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Nälkäkatastrofi 1868

• Katovuodet 1862 ja 1865 
• Näistä selvittiin, koska ulkomaista tuontiviljaa saatiin avuksi, silti läänien ja 

pitäjien viljamakasiinit alkoivat tyhjentyä

• Vuoden 1867 sato Mikkelin läänin alueella
• rukiin sato 45 % - 61%  normaalista
• ohran osalta 33 % - 45%  normaalista 
• kauran osalta 22 % - 47% normaalista
• lähialueilla oli myös koettu huono sato  esim. venäläistä viljaa ei saatu 

korvikkeeksi

• Uhkaavaa nälkäkatastrofia yritettiin hoitaa ylimääräisillä tukitoimilla
• Suuriruhtinaskunnan varoja hätäaputöiden järjestämiseen
• Taipaleen kanavatyömaalle koottiin avun tarpeessa olleita 51 kunnan alueelta



• Mikkelin läänin ”hätäleivän toimikunta” lähetti marraskuussa 1867 
myös Joroisten kirkkoherranvirastolle painetun ohjeen ”leiwän apu-
aineitten kokoomisesta

• Kirkkoherra Lillström esitti 1867 lainan ottamista vaivaiskassalle (3000 
mk.), lainalla ostettaisiin viljaa
• talolliset eivät kuitenkaan suostuneet ”Maamiehellä on väristävä pelko jotta 

ei vaan moni tilallinen mene tilattomaksi entistenki ulostekoin vuoksi”

• 1868 tammikuussa kunnallishallinto aloitti toiminnan 
kunnallislautakunta puheenjohtajanaan N. H. Grotenfelt
• kylänmiehet laativat listan kiireellistä apua ”todella tarvitsevista ja 

voimattomista”, siihen merkittiin heti neljäkymmentä nimeä



• Maaliskuussa N. H. Grotenfelt raportoi kunnallislautakunnalle, että 
”melkoinen joukko köyhiä oli nyt kuollut”

• tilanne paheni entisestään, seurakunta ja kunta yrittivät ostaa viljaa, 
saatavuus heikkoa ja hinta nousi kaiken aikaa (ruis 34 mk. / tynnyri)

• Hätäravintoon oli pakko turvautua: männyn nila, herneen ja tattarin 
varret, oljet, jäkälät, silkko
• Ollaan kuin puilla paljaillaan

• Olisi pitänyt syödä vähäravinteista leipää kilon verran ja sitä 
ruoansulatus ei olisi kestänyt



Taudit

• Oiva Turpeisen laskelmien mukaan vuonna 1868 lähes kolmasosa 
suuriruhtinaskunnan väestöstä sairasti tyyfuksen eli taudin, joka 
diagnosoitiin usein pilkkukuume-, toisintokuume- tai 
lavantautitapauksissa, Joroisten piirilääkärikin raportoi näistä jo 
vuoden 1867 puolella 

• Joroisiin nämä tappavat sairaudet tulivat pohjoisesta ja idästä kohti 
etelää liikkuneiden kerjäläislaumojen mukana (täit)

• Tutkimuskirjallisuudessa sairastuneiden kuolleisuusprosentiksi on 
laskettu 10-25%



• Tyyfukseen sairastuneita hoidettiin väliaikaisissa hoitopaikoissa; 
huutokosken ruukilla ja kirkonkylällä sekä rajan takana Taipaleen 
kanavatyömaalla, jossa pelkästään menehtyi 703 ihmistä
• Huono hoito, todellisia tautihautomoja

• Väestöryhmien väliset erot olivat todella suuret: talollisten 
kuolemanriski 1868 oli kaksinkertainen, torppareiden nelinkertainen 
ja maata viljelemättömien viisinkertainen



Loisperheen ja talollisen perheenjäsenen 
hautajaiset



Vuonna 1867-1868 menehtyneet joroislaiset kuukausittain
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• Vuonna 1868 yhteensä 618 
kuollutta joroislaista

• yli puolet menehtyi 
nälkäkatastrofin sairauksiin 
lisäksi punatauti ja ripuli 
tappoivat 47 joroislaista

• Noin joka 11. joroislainen 
menehtyi, vuonna 1867 
Joroisten väkiluku oli ollut 
7636 



Vaivaishoito Joroisten pitäjässä

• Kipeimmin apua tarvinneita 
huolehdittiin vuoden 1852 
vaivaishoitoasetuksen 
perusteella
• pitäjässä oli kirkkoherran johtama 

vaivaishoitojohtokunta vuoteen 
1868 saakka

• Kuvassa Joroisten kirkkoherra / 
vaivaishoitojohtokunnan pj. 1852-
69 Karl Alexander Lillström 



• Kunnallishallinnon perustamisen myötä tehtävä siirtyi 
kunnallislautakunnan vastuulle
• Joroisissa ei perustettu erillistä johtokuntaa N. H. Grotenfeltin 

puheenjohtajakaudella, kunnallislautakunta hoiti tehtävää itse
• varatuomari N. H. Grotenfelt 1868-76
• kauppias, talollinen Ananias Teittinen 1877-79
• varatuomari N. H. Grotenfelt 1879-1898

• Vasta 1899 perustettiin vaivaishoitojohtokunta
• 1. puheenjohtajana toimi tilanomistaja Aksel Hynninen 1899-1901
• Ajan oloon toimielimen nimi muuttui, idea pysyi samana, huolehdittiin 

kipiöistä ja köyhistä



Vaivaisruodut

• Vuodesta 1770 alkaen 

• Joroisissa oli enimmillään 75 vaivaisruotua (muutaman naapuritalon 
perustama yhteenliittymä)
• ruotuun sijoitettiin avun tarpeessa olevia

• vaivaiskassa korvasi ruodulle tällaisen köyhän ja kipiän, joka pystyi jotenkuten 
pärjäämään elanto-, vaate- ja asumismenot

• kassa sai tulonsa maata omistaneilta manttaalimaksun mukaan, 2 tynnyriä 
viljaa / manttaali (tynnyri = 32 kappaa á n. 4,6 ltr. = 146,8 ltr.)

• Joroisissakin jatkuvaa köydenvetoa, kuuluisiko maksu myös maata 
omistamattomille vaiko ei, verovelvollisuus laajenikin pikku hiljaa



Huutolaiset

• Pitäjäntuvassa ja myöhemmin Liunan vaivaistalolla järjestettiin suuria 
waivaiskokouksia
• avun tarpeessa oleva huudettiin huutokaupassa omaan talouteen vuodeksi 

kerrallaan ja vaivaiskassa korvasi rahalla / viljalla

• alhaisin tarjous voitti, huutokauppaa johti kunnallislautakunnan pj., 
myöhemmin vaivaishoitojohtokunnan pj.

• kaupankohteena olivat orvot, naiset lapsineen, leskivaimot, muut avun 
tarpeessa olleet, mutta ainakin osittain työkykyiset henkilöt



Pitäjäntupa Liunan vaivaistalo



Apuleot

• Omassa taloudessaan asuville annettu avustus, kevein avustuksen 
muoto

• Avustus saattoi olla rahaa / viljaa / tarvikkeita … 
• kylien / vaivaishoitopiirien katsastusmiehet antoivat avun tarpeessa olleelle 

lipukkeen, jota vastaan vaivaiskassa antoi tarvittavan avustuksen

• Esim. vuosina 1868 – 70 avustuksia sai 1368 eri henkilöä



Avustettujen määrä

Ruotuhoidossa Huutolaisina Elatusapua 
saaneita

Yhteensä 
avustettuja

Kunnan
Väkiluku

1878 75 67 277 419 7873

1881 75 66 277 418 7893

1884 75 70 356 501 7961

1890 44 7 19 70 8067



• Suhteellinen avuntarve
• esim. vuonna 1881 jonkinlaista 

vaivaishoito sai 5,3% pitäjän 
asukkaista

• määrä oli Savon 
keskiarvolukemaan nähden 
hieman suurempi (3,8%)



Liunan vaivaistalo

• Savon ensimmäinen vaivaistalo, 
kunnalliskoti .. perustettiin 
Mikkeliin 1868

• Joroisissa asiaa pähkäiltiin 
pitkään ja hartaasti

• Valistuneet herrat ja moniaiset
talonpojat olivat valmiit 
perustamaan sen jo aiemmin, 
mutta muut manttaalimiehet 
pistivät hanttiin



• Vaivaistaloksi haarukoitui Juhanalan kartano, joka oli siirtynyt kunnan 
omistukseen 1887

• 8.1.1888 perustettiin vaivaistalo Juhanalaan
• heti sinne kirjattiin 43 asukasta

• vuoden päästä heitä oli yli 100



• Vuonna 1903 sinne perustettiin houruinhuoneosasto
• täältä sai hoitopaikan myös muualta Mikkelin läänistä tulleita potilaita

• Joroista harkittiin pitkään piirimielisairaalan paikkakunnaksi, lopulta se 
perustettiin Mikkeliin

• 1918 Pasalaan perustettiin lastenkoti, kunta omisti tuolloin Pasalan
• suuri osa asukkaista oli punaorpoja 

• siirtyi piakkoin 1922 Juhanalaan ja myöhemmin kirkonkylälle vanhana 
poikakansakouluun, joka sijaitsi Stendalin kartanon mailla

• vuosittain siellä eleli 20-30 lasta, toki lapsia oli sijoitettu myös 
yksityiskoteihinkin



• Vuonna 1937 Joroisiin vahvistettiin huolto-ohjesääntö
• Huoltolautakunta aloitti toimintansa
• 1. puheenjohtajana T.J. Viljakainen, varapj:na Fabian Holopainen
• huoltopiirit: Kolma – Lilli Grotenfelt, Kirkonkylä – Kalle Osmala, Kaitainen – Albin Nykänen,  

Maavesi – Teodor Rytkönen, Kerisalo – Aaro Riekkinen – Kuvansi Albin Holopainen

• Avun tarpeessa olevat jaoteltiin seuraaviin lohkoihin 
• köyhäinhoito: avustukset, sijoitus, laitos
• lastensuojelu: avustukset, sijoitus, laitos
• irtolaishuolto: varoitus, valvontaan asettaminen, työlaitos, pakkotyölaitos
• alkoholistihuolto: varoitus, valvontaan asettaminen, työlaitos, pakkotyölaitos

• Nälkäkuolema väisti alta, yhteiskunta auttoi avun tarpeessa olevaa, mutta 
avustettavan asemasta haluttiin pois, köyhäinhoito ei ollut viihtymistä varten!


