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asuvat talossa ja htiiritseviit ihmisiii yollisellii
kolistelulla ja melulla seka heittiimalla kivie
Mellastavia piruja kiisittelevin suomalaisen ohikulkijoiden piiiille (Grimm 1875: 425).
"Sananmukaisesti saksankielinen sana Poljuuret ovat yleiseurooppalaikansanperinteen
tergeist
tarkoittaa henkiolentoa (geist), joka aijoka on saanut
sessa poltergeist-traditiossa,
heuttaa
meteliii
tai riihiniiii (polter). Saksassajo
vaikutteitakegkiajanpaholaisuskon
ohellakanLutherin
kayttaman
termin toi englannin kieja
haltija-, tietaja- vainajakasityksanomaisista
leen
Catherine
Crow
vuonna 1848, mutta sen
poltergeistillatarsistii.Perinteentutkimuksessa
suosion alku ajoittuu woteen 1926. Tdlllin
koitetaantavallisestimellastavaayliluonnollismeedio Eleonore Zugun sai laajaa lehtihuota olentoatai henke6.Yliluonnollisilla olenmiota'Poltergeist-tytt6nii'. Aikoinaan niiden
noilla viittaantiissiiyhteydessiiolentoihin,joilyleisesti uskottujen demonileegioitten joukosla uskotaanolevansuurempivoima kuin ihmisa,joiden temput pantiin noituuden nimiin, polsella tehda hryaa jaltai pahaa.Olentojenoletergeist
on viimeinen demoni, joka nauttii edes
riippumassaoloon piiin kulttuurisidonnainen
rajoitettua
hyviiksyntiiii herkkiiuskoisten joumatta niiden objektiivisestaolemassaolosta
tai
(Robbins
kossa."
1965. 387.)
jotka
niistli yksilOideneldmyksistii,
tulkitaan
niikymiiton
henki, joka joskus
"Poltergeist
niiden kohtaamisiksi.Usko niiiden olentojen
noidaksi, joka on
identifroidaan
haamuksi
tai
olemassaoloon
sektisiihen,ettii niiidenolentovastuussakaikenlaisesta vahingosta taloudessa
jen ja ihmistenviilisiin suhteisiinvoidaanvaikuttaarituaalisellakiiyfteytymiselliimuodostaa ja senliepeilla." @aughman1966:228.)
"Kun jossain paikassa ilmenee suuri joukko
(Spiro I 986:64).
uskomusjiirjestelmin
Eurooppalaistenvertailuaineistojenperus- haamumaisia hiiijyyksiii, sanomme sen kdrsiteella poltergeistilleominaisiailmenemismuo- v6n poltergeisteista, kuolleiden pahantahtoitoja ovat l) erilaisetmelu66netja koputukset sista hengist?i." (Jones 1959: 63.)
Kulttuurisena ilmionti poltergeistia voidaan
eri puolilla rakennustailman viilitdntii luonnolpitti?i
liihes universaalina, sill6 kuvauksia mellista selitystii,2) esineidenkontrolloimattomat
lastavien olentojen tai voimien toiminnasta on
ja luonnonlakienvastaisetliikkeet (oissakintal0ydettiivissii aina muinaisten egyptiliiisten papauksissaerityisesti kivien lentiminen), 3)
pienten esineidenkatoaminenja lOytyminen pyruskiiiiroistii Indonesian viidakoihin ja New
paikoistasekti4) satunnaiset Yorkin pilvenpiirtajiin (Goss 1979. 332-351;
odottamattomista
Bennett 1987: 3718). Keskiajan Euroopassa
onnettomuudet,esimerkiksitulipalojen syttyminen (Robbins1965:388-389;Goss 1979). poltergeist-ilmiot tulkittiin kristillisen demonologian viitekehyksessii paholaisen tai noidan
talonJacobGrimmin 1800luvun saksalaiseen
alaisuudessatoimivien pahojen henkien aiheutpoikaiskulttuuriinperustuvanmaadtelmanmu(malignus spiritus). Yliluonnollisiksi
tamiksi
ja Quiilgeister
kaan Poltergeister,Plagegeister
koetut hiiiriot onkin eri kulttuuri- ja perinnealu-

alueilla liitetty niille tyypillisiin uskomusolenpiruuq tonttuun
toihin, esimerkiksiSuomessa
ja haltijaan(Haavio1947.107).Poltergeist-perinteenkehitykseenon vaikuttanutmyos 1800luvun loppupuolellaEuroopassavoimistuneet
spiritistiset liikkeet, jotka tulkitsivat poltergeist-ilmitltniikymiittomiinhenkimaailmanyhteydenotoiksi
elavienmaailmaan(Goss 1979:
viii-ix).

kertojaksiinitioidutaanuseinvastaomakohtaisten poikkeavieneliimyksenkautta.Omakohtaija oudot eliimyksetvoivat
set selittemAttdmiit
ntiin ylliipitiiii ja vahvistaayhteisollistduskoa
yliluonnollisiinilmiriihinja olentoihin.
Mainittakoon,etta arkitodellisuudesta
poikkeavat poltergeist-eldmykset
pyritiibn tavallisestisalaamaan
tai kieltamiiiinkielteisenjulkisuudenpelossa,sillii rationaalistaselitystiietsittiiessiiepiilykset kohdistuvatvarsin usein silminniikijOidenrehellisyyteen,paihteidenkdyttoon
tai mielenterveyteen.
Kdytdnn0ssiiarkaKokijoiden
todellisuus
luontoisten tietojen vuotaminen perheen tai
Poltergeiston kokijoilleenempiirisestiolemas- pienyhteisonulkopuolelle merkitsee perheen
sisiiisenintimiteettisuoj
an katoamistaj a ammasaolevailmio, joka tunkeutuuihmistenarkitotinharjoittamisenmerkittavaiii vaikeutumista.
dellisuuteenyliluonnollisinandk0-, kuulo- ja
(Tikkala 1993 13.)Ltiheltatapahtumiaseuraatuntoaistimuksina.
Yliluonnollisia ovat kaikki
ne ilmiot, jotka ihminen itse kasitt60 tavan- vien ulkopuolistenonkinuseinhelpompikertoa
oudoistatapahtumistamm. uteliaille tutkijoille
omaistenluonnonlakientai kausaliteettienulja
toimittajille kuin yliluonnollisistailmioistii
jiiSviksi
ja
kopuolelle
niiistii riippumattatoimikotonaan
karsivienihmisten.
viksi tai tapahtuviksi. FolkloristiikassayliYliluonnollisteneliimystenympiirille muoluonnollisenkdsiteei sisiillii vaatimustailmioidostunutsalaper6isyyden
ilmapiiri ruokkii helden objektiivisesta todistettavuudesta"
vaan
huomio kiinnitetiitin yksilOidentai yhteisojen posti huhupuheisiinyms. suulliseeninformaaomien eldmystenja niitii koskevienilmausten tioon perustuvienyhteisollistenselitysmallien
syntymistiija vahvistumista.
Itse asiassase mimerkityksellisyyteen.
Kokijoiden kannalta poltergeist merkitsee tii ei kerrot4 on usein merkityksellisempd?i
ensisijaisestivallitsevan luonnonjiirjestyksen kuin se mitii kerrotaanavoimesti,silla puhumattomuusvahvistaa epiiilykset mahdollisen
riistiiytymisttihallinnastaja tiettyjenkulttuurissalatuntiedonolemassaolosta.
ten odotustenrikkoutumista.Riiyhiihengentoi
Poltergeistinongelmallisuuteeneldmysten
ja
mintakoetaankintavallisestivaarallisena pelottavana.Pelko poltergeistiakohtaanilmenee ja kokemustentasollaviittaavaterityisestiYlOarkistomuistiinpanoissa
mellastuksenkeskipis- jiirven tapauksenoikeudenkiiyntipOyttikirjojen
teeni olevienihmistenkyvyttomyytendsuojau- lausunnot,joissa kuvatut tapahtumatvastaavat
varsintarkoinpoltergeistista
esitettyj6 kansaintua poikkeaviaja hallitsemattomia
ilmioita vasKyseiset
taansekepsykofyysistiiavuttomuuttaseuraava- vilisia mii:iritelmiaja luonnehdintoja.
silminniikijiilausunnotovat sisiiltdnsdperusna pakenemisena
mellastuksenkohteenaoleteellaluokiteltavissamemoraateiksi
eli kokijoivastatalostatai perheenmuuttamisena
tilapiiisesti toiseenasuinpaikkaan.
Tarinaperinteessd den kertomuksiksiyliluonnollisen kohtaamisesta.Ongelmalliseksilausuntojenanalysoinesiintyvtitviittauksetmyyttiseenkuolemanliinin
memoraatteina
ja
tekeekuitenkinniidenviralhettiliiiiseen helvetin herraanlisliiivit osalja siita seuraavakerlinen
muistiinpanotilanne
pelkoa
personoitua
pahaa
taan
kohtaankristiltojien tietoinenitsesensuuri.
Oikeuteenhaastelisessdviitekehyksessii.
Psykologisestitarkasteltunatiettyyn aikaan tut silminniikijateivat turvaudulausunnoissaan
ensisijaisestikonventionaalisiintulkintamalleija paikkaansidotut eliimyksetvoivat eliiii ihhin vaanviranomaistenkannaltarelevantteihin
grityisenvoimakkainaja yksityismismuistissa
kohtaisina.Joissakintapauksissapoltergeistin selityksiin, joiden avulla pyritdin rationaakokijoiden maailmaei endd koskaanpalaudu lisesti ja toisaaltamyOs affektiivisestikiistiimiiAnsyytettyjtivastaanesitetytnoituussyytokentiselleen.Itse asiassayliluonnollisentiedon
ja
haltijaksi
uskomustarinoidenaktiiviseksi set(vrt. Seppii1977:11).
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Seuraavassa
kiisittelemlini silminniikijiilausunnot muodostavatehka merkittiivimmiin ykkasitsittaistasuomalaistapoltergeist-tapausta
televdntapausaineiston.

tuomiokunnan kiiriijiipaikkana toimineessa
SuojasentalossaYlOjiirvenkirkonkylassZi.
Oikeuteenkutsuttiinedellamainittujenvastaajien
listiksi 15 todistajaa,joista 14 kertoi valansa
nojalla olleensa yliluonnollisten tapahtumasarjojen silminniikij0inii. Piikatytt0 Lindroos
ja
oli estynytsaapumasta
oikeuteen,sillAhaasteen
Taikuutta
toimittaneen
lautamies
Simolan mukaanvaspaloviinanmyyntia
laitonta
ja mataajaoli maannutkotonakeuhkotaudin
naustilaisuuden
heikentiimiinii.
Valitettavasti
Oikeudenkiiyntipoytiikirjojen
suomennoksienr
perusteellaKeijiirven kyliissii, noin vendjdn- kiisittelemlinipoytakirjat ja arkistoaineistotei
ja
virstan paassa Ylojiirven kirkolta, tapahtui viit kerro tarkemminmillaisesta kenentoij6rj
mesta
manaustilaisuudesta
oli kyestetysta
opettaja ja kuntakokouksenesimies Efraim
symys.
Martinin talossasarja selittiimiittomiiiilmioitii
perusteella
oudoille
Silminniikijtilausuntojen
12.-27. tammikuuta1885.
pyrittiin
yhteisollisen
ilmi6ille
ongelmanratkaiPaikallistenhuhupuheidenperusteellaoudoistaja levottomuuttaheriittdneistiitapahtu- suprosessinalkuvaiheessaetsimddnarkiseen
mista kiinnostunutHdmeenliitininkruununni- kokemuspiiriinliittyvii selitysmalli.Todistajat
kertoivat tutkineensakaikki paikat kivijalasta
mismies Kasimir Liljestrand suoritti Martivintille
mahdollisen huijauksentai kujeilun
neille tarkastuskiiynnin
sekateki asiastavirallipalj
astamiseksi.
Tuloksettomienetsintojenj iilsen ilmoituksen laenin kuvernoorille E. von
keen
useimmat
todistaj
at vannoivatoikeudessa,
Ammondtille. Liljestrandin kirjelmiin seukukaan
ihminen
heidanndkemyksensd
ettei
ole
rauksena7l-vuotias Efraim Martin, 77-vuotias
mukaan
voinut
aiheuttaa
outoja ilmi0ita esiEva Martin (os. Lilius) ja heidiin l3-vuotias
merkiksi
vetonaruja
tai
salaluukkuj
a kayttamalpalvelustyttdnsdEmma Lindroos haastettiin
lii.
Yliluonnollisen
ratkaisemiseksi
ongelman
ja
kiirajille syytettyini taikuudesta noituudesta
ja
seka laittomastapaloviinanmyynnistilheidan myOspaikallisennimismiehen lukkarinkerrotaanvierailleenMartinien talossakyseisend
kotiinsa saapuneilleuteliaille. Lisaksi kihlaajanjaksona.
kunnanoikeudelleosoittamassaankirjelmiissi
VastaajatEfrainja Eva Martin kertoivatoiLiljestrand mainitseekyseisten levottomuukliikkeudessa,
etta omituisetja selittamattomat
sienvditetynsyntyneenitse paholaisentoimesjokin heille
keet
heidiin
aiheutti
asunnossaan
ta.
tuntematonluonnonvoima.Aviopuolisot vakasiteltiin 24.
Martinien poltergeist-tapaus
kuuttivat. etteivbt olleet koskaan seurustelleet
maaliskuuta1885 Pirkkalanpitajan Ylojiirven
henkiolentojenkanssa(oihin eiviit myoskii5n
uskoneet)sekiikielsiviit syytteettaikuudenhart
Mutti Seplin seMtyksen perusteella vuoden 1908
joittamisestaja laittomastaviinanmyynnistii.
suomennostavoidaan pitii.ii suhteellisenluotettavana,
Efraim Martin valitti huhujen henenluonaan
joskin tarkkaan analyysiin riit&imAttdmiinA, kAAnsattuneistakummitteluistaseka taloon piiivitndksenii ruotsinkielisistii oikeudenkiyrtipd]t2ikirjoista (Henkimaailman salaisuudet III). Sen sijaan
tiiin saapuneidenuteliaiden vieraiden hiiirinEfraim Martinin pojanpojan A Martinin julkaisema
neenhdneneliimtiiinsiisiinli miiiirin, ettii hiinen
suomennosluodelta 1905 sisiiltiiii lukuisia asiavirluo Tampeoli pakko matkustaasukulaistensa
heitiiL,esimerkiksi naslsali on kiiiinnetty seulaksi ja
ja
rauhaa
lepoa".
Lisiiksi
reelle
"nauttimaan
kynttiliisakset lar'nttilainjalaksi(Yl0jiirven kummitusjuttuja). (Seppa 1977: 6-7.) Tulkimusteni kannalta
Martin kertoi kummitushuhujen seurauksena
kyseiset kli,iinnowirheet eivat ole merkittiiviii, sillii
hyvtin maineensanotariaattina
menettiineensd
silminniikijilausunnot toimivat tydssini kollektiivikeskuudessa.
lahipitajienasukkaiden
traditioksi kiteytyneiden uskomustarinoidenyleisenA
kutsuttujen
My0s
todistajienyleioikeuteen
eliimyksellisenli viitekehyksenii eikii tarkan historiilmioille
oli jokin kuvailesin selitys oudoille
allisen tiedon llihtein i. Pdltiikirjojen suomennoksien
luonnonvoima.
mahti
tuntematon
maton
tai
alkuperlinen lAhde on Birkkala Sockens Dombok
24.3.1885/$80(Hiimeenmaakunta-arkisto).
EsimerkiksiGerhardGronfors epiilee ilmioi-
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den tapahtuneenjonkun tuntemattoman, selittamiittcimin ja niikymiittomdn voiman vaikutuksesta.
Seuraavaanluetteloon olen koonnut vastaajien ja todistajien lausunnoissa yleisimmin
esiintyviit yliluonnollisten ilmioiden kuvaukset
tiettyyn ajallisesti ja paikallisesti rajattuun poltergeisttapaukseenliittyvien elimysten moninaisuuden kuvaamiseksi. Asiayhteydestiiiin irroitettuina monet niistti ilmiot vaikuttavat varsin mielikuvituksellisilta. Tulee kuitenkin
muistaa, ettii ykijtirveliiiset ovat varmasti olleet
vakavissaan esittaess,iansilminniikiiiilausuntojaan oikeuden edessd.
.
o
.

o
o
o

.

Mielenkiintoisia detaljeja silminntikiioiden
lausunnoissa
ovat tarkatkuvauksetesineidenja
materiaalien fysikaalisten lakien vastaisesta
liikkumisesta.Todistajat kertovatlentdvienesi
neiden hidastavanvauhtia-vaihtavansuuntaa
ilmassaja liikkuvan kuin niikymtittomilnvoimankuljettaminapaikallaoleviaihmisiil vahingoittamatta.Yliluonnollisiksitulkittujen niikrija tuntoaistimustenohella Ylojiirven tapaukseen liittyy alkuperaltaantai aiheuttajaltaan
tuntemattomia iiiinihavaintoja, jotka kuvataa.n
jyrehdyksiksi, suhinoiksi, kolinoiksi ja pamauksiksi.Vastaavanlaiset
hiiirioidenyksityiskohtaisetkuvauksetpuuttuvat arkistoonpiityneisttipirutarinoistaliihestiiysin. Kansanperinteen kuvaamalla sosiaalisellatodellisuudella
rikkomuksineen ja rangaistuksineenonkin
useinvarsinohut yhteyskokijoidenkuvaamaan
eliimykselliseentodellisuuteen(Tikkala 1993:
r76).
l) "...Sittenmenivdthe Martininkanssapija kun hiin
han piiiiss?iolevaanrakennukseen,
sielta alkoi pistaytyaulos, viskautui pdrevasu
suhistennavakastihente vasten, mutta kuitenkin hyvin hiljaa, niinkuin jonkun ntikymdttoja koskettitodistajan
mdnvoimankuljettamana
kupeeseen..." (YlOjiirven kummitusjuttuja
1905:19-20.)
2) "...Silloinsingahtikynttildnjalkapriydalta
kauttailman, kiemuroidenkuin niikymiittOmiin
voimankannattamana
oveen.Todistajaoli siita
vakuutettu, ettei teme tapahtunut kenenk?liin
lasnaolleenkiemahduksellatai vaikutuksella.
Hiin kiivi vaan tiiman ainoankerran Martinilla
eikii niihnyt mitiiAnviinan myyntia." (Sama,s.
13.)
3) "Kun todistajaerdiinkerranoli kiiymiissii
Martinilla huomasihan kastrullin kasittamattomalleja tavattomallalailla viskautuvanpermannolle, jonka woksi han oli tarkastanut
kastrullin,eika huomannutsiinii mitaiin lankaa
tai rihmaa tempaamistavarten. Kun todistaja
ja tuli sieltii ulos,
kerran kiivi leipomatuvassa
sulkien oven jilkeensi, pamahtikivi suurella
jymiihdykselli oveen.Samanapiiiviinii Efraim
Martinin kirjoituspoyddnlaatikosta,vaikka se
oli lujalla ohjasnuorallakiinni sidottu,laatikon
aukeamattasingahtipermannollekirjoja ja papereitasekii kohta senjalkeen kirjoitusneuvot
viskautuivatpermannolle.Pienestdrasiastair-

asiakirjojen ja papereiden lentiiminen ulos
lukitusta pdytilaatikosta"
kenkien lentiiminen tai liikkuminen lattialla.
esineiden lentiiminen ovea vasten ja ilmi6on liittyviit iiiinihavainnot (mm. virsikirj a, tuohinen rove, kynttilenj alat, tiiliskivet ja kivit),
esineidenlentiiminen ihmisiii kohti (kuitenkaan ketd.dnvahingoittamatta),
leipdvartaiden ja piireiden fysikaalisten lakien vastainenliikkuminen,
pienten esineiden nouseminen poydaltii ilmaan ja lentiiminen hyllyilta alas (mm.
piippu, kivet, kovasimet, lautasetja kynttiliinjalat),
huonekalujen siirtyminen (tuoli, siinky ja

poyte),
o

taloustavaroiden lenttiminen palavaan uuniin,
o seiniin rappauksen irtoaminen, murskautuminen ja lentdminen keskelle lattiaa,
o lukittujen ovien toistuva avautuminen sekd
avaimen lentdminenja katoaminen lukosta,
. naulassaroikkuvan kyyniirdmitan nouseminen ilmaan ja pyOriminen ympyriiri
o asiapapereidenrepeytyminen, kuppien hajoaminen ja lusikoiden viiintyminen.,
. saven ilmestyminen sisalle taloon ja sisiitiloj en sotkeutuminen savella sekii liuskekivien ilmestyminen poydiin alle (molempien
alkuperii tuntematon).
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tautuivat kierrenaulat ja samoin itsestden
irtautui laatikoita sitova ohjasnuora,mennen
pikaisestipOydiinalle. Todistajaoli parin mijai yksin
nuutin ajan ollut ulkona,huoneeseen
Emma Lindroos, vaan niin lyhyelle ajalla,
vakuutti todistaja valansanojalla" ei kukaan
ihminenvoinut p?iastiiinuoraairti, kun se oli
niin monessakd"dreessija useastapaikasta
solmussasekii puisilla telkimilld tiukattu..."
(Sama,s. l7*18.)
4) "Kuluneentammikuun22. piiviinii olitodistaja kiiynyt Martinin torpassaja niihnyt
kynttiltinjalan singahtavankaksi kertaa ovea
vastaan,kolmannellakerralla huoneenper6seindiin,huomaamatta
mistd se singahti,mutta
luuli ettei kynttiliinjalkaakukaanihminenviskannutkoskase liikkui ilmassa,ikaankuinnakymatt6mAnkiidenkannattamana
sekiikierieli.
Kynttildnjalkaoli liikkunut hiljoilleenja mutkitellen,seisoenainayl6sp6inkiiiintyneessiasennossa,joll' aikaapoydtilttikuului rapinata.Todistaja valansaja omantuntonsanojalla vakuutti siita, ettei kukaan ihminen viskannut
kynttiliinjalkaa, eika sita milldiin langalla
ilmasta kannattanut,vaan oli tiimii tapahtunut
ihmeellisellii
tavalla.
" (Sama,s. 23-24.)
Ylojiirven-tapauksenyhteydessiikerrotaan
mycisns. materialisaatio-ilmi0stti
eli esineiden
tai materiaalienfysikaalistenlakien vastaisesta
ilmaantumisesta
suljettuuntilaan.Materialisaation ongelmallisuuttayliluonnollisenaeliimyksentilisiiii ilmion toistuminenlisndolevienihmisten estiimisyrityksistiihuolimattaseka oudosti ilmaantuvanaineenrunsaus,painavuusja
tuntematonalkuperii.
Esimerkiksi ensimmiiisendmellastusydn6
murskauseinistlmurtunuttaja hienojakoiseksi
tunutta rappaustaseuraavana
aamunasiivottaessaei voitu havaita,mistii seitseasiassaoli irjouronnut.Toisaaltakiusalliseentilanteeseen
heille
tuneetsilminniikijdtvoivat
vieraidenmateriaalienjulkisella esittelyll6pyrkiii myds todistamaaneldmystensiaitoudenmahdollisille
paikallesaapuvilleepailijoille.
murskautunutsa"...Todistajanlesnaollessa
vi kokoontui n6kymiitt0miill6tavalla permannolle, kenenkdinkoskemattaja huomaamatta
mistiija miten setuli. Savenmurskaaker?iiintyi
kokonaistakolme korillista noin neliOkuution
paljoudelta,kun se kannettiinhuoneestaulos.
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Saveailmestyikaksi kertaalattialleja kumpaisellakinkerrallalaastiinja korjattiin setarkoin
pois.
Erityisesti kysyttynii selitti todistaja, etta
huoneenviilikatto oli joksikin hataraja suurirakoinen,muttavalansanojallavoi hlin vakuuttaa, ef,teisavi tullut katon kautta permannolle
koskapasellaisensavijoukonkulkeminenilman
kautta pudotessaanolisi kylle niikynyt..."
(Sama,
s. l4-16.)
peEsittamiensamaterialisaatio-viitteiden
rusteellaEfraim Eerolaja ylimiiriiinen lautamies David Suojanenmiiiiraittiinkiiriijiioikeuden antamienohjeiden mukaisestitutkimaan
erityisestituvan poydiinalle ilmestyneetoudot
kivet. Efraim Eerola, ionka rusthollin mailla
Martinit asuivat,kertoi myohemminoikeudelle
kivien olleenohutta
antamassaan
selvityksessti
liuskekivilajia,jollaista ei ollut ltiydettiivissii
hdnentilansamailta.EfraimEerolansangenyllattavanselitysmallinmukaanworessaasuvat
hengetolivat mahdollisestituoneetliuskekivet
mukanansa
taloon.
viittaamyds
Konventionaaliseen
selitykseen
seuraava
WilhelminaHenrikintyttiirenpaljastava lausunto,jossa vastaajienkerrotaanedellii
antamiensalausuntojenvastaisestipuhuneen
kirjasta:
kotonaanpahanhengen
sotkemasta
"Wilhelmina Martha Henrikintytiir sanoi
kiiyneensdkuluneentammikuun 24. paiviina
Mdkkyliin em6nndnMarianan kanssaMartinin
torpassa.Kun Marianaselaili eriiiinkirjan lehti6 sanoivatvastaajat:"pahahenkion sensellaiseksitahrinut".Marianavastasi:"Ei pahastaole
kirjuriksi". Tiimin jiilestii kuului huoneesta
huuto: "pahakaataakaljan tynnyrist6".Mariana,todistajaja vastaajamenivit leipomotupaan
ja huomasivatkaljatynnyrintyhjekkatsomaan
(Sama,
si..."
s. 18.)
liittyneiYl0jiirven poltergeist-tapaukseen
den yliluonnollistenilmioiden kerrotaanusein
olleen yhteisollisestikoettujaja jaettuja. Itse
asiassa silminniikijiilausunnoissaesiintyviit
viittauksetelimystenkollektiivisuuteentoimivat yksittiiistenkertomustentotuudellisuuden
kriteeriniiseki juridisessaettakansanomaisessa
kontekstissa.Efraim Eerola kertoo, mahdollisaamastakielteisestiijulsestivuokralaistensa
kisuudestahuolestuneena,
vierailleensaMartinin torpassajoka piiivii kyseisendajanjaksona

ja havainneensa
lukuisia yliluonnollisia ilmi6itii yhdessii eri todistajien kanssa. Poltergeisttraditio poikkeaakin olennaisesti esimerkiksi
suomalaisestahaltijaperinteestti,jossa eliimykset aktuaalistuvattavalli sesti yksittiiisille ihmi
sille tietyissd mddrdtilanteissa, esimerkiksi
tydnsii diireen torkahtaneelle riihenliimmittiijiille (Haavio 1942: 7 3-84).

Syyllinenvai syyton?
Yldjiirven tapauksessahdiriot nAyffavAt kihlakunnan- ja hovioikeuden poytiikirjojen perusteella keskittyneen Martinin talossa palvelleen
sairaalloisenpiikatyton Emma Lindroosin ymptirille. LoppupuheenvuorossaanEfraim Martin
kertoi liikkeella olevan huhun, jonka mukaan
Emma Lindroos olisi heitellyt esineita ympiiri
pimeii?lhuonetta esiintyiikseenndkymdttdmdnd
henkenli,ja sanoi tiimiin pitiviin osittain paikkansa. Varsinaisessavastaajan lausunnossaan,
ennen todistajien esiintymista, han toteaa kuitenkin ristiriitaisesti palvelustyttonsaolleen sairaalloisenaj a ymmiirrykseltaan heikkolahjaisena syytdn selittemattdmiintapahtumiin.
Vastaavasti lukkari Lindell kertoo tapahtumien saaneenalkunsa palvelustyt6n pilailusta,
jota paikalle saapuneetuteliaat vieraat olisivat
my6hemmin jatkaneet. Lisiiksi Lindell mainitsee hiiirioiden lakanneenkahdeksantai yhdeksin pdivid ennen Emma Lindroosin vakavaa
sairastumistaja muuttamistapois Martinien talosta.
"...lopulta oli Lindell erityisilta henkiloilta
kuullut, miten utelias kansanpaljous useinkin
Martinin asunnossa pilkallaan huuteli. "Kas
tuossataas piru on" sekajostakin pimeistti nurkastajoku viskasi esineita;jonka ohesta mydskin Emma Lindroos sittemmin joskus hauskuutti itseiiiin ja huomattiin, miten muutkin, itse tydssii; uskoi myOskin luulon Emma Lindroosin osallisuudesta niiihin tapahtumiin saaneen alkunsa niistii hdnen epiionnistuneistapilanteoistaan,jotka hiin sitii paitsi aina oli valmis tunnustamaanomiksi vehkeikseen".(Sama,
s .2 1 . )
Lukkari Lindellin esittaman selitysmallin ja
samalla koko todistajalausunnonuskottavuutta
horjuttaa hAnen kuvaamansa hdmmiistyttave
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tapahtumasarja,jossa Martinien ruokapriydiin
erilliset pdytalevyt hakkaavattoisiaan vastenilman niikyvilti aiheuttajaaviiden henkilOn lasnaollessaj a lukkarin plilittiivlii sistii estiimisyrityksistii huolimatta. Kertomuksen perusteella on
mahdotonta piiiitellii tai edes kuvitella, miten
l3-vuotias rengin tytiir Emma Lindroos olisi
pystynyt woteeltaan kiisin jiirjestiimdiin lukkarin esittiimien pilailusyytosten mukaisen hiimmtistytttiviin niiytciksen.
Seuraavassasiteerattu lausunto on oivallinen esimerkki tiettyyn yliluonnolliseen ongelmatilanteeseen liittyvAsta konkreettisesta onjonka kuluessa halgelmanratkaisuprosessista,
poltergeist-ilmiditii
pyritaan
litsemattomia
kontrolloimaan kaytAnnonmenetelmin:
"...MennessiitinasuntotupaanhakemaanvaimoaarLkuuli hiin kartanolla kovaa jytyd tuvasta, jonne han kiiruhti, mutta sielli ei ollut ketdiin muita kuin Martinin vaimo ja Emma Lindroos, joista edellinen valvoi sdngyssaanja jalkimmdinen vuoteellaanpermannolla luultavasti
nukkuneena. Hiin niiki suurenlaisen, kaksilevyisen ruokapoydiin molempain levyjen lydvdn
vastatusten, todistaja kohotti poydiin levyjii,
vaan ei huomannut mitaAn epliiltava. Kun
todistajan vaimo ja Efraim Martin olivat sis?ille
tulleet, alkoivat pdydiin levyt jiilleen aina
kovemmin ja tiheiimmin liikkua, jotta huone
kaikui. Kun todistaja polvellaan ponnisti toista
levyii kiinni, niin toinen levy yha jatkuen
laiskytti poytaiA vasten yhii kovemmin. Sen
tiihden pdAtettiin nuoralla sitoa pdydan levyt
kiinni ja varmuuden vuoksi pingotettiin nuora
tiiytenaulalla. Levyt pysyivAt tAten liikkumatta,
mutta niiden viilistii kuului laahattava itlLni.
Poga hyppiisi kolme kertaa noin kolme tuumaa
korkealle lattialta. Kun se muutettiin keskelle
permanto4 levyt pysyiviit liikkumatta vaikka
nuoratkin otettiin pois. Mitliiin luukkuja tai
irtonaista palkkia ei ollut pefinannossa,eikA lii
oin salaisianauhoja,joilla liikunto olisi aikaan
saatu.Valansa nojalla vakuutti todistaja ilmion
tapahtuneen ndkymiittomdn voiman vaikutuksesta..."(Sama,s. 20.)
Lausuntojen viralli sestatallennusyhteydestd
huolimatta todistajien kertomukset sisiiltliviit
runsaasti piirteita yliluonnollista kesittelevasta
traditionaalisestakerronnasta.Esimerkiksi Gerhard Grdnfors ja Alku Eerola pyrkiviit kotoista-

maan yhdessii muiden silminniikijdiden kanssa
kokemansa ellimykset kuvaamalla leiptivartaiden yliluonnolliset liikkeet ilmassa tanssimiseksi. Kyseiset fantasia-motiivit todistajien
lausunnoissa ovat todenniikdisesti seurausta
itse kerronnan ja kuvakielen traditionaalisuudesta, eli siita miten tietyt asiat yleensii kulttuurisesti esitetaan(Hiiemiie 1987: 78). Silminniikijoiden suullisissa kuvauksissa voidaan
olettaa esiintyvdn runsaasti my0s tietoista tai
tiedostamatontaliioittelua, joka toimii suullisen
kerronnan tehokeinona. Merkityksellistii oikeudenktiyntipoytiikirjojen lausunnoissa on kuitenkin se, ettgivat vastaajat ja todistajat pyri
missiiiin vaiheessa kiistiimiiiin toistensa esitt6mia vaittamia yliluonnollisten tapahtumien kulusta ja aiheuttajasta.
Gerhard Grdnforssin, Alku Eerolan ja Gustav Hell6nin lausunnoissa viitataan myos Eva
Martinin harjoittamaan taikuuteen tiimiin heitttiessiiedellii mainitut leipiivartaat kolme kertaa
lattiaan ja kiiskiessii personoituavoimaa samalla asettumaan (ks. seuraava esimerkki). Eva
Martinin toiminta voidaan tulkita perinteen aktuaalistumiseksi miiiiriitilanteessa, sillii vaikka
itse ilmi6 ei attuaalistu miiiiriitilanteessa,pyritiiiin arkitodellisuuteen tunkeutuvat hiiiriot
kontrolloimaan jo olemassa olevien perinteisten ongelmanratkaisumallien viilityksellii. Ristiriitaiseksi viiitetyn manausaktin suorittamisen
tekee Eva Martinin itsensd esittema lausunto,
jossa han mainitsee outojen ilmioiden taustalla
olevan Jumalan sallimuksen, jota tuskin on pyritty hallitsemaan manaamalla kuten ihmisen
arkkivihollista:
"...Sunnuntainatammikuun 18. p:nii kiivi
todistaja j611eenMarttinilla ja kun ei kumpikaan puoliso eika Emma Lindroos ollut huoneessa,olivat piireet, jotka seisoivat pirtin nurkassa, alkaneet hyppiii ja pyorineet toisiensa
ympiiri. Kaksi huoneen nurkassa seisovaa leipavarrasta alkoi tanssia ylos lattialla ja lOiviit
yhteen toisiaan. Martinin vaimo tuli silloin juuri sisiille ja otti kiiteensii yhden leipiivartaistaja
paiskasi kolme kertaa permannolle lausuen
samalla: etk6s ole koreesti. Tiimtin tehtyti laski
vaimo Martin leipiivartaan nurkkaan ja kiiiintyi
pois. Tiimiin jiilkeen hyppEisivarras vielii kolmasti ja singahti permannolle. Kaikki tama hpahtui selvalla paivalla edella puolisen. Todis-

taja tutki tarkoin nurkat, joissa leipiivartaat olivat seisoneet, huomaamatta kuitenkaan mitaAn,
jota olisi voinut luulla ilmirin vaikuttajaksi, joko salaisia luukkuja tai, lankoja tai muuta sellaista. Todistaja sai taten sen vakaumuksen,
ettii valansa nojalla voi vakuuttaa tdmdn ei
tapahtuneen ihmisen vaikutuksesta, vaan jonkin ainakin todistajalle tuntemattomanja kisittamAttdman voiman tai luonnonihmeen vaikutuksesta. Hiin ei myoskdiin niihnyt Martinin
puolisoidenviinaa myyvdn.
Erityisesti kysyttynti, sanoi todistaja Martinin torpan olevan kalliolle rakennetun ja kivijalka on aivan matala, ettei mitaan kellaria,
josta joku henkikt voisi kiitkettynti vaikuttaa
mainituita liikkeitii. huoneen alle ole voitu
rakentaa."(Sama,s. l2-i3.)
Erilaisten yksilollisten ja yhteisollisten tulkintamallien ohella silminniikijoiden virallisissa kertomuksissa on merkityksellistii yliluonnollisiksi koettujen ilmioiden tulkitsemattomuus. Eltimysten tulkitsemattomuuteen on todenniikdisesti syynii todistajien tietoinen varovaisuus tai jopa vaikeneminen oikeuden edess6,
silla pahan hengen,pirun tai paholaisennimeiiminen ilmioiden aiheuttajaksi vahvistaisi yhteisdn kunniallisia jasenid vastaan nostettujen
taikuussyyt0sten todenperdisyyden,tai ainakin
kyseiset johtolangat olisi tutkittava viranomaisten taholta tarkemmin. Myos epiimiiiiriiiset viittaukset kokijoilleen tuntemattomiin voimiin voivat olla tietoisesti viranomaisille suunnattua disinformaatiota.
Oikeusprosessintuloksena paikallinen kihlakunnanoikeus ja Turun keisarillinen hovioikeus piiiittiviit vastaajien ja todistajien lausuntojen perusteella luopua kaikista syytteistii rehellisiksi j a uskonnollisiksi tunnettuja itiklciiitii
vastaajia kohtaan. Oikeuden virallinen selitys
ilmirtille oli jokin tuntematon voima sekii osaksi Emma Lindroosin ja paikalle saapuneiden
uteliaiden kujeilu. Emma Lindroosin syyllist6minen poissaolevana oikeudessa oli todennak0isesti juridisesti helpoin ratkaisu kumota
Martineja vastaan nostetut syyt6kset seka antaa
yliluonnollisiksi koetuille ilmiOille vallitsevaa
tieteellistii maailmankuvaa vastaava selitysmalli.

*****
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