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”Keitä nämä köyhät olivat? Mistä he tulivat ja millaista heidän elämänsä oli?”
Se, että oli köyhä, merkitsi hyvin vaikeaa elämää aikana, jolloin ei ollut vielä

olemassa yleistä sosiaalihuoltoa. Anders Chydenius (1729-1803) on kirjoittanut
köyhien tilanteesta näin: ”Tehdä työtä kuin orja toisille, niin kauan kuin jaksaa ja
tulla häädetyksi pois vanhoilla päivillään ja kuolla kurjuudessa”. Tämä koski tosin
1700-lukua, mutta huolimatta 1800-luvulla käyttöönotetuista tietynlaisista

sosiaaliavun muodoista suurimmalle osalle köyhiä ja tilattomia elämä oli tuolloin
edelleen hyvin vaikeaa.
Työnteko oli tärkein keino elättää itsensä ja perheensä, ja se tarkoitti yleensä
raskasta ja kuluttavaa ruumiillista työtä. Ainoastaan yhteiskunnan varaikkaimpien,
eli pääosin porvariston, ei tarvinnut tehdä raskaimpia

töitä. He pystyivät

palkkaamaan palvelusväkeä tekemään ne puolestaan.
Aivan kuten tänäkin päivänä ihminen saattoi syntyä köyhäksi eli köyhään

perheeseen tai sitten hän kohtasi

elämässään vaikeuksia, joiden kautta

köyhtyminen tuli osaksi elämää. Yli sata vuotta sitten oli Suomessa vielä hyvin
selkeä

luokkajako,

minkä

vuoksi

yhteiskuntaluokassa, johon he syntyivät.

ihmiset

yleensä

pysyivät

siinä

Sepän tupa Stundarsissa, siirretty v. 1991 Tuovilasta.
Talo on rakennettu n. 1880. Se on kuulunut Maria
Smedsille tai ”Matin Marialle”, joka oli mäkitupalaisen
Mats Smedsin tytär. Maria Smeds asui talossa vielä
1930-luvulla ja elätti itsensä pyykkärinä.
Stundarsin mäkitupa on sisustettu valokuvan
perusteella, joka on otettu, kun ”Matin Maria” vielä asui
talossa. Kuva löytyy kirjasta ”Toby by under ett hundra
år 1880-1890”.

Köyhät olivat etupäässä tilattomia eli ihmisiä, jotka
eivät omistaneet taloa, jossa asuivat. Tilattomaan
väestöön kuuluivat:
• mäkitupalainen - asui mökissä ja hän oli usein pakotettu maksamaan
asumisesta vuokraa tekemällä työtä maanomistajalle, jos mökki sijaitsi
yksityisellä maalla. Tätä nimitystä käytetiin yleisesti alemman luokan
ihmisistä, jotka asuivat mökeissä.
• sairas – ei kykene tekemään työtä eikä elättämään itseään
• loinen – ei omistanut mitään ja asui jonkun toisen luona. Saattoi
poikkeuksellisesti jossain elämänsä vaiheessa asua mökissä, jolloin hänet
määriteltiin: “loinen mäkituvassa”.
• piiat ja rengit - saattoivat kuulua useampaan yhteiskuntaluokkaan. Jopa
maanviljelijöiden lapset työskentelivät piikoina ja renkinä toisten tiloilla.
Heillä oli työtä, joka toi tietynlaista turvaa sekä paikka, jossa asua. Jos he
eivät olisi kyenneet tekemään työtä, heidän tilanteensa ei olisi ollut helppo.
• Tilattomiin kuuluivat myös mielenterveyden ja muunlaisista toimintakyvyn
ongelmista kärsivät, sillä monet heistä eivät kyenneet elättämään itseään eli
tekemään työtä.
• Torppareilla oli käyttöoikeus pieneen palaan maata ja heillä oli myös omia
kotieläimiä. Silti heidät lasketaan tilattomiin, koska he eivät omistaneet
maata.
• Maanomistajilla oli käyttöoikeus myös kylän yhteisomistuksiin kuten kalaan,
riistaan ja puutavaraan. On silti muistettava, että myös maanviljelijöilla, jotka
elivät oman maansa sadolla, oli heilläkin huonoina satovuosina hyvin vaikeaa
ja kurjaa.

Sulvan kirkon vaivausukon rahakirstu vuodelta 1787, tehnyt
maanviljeliä Jakob Ryss Mobackenilta.
Stundarsin kuva-arkisto.

TIETORUUTU
• Maalahden nimismiespiirissä, johon
kuului Sulva, Maalahti (Petolahti ja Bergö)
ja Pirttikylä, asui 1800-luvun lopulla noin
13 000 ihmistä. Vuonna 1879 heistä oli
maanomistajia 1 196 ja torppareita 236.
• Vuonna 1903 alueella oli 13 huutolaislasta
ja 18 aikuista.
• Vuonna 1875 huomattiin, että
perunanviljely alkoi olla yhä suositumpaa.
Se sopi hyvin mäkitupalaisille, ja usein
pantiinkin merkille, että heillä oli
mökkiensä pihamailla pieni perunamaa.

Mäkitupa, Himisbacken, Östersolf.
Rappusella istuu loinen ”Bråddis-Fi” eli Sofia Jonasdotter Brådd,
syntynyt 2.12.1836. Hän hankki toimeentulonsa kehräämällä
karvalankaa. Pitäjä rakennutti mökin Sofia Bråddille.

Himisbackenin alueella asui myös muita mäkitupalaisia kuten
Sofia Bråddin veli ”Bråddis-Jon” perheineen. Hän oli räätäli ja
hyvin kysytty pelimanni.
Kuva: finna.fi
Svenska litteratursällskapet i Finland, Traditions- och lokalhistoriska samlingen i
Österbotten, ÖTA 25 Gunnar Rosenholms fotosamling, foto 65

Tapoja auttaa köyhiä
Kirkolla oli köyhäinapua, ja myös kylän asukkaat
auttoivat köyhiä mikäli heillä oli siihen
mahdollisuuksia.
1800-luvulla köyhät saivat apua muutamilla
tavoilla:
-he saivat ilmaiseksi viljaa pitäjien
viljamakasiineista
-vaivaisruotujärjestelmän kautta
-pitäjän huutolaisuusjärjestelmän kautta
-pieni avustus kirkon köyhäinkassasta

Mustasaaren pitäjä päätti 1800-luvun
lopulla
perustaa
köyhäintalon
vähentääkseen köyhäinhuollon kuluja.
Tuovilan köyhäintalo aloitti toimintansa
vuonna 1890. Köyhäintaloja tarvittiin,
koska köyhiä ja vanhoja huutolaisia oli yhä
vaikeampaa sijoittaa maatiloille.
Sulva ja Maalahti perustivat vuonna 1911
yhteisen köyhäintalon Maalahteen.

Tapoja auttaa köyhiä
Lue lisää: Fattigvården i landskommunerna. Wasa
Tidning 1.8.1889

Teksti on hieman kärjistetty, mutta kuvaa
kuitenkin sitä, kuinka yhteiskunnan kaikkein
haavoittuvimmat elivät sekä antaa kuvan siitä
keskustelusta, jota käytiin köyhäinhoidon
parantamiseksi.

Kun köyhien perheiden vanhemmat eivät enää
kyenneet hoitamaan lapsiaan tai molemmat
vanhemmat
kuolivat
lapset
saatettin
huutokaupata eli pitäjä myi lapsen perheelle tai
yksityishenkilölle. Myös sairaat vanhukset ja
köyhät aikuiset voitiin huutokaupata.

Tapoja auttaa köyhiä
TIETORUUTU
Vaivaisruotu laitettiin alulle 1700-luvun lopulla. Köyhät olivat pakotettu toimimaan vaivaisruotujärjestelmän
mukaisesti pitäjän sisällä. Vaivaisruotuun määritellyt köyhät kulkivat talosta taloon ja heillä oli oikeus viipyä
yhdessä talossa noin viikon ajan. Tämä toimintatapa päättyi Sulvalla 1800-luvun puolivälissä.
Huutolaisuus Köyhäinhuoltoon liittyvä termi, mikä tarkotti, että tilalliset kotitaloudet ottivat huolehtiakseen
vanhoista köyhistä, sairaista ja alaikäisistä lapsista. Pitäjä luovutti huutolaisen huutokauppaa muistuttavassa
tilaisuudelle sille kotitaloudelle, joka vaati pitäjältä huutolaisen ylläpidosta vähiten rahaa.
Huutolaisuutta tarkkaili köyhäinhuollon nimeämä tarkastaja tai valvoja. Vuodesta 1922 lähtien huutolaisuus
koski vain lapsia, ja se lopetettiin virallisesti vuonna 1923, mutta jatkui epävirallisesti vielä ainakin 1930-luvulle
asti.
Lähde: Förvaltningshistorisk ordbok / utackordera/huutolainen

HUUTOLAISET
• Kunta huutokauppasi alaikäiset lapset
laillisessa huutokaupassa. Lapset saatettiin
laittaa pöydän päälle ja se, joka tarjosi pitäjälle
halvimman ylöspidon, sai lapsen. ”Tarjous” tai
palkkio oli se summa, jonka köyhäintalo tai
pitäjä maksoi sille kotitaloudelle, joka otti
lapsen huolehdittavakseen. Huutokauppa oli
lapselle hyvin nöyryyttävä kokemus ja tavallaan
siinä tarjouksen tekijä sai kotiinsa ilmaista
työvoimaa.

Lehti-ilmoitus: Pirttikylän Kunnankokouksen
samman-trädeskallelse, katso kohta 10. Wasa-Posten
lehti 1907

”Köyhiä poikia Jeppetorpin
köyhäintalosta”. Neljä
paljasjalkaista lasta kuluneissa
vaatteissa vuonna 1913.

Lisätietoja:
Linkki artikkeliin sekä dokumenttiin “Minut myytiin”
(1962), Yle Elävä arkisto.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/minutmyytiin
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KUULUU KOKOELMAAN: Nordiska museets
arkiv. KOKOELMAN OMISTAJA: Nordiska
museet
https://digitaltmuseum.se/02101696875
4/fattighjon-fran-jeppetorp-fattiggardfyra-barfota-pojkar-i-slitna-klade

Missä mäkitupalaisten mökit sijaitsivat Sulvalla?
• Vielä vuonna 1880 Sulvalla oli satakunta vaatimatonta
mökkiä, joissa tilattomat, lähinnä mäkitupalaiset,
asuivat. Mökit sijaitsivat jonkun toisen pihalla tai ns.
kylän yhteismaalla, jonka omistivat kyläläiset yhdessä.
Mökit rakennettiin käyttökelvottomien mäkien päälle tai
muilla vastaaville paikoille, joissa ei voitu viljellä.
• Mökit olivat pieniä. Niissä oli yleensä vain yksi huone ja
mahdollisesti yksinkertainen eteinen. Monissa mökeissä
oli pelkkä maalattia.
• Köyhien mökkien sijaintipaikkoja Sulvalla: Herrbacken,
Antasbacken, Ånäsbacken ja Barkamo sekä Kvarnbacken
Riimalassa.

”Kåtimossos” tai Tietäjäeukon tupa
Stundarsissa.
Mökki on yhdenhuoneen mäkitupa, joka on
saanut nimensä Tuovilassa asuneen
lapsenpäästäjä (eli kätilö) ja tietäjäeukko
”Kåti-Ann-Maj:n” mukaan . Ann-Maj kuoli
1900-luvun alussa. Mökin oven edessä on
ns. köyhänmiehenporstua.
Kuva: Stundarsin kuva-arkisto

Millaisia töitä tilattomat tekivät?
Sekatyöläisiä
Edellytys sille, että sai töitä oli, että mäkitupalaiset olivat monitaitoisia ja
ahkeria sekä tarvittaessa nopeita oppimaan uutta.
• Työläiset
auttoivat maanviljelijöitä erilaisissa maanviljelystöissä sekä ojankaivuussa,
uuden viljelysmaan raivaustöissä, sadonkorjuussa, perunannostossa
• Keräilijät
pajujen keruuta, kuorintaa ja myyntiä nahkureille, seinäsammalen keruuta.
Sammalta käytettiin taloissa hirsien väleissä eristeenä.
Pihkankeruu. Pihkaa myytiin Vaasan saippuatehtaalle.
• Viljelijät
vuokrasivat pienen maapalan ja kasvattivat siinä perunoita ,
omistivat muutaman kotieläimen, yleensä yhden lehmän ja kanoja.

• Käsityöläiset
muun muassa korintekijät, teurastajat, stickerskor
työvälineiden valmistajat, huonekalupuusepät
kirvesmiehet, suutarit
Lapset eivät hekään saaneet olla toimettomina. Jo 10 vuoden iästä lähtien lapset
saattoivat joutua tekemään monia vaativia työtehtäviä.

Johan Ny (s. 1848) tai ”Måjpe-Johannes”
Västersolfista . Hän oli suutari, räätäli,
puuseppä, teurastaja ja muurari.
Johanilla oli tapana kehuskella, että hän
voi tehdä kaikkea muuta paitsi toimia
kätilönä . Ks. kirja Gunnar Rosenholm:
Mitt solf, s. 66. Kuva: Stundarsin kuvaarkisto. Kuva ei liity Johan Nyhyn.

Mäkitupalainen ja loinen ”Bärimosson”
Asui mäkituvassa Mobackenilla Östersolfissa mökissä, jonka kylä oli
rakentanut hänelle.
Maria Fredrika Tors, jota kutsuttiin yleisesti nimellä ”Bäri-Maj”
(Marja-Maija?) tai ”Bärimosson”, oli syntynyt vuonna 1838.
Hän oli työskennellyt piikana Barkamonilla kestikievarissa, jossa
häntä oli autettu ruuan ja omien halkopuiden saannissa.

Maria Torsia alettiin kutsua nimellä ”Bärimosson”, koska niin kauan
kuin hän jaksoi elätti hän itsensä marjanpoiminnalla ja risuluutien
sidonnalla. Hän myi risuluutia 1880-luvulla 10:llä pennillä kappale ja
se oli suuri summa rahaa tuohon aikaan. Yksi ihminen saattoi
selviytyä alle 10 markalla yhden vuoden ajan.
Maria omisti joitain kanoja, joita hän piti sisällä mökissään
talviaikaan. Kun hän ei enää kyennyt asumaan yksin, hänestä tuli
raihnainen ja hänet kannettiin Maalahden köyhäintaloon
(rakennettu v. 1911). Maria oli tuolloin noin 75 vuotias. Kun häntä
muutettiin, oli hän sanonut maanviljelöille på Gästgivars: ”Tå ja
döjär, ska dö kåm ett me.” eli ”Kun minä kuolen, saatte te tulla
hakemaan minut.”.
Kun Maria kuoli, luultavasti hyvin viheliäisellä tavalla, Gästgivarsin
asukkaat pitivät hänelle kunnon hautajaiset eli hän sai arkun ja
hautajaisissa tarjottiin vieraille ruokaa, kahvia ja viinaa.
Köyhät saattoivat säästää koko ikänsä omiin hautajaisiinsa eivätkä
tuhlanneet näitä rahoja. Marialla ei ollut ollut tilaisuutta säästää
omia hautajaisrahoja, vaikka hän eli pitkän ja työntäyteisen elämän.

Maria kuvattuna mökkinsä edustalla. Mökki hajotettiin vuonna 1920.

Vuonna 1838 tammikuun 22. päivä syntyi tyttölapsi, joka nimettiin
Maria Fredrikaksi. Äiti oli loinen Anna Maria, 20 v., ja hänestä ei ole
muuta tietoa. Jos tämä tyttölapsi oli Bäri-Maj, syntyi hän köyhän äidin
äpärälapsena eli avioliiton ulkopuolella. Sekä äpäryys että äidin
köyhyys olivat molemmat asioita, jotka ennakoivat syntyneelle lapselle
vaikeaa elämää.

Rutiköyhä ”Flotta-Matt”
Flotta-Matt tai Matts Mattsson Östman, s. 1846
Västersolfissa, oli tunnetuimpia köyhiä Sulvalla. Hän
kieltäytyi ottamasta apua vastaan pitäjältä sanoen, että
”Jumala ja hyvät ihmiset auttavat” häntä.
Hän myös kieltäytyi muuttamasta mökkiin, jonka pitäjä oli
hänelle rakentanut Dammbackenille, ellei hän saisi
pitäjältä todistusta siitä, että hän oli mökin omistaja.
Todennäköisesti hän ei saanut omistajuutta, sillä hän
kaivoi Dammbackenille maaluolan, missä hän asui viisi
vuotta. Maakolossa ei ollut ikkunoita ja keskellä sen lattiaa
oli kuoppa, josta Matts otti juomavettä.
Pitäjää hallinnoivat tuhosivat lopulta maaluolan, sillä
katsottiin, että Mattsin asuintapa oli häpeällistä seudulle.
Matts muutti seppä Karl Annebergin ulkorakennukseen
Björnholmenilla. Talviaikaan hän asui sepän luona tämän
sisätiloissa. Kesät hän vietti pääosin Vaasassa, ja elätti
itsensä tilapäistöillä.

Sokerikulho, jonka Flotta-Matt omisti.

Stundarsin esinekokoelmat, kat.nr: 1342. Korkeus n. 9 cm.

Nuuskarasia, jonka Flotta-Matt omisti.
Stundarsin esinekokoelmat, kat.nr 1341

Rutiköyhä ”Flotta-Matt”
Gunnar Rosenholm kertoo kirjassaan Solf Socken historia, että toukokuussa
1889 Matts oli matkalla Vaasaan. Hän oli peseytynyt lähteessä ulkona ennen
lähtöä. Ulkona oli hyvin kylmä ja Matts oli palelluttanut itsensä ennen kuin
sai vaatteet ylleen. Päivä Vaasaan saapumisensa jälkeen poliisi löysi Mattsin
puolijäätyneenä veneen alta Kalarannasta. Matts kuljetettiin vaivaistaloon
Klemettilään. Hän oli hyvin sairas ja kuoli kolme päivää myöhemmin. Hänet
haudattiin kotikyläänsä Sulvalle. Sulvan seurakunnan arkiston ”Längder över
döda och begravda 1847-1928” mukaan loinen Matts Mattsson Östman,
naimaton, kuoli, 10.8.1906 eli ei siis v. 1889. Samaan lähteeseen on
kirjoitettu, että hän kärsi nivelreumasta.
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Klemettilän vaivaistentalo, päiväämatön
valokuva.
Vaivaistentalo oli alueella, jossa Tammikaivon
terveysasema (Vaasa) nykyään sijaitsee.
Kuva: Pohjanmaan museon kuva-arkisto

Rutiköyhä ”Smittis-Maj” tai ”Granatskon
Anna Sofia Johansdotter Granat (s. 1816, Östersolf) oli maanviljelijän tytär.
Hänen ensimmäinen aviopuolisonsa kuoli vuonna 1845 tautiin nimeltä
”wattusot” (sairaalloinen nesteen kerääntyminen) , jolloin Anna päätyi ”på bar backe”,
mikä tarkoitti, että hänellä ei ollut yhtään omaisuutta eikä mitään muitakaan
varoja.
Hän avioitui vielä kahdesti vuosina 1846 ja 1854. Kun kolmas puoliso, sotilas K.J
Helsing tai Granaatti kuoli vain muutaman avioliittovuoden jälkeen, Annasta tuli
jälleen leski ja hän oli vaarassa ajautua köyhyyteen, ruotulaiseksi.
Häntä nimitetään rippikirjoissa vuodelta 1868 ”höperöksi”, mikä tarkoitti, että
hän kärsi mielenterveyden ongelmasta. Häntä alettiin tuolloin kutsua lisänimellä
”Tok-Fia” (”Tollo-Fia”).
Hänen ongelmansa näkyi niin, ettei hän voinut sietää soljuma. Hän ei koskaan
sitonut omien kenkiensä nauhoja. Hän avasi myös solmut, joilla pidettiin hevosia
kiinni ja tämä aiheutti kyläläisille ongelmia

Mökeissä, joissa hän yöpyi, oli tärkeää pitää tulisijan pelti auki, etteivät hänen
kuvittelemansa lapset tukehtuisi. Usein hän istui tulisijan äärellä ja kulutti aikaa
hienontamalla tupakanpuruja puulatikossa.Näin tehdessään hän luuli jauhavansa
kahvia.
Anna Sofia kuoli 28.4.1893 tuntemattomasta syyystä 76 vuoden iässä. Yleensä jos
ihminen kuoli niinkin iäkkäänä, kirjoitettiin kuolinsyyksi ”vanhuus”.
Linkki lehtiartikkeliin ”Sjukstugor och dårhus på landsbygden”
Wasa tidning 14.10.1896.

Iäkkäät huutolaiset
Sofia Granat oli huutolainen. Hän asui vuonna 1888 Anna Sassin luona ja
Sassille maksettiin ylläpidosta 36 markkaa. Vuonna 1863 tynnyrillinen
ruista maksoi 25 markkaa ja päiväpalkka oli 1 markka 50 penniä.

Kuva: Yksityiskohta dokumentista ”Förteckning öfver de personer som
åtnjutit fattig-domsunderstöd i Solf kommun från den 1 Januari 1888 till
samma tid 1889”. Källa: Svenska litteratursällskapet i Finland
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten,
ÖTA 354, Handlingar insamlade i Solf av Gunnar Rosenholm
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