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Pasi Saarimäki (Jyväskylän yliopisto): Avioliiton ulkopuoliset seksuaalisuhteet 1800-luvun 

lopun suomalaisella maaseudulla – tieto ja tiedon käyttö  

 

Vaimojen ja miesten solmimat avioliiton ulkopuoliset seksuaalisuhteet nähtiin 1800-luvun 

lopun maaseutuyhteisöissä erityisen raskauttavina. Suhteiden tuomittavuus johtui ensinnäkin 

luterilaisen kirkon ja aikakauden maallisen lainsäädännön asettamista normeista, jotka 

piirsivät ainoaksi sallitun seksuaalielämän paikaksi avioliiton. Kirkon taholta vakavaksi 

synniksi ja lainsäädännön taholta käsitteellisesti ”huoruudeksi” tai ”aviorikokseksi” 

määritellyt suhteet olivat myös paikallisyhteisön sisälläkin ongelmallisia. Ne olivat 

ristiriidassa niiden normitettujen naiseuden ja mieheyden ideaalien kanssa, joita 

kotitalouksien isännän ja hänen vaimonsa olisi tullut noudattaa. Lisäksi vaimon tullessa 

raskaaksi vieraasta miehestä, tämä toi ongelmia perintökysymyksiin. 

 

Tiukoista normeista välittämättä avioliiton ulkopuolisia suhteita kuitenkin syntyi, ja 

erityisestä seksuaali- ja sukupuolihistoriallisesta näkökulmasta niihin on mahdollista päästä 

käsiksi paikallisilla käräjillä käsiteltyjen, huoruutta ja avioeroa ja kunnianloukkauksia 

koskevien oikeuspöytäkirjojen avulla. Tämän esitelmän primaariaineisto tulee Keuruun 

käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjoista 1800-luvun kahden viimeisen vuosikymmeneltä. 

Tukevana aineistona ovat kirkolliset lähteet paikallisia seurakuntia koskien. 

Tutkimuskohteenani on kouluttamaton, maaseutuelinkeinoihin tukeutunut maaseutuväestö. 

 

Olen tässä esityksessäni kiinnostunut näistä kielletyksi määritellyistä suhteista erityisesti 

niihin liittyvän paikallisyhteisön julkisuuden ja tiedon näkökulmista. Tiedolla tarkoitan paitsi 

suhteen ulkopuolisten henkilöiden tietämystä kyseessä olevista suhteista myös tämän tiedon 

erilaisia välittymisen muotoja, juoruja ja huhuja. Kyse on osaltaan tiedon avulla 

harjoitetusta sosiaalisesta kontrollista. 

 

Tämä tieto oli merkityksellistä paitsi paikallisyhteisön sisällä että myöhemmin käräjillä, kun 

suhteen rikottu osapuoli tuli vaatimaan avioeroa. Olen ensisijaisesti kiinnostunut siitä, että 

miten ulkopuoliset tulivat tietoisiksi näistä suhteista ja mikä olennaisinta, millaisia funktioita 

tällä tiedolla oli jatkossa paikallisyhteisössä. Tiedollinen näkökulma auttaa ymmärtämään 



myös sitä, mitä kyseiset suhteet tosiasiassa paikallisyhteisön jäsenille merkitsivät ja millaisia 

eri sukupuolisiin liitetyt seksuaalinormit 1800-luvun jälkipuoliskon suomalaisella 

maaseudulla. 

 

Sami Suodenjoki (Tampereen yliopisto): Ilmiantajat venäläisen virkavallan tietolähteinä 

1900-luvun alun Suomessa 

 

Tarkastelen esitelmässäni kansalaisten tekemiä ilmiantoja virkavallan tiedonhankinnan 

muotona Suomessa vuosina 1899–1917. Suomalaisessa historiankirjoituksessa on puhuttu 

Suomessa Venäjän vallan ajan viimeisinä vuosikymmeninä rakentuneesta ilmiantaja- ja 

urkkijajärjestelmästä, jonka avulla hallitus ja erityisesti santarmilaitos hankkivat tietoja 

vaarallisena pitämästään poliittisesta liikehdinnästä. Perustutkimusta tämän 

”ilmiantajajärjestelmän” toiminnasta ja funktioista on kuitenkin tehty vähän. Siksi on paljolti 

hämärän peitossa, millä tavoin santarmit ja muut venäläisviranomaiset solmivat ja ylläpitivät 

yhteyksiä kansalaisiin sekä saivat näiltä informaatiota. Nojautuiko järjestelmä kansalaisten 

oma-aloitteisesti ja vapaehtoisesti tekemiin ilmiantoihin, vaikka toimiko Suomessa myös 

valtiollisen poliisin muualla Venäjällä käyttämiä agentteja ja värvättyjä tiedottajia? 

 

Havainnollistan esitelmässäni, että venäläisviranomaiset ja erityisesti santarmihallinto 

osoittivat huomattavaa vastaanottavaisuutta suomalaisten tekemille ilmiannoille Nikolai 

Bobrikovin kenraalikuvernöörikaudesta lähtien. Santarmit käyttivät ilmiantoja tukemaan 

tiettyihin kansalaisiin kohdistuvia epäilyksiään ja viimeistään 1910-luvulla myös rekrytoivat 

ilmiantajia rahapalkkioin vakituisempiinkin palvelussuhteisiin. Ilmiantajille itselleen 

informaation välittäminen venäläisviranomaisille saattoi olla paitsi lisätulojen lähde myös 

väline sosiaalisen aseman vahvistamiseen ja kiusantekoon henkilökohtaisille vihamiehille. 

Pohdin myös sitä, missä määrin ilmiantajaksi ryhtyminen saattoi olla pakon sanelemaa. Useat 

ilmiantajat nimittäin korostivat paljastuttuaan joutuneensa santarmien painostuksen ja 

kiristyksen kohteiksi.  

 

Kiinnitän esitelmässäni huomiota ilmiantoihin liittyvän kommunikaation muotoihin ja 

osapuoliin. Tiedon kierrossa olivat osallisina kansalaiset, santarmihallinto ja sen alaiset 

paikalliset santarmiviranomaiset, kenraalikuvernöörin kanslia sekä lääninhallitukset ja 

paikallispoliisit. Kansalaisten ilmiannot ja niihin liittyvät viranomaisdokumentit kulkivat 



viranomaisilta toisille vaihtelevia reittejä riippuen siitä, millaisiin toimenpiteisiin ilmiannot 

johtivat. Tarkastelen näitä ketjuja eräiden Oulun seudulta poimimieni esimerkkien avulla. 

Erittelen myös erilaisten kommunikaation muotojen kuten henkilökohtaisten tapaamisten, 

postitettujen kirjelmien sekä uudempien medioiden kuten lennättimen ja puhelimen roolia 

ilmiantajien ja viranomaisten vuorovaikutuksessa. 

 

Aineistonani käytän kenraalikuvernöörin kanslian akteista löytyviä ilmiantokirjeitä ja niiden 

aikaansaamaa viranomaiskirjeenvaihtoa sekä santarmiarkistoista vuosina 1905 ja 1917 

paljastuneita ilmiantoja. Lisäksi hyödynnän ilmiantoja koskevaa lehtikirjoittelua ja keväällä 

1917 käsiteltyjä oikeusjuttuja santarmeille tehdyistä vääristä ilmiannoista. Nämä oikeusjutut 

valaisevat havainnollisesti ilmiantajiksi ryhtyneiden kansalaisten ja santarmien välisen 

yhteydenpidon alkamista ja sen saamia muotoja. 

 

Taru Nordlund & Ritva Pallaskallio (Helsingin yliopisto): Keisarilliset asetukset, 

kirkonkuulutukset ja sanomalehti-ilmoitukset: tiedonvälitys ja tiedon lokalisointi 1800-luvun 

lopun Suomessa 

 

Vuodesta 1809 vuoteen 1917 Suomi oli osa Venäjän keisarikuntaa. Senaatti ja erityisesti sen 

talousosasto (nyk. valtioneuvosto) julkaisivat asetuksia, sääntöjä ja ilmoituksia, jotka 

koskettivat myös tavallisia suomalaisia. Tällaisia olivat esimerkiksi verotukseen ja 

sotilaspalvelukseen liittyvät asiat ja paikallisen sosiaalisen infrastruktuurin, esim. 

terveydenhuollon tai köyhäinhoidon kehittäminen ja järjestäminen. Jumalanpalvelusten 

yhteydessä paikalliset papit lukivat ajankohtaiset keisarilliset ilmoitukset ääneen 

kirkonkuulutuksina. Kuulutusten lukeminen periytyi jo ruotsinvallan ajalta, ja sitä on 

luonnehdittu nerokkaaksi tiedonvälityksen muodoksi ajalla ennen moderneja 

joukkotiedotusvälineitä (Tommila 1983; Villstrand 2008). 

 

Tarkastelemme esityksessämme keisarillisten ilmoitusten tekstuaalisia jälkiä senaatista 

tavallisille kansalaisille. Alkuperäiset painetut dokumentit oli suunnattu viranomaisten kautta 

kaikille Suomen suuriruhtinaskunnan asukkaille. Paikalliset papit ja virkamiehet muotoilivat 

kirkonkuulutuksissa näitä tekstejä paikallisiin oloihin ja vastaanottajille sopiviksi. 

Sanomalehdistön laajeneminen vuosisadan lopussa taas mahdollisti tiedon levittämisen 

laajemmin ja tehokkaammin myös kansallisella tasolla. Esitelmässämme tuomme esiin tiedon 



tuottamis- ja välittämisprosesseja ja pohdimme, miten erilaiset vastaanottajat teksteihin 

rakentuivat. Makrotasolla tarkastelemme tiedonvälitysprosessia erilaisten tekstilajien 

risteyspisteenä, mikrotasolla taas eri toimijoiden diskursseja yhteen sulauttavana 

toimintana.  Keskeinen kysymyksemme on, miten tietoa muokattiin erilaisiin sosiaalisiin 

ympäristöihin sopivaksi (ks. Burke 2000).  

 

Tutkimuksemme aineisto muodostuu kolmentyyppisten tekstien muodostamista 

tekstilajiketjuista (ks. Fairclough 2000). Aineistona ovat ensinnäkin Kansallisarkistosta 

löytyneet keisarinhallinnon dokumentit sekä niiden pohjalta muokatut kirkonkuulutukset, 

joita on luettu ääneen Kaarinan seurakunnassa 1800-luvun lopussa. Kuulutukset ovat peräisin 

Kaarinan seurakunnan arkistosta (Turun maakunta-arkisto). Kolmantena tekstiaineistona 

toimivat vastaaviin keisarinhallinnon dokumentteihin pohjautuvat sanomalehdissä painetut 

tekstit, jotka on etsitty Kansalliskirjaston Digitaalista sanomalehtikirjastoa hyödyntäen. 

Matleena Sopanen (Tampereen yliopisto): Hengen vai tiedon voimalla? Suomen 

evankeliluterilaisen kirkon saarnalupauksen suorittaneet maallikkosaarnaajat kristinopin 

julistajina 

 

Esitelmäni käsittelee julkiseen saarnaamiseen ja kristinopin opettamiseen liittyviä 

valtakysymyksiä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen Suomessa. Tarkastelen aihetta 

evankelisluterilaisen kirkon maallikkosaarnaajatoiminnan kautta. Vuoden 1869 kirkkolaissa 

säädettiin saarnalupatutkinnosta, jonka suorittanut maallikkomies sai oikeuden osallistua 

kristinuskon opettamiseen ja julistaa kirkossa. Toimivaltuuksiltaan saarnaluvan saaneet 

sijoittuivat jonnekin tavallisen kirkkokansan ja virkaan vihittyjen pappien välimaastoon: 

saarnaajat saivat esimerkiksi pitää jumalanpalveluksen, mutta eivät jakaa sakramentteja. 

Monet saarnalupatutkinnon suorittaneet päätyivät toimimaan paikallisseurakuntien pappien 

osa-aikaisina apulaisina, mutta osa harjoitti itsenäisempää, usein paikkakunnalta toiselle 

kiertävää saarna- ja opetustointa. 

 

Esitelmässäni kerron, millaisia tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia kirkko asetti 

saarnaluvan anojille sekä millaisia ongelmia ja toisaalta mahdollisuuksia maallikoiden 

harjoittamassa saarna- ja opetustoimessa nähtiin. Kirkkolaissa luvan anojalta vaadittiin 

ainoastaan hyvää mainetta ja kristillistä mieltä, minkä seurauksena hakijoiden joukko oli 

koulutustasoltaan heterogeeninen. Hakijoiden vaihteleva sivistystaso herätti joissakin 



papeissa huolta: julkiseen saarna- ja opetustoimeen pääsyä oli vartioitava tarkkaan kirkon 

arvovallan ja järjestyksen nimissä. Vastuun tulisi siksi levätä ensisijaisesti teologisen 

koulutuksen saaneiden pappien harteilla. Toisaalta osa papeista uskoi, että 

maallikkosaarnaajien usein kansanomainen, vahvasta  henkilökohtaisesta vakaumuksesta 

kumpuava julistus saattaisi vedota joihinkin kuulijoihin pappien saarnoja voimakkaammin. 

Toiveena oli, että saarnaajat voisivat auttaa johdattamaan uskosta vieraantuneita 

seurakuntalaisia takaisin kirkkoon. Tarkastelen saarnaluvan anojista käytyjä keskusteluja 

suhteessa samanaikaisiin huoliin suomalaisen pappissivistyksen tasosta sekä maan 

toistuvasta pappipulasta.  

 

Käytän pääasiallisena aineistonani pappein-, piispain- ja kirkolliskokousten pöytäkirjoja. 

Hahmotan saarnaluvan hakijajoukon koostumusta Turun, Porvoon ja Savonlinnan 

hiippakunnissa vuosina 1870–1918 tehtyjen saarnalupa-anomusten avulla. Kertoessani 

saarnaluvan saaneiden työtehtävistä viittaan kirkkoherrojen laatimiin vuosiraportteihin, joita 

alettiin laatia 1900-luvun alkupuolella. 

 


