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Harmaasudet ry

Harmaasudet ry on Suur-Helsingin alueella toimiva historianelävöittämis- 
ja liveroolipeliyhdistys, joka pyrkii edistämään historian tuntemusta 
ja tutkimusta eri muodoissaan. Meille menneisyys ei ole vain puisevia 
kirjapinoja, vaan elävää ja rikasta aikaa.

Suomen virallinen historia alkaa ristiretkistä ja ensimmäisistä kirjallisista 
dokumenteista. Esihistoriasta kertovat vain arkeologiset löydöt. 
Monelle 1000-luvun vaihteen Suomi onkin luolamiesten valtakuntaa. 
Haluammekin omalta osaltamme oikaista vääriä käsityksiä historiasta. 

Harmaasudet ry:n toiminta käsittää useita historianelävöittämisen osa- 
alueita. Kädentaitoihin tutustuminen on tärkeää jo varusteiden valmis-
tamisenkin vuoksi. Taisteluharjoituksissa opitaan käsittelemään aika-
kauden aseita vanhaan tapaan ja menneeseen aikaan eläydytään myös 
näytelmäroolipelien keinoin. Historiatapahtumissa esiintyessä pyritään 
hyödyntämään kaikkia näitä opittuja taitoja.

Harmaasusiksi tunnustautuu väkeä monelta alalta – joukossamme on  
niin korkeakouluopiskelijoita, lukiolaisia kuin työelämänsä aloittaneitakin. 
Harmaasusien jäsenyys ei vaadi erityistä historiantuntemusta, kykyjä  
tai ominaisuuksia. Meitä yhdistää kiinnostus menneeseen ja innostus sen 
eläväksi tekemiseen.

Harmaasusien Airut

Harmaasusien Airut on historianelävöittämisyhdistys Harmaasudet ry:n  
jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden tarkoitus on 
levittää tietoa historiallisista aikakausista ja tapahtumista kansantajuisesti 
päitsi jäsenille, myös muille kiinnostuneille.

Airuen artikkelit kirjoitetaan vapaaehtoisvoimin, eivätkä yhdistys 
tai lehden toimitus ota vastuuta mahdollisista virheistä. Airut ei ole 
tieteellinen julkaisu. Esitetyt näkemykset pohjautuvat kuitenkin joko 
omakohtaiseen kokemukseen tai tutkittuun tietoon.
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Moni kristitty ei nykyään pidä kieltäymystä tai suoraa kärsimystä tienä autuu-

teen. Kuitenkin Lähi-idän alkukristillisyydessä Jeesuksen kärsimyksen kokeminen ja 

maallisesta kieltäytyminen koettiin kristinuskon perustaksi, eikä turhaan. Uusi 

testamentti on täynnä köyhyyteen, siveyteen ja kieltäytymiseen kannustavia koh-

tia. Apostolien teoissa opetetaan: “Jos voit kantaa Herran ikeen kokonaan, olet 

oleva täydellinen. Mutta jollet voi, tee se, minkä voit”. Aluksi Jeesukselle omis-

tautuminen elämän radikaalein muutoksin olikin edellytys seurakuntaan pääsyyn. 

Vasta myöhemmin seurakunnissa alkoivat erottua “valantehneet” ja normaalit 

seurakuntalaiset. Kristityt eivät pyrkineet niinkään levittämään oikeaa oppia vaan 

askeettista elämäntapaa. Kristukselle omistautumisen lisäksi askee-siin liittyi jatku-

va taistelu Paholaista ja hänen houkutuksiaan vastaan.

Askeetit eli kilvoittelijat eli selibaatissa, söivät ja pukeutuivat yksinkertaisesti.  

Monet ryhtyivät erakoiksi vetäytyen yksinäisyyteen. Erakko saattoi asua yhdessä  

luolassa kymmeniä vuosi peseytymättä tai puhumatta koskaan. Radikaaleimmat  

muotonsa kilvoittelu saavutti niin sanotuissa pylväskilvoittelijoissa. Ensimmäinen 

tunnettu pylväskilvoittelija, munkki Simeon Styliitta vietti elämänsä viimeiset kol-

mekymmentä vuotta 15-metrisen pylvään päässä. 40-vourokautisen täyspaaston 

ajaksi Simeon sitoi itsensä pystyyn, ettei kaatuisi. Muutenkin hänen sanotaan 

seisoneen päivät ja yöt. Simeonia tultiin katsomaan kaukaa ja jotkut epäilivät,  

oliko hän lainkaan lihallinen olento. Silloin Simeon antoi epäilijän nousta pylvää-

seen ja koskettaa jalkojensa paiseita. 

Kuten huomaamme, uskonnolla on monet kasvot. Muinaisessa Syyriassa oltiin 

 kaukana nykysuomalaisesta tapakristillisyydesta ja kuitenkin kyseessä oli sama 

uskonto. Asiat muuttuvat ja saavat uusia merkityksiä, nykyisin hurskaan kristi-

tyn ei tarvitse asua pylvään nokassa (onneksi). Usein kuunnellessa homoavioliit-

toja tai naispappeutta koskevia puheenvuoroja sitä huokaa mielessään “lukisitte 

vähän historiaa”. Historiasta voi tosiaan oppia, tai ainakin siihen tutustuminen on 

hauskaa ja mielenkiintoista. Aloittaa voi vaikka Airuesta. 

Katri Immonen

päätoimittaja

Pääkirjoitus

Silloin tällöin susihistoriassa on kiivaankin keskustelun kohteena ollut yhdistysknarrimme määränpää. En väitä loppujen 
lopuksi tietäväni varhaishistorian melskeistä yhtään mitään, en edes välttämättä oman aikani... Uskaltautunen silti muuta-
malla sanalla omia käsityksiäni ja niiden muutoksia valottamaan.

Muistan ottaneeni itsekin osaa sähköpostilistalla riehuneeseen kiivaaseen viestintään yhdistyksen suunnasta jonkun men-
neisyyden vuosikokouksen alla. En taida enää rohjeta katsoakaan, mitä silloin kirjoittelin, mutta muistelen keskustelun kään-
tyneen histel/larp-asetelman kautta ainakin jossain määrin kahden juuri filosofianopintonsa aloittaneen jätkän pohdiskeluksi. 
 
nen ja kuinka paljon kiinnostus Suomen viikinkiaikaan. Molemmat sinällään ihan hyviä asioita, ei siinä mitään.

Mitä enemmän olen itse yhdistystoiminnassa susissa ja muualla pyörinyt, sitä selvemmin on auennut aate toiminnasta 
tekijöidensä näköisenä. Loppujen lopuksi susitoimintakin on juuri sen näköistä, mitä aktiivit järjestävät, riippumatta siitä 
mitä toimintasuunnitelmissa lukee, visioissa esitetään tai ihmisten mielikuvat susista yhdistyksenä ovat. Tekijät päättävät ja 
tekevät.

Jäsenistöstä, varsinkin nuoremmasta, yhä suurempi osa on käsittääkseni mukana jostain muusta syystä kuin omakohtai-
sesta kiinnostuksesta varsinaiseen historianelävöittämiseen tai ainakaan pelkästään siitä. Tältä pohjalta on ymmärrettävää,  
ettei susilla ole enää niin paljoa historiallista toimintaa kuin ehkä joskus ennen muinoin. Tietenkin osavastuun kantaa myös 
nykyinen hallitus/aktiiviporukka, allekirjoittanut mukaanlukien, joka ei ehkä ole raahannut kaikkea muinaisperintöä eteen-
päin. Huomiotta ei kannata jättää myöskään nuorehkon jäsenistömme rajallisia resursseja ja sitoutumismahdolllisuuksia.

Uskon, että historiapainoitteisuus tulee kuitenkin liveroolipelien ohella jollain tavalla olemaan mukana yhdistyksen toimin-
nassa jatkossakin, kunniakkaiden perinteiden lisäksi myös sen vuoksi, että se kuitenkin on tietyllä tapaa olemassaolomme 
oikeutus ja peruste, jotain mikä tekee Harmaasusista oman erityisen ja yksilöllisen yhdistyksensä.

Sudet ovat aina olleet myös kaveriporukka, ja mielestäni kaikista tärkein yhdistyksen tehtävä on lopulta kuitenkin nuoriso-
järjestömäinen: tarjota hyvää possea ja miellyttävään toimintaan resursseja, ehkä myös vahingossa joitain puolihyödyllisiä tai-
toja jäsenistölleen. Tässä ollaan varsin hyvin onnistuttukin.

Ei 
onnistaa paremmin siinä suhteessa.

P.S. Mielenkiinnolla odotan myös seuraavan hallituksen kokoamista vuosikokouksessa: jännittävää nähdä, ketkä tuoreet  
kasvot astuvat ruoriin ja ketkä vanhoista sinne jäävät.

Tuukka Muroke

Työkalupakista
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Kristinusko viikinkiajan
pohjolassa

Sisällys

• Itäsaapuminen

• Länsisaapuminen

• Välit kiristyvät

• Kristinuskon ja pakanuuden sulautuminen

• Varhainen kirkko (muin. Islannista)

Johdanto

Tällä esityksellä on kaksi tarkoitusta: luoda kuvaa siitä, miten 
kristinusko on levinnyt pohjoismaihin. Sen lisäksi tarkoitukse-
na on kuvata kristinuskoa ja kristillistymisprosessia viikinkiaika-
na. Lähdemateriaali keskittyy paljolti Skandinaviaan, ja varsinkin 
islantilainen kirjallisuus on säilyttänyt tarkempaa kuvausta var-
haisesta kirkollisesta järjestäytymisestä ja sopeutumisesta pääl-
likköyhteisöihin. Muutos kuitenkin lienee tapahtunut Suomes-
sa melko samalla tavalla, ainakin läntisen kirkon leviämisen yht-
eydessä. 

Läntinen reitti

Gotlanti joutui hyvin varhain kristillisen kirkon vaikutuspiiriin 
toimiessaan Itämeren kaupan keskuksena ja vastatessaan 
800-luvulta alkaen kaupankäynnistä erityisesti Kiovan yhteyksiä 
välittävän Itä-Baltian, viikinkien idäntien Suomenlahden yhteyk-
sien solmukohdan Staraja Ladogan sekä myöhemmin Novgoro-
din kanssa. Tämän seurauksena saarelle asettui asumaan 
venäläisiä kauppiaita, joita varten rakennettiin ensimmäiset 
kirkot 1100-luvulla. Gotlannin kristillisyydessä korostuiikin alku-
vaiheessa juuri itäinen panos. 

Lähetystyö aloitettiin luonnollisesti ensimmäisenä Tanskasta. 
Tunnetuin varhainen lähetyssaarnaaja lienee Ansgar, joka toimi 
joitain vuosia Birkassa kuninkaan suostumuksella. Vuoden 850 
tienoihin hän teki työtä Tanskan alueella, ja kuoli pohjoismai-
den käännytyksen tukikohtana toimineen Hampurin-Bremenin 
arkkihiippakunnan päämiehenä. Varhainen lähetystyö kohdistui 
ennen kaikkea Birkan, Hedebyn ja Riben suuriin kauppakeskuk-
siin, joissa oli jo ennestään kristittyjä. Siellä oli helpompi toimia, 
ja kauppapaikkoihin rakennettiinkin kirkkoja. Lähetystyö tuol-
loin ei kuitenkaan saavuttanut suuria voittoja. 

Pohjois-Saksaan Bremeniin perustettiin hiippakunta v.789 
pohjoismaiden käännyttämistä varten. Kenties tämän vaikutuk-
sesta merovingiajan lopulla 800-luvulla Suomessakin näkyy kris-
tillisen esineistön lisääntyminen. Vaikutteita on tuolloin tullut 
myös idästä. Vaikutus kuitenkin jäi väliaikaiseksi, ja viikinkiajalle 
tultaessa löydöt taas häviävät. 

Suomesta ei tunneta ristiriipuksia, joiden varmasti tiedet- 
täisiin olevan jo viikinkiajalta peräisin. Länsisuomalaisessa 
aineistossa ristiriipuksia alkaa esiintyä 1000-luvulta alkaen. 
Kokonaisuudessaan 1000-luvun puolelle näyttävät ajoittuvan 
vain tasavartiset, kaksipuoliset krusifiksit. 1000-luvulla tulivat 
käyttöön myös palmettiristit, joita Karjalasta tunnetaan vielä 
1100-luvulta. 1100-luvulla käyttöön tulivat ontot enkolpioris-
tit. Kolmipyöryläristien vanhimmat kappaleet ovat 1000-luvul-
ta, ja käyttö jatkuu aina 1200-luvulle. 

Kristillisiä kalmistoja alkoi esiintyä jo 1100-luvulla Turun 
seudulla, josta samalta ajalta tunnetaan myös runsaasti esi-
neellisiä ja siis pakanallisia kalmistoja. 1200-luvulla käytössä 
olleissa kalmistoissa  ei pakanallisia piirteitä enää juuri esiin-
ny. Euran alueella kristillinen hautaus on omaksuttu ilmeisesti 
hieman Turkua aikaisemmin Hämeessä siirtyminen esineel- 
liseen hautaukseen on luultavasti tapahtunut aikaisintaan 
1100-luvulla.  Turun kalmistoihin verrattuna silmiinpistävää 
kuitenkin on, että puolipakanallinen välivaihe, puvunosia  
sisältävät kalmistot, puuttuu tyystin. Siirtyminen kristilliseen 
hautaukseen on tapahtunut nopeasti - kenties pakolla toisen 
ristiretken seurauksena. 

Kuninkaille kristinuskon suosiminen oli monella tavalla 
edullista. Se helpotti kansainvälistä toimintaa, kauppaa ja 
politiikan hoitamista muiden, pääosin kristittyjen hallitsijoiden 
kanssa. Muut valtiot eivät myöskään saaneet pakanuudesta 
tekosyytä aseellisiin hyökkäyksiin. Kristinusko vähensi pääl-
liköiden valtaa syrjäyttämällä näiden uskonnolliset tehtävät ja 
muutti monia muita traditioita. Tässä yhteydessä kuninkaan 
oli helpompi ajaa omat uudistuksensa läpi. 

Itäinen reitti

Viikinkiajalla etenkin Ruotsin viikingit matkustivat idäntietä  
aina Bysanttiin asti. Tätä kautta myös itäinen kirkko on tullut 
tutuksi. Moni soturi ja kauppias jäi idäntielle, mutta tietoja on 
myös sieltä palanneista, joista jotkut olivat ottaneet kasteen. 
Tällainen oli esim. Harald Hårdråde, joka palveli Bysantin var-
jagikaartissa v. 1038-1043. Kotimaahansa palattuaan hänestä 
tuli Norjan kuningas, ja hän ilmeisesti rakennutti kolme kirk-
koa Oslon lähelle. Venäjään jääneet varjagit alkoivat nopeasti 
sulautua slaaveihin, mutta yhteydet pohjoismaihin säilyivät 
silti. Avioliittojakin ruotsalaisten viikinkien ja venäläistynei-
den varjagien kanssa solmittiin: Jaroslav Viisas otti vaimok-
seen ruotsalainen kuninkaantyttären Ingigerdin, joka sai mie-
heltään Staraja Ladogan kaupungin ympäristöineen. Osittain 
tästä syystä tälle alueelle muutti ruotsalaisia viikinkejä. Kas-
teessa Ireneksi nimetty Ingigerd ryhtyi myöhemmin nunnaksi, 
ja kuolemansa jälkeen hänet kanonisoitiin.  

Pohjolan asukkaat tutustuivat viikinkiajalla idän kirkkoon 
myös Venäjän välityksellä. Novgorodin ja Kiovan yläluokka oli 
tuolloin osittain alkuperältään ja sukuyhteyksiltään skandi-
naavista, olipa joukossa suomensukuisiakin henkilöitä. Var-
jagit johtivat rusien sotaretkiä Bysanttiin vuosina 860, 907  
ja 941. Vuoden 907 hyökkäyksen jälkeen rusien varjagipääl-

liköt tekivät kauppasopimuksen, jonka mukaan he saivat perus-
taa Konstantinopolin muurien ulkopuolelle pysyvän kauppasiir-
tolan ja saivat avustuksen sen ylläpitoon. Aseellisten ryöstöyri-
tysten jälkeen siis vakiintuivat kauppasuhteet, jotka mahdollisti-
vat myös jatkuvan kulttuuriyhteyden. 

Bysantin kirkon varhaista vaikutusta on voinut tulla Ruotsiin 
myös kiertotietä. Ansgariuksen kesken jääneen lähetystyön 
jälkeen vahvinta ja vaikuttavinta lähetystyötä Ruotsissa tekivät 
Irlannin ja Skotlannin kirkko, joka kansainvaelluskauden 
jälkeiseltä ajalta oli säilyttänyt läheiset yhteydet suoraan Itä-
Rooman kirkolliseen perinteeseen ohi Rooman valvonnan. 
Ruotsin vanhimmat katoliset pyhimykset saatiin Brittein saarten 
suunnalta, ja Ruotsin kirkko säilytti kauan idän kirkon mukaista 
itsenäistä linjaa esim. papiston selibaattikysymyksessä. 

Kauppayhteyksien kautta kristinusko oli levinnyt jo ilmeisesti 
varhain Venäjän alueelle. Kiovan ruhtinatar Olga otti kasteen 
v.957, ja toimillaan edisti kristinuskon leviämistä. Kuitenkin  
vasta ruhtinas Vladimir teki siitä valtionuskonnon v.988. Tällöin 
alkoi myös lähetystyö, joka ulottui pian myös Laatokan ran-
noil-le, jotka kuuluivat Novgorodin valtapiiriin ja jossa asui inke-
riläisiä ja karjalaisia. 

Laatokan ympäristön suomensukuiset heimot joutuivat  
viikinkiajan lopulla Venäjän kirkon lähetystyön piiriin. Vepsäläi-
set asuivat Laatokan kaakkoispuolella, inkeriläiset eteläpuolel-
la ja karjalaiset länsi-, luoteis- ja pohjoispuolilla, mistä heidän 
eräasutuksensa eteni sisä-Suomeen päin ulottuen 1000-luvulla 

Tomi Letonsaari

Poppon ihme. Haraldin kastaminen.
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Mikkelin tienoille. Samaan ryhmään kuuluivat myös tsuudit, joi-
den alueet ulottuvat Äänisjärven rantojen kautta Vienanlahden 
rannikoille. Suomalaisetkin ovat ilmeisesti saaneet varhaisimmat 
tietonsa kristinuskosta nimenomaan idästä, ovathan suomen-
kielen sanat pappi, risti, pakana ja kummi saatu muinaisslaavis-
ta. Täsmällisempi kirkollinen sanasto, kuten kirkko ja luostari, 
onkin jo sitten läntistä perua.

Idän kirkon vaikutus näkyy myös Karjalan arkeologisessa 
aineistossa ja nimistössä. Hautojen suunta muuttui itä-länsi-
suuntaiseksi 1000-luvulta lähtien, ja hautoihin alkoi ilmestyä 
kristillistä esineistöä viimeistään seuraavalla vuosisadalla. 
Kaulariipuksissa oli kristillisiä aiheita ja useiden vainajien 
kaulaan on sijoitettu idän kirkon perinteen mukaisesti kaste-
risti. Laatokan itärannan asukkaat maksoivat 1100-luvun alku-
puolella säännöllistä veroa Novgorodin arkkipiispalle, ja koko 
Laatokan Karjala esiintyy vuosisadan puolivälistä lähtien sään-
nöllisesti Novgorodin liittolaisena Ruotsia vastaan. Kauppa ja 
sotilaallinen yhteistyö levittivät idän kristinuskoa Karjalaan. Kun 
Ruotsi vahvisti asemaansa Varsinais-Suomessa ristiretken avulla 
v.1155, Novgorod lujitti asemiaan Laatokan rannoilla munkkien 
lähetystyöllä, jota varten perustettiin Valamon luostari Laatokal-
le 1100-luvun puolivälin tienoilla. 

Karjalasta ainut raja-ajoittava, rikkaasti varustettu hauta oli 
1200-luvulta. Uuden uskonnon omaksuminen on tapahtunut 
huomattavasti myöhemmin kuin Länsi-Suomessa. Ennen 1200-
lukua eivät karjalaiset kristinuskoa omaksuneet, koska Jaroslav 
Vsevolodinpoika vielä 1227 lähetti pappeja kastamaan karjalai-
sia. 

Idän ja lännen ero syntyy

Idän ja lännen ero kärjistyi v. 1054 tapahtuneen kirkkojen 
eron jälkeen, vaikkakin vaikutukset näkyivät pohjolassa vas-
ta vuosikymmenten kuluessa. Ruotsi liitettiin Rooman johtoon 
1100-luvun kuluessa. 1200-luvun puolivälin tietämillä Varsi-
nais-Suomi ja Häme liitettiin Ruotsiin ja Rooman kirkon yht-
eyteen. Idän kirkon vaikutusta pyrittiin tietoisesti kitkemään, ja 
Rooma kannusti Ruotsia laajentamaan kirkon valtapiiriä myös 
idän suuntaan. Aatteellinen leviäminen muuttui yhä  
enemmän poliittiseksi kilpailuksi. 

Suomen alueista kilpailu eriytti suomalaisia kulttuurialueita; 
Suomi, Häme ja Karjala saivat yhä selkeämmin erottavia  
piirteitä. Kirkko liittoutui nousevan kuningasvallan kanssa, kyt-
ki yhteen kristillisen lähetystyön ja politiikan ja kytkeytyi myös 
kaupankäyntiin. 

Kristinusko ja pakanuus

Saapuessaan Skandinaviaan kristinusko joutui vastakkain van-
hojen jumalien kanssa. Tästä vastakkainasettelusta on säily-
nyt vain vähän tietoja - säilyneet lähteet, lähinnä saagat, ovat 
myöhemmin kirjoitettuja kristillisen ajan tuotteita. Niiden kir-
joittajat ovat kuvanneet kristinuskoon kääntymistä omista 
lähtökohdistaan, eikä niiltä voi edellyttääkään uskontomuu-
toksen historian kirjoittamista. Jotain tästä muutoksesta on 
kuitenkin tavoitettavissa.

Varsinkin pakanoiden polyteistisessä maailmankuvassa Kris-
tus näyttäytyi uutena jumalana; Kristuksen jumaluuden tun-
nustaminen tai edes kristityksi tulo ei välttämättä mitätöinyt 
vanhojen jumalien olemassaoloa. Ihminen myönsi uskovansa 
Kristukseen ja muihin jumaliin; kristinusko otettiin osaksi 
monikerroksista uskontojärjestelmää. Tarpeen tullen on sitten 
voitu turvautua niihin jumaliin, joiden arveltiin parhaiten osaa-
van auttaa. Tämä on ollut luonnollisesti yleistä etenkin paka-
nuudesta kristillisyyteen vasta kääntyneiden keskuudessa. 

Kristusta verrattiin muihin, tuttuihin jumaliin. Tämä aiheutti 
 kristinuskossa sopeutumispaineita: Kristuksen olisi sovittava 
myös sotaisan päällikköluokan jumalaksi. Germaanien kes-
kuudessa parisataa vuotta aikaisemmin tehdyn lähetystyön 
piirissä muodostui kuva sotapäällikkö-Kristuksesta, jonka 
seuraaja tulisi saamaan runsaan palkkion. Tästä mielenkiintoi- 
nen esimerkki on v. 822-840 -luvulla Ludvig Hurskaan kirjoi-
tuttama Heliand-eepos. Se on mukaelma Vanhasta ja Uudesta 
Testamentista saksaksi, ja siitä on säilynyt 1500-luvun kuvaus, 
jonka mukaan “Kristus kuvataan siinä germaaniseksi kunin-
kaaksi, ja hänen seurueensa näyttää germaanien sankareilta. 
Heidän hyveitään ovat viisaus neuvoissa, rohkeus taistelussa 
ja uskollisuus kuolemaan saakka”. Kaanaan häistä tulee saksi-
lainen hääateria, Juudan kaupungeista saksilaisia linnoja, Gen-
nesaretinjärvestä Saksan meri. 

Tämä kristinuskon “germanisoituminen” vaikutti kristin-
uskoon monella tavalla, myös teologiaan. Ajatus Kristus-pääl-

liköstä on selvästi löydettävissä vielä Skandinaviassa tehdyssä 
käännytystyössä, olihan sielläkin vallalla päällikköyhteiskunta. 
Toisaalta kuitenkin kirkko on myös levittänyt rauhan ja armeli-
aisuuden sanomaa, orjien vapauttamista ja almujen jakamista. 

Suomessa kenties tilanne on voinut olla jo hieman toinen, 
tosin silloin kristinusko oli jo kytkeytynyt kuningasvaltaan, ja 
Kristus on luultavasti esiintynyt kuninkaan jumalana ja kuningas 
jumalan miekkana. 

Tanskalaistenkin parissa vaati erityistä todistelua, että Kristus 
oli muita jumalia vahvempi ja että muut piti hylätä: tarinan mu-
kaan piispa Poppo suoritti ihmeteon nostamalla kuuman rau-
dan kätensä vahingoittumatta. Tämä vakuutti Harald Siniham-
paankin Kristuksen voimasta. 

Toisaalta taas myös vanhat jumalat ovat voineet ilmestyä ja 
osoittaa voimaansa: Floamanna-saagan mukaan Torgils Tordar- 
sonille ilmestyi unessa Thor, joka nuhteli tätä vanhojen tapojen 
hylkäämisestä. Thor tappoi Torgilsin sian ja meinasi upottaa 
hänen laivansa merimatkalla, kunnes Torgils ymmärsi heittää 
Thorille lupaamansa härän yli laidan. 

Myös esimerkiksi laivaonnettomuus saatettiin nähdä vanho-
jen jumalten kostona, kuten Kristinsagassa kerrotaan Stefnig 
Torgilssonille käyneen. Saattoivatpa jumalat vieraillakin ihmisten 
luona: Heimskringla kertoo, miten Odin vieraili valeasussa Olavi 
Trygvasonin luona kertoen tälle yön tarinoita ja häviten kunin-
kaan käydessä nukkumaan. Vasta aamun sarastaessa kuningas 
ymmärsi kuka vierailija oli.

Jumalat eivät olleet ainoa asia, josta piti kristinuskon myötä 
luopua. Myös haltiausko, vainajainpalvonta ja vuotuiskiertoon 
liittyvät elinkeinoriitit olivat tärkeä osa vanhaa uskonelämää. 
Pakanuus oli keskittynyt uskonnon kulttitoimituksiin, kun taas 
kristinusko oli kiinnostuneempi riitistä, selityksistä toimitusten 
taustalla. Tätä kautta kirkon oli helppo vähitellen soluttautua 
pakanalliseen uskonelämään, ja tästä syntyi kirjava synkretistin-
en yhdistelmä pakanallisia toimituksia jotka olivat saaneet kris-

tillisen nimen ja sisällön. Vasta kristinuskon järjestelmällinen  
levittäminen kykeni hävittämään pakanuuden näkyvämpiä  
piirteitä.

Yksi sitkeimmin jatkuneista perinteistä oli vainajainpalvonta; 
siinä oli kyse jatkuvasta sukuyhteydestä, jota pidettiin pyhänä ja 
erottamattomasti maailmanjärjestykseen kuuluvana. Myös las-
ten heitteillejättö jäi pois vasta vähitellen kirkon järjestäytymi-
sen jälkeen.

Suomesta on löytynyt kahdenlaisia ristillä varustettuja hau-
toja: toiset ovat vaatimattomasti varustettuja, toiset taas rikkai-
ta, aseilla ja arvoesineillä varustettuja. Jälkimmäisissä haudoissa 
ristit voivat liittyä primsignaatioon, jossa henkilö otetaan alus-
tavasti kirkon piiriin. Henkilö on saanut ristin ja tiettyjä oikeuk-
sia, kuten käydä kristittyjen kanssa kauppaa, ilman että varsi-
naista kastepäätöstä on vielä tarvinnut tehdä. Viikinkiajalla ta-
pa oli varsin yleinen kauppiaiden ja kristittyjen hallitsijoiden 
palkkaamien sotureiden parissa. 

Kauppareittien varrella kristinuskon vaikutteita oli saatavilla, 
sekä kauppiaiden että satunnaisten lähetyssaarnaajien kautta. 
Syrjemmällä niistä saattoi luultavasti vielä välttyä. Varsinkin kes-
kisempään Eurooppaan muuttaneet viikingit kuitenkin ainakin 
tiesivät kristinuskosta. Luultavasti koko viikinkiajan on ollut 
skandinaaveja, jotka ovat vakavasti tunnustautuneet kristityiksi, 
ja niitä, jotka ovat liittäneet Kristuksen muiden jumalten jouk-
koon ja ajoittain uhranneet tälle. 

Kristilliset vaikutteet näkyvät myös kulttuurivaikutteina ru-
noudessa: Sampsa-myytissä voi olla vaikutteita bysanttilaisesta 
Sampsonin kultista. Yhdeksän taudin synty taas voi liittyä itäi-
seen legendaan, joka liitti tautien alkuperän Herodeksen tyt-
täriin. Myös kipukiviajatus voi liittyä muinaiskristilliseen legen-
daan Golgatan kipuvuoresta. 

Käärme ja lohikäärme esiintyvät myöhäisesihistoriallisessa 
taiteessa kristilliseen aihepiiriin yhdistettyinä. Tavallisimmat esi- 
merkit ovat riimukivissä, joissa teksti on hakattu käärme-

Päällikkökrusifiksi. Völunds-seppä, kuningas Nidud ja itämaan tietäjät. 
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hahmoon ja joissa voi samanaikaisesti olla huomattava pal-
mettiristikuvio. Skandinaavisessa taiteessa ei käärme- tai lo-
hikäärmeaiheeseen sisällytettykään negatiivista arvovaraus-
ta. Päinvastoin niitä pidettiin pelottavina, toisaalta suojelevina 
mutta myös kuvaamassa rohkeutta. Myös sauvakirkkojen kat-
torakenteissa esiintyi veistettyjä lohikäärmehahmoja. 

Kristillisyys viikinkiaikana

Kristillisyys on voinut tulla tunnetuksi myös maahanmuuttajien 
ja orjien välityksellä.

Kristinuskon on mielletty edustavan yläluokan kulttuuriin lii-
tettyä kansainvälisyyttä ja edistyksellisyyttä.

Kristinuskon tulo merkitsi alussa tuskin muuta kuin että  
kaikki kastettiin ja haudattiin siunattuun maahan. Pakanalliset 
temppelit hävisivät ja niiden tilalle piti rakentaa kirkkoja.  
Ensimmäisiä kirkkojen rakennuttajia ovat nähtävästi olleet 
godit. He katsoivat kenties velvollisuudekseen antaa käräjämie-
hilleen temppelien tilalle kirkot, vaikka heidän tehtävänsä nyt 
olikin pelkästään maallinen. Heidän käsityksensä evankeliumista 
näyttää olleen melko maanläheinen: monet päälliköt uskoivat, 
että jos he rakensivat kirkon, heillä olisi taivaassa käytössään  
tilaa niin monelle ihmiselle kuin heidän kirkkoonsa mahtui. 

Islannin kirkossa oli alussa tietysti pulaa koulutetuista pa-
peista. Heitä oli vähän, ja jostakin syystä heitä väheksyttiin:  
heidän yhteiskunnallinen asemansa oli alhainen. Aluksi he oli-
vat enimmäkseen brittejä ja saksalaisia, jotka eivät osanneet is-
lantia, ja heillä oli siten hyvin heikot mahdollisuudet opettaa is-
lantilaisille kristinoppia. Mutta vähitellen islantilaiset päälliköt 
alkoivat hankkia pojilleen opetusta kirkon opeissa, varsinkin ne 
jotka johtivat kristinuskon leviämistä. Tällöin päälliköt saattoivat 
lähettää poikansa ulkomaille opiskelemaan. 

Ulkomaiset piispat ovat ns. lähetyspiispoja; näitä lähetettiin 
vastikään kristinuskoon kääntyneisiin maihin, joihin ei ollut vielä 

perustettu pysyviä piispanistuimia. Joskus he olivat aiheut-
taneet hankaluuksiakin. Jotkut heistä olivat ilmeisesti seikkai-
lijoita ja vailla kirkollista taustaa, toiset kilpailivat islantilaisten 
piispojen kanssa suosiosta etenkin julistamalla vähemmän an-
karaa kristillisyyttä. 

Pappeja oli kolmenlaisia

Jotkut päälliköt, jotka olivat rakentaneet maatilalleen kirkon, 
olivat papeiksi vihittyjä ja toimittivat itse palvelukset omassa 
kirkossaan. Jos he omistivat useita kirkkoja, he saattoivat myös 
palkata muita pappeja palvelukseensa. Pitäjänpapeiksi nimitet-
tiin sellaisia, jotka vuosittain tiettyä summaa vastaan toimivat 
kirkkopitäjässä. Kirkkopapeiksi sanottiin niitä, joiden opinnot 
oli jokin tietty kirkko kustantanut elinikäistä palvelusta vas-
taan. Nämä papit eivät olleet vapaita, ja heillä oli mahdollisuus 
vapautua kirkostaan vain opettamalla jotakuta toista, joka sit-
ten oli valmis siirtymään hänen paikalleen. Jos tällainen pappi 
pakeni kirkostaan, kirkon omistaja saattoi vaatia hänet takai-
sin kuin karanneen orjan. 

Kuvauksia on kolmesta eri kirkkotyypistä: täyskirkoista, 
puolikirkoista ja rukoushuoneista. Täyskirkoiksi nimitettiin niitä 
kirkkoja, joissa jokaisena säädettynä jumalanpalveluspäivänä 
pidettiin jumalanpalvelus. Niiden yhteydessä oli aina hautaus-
maa. Puolikirkot eivät aina olleet hautauskirkkoja eikä pap-
pi toimittanut niissä täyttä palvelua. Täyskirkot olivat yleensä 
sauvakirkkoja. 

Kirkon vallan vahvistuessa päälliköt ja kirkko ajautuivat 
konfliktiin. Päälliköt olivat rakennuttaneet kirkot omille mail-
leen, ja he katsoivat omaavansa niihin myös perinnöllisen hal-
lintaoikeuden ja oikeuden valita papit kirkkoihinsa. Kirkollisen 
verotuksen kannalta oli ollut myös suotuisaa lahjoittaa kirkolle 
omaisuutta, johon päälliköillä oli kuitenkin ollut aikaisemmin 
hallintaoikeus - nyt kirkko vaati sitä itselleen. 

Suomesta on löytynyt ruumiskalmistojen yhteydestä myös 
rakennusten jäännöksiä. Liedon ja Nousiaisten alueelta löyty-
neet paalunsijat on tulkittu kellotornien jäänteiksi. Piikkiöltä 
on tarkoitukseltaan tuntematon rakennus, ja Mikkelin Visulah-
della ja Tuukkalassa on kenties ollut pystyssä kirkko.

Ruotsissa on arveltu kristinuskon kiehtoneen erityisesti nai-
sia sen julistaessa ihmisten tasa-arvoa ja kieltäessä lasten heit-
teillejätön. Monenlaisista viitteistä tärkeimpiä lienevät kirkon 
länsipäätyyn haudatut naiset; tämä paikka on kuulunut kirkon 
rakennuttajalle. Mikkelin Visulahdesta ja Tuukkalasta löydet-
tyjen kirkkojen länsipäädyistä on löytynyt naisen hauta. 

Kaupalliset kosketukset toivat tänne jo viikinkiajan loppu-
puolella kristillisiä vaikutteita ja esineitä, mm. ristiriipuksia, 
joissa heijastuvat läntiset ja itäiset vaikutteet. Itämeren piirissä 
esiintyvistä ristiriipuksista valtaosa on ornamenttiaiheisia ris-
tiriipuksia. Niiden yleisyys saattaa johtua valmistamisen help-
poudesta ja nopeudesta verrattuna pyhäinkuvilla varustettui-
hin. Myös kirkkojen kuvariita on voinut lisätä ornamenttiaihei-
den levinneisyyttä. Myös krusifikseja tunnetaan pohjoismaista 

paljon, ja Gotlanti lienee ollut yksi niiden keskeisimmistä val-
mistuspaikoista. 

Risti kristinuskon symbolina esiintyi Suomen arkeologises-
sa aineistossa ensimmäisen kerran merovingiajalla, jolloin käyt-
töön tulivat pyöreät, puhkinaiset soljet. 800-luvulle tultaessa 
kristillinen vaikutus lisääntyy selvästi; vaikutteita on tullut 
idästä, sekä kenties lännestä Bremeniläisen lähetystyön tuoma-
na. Vaikutus kuitenkin viikinkiajalla taantui, tällöin kristillisistä 
vaikutteista jäljelle ei jäänyt kuin keskieurooppalainen aseistus. 
Ristiretkiajalla ristejä esiintyi jo useiden esinemuotojen yhtey-
dessä, samoin kuin varsinaisia ristiriipuksia. Tästä alkoi Suomen 
varsinainen kristillistyminen. 

Myöhäisesihistorialliset ristiriipukset sijoittuvat ajankohtaan, 
jossa perinteinen pohjoismainen taide sai vähitellen väistyä  
uusien, aluksi kristillisen kirkon välittämien taidesuuntausten 
tieltä. Eläinornamentiikkaa esiintyi kuitenkin Skandinaviassa 
kirkollisen taiteen piirissäkin vielä kauan kristinuskon läpimur-
ron jälkeen. Suomesta löydettyjen ristiriipusten kuva-aiheissa on 
kuitenkin vain muutamia selvästi skandinaavisista eläintyyleistä 
lähtöisin olevia elementtejä. 

Pronssikauden lopulla alkanut tapa polttaa vainajat ennen 
hautausta jatkui maanviljelysasutuksen piirissä aina 1000-lu-
vulle lukuun ottamatta Euran-Köyliön-Yläneen aluetta, jolla  
ruumishautaus tuli käyttöön jo 500-luvulla. 

Uusi usko alkoi muuttaa hautaustapoja. Kristillisyyden 
merkkeinä on pidetty vihittyjä kirkkomaita, jotka korvasivat 
paikalliset kylä- tai talokalmistot, polttohautauksen kieltämistä, 
länsi-itä -suuntaan hautaamista, hauta-antimien katoamista 
ja hautapuvun korvaamista käärinliinoilla. Mitkään näistä piir-
teistä eivät kuitenkaan yksinään todista kristinuskosta: muutos-
ten omaksuminen tapahtui eri paikoissa eri aikaan. Alkoi mu-
utaman sadan vuoden siirtymäkausi, jota voisi luonnehtia puoli- 
pakanalliseksi. On aina jossain määrin tulkinnanvaraista, mikä 
hauta tulkitaan kristilliseksi. Jotkut vanhat piirteet jäivät  

jossain pysyviksi, kuten esimerkiksi Viron kyläkalmistot esineelli-
sine hautoineen.

Vuoden 1000 vaiheille tultaessa ruumishautoja ja -kalmis-
toja alkoi esiintyä Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Etelä-
Hämeen järviseudulla. Kehityksessä on pieniä eroja, mutta risti-
retkiajalle tultaessa ruumishautaus alkoi olla vallitseva tapa, ja 
hauta-antimien määrä väheni. Hautaussuunnaksi vakiintui itä-
länsi. 1300-luvun puolivälissä kyläkalmistojen ja omassa puvus-
sa hautaamisen aika alkoi olla ohi koko läntisessä Suomessa ja 
Hämeessä. 
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Oikeusajattelun kehitys keskiajan kuluessa oli hyvin pitkä ja 
varsin monimutkainen prosessi. Tämä ei ole mikään ihme, on-
han ajallinen viitekehyskin huimat 1000 vuotta. Yritän kuvata 
tuota kehityskaarta pitäen kuitenkin mielessä, että se on mah-
dollista nähdä yhtenäisenä vasta jälkikäteen. Artikkelini toinen 
osa käsittelee sydän- ja myöhäiskeskiaikaa, inkvisitoprosessin 
syntyä ja oikeudellista kidutusta.

Sydänkeskiaika

Sydänkeskiajan alkupuolella 1100-luvulla tapahtui oikeusajatte-
lussa muutos rationaalisempaan suuntaan. Roomalainen oikeus 
koki renessanssin Pohjois-Italiassa, jossa ristiretkien vilkastamat 
kauppayhteydet vaativat monimutkaisempaa lainsäädäntöä 
kuin sukuyhteisöjen oikeus. Samaan aikaan kirkollinen juridiik-
ka alkoi erota teologiasta. Yliopistolaitos syntyi, ja tieteen kiin-
nostus suuntautui antiikkiin. Oikeustiede oli aluksi teoreettista 
puuhastelua, mutta alkoi liittyä yliopistojen juristikoulutuksen 
myötä yhä tiiviimmin käytäntöön. Juristit erikoistuivat joko kan-
oniseen tai maalliseen oikeuteen, joista ensimmäinen keskittyi 
kirkon piiriin ja jälkimmäinen sisälsi kaupunkien ja ruhtinaiden 
antamia omia lakeja. Kanoninen oikeus pyrki universaaliuteen, 
maalliset oikeusjärjestelmät sen sijaan olivat vahvasti paikallisia. 
Oikeusajattelun kehityksessä kanoninen oikeus kulki lähes 
poikkeuksetta maallisen oikeuden edellä.

Kirkon tuomioistuimeen kehittyi 1200-luvulla hierarkia, jossa 
lähimmät asiat ratkaisi seurakuntapappi, minkä jälkeen niis- 
tä saattoi  valittaa ylöspäin piispoille ja aina paaviin asti. Vali-
tusoikeuden kehittyminen tällä tavoin oli hyvin tärkeää, mutta 
hidasti toki oikeusprosesseja suuresti. Valitusoikeuden levitessä 
maalliseen oikeuteen sukuyhteisölle tyypillinen konsensusmal-
li oikeudenkäytössä poistui. Oikeuden tuomiot yhdenmukais-
tuivat niiden perustuessa yhä enemmän kirjoitettuihin lakeihin. 
Asiakirjojen käyttö oikeusprosesseissa lisääntyi, ja niiden käsit-
telyyn tarvittiin yleensä oppinut juristi. Esimerkiksi piispantuomi-
oistuimessa avustavan juristin läsnäolo oli välttämätöntä.

Vuoden 1215 lateraanikonsiili, joka päätti hierarkkisesta 

oikeusjärjestelmästä, kielsi myös jumalantuomiot. Niitä oli kriti- 
soitu runsaasti jo aiemmin, ei niinkään epäluotettavuudesta 
kuin pappien osallistumisesta joskus varsin veristenkin kokeiden 
järjestämiseen. Jumalan pakottamista vastaamaan tuomion  
annon muodossa pidettiin pahana asiana. Jumalantuomioiden 
kielto toteutui parissakymmenessä vuodessa, mutta kokonaan 
ne eivät hävinneet Euroopasta ennen modernin ajan alkua.

Sydänkeskiajan oikeusajattelun kulmakivi oli legaalinen  
todistusteoria, johon sisältyi täyden näytön käsite. Täysi näyt-
tö oli tunnustus tai kaksi silminnäkijätodistajaa, eikä syytet-
tyä voitu tuomita ilman täyttä näyttöä. Täyttä näyttöä, lähinnä 
silminnäkijätodistajia, oli hyvin vaikea saada. Tuomarin harkin-
nan mukaan käytössä oli myös puoli näyttöä, vaikkapa yksi 
silminnäkijätodistaja. Tällöin rangaistukset eivät yleensä olleet 
niin vakavia kuin täyden näytön tapauksessa.

Akkusatorinen oikeusprosessi

Oikeusprosessin käynnistämiseksi tarvittiin haastehakemus,  
jossa pyydettiin tuomioistuinta haastamaan vastaaja oikeu-
teen. Tällaista oikeusprosesssia kutsutaan akkusatoriseksi. 
Haastehakemukset tehtiin jo varhain kirjallisina, mikä lisäsi sekä 
asian painoarvoa että juristien työpaikkoja. Haastettu kutsut-
tiin oikeuteen korkeintaan kolmesti: mikäli vastaaja ei kolman-
nellakaan kutsulla saapunut, voitiin hänet tuomita poissaole-
vana tai julistaa pannaan. Laillisen poissaolon käsite tunnettiin 
ja sellainen, esimerkiksi sotapalvelus, otettiin haastetta antaes-
sa huomioon. Kantajalla tuli olla haastekirjelmä eli libellus, jon-
ka muoto oli varsin tarkkaan määritelty. Vastaajalla oli oikeus 
pyytää lykkäystä ja tehdä huomautuksia esimerkiksi väärästä 
tuomioistuimesta, sillä rikosta saatettiin käsitellä vain maallises-
sa tai kanonisessa tuomioistuimessa, muttei molemmissa.

Oikeudessa käsiteltiin siviiliasioita, kuten maa- tai virkariitoja, 
ja akkusatorisia rikosasioita, jotka vaativat haasteen. Näitä ei 
juuri eroteltu toisistaan, vaan prosessi oli molemmissa tapauk-
sissa sama. Rikosoikeudessa vastuu oli yksilön henkilökohtaista 

Rikos, Tuomio, Rangaistus
Oikeusajattelun muutokset keskiajan

Euroopassa, osa 2/2

Jenni Sahramaa
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kidutuksesta. Täyteen näyttöön tarvittavat kaksi todistajaa oli 
yleensä hyvin vaikea saada. Oikeudellinen kidutus kehit-tyikin 
tuomitsemiselle välttämättömän tunnustuksen saamiseksi. 
Kidutus oikeusistuimessa oli kiellettyä, kunnes  kirkko myönsi 
luvan kidutukselle kerettiläisasioissa vuonna 1252. Joissain 
paikoissa Euroopassa, kuten Englannissa ja Skandinaviassa, 
kidutusta ei käytetty oikeusistuimissa juuri lainkaan. Syynä 
tähän oli ainakin se, että lakien mukaan suoritettu oikeudelli-
nen kidutus vaati läsnäoleviksi runsaasti koulutettuja juristeja, 
ja Euroopan syrjäseuduilla oikeudenkäyttö oli yleensä maallikoi-
den käsissä. Suomessa harjoitettiin mahdollisesti vähän kidutus-
ta, mutta varmuutta asiasta ei ole.

Jotta kidutusta saatettiin käyttää, piti olla näyttöä siitä, että 
rikos oli tosiaan tapahtunut, ja lisäksi vähintään puoli näyttöä 
syyllisyydestä. Raskaana olevia naisia tai lapsia ei yleensä saa-
nut kiduttaa, ja paikoin oli voimassa laajempikin kidutuskielto, 
joka koski esimerkiksi juristeja tai aatelisia. Ennen kiduttamis-
ta syytettyä piti uhata, ja jos hän tunnusti jo silloin, kidutusta ei 
käynnistetty. Laki ei yleensä määritellyt kidutustapaa tai -väli-
neistöä, ja nämä vaihtelivatkin paikallisesti ja ajallisesti. 
Kidutustilanteessa piti läsnä olla tuomari, kirjuri ja kiduttaja, 
joka yleensä oli myös pyöveli.  Kiduttamalla saatu tunnustus piti 
uusia “vapaaehtoisesti” oikeuden edessä. Jos syytetty kidutuk-
sesta huolimatta pysyi tiukkana eikä tunnustanut, juttu keskey-
tyi, mutta jäi edelleen auki. Se voitiin avata, jos ilmaantui uutta 
näyttöä. Ajoittain tuomioistuin saattoi myös päättää urheana 
pysyneen syytetyn jutun käsittelyn.

Kidutuspöytäkirjat ovat usein hyvin yksityiskohtaisia, ja  
niistä on saatu runsaasti tietoa kiduttamiseen käytetyistä tavois-
ta ja välineistä. Inkvisitioprosessia varmasti väärinkäytettiin, 
mutta tuskin siinä määrin kuin historiallisista seikkailuelokuvis-
ta tai muista populaarikulttuurin tuotteista voisi päätellä. Kuten 
jumalantuomiot, myös kidutus oli epätavallinen käytäntö,  
johon ei turvauduttu kevein perustein. Kiduttamalla saatuja 
tunnustuksia epäiltiin ajoittain aikalaistenkin joukossa, vaikka 
tapa olikin yleisesti hyväksytty. 

Kohti modernia oikeutta

Keskiajan oikeusajattelu joutui uudelle ajalle tultaessa pikku 
hiljaa väistymään. Jo 1300-luvulla eräät teologit alkoivat arvos-
tella kanonisten määräysten lisääntymistä ja niiden “jumalal-
lisuutta”. Legaalisen todistusteorian suosio alkoi laskea 1500-
luvulla. Täyttä näyttöä ei enää välttämättä tarvittu tuomitse-
miseen, ja kuolemantuomiot ja kidutus vähenivät pikkuhiljaa. 
Modernin valtion vähittäinen syntyminen antoi mahdollisuuden 
tuomita pienempiin rangaistuksiin, kuten karkotukseen tai pak-
kotyöhön. Samaan aikaan kanonisen oikeuden merkitys alkoi 
laskea liittyen juuri valtioiden nousuun ja katolista yhtenäiskirk-
koa pahasti ravistelleeseen uskonpuhdistukseen. Luther vihasi 
kanonista juridiikkaa, mikä sai aikaan palaamisen Mooseksen 
lakiin esimerkiksi Suomessa. Kanoninen oikeus jäi kuitenkin 
elämään monissa säännöissä, kuten avioliitto-oikeudessa, ja sen 
opettamista ja lähdekäyttöä jatkettiin jopa reformoiduissa  
oppilaitoksissa.

Monia keskiajan oikeudenkäytön piirteitä voi pitää  

primitiivisinä ja barbaarisina, mutta silti monien nykyisinkin tun-
nettujen oikeusajattelun ja -toiminnan osien taustalla on keski- 
ajalta periytyvä malli. Kaikkeen oikeudenkäyttöön liittyy aina 
logiikka, olkoon sitten jälkipolvista kuinka irrationaalinen ta-
hansa. Tutkimuksessa on hyvin tärkeää pyrkiä ymmärtämään 
oikeusajattelun logiikkaa sen luoneen yhteisön lähtökohdista 
käsin. Tässä työssä lähteet ovat hyvin keskeisellä sijalla.

Lähteet

Virpi Mäkinen, Heikki Pihlajamäki, Jussi Varkemaa. Keskiajan oikeusajattelu 

-kurssi. Helsingin yliopisto. Kevät 2004.

Robert Bartlett. Trial by Fire and Water. The Medieval Juridical Ordeal. Oxford 

University Press 1986. New York.

Henry Charles Lea. The Inquisition of the Middle Ages. The Macmillan Company 

1961. New York.

vastuuta, ei enää suvun yhteisvastuuta jäsenensä tekemisistä. 
Varsinaisen asian käsittely oikeudessa oli usein jo niin moni-
mutkaista, että se vaati koulutettuja asianajajia. Niinpä juris-
tien ammattikunta kehittyi sydänkeskiajalla vakiintuneeksi ja 
hyvinvoivaksi. Asianajajat erikoistuivat yleensä joko kanoniseen 
tai maalliseen oikeuteen, mutta tunsivat jossakin määrin myös 
toista. 

Rikos ja synti

Petrus Abelardus (1079-1142) oli ajattelija, joka erotti rikok-
sen käsitteen synnistä. Hänen mukaansa rikoksen määritelmän 
täyttääkseen teon piti olla kuolemansynti (ylpeys, ahneus, hillit-
tömyys, viha, hekuma, kateus ja tympääntyminen Jumalan 
sanaan) eikä mikään kevyt rikkomus. Tekomuodon piti olla 
törkeä ja teon itsensä ulkoisesti havaittava, mikä liittyi legaa- 
lisen todistusteorian silminnäkijävaatimukseen. Lisäksi teon piti 
olla jollain tapaa vahingollinen yhteisölle, sillä kirkollinen oikeus 
ei rangaissut salaisiksi jäävistä asioista, paitsi poikkeusrikoksesta 
eli kerettiläisyydestä. Synti ja rikos kytkeytyivät joka tapaukses-
sa vahvasti toisiinsa edelleen. Vaikka rikoksia ei saanut tuomi-
ta sekä kanonisessa että maallisessa oikeudessa, sai rikollinen 
kuitenkin rangaistuksen sekä kirkon rikosoikeudessa että ripissä 
papilta, joka määräsi katumusharjoituksia.

Rangaistuksia

Rangaistusmuodot vaihtelivat suuresti riippuen siitä, oliko 
kyseessä kirkollinen vai maallinen tuomioistuin. Kirkolliset foo-
rumit saattoivat määrätä vankeutta, joka suoritettiin esimerkik-
si luostarissa, sakkoa, virasta pidättämisen, virasta erottamisen, 
evätä ehtoollisen tai ekskommunikoida eli julistaa pannaan. 

Ekskommunikointi oli voimassa kunnes väärin tekeminen lo-
petettiin eli alettiin vaikkapa opettaa taas kirkon hyväksymää 
oppia. Se oli lähes täydellinen eristäminen yhteisöstä lähiper-
hettä lukuun ottamatta: pannaan julistettua henkilöä ei saanut 
edes tervehtiä. Tehdyt sopimukset olivat kuitenkin edelleen voi-
massa. Erityisen pelottavan rangaistuksen ekskommunikaatios-
ta teki se, että tietyistä rikoksista se astui voimaan heti rikok-
sen teon jälkeen ilman oikeudenkäyntiä tai tuomioistuimen 
päätöstä. Tällaisia rikoksia olivat esimerkiksi väkivalta pappia 
kohtaan ja kerettiläisyys. Erityisesti jälkimmäinen aiheutti var-
masti paljon  tulkintaongelmia. Pannaan julistaminen oli van-
ha rangaistusmuoto, eikä se jättänyt syytetylle juuri oikeustur-
vaa. Ekskommunikaatiosta voitiin kuitenkin myöntää vapautus 
siksi aikaa, että syytetty ehti järjestää puolustuksensa tai valit-
taa tuomiosta.

Vankeutta annettiin aluksi vain papeille ja munkeille. Se 
tarkoitti käytännössä huonetta tai osastoa luostarissa ja siellä 
suoritettuja katumusharjoituksia. Myös kirkollisia vankiloita oli 
olemassa. Maallikoita suljettiin vankityrmiin aiemmin vain rikok-
sen tutkinnan ajaksi sekä odottamaan rangaistustaan. Varsi-
naisena rangaistusmuotona vankilat tulivat maallisella puolella 
käyttöön varsin myöhään.

Maallisen oikeuden puolella käytettiin lähinnä ruumiinran-
gaistuksia, esimerkiksi ruoskintaa. Sakko oli myös hyvin  

tavallinen rangaistusmuoto, ja sitä määrättiin suuremmistakin 
rikoksista erityisesti syrjäseuduilla, missä asioita sovittiin vielä 
suvun kesken. Mikäli sakkoa ei maksettu, se voitiin muuttaa  
ruumiinrangaistukseksi.

Syyllisyys ja syyntakeisuus

Kanoninen syyllisyysoppi kehittyi 1200-luvulla ja levisi maalli-
sen oikeuden puolelle 1300-luvulla. Se määritteli, vaikkakin  
hieman horjuvasti, tahallisuuden lajit. Ne olivat suora tahalli- 
suus, epäsuora tahallisuus ja tuottamus. Tahallisuuden aste 
vaikutti tuomioihin kuten nykyäänkin. 

Syyntakeisuusoppia kehitteli Stefanus Tournailainen  
1160-luvulla. Syyntakeettomiksi määriteltiin mielipuolet,  
nuk-kuvat, humalaiset tai erehdyksen vallassa olevat. Viimeksi 
mainittu tarkoitti erehtymistä teon luonteesta tai rangaista-
vuudesta. Myös alaikäiset olivat tavallisesti syyntakeettomia. 
Alaikäisyyden raja vaihteli 12 ja 14 vuoden välillä. Keskiajal-
la tunnettiin myös oikeudenvastaisuusoppi, jonka mukaan tie-
tyissä tilanteissa oikeusvastuu poistuu. Tällaisia tilanteita olivat 
pakkotila, hätävarjelu ja esimiehen käskystä suoritettu lainvas-
tainen teko.

Myöhäiskeskiaika

Inkvisitioprosessin synty

Haasteella käynnistyvä akkusatorinen oikeusprosessi oli varsin 
monimutkainen ja hidas käynnistää. Monin paikoin kävi niin, 
että rötökset jäivät tutkimatta, kun kukaan ei nostanut syytettä. 
Tätä epäkohtaa korjaamaan kehittyi 1200-luvulla inkvisitiopro-
sessi. Innovaattorina toimi paavi Innocentius III (paavina 1198-
1216), joka rakensi voimakasta kirkkoa ja halusi saada oma-
valtaiset ja seurakunnissaan miten sattuu elelevät papit kuriin. 
Inkvisitioprosessin käynnistämiseksi kenenkään ei tarvinnut nos-
taa syytettä. Innocentius III lähetti seurakuntiin tutkintaryhmiä 
selvittämään, oliko olemassa huhu (fama) papin sopimattomis-
ta toimista. Jos näin oli, käynnistettiin infamaatioprosessi, jossa 
selvitettiin, oliko rikoksia oikeasti tapahtunut. Jos todisteita löy-
tyi, rikollinen voitiin tuomita ilman erillistä haastetta.

Inkvisitioprosessia käytettiin aluksi vain kirkon sisäisissä, 
tärkeinä pidetyissä asioissa. Ensimmäisenä kohteena olivat ke-
rettiläisyysrikokset. 1300-luvulla inkvisitioprosessi meni jo kai-
kissa rikosasioissa akkusatorisen edelle, ja parissa sadassa vuo-
dessa se levisi maallisiin tuomioistuimiin korvaten akkusato-ris-
en prosessin lähes täysin. Inkvisitioprosessissa todistustaakka oli 
syyttäjällä. Tunnustus päätti prosessin heti. Valitusoikeutta ei ol-
lut, olihan prosessi kehitetty nimenomaan nopeuttamaan 
oikeudenjakoa, ja tuomiot haluttiin täytäntöön heti. Kirkko 
hyödynsi inkvisitioprosessia erityisesti jahdatessaan kerettiläisiä. 

Oikeudellinen kidutus

Inkvisitio-sanalla on paha kaiku, mikä johtuu suurimmilta  
osin tunnustuksen hankkimiseen keskeisesti liittyneestä  
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Edellisessä osassa kuvatut Espanjan epävakaudet huipentui-
vat 17. heinäkuuta alkaneeseen Espanjan Afrikan armeijan ka-
pinaan. Karkeasti ottaen Espanjan mannermaa-armeija jakau-
tui tasan kapinallisiin ja tasavaltalaisiin. Kapinallisilla tosin oli 
etunaan kokenut ja tehokas Afrikan armeija, kun taas Espan-
jan laivasto oli käytännössä kokonaan tasavallan puolella, mikä 
esti kapinallisten joukkojen nopean siirtymisen Gibraltarin sal-
men yli Manner-Espanjaan. Jo pian kapinan alkamisen jälkeen 
sisällissota sai paljon kansainvälistä huomiota: Hitlerin Saksa 
ja Mussolinin Italia tukivat kapinallisia, kun taas Neuvostoliit-
to antoi vähäisempää apua tasavallalle. Iso-Britannia ja Ranska 
pysyivät puolueettomina, mutta tuhannet vapaaehtoiset ympäri 
maailmaa lähtivät sotimaan tasavallan puolelle sotaan, jota he 
pitivät demokratian ja fasismin kansainvälisenä taisteluna.

Kapina alkaa

Muutamat korkea-arvoiset upseerit olivat jo vuoden 1936 alus-
sa pohtineet pitäisikö ryhtyä aseelliseen toimintaan kansan-
rintamahallitusta vastaan. Franco liittyi Emilio Molan, Juan 
Yaguen, Gonzalo Queipo de Llanon ja Jose Sanjuron salaliit-
toon, muttei ollut aluksi vielä täysin valmis sitoutumaan val-
lankaappaukseen. Franco otti jopa yhteyttä tasavallan päämie-
heen Casares Quirogaan ja varoitti tätä tasavaltaa uhkaavis-
ta “vakavista vaaroista” ja tarjoutui palauttamaan järjestyksen, 
mikäli häntä vain pyydettäisiin. Casares jätti kuitenkin Francon 
kommentit huomiotta, mikä sai nuoren kenraalin kapinallisten 
puolelle. Mola puolestaan lykkäsi järjestelyjä koskeneen riidan 
vuoksi kapinan alkua kolmella päivällä (14. päivästä 17. päiväksi 

heinäkuuta). Kapinalliset kuljettivat Francon Kanarian saarilta 
Marokkoon, jossa hän siirtyi Afrikan armeijan johtoon. 

Kykenemättömänä päätökseen, miten tasavallan tulisi rea-
goida kapinaan Casares Quiroga erosi tehtävästään, ja Diego 
Martinez Barriosta  tuli uusi pääministeri. Hän aloitti neuvotte-
lut kapinallisten kanssa ja tarjosi Emilio Molalle peräti sotami-
nisterin virkaa kansanrintamahallituksessa. Mola teki selväksi, 
että kaikki neuvottelut olivat turhia ja että kapinallisten tavoit-
teena oli kansanrintamahallituksen kaataminen. Presidentti 
Manuel Azaña erotti Barrion tajuttuaan, ettei kapinallisten 
kanssa ole neuvottelemista ja nimitti Jose Giralin uudeksi 
pääministeriksi. Giral määräsikin aseita jaettaviksi vasemmis-
tolaisille järjestöille, jotka vastustivat sotilasvallankaappausta.

Marokosta mantereelle

Kapinallisten asema välittömästi vallankaappauksen julistuksen 
jälkeen ei ollut paras mahdollinen, ja heidän onnistumisensa  
olisi ollut huomattavasti epätodennäköisempää ilman Afrikan 
armeijaa. Kolmantena päivänä kapinan alun jälkeen nationa-
listien (kuten kapinallisia myöhemmin ruvettiin kutsumaan)  
joukot olivat hajaantuneet toisistaan eristyksissä oleville alueille. 
He olivat myöskin kärsineet lähestulkoon pelkkiä tappioita:  
Katoloniassa, Baskimaassa ja Asturiasissa kapina oli onnistuttu 
tukahduttamaan kiitos vasta-aseistettujen tasavaltalaisryhmitty-
mien ja kapinallisten huonon komennon (kuten Barcelonassa) 
tai aloitekyvyttömyyden (kuten Madridissa) vuoksi. Sen sijaan 
kapinalliset hallitsivat Navarran vuoristoalueita, puolta Arago-
nista, osaa Castillesta ja Galiciasta ja suurta osaa Andalusiasta, 
mukaan lukien Sevillea, joka oli ainoa suuri kaupunki nationa-
listien käsissä. Ilman Afrikan armeijaa olisi kapinallisten asema 
ollut vielä huonompi, ja nopeaksi kaappaukseksi tarkoitettu yri-
tys alkoi muistuttamaan pitkää ja raskasta sotaa.

Nationalistien kannalta olikin äärimmäisen tärkeää saada  
Afrikan armeija Marokosta mantereelle. Tämä oli kuitenkin hel-
pommin sanottu kuin tehty, sillä laivasto oli pitkälti tasavallan 
puolella ja hallitsi siten Gibraltarin salmea. Nationalistien 
edustajat olivat kuitenkin onnistuneet saamaan Hitlerin tuen 
Bayeruthin Wagner-festivaaleille jo 25. heinäkuuta, eli vain  
viikko kapinan alun jälkeen. Natsi-Saksa lähettikin nationalistien 
avuksi Junkers-kuljetuskoneita ja pian apua tuli myös fasistiselta 
Italialta aluksi myös lentokoneiden muodossa. Ilmakuljetusten 
ansiosta vajaassa viikossa nationalistien onnistui tuoda 14 000 
miestä Gibraltarin salmen yli. Saksalaisten sotalaivojen avulla 
saatiin myös tasavaltalainen laivasto perääntymään.

Mantereella Afrikan armeija eteni nopeasti, ja viikossa se oli 
tunkeutunut jo miltei 200 kilometriä Espanjaan kohdaten 
parhaimmillaankin vain vähäistä vastarintaa. Nationalistit 
pysähtyivät vain noin 150 kilometrin päähän Madridista Tala-
vera de la Reinaan, josta käsin he toivoivat valtaavansa pää-
kaupungin. Hallitus oli kyvytön järjestämään tehokasta vasta- 
rintaa armeijalla, joka oli siirtynyt monilta osin kapinallisten 
puolelle. Moni upseeri oli siirtynyt nationalistien leiriin ja jäljelle 
jäänetkään eivät herättäneet paljoa luottamusta. Miliisit, eli 
vasta-aseistetut vasemmistolaiset järjestöt, olivat onnistuneet 
pidättelemään etelästä hyökänneitä kapinallisia Sierran  

suunnalla, mutta vaara ei missään nimessä ollut ohi.

Puuttumattomuuspolitiikka

Italian ja Saksan apu kapinallisille sai Ison-Britannian ja Ranskan 
varpailleen. Hyökkäyksen kohteeksi joutuneen laillisen hallituk-
sen avustaminen olisi tarkoittanut astumista vastakkaiseen lei-
riin Saksan ja Italian kanssa ja luonnollisesti huonontanut jo 
tukalaa tilannetta, jonka Italian Abessinian invaasio ja Saksan 
Reininmaan miehittäminen oli aiheuttanut. Britannia ja Ranska 
solmivat ns. puuttumattomuussopimuksen, jonka mukaan 
kumpaakaan osapuolta ei tullut tukea. Yhdysvallat ei allekirjoit-
tanut sopimusta, mutta käytännössä toteutti sen sisältöä. Erity-
isesti Ranskan vasemmistolaiselle hallitukselle tämä oli kova pa-
la ja se saikin osakseen suurta kritiikkiä, mikä sai sen lopulta an-
tamaan tasavallalle 50 lentokonetta. Italia ja Saksa hyväksyivät 
sopimuksen avustettuaan Francoa ja jatkoivat tätä sopimukses-
ta huolimatta. Neuvostoliitto oli myös yksi 27 allekirjoittaneesta 
valtiosta, mutta Saksan ja Italian jatkaessa Francon avustamista, 
tarjosi Stalin apuaan tasavallalle. Suurin häviäjä oli kuitenkin  
Espanjan laillinen hallitus, jonka puuttumattomuussopimus 
asetti samalle tasolle kapinallisten kanssa.

Stalin, joka oli huolissaan Saksan ja Italian toimista Espanjas-
sa, rohkaisi Kominternia perustamaan ns. Kansainväliset  
Prikaatit, jotka koostuivat ulkomaisista vapaaehtoisista, ja jo 26. 
heinäkuuta 1936 Komintern suostui. Neuvostoliitto oli suurin 
yksittäinen tasavallan tukija toimittaen tälle mm. 1000 lento- 
konetta, 900 panssarivaunua, 300 panssariautoa, 15 000 
konekivääriä, 500 000 kivääriä ja 30 000 tonnia ammuksia. 
Neuvostoliiton apu ei ollut kuitenkaan ilmaista, ja “sosialis-
min kotimaa” vaati maksun kullassa, sillä Espanjalla oli tuolloin 
maailman neljänneksi suurimmat kultavarastot, joista kaksi kol-
masosaa päätyi Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton lisäksi 
vain Meksiko toimitti tasavallalle säännöllisesti aseita, kuten 
ns. Mexikanski-kivääreitä, jotka olivat yleisiä tasavallan riveissä. 
(Aseet olivat venäläisiä Mosin-Nagant kiväärejä, jotka olivat 
Remingtonin tehtaiden Yhdysvalloissa tsaarin armeijalle val- 
mistamia, ja jotka Neuvostoliitto oli myynyt Meksikolle, joka 
taas toimitti ne Espanjaan).

SO
TA
!

Espanjan sisällissota 2/2
Tuomas Tammisto

Tästä ei kuljeta! Madrid olkoon fasismin hauta!Guernica pommituksen jäljiltä.
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Tasavaltalaiset 

Vaikka tasavaltalaisilla olikin vastassaan voimakas vihollinen, 
eivät heidän rivinsä olleet laisinkaan yhtenäiset. Monet alueet, 
kuten esim. Katalonia, olivat anarkistien hallinnassa, ja vaikka 
he olivat edustettuina Largo Caballeron hallituksessa, oli hal-
lituksella hyvin vähän tosiasiallista vaikutusvaltaa anarkisteihin. 
Tutkija Gabriele Ranzato onkin kuvaillut tilannetta anarkistien 
hallitsemilla alueilla “itsenäisten kommuunien yhdistymäksi”. 
Anarkistit ja anti-stalinistinen marxilainen yhtenäisyyspuolue 
POUM pyrkikin rakentamaan ihanneyhteiskuntaansa yhtäaikai-
sesti kapinallisia vastaan käydyn taistelun kanssa. Kollektivisoin-
ti eteni osissa Aragonia ja Kataloniaa ja erityisesti Barcelona oli 
hyvin vallankumouksellinen. Anarkistien ja POUM:n miliisit  
olivat myös todellisia kansanarmeijoita, joissa ei sotilasarvoja 
tunnettu, ja käskyjen totteleminenkin oli, ainakin POUM:n 
riveissä taistelleen George Orwellin mukaan, pitkälti vapaa-
ehtoista.

Moskovamielinen kommunistipuolue piti tätä tilannetta taas 
vaarallisena. He pyrkivät, ymmärrettävää kyllä, saamaan mah-
dollisimman laajapohjaisen yhteiskunnallisen tuen taistelussa 
kapinallisia vastaan, ja he pelkäsivät, että liika vallankumouk-
sellisuus voisi vieraannuttaa keskiluokan. Kommunistien isku-
lause oli “Ensin sota, sitten vallankumous”, kun taas anarkis-
tit julistivat vallankumouksen välttämättömyyttä sodan voit-
tamiseksi. Tilanne äityi niinkin pahaksi, että kommunistinen  
lehdistö oli kärkkäin kollektivisointien vastustaja. 

Vuoden 1937 toukokuuhun mennessä tilanne oli kovin kär-
jistynyt, ja kun kommunistien johtama Katalonian valtiollinen 
poliisi yritti saada Barcelonassa haltuunsa anarkistien hallitse-
man puhelinkeskuksen, aseellinen taistelu puhkesi. Anarkistit ja 
POUM-miliisit taistelivat kommunisteja, sosialisteja ja Kata- 
lonialaisia itsenäisyysmielisiä vastaan. Välienselvittely tuotti 
satoja kuolleita ja vasta anarkistiministerin vetoomuksesta  
taistelut saatiin loppumaan. Välienselvittely oli lopulta  

täydellinen voitto kommunisteille: uusi hallitus ilman anarkiste-
ja muodostettiin ja anarkistit ja radikaalit sosialistit joutuivat 
myöntämään, ettei Caballeron hallitus kyennyt taistelemaan  
tehokkaasti hallitusta vastaan, tai etteivät he kyenneet 
käymään sotaa ja tekemään vallankumousta samanaikaisesti. 

POUM julistettiin laittomaksi ja sen johtajat vangittiin ja te-
loitettiin. George Orwell, joka oli kuin ihmeen kaupalla selvin-
nyt niskaan saamastaan vammasta rintamalla ja oli toipumassa 
Barcelonassa, joutui monien muiden POUM-aktiivien tavoin ka-
toamaan välttääkseen vainon. Miliisit alistettiin vakinaisen ar-
meijan komentoon ja mm. sotilasarvot ja tiukempi kuri otettiin 
käyttöön. On todennäköistä, etteivät epäjärjestäytyneet miliisit 
olisi kyenneet riittävään vastarintaan kapinallisia vastaan, mutta 
toisaalta militarisointi vähensi miliisien keskuudessa ollutta va-
paaehtoisuuden tuomaa innokkuutta, ja Orwell oletti myöhem-
min, että miliisijoukot olisivat hyvinkin voineet olla tehokkaita 
taistelussa.

Eräs mielenkiintoisimmista ilmiöistä on kuitenkin Kansain-
väliset Prikaatit, jotka muodostettiin vuoden 1936 kulues-
sa. Koska Prikaatit oli Kominterin toteuttamat, olivat ne myös 
kommunistien johtamat. Esikunnan lisäksi oli myös ns. poliit-
tinen komissariaatti, ja upseerit olivat enimmäkseen kommu-
nisteja. Monet tavalliset vapaaehtoiset eivät kuitenkaan olleet 
puolueen jäseniä, tai edes kommunisteja, ja usein yhdistävä 
tekijä olikin fasismin vastustaminen. On myös syytä painottaa, 
että Kansainväliset Prikaatit koostuivat nimenomaan vapaaeh-
toisista, joita motivoi ideologiset syyt ja joissain tapauksissa 
seikkailuhenki. He eivät olleet palkkasotilaita, kuten 1900-luvun 
myöhemmissä konflikteissa. 

Kaiken kaikkiaan Kansainvälisissä Prikaateissa palveli noin 32 
000 henkilöä, joista suurin osa ranskalaisia, saksalaisia, italialai-
sia. Myös yhdysvaltalaisia, brittejä, kanadalaisia, unkarilaisia,  
jugoslaaveja ja tsekkejä oli 3000-1000 henkilöä kansallisuut- 
ta kohden. Skandinaaveja oli noin tuhat, joista suurin osa ruot- 
salaisia. Suomalaisia taisteli noin 200, joista tosin moni oli 

kanadansuomalainen. Kuriositeettina mainittakoon noin 
kymmenen kiinalaista ja eteläafrikkalaista vapaaehtoista. Ker-
ralla Espanjassa oli korkeimmillaan noin 18 000 ulkomaalaista 
vapaaehtoista. Kansainvälisten Prikaatien lisäksi tasavaltalaisten 
puolella taisteli jo aiemmin ulkomaalaisia vapaaehtoisia. Vuon-
na 1936 järjestettiin Barcelonassa työläisten “varjo-olympi-
alaiset” protestiksi Berliinissä järjestettäviä varsinaisia kisoja vas-
taan. Tällä välin ehti sisällissota kuitenkin syttyä ja monet Barce-
lonan kisoihin saapuneet liittyivät miliiseihin.

Nationalistit

Myöskään kapinalliset eivät muodostaneet yhtä yhtenäistä ryh-
mää, joskin he olivat mahdollisesti keskenään vähemmän viha-
mielisiä kuin tietyt tasavaltalaiset elementit. Kenraali Sanjuron, 
kapinallisten johtajan, kuoltua lentokoneonnettomuudessa 
hiukan kapinan alkamisen jälkeen tuotti luonnollisesti tarpeen 
uudelle johtajalle, samoin kuin sisällissodaksi pitkittynyt val-
lankaappaus. Myöskään poliittiset tavoitteet eivät olleet täysin 
selvät: kaikki vastustivat kansanrintamaa, mutta osa kannatti 
tasavaltaa ja osa taas monarkiaa. Tosin monarkistitkin olivat ja-
kautuneet kahteen eri dynastian haaraa kannattaviin ryhmiin. 
Franco valittiin johtajaksi puhtaasti sotilaallisin perustein. Hän 
oli kenraaleista taitavin niin sotilaallisesti kuin poliittisestikin ja 
herätti eniten luottamusta Saksassa ja Italiassa. Nuori kenraali 
johtaisi kapinalliset todennäköisimmin voittoon.

Oliko Franco fasisti? Ainakaan aluksi ei Francolla ollut 
takanaan mitään erityistä ideologiaa, perinteisen “koti, uskon-
to, isänmaa” -iskulauseen lisäksi. Ihailu, opportunismi ja mat-
kiminen ajoivat häntä fasistiseen suuntaan. Ainoa puolue, joka 
perustettiin vuonna 1937, oli sekoitus monarkististen karlistien 
“perinnepuolueesta” ja fasistisesta Falangi-puolueesta. Nämä 
kaksi puoluetta valittiin perustaksi niiden aseellisten ryhmitty-
mien vuoksi. Franco laati myös perustuslain kaltaisen julistuk-
sen, joka muistutti paljon Mussolinin vastaavaa. Täysiverinen 

fasisti Franco ei kuitenkaan ollut, vaan pikemminkin perintein 
militaristi. Hänen hallitustaan luonnehdittiinkin francoistiseksi, 
eikä fasistiseksi. Fasismissa oli totalitaristisuudestaan huolimat-
ta yhteiskuntaa uudistavia piirteitä, joita Franco ideologiassa ei 
välttämättä ollut, ja esim. Eric Hobsbawm onkin luonnehtinut 
Francoa “feodaaliajan reliikiksi”. Uskonto oli myös tärkeä piirre 
nationalistien ohjelmassa, ja he pyrkivätkin markkinoimaan ka-
pinansa ristiretkenä ja uutena “reconquistana”, mikä oli sikäli 
huvittavaa, että Francon tehokkaimmat joukot olivat juuri mau-
reista koostuva Afrikan armeija. Tasavaltalaisten uskonnonvas-
taisuus ajoi kuitenkin monet sellaisetkin, joiden asiaa tasavalta 
periaatteessa ajoi, Francon joukkoihin.

Myös Franco sai apua ulkomailta. Saksa lähetti Francon 
avuksi lähinnä kalustoa, mutta myös lentäjistä ja taistelulen-
tokoneista koostuvan “Kondor-legioonan”. Italia puolestaan 
tuki Francoa aineellisesti, sekä suoraan sotilaallisesti, vailla  
suurta huolta maksusta. Suuria määriä ulkomaalaisia vapaa-
ehtoisia ei rynnännyt Francon puolelle, lukuun ottamatta muu-
tamaa yksittäistapausta ja irlantilaisen Eoin O’Duffyn sinipai- 
toja, jotka muodostivat myöskin lähinnä historiallisen kuriosi-
teetin vakavasti otettavan sotilaallisen avun sijaan.

Sodan kulku

Madridin taistelut

Francon joukot olivat edenneet nopeasti kohti Madridia ja mar-
raskuussa 1936 alkoi kapinallisten hyökkäys pääkaupunkia  
kohti. Saksa ja Italia toivoivat nopeaa voittoa, jota he voisivat 
myös käyttää omiin propagandatarkoituksiinsa. Tästä huoles-
tuneena Neuvostoliitto lisäsi apuaan, mikä taas sai Saksan ja 
Italian ottamaan haasteen vastaan: he tunnustivat kapinallisten 
hallituksen ja lisäsivät apuaan entisestään. Saksalainen  
Kondor-legioona (5000 miestä kerrallaan) pääsikin kokeilemaan 

Taustalla neuvostoliittolaisia T-26 panssarivaunuja. Tasavaltalaisia kantamassa paareja Bruneten taistelussa.Yhdysvaltalaisen Abraham Lincoln -pataljoonan jäsenet tekevät 
tasavaltaisen tervehdyksen. 
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uusia pommitustekniikoita, joita käytettiin myöhemmin toisessa 
maailmansodassa.

Tasavallan vakinainen armeija kärsi vielä uudelleenjärjestelyn 
tuomista ongelmista, ja tilanne näyttikin huonolta, kunnes kan-
sainväliset prikaatit ottivat ensi kertaa osaa taisteluun venäläi-
sen kaluston (mm. T-26 panssarivaunujen) tukemana. Kansain-
väliset prikaatit taistelivat määrätietoisesti, ei niinkään hyvän 
sotilaallisen koulutuksen tai johdon, vaan vahvan vakaumuk-
sen vuoksi. Viikon kestäneissä verisissä taisteluissa Francon jou-
kot onnistuttiin kuitenkin pysäyttämään ja hän joutui luopu-
maan toiveesta vallata pääkaupunki. Onnistuneella puolustuk-
sella oli tietenkin valtava symbolinen merkitys tasavallalle ja 
“¡No Pasaran!” (“Tästä ei kuljeta!”) -iskulauseesta tuli taistelun 
vertauskuva. 

Myöhemmin, vuoden 1937 alussa, nationalistit yrittivät vielä 
kerran vallata Madridin, mutta tuloksetta. Tasavaltalaiset onnis-
tuvat puolustuksessaan sekä Jaraman että Guadalajaran taiste-
luissa. Jaraman taistelu oli tosin kova puolustusvoitto tasavallal-
le: Francon joukot pääsivät kuitenkin etenemään ja kaatuneita 
oli 10 000 tasavallan ja 6000 kapinallisten puolella. 

Guadalajaran taistelussa Mussolini päätti kokeilla modernin 
sodankäynnin menetelmiä. Hyökkäyksen ydin oli nopea motori-
soitu jalkaväki tykistön ja ilmavoimien tukemana. Ensimmäisenä 
päivänä italialaiset etenivät tehokkaasti yllättäen juuri Jaraman 
rintamalta palanneet tasavaltalaiset. Seuraavina päivinä sää oli 
kuitenkin Mussolinia vastaan: talviset sateet muuttivat Guad-
alajaran seudun mutamereksi, jossa panssarivaunut ja ajoneu-
vot eivät voineet liikkua ja lentokoneet eivät voineet nousta  
kiitoratojen muututtua mudaksi. Huono ilma taas esti tykistön 
järkevän käytön. Italialaiset ajoneuvot juuttuivat vuoron perään 

mutaan ja italialaisten sotilaiden taisteluinto katosi kylmän il-
man vuoksi. Viimeinen niitti oli tasavallan puolella taisteleva 
italialaisista koostuva Garibaldi-pataljoona, joka kehotti vasta-
puolen italialaisia antautumaan. Kylmettyneet fasistit olivat niin 
iloisia kuullessaan maanmiehiensä kehotuksen, että monet an-
tautuivatkin. 

Seuraavana päivänä fasistien piti saada lisäjoukkoja, mutta 
ennen kuin niitä ehti tulla, viimeisetkin joukkojen rippeet aloit-
tivat villin perääntymisen hyökäten lähinnä omiin rekkoihin 
saadakseen kyydin pois rintamalta hyläten aseensa ja kalus-ton-
sa Guadalajaran mutaan. Tasavaltalaiset käyttivät tilaisuutta hy-
väkseen ja hyökkäsivät, mikä aiheutti italialaisten täydellisen 
tappion. (Guadalajaran fiaskosta huolimatta Mussolinin joukoil-
la oli suuri merkitys kapinallisten lopullisessa voitossa). Francon 
kolmas yritys vallata Madrid epäonnistui ja kaupunki pysyi 
tasavaltalaisten hallinnassa vielä noin kaksi vuotta. 

Taistelut jatkuivat vuonna 1937, tosin tasavallan saamatta 
aikaan suurempia sotilaallisia voittoja. Madridin puolustuksen 
kestäessä Franco siirsi joukkonsa kohti Baskimaata ja Kondor- 
legioona niitti kyseenalaista mainetta pommittamalla Guerni- 
can kaupungin maan tasalle. Ei ole täysin selvää kuka antoi 
käskyn tuhota Guernica, sillä Kondor-legioona pystyi toimi-
maan itsenäisesti. Selvää kuitenkin on, ettei Franco ainakaan 
kieltänyt iskua tai edes jotenkin yrittänyt estää sitä. Vastaavas-
ti todisteita saksalaisten itsenäisestä toiminnasta ei myöskään 
ole. Guernicalla ei myöskään ollut mitään varsinaista strate-
gista arvoa, sillä siellä ei ollut teollisuutta tai sotilaskohteita. 
Guernica symboloi kuitenkin baskien itsenäisyystoiveita ja sen 
tuhoaminen (mihin esim. palopommien käyttö viittaa) lienee ol-
lut suunniteltu isku baskien demoralisoimiseksi. Francon on-
nistui kuitenkin vallata Bilbao, ja jo neljä päivää myöhemmin 
hän lakkautti Baskimaan autonomian. Tasavalta aloitti tämän 
jälkeen  Bruneten ja Belchiten taistelut saamatta kuitenkaan 
aikaan merkittäviä tuloksia. 

Vuosi 1938

Nationalistit aloittivat maaliskuussa offensiivinsa Aragonilla, 
ja huhtikuuhun mennessä he olivat edenneet Välimerelle asti 
leikaten tasavaltalaisten hallitseman alueen kahtia. Huhti- 
kuun aikana nationalistit jatkoivat etenemistään vallaten  
kaksi kaupunkia lisää. Heinäkuussa tasavalta päätti yrittää 
yhdistää jaetun alueensa hyökkäämällä Ebro-joen yli. 
Hyökkäyksen tarkoituksena oli myös vähentää nationalis- 
tien Valenciaan kohdistamaa painetta. Tätä tarkoitusta var-
ten oli koottu 80 000 – 100 000 miehen vahvuinen ”Ebron ar-
meija”, jossa oli mukana myös kansainvälisiä joukkoja. Tasa-
valtalaiset onnistuivatkin etenemään, kunnes heidät pysäytet- 
tiin elokuun alussa. Lukuisissa vastahyökkäyksissä tasavaltalaiset 
joutuivat lopulta perääntymään. Tästä huolimatta he kuitenkin 
kykenivät tehokkaaseen vastarintaan, ja vasta marraskuussa vii-
meinen tasavaltalainen kylä menetettiin nationalisteille. Ebron 
taistelu oli valtava verilöyly, jossa kaatui 70 000 tasavaltalaista 
ja 40 000 kapinallista. Se oli myös kansainvälisten prikaatien  
viimeinen taistelu. Urheasti taistelleet joukot päätettiin kotiut-
taa siinä toivossa, että myös nationalistit kotiuttaisivat omat ul-
komaiset vahvistuksensa. (Toivo oli turha, sillä Francon apu-

rit pysyivät Espanjassa viimeiseen asti ottaen jopa osaa Francon 
voitonparaatiin).

Sodan loppu

Joulukuussa 1938 Franco aloitti uuden hyökkäyksen Katalo-
niassa, ja viimein vuoden 1939 tammikuussa hänen onnistui 
vallata Barcelona. Tämän jälkeen tasavallan alamäki alkoi olla 
selvä. Franco oli niin varma voitostaan, että julkaisi ”poliittisen 
vastuun lain”, joka oli tehokas väline tasavallan puolella ollei-
den vainoamiseen. Noin kahta viikkoa myöhemmin Englanti ja 
Ranska tunnustivat Francon hallituksen. Tasavallan hallitus ajau-
tui vielä sisäisiin kiistoihin, ja marraskuun loppupuolella Francon 
joukot valtasivat Madridin ilman suurempaa vastarintaa. Ensim-
mäisenä päivänä huhtikuuta 1939 Franco ilmoitti tasavallan ar-
meijan antautuneen.

Yhteenveto

Espanjan sisällissotaa on pidetty demokratian ja fasismin suure-
na välienselvittelynä ja toisen maailmansodan esinäytöksenä. 
Tietyllä tapaa se olikin näitä. Francon voitettua Espanjasta tuli 
sotilasdiktatuuri, joka loppui vasta Francon itsensä kuolemaan 
vuonna 1975. Se oli myös toisen maailmansodan esinäytös, sil-
lä Italia ja Saksa pääsivät kokeilemaan armeijoitaan ja uusia so-
dankäynnin menetelmiä. Toisaalta Espanjan sisällissodan tulok-
selle ei ollut kovinkaan suurta merkitystä toisen maailmansodan 
kannalta. Ovelana poliitikkona Franco pysyi puolueettomana, 
joskin divisioonallinen vapaaehtoisia taisteli Saksan puolella. So-
dan jälkeen Francon ja hänen portugalilaisen kollegansa Sala-
zarin diktatuurien annettiin jatkua.

Ennen kaikkea Espanjan sisällissota oli tuhoisa ja julma so-
ta, jossa kumpikin osapuoli syyllistyi törkeisiin raakuuksiin ja 
väärinkäytöksiin, joita ei voi perustella toisen osapuolen vas-
taavilla teoilla. Toisaalta julmassa sisällissodassa oli myös aat-
teellinen ja jopa ihanteellinen puoli, jota juuri kansainväliset va-
paaehtoiset edustavat. Tuhannet miehet ja naiset lähtivät puo-
lustamaan laillista tasavaltaa sotilasvallankaappausta vastaan 
isojen valtioiden antaessa Saksan ja Italian toimia mielensä mu-
kaan kaikkia kansainvälisiä sopimuksia rikkoen. 

Lähteet

Bradley & Chappel: International Brigades in Spain, Oxford:  

Osprey Publishing, 1994

Ranzato, Gabriele: The Spanish Civil War, 1999, Moreton-in-Marsh: 

Windrushpress, 1999

Hobsbawm, Eric: Äärimmäisyyksien aika: Lyhyt 1900-luku (1914-1991), Tampere: 

Vastapaino, 1999

Juusela, Jyrki: Suomalaiset Espanjan sisällissodassa 1936-1939, Jyväskylä : 

Atena, 2003 (Gummerus) 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Spanish-Civil-War.htm

Brittiläisen Tom Mann Centurian jäseniä Barcelonassa 1936. Lipussa 
lukee “Englantilainen antifasistinen centuria - proletaarinen (sotilas)kuri 
tuhoaa fasismin”.



22

A
ir

u
t 

2 
• 

20
04

23

A
ir

u
t 

2 
• 

20
04

Asketismi, kieltäytyminen materiaalista nautinnoista, liittyi  
kiinteästi alkukristillisyyteen. Kristinuskon alkuaikoina, ennen 
kuin siitä alkoi muotoitua valtiollista valtauskontoa, sen harjoit-
tajat muodostivat radikaalien ryhmän. Uskonnon harrastelu ei 
sovi evankeliumin tiukkoihin kieltäymystä ja maallisesta omai-
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suudesta luopumista korostaviin periaatteisiin. Kristinuskon 
alkuajoista asti oli erakkoja ja askeetteja, jotka elivät ilman 
omaisuutta, siveyslupauksen tehneinä, eivätkä askeettiset tavat 
olleet vieraita yhdellekään seurakuntalaiselle. Myöhemmin alkoi 
muotoutua erilaisia neitsyt- ja askeettiyhteisöjä, ja 300-luvulta 

alkaen myös luostareita. Askeesissa oli kysymys omistautumi-
sesta Jeesuksen seuraamiseen naimattomuuden, omaisuudesta 
luopumisen ja paastoamisen kautta.  Oleellista oli myös henki-
nen taistelu, kilvoittelu Saatanaa ja demoneita vastaan. Äärim-
mäisimmät muotonsa askeesi sai Lähi-idän alueella, missä era-
kot vetäytyivät pylväiden päihin kymmeniksi vuosiksi kilvoittele-
maan, saarnaamaan ja paastoamaan.

Alkuseurakunnat houkuttivat naisia suuremmassa määrin 
kuin miehiä, ja naisilla olikin tärkeä asema niiden toiminnassa, 
esimerkiksi idässä naiset saivat jakaa ehtoollista 700-luvulle asti. 
Vaikka naiset olivatkin ajanlaskunalun jälkeisessä Euroopassa ja 
Lähi-idässä miehiä epävapaammassa asemassa, oli erakkojen ja 
pylväskilvoittelijoidenkin joukossa naisia, ja ensimmäiset askeet-
tiyhteisöt olivatkin joidenkin lähteiden mukaan nimenomaan 
naisten neitsytyhteisöjä. Kristinuskon vakiintuessa ja tullessa 
valtauskonnoksi naiset syrjäytyivät kirkollisesta toiminnasta, ja 
luostarit jäivät heille ainoaksi mahdollisuudeksi omistautua ja 
toteuttaa uskontoa. Kristinusko muuntui myös monin muin 
tavoin tullessaan valtionuskonnoksi: muodostui selkeä oikeaop-
pisuus, se institutionalisoitui ja menetti radikaaliutensa. Kristuk- 
selle omistautuminen jäi ääriaineisten eli luostarien väen tehtä-
väksi. Alkukristillisyys siis säilyi parhaiten nimenomaan nunna- 
ja munkkiluostareissa. 

Luostarijärjestöt ja naiset

Ensimmäisen varsinaisen luostarisäännön Euroopassa laati 
Benedictus Nursialainen 500-luvulla, ja tämä sääntö oli pohjana 
myöhemmissä luostarissäännöissä. Hän perusti luostareja vain 
miehille, mutta sata vuotta myöhemmin ruvettiin perustamaan 
benediktiiniläisiä naisjärjestöjä. Lukumääräisesti benediktiiniläi-
siä naisluostareita oli eniten kautta keskiajan. 1000-luvulla sis-
tersiläinen järjestö eriytyi benediktiiniläisistä. Sistersiläiset nou-
dattivat benediktiiniläistä säännöstöä, mutta kirjaimellisemmin 
ja tarkemmin kuin sisarjärjestönsä, jossa kuri oli vuosisatojen 
aikana löystynyt. Sistersiläiset perustivat alusta asti nais- sekä 
miesjärjestöjä. Myös kerjäläismunkkijärjestöissä, joista fran-
siskaanit 1200-luvulla oli ensimmäinen, oli naisluostareita. Ker-
jäläisnunnat ja -munkit erosivat muista munkeista ja nunnista 
siinä, että heidän piti elää täyttä köyhyysihannetta noudattaen: 
kuten muissakin järjestöissä nunnilla ja munkeilla ei ollut oi-
keutta omistaa itse mitään, tämän lisäksi myöskään järjestöllä 
ei saanut olla omaisuutta vaan kaikki kuului kirkolle. Kerjäläis-
järjestöläiset kiersivät myös saarnaamassa apostolista ihannetta 
noudattaen. Nunnaluostareissa tosin luostarista poistuminen oli 
rajoitetumpaa kuin munkeilla. Keskiajalla perustettiin myös vain 
naisille tarkoitettuja sääntökuntia, kuten klasissalainen (kerjä-
läismunkkijärjestö 1200-luvulla) ja birgittalainen (vuonna 
1370) sääntökunta. Lisäksi naiset saivat 1100-luvulta lähtien 
toimia myös ns. kaniikkijärjestöissä, jotka koostuivat suurelta 
osin kirkollisista henkilöistä ja johtohahmoista, ja joissa nouda- 
tettiin useita luostarielämän periaatteita kuitenkin ilman luos-
tarissa asumista. Käytännössä naisten oli kuitenkin edelleen 
vaikea päästä näihin järjestöihin, ja kaniikkisisarten lukumäärä 
oli vähäinen. Hengellisten ritarijärjestöjen jäseniksi naisia ei hy-
väksytty, vaikkakin on mahdollista, että miehinä esiintyviä naisia 

niissä toimi. Tarinat miehiksi pukeutuneista hengellisistä naisista 
olivat suosittuja kautta keskiajan - tarinat kertovat jopa paavi 
Johannasta. Vaikka suuressa osassa tarinoista ei olekaan perää, 
on todennäköistä, että tällaista kuitenkin tapahtui.  

1100-luvulla nunnaluostarien määrä oli suurimmillaan. Nun-
naluostarien määrä kasvoi vakaasti jo ennen tätä.  Kuitenkin 
vain muutama prosentti kaikista luostareista oli nunnaluostarei-
ta. Aivan 1100-luvun lopussa perustettujen luostarien määrä 
kääntyi laskuun. Yhtä syytä tähän varmasti turha hakea, mutta 
ainakin kirkon yhä negatiivisempi suhtautuminen naisia koh- 
taan vaikutti. Vuonna 1215 uusien nunnajärjestöjen perustam-
inen  kiellettiin, ja kaksoisluostarit, joissa eli sekä nunnia että 
munkkeja ja joissa munkit olivat johtavassa asemassa, yleistyivät 
ja tulivat hallitsevaksi nunnaluostarin muodoksi. Poikkeuksen 
tästä teki 1300-luvulla perustettu birgittalainen sääntökunta. 
Birgittalaisluostarit olivat kaksoisluostareita, mutta niitä johtivat 
abbedissat ja munkkeja oli huomattavasti vähemmän kuin  

Nunnaluostarilaitos
keskiajalla

Katri Immonen
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nunnia. Ne olivat myös ainoita erityisesti naisille suunniteltuja 
luostareita. Abbedissan vahva asema oli niissä jatkuvan kiistelyn 
kohteena, koska munkkien oli vaikea hyväksyä naista johtajak-
seen.

Keskiajan loppu oli nunnaluostarien rappion aikaa: niiden 
määrä väheni, valta heikkeni, kuri heltyi, ne saivat moraalit-
toman maineen ja joutuivat rahavaikeuksiin. Myös sivistyksen 
taso laski: 1300-luvulla Englannissa piispat kirjoittivat latinan si-
jaan ranskaksi luostareille, koska latinan taito oli unohtunut. 
1500-luvulla uskonpuhdistuksen myötä koko luostarilaitos koki 
mullistuksia, kun protestanttisissa maissa luostarit lakkautettiin 
kokonaan ja katolilaisissakin maissa ne kokivat mullistuksia.  

Naisten oli vaikeampi päästä luostariin kuin miesten, koska 
päätäntävalta heidän elämästään kuului ensin isälle ja sitten  
aviomiehelle. Luostarit olivat kuitenkin itsessään poikkeuksia 
vallitsevasta patriarkaalisesta järjestyksestä. Varsinkin ennen 
1200-lukua naiset hoitivat niissä itse omaa uskonnollista ja 
maallista elämäänsä. Miehiäkin tosin tarvittiin, koska naiset 
eivät voineet itse suorittaa messua tai ottaa vastaan rippiä. 
Abbedissat kuitenkin johtivat luostareidensa taloutta ja päätök-
sentekoa. Keskiajan suuret ja vauraat luostarit, kuten Whitby ja 
Ely Englannissa ja Gandersheim Saksassa olivat aikansa nais- 
sivistyksen keskuksia, ja niiden johtajilla oli usein myös tärkeä 
yhteiskunnallinen asema. Gandersheimin abbedissa oli edustet-
tuna kuninkaan neuvostossa, hänen kasvonsa lyötiin rahoihin 
ja hänellä oli oma armeija. Rikkailla nunnaluostareilla oli usein 
myös suuret maaomistukset ja Englannissa syntyikin sanonta, 
että “ Jos Glastonburyn apotti saisi naida Shafterburyn abbedis-
san, heidän perillisellään olisi enemmän maata kuin Englannin 
kuninkaalla”. 

Luostarit olivat ainoita paikkoja, joissa nainen pystyi 
saamaan sivistystä. Suurin osa keskiajalta säilyneistä naisten kir-
joittamista teksteistä onkin nunnien käsialaa. Tärkeitä teoksia 
on esimerkiksi abbedissa Herraden laatima Euroopan ensimmäi-
siin kuuluvan tietosanakirjan nimeltä Hortus Deliciarum eli Rie-
mujen Puutarha. Rikkaiden perheiden tyttäriä saatettiin lähet-
tää joiksikin vuosiksi oppiin luostareihin. 

Vastapainona omavaltaisille ja varakkaille luostareille olivat 
käytännössä täyshoitoloina toimivat luostarit, jotka oli perustet-
tu maaherrojen tuella heidän mailleen taka-ajatuksena suvun 
syöttäminen ja hoitaminen vanhuudenpäivinä ja köyhät luosta-
rit, joissa ei juuri Aristoteleelle jäänyt aikaa kovan työnteon  
keskellä. 

Luostaritoimintaan verrattavana voidaan pitää begiiniliikettä. 
Begiiniyhteisöjä muotoutui kaupunkeihin, joissa oli usein suuri 
määrä naimattomia naisia. Yhteisöissä elävät naiset harjoittivat 
keskenään uskontoa kuin luostareissa ikään. Begiineillä ei ollut 
johtajaa, eivätkä he antaneet minkäänlaista luostarilupausta. 
Naiset elivät omavaraisesti kättensä tuotteilla saamallaan rahal- 
la, pitivät sairastupia, kouluja ja työpajoja ja ottivat vastaan 
toistensa ripin. Kirkko ei puuttunut yhteisöjen elämään ennen 
kuin 1274 paavi kielsi kaikenlaisien uusien uskonnollisten yh-
teisöjen perustamisen, vanhat begiiniyhteisöt saivat edelleen 
jatkaa toimintaansa rauhassa.

Elämä luostarissa – rukoilua, työtä ja 

opiskelua

Luostariin tulija joutui ensin noviisiajalle, joka kesti vähintään 
vuoden. Noviisiaikanaan tulokas ei sitoutunut luostariin ja sai 
lähteä tahtonsa mukaan. Noviisiajan jälkeen nunnaksi haluava 
sai luostarivihkimyksen ja vannoi luostarilupauksen, joka sisälsi 
köyhyys- ja siveysvalan sekä lupauksen totella määräyksiä.  
Useimmissa luostareissa valaa ei voinut vannoa kahtatoista 
vuotta nuorempi, jossain paikoissa ikäraja oli korkeampi. Valan 
vannomisen jälkeen kokelaasta tuli virallisesti nunna eikä hän 
saanut erota järjestöstä tai poistua luostarin alueelta ilman 
abbedissan lupaa. Myöskään sääntökunnan vaihtaminen ei 
käytännössä ollut mahdollista, vaikkakin tiedetään tapauksia, 
joissa henkilö on saanut luvan vaihtaa tiukempaan järjestöön 
kuin se, johon hän kuului.     

Benedictus Nursialaisen luostarisääntö, jolle muut säännöt 
ovat paljon velkaa, on tehty tasapainoisesti tyydyttämään sekä 
henkinen että ruumiillinen toiminta. Nunnan elämään kuului  
siis rukoilun ja opiskelun lisäksi myös ruumiillinen työ. Kuitenkin 
tästä lipsuttiin jo sydänkeskiajalla etenkin vauraammissa luosta- 
reissa: luostareissa oli henkilökuntaa hoitamaan päivittäisen 
ruoanlaiton, siivouksen ynnä muun. Päivää rytmittivät kolmen 
tunnin välein olevat jumalanpalvelukset yön matutinasta illan 
completorumiin. Ateria nautittiin refektoriossa hiljaisuuden val-
litessa. Ruokavalioon kuului lihaa, leipää ja olutta, paaston 
aikana kalaa ja keittoa. Pöydän antimet vaihtelivat paljon myös 
luostarin varakkuuden mukaan. Iltapäivisin nunnien odotettiin 
tekevän jotakin työtä, kuten ompelevan, kopioivan kirjoituksia, 
hoitavan puutarhaa tai opiskelevan. 

Periaatteessa luostarissa vallitsi hiljaisuus, tarpeetonta puhet-
ta ei sallittu. Hiljaisuudesta tosin luistettiin keskiajan lopulla. 
Periaatteesta nunnien luostarista lähtö oli tarkoin säädelty, ker-
ran paavi jopa käski bullalla nunnia pysymään luostareissa, 
mutta todellisuudessa nunnat saattoivat usein vierailla suku-
laistensa luona tai käydä pyhiinvaellusmatkoilla. 

Lähteet:

Kaari Utrio, Eevan tyttäret – eurooppalaisen naisen, lapsen ja perheen historia, 

Tammi 1984

Munkki Serafim, Kerubin silmin – Luolissa, erämaissa, luostareissa ja pylväillä 

kilvoitelleiden syyrialaisten askeettien historiaa, Suomen itämainen seura 2002

Toim. Piia Einonen & Petri Karonen, Arjen valta – Suomalaisen yhteiskunnan 

patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 

1450-1860), SKS 2002

Bruce L. Venarde, Women’s monasticism and medieval society, Cornell University 

Press, 1997 

Toim. Päivi Setälä & Eva Ahl, Pyhä Birgitta - Euroopan suojeluspyhimys, Otava 

2003

 

Näin kasvivärjäät 
kotona

Katri Immonen

Seuraavan artikkelin tarkoitus on an-
taa sellaiset ohjeet kasvivärjäykseen, et-
tä jokainen pääsee niiden perusteella itse 
kokeilemaan värjäystä. Tarkempia ohjeita 
löytyy kirjallisuudesta ja internetistä kas-
apäin. Monet alla mainituista asioista voi 
tehdä toisellakin tavalla. Tässä mainitulla 
tavalla olen itse kokenut värjäyksen suju-
van helpoiten, jokainen tehköön niin kuin 
tykkää.

Tarvikkeet
• Emalinen kattila tai ruostumaton teräs- 
   kattila
• Lasi- tai puusauva
• Keittämistä kestävä lämpömittari
• Mahdollisimman vähän käsiteltyä 
   villalankaa
• Alunaa
• Mietoa pesuainetta esim. shampoota

>>
Lisää tietoa kasvivärjäämisestä lähteistä:
Terttu Hassi, Luonnon väreillä värjääminen WSOY 1981
http://www.koulut.naantali.fi/opettajat/kaarina.kanerva/kasvi1.html
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Työvaiheet

1. Värin irrottaminen kasveista

Aloita keräämällä värjäyskasvit. Tarvittava määrä riippuu kasvista: sipulinkuorta tarvitaan noin 200 g, tervalepän lehtiä taas 1,5 
kg värjäämään 100 grammaa lankaa. Tyypillinen määrä tuoretta, ei kovin kuivaa kasvia on 1-2kg. Myös tarvittavan veden määrä 
vaiht 
noin 6 litraa 100 grammaa lankaa kohden. 
Kerättyäsi värjäyskasvit silppua ne pieneksi ja laita likoamaan veteen. Anna liota muutamasta tunnista vuorokauteen riippuen 
värin irtoavuudesta. Siirrä kasvit ja vesi kattilaan ja keitä noin tunti, niin että väri on irronnut. Anna liemen jäähtyä, siivilöi se.

2. Langan purettaminen

Jotta lanka pystyy vastaanottamaan ja pitämään värin, se täytyy purettaa. Puretusaineista yleisin on aluna, jota myydään aptee-
keissa.  Se tehokas puretusaine eikä muuta langan väriä. Muita mahdollisia puretusaineita ovat mm. tina(II)kloridi, kuparisulfaat-
ti, viinikivi, potaska ja klaubersuola. Monilla puretusaineilla pystytään vaikuttamaan lopulliseen värisävyyn tai kirkastamaan väriä.

Aloit 
shampoolla. Liuota veteen 15g alunaa 100g lankaa kohden. Kun vesi on noin 40 asteista, lisää märät langat. Kuumenna vesi  
80-90 -
jätä heti, ripusta langat kuivumaan. Värjäys on suoritettava joidenkin vuorokausien sisällä purettamisesta, jotta puretus toimii.

3. Värjäys

 
käännellen. Anna liemen jäähtyä, poista langat. Pese miedolla pesuaineella.

HUOM! Lankaa ei saa pitää yli 90 asteisessa vedessä, koska silloin langan rakenne kärsii. Liian alhaisessa lämmössä väri taas ei 
tartu.

Värjäyskasvit

Kaikki kasvin osat kelpaavat värjäykseen. Lehdistä ja ruohoista lähtee usein kellertäviä värejä, kuorista ja juurista rusehtavia. Myös 
eril -
attuina. Yleensä kuitenkin tuore kasvi antaa parhaan lopputuloksen. Sinisiä ja punaisia sävyjä on vaikea värjätä suomalaisilla kas-
veilla, joskin joitakin puretusaineita käyttämällä päästä melko hyviin lopputuloksiin. 

Esimerkiksi näillä voit värjätä
pihlajan kuori
voikukka
sipulin kuori
lepän kuori
koivun lehdet
koiranputki

Huomioitavaa!

Ota luonto huomioon kasveja kerätessäsi. Selvitä ovatko kasvit rauhoitet-
tuja äläkä kerää kaikkea värjäysainesta liian pieneltä alueelta.
Muista, että värjäyksessä käytettävät kemikaalit voivat olla myrkyllisiä ja 
käsittele niitä tarpeellisella varovaisuudella. 

*
Lukukausi 1B oli Humuvuorten velhokoulun uuden lukukauden alkuun sijoittuva peli. Peli oli jatkoa viime-
vuotiselle A-osalle ja noudatteli miltei tyystin samaa kaavaa, mistä varmaankin johtui pelkän kirjaimen vaihtu-
minen. Mutta kun kaava oli hyvä, pelin pelasi mieluusti uudelleen.

Peli alkoi perjantai-iltana hieman myöhässä, joskaan ei aivan yhtä pahasti kuin viimeksi. Peli alkoi aterial-
la, ja alkubriiffin virkaa toimitti rehtorin tervetuliaispuhe. Ruoan ja yleisen asettumisen jälkeen painuttiin pian 
nukkumaan, ja huonosti nukutun yön jälkeen alkoi koulunkäynti. Koulu oli kolmevuotinen ja jokainen luokka- 
aste oli jaettu tuvan mukaan A- ja B-luokkaan. Kaikki A-luokat asuivat omassa tuvassaan ja B-luokat omas-
saan. Lauantaina aamiaisen jälkeen oppitunteja oli kolme aamupäivällä ja neljä iltapäivällä. Oppiaineina olivat 
taikajuomat, yrtit, historia & yhteiskuntaoppi, ennustukset, riimut, totuus- ja entropia-algoritmit sekä kaikkien 
lempiaine mustalta magialta puolustautuminen (liikunta toisin sanoen). Tuntien jälkeen oli loppupäivä vapaa-
aikaa ruokailuja lukuun ottamatta, mutta mahtuipa päivään kaikenlaista muutakin kuten karkkimuijan vierai-
lu, läksyjen tekoa ja tupatarkastus. Itse pelasin kolmosluokkalaista, joten omaa aikaani kului paljon seuraavan 
aamun tasokokeeseen pänttäämiseen. Hieman sekavan, joskin tapahtumarikkaan yön jälkeen oli vielä jäljel-
lä tasokoe kolmosille ja alaluokille korvaavaa toimintaa sunnuntai-aamupäivän ajan. Peli päättyi muistaakseni 
puolilta päivin.

Kokonaisuutena peli kuuluu ehdottomasti parhaisiin, missä olen ollut, joskin eriäviäkin mielipiteitä olen  
kuullut. Pelin idea, vaikkakaan ei ehkä omaperäisin mahdollinen, on hauska ja toteutettu loistavasti. Tunnelma 
koulussa oli hyvä, ja asuminen samassa tuvassa ja oppitunnit onnistuivat luomaan melko hyvän luokkahen-
gen ainakin 3B:llä. Oppitunnit olivat pääsääntöisesti mainioita, erityisesti rentoutuskasetilta kuulostanut taika-
juomatunti ja käsittämättömän opettajan vetämä ennustustunti. Pelin pituus oli myös plussaa, nykyisin pide-
tään kovin harvoin koko viikonlopun pelejä. Tunnelma pysyi ainakin minulla hyvin päällä koko pelin, joskin su-
uri vaikutus oli sunnuntain tasokokeella johon valmistauduin lauantai-illan. Olenkin kuullut muutaman  
alempiluokkalaisen pelaajalta, että tunnelma heikkeni jo lauantaina, ja erityisesti sunnuntai oli hieman turha. 
Itselleni se oli kaikkea muuta, oli hienoa osallistua kokeeseen, kirjoittaa mielenhallinnasta laboratoriossa ja 
pähkäillä riimumatriiseja. Hahmoni oli kelpo työtä. Tosin edellisen pelin jälkeiset tapahtumat oli kirjoitettu aika 
hutaisten, mutta se toisaalta antoi enemmän vapauksia viedä hahmoa haluamaani suuntaan, ja sainkin hah-
mosta paljon irti. 

Erityiskiitoksen ansaitsee pelin hyvän maun rajoissa ja enimmäkseen tyylikkäästi toteutettu huumori. Huu-
mori on etenkin peleissä kovin vaikeaa ja yleensä epäonnistunutta, mutta lukukausi, kuten pelinjohtaja  
Koivulan pelit usein muutenkin, onnistui olemaan lajityypiltään kevyt komedia sortumatta pahempiin ylilyön-
teihin niin pelinjohdon kuin pelaajienkaan taholta. Koulun henkilökunnassa oli lukuisia hupaisia hahmoja 
kuten boheemi historianopettaja, ilmeisen jakomielinen ennustuksenopettaja, kovin vaativa liikunnanopettaja, 
paha talonmies ja tämän Bruno-gorilla. Kaiken kaikkiaan etenkin henkilökunnassa oli monta stereotyyppistä 
mutta silti valtavan persoonallista hahmoa.

Pelikatsaus: 
Lukukausi 1B

>>
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Kritisoitavaakin pelistä löytyi, ainakin vähän. Ruoka, vaikkakin sitä oli ehdottomasti tarpeeksi, oli ehkä  
jotenkin liian kotoisaa, jotta koulussa olemisen tunne olisi välittynyt, ja kasvisruoka kuuluu olleen mautto-
man puoleista. Tämä toisaalta on kovin pientä, ehkä enemmän häiritsivät muutamat huumorin ylilyönnit, 
kuten muoviset kolapullot, joita pelissä esiintyi, sekä ennen kaikkea lauantai-iltana otetut luokkakuvat,  
joiden ottamisen olisi mielestäni voinut jättää pelin ulkopuolelle. Mukavaa tosin että moiset ylipäätään 
otettiin. 

Kaiken kaikkiaan peli oli melkoisen hyvin toteutettu, pitkä ja sisälsi tuoreita ideoita, tasokas tuotos kaiken 
kaikkiaan.

Toteutus:  79
+Oppimateriaali
+ Lämminhenkinen kälyisyys
- Lämminhenkinen kälyisyys

Kiinnostavuus: 85

Yleisarvosana: 92

Roni Saari

Muistojen toinen osa Paluu Muistoihin pelattiin Mäntsälässä. Pääpelinjohtajina toimivat Tuukka Takalo ja  
Julius Väliaho. Peli sijoittui fantasiamaailmaan, jota asutti kolme rotua: ihmiset, kiinalaistyyppiset aurit ja  
surungi-primitiivihaltiat. Ennen peliä aurit olivat hyökänneet surungien temppeliin, ja käynnissä oli sota,  
jossa toisella puolella taistelivat surungit ja toisella puolella aurit liittolaisikseen pakottamiensa ihmisten rinnal-
la. Molempien armeijoiden pääjoukot olivat kuolleet, ja käsillä oli viimeinen taistelu. 

Hahmoni oli surungien voimakastahtoinen shamaani Mirchea, joka oli rakastunut oppilaaseensa siitä huoli-
matta, että moinen ei ollut shamaanille sallittua. Tuliluontoinen hahmoni kuulosti lyhytkuvauksessa paremmal-
ta kuin sitten olikaan. Sivuja hahmossa oli varmaan lähemmäs kymmenen, mutta ne olivat pelkkää tapahtu-
mien ja keskustelujen kuvailua, eivätkä tukeneet hahmon persoonaa lainkaan. Pelissäkin hahmoni jäi persoo-
nattomaksi, pelasin lähinnä itseäni. Surungileirin hyvä proppaus ja tunnelma pelastivat kuitenkin pelin. Pelin 
kohokohta olivat varmaan säikyttely, rummutus ja kiljuminen metsän laidassa, vaikka kurkku olikin sen jälkeen 
kipeä. Ihan söpöjä olivat myös hahmoni ja oppipoikani rakkauden tunnustukset. Muuten peli kului leirissä käk-
kien, tiedustellen ja taistelua suunnitellen. Lopulta taistelukin tuli, ja me voitimme ihmisliittolaisten ansiosta. 

Ruokaa peliin luvattiin ”paljon aureille, sopivasti surungeille ja vähän ihmisille”. Tämä lupaus ei tainnut 
täyttyä kenenkään osalta. Surungipelaajia toivottiin paikalle jo perjantai-iltana. Kuitenkaan ruokaa ei järjesty-
nyt pelin puolesta ennen kuin pelin alettua lauantai-iltana, ja silloinkin pelkkää kasviskeittoa, ei edes leipää. 
Nälkä ehti tulla useammankin kerran. Tietysti asiasta voi olla monta mieltä, mutta minusta peliin kuuluu kun-
non ruoka. Jotkut ihmispelaajat eivät saaneet ruokaa ollenkaan.

Pelin ulkonäössä ei ainakaan omalta osaltani ole valittamista lukuun ottamatta huoneita, joissa haavoittu-
neita hoidettiin taistelun jälkeen: kirkas sähkövalo ja leirikeskussängyt veivät pelihalun täysin. Myös käytännön 
toteutus toimi, materiaalit tulivat tarpeeksi ajoissa, peli ei myöhästynyt pahasti ja leiri saatiin pystyyn sateesta 
huolimatta. Kuitenkin ainakin surungimateriaaleja vaivasivat jotkut epäloogisuudet, kuten että paikallaan  
asuvien metsästäjä-keräilijä-surungien tärkeisiin juhliin kuului sadonkorjuun juhla. Keskushallinto ruhtinaineen, 
ruhtinattarineen ja vanhimpineen ei myöskään tuntunut järkevältä: mitä tarvetta harvakseen laajalla alueella 
asuvilla surungeilla on moiseen, ja miten hallinto kestää? Itseäni häiritsivät myös elementti- ja horoskooppi- 
jutut ja englanninkieliset lisänimet. Kuitenkin materiaalia oli kiitettävä määrä, ja surungit olivat mukavaa vaih-
telua haltioille, varsinkin kun pelaajat nyt käsittivät kansan enemmän alkukantaiseksi, koska sen nimi ei ollut 
haltiat.      

Kaiken kaikkiaan peli oli parempi ja kiinnostavampi kuin geneerisimmät fantsuväsäykset, ja se toimi yllättävän 
hyvin ottaen huomioon, että pelaajia oli yli 150. Jään mielenkiinnolla odottamaan mahdollisia seuraavia osia. 

Ruoka: 40
+ ei liian ”nykyaikaista”
- vähän, pahaa

Toteutus: 75
+materiaalit, aikataulut
- materiaalit

Kiinnostavuus: 62

Yleisarvosana: 68

Katri Immonen 

Grafiikka:  80
+ Oppikirjat
+ Koulupuvut
+ Bruno

Tunnelma: 84
+ Luokkahenki
+ Koulumaisuus
+ Huumori

Grafiikka: 78
+ leiri
- lopun leirikeskushuone

Tunnelma: 90
+ leiri, rummutus
- aivan lopussa läsähti

Muistoja II
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Ruusu ja Risti

Lukukausi 1B

Musta Lippu

Kevätmetsän
valtakunta

Autiot Maat

AA-kerhon
pikkujoulut

T'ien Ming
(avauspeli)

Trollwood

Roni SaariNino Hynninen Jukka Pajarinen Julius VäliahoAino Tuominen

****½ ****½ ***** 4,7

****½ ****½ ***** *** ***** 4,4

— ****½ **** **** **** 4,1

**** ***½ *** *** **** 3,5

— ***** ** gm — 3,5

*** ***½ 3,3— —

***½ 3,3— gm gm ***

**** 3,2

Tähtiä 1-5

Muistoja II *** **½ 2,8

Kesä on takana, ja jäsenistön ohjelmaan on mahtunut niin hitorianelävöittämis- kuin eloroolipelitapahtumiakin. Pelikesän kruu-
nasi hieno 1907 Muotokuvia, 1900-luvun alun Suomeen sijoittuva eloroolipeli, josta voit lukea lisää seuraavasta numerosta.

Pukkisaaren muinaismarkkinat pidettiin perinteisesti elokuun lopussa. Yhdistyksemme jäseniä osallistui Pukkisaaren valtaus-
taistelunäytöksen ja itse markkinoiden pitämiseen. 

Maanantailarpit eli marpit alkoivat 30.8. uudessa paikassa Maunulan nuorisotalon homevahinkojen vuoksi. Väliaikaisena 
marppaikkana toimii Pekka Tolvasen koti Maunulassa Petaksentiellä lähellä nuorisotaloa. Yhteislähtö lähtee tuttuun tapaan klo. 
16.30 Rautatientorilta bussinumero 62:n pysäkiltä . Kaikki marppeja koskevat tiedustelut voi osittaa marp-vastaavalle Julius 
Väliaholle numeroon 050 5441635 tai sähköpostitse (julius.valiaho@luukku.com). 

Taistelutreenit ovat alkaneet. Koska Hietanimen nuorisotalo on nykyisin teatterikäytössä, pidetään treenit Oulunkylän nuori-
sotalolla tiistaisin klo 17.00 alkaen. Yhteislähtö legendaariselta klo 16.30.
Lisätietoja kiinnostuneille: Taisteluvastaava Johannes Leppä p. 044 041 4148, e. acdc@jippii.fi

Yhdistyksen teatteritoimintaa ryhdytään jälleen elvyttämään. Treenit pidetään sunnuntaisin klo 16.00 alkaen. Treeni- ja su-
unnittelutilana toimii Aino Tuomisen koti kalliossa.
Lisätietoja kiinnostuneille: Teatterivastaava Aino Tuominen p. 050 521 0286, e. aino@greywolves.org

Perinteiset yhteisbileet pidettiin lauantaina 16.10. Tänä vuonna tapahtumaa olivat järjestämässä Harmaasudet, Alter Ego, 
HYSFK ja Tolkien-seura. Harmaasusia oli paikalla kiitettävästi sekä juhlimassa että työvoimana.

25.10.2004 pidettiin Harmaasusien sääntömääräinen vuosikokous Oulunkylän nuorisotalolla. Susilipun kantajaksi 
kaudelle 2005 valittiin Johannes Leppä ja kunniajäseneksi Nina Talvela. Kokouksessa valitiin myös uusi hallitus ja toimialavastaa-
vat.

Hallitus kaudella 2005

Katri Immonen pj
Tuukka Muroke
Nino Hynninen
Aino Tuominen
Johannes Leppä
Hannamari Vahtikari
Julius Väliaho

Toimialavastaavat kaudella 2005

Kulttuurivastaava Emilia Hjelm
Käsityövastaava Kerttu Mäkilä
Teatterivastaava Aino Tuominen
Marp-vastaava Julius Väliaho
Taisteluvastaava Johannes Leppä

Uuden susihallituksen haastattelu seuraavassa nuomerossa.
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Harmaasudet ry

PL 8, 00750 Helsinki

tiedotus@greywolves.org 

www.greywolves.org

13.11.2004 Faravia 3 - Sivupolkuja Sipoonkorvessa
Faravia 3 on 40 hengen metsäseikkailupeli teräsaseilla. Ei 
juonittelua majatalossa vaan aarteiden etsintää, taistelua ja 
epätoivosta suossa rämpimistä. Kaikki pelaajahahmot kuuluvat 
erilaisiin seikkailijaryhmiin. Ryhmät ja hahmot luodaan osittain 
yhteistyössä pelaajien kanssa. Pelimaksu on 8 euroa pelimak-
su ja peli kestää lauantai-päivän ja -illan. Pelipaikkana synkeä 
Sipoonkorpimetsä vain 20 km päässä Helsingistä.
Kirjoittajina Faravia-tiimi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
http://faravia.greywolves.org/

20.11.2004 Astralis Helsingissä
Astralis liveroolipeli ajasta ja ikuisuudesta pelataan  
Helsingissä lauantaina 20.11. Peli on kutsupeli.

Lisätietoja: meep@greywolves.org

Joulukuussa järjestetään perinteiset pikkujoulut. Tarjolla on 
puuroa ja pukki. Aika ja paikka varmistuvat myöhemmin. 

Oikaisuja

Toisin kuin viime numeron jutussa Uskonnollisuus ja liveroolipelit sanottiin, mana on malaijilaispolynesialaisperäinen termi ei 
malesialainen. (Lähde: http://www.helsinki.fi/jarj/mana/)


