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Abstrakti
Varsinais-Suomesta  tunnetaan  kahdeksan ruumishaudoista  löydettyä  ristiriipusta,  jotka  ajoittuvat
1000-luvulta  eteenpäin.  Varsinais-Suomen  aineistoa  verrataan  Ruotsin  Birkan  kymmeneen  900-
luvulle  ajoittuvaan  ristiriipukseen.  Varsinais-Suomen  riipukset  ovat  Pöytyän  Anivehmaanmäen
hautaa  lukuunottamatta  löytyneet  miesten  haudoista  ja  Birkan  riipukset  naisten  haudoista.
Ristiriipusten  selitykseksi  miesten  haudoissa  on  esitetty  primsignaatiota  eli  esikastetta
kaupankäynnin  edistämiseksi.  Naisten  haudoista  löytyneitä  riipuksia  on  pidetty  todisteena
kristinuskon  suosiosta  naisten  keskuudessa.  Vertailemalla  aineistoja  keskenään
tutkimuskirjallisuuden  avulla  esitetään,  ettei  aiemman  tutkimuksen  primsignaatioteorialle  ole
riittävästi  tukea.  Aineiston  ja  vertailuaineiston  sukupuolijakauman  selitykseksi  esitetään
vertailtavien yhteisöjen toisistaan poikkeavia sukupuolten rooleja.
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1. Johdanto ja tutkimuskysymykset

Tässä  työssä  vertailen  Varsinais-Suomen  alueelta  sekä  Ruotsin  Birkasta  löytyneiden

ristiriipushautausten  kontekstia  ja  mahdollista  todistusarvoa  kristinuskon  leviämisestä

Skandinaviaan ja Suomeen. Päämetodinani on vertailla näitä kahta aineistoa keskenään ja pohtia

niiden eroja, joista näkyvin on Birkan riipusten löytyminen naisten haudoista ja Varsinais-Suomen

riipusten löytyminen miesten haudoista, yhtä lukuunottamatta. Mitä tämä ero kertoo kristinuskon

omaksumisesta, ja mitä selityksiä ilmiölle voidaan löytää?

Tutkimukseni  aineistona  on  kahdeksan  Varsinais-Suomen  ruumishautausta,  joista  on  löydetty

ristiriipuksia.  Ristiriipuksia  on  aikaisemmin  kattavimmin  tutkittu  Paula  Purhosen  väitöskirjassa

Kristinuskon  tulosta  Suomeen  (1998).  Purhosen  väitöskirjan  lähdepohjaa  ja  johtopäätöksiä  on

kuitenkin kritisoitu (Hiekkanen 2001), ja siitä muun muassa puuttuu Pöytyästä (ent. Yläne) vuonna

1956  haudasta  löydetty  ristiriipus  (KM  13962:19).  Löytöluettelossa  13962  esitellyn  aineiston

pohjalta  olen  tulkinnut  Pöytyän  ristiriipushautauksen  naisen  haudaksi. Aineiston  pääongelmana

onkin sen pienuus ja hajanaisuus. Suurin määrä ristiriipuksia on löydetty Maarian Taskulasta, josta

niitä on löydetty neljä kappaletta. Näiden lisäksi olen tarkastellut yksittäisiä hautalöytöjä Varsinais-

Suomesta,  joskin  yksittäistapauksina  niiden  todistusvoima  on  heikompi.  Lisävaikeutena  osa

haudoista löydetyistä ristiriipuksista on löydetty epäselvistä konteksteista. Tällainen on esimerkiksi

Kaarinan Ristimäki II:sta löytynyt risti (KM 14349:77), joka on pintalöytö haudan päältä. Purhosen

tulkinnan mukaan risti voi olla peräisin aikaisemmasta haudasta tai se on asetettu hautaan vasta sitä

täytettäessä (Purhonen 1998: 216).

Birkan kaivaukset tarjoavat tämän tutkimuksen vertailuaineiston. Birka sijaitsee Björkön saarella

Mälaren-järvellä noin 30 km Tukholmasta länteen. Siellä on harjoitettu antikvaarista toimintaa jo

1600-luvulla,  mutta  suurimman  tutkimustiedon  saarelta  tarjoavat  Hjalmar  Stolpen  (1841-1905)

vuosina 1871-1895 tekemät kaivaukset,  jotka kattoivat noin 4000 neliömetrin alueen (Clarke &

Ambrosiani 1993: 67). Miltei kaikki Birkasta tehty tutkimus nojaa Stolpen keräämään aineistoon,

mutta  on  huomattava  että  Stolpen  kaivaukset  ajoittuvat  aikaan  ennen  nykyisten

dokumentaatiomenetelmien  käyttöönottoa.  Stolpen  varhaisimmat  kaivaukset  1870-luvulla  ovat

huonoiten  dokumentoituja  (Ambrosiani  1992:  21).  Stolpen  tuloksia  alkoi  ensimmäisenä  tutkia

Holger  Arbman 1930-luvulla.  Vuosina  1969-71 saarella  tehtiin  uusia  kaivauksia,  minkä jälkeen

pienempiä alueita ovat kaivaneet Tukholman yliopiston opiskelijat (Ambrosiani 1992: 15). Tämän

proseminaarityön kannalta keskeisin Birkan aineistosta tehty tutkimus on Anne-Sofie Gräslundin

tohtorinväitös  The  Burial  Customs:  A study  of  the  graves  on  Björkö.  Sekin  pohjautui  Stolpen
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kaivamiin 1103 hautaukseen (Gräslund 1980: 4).

Birkasta  kerrotaan  laajasti  Bremen-Hampurin  arkkipiispa  Rimbertin  (n.  830-888)

pyhimyskertomuksessa  Vita  Ansgari,  Ansgarin kronikka,  jonka oletetaan kirjoitetun joskus 870-

luvulla. Kronikassa kerrotaan Rimbertin edeltäjän, arkkipiispa Ansgarin (k. 865), lähetystehtävästä

Hedebyhyn, Ribeen ja Birkaan (lat. Birca), jonka paikkana nykytutkimus pitää juuri Björkön saarta

(Ambrosiani  1991:  11-14).  Ansgarin arvellaan oleskelleen Birkassa joskus 830-850 -luvuilla,  ja

hänen  kerrotaan  käännyttäneen  paikallisia  kristinuskoon.  Kronikan  mukaan  kääntyneet

rakennuttivat ainakin kaksi kirkkoa saarelle. Arkeologisissa tutkimuksissa saarelta ei kuitenkaan ole

löydetty varmaa kirkonpaikkaa (Sanmark 2003: 557).

Yksi  keskeisistä  tutkimusongelmista  on  primsignaation  eli  esikasteen  käsite,  jota  on  Suomessa

ensimmäisenä pohtinut Nils Cleve vuonna 1948. Esikasteella tai ristinotolla tarkoitetaan henkilön

lykänneen  kristityksi  kääntymistä,  mutta  ottaneen  kuitenkin  ristin  merkiksi  osoitukseksi

aikomuksestaan  tai  ainakin  mielenkiinnostaan  kääntyä.  Purhonen esitti  väitöskirjassaan Cleveen

tukeutuen primsignaatiota yhdeksi selitykseksi Suomen ristiriipuslöydöille (Purhonen 1998: 150-

152). Markus Hiekkanen on Purhosen väitöskirjan arvostelussaan esittänyt ettei Suomen löytömäärä

anna  mahdollisuutta  erotella  'primsignaatioristejä'  muista  syistä  käytössä  olevista  risteistä

(Hiekkanen 2001). Onko käsite hyödyllinen ristiriipushautauksia pohdittaessa, vai voiko riipuksille

löytää vaihtoehtoisia selityksiä?

Maantieteellisenä  rajauksena  olen  jättänyt  Itä-Suomen  ja  luovutetun  Karjalan  alueen

ristiriipushaudat tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, että tällöin tutkimuksen koko

kasvaisi  liian  suureksi.  Koska  vertailualueenani  on  katolisen  kirkon  lähetystyön  kohteena  ollut

Birka,  pitäisi  Karjalan  löytöjä  verrata  ortodoksiseen  kirkkoon.  Ortodoksisen  kirkon  vaikutus

Itämeren alueella on kyseenalaistettu (Beskow 2003), mutta mielestäni Karjalan kohdalla voidaan

pitäytyä nykytutkimuksen käsityksessä ortodoksisen kirkon keskeisestä roolista siellä. Karjalan alue

kärsii myös Varsinais-Suomea ja Ruotsia suuremmasta tutkimuskatkoksesta, vaikka viime vuosina

Karjalan  ristiretkiaikaisia  hautauksia  onkin  tutkinut  mm.  Aleksandr  Saksa.  Oman  tutkimukseni

aluerajauksena on siis vertailla katolisen Suomen ydinalueena ollutta Aurajokilaaksoa ja varhaisen

lähetystyön kohteena ollutta Birkaa keskenään.
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1.1 Ristiriipukset esinetyyppinä

Ristiriipukset ovat meillä selvästi ristiretkiaikaan eli 1000-luvulta eteenpäin ajoittuva esinetyyppi.

Myös muunlaisen, varhaisemman esineistön on katsottu edustavan kristillistä symboliikkaa, eritoten

erilaisten linturiipusten ja -neulojen (Salo 2005: 184, 189-194). Niissä on kuitenkin tulkintaeroja,

sillä  lintuaiheelle  voidaan helposti  löytää  vaihtoehtoisia  selityksiä.  Näin ollen ristiriipukset  ovat

ehkä kaikkein yksiselitteisimpiä kristillisen symboliikan edustajia, joille on vaikea keksiä ainakaan

mitään muuta  merkitystä.

Ristiriipukset ovat yllättävän monimuotoinen esinetyyppi (Purhonen 1998: 58), joten tässä osiossa

esittelen  lyhyesti  tutkimusaineistossa  esiintyviä  tyyppejä.  Tukeudun  tässä  osiossa  Purhosen

väitöskirjaan,  joka  on  ristiriipusten  osalta  luultavasti  tämän  hetken  kattavin  suomenkielinen

kokoomateos  aiheesta.  Tutkimuksessa  esiintyy  kolme  erilaista  ristiriipustyyppiä:  krusifiksejä,

palmettiristejä ja kolmipyöryläristejä.

Krusifiksit ovat ristejä, joihin on kuvattu ristiinnaulitun hahmo. Monet ovat kaksipuolisia, joissa on

joko  ristin  molemmilla  puolilla  ristiinnaulittu  tai  sitten  toisella  puolen  ristiinnaulittu  ja

vastakkaisella  jonkin  muun  pyhimyksen  kuva.  Suomesta  löydetyt  kappaleet  ovat  tasavartisia

riipuksia, joiden haarat leviävät päitä kohti ja jotka on valmistettu hopeasta. Materiaalin perusteella

Purhonen katsoo kaikkien hopeisten krusifiksien olevan Pohjoismaissa valmistettuja, sillä Venäjän

Novgorodista tunnetut krusifiksit ovat pronssisia. Käytössä krusifiksit ovat olleet koko 1000-luvun

(Purhonen 1998: 79).

Palmettiristit  ovat  niin  ikään  tasavartisia  ristejä,  joiden  ristikeskuksesta  lähtevät  palmettikuviot

muodostavat ristin varret. Purhonen tulkitsee palmettiristit alkuperältään läntisiksi (Purhonen 1998:

81).  Suomesta  löydettyjen  kappaleiden  valmistusmateriaalina  on  ollut  hopea,  minkä  Purhonen

katsoo viittaavan skandinaaviseen alkuperään kuten krusifiksien tapauksessa. (Purhonen 1998: 82).

Kolmipyöryläristit ovat tasavartisia ristejä, joiden varsien päissä on kolme pyörylää. Ne ovat hyvin

yleisiä ja alkuperältään venäläisiä, mutta ajan myötä niitä on valmistettu myös muualla. Useimmista

kolmipyöryläristeistä  ei  voida  sanoa,  ovatko  ne  läntisiä  vai  itäisiä:  vain  kahdella  Suomen

kolmipyöryläristillä  on  tarkka  vastine,  joka  viittaa  kyseisten  esineiden  alkuperäksi  Gotlantia

(Purhonen 1998: 84).
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2. Aineisto ja taulukot

Kokonaisuutena  ristiriipuksia  on  löytynyt  Suomen  (ml.  luovutettu  Karjala)  alueelta

nelisenkymmentä,  mutta  ottamalla  mukaan  vain  varmat  ruumishautauksista  tavatut  löydöt

käytettävissä  oleva  aineisto  vähenee  selvästi.  Varsinais-Suomen  alueelta  on  löytynyt  kuusi

ristiriipushautausta, joista viisi on Aurajokilaaksosta ja yksi Pöytyältä. Näiden hautausten lisäksi

olen ottanut mukaan Mikkelin Visulahdesta löydetyn kolmipyöryläristin KM 13769:150, koska se

on  löydetty  selkeästi  tutkitusta  lapsenhaudasta  vuoden  1955  kaivauksissa.  Mikkelistä  on  myös

varhaisempia ristiriipuslöytöjä: nämä ovat KM 9969:7 vuodelta 1934 ja KM 10880. Ensimmäisen

löytökonteksti  on  epäselvä  ja  jälkimmäinen  on  irtolöytö,  joten  en  ole  ottanut  niitä  mukaan

aineistoon. Viimeisenä otan mukaan Laitilan Heinikkalasta löydetyn krusifiksin KM 15140:1. Se on

löytynyt  talon  kivijalkaa  uusittaessa  (Purhonen 1998:  216),  mutta  olen  Purhosen kanssa  samaa

mieltä  siitä  että  löydön  muu  esineistö  viittaa  vahvasti  hautalöytöön.  Rahalöydön  (973-1002)

perusteella  Heinikkalan  hautaus  olisi  Suomen vanhin  ristiriipushauta.  Tutkimukseen valitsemani

ristiriipushaudat on esitelty taulukossa 1 (seuraava sivu).

Birkan  kaivauksissa  löydetyt  ristiriipushautaukset  ovat  kotimaiseen  aineistoon  verrattuna

keskittyneempiä. Tutkituista Birkan hautauksista 566 on polttohautauksia ja 544 ruumishautauksia

(Gräslund 1980: 50). Gräslund jakaa ruumishautaukset kolmeen ryhmään: arkuttomat hautaukset,

arkkuhautaukset ja kamarihaudat, jotka ovat arkkuhautauksia leveämpiä rakenteita (Gräslund 1980:

7).  Kymmenestä  Birkan  ruumishautauksesta  on  löytynyt  ristiriipuksia  (hängkors).  Yhdeksän

kymmenestä  tunnistettiin  naisten  haudoiksi,  kymmenennen  ollessa  kaksoishautaus  jossa  ristin

kantajaa ei voitu selvittää. Ristiriipushautaukset ajoittuvat Birkan "myöhemmälle vaiheelle", joka

Gräslundin  käyttämässä  terminologiassa  tarkoittaa  900-lukua  (Gräslund  1980:  3).  Birkan

ristiriipushautaukset on esitelty taulukossa 2 (seuraava sivu).

Birkan  ristiriipusten  määrä  on  samankaltainen  Varsinais-Suomesta  löytyneiden  kanssa,  joskin

kokonaisuutena Ruotsin löytömäärä on suurempi. Birkan kymmenen lisäksi Ruotsissa on tavattu

haudoista  löytyneitä  ristiriipuksia  kuusi  kappaletta  Gotlannista,  viisi  naisten  ja  yksi  miehen

haudasta.  Näiden  lisäksi  ristiriipuksia  on  löydetty  Ruotsissa  myös  polttohautauksista,  mikä  on

herättänyt väittelyä niiden merkityksestä (Gräslund 1984: 115-116). Pienen löytömäärän perusteella

on  helppo  todeta  ristiriipusten  olevan  harvinainen  hautalöytö,  mikä  herättää  kysymyksiä

hautaanpanemisen  syistä.  Ristiriipuksia  on  kuitenkin  löytynyt  myös  ns.  aarrelöydöistä  sekä

Suomessa  että  Ruotsissa,  joten  niitä  selvästikin  pidettiin  aikanaan  arvokkaina,  kätkemisen  ja

tallettamisen arvoisina esineinä.
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Taulukko 1. Tutkimuksessa käsitellyt  ruumishaudoista löydetyt ristiriipukset. Lähteenä Purhonen
(1998) sekä Muinaiskalupäiväkirja.
Esine Ristiriipuksen

tyyppi
Löytöpaikka Vainajan

sukupuoli
Muu esineistö

KM 11275:16 palmettiristi Maaria Taskula mies metalliesineitä,
viikate,
hopeahelmi

KM 11275:29 krusifiksi Maaria Taskula mies hopearaha  1036-
39,  keihäänkärki,
koruja

THM 13150:96 kolmipyöryläristi Maaria Taskula mies aseita, puurasia

THM 13150:126 krusifiksi Maaria Taskula mies aseita,  vaaka  ja
punnuksia,
hopearahoja

KM 14349:77 kolmipyöryläristi Kaarina  Ristimäki
II

mies (lapsenhauta) rautaesineitä,
miniatyyrikirves

KM 13962:19 ristiriipus Pöytyä
Anivehmaanmäki

nainen rannerenkaita,
helmiä,  rahoja
842-1025

KM 13769: 150 kolmipyöryläristi Mikkeli Visulahti ? (lapsenhauta) hopeahelmi,
tekstiilijätettä

KM 15140:1 krusifiksi Laitila Heinikkala ? hopeakoruja,
hopearaha  973-
1002

Taulukko 2. Birkan ristiriipushautaukset. Lähteenä Gräslund (1980).

Haudan numero Ristiriipuksen
tyyppi

Haudan tyyppi Vainajan
sukupuoli

Muu esineistö

Bj. 480 ristiriipus arkkuhauta nainen puvun koruja

Bj. 501 ristiriipus arkuton hauta nainen puvun koruja

Bj. 517 ristiriipus arkkuhauta nainen puvun koruja

Bj. 660 krusifiksi kamarihauta nainen puolikuuriipus,
ruukkuja,
rautatanko

Bj. 703 ristiriipus kamarihauta nainen puvun koruja

Bj. 750 ristiriipus kamarihauta tunt. (2 vainajaa) Torin  vasara,
aseita,  astioita,
hevonen

Bj. 825 reliikkirasia
(enkolpioriipus)

kamarihauta nainen lasikannu,
ruukkuja

Bj. 835 ristiriipus arkuton hauta nainen hiomakivi

Bj. 968 ristiriipus kamarihauta nainen puvun koruja

Bj. 983 ristiriipus kamarihauta nainen puvun koruja

5



Selkein ero,  jonka taulukoita tarkastelemalla huomaa, on sukupuolijakauma. Birkan haudat ovat

epäselvää kaksoishautausta Bj.  750 lukuunottamatta  naisten hautoja,  kun taas Varsinais-Suomen

ristiriipushautaukset on esineistön perusteella päätelty miesten haudoiksi Anivehmaanmäen hautaa

lukuunottamatta. Vaikka vuoden 1980 väitöskirjassaan Gräslund suhtautui vielä melko neutraalisti

kristinuskon  vaikutukseen,  myöhemmällä  tutkijanurallaan  hän  on  katsonut  juuri  naisilla  olleen

keskeinen rooli kristinuskon leviämisessä Skandinaviaan (Gräslund 2003: 484). Hän on katsonut

varhaisen  kristityn  lähetystyön  vedonneen  naisiin  tasa-arvoisen  sanomansa  vuoksi,  ja  vasta

myöhemmän vakiintuneemman kirkkoinstituution muuttuneen keskiajalla naisvihamieliseksi.

Myös ristiriipushautausten muussa esineistössä on eroja. Etenkin Taskulan hautaukset ovat myös

selvästi Birkan hautauksia rikkaampia esineistöltään (Purhonen 1998: ). Poikkeuksena on Bj. 750,

jossa on melko tyypillinen rautakautinen hautavarustus ja kiehtovasti myös Torin vasara. Gräslund

on nähnyt haudassa yhtymäkohtia Erik Punaisen saagaan, missä mies ja vaimo ovat noudattaneet eri

uskontoa (Gräslund 1980: 85).

Kolmas ero aineistojen välillä on ristiriipuksissa itsessään. Gräslund luonnehtii Birkan ristiriipuksia

yksinkertaisiksi  ja  esteettiseltä  arvoltaan  vähäisiksi,  mikä  hänen  mukaansa  tarkoittaa  niiden

symboliarvon olleen kaikkein merkittävintä (Gräslund 2003: 486). On kuitenkin huomattava, että

Birkan ristit on tehty hopeasta (Arbman 1939: 34), mikä tekee niistä myös maallisesti arvokkaita.

Varhaisin esine on haudasta Bj. 660 löytynyt krusifiksi, joka on koristeltu filigraanikoristelulla ja

ajoitettu  800-luvulle  (Purhonen  1998:  91).  Krusifiksin  varhainen  ajoitus  herättää  luonnollisesti

kysymyksiä,  jos kaikki ristiriipushaudat  ovat  Gräslundin mukaan 900-luvulta.  Varsinais-Suomen

ristiriipukset taasen ovat Birkan riipuksia koristeellisempia. Yksinkertaisin selitys tälle voisi olla

niiden nuorempi ikä ja tekijöiden karttunut, edeltäjiltä peritty tietotaito. Ero on silti pulmallinen. Jos

Birkan ristiriipukset ovat nopeasti tehtyjä tunnusmerkkejä uusille käännynnäisille, miksi niitä on

löytynyt niin vähän?

Neljäntenä erona on se, että Birkasta ei tunneta lasten hautauksia joissa olisi ristiriipuksia, kun taas

Suomesta niitä on muutama. Huomio kiinnittyy etenkin Mikkelin Visulahden hautaukseen, jossa

ristiriipus  on  ainoa  huomattava  koru.  Kaarinan  Ristimäki  II:n  hautaus  on  epäselvempi,  joskin

Purhonen on myös ehdottanut että ristiriipus olisi mahdollisesti asetettu lapsivainajan arkun päälle

(Purhonen 1998: 112). Kristinusko on oletettavasti saapunut Birkaan ennen Suomea, joten miksi

siellä ei näy merkkejä kristillisistä lapsenhaudoista?
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3. Ristiriipukset esikasteen merkkinä?

Yksi  Purhosen  käyttämistä  perusteluista  ristiriipusten  primsignaatiokäytölle  on  Turun  Maarian

Taskulan kalmiston ristiriipushautausten rikas esineistö. Kalmistosta on tutkittu yhteensä 19 varmaa

hautaa, joista vain kolme oli löydöttömiä. Kahdessatoista haudassa oli aseita ja työkaluja, neljässä

vain puvunosia. Ristiriipuksia löytyi neljästä hautauksesta (haudat 8, 9, 10 ja 14) (Purhonen 1998:

256). On kuitenkin huomautettava, ettei kalmistoa ole tutkittu läheskään kokonaan.

Suhteellisen  hyvän  dokumentaation  vuoksi  Purhonen  valitsi  Taskulan  kalmiston

esimerkkitapaukseksi  ja  laati  sen  löydöistä  taulukon  (Purhonen  1998:  107-108,  kuva  123).

Jalometallista valmistetut tai sillä koristellut esineet Purhonen laski "statusesineiksi". Hän havaitsi

että  "ristiriipuksia  sisältävät  haudat  poikkeavat  selvästi  löytöjensä  lukumäärän  ja

löytökoostumuksensa  puolesta  kalmiston  muista  haudoista"  (Purhonen  1998:  107).

Loppupäätelmänä Purhonen esitti, että "[e]sineistön perusteella kaikkien ristihautojen vainajat ovat

olleet ammatiltaan kauppiaita ja johtavassa asemassa omassa yhteisössään." (Purhonen 1998: ibid.)

Purhosen ajatuksena  on,  että  Taskulan  ristiriipusvainajat  olivat  kauppiaita,  jotka  olivat  ottaneet

vastaan  ristin  voidakseen  käydä  kauppaa  kristittyjen  kanssa  (Purhonen  1998:  111-112).  Myös

Gräslund  on  maininnut  tämän  ristinoton  "taktisen"  ulottuvuuden  (Gräslund  1980:  85).  Herää

kuitenkin kysymys siitä, miten tarkasti tuon ajan ihmiset suhtautuivat katolisen kirkon kieltoon olla

käymättä kauppaa muiden kuin kristittyjen kanssa, varsinkin kirkon vaikutusalueen syrjäseuduilla.

Oletettavasti kauppiaita ovat kiinnostaneet enemmänkin kauppakumppanin tarjoamat tuotteet kuin

hänen sielunelämänsä. Kaupankäynnin kautta levinneet uskomukset ja ajatukset eivät tietenkään ole

mahdottomia.   Taulukkoa 1  katsomalla  käy myös  ilmi,  että  Taskulan  ristiriipukset  ovat  Birkan

yksinkertaisempia  esineitä  hienommin  työstettyjä.  Tämä  voi  olla  vain  seurausta  esineiden

nuoremmasta iästä, mutta tuntuu epätodennäköiseltä että koristeellisempia ristejä olisi käytetty vain

"lupakirjoina" kaupantekoon.

Ajatuksessa siitä, että vauraat kauppiaat ovat ottaneet vastaan ristin voidakseen käydä kauppaa on

yksi  ongelma:  miksi  vain  kaupankäyntiä  edistämässä  ollut  risti  oltaisiin  haudattu  omistajansa

mukana  antamatta  sitä  seuraajalle?  Jos  risti  sen  sijaan  on  ollut  vain  osana  vainajan  vaatetusta

koruna,  se  on  Taskulan  tapauksessa  saattanut  jäädä  melko  vähälle  huomiolle  muun  esineistön

ollessa varsinaisia hautalahjoja. Voisivatko Taskulan vainajat olla muualta tulleita kauppiaita? Pidän

tätä  hautaesineistön  perusteella  epätodennäköisenä.  Vaikka  Taskulan  rahalöydöt  viittaavatkin

yhteyksiin kaukomailla,  esineistön silkka määrä ja etenkin kahdesta  haudasta (haudat 10 ja 14)
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löytyvät viikatteet viittaavat mielestäni enemmänkin pysyvään asutukseen ja maanomistukseen. 

Kristinuskoon  kääntymisen  vauhdittamisella  paikallisten  silmäätekevien  käännyttämisellä  on  jo

vanha ajatus tutkimuksessa. Sen vaikutus on helppo nähdä Ruotsissa, missä kristillistä kuvastoa ja

tekstiä esiintyy  riimukivissä, joissa mainitaan muistellun henkilön rakennuttaneen teitä ja siltoja

(Gräslund 2003: 490-491). Ristihautausten keskittyminen Taskulaan on antanut aihetta olettaa, että

kyseessä  on  yhden  suvun  kalmisto  ja  ristin  hautaan  paneminen  tämän  suvun  oma  perinne

(Hiekkanen  2001).  Purhonenkin  nostaa  mahdollisuuden  esille.  Hän  esittää,  että  yhden  suvun

tapauksessa  suvun  päämies  olisi  perinteisesti  harjoittanut  kauppaa  ja  saanut  mukaansa  runsaan

hautaesineistön  (Purhonen  1998:  109).  Hiekkanen  on  myöhemmässä  kirjoituksessaan  viitannut

tulkintaan,  jonka  mukaan  ristiretkiajan  kalmistot  heijastavat  voimakkaiden  sukujen  tai  alueiden

vaikutusvaltaa (Hiekkanen 2010: 314). Koska Purhonen laskee ristiriipukset materiaalinsa puolesta

statusesineiksi,  voisi  katsoa  hänen  tulkitsevan  Taskulaan  haudattujen  henkilöiden  olevan

enimmäkseen  kristittyjä,  mutta  vain  osan  heistä  saaneen  arvokkainta  kristillistä  symboliikkaa

hautaansa. 

Myöhemmin  Purhonen  kuitenkin  esittää,  että  "kauppiashaudoissa"  olevat  ristiriipukset  kertovat

kristinuskon  olevan  vasta  leviämässä  ja  enemmistön  olleen  vielä  muinaisuskon  jäseniä.  Ian

Hodderin terminologiaan tukeutuen Purhonen katsoo että kyseessä oli "konfliktitilanne" vanhan ja

uuden  uskon  välillä,  ja  ristiriipusten  olevan  kantajiensa  keino  viestittää  erityisasemastaan

symboliikan  kautta  (Purhonen  1998:  112).  Tämä  kuitenkin  jättää  huomiotta  yhteisön  roolin

hautauksessa.  Hautaan pannulla  ristillä  ei  ole  samaa viestittävää  merkitystä,  vaan se  poistetaan

käytöstä antamalla se vainajan mukaan. On mahdollista, että Taskulaan vainajiaan haudanneet olivat

kristittyjä, joista osalla oli myös tätä symboloiva ristiriipus. Pitäisikö tälloin kuitenkin odottaa, että

vanha  hautauspaikka  oltaisiin  vaihdettu  uuteen,  kristilliseen  hautausmaahan?  Taskulan  neljässä

ristihaudassa ei myöskään näy yhtenäisyyttä hautaussunnassa (Purhonen 1998: 105). Ristien funktio

osana  rikasta  hautavarustusta  ilman  selvää  kristinuskon  vaikutusta  vaikuttaa  yhä  yhdeltä

mahdolliselta todennäköisyydeltä.

Vaihtoehtoisia  tulkintoja  kuitenkin  löytyy.  Hiekkanen  on  huomauttanut,  ettei  missään  Pohjois-

Euroopassa  tunneta  välitöntä  siirtymistä  esikristillisistä  hautauksista  keskitettyihin  kristillisiin

hautauksiin  (Hiekkanen 2010:  318-319).  Myös  Aleksander  Pluskowski  ja  Philippa  Patrick  ovat

painottaneet varhaisen kristillisyyden hajanaisuutta ja monimuotoisuutta. Kristinuskon leviämisen

Skandinaviaan  arvioidaan  kestäneen  ainakin  300  vuotta  (Pluskowski  &  Patrick:  2003,  47),  ja
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Suomen tapauksessa prosessin kestoon voinee lisätä ainakin sata vuotta.  Kirjoittajat  mainitsevat

erityisesti ruotsalaisen Göran Anderssonin tutkimukset vuosilta 1997 ja 2000. Andersson vertaili

samanaikaisia kalmistoja varhaisen kirkon keskuksena olleen (mutta Birkaa myöhemmän) Sigtunan

ja kauempana olleen Valstan kylän alueilla, ja havaitsi 'maaseudulla' vallinneen paljon suuremman

hautaustapojen  monimuotoisuuden.  Anderssonin  päätelmänä  oli,  että  kauempana  kirkon

valvonnasta  kristittyjä  haudattiin  perinteisiin  kalmistoihin  ilman  uskontopohjaista  erottelua

(Pluskowski & Patrick: 2003, ibid. < Andersson 1997).

Ovatko  ristiriipukset  todiste  kantajiensa  uskonnosta?  Kysymys  on  keskeinen  esineiden

hautauskontekstin pohtimisessa. Trapetsoidin muotoisia arkkuja ja itä-länsisuuntaisia hautauksia on

myös pidetty kristinuskon 'indikaattoreina' hautauksissa, mutta ristiriipukset olisivat suorilta käsin

kaikkein selkein todiste. Gräslund on huomauttanut, että 85% Birkan ruumishautauksista on itä-

länsisuuntaisia  45 asteen heitolla.  Hän on pitänytkin suuntausta ja ruumishautausta 'kulttuurisen

vaikutuksen'  seurauksena  eikä  kristinuskoon  kääntymisen  todisteena  (Gräslund  1980:  84).

Sellaiseksi Gräslund mieluummin laskee Birkasta Borgin alueelta löytyneen kalmiston, jossa saaren

muista kalmistoista poiketen hautauksia on tehty rajatun oloiselle alueelle ja osittain toistensa päälle

(Gräslund  2003:  485).  Ruumishautaus,  jossa  ei  ole  muita  esineitä  kuin  ristiriipus,  vaikuttaisi

eräänlaiselta "ideaaliselta" kristilliseltä hautaukselta.

Julie  Lund  on  huomauttanut  kristinuskon  vaikutuksen  tuoneen  mukaneen  monia  tyypillisiä

kristillisiä  hautauksia  -  esineettömiä  itä-länsisuuntaisia  ruumishautauksia  kirkkomaille  -  mutta

muistuttaa että niiden rinnalla on ollut monia vaihtoehtoisia hautaustapoja (Lund 2013: 53). Lund

esittää,  että  kristillisiksi  tulkituista  hautauksista  löytyviä  esineitä  ei  pitäisi  tulkita  pelkästään

'siirtymäkauden'  indikaattoreiksi,  vaan  hautaan  pantujen  esineiden  merkitystä  yhteisölle  ja

hautajaisrituaalille tulisi pohtia. Lund esimerkiksi huomauttaa aseiden ja korujen olleen esineitä,

joiden  on  mahdollisesti  katsottu  sisältävän  oman  'henkensä'  viikinkiajan  Skandinaviassa  (Lund

2013: 51). Samankaltaista ajattelutapaa olettamalla voisi Taskulan rikkaista haudoista löytyneiden

ristiriipusten katsoa kuuluneen samanlaiseen 'henkilökohtaiseen' kategoriaan, minkä vuoksi ne on

haudattu omistajansa mukana. 

Heikki  Lehikoinen on maininnut  suomalaisessa  kulttuurihistoriassa  esiintyvän 'väen'  eli  voiman

käsitteen, joka saattoi siirtyä 'väkevästä' ihmisestä tämän omaisuuteen (Lehikoinen 2011: 181). Jos

ristiriipusten  koko  merkitys  on  jäänyt  niiden  varsinaissuomalaisille  omistajille  epäselviksi,  on

mahdollista  että  niihin  olisi  arvoesineinä  sovellettu  tällaista  taikauskoista  ajattelutapaa,  minkä
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vuoksi  riipukset  olisi  haudattu  omistajansa  mukana.  Kaikkein  yksinkertaisin  oletus  olisi  tietysti

katsoa  riipusten  kuuluneen  vainajan  hautajaisasuun,  mikä  tarkoittaisi  niiden  olleen  joko

päivittäisessä koristekäytössä tai osana hautajaisiin valittua 'parasta' vaatekokonaisuutta. Hiekkanen

on kuitenkin todennut hautaesineiden määrän vähenevän 1000-1100 -luvuilla, ja jäljellejääneiden

esineiden  olevan  "henkilökohtaisia"  tai  liittyvän  hautajaisasuun  (Hiekkanen  2010:  334).

Ristiriipusten  läsnäolo  viittaisi  tässä  tapauksessa  siihen,  että  niillä  todella  oli  suuri  merkitys

vainajalle tai hänen hautaajilleen. Ristiriipusten pieni löytömäärä ei mielestäni anna syytä olettaa,

että ne olisivat olleet yleisiä koristeita.

Taskulan  hautauksista  'kristillisin'  on  hauta  numero  9,  josta  löytyi  hopeisen  palmettiristin  (KM

11275:16)  lisäksi  pronssinen  ristikoristeinen  miekankenkäin  sekä  ristikoristeinen  hopeasormus

(Luettelo 11275). Tarkkaa ajoitusta sille ei ole, mutta kahdesta muusta Taskulan ristiriipushaudoista

löydetyt  rahat  ajoittuvat  1000-luvun jälkipuoliskolle.  Purhonen lukee Taskulan osaksi  "runsaasti

esikristillisiä  piirteitä"  osoittavia  Varsinais-Suomen  kalmistoja  (Purhonen  1998:  133).  Salo  on

todennut ristisymbolien merkityksen olleen "varmasti" kantajilleen tuttuja (Salo 2005: 123), mutta

tälle  ei  oikein  ole  vahvaa,  itsenäistä  perustelua.  Periaatteessa  mikään  ei  todista,  etteivätkö

hautaesineet  voisi  olla  vain  kristillisen  kulttuurin piiristä  perinteistä  uskoa noudattavan ihmisen

haltuun  päätynyttä  omaisuutta.  Purhonen  vaikuttaa  pitkälti  allekirjoittaneen  perinteisen  tavan

jaotella  esikristillisiä  ja  kristillisiä  kalmistoja  hautaustavan  perusteella,  mutta  Anderssonin

havainnot antavat mielenkiintoisen vaihtoehtoisen tulkintatavan. Kenties Taskulan neljä vainajaa

todella olivat kristittyjä, jotka vain haudattiin perinteisin menoin vanhaan kalmistoon. Tällöin uuden

uskonnon  omaksuminen  ei  olisi  tarkoittanut  välirikkoa  yhteisön  perinteiden  kanssa,  vaan  johti

tutkijoiden kuvailemaan asteittaiseen kulttuurin muutokseen.

Ristiriipukset lasten haudoissa

Purhonen  katsoo  lasten  haudoista  löytyneiden  ristiriipusten  edustavan  primsignaation  toista

käyttötarkoitusta eli hätäkastetta. Hän toteaa: 

"[l]asten haudoissa olevat ristiriipukset [...] kertovat yhteisön omaksuneen uuden uskonnon

ulkoisten merkkien lisäksi sen sisällön; primsignoinnin avulla haluttiin varmistaa lapselle

kristillinen  hautaus  ja  sitä  kautta  mahdollisuus  ylösnousemukseen  viimeisen  tuomion

koittaessa."  (Purhonen 1998: 112)

Epäilen tätä tulkintaa, sillä kasteessahan on olennaisinta itse seremonia, ei sen ulkoinen merkki. On
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kuitenkin huomionarvoista, että taulukossa 1 mainituissa lasten haudoissa ei ristiriipuksen lisäksi

ole  juuri  mitään  muuta  arvoesineistöä.  Tämän  vuoksi  on  vaikea  ajatella,  että  kyseessä  olisivat

esimerkiksi rikkaiden lapset, jotka olisivat saaneet hauta-antimiksi runsaan määrän arvotavaraa ja

niiden mukana ristin.  Ristiriipusten mukanaolo viittaisi mielestäni siis vahvasti siihen,  että juuri

ristin symbolisella merkityksellä oli tärkein osa hautaajien päätöksessä antaa se vainajan mukaan.

Symbolisen merkityksen kristillisyys ei kuitenkaan ole varmaa.

Kaarinan Ristimäki II:n haudan osalta Purhonen arvioi, että risti olisi ehkä laitettu arkun päälle

(Purhonen 1998: 151). Kun otetaan huomioon ristiriipusten yksittäisyys ja muun hautaesineistön

vähäisyys,  on  houkuttelevaa  ajatella  että  lapsen mukaan annetulla  ristillä  oli  jokin  taikauskoon

liittyvä ja suojeleva tarkoitus. Mikkelin Visulahden hautauksessa on tässä mielessä mielenkiintoista

sieltä  löytynyt  kullattu  hopeahelmi,  jolla  on  myöskin  voinut  olla  maaginen  tai  kristillistä

symboliikkaa  sisältävä  merkitys  aikalaisille.  Tämän  tutkimuksen  aikana  Arttu  Tokoi  otti  esille

mielenkiintoisen tulkinnan ristiriipuksista: niitä on saatetty käyttää taikakaluina siihen asti, kunnes

yhteisö on sisäistänyt  kristinuskon opit,  minkä jälkeen aikaisempi amulettikäyttö on jäänyt  pois

uskonnon sisällön tultua sen tunnusmerkkejä tärkeämmäksi (Tokoi 2015, pers. comm.). 

4. Sukupuolijakauma ja kristinuskon leviäminen

Mikä selittää Birkan ja kotimaisen aineiston sukupuolieron? Vanhempi tutkimus todennäköisesti

tarjoaisi syyksi miesten aktiivisempaa liikkumista ja naisten passiivisempaa roolia kotikylässään,

mutta tämä on turhan yksinkertaistava selitys. Purhosen mukaan kristinuskoa on pidetty etupäässä

miesten  ja  etenkin  päälliköiden uskontona (Purhonen 1998:  152).  On kuitenkin  varsin  yleisesti

tunnettua,  että  varhaiset  kristilliset  lähetystehtävät  pyrkivät  juuri  uusien  yhteiskuntien  johtajien

käännyttämiseen ja kristinuskon levittämiseen näin ylhäältä alas.

Keskeisin ongelma Suomen kohdalla on tietysti vainajien sukupuolen tunnistaminen, joka maaperän

vuoksi  joudutaan  täällä  usein  tekemään  hautaesineistön  perusteella.  Kuten  on  moneen  kertaan

todettu,  tämä  ei  ole  ongelmatonta  ja  saattaa  johtaa  vääriin  tulkintoihin.  Tässä  tutkimuksessa

ongelmallinen  on  esimerkiksi  Kaarinan  Ristimäestä  löydetty  kolmipyöryläristi  (KM  14349:77)

jonka hautakontekstiksi on katsottu poikalapsen hauta. Lapsivainajan sukupuolesta ei kuitenkaan

todista  juuri  muu  kuin  miniatyyrikirves,  joka  on  hyvin  voinut  olla  myös  tyttölapsen.  Aiheen

tarkempi  pohtiminen  vaatisi  oman  työnsä,  mutta  haluan  selkeästi  ilmoittaa  käyttäväni  tässä

sukupuolen  määrittelemiseen aiemman tutkimuksen tekemää esinepohjaista  tulkintaa.  Tiedostan,

ettei  se  ole  ongelmatonta  ja  että  myöhempi  tutkimus  saattaa  hyvin  kumota  esinepohjaisen
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perustelun.

Ristiriipusten löytyminen naisten haudoista Birkassa on loogisesti katsottu merkiksi kristinuskon

suosiosta naisten keskuudessa. Syinä on pidetty kristinuskon tasa-arvoista sanomaa, yksilön sielun

tärkeyden korostamista ja kirkon negatiivista suhtautumista lasten hylkäämiseen. Viimeisin kohta

lienee  kaikkein  huterin,  sillä  lasten  hylkäämisen  yleisin  syy  on  ollut  lapsen  elättämisen

mahdottomuus tai ympäröivän yhteisön moraalinen tuominta. Esikristillisessä yhteisössäkään lasten

hylkäämistä on tuskin pidetty suositeltavana tai toivottavana asiana.

Jörn  Staecker  on  kuitenkin  huomauttanut  uskonnollisten  esineiden  olevan  yleensäkin  naisten

haudoista. Staecker toteaa esimerkiksi 19 Skandinavian 28 haudasta löydettyjen Torin vasaroiden

olevan  peräisin  naisten  haudoista.  Torin  vasaraa  itsessään  hän  pitää  kristillistymisen  merkkinä,

lukien sen vastareaktioksi uudelle uskonnolle (Staecker 2003: 469-470). Olivatko naiset yleensäkin

siis miehiä uskonnollisempia?

Staecker on maininnut myös skandinaavisesta mytologiasta löytyvät erilaiset naisten roolit, joihin

kuuluu myös  tietäjiä.  Uskonnollisten  kysymysten  on  siis  voitu  katsoa  kuuluvan naisten  'piiriin'

(Staecker  2003:  479).  Staeckerin  toinen,  proosallisempi tulkinta  on se että  esimerkiksi  leskeksi

jääneet ja omaisuutta perineet naiset tukeutuivat kristinuskon sanomaan vahvistaakseen sosiaalista

asemaansa (Staecker 2003: 480).

Kysymys  sukupuolesta  voi  siis  hyvin  liittyä  yhteisöjen  sisäiseen  sosiaaliseen  dynamiikkaan  ja

voimasuhteisiin.  Staeckerin  kommenttien  pohjalta  on  mielenkiintoista  pohtia,  olisiko  yhteisön

uskonnollisesti  merkittävät  roolit  varattu  täällä  miehille.  Tämä  kuitenkin  jättäisi  huomiotta

aikaisemmat  esineet,  kuten karhunhammasriipukset,  joiden on yleensä katsottu  liittyvän naisiin.

Ristiriipusten  miesvaltaisuus  itseasiassa  näyttäisi  poikkeavan  aikaisemman  rituaaliesineistön

hautauskonteksteista.

Jos  aikaisemmalla  korustolla  on  esikristillinen  merkitys,  mitä  myöhäisemmistä,  vauraasti

varustelluista  miesten  haudoista  löytyvät  ristiriipukset  tarkoittavat?  Olisiko  kristinuskon  tulo

Suomeen  johtanut  täällä  miesvaltaisempaan  yhteiskuntaan?  Aineistoa  on  liian  vähän,  jotta

perusteltuja  johtopäätöksiä  voisi  tehdä,  mutta  ajatusleikkinä  hypoteesi  on  mielestäni

mielenkiintoinen. 
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Pöytyän Anivehmaanmäen ristiriipushauta

Teoreettinen pohdinta paikallisten uskonnollisten roolien mahdollisesta miesvaltaisuudesta kohtaa

ongelman  Pöytyän  Anivehmaanmäen  haudassa  XVI,  joka  puuttui  Purhosen  väitöskirjasta.

Löytöluettelon kuvaileman esineistön, joka sisältää spiraalikierteisiä rannerenkaita, useita helmiä ja

riipuksina  käytettyjä  hopearahoja,  pohjalta  tulkitsisin  haudan  XVI  vainajan  naiseksi.  Useiden

eurooppalaisten ja arabialaisten rahojen perusteella hauta ajoittuu 1000-luvulle (luettelo 13962).

Anna-Liisa Hirviluoto on nostanut Pöytyän Anivehmaanmäen kaivauksista esille haudan LXII, joka

oli  800-luvulle  ajoittuva  "yllättävän  rikas"  naisenhauta  (Hirviluoto  1958:  44).   Vainajalla  oli

olkapäillä kupurasoljet ja rinnalla leijonasolki. Salo on pitänyt leijonaa kristillisenä symbolina (Salo

2005: 167): tällöin 800-luvulle ajoittuva naisenhauta ja myöhäisempi ristiriipushauta edustaisivat

molemmat  kristinuskon  vaikutusta.  Jos  Salon  tulkinnalle  taasen  on  toinen  selitys,  löydöt

kuvastaisivat selkeää muutosta ei-kristillistä kuvastoa sisältävästä haudasta ristiriipushautaan, joka

ei kuitenkaan ole "puhdas" kristillinen hautaus vaan esineellinen sellainen.

Nämä  kaksi  löytöä  ovat  liian  vähäisiä  muodostaakseen  pohjan  vahvalle  tulkinnalle,  koska

Anivehmaanmäeltä  on  kaivettu  83  hautaa  (Hirviluoto  1958:  44).  Ne  tarjoavat  kuitenkin

mielenkiintoisen  esimerkin.  Salon  tulkinnat  ovat  mielestäni  ongelmallisia,  ja  pidän

Anivehmaanmäen  myöhäisempää  ristiriipusta  vahvempana  kristinuskon  todisteena  kuin

leijonasolkea. On kuitenkin mielenkiintoista, että ristiriipushauta XVI:n esineistö sisältää "puhtaasti

ruotsalaisen" pronssisoljen (KM 13962:20), jossa on borretyylistä eläinkuviointia (Luettelo 13962).

Hirviluoto luonnehti myös hautaa LXII "skandinaavisia vaikutteita" sisältäväksi (Hirviluoto 1958:

55). Hauta XVI voi siis hyvin todistaa kristinuskon läntisen leviämisen puolesta.

Jos  pidämme  Anivehmaanmäen  vainajia  ruotsalaisina  siirtolaisina  ja  muita  ristiriipusvainajia

"suomalaisina,"  tämä  pitäisi  edelleen  yllä  jakoa  ruotsalaisten  naistenhautojen  ja  suomalaisten

miesten hautojen välillä. Käytännössä mitään näin varmaa tulkintaa vainajien "kansallisuudesta,"

sikäli  kun  termiä  voi  edes  soveltaa  esihistorian  päättymisen  aikaan,  ei  voi  esittää.

Mielenkiintoisempaa on pohtia haudan XVII verrattain runsasta esineistöä, joka vertautuu Taskulan

rikkaisiin  hautoihin.  Olisivatko  ristiriipukset  Suomen  alueella  olleet  paikallisille  silmäätekeville

varattua esineistöä iästä ja sukupuolesta riippumatta? Tämä voisi  selittää myös lasten haudoissa

olevat riipukset, joita Birkasta ei ole löytynyt. Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kuitenkaan

voida esittää.

13



5. Päätelmät

Purhosen  ja  Cleven  esittämälle  primsignaatioteorialle  ei  ole  mielestäni  riittävästi  perusteita

nykyisen  aineiston  valossa.  Primsignaatio  tunnetaan  ilmiönä  kirjallisuuden  kautta,  mutta  sen

olemassaolo ei suoraan selitä ruumishautauksista löytyviä ristiriipuksia. Primsignaatioteoriassahan

ristin on tarkoitus viestittää muille kantajansa uskosta tai ainakin myötämielisyydestä sitä kohtaan.

Hautaan  asetettuna  ristin  viesti  häviää.  Primsignaatioteoria  selityksenä  myöskin  itseasiassa

vaikeuttaa  ristiriipusten  merkityksen  pohtimista:  olivatko  ne  vain  kaupan  välineitä  vai  ilmaisu

kantajansa  uskosta?  Jos  Anivehmaanmäen  ristiriipushaudan  vainaja  on  olettamukseni  mukaan

nainen,  tämä  myöskin  heikentää  primsignaatioteorian  selitysvoimaa  (mies)kauppiaiden

apuvälineenä,  ellei  kyseinen  vainaja  myöskin  ollut  kauppias.  Jos  kauppa  suljetaan

hautauskontekstin  myötä  pois,  jäljelle  jäävät  ristiriipusten  merkitys  joko  koruina  tai  uskon

osoituksena.

Taskulan ja Laitilan Heinikkalan rikkaiden hautalöytöjen keskellä ristiriipuksia on vaikea nähdä

mitenkään erityisenä.  Niille  olisi  helppo keksiä  erilaisia  selityksiä,  joskaan kristinuskon osuutta

vainajan elämässä ei voida hylätä. Kaksi lasten hautaa, Mikkelin Visulahden ja Kaarinan Ristimäki

II:n kohdalla ristien merkitys niukassa aineistossa puolestaan korostuu. Nämä ovat lähellä "ideaalia"

kristillistä  hautausta,  jossa  olisi  ruumishautaus  vailla  muita  koristeita  kuin  kristillinen  symboli.

Niiden kohdalla voidaan mielestäni olettaa kristinuskon olleen läsnä hautauksen tehneen yhteisön

elämässä, varsinkin kun ottaa huomioon niiden ajoituksen. Voidaan toki myös olettaa, että ristit on

asetettu lasten hautoihin yksinkertaisesti taikakaluina. Arttu Tokoin ehdotus ristiriipusten käytöstä

taikaesineinä  ennen  kristinuskon  teesien  vakiintumista  paikallisten  ihmisten  tietoon  on  näissä

tapauksissa  hyvin  mielenkiintoinen.  Yksinkertaisinta  olisi  olettaa  hautaajien  tunteneen  ainakin

kristinuskon perusteet, joskin tämä ei tarkoita etteikö synkretismin myötä ristillä olisi ollut myös

sekundaarinen tarkoitus.

Aineiston pienuuden vuoksi yleistyksiä on hyvin vaikea tehdä.  Koska ristiriipuksia on vähän ja

niille voi löytää monia selityksiä, pelkät riipukset eivät riitä todistamaan kristinuskon voimakkaasta

vaikutuksesta. Selkein todiste yhteisön kristillisyydestä ovat mielestäni edelleen selkeästi rajatulle

alueelle  alueelle  tehdyt,  enimmäkseen  esineettömät  hautaukset.  On  silti  houkuttelevaa  ajatella

ristiriipushautauksia osoituksina tietyn suvun yhteyksistä kristinuskoon.

Naisten  hautojen  ristiriipusten  olemattomuus  Suomessa  tällä  hetkellä  voi  hyvin  olla  vain

tutkimuksen  rajoittuneisuudesta  johtunut  harha.  Koska  esinetyyppi  on  kuitenkin  harvinainen,
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ristiriipusten löytyminen enimmäkseen miesten haudoista voi mahdollisesti myös vihjata täkäläisten

yhteiskuntien sukupuolirooleista. Jos riipukset ovat olleet arvotavaroita, niiden löytyminen miesten

haudoista  viittaisi  patriarkaalisempaan  yhteiskuntaan.  Riipukset  saattavat  jopa  kristinuskon

symboleina viitata yhteisön sosiaalisessa dynamiikassa tapahtuneeseen muutokseen, joskin tämä on

vain  ajatusleikin  tasolla  oleva  teoria.  Mahdollisesti  riipuksia  on  asetettu  vain  tiettyjen  sukujen

edustajien  hautoihin  vainajan  iästä  ja  sukupuolesta  riippumatta,  joskin  tällöin  niitä  odottaisi

löytyvän enemmän. Koristekäyttöä ei kuitenkaan voida sulkea pois.

Tuleva tutkimus todennäköisesti tulee valottamaan varhaisen kristillisyyden vaiheita Suomessa. On

kuitenkin  todennäköistä,  että  ristiriipuksilla  on  siinä  toistaiseksi  vain  pieni  rooli.  Pidän  erittäin

todennäköisenä,  että  ristiriipushautauksia  tulee  löytymään  enemmänkin,  ellei  yleistyvä

metallinetsintä  karsi  kalmistojen  metalliaineistoa.  Yksiselitteisinä  todisteina  kristinuskon

vaikutuksesta  ristiriipukset  toimivat  edelleen,  mutta  ne eivät  pysty yksin kertomaan kantajiensa

uskonnollisista näkemyksistä. Siihen pystyvät parhaiten suuremmat arkeologiset rakenteet, kuten

kirkkojen paikat  sekä  kristilliset  kalmistot  ja  niiden  ajoittaminen.  Ristiriipukset  saattavat  kertoa

siitä, miten muinaissuomalaiset ensimmäistä kertaa kuulivat kristinuskon teeseistä ja miten yksilöt

saattoivat löytää niistä vastauksai, mutta ne eivät kerro siitä miten katolinen kristinusko vähitellen

vakiinnutti asemansa.
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