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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ortodoksipappeja  suurvalta-ajan Ruotsin 

itäisellä alueella, Käkisalmen läänin eteläisessä voutikunnassa. Tutkimuskysymys 

on keitä olivat alueella toimineet ortodoksipapit ja diakonit Mikä oli papiston määrä 

ja missä he toimivat. Tutkimuksessa tarkastellaan mikrohistoriallista 

lähestymistapaa hyödyntäen kahta pappia, Joakim Terentjeffiä ja Wasili 

Foriakoffia. 

 

Ortodoksit olivat jääneet Käkisalmen eteläisen voutikunnan alueella 

vähemmistöksi jo pian Ruotsin vallan alettua. Oman papin pitäminen ei ollut 

pienille seurakunnille mahdollista, eikä eteläisimmissä pitäjissä ollut omaa pappia 

enää 1640-luvun jälkeen. Papiston asuinpaikoiksi muodostuivat pohjoiset Tiurulan 

ja Kurkijoen pitäjät, ja pappien toiminta-alueet olivat laajoja.  

 

Ruotsalaiselle esivallalle toisuskoiset ortodoksit olivat ongelma, mutta toiveet 

heidän kääntymisestään luterilaisuuteen eivät toteutuneet. Ortodoksipapeista tuli 

Ruotsin uskontopolitiikassa merkittävä kysymys. Vuosisadan alkupuolelle 

toivottiin, että ortodoksipapit alkaisivat opettaa luterilaisuutta, mikä johtaisi väestön 

luterilaistumiseen. Vuosisadan loppupuolella esivalta ei enää uskonut tällaiseen 

mahdollisuuteen, mutta piti tärkeänä, ettei papisto pidä liian tiiviisti yhteyttä 

Venäjälle. Esivallan silmissä ortodoksipappien tärkein ominaisuus olikin poliittinen 

luottamus. Liiallinen yhteistyö esivallan kanssa saattoi kuitenkin johtaa konfliktiin 

paikallisyhteisön kanssa. Ortodoksipapiston tulikin pysyä hyvissä väleissä sekä 

esivallan, että talonpoikien kanssa. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Käkisalmen läänin siirtyminen Ruotsille  

 

Tutkin ortodoksipappeja Käkisalmen läänin eteläisessä voutikunnassa, joten 

tutkimukseni lähtökohta on Käkisalmen läänin siirtyminen Ruotsille, joka on osa 

Ruotsin suuravaltakehitystä. Ruotsi oli aloittanut laajentumisensa Virosta vuonna 

1561, sitä seurasi Käkisalmen lääni ja Inkeri 1617 sekä Liivinmaa 1629. Vuosisadan 

puolivälissä valtakuntaan liitettiin vielä Pohjois-Saksan alueita, Tanskalle kuuluneita 

nykyisen Etelä-Ruotsin alueita ja Jämtlanti ja Härjedalen, myöskin Tanska-Norjalta 

vallatut alueet.1 Syntyi suurvalta, jota voidaan kuvata termillä konglomeraatti: valtio, 

tai valtakunta, jossa on yhtenäinen keskusalue (Ruotsin ja Suomen alueet) ja joukko 

ympäröiviä alueita, jotka poikkeavat keskusalueesta esimerkiksi lainsäädännön, 

talouden, hallinnon tai kulttuurin osalta. Konglomeraatti oli valtiotyyppinä yleinen 

varhaisen uuden ajan Euroopassa, jossa Ruotsin lisäksi konglomeraativaltioina 

voidaan mainita ainakin Ranska ja Englanti. Konglomeraattivaltio on eräänlainen 

siirtymä keskiajan paikallisesta vallasta kohti keskitettyä valtion valtaa. Kuten 

konglomeraattivaltiossa yleensä, myös suurvalta-ajan Ruotsissa pyrkimys oli kohti 

yhtenäisyyttä, mutta tulokset jäivät heikoiksi.2   

 

Käkisalmen läänin erikoisuus Ruotsin alueiden ryppäissä oli kulttuurillinen: uuden 

alueen myötä Ruotsi sai suurehkon joukon ortodoksista uskoa tunnustavia alamaisia. 

Alue oli aiemmin kuulunut Novgorodiin, vuodesta 1478 Moskovaan, ja alueen väestö 

oli omaksunut itäisen kristinuskon eli ortodoksisuuden. Alueella oli käyty useampia 

sotia, pohjoismaisen 25-vuotisen sodan (1570 – 1595) aikana Ruotsin joukot olivat 

miehittäneet aluetta, ja erityisesti läänin eteläiset osat olivat suurelta osin 

autioituneet. Täyssinän rauhanteossa alue jäi kuitenkin edelleen Venäjälle, Ruotsi 

lähti sotimaan uudestaan halutessaan hyötyä Venäjän kruununperimysriitojen 

aiheuttamasta sisäisestä levottomuudesta, ja Stolbovan rauhassa Käkisalmen lääni 

                                                 
1
 Ks. liite 1. 

2
 Katajala 2005, s. 13 – 19, Laasonen 2005, s. 11 – 16, Sivonen 2007, s. 23 – 25; 29 – 30. 
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jäikin Ruotsille. Uskonnollinen integraatio oli tavoitteena, mutta ongelmaksi 

muodostui ortodoksiväestön laajamittainen karkuruus Venäjälle.3  

 

Käkisalmen lääni jakautui eteläiseen ja pohjoiseen lääniin, eteläiseen lääniin 

kuuluivat kannaksen pitäjät Rautu, Sakkola, Pyhäjärvi ja Räisälä. Käytännössä lääniä 

hallittiin kuitenkin yhtenä kokonaisuutena, vaikka etelä- ja pohjoislääni käsitteenä 

esiintyi asikirjoissa. Hallinnon tehostamiseksi lääni jaettiin vuonna 1689 uudestaan 

eteläiseen ja pohjoiseen voutikuntaan, nyt eteläiseen voutikuntaan tulivat vanhan 

eteläisen läänin pitäjien lisäksi Tiurula, Joukio, Kurkijoki, Jaakkimanvaara ja 

Uukuniemi.4 Eteläisellä ja pohjoisella läänillä oli kuitenkin eronsa, pohjoisessa 

kaskeaminen oli edelleen yleistä, kun taas etelässä peltoviljelys oli jo yleistä. 

Eteläinen lääni oli myös tiheämmin asuttu, eteläisen voutikunnan pohjoiset pitäjät 

muodostivat eräänlaisen siirtymäalueen etelä- ja pohjoisläänien välillä.5 

 

Tutkimukseni kannalta merkittävin ero eteläisen ja pohjoisen voutikunnan välillä on 

ortodoksien osuus väestöstä. Etelässä alueet autioituivat jo sotien seurauksena, ja jo 

siksi alue uuden asutuksen myötä luterilaistui nopeasti, lisäksi ortodoksien muutto 

Venäjälle ajoittuu heti Stolbovan rauhaa seuranneisiin vuosiin toisin kuin pohjoisessa, 

jossa suurin huippu oli Kaarle X Kustaan sodan (1656 – 58) jälkeen. Eteläisen 

voutikunnan pohjoisissa pitäjissä oli merkittävää muuttoliikettä vielä sodan jälkeenkin. 

Etelässä ortodoksit jäivät siis heti Ruotsin vallan alussa vähemmistöasemaan, mikä 

tekee alueesta tutkimuksen kannalta kiinnostavan: miten ortodoksit onnistuivat 

säilyttämään, joskin tai nimenomaan pienenä vähemmistönä, uskontonsa? Vaikka 

eteläinen voutikunta oli olemassa vasta vuodesta 1689, on tämä alue mielekäs 

pappien ollessa tutkimuskohteena, sillä vuosisadan loppupuolella ei eteläisessä 

läänissä ollut enää omia pappeja, vaan eteläisen voutikunnan pohjoisempien pitäjien 

papit toimivat myös eteläisemmissä pitäjissä. Toinen syy rajaukselle on riittävä 

materiaali, vähemmistön ollessa kyseessä ei pelkästä eteläläänistä ole riittävästi 

käräjäpöytäkirjoja.6 

 

 

                                                 
3
 Katajala 2005, s. 13 – 19, Sivonen 2007, s. 31 – 33. 

4
 Ks. liite 2. 

5
 Katajala 1994, s. 73 – 74. 

6
 Kujala 2010, s. 275 – 280. 
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1.2. Tutkimustehtävä, metodi ja keskeiset termit 

 

Tutkimustehtäväni on selvittää keitä olivat Käkisalmen eteläisessä voutikunnassa 

toimineet ortodoksipapit ja diakonit? Kuinka paljon papistoa oli, missä ja kuinka 

laajalla alueella he toimivat. Mistä papit tulivat, kun Ruotsi kielsi hankkimasta pappeja 

Venäjältä ja karjalaisia hakemasta pappisvihkimystä Venäjältä? Lopuksi tarkastelen 

kysymystä kahden papin, Joakim Terentjeffin ja Vasili Foriakoffin kautta. Näistä 

kahdesta papista on saatavilla laajemmin tietoa kuin muista, joista monesta saa 

selville käräjäpöytäkirjojen pohjalta vain nimen ja hajanaisia tietoja. 

 

Käytän työssäni mikrohistoriallista lähestymistapaa. Mikrohistorialle tyypillisiä piirteitä 

on ensimmäisenä tutkimuskohteen valinta, kohteena on perinteisesti 

”poikkeuksellisen tavallinen” tai huomiota herättävä poikkeus.7 Esimerkkejä voidaan 

hakea mikrohistoan klassikoista: Natalie Zemon Davisin tutkimuksessa Martin 

Guerren paluu tutkijan huomio kiinnittyy epätavalliseen oikeudenkäyntiin, 

pyreneläinen Martin Guerre jättää perheensä, mutta palaa myöhemmin ja löytää 

perheensä luota toisen miehen, joka väittää myös olevansa Martin Guerre. Asian 

tiimoilta käytiin oikeutta, ja poikkeuksellinen tilanne on luonut joukon lähteitä, jotka 

mahdollistavat tutkijan syvällisen perehtymisen tapaukseen.8 

 

Toinen mikrohistorialle tyypillinen piirre on nimenomaan lähteiden käyttö. Lähteistä ei 

pyritä lukemaan suuria narratiiveja tai makrotason laajoja prosesseja, vaan  

kiinnittämään huomiota aiemmin epäkiinnostavina sivuutettuihin yksityiskohtiin, 

joiden avulla voidaan saada uutta tietoa aiheesta.9 Tyypillistä on myös uudenlaisten 

lähdeaineistojen käyttäminen: klassikoista Carlo Ginzburg ja Emmanuel Le Roy 

Ladurie ovat molemmat hyödyntäneet inkvisition kuulustelupöytäkirjoja, eivät 

kuitenkaan tutkiakseen inkvisition historiaa tai sen käyttämiä mekanismeja, vaan 

kansan elämää, uskomuksia ja mentaliteetteja.10 

                                                 
7
 Ginzburg 1996, s. 169 – 170, 173 – 175, 177 – 179; Levi 1992, s. 110 – 111; Peltonen 1999, s. 25 – 

35, 36 – 37. 
8
 Zemon Davis 1983. 

9
 Ginzburg 1996, s. 181 – 183; Peltonen 1999, s. 37 – 39. 

10
 Ginzburg 1976, Le Roy Ladurie 1975. 
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Kolmantena mikrohistorian ominaisuutena on mainittava pyrkimys tutkimuksen ja 

analyysin läpinäkyvyyteen, tutkijan pyrkimys kirjoittaessaan tuoda esille oma 

päättelynsä, miten päädytään esitettyihin johtopäätöksiin. Ginzburgin mukaan 

mikrohistoriassa lähteiden jättämiä aukkoja ei yritetä siloitella yhtänäiseksi pinnaksi. 

Kaikkitietävä kertoja on mahdollinen kaunokirjallisuudessa, mutta ei historiassa. 

Historioitsija perustaa narratiivinsa dokumentteihin, eikä siksi voi väittää kertovansa 

koko totuutta. Mikrohistoria hyväksyy historiantutkimuksen perusrajoitteen, lähteiden 

ulkopuolelle jäävän aineksen, ja tekee siitä osan narratiivia.11 Mikrohistorian tarkoitus 

ei ole ainoastaan tarkastella pieniä yksiköitä, kuten kyliä tai yksittäisiä henkilöitä, 

vaan mikrotason avulla luoda ymmärrystä laajemmista kokonaisuuksista. 

Mikrohistorian avulla voidaan etsiä vastausta siihen, miten valitun aikakauden ilmiöt 

näkyivät yksilöiden elämässä.12 

 

Omassa työssäni mikrohistoriallisena lähtökohtana on aihe: ortodoksipapit olivat 

suurvalta-ajan Ruotsissa poikkeuksellinen ihmisryhmä, joka suhteellisen pienenä 

joukkona sai paljon huomiota. Toisaalta Käkisalmen läänin näkökulmasta papit olivat 

poikkeuksellisia etelässä, jossa ortodoksit olivat jo kauan olleet pieni vähemmistö, 

pohjoisessa ortodoksipappi ei vielä paikallistasolla ollut kovinkaan suuri poikkeama. 

On syytä korostaa eroa paikallishistoriaan ja toisaalta kirkkohistoriaan. Työni 

päämäärä ei ole kuvata kokonaista paikallisyhteisöä, vaan sen pientä osaa, enkä 

toisaalta ole luomassa pientä osaa suureen narratiiviin ortodoksisen kirkon 

historiasta Karjalassa, vaan tarkastelen ortodoksipappeja nimenomaan osana 

suurvalta-ajan Ruotsia. Mikro- ja makrotason suhdetta työssäni voisi kuvata 

laajemmilla kysymyksillä ”mitä Käkisalmen läänin eteläisen voutikunnan 

ortodoksipappeja tarkastelemalla voidaan päätellä suurvalta-ajan Ruotsista” ja ”miten 

uuden ajan alulle tyypilliset ilmiöt näkyivät Ruotsin itäisessä provinssissa Käkisalmen 

läänissä?” 

 

Oman työni osalta on vielä syytä todeta, että varsinaiseen mikrohistorialliseen 

lähestymistapaan päästään vasta siinä vaiheessa, kun on ensin selvitetty perusasiat: 

vastausta ensimmäiseen kysymykseeni ”kuinka paljon pappeja oli, missä ja keitä he 

                                                 
11

 Ginzburg 1996, s. 181 – 183, 187 – 189; Levi 1992, s. 109 – 110. 
12

 Ginzburg 1996, s. 192 – 194, Peltonen 1999, s. 41. 
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olivat” olen etsinyt vastauksen laskemalla aineistossani mainitut papit, etsimällä 

mainitut nimet ja vertailemalla tapauksia toisiinsa, jos esim. samasta pitäjästä on 

samana vuonna mainittu pappi nimeltä, ja toisessa tapauksessa nimeä ei mainita, 

olen olettanut, että kyse on samasta papista. Voisi sanoa, että olen alussa käyttänyt 

paremminkin kvantitatiivista metodia, mutta mikrohistoria, kuten mikään muukaan 

metodi, ei voi olla irrallinen, vaan tarvitsee ympärilleen tarpeeksi laajan 

viitekehyksen. Joakim Terentjeffin ja Vasili Foriakoffin tapauksissa olen pyrkinyt 

analyysin läpinäkyvyyteen, näissä tapauksissa olen myös käynyt varsinaisia 

tapauksia muita tarkemmin läpi, jotta oma päättelyni tulisi lukijalle selvemmäksi. 

 

Keskeisistä termeistä käytän nykyisin vakiintuneita muotoja. Ortodoksi tai 

ortodoksinen esiintyy lähteissäni muodossa ”ryska”, venäläinen, tämä ei kuitenkaan 

viittaa kansalaisuuteen tai etnisyyteen, vaan uskontoon. Diakoni esiintyy lähteissa 

ruotsinkielisessä muodossa ”diakon”, muissa tutkimuksissa on käytetty termiä tiakka, 

mutta olen itse päätynyt käyttämään nykyisinkin käytössä olevaa muotoa diakoni. 

Yleensä näistä on syytä todeta, ettei tämän työn yhteydessä käytettynä esim. 

ortodoksi tarkoita täsmälleen samaa asiaa, kuin mitä ortodoksi tarkoittaa tämän 

päivän Suomessa tai muualla maailmassa. Tarkoitukseni ei ole tutkia karjalaisten 

uskonnon tilaa, ymmärrystä tai hartautta, vaan Ruotsin itäisessä provinssissa 

vaikuttanutta ihmisryhmää. Näin ollen käytän nimitystä ortodoksi henkilöstä, josta 

käräjien kirjuri on käyttänyt termiä ”ryska”. Papistolla tarkoitan tässä yhteydessä 

pappeja ja diakoneja, lukkarit olen rajannut työni ulkopuolelle. 

 

Tässä yhteydessä koen tarpeelliseksi pohtia hieman tarkemmin käsitettä 

ortodoksipappi, ja käydä läpi muutaman keskeisen asian ortodoksisesta 

pappeudesta, jonka erityispiirteitä ei jostain syystä aikaisemmassa tutkimuksessa ole 

juurikaan tuotu ilmi. Tietyt eroavaisuudet luterilaiseen pappeuskäsitykseen tulevat 

kuitenkin tutkimukseni myöhemmissä vaiheissa esille, ja ylipäätänsä tutkittaessa 

ortodoksipappeja on pakollista ymmärtää, mitä ortodoksinen pappeus on. Pitäydyn 

kuitenkin työn kannalta oleellisissa asioissa ilman varsinaisiin teologisiin merkityksiin 

menevää pohdintaa. 

 

Ortodoksisen pappeuden ratkaisevin ero luterilaiseen pappeuteen on se, että 

ortodoksinen kirkko pitää pappeutta sakramenttina. Ortodoksinen kirkko määrittelee 
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sakramentin kirkon pyhäksi toimitukseksi, jossa Pyhä Henki on salaisesti läsnä, 

sakramenttien määrää ei ole tarkasti määritelty, mutta yleensä mainitaan seitsemän 

sakramenttia: ehtoollinen, katumus, kaste, mirhavoitelu, avioliitto, pappeus ja 

sairaanvoitelu. Pappeuteen kuuluu useampia asteita, joista työni kannalta oleellisia 

ovat diakonius, pappeus ja piispuus.  

 

Ortodoksisen kirkon pappeuteen liittyvässä opetuksessa oleellinen termi on 

apostolinen jatkumo. Tällä tarkoitetaan uskomusta, jonka mukaan pappeus tulee 

aposteleilta asti, apostolit vihkivät ensimmäiset piispat asettamalla kätensä vihittävän 

pään päälle, piispat taas vihkivät seuraajansa jne. Kun vihittäviä alkoi olla enemmän 

alkoivat piispat valmistaa mirhavoidetta, joka korvasi kätten pään päälle asettamisen. 

Mirhavoiteen kautta vihittävälle välittyy apostoleiden siunaus, ja pappeuden uskotaan 

tätä kautta kulkeutuneen aposteleilta heidän seuraajiensa ja myöhempien piispojen 

kautta nykyhetkeen saakka. Pappeuden sakramentaalinen luonne ja usko 

apostoliseen jatkumoon tekevät mahdottomaksi sen, että pappisvihkimyksiä voisi 

toimittaa kukaan muu, kuin ortodoksisen kirkon piispa. Piispaksi vihkimyksen 

suorittaa – jos mahdollista – useampi kuin yksi piispa.  

 

Pappeuteen ja piispuuteen liittyy vielä useampia vaatimuksia vihittävälle, joista työni 

kannalta oleellinen on kysymys selibaatista. Toisin kuin katolisessa kirkossa, 

ortodoksiset papit saavat mennä naimisiin, mutta avioliitto on solmittava ennen 

pappisvihkimystä, tai vaihtoehtoisesti papin on elettävä selibaatissa. 

Pappisvihkimyksen jälkeen uusi avioliitto esimerkiksi leskeksi jääneelle tai eronneelle 

papille ei onnistu, vaan käytännössä tälläisessä tapauksessa mies menettää papin 

oikeudet. Piispan sen sijaan kuuluu elää selibaatissa, piispa voi siis olla munkki, 

selibaatti- tai leskipappi tai muuten naimaton ortodoksimies, yleisemmin kuitenkin 

piispat tulevat luostareista, tämä oli käytäntö myös Venäjällä 1600-luvulla.13 

 

Käräjäpöytäkirjoissa esiintyvät pappien ja talonpoikien nimet olen muuttanut 

suomalaiseen, karjalaiseen tai venäläiseen muotoon siltä osin, kuin se on 

mahdollista. Kirjureilla on ollut erilaisia tapoja, joku on muuttanut kaikki nimet 

                                                 
13

 Ortodoksisen kirkon pappeutta säätelevistä kanoneista ks. 

http://www.ortodoksi.net/index.php/Pappeuden_sakramentti_ja_pastoraalinen_virka#Kirkon_kanonit_j
a_pappeus. Luettu 16.6.2011. 
 

http://www.ortodoksi.net/index.php/Pappeuden_sakramentti_ja_pastoraalinen_virka#Kirkon_kanonit_ja_pappeus
http://www.ortodoksi.net/index.php/Pappeuden_sakramentti_ja_pastoraalinen_virka#Kirkon_kanonit_ja_pappeus
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ruotsalaiseen muotoon, joku on käyttänyt ruotsalaisia, venäläisiä ja karjalaisia 

muotoja sekaisin, ja aineistossani esiintyi myös suomenkielisiä muotoja. Jos nimen 

ruotsinnoksen takaa on selvästi löydettävävissä alkuperäinen muoto, olen käyttänyt 

sitä suomennuksessa, epäselvissä tapauksissa käytän sitä muotoa, mikä 

asiakirjassa esiintyy. 

 

1.3. Aikaisempi tutkimus 

 

Käkisalmen lääniä 1600-luvulla on tutkittu suhteellisen paljon, aikaisempi tutkimus 

keskittyi muuttoliikkeisiin, jota on tutkinut erityisesti Veijo Saloheimo. Ortodoksiseen 

väestöön keskittynyt tutkimus pohti myös pitkään väestön liikkuvuutta: mistä 

ortodoksiväestön laajamittainen siirtyminen Venäjälle johtui, oliko kyse uskonvainosta 

vai ei. Tähän viimeisin kannanotto on Pentti Laasosen tutkimus Novgorodin imu 

(2005), jossa Laasonen esittää teorian pakkokäännytyksestä ja uskonvainosta 

liioitteluna. Eritellessään Ruotsin uskontopolitiikkaa Laasonen päätyy siihen 

tulokseen, että ortodoksien kyllä toivottiin lopulta kääntyvän luterilaisuuteen, mutta 

varsinaisesta pakkokäännytyksestä ei voi puhua, joskin seurakuntien näivettyminen 

oli ongelma, kun alueelle ei saatu pappeja. Laasonen esittää, että ”Novgorodin imu” 

oli voimakkaampi niille, joilla oli Käkisalmen läänissä vähemmän menetettävää. 

Jäljelle jäänyt väestö oli ”sosiaalisesti ja kulttuurisesti keskimäärin sitoutuneimpia  

vanhoihin asuinsijoihinsa”14, eikä myöskään taloudellisia tekijöitä voi sulkea pois: 

varakkuus tai sen puute oli myös oleellinen tekijä lähtöpäätöstä tehdessä. 

 

Uudempi tutkimus on keskittynyt muuttoliikkeen ja väestöhistorian sijasta ihmisten 

elämään ja sen eri ilmiöihin Käkisalmen läänissä. Tässä näkyy historiantutkimuksen 

kentässä laajemminkin tapahtunut käänne. Nykyisessä tutkimuksessa näkyy history 

from below –ajattelua ja uusien historiantutkimuksen näkökulmien ja metodien 

hyödyntämistä. Kimmo Katajalan Suurvallan rajalla, ihmisiä Ruotsin ajan Karjalassa 

(2005) tarkastelee alaotsikon mukaisesti tavallisia ihmisiä ja läänin asukkaiden 

elämää tarkastellaan useammasta näkökulmasta. Tutkimuksen kohteeksi Katajala 

nostaa mm. rahanväärennyksen, avioerot ja kapinoinnin liittäen ne laajempaan 

                                                 
14

 Laasonen 2005, s.154. 
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kokonaisuuteen eli Käkisalmen lääniin osana Ruotsin suurvaltaa, 

konglomeraattivaltiota ja sen integroinnin eri tasoja. 

 

Olli Matikainen tarkastelee väitöskirjassaan Verenperijät (2002) väkivaltarikoksia 

1600-luvun Itä-Suomessa. Matikaiselta löytyy myös oman tutkimukseni kannalta 

erittäin oleellinen artikkeli Kurkijoen manaajapappi(1995), joka käsittelee Joakim 

Terentjeffiä, teoksessa Manaajista maalaisaateliin. Matikainen ei tutkimuksissaan 

pelkästään selvitetä ”mitä tapahtui”, vaan etsii malleja ja selityksiä kansanperinteestä 

ja uskomuksista hyödyntäen historian ohella antropologiaa. 

 

Mika Sivosen väitöskirja ”Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset”. Uskonnollinen 

integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 

1680 – 1702 (2007) tarkastelee Inkerin ortodoksiväestöä ja identiteetin ja 

mentaliteetin käsitteitä. Omaa aluettani, Käkisalmen läänin eteläistä voutikuntaa, ja 

varsinkin sen itäisimpiä pitäjiä Rautua ja Sakkolaa maantieteellisesti läheistä aluetta 

käsittelevä tutkimus on työni kannalta tärkeä, erityisesti Sivosen Inkerinmaan 

pappeja käsittelevä osuus. Erona Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin eteläisen 

voutikunnan välillä on etnisyys, piirre joka Sivosen tutkimuksessa korostuu. 

 

Viimeisin Käkisalmen lääniä tarkasteleva tutkimus on loppuvuodesta 2010 ilmestynyt 

Viipurin läänin historia –sarjan kolmas osa Suomenlahdelta Laatokalle, joka on 

kattava tutkimus alueen historiasta uuden ajan alussa. Teoksessa omaa aihettani 

sivuaa erityisesti Antti Kujalan osuus, jossa käsitellään myös Ruotsin 

uskontopolitiikkaa ja ortodoksiväestöä.  

 

Eräänlainen rinnakkaistutkimus omaani nähden on Kimmo Lukkasen pro gradu -

tutkielma Pappi ja paikallisyhteisö (2008), Lukkasen aiheena on Käkisalmen läänin 

pohjoisen voutikunnan luterilainen papisto 1600-luvun lopulla. Työ antaakin 

kiinnostavan vertailukohdan: aihe on toisaalta lähellä, mutta eroja löytyy varsin pian. 

Ensinnäkin Lukkasen aikarajaus on 1680 – 1700, itselläni eteläisen läänin pienen 

ortodoksiväestön papeista ei ole riittävästi materiaalia, jotta yhtä tarkkaa aikarajausta 

voisi tehdä. Lukkanen on valinnut temaattisen rakenteen työlleen, itse olen lähtenyt 

liikkeelle yksittäisistä papeista. Omassa työssäni korostuu myös enemmän 

vähemmistönäkökulma. Lukkasen työn lisäksi luterilaisuutta Käkisalmen läänin 



13 

 

alueella valottaa Laasosen väitöskirja Pohjois-Karjalan luterilainen kirkollinen 

kansankulttuuri Ruotsin vallan ajalla (1967). 

 

 

 

1.4. Lähteet 

 

Tutkimukseni lähdeaineistona käytän Käkisalmen läänin renovoituja tuomiokirjoja, eli 

kihlakunnan oikeuksien käräjäpöytäkirjoja. Renovoitu tarkoittaa sitä, että käräjillä 

kirjurin kirjoittama konsepti on Turun hovioikeutta varten kirjoitettu puhtaaksi. 

Hovioikeuden tehtävä oli tarkastaa kaikki alempien oikeuksien pöytäkirjat.15 

Käkisalmen käräjäpöytäkirjat on koottu tuomiokirjakortistoon, josta oikeustapauksia 

voi etsiä paikan tai henkilön nimellä sekä asiasanoilla. Tutkijan ei siis tarvitse käydä 

läpi koko aineistoa, vaan hakusanat mahdollistavat siirtymisen suoraan 

tutkimuskysymyksen kannalta olennaisiin tapauksiin. Itse olen käyttänyt aineistonani 

eteläisen voutikunnan käräjäpöytäkirjoista tapauksia, jotka löytyvät hakusanoilla 

ortodoksinen pappi ja tiakka (= diakoni). Tapauksia löytyi yhteensä 90, papeista 

hieman enemmän kuin diakoneista, mutta tarkkaa jakoa ei voi tehdä, koska osa 

jutuista on päällekkäisiä, eli niissä esiintyy sekä pappi että diakoni. 

 

Käräjäpöytäkirjat ovat historiantutkimukselle arvokas lähde, sillä niistä voi löytää 

tietoa talonpoikasyhteisön arkisista asioista. Talonpoikien oma ääni kuuluu 

todistajalausunnoissa, joskin kirjurin välittämänä. Käräjillä kirjuri edusti esivaltaa, ja 

lautamiehet paikallisyhteisöä, joten kirjurin paikallistuntemuksen puute tai 

erisäätyisyys, jotka toki on syytä huomioida, eivät kokonaan muuta asioita niin, 

etteikö käräjien tapahtumat olisi pöytäkirjassa esitetty luotettavasti. Käräjillä oli koolla 

miltei koko rahvas, joten yhteisön kontrollin vuoksi todistajalausuntoja voidaan pitää 

suhteellisen luotettavina. Ongelmia aineistossa tietysti on ja käräjäpöytäkirjojen 

käyttöä on kritisoitu nimenomaan kerronnallisuuden takia. Oleellista on kuitenkin se, 

mitä kysymyksiä tutkija lähteilleen esittää. Käräjäpöytäkirjat eivät sovellu laajaan 

kvantitatiiviseen tutkimukseen, mutta ne ovat lähdekriitikin muistaen nimenomaan 

                                                 
15

 Mäkelä-Alitalo 2004, s. 118 – 119. 
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kvalitatiiviselle tutkimukselle ainutlaatuinen aineisto, jonka kaltaisia ei löydy muualta 

kuin pohjoismaista.16 

 

Oman kysymykseni kohdalla kyse on tietystä ihmisjoukosta, ei ilmiöstä kuten 

esimerkiksi noituudesta. Ortodoksipapeista on aineistoa siltä osin, kun papit ovat 

käräjille joutuneet. Tässä on myöskin käräjäpöytäkirjojen suuri ongelma: niiden 

antama aineisto käsittelee poikkeuksia. Käräjille tultiin esim. riita-asioissa, ei silloin, 

kun kaikki meni hyvin. Käräjäpöytäkirjojen ulkopuolelle jää siis suurin osa pappien 

elämää ja toimintaa, ainakin, jos oletamme, että papit toimivat pääasiassa asiallisesti. 

Pöytäkirjoista voi myös saada samasta syystä tarpeettoman negatiivisen kuvan 

asioista. Kuitenkaan mikään muu aineisto ei anna yhtä hyvin tietoa alueen 

ortodoksipappien toiminnasta. Käräjäpöytäkirjoissa on kirjattu pappien omia 

todistuksia ja talonpoikien käsityksiä papeista. Laadittaessa listaa siitä, kuinka paljon 

pappeja on ollut ja keitä he ovat olleet ei ole syytä epäillä, etteikö pöytäkirjassa 

mainittu pappi todella olisi ollut käräjillä tai etteikö hän olisi ollut pappi. Nimien 

kirjoitusasussa saattaa olla vaihtelua, mutta muuten myös nimet ovat käyttökelpoista 

tietoa. Ongelma on se, miten voidaan arvioida kuinka moni pappi jää aineiston 

ulkopuolelle, itse arvioisin, ettei kyse ole kuitenkaan kovin suuresta joukosta. 

Aineistossani on paljon myös sellaisia tapauksia, joissa pappi on vain todistajana 

taikka mainitaan ohimennen jutussa, jossa pappi ei varsinaisesti ole osallisena. 

Papeista on siis mainintoja muulloinkin kun silloin, kun he ajautuivat konflikteihin. 

 

Ortodoksipapeista on saatavilla tietoa myös muista lähteistä. Näitä on esimerkiksi eri 

henkilöiden kirjeenvaihto, talonpoikien valituskirjelmät kuninkaalle tai 

kenraalikuvernöörille ja Narvan konsistorin päätökset. Konsistorille alistettiin monet 

uskontoa koskevat päätökset, myös ortodokseihin liittyvät. Kuningas lähetti 1680-

luvun lopussa komitean tutkimaan Inkerin ja Käkisalmen läänin talonpoikien tekemiä 

valituksia. Komitean raportit löytyvät ”Baltiska komissionen” kansiosta, joka on osa 

Ruotsin valtionarkiston Livonica II -kokoelmaa.17 En ole käyttänyt näitä aineistoja, 

koska niitä on aikaisemmassa tutkimuksessa käytetty laajasti. Käräjäpöytäkirjat ja 

niiden lähiluku voivat antaa aiheeseen lisävalaistusta. 

 

                                                 
16

 Katajala 1994, s. 63 – 68, Mäkelä-Alitalo 2004, s.118 – 199; 122, Sivonen 2007, s. 36 – 40. 
17

 Sivonen 2007, s.38 – 39. 
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2. ORTODOKSINEN PAPISTO RUOTSIN USKONTOPOLITIIKAN 

YDINKYSYMYKSENÄ 

 

2.1. Uskonnollinen vähemmistö valtakunnan raja-alueilla – epäluulo 

ortodokseja kohtaan 

 

Uskonnon merkitystä 1600-luvun maailmassa ei sovi aliravioida. Kujala korostaa, että 

koko 1500- ja 1600-luvut olivat suurien uskonsotien aikaa. Uskonto yhdisti ja erotti 

ihmisiä aikana ennen kansallisuuden ja kielen nousua määrittäviksi tekijöiksi. Kujala 

luettelee identiteetin rakennusaineina hallitsija-alamaisuuden, säädyn, kulttuurin, 

kielen, traditiot ja uskonnon.18 Valtakunnan uskonnollinen yhtenäisyys ja sen rikkova 

uusien voittomaiden ortodoksinen väestö eivät siis voineet olla Ruotsin kuninkaalle ja 

hallitukselle yhdentekevä asia, vaan vähintäänkin problemaattinen kysymys. 

Maininnat uskonnollisesta yhtenäisyydestä löytyivät vuoden 1634 hallitusmuodon 

tekstissä ja hallitsijanlupauksissa, mutta pakon käyttö sen tavoitttelussa oli kielletty. 

Ortodokseihin suhtauduttiin epäluulolla, heidän lojaaliuttaan uudelle vallanpitäjälle 

epäiltiin, eikä täysin aiheetta. Epävirallisissa yhteyksissä ennakkoluuloinen käsitys 

ortodokseista ilmaistiin häpeilemättä: ortodokseja kutsuttiin epäjumalanpalvojiksi, 

taikauskoisiksi ja barbaarisiksi.19 

 

Poliittinen luotettavuus on avainsana ymmärrettäessä Ruotsin suhtautumista 

ortodokseihin ja heidän pappeihinsa, mutta suuremmassa mittakaavassa 

uskonnollisia syitä ei voi ohittaa. Ruotsissa laitettiin teologit pohtimaan, olivatko 

ortodoksit kristittyjä. Vastaus oli myönteinen, eikä tarvetta varsinaiseen 

pakkokäännytykseen nähty, vaikka venäläiset pakottivat omalle puolelleen tulleet 

luterilaiset ottamaan ortodoksisen kasteen. Luultavasti ruotsalaiset kokivat myös 

jonkinlaista kristillistä huolta ortodoksitalonpoikien sieluista. Tästä osoituksena oli eri 

viranomaisten toistuva huoli siitä, etteivät ortodoksipappien tiedot kristillisyydestä 

olleet tarpeeksi kattavat tai siitä, etteivät suomenkieliset talonpojat ymmärtäneet 

                                                 
18

 Kujala 2010, s.252 – 253. 
19

 Kujala 2010, s. 251 – 255; Laasonen 2005, s. 16 – 25.  



16 

 

venäjänkielisten pappiensa opetusta. Opetus olikin kahta kirkkoa erottava tekijä: 

luterilainen kirkko piti itseään nimenomaan opettavana kirkkona, kun taas 

ortodoksinen kirkko nähtiin seremoniallisena ja rituaalisena. Laasonen arvelee, että 

ruotsalaisille olisi saattanut jopa riittää se, että ortodoksisuudesta olisi karsittu pois 

luterilaisten karsastamat tavat ja opit, erityisesti pyhien rukoilu, jota pidettiin 

epäjumalanpalveluksena.20 

 

Tukholmassa toivottiin ilman muuta, että väestö olisi saatu kääntymään 

luterilaisuuteen, mutta toive oli vaikeasti täytettävissä. Pakkokäännytys ei tullut 

kyseeseen, sillä voittomaat uhkasivat jäädä tyhjiksi ortodoksitalonpoikien karatessa 

Venäjälle. Kaikki pakkotoimet uskontokysymyksessä lisäisivät tätä muuttoliikettä. 

Ruotsalaiset valitsivat siis ”pienemmän pahan”. Asutus eli veronmaksajat olivat 

tärkeämpiä kuin uskonnollinen yhtenäisyys. Käkisalmen ja Inkerinmaan olot pyrittiin 

rauhoittamaan, ja uskontokysymykseen palaamaan myöhemmin. 21 

 

Käännytyksen keinoksi muodostui suostuttelu, pakon käyttäminen kiellettiin useaan 

otteeseen. Kuningas kirjoitti vuonna 1618 Viipurin piispa Olaus Elimaukselle, ja esitti, 

että luterilaisten pappien pitäisi suostutella ortodokseja kääntymään luterilaisuuteen. 

Käkisalmen lääniin oltiin vasta rakentamassa luterilaisia kirkkoja ja seurakuntia. Vielä 

vuonna 1630 läänissä oli 17 ortodoksipappia, mutta vain kuusi luterilaista. Kuninkaan 

ajatus oli ilmeisesti se, että kunhan alueelle saadaan luterilaisia seurakuntia, myös 

ortodoksit ennen pitkää tulevat niiden jäseniksi. Näin ei kuitenkaan käynyt. Omat 

luterilaiset papitkin tuottivat ongelmia. Heitä kuvailtiin oluttuopin edessä viihtyviksi, 

ortodokseja kovaan ääneen haukkuviksi suunsoittajiksi, joiden käytös pikemminkin 

lisäsi ortodoksien epäluuloa kuin houkutteli heitä tulemaan luterilaiseen kirkkoon. 

Syrjäiseen Käkisalmen lääniin ei suinkaan hakeutunut pappien parhaimmisto, osalle 

komennus voittomaille tuntui rangaistukselta. Papeille korostettiinkiin oikeaa 

käytöstä: ortodoksien haukkuminen ja hyökkäykset heidän uskontoaan vastaan 

kiellettiin, ja korostettiin taas suostuttelua.22 

 

                                                 
20

 Kujala 2010, s. 251 – 255; Laasonen 2005, s. 16 – 25; s. 46 – 48. 
21

 Kujala 2010, s. 251 – 255; Laasonen 1967, s. 26 – 27, Laasonen 2005, s. 16 – 25. 
22

 Kujala 2010, s. 251 – 255; Laasonen 2005, s. 16 – 25. 
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Inkerinmaalla periaate suostuttelusta pakon sijaan ei toiminut yhtä hyvin kuin 

Käkisalmen läänissä. Sivonen toteaa käännytystoimien olleen siellä voimakkaampia. 

Yksi syy tähän lienee Inkerinmaan sijainti, sillä sieltä oli suora yhteys Venäjälle. 

Käkisalmen lääni, erityisesti sen pohjoisosat, jossa suurin osa läänin ortodokseista 

asui, oli syrjäisempi kuin Inkeri. Erityisesti superintendentti Stahlius sai Inkerinmaalla 

aikaan mittaviakin ongelmia ortodoksiväestön kanssa siinä, missä Käkisalmen 

läänissä hoidettiin asiat Viipurin piispan kanssa ilman suuria vaikeuksia. 

Inkerinmaalla etnisyys ja kieli nousivat myös suuremmiksi tekijöiksi kuin Käkisalmen 

läänissä. Käännytysyritykset kohdistuivat erityisesti suomenkielisiin ortodokseihin, 

joille ortodoksipappeja kiellettiin toimittamasta avioliittoon vihkimistä tai kastetta. 

Vihittävien tai kastettavan lapsen vanhempien tulisi osata venäjää, muutoin olisi 

käännyttävä luterilaisen papin puoleen.23 

 

Käkisalmen läänissä eräänlainen vedenjakaja ortodoksipolitiikassa on Per Brahe. 

Brahen suhtautuminen ortodokseihin ei ollut missään nimessä myönteistä. Hän käytti 

ortodokseista kielikuvaa ”venäläinen hapantaikina”, jolla hän tarkoitti Kujalan 

tulkinnan mukaan ”tavaran olevan pilaantunutta, mutta lisääntyvää sorttia”. Brahe ei 

kuitenkaan kannattanut ortodoksien vainoamista, vaan esitti vuonna 1639 

uudenlaista politiikkaa, ”vastahakoista suvaitsevaisuutta”. Lopullinen tavoite oli silti 

saada ortodoksit käännytetyksi. Erona aikaisempaan Brahe ei kuitenkaan pyrkinyt 

tekemään tätä luterilaisten, vaan ortodoksien omien pappien avulla.24 

 

 

 

2.2. Ortodoksipapit käännytystyön välineinä 

 

Brahen käänteentekevä ajatus oli laittaa ortodoksipapit opettamaan Lutherin 

katekismusta ja Uutta testamenttia, tässä houkuttimena toimisi taloudellinen etu. 

Brahe kokosi ortodoksipapit tilaisuuteen, jossa oli läsnä Käkisalmen läänin luterilaisia 

pappeja, jotka opettivat ortodoksikollegoilleen luterilaisuutta, ja tämän jälkeen 

                                                 
23

 Kujala 2010, s. 304 – 305; Sivonen 2007, s. 84 – 94; s. 119 – 129. 
24

 Kujala 2010, s. 291 – 293. 
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ortodoksipappien piti luvata opettaa seurakunnissaan jo mainittuja tekstejä. Tähän 

suostuville papeille alettiin maksaa kolmesta neljään viljatynnyriä vuodessa, 

kieltäytyjät erotettiin virastaan ja heitä uhkasi karkotus. 25  

 

Hallitus hyväksyi Brahen suunnitelmat ja ortodoksipapeille alettiin maksaa palkkaa. 

Kujalan mukaan Brahen toiminnalla käytännössä annettiin ortodoksisille 

seurakunnille ja papeille virallinen asema. Edellytyksenä tietysti oli, että he toimivat 

esivallan edellyttämällä tavalla, eli opettivat katekismusta. Brahen tavoitteena oli 

edelleen ortodoksien kääntyminen luterilaisuuteen, mutta hänen odotuksensa oli 

realistiset. Hän korosti varovaista menettelyä: ortodokseille oli annettava aikaa, 

muutos ei tapahtuisi nopeasti. Brahe laittoi toivonsa nuoreen sukupolveen, joka 

kasvaisi oppien katekismusta. Vanhemman sukupolven suhteen hän ei elätellyt 

toiveita kääntymisestä.26 

 

Brahe teki tarkastusmatkan vuonna 1640, ja uuden politiikan tuloksia oli jo 

havaittavissa: Brahe kertoi, että noin 15 pappia, diakonia tai heidän poikaansa luki jo 

sujuvasti kyrillisin kirjaimin kirjoitettua katekismusta. Katekismus oli ilmestynyt 

kirkkoslaaviksi vuonna 1628, ja niin sanottu Selowin katekismus, joka oli 

suomenkielinen mutta kyrillisin kirjaimin kirjoitettu, painettiin Tukholmassa vuonna 

1644. Seuraavana tavoiteena oli opettaa papit lukemaan suomenkielistä 

katekismusta ja hengellistä kirjallisuutta ja siten lähentää heitä luterilaiseen kirkkoon. 

Toisaalta ainoa syy laittaa ortodoksipapit opettamaan katekismusta ei ollut 

pelkästään käännytystoiveet. Pelättiin, että jos kansanopetusvelvollisuus olisi vain 

luterilaisella kirkolla, voisi se johtaa toivotusta päinvastaiseen tulokseen, luterilaisten 

ortodokseiksi kääntymiseen.27 

 

Brahe pyrki myös miehittämään papinvirkoja itselleen mieleisillä henkilöillä. 

Taipaleella28 hän erotti papin joka ei osannut lukea, ja nimitti tilalle edellisen papin 

pojan Fjodor Iivananpojan. Fjodor sai tarkat ohjeet: hänen pitäisi opettaa 

seurakuntalaisensa kunnioittamaan esivaltaa ja pitämään sitä omanaan. Brahe 

määräsi myös Fjodorille maksettavaksi viisi tynnyriä viljaa, ja hän sai nauttia samoja 

                                                 
25

 Immonen 1958, s. 355 – 357, Kujala 2010, s. 291 – 306, Laasonen 2005, s. 49 – 53. 
26

 Immonen 1958, s. 355 – 357, Kujala 2010, s. 291 – 306, Laasonen 2005, s. 49 – 53. 
27

 Immonen 1958, s. 355 – 357, Kujala 2010, s. 294, Laasonen 2005, s. 49 – 53; s. 59. 
28

 Taipaleen kaupungissa. 
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etuja kuin hänen isänsä oli saanut. Tällä tarkoitettiin ilmeisesti papin asuttaman 

kirkkomaan verottomuutta, joka oli vanha venäläinen käytäntö, mutta jatkui Ruotsin 

vallan aikana. Myöhemmin Brahe oli vielä järjestämässä Fjodorille parempaa 

papinpaikkaa, sillä Taipaleen kaupunki oli jo kuihtumassa, eikä kyennyt elättämään 

pappia. Toinen esimerkki Brahen järjestelyistä oli Joakim Terentjeff, johon palaan 

tarkemmin myöhemmin.29 

 

Ortodoksipappien käyttö käännytyksen välineenä oli maltillisempi ja sallivampi 

menetelmä, kuin aikasemmin suunnitellut keinot. Se ei kuitenkaan tuottanut haluttuja 

tuloksia, luterilaisuuteen kääntymisiä ei suuressa mitassa esiintynyt. Ortodoksipapit 

suostuivat käytäntöön, koska vaihtoehtoja ei ollut, paitsi Venäjälle lähteminen. 

Toisaalta taloudellinen hyöty houkutteli katekismuksen opettamiseen. Kuinka he 

sitten katekismusta opettivat on toinen kysymys, johon lähteiden puutteessa on 

mahdotonta vastata Kruunu ei voinut täysin luottaa niihinkään pappeihin, jotka 

suostuivat yhteistyöhön, vaan Brahen tavoitteena oli saada luotettava mies 

vahtimaan ortodokseja. Sallivampi politiikka oli kuitenkin myös toimivampaa, ainakin 

siinä määrin, että se rauhoitti ortodokseja, kun heidän papeillensa maksettiin 

palkkaakin mikä takasi seurakunnan toiminnan ainakin hieman paremmin. Brahen 

politiikka olikin reaalipolitiikka. Vertailukohtana Tukholman hallituksen linjaukset olivat 

ankarampia, sillä Tukholmassa ei tunnettu paikallisia oloja.30 

 

 

 

2.3. Kysymys uusien pappien hankkimisesta ja papiston 

vihkimisestä 

 

Stolbovan rauhansopimuksessa kiellettiin seurakuntapappeja muuttamasta 

Venäjälle, samoin kiellettiin karkottamasta pappeja viroistaan. Ortodokseille ei 

varsinaisesti luvattu vapaata uskonnonharjoitusta, mutta sekä, Laasonen että Kujala 

ovat tulkinneet näiden kieltojen sitä tarkoittavan, samoin Toivo Immonen teoksessa 
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Kurkijoen Kihlakunnan historia (1958). Laasonen huomauttaa kuitenkin, ettei vapaa 

uskonnonharjoitus toteudu ilman omaa papistoa, ja nimenomaan papiston 

hankinnasta tuli Ruotsin ortodoksipolitiikan koetin. Heti rauhan teon jälkeen kuningas 

kielsi ylläpitämästä uskonnollisia suhteita Novgorodiin, mikä esti hakemasta uusia 

pappeja tai pappivihkimystä Novogorodista, vaikka monet seurakunnat olivat sodan 

jäljiltä ilman pappia. Kuninkaan näkökulmasta Novgorod oli kuitenkin vihollinen, jolle 

ei tietenkään haluttu antaa poliittista tai muutakaan valtaa uusilla voittomailla. 

Kuningas luultavasti toivoi, että jäljelle jääneiden ortodoksipappien ennen pitkää 

kuollessa heidän tilallensa voitaisiin asettaa luterilainen pappi, joka ratkaisisi 

ongelmallisen uskonnollisen vähemmistön aseman, mutta vuosisadan kuluessa tämä 

osoittautui turhaksi haaveeksi.31 

 

Jo Stolbovan rauhaa seuraavana vuonna 1618 kuningas myöntyi Ivangorodin 

käskynhaltija Fjodor Aminoffin pyyntöön, ja antoi luvan pappisvihkimyksen 

hakemiseen Venäjältä ”joksikin aikaa”. Ehtona oli, etteivät vihittävät veisi mukanaan 

haitallisia tietoja. Kuningas ei täysin luottanut ortodoksien alamaisuuteen, vaan 

pelkäsi heidän olevan edelleen lojaaleja Novgorodille. Kuninkaan epäilykset eivät 

olleet täysin turhia. Ruotsalaisviranomaisten haltuun tuli Novgorodin piispan Ruotsin 

Karjalaan lähettämiä kirjeitä, joiden sisällön ruotsalaiset tulkitsivat yritykseksi luoda 

omaa valtaa Ruotsin alueilla. Kokeilu loppui lyhyeen, ja kuningas uusi kieltonsa 

Novgorodissa käymiselle vuonna 1619.32 

 

Ongelma pysyi, ja pahin pula papeista oli ilmeisesti 1630-luvulla. Tilanne oli myös 

pahempi Inkerinmaalla ja Ivangorodissa kuin Käkisalmen läänissä, sillä näiltä alueilta 

tuli jatkuvasti valituksia, ja Käkisalmen läänistä jopa annettiin pappeja Inkerinmaalle. 

Ero pohjoisen ortodoksienemmistöisten pitäjien ja eteläisen voutikunnan välillä oli 

kuitenkin suuri, etelässä papin pitäminen oli vaikeaa, koska seurakuntalaisiakaan ei 

ollut tarpeeksi. Laasosen mukaan pohjoisessa, missä Venäjää vasten oli metsää ja 

erämaata, oli helpompi hakea pappeja Venäjältä ilman lupaakin, kun taas 

Inkerinmaalla uusi tulija joutui heti näytille. Tässä kohtaa eteläinen lääni oli 
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lähempänä Inkerinmaata, varsinkin kuin ortodoksit eivät missään jääneet 

enemmistöksi, ja papit hoitivat laajoja alueita.33 

 

Venäjän tie – Laasosen käyttämä nimitys pappien hankkimisesta Venäjältä – pysyi 

kuitenkin käytännössä auki, mistä on selviä viitteitä myös omassa aineistossani. 

Venäjältä tulleita pappeja olivat sekä Joakim Terentjeff että Vasili Foriakoff. Kielto 

uusittiin useaan otteeseen. Vuonna 1636 käännytettiin kaksi pappia hallituksen 

käskystä. Hallitus uusi kiellon taas 1638. Silti jo vuonna 1643 Viipurin piispa Bjugg 

valitti, ettei kieltoa noudateta, johon hallitus vastasi, että Venäjältä vihkimyksen 

hakevia olisi rangaistava sakoin ja menettely olisi – edelleen – kiellettävä. Laasonen 

arvelee paikallisviranomaisten kuitenkin katsoneen toimintaa läpi sormien. 

Palautuksia oli jonkin verran, mutta toisaalta Laasosen tulkinnan mukaan 

yksittäisessä tapauksessa oli jopa mahdollista saada lupa Novgorodin matkaan.34  

 

Oma lukunsa on Per Brahen ja hallituksen kirjeenvaihto, jonka kohdalla Kujalan ja 

Laasosen tulkinnoissa on pientä eroavaisuutta. Kujalan mukaan Brahen mielestä olisi 

ollut parasta olla sallimatta uusien pappien hankkimista Venäjältä, vaikka näin oli jo 

tehty. Brahe tulkitsi hallituksen kirjeen niin, että hänen pitäisi ryhtyä asiassa toimeen, 

karkoittamaan jo tulleita pappeja. Tämä saattaisi kuitenkin aiheuttaa lisää 

muuttoliikettä Venäjälle, jonka vuoksi sinänsä oikeaan menettelyyn ryhtyminen ei 

tuntunut kannattavalta. Laasosen mukaan Brahe suhtautui maltillisesti, jopa 

myönteisesti näihin pappeihin. Kujala korostaa enemmän välttämättömän pahan 

sallimista. Hallitus joka tapauksessa myöntyi siihen, ettei jo tulleita pappeja karkoteta, 

mutta kielsi uusien hankkimisen. Kuolleen ortodoksipapin tilalle tulisi asettaa 

luterilainen pappi.35 

 

Vuosisadan loppupuolella tilanne oli vakiintuneempi, samoin hallitus oli jo 

ymmärtänyt ajatuksensa korvata ortodoksipapit luterilaisilla mahdottomaksi. Tosin 

heti ruptuurisodan jälkeen Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin kenraalikuvernööri 

Simon Hjelmfelt valitti koko maan tyhjentyneen papeista, ja kertoi ortodoksien 

pyytäneen lupaa hakea pappeja Venäjältä. Näin oli jo toimittukin, Hjelmfelt oli 
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katsonut tätä läpi sormiensa, mutta varoittanut kuitenkin vakoojista. Vuoteen 1662 

mennessä kanta oli kuitenkin tiukentunut, nyt Hjelmfelt tähdensi että ettei Venäjältä 

saanut hakea vihkimyksia tai pappeja, vihkimys tulisi hakea Valko-Venäjältä tai 

Konstantinopolista. Kuningas antoi uudet ohjeet vuonna 1686. Pappisvihkimysta 

hakevan oli ilmoitettava aikeistaan ja tehtävä uskollisuudenvala kuninkaalle. Tämä 

jälkeen vihkimyksen voisi hakea sieltä, mistä sen saisi, ja palattua oli taas 

ilmoittauduttava viranomaisille. Näin Venäjän tiestä tuli hyväksyttyä ainakin 

käytännössä. Laasosen mukaan myös ortodoksipappien asema yhteiskunnassa oli 

parantunut. Tästä kertoo lähteisiin ilmestyvä sana ”kirkkoherra”, joka on 

kunnioittavampi kuin ”pappi”.36 

 

 

 

2.4. Karjalaan oma metropoliitta? 

 

Kuningas Kustaa II Adolf esitti vuosisadan alkupuolella ortodoksien pappispulaan 

erikoista ratkaisua: karjalaiset voisivat saada oman metropoliitan, jonka pitäisi hakea 

piispaksi vihkimys Konstantinopolista. Tähän ajatukseen palattiin vuosisadan aikana 

useamman kerran, kysymys tuli esille erityisesti Ivangorodin ja Inkerinmaan 

ortodoksien valituksissa, mutta asia koski myös Käkisalmen lääniä. Kuningas halusi, 

että ortodoksit valitsisivat keskuudestaan kaksi sopivaa miestä, jotka Tukholmassa 

käynnin jälkeen lähetettäisiin kruunun maksamina Konstantinopoliin, Laasosen 

mukaan ilmeisesti toinen mies oli mukana varalla, toinen piti vihkiä Karjalaan 

metropoliitaksi. Kruunun vaatimukset vihittävälle oli tarvittava taito, karjalainen 

syntyperä ja ennen kaikkea poliittinen luotettavuus.37  

 

Polttiinen luotettavuus on avainsana pohdittaessa sitä, miksi kunigas esitti Ruotsin 

kannalta epäedulliselta kuulostavaa suunnitelmaa. Olisihan oma piispa antanut 

ortodoksiselle uskonnolle paljon paremmat edellytykset selvitä Karjalassa. 

Ortodoksinen kirkko olisi ollut käytännössä alueella yhdenvertaisena luterilaisen 
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kirkon kanssa. Kuninkaan etu oli kuitenkin se, että ortodoksit jäivät maksamaan 

veroja, joten valitukset pappispulasta oli syytä ottaa tosissaan. Samalla kuninkaan 

intressinä oli kuitenkin päästä eroon Venäjän vaikutuksesta alueella. Piispanvihkimys 

tuli siksi hakea nimenomaan Konstantinopolista, ei Novgorodista tai Moskovasta. 

Hanketta on tarkastellut Kujala ja varsinkin Laasonen, joka kiistää Alvin Isbergin 

1970-luvulla esittämän ajatuksen, ettei kuningas tehnyt ehdotusta tosissaan, vaan 

tarkoitus oli ”ostaa aikaa ja rauhoitella ortodokseja”, Laasosen mukaan kuninkaan 

muut toimenpiteet huomioon ottaen on perusteetonta väittää, etteikö hän todella olisi 

halunnut ortodokseille omaa piispaa. Totuus lienee jossain näiden kahden 

mielipiteen välillä: kuningas tuskin oli erityisen innoissaan hankkimassa 

valtakuntaansa vierasta uskoa edustavaa piispaa, mutta valittavana oli tässä kohti 

vain huonoja vaihtoehtoja: joko ortodoksien pako Venäjälle, Venäjän tien sallittu tai 

salainen jatkaminen tai oma piispa, joka kuitenkin takaisi jonkinlaisen kontrollin 

ortodoksiväestöön. Laasosen tulkintaa tukee se, että kuningas ehdotti 

vihkimispaikaksi nimenomaan Konstantinopolia, jonka patriarkka on ortodoksisessa 

kirkossa primus inter pares –asemassa. Tämä osoittaa, että kuningas oli jossain 

määrin perehtynyt ortodoksiseen kirkkoon tehdessään ehdotuksensa, joka varmasti 

oli harkittu. Mahdollisia vihkimispaikkoja olisi ollut lähempänäkin, vaikka Novgorod ja 

Moskova olivatkin poissuljettuja mahdollisuuksia.38 

 

Ortodoksit valittivat, etteivät he löytäneet keskuudestaan sopivia kandidaatteja. 

Laasonen arvelee tätä tekosyyksi, mitä en itse pidä todennäköisenä ottaen huomioon 

vaatimuksen piispan naimattomuudesta, Ruotsin alueella ei rauhansopimuksen 

mukaisesti ollut yhtään luostaria. Hankkeen lopullinen kaatuminen liittyykin siihen, 

ettei molempia osapuolia miellyttävää ehdokasta löytynyt, vaikka yrittäjiä olikin. 

Holhoojahallitus ehdotti piispaksi Simon Igumnov Vjazmaa39 vuonna 1633, mutta 

ehdotus ei kelvannut ortodokseille, joiden näkökulmasta Vjazma oli itse 

harhaoppinen. Vuosikymmen myöhemmin hän laatikin kirjoituksen, jossa hän pyrki 

osoittamaan ortodoksien uskon sokeaksi ja harhaoppiseksi. Vjazman ongelma oli 

myös hänen korkea ikänsä, hänen piispaksi vihkimisensä ei olisi ratkaissut 

ongelmaa, ainoastaan siirtänyt sitä hieman edemmäs.40 
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Toinen nimeltä tunnettu ehdokas on munkki Anfinagen, joka syksyllä 1638 yllättäen 

ilmestyi Ivangorodiin mukanaan suositukset Konstantinopolin ja Jerusalemin 

patriarkoilta, joissa annettiin valtuutukset toimia piispana Inkerinmaalla ja Karjalassa. 

Ivangorodin ortodoksit halusivat pitää hänet piispanaan, mutta ruotsalaisten silmissä 

munkki vaikutti epäilyttävältä: Anfinagen osasi slaavia, puolaa ja venäjää, mutta ei 

ruotsia eikä suomea. Myös tärkein kriteeri, poliittinen luotettavuus, oli epäselvä, 

olihan mies käytännössä tuntematon. Inkerinmaan kuvernööri Nils Assarsson 

Mannersköld käski pidättää hänet, ja selvisi, että Ivangorodin ortodoksit olivat 

ilmeisesti käyneet pyytämässä apua ongelmaansa Puolan puolella Kiovassa, ja 

kertoneet hallituksen ehdotuksesta hakea piispaksi vihkimys Konstantinopolista. 

Laasonen arvelee ruotsalaisten silmissä epäilyttäväksi jo sen, että aiemmin 

yhteistyöhaluton ja Venäjään suuntautunut Inkerinmaan ortodoksiväestö ja 

nimenomaan papisto pyysivät Anfinagenia piispakseen. Ensimmäinen ehdokas ei siis 

kelvannut ortodokseille, toinen ei käynyt ruotsalaisille. Anfinagenin henkilössä ei 

välttämättä lopulta ollut mitään vikaa tai epäilyksen aihetta, luultavasti ortodoksien  ja 

ruotsalaisten keskinäinen epäluulo oli varsinainen syy, joka esti hänen nousunsa 

Karjalan metropoliitaksi.41 

 

Seuraavaksi ortodoksit koettivat esittää piispanvihkimyksen hakemista 

Konstantinopolin sijaan Valko-Venäjältä, mutta hallitus suhtautui ideaan nihkeästi. 

Kuningas esitti ratkaisuksi Narvaan pian perustettavaa piispan tai superintendentin 

virkaa, kuninkaan mielestä ortodoksipapit voisivat hakea vihkimyksensä Narvasta. 

Ortodoksit tietysti kieltäytyivät tästä, koska ortodoksipappeja ei voi vihkiä kukaan 

muu kuin ortodoksisen kirkon piispa. Jos Isbergin arvio kuninkaan piispaehdotuksen 

vakavuudesta on osoittautunut kyseenalaiseksi, on tämän ehdotuksen vakavuutta 

syytäkin epäillä: luultavasti Tukholmassa arvattiin jo etukäteen ortodoksien vastaus. 

Laasonen toteaakin, että verrattuna 1620-luvun yrityksiin, myöhemmissä (1640-

luvun) vastauksissa asiaan alkaa olla ”kyllästymisen tuntu”.42 

 

Osapuolet näyttivät kuitenkin päässeen kompromissiin kuninkaan suostuttua vuonna 

1650 Narvan porvareiden pyyntöön hakea piispa Kiovasta. Piispan tulisi tehdä 
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uskollisuudenvala Ruotsin kuninkaalle kenraalikuvernöörin, Narvan maaherran ja 

superintendentin edessä. Näin varmistettaisiin ruotsalaisille elintärkeä poliittinen 

luotettavuus. Huonoa onneakin oli pelissä. Kun molempia osapuolia jossain määrin 

tyydyttävään ratkaisuun oli päästy ja suunnitelmissa niinkin pitkälle, että tuleva piispa 

lähti Kiovasta matkaan, kuolivat piispaehdokas ja hänen seuralaisensa matkan 

aikana. Seuraavan kerran ajatukseen piispasta palattiin vasta ruptuurisodan jälkeen. 

Kuningas esitti vanhan idean vuonna 1663, mutta ehdot olivat samat, ja hanke 

kariutui jälleen, oletettavasti myös samoista syistä kuin aikaisempina 

vuosikymmeninä.43 

 

 

 

3. PAPISTON MÄÄRÄ JA LIIKKUVUUS 

 

Aineistostani löytyi papistoa seuraavasti: yhdeksän nimeltä mainittua pappia, kolme 

mainintaa ortodoksisesta papista ilman nimeä ja diakoneja yhdeksän nimeltä 

mainittua ja kaksi ilman nimeä Näiden lisäksi Raudussa mainitaan vuonna 1666 

Lefvoska puolipappi, johon palaan myöhemmin. Tapaukset, joissa pappi jää 

nimeämättä, ovat sellaisia, missä pappi on ollut todistajana ja monet ovat myös 

pienempiä riitoja esimerkiksi niityn omistuksesta. Joissain näistä tapauksista on 

mahdollista yhdistää pappi johonkin nimeltä tunnettuun pappiin, esimerkiksi Kurkijoen 

ja Räisälän syyskäräjillä vuonna 1687 käsiteltiin verokiistaa, jossa pappi oli ollut 

mukana. Tapauksen käsittely jatkui samoilla käräjillä, jonka perusteella papin 

voidaan päätellä olevan Wasili Foriakoff, sillä hänet tuomittiin korvaamaan pehtorille 

kiistan aiheena ollut pelto, jonka hänen hevosensa oli tuhonnut.44 Kolmen papin 

kohdalla tunnnistus ei kuitenkaan ollut mahdollista, sillä heidät on mainittu ajallisesti 

niin, ettei kukaan kymmenestä tunnetusta papista ole toiminut samaan aikaan.  

 

Taulukko 1. 
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Aineistossa esiintyvän papiston määrä Käkisalmen läänin eteläisessä voutikunnassa vuosina 1639-

1700. Lähde: eteläisen voutikunnan renovoidut tuomiokirjat joissa tuomiokirjakortiston hakusanana on 

ortodoksinen pappi tai tiakka. 

 

Nimeltä on mainittu seuraavat papit: 

- Pappi Wasili Tuanof, maininta Kurkijoella vuonna 163945 

- Pappi Joakim Terentjeff, maininta Kurkijoella vuonna 164246 

- Pappi Teppana, maininta Tiuralassa vuonna 1667, 1668 ja 167147 

- Pappi Fedof Cornelioff, maininta Kurkijoelta vuonna 166948 

- Pappi Petri, maininta Kurkijoella vuonna 168249 

- Venäjälle lähtenyt pappi Iwan, maininta Kurkijoella 168450 

- Pappi Wasili Foriakoff, mainintoja Raudussa vuosina 1684-1687, Kurkijoella ja 

Räisälässä vuosina 1686-1690 sekä Tiuralassa vuonna 168751 

- Pappi Foma Wasilioff Pähkinälinnan läänista, maininta Raudussa vuonna 

168752 
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- Pappi Jarif, maininta Tiuralassa ja Räisälässä vuonna 169453 

 

Lisäksi diakonit: 

 

- Diakoni Ignati Kuismanpoika, maininnat Kurkijoelta ja Tiurulasta vuonna 

164054 

- Diakoni Martti Mikonpoika, maininta Raudussa vuonna 164255 

- Diakoni Timoska Iiivananpoika Tiuralasta, maininnat Tiurulasa 1641, 1643 ja 

Kurkijoella 164256 

- Diakoni Simana Monkoff, maininta Kurkijoella 1640, 1642 ja 164357 

- Diakoni Daniel Mooseksenpoika, maininta Uukuniemeltä 164158 

- Diakoni Iivana Tåtska, maininta Tiurulasta vuonna 164259 

- Diakoni Siidor Sissoff, mainintoja Tiurulasta vuosilta 1668, 1671 – 1674 ja 

168160 

- Diakoni Osippa Jeffiminpoika, maininnat Kurkijoelta vuonna 1679, sekä 

Joukiosta ja Uukuniemeltä vuosina 1685 ja 169361 

- Diakoni Moisse Ahafenikoff, mainintoja Raudussa vuosina 1684-1687 sekä 

Tiurulassa vuonna 1681 ja Räisälässä ja Kurkijoella 169062 
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- Lefvoska puolipappi, maininta Raudusta 166663 

 

Papistosta kaksi nousee selvästi esille saatavilla olevan tiedon määrässä: Kurkijoen 

pappi Johannes Terentjeff, jota syytettiin manaamisesta ja Wasili Foriakoff, joka 

joutui käräjille peräti 17 kertaa. Terentjeffin kohdalla käräjien pöytäkirja on pitkä ja 

tapauksen käsittelyssä on mainittu paljon taustatietoa: papin konflikti yhteisön ja 

esivallan kanssa on niin suuri, että hänen tekemisiään on selvitetty perinpohjin. 

Lisäksi tapauksesta on olemassa Olli Matikaisen perinpohjainen artikkeli, jossa on 

käytetty myös aineistoni ulkopuolisia lähteitä, josta saa vielä lisää tietoa 

Terentjeffistä. Samoin Antti Kujala käsittelee Terentjeffiä laajasti Viipurin läänin 

historia –sarjan kolmannessa osassa. Terentjeffiä sivuaa myös Pentti Laasonen 

tutkimuksessaan ortodoksien Venäjälle suuntautuneen muuttoliikkeen syistä. Olenkin 

nostanut nämä kaksi pappia aineistostani tapaustutkimuksen (case study) kohteeksi, 

ja käsittelen molempia omissa pääluvuissansa. 

 

Tiedot muista papeista ovat hajanaisempia, mutta pappien sijaintia ja toiminta-alueita 

voidaan silti tarkastella. Pappien asuinpaikkoina on mainittu Kurkijoki tai Tiurala 

lukuunottamatta kahta, jossa ensimmäisessä mainitaan Raudussa vierailleen papin 

Taipaleelta64 ja toisessa niinikään Raudussa vieraillut pappi Foma Wasilioff 

Pähkinälinnan läänistä65. Pappien toiminta-alue olikin varsin suuri, sillä mainintoja 

papeista löytyy lähes kaikista muistakin pitäjistä.66 Lisäksi yhteydet Venäjälle eivät 

olleet täysin katkenneet, Terentjeffin tapauksen käsittelyssä mainitaan papin vaimon 

olleen käymässä Venäjällä luostarissa, jossa hänen appensa oli igumenina67. 

Samoin Kurkijoella vuonna 1684 mainitaan pappi Iwanin lähteneen Venäjälle, jossa 

hänen luonaan oli kuitenkin vierailtu.68 Mielestäni onkin perusteltua olettaa, että 

Venäjällä vierailtiin useamminkin, 1600-luvun käsitys rajasta ei vastannut nykyistä 

eikä varsinkaan rajan vartiointi ollut tiukkaa, joten vierailuja on varmasti tapahtunut 
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ilman, että niistä olisi jäänyt merkintää käräjäpöytäkirjoihin. Lisäksi täytyy huomioida, 

etteivät rajanylitykset ole tutkimuskysymykseni, enkä siksi ole käynyt läpi tuomikirjoja, 

joissa hakusanana on raja. Tämä on siis asia, josta tämä aineisto antaa kuvan että 

jossain määrin rajanylityksiä oli ja yhteyksiä Venäjällä oleviin pappeihin pidettiin. 

 

 

 

4. PAPIT JA DIAKONIT KÄRÄJÄPÖYTÄKIRJOJEN VALOSSA 

 

4.1. Alkoholilla oli osuutta asiaan – juopottelu ja sen seuraukset 

 

Raudun talvikäräjillä käsiteltiin vuonna 1642 monimutkaista tapahtumaketjua, jossa 

juopottelusta aiheutunut riita oli koitunut diakoni Martti Mikonpojan kohtaloksi. 

Käräjillä kuultiin useita todistajia, joiden mukaan tapahtumat alkoivat siitä, että 

Omossa Luhcnen vaimo oli myynyt erinäisiä tavaroita papin pojalle Taipaleeseen, ja 

saamillaan rahoilla ostanut mm. olutta. Tätä olutta juomassa olivat olleet diakonin 

lisäksi ainakin veljekset Patrakka ja Jacob Gaurilov. Ilmeisesti diakoni oli  käynyt 

Luhcnen olutvarastolla luvatta, sillä useampi todistaja kertoivat nähneensä diakonin 

pihalla. Sirkiänsaarelainen Heikki Riittanen mainitsi nähneensä diakonin ”siellä, 

missä olutta säilytettiin”.  

 

Diakoni oli aikaisemmin hakenut Jacobin veljen Patrakan mukaansa, ja kaksikko oli 

Patrakan luona kun Jacob tuli paikalle. Jacobin ja diakonin välille oli tullut 

sanaharkkaa, minkä seurauksena Jacobin kanssa tappeluun joutuivat sekä diakoni 

että Patrakka. Tappelun seurauksena Patrakka halusi heittää Jacobin ulos, jossa 

diakoni tuli häntä auttamaan. Pian tämän jälkeen tuli paikalle Patrakan vaimo, joka 

kertoi Jacobin seisovan ulkona kädessään veitsi. Tässä vaiheessa Isak Iivananpojan 

mukaan Patrakka ja diakoni olivat pyytäneet häntä menemään ulos ja ottamaan 

Jacobilta veitsen pois, kuten oli tapahtunutkin, Isak oli edelleen anellut Jacobia 

seuraamaan häntä, mutta Jacob oli sanonut lähtevänsä Patrakan ja diakonin luo.  
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Patrakan todistuksen mukaan diakoni oli tässä vaiheessa lähtenyt, koska pelkäsi 

Jacobin tulevan takaisin. Hän itse taas oli kutsunut paikalle naapureita todistaakseen, 

että vaikka tappelu oli tapahtunut hänen kotonaan, ei hän ollut siihen syyllinen. 

Ilmeisesti tässä vaiheessa Jacob oli tavoittanut diakonin, sillä pian Patrakan vaimo 

tuli Isakin luo kertomaan tapahtuneesta, ja aneli Isakkia tulemaan paikalle. Isak lähti 

kuitenkin hakemaan paikalle pappia ja viranomaisia, sekä Iivana Iivananpoikaa, 

mutta koska hänen talossaan ei ollut miehiä paikalla, hän jatkoi matkaansa Olof 

Lasajusen luo, jossa oli Taipaleelta käymässä ortodoksipappi. Miehet lähtivät 

paikalle, jonne tuli myös lautamies Erik Temonen, mutta silloin diakoni oli jo kuollut. 

Patrakka tai hänen perheensä eivät olleet kotona. Jutun tuomiona oli Patrakan osalta 

täydellinen syyttömäksi toteaminen, ja Jacobin osalta vangitseminen, sillä käräjät 

totesivat hänet syylliseksi tappoon.69 

 

Diakonin karu kohtalo on äärimmäinen esimerkki aineistossani, sillä suinkaan aina 

alkoholin käyttö ei johtanut henkirikoksiin, mutta sanat paloviina (brännewiin) ja olut 

(öl) esiintyvät käräjäpöytäkirjoissa varsin usein. Tiurulassa pappi Teppana määrättiin 

korvaamaan kolme kannua olutta, jontka hän oli Henrik Hassin luona juonut.70 

Harvinaista ei myöskään ollut, että juopottelusta aiheutui pienempiä riitoja, tai että jo 

tapahtuneita asioita puitiin olutuopin äärellä. Matikainen korostaa juomiseen ja 

syömiseen liittyviä sosiaalisia merkityksiä, olutpenkeissä oli läsnä koko yhteisö.71 

Kurkijoella käsiteltiin vuonna 1682 tapausta, jossa suurehkon seurueen juomingeissa 

oli tullut riitaa, joka päätyi puukotukseen. Yhtenä todistajana kuultiin Petri-nimistä 

pappia, jolla ei kuitenkaan ollut tapahtumiin muuta kuin silminnäkijän osuus.72 

 

Alkoholin saatavuus seudulla oli lisääntynyt 1600-luvun alkupuolella. Paloviina oli 

juuri tullut Suomeen, ja nousi aiemmin vain olueeseen tottuneen miesväen suosioon. 

Paloviinasta ja sen liikakulutuksesta tulikin läänissä ongelma, jonka arveltiin 

vaikuttavan myös veronmaksukykyyn, kun viljaa poltettiin, katovuosista huolimatta, 

viinaksi. Omassa aineistossani alkoholin osuus tapahtumiin näkyy paitsi tässä 

diakonin surmassa, erityisesti alkoholipsykoosista eli juoppohulluudesta kärsineen 
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Lasari Kuhnoisen tapauksessa, jonka todistus on osa Kurkijoen pappi Joakim 

Terentjeffin noitaoikeudenkäyntiä.73  

 

Pentti Laasonen on käsitellyt kestinaapuruutta osana ortodoksien ja luterilaisten 

keskinäisiä suhteita. Laasosen tapauksissa alkoholin osuus tulee myös selvästi 

esille, tosin tapauksia näyttää esiintyneen erityisesti Raja-Karjalassa. Alkoholin käyttö 

oli yleistä myös luterilaisen papiston keskuudessa. Laasosen tulkinnan mukaan 

ortodoksipapin mukana olo juhlissa ja juomingeissa antoi niille kirkollisen luonteen. 

Itse korostaisin enemmän ortodoksipapin suhdetta talonpoikiin: pappi oli usein ”yksi 

meistä”, paikallisyhteisön jäsenenä myös luonnollinen vieras, joka ei kuulunut 

säätyläistöön samalla tavalla, kuin luterilaiset virkaveljiensä.74 

 

 

 

4.2. Niittyriitoja ja muita omistuskiistoja 

 

Yksittäisistä syistä pappien käräjöintiin yleisin oli erilaiset omistuskiistat. Venäjän 

aikana papeilla oli ollut omistuksessaan maata, ja Käkisalmen läänissä oli ollut myös 

läänityksiä luostareille ja piispoille. Vuosisadan alkupuolella aineistostani löytyy 

useampi niittyriita: Pyhäjärvellä riideltiiin niitystä, joka oli venäläisvallan aikana 

kuulunut papille, ja asia saatiin ratkaistua sovinnolla. Tässä tapauksessa pappi ei 

ollut riidan osapuolena, vaan riitely entisistä papin maista on riittänyt luokitukseen 

tuomiokirjakortistossa.75 Muutamaa vuotta myöhemmin riideltiin taas niitystä. Niitty oli 

aikaisemmin kuulunut papille, mutta ollut autiona, koska pappi oli oman 

todistuksensa mukaan ollut Sakkolassa. Lautamies Olli Hännikäinen kertoi niityn 

kuuluneen alun perin Jaaman kylässä asuneelle ortodoksipiispalle, Hännikäinen oli 

yhdessä isänsä kanssa raivannut osan niitystä, ja halusi pitää raivatun osan. Pappi 

voisi kyllä saada Jaaman puoleisen märän ja raivaamattoman osan käyttöönsä.76 
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Omaisuuteen ja omistamiseen liittyvät riidat eivät rajoittuneet niittyihin, vaikka ne 

ovatkin yleinen kiistan aihe. Kurkijoella pappi Fedof Cornelioff todisti niittyriidassa 

vuonna 1669, ja samassa pitäjässä riideltiin niitystä vielä vuonna 1689.77 Pappilat ja 

kirkonmaat olivat myös kiistanaiheita, Kurkijoen pappi Vasili Tuanoff peräsi 

oikeuksiaan kirkkomaahan vuoden 1639 syyskäräjillä78. Uukuniemellä kiisteltiin 

entisestä pappilasta vuonna 166979 ja Tiuralassa ortodoksit halusivat rakentaa oman 

pappilan vuonna 167280. 

 

Hevoset tuottivat toistuvaa harmia Tiurulan pappi Teppanalle: hänet tuomittiin 

korvaamaan Brelss Brellssonille luvatta ottamansa hevonen vuonna 1668, ja 1671 

hänen hevosensa oli raahannut talonpoika Simo Halisen varsaa, jonka seurauksena 

varsa kuoli. Teppana joutui korvaamaan Haliselle puolet varsan arvosta.81 Samaisen 

pappi Teppanan poika oli joulupäivänä tapellut diakonin rengin Jeffim Migifarofin – 

ilmeisesti sama mies, joka myöhemmin oli lukkarina Tiurulassa – kanssa.82 

 

Kurkijoen papin leski Fedora riitautui edesmenneen miehensä sisaren, diakoni Simon 

Monkoffin vaimon Faroksen kanssa vuonna 1642. Kiistaa oli jälleen omaisuudesta. 

Faros oli tullut Fedoraa vastaan kirkossa, ja kysynyt häneltä, mitä hän on tehnyt 

hänen veljensä perinnölle. Fedora vastasi, että toivoi saavansa pitää perinnön, koska 

oli elänyt miehensä kanssa 25 vuotta ja saanut tämän kanssa lapsia. Vastaus ei 

ilmeisesti tyydyttänyt, sillä diakonin vaimo repi myssyn papin lesken päästä. Väliin tuli 

kuitenkin kymmenniekka Meklef Ivanoff, joka antoi myssyn takaisin Fedoralle. Faros 

tuli uudestaan ottamaan myssyn pois, ja repi sen, ja seuraavilla käräjillä diakoni 

Monkoff tuomittiin korvaamaan yhdeksän ruplan arvoinen myssy.83   

 

Tiedot papeista ovat suurimmaksi osaksi hajanaisia, kaikissa tapauksissa pappi ei 

välttämättä ole edes osallisena, joissain hän on todistajana, mutta läheskään kaikissa 

                                                 
77

 Kurkijoen talvikäräjät 4. – 5.3.1669, gg1, s.503; Räisälän ja Kurkijoen talvikäräjät 4. – 9.2.1689, gg8, 

s. 17 – 17v, JoMA.  
78

 Kurkijoen syyskäräjät 4.9.1639, ggII, s. 23 – 23v, JoMA. 
79

 Uukuniemen talvikäräjät 8. – 9.2.1669, gg1, s. 484v, JoMA. 
80

 Tiuralan syyskäräjät 2. – 3.10.1672, gg1, s. 254, JoMA. 
81

 Tiuralan talvikäräjät 3. – 4.3.1668, gg1, s. 612; Tiuralan syyskäräjät 28. – 29.9.1671, gg1, s. 370, 

JoMA. 
82

 Tiurulan syyskäräjät 28. – 29.9.1671, gg1, s. 369v, JoMA. 
83

 Kurkijoen syyskäräjät 17.8.1642, ggII, s. 190v; Kurkijoen talvikäräjät 17. – 18.2.1643, ggII, s. 215, 

JoMA. 



33 

 

ei mainita edes nimeä. Aineiston tärkein anti näiden pappien kohdalla onkin se, että 

mainintojen perusteella voidaan tehdä havaintoja siitä, missä pappeja oli, ja jossain 

tapauksissa saadaan myös nimiä. Jotain papeista kuitenkin kertoo se, että tapaukset 

olivat suureksi osaksi omaisuuteen liittyviä. Suurimman osan ajasta eteläisen 

voutikunnan papit elivät ilman suuria riitoja. Isoja konflikteja paikallisyhteisön, 

ortodoksien tai luterilaisten, kanssa ei ollut, ja suhteet esivaltaankin olivat ilmeisesti 

toimivat. Omaisuuteen liittyvät kiistat kertovat pappien yleisimpien huolien liittyneen 

toimeentuloon. Sama ongelma oli myös luterilaisilla virkaveljillä, jotka myös käräjäivät 

eniten omaisuusasoissa.84 

 

 

 

4.3. Diakonit 

 

Diakoneja löytyi aineistostani yhteensä 11, yksi vähemmän kuin pappeja. Myös 

diakonit asuivat pääasiassa samoissa pohjoisimmissa pitäjissä kuin papitkin, eli 

Tiurulassa ja Kurkijoella, Raudussa on ilmeisesti ollut diakoni vielä 1640-luvulla, 

mutta hänen saatua surmansa eteläisessä läänissä ei ole mainintaa omasta papista 

tai diakonista, tosin Raudun vuoden 1642 kesäkäräjillä mainitaan diakonin olleen 

juomassa olutta, mutta diakonin nimeä tai asuinpaikkaa ei mainita. Jos kyseessä olisi 

surmansa saanut Martti Mikonpoika, olisi juttu tullut käräjille myöhässä, sillä hänen 

kuolemaansa johtanut tapaus oli käsitelty jo edellisillä käräjillä.85  

 

Diakonien määrä näyttää olleen kohtuullinen vielä Kaarle X Kustaan sotaan (1656 – 

1658) asti, mutta sodan jälkeen diakoneja oli selvästi vähemmän: ennen sotaa 

mainitaan yhteensä seitsemän diakonia, mutta sodan jälkeen vain kolme. 

Ruptuurisota on selvä syy diakonien määrän vähenemiseen. Joukiossa ja 

Uukuniemellä käytiin pitkään oikeutta ruptuurin aikana Venäjälle lähteneen diakonin 

maasta ja omaisuudesta, viimeinen tapaus löytyy vuodelta 1694. Ruptuurin jälkeen 

paikkakunnilla ei ilmeisesti enää ollut diakonia, tosin diakoni Osippa Jeffiminpoika 
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mainitaan sekä Joukiolla että Uukuniemellä, mutta myös Kurkijoella. Pidän 

todennäköisenä, että diakoni on asunut Kurkijoella, ja vieraillut muissa pitäjissä.86 

Arkeologi Ville Laakso on tutkinut Uukuniemen Papinniemen kylän asutusta, ja 

toteaa kylän autioituneen ruptuurisodan jälkeen, diakoni on siis lähtenyt muiden 

asukkaiden mukana, eikä tarvetta uudelle ole enää sodan jälkeen ollut.87 

 

Diakonien merkitys ortodoksisuuden säilymiselle eteläisen voutikunnan alueelle on 

ilmeisen suuri, diakonien määrä käytännössä tuplasi ortodoksisen papiston määrän. 

Luultavasti diakonit ovat myös toimittaneet kirkollisia toimituksia, jos pappia ei ole 

ollut saatavilla. Erityisesti vuosisadan loppupuolella sekä diakonit että papit toimivat 

laajemmalla alueella kuin omassa asuinpitäjässään. Tästä osoituksena on saman 

henkilön maininta useamman eri pitäjän käräjillä. Raudussa mainitaan lisäksi 

Lefvoska puolipappi vuonna 1666. Hänet on lueteltu yhtenä ortodoksitalonpojista, 

jotka ovat kieltäytyneet rakentamasta luterilaisen papin saunatupaa. Matti Kähäri 

arvioi tämän lisänimen tarkoittaneen sitä, että pappien puutteessa myös maallikot 

ovat saattaneet suorittaa papille kuuluvia toimituksia. Tulkinta on mielestäni 

uskottava. Toinen mahdollisuus on, että kyseessä on henkilö, joka on toiminut 

pappina, mutta ei ole vielä saanut vihkimystä. Joka tapauksessa hänen asemansa on 

ollut tunnustettu, koska se on vakiintunut liikanimeksi.88 

 

Diakonien käräjätapaukset eivät paljoakaan eroa pappien käräjöinnistä. Alkoholiin 

liittyviä tapauksia oli myös diakoneilla, muutamia riitajuttuja, ja talouteen, maahan ja 

omaisuuteen liittyvät kiistat korostuvat myös diakoneja koskevassa aineistossa. 

Omaisuuskiistoissa kunnostautui erityisesti Tiurulan diakoni Siidor Sissoin: hänen 

diakonintilansa oli kuulunut Rodivan Labanoffin läänityksiin, ja läänityksen loputtua 

tilaan kuuluvan pellon omistus oli epäselvä. Asiaa selviteltiin yhteensä seitsemillä 

käräjillä, joista yhdet olivat ylimääräiset, vain tätä asiaa varten koolle kutsutut. 89 
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Kurkijoen ja Joukion diakoneilla on ilmeisesti ollut jonkinlainen luottamustoimi, sillä 

useamman maa- tai omistuskiistan yhteydessä määrättiin diakoni ja muita miehiä 

tarkastamaan asiaa.90  

 

 

 

5. JOAKIM TERENTJEFF, MANAAJA, OPPORTUNISTI VAI 

HENGENMIES? 

 

Kurkijoella 1640-luvulla toiminutta pappi Joakim Terentjeffiä on tutkimuksessa 

käsitelty paljon eikä syyttä, sillä hänen persoonaansa ja toimintaansa tiivistyy 

kysymys Ruotsin Karjalan ortodoksiväestöstä: papin pyrkimys miellyttää sekä 

esivaltaa että seurakuntaa, ja lopulta kulttuurien yhteentörmäys 

noitaoikeudenkäynnin kohdalla. Terentjeff on aineistoni papeista poikkeuksellinen, 

sillä hänestä on on saatavilla tietoa paitsi lähteistä, myös tutkimuskirjallisuudesta: 

noitaoikeudenkäynnistä on Olli Matikaisen kattava artikkeli Kurkijoen manaajapappi 

teoksessa Manaajista maalaisaateliin vuodelta 1995, Pentti Laasonen on sivunnut 

tapausta tutkimuksessaan Novgorodin imu vuodelta 2005 ja uusimpana löytyy  Antti 

Kujalan laajempi kuvaus Terentjeffistä vasta ilmestyneessä Viipurin läänin historia –

sarjan kolmannessa osassa Suomenlahdelta Laatokalle. Olen hyödyntänyt näitä 

kaikkia tutkimuksia saadakseni Terentjeffistä koko kuvan, sillä aineistossani löytyi 

vain yksi, tosin sinänsä laaja pöytäkirja noitaoikeudenkäynnistä vuodelta 1642.                                  

 

 

 

5.1. Per Brahen suosikki 

 

                                                                                                                                                         
94 – 95; Tiurulan syyskäräjät 18. – 19.11.1674, gg1, s. 92v; Tiurulan syyskäräjät 11. – 12.10.1675, 
gg1, s.1230v; 
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Joakim Terentjeffin toiminta ja myöhempi kohtalo liittyvät vahvasti Ruotsin Karjalassa 

harjoittamaan uskontopolitiikkaan, ja niissä suurta osaa näytteli vaikutusvaltainen 

kreivi Per Brahe. Terentjeffistä tiedetään, että hän oli saanut pappisvihkimyksensä 

Novogorodin metropoliitta Makariokselta 1620-luvun alussa. Hänen isänsä oli 

Aleksanteri Pustinan luostarin igumenina Venäjällä ja siksi Venäjän kirkossa 

vaikutusvaltainen mies. Se, että hänen isänsä oli siis munkki, ei ollut Venäjällä 

ollenkaan tavatonta, luultavasti Joakimin äiti oli kuollut nuorena, sillä leskipapit 

menivät usein luostariin. Papinpojalle uravalinta oli selvä, sillä sen aikaisen 

venäläisen tavan mukaan pappisseminaareihin otettiin vain pappien poikia, jotka 

toisaalta saivat opiskella niissä ilmaiseksi. Paljon muuhun ei pappien palkalla ollut 

varaa. Näin muodostui pappissukuja, ja maaseudulla olikin yleistä, että papin pojasta 

tuli seuraava pappi. Joakim ei siis välttämättä ollut pappi hengellisen kutsumuksen, 

vaan yleisen käytännön takia.91 

 

Ruotsalaisten silmissä Terentjeffin tausta ei ollut mitenkään toivotunlainen, mutta 

hänen onnistui siitä huolimatta nousta uusien vallanpitäjien suosioon. Ensimmäiset 

maininnat hänestä löytyvät vuoden 1640 palkkaluettelosta, jossa luetellaan 

luterilaisuuteen myönteisesti suhtautuvien ortodoksipappien palkkoja. Terentjeffin 

kerrotaan saaneen neljä tynnyriä viljaa, kun suurin osa papeista sai yhden tai kaksi 

tynnyriä. Myönteinen suhtautuminen luterilaisuuteen, ja jonkinlainen suostumus sen 

levittämiseen ortodoksitalonpoikien keskuudessa olivat siis Terentjeffin nousun 

avaimet. Terentjeff toimi ensin pappina Suistamolla, josta hänet siirrettin 

Uukuniemeen ja lopulta Kurkijoelle vuonna 1641. Kurkijoella hänen tehtäväkseen 

määrättiin maaherra Magnus Nierothin aloitteesta – ja Per Brahen vahvistamana – 

koulujen suunnittelu ortodokseja varten. Terentjeffin tuli opettaa ortodokseille 

katekismusta ja valvoa muiden pappien toimintaa. Kuten Laasosen kirjoittaa, hän oli 

eräänlainen lääninrovasti. Tässä yhteydessä hän oli ilmeisesti myös käynyt 

Tukholmassa tapaamassa Brahea. Miellyttämisen halussa Terentjeff oli myös valmis 

menemään niin pitkälle, että ehdotti Brahelle, että Viipurin piispa voisi vihkiä hänet 

uudelleen luterilaisin menoin. Tämä on syytä tulkita taitavaksi laskelmoinniksi. 

Terentjeff luultavasti ymmärsi, ettei Brahe suostuisi tähän, sillä se liian suorana 

toimenpiteenä aiheuttaisi ortodoksien parissa paheksuntaa ja mahdollisesti lisäisi 
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muuttoliikettä Venäjälle. Ehdotuksen ainoana tarkoituksena oli hyvän vaikutuksen 

tekeminen, mikä onnistuikin: myöhemmissä vaiheissa Brahe tuki Terentjeffiä joka 

kerta, kun Terentjeff joutui vaikeuksiin.92 

 

Ensimmäinen ongelma Terentjeffille ilmaantui heti Kurkijoelle siirron jälkeen. 

Edellinen pappi Osip oli syrjäytetty Kurkijoen kirkkoherran asemasta Terentjeffin 

tieltä, mutta käytäntö ei seurannut määräyksiä, vaan Osip jatkoi pappina, eikä 

Terentjeff saanut – ainakaan papin asemassa – paikallisten luottamusta. Brahe tuli 

hätiin ensimmäisen kerran, ja määräsi Osipin toimitettavaksi pois virasta, ja samalla 

paransi Terentjeffiin taloudellisia etuja. Osipin kohtelu oli varsin ankaraa, häntä 

kiellettiin kuolemantuomion uhalla sekaantumasta kirkollisiin asioihin tai 

toimittamasta kirkollisia palveluksia.93 

 

 

 

5.2. Syytettynä noituudesta: konflikti paikallisyhteisön kanssa 

 

Esivallan suosiossa olleesta Terentjeffistä tuli kuitenkin kiusallinen mies 

Tukholmassa, kun maavouti Jeffim Simonoff syytti häntä Kurkijoen talvikäräjillä 

vuonna 1642 poikansa sokeuttamisesta noitakeinoin. Lisäksi Jeffimin renki Juho 

kertoi papin myrkyttäneen hänet ja lisää todistusaineistoa saatiin, kun sortavalalainen 

Lasari Kuhnoinen kertoi papin karkoittaneen häntä vaivanneita riivaajia. Kaiken 

päälle käräjillä tuli ilmi papin aviorikos, josta tosin ei nostettu erillistä syytettä.94 

 

Jeffim oli laittanut kaksi poikaansa papin luokse kouluun, jossa poikien oli tarkoitus 

oppia lukemaan. Lisäksi pappi oli opettanut katekismusta. Jeffim kertoi papin 

kuitenkin ehdottaneen hänelle, että hän voisi opettaa pojille ”myös muita keinoja”95, 
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mutta hän oli jyrkästi kieltänyt pappia opettamasta ”muuta kuin Jumalan sanaa”96. 

Pojan sokeuduttua Jeffim ja hänen vaimonsa olivat päättäneet pyytää pappia 

parantamaan pojan, jonka pappi oli Jeffimin mukaan luvannutkin tehdä. Tämän 

jälkeen pappi kuitenkin vältteli Jeffimiä tavalla, joka sai melkeinpä koomisia piirteitä. 

Asian selvittämiseksi kuultiin lisäksi useita todistajia, joiden kertomuksista piirtyy kuva 

papin epämääräisestä maineesta noitana ja konfliktista paikallisyhteisön kanssa. 

Oikeudenkäynnin monimutkaisuuden takia käsittelen tapahtumia temaattisesti enkä 

kronologisesti: ensin kuvataan kysymys Jeffimin pojan sokeutumisesta ja 

parantamisesta sekä siihen liittyvät riidat, sitten papin ja renki Juhon riita ja 

viimeisenä Lasari Kuhnoisen tapaus.97  

 

 

 

5.2.1. Pappi ja Jeffim 

 

Jeffim oli lähettänyt kaksi poikaansa papin luokse oppiin, joista toinen sokeutui ja 

pappia pyydettiin parantamaan hänet. Mistä pojan sokeutuminen oikeastaan johtui? 

Myöhemmässä hovioikeuden kuulustelussa pappi esitti syyksi tuhkarokkoa. 

Matikaisen mukaan selitys on uskottava, sillä tuhkarokkoon voi liittyä 

sarveiskalvontulehdus, jonka aiheuttama sokeutuminen on yleistä kehitysmaiden 

lapsilla, ja nykyisten kehitysmaiden olot vertautuvat 1600-luvun Karjalan talonpoikien 

elinolosuhteisiin melko hyvin.98 Jeffimillä ei kuitenkaan ollut tätä tietoa. Sen sijaan 

papin toiminnasta alkoi tulla ilmi erinäisiä epämääräisyyksiä, jotka Jeffimin mukaan 

saivat hänet epäilemään pappia. Tosin lienee aiheellista huomauttaa, ettei papin 

maine voinut olla Jeffimille vieras ennestään, miksi muuten hän olisi tulkinnut papin 

ehdottamat ”muut keinot” nimenomaan noitakeinoiksi?99 
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Jeffim kertoi matkustaneensa Sortavalaan, jossa hänen setänsä vaimo oli kertonut 

papin olevan noidan maineessa: ”Voi olla, että se on Jumalasta, mutta voi yhtä hyvin 

olla pahoista ihmisistä, sillä puhutaan, että se pappi, jonka luona hän oli, käyttää 

pahoja keinoja”100. Saman kylän mies Septen Griboff oli kärsinyt pahasta sairaudesta 

puolen vuoden ajan, ja sitten haetuttanut papin, joka oli parantanut hänet. Sedän 

vaimo arvelikin, että pappi olisi siirtänyt saman sairauden Jeffimin poikaan. Kotiin 

palattuaan Jeffim oli keskustellut asiasta vaimonsa kanssa, ja he olivat päättäneet 

pyytää pappia parantamaan pojan. Tämän pappi oli luvannutkin tehdä ”kunhan 

kevätvesi alkaa virrata puroissa”.101 

 

Milloin parantaminen sitten tapahtuisi? Tähän Jeffim ei saanut vastausta, vaan pappi 

lupaili ja lupaili, mutta tuntui aina häviävän paikalta. Jeffim kertoi käyneensä koko 

ajan (altidh) pappilassa anelemassa, että pappi parantaisi hänen poikansa, ja pappi 

lupasi: ”minä teen minun osani, jos Jumala haluaa, tulee hän terveeksi”102. Simon 

Nasarioffin luona pappi lupasi antaa vastauksensa aamulla, mutta aamulla pappia ei 

enää ollut paikalla. Nyt Jeffim lähetti renkinsä Juhon hakemaan pappia, mutta Juho 

löysikin papin makaamasta naisen kanssa, joka osoittautui papin suomalaiseksi 

(=luterilaiseksi) Anna-piiaksi. Tähän palaan myöhemmin. Hätääntynyt pappi lupasi 

tulla heti Jeffimin luo. Jeffimin luona nautittiin ensin paloviinaa, jonka seurauksena 

pappi ajautui sanaharkkaan paikalla olleen Osippa-nimisen miehen kanssa. Osippa 

oli ottanut papilta tuopin pois, josta pappi suivaantui: 

- Sinä häpäiset minua kun otat tuopin pois. 

- Se on häpeällisempää, kun sinä kutsut minua uskonluopioksi. 

- Sinä uskonluopio! 

- Sinä sanot minua uskonluopioksi….Mutta sinä olet huoramies, ja olisi 

hyvin tehty,jos sinut vangittaisiin ja kuljetettaisiin linnaan.103 
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Kysymys pojan parantamisesta jäi kuitenkin edelleen ratkaisematta. Viipurin matkalla 

Jeffim oli keskustellut papista Ivan Kuhnoisen kanssa, joka oli kertonut veljestään 

Lasarista, johon myös palaan erikseen myöhemmin. Ivan kertoi myös 

sortavalalaisesta miehestä, jonka pappi oli parantanut, hänelle pappi oli kuuleman 

mukaan sanonut, että kyseessä ovat noitakonstit, ja ne maksavat vähintään jonkun 

elämän. Tämän jälkeen miehen hevonen oli kuollut ja karhu oli syönyt hänen kaksi 

lehmäänsä. Jeffimin ollessa Viipurin matkalla oli hänen vaimonsa käynyt papin luona 

pyytämässä apua pojalleen, ja antanut lahjaksi palttinaa, jonka pappi olikin ottanut 

vastaan, mutta pojan asiaa tämä ei edistanyt mitenkään. Ainoastaan pappi kertoi 

myöhemmin käyneensä Jeffimin äidin kanssa rukoilemassa palaneen kirkon paikalla. 

Käräjillä pappi kielsi jyrkästi luvanneensa parantaa pojan, ja syytti Jeffimiä kansan 

villitsemisestä häntä vastaan, sillä hän suostui opettamaan myös luterilaista uskoa.104 

 

 

 

5.2.2. ”Tulin villiksi päästäni” renki Juhon todistus 

 

Jeffimin renki Juho siis yllätti papin – kirjaimellisesti –  housut kintuissa: ”sain nähdä, 

että pappi veti ylös housujaan”105, kertoi Juho oikeudelle. Juho oli mennyt etsimään 

pappia isäntänsä käskystä, mutta pappia ei näkynyt, Juho oli kysynyt asiaa papin 

rengiltä, joka oli vastannut ettei tiedä missä hän on. Juhon mennessä sisään hän 

kuitenkin tapasi papin makaamasta vällyjen alla naisen kanssa. Juho kertoi 

ajatelleensa – luonnollisesti – että kyseessä oli papin oma vaimo, mutta pian 

muistaneensa papin rouvan matkustaneen Venäjälle Aleksanteri Pustinan luostariin, 

jossa hänen appensa, siis Joakimin isä, oli igumenina eli luostarin johtajana. Pian 

Juho olikin nähnyt papin Anna-nimisen piian, ja ymmärsi mistä oli kyse: pappi olikin 

makaamassa piikansa, ei vaimonsa kanssa. Pappi pyysi Juhoa pitämään näkemänsä 

omana tietonaan, mitä hän ei kuitenkaan tehnyt, vaan kertoi asiasta isännälleen. 

Tiedosta tuli ilmeisesti muutenkin yleistä, sillä sanaharkassa Osippa syytti pappia 

huorintekijäksi, jonka jälkeen Juhon mukaan pappi oli kysynyt häneltä, miksi hän oli 
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kertonut asiasta, vaikka pappi oli pyytänyt häntä vaikenemaan asiasta. Oikeudessa 

pappi ei edes yrittänyt kieltää aviorikosta, vaan totesi itsevarmasti, ettei ole Jeffimin, 

vaan piispan asia syyttää häntä siitä. Tarkoittiko Joakim Viipurin luterilaista piispaa, 

vai ortodoksista Novgorodin piispaa jää epäselväksi, mahdolisesti kuitenkin Viipurin 

piispaa ottaen huomioon hänen yleisesti myönteisen suhtautumisensa 

luterilaisuuteen. Ehkä hän halusi näin osoittaa ymmärtäneensä alamaisuutensa 

Ruotsin laille, jossa uskonnollisia ja papiston rikkomuksia käsiteltiin erillisissä 

tuomiokapituleissa. Joka tapauksessa tieto aviorikkeestä näyttää kasvattaneen 

paikallisyhteisön pappiaan vastaan tuntemaa tyytymättömyyttä tai jopa 

vastenmielisyyttä.106  

 

Juhon ja papin huonoissa väleissä tämä ei kuitenkaan ollut ensimmäinen eikä 

viimeinen tapaus. Juho oli aiemmin lyönyt kaksi kertaa korville papin poikaa, jonka 

kanssa oli tullut riitaa tämän tahrittua hänen vaatteensa. Juho arveli papin kantavan 

hänelle kaunaa tästä ja aviorikoksen paljastamisesta, mistä löysi papille motiivin 

myrkyttämiseen, josta hän pappia syytti. Pappi oli tarjonnut Juholle tuopin olutta, 

jostä hän oli juonut itse puolet, ja antanut loput toiselle rengille, Jefko Conradioffille. 

”Pian juotuani tulin villiksi päästäni”107, kertoi Juho käräjillä, Juho oli ottanut miekan ja 

hyökännyt isäntänsä kimppuun. Yhtä hullusti kävi myös Jefkolle, joka oli 

juoksennellut veitsen kanssa, ja lopulta rengit jouduttiin sitomaan. Juhon kunto ei 

ollut palannut vielä seuraavanakaan päivänä, hän putosi Ivan Mäklin pellon kohdalla 

hevosen selästä ollessaan isäntänsä ja jo mainitun Osipan kanssa matkalla Joukion 

suuntaan. Juho kertoi huutaneensa Ivan Mäklin poikaa apuun, ja heidän yhdessä 

ottaneen hevosen kiinni ja Mäklin pojan auttaneen hänet takaisin hevosen selkään, 

mutta ”sitten menetin muistini, enkä tiedä miten sitten kävi, vaan muiden täytyy siitä 

kertoa”.108  

 

Todistajaksi kutsuttiin Ivan Mäkli, joka kertoi käskeneensä poikiaan auttamaan Juhon 

takaisin hevosen selkään, hän ei kuitenkaan osannut sanoa, oliko Juho humalassa 

vai ei. Ivan kertoi olleensa huolissaan Juhosta, jonka silmät olivat mustat, ja joka 
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tuntui menettäneen järkensä.109 Ivan pelkäsi, että Juho saattaisi vahingoittaa itseään, 

isäntäänsä tai häntä (Ivania). Ivan haki paikalle Jeffimin, jota Juho aneli hakemaan 

paikalle Terentjeffin, jotta pappi Jeesuksen nimen tähden parantaisi hänet ennalleen, 

sillä hän oli tämän saanut aikaankin. Juho kärsi myös harhakuvista, sillä hän kertoi 

Jeffimille, että hänen ympärillään oli kaksisataa eri tavoin pukeutunutta oliota. Jeffim 

yritti rauhoitella Juhoa ja siunasi hänet, mikä näyttikin auttavan, mutta perillä 

Joukiossa Juho oli taas huonossa kunnossa, ja valmiina kuolemaan. Jeffimin tullessa 

paikalle Juho ei tuntenut isäntäänsä, mutta muiden kerrottua kuka oli kyseessä, pyysi 

Juho Jeffimiä kirjoittamaan todistuksen papin syyllisyydestä, joka kirjoitettiin usean 

todistajan läsnäollessa. Tekstiin kirjoitettiin, että Juhon eroaminen tästä maailmasta 

oli papin syytä, sillä pappi on hänet myrkyttänyt. Syinä kerrottiin papin kantavan 

kaunaa hänen poikansa lyömisestä ja siitä, että Juho oli nähnyt hänen makaavan 

piikansa kanssa. Lisäksi kutsuttiin paikalle henkilöt, jotka olivat kuulleet papin 

kertovan vihaavansa Juhoa. Nämä olivat sortavalalainen lautamies, Zeroska Zevonij 

Uukuniemeltä sekä Joukion starosta Teppana Jacobleff, jotka kaikki olivat kuulleet 

papin vannovan, että Juho tulisi muistamaan, että on lyönyt hänen poikaansa. Pappi 

ei muistanut näin sanoneensa. Juhon käytöksestä hän ylipäätänsä sanoi, että se oli 

rengille synnynnäistä, sillä hänen isänsä oli ollut samanlainen. Tämän kuitenkin 

kiistivät kaikki Juhon isän tunteneet miehet. Juho oli asiastaan varma, ja halusi itse 

tehdä valan papin syyllisyydestä.110 

 

 

5.2.3. Lasari Kuhnoinen ja riivaajat 

 

Kolmas merkittävä syyte pappia vastaan oli Ivan Kuhnoisen veljen Lasarin tapaus. 

Kuhnoinen kertoi häntä vaivanneista riivaajista, jotka pappi oli ajanut pois. Veljekset 

olivat asuneet yhdessä vielä vuonna 1640, mutta sen jälkeen Lasari oli rakentanut 

itselleen oman tuvan, koska ”he eivät voineet asua yhdessä”111. Karjalaisen tavan 
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mukaan Lasari oli rakentanut asuinkerroksen alle eläintensuojan, joka oli osittain 

maan alla, josta kirjuri käyttä tästä sanaa ”kuoppa” (grop).112 Ensimmäisenä yönä 

Lasari alkoi kuitenkin kuulla alhaalta ääniä, jotka valittivat, että vasikat olivat heidän 

asuinsijassaan, eivätkä he (henget) voi olla siellä pahan lemun takia. Äänet 

uhkasivat, että koko Lasarin karja kuolisi, jos hän ei poistaisi vasikoita alakerrasta.113 

 

Pian tämän jälkeen Joakim Terentjeff oli tullut Lasarin vieraaksi. Lasari oli anellut 

häntä jäämään yöksi, ja kertonut vasikkakuopasta kuuluvista äänistä. Tähän pappi 

vastasi, että jos minä en saa niitä pois ajattua, niin ei kukaan muukaan.114 Papin 

mentyä nukkumaan alkoi Lasari taas kuulla ääniä, nyt äänet moittivat häntä siitä, että 

hän valitti heistä heidän sedälleen, eli Terentjeffille. Lasari meni herättämään papin, 

joka lähti puhumaan hengille, ja pian Lasari oli kuullut suurta puhetta, joka käsitteli 

maariitaa. Pappi tuli ulos, ja kertoi, että henkien karkottamiseen tarvittaisiin rahaa, 

jota Lasari hänelle antoikin. Pappi pyysi Lasaria seuraamaan, kun henget lähtevät, 

mutta Lasaria pelotti ”älä ole peloissasi, sillä minä olen sinun kanssasi”115, kehoitti 

Terentjeff, ”nyt saat nähdä ne”116. Toden totta, Lasari kertoi nähneensä miten henget 

poistuivat suksilla, ja pitivät ääntä kuin sotajoukko, osa puhalsi trumpetteihin ja osa 

itki. Lasari meni sisälle, mutta pappi jäi ulos keskustelemaan henkien kanssa, minkä 

Lasari kuului ikkunasta, mutta sitä, mitä puhuttiin, ei Lasari ymmärtänyt. Ulkoa kuului 

taas instrumenttien soittoa, ja Lasari kysyi Terentjeffiltä mistä hän oli henkien kanssa 

puhunut. Terentjeff kertoi keskustelleensa heidän pappinsa kanssa, joka oli kertonut 

odottavansa häitä, jotka pidettäisiin aamulla mökissä. Ulkoa kuului edelleen soittoa, 

joka lakkasi, kun pappi meni ikkunaan. Ääniäkin Lasari kuuli edelleen, ne uhkailivat 

häntä, ja sanoivat tekevänsä hänestä lopun, kunhan pappi olisi lähtenyt. Lasarin 

kysymykseen miksi kaikki henget eivät olleet lähteneet, pappi vastasi, että Lasarin 

pitäisi kumartaa henkiä, johon Lasari kertoi vastanneensa sen olevan suuri synti, 
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mutta kun pappi lupasi ottaa tästä vastuun, oli Lasari kumartanut kolme kertaa. 

Tämän jälkeen yö oli viimeinkin ohi.117 

 

Seuraavana päivänä oli juotu paloviinaa, ja Lasari alkoi taas kuulla soittoa, ja hän 

aneli epätoivoisesti pappia auttamaan häntä pääsemään eroon hengistä. Pappi oli 

ottanut esiin kirjan, ja lukenut siitä, joka oli saanut henget vaikenemaan. Pappi oli 

lähtenyt taas henkien luokse ja Lasari oli antanut papille rahaa niiden lepyttämiseen, 

ikkunasta Lasari oli kuullut henkien kiittäneen pappia lahjuksista. Tunnin päästä 

henget olivat tuulleet takaisin, ja taas Lasari anoi papilta apua. Pappi lupasi auttaa, 

jos saisi vastalahjaksi Lasarin hevosen, Lasari oli käynyt pyytämässä neuvoa 

veljeltään, jonka jälkeen hän lupasi antaa hevosensa. Pappi oli sanonut asian olevan 

niin vakava, että se vaatisi jonkun hengen, johon Lasari oli vastannut, ettei halunnut 

kenenkään antavan henkeään, vaan halusi ainoastaan henget pois pihapiiristään. 

Pappi ehdotti henkien siirtämistä johonkin merkityksettömään, johon Lasari oli 

suostunut.118 

 

Henkien manaaminen oli alkanut: pappi oli käskenyt Lasarin pysyä paikallaan, ja olla 

katsomatta ympärilleen. Peloissaan oleva Lasari oli kuitenkin kurkistanut, ja nähnyt 

henkien menevän pässeihin, jotka olivat surkeasti äännelleet. Lasaria henget 

kiusasivat edelleen, ne sanoivat hänen suustaan tulevan pässin verta, ja Lasari kertoi 

syljeskelleensä verta veljensä Ivanin rappusilla heidän mennessään myöhemmin 

veljen luokse syömään. Syödessään Lasari oli kuullut, miten henget olivat ikkunan 

takana huudelleet hänelle.119 

 

Samana päivänä Lasari oli lähtenyt Terentjeffin mukaan kiertelemään lähikyliä, pappi 

oli hakenut saataviaan mm. heinää. Matkan teon ajan Lasari sai olla rauhassa, mutta 

eräässä kylässä hän näki taas henkiä ikkunan takana, ja seuraavassa ihmiset 

alkoivat puhua papista nimittäen häntä kavalaksi (illfundigher). Silloin henget olivat 
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alkaneet huutaa Lasarille: ”sinä syytät koko ajan meidän setäämme noidaksi”120. 

Tämän jälkeen he olivat lähteneet paluumatkalle, ja soittajat olivat seuranneet heitä 

tien vasemmalla puolella, ja kotiin tullessa henget olivat valmiina odottamassa. Pappi 

oli luvannut lähteä taas puhumaan henkien johtajan (storfader) kanssa, ja pyysi tätä 

varten sukset. Lasarin kertomus on tässä kohtaa vähintään epämääräinen, hän ei 

osannut kertoa oliko pappi suksilla vai ei, tai menikö hän puhumaan hengille vai ei, 

mutta henget olivat taas sanoneet hänelle, ettei pappi ollut ”siellä”.121 

 

Seuraavana yönä pappi oli lukenut itsekseen kirjaa, ja lähtenyt ulos jättäen samalla 

kirjan pöydälle. Lasari oli päättänyt ottaa kirjan itselleen, ja kätkenyt sen myssyynsä. 

Nyt henget olivat taas uhkailleet häntä, jos hän ei antaisi kirjaa takaisin, ne tekisivät 

hänestä selvää, ja Lasari palautti kirjan. Aamulla pappi aikoi lähteä ja ottaa jo luvatun 

hevosen, mutta tässä vaiheessa Lasari alkoi perätä oikeuksiaan, ja kielsi pappia 

lähtemästä, ennen kuin henget olisivat poissa, olihan pappi ottanut maksunkin, 

vaikka luvattu työ oli edelleen kesken. Taas Lasari turvautui veljensä Ivanin neuvoon, 

joka oli pyytää hevosesta maksu. Näin Lasari olikin vaatinut hevosestaan rahaa, jota 

oli saanut seitsemän ruplaa, vaikka itse arvioi hevosen 17 ruplan arvoiseksi. 

Terentjeff oli luvannut tulla myöhemmin takaisin ajaakseen henget lopullisesti pois, 

mutta nyt hänen täytyi mennä linnaan (Käkisalmeen).122 

 

Käräjillä Terentjeff myönsi olleensa Lasarin luona yksi tai kaksi yötä. Kovin tarkasti 

hän ei tapahtumia muistanut, sillä hän ei myöskään osannut sanoa oliko Lasari 

hänen mukanaan lähikylilä kiertämässä vai ei, tai oliko hän saanut palkkana Lasarin 

mainitsemaa heinää. Hevosen hän myönsi ostaneensa seitsemällä ruplalla, mutta ei 

aluksi vastannut Lasarin syytöksiin muuten. Pian pappi alkoi kuitenkin muistaa 

enemmän, ja myönsi Lasarin pyytäneen apua henkien karkottamiseen, johon hän  oli 

vastannut tekevänsä mitä pystyy. Tämä oli tarkoittanut tietyn rukouksen lukemista 

venäläisestä rukouskirjasta, rukouksen sisältöä ei pöytäkirjassa kerrota, 
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tarkennuksena on mainittu, että henkilön kuuluu ristiä itsensä päästä jalkoihin, 

kaikilta puolin, ja lukea kyseinen rukous ristille. Pöytäkirjaan merkitty latinan kielen 

sana ”oratio” (puhe, lausunto, esitys)123 kertoo kuitenkin, että rukous luettiin käräjillä 

ääneen. Papilla oli lisäksi mukanaan joitakin suomenkielisiä kirjoja, joita hän oli 

saanut voidakseen opettaa ortodoksitalonpojille luterilaista uskontoa. Kysymykseen 

oliko hän näin tehnyt, Terentjeff vastasi kieltävästi, eikä myöskään suostunut 

lukemaan seuraavan sunnuntain evankeliumia, mihin häntä käräjillä kehotettiin.124 

 

Matikainen on löytänyt Lasarin todistukselle uskottavan selityksen juoppohulluudesta 

tai alkoholihallusinaatiosta. Kuten jo aikaisemmassa luvussa mainittiin, oli paloviina 

vasta tullut Suomeen ja aiheutti ongelmia siihen tottumattomalle väestölle, ja 

alkoholismia esiintyi myös 1600-luvun Karjalassa. Kujala toteaa lisäksi, ettei tämän 

ajan viina varmastikaan loistanut laadullaan. Matikainen on etsinyt vastauksia 

nykylääketieteestä, joka luettelee juoppohulluuden ja alkoholihallusinaation oireina 

nimenomaan näkö- ja kuuloharhoja. Äänet ovat yleensä syyllistäviä ja ahdistavia, ja 

potilaalle todentuntuisia. Näköharhat saattavat olla näytelmänomaisia, eikä 

alkoholihallusinaatioon yleensä liity muistinmenetystä. Nämä kaikki sopivat Lasarin 

todistukseen. Terentjeff vetosi Lasarin tarinassa alkoholin vaikutukseen vasta 

hovioikeudessa, ei käräjillä, jossa Lasari itse oli läsnä.125 

 

 

 

5.3. Terentjeffin myöhemmät vaiheet ja poika Aleksei 

 

Käräjien tuomio oli kovin mahdollinen, kuolemanrangaistus, josta voisi armahtaa 

Jumala tai kuninkaallinen hovioikeus. Näin hovioikeus lopulta tekikin. Lopputuloksen 

kannalta ratkaisevaa oli Per Brahen puuttuminen vanhan suosikkinsa kohtaloon. 

Entinen Suomen kenraalikuvernööri oli siirtynyt Tukholmaan, jossa toimi 

valtakunnandrotsina, ja oli siten oikeuslaitoksen ylin viranomainen, ja erittäin 

                                                 
123

 Suomennus J.W. Salmen ja Edvin Linkomiehen Latinalais – suomalaisesta sanakirjasta. 
124

 Kurkijoen talvikäräjät 4.2.1642. ggII, s. 146 – 151, JoMA, Matikainen 1995,  s. 163 – 180, Laasonen 

2005 s. 55 – 57, Kujala 2010 s.300 – 301. 
125

 Matikainen 1995, s. 170-171; Kujala 2010, s. 300-301. 



47 

 

vaikutusvaltainen henkilö. Brahe kirjoitti käräjillä läsnäolleelle virkaa tekevälle 

maaherralle Henrik Piperille, ja valitti Terentjeffin epäoikeidenmukaista kohtelua 

vedoten karjalaisten taikauskoon ja tietämättömyyteen sekä todistusten 

puolueellisuuteen. Taikuuteen Brahe suhtautui korostetun skeptisesti, ja erityisesti 

hän kritisoi sitä, ettei käräjien lainlukija osannut suomea. Saman sisältöiset kirjeet 

lähtivät vuoden 1642 elokuussa uudestaan Piperille ja nyt myös hovioikeudelle. 

Terentjeffkin sai kirjeen Brahelta, joka kannusti suosikkiaan jatkamaan työtään 

karjalaisten parissa. Rohkaisuna oli mukana uusi suomenkielinen Raamattu.126 

 

Brahen puuttuminen asiaan antoikin Terentjeffille itsevarmuutta, ja hänen 

esiintymisensä hovioikeudessa oli ilmeisen vakuuttavaa. Kun syyttävä osapuoli ei 

ollut paikalla, Terentjeff osasi selittää parhain päin kaikki, mistä häntä syytettiin. 

Jeffimin pojan sokeutuminen johtui tuhkarokosta, Lasarin näyt olivat alkoholin 

aiheuttamia, renki Juhoa hän ei missään nimessä ollut myrkyttänyt. Aviorikoksenkin 

Terentjeff kiisti jyrkästi, vaikka käräjillä hän ei ollut edes yrittänyt näin tehdä, vaan 

totesi asian kuuluvan piispalle. Juho-rengin syytöksillekin Terentjeff löysi pätevän 

motiivin: renki oli yrittänyt raiskata papin piian, ja siksi uhkaillut häntä, eikä suinkaan 

toisinpäin, kuten käräjillä oli väitetty. Jeffimin poikaa hän ei ollut luvannut parantaa, ja 

Jeffimin viha häntä kohtaan johtui paitsi uskonnollisista syistä, myös siitä, että hän oli 

paljastanut voudin väärinkäytöksiä. Lasaria riivanneiden henkien karkottamiseen 

Terentjeff kertoi käyttäneensä vain rukouksia ja psalmeja. Kun häneltä kysyttiin 

näkemystä siihen, että Lasarin kertomuksen mukaan henget olivat nimittäneet häntä 

sedäkseen, hän reagoi sujuvasti lausumalla ”Herra armahda” ja tekemällä 

ristinmerkin.127 

 

Hovioikeuden istunnon jälkeen Terentjeff oli myös Turun tuomiokapitulin 

kuulustelussa, jossa testattiin hänen opillisia tietojaan. Hovioikeus määräsi 

alilaamanni Anders Israelssonin käymään tuomion vielä läpi, ja asetti Terentjeffin 

toistaiseksi takaisin virkaansa helmikuussa 1643, vuosi käräjien jälkeen. Kujala 

tulkitsee, että ”Brahen tahdon huomioon ottaen tutkinta ei voinut muuta kuin 

vahvistaa hovioikeuden päätöksen”, eikä tässä kohti ole mitään syytä olla eri mieltä. 

Valtakunnandrotsin mielipide ja vaikutusvalta oli varmasti Israelssonin tiedossa. Näin 
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ollen asia oli loppuunkäsitelty ja Terentjeff sai lopullisesti palata virkaansa 

loppuvuodesta 1643, jota hän hoiti ainakin vuoteen 1652 asti. Terentjeff sai myös 

takaisin oikeudenkäsittelyn aikana menettämiään tuloja. Vuosien 1643-1644 

pääkirjan mukaan hänelle määrättiin maksettavaksi vuosipalkkana neljä tynnyriä 

vlijaa ja neljä hopeataaleria, nämä myös takautuvasti kahden vuoden ajalta.128 

 

Terentjeffin tapauksen viimeinen luku on hänen poikansa Aleksei, joka mainitaan jo 

ennen noitaoikeidenkäyntiä. Terentjeffillä oli kaksi poikaa, joista molemmille 

määrättiin maksettavaksi kaksi taaleria vuoden 1640 palkkioluetteloissa. Toinen 

pojista oli myös nimetty Kurkijoen diakoniksi vuonna 1641, mutta tästä kirjoittaneet 

Kujala ja Laasonen eivät kumpikaan mainitse oliko kyseessä Aleksei vai hänen 

veljensä, eikä Terentjeff nimistä diakonia löydy aineistostanikaan. Joka tapauksessa 

pojista yritettiin ilmeisesti leipoa isänsä seuraajia, ja Aleksei Terentjeff lähetettiin 

vasta perustettuun Turun akatemiaan hallituksen myöntämän vähintään kohtuullisen 

50 hopetaalerin stipendin turvin vuonna 1643. Ilmeisesti kotiseudulla alkoi 

ortodoksitalonpoikien keskuudessa liikkua huhuja, että Alekseita pidettiin Turussa 

vankina, näin ainakin isä-Joakim kertoi hakiessaan poikansa ”pariksi viikoksi” pois 

Turusta vuonna 1645. Turun hovioikeuden presidentti Jöns Kurki kirjoitti kuitenkin 

Brahelle, ettei poika ollut palannut. Hän arveli, että Aleksei on pudonnut jäihin tai 

muut ortodoksit ovat tappaneet pojan, mitä hän harmitteli, koska piti häntä 

lahjakkaana.129 

 

Ruotsalaisten kannalta oli tapahtunut kuitenkin paljon pahempaa: suosikkipapin 

pidetty poika ei ollutkaan kuollut, vaan syyllistynyt suoranaisen maanpetturuuteen. 

Aleksei oli matkustanut Moskovaan, jossa hän oli antanut patriarkka Nikonin vihkiä 

itsensä ortodoksipapiksi, ja ilmaantui vuonna 1652 takaisin kotiseudulleen mukanaan 

patriarkan valtakirja Kurkijoen papin tehtävään. Aleksein teossa pahinta ei 

kuitenkaan ollut pappisvihkimys Venäjällä. Kuten aiemmin on todettu, Venäjältä tuli 

kielloista huolimatta pappeja, ja siellä myös käytiin hakemassa vihkimyksiä. Aleksein  

varsinainen virhe oli uskollisuudenvalan vannominen patriarkalle, jonka merkitystä 

myös Kujala korostaa. Aikana ennen kansallisvaltioita alamaisuus oli nimenomaan 
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uskollisuutta hallitsijalle, ja kun Aleksei Terentjeff oli nyt vannonut uskollisuutta 

Moskovan patriarkalle, ei hän enää voinut olla uskollinen Ruotsin kuninkaalle, ”kahta 

herraa ei voi palvella yhtä aikaa” toteutui Aleksein kohdalla varsin konkreettisesti.130 

 

Aleksei teljettiin Käkisalmen linnan tyrmään, ja läänin kenraalikuvernööri Erik 

Steinbock jätti hänen asiansa ratkaisun hallitukselle. Tämän jälkeen Aleksein 

kohtalosta ei ole tarkempaa tietoa, mutta Matikainen mainitsee hänen joutuneen 

ruptuurisodan aikana vangiksi toimittuaan kapinoivien karjalaisten puolella. Laasosen 

mukaan Aleksein kohtelu pitää nähdä ankaruudessaan poikkeustapauksena, sillä 

ruotsalaiset eivät voineet katsoa läpi sormien hänen toimintaansa, koska patriarkka 

piti Kurkijokea omaan jurisdiktioonsa131 kuuluvana alueena. Laasonen ei kuitenkaan 

perustele tulkintaansa tämän enempää. Itse näen, että ankaruus johtui nimenomaan 

jo mainitusta uskollisuuden valasta, koska se on erottava tekijä Aleksein ja muiden 

Venäjältä vihkimyksen hakeneiden pappien toiminnassa.132 

 

 

 

5.4. Pappi kahden kulttuurin välissä 

 

Terentjeffin oikeudenkäynti on ainoa Käkisalmen läänin vanhimmista säilyneistä 

tuomiokirjoista löytyvä noituussyyte.133 Kuten sekä Matikainen että Kujala korostavat, 

ei tämä tarkoita sitä, etteikö taikauskoa olisi esiintynyt tai magiaa harjoitettu, vaan 

että näiden syytteiden esittämiseen käräjillä oli korkea kynnys, sillä esivalta suhtautui 

taikauskoon erittäin kriittisesti. Tämä korostuu myös Terentjeffin jutun jatkossa, 

Pietari Brahe vetosi nimenomaan taikauskoon pyrkiessään vaikuttamaan Terentjeffin 

tuomioon.134 Näin ollen se, että yhteisön vaikutusvaltaiset jäsenet kuten maavouti 

Jeffim Simonov tai lautamies Lasari Kuhnoinen olivat valmiita syyttämään Terentjeffiä 
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julkisesti noituudesta kertoo siitä, että papin ja paikallisyhteisön välinen konflikti oli 

poikkeuksellisen suuri, pappi oli niin vihattu, että hänestä haluttiin eroon vaikkakin 

oma maine ja asema vaarantuivat. Kujala korostaa erityisesti Lasarin asemaa, joka 

oli vahva alkoholiongelmasta huolimatta. Lasari oli kuulunut joukkoon, joka vuonna 

1633 oli ollut ortodoksitalonpoikien edustajina Tukholmassa valittamassa verotuksen 

kiristämisestä ja vouti Johan Henriksson Kaurasesta, joka talonpoikien mukaan sorti 

heitä uskonnollisesti. Talonpojat anoivat myös oikeutta hankkia pappeja Venäjältä 

voidakseen ylläpitää uskonnollista elämäänsä. Nyt kirkkojen ollessa autioina oli myös 

muuttoliike Venäjälle vilkasta. Lasari valittiin myös lautamieheksi vielä samana 

vuonna, kun hän oikeudessa kertoi näkevänsä pikku-ukkoja.135 

 

Kysymys siitä, miksi Terentjeff puolustautui kunnolla vasta hovioikeudessa on 

kiinnostava, vaikka lopullista vastausta ei voikaan löytää. Yksi jo mainittu syy oli 

varmasti Brahen antama taustatuki: Terentjeff ymmärsi varmasti, että Brahen osuus 

asiassa antoi hänelle huomattavasti paremmat mahdollisuudet. Kyseessä ei enää 

ollut paikallisyhteisön välienselvittely, vaan pelissä oli myös valtakunnandrotsin 

arvovalta. Jeffim, Lasari ja Juho olivat olleet läsnä käräjillä, mutta eivät 

hovioikeudessa, joten heitä vastaan oli helppo puolustautua. Oliko Jeffimillä 

väärinkäytöksiä ja oliko Juho yrittänyt raiskata piian ja sitten väittänyt nähneensä 

tämän papin kanssa? Väitteitä on vaikea uskoa, kun ne tulivat esille vasta tässä 

vaiheessa. Erikoisinta on kuitenkin se, että pappi säästi sinänsä uskottavat selitykset 

tuhkarokosta Jeffimin pojan sokeuden aiheuttamana ja alkoholista Lasarin näkyjen 

lähteenä hovioikeuteen. Ei ole kovin uskottavaa, että Terentjeff olisi keksinyt 

selitykset vasta käsittelyjen välisenä aikana, sillä hän oli vangittuna. Niissä oloissa 

hänen olisi ollut vaikea löytää tämän kaltaisia selitysmalleja, missä luultavasti oli 

mukana kirjatietoa. Halusiko Terentjeff, että paikallisyhteisöllä säilyi hänestä kuva 

tietäjänä? Tämä edellyttäisi joko sitä, ettei Terentjeff uskonut noituussyytöksien läpi 

menoon käräjillä, tai sitä, että hän oli varma, että asia käsiteltäisiin hovioikeudessa, 

jossa se kaatuisi. Olisiko Terentjeff ollut tarpeeksi kylmähermoinen ja laskelmoiva, 

kun kyseessä kuitenkin oli oma henki?  
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Hovioikeudessa pappi myös väitti, ettei hän ollut käräjillä saanut mahdollisuutta 

puolustautua, mikä ei pidä paikkaansa. Päinvastoin hovioikeudessa esitettiin syytteitä 

henkilöistä, jotka eivät saaneet puolustautua, koska eivät olleet läsnä. Terentjeff ja 

Brahe olivat syyttäneet käräjiä eräänlaiseksi näytösoikeudenkäynniksi, jossa syytteet 

olivat tekaistuja, todistajat valehtelivat, syytetyllä ei ollut mahdollisuutta puolustautua  

ja motiivina oli viha, joka johtui Terentjeffin myönteisestä suhtautumisesta 

luterilaisuuteen. Kritiikki oli varmasti aiheellista, mutta mitä hovioikeuden 

menettelystä voidaan sitten sanoa? Drotsin puuttuttua asiaan ei ollut käytännössä 

mahdollista, että käräjien tuomio olisi jätetetty voimaan. Koko tapaus näyttääkin 

melkeinpä pilkanneen koko ruotsalaista oikeusjärjestelmää, mutta sen avulla 

päästään myös uuden ajan alun peruskysymysten äärelle: toisaalla on Ruotsin 

laajeneminen itään ja hallinnon kehittyminen, toisaalla karjalaiset, joiden tekemisiä ja 

varsinkaan uskomuksia kruunu ei sittenkään kyennyt kontrolloimaan.  

 

Kruunu suhtautui taikuuteen ja sen harjoittamiseen todella kielteisesti, mikä näkyy 

käräjien tuomiossa, Brahen toiminnassa näkyy taas skeptisyys koko asiaa kohtaan, 

Brahe ei uskonut Lasarin näkemiin ja kuulemiin henkiin tai siihen, että Terentjeff olisi 

taikuudella kyennyt sokeuttamaan Jeffimin pojan, mutta paikallisyhteisölle nämä asiat 

olivat totisinta totta. Tätä ei pidä myöskään unohtaa. Vaikka selitykset tuhkarokosta 

ja juoppohulluudesta tuntuvat nykyihmiselle järkeenkäyviltä, olisi asian kuittaaminen 

niillä jälkiviisautta ja omien, nykypäivän käsitysten viemistä menneisyyteen. 

Taikausko ja pakanallisuus elivät 1600-luvun Karjalassa edelleen, ja vaikka taustalla 

oli mahdollisesti muitakin motiiveja, ei ole mahdollista väittää, etteikö paikallisyhteisö 

olisi todella pitänyt Terentjeffiä noitana ja tietäjänä, vieläpä varsin taitavana 

sellaisena. Leopold von Ranken klassisen kysymyksen ”mitä todella tapahtui” 

oleellinen jatkokysymys ei olekaan ”myrkyttikö pappi Juhon” tai ”mistä Jeffimin pojan 

sokeutuminen johtui”, vaan ”mikä käänsi yhteisön Terentjeffiä vastaan”. 

 

Uskonnollinen viha motiivina on kyllä uskottava, eikä sen merkitystä ole 

tutkimuksessa kiistetty. Varsinkin Laasonen pitää selitystä uskottavana, joka hänen 

tutkimuskysymyksensä valossa onkin ymmärrettävä tulkinta. Koko totuus ei 

kuitenkaan selity pelkästään uskonnolla, mistä osoituksena on Terentjeffin asema 

tietäjänä. Matikainen korostaa sen olleen ”järjestelmällinen ja hyväksytty”, ja 

käräjäpöytäkirjan kertomuksista välittyy kuva pelätystä ja arvostetusta 
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tietäjähahmosta, jonka kykyjä yhteisö ei aseta kyseenalaiseksi 

konfliktitilanteessakaan. Jeffim ei epäillyt papin kykyjä parantaa hänen poikaansa, 

vaan nimenomaan hänen halukkuuttansa. Toinen kysymys on se, olivatko kaikki 

syyttäjät ortodokseja. Matikainen on laskenut nimien perusteella, että lautamiehistä 

seitsemän oli ortodokseja ja viisi luterilaisia, mutta nimitutkimuksen kohdalla täytyy 

muistaa, ettei se anna mitenkään varmaa tietoa. Periaate, että venäjänkieliset tai 

karjalaiset nimet tarkoittavat ortodokseja, ja suomen- tai ruotsinkieliset nimet 

luterilaisia voi antaa suuntaviivoja, mutta lopulta on kyse kirjurien 

kirjaamisperiaatteista ja tulkinnoista. Käräjäpöytäkirjan perusteella renki Juhon 

uskontoa ei voi päätellä, nimi on kirjattu ruotsalaiseen muotoon ”Johan”, sukunimeä 

tai isännimeä ei erikseen mainita, mutta toki voidaan ajatella hänen myötäilleen 

isäntänsä Jeffimin mielipiteitä. Lasari tiedetään ortodoksiksi aiemmin mainitun 

Tukholman matkan perusteella ja Jeffimin uskonasioita sivutaan käräjäpöytäkirjassa, 

jossa pappi syyttää Jeffimiä kansan villitsemisestä häntä vastaan, koska hän suostuu 

opettamaan myös luterilaista uskoa. Jeffimin vastaus syytökseen on, että hän on 

itsekin luterilainen, ja on kääntänyt katekismusta.136 Jeffimin myöhemmistä vaiheista 

tiedetään kuitenkin, että vuosina 1656 – 1658 käydyn Kaarle X Kustaan sodan, joka 

tunnetaan myös ruptuurisotana, aikana hän toimi kapinallisten karjalaisten puolella, 

joten hänen luterilaisuutensa on yhtä kyseenalaista kuin hänen ortodoksisuutensakin. 

Jeffim näyttää tunnustavan sitä uskoa, mikä sillä hetkellä on vallassa.137 

 

Terentjeffin rooli ja toiminta ovat myös ristiriitaisia, Matikainen kuvailee häntä 

”enemmänkin asemastaan peittelemättömän taloudellisen hyötyvänä ihmisenä kuin 

luterilaisen opin innokkaana edistäjänä”. Kujalalla puolestaan on Terentjeffin 

toiminnasta varsin värikäs ja osuva kielikuva. Hänen mukaansa Terentjeff näyttää 

suhtautuneen toimintaansa jonkinlaisena uskonnollisena sekatavarakauppana, josta 

jokainen sai mitä halusi, luterilaisuutta, ortodoksisuutta, taikuutta tai 

pakanallisuutta.138 Terentjeffin suhtautuminen luterilaisuuteen näyttääkin kieltämättä 

oman edun tavoittelulta, mutta kysymys ”taikuudesta” on monipuolisempi. Jos tässä 

kohden uskomme papin kertomusta, että hän oli lukenut psalmeja ja rukouksia, ei 

hänen toimissaan ole itse asiassa mitään ortodoksisuudelle vierasta. Sairaanvoitelu 
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on yksi ortodoksisen kirkon sakramenteista, johon sisältyy rukouksia ja pyhitetyllä 

mirhalla voitelu. Tosin tästä tuskin oli kyse, sillä Terentjeff olisi varmastikin kertonut, 

jos näin olisi, mutta sairaan puolesta rukoilu tulisi edelleen kyseeseen. Toisaalta on 

vielä muistettava, ettei manaaminen eli eksorkismi ole ortodoksisuudelle myöskään 

täysin vierasta, joskin se on erittäin harvinainen itsellisenä toimituksena.139  

 

Matikainen liittää Terentjeffin toiminnan vanhaan pakanalliseen tietäjätraditioon, mikä 

Käkisalmen läänissä oli vielä voimissaan, vaikka muualla Suomessa se oli jo 

hiipumassa.140 Ortodoksisen kirkon suhtautuminen vanhoihin pakanallisiin tapoihin ei 

ollut lähelläkään niin tiukka kuin puhdasoppisuuden ajan luterilaisella kirkolla. 

Yleisesti pakanallisia tapoja ja juhlia kristillistettiin tai pakanallisten tapojen annettiin 

elää kristillisyyden rinnalla, jolleivat ne olleet todella pahassa ristiriidassa keskenään. 

Tällaisesta käytännöstä esimerkkinä on tietyissä osissa Karjalaa vielä 1900-luvun 

alussa yleinen ”kalmoilla käynti”, johon kuului ruuan vieminen vainajille ja itkuvirret. 

Terentjeffin toiminnassa kristillisyys ja pakanallinen tietäjäperinne yhdistyvät tähän 

verrattuna jopa sujuvasti: vaikka eroa aikaisempiin tapoihin parantaa sairaita tai 

manata henkiä ei välttämättä ollut näkyvää eroa, oli helppo sanoa, että se tehtiin 

”Kristuksen nimeen” tai ”Jumalan avulla”. Toisaalta noitavainot ja -oikeudenkäynnitkin 

ovat enemmän läntinen ilmiö: samaan aikaan, kun Ruotsissa vainottiin noitia, 

Venäjällä vainon kohteeksi joutuivat vanhauskoiset.141 Terentjeff näyttäytyykin 

henkilönä, joka halusi parhaat puolet molemmista kulttuureista, hän oli valmiina 

palvelemaan ruotsalaista hallintoa, kun itse hyötyi siitä saamalla valtaa ja 

taloudellisia etuja. Läntistä ajattelutapaa hän ei kuitenkaan omaksunut, vaan pitäytyi 

itäisessä perinteessä, jossa tietäjän asema tarjosi hänelle samoja etuja, valtaa ja 

rahaa. Jos palataan kysymykseen ”mikä käänsi paikallisyhteisön Terentjeffiä 

vastaan”, täytyykin uskonnollisten syiden rinnalle nostaa taloudelliset. Terentjeff sai 

rahaa paitsi ruotsalaisilta myös rahvaalta, joka tarvitsi hänen tietäjän palveluitaan, 

mikä ei varmasti ole jäänyt Jeffimin kaltaiselta mahtimieheltä huomaamatta. 
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Entä poika Aleksein toiminta? Kujala toteaa, etteivät lähteet kerro Joakimin osuutta 

poikansa toimintaan. Kuitenkin voidaan sanoa isän vaikuttaneen siihen, että poika 

lähetettiin Turkuun yliopistoon, ja että hän haki tämän sieltä pois. Oliko Joakimin 

tarkoitus kasvattaa pojastaan ruotsalainen virkamies, jota suunnitelmaa vastaan 

Aleksei kapinoi. Vai oliko alunperinkin vain tarkoitus hyötyä ruotsalaisten 

hyväntahtoisuudesta, ottaa vastaan tarjottu hyvä, ja kuitenkin lopulta palata ”omalle 

puolelle”. Luultavasti Joakim Terentjeff on älykkäänä miehenä ymmärtänyt poikansa 

tekojen seuraukset, joten on vaikea uskoa, että hän olisi luullut voivansa näin 

avoimesti ottaa molemmista kirkoista ja valtakunnista parhaat palat ja yhdistellä niitä 

oman halunsa mukaan. Vai oliko kyse lopulta kuitenkin paikallisyhteisön 

miellyttämisestä? Lähteet (tai kirjallisuus) eivät kerro paljoakaan Joakimin elämästä 

Kurkijoella hovioikeuden päätöksen jälkeen, mutta on selvää, ettei se voinut olla 

helppoa. Yhteisö oli vihannut häntä niin paljon, että he olivat lähteneet syyttämään 

häntä poikkeuksellisen raskaista ja arkaluontoisista asioista, mikä vaaransi myös 

heidän oman maineensa. Haluttu lopputulos oli saatu aikaan käräjillä, mutta Joakim 

pääsikin palaamaan virkaansa hovioikeuden päätöksellä, joka mitätöi kaikki häntä 

vastaan esitetyt syytteet. Hän näytti todella putoavan aina jaloilleen. Yhteisön asenne 

häntä kohtaan ei varmasti ollut yhtään helpompi, varsinkin kun poikakin opiskeli 

Turussa kruunun rahoilla. Tuliko Terentjeffeille tarve todistella kenen joukoissa he 

seisoivat? Vai eikä Aleksei hyväksynyt isänsä toimintaa? Kujalan tulkinta on, että 

Turku ja sen ruotsinkielinen akatemia oli liian vieras Karjalasta tulevalle 

ortodoksipojalle, mikä nostatti hänessä tarpeen kapinoida.142 

 

 

 

6. WASILI FORIAKOFF – PAPPI JA KÄRÄJÄPUKARI 
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6.1. Syytön kunnes toisin todistetaan – tapaus Siidor Laussunen 

6.1.1. Ensimmäinen käsittelykerta: leski syyttää pappia 

 

Viisi päivää ennen joulua vuonna 1683 oli Raudun Palkealan kylässä vierailemassa 

ortodoksipappi Tiurulasta, jolla oli mukanaan myös diakoni ja lukkari. Seuraavilla 

käräjillä talonpoika Siidor Laussusen leski Tatjana syytti poikansa Simon kanssa 

pappia, diakonia ja lukkaria miehensä Siidorin taposta. Tatjanan kertomuksen 

mukaan pappi oli vienyt Siidorilta loimen omaan rekeensä sekä heittänyt ruokaa 

maahan, jonka huomattuaan Siidor oli kysynyt ”oletko sinä, pappi, ottanut loimeni ja 

heittänyt ruoan maahan?”143 Tästä syntyi tappelu, jossa pappi, diakoni ja lukkari 

olivat lyöneet, potkineet ja vetäneet hiuksista Siidoria ja tapelleet vielä Simonkin 

kanssa. Seuraavana aamuna Siidor oli ollut puhekyvytön, ja kymmenen päivän 

päästä kuollut.144 

 

Tatjana ja hänen piikansa Kaisa Johanneksentytär Tossikka pitivät pappia, diakonia 

ja lukkaria syyllisinä Siidorin kuolemaan. Heidän mukaansa tämän voisivat todistaa 

palkealalaiset talonpojat Petri Rappu ja Simo Pölla, jotka eivät kuitenkaan nyt olleet 

käräjillä läsnä. Todistajana kuultiin lisäksi inspektori Johannes Henrikki Lyytikäistä, 

joka kertoi, ettei osaa sanoa Siidorin kuolemasta muuta, kuin että hän oli käynyt 20. 

joulukuuta lautamies Hannu Huuskan kanssa keräämässä veroa Laussusen luona, 

jolloin hänen koko kasvot sekä puolet hänen päästänsä oli ollut ruvella, eikä hän 

kyennyt puhumaan. Lautamies oli pyytänyt Laussuselta anteeksi, jos oli mitä häntä 

vastaan joskus tehnyt, ja tarttunut hänen käteensä, johon Laussunen oli vastannut 

tarttumalla nimismiehen käteen. Siidor ei kuitenkaan kyennyt puhumaan.145 

 

Tapauksen käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavilla käräjillä, jotta voitaisiin kuulla 

pappia, diakonia ja lukkaria, sekä Petri Rappua ja Simo Pöllää. Tästä alkoikin pitkään 
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jatkunut käräjöinti: tapausta käsiteltiin yhteensä seitsemillä käräjillä, ja tapaus, joka 

oli tapahtunut joulukuussa 1683 saatiin ratkaistua vasta maaliskuussa 1687.146 

 

 

 

6.1.2. Toinen käsittelykerta: papin, diakonin ja lukkarin puolustus 

 

Seuraava käsittely oli saman vuoden syyskäräjillä. Nyt paikalle oli saatu syytetyt, 

jotka nyt mainittiin nimeltä: pappi Wasili Foriakoff, diakoni Moisse Ahafenikoff ja 

lukkari Jeffim Migifaroff. Pappi Foriakoff myönsi kyllä ottaneensa loimen korvaukseksi 

vihkirahoista ja muista veloista, joita Laussusella hänelle oli, pappi oli nimittäin 

vihkinyt Laussusen pojan Simon 16.12. mutta Laussunen oli jättänyt maksamatta 

papille vihkirahoja. Sen sijaan pappi kielsi lyöneensä, potkineensa tai repineensä 

hiuksista Laussusta. Päinvastoin Laussunen oli hänen jo istuessaan reessään lyönyt 

häntä korville kymmenen kertaa, tarttunut häntä hiuksista ja repinyt hänet reestä 

pois. Diakoni ja lukkari olivat tulleet paikalle, ja omien sanojensa mukaan ainoastaan 

erottaneet Laussusen papista. Myös he kielsivät lyöneensä Laussusta.147 

 

Seuraavana aamuna pappi kertoi menneensä uudestaan Laussusen luo peräämään 

vihkirahojaan. Hän oli tavannut Laussusen paloviinapullo kädessään, he olivat 

tervehtineet toisiaan ja ottaneet yhdessä ryypyt. Tämän jälkeen he olivat menneet 

sisälle mökkiin, ensin Laussunen perässään pappi ja lukkari. Mökissä oli otettu toiset 

ryypyt, ja Laussunen oli langennut papin jalkojen juureen ja pyytänyt anteeksi sitä, 

että oli edellisellä vierailulla kaatanut hänet. Myös Laussusen vaimo Tatjana ja poika 

Simo olivat pyytäneet papilta anteeksi, ja pappi oli hyväksynyt kaikkien 

anteeksipyynnön, jonka jälkeen Laussunen oli luvannut maksaa vihkirahat. Edellisillä 

käräjillä kuultuun piika Kaisa Tossikan todistukseen halusi pappi lisätä, että piika oli 

itsekin osallisena riidassa, piika oli nimittäin lyönyt häntä. Tämän piika myönsi itsekin, 

ja kertoi halunneensa Kaurila Kasken vaimon kanssa ottaa papilta veitsen pois.148 

 
                                                 
146

 Raudun kesäkäräjät 3.– 5.6.1684. gg3 s. 144v – 146v, JoMa. 
147

 Raudun syyskäräjät 15. – 16.10.1684, gg3 s. 233 – 233v, JoMA. Huom. pöytäkirjan 

sivunumeroinnissa numerot  232-233 ovat tulleet kahteen kertaan. 
148

 Raudun syyskäräjät 15. – 16.10.1684, gg3 s. 233 – 233v ,JoMA. 



57 

 

Seuraavana todistajana kuultiin Petri Rappua, joka kertomansa mukaan oli ollut Simo 

Pöllän kanssa Laussusella töissä samana päivänä, kuin häät oli pidetty. Rappu, joka 

leski Tatjanan ja piika Kaisan mukaan voisi todistaa heidän väitteensä papin, 

diakonin ja lukkarin syyllisyydestä oikeiksi todisti kuitenkin yhteneväisesti papin 

kanssa. Pappi oli ottanut loimen ja istunut rekeensä, Laussunen oli tullut ja halunnut 

ottaa loimen takaisin ja lyönyt pappia nyrkillä korville. Pappi oli kuitenkin pitänyt 

loimen, jolloin Laussunen oli tarttunut pappia hiuksista ja repinyt hänet reestä pois. 

Diakoni ja lukkari olivat tulleet papin apuun, ja erottaneet Laussuisen papista. Sitä, 

olivatko he sen jälkeen lyöneet Laussuista, ei Rappu ollut nähnyt. Rappu kuitenkin 

kertoi kaikkien olleen ”humalassa ja juovuksissa”. 149 

 

Rapun mukaan miehet olivat menneet sisälle mökkiin, jossa Laussunen oli pyytänyt 

häntä ja Simo Pöllää poistumaan. Lähtiessään miehet olivat esittäneet papille 

uhkauksen: ”jos sinä pidät vuodan (tarkoittanee loimea) silloin annamme sinulle 

kirveen hamarasta (yxhammaren) niin paljon kuin sinä tarvitset”150. Pappi oli laittanut 

kädet puuskaan, ja kehoittanut  miehiä lyömään häntä nyt, mitä he eivät kuitenkaan 

olleet tehneet. Sitä seuraavana päivänä pappi oli jälleen tullut Laussusen luo ja 

juonut paloviinaa tämän kanssa. Kun Rappu ja Pöllä tulivat paikalle, olivat pappi ja 

Laussunen tehneet sovinnon, näin oli Laussunen itse sanonut. Heidän erotessaan oli 

Laussunen vieläpä seurannut pappia ja vienyt hänen rekeensä olutta ja paloviinaa. 

Mitään haavaa Rappu ei ollut Laussusen silmässä nähnyt, ei myöskään mustelmaa 

tai verivammaa. Muuta hän ei osannut sanoa, koska ei ollut myöskään nähnyt 

Laussusen ruumista. Samoin todisti Simo Pöllä, joka ei myöskään ollut nähnyt papin, 

diakonin tai lukkarin lyöneen Laussusta. Myöskään sisällä mökissä pappi ei ollut 

tehnyt mitään, eikä kukaan ollut nähnyt hänellä veistä. Myös Pöllä kertoi papin 

tulleen seuraavana aamuna Laussusen luo, ottaneen ryypyt tämän kanssa ja lopulta 

heidän eronneen ystävinä.151 

 

Kukaan todistajista ei siis tuntunut nähneen haavoja tai muitakaan jälkiä väkivallasta, 

joten leski Tatjanan ja piika Kaisan syytöksille ainoana tukena oli inspektorin 

lausunto. Seuraavaksi kysyttiinkin leskeltä, ketkä olivat nähneet Siidor Laussusen 
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ruumiin, johon kuitenkin vastasi piika Kaisa. Antti Molkanpoika Palkealasta, Pauli 

Timoskanpoika ja pajari Iivo olivat laittaneet hänet arkkuun, ja Iivo Paakkunanpoika 

oli pessyt ruumiin, mutta miehistä yksikään ei ollut paikalla.152 

 

Tässä vaiheessa tapauksen käsittelyä tulee mukaan toinen pappi, Foma Wasilioff 

Pähkinälinnan läänistä. Foriakoffin mukaan kyseinen pappi Foma oli kysynyt 

Laussuselta oliko tällä ollut riitaa tai tappelu pappi Wasili Foriakoffin, diakoni Moisse 

Ahafenikoffin ja lukkari Jeffim Migifaroffin kanssa. Laussunen oli vastannut, että riitaa 

oli ollut, mutta se kaikki on sovittu. Sairaudestaan Laussunen oli todennut että ”sen 

on Jumala minulle langettanut, eikä yksikään ihminen lyönyt”153. Pappi Foman 

kirjallinen todistus katsottiin kuitenkin riittämättömäksi, sillä piika Kaisa kertoi 

kyseisen papin käyneen Laussusen luona kaksi kertaa, ja sanoneen, että jos Siidor 

ei elä tämän yön yli, hänestä todella tulisi välittäjä Karjalan pappien työn kuolemalle. 

Tämän oli piian lisäksi kuullut edesmenneen veljen Jaskan vaimo, sekä eräs piika, 

Vaske Jormantytär Pähkinälinnan läänistä. Tämän takia pappi Foma Wasilieffilta 

vaadittiinkiin, että todistus pitää vahvistaa valalla. 154 

 

Todistajista puuttuivat siis edelleen pappi Foma, sekä Antti Malkenpoika, Pauli 

Timoskanpoika, pajari Iivo sekä Iivo Paakkunanpoika, jotka olivat nähneet Laussusen 

ruumiin. Asian käsittelyä päätettiin taas jatkaa seuraavilla käräjillä, ja Tekko Wasilioff 

Käkisalmesta, Sirgiä Joroskanpoika Tiuralasta sekä Wasili Wasilinpoika takasivat 

pappi Wasili Foriakoffin, diakoni Moisse Ahafenikoffin ja lukkari Jeffim Migifaroffin 

seuraaville käräjille asti.155 
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6.1.3. Puuttuvia todistajia ja sovintoyrityksiä kruunun selän takana 

 

Kolmas käsittely jäi varsin lyhyeksi, sillä mainituista todistajista ei kukaan ollut 

paikalla. Asiaa siirrettiin taas seuraaville käräjille.156 Seuraavilla käräjillä ei 

kuitenkaan päästy juuri tämän pidemmälle, sillä Foriakoff ilmoitti, ettei pappi Foma 

Wasilieff ollut päässyt paikalle, koska oli matkustanut ”heidän uskontonsa mukaan”. 

Näin käsittelyä siirrettiin edelleen, mutta tuomittiin kuitenkin leski Tatjanalle ja poika 

Simolle sakkoja, sillä selvisi, että he olivat yrittäneet tehdä sovintoa papin kanssa 

käräjien ulkopuolella, ja tarjonneet tälle mm. viljaa hyvitykseksi.157 

 

Seuraavan kerran asia oli esillä Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven talvikäräjillä 

maaliskuussa 1686. Todistajia ei oltu taaskaan saatu paikalle, eikä pappi Wasilikaan 

ollut saapunut, vaan lukkari Jeffim ilmoitti hänen matkustaneen Joukiolle tapaamaan 

sairaita, eikä pappi Fomakaan ollut päässyyt paikalle. Leski Tatjana taas kertoi, että 

heidän todistajansa Jaska Laussunen oli mennyt naimisiin Venäjälle, eikä siksi ollut 

läsnä, eikä toinenkaan todistaja Iivo Paakkunen ollut myöskään saapunut.158 

 

Aivan tuloksettomiksi käsittely ei näillä käräjillä kuitenkaan jäänyt. Ensinnäkin Tatjana 

ja Simo Laussunen halusivat selventää sovintoyritystä, mistä heitä oli viime käräjillä 

syytetty. He eivät olleet, kertomansa mukaan, sopineet papin kanssa, vaikka Simo 

olikin ”ollessaan humalassa ja juovuksissa tarjonnut papille kahta tynnyriä maltaita ja 

kahdeksaa kappaa vehnää”. Tähän Simon mukaan oli pappi hänet humalaisena 

ylipuhunut. Lautamies Petri Hännikäinen kertoi asiasta vielä, että hän oli papin 

pyynnöstä käynyt Laussusen luona, jossa Simo oli kertonut jo sopineensa papin 

kanssa, joskin humalassa. Äiti Tatjana olikin vihoitellut pojalleen miksi hän on näin 

mennyt sopimaan. Alkoholi toi Simolle muitakin ongelmia, sillä samoilla käräjillä hän 

sai tuomion revittyään hiuksista lukkari Jeffimiä, joka oli ollut hänellä vieraana 

joulupäivänä.159 Asia ei edennyt vielä kuudennellakaan käsittelykerralla, jolloin 
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paikalle olivat kyllä saapuneet diakoni ja lukkari, mutta ei pappia eikä kummankaan 

puolen todistajia.160 

 

 

 

6.1.4. Viimeinkin ratkaisu 

 

Asiaan saatiin ratkaisu vasta seitsemännellä käsittelykerralla, vuoden 1687 

talvikäräjillä. Lukkari Jeffim oli saapunut paikalle pappi Wasilin ja diakoni Moissen 

edustajana mukanaan pappi Foma. Syytetyt pappi ja diakoni eivät olleet paikalla, 

koska heidän piti hoitaa työnsä eivätkä he siksi olleet päässet Rautuun asti. Selitys 

oli sikäli ymmärrettävä, että heidän toimialueensa oli muutenkin laaja161, ja tämän 

tapauksen käsittelyn takia matkoja Rautuun oli tullut kolmikolle seitsemän, joskaan 

kaikki eivät olleet jokaisilla käräjillä mukana. Lukkarin välityksellä he valittelivatkin, 

että joutuvat matkustamaan paljon, ensin oli pitänyt matkustaa saman kaupungin 

rovastin luo ja sitten vielä pappi Foman luo, jotta hän saisi ajoissa tiedon saapua 

käräjille. Foma pahoitelikin omasta puolestaan, että oli paikalla vasta nyt, 

aikaisemmin hän ei ollut saanut tietoa tarpeeksi ajoissa tai oli ollut muuten estynyt.162 

 

Pappi Foma todisti nyt, että hänen ollessaan edesmenneenn Siidor Laussusen luona 

tuomassa viimeistä ehtoollista, oli Laussunen vastannut hänen kysymykseensä, 

etteivät pappi, diakoni tai lukkari olleet ”antaneet hänelle kuoliniskua”163, vaan 

häneen oli tullut jokin muu paha sairaus. Laussunen oli myös kertonut, että ”se, mitä 

oli tukasta vedetty, on sovittu”164. Foma vahvisti vielä valalla puhuvansa totta, ja 

sanoi Siidor Laussusen sanoneen näin ääni väristen. Nyt leski Tatjana ja poika Simo 

totesivat, että jos Foma näin todistaa ja vahvistaa sanottavansa valalla, ei heillä ole 

enää mitään sanottavaa, vaan he molemmat pyytävät lukkarilta anteeksiantoa 

polvistuen ja monin kumarruksin. Koska muita todistajia ei enää ollut, eikä ruumiin 
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pesseillä ja sen arkkuun laittaneilla miehillä ollut enää mitään uutta tietoa, 

vapautettiin kaikki kolme syytteestä. Piian todistus, joka lopulta oli ainoa Tiurulan 

kolmikkoa vastaan, todettiin puolueelliseksi.165 

 

 

 

6.2. Riitoja, juopottelua ja suunsoittoa 

 

Pitkän oikeudenkäynnin ratkettua Foriakoffin hyväksi pappi ei suinkaan pysynyt 

poissa käräjiltä. Hänestä löytyy mainintoja vielä yhdeksässä pöytäkirjassa, joista 

ensimmäinen on Kurkijoen ja Räisälän syyskäräjiltä vuoden 1686 marraskuusta, eli 

Raudun tapauksen ollessa vielä käsittelyssä. Siinä mielessä ei ole ihmeellistä, ettei 

Foriakoff ilmaantunut kuukautta myöhemmin Rautuun. Ainainen käräjöinti ja papin 

työ laajalla alueella veivät varmasti miehen aikaa.  

 

Foriakoffin käräjöinnille leimallista on se, että syyt olivat arkisia ja pieniä, yleensä 

taloudellisiin asioihin liittyviä kiistoja, ja niihin liittyi alkoholia ja suunsoittoa. Siidor 

Laussuisen tapauksen lisäksi on vielä kaksi tästä yleisestä kaavasta poikkeavaa 

juttua, joihin molempiin palaan erikseen. Kurkijoen ja Räisälän käräjille tultiin alun 

perin aidan rakennuksessa tulleen riidan takia, jonka yhteydessä Foriakoff oli lyönyt 

toista henkilöä, josta Foriakoff tuomittiin sakkoihin oman tunnustuksen perusteella 

lautamies Tuomas Mauroisen vielä vahvistettua asian. Heti perään Foriakoff oli 

kuitenkin nimitellyt käräjillä Knut Nahkuria ”paska Knutiksi” (paska Cnuth), ja sai tästä 

lisää sakkoja.166 

 

Vuoden päästä Foriakoff oli taas käräjillä, tosin ei itse pääpukarina. Papin luokse 

majoittunut talonpoika Olokka Mikonpoika oli ilmaantunut inspektori Johan Baggen 

luo ”juopuneena ja humalassa” (fuller och drucka) ja alkanut rettelöimään 

veronmaksukiistan takia, ja yrittänyt hyökätä Baggen päälle. Mukanaan Olokalla oli 

ortodoksipappi, joka myöhemmin osoittautui Vasili Foriakoffiksi, sillä samoilla käräjillä 
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Foriakoff määrättiin korvaamaan kyseiselle Baggelle kauraa ja ohraa, koska hänen 

hevosensa oli pääsyt Baggen pellolle ja syönyt viljat. Oletettavasti Foriakoff oli itse 

yhtä humalassa kuin vieraansakin, johon viittaa paitsi hänen aiempi juopottelunsa 

talonpoikien kanssa, eli maininnat alkoholin käytöstä Raudun jutun yhteydessä, myös 

huolimattomuus hevosen suhteen.167  

 

Raudun käräjien perusteella olisi voinut luulla, että Foriakoffin välit lukkari Jeffim 

Migifaroffiin olisivat olleet varsin hyvät, mutta ilmeisesti miesten välillä syntyi 

riitaisuutta aika ajoin, ja välillä turvauduttiin muuhunkin kuin sanalliseen kiistelyyn. 

Vuoden 1688 talvikäräjillä Foriakoff sai sakkoja lukkarille antamistaan 

korvapuusteista, ja vastavuoroisesti lukkari sai sakot papin lyömisestä vuoden 1689 

marraskuussa. Nimittelyyn Foriakoff syyllistyi uudemman kerran samoilla käräjillä, 

jossa tuomio korvapuusteista tuli. Nyt kohteena oli aiemmin mainittu lautamies 

Tuomas Mauroinen, joka oli usein käräjillä olleelle Foriakoffile tuttu mies.168 

 

 

 

6.3. Taloudellisia huolia ja uusi avioliitto 

 

Mitä ilmeisemmin Foriakoff kärsi taloudellisista huolista, joka toi hänet vielä 

muutaman kerran käräjille, ja olihan riita Siidor Laussuisenkin kanssa lähtenyt 

liikkeelle nimenomaan papin maksuista. Vuoden 1689 Räisälän ja Kurkijoen 

talvikäräjillä Foriakoff valitti luterilaisesta kirkkoherrasta Erik Moleniumista, joka oli 

kerännyt papille kuuluvia saatavia myös ortodoksitalonpoikien keskuudessa, kun taas 

Foriakoffin saatavat tämän takia pienenivät jatkuvasti. Käräjillä asiaan ei tullut 

varsinaista päätöstä. Kirkkoherra Molenius vetosi kenraalikuvernöörin päätökseen 

vuodelta 1687, jossa taas vedottiin kunigatar Kristiinan päätökseen, ilmeisesti 

vuoden 1651 huhtikuulta. Suivaantunut Foriakoff totesi, että hänen pitäisi etsiä 

kenraalikuvernööri, ja kysyä häneltä oliko hänen tarkoituksensa varastamalla liittää 
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omiin saataviinsa papin saatavat. Foriakoffilla oli myös auktoriteetti johon vedota: hän 

kertoi hallussaan olevasta maaherra Berendt Melinin päätöksestä, jonka mukaan 

yksin Foriakoffilla oli oikeus saataviin ortodoksitalonpoikien keskuudessa. 

Valitettavasti tapauksen jatko jää epäselväksi, saman totetaa myös Laasonen, joka 

sivuaa tapausta käsitellessään papin saatavia.169 

 

Taloudellisia ja muita huolia Foriakoffille koitui myös omista ja vieraista rengeistä. 

Vuonna 1690 hänet tuomittiin korvaamaan Arhippa Vasilinpojalle tämän rengin 

palkka, josta miehillä oli kiistaa. Asian käsittelyä piti jatkaa seuraavilla käräjillä, mutta 

siihen liittyvää pöytäkirjaa en löytänyt.170 Riitaa oli tullut myös oman rengin Antin ja 

pyhäjärveläisen Lasse Miikkulaisen kanssa, joka oli ollut heinätöissä Foriakoffilla 

kesällä. Tätäkin puitiin käräjillä, mutta ketään ei tuomittu.171 

 

Viimeinen Foriakoffiin liittyvä tapaus on Tiurulasta keväältä 1687172, jossa hän valitti 

talonpoikien haluavan hänet pois kirkkoherran paikalta, ja hakea tilalle ”uuden ja 

kykenemättömän” papin Venäjältä. Foriakoffin mukaan syynä oli se, että jotkut 

talonpojat vihasivat häntä, ja olivat kummallisen kateellisia häntä kohtaan, sillä hän 

oli muutaman kerran todistanut totuudesta. Tässä kohti ”bewitnad om sanningen” ei 

kerro viittasiko Foriakoff uskonnolliseen toimintaansa pappina, vai aktiiviseen 

käräjöintiinsä.173 

 

Talonpoikien perustelu – Foriakoffin mukaan tekosyy – oli hänen uusi avioliittonsa, 

joka rikkoi ortodoksisen kirkon sääntöjä. Kuten johdantoluvussa totesin, 

ortodoksipappi ei saa enää vihkimisen jälkeen avioitua, vaan pääsääntöisesti pappi 

näin tehdessään joutuu luopumaan pappeudesta. Foriakoff tiesi tämän varmasti, ja 

myönsi itsekin rikkoneensa kirkkonsa lakeja, mutta pyysi lautamies Tuomas 

Mauroista todistamaan puolestaan, ja kertomaan mitä talonpojat olivat hänelle 

praasniekoilla sanoneet: jos Foriakoff menisi naimisiin entisen kirkkoherran lesken 
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kanssa, ei heillä olisi mitään sitä vastaan, ja hän voisi edelleen jatkaa heidän 

pappinaan. Tämän kaltainen menettely oli luterilaisessa kirkossa hyvin yleinen, papin 

lesken elatus järjestettiin käytännössä niin, että tilalle tullut uusi pappi meni naimisiin 

edeltäjänsä lesken kanssa.174 Foriakoff vetosi talonpoikien 

epäoikeudenmukaisuuteen, kun ensin luvataan, ja sitten valitetaan. Foriakoff oli 

myös piispantarkastuksessa saanut seurakuntansa luottamuksen, ja sai jatkaa 

virassaan.175 

 

Varsinaisen asian lisäksi pöytäkirjassa on myös muuta, tutkimuskysymyksen 

kannalta oleellista tietoa. Foriakoff kertoo tulleensa Tiurulaan papiksi Venäjältä neljä 

vuotta sitten. Venäjällä hän oli ollut ensin diakonina 11 vuotta, ja sitten pappina toiset 

11 vuotta. Tapausta voikin pitää osoituksena siitä, että käytännössä pappeja haettiin 

Venäjältä esivallan kielloista huolimatta, eikä rangaistuksiakaan vuosisadan 

loppupuolella pelätty, myönsihän Foriakoff itse tulleensa Venäjältä papiksi suoraan 

ruotsalaisilla käräjillä. Toisaalta myös talonpoikien uhkailu uuden papin hakemisesta 

Venäjältä osoittaa, että tätä pidettiin täysin mahdollisena ratkaisuna, mahdollisesti 

talonpojilla oli jopa henkilö tiedossa, koska Foriakoff käyttää termejä nuori, 

osaamaton ja kykenemätön.176 

 

 

 

6.4. Wasili Foriakoff eteläisen voutikunnan pappien esimerkkinä 

 

”Tiuralaan oli 1683 tullut Venäjältä Wasili Jacobleff Phariakoff niminen 

pappi. Häntä syytettiin Palkealan matkalla sattuneesta tappelusta ja murhasta, mutta 

vapautettiin kuitenkin syytöksestä.”177 
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Tämän verran tietoa Foriakoffista löytyy kirjallisuudesta. Matti Kähärin maininta 

Raudun historiassa on varsin niukka, mutta tarkastelemalla pelkästään Raudun 

tapausta kuva Foriakoffista jäisikin epätarkaksi, kun taas muualla tapahtuneet 

pikkuriidat piirtävät hänen henkilökuvaansa tarkemmaksi. Verrattuna toiseen 

tarkemmin tarkastelemaani pappiin Joakim Terentjeffiin Foriakoff vaikuttaa 

arkisemmalta, vaikka Foriakoff joutui syytetyksi taposta. Muuten kyse on 

normaaleista riidoista, eikä Foriakoff ilmeisen kiivaasta luonteesta huolimatta 

herättänyt yhteisössä samanlaista vihaa kuin Terentjeff manauksella ja noituudella. 

Terentjeffin maine tunnettiin ilmeisen laajasti, mutta Foriakoffin käräjöinti ei ilmeisesti 

aiheuttanut hänelle hankalaa mainetta. Missään käräjätapauksessa ei viitata papin 

muihin käräjäjuttuihin. 

 

Pappien jatkuva käräjöinti ei sinänsä ole mitään tavatonta. Kimmo Lukkanen on 

löytänyt vastaavia tapauksia tutkiessaan pohjoisen voutikunnan luterilaisia pappeja 

esimerkiksi Kiteen apupapin Gustaf Sinkon. Laasonen mainitsee Pielisjärven 

kirkkoherran Petrus Herkepaeuksen, jota syytettiin juopottelun yhteydessä 

tapahtuneesta pahoinpitelystä vuonna 1692 ja kymmenen vuotta myöhemmin 

murhasta. Käräjillä langetettu kuolemantuomio kuitenkin peruttiin näytön puuttuessa. 

Sinkon ja Herkepaeuksen tapauksissa pappi aiheutti pahennusta yhteisössään, 

mutta Foriakoffin tapauksessa yhteisön reaktiot eivät ole yhtä helposti löydettävissä. 

Laasonen tosin huomauttaa, ettei karjalainen rahvas välttämättä edes välittänyt 

papistonsa pienemmistä rikkeistä.178 Jotain kertoo tietysti halu erottaa kirkkoherra 

uuden avioliiton takia. Toisaalta talonpojat olivat ilmeisesti rohkaisseet pappia 

solmimaan liiton. Yksi ero Sinkon  ja Foriakoffin välillä on toiminta-alue, Sinkko toimi 

Kiteellä, mutta Foriakoffin toiminta-alue oli erittäin laaja, ainakin Raudusta ja 

Sakkolasta Tiurulaan ja Joukioon. Foriakoff joutui siis matkustamaan paljon, joten 

hänen seurakuntalaisistansa vain pieni osa kuului samaan asuinyhteisöön pappinsa 

kanssa, jolloin papin käytös ei herättänyt suurimittaista paheksuntaa yhtä helposti. 

 

Ilmeisesti Foriakoffin ongelma ei ollut väkivaltaisuus, vaan kiivas luonne ja nopea 

kieli. Jatkuvat pienemmät tappelut ja Raudussa sattunut kuolemaan johtanut kahakka 

olisivat nykyajan papille skandaalikäytöstä, mutta 1600-luvun Karjalassa se ei ollut 
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mitään tavatonta. Käkisalmen läänin luterilainenkin papisto sai usein moitteita 

sivistymättömyydestä ja rahvaanomaisesta käytöksestä, ja ortodoksipappien pieni ja 

hajanainen joukko ei muodostanut samankaltaista pappissäätyä kuin luterilaiset 

muualla Suomessa. Pappi ei siis erottunut rahvaasta, ja rahvaan käytöksenä 

Foriakoffin tapaukset eivät ole mitenkään erikoisia. 

 

Raudun tapaus antaa kiinnostavaa tietoa Foriakoffin suhteesta seurakuntalaisiinsa, 

ja yleisemminkin ortodoksipappien suhteesta rahvaaseen. Miksi Siidor Laussusen 

leski ja poika halusivat syyttää pappia taposta ja miksi kesti niin pitkään, että heille 

selvisi, ettei kyse ollut taposta? Ilmeisesti Laussunen ei kertonut kuolinvuoteellaan 

kuolemansa syytä muille kuin pappi Fomalle, ei edes vaimolleen tai pojalleen. 

Toisaalta on tietysti mahdollista, että Foma antoi väärän todistuksen, mutta 

kyläläisten muut todistukset eivät myöskään tukeneet papin syyllisyyttä. Ilmeisesti 

Tatjana ja Simo Laussunen olivat todella siinä käsityksessä, että kuolema johtui 

tappelusta papin kanssa. Foriakoff oli Palkealan kyläyhteisössä ulkopuolinen, kaukaa 

tullut pappi, ja joutui ilmeisesti taaskin kiivaan luonteensa takia vaikeuksiin. 

Minkäänlaista erityisasemaa papille ei suotu, häntä syytettiin siinä missä ketä 

tahansa muutakin tässäkin tapauksessa, jossa syyllisyys oli vähintään epäselvä. 

Luultavasti lesken ja pojan motiivina oli myös sovittajaisrahat, joiden toivossa 

lähdettiin syyttämään ilman varsinaista varmuutta asiasta.179 

 

Pitkään jatkunut Raudun tapauksen käsittely antaa myös arvokasta tietoa papin 

toiminta-alueesta. Eteläisessä läänissä asuneesta papista ei ole mainintoja sitten 

Taipaleelta Rautuun saapuneen papin vuonna 1642, papit asuivat siis eteläisen 

voutikunnan pohjoisissa pitäjissä Kurkijoella ja Tiurulassa, mutta toimivat pappeina 

myös eteläisissä pitäjissä. Inkerinmaan rajalla sijainneessa Raudussa kävi ilmeisesti 

myös pappeja Inkerinmaalta, tähän viittaa pappi Foman osuus tapauksessa, tosin 

Inkerinmaalla pula papeista oli Käkisalmen lääniä pahempi, joten ”vientiin” ei sieltä 

pappeja riittänyt ainakaan kovin usein. Foriakoffin toiminta-alue on kuitenkin todella 

laaja, yhdestä voutikunnan pohjoisimmasta pitäjästä Joukiosta eteläisimpään 

Rautuun asti.180 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Käkisalmen läänin eteläisen voutikunnan pitäjiä on syytä tarkastella kahtena 

kokonaisuutena, eteläisen läänin pitäjinä (Rautu, Sakkola, Pyhäjärvi ja Räisälä) ja 

voutikunnan pohjoisimpina pitäjinä (Tiurula, Joukio, Kurkijoki, Jaakkimanvaara ja 

Uukuniemi). Eteläisen läänin pitäjät luterilaistuivat pian, ja ortodokseja oli alueella 

vain vähän Stolbovan rauhan tullessa voimaan 1617. Pohjoisen pitäjissä Kaarle X 

Kustaan sodan jälkeinen ortodoksien karkuruus Venäjälle oli merkittävämpää. 

 

Eteläläänin pitäjissä ei pystytty pitämään pappia enää vuosisadan loppupuolella, 

Taipaleella mainitaan pappi vielä 1642, mutta tämän jälkeen pappien asuinpaikkoja 

olivat Tiurula ja Kurkijoki, diakonit sijoittuvat myös hyvin pitkälti samoihin pitäjiin. 

Pappi Vasili Foriakoff on hyvä esimerkki siitä, että pappien toiminta-alueet olivat 

todella laajoja, Foriakoff kävi Tiurulasta käsin vihkimässä Raudussa, Joukiolla 

tapaamassa sairaita, ja hänestä on mainintoja myös Räisälässä ja Kurkijoella. 

Ortodoksisuuden säilymiselle olosuhteissa, jossa seurakuntalaiset olivat laajalla 

alueella pieninä vähemmistöinä, oli pappien olemassaolo välttämätöntä. Diakonit 

toimittivat luultavasti jotain kirkollisia palveluksia ilman pappeja, mutta pappi ja 

diakoni toimivat myös pareina, kuten Vasili Foriakoff ja Moisse Ahafenikoff. 

 

Ruotsin suurvallan kannalta ortodoksit olivat epäilyttävä ihmisjoukko, väestö, joka 

asui suurvallan rajamailla, ja tunnusti vihollisen uskontoa. Toiveet heidän 

kääntymisestään luterilaisuuteen osoittautuivat kuitenkin turhiksi hyvin pian, joten 

ortodoksien ja heidän pappiensa asema käytännössä tunnustettiin, mutta poliittinen 

luotettavuus nousi pappien ensisijaiseksi edellytykseksi esivallan silmissä. Pappien 

hankkimista Venäjältä yritettiin estää, mutta kiellot eivät toimineet. Aineistoni papeista 

Joakim Terentjeff oli vihitty papiksi Novgorodissa ja Vasili Foriakoff oli tullut 

Venäjältä. Muiden pappien alkuperää ei ole kerrottu, mutta luultavasti hekin olivat 

tulleet Venäjältä tai saaneet siellä vihkimyksen. Aineistossani on myös selviä 

merkkejä venäläisyhteyksien ylläpidosta. 
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Jos poliittinen luotettavuus oli esivallalle tärkein ominaisuus papissa, ei sen kanssa 

pitänyt mennä liian pitkälle, sillä vaarana oli talonpoikien arvostuksen menettäminen. 

Näin tapahtui Joakim Terentjeffille, joka myötäili esivaltaa liikaa ja tavoitteli avoimesti 

taloudellista hyötyä niin ortodoksisuudella, luterilaisuudella kuin kansanomaisella 

tietäjyydelläkin. Terentjeffin toiminta aiheutti laajaa ärsytystä, ja ajoi hänet vakavaan  

konfliktiin paikallisyhteisön kanssa, joka näkyy hänen noitaoikeudenkäynnissänsä. 

Vasili Foriakoffilla oli ongelmia sekä esivallan että paikallisyhteisön kanssa, mutta 

hän ei Terentjeffin tavoin mennyt liian pitkälle, vaan selvisi tilanteista yleensä 

sakoilla. Vakavammat tapaukset olivat Raudussa sattunut kuolemantapaus, jossa 

Foriakoffia syytettiin taposta, ja uuden avioliiton solminen, joka jossain määrin vei 

talonpoikien kunnioitusta. Raudun tapauksessa Foriakoff kuitenkin todettiin 

syyttömäksi, ja avioliittoasia ei vienyt hänen asemaansa pappina. Tässä kohden 

esivalta tuli apuun, ja ilmeisesti suurin osa talonpojistakin arvosti pappiaan kaikesta 

huolimatta. 

 

Yleisesti ottaen aineistossani korostuivat omaisuus- ja omistuskiistat, samoin 

alkoholin saatavuuden lisääntyminen Karjalassa näkyi selvästi. Pappien toimeentulo 

oli niukka, ja siksi esimerkiksi Foriakoff oli tarkkana papinmaksujen suorittamisesta, 

ja siitä, ettei luterilainen kollega kerää hänelle kuuluvia saatavia ortodoksitalonpoikien 

keskuudesta. 

 

Mitä Ruotsin suurvallan levittäytymisestä itään voidaan sanoa tarkastelemalla kahta 

Käkisalmen läänissä toiminutta ortodoksipappia, Joakim Terentjeffiä ja Wasili 

Foriakoffia? Ensinnäkin Terentjeffin toiminta ajoittuu vuosisadan alkupuolella, jolloin 

ruotsalainen esivalta oli vasta asettumassa Karjalaan, ja suhtautuminen 

ortodokseihin oli vielä epäselvä. Samoin kysymys heidän pappiensa hankkimisesta 

oli yhä avoin. Terentjeffin aikaan Tukholmassa eläteltiin vielä toiveita ortodoksien 

kääntymisestä luterilaisiksi, minkä piti toteutua nimenomaan ortodoksipappien, 

Terentjeff etunenässä, avulla. Terentjeff toimi tilanteessa, jossa hänen oli mahdollista 

yrittää hyötyä uusista vallanpitäjistä, ja niin hän tekikin. Toisaalta Terentjeffin 

kohdalla näkyy kulttuurien yhteentörmäys, ei niinkään välttämättä ortodoksisen ja 

luterilaisen uskonnon, kuin kansanomaisen taikauskon ja siihen sallivammin 

suhtautuvan itäisen kulttuurin ja läntisen rationalismin kohtaaminen. Terentjeff pyrki 
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saamaan parhaat palat molemmista, mutta ei lopulta onnistunut täysin 

kummassakaan. 

 

Foriakoff toimi vuosisadan loppupuolella jo erilaisessa tilanteessa kuin Terentjeff. 

Ruotsin valta ja sen hallinnollinen taso olivat vakiintuneet Käkisalmen läänissä, ja 

esivallan suhtautuminen ortodokseihin oli muuttunut. Tukholmassa oli ymmärretty, 

ettei ortodoksien käännyttäminen onnistuisi, ja täydellinen kielto hankkia pappeja 

Venäjältä oli osoittautunut toimimattomaksi. Se sallittiin pienessä mittakaavassa, 

kunhan ehto poliittisesta luotettavuudesta säilyi. Ortodoksit olivat nousseet kapinaan 

ruptuurisodassa huonoin seurauksin, sen jälkeen Käkisalmen lääniin jäänet alistuivat 

ruotsalaisen vallan alle. Foriakoffin kohdalla merkkejä minkäänlaisista kulttuurien 

törmäyksestä ei ole nähtävissä. Kirjuri on ortodoksien keskinäisten kahnausten 

(Foriakoffin avioliitto) kohdalla kirjannut neutraalisti ”heidän uskontonsa mukaan”. 

Foriakoff osasi myös hakea apua esivallalta, kuten tapauksessa luterilaisen 

kirkkoherran kanssa. Tätä en ole tulkinnut uskonnollisena, vaan taloudellisena 

kiistana, kyse oli nimenomaan papin saatavista, luterilainen kirkkoherra ei pyrkinyt 

käännyttämään ortodoksitalonpoikia. Toisin sanoen Foriakoffin toiminta-aikana 

ruotsalainen esivalta ja karjalaiset ortodoksit olivat sopeutuneet yhteiselämään. 

Papille riitti hyvät välit molempiin, mutta päällimmäinen huoli – toisin kuin 

Terentjeffillä – oli erittäin laaja toiminta-alue ja taloudellinen toimeentulo. 
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