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V[TiArvenyirut -
Martinin suvun ftohta{oita

Poltergeisti n mdii rittel yii

Mellastavia piruja kiisittelevin suomalaisen
kansanperinteen juuret ovat yleiseurooppalai-
sessa poltergeist-traditiossa, joka on saanut
vaikutteita kegkiajan paholaisuskon ohella kan-
sanomaisista haltij a-, tietaj a- ja vainaj akasityk-
sistii. Perinteentutkimuksessa poltergeistilla tar-
koitetaan tavallisesti mellastavaa yliluonnollis-
ta olentoa tai henke6. Yliluonnollisilla olen-
noilla viittaan tiissii yhteydessii olentoihin, joil-
la uskotaan olevan suurempi voima kuin ihmi-
sella tehda hryaa jaltai pahaa. Olentojen ole-
massaolo on piiin kulttuurisidonnainen riippu-
matta niiden obj ektiivisesta olemassaolosta tai
niistli yksilOiden eldmyksistii, jotka tulkitaan
niiden kohtaamisiksi. Usko niiiden olentojen
olemassaoloon sekti siihen, ettii niiiden olento-
jen ja ihmisten viilisiin suhteisiin voidaan vai-
kuttaa rituaalisella kiiyfteytymisellii muodostaa
uskomusjiirjestelmin (Spiro I 986: 64).

Eurooppalaisten vertailuaineistojen perus-
teella poltergeistille ominaisia ilmenemismuo-
toja ovat l) erilaiset melu66net ja koputukset
eri puolilla rakennusta ilman viilitdntii luonnol-
lista selitystii, 2) esineiden kontrolloimattomat
ja luonnonlakien vastaiset liikkeet (oissakin ta-
pauksissa erityisesti kivien lentiminen), 3)
pienten esineiden katoaminen ja lOytyminen
odottamattomista paikoista sekti 4) satunnaiset
onnettomuudet, esimerkiksi tulipalojen sytty-
minen (Robbins 1965: 388-389; Goss 1979).
Jacob Grimmin 1800luvun saksalaiseen talon-
poikaiskulttuuriin perustuvan maadtelman mu-
kaan Poltergeister, Plagegeister ja Quiilgeister

asuvat talossa ja htiiritseviit ihmisiii yollisellii
kolistelulla ja melulla seka heittiimalla kivie
ohikulkijoiden piiiille (Grimm 1875: 425).

"Sananmukaisesti saksankielinen sana Pol-
tergeist tarkoittaa henkiolentoa (geist), joka ai-
heuttaa meteliii tai riihiniiii (polter). Saksassa jo
Lutherin kayttaman termin toi englannin kie-
leen Catherine Crow vuonna 1848, mutta sen
suosion alku ajoittuu woteen 1926. Tdlllin
meedio Eleonore Zugun sai laajaa lehtihuo-
miota'Poltergeist-tytt6nii'. Aikoinaan niiden
yleisesti uskottujen demonileegioitten joukos-

sa, joiden temput pantiin noituuden nimiin, pol-
tergeist on viimeinen demoni, joka nauttii edes
rajoitettua hyviiksyntiiii herkkiiuskoisten jou-
kossa." (Robbins 1965. 387.)

"Poltergeist - niikymiiton henki, joka joskus
identifroidaan haamuksi tai noidaksi, joka on
vastuussa kaikenlaisesta vahingosta taloudessa
ja sen liepeilla." @aughman 1966: 228.)

"Kun jossain paikassa ilmenee suuri joukko

haamumaisia hiiijyyksiii, sanomme sen kdrsi-
v6n poltergeisteista, kuolleiden pahantahtoi-
sista hengist?i. " (Jones 1959: 63 .)

Kulttuurisena ilmionti poltergeistia voidaan
pitti?i liihes universaalina, sill6 kuvauksia mel-
lastavien olentojen tai voimien toiminnasta on
l0ydettiivissii aina muinaisten egyptiliiisten pa-
pyruskiiiiroistii Indonesian viidakoihin ja New
Yorkin pilvenpiirtajiin (Goss 1979. 332-351;
Bennett 1987: 3718). Keskiajan Euroopassa
poltergeist-ilmiot tulkittiin kristillisen demono-
logian viitekehyksessii paholaisen tai noidan
alaisuudessa toimivien pahojen henkien aiheut-
tamiksi (malignus spiritus). Yliluonnollisiksi
koetut hiiiriot onkin eri kulttuuri- ja perinnealu-



alueilla liitetty niille tyypillisiin uskomusolen-
toihin, esimerkiksi Suomessa piruuq tonttuun
ja haltijaan (Haavio 1947. 107). Poltergeist-pe-
rinteen kehitykseen on vaikuttanut myos 1800-
luvun loppupuolella Euroopassa voimistuneet
spiritistiset liikkeet, jotka tulkitsivat polter-
geist-ilmitlt niikymiittomiin henkimaailman yh-
teydenotoiksi elavien maailmaan (Goss 1979:
viii-ix).

Kokijoiden todellisuus

Poltergeist on kokijoilleen empiirisesti olemas-
sa oleva ilmio, joka tunkeutuu ihmisten arkito-
dellisuuteen yliluonnollisina ndk0-, kuulo- ja
tuntoaistimuksina. Yliluonnollisia ovat kaikki
ne ilmiot, jotka ihminen itse kasitt60 tavan-
omaisten luonnonlakien tai kausaliteettien ul-
kopuolelle jiiSviksi ja niiistii riippumatta toimi-
viksi tai tapahtuviksi. Folkloristiikassa yli-
luonnollisen kdsite ei sisiillii vaatimusta ilmioi-
den objektiivisesta todistettavuudesta" vaan
huomio kiinnitetiitin yksilOiden tai yhteisojen
omien eldmysten ja niitii koskevien ilmausten
merkityksellisyyteen.

Kokijoiden kannalta poltergeist merkitsee
ensisijaisesti vallitsevan luonnonjiirjestyksen
riistiiytymistti hallinnasta ja tiettyjen kulttuuris-
ten odotusten rikkoutumista. Riiyhiihengen toi
minta koetaankin tavallisesti vaarallisena ja pe-
lottavana. Pelko poltergeistia kohtaan ilmenee
arkistomuistiinpanoissa mellastuksen keskipis-
teeni olevien ihmisten kyvyttomyytend suojau-
tua poikkeavia ja hallitsemattomia ilmioita vas-
taan seke psykofyysistii avuttomuutta seuraava-
na pakenemisena mellastuksen kohteena ole-
vasta talosta tai perheen muuttamisena tilapiii-
sesti toiseen asuinpaikkaan. Tarinaperinteessd
esiintyvtit viittaukset myyttiseen kuoleman lii-
hettiliiiiseen ja helvetin herraan lisliiivit osal-
taan pelkoa personoitua pahaa kohtaan kristil-
lisessd viitekehyksessii.

Psykologisesti tarkasteltuna tiettyyn aikaan
ja paikkaan sidotut eliimykset voivat eliiii ih-
mismuistissa grityisen voimakkaina ja yksityis-
kohtaisina. Joissakin tapauksissa poltergeistin
kokijoiden maailma ei endd koskaan palaudu
entiselleen. Itse asiassa yliluonnollisen tiedon
haltijaksi ja uskomustarinoiden aktiiviseksi

kertojaksi initioidutaan usein vasta omakohtais-
ten poikkeavien eliimyksen kautta. Omakohtai-
set selittemAttdmiit ja oudot eliimykset voivat
ntiin ylliipitiiii ja vahvistaa yhteisollistd uskoa
yliluonnollisiin ilmiriihin ja olentoihin.

Mainittakoon, etta arkitodellisuudesta poik-
keavat poltergeist-eldmykset pyritiibn tavalli-
sesti salaamaan tai kieltamiiiin kielteisen julki-
suuden pelossa, sillii rationaalista selitystii etsit-
tiiessii epiilykset kohdistuvat varsin usein sil-
minniikijOiden rehellisyyteen, paihteiden kdyt-
toon tai mielenterveyteen. Kdytdnn0ssii arka-
luontoisten tietojen vuotaminen perheen tai
pienyhteison ulkopuolelle merkitsee perheen
sisiiisen intimiteettisuoj an katoamista j a amma-
tinharjoittamisen merkittavaiii vaikeutumista.
(Tikkala 1993 13.) Ltihelta tapahtumia seuraa-
vien ulkopuolisten onkin usein helpompi kertoa
oudoista tapahtumista mm. uteliaille tutkij oille
ja toimittajille kuin yliluonnollisista ilmioistii
kotonaan karsivien ihmisten.

Yliluonnollisten eliimysten ympiirille muo-
dostunut salaper6isyyden ilmapiiri ruokkii hel-
posti huhupuheisiin yms. suulliseen informaa-
tioon perustuvien yhteisollisten selitysmallien
syntymistii ja vahvistumista. Itse asiassa se mi-
tii ei kerrot4 on usein merkityksellisempd?i
kuin se mitii kerrotaan avoimesti, silla puhu-
mattomuus vahvistaa epiiilykset mahdollisen
salatun tiedon olemas saolosta.

Poltergeistin ongelmallisuuteen eldmysten
ja kokemusten tasolla viittaavat erityisesti YlO-
jiirven tapauksen oikeudenkiiyntipOyttikirjojen
lausunnot, joissa kuvatut tapahtumat vastaavat
varsin tarkoin poltergeistista esitettyj 6 kansain-
vilisia mii:iritelmia ja luonnehdintoja. Kyseiset
silminniikijiilausunnot ovat sisiiltdnsd perus-
teella luokiteltavissa memoraateiksi eli kokijoi-
den kertomuksiksi yliluonnollisen kohtaami-
sesta. Ongelmalliseksi lausuntojen analysoin-
nin memoraatteina tekee kuitenkin niiden viral-
linen muistiinpanotilanne ja siita seuraava ker-
tojien tietoinen itsesensuuri. Oikeuteen haaste-
tut silminniikijat eivat turvaudu lausunnoissaan
ensisijaisesti konventionaalisiin tulkintamallei-
hin vaan viranomaisten kannalta relevantteihin
selityksiin, joiden avulla pyritdin rationaa-
lisesti ja toisaalta myOs affektiivisesti kiistii-
miiAn syytettyjti vastaan esitetyt noituussyytok-
set (vrt. Seppii 1977: 11).
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Seuraavassa kiisittelemlini silminniikij iilau-
sunnot muodostavat ehka merkittiivimmiin yk-
sittaista suomalaista poltergeist-tapausta kasit-
televdn tapausaineiston.

Taikuutta ja
laitonta paloviinanmyyntia

Oikeudenkiiyntipoytiikirjojen suomennoksienr
perusteella Keijiirven kyliissii, noin vendjdn-
virstan paassa Ylojiirven kirkolta, tapahtui
opettaja ja kuntakokouksen esimies Efraim
Martinin talossa sarja selittiimiittomiii ilmioitii
12.-27 . tammikuuta 1885.

Paikallisten huhupuheiden perusteella ou-
doista ja levottomuutta heriittdneistii tapahtu-
mista kiinnostunut Hdmeenliitinin kruununni-
mismies Kasimir Liljestrand suoritti Marti-
neille tarkastuskiiynnin seka teki asiasta viralli-
sen ilmoituksen laenin kuvernoorille E. von
Ammondtille. Liljestrandin kirjelmiin seu-
rauksena 7l-vuotias Efraim Martin, 77-vuotias
Eva Martin (os. Lilius) ja heidiin l3-vuotias
palvelustyttdnsd Emma Lindroos haastettiin
kiirajille syytettyini taikuudesta ja noituudesta
seka laittomasta paloviinanmyynnistil heidan
kotiinsa saapuneille uteliaille. Lisaksi kihla-
kunnanoikeudelle osoittamassaan kirjelmiissi
Liljestrand mainitsee kyseisten levottomuuk-
sien vditetyn syntyneen itse paholaisen toimes-
ta.

Martinien poltergeist-tapaus kasiteltiin 24.
maaliskuuta 1885 Pirkkalan pitajan Ylojiirven

t Mutti Seplin seMtyksen perusteella vuoden 1908
suomennosta voidaan pitii.ii suhteellisen luotettavana,
joskin tarkkaan analyysiin riit&imAttdmiinA, kAAn-
ndksenii ruotsinkielisistii oikeudenkiyrtipd]t2ikir-
joista (Henkimaailman salaisuudet III). Sen sijaan
Efraim Martinin pojanpojan A Martinin julkaisema
suomennos luodelta 1905 sisiiltiiii lukuisia asiavir-
heitiiL, esimerkiksi naslsali on kiiiinnetty seulaksi ja
kynttiliisakset lar'nttilainjalaksi (Yl0jiirven kummitus-
juttuja). (Seppa 1977: 6-7.) Tulkimusteni kannalta
kyseiset kli,iinnowirheet eivat ole merkittiiviii, sillii
silminniikijilausunnot toimivat tydssini kollektiivi-
traditioksi kiteytyneiden uskomustarinoiden yleisenA
eliimyksellisenli viitekehyksenii eikii tarkan histori-
allisen tiedon llihtein i. Pdltiikirjojen suomennoksien
alkuperlinen lAhde on Birkkala Sockens Dombok
24.3. 1885/$80 (Hiimeen maakunta-arkisto).

tuomiokunnan kiiriijiipaikkana toimineessa
Suojasen talossa YlOjiirven kirkonkylassZi. Oi-
keuteen kutsuttiin edella mainittujen vastaajien
listiksi 15 todistajaa, joista 14 kertoi valansa
nojalla olleensa yliluonnollisten tapahtuma-
sarjojen silminniikij0inii. Piikatytt0 Lindroos
oli estynyt saapumasta oikeuteen, sillA haasteen
toimittaneen lautamies Simolan mukaan vas-
taaja oli maannut kotona keuhkotaudin ja ma-
naustilaisuuden heikentiimiinii. Valitettavasti
kiisittelemlini poytakirj at ja arkistoaineistot ei
viit kerro tarkemmin millaisesta ja kenen toi-
mesta j6rj estetysta manaustilaisuudesta oli ky-
symys.

Silminniikij tilausuntojen perusteella oudoille
ilmi6ille pyrittiin yhteisollisen ongelmanratkai-
suprosessin alkuvaiheessa etsimddn arkiseen
kokemuspiiriin liittyvii selitysmalli. Todistajat
kertoivat tutkineensa kaikki paikat kivijalasta
vintille mahdollisen huijauksen tai kujeilun
palj astamiseksi. Tuloksettomien etsintojen j iil-
keen useimmat todistaj at vannoivat oikeude ssa,
ettei kukaan ihminen ole heidan ndkemyksensd
mukaan voinut aiheuttaa outoja ilmi0ita esi-
merkiksi vetonaruja tai salaluukkuj a kayttamal-
lii. Yliluonnollisen ongelman ratkaisemiseksi
myOs paikallisen nimismiehen ja lukkarin ker-
rotaan vierailleen Martinien talossa kyseisend
ajanjaksona.

Vastaajat Efrain ja Eva Martin kertoivat oi-
keudessa, etta omituiset ja selittamattomat liik-
keet heidiin asunnossaan aiheutti jokin heille
tuntematon luonnonvoima. Aviopuolisot va-
kuuttivat. etteivbt olleet koskaan seurustelleet
henkiolentojen kanssa (oihin eiviit myoskii5n
uskoneet) sekii kielsiviit syytteet taikuuden har-
joittamisesta ja laittomasta viinanmyynnistii.
Efraim Martin valitti huhujen henen luonaan
sattuneista kummitteluista seka taloon piiivit-
tiiin saapuneiden uteliaiden vieraiden hiiirin-
neen hdnen eliimtiiinsii siinli miiiirin, ettii hiinen
oli pakko matkustaa sukulaistensa luo Tampe-
reelle "nauttimaan rauhaa ja lepoa". Lisiiksi
Martin kertoi kummitushuhujen seurauksena
menettiineensd hyvtin maineensa notariaattina
lahipitajien asukkaiden keskuudessa.

My0s oikeuteen kutsuttujen todistajien ylei-
sin selitys oudoille ilmioille oli jokin kuvaile-
maton mahti tai tuntematon luonnonvoima.
Esimerkiksi Gerhard Gronfors epiilee ilmioi-
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den tapahtuneen jonkun tuntemattoman, selitta-
miittcimin ja niikymiittomdn voiman vaikutuk-
sesta.

Seuraavaan luetteloon olen koonnut vastaa-
jien ja todistajien lausunnoissa yleisimmin
esiintyviit yliluonnollisten ilmioiden kuvaukset
tiettyyn ajallisesti ja paikallisesti rajattuun pol-
tergeisttapaukseen liittyvien elimysten moni-
naisuuden kuvaamiseksi. Asiayhteydestiiiin ir-
roitettuina monet niistti ilmiot vaikuttavat var-
sin mielikuvituksellisilta. Tulee kuitenkin
muistaa, ettii ykijtirveliiiset ovat varmasti olleet
vakavissaan esittaess,ian silminniikiiiilausunto-
jaan oikeuden edessd.

. asiakirjojen ja papereiden lentiiminen ulos
lukitusta pdytilaatikosta"

o kenkien lentiiminen tai liikkuminen lattial-
la.

. esineiden lentiiminen ovea vasten ja il-
mi6on liittyviit iiiinihavainnot (mm. virsi-
kirj a, tuohinen rove, kynttilenj alat, tiiliski-
vet ja kivit),

o esineiden lentiiminen ihmisiii kohti (kuiten-
kaan ketd.dn vahingoittamatta),

o leipdvartaiden ja piireiden fysikaalisten la-
kien vastainen liikkuminen,

o pienten esineiden nouseminen poydaltii il-
maan ja lentiiminen hyllyilta alas (mm.
piippu, kivet, kovasimet, lautaset ja kyntti-
liinjalat),

. huonekalujen siirtyminen (tuoli, siinky ja
poyte),

o taloustavaroiden lenttiminen palavaan uu-
niin,

o seiniin rappauksen irtoaminen, murskautu-
minen ja lentdminen keskelle lattiaa,

o lukittujen ovien toistuva avautuminen sekd
avaimen lentdminen ja katoaminen lukosta,

. naulassa roikkuvan kyyniirdmitan nousemi-
nen ilmaan ja pyOriminen ympyriiri

o asiapapereiden repeytyminen, kuppien ha-
joaminen ja lusikoiden viiintyminen.,

. saven ilmestyminen sisalle taloon ja sisii-
tiloj en sotkeutuminen savella sekii liuskeki-
vien ilmestyminen poydiin alle (molempien
alkuperii tuntematon).

Mielenkiintoisia detaljeja silminntikiioiden
lausunnoissa ovat tarkat kuvaukset esineiden ja
materiaalien fysikaalisten lakien vastaisesta
liikkumisesta. Todistaj at kertovat lentdvien esi
neiden hidastavan vauhtia- vaihtavan suuntaa
ilmassa ja liikkuvan kuin niikymtittomiln voi-
man kuljettamina paikalla olevia ihmisiil vahin-
goittamatta. Yliluonnollisiksi tulkittujen niikri-
ja tuntoaistimusten ohella Ylojiirven tapauk-
seen liittyy alkuperaltaan tai aiheuttajaltaan
tuntemattomia iiiinihavaintoja, jotka kuvataa.n
jyrehdyksiksi, suhinoiksi, kolinoiksi ja pa-
mauksiksi. Vastaavanlaiset hiiirioiden yksityis-
kohtaiset kuvaukset puuttuvat arkistoon piity-
neistti pirutarinoista liihes tiiysin. Kansanperin-
teen kuvaamalla sosiaalisella todellisuudella
rikkomuksineen ja rangaistuksineen onkin
usein varsin ohut yhteys kokijoiden kuvaamaan
eliimykselliseen todellisuuteen (Tikkala 1993:
r76).

l) "...Sitten menivdt he Martinin kanssa pi-
han piiiiss?i olevaan rakennukseen, ja kun hiin
sielta alkoi pistaytya ulos, viskautui pdrevasu
suhisten navakasti hente vasten, mutta kuiten-
kin hyvin hiljaa, niinkuin jonkun ntikymdtto-
mdn voiman kuljettamana ja kosketti todistajan
kupeeseen..." (YlOjiirven kummitusjuttuja
1905: 19-20.)

2) "...Silloin singahti kynttildnjalka priydalta
kautta ilman, kiemuroiden kuin niikymiittOmiin
voiman kannattamana oveen. Todistaja oli siita
vakuutettu, ettei teme tapahtunut kenenk?liin
lasnaolleen kiemahduksella tai vaikutuksella.
Hiin kiivi vaan tiiman ainoan kerran Martinilla
eikii niihnyt mitiiAn viinan myyntia." (Sama, s.
1 3 . )

3) "Kun todistaja erdiin kerran oli kiiymiissii
Martinilla huomasi han kastrullin kasittamat-
tomalle ja tavattomalla lailla viskautuvan per-
mannolle, jonka woksi han oli tarkastanut
kastrullin, eika huomannut siinii mitaiin lankaa
tai rihmaa tempaamista varten. Kun todistaja
kerran kiivi leipomatuvassa ja tuli sieltii ulos,
sulkien oven jilkeensi, pamahti kivi suurella
jymiihdykselli oveen. Samana piiiviinii Efraim
Martinin kirjoituspoyddn laatikosta, vaikka se
oli lujalla ohjasnuoralla kiinni sidottu, laatikon
aukeamatta singahti permannolle kirjoja ja pa-
pereita sekii kohta sen jalkeen kirjoitusneuvot
viskautuivat permannolle. Pienestd rasiasta ir-

l 6



tautuivat kierrenaulat ja samoin itsestden
irtautui laatikoita sitova ohjasnuora, mennen
pikaisesti pOydiin alle. Todistaja oli parin mi-
nuutin ajan ollut ulkona, huoneeseen jai yksin
Emma Lindroos, vaan niin lyhyelle ajalla,
vakuutti todistaja valansa nojalla" ei kukaan
ihminen voinut p?iastiii nuoraa irti, kun se oli
niin monessa kd"dreessi ja useasta paikasta
solmussa sekii puisilla telkimilld tiukattu..."
(Sama, s. l7*18.)

4) "Kuluneen tammikuun 22. piiviinii olito-
distaja kiiynyt Martinin torpassa ja niihnyt
kynttiltinjalan singahtavan kaksi kertaa ovea
vastaan, kolmannella kerralla huoneen per6-
seindiin, huomaamatta mistd se singahti, mutta
luuli ettei kynttiliinjalkaa kukaan ihminen vis-
kannut koska se liikkui ilmassa, ikaankuin na-
kymatt6mAn kiiden kannattamana sekii kierieli.
Kynttildnjalka oli liikkunut hiljoilleen ja mutki-
tellen, seisoen aina yl6sp6in kiiiintyneessi asen-
nossa, joll' aikaa poydtiltti kuului rapinata. To-
distaja valansa ja omantuntonsa nojalla va-
kuutti siita, ettei kukaan ihminen viskannut
kynttiliinjalkaa, eika sita milldiin langalla
ilmasta kannattanut, vaan oli tiimii tapahtunut
ihmeellisellii tavalla. " (Sama, s. 23-24.)

Ylojiirven-tapauksen yhteydessii kerrotaan
mycis ns. materialisaatio-ilmi0stti eli esineiden
tai materiaalien fysikaalisten lakien vastaisesta
ilmaantumisesta sulj ettuun tilaan. Materialisaa-
tion ongelmallisuutta yliluonnollisena eliimyk-
senti lisiiii ilmion toistuminen lisndolevien ih-
misten estiimisyrityksistii huolimatta seka ou-
dosti ilmaantuvan aineen runsaus, painavuus ja
tuntematon alkuperii.

Esimerkiksi ensimmiiisend mellastusydn6
seinistl murtunutta ja hienojakoiseksi murskau-
tunutta rappausta seuraavana aamuna siivotta-
essa ei voitu havaita, mistii se itse asiassa oli ir-
ronnut. Toisaalta kiusalliseen tilanteeseen jou-
tuneet silminniikijdt voivat heille vieraiden ma-
teriaalien julkisella esittelyll6 pyrkiii myds to-
distamaan eldmystensi aitouden mahdollisille
paikalle saapuville epailij oille.

"...Todistajan lesnaollessa murskautunut sa-
vi kokoontui n6kymiitt0miill6 tavalla perman-
nolle, kenenkdin koskematta ja huomaamatta
mistii ja miten se tuli. Saven murskaa ker?iiintyi
kokonaista kolme korillista noin neliOkuution
paljoudelta, kun se kannettiin huoneesta ulos.

Savea ilmestyi kaksi kertaa lattialle ja kumpai-
sellakin kerralla laastiin ja korjattiin se tarkoin
pois.

Erityisesti kysyttynii selitti todistaj a, etta
huoneen viilikatto oli joksikin hatara ja suuri-
rakoinen, mutta valansa nojalla voi hlin vakuut-
taa, ef,tei savi tullut katon kautta permannolle
koskapa sellaisen savijoukon kulkeminen ilman
kautta pudotessaan olisi kylle niikynyt..."
(Sama, s. l4-16.)

Esittamiensa materialisaatio-viitteiden pe-
rusteella Efraim Eerola ja ylimiiriiinen lauta-
mies David Suojanen miiiiraittiin kiiriijiioikeu-
den antamien ohjeiden mukaisesti tutkimaan
erityisesti tuvan poydiin alle ilmestyneet oudot
kivet. Efraim Eerola, ionka rusthollin mailla
Martinit asuivat, kertoi myohemmin oikeudelle
antamassaan selvityksessti kivien olleen ohutta
liuskekivilajia, jollaista ei ollut ltiydettiivissii
hdnen tilansa mailta. Efraim Eerolan sangen yl-
lattavan selitysmallin mukaan woressa asuvat
henget olivat mahdollisesti tuoneet liuskekivet
mukanansa taloon.

Konventionaaliseen selitykseen viittaa myds
seuraava Wilhelmina Henrikintyttiiren paljasta-
va lausunto, jossa vastaajien kerrotaan edellii
antamiensa lausuntojen vastaisesti puhuneen
kotonaan pahanhengen sotkemasta kirjasta:

"Wilhelmina Martha Henrikintytiir sanoi
kiiyneensd kuluneen tammikuun 24. paiviina
Mdkkyliin em6nndn Marianan kanssa Martinin
torpassa. Kun Mariana selaili eriiiin kirjan leh-
ti6 sanoivat vastaajat: "pahahenki on sen sellai-
seksi tahrinut". Mariana vastasi: "Ei pahasta ole
kirjuriksi". Tiimin jiilestii kuului huoneesta
huuto: "paha kaataa kaljan tynnyrist6". Maria-
na, todistaja ja vastaaja menivit leipomotupaan
katsomaan ja huomasivat kaljatynnyrin tyhjek-
si..." (Sama, s. 18.)

Yl0jiirven poltergeist-tapaukseen liittynei-
den yliluonnollisten ilmioiden kerrotaan usein
olleen yhteisollisesti koettuja ja jaettuja. Itse
asiassa silminniikijiilausunnoissa esiintyviit
viittaukset elimysten kollektiivisuuteen toimi-
vat yksittiiisten kertomusten totuudellisuuden
kriteerinii seki juridisessa etta kansanomaisessa
kontekstissa. Efraim Eerola kertoo, mahdolli-
sesti vuokralaistensa saamasta kielteisestii jul-
kisuudesta huolestuneena, vierailleensa Marti-
nin torpassa joka piiivii kyseisend ajanjaksona
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ja havainneensa lukuisia yliluonnollisia ilmi6i-
tii yhdessii eri todistajien kanssa. Poltergeist-
traditio poikkeaakin olennaisesti esimerkiksi
suomalaisesta haltijaperinteestti, jossa eliimyk-
set aktuaalistuvat tavalli sesti yksittiiisille ihmi
sille tietyissd mddrdtilanteissa, esimerkiksi
tydnsii diireen torkahtaneelle riihenliimmittii-
jiille (Haavio 1942: 7 3-84).

Syyllinen vai syyton?

Yldjiirven tapauksessa hdiriot nAyffavAt kihla-
kunnan- ja hovioikeuden poytiikirjojen perus-
teella keskittyneen Martinin talossa palvelleen
sairaalloisen piikatyton Emma Lindroosin ym-
ptirille. Loppupuheenvuoro ssaan Efraim Martin
kertoi liikkeella olevan huhun, jonka mukaan
Emma Lindroos olisi heitellyt esineita ympiiri
pimeii?l huonetta esiintyiikseen ndkymdttdmdnd
henkenli, ja sanoi tiimiin pitiviin osittain paik-
kansa. Varsinaisessa vastaajan lausunnossaan,
ennen todistajien esiintymista, han toteaa kui-
tenkin ristiriitaisesti palvelustyttonsa olleen sai-
raalloisena j a ymmiirrykseltaan heikkolahj aise-
na syytdn selittemattdmiin tapahtumiin.

Vastaavasti lukkari Lindell kertoo tapahtu-
mien saaneen alkunsa palvelustyt6n pilailusta,
jota paikalle saapuneet uteliaat vieraat olisivat
my6hemmin jatkaneet. Lisiiksi Lindell mainit-
see hiiirioiden lakanneen kahdeksan tai yhdek-
sin pdivid ennen Emma Lindroosin vakavaa
sairastumista ja muuttamista pois Martinien ta-
losta.

"...lopulta oli Lindell erityisilta henkiloilta
kuullut, miten utelias kansanpaljous useinkin
Martinin asunnossa pilkallaan huuteli. "Kas
tuossa taas piru on" seka jostakin pimeistti nur-
kastajoku viskasi esineita; jonka ohesta myds-
kin Emma Lindroos sittemmin joskus haus-
kuutti itseiiiin ja huomattiin, miten muutkin, it-
se tydssii; uskoi myOskin luulon Emma Lind-
roosin osallisuudesta niiihin tapahtumiin saa-
neen alkunsa niistii hdnen epiionnistuneista pi-
lanteoistaan, jotka hiin sitii paitsi aina oli val-
mis tunnustamaan omiksi vehkeikseen". (Sama,
s .  21 . )

Lukkari Lindellin esittaman selitysmallin ja
samalla koko todistaj alausunnon uskottavuutta
horjuttaa hAnen kuvaamansa hdmmiistyttave

tapahtumasarja, jossa Martinien ruokapriydiin
erilliset pdytalevyt hakkaavat toisiaan vasten il-
man niikyvilti aiheuttajaa viiden henkilOn lasna-
olle ssa j a lukkarin plilittiivlii si stii estiimi syrityk-
sistii huolimatta. Kertomuksen perusteella on
mahdotonta piiiitellii tai edes kuvitella, miten
l3-vuotias rengin tytiir Emma Lindroos olisi
pystynyt woteeltaan kiisin jiirjestiimdiin lukka-
rin esittiimien pilailusyytosten mukaisen hiim-
mtistytttiviin niiytciksen.

Seuraavassa siteerattu lausunto on oivalli-
nen esimerkki tiettyyn yliluonnolliseen ongel-
matilanteeseen liittyvAsta konkreettisesta on-
gelmanratkaisuprosessista, jonka kuluessa hal-
litsemattomia poltergeist-ilmiditii pyritaan
kontrolloimaan kaytAnnon menetelmin:

"...Mennessiitin asuntotupaan hakemaan vai-
moaarL kuuli hiin kartanolla kovaa jytyd tuvas-
ta, jonne han kiiruhti, mutta sielli ei ollut ke-
tdiin muita kuin Martinin vaimo ja Emma Lind-
roos, joista edellinen valvoi sdngyssaan ja jal-
kimmdinen vuoteellaan permannolla luultavasti
nukkuneena. Hiin niiki suurenlaisen, kaksile-
vyisen 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 salaisia nauhoja, joilla liikunto olisi aikaan
saatu. Valansa nojalla vakuutti todistaja ilmion
tapahtuneen ndkymiittomdn voiman vaikutuk-
sesta..." (Sama, s. 20.)

Lausuntoj en viralli sesta tallennu syhteydestd
huolimatta todistajien kertomukset sisiiltliviit
runsaasti piirteita yliluonnollista kesittelevasta
traditionaalisesta kerronnasta. Esimerkiksi Ger-
hard Grdnfors ja Alku Eerola pyrkiviit kotoista-
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maan yhdessii muiden silminniikijdiden kanssa
kokemansa ellimykset kuvaamalla leiptivartai-
den yliluonnolliset liikkeet ilmassa tanssi-
miseksi. Kyseiset fantasia-motiivit todistajien
lausunnoissa ovat todenniikdisesti seurausta
itse kerronnan ja kuvakielen traditionaalisuu-
desta, eli siita miten tietyt asiat yleensii kult-
tuurisesti esitetaan (Hiiemiie 1987: 78). Silmin-
niikijoiden suullisissa kuvauksissa voidaan
olettaa esiintyvdn runsaasti my0s tietoista tai
tiedostamatonta liioittelua, joka toimii suullisen
kerronnan tehokeinona. Merkityksellistii oikeu-
denktiyntipoytiikirjojen lausunnoissa on kui-
tenkin se, ettgivat vastaajat ja todistajat pyri
missiiiin vaiheessa kiistiimiiiin toistensa esitt6-
mia vaittamia yliluonnollisten tapahtumien ku-
lusta ja aiheuttajasta.

Gerhard Grdnforssin, Alku Eerolan ja Gus-
tav Hell6nin lausunnoissa viitataan myos Eva
Martinin harjoittamaan taikuuteen tiimiin heit-
ttiessii edellii mainitut leipiivartaat kolme kertaa
lattiaan ja kiiskiessii personoitua voimaa samal-
la asettumaan (ks. seuraava esimerkki). Eva
Martinin toiminta voidaan tulkita perinteen ak-
tuaalistumiseksi miiiiriitilanteessa, sillii vaikka
itse ilmi6 ei attuaalistu miiiiriitilanteessa, pyri-
tiiiin arkitodellisuuteen tunkeutuvat hiiiriot
kontrolloimaan jo olemassa olevien perinteis-
ten ongelmanratkaisumallien viilityksellii. Ris-
tiriitaiseksi viiitetyn manausaktin suorittamisen
tekee Eva Martinin itsensd esittema lausunto,
jossa han mainitsee outojen ilmioiden taustalla
olevan Jumalan sallimuksen, jota tuskin on py-
ritty hallitsemaan manaamalla kuten ihmisen
arkkivihollista:

"...Sunnuntaina tammikuun 18. p:nii kiivi
todistaja j611een Marttinilla ja kun ei kumpi-
kaan puoliso eika Emma Lindroos ollut huo-
neessa, olivat piireet, jotka seisoivat pirtin nur-
kassa, alkaneet hyppiii ja pyorineet toisiensa
ympiiri. Kaksi huoneen nurkassa seisovaa lei-
pavarrasta alkoi tanssia ylos lattialla ja lOiviit
yhteen toisiaan. Martinin vaimo tuli silloin juu-
ri sisiille ja otti kiiteensii yhden leipiivartaista ja
paiskasi kolme kertaa permannolle lausuen
samalla: etk6s ole koreesti. Tiimtin tehtyti laski
vaimo Martin leipiivartaan nurkkaan ja kiiiintyi
pois. Tiimiin jiilkeen hyppEisi varras vielii kol-
masti ja singahti permannolle. Kaikki tama h-
pahtui selvalla paivalla edella puolisen. Todis-

taja tutki tarkoin nurkat, joissa leipiivartaat oli-
vat seisoneet, huomaamatta kuitenkaan mitaAn,
jota olisi voinut luulla ilmirin vaikuttajaksi, jo-
ko salaisia luukkuja tai, lankoja tai muuta sel-
laista. Todistaja sai taten sen vakaumuksen,
ettii valansa nojalla voi vakuuttaa tdmdn ei
tapahtuneen ihmisen vaikutuksesta, vaan jon-
kin ainakin todistajalle tuntemattoman ja kisit-
tamAttdman voiman tai luonnonihmeen vaiku-
tuksesta. Hiin ei myoskdiin niihnyt Martinin
puolisoiden viinaa myyvdn.

Erityisesti kysyttynti, sanoi todistaja Marti-
nin torpan olevan kalliolle rakennetun ja kivi-
jalka 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 tul-
kintamallien ohella silminniikijoiden virallisis-
sa kertomuksissa on merkityksellistii yliluon-
nollisiksi koettujen ilmioiden tulkitsematto-
muus. Eltimysten tulkitsemattomuuteen on to-
denniikdisesti syynii todistajien tietoinen varo-
vaisuus tai jopa vaikeneminen oikeuden edess6,
silla pahan hengen, pirun tai paholaisen nimeii-
minen ilmioiden aiheuttajaksi vahvistaisi yh-
teisdn kunniallisia jasenid vastaan nostettujen
taikuussyyt0sten todenperdisyyden, tai ainakin
kyseiset johtolangat olisi tutkittava viran-
omaisten taholta tarkemmin. Myos epiimiiiiriii-
set viittaukset kokijoilleen tuntemattomiin voi-
miin voivat olla tietoisesti viranomaisille suun-
nattua disinformaatiota.

Oikeusprosessin tuloksena paikallinen kih-
lakunnanoikeus ja Turun keisarillinen hovioi-
keus piiiittiviit vastaajien ja todistajien lausun-
tojen perusteella luopua kaikista syytteistii re-
hellisiksi j a uskonnollisiksi tunnettuj a itiklciiitii
vastaajia kohtaan. Oikeuden virallinen selitys
ilmirtille oli jokin tuntematon voima sekii osak-
si Emma Lindroosin ja paikalle saapuneiden
uteliaiden kujeilu. Emma Lindroosin syyllist6-
minen poissaolevana oikeudessa oli todenna-
k0isesti juridisesti helpoin ratkaisu kumota
Martineja vastaan nostetut syyt6kset seka antaa
yliluonnollisiksi koetuille ilmiOille vallitsevaa
tieteellistii maailmankuv aa vastaav a selitysmal-
li.
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