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Noituutta, taikauskoa, vai sittenkin uskonnon harjoittamista? Magia uuden 

ajan alussa 

1. Alku, jossa esitellään puhujat   

Sari: Tervetuloa kuuntelemaan Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen 

podcastin jaksoa. Tässä podcastissa Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja 

uuden ajan alun tutkimuskeskus Triviumin tutkijat keskustelevat erilaisista teemoista. 

Meitä voi seurata myös instagramissa tai Twitterissä tilillä Trivium alaviiva Tampere. 

Otamme mielellään vastaan kysymyksiä ja toiveita.  

Sari: tässä jaksossa puhutaan magiasta. Mitä se on ja ennen kaikkea miten sitä on 

eri aikoina ja eri konteksteissa määritelty. Tämän jakson ”sisarjakso” eli magia 

antiikissa tuli ulos 1. podcast kaudella ja nyt jatektaan samanlaisten kysymysten 

parissa. Jo sillloin puhuttiin, että rajalinja magian ja ns “oikean” uskonnon välillä on 

muutakin kuin hengellisyyttä; se on myös valtaa, hierarkioita ja toiseuttamista. Mutta 

magia niin kuin uskontokin on myös tapoja, rituaaleja ja symboleita – arkea ja elettyä 

elämää. Ilmiön haastavuutta lisää se, että eri kategoriat ovat myös 

historiantutkimuksen sisällä kytköksissä paitsi tutkimussuuntauksiin myös 

hierarkiaan ja tutkimusajan arvoihin. Olen Sari Katajala-Peltomaa keskiajan tutkija, 

joka on erikoistunut ennen kaikkea elettyyn uskoon ja vuorovaikutukseen pyhimysten 

kanssa. Tästä monimuotoisesta ja kiehtovasta aiheesta on kanssani 

keskustelemassa kaksi keskiajan ja uuden ajan alun asiantuntijaa.  

Raisa: Hei vaan. Olen Raisa Toivo, historian professori ja tutkinut uuden ajan alun 

suomalaista yhteiskuntaa ja siellä muun muassa noituutta ja sukupuolta. 



2 
 

Jenni: Hei kaikille. Mun nimeni on Jenni Kuuliala, ja tutkin myöhäiskeskiajan ja 

uuden ajan alun lääketieteen sosiaalihistoriaa, missä yhtenä lähdemateriaalina mulla 

on italialaiset magiasyytöksiin liittyvät inkvisition pöytäkirjat. 

2. Johdatteleva kysymys aiheeseen  

Sari: Keväisessä podcastissa antiikin magiasta kävi ilmi, että magia-terminä oli 

käytössä jo antiikissa. Samoin jaottelu valkoiseen ja mustaan magiaan. Valkoisella 

magialla tavoiteltiin itselle hyvä asioita ja mustaa magiaa käytettiin vastustajien 

vahingoittamiseen tai surmaamiseen.  Millainen tilanne oli keskiajalla ja uuden ajan 

alussa: mistä ihmiset puhuivat, kun he puhuivat magiasta? Oliko muita termejä 

käytössä? Taikuus, noituus, magia?  

Raisa: Ainakin pohjoismaissa ihmiset puhuvat noituudesta (trolldom, förgörning), ja 

toisaalta taikuudesta tai taikauskosta (vidskepelse).   

Jenni: Mä olen tutkinut asiaa ennen kaikkea 1600-luvun taitteen Italiassa. Siellä 

tietysti käytetyt sanat oli erilaisia, mutta aika samantapaisia merkityksiä niillä oli. 

Superstitio oli taikauskoa, ja se saattoi liittyä kaikenlaiseen magia-toimintaan, joka ei 

yleensä siis pyrkinyt vahingoittamaan ketään. Maleficia varmaan oli se kaikkein 

yleisin pahantahtoista magiaa tarkoittava sana. Lisäksi puhuttiin stregoneriasta, jolla 

tarkoitettiin sitten varsinaista diabolista noituutta.  

Sari: Niin maleficium oli sanana tunnettu jo antiikissa.   

Raisa: Nämä kaikki miellettiin uuden ajan alussa vahingollisiksi ja paholaisesta 

lähtöisin oleviksi. Tavallaan ympäri Eurooppaa ajateltiin jopa, että sellainen magia, 

joka näytti hyvää tarkoittavalta, ja tähtäsi vaikka parantamiseen tai hyvän onnen 

tavoitteluun, oli vielä vaarallisempaa kuin päivänselvästi vahingoittava noituus: kun 
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se kuitenkin oli paholaisesta lähtöisin, sen vain viekoitteli ihmisiä pois Jumalan 

ohjauksesta. Toisaalta puhuttiin myös luonnollisesta magiasta, joka ei ollut 

yliluonnollista, vaan perustui aineiden olemukseen, kuten esimerkiksi alkemia. Se 

olisi ollut sallittua, mutta oppineetkaan eivät löytäneet toimivia keinoja käyttää sitä.   

Jenni: Joo, katolisessa Italiassa magia miellettiin ennen kaikkea harhaopiksi eli juuri 

hairahtumiseksi Jumalan ohjauksesta. Ja magian suitsimisessa pääasiallinen 

motivaattori siellä oli saada ihmiset takaisin oikeaoppisen uskon helmaan.   

Sari: Eli käsitteet ja niihin suhtautuminen on siis muuttunut antiikin ajoista, vaikka 

paljon pysyi samanakin.  Miten uuden ajan alussa, oliko näillä käsitteillä ja tavoilla 

alaluokituksia tai reunaehtoja?   

Jenni: No juuri tuo mainitsemani superstition, malefician ja stregonerian ero, ja ne 

siis olivat periaatteessa tässä vakavuusjärjestyksessä. Mutta ehkä ennemmin se itse 

teko kuin se, mitä sanaa siitä milloinkin käytettiin, oli aikalaislähteissä ja etenkin 

inkvisition oikeuspöytäkirjoissa merkittävää.  

Raisa: Oli paljonkin erilaisia alalajeja, mutta tuota luonnollista magiaa lukuun 

ottamatta ainakaan oikeuskäytännössä ei oltu kovin innokkaita vetämään rajoja eri 

magian lajien välille: Pikemminkin oikeuksien syytteissä ja tuomioissa yhdistetään 

useammanlaisia magian ja noituuden lajeja samaan nippuun.   

Jenni: Joo totta, ja kun aikalaislähteitä lukee, niin eri magian muodoista käytettävät 

termit on toisinaan aika sekaviakin, eli ehkei ne rajat eri laatujen välillä kuitenkaan 

olleet edes ihan selvät.  

Sari: Koko magian käsitteen takana on ajatus, että noituus ja taikuus oli tehokasta. 

Samalla, tai juuri samasta syystä se oli paheksuttua ja laitonta. Niitä ei yleensä 



4 
 

harjoitettu avoimesti.  Keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksessa lähdekysymys on 

aina keskeinen, varsinkin teemoissa, jotka jotenkin poikkeavat valtakulttuurista tai 

pitävät sisällään muiden kuin eliitin jäsenten toimintaa. Millaisia lähteitä tutkijoilla on 

käytössä taikuudesta ja noituudesta?  

Raisa: 1500-1600-luvuilla noituutta pohtivat sekä oppineet teologisissa ja 

lainopillisissa tutkielmissa, papit saarnoissa että ihan tavalliset ihmiset naapureitaan 

tarkkaillessaan. Viime mainittuja voi lukea esimerkiksi oikeuden pöytäkirjoissa, kun 

tarkkailijat sitten ilmiantoivat epäilyttävästi toimivia. Yleensähän näissä esiintyy sen 

jonkun muun mielipide, joka piti toimintaa jotenkin epäilyttävänä: noituus ja taikuus 

ovat yleensä ulkopuolelta annettuja leimoja. Tosin ainakin Suomessa yllättävän 

monet myönsivät itsekin harrastavansa erilaisia konsteja - sitten keskusteltiin 

pikemminkin siitä, että olivatko ne noituutta tai magiaa vai ihan tavanomaista työtä ja 

rukousta.  

Jenni: Jos halutaan ainakin yrittää tutkia magiaa ihan ruohonjuuritasolla, niin tässä 

on se iso ero lähteissä, että reformoiduilla alueilla, ja suurimmaksi osaksi 

Ranskassa, magia, noituus ja sen sellainen oli maallisen oikeuslaitoksen tutkittava ja 

tuomittava asia. Katolisilla alueilla Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa, sekä myös 

niiden siirtomaissa, taas toimi inkvisitiot, joiden toimivaltaan kaikki tämäntapainen 

toiminta kuului. Näidenkin pöytäkirjat ovat oikeuslähteitä, mutta tietysti vähän eri 

tyyppisiä, koska niitä tuottanut instituutiokin oli erilainen.  

Sari: Mihin magiaa sitten käytettiin? Miksi keskiajan ja uuden ajan alun ihmiset 

kokivat nämä käytännöt ja tavat tarpeellisiksi?  

Raisa: Tähän kysymykseen on tapana vastata selittämällä jotain siitä, miten ennen 

tieteellisen maailmankuvan syntyä ihmiset kokivat maailmansa maagisena tai 



5 
 

“lumottuna”, sellaisena jossa yliluonnolliset voimat jylläsivät, ihminen oli niiden 

armoilla ja niitä oli parasta lepytellä tai niiden kanssa käydä kauppaa. Mutta kun 

lukee oikeuspöytäkirjoja vaikka parantamisesta tai karjaonnen hankkimisesta tai 

peltojen siunaamisesta, siellä käy aika nopeasti selväksi, että ihmiset kokivat 

käyttämistään keinoista olevan hyötyä, toisin sanoen, kun niitä käyttää, asiat 

menevät paremmin. Tavallaan ne olivat siis varsin maagisen tai lumotun sijasta 

varsin rationaalinen seuraus siitä, miten maailma sen ajan ihmisten empiirisen 

kokemuksen perusteella vaikutti toimivan.   

Jenni: Just näin. Ongelmat, joihin magialla haettiin vastausta, oli usein erittäin 

käytännönläheisiä. Yritettiin vaikkapa parantaa sairauksia tai saada parempaa avio-

onnea. Toisaalta mä ajattelen myös, että magia oli joissain tilanteissa myös 

selitysmalli ihmisten selittämättömille kokemuksille. Tämä nyt näkyy varmaan 

selvimmin niissä tapauksissa, joissa joku omituinen ja vakava sairaus tulkittiin 

seuraukseksi pahantahtoisesta magiasta. Silloinkin sen taustalla olevan magian 

ajateltiin olevan hyvinkin konkreettista ja usein ihan kirjaimellisesti kouriintuntuvaa.  

3. Uskonto  

Sari: keskiajalla ja uuden ajan alussa uskonnon harjoittamiseen kuului monenlaisia 

rituaaleja; osa näistä oli suoraa vuorovaikutusta pyhän kanssa, osa liittyi esimerkiksi 

parantamisen käytäntöihin tai vuodenkierron merkkipaaluihin ja sadon turvaamiseen. 

Samoihin asioihin saatettiin myös käyttää taikuutta tai noituutta. Miten rajanveto 

magian ja uskonnon välillä tehtiin vai oliko tällaista selkeää rajaa edes olemassa?  

Raisa: Raja oli teoriassa hyvin selvä ja uskonnon ja magian piirit toisensa 

poissulkevia. Mutta käytännössä jatkuvasti tuli kiistaa siitä, kuuluuko jokin tietty tapa, 

teko tai ajatus uskon vai magian puolelle.  
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Jenni: Mun mielestä on myös kiinnostavaa, että Italian inkvisition lähteissä on tosi 

paljon munkkeja ja kirkonmiehiä syytteessä magian käytöstä. Fransiskaaneja 

pidettiin sääntökunnista erityisen alttiina kaikenlaiselle taikauskolle, ja 

nunnaluostareiden toiminta oli usein myös syynin alla. Luostareissahan 

perinteisestikin on harjoitettu kaikenlaista lääkintää, mutta ilmeisesti tässä käytiin 

paljonkin rajanvetoa sen suhteen, koska munkkien tarjoama lääkintä lipsahti magian 

puolelle ja rituaalit siis jollain tavalla hämäräperäisiksi - ainakin siis inkvisition 

mielestä. Katolisilla alueilla lisäksi tähän uskonnon ja magian sekoittumiseen tuo 

ihan omat kierroksensa riivaus ja manaus. Toisin kuin keskiajalla, uuden ajan alussa 

ajateltiin, että riivauksen takana saattoi olla pahantahtoinen noituus. Tällaisesta 

saattoi parantua vain manaajan tai pyhimysten avulla. Inkvisition pöytäkirjoissa on 

kuitenkin syytteessä myös merkittävä määrä manaajia, joiden katsottiin toimivan 

jotenkin hämärillä, superstitioon viittaavilla tavoilla. Ja tietysti inkvisition vinkkelistä 

magian puolelle harhautunut kirkonmies oli vielä vaarallisempi kuin maallikko, koska 

heillä oli niin paljon uskonnollista valtaa ja mahdollisuuksia opettaa muita.  

Sari: Onko teillä esimerkkejä tästä?  

Jenni: Jos mahtuu esimerkki: Esimerkiksi eräässä venetsialaisessa 

fransiskaaniluostarissa toimi Fra Geremia -niminen veli. Kuumeeseen sairastuneet 

ihmiset vierailivat hänen luonaan. Hän antoi heille taiteltuja paperiamuletteja, joissa 

oli apostolien nimiä. Jos kuume ei hävinnyt, joka päivä tuli polttaa yksi tällainen 

amuletti. Jos taas kuume parani, potilaan tuli paastota kyseisen apostolin päivään 

saakka eikä polttaa paperia. Ihmiset varta vasten menivät kyseisen veljen luokse, eli 

toiminta oli varsin hyvin tiedettyä ja fransiskaaniveljen parantamiskykyihin luotettiin.  

4. Hierarkia ja toiseuttaminen  
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Sari: Magian ja uskonnon rajanvetoon liittyy keskeisesti myös valtasuhteet. Magialla 

usein tavoiteltiin valtaa ja toisaalta sen on perinteisesti nähty jonain sellaisena, jota 

“ne muut” harjoittavat. Toisina on nähty usein yhteisöjen marginaalisemmat jäsenet 

tai sen ulkopuoliset. Vastaavasti magia on jotain, jota tehdään yksin ja salassa, 

omaa etua tavoitellen – uskonto sen sijaan on yhteisöllistä, yhteisöä kokoavaa ja 

julkista. Tällaiset mielikuvat elävät etenkin populaarikulttuurissa edelleen vahvasti, 

mutta ovat osittain vääriä, sillä magiaa oli montaa eri lajia. Esimerkiksi keskiajalla 

pitkälle 1200-luvulle oppinut magia oli nimenomaan sivistyneisyyttä ja rituaalisten 

ekspertiisiä vaatinut taito ja latinantaitoisen eliitin harrastus. Millaisia toiseuttamisen 

prosesseja uuden ajan alussa magiaan liittyi – ja tai on liitetty myöhemmän 

tutkimuksen näkökulmissa?  

Jenni: Nuo aiemmin mainitsemani papit ja munkit harjoittamassa magiaa ovat 

mielestäni hyviä esimerkkejä siitä, että toiseuttaminen tosiaan on käsitteenä vähän 

hankala, ja toisaalta moni magiasta tuomiolla ollut saattoi samaan aikaan olla 

arvostettu yhteisön jäsen - tai sitten eri todistajat saattoi olla ihan eri mieltä asiasta. 

Toisaalta jonkinlainen yhteisön sisäinen ongelma oikeuslähteiden taustalla on, koska 

asia on ylipäänsä päätynyt tutkittavaksi.  

Raisa: Niin, kaikki meidän lähteethän on periaatteessa toiseuttamisprosessien 

tulosta: oikeudenkäyntien, jopa vainojen. Ja monesti on niin, että yhdessä järjestetyt 

rituaalit tulkittiin rukouksiksi mutta yksin salassa tehdyt noituudeksi. Uuden ajan alun 

yhteiskunta ylipäänsä suhtautui salaisuuksiin aika epäluuloisesti, pelkkää salaisuutta 

voitiin pitää osoituksena rikollisista aikeista. Mutta tavallaan on myös jännä, että kun 

sitten katsoo, millaisia tekoja magiaan kuului, ne usein vaativat omaa 

paljastumistaan: monen taian onnistuminen perustuu siihen, että “salassa” tehdylle 
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riitille järjestetään sopiva yleisö, joka sitten levittää tiedon siitä kaikille, joihin sen 

pitäisi vaikuttaa. Eräänlaista plasebo- tai nosebo-efektiä.   

Sari: entä ajallinen murros? Oliko reformaatio vedenjakaja?  

Raisa: Reformaation aikaan tapahtuu muutoksia, mutta samalla lailla katolisilla ja 

protestanttisilla alueilla: voi olla, että muutokset ihmisten noituuteen ja magiaan 

kohdistuvissa näkemyksissä ja peloissa tai noitaoikeudenkäyntien määrässä eivät 

niinkään johdu reformaatiosta, vaan samoista kulttuurisista muutoksista, joista 

reformaatiokin johtui? Uuden teknologian tulosta, markkinoiden vaihtelun 

tihentymisestä, poliittisesta turbulenssista, siirtolaisuudesta jne.  

Jenni: Ja maantieteellä ja ihan yksittäisillä ihmisilläkin voi olla tässä iso merkitys. 

Italiassa varsinaiset noitavainot ajoittuvat 1500-luvun alkuun ja hyvin rajatulle 

maantieteelliselle alueelle pohjoisessa. Siellä on ollut muutamia hyvin aktiivisia 

toimijoita, jotka on vaikuttaneet tähän suuresti, mutta lähteet on suurimmaksi osaksi 

kadonneet joten yksityiskohdat on vähän hämärän peitossa. On kuitenkin tosi 

kiinnostavaa, että ihan samoina vuosikymmeninä viereisissä kaupunkivaltioissa 

saattoi olla ihan erilainen suhtautuminen noituuteen. Mutta ehkä se on kuitenkin 

sanottava, että vaikka monet muutokset oli samanaikaisia reformoiduilla ja katolisilla 

alueilla, ei tuon 1500-luvun alun jälkeen Italiassa ollut ensimmäistäkään 

noitavainoksi tulkittavaa tapausta. Inkvisition suhtautuminen aiheeseen oli 

aikakauden mittapuulla hyvinkin maltillista, ja diabolinen noituus, noitasapatti ja sen 

sellaiset syytökset ovat ihan äärettömän harvinaisia.  

5. Tavat ja sukupuoli  
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Sari: Tyypillisesti magia nähdään hyvinkin sukupuolitettuna ja siis nimenomaan 

feminiinisenä ilmiönä. Tähän epäilemättä vaikuttaa mielikuvat uuden ajan alun 

noitavainoista populaarikulttuurissa. Magian eri muodot olivat keskiajalla linkittyneitä 

sukupuoleen, mutta eivät vain feminiinisyyteen. Aiemmin esimerkkinä viitattiin jo 

oppineeseen taikuuteen, joka oli koulutetun eliitin ja kirkonmiesten harjoittamaa, 

samoin kuin sääntökuntien jäsenten harjoittamaan magiaan. Millainen tilanne oli 

uuden ajan alussa sukupuolitettujen ja sosiaaliseen statukseen liittyvien käytäntöjen 

suhteen?  

Jenni: Tämä on tosi monimutkainen kysymys, ja taas ajallista ja paikallista vaihtelua 

on tosi paljon. Italiasta me tiedetään, että tietyn maineen naiset – eli naiset, jotka 

olivat alhaisempaa syntyperää ja usein naimattomia – joutuivat ehkä helpommin 

syytetyiksi noituudesta. Mutta tämäkään ei ole ihan itsestään selvää.   

Raisa: Joo. Tämä ei nyt oikein muutamaan lauseeseen tyhjene. Tämä on 

monimutkainen kysymys, koska magiaa ja noituutta tosiaan oli monenlaista. Jos niitä 

epäiltiin käytettävän vaikka valtiopetoksen tai vallankaappauksen välineinä, kuten 

Skotlannissa 1500-luvun lopussa, syyllisinä pidettiin usein miehiä. Yllättävän monilla 

alueilla miehiä oli myös huomattavan suuri määrä syytetyistä (Islanti 90%, Suomi 

noin 50%, Normandia 35-40%).   

Jenni: Ja näissä suhdeluvuissa saattoi olla myös ajallista vaihtelua. Sienan 

tribunaalin alueella tapahtuu muutos jossain 1600-luvun taitteen tienoilla niin, että 

sen jälkeen on enemmän miehiä syytteessä. Mistä tämä muutos sitten johtuu tai 

kertoo taitaa olla aika mahdotonta varmaksi tietää. Ja sitten taas syytteessä on 

tosiaan paljon ihan korkean statuksen miehiäkin, ja ihan kaikenlaisista 

magiarikoksista.  
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Raisa: Sukupuolten välillä ei tosiaan ole eroa siinä, onko se ns. hyvää tarkoittavaa 

vai pahantahoista magiaa. Mutta pohjoisemman Euroopan 

noitasapattioikeudenkäynneissä on yleensä syytetty vain tai lähinnä naisia. Sitten 

kun skeptisismi alkoi levitä, noitaskeptikot esittivät noitaoikeudenkäynnit vanhojen ja 

puolustuskyvyttömien köyhien naisten kimppuun käyneinä ja se käsitys jäi 

valistuksen aikana elämään. Mutta jopa Malleus Maleficarumissa, jota on totuttu 

pitämään “naisnoitien vasarana”, noin kolmannes noitatermeistä on 

maskuliinimuodossa ja osa noituuden lajeista sanotaan suoraan olleen sellaisia, 

jotka sopivat vain miehille (esimerkiksi jousimiesnoidat ja sotilasnoidat).   

5. lähde-esimerkki  

Sari: Nyt podcastissa seuraa kohta, jossa esittelemme käsiteltävää ilmiötä 

alkuperäislähteen antaman esimerkin voimin. Minkä lähteen haluaisitte tässä esitellä 

ja miksi?  

Raisa: Vuonna 1676 ulvilassa Agata Pekantytär oli syytettynä noituuden ja 

taikuuden harrastamisesta kalastaessaan. Hän myönsi, että hänellä oli tiettyjä tapoja 

tai rituaaleja, joita hän toisti kalastaessaan, mutta ei pitänyt niitä minään taikuutena. 

Hän kysyi todistamassa olleelta piialtaan “enkö minä joskus mainitse myös 

Jumalan?”. Ja piika vastasi: Kyllä, verkoja laskiessaan Agata tapasi sanoa “Lohen 

silmät, Kuhan silmät, Kaikin kaloin silmät minun verkcon katzocat, nimen Isen, 

Pohjan, etc.”. Agata piti rukousta taikuuden kanssa yhteensopimattomana. Kun 

asiaan liittyi muitakin epäselvyyksiä, muun munassa keino paljastaa silakkavarkaita 

viemällä varkauden kohteena olleen ruoka-aitan kynnyspuunlastuja hautausmaalle, 

oikeus kuitenkin katsoi, että kyseessä oli loitsu, siitä huolimatta että siinä vedottiin 

taivaan isään ja poikaan.  Agata tuomittiin siis 40 markan sakkoihin “oman 
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tunnustuksensa mukaan”. Agatan elämää voi tämän jälkeen seurata vielä kolmisen 

kymmentä vuotta: Noidan ja taikojan maine seurasi häntä lopun elämäänsä ja hän oli 

vielä kahdesti tämän jälkeen syytettynä noituudesta, mutta hänet vapautettiin ja tästä 

jo saamastaan taikuustuomiosta huolimatta hän menestyi ison talon emäntänä.  

6. myytinmurto  

Sari: Meillä on tässä podcast-sarjassa tapana tarkastella myös näitä käsiteltäviä 

ilmiöitä uusimman tutkimuksen näkökulmasta eli haluamme tuoda kuulijoiden 

tietoisuuteen uusia tai uudehkoja tutkimustuloksia, jotka ovat kuitenkin edelleen 

tuntemattomia suuren yleisön keskuudessa, eli myytinmurto-osuus. Magiaa on 

tutkittu kauan ja sen määrittely riippuu paitsi tutkittavasta kontekstista niin myös 

tutkijan kontekstista. Magia on vahvasti mielikuvitusta kutkuttava asia ja 

populaarikulttuurissa sitä on käsitelty paljonkin, mutta ei aina historiallisesti tarkasti. 

Minkälaisia myyttejä te haluaisitte murtaa keskiajan uuden ajan alun magiasta?  

Raisa: Haluaisin rapauttaaa myyttiä noitaoikeudenkäynneistä tuhon koneena ja 

oikeusjärjestelmän epäonnistumisena joka tappoi kaikki sen piiriin joutuneet. Vainot 

riistäytyivät tuolla tavalla käsistä, ja Lumipalojen lailla kasvaneita syytteiden ketjuja 

esiintyi, Varsin harvoilla alueilla ja yleensä ne jäivät siellä lyhytaikaisiksi. 

Suurimmassa osassa Eurooppaa suurimman osan ajasta moinen onnistuttiin 

välttämään. Esimerkiksi Suomen alueella melkein puolet noitaoikeudenkäynneistä 

päättyi vapauttaviin tuomioihin ja tavanomaisin rangaistus oli sakkorangaistus. 

Teloitukset olivat harvinaisia ja sekä syyttäjiä että todistajia hillitsikin aika paljon tieto 

siitä, että he kaikella todennäköisyydellä joutuisivat elämään syytetyn naapurissa 

loppuelämänsä.  
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Jenni: Meillä on tässä podcastsarjassa erikseen jakso inkvisitiosta, ja siinä tulee 

paljon tähänkin liittyviä myyttejä murretuksi. Mutta mulla on samantapaisia ajatuksia 

tästä kuin Raisallakin. Noituus- ja magiasyytöksissä inkvisitiollekin oli äärimmäisen 

tärkeää löytää konkreettisia todisteita tapahtuneista rikoksista, eikä läheskään 

kaikkia ilmiantoja edes otettu minkäänlaiseen käsittelyyn. Aiheeseen siis 

suhtauduttiin lähtökohtaisesti hyvin kriittisesti. Paljon oli myös sellaisia äänenpainoja, 

että koko magia- ja noituus oli ilmiönä ihan hölynpölyä eikä siis todellinen uhka 

ollenkaan.  

7. erot ja yhtäläisyydet nykykulttuuriin  

Sari: Podcastin lopuksi pohdimme pitkiä jatkumoita ja eroja ja yhtäläisyyksiä 

nykykulttuuriin. Keskiajalla ja uuden ajan alussa yhteiskunta ja kulttuuri olivat 

monella tapaa erilainen kuin nykyään. Uskonnolla ei ole enää yhtä merkittävä rooli 

arjessa ja lääketieteen kehitys on muuttanut ajatusmallejamme parantamisesta. 

Jotkut ajatusmallit esimerkiksi sukupuolesta ja toiseudesta ovat kuitenkin 

pitkäkestoisia ja samoja näkökulmia on löydettävissä nykyäänkin. Onko 

nykykulttuurissa mitään yhtäläisyyksiä keskiajan ja uuden ajan alun magia-käsitysten 

kanssa?  

Jenni: No tämä saattaa olla vähän ilmeinen vastaus, mutta onhan meillä nykyäänkin 

paljon keskustelua siitä, mistä sairaudet johtuu ja miten niitä voi parantaa. Ja silloin, 

kun koetaan, ettei lääketiede anna toivotunlaista apua, saatetaan kääntyä 

uskomushoitojen puoleen ja luotetaan empiriaan ja suusta suuhun kulkevaan tietoon 

siitä, miten joku on saanut johonkin apua jostain koululääkeiteen ulkopuolisesta 

hoitotavasta. Varmaan ihmisille on aina ollut tyypillistä etsiä selityksiä ja hoitokeinoja 

sieltä, mistä niitä on oman yhteisön sisällä ajateltu voivan saada.  
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Raisa: Kyllähän esimerkiksi Ronald Hutton sanoo että magiakäsityksissä on tiettyjä 

pitkiä jatkumoita antiikista nykypäivään, mutta niitä on vaikea eritellä arkipäivän 

tasolla. Mutta sanoisin ainakin, että 1600-luvulla vainoja hillitsi tietoisuus siitä, että 

loppujen lopuksi uskonnollisesti ja poliittisesti erilaisten ja vähän epäilyttävienkin 

naapurien kanssa oli pakko elää ja että vainoista ja massaoikeudenkäynneistä 

seuraisi vain vielä isompia yheiskunnallisia häiriöitä, levottomuuksia, kapinoita, 

kenties vallankumouksia. Siellä, missä pysyi rauha, meni yleensä taloudellisesti 

paremmin kuin siellä, missä sotilaat saivat aikaa hävitystä tai sota vei kaikki irtoavat 

verotulot. Sitten ihmiset kehittivät tapoja, joilla välttämättömyyteen pystyttiin, joilla 

kilpailevia uskontoja ja poliittisia kantoja siedettiin ja vainoja hillittiin. Nyky-

yhteiskunta on samantyyppisten haasteitten edessä ja vaikka historiaa yleensä ei 

kannata toistaa, voi sieltä kumminkin vähän katsoa, että mitä kannattaa yrittää ja 

mikä ennenkin on johtanut vaan isompiin ongelmiin.  

 


