ja olento perustellaan yliluonnolliseksi. Tekijöille itselleen ei
teosta koidu yliluonnollista seurausta, vaan muut kokevat olennon ja pitävät sitä todisteena
huonon elämän viettämisestä.
Huonon elämän seuraukset. Huonon elämän seurauksia kuvaavissa sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuskertomuksissa ovat kummitus (37 %) ja piru (32 %) yleisimmät
rankaisijat, samoin kortinpeluusta kertovissa tarinoissa. Juopottelusta on seurauksena
ensisijaisesti rikkomuksentekijän kulkeminen kotonaan kuolemansa jälkeen (60 %) tai
kummituksen ilmestyminen (25 %). Yleisestä huonosti vietetystä elämästä seuraa ensisijaisesti
syyllinen kotona kulkeva vainaja (54 %). (Liitetaulukko 91.) Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomustyypissä on ihminen yleisin rankaisija, mutta huonosti elämisen kertomuksissa
ihminen ei esiinny rankaisijana lainkaan. Myös kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa
syntisesti ja huonosti vietetystä elämästä rankaisee ensisijaisesti piru, vaikka siihen ryhmään ei
arkipäivän kortinpeluuta tai juopottelua yleensäkään sisälly. Kortinpeluu sijoittuu kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksiin pyhänä pelaamisen osalta ja pelaamisesta rankaisee
yleisimmin kummitus ja sen lisäksi piru. Niinpä kaikki huonosti elämisen kertomukset olisi
ehkä voinut luokitella kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi.
Yliluonnollisen seurauksen kokijana on selvästi yleisimmin rikkomuksentekijä itse (67 %).
Näin käy useimmiten kortinpelaajille (84 %). Rikkomuksentekijät kokevat tekojensa seuraukset
yleisimmin itse juopottelijoista (39 %) ja muuta huonoa elämää viettäneistä (45 %)
kerrottaessa, mutta muiden kokijaryhmien osuudet ovat suurempia kuin pelaamisen
seurauksissa.
Yliluonnolliseen seuraukseen kohdistuvat ongelmanratkaisutoimenpiteet ovat huonon elämän
viettämistä sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena kuvaavien tarinoiden ryhmässä
poikkeuksellisen yleisiä (58 %). Osuus on huomattavasti suurempi kuin koko sosiaalisen
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tapakäyttäytymisen rikkomusten ryhmässä (46 %). Rikkomusten makrotyypeistä on sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset se rikkomustyyppi, jossa yliluonnolliseen seuraukseen
reagoidaan yleisimmin. Päärikkomustyypeistä – lainrikkomukset, kristillisen ja sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset – sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuskertomuksissa
toimitaan aktiivisimmin teosta seuranneen yliluonnollisen ongelman ratkaisemiseksi. Syntisestä
elämästä kertovista kristillisen tapakäyttäytymisen loukkauksista vain joka kolmannessa
toimitaan yliluonnollisen seurauksen poistamiseksi. Niissä todetaan useammin, mitä teosta
seurasi kuin ryhdytään toimiin seurauksen poistamiseksi.
Huonon elämän viettämisestä sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena kertovissa
tarinoissa yleisimpänä ongelmanratkaisuna on jälleen rikkomuksentekijän noudattava,
kristillinen toiminta (47 %). Se ilmenee useimmiten rikkomuksenteon lopettamisena,
parannuksen tekona: pois olivat kortinpeluun heittäneet (999, 1292, 1323). Verrattuna
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiksi luokittelemiini huonon ja syntisen elämän
viettämisen kertomuksiin on sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten ryhmässä
ongelmanratkaisukeinona noudattavan, kristillisen toiminnan osuus hieman korkeampi (47 % /
kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa 45 %), vastustavan, maagisen käyttäytymisen
osuus selvästi pienempi (19 % / 27 %) ja muun yliluonnolliseen suhtautuvan käyttäytymisen
osuus puolestaan selvästi suurempi (32 % / 20 %) kuin kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomustarinoissa. Muu yliluonnolliseen suhtautuva käyttäytyminen merkitsee yleensä pakoa
rikkomuspaikalta: pakenivat luttiin (988), lähtivät karkuun (1291), piti lähteä kylään pakoon
(1331).
Miehet ovat huonosti vietetystä elämästä kertovien tarinoiden ryhmässä useammin kertojina
(57 %) kuin koko aineistossa keskimäärin (38 %) ja naiset puolestaan hieman useammin
kerääjinä (40 %) kuin koko aineistossa keskimäärin (37 %). Miehet ovat kertoneet miesten
paheista. Kertomusten painottuminen oman sukupuolen rikkomuksiin näkyy nyt miesten
tarinoissa. Naiskertojien naiskerääjille kertomien tarinoiden osuus on pienempi (11 %) kuin
muissa ryhmissä ja naisten naiskerääjille kertomia naisten rikkomuksia on vain kahdessa
kertomuksessa (224 ja 1793).
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5.4.4 Muut sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset
Muissa sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa on kyse hyvien tapojen vastaisista
toimista, kostamisesta ja muista vääryyksistä, kuten unohdetuista lupauksista. Hyvien tapojen
vastaiset toimet (34 %), kostaminen (29 %) sekä unohdetut lupaukset ja muut vääryydet (29 %)
ovat yleisimmät rikkomukset. Kertomukset ovat pääasiassa Etelä-Savosta ja EteläPohjanmaalta muistiinpantuja. Etelä-Savon kertomuksissa korostuvat keskimääräistä
yleisimpinä kostaminen (41 %) ja väärät teot (29 %), kun Etelä-Pohjanmaalla ovat hyvien
tapojen vastaiset toimet (48 %) keskimääräistä yleisimpiä kertomuksissa. (Liitetaulukot 92. –
93.) Eteläpohjalaisten tarinoiden tapojennoudattamisopetus liittynee sekin yhteisöllisyyteen ja
sosiaaliseen kontrolliin, kuten myös kristillisen tapakäyttäytymisen yhteydessä oli esillä.
Hyvien tapojen vastaiset toimet ovat muita kuin vainajien kohteluun tai uskontoon liittyviä, ne
koskevat yleensä arkitöitä ja niihin liittyviä tapoja. On kyse mm. maksamattomista veloista
(412), laiskuudesta (296) tai taitamattomuudesta töissä, mistä kerrotaan vuonna 1892
tallennetussa esimerkkitarinassa (270).
Esimerkki:
Etelä-Savo
Pitäjästämme yhöstä talosta kuoli jokuu aika takaperin vanha emäntä, joka oli osannut
kirnuta paljon voita. Tällä emännällä oli myöskin miniä, joka ei liene niin perehtynyt
voin tekoon koska muorinsa haamu oli kävellyt hänen perässään, kuin hän teki päivällä
kotona yksinänsä talous askareita haukkui hänelle, että tee niin niinhän minäkin tein,
niin saat paljon voita. Mutta silloin kuin oli muitakin ihmisiä miniän kanssa kotona, niin
ei haamukaan missään kuulunut. (270) Hirvensalmi 1892.
/pieta /miniä /n /aik /IVa) miniä /3tvasttyö /rt = miniä "ei liene ollut niin perehtynyt voin tekoon" kuin
vanhaemäntä /kot1 /kuollut vanha emäntä kulki kotona, "haukkui, että tee niin niinhän minäkin tein" /1rt
(270)

Tarinoissa muistutetaan myös toukoleivän säästämisestä seuraavaan kylvöön asti, kuten
seuraavassa esimerkissä (2172).
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Sipilän Kööpi asu Sipilän talon torpparina Tiistenjoella. Ne oli pienis varoos. Perheellä
oli näläkäki joskus. Siihen aikaan vielä tehtiin toukoleipä. Vasta keväällä tämän leivän
sai kylvöaikana syödä. Mutta kun torpassa oli leivän nälkä, niin Kööpin vaimo otti sen
toukoleivän ennen aikaansa ja söi.
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Kööpi oli sitten kysyny vaimoltaan, kun huomas leivän karonneeks: ”Ethän sinä oo sitä
syöny?” ”Ei”, vastasi vaimo, Kööpi, jolla oli voimaa tahtoi nähä, kuka on syöny
toukoleivän ja nosti karhun sen lehemän kimppuun, joka leivän on syöny. Karhu tuli ja
tappo torpan kaunihin hiehon. Kööpi sanoi: ”Nyt minä tierän, kuka on syöny
toukoleivän!” (2172) Lapua 1947.
/kyto /torpan vaimo /n /aik /IVb) torpan vaimo /3tvast /rt oli nälissään "ottanut toukoleivän ennen
aikaansa ja söi" /kosnoi /rt:n mies kysyi, kuka on syönyt toukoleivän; nosti karhun syöjän lehmän
kimppuun; karhu söi torpan hiehon /1rt+3z muu torpanväki /Vasta keväällä sai toukoleivän kylvöaikana
syödä. (2172)

Esimerkkitarinassa toukoleivän syönti on asia, jota selvitetään ja josta rangaistaan. Vaimon
epärehelliseen vastaukseen ei kiinnitetä huomiota. ”Kööpille” on ensiarvoisen tärkeää saada
selville leivän syöjä, vaikka sen selville saaminen tarkoittikin lehmän kuolemaa ja oman
perheen nälän lisääntymistä. Tarinan kertoja korostaa suoraviivaisesti ydinsanomaansa
pohtimatta asioita eri näkökulmista. Piirre on tullut esille eräiden tarinoiden yhteydessä edellä.
Mukana on tarinoita ”juohtomiehen” kohtelusta häissä (2153), tytön velvollisuudesta
noudattaa vanhempien tahtoa naimisiin mennessään (2081), aviomiehen liiallisesta
valikoinnista (256), lapsen hoidosta ja jättämisestä yksin (1891), pukeutumisesta (138), pyykin
pesuun liittyvistä tavoista (1489) tai löytötavaraan liittyneistä tavoista, joita oli esillä
varastamistarinoissa lainrikkomuksissa. Kahdessa eteläpohjalaisessa sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomisesta kertovassa tarinassa (2089 ja esimerkkinä oleva 2090)
kerrotaan tavasta, jonka mukaan löytötavarasta oli annettava kolmannes vaivaisille.
Löytötavaraan liittyvät tarinat ovat Etelä-Pohjanmaalta.
Esimerkki:
Etelä-Pohjanmaa
Yleisen entisajan käsityksen mukaan oli sen, joka sattui aarteen löytämään, annettava
siitä 1/3 vaivaisille. Jos tämän jätti tekemättä, seurasi siitä, niin uskottiin, rangaistus
monessa polvessa.
Kerran oli eräs Kärnän Mustikkamaan isäntä löytänyt aarteen Naukun nevasta. Hänpä ei
antanutkaan siitä osuutta vaivaisille, kuten yleisen käsityksen mukaan olisi ollut
tehtävä, vaan piti itse kaiken, ahne kun oli. Sen johdosta olikin muuan tietäjän lahjooilla
varustettu mies sanonut: ”Ei ikinä pidä Mustikkamaasta leipä eikä vaivaiset loppuman.”
Kummallista kyllä, on Mustikkamaassa vaivasia ollut monta miespolvea ja näyttää
olevan edelleenkin. Leipääkin on ollut aina riittävästi. (2090) Lappajärvi 1935–1936.
/Mustikkamaan isäntä /m /aik /IVa) isäntä /3tvast /rt oli löytänyt nevasta aarteen, mutta ei antanut siitä
vaivaisille mitään /kossair /muuan tietäjä oli sanonut, ettei pidä ikänä Mustikkamaasta leipä eikä vaivaiset
loppuman; vaivaisia on ollut monessa miespolvessa, leipääkin on ollut riittävästi /1rt+2rt:nl jälkipolvet
/Yleisen entisajan käsityksen mukaan oli sen joka sattui aarteen löytämään, annettava siitä kolmasosa
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vaivaisille. Jos tämän jätti tekemättä seurasi siitä, niin uskottiin, rangaistus monessa polvessa. (2090)

Kostaminen saattaa kostautua tekijälleen. Siitä mainitaan suorana arviointinakin seuraavassa
esimerkkitarinassa (2158), jossa repliikki tiivistää kertomuksen keskeisimmän sanoman.
Kostaminen on tyypillisesti eteläsavolaisissa tarinoissa esiintyvä rikkomus.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Heikin Tommo yritti kerran nostattaa karhun naapurin lehmän kimppuun. Mutta kohta
karhu repikin Tommon oman lehmän. Tommo valitti: ”Toisell käin tekemää, toisell käin
tekemää, ihteheesä kolaht, ihteheesä kolaht.” (2158) Ruokolahti 1935–1936.
/Heikin Tommo /m /aik /3kos /rt yritti nostattaa karhun naapurin lehmän kimppuun /kosnoi /karhu söikin
rt:n lehmän; rt valitti: ”toisell käin tekemää, ihteheesä kolaht, ihteheesä kolaht” /1rt (2158)

Aina kostamisen syytä ei ole mainittu, jolloin olen tulkinnut sen pahantahtoiseksi teoksi. Jos
kerääjä olisi kostamisen syytä nimenomaisesti kysynyt, olisi syy saattanut löytyä.
Unohdettuja lupauksia ja muita vääryyksiä. Ryhmässä on 145 kertomusta unohdetuista
lupauksista ja muista sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista. Mukana on joitakin
Lenore-tarinan (C 501) toisintoja, joissa varoitetaan annettujen lupausten pettämisestä. Tyttö
on esimerkiksi unohtanut vastakuolleen sulhasensa ja alkanut seurustella toisen kanssa.
Pohjoispohjalaisen toisinnon ydinrepliikkinä poika sanoo: "kuu paistaa kirkkaasti, kuollut
aijjaapi liukkaasti, eikö morsijan pelekää?" Kertoja kommentoi lopuksi: "Näin hylijätty
suluhanen kylymällä kuutamolla vei morsijantaan kalaman kartanoon." (583). Tarinaryhmässä
kerrotaan myös muista unohdetuista lupauksista ja erilaisista huonon kohtelun variaatioista.
Seuraavassa esimerkkitarinassa (298) kerrotaan kuolleen emännän omaisuuden myynnistä
tavalla, joka saattaa heijastella keskiaikaisen maanlain aikaista suvun omistusoikeutta. Lain
mukaan vaimon omistamaa maata oli ensin tarjottava tämän sukulaisille ostettavaksi ja vasta
sen jälkeen vieraille (Mäkelä 1989, 40). Laki on voinut muuttua tavaksi tai ehkä sitä ennen tapa
muuttunut laiksi.
Esimerkki:
Pohjois-Pohjanmaa
Näky. Kun olin erään kuolleen emännän huutokaupassa. Nähtiin nainen tuon tuostakin
hän seurasi kun hänen omaisuuttaan luovutettiin vieraalle. Hän seisoi muuria vasten ja
ikään kuin itkien. Kuultiin sanovan hänen että kun hänen kaikki omaisuus hävitetään
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Hällä oli valkoiset vatteet päällä. Heti kun huutokauppa loppui niin hän hävisi heti
olemattomiin. (298) Oulainen 1961.
/omaiset /3muu /kuolleen emännän omaisuus myytiin huutokaupassa vieraille /kot1 /emäntävainaja
seurasi huutokauppaa "ikäänkuin itkien" –> kun huutokauppa loppui, hän hävisi olemattomiin /4a
huutokauppaväki /ot Näky (298)

Kertomukset tottelemattomista vaimoista juontavat juurensa vähintään satojen vuosien taakse.
Keskiajalla miehellä on ollut lain mukaan oikeus kurittaa vaimoaan (Mäkelä 1989, 36). Eräässä
tarinassa oman lehmän kehuminen ja talon lehmien moittiminen ei ollut emännälle sallittua,
vaan isäntä tappoi lehmän (2164). Myös vaatteiden myynti (2104) ja kylään meno (3057)
vastoin miehen tahtoa on kertomuksissa vaimolle luvatonta ja ”höperöksi tekeminen” on
tarinan miehen antama rangaistus teosta. Kirsi Pohjola on puhunut hiljaisuudesta ja
puhumattomuudesta miehisen vallan välineinä vaimoaan kohtaan tilanteessa, jossa oman pesän
likaamattomuus on nostettu hyveeksi ja suljettu sillä vaikeissakin elämäntilanteissa olevien
suut. Naapureille tai muulle lähipiirille ei ole sopinut kertoa kotiongelmista, vaan parempi on
ollut olla hiljaa ja peittää ikävät asiat. Eivätkä hiljaisuuden valtaa ole käyttäneet vain miehet,
vaan myös naiset ovat ylläpitäneet salaisuuden maailmoja. (Pohjola 1999, 101–102)
Muissa sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa – muissa kuin ihmisten ja eläinten
huonosta kohtelusta, oman edun tavoittelusta tai huonon elämän viettämisestä kertovissa –
ihmisen kosto (54 %), kotonakulkevat vainajat (31 %) ja pirun ilmestyminen (10 %) ovat
yleisimmät rangaistukset. Kotonakulkijoista on noin neljännes syyllisiä, jotka eivät saa omien
tekojensa takia rauhaa. Ihmisen kostoista lähes puolet on (47 %) muita tekoja kuin kuoleman,
sairauden tai käärmeiden lähettämistä. Myös piru rankaisee ensisijaisesti muilla rangaistuksilla.
(Liitetaulukko 94.) Useimmiten rikkomuksentekijä kokee yliluonnollisen seurauksen (73 %).
Kostaminen kostautuu takaisin tekijälleen lähes kaikissa kertomuksissa (89 %). Kostamisen
seuraus ilmenee useimmiten kuitenkin muuna noituutena kuin kuolemana tai sairautena.
Seurauksena voi olla käärmeiden lähettämisenä ja muita tekoja, kuten tulen lähettämistä
takaisin lähetettävän käärmeen suussa, karhujen nostamisena rikkojaa vastaan tai
rikkomuksentekijän on pakko syödä noituudella tappamansa hevosen raatoa.
Yliluonnolliseen suuntautunut ongelmanratkaisutoimenpide on muiden sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomusten kertomusryhmässä harvinaisempi kuin aikaisemmin
käsitellyissä. Toimenpiteistä kerrotaan vain runsaassa neljänneksessä kertomuksia (29 %), kun
osuus koko sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuskertomuksissa on 46 %. Yleisimmät
ongelmanratkaisutyypit ovat noudattava, kristillinen (58 %) ja vastustava, maaginen (34 %).
Kostamisrikkomuksen ongelmanratkaisussa vastustava maaginen toiminta, takaisin
kostaminen, on yleisin ratkaisutyyppi (78 %). Muiden rikkomusten ratkaisuissa noudattava,
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kristillinen toiminta on yleisin tapa (34 % – 69 %). (Liitetaulukko 95.) Kaksinkertainen
kostaminen eli kostaminen rikkomuksena ja sen seurauksena esiintyy 39 tarinassa, joista 27 on
eteläsavolaisia ja 12 eteläpohjalaisia. Puolestaan kolminkertainen kosto ja noituus, jossa
rikkomuksen ja rangaistuksen lisäksi vielä yliluonnollisen ongelman ratkaisuna on noituus,
kuvataan kuudessa eteläsavolaisessa ja yhdessä eteläpohjalaisessa tarinassa. Esimerkkinä
eteläsavolainen matkalaisiin ja lappalaisiin liittyvä tarina (2083). Kostoksi epämieluisille
vieraille isäntä laskee näiden porot irti, saa rangaistukseksi poronomistajien noituman pirun
mellastamaan hevostensa kimppuun. Isäntä voittaa pirun noituudella, mutta sairastuu. Hän
hakee apua tietäjältä ja paranee.
Esimerkki:
Etelä-Savo
Kerran oli Haukilammen kylässä Hartosen taloon tullut lappalaisia, jotka yöpyivät
siihen. Kun vieraat eivät olleet isännän mieluisia, laski hän yöllä lappalaisten porot irti
ja ajoi metsään. Aamulla lappalaiset havaitsivat kuinka oli käynyt ja kirosivat ja
sanoivat: ”Ompa niitä ajomiehiä sinullakin.” Lappalaisten lähdettyä alkoi piru
metelöidä talon hevosten kanssa. Se syyti ruuat hevosten edestä pois, käänti lannan
ylösalaisin, piti kovaa kolinaa tallissa. Isäntä teki kaikenlaisia taikoja saadakseen pirun
pois, mutta tuloksetta. Viimein hän ampui talliin pirun mellastaissa siellä ja piru jätti
tallin ja hevoset rauhaan, mutta isännän selkään ilmestyi syöpä, joka ei lähtenyt ennen
pois, ennen kuin Hartonen kävi Ristiinassa Kaisa Pöyryn luona neuvoja hakemassa.
Pöyry oli sanonut: ”Hevosestais sait pois, mutta se tuli itseesi”, ja hän oli antanut
neuvoja, joilla syöpä parani. (2083) Haukivuori 1936.
/isäntä /m /aik /IVa) isäntä /3kos /lappalaiset olivat yöpyneet rt:n talossa, eivät olleet rt:lle mieluisia, rt
päästi porot irti ja ajoi metsään /kossair /lappalaiset kirosivat: onpa ajomiehiä sinullakin; piru alkoi
metelöidä hevosten kanssa; rt sairastui /1rt /3rau+noi /rt sai ampumalla pirun pois mellastamasta hevosten
kanssa, mutta sairastui ja tarvitsi siihen tietäjä Kaisa Pöyryn neuvoja, ennenkuin parani /6tietäjä /n /aik
(2083)

Ongelmaratkaisijoina muiden sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten ryhmässä toimivat
useimmiten rikkomuksentekijä itse (49 %) tai tietäjä (22 %). Muiden toimijoiden osuudet
jäävät alle 10 %:n kukin. Tietäjät toimivat juuri takaisinkostajina.
Muiden sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoiden ryhmässä mieskertojien (43 %) ja
mieskerääjien (68 %) osuudet ovat jonkin verran suurempia kuin koko aineistossa keskimäärin
(38 % ja 62 %). Molempien osuudet ovat suurimmillaan kostamisrikkomuksia käsittelevissä
kertomuksissa ja pienessä ryhmässä muut rikkomukset. Naiskertojien osuus on vain tapojen
vastaisista rikkomuksista kerrottaessa (40 %) suurempi kuin koko aineistossa keskimäärin (34
%). Myös kristillisen tapakäyttäytymisen alatyypissä, jossa kerrotaan tapojen vastaisista
toimista, on naiskertojien osuus sama kuin nyt käsiteltävässä taparikkomusryhmässä. Naiset
huolehtivat tapojen noudattamisesta. Naisten naiskerääjille kertomia tarinoita on suhteellisesti
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vain hieman enemmän (17 %) kuin aineistossa keskimäärin (15 %), mutta lähes kaikki niistä
käsittelevät naisten rikkomuksia (16 kertomusta) ja yleisimpänä rikkomuksena ovat tapojen
vastaiset toimet.

5.4.5 Yhteenvetoa sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoista
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten ryhmässä on osittain samoja ja samansuuntaisia
tarinoita kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa. Yhteneviä ovat oman edun
tavoittelu paran avulla tai trullin hahmossa tai avulla ja samantapaisia ovat ihmisten, eläinten ja
olentojen huono kohtelu ja huonon elämän viettäminen. Ihmisten huono kohtelu sisältää
osittain samoja tarinoita kuin edellisessä rikkomustyypissä, esimerkiksi lasten kiroaminen,
josta seuraa pirun vieminen. Mukana on myös erilaisia kertomuksia, kuten kellonviisareiden
kääntäminen pidemmän työpäivän teettämiseksi. Yleisin sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomusten alatyyppi on ihmisten, eläinten ja olentojen huono kohtelu (45 %), seuraavina
oman edun tavoittelu (22 %), huonon elämän viettäminen (17 %), ja muut sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset (16 %).
Rankaisijana sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa toimii tyypillisimmillään ihminen
(35 %). Rikkomuksentekijä on usein yliluonnollisen seurauksen kokijana (60 %) ja toimii itse
ongelmanratkaisijana (35 %). Hänen käyttämistään keinoista on noudattava kristillinen
toiminta yleisin (65 % rikkomuksentekijän ongelmanratkaisukeinoista). Para- ja trullitarinoissa
ihminen toimii yleensä rankaisijana, mutta tarinat kattavat vain puolet ihmisen rankaisemista
sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista. Toinen puoli koostuu huonoa kohteluaan
kostavista ihmisistä.
Kertomusten komponenttien tarkastelussa jäi selitystä vaille eteläpohjalaisten miesten
rikkomuksista kertovissa tarinoissa esille tullut keskimääräistä yleisempi sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkominen. Rikkomusten tarkemmassa analyysissä käy ilmi, etteivät
rikkomukset koostu jostakin tietystä alatyypistä tai rikkomuksesta, vaan jakaantuvat 13 eri
rikkomukseen. Yleisimpinä kuitenkin ovat ihmisten, eläinten ja olentojen huonon kohtelun
alatyyppi sekä huonon elämän viettämisen alatyyppi juopotteluineen ja kortinpeluineen.
Juopottelun yleisyydestä on havaintoja myös historiantutkijoiden teksteissä (ks. esim. Sirén
1996, 155–163).
Alueittain tarkasteltuna ihmisten, eläinten ja olentojen huono kohtelu on keskimääräistä (45 %)
yleisempää eteläsavolaisissa (55 %) ja pohjoissavolaisissa (58 %) tarinoissa, kun taas miesten
viettämä huono elämä on tyypillistä kaikkien tutkimusalueiden tarinoille. Kristillisen
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tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa kohdellaan huonosti suhteellisesti useammin lapsia (64
%) kuin aikuisia (36 %) ja kohtelu on useimmiten kiroamista, eläimiä ja olentoja ei tuossa
ryhmässä kohteina ollutkaan. Sen sijaan sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena huono
kohtelu kohdistuu ihmisistä useammin aikuisiin (71 %) kuin lapsiin (16 %) ja aikuista miehiin
useammin kuin naisiin, mutta mukana on suuri joukko huonostikohdeltuja aikuisia, joiden
sukupuolesta ei ole tietoa. Pohjoispohjalaisten naisten osalta karkeassa rikkomustyyppien
makrotasoisessa jaottelussa esille tullut ehkä hieman keskimääräistä yleisempi toimiminen
sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkojina näyttää saavan selitystä sukupuolensa ja ikänsä
suhteen tunnistamattomien ihmisten huonosta kohtelusta. Variaatiotasolla se merkitsee köyhien
ja kerjäläisten huonoa kohtelua tai kerrotaan vain rikkomuksentekijänaisten olleen häijyjä,
ilkeitä tai riitaisia.
Huonosti kohdelluista aikuisista ovat Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla enemmistönä
miehet, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla naiset. Tarinoissa ei kuitenkaan aina mainita
kohteen sukupuolta. Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa huonostikohdeltuja ovat
erityisesti kirottujen lasten lisäksi Etelä-Savon tarinoissa miehistä matkalaiset ja kerjäläiset,
joita kohdellaan ylimielisesti, tietäjät, jotka eivät saa haluamaansa huomiota esimerkiksi
häissä, riidellään tai kadehditaan kalavesiä, veneitä tms., tai joitakin ihmisiä pilkataan tai
kirotaan. Köyhien ja kerjäläisten lisäksi loukataan myös muita huonommassa sosiaalisessa
asemassa olevia. Köyhien auttaminen on ollut varsin korkealle arvostettu hyve (Harva 1938, 9).
Esimerkiksi 1600- ja 1700-luvulla anteliaisuudesta kieltäytymiseen kehottavia sanalaskuja on
kuitenkin ollut paljon enemmän kuin laupeuteen kehottavia, mikä on johtunut yleisestä
köyhyydestä ja siitä, että varallisuutta omistaneet suojasivat itseään. (Kuusi 1952, 82)
Auttamista on pidetty hyveenä, mutta huonompiosaisia ei autettu vain korkean moraalin
mukaisena hyvänä työnä, vaan myös köyhien mahdolliselta kostolta välttymiseksi. Eija Stark
on osoittanut köyhän olevan kansanomaisten näkemysten mukaan toisen köyhän paras auttaja,
eikä kansanperinteessä tuoda esille viranomaisten, säätyläisten tai suurtalonpoikien apua. Stark
tulkitsee ilmiön siten, että avuntarvitsijat olivat kohdistaneet varakkaampiin suurempia
auttamisodotuksia kuin köyhiin, ja odotusten jäätyä täyttymättä varaton maalaisväki kuvasi
aineellisesti hyväosaiset moraaliltaan heikoiksi. (Stark, E. 2005, 70–73.)
Etelä-Pohjanmaan tarinoissa tulevat huonostikohdeltuina lisäksi esille torpparit ja
epäsäätyisten avioliittojen estäminen. Savolaisissa tarinoissa puolestaan kerrotaan matkalaisten
ja kerjäläisten huonosta kohtelusta. Asetelma heijastaa toisaalta pohjalaisten sosiaalista
ryhmäkeskeisyyttä, jonka mukaan talolliset eivät mielellään huolineet köyhää tyttöä
miniäkseen. Toisaalta torppien nopeasti kasvanutta määrää 1700-luvun lopulta 1800-luvun
alkupuolelle (Alanen 1948, 292–295). Savossa tilallisten ja tilattomien välillä ei ollut yhtä
korkeaa rajaa (Wirilander 1960, 94).
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Naisten huonosta kohtelusta kertovissa tarinoissa nousevat esille Pohjois-Savon aineistossa
huolenpito vanhoista ja sairaista, mikä liittynee Pohjois-Savon tarinoissa muutoinkin näkyvään
kristillisen moraalin voimakkaaseen esiin tuloon. Pohjois-Pohjanmaan tarinoissa ei huolenpito
kohoa yhtä selvästi esille, vaan siellä puhutaan riidoista, epäsäätyisten avioliittojen estämisestä
ja vaimon huonosta kohtelusta. Epäsäätyisten avioliittojen karttamisesta erityisesti PohjoisPohjanmaalla on mainittu mm. Pietari Päivärinnan kirjoituksessa vuodelta 1905. Ilmiön
selityksenä on pidetty alueella vallinnutta korkeaa luokkarajaa isäntäväen ja palkollisten
kesken (Nieminen 1951, 89–90).
Eläinten ja olentojen huonosta kohtelusta kerrotaan vain pienessä osassa tarinoita. Eläinten
huonosta kohtelusta varoitetaan 37 tarinassa ja olentojen, yleensä tontun, paran tai haltijan,
huonosta kohtelusta 17 tarinassa. Eläinten huonosta kohtelusta kertovat tarinat keskittyvät
Etelä-Pohjanmaalle ja olentojen Etelä-Savoon. Eläinten rääkkääminen kostautuu yleensä
rikkomuksentekijän lapsille tai eläimille. Olennon huono kohtelu saa haltian lähtemään talosta
tai se saattaa kostaa saamansa huonon kohtelun muulla tavoin. Talonhaltiaperinnettä on pidetty
vahvasti länsisuomalaisena ja savolaisten on todettu poimineen niistä vain huvittavat piirteet
(Sarmela 1974b, 353–357).
Oman edun tavoittelua sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksina kuvaavat trulli- ja
paratarinat, kuten myös kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa. Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa on vähemmän muita samaan rikkomusten alatyyppiin
lukeutuvia tarinoita, joten alueelliset erot näiden tarinoiden osalta tulevat selkeästi esille:
trullitarinat kertovat tyypillisesti eteläpohjalaisten naisten rikkomuksista, paratarinat
eteläsavolaisten naisten ja eteläpohjalaisten miesten rikkomuksista. Trullitarinoissa korostuu
onnen tavoitteleminen toiselta itselle, onnen rajallisuus, ja paratarinoissa lähinnä se, että
varallisuuden ja onnen kartuttaminen pirun avulla johtaa lopulta pirun hakemaan omansa.
Länsisuomalaisessa kyläyhteisössä on ollut suotuisat mahdollisuudet naapurivertailulle
samalla, kun enemmän hajallaan ja liikkuvina eläneet savolaiset ovat olleet suoraan yhteydessä
piruun. Muita oman edun tavoittelemista kuvaavia tarinoita ovat erilaiset toisten kustannuksella
hyötymiset, joista liiallinen nuukuus on yksi yleisimpiä. Nuukuus on joko vaikuttanut
rikkomuksentekijän sosiaaliseen ympäristöön tai varallisuutta on vain kadehdittu. Sen sijaan
tuhlailusta varoittavia moraalitarinoita on erittäin vähän. Harvoissa rahan tuhlaamisesta
varoittavissa tarinoissa varoitetaan rahojen hävittämisestä tai pirun avulla oman henkensä
kaupalla varallisuuden hankkimisesta. Tarinoissa ei kerrota, että teosta olisi haittaa muille, tai
että muilla olisi ollut syytä kadehtia rahanhankkijaa.
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Huonoa elämää sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena ilmentävät kortinpeluu (57 %) ja
juopottelu (25 %) sekä muu huonon elämän viettäminen (18 %). Tarinoissa kerrotaan yleisestä
huonon elämän viettämisestä tekoja tarkemmin määrittelemättä tai tekoja on lueteltu useita,
esim. oli pahalta riivattu, noita ja kortinpelaaja. Huonon elämän viettäminen eri muodoissaan
on tyypillisesti miesten rikkomus ja se esiintyy tarinoissa tulkintani mukaan sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksena. Esimerkiksi juopottelu on 1700-luvulla merkitty lakiin
rikoksena ja se liittyi usein muihin rikoksiin. Juopottelusta kerrotaan tuomitun enemmän
ihmisiä Länsi-Suomessa kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa (Sirén 1996, 155–163). Sama
yleisyyssuhde näkyy myös tarinoissa.
Tarinoissa ei kortinpeluun paheksumisen syytä ole mainittu, mutta voi arvailla, että sitä on
paheksuttu kenties rahapelien pelaamisen takia. Kortinpeluu liittyy muun huonon elämän
viettämiseen, kuten juopotteluun. Kortinpeluuta on voitu paheksua ”neljän kuninkaan kirjan”
käyttämisen takia. Jälkimmäinen peruste viittaa kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin,
joihin pyhäpäivänä pelaamisen olen luokitellutkin. Ehkäpä muitakin huonosta elämästä
kertovia tarinoita olisi voinut luokitella kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin, mitä
vahvistavat vielä rankaisijahahmoina toimivat kummitus ja piru sen sijaan, että muutoin tässä
rikkomustyypissä esiintyy rankaisijana usein ihminen. Ryhmä ei kuitenkaan ole suuruudeltaan
merkittävä rikkomustyyppien välisessä jaottelussa, siihen kuuluu vain 149 tarinaa, vajaa 5 %
koko aineistosta.
Muita sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksia ovat suunnilleen edellisen tarinaryhmän
kokoinen joukko kertomuksia hyvien tapojen vastaisista toimista, kostamisesta ja erilaisista
vääryyksistä, kuten unohdetuista lupauksista. Etelä-Savon kertomuksissa korostuvat
keskimääräistä yleisempinä kostamiset, mikä lienee yhteydessä tietäjien ja muiden
noitataitoisten ihmisten yleisyyteen eteläsavolaisissa kertomuksissa myös
ongelmanratkaisijoina. Eteläpohjalaisissa tarinoissa korostuvat puolestaan hyvien tapojen
vastaiset toimet sekä tapojen vastaiset häävieraiden kohtelut tai tarinat aviomiehen liiallisesta
valikoinnista, lapsen hoidosta tai pukeutumisesta sekä morsiamelle tai sulhaselle annetut mutta
unohdetut lupaukset. Ainoastaan eteläpohjalaissa tarinoissa esiintyy löytötavaraan liittyviä
ohjeistuksia tapojen noudattamiseksi. Tapojen vastaisista toimista kerrottaessa tulee esille
yhteisön sosiaalinen kontrolli ja pohjalainen yhteisöllisyys. Eräässä pohjoispohjalaisessa
tarinassa käsitellään rikkomuksena kuolleen emännän omaisuuden myyntiä vieraille, jonka
taustalla saattaa olla keskiaikaisen maanlain mukainen käsitys suvun omistusoikeudesta ja
vaimon omaisuutta myytäessä sen tarjoamisesta ensin hänen suvulleen (Mäkelä 1989, 40).
Huonosta kohtelusta sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena rankaisee useimmiten
vainaja (31 %), ihminen (27 %), piru (20 %) tai Jumala (17 %). Ihminen ja piru toteuttavat
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rangaistuksen jollakin muulla tavalla kuin aiheuttamalla sairautta tai kuolemaa, mutta Jumala
on rankaissut yhtä usein sairaudella kuin muullakin seurauksella eli muulla kuin kuolemalla,
sairaudella tai käärmeillä. Useimmiten yliluonnollisen seurauksen kokijana on
rikkomuksentekijä itse (53 %) ja yleisimpänä ongelmanratkaisutoimintona on noudattava
kristillinen teko. Huonosti kohdeltujen aikuisten yhteydessä se merkitsee sovintoa, lasten
yhteydessä rukoilemista. Lasten huonon kohtelun seurausten poistamisessa esiintyy myös
vastustavia maagisia ja muita yliluonnolliseen suhtautuvia toimia.
Oman edun tavoittelusta kertovissa sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomustarinoissa on
ihminen selvästi yleisin rankaisija (64 %), toisena ovat kotonakulkevat vainajat (25 %), jotka
ovat syyllisiä muun teon kuin trullin tai paran käyttämisen vuoksi. Yliluonnollisen kokijoina
ovat trulli- (96 %) ja paratarinoissa (56 %) yleisimmin rikkomuksentekijä itse ja muissa oman
edun tavoittelu -tarinoissa muu lähipiiri (54 %) kuin rikkomuksentekijän perheenjäsenet.
Samoin kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa oman edun tavoittelu kostautuu
useimmiten tekijälle itselleen, mutta myös hänen lähipiirilleen. Useimmiten
ongelmanratkaisutyyppinä on syytä selvittävä (78 %) toiminta. Rikkomus ja sen tekijä
paljastetaan. Ongelmanratkaisijoina toimivat useimmiten vieraat ihmiset (67 %). Huonosti
vietetystä elämästä, kortinpeluusta, juopottelusta ja yleisestä huonosta elämästä rankaisevat
kummitus (37 %) ja piru (32 %), eikä ihminen toimi tässä ryhmässä rankaisijana lainkaan.
Yliluonnollisen kokijana on useimmiten rikkomuksentekijä itse (67 %) ja ongelmanratkaisuna
hänen tekemänsä (70 %) parannus (47 %). Muista sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksista, joihin kuuluvat tapojenvastaiset toimet, kostaminen jne., rankaisee useimmiten
ihminen (80 %). Rikkomuksentekijä kokee yliluonnollisen seurauksen itse (73 %) ja toimii
useimmiten ongelmanratkaisijana (49 %) käyttämällä saamaansa tai yleistä ohjetta noudattavaa
kristillistä tapaa (52 %), kuten toiveiden täyttämistä tai tekojen sovittamista.
Miesten ja naisten rikkomusten tyyppien vertailu osoittaa, että koko aineiston keskimääräistä
osuutta yleisempinä sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomustyypin alatyyppitasolla esiintyy
Etelä-Savossa molempien sukupuolten rikkomuksina kerrottu ihmisten, eläinten ja olentojen
huono kohtelu. Yleisimpänä rikkomuksena on lasten huono kohtelu, mihin yleensä liittyy
kiroaminen. Seuraavaksi yleisempänä alatyyppinä ovat muut rikkomukset, jonka eriteltyinä
ovat morsiamelle tai sulhaselle annetut mutta petetyt lupaukset ja muut vääryydet, kuten
sepälle maksamatta jättäminen tai pohun taikakalun rikkominen. Etelä-Pohjanmaan tarinoissa
ei sukupuolten yhteisiä rikkomusten alatyyppejä esiinny, mutta alueen tarinoille tyypillisenä
rikkomuksena tulee esille naisten huono kohtelu. Useimmiten ovat kyseessä perheen sisäiset
ristiriidat.

252
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista kertovissa tarinoissa ovat naiset ja miehet yhtä
usein kertojina (molemmat 36 %). Kertojia, joiden sukupuolta ei tiedetä, on runsas neljännes
(28 %). Naisten osuus kertojista on huonosti kohdeltujen ihmisten, eläinten ja olentojen
tarinaryhmässä hieman suurempi (38 %) kuin miesten (33 %), mikä poikkeaa aikaisemmista
tarinaryhmistä. Erityisesti naiset ovat kertoneet lasten ja eläinten huonosta kohtelusta. Naisten
huomio ja myötätunto näyttää kohdistuvan heikommassa asemassa oleviin ja
puolustuskyvyttömiin.
Oman edun tavoittelusta kertovissa tarinoissa naisten osuus on kertojina suurempi (61 %) kuin
koko aineistossa (34 %) tai sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomistarinoissa (36 %)
keskimäärin. Naiset ovat kertoneet erityisesti naisten trullitarinoita. Naiset moralisoivat
toisiaan tai kertovat trulleista erityisesti perheen menestymiseen liittyvinä. Huonosti eläminen
on sosiaalisen tapakäyttäytymisenkin rikkomuksena tyypillisesti miesten rikkomus ja miehet
(49 %) ovat niistä selvästi naisia (28 %) useammin kertoneet. Muista sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksista ovat miehet kertoneet hieman keskimääräistä useammin,
vaikka teot jakaantuvat melko tasaisesti sukupuolten kesken. Naiset kertovat naisille naisten
tekemistä rikkeistä, yleisimpinä tapojen vastaiset toimet.
Naiset sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkojina. Naisille tyypillisiä sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksia ovat Etelä-Pohjanmaan tarinoissa oman edun tavoittelu
trullina ja Etelä-Savon tarinoissa paran avulla. Ihmisten huono kohtelu tulee esille
savolaistarinoissa sekä naisten että miesten rikkomuksena. Naisten rikkomuksena se tarkoittaa
lähinnä lasten kiroamista, joka oli esillä jo kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa.
Huonon kohtelun kertomusryhmässä naiset ovat kohdistaneet pahat tekonsa ensisijaisesti
lapsiin ja naisiin. Selkeimmin tämä käy ilmi eteläsavolaisista tarinoista, mutta samansuuntaisia
ovat myös pohjalaiset tarinat. Pohjois-Savon aineistossa sen sijaan ei lasten huonoa kohtelua
esiinny lainkaan, koska se tulee esille useimmiten pirutarinoissa, eikä pohjoisten alueiden
aineistoihin sisälly pirutarinoita. Pohjois-Pohjanmaan tarinoissa lasten huonoa kohtelusta
kerrotaan vain neljässä kertomuksessa, joten aineiston valikoituneisuus vaikuttaa
esiintymismääriin.
Naisten osuus sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista (33 %) on hieman suurempi kuin
aineistossa keskimäärin (29 %) ja samansuuruinen kuin kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksissa (32 %) sekä jonkin verran suurempi kuin lainrikkomuksissa (26 %). Kertojina
heidän osuutensa (36 %) on suunnilleen sama kuin koko aineistossa (34 %) ja kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa (35 %) tai lainrikkomuksissa (36 %). Kerääjistä naisten
osuus (35 %) on samaa suuruusluokkaa kuin koko aineistossa (37 %) tai kristillisen
tapakäyttäytymisen (36 % ), mutta pienempi kuin lainrikkomuksista kertovissa tarinoissa (44
%).
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6.

USKOMUSTARINAT KANSANOMAISEN MORAALIN SÄÄNTELYSSÄ

Kansanomaisella moraalilla tarkoitan tutkimuksessa tarinan kertojien ja kuulijoiden käsityksiä
oikeasta ja väärästä sellaisina kuin ne tulevat esille kerrotuissa uskomustarinoissa. Uskomustarinat
toimivat kansanomaisten moraalikäsitysten esille tuojina, ylläpitäjinä, välittäjinä ja uusintajina siinä
yhteisössä, jossa niitä kerrotaan. Käsitykset voivat heijastaa kirkon oppeja tai pohjautua
tapaoikeuden ohjeistuksiin tai niissä voi olla piirteitä yhteiskunnan säätämistä laeista, säädöksistä
tai määräyksistä. Joskus tarinat voivat toimia virallisia tulkintoja vastaan. Virallinen ja
epävirallinen traditio ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa.
Väärin tekeminen ei ole ihmisen yksityisasia, koska teolla voi olla seurauksia koko yhteisön
elämään. Sen vuoksi yhteisöllä on intressi kontrolloida jäsentensä käyttäytymistä. Uskomustarinoita
on käytetty oikeaan käyttäytymiseen ohjaamisessa ja siten yhteisö on sosiaalistanut jäseniään
hyväksymiensä normien ja moraalin noudattamiseen. Oikean tien kulkemisen itseisarvon lisäksi on
mukana myös pelko muidenkin yhteisön jäsenten joutumisesta kriisiin yliluonnollisen maailman
kohtaamisessa väärän teon seurauksena ja tekojen seuraukset voivat vaikuttaa sukupolvien ajan.
Rikkomusten seuraukset voivat kohdistua tekijän itsensä lisäksi tai sijasta hänen perheenjäseniinsä
tai muuhun lähipiiriinsä tai aivan vieraisiinkin ihmisiin. Yhteisön kontrolli väärien tekojen
ehkäisemiseksi on tarpeen.
Tutkimusaineisto sisältää 3120 Savosta ja Pohjanmaalta tallennettua uskomustarinaa, joissa
kerrotaan rikoksista, rikkomuksista ja muista vääristä teoista sekä niiden seurauksista. Tarinoissa
kerrotaan lainrikkomuksista sekä kristillisen ja sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksista.
Rikkomusten luokittelu eri rikkomustyyppeihin ei ole yksinkertaista eikä yksiselitteistä, koska
kertomuksissa on eri tyyppeihin sopivia aineksia. Uskomustarinat välittävät agraariyhteiskunnan
käsityksiä ja ovat vahvasti talollisten perinnettä.
Olen luokitellut tarinat lainrikkomuksiin sekä kristillisen tai sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksiin tarinan keskeisen sanoman perusteella. Tarinoiden rikkomustyyppien välinen raja ei
ole aina yksiselitteinen, koska kertomusten tulkinnat muuttuvat ajan mittaan ja kaikissa tarinoissa
on mukana yliluonnollinen elementti. Osan tarinoista olen tulkinnut kuuluvan kahteen rikkomusten
päätyyppiin.
Uskomustarinat ovat tiiviitä ja keskittyvät yhteen tapahtumaan kerrallaan. Tarinoissa itsessään ei
pohdiskella eikä perustella oikeaa ja väärää, vaan niissä esitetään selkeästi, että teko on väärä, ja
siitä seuraa rangaistus. Tarinat ovat ajallisessa poikkileikkaustilanteessa moraalikäsityksineen
ehdottomia ja mustavalkoisia. Moraalikäsitykset ovat kuitenkin muuttuvia ja tarinat yksi
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moraalikeskustelun väline. Sen vuoksi myös tarinoita tulkitaan uudelleen ja ne sopeutetaan uuteen
kulttuuriseen kontekstiin. Jos tarinoiden esittämä moraalinäkemys ei ole enää pätevä, tarinan
tulkinta ja lopulta sen sisältökin muuttuu tai tarinaa ei enää kerrota ja se häviää pois. Tarinaan
saattaa liittyä kommentti, jossa todetaan, että näin ovat ennen kertoneet, mutta kertoja ei siihen
usko. Koko tarina saattaa muuttua ajanvietetarinaksi tai siitä jää elämään kasku tai vain jokin
repliikki.
Olen tulkinnut teot lainrikkomuksiksi silloin, kun suhtautuminen kerrottuun tekoon on tarinassa
selvästi kriminalisoiva, eikä kertomuksesta välity selkeää uskonnollista sävyä. Kristillisen ja
sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten välinen raja on sekin osassa tarinoita liukuva. Joukossa
on kertomuksia teoista, jotka ovat aikanaan olleet lain mukaan rikoksia, mutta tarinoissa ne
esiintyvät tulkintani mukaan sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksina. Tällaisia ovat juopottelu
ja kunnianloukkaukset. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksena tarinoissa esiintyy aikoinaan
kielletty kortinpeluu pyhäpäivisin ja lainrikkomukseksikin määritelty kiroaminen. Muutos ilmentää
yleisen moraalin ja käyttäytymisen rajojen muuttumista.
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat vallitsevia koko aineistossa, mutta mitä
nuorempaa aineistoa tarkastellaan, sitä pienempi on tuon rikkomustyypin osuus ja vastaavasti
lainrikkomusten osuus on suurempi. Muutos heijastanee yleistä maallistumista ja maailmankuvan
muutosta. Lainrikkomukset ovat tutkimusaineistossa yleisimpiä Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan
tarinoissa, kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset korostuvat Pohjois-Savon ja PohjoisPohjanmaan tarinoissa. Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset esiintyvät eri alueilla melko
samansuuruisilla osuuksilla kuitenkin niin, että pienin osuus on Pohjois-Savon aineistossa ja
hieman keskimääräistä suurempi Etelä-Pohjanmaan aineistossa. Pohjois-Savon ja PohjoisPohjanmaan aineistot sisältävät vain kotonakulkijoista ja taburikkomuksista kertovia tarinoita.
Tarinoiden ikää on mahdoton määritellä, koska ne uudelleen tulkittaessa muuttuvat koko ajan.
Vuosina 1881–1981 tallennetuissa tarinoissa näkyy muistumia vielä 1800- ja 1700-lukujen
elämänpiiristä ja käyttäytymistavoista. Joitakin piirteitä olen arvioinut keskiaikaisiksi, useita satoja
vuosia vanhoiksi. Sisällöt voivat säilyä hyvinkin pitkään, mutta tulkinta muuttuu nopeammin.
Koska hyvinkin vanhoilta vaikuttavia elementtejä tarinoissa säilyy, on niissä jotakin yhteisössään
kiinnostavaa, joka on saanut ne säilymään kerrottavien joukossa. Kauan säilyneitä piirteitä on
esimerkiksi kertomuksessa lapsenmurhasta hukuttamalla. Tapa on kristillisen ajan alussa ollut
laillinen. Tarinassa päätöksen tekevät pappi ja piispa ja taustahenkilönä mainitaan myös kuningas.
Toisessa tarinassa varoitetaan emännän omaisuuden myymisestä vieraille. Sen taustalla voi olla
keskiaikaisen maanlain säädös naisen omaisuuden tarjoamisesta myytäessä ensin hänen suvulleen.
Hyvin vanhalta vaikuttaa myös tarina, joka varoittaa pirun kuvan katselemisesta raskauden aikana.

255
Tarinan voi heijastaa vanhaa kieltoa, jonka mukaan raskaana oleva nainen ei saanut katsoa peiliin,
jotta lapsi syntyisi terveenä.
Suurin osa tutkimusaineiston lainrikkomuksista on surmia. Lisäksi kerrotaan varkauksista,
seksuaalirikoksista ja erilaisista muista vääryyksistä. Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomustyyppi sisältää suurimman joukon tarinoita. Sen yleisimpänä alatyyppinä on syntisen
elämän viettäminen, seuraavina pyhärauhan rikkominen, oman edun tavoittelu kristillisten tapojen
vastaisesti, pilkkaaminen, surmateot, vakiintuneiden tai hyvien tapojen vastaiset toimet, vainajan
epäkunnioittava kohtelu hautajaisten yhteydessä tai vainajalle kuuluneiden esineiden käyttö,
surmiin liittyvät ruumiin kätkemiset, ihmisten huono kohtelu, noituus, varastaminen, toiveiden ja
pyyntöjen täyttämättä jättäminen, liiallinen sureminen, harkitsematon toiminta pirun kanssa ilman
hyötymistarkoitusta ja erilaiset muut vääryydenteot, kuten lupausten pettämiset. Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa yleisimpiä alatyyppejä ovat ihmisten, eläinten ja olentojen huono
kohtelu, oman edun tavoittelu ja huonon elämän viettäminen.

6.1 Kansanomaisen moraalin representaatioita Savossa ja Pohjanmaalla
Uskomustarinat ilmentävät arkipäivän tilanteisiin sovellettuja ja sovellettavia normeja,
hyväksyttäviä käyttäytymissääntöjä. Tarinat kantavat alueidensa kulttuurista tietoa liittämällä
kerrottavansa kulttuurisiin konteksteihin, historian kerrostumiin, sosiaalisiin suhteisiin,
elinkeinollisiin ja taloudellisiin vaiheisiin sekä henkiseen ja hengelliseen ilmastoon. Taustalla
vaikuttavat niin kirkko, kansanusko, maallinen lainsäädäntö kuin tapakulttuurikin.
Aina uskomustarinat eivät kuitenkaan kanna vallitsevia virallisia moraalikäsityksiä, vaan tarinoissa
saattaa näkyä vastakkaisiakin piirteitä. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla on kerrottu tarinaa
papista, joka ei halunnut siunata itsemurhan tehnyttä hautausmaahan ja jolle vainaja kummitteli,
kunnes pappi suostui. On myös kerrottu tapauksesta, joissa kirkon vaivaisukolle annetun lupauksen
rikkominen on tarinan pääsanoma, eikä sen sivujuonteena kerrottua surmatekoa käsitellä tarinassa
rikkomuksena. Tekojen yliluonnollisista seurauksista selviämiseksi ovat tarinoiden papit joskus
käyttäneet maagisia ratkaisukeinoja ja tietäjät turvautuneet rukouksiin.
Kansanomaisen moraalin opetukset liittyvät ihmiselämän keskeisiin seikkoihin. Moraaliopetuksissa
on käyttäytymisohjeita yhteiselämään muiden ihmisten kanssa, oman mielenrauhan säilyttämiseen
sekä elannon hankkimiseen ja taloudelliseen toimeentuloon. Keskeisiä ovat käyttäytyminen toisia
ihmisiä ja muuta luomakuntaa kohtaan, kirkon ja uskonnon kunnioittaminen sekä toimeentulon ja
varallisuuden hankkimiseen liittyvät seikat.
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Vaikka uskomustarinoissa esiintyvien rikosten, rikkomusten ja muiden väärien tekojen kirjo on
varsin laaja, tuntee oikeushistoriallinen tutkimus rikoksia, joista tarinat eivät kerro lainkaan tai
kertovat hyvin niukasti.

6.1.1 Vaiettuja aiheita
Vaiettuja aiheita tarinoissa ovat mm. eräät seksuaalisuuteen liittyvät rikokset tai aiemmin rikoksiksi
luokitellut teot, kuten insesti, pedofilia sekä raiskaus, sodomia ja abortti tai aikaisemmin
kriminalisoituina olleet teot, kuten homoseksuaalisuus. Tutkimusten mukaan
homoseksuaalisuudesta vaiettiin agraariyhteiskunnassa, koska sitä ei koettu kulttuurisesti eikä
sosiaalisesti merkitykselliseksi. Sodomiasta, raiskauksesta ja abortista kerrotaan tämän tutkimuksen
aineistossa yhteensä parissakymmenessä tarinassa. Tekojen on arvioitu olleen todellisuudessa
huomattavasti yleisempiä. Onkin väitetty, että naisiin kohdistuva väkivalta hakkaamisena,
raiskaamisena ja insestinä, lievemmistä teoista puhumattakaan, oli niin yleistä, ettei sitä huomattu.
Koska esimerkiksi insesti on ollut kansanrunoissa kyllä esillä, voi olla, että tarinoiden
perinteenlajissa, joissa teoista puhutaan suoraan ja selkeästi runollisiin kielikuviin verhoamatta,
eivät kenties kaikki seksuaalisuuteen liittyvät rikokset arkaluontoisina ole saaneet sijaa.
Oikeushistoriallisessa tutkimuksessa todetaan naisten yleisimpinä rikoksina 1800–1900-lukujen
vaihteessa olleen irtolaisuus, mutta irtolaisuudesta ei mainita yhdessäkään tarinassa.
Oikeudenkäyntiasiakirjoissa mainitut kunnianloukkaukset esiintynevät tarinoissa riitoina.
Murhapolttoja ei esiinny tarinoissa rikoksina, vaan taloja on poltettu tietäjän lähettämänä
oikeutettuna kostona väärin tekemisestä runsaassa kymmenessä tarinassa. Ankaratkin toimenpiteet
rikkomuksen tehnyttä kohtaan voivat tarinoissa olla sallittuja, kun niiden avulla osoitetaan tehdyn
teon vääryyttä. Ankarien rangaistusten avulla on tähdennetty luvallisten tekojen rajoja ja
rikkomuksesta vääjäämättä koituvaa rangaistusta.

6.1.2 Ihmisten ja luomakunnan kunnioittaminen
Kaikissa tarinatyypeissä välitetään moraaliohjeita kanssaihmisten ja koko luomakunnan
kunnioittamiseen. Äärimmäisinä tekoina ovat surmat, joissa rikotaan niin maallista lakia kuin
Raamatun käskyjäkin. Myös surman suunnittelusta rangaistaan. Elämän arvokkuutta ei pidä
myöskään halveksia itsemurhalla tai sen ajatuksella leikkimisellä, koska sillä on tuhoisia
seurauksia.
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Miesten tekemät surmat ovat Etelä-Pohjanmaan tarinoissa yleisempiä kuin Etelä-Savossa. Vaikka
joukkokokouksissa tehdyt surmat ovat historiatietojen mukaan olleet Etelä-Pohjanmaalle tyypillisiä,
kerrotaan alueen tarinoissa perheen ja naapurusten välisistä surmista useammin kuin
väenkokouksissa tapahtuneista. Pohjalaiset joukot eivät tässä yhteydessä tule esille, vaikka
yhteisöllisyyden piirteitä muissa tarinoissa näkyykin. Uskomustarinat kertovat tyypillisesti yksin
tehdyistä teoista. Tällöin väärintekijä ja teosta vastuussa oleva on selkeästi osoitettavissa. Kuulija
voi helposti samaistua tekijään ja hänen on itse valittava, haluaako noudattaa tarinan
moraaliopetusta vai ei. Voisi ajatella, että rikkomuksentekijän anonyymisyys antaa aiheen
arvailuihin syyllisen henkilöllisyydestä ja sanktioiden kuvailuihin, mutta aineistossa on sadoittain
myös nimeltä mainittuja rikkomuksentekijöitä. Se, että tekijä tiedetään, saattaa jopa olla
vahvistamassa kertomuksen sanomaa, samaan tapaan kuin tapahtumien kytkeminen aikaan ja
paikkaan tai memoraatteina kerrotut kokemukset.
Savossa surmat ovat historiantutkimuksen mukaan olleet tyypillisesti perheen, naapurusten tai
sotilaiden keskeisiä ja myös alueen surmatarinoissa uhreina ovat perhejäseniä tai naapureita.
Selvästi suurin osa tarinoiden surmista tapahtuu kuitenkin jossakin muualla kuin perheen piirissä tai
väenkokouksissa. Tapahtumapaikkaa ei läheskään aina mainita eikä tekijää identifioida, vaan
kerrotaan passiivissa, että joku oli tapettu.
Sotatapahtumista kerrotaan aineiston tarinoissa vain harvoin, mutta joitakin kertomuksia on
mukana. Itsemurhista kerrotaan tyypillisesti miesten tekeminä ja ne korostuvat Etelä-Savon
aineistossa. Tutkimusten mukaan Savossa itsemurhia on tehty enemmän kuin Pohjanmaalla. Sotaaikojen on todettu lisäävän itsemurhien määrää. Etelä-Savo joutui rajamaakuntana toistuvasti
sotatantereeksi ja historiantutkimuksen mukaan sodan joutui kokemaan jokainen sukupolvi
keskiajalta 1800-luvun alkuun.
Ankara seksuaalimoraali ja aviottoman lapsen saaneen äidin ja lapsen yleinen halveksunta ajoivat
äidit surmatekoihin. Etelä-Pohjanmaan aineistossa lapsensurmatarinat ovat suhteellisesti yleisempiä
kuin Etelä-Savossa. Tilastotietojen perusteella tiedetään kuitenkin, että Etelä-Pohjanmaalla on
aviottomia lapsia syntynyt huomattavasti vähemmän suhteessa savolaisalueisiin, jos verrataan
aviottomien lasten määriä avioliitossa syntyneisiin. Seksuaalimoraali onkin ollut erityisen ankara
naisia kohtaan Etelä-Pohjanmaalla. Moralisointien taustoja ei varsinkaan käsin tallennettujen
tarinoiden yhteydessä yleensä mainita, mutta eräässä äänitteessä naiskertoja Kauhajoelta toteaa:
”jos aviottoman lapsen synnytti, ei se ollu ollenkaa ihmisarvonenkaa, se olis ollu eläänten kirjoos”
(2909). Tarinoiden naisten elämänpiiri on vahvasti kotiin ja perheeseen liittyvää, kun taas miesten
toiminta-alue on laajempi. Lapsensurmatarinat ja lasten kiroamisesta kertovat tarinat ovat
tyypillisesti naisten keskinäistä perinnettä. Naiset kertovat naisten rikkomuksista naiskerääjille.
Muutoinkin naiset moralisoivat toisiaan ankarammin kuin miehet.
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Ihmisiä ja muuta luomakuntaa tulee tarinoiden opetusten mukaan kohdella hyvin. Ohjeen
rikkomiseen syyllistyvät niin miehet kuin naisetkin erityisesti savolaistarinoissa, joissa kerrotaan
lapsille kiroamisista. Seurauksena piru voi viedä lapsen ja koko perhe joutuu kriisiin. Lapsiin
kohdistuvat usein myös eläinten rääkkäämisen seuraukset ja lapset saattavat syntyä vammaisina.
Mitä läheisempiä rikkomuksentekijä ja seurauksen kokija tarinoissa toisilleen sosiaalisesti ovat, sitä
suurempi on kristillisen tapakäyttäytymisten rikkomusten osuus. Mitä kaukaisempia he toisilleen
ovat, sitä suurempi on lainrikkomusten osuus. Pahimmista rikkomuksista seuraukset koituvat
tekijälle tai hänen läheisilleen. Yliluonnollisesta maailmasta tuleva rangaistus on aina pelätympi
kuin maallinen tuomio.
Köyhiä kohtaan osoitettu hyväntahtoisuus palkitsi. ” Joka köyhää armahtaa, lainaa Jumalalle.”
(1179), aineiston eteläsavolaisessa tarinassa muistutetaan. Armeliaisuus köyhiä kohtaan ei
kuitenkaan aina johtunut ajattelun jaloudesta, vaan taustalla saattoi olla pelko köyhien
aikaansaamasta kostosta. Köyhien ja kerjäläisten lisäksi tarinoissa saatetaan loukata myös muita
huonommassa sosiaalisessa asemassa olevia. Köyhien auttaminen on ollut varsin korkealle
arvostettu hyve, mutta esimerkiksi 1600- ja 1700-luvulla anteliaisuudesta kieltäytymiseen
kehottavia sanalaskuja on ollut paljon enemmän kuin laupeuteen kehottavia, mikä on johtunut
yleisestä köyhyydestä ja siitä, että varallisuutta omistavat suojasivat itseään. Saituus ja ahneus ovat
kansanomaisen moraalin mukaan tuomittavia. Varoitukset tulevat esille niin lähimmäisten
kohtelussa kuin suhtautumisessa varallisuuden hankkimiseen.
Huonoa kohtelua saaneina ihmisinä kerrotaan Etelä-Pohjanmaalla torppareista useammin kuin
Savossa. Torppia tiedetään syntyneen Etelä-Pohjanmaalla muuta maata vilkkaammin 1700-luvulla
ja 1800-luvun alussa. Tuolloin torppien määrä kasvoi Savossakin enemmän kuin talollisten määrä,
mutta säätykierron vuoksi yhteiskuntaryhmien väliset rajat olivat Savossa epämääräisempiä kuin
Pohjanmaalla. Muutoinkin Savossa mainitaan tilattomien ja tilallisten välisen rajan olleen matalan.
Pohjanmaan tarinoissa kerrotaan epäsäätyisten avioliittojen estämisestä, mutta savolaistarinoissa
niitä ei esiinny.
Hyvien tai vakiintuneiden tapojen noudattaminen elävien ihmisten ja vainajien kohtelussa ja
käsittelyssä on tyypillisesti pohjalaisten tarinoiden opetus. Esimerkiksi vainajien varustamisessa
hautaan ja hautajaisrituaaleissa on tarkka säännöstö. Yhteisön tapojen noudattaminen on ominaista
kiinteän asutuksen alueelle, jossa naapurivertailu mahdollistui myös muiden elämänalueiden osalta.
Savolaisalueilla asuttiin hajallaan, elämäntapa oli liikkuvampaa ja paikallisihanteena yksilöllisyys.
Vainajat ovat Pohjanmaan tarinoissa tyypillinen vääristä teoista rankaisija, kun se Savossa on piru.
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Eläimet ovat osa luomakuntaa ja siten kunnioitettavia. Linnut ovat tarinoissa yleisimpiä
rääkkäyksen kohteita, mutta kerrotaan myös hevosten, lehmien, lampaiden ja sammakoiden
rääkkäyksistä tai kaadetun metsän kuninkaan, karhun, häpäisevästä käsittelystä. Rääkkääjät tai
pilkkaajat saivat tekojensa seurauksina useimmiten vammaisia lapsia, vammautuivat tai sairastuivat
itse, kokivat eläinten koston tai muun onnettomuuden. Ihmisen vastuu luomakunnasta viestii
kristillistä käsitystä.

6.1.3 Kuuliaisuus kirkolle ja uskonnolle
Kansanomainen moraali on pitänyt uskonnon ja Jumalan kunnioittamista itsenäisenä moraaliarvona
toisin kuin lain noudattamista. Lainmukaisuus ei ole arvo sinänsä, vaan lain noudattamisen hyve
tuodaan tarinoissa esille toisille ihmisille aiheutettujen vahinkojen kautta. Jumala on kansanomaisen
ajattelun mukaan ihmisen yläpuolella oleva kaikkivaltias voima, jonka tahtoon tulee tyytyä
pyrkimättä liiaksi itse määräämään elämänsä kulkua.
Kunnioitusta tulee osoittaa pyhittämällä pyhäpäivä vapaaksi työnteosta, saunomisesta ja
huvittelusta. Kirkkoaikana ei saanut tehdä töitä tai mennä kalaan. Kortinpeluu, juopottelu ja muu
huonon ja syntisen elämän viettäminen oli pyhäpäivänä tehtynä suurempi synti kuin arkena.
”Kalliit” tai ”korkeat” pyhät, kuten joulu, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäinen, helatorstai ja
juhannus olivat erityisen pyhiä ja niinä päivinä tehtyjä töitä tai pidettyjä huveja paheksuttiin
erityisesti. Myös mm. pyhäinmiestenpäivä, kolminaisuudensunnuntai, kekri, marianpäivä,
pietarinpäivä, kukkastenpäivä ja yrjönpäivä mainitaan tällaisina. Pitkiä viikkoja ja raskasta
työntekoa rytmittivät pakolliset pyhäpäivät, jolloin sai tehdä korkeintaan aivan välttämättömimmät
askareet. Suurta pyhää edeltävänä iltana saunassa tuli käyttäytyä erityisen hillitysti. Pyhänä
marjassa käynti on tyypillisesti savolainen pahe, johon liittyi myös koreilun synti. Tyttö menee
pyhänä marjaan saadakseen helmet ja saakin niiden sijaan kaulalleen käärmeen. Miesten pyhätöistä
metsästys on tyypillisesti pohjalainen ja peltotyöt tyypillisesti eteläpohjalainen synti ja puolestaan
kalastaminen on tyypillisesti savolainen. Alueilla harjoitetut elinkeinot ja luonnonympäristö
näkyvät tarinoissa.
Kristillisen tapakäyttäytyminen ohjeistaa ylempien voimien nöyrän kunnioittamisen ohella myös
ihmisten ja eläinten oikeaan kohteluun ja kohtuullisen varallisuuden hankkimiseen.
Ihmisen oma kyvykkyys tai määräämisvalta ei ylitä eikä kilpaile korkeampien voimien kanssa, vaan
ihmisen tulee nöyrästi ottaa vastaan se, mitä annetaan, kun säällisesti elää. Itsensä korottaminen,
ylimielisyys ja ylpeys johtavat tuhoon ja tappioon. Esimerkiksi pohjoissavolaisessa tarinassa
kerrotaan korskeasta ja rikkaasta emännästä, joka kerskui lapsensa varpajaisissa: "tästä se tulloo
semmonen tyttö, ettei se ykslehmäsille annakkaa puhetta". Lapsesta tuli mykkä. (1117).
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Varallisuuden hankkimiseen liittyvissä tarinoissa uutteran toimeliaisuuden ylittävät väärät
rikastumiskeinot tuomitaan jyrkästi.
Huonon ja syntisen elämän viettäminen on aineistossa yleisin kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomisen tapa kaikilla tutkimusalueilla. Useimmiten on kyse kiroilusta, koreilusta tai luvattomista
seksuaalisista suhteista. Varsinkin Etelä-Savossa kerrotaan sekä miesten että naisten huonosta ja
syntisestä elämästä, Pohjois-Savossa korostuu pyhärauhan rikkominen useimmiten pyhätöinä,
saunomisena tai kortinpeluuna sekä pilkkaaminen, joka ilmenee ruuan, Jumalan viljan, tai Jumalan
tai luonnonvoimien uhmaamisena. Etelä-Pohjanmaalla kerrotaan samoista rikkomuksista, mutta
siellä teot eriytyvät enemmän eri sukupuolten teoiksi; naiset viettävät syntistä elämää tai
tavoittelevat omaa taloudellista etuaan, kun miehet pilkkaavat uskontoa, Jumalaa ja luonnonvoimia.
Sukupuolten yhteisinä paheina Etelä-Pohjanmaan tarinoissa esiintyvät kristillisten tapojen vastaiset
toimet etenkin vainajien kohtelussa, samoin kuin Pohjois-Pohjanmaan tarinoissa.
Kuolemansyntien ja muiden kuolemanrangaistukseen päättyneiden tekojen osuus on naisten
tekemien rikkomusten seurauksena suurempi kuin heidän osuutensa koko aineiston rikkomuksista
edellyttäisi. Vastaavasti kaikkein lievimmistä rangaistuksista on miesten osuus suurempi kuin osuus
koko aineiston rikkomuksista. Niinpä kansanomainen moraali on kohdellut naisia ankarammin kuin
miehiä. Ankarin moraali tulee esille Pohjois-Savon ja lievin Etelä-Savon tarinoissa. Pohjanmaan
alueet sijoittuvat molemmissa tarkasteluissa savolaisalueiden välille. Savolaismoraalin taustalla on
todennäköisesti uskonnollisten herätysliikkeiden vaikutusta. Herätysliikkeet olivat näillä alueilla
luonteeltaan erityyppisiä, Pohjois-Savossa vaikuttanut herätysliike oli paljon ankarampi
levittämissään mielipiteissä kuin Etelä-Savossa vaikuttanut ns. ystäväliike.
Suurimmaksi kuolemansynniksi osoittautuu ruuan pilkkaaminen tai häpäiseminen, koska lähes
jokainen leivän päälle tallannut tyttö kuolee tekonsa seurauksena. Tekoon liittyy myös koreilun
synti, mutta ruuan häpäiseminen on suurempi, koska muut koreilijat eivät saa automaattisesti
kuolemanrangaistusta. Koko aineistossa vain yksi mies halveksii leivänmurua ja hän säilyy
hengissä, vain hänen peltonsa ei kasva. Yllättävää on, että raskaimpana syntinä on naisten
suhtautuminen ruokaan, koska heidän voisi olettaa ruuan laittajina osaavan kunnioittaa ruokaa
ilman ankaria varoitustarinoitakin. Ruuan arvostaminen tulee esille erityisesti pohjoissavolaisissa
tarinoissa. Ruuan korostaminen onkin Anna-Leena Siikalan mukaan jopa hyvin tyypillinen piirre
savolaiselle mentaliteetille. Tarinoissa miehille tyypillinen luonnonvoimien pilkkaaminen ei
puolestaan johda yhtä usein kuolemaan, vaan vain hieman useampi kuin joka toinen pilkkaaja
kuolee. Lievimmillä rangaistuksilla ovat kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomistarinoissa päässet
kiroilijat. Seuraavina ovat pirun avulla oman edun tavoittelijat, pyhärauhan rikkojat ja pilkkaajat
(us. luonnonvoimien) sekä ihmisiä huonosti kohdelleet.
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Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan tarinoiden sukupuolierot ovat selkeitä. Erot viestivät toisaalta
miesten ja naisten reviireistä, toisaalta sukupuoliin kohdistettujen rooli- ja moraaliodotusten
erilaisuudesta alueilla. Tällä puolestaan lienee yhteyttä alueilla pitkäaikaisesti vallinneeseen
sukupuolten väliseen työnjakoon. Pohjanmaalla työjako on ollut Savoa korostuneempi naisten
toimiessa enemmän kotipiirissä mm. karjanhoidon vuoksi ja pääasiassa miehet työskentelivät
tervahaudoilla ja kydöillä. Sen sijaan Savon kaskimailla sukupuolten välinen työnjako ei ole ollut
yhtä pitkään yhtä eriytynyttä myös naisten osallistuessa kaskenpolttoon ja raivaukseen. Juuri
työnjaolla on nähty olevan selkeä yhteys kulttuurisiin käsityksiin sukupuolista, mihin tämäkin
havainto viittaa.

6.1.4 Varallisuuden kohtuullinen hankkiminen
Toimeentulon ja varallisuuden hankkiminen on olennainen osa arkipäivän elämää. Elinkeinojen
harjoittaminen tulee vahvasti esille sekä lainrikkomuksissa että kristillisen ja sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa ja niissä näkyy alueiden välisiä eroja. Runsasjärvisen EteläSavon tarinoissa mies kadehtii naapurinsa kalansaalista, kun Etelä-Pohjanmaan kertomuksissa
emäntä tavoittelee karjaonnea naapurin navetasta trullin hahmossa. Etelä-Savossa mies kutsuu
kirotessaan sitä kiusaavan pirun purkamaan nuottansa tai pappilan talkooväki toivoo pirua
kasaamaan kasken puut, niin antaisivat pappilan vanhan piian sille palkaksi. Etelä-Pohjanmaan
peltoviljelyalueella piru saa kutsun viikatteen hiomiseen kiusaamansa miehen tuskastuneena
tokaisuna. Sietokyky ja maltillisuus olivat arvostettuja. Harkitsemattomat ja ärsytettyinä tehdyt
pirun kutsumiset päättyvät onnettomasti. Piru kerii kärsimättömän nuottamiehen nuotan kerälle tai
tulee kasaamaan kasken puut Savossa, mutta kohtaaminen pirun kanssa onkin pelottava ja
joudutaan turvautumaan pappiin piian pelastamiseksi. Pohjanmaalla piru ilmestyy hiomaan
viikatetta, mutta hioo sen käyttökelvottomaksi. Erityisesti eteläsavolaiset miehet ovat luvanneet
itsensä pirulle antoisaa jänissaalista, eteläpohjalaiset rikkauksia vastaan. Varallisuuden
kartuttaminen ja karjaonnen tai voionnen tavoittelu trullina naapurin navetasta on aineistossa
eteläpohjalaisten naisten synti ja yleisesti esiintyvä varallisuuden hankkimiseen liittyvä
tarinamotiivi alueella. Eteläsavolaiset naiset ovat pitäneet paraa saadakseen sen tekemään voita tai
kermaa ja eteläpohjalaiset miehet paraa tai tonttua, jotta se kantaisi riiheen viljaa. Pohjalaiset
tavoittelevat onnea tai satoa pirun avulla naapurilta, savolaiset suoraan pirulta. Kiinteä kyläasutus
varallisuutta arvostavalla Pohjanmaalla tarjosi mahdollisuuden naapurivertailuun, kun
liikkuvampaa elämäntapaa harjoittaneiden, haja-asutuksessa asuneiden ja köyhempien savolaisten
keskuudessa kerrotaan varallisuutta yritetyn hankkia suoraan pirulta. Itsensä tai lapsensa pirulle
useimmiten rahaa tai joskus myös muuta tavaraa vastaan luvanneita naisia ja miehiä esiintyy
molemmilla alueilla, mutta selvästi enemmän Savossa.
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Vauraassa Länsi-Suomessa varallisuuden arvostaminen oli perusarvo, mutta köyhässä Itä-Suomessa
varallisuustarinoista on todettu kerrotun vain niiden huvittavia piirteitä. Kanssaihmisten lisäksi
loukkauksien kohteeksi saattavat tarinoissa joutua myös talosta ja sen varallisuudesta huolta pitävät
riihitontut, joiden nolaamisesta tarinoissa kerrotaan. Olennot saattoivat kostaa huonoa kohteluaan
muuttamalla pois, köyhdyttämällä tai polttamalla talon tai viemällä varallisuutta naapuriin.
Nolaustarinoita on enemmän Etelä-Savosta kuin Etelä-Pohjanmaalta, mikä kuvastaa savolaisten
ilkikurista ja vähemmän vakavaa suhtautumista varallisuuden hankkimiseen.
Vapaamuurarit olivat paikkakunnan rikkaimpia ja tarinoissa todetaan pirun vieneen heidät.
Vapaamuuraritarinat painottuvat Etelä-Pohjanmaalle ja sieltä puuttuneen kartanoaatelin ovat
tarinoissa korvanneet apteekkarit, pormestarit ja tehtaanomistajat, jos ammattia yleensä on mainittu.
Etelä-Savossa kartanoita sitä vastoin oli, mutta niistä mainitaan vain harvoissa tarinoissa.
Historiantutkimus on todennut säätyjen välisten raja-aitojen olleen Savossa matalampia kuin LänsiSuomessa. Vapaamuuraritarinat ja muut ylenmääräisestä äkkirikastumisesta kertovat tarinat
saattavat toimia kompensaationa vähempiosaisuudelle ja voivat viestiä kateutta rikkaan
rikastumisesta. Kertojien sosiaaliryhmistä ei kuitenkaan ole riittävästi tietoja, jotta niiden vertailu
vahvistaisi olettamusta. Sen sijaan tarinoista on nähtävissä ohjeistusta vähään tai kohtuuteen
tyytymiseen, joka tuo kuoleman jälkeen pääsyn parempaan paikkaan kuin suuria rikkauksia
tavoitelleille.
Myös kaupankäyntiin liittyviä alueellisia ominaispiirteitä on aineistossa nähtävissä. Kiertävistä
laukkuryssistä ja kulkukauppiaista kerrotaan niin Savossa kuin Pohjanmaalla. Laukkuryssiä on
tapettu tai heiltä on varastettu rahaa tai tavaraa. Saituus ja ahneus tulevat esille talollisista ja
kauppiaista kertovissa tarinoissa. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan tarinassa paheksutaan nuukaa
kauppiasta, joka lopetti tavaraa tuoneiden maalaisten kestitsemisen ja sai muutkin kauppiaat
lopettamaan tarjoamisen (2621). Tässä lienee melko selviäkin heijastuksia Etelä-Pohjanmaan
majamieslaitoksesta, joka oli sitonut talollisen kauppiaaseen. Majamieslaitos tulee esille myös
velanmaksutarinoissa. Väärillä mitoilla jyviä mitanneista isännistä kerrotaan niin Savossa kuin
Pohjanmaalla. Aineistossa on joitakin tarinoita muista kauppapetoksista ja kerrotaan mm. Mikkelin
torilla pohjalaista hevoskaupassa pettäneestä savolaisisännästä. Pohjalaisemäntien puolestaan
kerrotaan kääntäneen kellonviisareita taaksepäin teettääkseen palvelusväellä pitempiä työpäiviä.
Rehellisyys ja ihmisten oikeudenmukainen kohtelu ovat kansanomaisen moraalin mukaan
arvostettuja.
Varkauksista kertovissa tarinoissa heijastuu alueiden elinkeinoelämä. Molemmilla alueilla
kerrotaan varastetun nauriita, viljaa ja heinää. Kalastus, metsästys ja erätalous korostuvat
eteläsavolaisissa tarinoissa, mutta esiintyvät huomattavasti harvemmissa eteläpohjalaisissa
tarinoissa, joissa taas on varkauden kohteena mm. terva. Varkaustarinoissa kerrotaan lasten käyneen

263
useimmiten naurisvarkaissa ja aikuisten käyneen naurisvarkauksien lisäksi toisten pyydyksillä tai
varastaneen tavanomaisia arkipäivän työkaluja. Varkaudet korostuvat Etelä-Savossa
lainrikkomuksina, mutta Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomuksina. Saattaa olla, että varkauksia on todellisuudessakin rajan läheisyydessä tapahtunut,
vaikkakaan oikeuslähteet eivät niistä erityisesti eteläsavolaisille tyypillisinä kerro. Varastetut
tavarat ovat Savon tarinoissa samanlaisia kuin Pohjanmaankin eli pääasiassa tavallisia arkipäivän
käyttöesineitä ja syötävää. Varkaudet ja vääryydellä hyötymiset esiintyvät Etelä-Pohjanmaan
tarinoissa suhteellisesti useammin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksina, kun ne EteläSavon osalta painottuvat lainrikkomuksiin, joista aiheutuva rangaistus on tulkittavissa
vähäisemmäksi. Tämä havainto tukee tuntumaa, että varallisuus ja omaisuus eivät ole savolaisessa
arvomaailmassa yhtä merkittäviä kuin Pohjanmaalla. Perintöihin liittyviä rikostarinoita on
aineistossa muutamia ja nekin painottuvat Etelä-Pohjanmaalle.
Löytötavaroihin löytäjällä oli ainakin osittainen omistusoikeus. ”Oma löytty, vieras varastettu” sananlaskun toisintoja on tallennettu sekä Pohjanmaalta että Savosta, mutta tutkimusaineiston
tarinoissa motiivi esiintyy vain Pohjanmaan tarinoissa. Pohjalaistarina kertoo lisäksi vanhasta
tavasta, jonka mukaan löydetystä tavarasta piti antaa kolmannes vaivaisille (mm. 2089). Ihmisten
kohtelu kytkeytyy hyvin moniin tarinoihin, vaikka tarinoiden tyypit ja motiivit vaihtelevat.
Uskomustarinat opettavat oikeaa käyttäytymistä pitämällä yllä rikkomuksista seuraavan
rangaistuksen uhkaa. Rangaistuksen muoto ja sisältö eivät ole tarkasti tiedossa etukäteen, mutta sen
tiedetään tulevan yliluonnollisesta maailmasta, jonka kohtaaminen oli pelottavaa ja kartettavaa joka
tapauksessa. Maalliset tuomiot ovat tarinoissa esillä lähinnä teon vääryyden osoittajina, eikä
maallinen tuomio ole koskaan yhtä pelottava kuin tuonpuoleisen maailman rangaistus.
Yliluonnollisen ilmiön tai olennon kokija on usein rikkomuksentekijä itse, mutta seurauksen
kokijaksi voivat joutua perheenjäsenet tai vieraat ihmiset tai rangaistus voi ulottua syntyviin lapsiin
sukupolvien ajan. Rangaistuksen arvaamattomuus on edesauttamassa moraalisääntöjen
noudattamista.
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VIITTEET
1. USKOMUSTARINAT TUTKIMUSKOHTEENA
1

Kodinhaltijalle Honko on analyysissään löytänyt kolme roolia ”omistaja”, ”moralisti” ja ”onnenturvaaja” tai
ennemminkin ”myötäeläjä”. Tärkei kodinhaltijaan liittyvä rituaalitilanne syntyy uuden talon maa-alan valtaamisen
yhteydessä. Maanhaltija-kodinhaltija omistaa maan, jolle talo rakennetaan ja se voi karkottaa asukkaat toiseen
paikkaan ja yöpyjän ulos talosta. Moralistina kodinhaltija valvoo talonväen ja heidän vieraidensa elämää ja
huonosta käyttäytymisestä se saattaa suuttua, mikä voi tarkoittaa tulipaloa, kotieläimen kuolemaa yms.
Onnenturvaajana se on osallinen talon menestymiseen eikä menestys ole niin ollen vain ihmisten aikaansaamaa.
Talonväki antaa sille ruokauhreja. Myötäeläjänä haltija saattaa näyttäytyä ennen jotakin suurta katastrofia, vaikkapa
tulipaloa, mutta se ei pysty estämään sitä. Se suree tapahtunutta yhdessä talonväen kanssa ja muuttaa heidän
mukanaan uudelleen rakennettuun taloon. Mikäli talosta puuttui kodinhaltija, oli talo köyhä ja onneton. (Honko
1962, 243–251)

2

Simonsuuri määrittelee tarinat lyhyiksi yksiepisodisiksi kertomuksiksi, joiden pohjana ovat usein yksilölliset
kokemukset ja elämykset, mutta jotka eivät välittömästi ole niistä syntyneet, memoraatista on puolestaan kyse
silloin, kun ”yksilöllinen aines, kertojan omat kokemukset, näkö- tai kuuloaistimukset ovat etualalla, mutta silti
myytilliseen tietoon, uskomukseen pohjautuvana”. (Simonsuuri 1975, 5) – Pentikäinen on kiteyttänyt tarinan
luonteenomaisiksi piirteiksi kiinteän stereotyyppisen sisällön, jota hallitsee tietty toimintakaava. Memoraatin
varmimpiin tuntomerkkeihin kuuluvana hän pitää sen autenttisuutta (wahrnehmungspsychologische Authentizität)
(Pentikäinen 1968a, 162; ks. myös Honko 1965, 170) Pentikäinen on lisäksi täsmentänyt memoraatin
määritelmäänsä näin: ”—memoraatissa on korkeintaan 2 linkkiä kokijan ja viimeisen (4.) kertojan välillä”
(Pentikäinen 1971, 262) Kun memoraattia toistetaan useita kertoja, se lähestyy yhteisön kollektiivitraditiota,
varsinkin, jos traditio tarjoaa sopivia paralleeleja, esimerkkejä (Honko 1965, 170). Memoraatti voi tällöin muuttua
uskomustarinaksi, mikäli se säilyttää olennaisilta osiltaan alueen memoraattien ja kansanuskon käsityksen
kuvaamastaan yliluonnollisesta kokemuksesta. Muutoin kyseessä on fabulaatti tai ajanvietetarina (Honko 1969,
297) Honko on esittänyt termiä ‘lokale Geistsage’ tarkoittamaan tarinan ja memoraatin välimuotoa, stereotyyppistä
memoraattia, jota lähinnä toisintojen vähyyden vuoksi ei voida nimittää tarinaksi (Honko 1962, 134). Leea Virtanen
on puolestaan kritisoinut memoraattien määrittelemistä yliluonnollisia elämyksiä sisältäviksi tai määrämuotoisiksi
kertomuksiksi. Hänen mukaansa kaikki ns. memoraatit eivät sisällä emotionaalista elämystä, osa niistä on vain
pelkkiä tapausten kuvauksia, osa ihmisistä kun pitää esimerkiksi enneunien näkemistä aivan luonnollisena eikä
mitenkään yliluonnollisena asiana. Myöskään memoraateiksi luokiteltu perinneaines ei ole sen enempää
strukturoitunutta tai perinteen sisäisten sääntöjen ohjaamaa kuin mikä tahansa tavallinen henkilökohtainen muistelu.
Toki yliluonnollisten kokemusten kuvauksissa on perinteisiä piirteitä, mutta niin on kaikessa henkilökohtaisessa
kerronnassa, hän perustelee. (Virtanen 1980a, 69)

3

Klemettisen aineisto on Karjalan Kannaksen ja Laatokan Karjalan alueelta (Klemettinen 1997, 37). Tarinoissa
mellastava piru asettuu taloon normin rikkomisen seurauksena, rikkomuksia ovat esimerkiksi kiroilu, riitely,
juopottelu ja huijaaminen, lapsenmurha sekä yövieraan tai kerjäläisen loukkaaminen. Ongelman ratkaisemiseksi
joko 1) haetaan asiantuntijan, tietäjän tai papin, apua tai 2) talonväki toimii itse hävittämällä löytämänsä taikapussin
eli konkreettisen mellastuksen aiheuttajan, toimittamalla löytämänsä surmatun lapsen luut siunattuun maahan tai
sopimalla huijaamisensa tai 3) ongelma on määräaikainen ja poistuu aikanaan ilman erityisiä toimenpiteitä.
(Klemettinen 1997, 94, 159–171)

4

Hajanaisen ja vaihtelevan olemuksensa vuoksi mara oli sekä diagnoosi tiettyine konkreettisine oireineen ja
metaforinen uhkakuva ajatuksen haavoittavasta voimasta. Se oli sekä sairauden tai muun epäonnen aiheuttaja ja
oire. Terveyttä ja harmoniaa uhkasi vaara ulkoapäin. Suojatoimenpiteet suunnattiin sen vuoksi johdonmukaisesti

265

lähettäjää vastaan pikemminkin kuin oireita vastaan. Raudvere puhuu `onnen ekonomiasta`, jossa toisen onni on
jonkun toisen epäonni. (Raudvere 1993, 20, 180, 299) Kaikki noituuskäsitykset ovat jollain tavalla yhteydessä
kateuteen, onneen tai onnettomuuteen. (Raudvere 1993, 49) Yhteiskunnassa, jossa yksilöillä oli vain harvoja
kontakteja oman sosiaalisen ympäristön ulkopuolelle, oli kaikki vieras potentiaalisena vaarana. Keskustelu
kateudesta ja `rajoitetusta hyvästä` (the limited good) osoittaa kuinka sosiaaliset konfliktit saavat taloudellisen tai
maagisen asun. Naapuria voitiin epäillä onnen varastamisesta. (Raudvere 1993, 207) (Raudvere käyttää alunperin
George Fosterin lanseeraamaa termiä rajoitetusta hyvästä ‘the limited good’, jolla hän selittää Fosterin tarkoittaneen
agraariyhteisölle tyypillistä ajattelutapaa varallisuuden ehdottomasta vakioisuudesta ja siitä, että kaikkia
varallisuuden muutoksia pidettiin ulkoapäin aiheutettuina. (Raudvere 1993, 48))
5

Verifikaatiolla oli aineistossa suurin esiintymismäärä. Koivu on tarkoittanut verifikaatiolla joko konkreettista asiaa
(esim. yliluonnollisen kokija on tuntenut kotona kulkevan vainajan hengityksen), ihmisten käyttäytymistä (esim.
kokijat olivat pelänneet), kokemuksen intensiivisyyttä ja omaan kokemukseen vetoamista (esim. kertoja vakuuttaa
itse nähneensä yliluonnollisen) ja vetoamista uskonnollisiin kirjoihin tai vanhastaan tunnettuihin asioihin sekä
vetoamista kokijan tai kertojan luotettavuuteen (esim. Raamatussa, katekismuksessa ja uudessa testamentissa
puhutaan aaveiden näkemisestä tai kertoja oli ”oikialtaanen” tai ”valistunut” ihminen). (Koivu 1978, 48–50)

6

Aineistoon sisältyy 242 memoraattia, joissa kerrotuista rikoksista kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset ovat
esillä jonkin verran harvemmassa kertomuksessa (57 %) kuin koko aineiston osalta (63 %), lainrikkomukset
useammin (28 % / 20 %) ja sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset harvemmin (22 % / 28 %). Ensimmäisen
käden memoraatteja eli memoraatteja, joissa kertoja on rikkomuksentekijä, on aineistossa vain 41 kertomusta.
Suurimmassa osassa niistä rikotaan kristillistä tapakäyttäytymistä ja tyypillisimmillään kerrotaan pyhätyöstä.
Käsittelen memoraatteja muiden kertomusten joukossa.

2. KULTTUURINEN KONTEKSTI JA KANSANOMAINEN MORAALI
7

Rikkomustyyppien esiintyminen tarinoissa jakaantuu aineiston suurimpien keräysten ja muun aineiston osalta
seuraavasti:
KRK

Lainrikkomukset

KT

MT

TK

Kjoki

1935–36 1936–

1958

1961

1968–70 1978–81 eri aikoina

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

32 (13)

24 (109) 31 (55)

% (N)

18 (128) 15 (45)

Pmäki

Muut

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

38 (37)

18 (233) 20 (620)

Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset

63 (458) 69 (214) 54 (22)

60 (272) 61 (108) 38 (37)

65 (854) 63 (1965)

Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset

29 (208) 27 (82)

24 (10)

28 (128) 26 (46)

22 (22)

28 (372) 28 (868)

Yhteensä tarinoita

(728)

(41)

(455)

(98)

(1312)

(308)

(178)

(3120)

KRK = Kalevalan Riemuvuoden Kilpakeräys (vv. 1935–1936). KT = Kansantieto-lehden kyselyvastauksia v:sta
1936, MT = Myytillisten tarinoiden kilpakeräys v. 1958, TK = Tarinakilpailu v. 1961, Kjoki = Kauhajoki-projekti
(1968–1970), Pmäki = Pieksämäki-projekti (1978–1981).
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Eri rikkomustyyppien väliset suhteet ovat samansuuntaisia suurimpien keräysaineistojen ja muun tarina-aineiston
osalta. Keräysten ohjeet ovat saattaneet vaikuttaa muuhunkin tarinoiden tallennukseen ja toisaalta keräysohjeita on
laadittu jo kootun tarinaston pohjalta.
8

Kerääjä Herman Brandt, jonka muistiinmerkitsemiä tarinoita aineistossa on 62, aloittaa 48 niistä sanalla ”kerran”,
lopuissa 14:ssä ei tapahtuma-aikaa ilmoiteta lainkaan. Brandtin keräämissä aineistoon sisällytetyissäkin tarinoissa
on melko tavalla fantasia-ainesta mukana, joten tarinan tulee monasti lukeneensa alkavan ”olipa kerran”. Useita
Brandtin keräämiä tarinoita olen niiden voimakkaan fantasialuonteen ja epätodentuntuisuuden vuoksi hylännytkin.
Hänen muistiinpanemissaan aineiston tarinoissa sen sijaan 26:n yhteydessä on mainittu keneltä tarina on kuultu,
mikä on muuhun aineiston nähden poikkeuksellisen suuri määrä. (Brandtilla 42 %, aineistossa keskimäärin 3 %.)
Tämä elementti on taas omiaan lisäämään kertomuksen uskottavuutta kuulijoiden parissa, mikäli se kerrottaessa
tulee esille.

9

Mikäli kertojasta on tiedossa syntymävuosi eikä ikää keräysajankohtana, olen laskenut iän arkistointivuoden
mukaan, missä on syntynyt selvästi jonkin verran virheitä, koska mukana on kahdeksan satavuotiasta tai
vanhempaa, mutta tiedot lienevät joka tapauksessa suuntaa antavia.

10

Sosiaaliryhmien jaottelu noudattaa ryhmien I–IV osalta Apon satujen henkilöistä käyttämää luokittelua. (Apo 1986,
242). Olen käyttänyt sekä kertojien että tarinoiden rikkomuksentekijöiden ja ongelmanratkaisijoiden tarkastelussa
samaa luokittelua.

3. TARINAT MAAILMANKUVAN JA KULTTUURISEN TIEDON KANTAJINA
11

Outi Lehtipuro on pohtinut antropologisen maailmankuvakeskustelun keskeisiä kysymyksiä ottamalla esille mm.
1) Onko maailmankuva kognitiivinen vai normatiivinen: Tähän löytyy niitä vastaajia, jotka haluaisivat tällaista
erottelua, mutta myös niitä, jotka pitävät ensisijaisena molemmat näkökulmat sisältävää kokonaisvaltaista käsitystä.
Viimeksimainitut korostavat maailmankuvan tiedostamatonta ja vaikeasti verbalisoitavaa ominaisuutta, minkä
vuoksi maailmankuva löytyy helpommin ihmisten ekpressiivistä käyttäytymistä tulkitsemalla kuin näiden omien
selvitysten kuuntelemisen kautta.
2) Onko persoonallinen maailmankuva oman persoonallisuuden ja kokemusten vai kulttuurin tuote.
Vastauksena yleisin lienee sekä-että, koska sitä ovat tukeneet monet kenttätutkimukset.
3) Onko maailmankuvan tutkijan tutkimuskohteena yksilö, ryhmä vai kulttuuri relevantein? Vastauksena: kukin
niistä. Lehtipuro korostaa, että tutkijan on syytä käyttää etnometodologista kriittisyyttä, jotta näkisi muutakin kuin
vain omat ennakko-oletuksensa. Folklorea käytettäessä on myös syytä ottaa huomioon, että eri perinnelajeilla on
erilainen ominaisluonne, käyttöyhteys ja funktio, ne kertovat maailmankuvasta eri tavoin.
4) Kuinka laajoja maailmankuvan elementit ja perusyksiköt ovat? Osa tutkijoista pitää parhaana lähtökohtana
käsitystä luonteeltaan pysyvistä ja asenteenlaajuisista perusyksiköistä, joiden ilmentymiä konkreettiset teot ja
kannanotot ovat, toiset taas kannattavat pienempiä yleisiä käsityksiä, joista maailmankuva muodostuu. (Lehtipuro
1977, 72–73)

12

Termiä ovat lisäksi käyttäneet mm. metsänhaltijaperinnettä tutkinut ruotsalainen Gunnar Granberg, unkarilainen
sadunkertojien tutkija Linda Dégh ja Yhdysvaltain Philadelphiassa seudun mustan väestön suullista perinnettä
tutkinut Roger D. Abrahams. (Honko 1979, 71–72)

13

Todorov määrittelee patristisen tulkintamallin ydinajatukseksi kaksijakoisuuden: tekstillä on välitön, suora merkitys
ja kristinopillinen merkitys. (Todorov 1989, 111–112) On myös ajateltu, että pyhällä kirjoituksella on monta
merkitystä: kirjaimellinen (tai historiallinen) ja hengellinen (tai allegorinen), joista allegorinen jaetaan vielä
kolmeen osaan: allegoriseen (tai typologiseen), moraaliseen (tai tropologiseen) sekä anagogiseen. Todorov
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havainnollistaa nelimerkityksisyyttä lainaamalla (ilman tarkkaa viitettä) Danten kirjeessään Cangrandelle esittämää
tulkintaa psalmista 114. Psalmissa kerrotaan. ”Kun Israel lähti Egyptistä, kun Jaakobin suku jätti vieraan maan.
Herra teki Juudasta pyhäkkönsä, Israelista oman valtakuntansa.” Kirjaimellisen tulkinnan mukaan israelilaiset
lähtivät Egyptistä Mooseksen aikana. Allegorisena tulkintana tekstin merkitys on, että pelastumme Kristuksen
kautta. Moraalisessa mielessä kyse on sielun kääntymyksestä synnistä armon tilaan ja anagogisena merkityksenä on
sielun pakeneminen maanpäällisen turmeluksen orjuudesta ikuiseen autuuteen. (Todorov 1989, 128–129)
14

Filologian perusperiaatteita on nähtävissä jo Spinozan tuotannossa. Todorov on käyttänyt Spinozan teoksen
Tractatus theologico-politicus, 1670 ranskankielistä käännöstä Traité théologico-politique. Paris. GarnierFlammarion, 1965, kääntänyt Ch. Aputin.

15

Diskurssianalyysin kehittelyn alkuvaiheissa Dell Hymes julkaisi artikkelikokoelmansa antropologisen lingvistiikan
alalta, mikä merkitsi sosiolingvistiikan alkua. Sen jälkeen sosiolingvistit ja etnografit ovat kehittäneet
diskurssianalyysin empiirisiä ja sosiokulttuurisia haaroja, kuten William Labov ja Joshua Waletzky. Toisin kuin
aiemmat kerronnan rakenteen tutkijat he ovat käsitelleet suullisia spontaaneja kertomuksia. Kiinnostus puhuttuun
spontaaniin diskurssiin, keskusteluun, sen luonnollisessa ympäristössä on saanut kiinnostusta laajemmissakin
tutkijapiireissä, ei vain sosiolingvistien ja etnografien vaan myös lingvistien ja sosiologien keskuudessa. (van Dijk
1988b, 18–20; ks. myös Apo 2001, 6.)
Yhteisöllisemmin suuntautunut diskurssin lähestymistapa esiintyi etnometodologian parissa. Siinä korostettiin
jokapäiväisen kanssakäymisen yksityiskohtia, erityisesti informaalisen puheen, keskustelun osalta. Tutkimus pyrki
löytämään arkipäivän keskustelussa vallitsevia sääntöjä, kuten puheenvuoron vaihdot, lauseet ja strategiset liikkeet.
Se kiinnitti huomiota luonnollisen puheen yksityiskohtiin, kuten taukoihin, toistoihin, intonaatioon ja muihin
ominaisuuksiin, jotka oli siihen mennessä kielitieteessä sivuutettu. Sosiolingvistien tapaan he siirtyivät
käsittelemään luonnollista puhetta sen sosiaalisissa konteksteissa ja arkipäivän puheen lisäksi se laajeni koskemaan
myös muita dialogeja ja puhuttuja diskursseja, esimerkiksi puhetta luokkahuoneessa. (van Dijk 1988b, 20–21; ks.
myös Apo & Kinnunen 2001, 6–7.)
Diskurssianalyysissä on monia suuntauksia. Yhtenä niistä kerronnallinen semiotiikka (narrative semiotics;
sématique structurale), jonka piiriin on luettavissa myös Teun van Dijkin tekstilingvistisperustainen tarkastelutapa.
(Titscher & Meyer & Wodak & Vetter 2000, 51, 125–135.) Diskurssianalyyttisten suuntausten joukossa syntyi
1960-luvulla pääasiassa kirjoitettuihin teksteihin kohdistunut lähestymistapa, tekstilingvistiikka, joka kehittyi
pääasiassa manner-Euroopassa, Itä- ja Länsi-Saksassa ja niiden naapurimaissa. Alkuinspiraationsa se sai Noam
Chomskyn transformaatioteorioista, mutta muiden diskurssianalyytikkojen tapaan he hylkäsivät lauseen asettamat
rajat ja korostivat, että tarkastelu täytyy laajentaa lauseen taustalla olevaan tekstuaaliseen struktuuriin. Monet
syntaktiset ja erityisesti semanttiset ominaisuudet ovat laajempia, jopa koko tekstin tasolla toimivia. (van Dijk
1988b, 21–22; ks. myös Apo & Kinnunen 2001, 6–7; Jokinen & Juhila & Suoninen 1999)

16

Tutkimuksessa tarinatapahtumien kuvaukselle ei ole olemassa mitään sääntöjä, joiden perusteella voitaisiin
määritellä kuvauksen tarkkuus tai tiivistämisen tai yleistämisen taso, vaan ne ovat kunkin tutkijan valittavissa ja
valittava tutkimukseensa sopivalla tavalla. (Apo 1986, 37)
Uskomustarinoiden tapahtumiin, juonenkulkuihin, rooleihin ja roolintäyttäjiin olen tutustunut mm. laatiessani
rakenneanalyyttisen pro gradu -tutkielman otsikkonaan Uskomustarinoiden juonityypeistä. Käsittelin sekä opetus- ja
varoitustarinoita että uskonvahvistustarinoita, joista erotin yhteensä kuusi juonityyppiä käyttämällä hyväkseni mm.
Vladimir Proppin sekä pohjimmaltaan hänen ihmesatuanalyysiinsä perustuvia Alan Dundesin ja Heda Jasonin
analyysikaavoja. (Piispanen 1978)

17

Moodi on se arvo, joka esiintyy useimmin. Moodilla on suurin frekvenssi. (Heikkilä 1998, 82)

18

Mediaani jakaa aineiston kahteen yhtä suureen osaan. (Heikkilä 1998, 82)
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4. KERTOMUSKOMPONENTIT
19

Aineiston arkistointivuodeksi olen merkinnyt Kalevalan Riemuvuoden Kilpakeräyksen aineistot kilpailun
julkistamisvuodelle 1935, vaikka tarinakortissa ei ole vuosilukua aina mainittu. Lisäksi Kaarle Krohnin keräämät
tarinat nrot 551–553, 565–576, 582, 647, 1093, 1248 ja 1533 olivat arkistokortissa merkitty vuosille 1884–85,
mutta tässä olen sijoittanut ne atk-käsittelyn mahdollistamiseksi vain yhdelle vuodelle, v. 1884. Myös O.A.F.
Lönnbohmin keräämän tarinan nro 764 olen merkinnyt kortissa olleen 1916–1917 sijasta vuodelle 1916.

20

Ryhmässä on 11 tarinaa, joita en saanut sovitetuksi edellisiin rikkomustyyppeihin. Ne kertovat kansanomaisesta
moraalista, joka on ollut erilainen kuin virkavallan: kertomuksissa nauretaan virkatoimiaan hoitaville nimismiehille
ja poliiseille, jotka päästäkseen syntyvästä pälkähästä tarvitsevat moittimansa tietäjän tai taikurin apua.
Annikki Kaivola-Bregenhøj on analysoinut samantyyppisen tarinan kerrontaa ja sen muuntumista sysmäläisen
kertojan repertoaarissa. Kyseessä on Heikki ja virkavalta, jossa Heikki on viinankeittäjä ja tietomies. Virkavallan
edustajat tulevat paikalle ja eri kerrontakerroilla Heikki panee joko viinalasin tai viinapannun tarttumaan virkavallan
edustajien käsiin, eivätkä nämä selviydy tilanteesta ilman Heikin apua. Kaivola-Bregenhøj toteaa, että
tapahtumasarjan ydin, makrostruktuuri, säilyy kaikissa esityksissä, samoin kertojan asennoituminen, tulkinta
kertomuksesta, mikä näkyy kertomuksen huipentamisessa koomiseen tilanteeseen. Komiikka syntyy kertomuksen
tapahtumien ristiriidasta sen ajatuksen kanssa, että lakia noudattava virkavalta saa toimia normien noudattamisen
valvojana ja jakaa sanktioita. (Kaivola-Bregenhøj 1988, 184–207)

21

Syyttömät kotonakulkijat ovat rikoksen uhreja. He ovat suunnilleen yhtä usein lainrikkomuksen (40 %; 261
kuvausta) kuin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksen (42 %; 273 kuvausta) uhreja. – Lainrikkomuksissa
surmat ovat ylivoimaisesti yleisimpiä (225 kuvausta) ja niistä suunnilleen yhtä usein uhrina on aikuinen ja lapsi.
Useusjärjestyksessä seuraavina kerrottuina lain vastaisina tekoina ovat aviorikos tai salavuoteus (39 kuvausta),
ruumiin kätkeminen ilman mainintaa surmasta (20 kuvausta), oman edun tavoittelu vääryydellä (11 kuvausta),
varastaminen (2 kuvausta), virkavallan vastustaminen (1 kuvaus) ja avioliiton solmiminen ennen määrättyä aikaa (1
kuvaus). Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksen seurauksen syyttömästi kulkevien vainajien syistä kerrotaan
aineistossa tässä useusjärjestyksessä: vakiintuneen tai hyvän tavan vastainen toiminta (79 kuvausta), surma (75
kuvausta) (hieman useammin lapsen kuin aikuisen), aviorikos tai salavuoteus (39 kuvausta), kuolleelle kuuluneen
esineen ottaminen (37 kuvausta), vainajan (viimeisen) toivomuksen täyttämättä jättäminen (27 kuvausta), liiallinen
vainajan sureminen (26 kuvausta), oman edun tavoittelu (14 kuvausta), ihmisen huono kohtelu (10 kuvausta),
lapsen kuoleminen kastamatta (4 kuvausta), huonon/syntisen elämän viettäminen (3 kuvausta). Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksen seurauksena kulkijoista kerrotaan seuraavia syitä: ihmisten huono kohtelu (75
kuvausta), lupauksen pettäminen (19 kuvausta), vakiintuneen tai hyvän tavan vastainen toiminta (6 kuvausta), työn
tekeminen huonosti (6 kuvausta), juopottelu tai muu syntinen tai huono elämä (6 kuvausta), ”muu” syy (6
kuvausta).
Syyllisistä kotonakulkijoista kertovissa tarinoissa suurimpana ryhmänä rikostyypin mukaan ovat kristillistä
tapakäyttäytymistä rikkovat teot (45 %; 148 kuvausta), lähes yhtä usein sosiaalista tapakäyttäytymistä rikkovat teot
(40 %; 131 kuvausta) ja huomattavasti vähemmän edustettuina ovat lainrikkomukset (15 %; 50 kuvausta). –
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksina rikkomuksentekijän kotonakulkemisen syynä kerrotaan olevan
surman (58 kuvausta), joka useimmiten on itsemurha ja joskus lapsen murha, seuraavina oman edun tavoittelu (34
kuvausta), noituus (26 kuvausta), huono/syntinen elämä (21 kuvausta), vakiintuneen tai hyvän tavan vastainen
toiminta (4 kuvausta), jonkin vääryyden tekeminen (2 kuvausta). Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksina
kerrotaan olevan ihmisten huono kohtelu (51 kuvausta), oman edun tavoittelu (44 kuvausta), huono/syntinen elämä
(29 kuvausta), velan maksamatta jättäminen tai jääminen (8 kuvausta), eläinten huono kohtelu (5 kuvausta),
lupauksen pettäminen (3 kuvausta). Syyllisten kotonakulkijoiden lainrikkomuksina esiintyy surma (24 kuvausta)
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(yhtä usein aikuisen kuin lapsen), oman edun tavoittelu vääryydellä (16 kuvausta), huono/syntinen elämä (4
kuvausta), vääryyden tekeminen (3 kuvausta), aviorikos tai salavuoteus (2 kuvausta), raiskaus (2 kuvausta).
22

Myös Satu Apo on todennut satuja tutkiessaan, että naiskertojat ovat suosineet naispäähenkilön vaiheita kuvaavia
satuja enemmän kuin miehet (Apo 1990, 26)

23

Suomenmaan virallisen tilaston mukaan talonpoikaissäädyn prosentuaalinen osuus koko maassa ja lääneittäin tässä
tutkimuksessa tarkasteltavien alueiden osalta on pienentynyt vuodesta 1880 vuoteen 1890 noin kolmanneksesta
neljännekseen. Pohjanmaalla ja varsinkin Oulun läänissä luvut ovat olleet jonkin verran korkeammat kuin Savossa,
mutta enää 1800-luvun lopulla erot eivät ole olleet kovinkaan suuria. Suomenmaan virallinen tilasto. VI. Väkiluvuntilastoa. 29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vuosina 1750–1890. I. Väestön tila. 1899, 262. Myöhemmin
Suomen tilastollisen vuosikirjan mukaan vuosina 1910 ja 1920 väestö on luokiteltu hieman eri perustein ammatin tai
elinkeinon mukaan. Koko maan ja tutkimusalueiden maanviljelyä (vuoden 1910 osalta sivuelinkeinoineen) koskevat
luvut osoittavat, että 1900-luvun puolella koko maan osalta maatalouden osuus väestön elinkeinoista on noina
vuosikymmeninä ollut tasaisesti jakautunutta. Oulun edellisen vuosisadan maatalousvoittoisuus on muihin lääneihin
nähden selvästi vähentynyt ja siellä on teollisuuden osuus kasvanut voimakkaammin kuin muilla tässä
tarkasteltavilla alueilla. Suomen Tilastollinen Vuosikirja. Uusi sarja. Kolmastoista vuosikerta 1915. Tilastollisen
päätoimiston julkaisema. 1916, 56. Suomen Tilastollinen Vuosikirja. Uusi sarja. Kahdeskymmenes vuosikerta
1922. Tilastollisen päätoimiston julkaisema. 1922, 48.

24

Vetosuhde (odds ratio):
A 1498

B 596

C 170

D 461

E 302

F 151

G 231

H 76

I 269
vetosuhteen arvo:
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(A*E)/(D*B) =

1,65

(A*F)/(D*C) =

2,87

(A*H)/(G*B) =

0,83

(A*I)/(G*C) =

10,26

(B*I)/(H*C) =

12,41

(D*H)/(G*E) =

0,50

(E*I)(H*F) =

7,08

(D*I)/(G*F) =

3,56

Eteläsavolaisen uskomuksen mukaan tuttuja kohdeltiin varkaana paremmin kuin tuntematonta:
”Jos arveltiin tuttava henkilön käyvän pyyvyksiä kahtelemassa eikä kehattu käyttee ankarampoo taikaa, niim
pijettiin hauvvil leukaluu kolomesta kohasta punasela langala sijottuna rysän turpavuajaa. Jos sillov vieras ronkki
pyyvyksiä ja koski turpavuajaan niin tulj veiv vihat, se tarkotti joko jottei suana veistä kalloo tahi kässiin tulj joku
sellaner ruohtuma tahim muu tartunta.” (Heinävesi. Tauno Mäkipalo (Mohell) 460. 1933.)

26

Naisten välisistä eroista ja siihen liittyvästä keskustelusta ks. esim. Rojola 1996, 165–168.

27

Eteläpohjalaisen uskomuksen mukaan ”Isännän ja emännän kräviäisihin (hautajaisiin) piti tappaa lehemä, jos ei sitä
tapettu niin se kuoli ihteksehen eli ainaki tuli jotenki vaivaseks. ” (Lohtaja. Kerttu Hakunti 376. 1936.)

28

Eräässä eteläkarjalaisessa toisinnossa on samantapainen juonenkulku ja lopuksi todetaan: ” - - Jumala ei tätä tekoa
hyväksynyt, koska leipä oli Jumalan viljaa. Ja niin tyttö tarttuikin jaloistaan kiinni lätäkköön ja sai siinä seisoa aina
siihen asti kunnes lopulta siihen nääntyi.” (Säkkijärvi. Jalmari Haapasalo TK 11:69. 1961.)

29

Toista ruuan häpäisystä kertovaa tarinatyyppiä (F 246 Ruoan häpäisy - - leivän tai ruoan häpäisijää, pilaajaa tai
väärinkäyttäjää kohtaa rangaistus: sattuu outo tapaus, häpäisijä sairastuu tai kuolee) (Jauhiainen 1999, 210) löytyi
tutkimusaineistosta vain yksi toisinto Pohjois-Pohjanmaalta (1097).
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Tarinassa on rikkomuksena sekä tappelu että tappeleminen leipää syötäessä. Tämän tarinatyypin toisinnoissa on
rikkomuksentekijöinä miehiä noin joka neljännessä. Esimerkkitoisinnossa tapahtuu tälle tarinatyypille ominainen
seuraus: Jumala pudottaa suuren kiven päähän ja rikkomuksentekijä kuolee. Muitakin seurauksia sattuu. Mies antoi
saamiensa kalojen mädäntyä –> sen jälkeen ei kukaan saanut siitä järjestä kaloja. (Karjala Tl. A. Laiho 2748. 1937.
Mies teki pilaa ruuan siunaamisesta. Syötyään pyllisti pöytään päin ja pieraisi. Ilmestyi omituinen haamu – näytti
kiittelevän. Isäntä kuoli. (Jaakkima. Martti Nenonen KRK 131:255.)
30

Eteläpohjalainen uskomus toteaa, että ”Väärä vala ja pilkka Pyhää hengeä vastaan on suurin synti jota ei saa ikinä
anteeksi.” (Kuortane. Helmi Mäkelä 344. 1945.)

31

Saunan pyhyyttä kuvaa mm. eteläpohjalainen uskomus: Saunasta että sauna on pyhä niinkuin kirkko kun saunassa
puhdistetaan ruumista ja kirkos sydäntä ei siellä lainkaan sovi kirota ja täytyy olla kauniisti se vanha hyvä tapa.
(Kauhava. Iida Kankaanpää 30. 1936.)

32

Esimerkiksi pohjoissavolaisen uskomuksen mukaan: ”Piru ja kortinpelurit ovat hyviä ystäviä. Piru se on opettanut
väärinpeluun.” (Siilinjärvi. Pertti Korhonen 619. 1939.)

33
34

Kahdessa kuvauksessa pilkataan revontulia (1250, 1251) ja yhdessä moititaan aurinkoa (1269).
Ulla-Maija Peltonen on tarkastellut vuoden 1918 sotaan liittyviä mm. siunaamatta haudatuista vainajista ja
siunaamattomilta hautapaikoilta kuuluvaa virrenveisuuta tutkimuksessaan Punakapinan muistot. Tutkimus työväen
muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. (Peltonen 1996)
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Liitetaulukko 1. Tutkimusaineiston keräysvuosi alueittain.
Alue

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

Keräysvuosi
< 1890
1890-99
1900-09
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69
1970-79
1980-89
Yhteensä

N
31
59
4
9
4
645
48
68
216
36
62
1182

N
4
0
2
5
2
190
23
19
49
0
0
294

N
47
47
17
15
4
628
110
122
215
83
0
1288

N
17
0
1
8
0
214
14
26
76
0
0
356

N
99
106
24
37
10
1677
195
235
556
119
62
3120

Taulukoissa käytetyt lyhenteet: E-Savo = Etelä-Savo, P-Savo = Pohjois-Savo, E-Pmaa = Etelä-Pohjanmaa, P-Pmaa =
Pohjois-Pohjanmaa

Liitetaulukko 2. Uskomustarinoiden aihejakautumat.
Kansanrunousarkiston kopiokortiston (1850–1960)
uskomustarinoiden aihejakautumat
%
Uskomustarinat
Aihe
Tietäjät ja noidat
Kuolema ja vainajat
Piru
Kotipiirin haltijat ja
Varallisuuden kartuttajat
Enteet
Jättiläiset
Aarteet
Epämääräinen kummittelu
Luonnonhaltiat
Taburikkomukset
Tautidemonit
Peikot ja maahiset
Yliluonnolliset eläimet
Luokittelemattomia
yhteensä

% (N)

Kansanrunousarkiston
aineisto
(Jauhiainen 1982, 59)
25
20
13

tutkimuksen
aineisto

8
6
6
6
5
4
3
2
1
1
100

2 (53)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
0 (7)
24 (745)
- (0)
- (0)
- (0)
7 (234)
100 (3120)

10 (325)
33 (1022)
24 (734)
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Liitetaulukko 3. Rikkomustyyppien esiintyminen eri vuosikymmenten aineistoissa alueittain.
1880-89
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä
1890-99
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä
1900-09
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä
1910-19
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä
1920-29
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä

E-Savo
% (N)
6 (2)

P-Savo
% (N)
- (0)

E-Pmaa
% (N)
7 (4)

P-Pmaa
% (N)
- (0)

Yhteensä
% (N)
5 (6)

76 (26)

100 (4)

64 (35)

94 (16)

74 (81)

18 (6)
- (0)
100 (34)

- (0)
- (0)
100 (4)

29 (16)
- (0)
100 (55)

6 (1)
- (0)
100 (17)

21 (23)
- (0)
100 (110)

E-Savo
% (N)
7 (4)

P-Savo
% (N)
- (0)

E-Pmaa
% (N)
16 (8)

P-Pmaa
% (N)
- (0)

Yhteensä
% (N)
11 (12)

61 (37)

- (0)

43 (21)

- (0)

53 (58)

31 (19)
- (0)
100 (61)

- (0)
- (0)
- (0)

41 (20)
- (0)
100 (49)

- (0)
- (0)
- (0)

35 (39)
1 (1)
100 (110)

E-Savo
% (N)
- (0)

P-Savo
% (N)
- (0)

E-Pmaa
% (N)
15 (3)

P-Pmaa
% (N)
- (0)

Yhteensä
% (N)
11 (3)

100 (4)

67 (2)

60 (12)

100 (2)

68 (19)

- (0)
- (0)
100 (4)

33 (1)
- (0)
100 (3)

25 (5)
- (0)
100 (20)

- (0)
- (0)
100 (2)

21 (6)
- (0)
100 (28)

E-Savo
% (N)
18 (2)

P-Savo
% (N)
- (0)

E-Pmaa
% (N)
17 (3)

P-Pmaa
% (N)
12 (1)

Yhteensä
% (N)
14 (6)

73 (8)

100 (5)

50 (9)

88 (7)

69 (29)

9 (1)
- (0)
100 (11)

- (0)
- (0)
100 (5)

33 (6)
- (0)
100 (18)

- (0)
- (0)
100 (8)

17 (7)
- (0)
100 (42)

E-Savo
% (N)
- (0)

P-Savo
% (N)
- (0)

E-Pmaa
% (N)
- (0)

P-Pmaa
% (N)
- (0)

Yhteensä
% (N)
- (0)

50 (2)

100 (2)

75 (3)

- (0)

70 (7)

50 (2)
- (0)
100 (4)

- (0)
- (0)
100 (2)

25 (1)
- (0)
100 (4)

- (0)
- (0)
- (0)

30 (3)
- (0)
100 (10)
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1930-39
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä
1940-49
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä
1950-59
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä
1960-69
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä
1970-79
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä

E-Savo
% (N)
18 (130)

P-Savo
% (N)
5 (9)

E-Pmaa
% (N)
22 (158)

P-Pmaa
% (N)
7 (16)

Yhteensä
% (N)
17 (313)

57 (407)

76 (150)

50 (363)

65 (144)

57 (1064)

24 (172)
1 (2)
100 (711)

19 (37)
- (0)
100 (196)

28 (204)
0 (3)
100 (728)

28 (63)
- (0)
100 (223)

26 (476)
0 (5)
100 (1858)

E-Savo
% (N)
20 (11)

P-Savo
% (N)
4 (1)

E-Pmaa
% (N)
19 (22)

P-Pmaa
% (N)
20 (3)

Yhteensä
% (N)
18 (37)

46 (25)

81 (22)

56 (66)

60 (9)

57 (122)

34 (18)
- (0)
100 (54)

15 (4)
- (0)
100 (27)

25 (29)
- (0)
100 (117)

20 (3)
- (0)
100 (15)

25 (54)
- (0)
100 (213)

E-Savo
% (N)
15 (12)

P-Savo
% (N)
- (0)

E-Pmaa
% (N)
20 (28)

P-Pmaa
% (N)
4 (1)

Yhteensä
% (N)
16 (41)

59 (46)

84 (16)

57 (78)

81 (22)

62 (162)

26 (20)
- (0)
100 (262)

16 (3)
- (0)
100 (78)

23 (32)
- (0)
100 (19)

15 (4)
- (0)
100 (138)

22 (59)
- (0)
100 (27)

E-Savo
% (N)
29 (70)

P-Savo
% (N)
9 (5)

E-Pmaa
% (N)
18 (43)

P-Pmaa
% (N)
13 (11)

Yhteensä
% (N)
21 (129)

49 (120)

71 (38)

52 (125)

61 (52)

54 (335)

22 (54)
0 (1)
100 (245)

20 (11)
- (0)
100 (54)

30 (73)
- (0)
100 (241)

26 (22)
- (0)
100 (85)

25 (160)
0 (1)
100 (625)

E-Savo
% (N)
31 (12)

P-Savo
% (N)
- (0)

E-Pmaa
% (N)
34 (35)

P-Pmaa
% (N)
- (0)

Yhteensä
% (N)
33 (47)

38 (15)

- (0)

48 (49)

- (0)

46 (64)

23 (9)
8 (3)
100 (39)

- (0)
- (0)
- (0)

18 (18)
- (0)
100 (102)

- (0)
- (0)
- (0)

19 (27)
2 (3)
100 (141)
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1980-89
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Muut
Yhteensä

E-Savo
% (N)
40 (26)

P-Savo
% (N)
- (0)

E-Pmaa
% (N)
- (0)

P-Pmaa
% (N)
- (0)

Yhteensä
% (N)
40 (26)

37 (24)

- (0)

- (0)

- (0)

37 (24)

22 (14)
1 (1)
100 (65)

- (0)
- (0)
- (0)

- (0)
- (0)
- (0)

- (0)
- (0)
- (0)

22 (14)
1 (1)
100 (65)

Liitetaulukko 4. Rikkomustyyppien esiintymisen suhteelliset osuudet tarinoissa rikkomustyypeittäin
vuosikymmenittäin alueittain.
Lain rikkomusten suhteellinen osuus (%)
1880-l. 1890-l. 1900-l.
Etelä-Savo
6
7
Pohjois-Savo
Etelä-Pohjanmaa
7
16
16
Pohjois-Pohjanmaa Koko aineisto
5
11
11

1910-l.
18
17
12
14

1920-l.
-

1930-l.
18
5
22
7
17

1940-l.
20
4
19
20
18

1950-l.
15
20
4
16

1960-l.
29
9
18
13
21

1970-l.
31
34
33

1980-l.
40
40

Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten suhteellinen osuus (%)
1880-l. 1890-l. 1900-l. 1910-l. 1920-l. 1930-l.
Etelä-Savo
76
61
100
73
50
57
Pohjois-Savo
100
67
100
100
76
Etelä-Pohjanmaa
64
43
60
50
75
50
Pohjois-Pohjanmaa 94
100
88
65
Koko aineisto
74
53
68
69
70
57

1940-l.
46
81
56
60
57

1950-l.
59
84
57
81
62

1960-l.
49
71
52
61
54

1970-l.
38
48
46

1980-l.
37
37

Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten suhteellinen osuus (%)
1880-l. 1890-l. 1900-l. 1910-l. 1920-l. 1930-l.
Etelä-Savo
18
31
9
50
24
Pohjois-Savo
33
19
Etelä-Pohjanmaa
29
41
25
33
25
28
Pohjois-Pohjanmaa 6
28
Koko aineisto
21
35
21
17
30
26

1940-l.
34
15
25
20
25

1950-l.
26
16
23
15
22

1960-l.
22
20
30
26
25

1970-l.
23
18
19

1980-l.
22
22

Liitetaulukko 5. Kerääjän sukupuoli alueittain.
Alue

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

Kerääjän sukupuoli
Mies
Nainen
Mies ja nainen yhdessä
Ei tietoa sukupuolesta
Yhteensä

% (N)
58 (683)
38 (453)
3 (29)
1 (17)
100 (1182)

% (N)
73 (214)
27 (79)
- (0)
0 (1)
100 (294)

% (N)
63 (818)
36 (460)
1 (7)
0 (3)
100 (1288)

% (N)
57 (204)
42 (148)
1 (4)
- (0)
100 (356)

% (N)
61 (1919)
37 (1140)
1 (40)
1 (21)
100 (3120)

X²= 43,744787***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sukupuolesta’
Khiin neliö –testin avulla on pääteltävissä, onko taulukossa ilmenevä riippuvuus voimassa myös perusjoukossa vai
onko se sattuman aiheuttama. Jos taulukon alla näkyvän testisuureen perässä ei ole yhtään tähteä (X²= 12,34), on
taulukossa näkyvä riippuvuus ilmeisesti sattuman aiheuttama. Jos tähtiä on yksi (X²= 12,34*), on riippuvuus 95 %
todennäköisyydellä voimassa myös perusjoukossa. Jos tähtiä on kaksi (X²= 12,34**), on todennäköisyys 99 % ja jos
tähtiä on kolme (X²= 12,34***), on todennäköisyys 99,9 %. (Esim. Valkonen 1971, 27.)
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Liitetaulukko 6. Kerääjän sukupuoli aikajaksoittain.
Alue

1940-luvulla tai
sen jälkeen arkistoidut
% (N)
46 (536)
51 (601)
3 (30)
0 (2)

Yhteensä

Kerääjän sukupuoli
Mies
Nainen
Mies ja nainen yhdessä
Ei tietoa sukupuolesta

1930-luvulla tai
sitä ennen arkistoidut
% (N)
71 (1383)
28 (539)
0 (10)
1 (19)

Yhteensä

100 (1951)

100 (1169)

100 (3120)

% (N)
61 (1919)
37 (1140)
1 (40)
1 (21)

X²=211,24669***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sukupuolesta’
Liitetaulukko 7. Kertojan sukupuoli alueittain.
Alue
Sukupuoli
Mies
Nainen
Ei tietoa sukupuolesta
Yhteensä

E-Savo
% (N)
41 (483)
31 (365)
28 (334)
100 (1182)

P-Savo
% (N)
31 (91)
42 (123)
27 (80)
100 (294)

E-Pmaa
% (N)
40 (516)
36 (459)
24 (313)
100 (1288)

P-Pmaa
% (N)
25 (87)
35 (126)
40 (143)
100 (356)

Yhteensä
% (N)
38 (1177)
34 (1073)
28 (870)
100 (3120)

X²=26,928423***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sukupuolesta’
(Ainoa toisinto, jossa oli kertojina sekä miehiä että naisia on Etelä-Pohjanmaalta tallennettu toisinto nro 2491, jossa
kertojina mainitaan kaksi miestä ja yksi nainen; olen merkinnyt tämän toisinnon taulukkoon miehen kertomaksi.)
Liitetaulukko 8. Rikkomustyyppi kertojan sukupuolen mukaan.
Sukupuoli
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomus
Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomus
Muu
Yhteensä

Nainen
% (N)
18 (222)

Mies
% (N)
20 (255)

Yhteensä
% (N)
19 (477)

56 (681)

55 (710)

56 (1391)

26 (311)
- (0)
100 (1214)

24 (313)
1 (10)
100 (1288)

25 (624)
0 (10)
100 (2492)

X²=1,2511957
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’muu’
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Liitetaulukko 9. Kertojan ikä alueittain.
Alue
Kertojan ikä
Lapset (alle 15 v.)
Nuoret (15-24 v.)
Aikuiset (25-59 v.)
Vanhukset (yli 59 v.)
Ei tietoa iästä
Yhteensä

E-Savo
% (N)
0 (1)
2 (17)
23 (271)
41 (489)
34 (404)
100 (1182)

P-Savo
% (N)
- (0)
4 (12)
25 (73)
40 (119)
31 (90)
100 (294)

E-Pmaa
% (N)
1 (11)
2 (20)
17 (220)
49 (630)
31 (407)
100 (1288)

P-Pmaa
% (N)
- (0)
3 (13)
20 (70)
30 (106)
47 (167)
100 (356)

Yhteensä
% (N)
1 (12)
2 (62)
20 (634)
43 (1344)
34 (1068)
100 (3120)

X²=57,62694***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa iästä’

Liitetaulukko 10. Kertojan sosiaalinen asema alueittain.
Alue
Kertojan sos. asema
I Aatelisto
II Papisto ja kirkon toimihlöt

E-Savo
% (N)
- (0)

P-Savo
% (N)
- (0)

E-Pmaa
% (N)
- (0)

P-Pmaa
% (N)
- (0)

Yhteensä
% (N)
- (0)

1 (3)

0 (3)

1 (5)

0 (9)

(0) 2
III Porvarit, virkamiehet,
upseerit, oppineet
1 (14)
IV Maatalousväestö ja käsityöläiset
a) maata omistavat, hyväosaiset
15 (174)
b) maattomat ja torpparit
1 (17)
c) palkolliset ja sotilaat
4 (53)
d) käsityöläiset 4 (49)
3 (7)
V Teollisuuden, kaupan ja
liikenteen palveluksessa
3 (31)
VI Hoidokit, kerjäläiset yms. 1 (6)
VII Muut
0 (1)
Ei tietoa ammatista
71 (835)

1 (3)

2 (23)

1 (5)

1 (45)

13 (39)
2 (5)
6 (17)
2 (20)

2 (23)
4 (52)
1 (11)
1 (2)

8 (30)
3 (9)
3 (10)
3 (78)

17 (525)
3 (83)
3 (91)

0 (1)
0 (1)
0 (1)
74 (217)

0 (3)
0 (3)
0 (1)
69 (890)

- (0)
- (0)
- (0)
84 (299)

1 (35)
0 (10)
0 (3)
72 (2241)

Yhteensä

100 (294)

100 (1288)

100 (356)

100 (3120)

100 (1182)

X²= 135,75412***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa ammatista’ ja luokat I-III on yhdistetty, samoin luokat
VI-VII.
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Liitetaulukko 11. Rikkomustyyppi kertojan sosiaalisen aseman mukaan.
Kertojan sosiaalinen asema
II
III
Rikko% (N)
mus tyyppi
Lainrikkomus 22 (2)

IV a

IV b

IV c

IV d

V

VI

VII

ei tietoa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

18 (59)

22 (128) 15 (14)

26 (26)

19 (16)

36 (14)

30 (3)

- (0)

16 (408)

18 (620)

Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus 67 (6)
59 (30)

54 (319) 61 (59) 49 (50)

58 (50)

46 (18)

50 (5)

67 (2)

58 (1426)

57 (1965)

Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus 11 (1)
23 (12)

23 (138) 24 (23)

25 (25)

22 (19)

18 (7)

20 (2)

33 (1)

26 (640)

25 (868)

Muu

- (0)

- (0)

1 (3)

- (0)

1 (1)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (7)

0 (11)

Yhteensä

100(9)

100(51) 100(588)100(96)

100(2481)

100(3464)

- (0)

100(101)100(86)

100(39) 100(10) 100(3)

X²= 4,9962256

Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sosiaalisesta asemasta’ ja sosiaalinen
asema on yhdistetty neljäksi luokaksi: II-III, IVa, IVb-d, V-VIII.
Liitetaulukko 12. Rikkomuksen tekijän sukupuoli alueittain.
Alue
Rikkomuksentekijän
sukupuoli
Mies
Miehet
Nainen
Naiset
Mies ja nainen tai
Miehet ja naiset yhdessä
Ei tietoa sukupuolesta
Yhteensä

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)
47 (552)
10 (119)
22 (267)
1 (10)

% (N)
41 (120)
10 (28)
28 (82)
4 (12)

% (N)
40 (508)
7 (90)
39 (388)
1 (18)

% (N)
46 (165)
5 (16)
31 (109)
1 (4)

% (N)
43 (1345)
8 (253)
28 (846)
1 (44)

8 (96)
12 (138)
100 (1182)

13 (38)
4 (14)
100 (294)

7 (91)
15 (193)
100(1288)

10 (37)
7 (25)
100 (356)

8 (262)
12 (370)
100 (3120)

X²=61,43652***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sukupuolesta’
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Liitetaulukko 13. Rikkomustyyppi miesten rikkomuksissa rikkomuksen tekijän sosiaalisen aseman mukaan.
Rikkomuksen tekijän sosiaalinen asema
I
II
III
IV a
% (N)
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
27 (7)
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
54 (14)
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
19 (5)
Muu
- (0)
Yhteensä
100(26)

IV b

IV c

IV d

V

VI

VII

Ei tietoa Yhteensä

% (N) % (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

15 (4) 20 (11)

20 (92)

11 (4)

5 (6)

3 (1)

- (0)

25 (1)

100 (1)

13 (123) 15 (250)

55 (15)44 (24)

49 (218) 65 (24)

69 (78)

73 (21)

56 (5)

50 (2)

- (0)

65 (630) 60 (1031)

24 (7)
44 (4)
- (0)
- (0)
100(29) 100(9)

25 (1)
- (0)
100(4)

- (0)
- (0)
100(1)

22 (218) 25 (432)
- (0)
0 (9)
100(971) 100(1722)

30 (8) 20 (11) 31 (139) 24 (9)
26 (30)
- (0) 16 (9)
- (0)
- (0)
- (0)
100(27)100(55)100(449) 100(37) 100(114)

% (N)

X²= 28,976091***
Khiin neliö –testissä sosiaalinen asema on yhdistetty neljäksi luokaksi: I-III, IVa, IVb-d, V-VII eikä mukana ole
taulukon luokkia ’ei tietoa sosiaalisesta asemasta’ eikä ’muu’.

Liitetaulukko 14. Rikkomustyyppi naisten rikkomuksissa rikkomuksen tekijän sosiaalisen aseman mukaan.
Rikkomuksen tekijän sosiaalinen asema
I
II
Rikkomuksentekijän
sosiaalinen
asema
% (N) % (N)

III

IV a

IV b

IV c

IV d

V

VI

VII

Ei tietoa Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

Lainrikkomus

24 (4)

6 (24)

21 (17)

25 (31)

- (0)

100 (2)

25 (1)

- (0)

18 (80)

15 (162)

Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
43 (3) 58 (7)

41 (7)

50 (192) 61 (48)

68 (86)

- (0)

- (0)

50 (2)

- (0)

63 (278) 58 (623)

Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
14 (1) 42 (5)

35 (6)

44 (169) 18 (14)

7 (9)

100 (1)

- (0)

25 (1)

- (0)

19 (81)

27 (287)

Muu

- (0)

0 (2)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (2)

100 (2)

100(4)

- (0)

100(439) 100(1074)

Yhteensä

43 (3) - (0)

- (0)
100(7)

- (0)

- (0)

100(12) 100(17) 100(387) 100(79) 100(126) 100(1)

X²= 87,887526***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sosiaalisesta asemasta’ ja sosiaalinen asema on
yhdistetty neljäksi luokaksi: I-III, IVa, IVb-d, V-VII.
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Liitetaulukko 15. Yliluonnollinen tapahtuma kertomuksen ratkaisuna tai uutena komplikaationa alueittain.
Alue
Yliluonnollinen
tapahtuma
Ratkaisuna
Uutena komplikaationa
Yhteensä

E-Savo
% (N)
59 (695)
41 (487)
100 (1182)

P-Savo
% (N)
64 (187)
36 (107)
100 (294)

E-Pmaa
% (N)
58 (744)
42 (544)
100 (1288)

P-Pmaa
% (N)
62 (222)
38 (134)
100 (356)

Yhteensä
% (N)
59 (1848)
41 (1272)
100 (3120)

E-Pmaa
% (N)
31 (402)
26 (335)
18 (242)
15 (197)
9 (117)
1 (19)
0 (2)
100 (1314)

P-Pmaa
% (N)
49 (177)
0 (1)
19 (68)
4 (14)
28 (103)
- (0)
0 (1)
100 (364)

Yhteensä
% (N)
28 (903)
25 (800)
18 (565)
14 (442)
14 (439)
1 (35)
0 (6)
100 (3190)

X²=5,012153
Liitetaulukko 16. Rikkomuksesta rankaisija alueittain.
Alue
Rankaisija
Vainaja
Piru
Kummitus
Ihminen
Jumala
Haltia
Muu
Yhteensä

E-Savo
% (N)
20 (246)
38 (453)
13 (153)
19 (226)
9 (113)
1 (16)
0 (1)
100 (1208)

P-Savo
% (N)
26 (78)
4 (11)
33 (102)
2 (5)
35 (106)
- (0)
0 (2)
100 (304)

X²=648,8721***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’muu’
Liitetaulukko 17. Rangaistus tai kostotoimenpide rankaisijan mukaan.
Rankaisija
Rankaisu
Kuolema
Sairaus
Käärmeet
Muu
Yhteensä

Piru
% (N)
10 (78)
1 (6)
3 (29)
86 (687)
100 (800)

Jumala
% (N)
32 (140)
17 (73)
12 (55)
39 (171)
100 (439)

Ihminen
% (N)
10 (46)
29 (132)
11 (49)
59 (215)
100 (442)

Yhteensä
% (N)
16 (264)
12 (211)
8 (133)
64 (1073)
100 (1681)

X²= 119,2632***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’muu’

Liitetaulukko 188. Kotonakulkijatarinoiden rikkomustyypit kulkijan syyllisyyden mukaan.
Kotonakulkijan syyllisyys
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomus
Sosiaalisen
tapakäyttymisen rikkomus
Muu rikkomus
Yhteensä

Syyttömät
kotonakulkijat
% (N)
40 (261)

Syylliset
kotonakulkijat
% (N)
15 (50)

Yhteensä
% (N)
32 (311)

42 (273)

45 (148)

43 (421)

18 (117)
- (0)
100 (651)

40 (131)
0 (1)
100 (330)

25 (248)
0 (1)
100 (981)

X²=84,36685***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’muu rikkomus’
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Liitetaulukko 19. Kotonakulkijatarinoiden rikkomuksentekijän syyllisyys sukupuolen mukaan.
Rikkomuksen tekijän

Mies/miehet

Nainen/naiset
% (N)

Mies+nainen/ Ei tietoa
miehet+naiset sukupuolesta
% (N)
% (N)

sukupuoli
Kotonakulkijan syyllisyys
Syylliset
Syyttömät
Yhteensä

% (N)
47 (166)
53 (188)
100 (354)

% (N)

64 (188)
36 (107)
100 (295)

94 (100)
6 (6)
100 (106)

66 (594)
34 (309)
100 (903)

95 (140)
5 (8)
100 (148)

Yhteensä

X²=79,21416***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sukupuolesta’

Liitetaulukko 20. Rikkomuksen tekijän sukupuoli alueittain, kun rikkomuksen tekijä/t ovat yliluonnollisen
kokijoina joko yksin, keskenään tai yhdessä muiden kanssa.
Alue
Rikkomuksentekijän
sukupuoli
Mies
Miehet
Nainen
Naiset
Mies ja nainen/
Miehet ja naiset 10 (78)
Ei tietoa sukupuolesta
Yhteensä

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)
52 (410)
13 (103)
19 (150)
1 (8)

% (N)
38 (91)
11 (26)
27 (66)
5 (12)

% (N)
44 (354)
9 (76)
31 (246)
2 (15)

% (N)
45 (106)
6 (15)
30 (71)
1 (3)

% (N)
46 (961)
11 (220)
26 (533)
2 (38)

13 (32)
5 (40)
100 (789)

7 (59)
6 (14)
100 (241)

11 (26)
7 (53)
100 (803)

9 (195)
7 (17)
100 (238)

6 (124)
100 (2071)

X²=67,28182***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sukupuolesta’
Liitetaulukko 211. Rikkomustyyppi alueittain, kun rikkomuksen tekijä/t ovat yliluonnollisen kokijoina yksin,
keskenään tai yhdessä muiden kanssa.
Alue
Rikkomustyyppi

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Sosiaalisen
tapakäytäytymisen
rikkomus
Muu
Yhteensä

11 (91)

2 (4)

7 (63)

5 (12)

7 (170)

62 (521)

82 (204)

62 (585)

75 (188)

66 (1498)

26 (218)
1 (8)
100 (838)

16 (40)
- (0)
100 (248)

31 (289)
0 (2)
100 (939)

20 (49)
- (0)
100 (249)

26 (596)
1 (10)
100 (2274)

X²=65,48788***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’muu’
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Liitetaulukko 22. Yliluonnollisen kokijat alueittain, kun kokijana on rikkomuksen tekijän perheenjäsen.
Alue
Yliluonnollisen
kokija
Rikkomuksentekijän
lapsi/lapset
Rikkomuksentekijän
puoliso
Rikkomuksentekijän
muut sukulaiset yms.
Yhteensä

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

75 (80)

63 (5)

69 (64)

84 (16)

73 (165)

8 (9)

37 (3)

10 (9)

- (0)

9 (21)

17 (18)
100 (107)

- (0)
100 (8)

21 (19)
100 (92)

16 (3)
100 (19)

18 (40)
100 (226)

X²=11,326255
Liitetaulukko 23. Rikkomuksentekijän sukupuoli alueittain, kun yliluonnollisen kokijana on rikkomuksen
tekijän perheenjäsen.
Alue
Rikkomuksentekijän
sukupuoli
Mies tai miehet
Nainen tai naiset
Mies ja nainen/
Miehet ja naiset yhdessä
Ei tietoa sukupuolesta
Yhteensä

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)
53 (57)
34 (36)

% (N)
50 (4)
50 (4)

% (N)
41 (38)
48 (44)

% (N)
48 (9)
47 (9)

% (N)
48 (108)
41 (93)

10 (11)
3 (3)
100 (107)

- (0)
- (0)
100 (8)

2 (2)
9 (8)
100 (92)

- (0)
5 (1)
100 (19)

6 (13)
5 (12)
100 (226)

X²=8,80*
Khiin neliö –testi tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta ja lisäksi ilman taulukon luokkaa ’ei tietoa
sukupuolesta’

Liitetaulukko 24. Rikkomustyyppi alueittain, kun yliluonnollisen kokijana on rikkomuksen tekijän
perheenjäsen.
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Yhteensä
X²=11,88089

E-Savo
% (N)
5 (8)

P-Savo
% (N)
27 (3)

E-Pmaa
% (N)
7 (7)

P-Pmaa
% (N)
5 (1)

Yhteensä
% (N)
7 (19)

53 (78)

64 (7)

56 (59)

43 (9)

54 (153)

42 (62)
100 (148)

9 (1)
100 (11)

37 (39)
100 (105)

52 (11)
100 (21)

39 (113)
100 (285)
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Liitetaulukko 25. Rikkomustyyppi rikkomuksen tekijän sukupuolen mukaan, kun yliluonnollisen kokijana
rikkomuksen tekijän perheenjäsen.
Rikkomuksen tekijän
sukupuoli
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomus
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen rikkomus
Yhteensä

Mies/miehet
% (N)

Nainen/naiset
% (N)

Yhteensä
% (N)

10 (15)

3 (4)

8 (19)

42 (57)

69 (80)

54 (137)

48 (65)
100 (137)

28 (32)
100 (116)

38 (97)
100 (253)

X²=21,850217***
Ei sisällä miesten ja naisten yhdessä tekemiä rikkomuksia eikä niitä, joiden tekijän sukupuolta ei tiedetä.
Liitetaulukko 26. Rikkomustyyppi miesten rikkomuksissa Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan tarinoissa, kun
yliluonnollisen kokijana rikkomuksen tekijän perheenjäsen.
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Yhteensä

E-Savo

E-Pmaa

Yhteensä

% (N)
9 (7)

% (N)
15 (7)

% (N)
12 (14)

48 (36)

33 (16)

42 (52)

43 (32)
100 (75)

52 (25)
100 (48)

46 (57)
100 (123)

X²= 2,7580246
Ei sisällä miesten ja naisten yhdessä tekemiä rikkomuksia eikä niitä, joiden tekijän sukupuolta ei tiedetä.
Liitetaulukko 27. Rikkomustyyppi naisten rikkomuksissa Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan tarinoissa, kun
yliluonnollisen kokijana rikkomuksen tekijän perheenjäsen.
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Yhteensä

E-Savo

E-Pmaa

Yhteensä

% (N)
2 (1)

% (N)
- (0)

% (N)
1 (1)

58 (31)

83 (38)

70 (69)

40 (21)
100 (53)

17 (8)
100 (46)

29 (29)
100 (99)

X²= 7,0781689*
Ei sisällä miesten ja naisten yhdessä tekemiä rikkomuksia eikä niitä, joiden tekijän sukupuolta ei tiedetä.
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Liitetaulukko 28. Rikkomustyypin alatyyppi miesten rikkomuksissa Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan
tarinoissa, kun yliluonnollisen kokijana rikkomuksen tekijän perheenjäsen.
Alue
Rikkomustyypin alatyyppi
Surmat
Salavuoteus tai au
Raiskaus
Varastaminen
Pyhärauhan rikkominen
Kostaminen
Jumalan yms. pilkkaaminen
Noituus
Oman edun tavoittelu
Syntinen elämä
Ihmisten huono kohtelu
Eläinten huono koht.
Velan maksamattomuus
Vainajan esineen käyt.
Harkitsematon yhteys piruun
Tapojen vastainen toiminta
Väärä vala
Yhteensä

E-Savo

E-Pmaa

Yhteensä

% (N)
9 (6)
1 (1)
- (0)
3 (2)
1 (1)
1 (1)
- (0)
1 (1)
18 (14)
24 (18)
38 (27)
4 (3)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (74)

% (N)
11 (5)
5 (2)
4 (2)
4 (2)
2 (1)
- (0)
4 (2)
2 (1)
9 (4)
22 (10)
20 (9)
11 (5)
9 (4)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (47)

% (N)
9 (11)
2 (3)
2 (2)
3 (4)
2 (2)
1 (1)
2 (2)
2 (2)
15 (18)
23 (28)
30 (36)
7 (8)
3 (4)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (121)

.

X²= 11,498076*
Khiin neliö –testissä rikkomustyypit on jaettu viiteen luokkaan: surmat, oman edun tavoittelu, syntinen elämä, ihmisten
tai eläinten huono kohtelu ja muut
Liitetaulukko 29. Rikkomustyypin alatyyppi naisten rikkomuksissa Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan
tarinoissa, kun yliluonnollisen kokijana rikkomuksen tekijän perheenjäsen.
Alue
Rikkomustyypin
alatyyppi

E-Savo

E-Pmaa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

Surmat
Salavuoteus tai muut au-suhteet
Raiskaus
Varastaminen
Pyhärauhan rikkominen
Kostaminen
Jumalan yms. pilkkaaminen
Noituus
Oman edun tavoittelu
Syntinen elämä
Ihmisten huono kohtelu
Eläinten huono kohtelu
Velan maksamattomuus
Vainajan esineen käyttäminen
Harkitsematon yhteys piruun
Tapojen vastainen toiminta
Väärä vala
Yhteensä

- (0)
4 (2)
- (0)
2 (1)
- (0)
- (0)
4 (2)
- (0)
22 (12)
31 (17)
35 (19)
2 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (54)

- (0)
2 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
4 (2)
- (0)
55 (27)
14 (7)
9 (4)
- (0)
- (0)
2 (1)
6 (3)
6 (3)
2 (1)
100 (49)

- (0)
3 (3)
- (0)
1 (1)
- (0)
- (0)
4 (4)
- (0)
38 (39)
23 (24)
22 (23)
1 (1)
- (0)
1 (1)
3 (3)
3 (3)
1 (1)
100 (103)

X²= 20,995852***
Khiin neliö –testissä rikkomustyypit on jaettu neljään luokkaan: oman edun tavoittelu, syntinen elämä, ihmisten tai
eläinten huono kohtelu ja muut
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Liitetaulukko 30. Naisten naiskerääjille kertomien tarinoiden naisten rikkomustyyppi alueittain.
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomukset
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomukset

E-Savo
% (N)
26 (23)

P-Savo
% (N)
- (0)

E-Pmaa
% (N)
17 (16)

P-Pmaa
% (N)
15 (4)

Yhteensä
% (N)
19 (43)

47 (42)

94 (16)

55 (51)

73 (19)

57 (128)

27 (24)

6 (1)

28 (26)

12 (3)

24 (54)

Yhteensä

100 (89)

100 (17)

100 (93)

100 (26)

100 (225)

X²=17,544,88**
Liitetaulukko 31. Miesten mieskerääjille kertomien tarinoiden miesten rikkomustyyppi alueittain.
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Muu
Yhteensä

E-Savo
% (N)
16 (32)

P-Savo
% (N)
2 (1)

E-Pmaa
% (N)
13 (26)

P-Pmaa
% (N)
7 (3)

Yhteensä
% (N)
13 (62)

60 (117)

84 (37)

59 (120)

79 (35)

63 (309)

21 (42)
3 (6)
100 (197)

14 (6)
- (0)
100 (44)

28 (56)
- (0)
100 (202)

14 (6)
- (0)
100 (44)

23 (110)
1 (6)
100 (487)

X²=18,04734**
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’muu’

Liitetaulukko 32. Muut rikkomuksen tekijän lähipiiriin kuuluvat yliluonnollisen kokijat alueittain.
Alue
Yliluonnollisen kokija

E-Savo
% (N)

Naiset (esim. piika)
38 (81)
Miehet (esim. isäntä)
19 (39)
Miehet+naiset (esim. talonväki) 43 (91)
Yhteensä
100 (211)
X²=22,26361**

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

20 (10)
10 (5)
70 (34)
100 (49)

24 (54)
20 (46)
56 (127)
100 (227)

41 (31)
18 (14)
41 (31)
100 (76)

31 (176)
19 (104)
50 (283)
100 (563)
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Liitetaulukko 33. Rikkomustyyppi alueittain, kun ’muut rikkomuksen tekijän lähipiiriin kuuluvat’ ovat
yliluonnollisen kokijoina.
Alue
Rikkomustyyppi
Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Muu
Yhteensä

E-Savo
% (N)
20 (48)

P-Savo
% (N)
10 (6)

E-Pmaa
% (N)
28 (69)

P-Pmaa
% (N)
11 (9)

Yhteensä
% (N)
21 (132)

53 (131)

65 (37)

40 (99)

51 (41)

49 (308)

27 (65)
- (0)
100 (244)

25 (14)
- (0)
100 (57)

32 (79)
0 (1)
100 (248)

38 (31)
- (0)
100 (81)

30 (189)
0 (1)
100 (630)

X²=24,36419***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’muu’

Liitetaulukko 34. Rikkomustyyppi alueittain, kun yliluonnollisen seurauksen kokijoina ovat vieraat ihmiset.
Alue
Rikkomustyyppi

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

Lainrikkomus
Kristillisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomus
Muu
Yhteensä

53 (115)

6 (2)

52 (138)

23 (14)

47 (269)

37 (81)

78 (25)

34 (91)

56 (34)

40 (231)

10 (22)
- (0)
100 (218)

16 (5)
- (0)
100 (32)

14 (36)
0 (1)
100 (266)

21 (13)
- (0)
100 (61)

13 (76)
0 (1)
100 (577)

X²=44,65884***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sukupuolesta’
Liitetaulukko 35. Ongelmanratkaisija alueittain.
Alue
Ongelman ratkaisija
Rikkomuksentekijä/t
Rikkomuksentekijä
perheenjäsen
Muu lähipiiriin kuuluva
Vieraat ihmiset
Pappi, haudankaivaja
Tietäjä, noita
Ei tietoa ongelman
ratkaisijasta
Yhteensä

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

32 (161)

71 (80)

33 (183)

57 (79)

38 (503)

3 (16)
8 (40)
11 (53)
19 (97)
13 (63)

2 (2)
11 (12)
1 (1)
5 (5)
1 (2)

3 (14)
12 (67)
26 (144)
12 (69)
4 (24)

3 (4)
19 (26)
6 (8)
8 (12)
3 (4)

3 (36)
11 (145)
16 (206)
14 (183)
7 (93)

14 (68)
100 (498)

9 (10)
100 (112)

10 (57)
100 (558)

4 (6)
100 (139)

11 (141)
100 (1307)

X²=188,8256***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa ongelman ratkaisijasta’
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Liitetaulukko 36. Ongelmanratkaisijan sosiaalinen asema rikkomuksentekijän ja ongelmanratkaisijan välisen
sosiaalisen suhteen mukaan, kun ongelmanratkaisija on muu kuin rikkomuksentekijä.
Rikkomuksen tekijän ja
ongelmanratkaisijan
välinen sosiaalinen suhde
Ongelman ratkaisijan
sosiaalinen asema

Perheenjäsen
% (N)

Muu
lähipiiri
% (N)

Vieraat
ihmiset
% (N)

Papit

Tietäjät

Ei tietoa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

1 (2)

0 (1)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (3)

- (0)

3 (6)

100 (182)

- (0)

- (0)

23 (188)

1 (1)

5 (11)

- (0)

2 (2)

- (0)

2 (14)

52 (75)

30 (61)

- (0)

11 (10)

- (0)

20 (156)

4 (6)

0 (1)

- (0)

2 (2)

- (0)

1 (9)

17 (25)
- (0)

10 (20)
3 (5)

- (0)
- (0)

- (0)
3 (3)

- (0)
- (0)

6 (46)
1 (8)

2 (1)
VI Hoidokit, kerjäläiset yms.
- (0)

- (0)

0 (1)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (2)

- (0)

2 (3)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (3)

Ei tietoa sosiaali ryhmästä 67 (24)

25 (36)

47 (97)

0 (1)

82 (76)

100 (139)

47 (373)

Yhteensä

100 (145)

100 (206)

100 (183)

100 (93)

100 (139)

100 (802)

I Aatelisto
- (0)
II Papisto ja kirkon toimihlöt
- (0)
III Porvarit, virkamiehet,
upseerit, oppineet
- (0)
IV Maatalousväestö ja käsityöläiset
a) maata omistavat, hyväosaiset
28 (10)
b) maattomat ja torpparit
- (0)
c) palkolliset ja sotilaat
3 (1)
d) käsityöläiset
- (0)
V Teollisuuden, kaupan ja
liikenteen palveluksessa

100 (36)

X²= 352,7343***
Khiin neliö –testi on tehty ilman luokkia ’ei tietoa ongelman ratkaisijasta’ ja ’ei tietoa sosiaalisesta asemasta’
sosiaalisen aseman muut luokat on yhdistetty kolmeksi luokaksi I - III, IVa), IVb) – VI.
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Liitetaulukko 37. Ongelmanratkaisijan sosiaalinen asema sukupuolen mukaan, kun rikkomuksentekijä on
ongelmanratkaisijana.
Ongelmanratk.
sukupuoli, kun rt=or
Ongelmanratk.
sos. asema

Ei tietoa

Yhteensä

% (N)

Nainen/naiset Mies+nainen
/miehet+naiset
% (N)
% (N)

% (N)

% (N)

- (0)

- (0)

1 (1)

- (0)

0 (1)

2 (5)

2 (2)

- (0)

- (0)

1 (7)

2 (6)

1 (1)

1 (1)

- (0)

1 (8)

IV Maatalousväestö ja käsityöläiset
a) maata omistavat
16 (47)
b) maattomat ja torpparit
3 (8)
c) palkolliset ja sotilaat
3 (10)
d) käsityöläiset 3 (9)
- (0)

25 (24)
10 (10)
17 (16)
- (0)

68 (58)
- (0)
1 (1)
- (0)

- (0)
- (0)
- (0)
2 (9)

26 (129)
4 (18)
6 (27)

V Teollisuuden, kaupan ja
liikenteen palveluksessa

0 (1)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (1)

0 (2)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (2)

ei tietoa sos. asemasta

71 (210)

45 (43)

29 (25)

100 (24)

60 (302)

Yhteensä

100 (298)

100 (96)

100 (86)

100 (24)

100 (504)

I Aatelisto
II Papisto ja kirkon toimihlöt
III Porvarit, virkamiehet,
upseerit, oppineet

Mies/miehet

VI Hoidokit, kerjäläiset yms.

X²= 3,8575958
Khiin neliö –testi on laskettu vain erikseen esiintyvien miesten ja naisten luokista ja sosiaalinen asema on yhdistetty
kolmeksi luokaksi I-III, IVa) ja IVb) – VI.
Liitetaulukko 38. Ongelmanratkaisijan sukupuoli alueittain, kun rikkomuksentekijä on ongelmanratkaisijana.
Alue
Ongelmanratkaisijan
sukupuoli
Mies/ miehet
Nainen/naiset
Mies ja nainen/
miehet ja naiset yhdessä
Ei tietoa sukupuolesta
Yhteensä

.E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)
72 (116)
15 (23)

% (N)
55 (44)
21 (17)

% (N)
54 (99)
22 (41)

% (N)
48 (38)
19 (15)

% (N)
59 (297)
19 (96)

9 (15)
4 (7)
100 (161)

21 (17)
3 (2)
100 (80)

20 (36)
4 (7)
100 (183)

23 (18)
10 (8)
100 (79)

17 (86)
5 (24)
100 (503)

X²=18,864397**
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sukupuolesta’
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Liitetaulukko 39. Ongelmanratkaisutyyppi ongelmanratkaisijan mukaan.
Ongelman
ratkaisija

Rikkomuksentekijä

Ongelmanratkaisutyyppi
% (N)
Syytä
selvittävä
4 (18)
Noudattava/
kristillinen
70 (369)
Vastustava/
maaginen
12 (63)
Muu yliluonnolliseen
kohdistuva
14 (74)
Juridinen
- (0)
Yhteensä
100 (524)

Rikkomuk- Rikkomuk- Vieraat
sentekijän sentekijän ihmiset
perhe
muu lähipiiri

Papit
yms.

Tietäjät
yms.

Ei tietoa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

22 (9)

39 (75)

59 (146)

12 (25)

4 (4)

36 (56)

23 (333)

61 (25)

50 (98)

24 (59)

86 (178)

27 (30)

31 (47)

54 (806)

10 (4)

8 (16)

9 (23)

1 (3)

66 (74)

9 (14)

13 (197)

2 (1)
5 (2)
100 (41)

- (0)
3 (5)
100 (194)

1 (2)
7 (18)
100 (248)

- (0)
1 (2)
100 (208)

3 (3)
- (0)
100 (111)

22 (34)
2 (3)
100 (154)

8 (114)
2 (30)
100 (1480)

X²= 815,5959***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sukupuolesta’
Liitetaulukko 40. Lainrikkomusten alatyyppien esiintyminen 1880 - 1980-luvuilla kerätyissä tarinoissa
vuosikymmenittäin.
Vuosikymmen
Rikkomuksen alatyyppi

1880-l. 1890-l. 1900-l. 1910-l. 1920-l. 1930-l.
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)

Surmaaminen
Ruumiin kätkeminen
Varastaminen
Au-lapset ja muut auseksuaalisuhteet
Oman edun tavoittelu
vääryydellä
Väärä vala
Sodomia
Muu väärä teko
Raiskaus
Virkavallan vastustaminen

40 (4) 41 (7) 33 (2) 45 (4) - (0)
40 (4) 29 (5) 33 (2) 22 (2) - (0)
10 (1) 18 (3) - (0) 11 (1) - (0)

49 (214) 47 (24) 55 (32) 46 (83) 48 (38) 34 (11) 48 (419)
12 (120) 31 (16) 24 (14) 22 (40) 29 (23) 21 (7) 26 (233)
8 (35)
8 (4) 3 (2) 8 (15) 9 (7) 24 (8) 9 (76)

10 (1) 6 (1)

17 (1) 11 (1) - (0)

6 (26)

4 (2)

10 (6) 9 (16) 12 (9) - (0)

7 (63)

- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)

17 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)

4 (18)
3 (13)
1 (3)
1 (5)
0 (1)
0 (1)

6 (3)
4 (2)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)

3 (2)
- (0)
- (0)
5 (3)
- (0)
- (0)

5 (42)
2 (20)
1 (12)
1 (11)
0 (4)
0 (1)

Yhteensä

100(10)100(17)100(6) 100(9) - (0)

- (0)
- (0)
- (0)
6 (1)
- (0)
- (0)

- (0)
11 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)

- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)

1940-l. 1950-l. 1960-l. 1970-l 1980-l. Yhteensä
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)

6 (11)
2 (3)
5 (9)
1 (2)
1 (2)
- (0)

1 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
1 (1)
- (0)

18 (6)
3 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)

100(436)100(51) 100(59)100(181)100(79)100(33) 100(881)
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Liitetaulukko 41. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyyppien esiintyminen 1880 - 1980-luvuilla kerätyissä
tarinoissa.
Vuosikymmen
Rikkomuksen alatyyppi

1880-l. 1890-l. 1900-l. 1910-l. 1920-l. 1930-l.
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)

1940-l. 1950-l. 1960-l. 1970-l 1980-l. Yhteensä
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)

Huonon/syntisen
elämän viettäminen

26 (23) 24 (16) 30 (7)

16 (5)

29 (2)

27 (335)

23 (34) 18 (35) 25 (105) 19 (17) 29 (8)

25 (587)

10 (9) 9 (6) 8 (2)
26 (23) 21 (14) 21 (5)
5 (5) 3 (2) 13 (3)
2 (2) 8 (5) 4 (1)

25 (8)
16 (5)
6 (2)
6 (2)

29 (2)
14 (1)
- (0)
- (0)

22 (274)
17 (219)
9 (117)
8 (83)

22 (32) 27 (52) 13 (55) 7 (6) - (0)
13 (19) 16 (30) 12 (51) 16 (14) 25 (7)
14 (21) 7 (14) 17 (72) 10 (9) 4 (1)
8 (11) 11 (22) 12 (52) 24 (22) 14 (4)

19 (446)
17 (388)
10 (246)
9 (204)

3 (3)
2 (2)
1 (1)
- (0)

9 (6)
5 (3)
3 (2)
3 (2)

4 (1)
4 (1)
4 (1)
4 (1)

16 (5)
3 (1)
3 (1)
- (0)

28 (2)
- (0)
- (0)
- (0)

4 (55)
2 (30)
4 (47)
3 (31)

7 (10)
4 (6)
3 (5)
1 (1)

7 (14)
5 (9)
3 (5)
1 (2)

4 (17)
5 (19)
3 (11)
1 (6)

5 (119)
3 (82)
3 (80)
2 (44)

2 (2)
2 (2)

9 (6)
- (0)

- (0)
- (0)

- (0)
- (0)

- (0)
- (0)

1 (19)
1 (17)

1 (2)
1 (1)

1 (2)
1 (2)

2 (10) 1 (1)
1 (6) 2 (2)

3 (1)
- (0)

1 (43)
1 (30)

- (0) - (0)
19 (17) 5 (3)

- (0)
4 (1)

3 (1)
- (0)

- (0)
- (0)

1 (18)
0 (2)

- (0)
1 (1)

2 (3)
- (0)

1 (6)
1 (2)

- (0)
- (0)

- (0)
- (0)

1 (28)
1 (26)

1 (1)

- (0)

4 (1)

- (0)

- (0)

0 (6)

1 (1)

1 (1)

1 (2)

1 (1)

3 (1)

1 (14)

1 (1)

1 (1)

- (0)

3 (1)

- (0)

1 (7)

1 (1)

0 (1)

1 (2)

- (0)

- (0)

1 (14)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (3)

- (0)

0 (1)

- (0)

- (0)

- (0)

0 (4)

- (0)

- (0)

- (0)

3 (1)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

1 (2)

- (0)

- (0)

0 (3)

Pyhärauhan rikkominen
Oman edun tavoittelu
Pilkkaaminen
Surmaaminen
Hyvien tapojen
vastainen toiminta
Ruumiin kätkeminen
Ihmisten huono kohtelu
Noituus
Kuolleelle kuuluvan
esineen käyttö tms.
Varastaminen
(Viimeisen) toivomuksen
täyttämättä jättäminen
Liiallinen sureminen
Harkitsematon
yhteys piruun
Väärät vannomiset ja
Muut vääryydet
Lapsen jääminen/kuoleminen
kastamatta
Lasten synnyttämisvelvollisuuden laimin lyönti
Yhteensä

3 (3) 11 (3)
11 (10) 4 (1)
5 (5) 7 (2)
1 (1) - (0)

100(91) 100(66) 100(24) 100(32) 100(7) 100(1263)100(145) 100(193) 100(418) 100(91)100(28) 100(2358)

Liitetaulukko 42. Sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyyppien esiintyminen 1880 - 1980-luvuilla
kerätyissä tarinoissa.
Vuosikymmen
Rikkomuk. alatyyppi
ihmisten, eläinten ym.
huono kohtelu
oman edun tavoittelu
huonon elämän viettäm.
tapojen vastaiset teot
kostaminen
väärä teko
noituuden käyttö
muut sos. tk.rikk.
Yhteensä

1880-l. 1890-l. 1900-l. 1910-l. 1920-l. 1930-l.
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)

1940-l. 1950-l. 1960-l. 1970-l 1980-l. Yhteensä
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)

26 (6)
31 (7)
17 (4)
13 (3)
13 (3)
- (0)
- (0)
- (0)

50 (27) 41 (24) 50 (80) 59 (16) 57 (8)
15 (8) 31 (18) 16 (26) 19 (5) - (0)
17 (9) 12 (7) 18 (28) 19 (5) 14 (2)
9 (5) 8 (5) 3 (5) - (0) 21 (3)
6 (3) 5 (3) 1 (2) - (0) - (0)
4 (2) 2 (1) 9 (15) - (0) 7 (1)
- (0) - (0) 1 (1) - (0) - (0)
- (0) 2 (1) 2 (3) 3 (1) - (0)

33 (13) 33 (2)
18 (7) 33 (2)
31 (12) - (0)
10 (4) - (0)
5 (2) - (0)
3 (1) 33 (2)
- (0) - (0)
- (0) - (0)

29 (2)
42 (3)
- (0)
29 (2)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)

67 (2)
- (0)
- (0))
- (0))
33 (1)
- (0)
- (0)
- (0)

45 (212)
23 (110)
17 (84)
4 (18)
6 (27)
3 (15)
1 (3)
1 (7)

45 (392)
22 (186)
18 (151)
5 (45)
5 (41)
4 (37)
0 (4)
1 (12)

100(23)100(39) 100(6) 100(7) 100(3) 100(476) 100(54) 100(59) 100(160)100(27) 100(14) 100(868)
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Liitetaulukko 43. Lainrikkomusten alatyyppi alueittain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan tarinoissa.
Alue
Lainrikkomuksen
alatyyppi
Surmaaminen
Ruumiin kätkeminen
Varastaminen
Au-lapset ja muut
au-seksuaalisuhteet
Oman edun tavoittelu
jollakin vääryydellä
Väärä vala
Sodomia
Muu väärä teko
Raiskaus
Virkavallan vastustaminen
Yhteensä

E-Savo

E-Pmaa

Yhteensä

% (N)
43 (160)
27 (101)
13 (50)

% (N)
53 (240)
27 (121)
6 (25)

% (N)
49 (400)
27 (222)
9 (75)

5 (20)

8 (38)

7 (58)

7 (25)
2 (7)
1 (2)
2 (5)
- (0)
0 (1)
100 (372)

3 (13)
2 (7)
0 (1)
1 (4)
1 (4)
- (0)
100 (454)

5 (38)
2 (14)
0 (3)
1 (9)
0 (4)
0 (1)
100 (824)

X²= 27,656769 ***
Khiin neliö –testissä viisi alinta luokkaa on yhdistetty luokaksi ’muut’.

Liitetaulukko 44. Lainrikkomusten alatyyppi Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan tarinoissa, kun rikkomuksen
tekijä on mies.
Alue
Lainrikkomuksen
alatyyppi
Surmaaminen
Ruumiin kätkeminen
Varastaminen
Au-lapset ja muut
au-seksuaalisuhteet
Oman edun tavoittelu
jollakin vääryydellä
Väärä vala
Sodomia
Muu väärä teko
Raiskaus
Virkavallan vastustaminen
Yhteensä

E-Savo

E-Pmaa

Yhteensä

% (N)
30 (43)
13 (19)
26 (36)

% (N)
49 (73)
20 (29)
13 (20)

% (N)
40 (116)
17 (48)
19 (56)

6 (8)

3 (5)

4 (13)

16 (22)
4 (6)
1 (2)
3 (4)
- (0)
1 (1)
100 (141)

7 (11)
2 (3)
- (0)
3 (4)
3 (4)
- (0)
100 (149)

11 (33)
3 (9)
1 (2)
3 (8)
1 (4)
0 (1)
100 (290)

X²= 18,646668**
Khiin neliö –testissä on yhdistetty luokat ’surmaaminen’ ja ’ruumiin kätkeminen’ yhteiseksi luokaksi sekä viisi alinta
luokkaa omaksi luokakseen ’muut’.
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Liitetaulukko 45. Lainrikkomusten alatyyppi Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan tarinoissa, kun rikkomuksen
tekijä on nainen.
Alue
Lain rikkomuksen
alatyyppi
Surmaaminen
Ruumiin kätkeminen
Varastaminen
Au-lapset ja muut
au-seksuaal.suhteet
Oman edun tavoittelu
jollakin vääryydellä
Väärä vala
Sodomia
Muu väärä teko
Raiskaus
Virkavallan vastustaminen
Yhteensä

E-Savo

E-Pmaa

Yhteensä

% (N)
46 (55)
37 (44)
3 (4)

% (N)
42 (61)
38 (54)
1 (1)

% (N)
44 (116)
37 (98)
2 (5)

8 (10)

17 (24)

13 (34)

2 (2)
2 (2)
- (0)
2 (3)
- (0)
- (0)
100 (120)

- (0)
1 (2)
1 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (143)

1 (2)
2 (4)
0 (1)
1 (3)
- (0)
- (0)
100 (263)

X²= 8,2795488*
Khiin neliö –testissä lainrikkomuksen alatyypit on yhdistetty kolmeksi luokaksi: luokat ’surmaaminen’ ja ’ruumiin
kätkeminen’ on yhdistetty yhteiseksi luokaksi, ’avioliiton ulkopuoliset seksuaaliset suhteet’ ovat omana luokkanaan ja
muut seitsemän luokkaa on yhdistetty omaksi luokakseen ’muut’.
Liitetaulukko 46. Lainrikkomustarinoiden yliluonnollisen seurauksen kokijat alueittain.
Alue

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

Yliluonnollisen kokija
Rikkomuksentekijä/t yksin tai
yhdessä muiden kanssa
Rikkomuksentekijän
perhe
Rikkomuksentekijän
muu lähipiiri
Vieraat ihmiset
Ei tietoa
Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

33 (91)

24 (4)

22 (63)

32 (12)

27 (170)

3 (8)

17 (3)

2 (7)

3 (1)

3 (19)

17 (48)
42 (115)
5 (15)
100 (277)

35 (6)
12 (2)
12 (2)
100 (17)

24 (69)
47 (138)
5 (14)
100 (291)

24 (9)
38 (14)
3 (1)
100 (37)

21 (132)
44 (269)
5 (32)
100 (622)

X²= 9,802273*

Khiin neliö –testi on tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta, yhdistettynä luokat ’rikkomuksen tekijän
perheenjäsenet’ ja ’muu lähipiiri’ sekä ilman luokkaa ’ei tietoa yliluonnollisen kokijasta’.
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Liitetaulukko 47. Lainrikkomustarinoiden surmien uhri rikkomuksen tekijän sukupuolen mukaan Etelä-Savon
ja Etelä-Pohjanmaan tarinoissa.
Rikkomuksen tekijä
Uhri
Mies/miehet, nainen/naiset, aikuinen
Nainen/naiset
Joku aikuinen
Surman suunnittelu
Poikalapsi/lapset
Tyttölapsi/lapset
Lapsi/lapset,
ei tietoa sukupuolesta
Abortti
Yhteensä

Mies
% (N)
63 (75)
26 (31)
6 (7)
2 (2)
- (0)
1 (1)

Nainen
% (N)
4 (5)
3 (3)
- (0)
- (0)
3 (3)
2 (2)

Yhteensä
% (N)
34 (80)
15 (34)
3 (7)
1 (2)
1 (3)
1 (3)

2 (2)
- (0)
100 (118)

88 (104)
1 (1)
100 (118)

45 (106)
0 (1)
100 (236)

X²= 192,43125***
Khiin neliö –testissä uhriluokat ’mies/miehet’, ’nainen/naiset’ ja ’joku aikuinen’ on yhdistetty luokaksi ’aikuinen’ ja
luokat ’poikalapsi/lapset’. ’tyttölapsi/lapset’, ’lapsi/lapset, ei tietoa sukupuolesta’ ja ’abortit’ on yhdistetty luokaksi
’lapsi’ ja luokka ’surman suunnittelu’ on jätetty pois.

Liitetaulukko 48. Lainrikkomuksiin kuuluvien surmatarinoiden ongelmanratkaisutyyppi Etelä-Savon ja EteläPohjanmaan tarinoissa.
Alue

E-Savo

E-Pmaa

Yhteensä

Ongelmanratkaisutyyppi
Syytä selvittävä
Noudattava/kristillinen
Vastustava/maaginen
Muu yliluonnolliseen
suhtautuva
Maallinen tuomio
Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

59 (37)
19 (12)
5 (3)

62 (59)
6 (6)
11 (11)

61 (96)
11 (18)
9 (14)

1 (1)
16 (10)
100 (63)

- (0)
21 (20)
100 (96)

0 (1)
19 (30)
100 (159)

X²=8,000447*
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’muu yliluonnolliseen suhtautuva’
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Liitetaulukko 49. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyyppi alueittain.
Alue

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

31 (268)
12 (109)
20 (171)
8 (68)

21 (59)
44 (127)
4 (12)
15 (44)

23 (214)
16 (148)
21 (188)
9 (79)

16 (46)
22 (62)
6 (17)
20 (55)

25 (587)
19 (446)
17 (388)
10 (246)

13 (113)

3 (8)

10 (140)

8 (25)

12 (286)

2 (21)

4 (11)

6 (59)

10 (28)

5 (119)

7 (57)
2 (20)

0 (1)
3 (7)

2 (17)
1 (13)

2 (5)
1 (4)

3 (80)
2 (44)

1 (8)
1 (10)

1 (3)
1 (3)

2 (17)
2 (15)

5 (15)
1 (2)

2 (43)
1 (30)

1 (5)
1 (6)

2 (7)
2 (5)

1 (6)
0 (4)

4 (10)
4 (11)

1 (28)
1 (26)

1 (8)

- (0)

1 (6)

- (0)

1 (14)

0 (2)

- (0)

0 (2)

- (0)

0 (4)

0 (1)

- (0)

0 (1)

0 (1)

0 (3)

0 (4)
100 (871)

- (0)
100 (287)

1 (9)
100 (918)

0 (1)
100 (282)

1 (14)
100 (2358)

Rikkomuksen alatyyppi
Huonon/syntisen
elämän viettäminen
Pyhärauhan rikkominen
Oman edun tavoittelu
Pilkkaaminen
Surmaaminen ja/tai
ruumiin kätkeminen
Hyvien tapojen
vastainen toiminta
Ihmisten huono
kohtelu
Noituus
Kuolleelle kuuluvan
esineen käyttö tms.
Varastaminen
(Viimeisen) toivomuksen
täyttämättä jättäminen
Liiallinen sureminen
Harkitsematon
yhteys piruun
Lapsen jääminen/
kuoleminen kastamatta
Lasten synnyttämisvelvollisuuden laiminlyönti
Väärä vala ja
muut vääryydet
Yhteensä
X²= 427,90375***
Khiin neliö –testissä on neljä alinta luokkaa yhdistetty luokaksi ’muut’
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Liitetaulukko 50. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyyppi miesten rikkomuksissa
alueittain.
Alue
Rikkomuksen alatyyppi

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

Huono/syntinen elämä
Pyhärauhan rikkominen
Oman edun tavoittelu
Pilkkaaminen
Surmaaminen ja ruumiin
kätkeminen
Hyvien tapojen vastainen
toiminta
Ihmisten huono kohtelu
Varastaminen
Noituus
(Viimeisen) toivomuksen
täyttämättä jättäminen
Liiallinen sureminen
Harkitsematon
yhteys piruun
Kuolleelle kuuluvan
esineen käyttö tai
arkusta jääneet sormet
Väärä vala ja
muut vääryydet
Yhteensä

37 (181)
12 (58)
17 (85)
11 (54)

11 (14)
50 (62)
9 (11)
18 (23)

24 (97)
25 (98)
15 (58)
15 (60)

12 (17)
33 (47)
10 (14)
21 (30)

27 (309)
23 (265)
15 (168)
14 (167)

9 (44)

4 (5)

10 (42)

14 (19)

10 (110)

1 (7)
6 (27)
1 (6)
3 (13)

2 (3)
1 (1)
2 (2)
2 (2)

2 (8)
3 (11)
3 (11)
1 (3)

2 (3)
1 (2)
1 (2)
1 (1)

2 (21)
3 (41)
2 (21)
2 (19)

0 (1)
- (0)

- (0)
1 (1)

0 (2)
0 (0)

1 (2)
0 (0)

0 (5)
0 (1)

1 (6)

- (0)

0 (1)

0 (0)

0 (7)

1 (4)

1 (1)

1 (4)

3 (4)

1 (13)

1 (3)
100 (489)

- (0)
100 (125)

1 (4)
100 (399)

1 (1)
100 (142)

1 (8)
100 (1155)

Khiin neliö –testissä on kuusi alinta luokkaa yhdistetty luokaksi ’muut’
X²= 156,16184***
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Liitetaulukko 51. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyyppi naisten rikkomuksissa alueittain.
Alue
Rikkomuksen alatyyppi
Huono/syntinen elämä
Pyhärauhan rikkominen
Oman edun tavoittelu
Pilkkaaminen
Surmaaminen ja ruumiin
kätkeminen
Hyvien tapojen vastainen
toiminta
Ihmisten huono kohtelu
Liiallinen sureminen
Noituus
Kuolleelle kuuluneen
esineen käyttö tai
arkusta jääneet sormet
Varastaminen
(Viimeisen) toivomuksen
täyttämättä jättäminen
Harkitsematon
yhteys piruun
Lasten synnyttämisvelvollisuuden laiminlyönti
Väärä vala ja
muut vääryydet

E-Savo
% (N)
29 (71)
15 (36)
20 (48)
5 (12)

P-Savo
% (N)
32 (38)
33 (40)
1 (1)
18 (21)

E-Pmaa
% (N)
26 (95)
9 (33)
33 (121)
5 (18)

P-Pmaa
% (N)
29 (27)
10 (9)
3 (3)
24 (23)

Yhteensä
% (N)
28 (231)
14 (118)
21 (173)
9 (74)

14 (34)

2 (3)

15 (55)

5 (5)

12 (97)

2 (5)
9 (22)
2 (6)
2 (5)

2 (3)
- (0)
2 (3)
4 (5)

4 (15)
0 (3)
1 (4)
3 (9)

2 (2)
1 (1)
12 (11)
3 (3)

3 (25)
3 (26)
3 (24)
3 (22)

0 (1)
1 (3)

1 (1)
1 (1)

1 (5)
0 (1)

8 (7)
- (0)

2 (14)
1 (5)

1 (3)

3 (4)

0 (2)

3 (3)

1 (12)

- (0)

- (0)

1 (4)

- (0)

0 (4)

0 (1)

- (0)

0 (1)

- (0)

0 (2)

0 (1)

- (0)

1 (5)

- (0)

1 (6)

Yhteensä

100 (248)

100 (120)

100 (371)

100 (94)

100 (833)

Khiin neliö –testissä on seitsemän alinta luokkaa yhdistetty luokaksi ’muut’
X²= 242,73083***

Liitetaulukko 52. Kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomusten yliluonnollisen seurauksen kokijat alueittain.
Alue
Yliluonnollisen kokija
Rikkomuksentekijä/t
yksin tai yhdessä
muiden kanssa
Rikkomuksentekijän
perhe
Rikkomuksentekijän
muu lähipiiri
Vieraat ihmiset
Ei tietoa
Yhteensä
X²= 37,6408***

E-Savo
Yhteensä
% (N)

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

64 (521)

74 (204)

70 (585)

68 (188)

68 (1498)

10 (78)

3 (7)

7 (59)

3 (9)

7 (153)

16 (131)
10 (81)
0 (5)
100 (816)

13 (37)
9 (25)
1 (4)
100 (277)

12 (99)
11 (91)
0 (5)
100 (839)

15 (41)
12 (34)
2 (5)
100 (277)

14 (308)
10 (231)
1 (19)
100 (2209)
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Liitetaulukko 53. Ongelmanratkaisutyyppi ongelmanratkaisijan mukaan.
Ongelmanratkaisija

Rikkomuk- Rikkomuk- Muu
sentekijä sentekijän lähipiiri
perhe
% (N)
% (N)
% (N)

Ongelmanratkaisutyyppi
Syytä
selvittävä
3 (12)
Noudattava/
kristillinen
71 (266)
Vastustava/
maaginen
12 (46)
Muu yliluonnolliseen
suhteessa oleva
14 (52)
Juridinen
- (0)
Yhteensä
100 (376)

Vieraat
ihmiset

Papit
yms.

Tietäjät
yms.

Ei tietoa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

9 (2)

33 (38)

64 (90)

9 (16)

5 (2)

29 (24)

19 (184)

70 (16)

57 (66)

26 (36)

89 (156)

21 (8)

35 (29)

61 (577)

17 (4)

9 (11)

6 (9)

1 (1)

74 (29)

7 (6)

11 (106)

4 (1)
- (0)
100 (23)

- (0)
1 (1)
100 (116)

1 (2)
3 (4)
100 (141)

- (0)
1 (2)
100 (175)

- (0)
- (0)
100 (39)

28 (23)
1 (1)
100 (83)

8 (78)
1 (8)
100 (953)

X²= 508,43304***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkia ’ei tietoa ongelman ratkaisijasta’ eikä ’tuomitseva/juridinen’

Liitetaulukko 54. Kuolemansyntien ja lievimpien rikkomuksen tekijöiden sukupuolijakautuma kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa verrattuna kaikkiin kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomuksiin ja koko
tutkimusaineistoon.
Rikkomuksen tekijän
sukupuoli

Mies/
miehet

Rangaistustyyppi
% (N)
Kuolemansynnit
49 (106)
Lievimmät synnit (’muut’)
66 (528)
Kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomukset52 (1031)
Koko tutkimusaineisto
51 (1598)

Nainen/
naiset

Ei tietoa

Yhteensä

% (N)
47 (100)
23 (185)

Miehet ja
naiset
yhdessä
% (N)
3 (6)
8 (62)

% (N)
1 (3)
3 (25)

% (N)
100 (215)
100 (800)

32 (623)
29 (890)

9 (184)
8 (262)

7 (127)
12 (370)

100 (1965)
100 (3120)

X²= 62,009517***
Liitetaulukko 55. Naiset kuolemansyntien ja miehet lievimpien rikkomusten tekijöinä kristillisen
tapakäyttäytymisen rikkomuksissa verrattuna koko tutkimusaineistoon alueittain.

Alue
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Yhteensä

Koko
tutkimusaineisto

KuolemanNaisten
rangaistukset osuus
kristillisen
edellisistä
tapakäyttäyttäytymisen
rikkomuksissa

% (N)
38 (1182)
10 (294)
41 (1288)
11 (356)
100 (3120)

% (N)
33 (89)
16 (42)
37 (98)
14 (36)
100 (265)

% (N)
43 (38)
48 (20)
39 (38)
47 (17)
43 (113)

Lievimmät
rangaistukset
(”muut”)
kristillisen
tapakäyttäyttäytymisen
rikkomuksissa
% (N)
54 (568)
4 (39)
38 (396)
4 (39)
100 (1042)

Miesten
osuus
edellisistä

% (N)
70 (398)
79 (31)
57 (224)
67 (26)
65 (679)
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Liitetaulukko 56. Rikkomuksentekijän sukupuoli alueittain kuolemansynneissä.
Alue

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

Rikkomuksen
tekijän sukupuoli
Mies tai miehet
Nainen tai naiset
Mies ja nainen tai
miehet ja naiset yhdessä
Ei tietoa sukupuolesta
Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

49 (44)
43 (38)

48 (20)
48 (20)

58 (57)
39 (38)

44 (16)
47 (17)

52 (137)
43 (113)

6 (5)
2 (2)
100 (89)

4 (2)
- (0)
100 (42)

1 (1)
2 (2)
100 (98)

3 (1)
6 (2)
100 (36)

3 (9)
2 (6)
100 (265)

X²=1,9836084
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa sukupuolesta’

Liitetaulukko 57. Syntisen elämän viettämisestä rankaisija rikkomuksen mukaan.
Syntisen
elämän
viettämistapa

Rankaisija
Piru
Vainaja
Kummitus tms.
Jumala
Ihminen
Yhteensä

Kiroilu

Koreilu

Tanssi

Ausuhteet
% (N)

Muu
Sodomia
seksuaalisuuteen
liittyvä
% (N)
% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

89 (245)
2 (5)
4 (10)
5 (14)
- (0)
100 (274)

22 (20)
- (0)
2 (2)
74 (69)
2 (2)
100 (93)

62 (38)
2 (1)
30 (18)
6 (4)
- (0)
100 (61)

% (N)

% (N)

17 (9)
68 (36)
11 (6)
2 (1)
2 (1)
100 (53)

16 (7)
32 (14)
36 (16)
2 (1)
14 (6)
100 (44)

36 (13)
28 (10)
25 (9)
11 (4)
- (0)
100 (36)

58 (332)
12 (66)
12 (69)
17 (97)
1 (9)
100 (573)

- (0)
- (0)
67 (8)
33 (4)
- (0)
100 (12)

Syntinen Yhteensä
elämä yleensä

X²= 553,97461***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ihminen’ ja seksuaalisuuteen liittyvät luokat avioliiton
ulkopuoliset suhteet, ’muu seksuaalisuuteen liittyvä’ sekä ’sodomia’ on yhdistetty yhteiseksi luokaksi.
Liitetaulukko 58. Syntisen elämän viettämisestä rankaisija alueittain.
Alue
Rankaisija
Piru
Jumala
Kummitukset tms
Vainajat
Ihmiset
Yhteensä

E-Savo
% (N)
69 (145)
11 (24)
9 (18)
9 (18)
2 (5)
100 (210)

P-Savo
% (N)
16 (9)
53 (30)
23 (13)
5 (3)
2 (1)
100 (56)

X²= 147,31168***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ihmiset’

E-Pmaa
% (N)
58 (108)
11 (20)
13 (24)
17 (32)
1 (3)
100 (187)

P-Pmaa
% (N)
- (0)
56 (23)
32 (13)
12 (5)
- (0)
100 (41)

Yhteensä
% (N)
53 (262)
19 (97)
14 (68)
12 (58)
2 (9)
100 (494)
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Liitetaulukko 59. Syntisen elämän viettämisestä johtuvan yliluonnollisen seurauksen kokija rikkomuksen
mukaan.
Syntisen
elämän
viettämistapa
Yliluonnollisen
seurauksen kokija
Rikkomuksentekijä itse
Rikkomuksentekijän
perhe
Muu lähipiiri
Vieraat ihmiset
Ei tietoa
Yhteensä

Kiroilu

Koreilu

Tanssi

Ausuhteet

% (N)

% (N)

% (N)
87 (61)

70 (208) 88 (92)

18 (53) - (0)
1 (1)
8 (25)
1 (1)
5 (3)
4 (12)
11 (11) 7 (5)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (298) 100 (104) 100 (70)

Syntinen Yhteensä
elämä
yleensä

% (N)

Muu
Sodomia
seksuaalisuuteen
liittyvä
% (N)
% (N)

% (N)

% (N)

19 (10)

59 (25)

47 (7)

59 (25)

69 (428)

14 (7)
15 (8)
50 (26)
2 (1)
100 (52)

5 (2)
17 (7)
19 (8)
- (0)
100 (42)

7 (1)
20 (3)
6 (1)
20 (3)
100 (15)

7 (3)
17 (7)
12 (5)
5 (2)
100 (42)

11 (67)
9 (54)
11 (68)
0 (6)
100 (623)

X²= 172,91821***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa’

Liitetaulukko 60. Syntisen elämän alatyyppi kertojan sukupuolen mukaan.
Kertojan sukupuoli
Syntisen elämän
viettämistapa

Mies

Nainen

Ei tietoa

yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

Kiroilu
Koreilu
Tanssiminen
Au-suhteet
Muu seksuaalisuuteen
liittyvä
Sodomia
Yleinen syntinen elämä
Yhteensä

54 (91)
9 (15)
12 (20)
12 (20)

26 (44)
29 (49)
11 (19)
16 (28)

44 (67)
19 (28)
15 (22)
2 (3)

41 (202)
19 (93)
12 (61)
10 (51)

8 (14)
- (0)
5 (8)
100 (168)

7 (12)
5 (8)
6 (11)
100 (171)

10 (15)
3 (4)
7 (11)
100 (151)

8 (41)
2 (12)
6 (30)
100 (490)

X²= 37,289111***
Khiin neliö –testissä on luokat ’muu seksuaalisuuteen liittyvä huono elämä’ ja ’sodomia’ on yhdistetty samaan
luokkaan ja testi on tehty ilman luokkaa ’ei tietoa kertojasta’.
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Liitetaulukko 61. Pyhärauhan rikkomisen alatyyppi alueittain.
Alue
Pyhärauhan
.
rikkomisen
alatyyppi
Pyhätyöt
Saunominen
Kortinpeluu
Tanssiminen
Muu pyhärauhan
rikkominen
Yhteensä

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

65 (72)
17 (19)
12 (13)
2 (2)

76 (100)
13 (17)
8 (10)
1 (1)

66 (97)
9 (14)
13 (19)
5 (8)

89 (55)
6 (4)
3 (2)
- (0)

72 (324)
12 (54)
10 (44)
2 (11)

4 (5)
100 (111)

2 (3)
100 (131)

7 (10)
100 (148)

2 (1)
100 (62)

4 (19)
100 (452)

X²= 26,255868**
Khiin neliö –testissä on yhdistetty luokat ’tanssiminen’ ja ’muu pyhärauhan rikkominen’ luokaksi ’muu’

Liitetaulukko 62. Pyhärauhan rikkomisesta rankaisija alueittain.

Alue
Rankaisija
Kummitukset (ja
kummalliset tapahtumat)
Piru
Jumala
Vainaja
Haltia
Muu
Yhteensä

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

29 (32)
42 (46)
24 (26)
5 (5)
1 (3)
- (0)
100 (109)

57 (74)
8 (11)
33 (43)
1 (1)
- (0)
1 (1)
100 (130)

45 (67)
39 (58)
14 (21)
1 (1)
1 (2)
- (0)
100 (149)

65 (41)
- (0)
27 (17)
5 (3)
2 (1)
1 (1)
100 (63)

47 (214)
26 (115)
24 (107)
2 (10)
1 (6)
0 (2)
100 (452)

X²= 58,989249***
Khiin neliö –testissä on yhdistetty luokat ’vainaja’, ’haltia’ ja ’muu’ luokaksi ’,muu’.

Liitetaulukko 63. Oman edun tavoittelun alatyyppi alueittain.
Alue
Rikkomuksen
alatyyppi
Pirun avulla
Trullina
Paran avulla
Vääryydellä
Uskontoon liittyvällä keinolla
Muilla keinoin
Yhteensä

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

73 (125)
4 (7)
13 (22)
2 (4)
6 (10)
2 (3)
100 (171)

8 (1)
- (0)
- (0)
50 (6)
8 (1)
34 (4)
100 (12)

35 (67)
49 (92)
6 (11)
5 (9)
1 (2)
4 (7)
100 (188)

- (0)
- (0)
- (0)
59 (10)
12 (2)
29 (5)
100 (17)

50 (193)
26 (99)
8 (33)
7 (29)
4 (15)
5 (19)
100 (388)

X²= 102,44842***
Khiin neliö –testi on tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta.
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Liitetaulukko 64. Oman edun tavoittelun alatyyppi alueittain, kun rikkomuksen tekijä on mies.
Alue
Rikkomuksen
alatyyppi
Pirun avulla
Trullina
Paran avulla
Vääryydellä
Uskontoon liittyvällä keinolla
Muilla keinoin
Yhteensä

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

84 (71)
4 (3)
1 (1)
2 (2)
7 (6)
2 (2)
100 (85)

9 (1)
- (0)
- (0)
55 (6)
- (0)
36 (4)
100 (11)

60 (35)
7 (4)
10 (6)
14 (8)
2 (1)
7 (4)
100 (58)

- (0)
- (0)
- (0)
72 (10)
14 (2)
14 (2)
100 (14)

64 (107)
4 (7)
4 (7)
15 (26)
5 (9)
7 (12)
100 (168)

X²= 19,371481**
Khiin neliö –testi on tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan luvuista.

Liitetaulukko 65. Oman edun tavoittelun alatyyppi alueittain, kun rikkomuksen tekijä on nainen.
Alue
Rikkomuksen
alatyyppi
Pirun avulla
Trullina
Paran avulla
Vääryydellä
Uskontoon liittyvällä keinolla
Muilla keinoin
Yhteensä

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

36 (17)
8 (4)
42 (20)
4 (2)
8 (4)
2 (1)
100 (48)

- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (1)
- (0)
100 (1)

27 (32)
67 (81)
3 (4)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
100 (120)

- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (3)
100 (3)

29 (49)
49 (85)
14 (24)
2 (3)
3 (6)
3 (5)
100 (172)

X²= 68,29902***
Khiin neliö –testi on tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta ja lisäksi testissä on yhdistetty luokat
’vääryydellä’, ’uskontoon liittyvällä keinolla’ ja muulla keinoin’ luokaksi ’muu’.
Liitetaulukko 66. Oman edun tavoittelusta rankaisija rikkomuksen alatyypin mukaan.
Rikkomuksen Pirun
alatyyppi
avulla
% (N)
Rankaisija
Piru
98 (190)
Vainaja
1 (1)
Kummitus
1 (1)
Jumala
0 (1)
Ihminen
0 (1)
Haltia
- (0)
Yhteensä
100 (194)

Trullin
avulla
% (N)

Paran
avulla
% (N)

Vääryydellä Uskontoon Muilla
liitt. keinolla keinoin
% (N)
% (N)
% (N)

% (N)

- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (99)
- (0)
100 (99)

- (0)
- (0)
3 (1)
- (0)
70 (23)
27 (9)
100 (33)

3 (1)
87 (27)
3 (1)
7 (2)
- (0)
- (0)
100 (31)

(195)
(48)
(7)
(9)
(126)
(9)
100 (394)

20 (3)
53 (8)
- (0)
27 (4)
- (0)
- (0)
100 (15)

5 (1)
54 (12)
18 (4)
9 (2)
14 (3)
- (0)
100 (22)

Yhteensä

X²=720,45748***
Khiin neliö –testissä on yhdistetty luokat ’uskontoon liittyvillä keinoilla’ ja ’muilla keinoin’ luokaksi ’muu’ , lisäksi
rankaisijoista on yhdistetty ’kummitus’, jumala’ ja ’haltia’ luokaksi ’muu’.
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Liitetaulukko 67. Oman edun tavoittelusta seuranneen yliluonnollisen ilmiön kokija rikkomuksen alatyypin
mukaan.
Rikkomuksen Pirun
alatyyppi
avulla

Trullin
avulla

Paran
avulla

Muilla
keinoilla

Yhteensä

% (N)

Vääryydellä Uskontoon
liittyvällä
keinolla
% (N)
% (N)

% (N)
Yliluonnollisen
kokija
Rikkomuksentekijä
itse
56 (142)
Rikkomuksentekijän
perhe
20 (50)
Muu lähipiiri 18 (45)
Vieraat ihmiset 6 (17)
Yhteensä
100 (254)

% (N)

% (N)

% (N)

96 (99)

56 (33)

10 (3)

47 (7)

68 (19)

62 (303)

- (0)
4 (4)
- (0)
100 (103)

2 (1)
42 (25)
- (0)
100 (59)

4 (1)
79 (23)
7 (2)
100 (29)

- (0)
53 (8)
- (0)
100 (15)

- (0)
29 (8)
3 (1)
100 (28)

11 (52)
23 (113)
4 (20)
100 (488)

X²= 137,19676***
Khiin neliö –testissä on yhdistetty luokat ’vääryydellä’. ’uskontoon liittyvillä keinoilla’ ja ’muilla keinoin’ luokaksi
’muu’.

Liitetaulukko 68. Oman edun tavoittelun ongelmanratkaisutyyppi rikkomuksen alatyypin mukaan.
Rikkomuksen
alatyyppi
Ongelmanratkaisutyyppi
Syytä selvittävä
Noudattava/
kristillinen
Vastustava/
maaginen
Yhteensä

Pirun
avulla
% (N)

Trullin
avulla
% (N)

Paran
avulla
% (N)

Uskontoon Muilla
Vääryydellä liitt. keinoin keinoin
% (N)
% (N)
% (N)

Yhteensä
% (N)

- (0)

95 (81)

100 (1)

46 (17)

36 (5)

- (0)

36 (104)

77 (110)

5 (4)

- (0)

54 (20)

57 (8)

78 (7)

52 (149)

23 (33)
100 (143)

- (0)
100 (85)

- (0)
100 (1)

- (0)
100 (37)

7 (1)
100 (14)

22 (2)
100 (9)

12 (36)
100 (289)

X²= 215,34759***
Khiin neliö –testissä on yhdistetty luokat ’paran avulla’, ’vääryydellä’. ’uskontoon liittyvillä keinoilla’ ja ’muilla
keinoin’ luokaksi ’muu’.

Liitetaulukko 69. Pilkkaamisen kohde alueittain.
Alue
Rikkomuksen kohde

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

Luonnonvoimat
Ruoka
Kuolema
Jumala
Uskonto
Piru
Yhteensä

24 (16)
13 (9)
31 (21)
24 (16)
4 (3)
4 (3)
100 (68)

34 (15)
37 (16)
(0)
16 (7)
11 (5)
2 (1)
100 (44)

38 (30)
15 (12)
18 (14)
9 (7)
10 (8)
10 (8)
100 (79)

44 (24)
27 (15)
2 (1)
9 (5)
16 (9)
2 (1)
100 (55)

35 (85)
21 (52)
15 (36)
14 (35)
10 (25)
5 (13)
100 (246)

X²= 207,01284*
Khiin neliö –testissä luokat ’uskonto’ ja ’piru’ on yhdistetty luokaksi ’muu’.
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Liitetaulukko 70. Pilkkaamisen kohde alueittain, kun rikkomuksen tekijä on mies.
Alue
Rikkomuksen
kohde
Luonnonvoimat
Kuolema
Jumala
Ruoka
Uskonto
Piru
Yhteensä

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

30 (16)
37 (20)
24 (13)
2 (1)
2 (1)
5 (3)
100 (54)

65 (15)
- (0)
26 (6)
- (0)
5 (1)
4 (1)
100 (23)

47 (28)
22 (13)
10 (6)
- (0)
10 (6)
11 (7)
100 (60)

70 (21)
- (0)
7 (2)
- (0)
20 (6)
3 (1)
100 (30)

48 (80)
20 (33)
16 (27)
1 (1)
8 (14)
7 (12)
100 (167)

X²= 12,84881*
Khiin neliö –testi on tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta ja testissä luokat ’Jumala’ ja ’ruoka’ on
yhdistetty yhteiseksi luokaksi (vrt. leipä Jumalan viljana).

Liitetaulukko 71. Tehtyjen tai suunniteltujen surmien kohteet alueittain.

Alue
Surma-aikeen tai
surman kohde
Itse
Lapsi
Muu aikuinen mies
Muu aikuinen nainen
Yhteensä

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

50 (41)
23 (19)
18 (15)
9 (7)
100 (82)

72 (5)
14 (1)
- (0)
14 (1)
100 (7)

32 (28)
43 (37)
15 (13)
10 (9)
100 (87)

76 (19)
8 (2)
8 (2)
8 (2)
100 (25)

46 (93)
29 (59)
15 (30)
9 (19)
100 (201)

X²= 56,487347***
Khiin neliö –testi tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta.

Liitetaulukko 72. Tehtyjen tai suunniteltujen surmien kohteet rikkomuksentekijän sukupuolen mukaan.
Rikkomuksen tekijän
sukupuoli
Surma-aikeen tai
teon kohde
Itse
Lapsi
Muu aikuinen mies
Muu aikuinen nainen
Yhteensä
X²= 94,493075***

Mies
% (N)

Nainen
% (N)

Yhteensä
% (N)

73 (66)
1 (1)
12 (11)
14 (13)
100 (91)

22 (13)
75 (45)
3 (2)
- (0)
100 (60)

52 (79)
30 (46)
9 (13)
9 (13)
100 (151)
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Liitetaulukko 73. Surmista, noituudesta, varkauksista ja muista vääryyksistä rankaisija rikkomuksen alatyypin
mukaan.
Rikkomus
Rankaisija
Piru
Vainaja
Kummitus
Jumala
Ihminen
Haltia
Muu
Yhteensä

Itsemurha Muu
aikuisen
surma
% (N)
% (N)
17 (16)
2 (1)
55 (52)
65 (35)
28 (27)
20 (11)
- (0)
11 (6)
- (0)
2 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (95)
100 (54)

Lapsen
surma

Noituus

Varkaus

Yhteys
piruun

Vääryys

Yhteensä

% (N)
5 (3)
80 (47)
14 (8)
- (0)
1 (1)
- (0)
- (0)
100 (59)

% (N)
30 (14)
57 (26)
9 (4)
2 (1)
2 (1)
- (0)
- (0)
100 (46)

% (N)
30 (9)
13 (4)
37 (11)
17 (5)
- (0)
3 (1)
- (0)
100 (30)

% (N)
72 (10)
7 (1)
- (0)
14 (2)
7 (1)
- (0)
- (0)
100 (14)

% (N)
50 (7)
22 (3)
- (0)
- (0)
21 (3)
- (0)
7 (1)
100 (14)

% (N)
19 (60)
54 (168)
20 (61)
5 (14)
2 (7)
0 (1)
0 (1)
100 (312)

X²= 101,48167***
Khiin neliö –testissä on yhdistetty rankaisijaluokat ’jumala’, ’ihminen’, ’haltia’ ja ’muu’ yhteiseksi luokaksi ’muu’ ja
rikkomusluokat ’varkaus’, ’yhteys piruun’ ja ’vääryys’ yhteiseksi luokaksi ’muu’

Liitetaulukko 74. Surmien, noituuden, varkauksien ja muiden vääryyksien yliluonnollisten seurauksien kokija
rikkomuksen alatyypin mukaan.
Rikkomus

Itsemurha Muu
aikuisen
surma
% (N)
% (N)
Yliluonnollisen kokija
Rikkomuksentekijä
15 (15)
23 (11)
Rikkomuksentekijän
perhe
6 (6)
4 (2)
Muu lähipiiri 27 (27)
27 (13)
Vieraat ihmiset 44 (43)
46 (22)
Ei tietoa
8 (8)
- (0)
Yhteensä
100 (99)
100 (48)

Lapsen
surma

Noituus

Varkaus

Yhteys
piruun

Vääryys

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

9 (5)

26 (14)

69 (22)

63 (10)

61 (11)

27 (88)

- (0)
26 (15)
61 (35)
4 (2)
100 (57)

7 (4)
37 (20)
30 (16)
- (0)
100 (54)

6 (2)
16 (5)
6 (2)
3 (1)
100 (32)

25 (4)
6 (1)
6 (1)
- (0)
100 (16)

11 (2)
17 (3)
11 (2)
- (0)
100 (18)

6 (20)
26 (84)
38 (121)
3 (11)
100 (324)

X²= 55,770907***
Khiin neliö –testissä on aineisto jaettu kolmeen luokkaan ’itsemurha’, surma’ ja ’muut’
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Liitetaulukko 75. Surmien, noituuden, varkauksien ja muiden vääryyksien yliluonnollisten seurauksien
ongelmanratkaisutyyppi rikkomuksen alatyypin mukaan.
Rikkomus

Itsemurha Muu
aikuisen
surma
% (N)
% (N)
Ongelmanratkaisutyypit
Syytä
selvittävä
12 (3)
33 (22)
Noudattava/
kristillinen
61 (16)
48 (32)
Vastustava/
maaginen
12 (3)
6 (4)
Muu yliluonnolliseen
suhtautuva
15 (4)
3 (2)
Maallinen
tuomio
- (0)
10 (7)
Yhteensä
100 (26)
100 (67)

Lapsen
surma

Noituus

Varkaus

Yhteys
piruun

Vääryys

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

50 (23)

- (0)

- (0)

- (0)

- (0)

28 (48)

48 (22)

85 (11)

67 (6)

57 (4)

100 (3)

55 (94)

- (0)

15 (2)

- (0)

43 (3)

- (0)

7 (12)

- (0)

- (0)

33 (3)

- (0)

- (0)

5 (9)

2 (1)
100 (46)

- (0)
100 (13)

- (0)
100 (9)

- (0)
100 (7)

- (0)
100 (3)

5 (8)
100 (171)

X²= 32,923046***
Khiin neliö –testissä on aineisto jaettu kolmeen luokkaan ’itsemurha’, surma’ ja ’muut’ Lisäksi testaus on tehty ilman
luokkaa ’maallinen tuomio’.

Liitetaulukko 76. Vainajien ja elävien kohtelusta kertovien tarinoiden rikkomuksen alatyyppi alueittain.
Alue
Rikkomuksen alatyyppi
Hyvien tapojen
vastainen toiminta
Ihmisten huono
kohtelu
Kuolleelle kuuluvan
esineen käyttö
(Viimeisen) toivomuksen
täyttämättä jättäminen
Liiallinen sureminen
Yhteensä
X²=98,680292***

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

24 (24)

41 (11)

58 (62)

42 (29)

42 (126)

57 (57)

4 (1)

16 (17)

7 (5)

26 (80)

8 (8)

11 (3)

16 (17)

21 (15)

14 (43)

5 (5)
6 (6)
100 (100)

26 (7)
18 (5)
100 (27)

6 (6)
4 (4)
100 (106)

14 (10)
16 (11)
100 (79)

9 (28)
9 (26)
100 (303)
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Liitetaulukko 77. Vainajien ja elävien kohtelusta kertovien tarinoiden rikkomustyypin alatyyppi alueittain, kun
rikkomuksen tekijä on nainen.
Alue

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

Rikkomuksen alatyyppi

% (N)

% (N)

16 (6)

Hyvien tapojen
vastainen toiminta
Ihmisten huono
kohtelu
Kuolleelle kuuluvan
esineen käyttö
(Viimeisen) toivomuksen
täyttämättä jättäminen
Liiallinen sureminen
Yhteensä

% (N)

P-Pmaa
.
% (N)

Yhteensä
% (N)

27 (3)

53 (16)

8 (2)

26 (27)

58 (22)

- (0)

10 (3)

4 (1)

25 (26)

2 (1)

9 (1)

17 (5)

29 (7)

14 (14)

8 (3)
16 (6)
100 (38)

37 (4)
27 (3)
100 (11)

7 (2)
13 (4)
100 (30)

13 (3)
46 (11)
100 (24)

12 (12)
23 (24)
100 (103)

X²= 61,13351***

Liitetaulukko 78. Ihmisten ja vainajien huonosta kohtelusta rankaisijat rikkomuksen mukaan,
Rikkomus
Rankaisija
Piru
Vainaja
Kummitus
Jumala
Ihminen
Muu
Yhteensä

Tapojen
vastaiset
toimet
% (N)
16 (20)
68 (87)
8 (10)
1 (2)
6 (8)
1 (1)
100 (128)

Ihmisten
huono
kohtelu
% (N)
75 (64)
13 (11)
3 (3)
1 (1)
8 (7)
- (0)
100 (6)

Vainajien
huono
kohtelu
% (N)
- (0)
93 (41)
2 (1)
2 (1)
1 (1)
- (0)
100 (44)

Toivomukset
täyttämättä

Liiallinen
sureminen

Yhteensä

% (N)
- (0)
90 (27)
- (0)
- (0)
10 (3)
- (0)
100 (30)

% (N)
- (0)
100 (26)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (26)

% (N)
27 (84)
62 (192)
4 (14)
1 (4)
6 (19)
0 (1)
100 (314)

X²= 162,35443***
Khiin neliö –testissä rankaisijat on yhdistetty kolmeksi luokaksi ’piru’, ’vainaja’ ja ’muut’.
Liitetaulukko 79. Ongelmanratkaisutyyppi ihmisten ja vainajien huonossa kohtelussa rikkomuksen mukaan.
Rikkomus

Tapojen
vastaiset
toimet
% (N)
Ongelmanratkaisutyyppi
Syytä
selvittävä
8 (6)
Noudattava/
kristillinen
70 (53)
Vastustava/
maaginen
17 (13)
Muu yliluonnolliseen
suhtautuva
5 (4)
Yhteensä
100 (76)
X²=33,78383***

Ihmisten
huono
kohtelu
% (N)

Vainajien
huono
kohtelu
% (N)

Toivomukset
täyttämättä

Liiallinen
sureminen

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

10 (6)

12 (5)

5 (1)

- (0)

9 (18)

39 (23)

80 (32)

89 (16)

40 (2)

63 (126)

28 (17)

3 (1)

6 (1)

- (0)

16 (32)

23 (14)
100 (60)

5 (2)
100 (40)

- (0)
100 (18)

60 (3)
100 (5)

12 (23)
100 (199)
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Liitetaulukko 80. Ongelmanratkaisijat ihmisten ja vainajien huonossa kohtelussa rikkomuksen mukaan.
Rikkomus

Tapojen
vastaiset
toimet
% (N)
Ongelman ratkaisija
Rikkomuksentekijä
64 (45)
Rikkomuksentekijä perhe
tai
muu lähipiiri 6 (4)
Vieraat ihmiset 7 (5)
Papit
9 (6)
Tietäjät
9 (6)
Ei tietoa
5 (4)
Yhteensä
100 (70)

Ihmisten
huono
kohtelu
% (N)

Vainajien
huono
kohtelu
% (N)

Toivomukset
täyttämättä

Liiallinen
sureminen

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

15 (9)

66 (23)

94 (17)

60 (3)

52 (97)

10 (6)
3 (2)
15 (9)
20 (12)
37 (22)
100 (60)

20 (7)
9 (3)
- (0)
3 (1)
2 (1)
100 (35)

- (0)
6 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (18)

20 (1)
20 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (5)

10 (18)
6 (12)
8 (15)
10 (19)
14 (27)
100 (188)

X²=50,17003***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana taulukon luokkaa ’ei tietoa’ ja luokat ’toivomukset täyttämättä’ ja ’liiallinen
sureminen’ on yhdistetty luokaksi ’muu’.
Liitetaulukko 81. Sosiaalisen käyttäytymisen rikkomusten alatyyppi alueittain, kun rikkomuksentekijä on mies.
Alue

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

Rikkomuksen alatyyppi
Ihmisten, eläinten ym.
huono kohtelu
Oman edun tavoittelu
Huonon elämän viettäminen
Muut sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

55 (94)
8 (13)
19 (33)

56 (23)
15 (6)
27 (11)

46 (89)
12 (24)
32 (61)

51 (22)
19 (8)
28 (12)

51 (228)
11 (51)
26 (117)

18 (31)
100 (171)

2 (1)
100 (41)

10 (19)
100 (193)

2 (1)
100 ()

12 (52)
100 (448)

X²=24,60358**
Liitetaulukko 82. Sosiaalisen käyttäytymisen rikkomusten alatyyppi alueittain, kun rikkomuksentekijä on
nainen.
Alue

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

Rikkomuksen alatyyppi
Ihmisten, eläinten ym.
huono kohtelu
Oman edun tavoittelu
Huonon elämän viettäminen
Muut sosiaalisen
tapakäyttäytymisen
rikkomukset
Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

48 (45)
29 (27)
- (0)

67 (4)
17 (1)
16 (1)

15 (24)
63 (97)
3 (5)

53 (19)
17 (6)
5 (2)

31 (92)
45 (131)
3 (8)

23 (22)
100 (94)

- (0)
100 (6)

19 (29)
100 (155)

25 (9)
100 (36)

21 (60)
100 (291)

X²= 49,478573***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana sarakkeen ’P-Savo’ lukuja.
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Liitetaulukko 83. Yliluonnollisen kokijat sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa alueittain.
Alue
Yliluonnollisen
kokijat
Rikkomuksentekijä/t yksin tai
yhdessä muiden kanssa
Rikkomuksentekijän perhe
Muu lähipiiri
Vieraat ihmiset
Ei tietoa
Yhteensä

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

59 (218)

64 (40)

64 (289)

45 (49)

60 (596)

17 (62)
18 (65)
6 (22)
- (0)
100 (367)

2 (1)
23 (14)
8 (5)
3 (2)
100 (62)

9 (39)
18 (79)
8 (36)
1 (7)
100 (450)

10 (11)
29 (31)
12 (13)
4 (4)
100 (108)

12 (113)
19 (189)
8 (76)
1 (13)
100 (987)

X²=34,02989***
Khiin neliö –testissä ei ole mukana yliluonnollisen kokijoiden luokkaa ’ei tietoa’.
Liitetaulukko 84. Ongelmanratkaisutyyppi sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomuksissa ongelman ratkaisijan
mukaan.
OngelmanRikkomukratkaisija
sentekijä
Ongelmanrat% (N)
kaisutyyppi
Syytä
selvittävä
3 (5)
Noudattava/
kristillinen
65 (97)
Vastustava/
maaginen
14 (20)
Muu yliluonnolliseen
suhtautuva
18 (26)
Yhteensä
100 (148)

Rikkomuk- Muu
sentekijän lähipiiri
% (N)
% (N)

Vieraat
ihmiset
% (N)

Papit
yms.
% (N)

Tietäjät
yms.
% (N)

Ei tietoa

Yhteensä

% (N)

% (N)

36 (5)

33 (14)

82 (79)

13 (4)

4 (2)

27 (6)

28 (125)

64 (9)

53 (22)

12 (12)

84 (25)

29 (15)

29 (17)

44 (197)

- (0)

14 (6)

6 (6)

3 (1)

65 (33)

10 (6)

17 (72)

- (0)
100 (14)

- (0)
100 (42)

- (0)
100 (97)

- (0)
100 (30)

2 (1)
100 (51)

34 (20)
100 (59)

11 (47)
100 (441)

X²=302,55179***

Liitetaulukko 85. Huonon kohtelun kohteet alueittain.
Alue
Huonon kohtelun
kohteet
Miehet
Naiset
Lapset
Muut ihmiset
Eläimet
Olennot
Yhteensä
X²= 47,387057***

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)
28 (49)
18 (32)
25 (44)
18 (33)
5 (9)
6 (11)
100 (178)

% (N)
14 (5)
34 (12)
6 (2)
37 (13)
9 (3)
- (0)
100 (35)

% (N)
31 (44)
26 (37)
9 (12)
19 (26)
11 (15)
4 (6)
100 (140)

% (N)
17 (9)
23 (12)
12 (6)
29 (15)
19 (10)
- (0)
100 (52)

% (N)
26 (107)
23 (93)
16 (64)
21 (87)
9 (37)
4 (17)
100 (405)
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Liitetaulukko 86. Huonosta kohtelusta rankaisijat rikkomuksen mukaan.
Huonon kohtelun
kohde
Rankaisija
Ihminen
Vainaja
Piru
Jumala
Kummitus
Haltia
Yhteensä

Aikuisten
huono kohtelu
% (N)
36 (111)
38 (118)
9 (29)
15 (45)
2 (7)
0 (1)
100 (311)

Lasten
huono kohtelu
% (N)
2 (1)
12 (8)
83 (53)
3 (2)
- (0)
- (0)
100 (64)

Eläinten
huono kohtelu
% (N)
8 (3)
13 (5)
8 (3)
68 (26)
3 (1)
- (0)
100 (38)

Olentojen
huono kohtelu
% (N)
- (0)
- (0)
6 (1)
- (0)
- (0)
94 (16)
100 (17)

Yhteensä
% (N)
27 (115)
31 (131)
20 (86)
17 (73)
1 (8)
4 (17)
100 (430)

X²= 310,00671***
Khiin neliö –testissä on huonon kohtelun kohteista yhdistetty luokat ’eläinten huono kohtelu’ ja ’olentojen huono
kohtelu’ luokaksi ’eläinten ja olentojen huono kohtelu’, lisäksi rankaisijoista on yhdistetty luokat ’kummitus’ ja ’haltia’
luokaksi ’kummitus ja haltia’.
Liitetaulukko 87. Ongelmanratkaisutyyppi huonon kohtelun alatyypin mukaan.
Huonon kohtelun
kohde
Ongelmanratkaisutyyppi
Syytä selvittävä
Noudattava/kristillinen
Vastustava/maaginen
Muu yliluonnoll. suhtautuva
Yhteensä

Aikuisten
Lasten
Eläinten
Olentojen
huono kohtelu huono kohtelu huono kohtelu huono kohtelu Yhteensä
% (N)
% (N)
% (N)
% (N)
% (N)
12 (15)
66 (83)
17 (21)
5 (7)
100 (126)

8 (4)
44 (21)
25 (12)
23 (11)
100 (48)

- (0)
50 (3)
50 (3)
- (0)
100 (6)

- (0)
100 (1)
- (0)
- (0)
100 (1)

11 (19)
59 (107)
20 (36)
10 (18)
100 (180)

X²= 13,655888**
Khiin neliö –testissä on yhdistetty huonon kohtelun alatyypit kahdeksi luokaksi ’aikuisten huono kohtelu’ ja ’muiden
huono kohtelu’.
Liitetaulukko 88. Ongelmanratkaisija huonon kohtelun alatyypin mukaan.
Huonon kohtelun
kohde
Ongelman ratkaisija
Rikkomuksentekijä
Rikkomuksentekijän
perhe
Muu lähipiiri
Vieraat ihmiset
Papit
Tietäjät
Ei tietoa
Yhteensä

Aikuisten
huono kohtelu
% (N)
40 (48)

Lasten
huono kohtelu
% (N)
13 (6)

Eläinten
huono kohtelu
% (N)
33 (2)

Olentojen
huono kohtelu Yhteensä
% (N)
% (N)
- (0)
33 (56)

3 (3)
12 (14)
7 (8)
8 (10)
14 (17)
16 (19)
100 (119)

4 (2)
9 (4)
- (0)
19 (9)
21 (10)
34 (16)
100 (47)

- (0)
17 (1)
- (0)
- (0)
17 (1)
33 (2)
100 (6)

100 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (1)

3 (5)
11 (19)
5 (8)
11 (19)
16 (28)
21 (37)
100 (172)

X²= 14,170155**
Khiin neliö –testissä on yhdistetty huonon kohtelun tyypit kahdeksi luokaksi ’aikuisten huono kohtelu’ ja ’muiden
huono kohtelu’, lisäksi testissä ei ole mukana ongelmanratkaisijaluokkaa ’ei tietoa’.
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Liitetaulukko 89. Oman edun tavoittelun alatyyppi alueittain.
Alue
Oman edun
tavoittelutapa
Trullina
Paran avulla
Muilla keinoin
Yhteensä

% (N)

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

17 (7)
54 (22)
29 (12)
100 (41)

- (0)
- (0)
100 (7)
100 (7)

69 (92)
8 (11)
23 (30)
100 (133)

- (0)
- (0)
100 (14)
100 (14)

Yhteensä

51 (99)
17 (33)
32 (63)
100 (195)

X²= 49,576842***
Khiin neliö –testi on tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta.
Liitetaulukko 90. Oman edun tavoittelun alatyyppi alueittain, kun rikkomuksentekijä on nainen.
Alue
Oman edun
tavoittelutapa

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

Trullina
Paran avulla
Muilla keinoin
Yhteensä

15 (4)
74 (20)
11 (3)
100 (27)

- (0)
- (0)
100 (1)
100 (1)

84 (81)
4 (4)
12 (12)
100 (97)

- (0)
- (0)
100 (6)
100 (6)

65 (85)
18 (24)
17 (22)
100 (131)

X²= 67,961272 ***
Khiin neliö –testi on tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta.

Liitetaulukko 91. Huonosti vietetystä elämästä rankaisijat rikkomusten mukaan.
Huonon elämän
viettämistapa

Kortinpeluu

Juopottelu

Rankaisija
Vainaja
Piru
Jumala
Kummitus
Yhteensä

% (N)
10 (9)
41 (38)
5 (5)
44 (40)
100 (92)

% (N)
60 (24)
10 (4)
5 (2)
25 (10)
100 (40)

X²=44,9028***

Muun huonon
elämän
viettäminen
% (N)
54 (15)
21 (6)
- (0)
25 (7)
100 (28)

Yhteensä
% (N)
26 (38)
32 (48)
5 (7)
37 (56)
100 (149)
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Liitetaulukko 92. Muiden sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyyppi alueittain.
Alue
Rikkomuksen
alatyyppi
Hyvien tapojen
vastaiset toimet
Kostaminen
Petetyt lupaukset ja
muut vääryydet
Muut rikkomukset
Yhteensä

E-Savo
% (N)

P-Savo
% (N)

E-Pmaa
% (N)

P-Pmaa
% (N)

Yhteensä
% (N)

17 (11)
41 (27)

50 (1)
- (0)

48 (31)
23 (15)

50 (7)
- (0)

34 (50)
29 (42)

31 (20)
11 (7)
100 (65)

50 (1)
- (0)
100 (2)

23 (15)
6 (4)
100 (65)

43 (6)
7 (1)
100 (14)

29 (42)
8 (12)
100 (146)

X²= 14,343685***
Khiin neliö –testi on tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-pohjanmaan osalta, lisäksi rikkomustavoista ’petetyt lupaukset ja
muut vääryydet’ sekä ’muut rikkomukset’ on yhdistetty luokaksi ’muut’.

Liitetaulukko 93. Muiden sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyyppi alueittain, kun rikkomuksen
tekijä on mies.
Alue
Rikkomuksen
alatyyppi
Hyvien tapojen
vastaiset toimet
Kostaminen
Petetyt lupaukset ja
muut vääryydet
Muut rikkomukset
Yhteensä

E-Savo

P-Savo

E-Pmaa

P-Pmaa

Yhteensä

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

6 (2)
52 (16)

50 (1)
- (0)

53 (10)
21 (4)

- (0)
- (0)

(13)
(20)

36 (11)
16 (2)
100 (31)

- (0)
- (0)
100 (1)

26 (5)
- (0)
100 (19)

100 (1)
- (0)
100 (1)

(17)
(2)
100 (52)

X²= 14,016223***
Khiin neliö –testi on tehty vain Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta, lisäksi rikkomustavoista on kaksi alimmaista
luokkaa yhdistetty luokaksi ’muut’.

Liitetaulukko 94. Rankaisijat muiden sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyypin mukaan.
Rikkomuksen
alatyyppi
Rankaisija
Ihminen
Vainaja
Piru
Jumala
Kummitus
Haltia
Yhteensä

Tapojen
vastaiset
toimet
% (N)
54 (80)
31 (45)
10 (14)
1 (2)
1 (2)
3 (5)
100 (148)

Kostaminen

Unohdetut
Muut
lupaukset yms.

Yhteensä

% (N)
23 (12)
43 (23)
17 (9)
4 (2)
4 (2)
9 (5)
100 (53)

% (N)
100 (42)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (42)

% (N)
92 (11)
8 (1)
- (0)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (12)

% (N)
36 (15)
52 (22)
12 (5)
- (0)
- (0)
- (0)
100 (42)

X²=80,878922***
Khiin neliö –testissä on yhdistetty luokat ’Jumala’, ’ kummitus’ ja ’haltia’ yhdeksi luokaksi.
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Liitetaulukko 95. Ongelmanratkaisutyyppi muiden sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomusten alatyypin
mukaan.
Rikkomuksen
alatyyppi
Ongelmanratkaisutyyppi
Syytä selvittävä
Noudattava/kristillinen
Vastustava/maaginen
Muu ylil. suhtautuva
Yhteensä
X²=25,078203**

Tapojen
vastaiset
toimet
% (N)
9 (2)
69 (16)
22 (5)
- (0)
100 (23)

Kostaminen

Unohdetut
Muut
lupaukset yms.

Yhteensä

% (N)
- (0)
22 (2)
78 (7)
- (0)
100 (9)

% (N)
8 (1)
67 (8)
25 (3)
- (0)
100 (12)

% (N)
6 (3)
52 (27)
34 (16)
2 (1)
100 (47)

% (N)
- (0)
34 (1)
33 (1)
33 (1)
100 (3)
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TUTKIMUSAINEISTON MÄÄRÄ KUNNITTAIN
Etelä-Savo
Anttola
Enonkoski
Haukivuori
Heinävesi
Hirvensalmi
Imatra
Joroinen
Joutseno
Juva
Jäppilä
Kangaslampi
Kangasniemi
Kerimäki
Lappee
Lappeenranta
Lauritsala
Lemi
Luumäki
Mikkeli
Mikkelin lääni
Mikkelin mlk
Mäntyharju
Pertunmaa
Pieksämäen mlk
Pieksämäki
Punkaharju
Puumala
Rantasalmi
Ristiina
Ruokolahti
Savitaipale
Savonlinna
Savonranta
Sulkava
Suomenniemi
Sääminki
Taipalsaari
Virtasalmi
Yhteensä

5
20
26
25
54
1
54
13
64
44
22
70
73
11
5
9
2
5
91
1
47
51
11
62
43
23
32
42
7
19
15
30
25
65
1
68
5
41
1182

Pohjois-Savo
Hankasalmi
Iisalmen mlk
Iisalmi
Karttula
Kiuruvesi
Kuopio
Lapinlahti
Leppävirta
Maaninka
Muuruvesi
Nilsiä
Pielavesi
Riistavesi
Siilinjärvi
Sonkajärvi
Suonenjoki
Tervo
Tuusniemi
Varkaus
Varpaisjärvi
Vehmersalmi
Vieremä
Yhteensä

1
7
13
27
39
20
2
15
8
11
14
45
8
6
7
3
9
22
2
15
3
17
294

LIITE 1
Etelä-Pohjanmaa
Alahärmä
9
Alajärvi
23
Alavus
123
Etelä-Pohjanmaa
2
Evijärvi
42
Halsua
4
Himanka
2
Holma
1
Härmä
5
Ilmajoki
36
Isojoki
25
Isokyrö
47
Jalasjärvi
110
Jurva
12
Kalajoki
2
Kannus
22
Karijoki
4
Kaskinen
1
Kauhajoki
232
Kauhava
45
Kaustinen
10
Kortesjärvi
5
Kuortane
35
Kurikka
18
Kälviä
7
Laihia
95
Lappajärvi
29
Lapua
28
Lapväärti
20
Lehtimäki
14
Lesti
1
Lestijärvi
12
Lohtaja
12
Nurmo
20
Perho
38
Peräseinäjoki
8
Seinäjoki
7
Siipyy
1
Soini
18
Teuva
17
Toholampi
20
Töysä
16
Vaasa
1
Veteli
36
Vimpeli
10
Vähäkyrö
4
Vöyri
5
Ylihärmä
27
Ylistaro
27
Yhteensä
1288

Pohjois-Pohjanmaa
Alajärvi
1
Alavieska
4
Haapajärvi
4
Haapavesi
21
Hailuoto
10
Haukipudas
20
Ii
1
Kalajoki
5
Kempele
1
Kestilä
24
Kiiminki
2
Kinnula
1
Kuivaniemi
1
Kärsämäki O.l.
7
Liminka
13
Merijärvi
4
Muhos
6
Nivala
18
Oulainen
15
Oulu
2
Oulunsalo
1
Paavola
24
Piippola
1
Pulkkila
4
Pyhäjoki
5
Pyhäjärvi O.l.
20
Raahe
3
Rantsila
65
Rautio
2
Reisjärvi
3
Saloinen
3
Sievi
27
Siikajoki
2
Temmes
1
Tervola
1
Utajärvi
4
Vihanti
16
Ylikiiminki
6
Ylivieska
8
Yhteensä
356
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RIKKOMUSTYYPIT LYHENTEINEEN JA KESKEISINE SISÄLTÖINEEN
rikkomuksen päätyyppi
alatyyppi
alatyyppi
lyhenne
1 lainvastaiset teot
1 oetavväär

1 sur
1 suraik

LIITE 2

keskeinen sisältö
oman edun tavoittelu (raha tai omaisuus) vääryydellä; jo maksetun
velan maksuun vaatiminen; kaupassa pettäminen; vakuutuspetos;
rikkomus tai rikos (esim. surma) rahan saannin takia jne

1 rais
raiskaaminen
1 ruumk
ruumiin kätkeminen
surmaaminen
aikuisen surmaaminen
1 suraikj
jonkun (tarkemmin mainitsemattoman) aikuisen surmaaminen,
seurauksena maallinen rangaistus tai ei mainintaa
1 suraikm

1 surlap

aikuisen miehen surmaaminen, seurauksena maallinen rangaistus tai ei
mainintaa
1 suraikn
aikuisen naisen surmaaminen, seurauksena maallinen rangaistus tai ei
mainintaa
lapsen surmaaminen
1 surlap
lapsen surmaaminen, seurauksena maallinen rangaistus tai ei mainintaa
1 surlapab
1 surlapm
1

1 väärä
1
1
1

abortti
poikalapsen surmaaminen, seurauksena maallinen rangaistus tai ei
mainintaa
surlapn
tyttölapsen surmaaminen, seurauksena maallinen rangaistus tai ei
mainintaa
vääryyden tekeminen
var
varastaminen (nauriita, viljaa, heiniä, rahaa yms), löydetyn tavaran
kätkeminen; seurauksena mestaus tai ihmisen kosto
vir
virkamiehen/virkavallan vastustaminen
väärä
ei pitänyt eroa oikean ja väärän välillä; oli tehnyt vääryyttä jollekin;
olivat vääryyttä rakastavia; teki kaikkia vääryyksiä jne.

1 vääräva

lain edessä väärä vala

12 lakia ja kristillistä tapakäyttäytymistä rikkovat teot
12 huo
huonon ja syntisen elämän viettäminen
12 huosek
seksuaalirikos
12 huosekau
avioton, yksinpuolin tehty lapsi, au-raskaus
12 huoseke
seurustelu vieraan kanssa toisen kanssa puolison eläessä, huorin teko
12 huosekso
sodomia
2 kristillisen tapakäyttäytymisen rikkomukset
2 hkoh
huono kohtelu
2 hkohi
ihmisen huono kohtelu
2 hkohim
miehen huono kohtelu
2 hkohin
naisen huono kohtelu
2 huo
huonon ja syntisen elämän viettäminen
2 huoe
huonon/syntisen elämän viettäminen, soittaminen, pelimannina olo,
viheltäminen yms
2 huokir
kiroaminen
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2 huokor
2 huonai
2
2
2 itk
2
2
2
2

2
2
2 oetav
2
2
2

2 pilk
2
2
2
2
2
2
2

2 pyhä
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 sur
2 suraik
2
2
2
2

koreilu
meneminen kaksi kertaa naimisiin, meneminen uusiin naimisiin
ennekuin suruvuosi oli kulunut
huoseke
yöjalassa käynti
huotan
tanssiminen
liiallinen sureminen
itk
liiallinen vainajan sureminen
itkm
kuolleen miehen/sulhasen/friiarin liiallinen sureminen
itkn
kuolleen naisen/vaimon/morsiamen/äidin liiallinen sureminen
kalma
kuolleelle tai kalmalle kuuluvan esineen tms käyttäminen, kertominen
kuoleman jälkeisistä oloista; sopimus toisen hautaamisesta elävänä, jos
toinen kuolee
kas
lapsen kuoleminen kastamatta
noi
noituus, noitakeinot
oman edun tavoittelu
oetavpiru
oman edun/menestymisen tavoittelu pirun avulla; liitto pirun kanssa,
friimuurari
oetavusk
oman edun/menestymisen tavoittelu: jonkin uskontoon liittyvän kuten
ehtoollisleivän, ikonin helmen tms. avulla
oetavväär
oman edun tavoittelu (raha tai omaisuus) vääryydellä; väärä mitta tai
kapassa kaksi pohjaa; seurauksena vainajan pyyntö asian
korjaamiseksi, jotta saisi rauhan tai pappi siunaa tms.
pilkkaaminen, häpäisy
pilkjla
jumalan pilkkaaminen, omalla pystyvyydellä kerskuminen,
ylimielisyys, josta seurauksena Jumalan tai pirun rangaistus
pilkkuo
kuoleman pilkkaaminen
pilkluo
luonnonvoimien pilkkaaminen
pilkpir
pirun pilkkaaminen
pilkruo
ruuan häpäiseminen
pilkusk
raamatun, uskonnon, kirkon pilkkaaminen, väheksyminen,
häpäiseminen
piru
muu piruun liittyvä teko, esim. lupautuminen/lapsen lupaaminen
pirulle ajattelemattomuuttaan tai tyhmyyksissään (ilman oman edun
tavoittelua)
pyhärauhan rikkominen
pyhätyö
muu pyhätyö
pyhämuu
pyhänä vietetty huono/syntinen elämä, soittaminen tms
pyhäkaltyö
pyhänä kalassa
pyhäkehtyö
pyhänä kehräämässä
pyhämaatyö
pyhänä maatöissä/peltotöissä/kaskeamassa
pyhämartyö
pyhänä marjassa
pyhämettyö
pyhänä metsällä
pyhäpel
pyhänä kortinpeluussa
pyhäsau
pyhänä saunassa
pyhätan
tanssiminen pyhänä
pyhätuktyö
pyhänä metsätöissä
ruumk
ruumiin kätkeminen, seurauksena vainajan pyyntö/ruumiin vieminen
siunattuun maahan, siunaaminen
surmaaminen
aikuisen surmaaminen
suraiki
itsemurha
suraikm
aikuisen miehen surmaaminen, seurauksena vainajan pyyntö/ruumiin
vieminen siunattuun maahan, siunaaminen
suraikn
aikuisen naisen surmaaminen, seurauksena vainajan pyyntö/ruumiin
vieminen siunattuun maahan, siunaaminen
suraiks
aikuisen surmaamisen suunnittelu
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2 surlap

lapsen surmaaminen
2 surlap
lapsen surmaaminen, seurauksena vainajan pyyntö/ruumiin vieminen
siunattuun maahan, siunaaminen
2 surlapab
abortti, seurauksena ruumis siunattuun maahan tai piru kiusaa tekijää
2 surlapm
2

2 toiv
2
2
2
2 tvast
2

poikalapsen surmaaminen, seurauksena vainajan pyyntö/ruumiin
vieminen siunattuun maahan, siunaaminen
surlapn
tyttölapsen surmaaminen, seurauksena vainajan pyyntö/ruumiin
vieminen siunattuun maahan, siunaaminen
vainajan (viimeisen) toivomuksen täyttämättä jättäminen
toiv
kuolevan/surmatun (viimeinen) pyyntö/toivomus täyttämättä
toivm
miesvainajan pyyntö täyttämättä
toivn
naisvainajan pyyntö täyttämättä
tapojen vastainen toiminta
tvast
vakiintuneen/hyvän tavan vastaisesti toimiminen; uusi sulhanen liian
pian entisen kuoltua, haltijalle annetun uhrin pilaaminen

2 tvastu

2 tvastv
2
2
2
2
2
2 väärä

uskontoon liittyvä vakiintuneen/hyvän tavan vastainen toiminta;
kirkosta eronnut; ei sanonut aamenta Isämeidän jälkeen;
hihkuri/huhkuri
tapojen vastainen vainajan kohtelu
tvastv
vakiintuneen/hyvän tavan vastainen vainajan kohtelu
tvastvm
vakiintuneen/hyvän tavan vastainen miesvainajan kohtelu
tvastvn
vakiintuneen/hyvän tavan vastainen naisvainajan kohtelu
var
varastaminen; seurauksena Jumalan, pirun, vainajan tai haltijan
rangaistus tai kummittelu
vellap
velvollisuuden laiminlyöminen, lasten synnyttämättä jättäminen

vääryyden teko
2 väärä
oli jotakin anteeksipyydettävää; oli jotain mitä katui
2 vääräva
kristillinen väärä vala: jos olen niin-ja-niin tehnyt/tulen tekemään, saa
piru minut viedä

23 kristillisen ja sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset
23 oetav
oman edun tavoittelu
23 oetavpara
oman edun/menestymisen tavoittelu paran avulla
23 oetavtrul
oman edun/menestymisen tavoittelu trullin hahmossa/avulla,
noitakonstein
3 sosiaalisen tapakäyttäytymisen rikkomukset
3 hkoh
huono kohtelu
3 hkohe
eläinten huono kohtelu, rääkkääminen
3 hkohi
ihmisten huono kohtelu
3 hkohi
ihmisten huono kohtelu, riita, epäsopu, pilkkaaminen
3 hkohil
lasten huono kohtelu
3 hkohilm
poikalapsen huono kohtelu
3 hkohiln
tyttölapsen huono kohtelu
3 hkohim
miehen huono kohtelu
3 hkohin
naisen huono kohtelu
3 hkoho
yliluonnollisen olennon huono kohtelu
3 huo
huonon elämän viettäminen
3 huoe
huonon elämän viettäminen, roskakirjallisuus yms
3 huoenai
naimisiin roiston kanssa
3 huoetap
tappeleminen
3 huoekers
omaisuudella/rohkeudella kerskuminen
3 huojuo
juopottelu
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3 oetav

3 tvast

3 huopel
kortinpeluu
3 kos
kostaminen
3 mak
velan maksamatta jääminen/jättäminen, velkaantuminen
oman edun tavoittelu
3 oetavmuu
oli saita, oli kätkenyt rahoja (oman edun/menestymisen tavoittelu:
rahan, omaisuuden tms. tavoittelu muilla kuin uskontoon liittyvillä
keinoilla tai pirun tai trullin avulla tai jollakin vääryydellä)
3 oetavmuuväär oman edun tavoittelu (sosiaalisella) vääryydellä; kellon viisareiden
kääntäminen työpäivän pidentämiseksi
3 paha
pahantahtoisuus (esiintyy yhdessä kostamisen kanssa)
tapojen vastainen toiminta
3 tvast
vakiintuneen/hyvän tavan vastaisesti toimiminen; vanhempien tahdon
vastainen avioliitto; juohtomiehen jättäminen häissä ilman viinaa;
köyriksi lampaan tappamatta jättäminen; toukoleivän syöminen ennen
aikaansa; aarteesta piti antaa osa vaivaisille ym.
3 tvasttyö
3 tvastvelnai
3 väärä

3 muu

työn tekeminen väärin; vedenhakumatkalla hevosen irti päästäminen
jne
tahallinen naimisiin menemättömyys, sulhasten kelpuuttamattomuus
rakastetun hylkääminen; uskollisuuden valan rikkominen; oli riijanut
eikä ottanut vaimokseen; oli syyttänyt syytöntä kellovarkaaksi; oli
rikkonut pohun taikakalun jne
kuolleen omaisuuden myyminen vieraille; kahvin pilaaminen;
kieltäytyminen vanhalle miehelle vaimoksi; naapurin perkkiön
syöttäminen lehmille; pellavan kylväminen väärään paikkaan;
laukkulaisen ilmiantaminen vallesmannille; kyläily vastoin isännän
tahtoa

4 muu
4 val
4 muu

vallesmanni takavarikoimassa viinapannuja tai muutoin maallisen
vallan vääriksi katsottuja tehtäviä tekemässä
lehmän puskeminen (toisen) talon lehmää
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ONGELMATYYPIT LYHENTEINEEN JA KESKEISINE SISÄLTÖINEEN

LIITE 3

ongelmatyyppi
lyhenne

keskeinen sisältö

jlakuo

Jumala rankaisee kuolemalla rikkomuksen tekijää tai hänen
läheistään (usein sis maininnan, että se oli Jumalan rangaistus
tai pyörremyrsky tai ukkonen, salama lyö kuoliaaksi jne)

pirukuo
koskuopa

piru näyttäytyy ja rikkomuksen tekijä kuolee
paranpitäjä kuolee ihmisen tahattomien toimenpiteiden
seurauksena
ihminen kostaa rikkomuksen aiheuttamalla rikkomuksen
tekijälle tai hänen läheisilleen kuoleman

kuolema

koskuo

sairaus
jlasair

pirusair
kossairtr
kossair

Jumala kostaa, rankaisee rikkomuksesta sairaudella
rikkomuksen tekijää tai hänen läheistään, rikkomuksen tekijä
sairastuu, lapset syntyvät sairaina jne
piru näyttäytyy ja rikkomuksen tekijä sairastuu
trulli sairastuu, loukkaantuu, (jalka katkeaa) ihmisen
tahattomien toimenpiteiden seurauksena
ihminen kostaa rikkomuksen aiheuttamalla rikkomuksen
tekijälle tai hänen läheisilleen sairautta

käärmeet
jlakäär

pirukäär

vainajan kotonakulkeminen
rikkomuksen kohde

rikkomuksen tekijä

enkeli, Vapahtaja, olento, valkeissa vaatteissa oleva mies, sitoo
käärmeen rikkomuksen tekijän kaulalle; marjastajan kaulalle
ilmestyy käärme; marja-astiaan tulee käärme; onkijan
veneeseen nousee käärmeitä jne
piru, mies, ruma mies, vanha ukko näyttäytyy ja sitoo käärmeen
kaulalle jne, piru nousee käärmeen hahmossa veneeseen

koskäär

ihminen kostaa rikkomuksen lähettämällä käärmeen

kot1
kot2

rikkomuksen kohde kulkee kuolemansa jälkeen kotona
rikkomuksen kohde kulkee kuolemansa jälkeen muualla kuin
kotona esim murha- tai hautauspaikalla
rikkomuksen tekijä kulkee kotonaan kuolemansa jälkeen

rt kot1
rt kot2
rt kot3

rikkomuksen tekijä kulkee kuolemansa jälkeen muualla kuin
kotonaan esim. rikkomuspaikalla
noidan, tietäjän kuoleman jälkeen näkyy hahmoja, kuuluu
ääniä, kummituksia

kummitus, kummittelu
kum

kummittelu, sellaisten outojen asioiden tapahtuminen, joiden
toimija ei ole tunnistettavissa

halt

haltia rankaisee, kostaa, para suuttuu ja muuttaa pois; jokin
henki on paljastanut aikeet tai rikkomuksen

haltia tms. olento rankaisee
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muu yliluonnollinen seuraus
jlamuukato
jlamuutuli
jlamuumuu

pirumuu
pirumuumel
kosnoi

(kosnoituli)
kosmuutr
muu

Jumala rankaisee rikkomuksen tekijää kadolla, pelto ei kasva,
kalat häviävät järvestä jne
Jumala rankaisee rikkomuksesta tulipalolla rikkomuksen tekijää
tai hänen läheistään
Jumala rankaisee rikkomuksesta jollakin muulla tavalla
rikkomuksen tekijää tai hänen läheistään (usein sis maininnan,
että se oli Jumalan rangaistus tai pyörremyrsky lennättää tai
ukkonen, salama lyö pökerryksiin, köyhtyy jne)
piru näyttäytyy, tulee korttipeliin mukaan jne
piru mellastaa
ihminen kostaa rikkomuksen aiheuttamalla rikkomuksen
tekijälle tai hänen läheisilleen jotakin muuta pahaa kuin
sairautta tai kuolemaa
(ihminen kostaa rikkomuksen polttamalla rikkomuksen tekijän
vaatteet, tukan, talon tms.)
ihminen kostaa trullille siunaamalla, piiskaamalla tms.
syyttömän mestaustapahtuma paljastaa oikean rikkomuksen
tekijän; äpärälapsi rangaistuksena tehdystä pyhätyöstä;
painajainen vaivaa; para sotkee kerman
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YLILUONNOLLISEN KOKIJAT LYHENTEINEEN JA
KESKEISINE SISÄLTÖINEEN

LIITE 4

yliluonnollisen kokija
lyhenne keskeinen sisältö
1 rikkomuksen tekijä itse
1 rt / rtt
rikkomuksen tekijä tai rikkomuksen tekijät
2 rikkomuksen tekijän perheenjäsenet tai muut läheiset
2 rt:nl
rikkomuksen tekijän lapsi
2 rt:nv
rikkomuksen tekijän vaimo
2 rt:nm
rikkomuksen tekijän mies
2 rt:n
rikkomuksen tekijän muut perheenjäsenet tai läheiset, kuten esimerkiksi äiti, isä
veli, sisar, lapsen lapsi, jälkipolvi, omaiset, sisaren mies, veljen lapset, suoveri,
sukulaispoika jne.
3 rikkomuksen tekijän muu lähipiiri
3 x
muuhun rikkomuksen tekijän lähipiiriin kuuluva nainen, esimerkiksi emäntä, piika,
kotiapulainen, tyttö (ei tytär), akka, nainen
3 y
muuhun rikkomuksen tekijän lähipiiriin kuuluva mies, esimerkiksi kuten isäntä
renki, poika (ei biologinen), mies
3 z
muuhun rikkomuksen tekijän lähipiiriin kuuluva mies ja nainen tai miehet ja naiset
yhdessä, esimerkiksi talonväki, talon tms. lapset
4 vieraat ihmiset
4 a
ihmiset, monet, hääväki, hautajaisväki, kortinpelaajat yms.
4 b
naapurit, kyläläiset, kylän mies tai nainen yms.
4 c
ohikulkijat, yöpyjät, papit, matkustavaiset, vieras, suutari, postinkantaja,
kerjäläisukko, kirkkoherra, haudankaivaja yms.
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ONGELMANRATKAISUTYYPIT JA ONGELMANRATKAISIJAT
LYHENTEINEEN JA KESKEISINE SISÄLTÖINEEN

LIITE 5

ongelmanratkaisutyyppi
lyhenne
keskeinen sisältö
1 syytä selvittävä toiminta
kys
syyn kysyminen (vainajan kotonakulkemiseen tms.)
löy
löytäminen (rahakätkö, aarre, kätketty ruumis, kätketyn ruumiin luut);rikkomuksen
tekijän paljastuminen; trullin paljastuminen naapurin emännäksi; pirun viemän lapsen
löytyminen jne
2 kristillinen, noudattava toiminta
sov
väärän teon sovittaminen, lopettaminen, parannuksen teko
toiv
kotonakulkijan toivomuksen täyttäminen
usk
uskonto: pappi, siunaaminen, rukous, ruumiin saattaminen siunattuun maahan
pal
tuh

kuolleelta puuttuvan/kuolleelle kuuluvan tavaran palauttaminen
väärien mittojen paljastaminen ja tuhoaminen, noidan taikapussin tai palvontapuun
tuhoaminen, viinan poiskaataminen, vainajan tavaroiden polttaminen, hanurin
rikkominen jne

3 vastustava, maaginen toiminta
kir
kiroaminen
noi
tietäjän käyttäminen apuna, taikakeino (länkien/ränkien läpi katsominen tms.)
ove
rau
muu

oveluus, pirun petkuttaminen
lyöminen, heittäminen jollakin rautaesineellä, teräaseella (kirves, viikate, hiilihanko,
lapio jne) tai ampuminen
suuttuminen, tulen käyttäminen, lyöminen muulla kuin rautaesineellä, huutaminen,
piiskaaminen, liittoutuminen pirun kanssa, syntyneen pirun näköisen lapsen surmaaminen
(ja itsemurha)

4 muu yliluonnolliseen suhteessa oleva toiminta
määrä
yliluonnollisen seurauksen määräaikaisuus
pako
pakeneminen
5 juridinen, tuomitseva toiminta (maallinen tuomio)
tuo
rikkomuksen tekijä ilmiannetaan poliisille tai muulle virkavallalle ja tunnustaa
tekonsa/saa tuomionsa esim. joutuu vankilaan

ongelmaratkaisija
lyhenne

keskeinen sisältö

1 rt tai rtt
rikkomuksen tekijä tai rikkomuksen tekijät
2 rt:n /rtt:n
rikkomuksen tekijän tai tekijöiden perheenjäsenet tai muut läheiset
perheenjäsenet
3 rt:n muu
rikkomuksen tekijän muu lähipiiri: isäntä, emäntä, piika, renki, talonväki jne.
lähipiiri
4 vieraat ihmiset ohikulkija, yöpyjä, matkalainen, naapurit, kyläläiset, kylän mies jne.
5 papit
piispa, kirkkoherra, kappalainen, lukkari, haudankaivaja, ruustinna, kirkkoväki jne.
6 tietäjät

noita, pohu, pohakka, turja, taikuri, poppamies, parantaja, poppatemppuja
tekevä isäntä, unia näkevä mummo tai muu noitataitoinen henkilö
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TAPAHTUMAPAIKKOJEN LYHENTEET KESKEISINE SISÄLTÖINEEN
ehrikasta
erikasta
eta
eto
ky
ky/ta
ma
pa
pi
pisuurimpiata
ta
to

eräs hyvin rikas talo
eräs rikas ta
eräs talo
eräs torppa, mökki
kylän nimi mainittu
nimi, joka on joko kylän tai talon nimi
maakunta mainittu
paikan nimi mainittu, ei tietoa mikä paikka, tai mainittu nimeltä jokin niitty,
metsä, neva tms.
pitäjän, kunnan, kaupungin nimi mainittu
pitäjän suurimpia taloja
talon nimi mainittu
torpan nimi mainittu

LIITE 6
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MOODIT, MUUTTUJIEN TYYPPIARVOT
A. Nro
B. keruupaikkakunta
C. viite
D. arkistointi/nauhoitusvuosi
E. tarinatyyppi
F. maantieteellinen alue
G. kertojan sukupuoli
H. kertojan ikä
I. kertojan ammatti/sos. asema
J. kerääjän sukupuoli
K. käyttörajoitukset
L. keneltä kuullut
M. tarina/memoraatti
N. rikkomuksen/yliluonnollisen
seurauksen tapahtuma-aika
O. rikkomuksen/yliluonnollisen
seurauksen tapahtumapaikka
P. rikkomuksen tekijä (=rt)
Q. rt:n sukupuoli
R. rt:n ikä
S. rt:n ammatti/sos. asema

LIITE 7

Kauhajoki
käsikirjoitus
1930-luvulla
C Kuolema, vainajat, kalma
Etelä-Pohjanmaa
mies
60-vuotias tai vanhempi
ei mainintaa (jos on, niin maatalousväestöön kuuluva, maata
omistava)
mies
ei rajoituksia
ei mainintaa
tarina
ei mainintaa
ei mainintaa (jos on, niin mainitaan yleensä talon nimi tai
eräs talo)
useimmiten mainittu ammatin tai sosiaalisen aseman
mukaan, ei nimeltä
mies yksin
aikuinen
ei mainintaa (jos on, niin maatalousväestöön kuuluva, maata
omistava)
kristillisen tapakäyttätymisen rikkomus

T. rikkomustyyppi
U. rikkomuksen variaatio
V. rikkomuksen yliluonnollinen seuraus = vainaja kulkee kotona
ongelmatyyppi
W. yliluonnollisen tapahtuman = ongelman variaatio
X. yliluonnollisen kokija (=yk)
Y. yhteenveto kertomuksessa
Z. kertojan/kerääjän kommentteja
AA. yliluonnollisen seurauksen
poistaminen=ongelman ratkaisutyyppi

AB. ongelman ratkaisun variaatio
AC. ongelman ratkaisija (=or)
AD. muun or:n (kuin rikkomuksen tekijä)
sukupuoli
AE. muun or:n ikä
AF. muun or:n ammatti/sos. asema

rikkomuksen tekijä yksin
ei mainintaa
ei manintaa
ei mainintaa (jos on, niin noudattava, kristillinen eli
uskontoon liittyvä: siunattuun maahan vieminen,
siunaaminen, parannuksen tai sovinnon tekeminen,
kuolleelle kuuluvan tavaran palauttaminen jne)
ei mainintaa (jos on, niin rikkomuksen tekijä yksin)
ei mainintaa (jos on, niin mies)
ei mainintaa (jos on, niin aikuinen)
ei mainintaa (jos on, niin pappi tai muu kirkon toimihenkilö)
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SUMMARY

Folk Morals
Research on Belief Legends from Savo and Ostrobothnia
In my research I discuss belief legends as representations of folk morals. Doing wrong is not one’s
private affair because it can have consequences for the life of a whole community, and therefore, it
is in a community’s interest to control the conduct of its members. Belief legends have served as a
means of instruction for proper behaviour. In this way a community has contributed to the
socialization of its members so as to make them comply with common norms and morals.
My study is focused on belief legends relating to some type of offence (a crime, an infringement or
another kind of misdeed) and its consequences. I try to find out whether there are regional
differences and similarities. The material consists of 3120 warning legends that have been recorded
in the years 1881‒1981, mainly in Southern Savo and Southern Ostrobothnia, partly in Northern
Savo and Northern Ostrobothnia. I have collected the material at the Folklore Archives of the
Finnish Literature Society.
As a research method I apply discourse analysis to outline the schematic model of the legends, the
superstructure, and the substance of the legends, the semantic macrostructure. Also I apply
quantitative methods such as cross tabulations in order to establish regional differences and
similarities in the concentrated and far abstracted semantic macrostructure of the legends. I look for
explanations for the perceptions made in, above all, the cultural context but also with the view of
the development of judicial history.
Warning legends relating to what is wrong or right are clearly an expression of peasant folklore.
The most common types of offences are violations of law and transgressions of Christian traditions
and of social conduct. Transgression of Christian traditions is the most frequently committed
offence in all geographical areas surveyed. Warning legends have an explicit focus on offence
committed by a single person. The most common punishing figure in Southern Savo is the Devil, in
Southern Ostrobothnia the Dead, in Northern Savo God, and in Northern Ostrobothnia the Dead or
God. The most rigid folk morals are manifested in legends from Northern Savo, where narratives of
mortal sin are more frequent than in other areas. The influence of the revivalist movements may be
alleged in explanation of this phenomenon. According to these legends people living in Southern
Savo are the most tolerant of those included in the study, presumably because of a more liberal
revivalist movement in this area, called the Friendship movement.
In folk morals women are treated more severely than men. Characteristic of the legends from
Ostrobothnia is the emphasis on community, while the legends from Savo lay stress on
individuality. The legends from Ostrobothnia manifest a more explicit distinction between the
offence committed by a woman and one committed by a man than do legends from Savo. An
explanation may be found in the prevailing industries, adherent in the division of labour between
the sexes, in this region. The legends are man-centric. Women’s occupations are connected with
home and family, whereas men’s fields of activities are wider. Women moralise each other harsher
than do men.
Folk morals advise people to be moderate in every sense. Through belief legends people are taught
to respect human beings and the rest of creation, to obey the Christian religion and God, and to be
moderate in search of wealth.
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