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Mongolia… 

• Ruohon peittämä tasankoalue ulottuu Euraasian poikki itä-
länsisuunnassa. 

• Euraasian tasangot ovat seuraavat: 
• Unkarista – Ukrainan etelä-osien kautta Kaspianmeren ja Uralin väliseen 

aukkoon. 

• Kaukasukselta Uralin vuorijonon eteläpuolelta Kazakstaniin 

• Kazakstanista Gobin autiomaahan 

• Mongolian kautta Mantšuriaan. 

• Käytännössä taiga ja tasankoalue muuttuu hiljalleen samoin kuin 
tasanko muuttuu pikkuhiljaa aavikoksi. 

 

 



• Mongolia itse on ”high plateau” eli kylmä, tuulinen ja kuiva alue. 

• Elämä pyörii vuodenaikojen mukaan: lämpö ja vesi ovat saatavilla eri 
alueilla eri aikoihin. 
• Alueella eletään paimentolaisina, jotka matkustavat pitkiä matkoja (vuoden aikana 

kuljettu matka on yleensä 50 – 100 km). 
• Matkaa tehdään muutaman päivän välein noin päivämatka kerrallaan (5- 20km) 

riippuen maastosta ja veden ja laidunmaan saatavuudesta. Jurtta liikkuu vankkureilla 
ja eläimet liikkuvat omin avuin tarkkasilmäisten mongolien kaitsennassa. 

• Toimintaa voi verrata saamelaisiin ja poronhoitoon. 

• Keskieuroopan Alppien kansat ovat myös harrastaneet tällaista 
laiduntamiseen perustuvaa taloutta mutta kuljetut matkat ovat yleensä 
vain muutamia kilometrejä. 



• Mongolien elämä pyörii laidunmaan ympärillä ja isoilla heimoilla on 
hyvät maat, pienemmät tyytyvät huonompiin alueisiin. 

• Pitkät vaellukset tekevällä kansalla on vähän maallista omaisuutta ja 
tuloerot sekä työn erikoistuminen on vähäistä.  
• Kaiken on mahduttava ratsuun ja/tai vankkureihin tai kuljettava mukana. 

• Yhteiskunta perustuu heimoihin, joissa kaikki oppivat kaikki asiat. 
Pääasiallinen ammatti on paimen, joka harrastaa samalla metsästystä. 
• Luku- ja kirjoitustaitoa ei ole koska sitä ei juuri tarvita. 

• Naisten elämä pyörii enemmän perheen ympärillä, joten he liikkuvat 
vähemmän ja hoitavat lähempänä jurttaa olevia lampaita ja vuohia. 

 
 

 

 



• Mongolielämä on kovaa. 
• Käytännössä yhteiskunta perustuu perheisiin ja sukuihin, jotka muodostavat 

puolestaan kaanien ympärille heimoja. Sotureita ei mongoleilla ole mutta kaikki 
heimon miehet (ja naiset) osaavat ampua jousella ja metsästää, joten 
hätätilanteessa heimopäällikkö kokoaa miehiä kykynsä ja maineensa mukaan. 
• Samanlainen ”massa-armeija” on esimerkiksi Kelteillä ja Germaaneilla Rooman aikana. 

• Mongoli syö joko maitotuotteita (juustoa ja maitoa) kesällä tai sitten lihaa talvella.  
• Kalastamista pidetään outona asiana. Välttäkää! 

• Laki perustuu perimätietoon ja –tapoihin. Verikostot ja riidat ovat jatkuvia mutta 
samalla ollaan valmiita vaihtamaan puolta koko ajan tilanteen mukaan. Luonto 
asettaa reunaehtoja, joiden mukaan on pakko olla halusi sitä tai ei. 
• Toiminta muistuttaa Alaskassa olevaa jengirikollisuutta jossa ”pikkupettäminen” kuuluu 

asiaan ja siitä ei juuri piitata. 
• Toisaalta verikostot låäheistä perhettä kohtaan muistetaan aina. 

 



• Mongolien omaisuus perustuu eläimiin. 

• Laidunmaa on heimon yhteinen mutta eläimien määrä määrittää 
rikkauden. Vuonna 1918 tehdyssä väestönlaskennassa: 
• 1150000 hevosta 
• 1080000 lehmää 
• 7200000 lammasta (talouden kulmakivi) 
• 200000 kamelia 

• Varakkailla päälliköillä (kaaneilla) on oma ”household”, joka koostuu 
sukulaisista, lapsista ja orjista, joita johtaa käytännössä vaimo. 
• Orjakauppaa ei käytännössä ollut mutta niitä tuli kahinoiden mukana 

sotavankeina. 



Mongoliassa asuu kolme kansaa… 

• Kiinan keisari Jinin tiedustelupalvelu jakaa Mongolian kansat seuraavasti: 

• Sivistyneet valkoiset barbaarit (jotka ovat Kiinan ajoittaisia liittolaisia): 
• Ongud-kansan tataarit Gobin autiomaassa ja Suuren Muurin varjossa. 

• Mustat barbaarit (jotka ovat näiden takana loputtomilla aroilla): 
• Kereit kansan villit tataarit  

• Villit Barbaarit, jotka elävät metsissä metsästäen ja kalastaen. 
• Ei mitään havaittavaa kansaa 

• Mongolit kuuluvat jonnekin Mustien ja valkoisten barbaarien väliin… 

• Kiinalaiset ruokkivat sotia koko ajan estääkseen barbaareja 
muodostumasta uhaksi (kuten roomalaiset olivat tehneet Hunneille)… 



• Todellisuudessa Mongolian aroilla asui viisi kansaa suuruusjärjestyksessä: 
• Naiman 

• Kulttuurillisesti kehittynyt, melkein proto-kansa. 

• Uskoo nestoriolaiseen kristinuskoon (lähellä shamanismia). 

• Kereit 
• Uskoo nestoriolaiseen kristinuskoon (lähellä shamanismia). 

• Tataarit 
• Kiinalaisten palveluksessa ja sodassa kaikkia muita vastaan. 

• Merkit 
• Sotaisa kansa muita vastaan ja aina sodassa itseään vastaan 

• Mongolit 
• Merkityksetön ruikkupaska… 

 



Temujinin nuoruus 

• Temujin syntyi 1162 Mongoli-heimoon Yesugei nimisen päällikön pojaksi. 
• Suku oli ”baghatur” kunnian mies eli hän ei ollut verisiteiden mukaan 

mongolien kaanien sukujuurta. 
• Yesugein suvulla meni huonosti:  

• Kiinalaiset ja tataarit olivat murskanneet Mongolit aikaisemmin. 
• Yesugei oli huono päällikkö,  

• Hänen aikanaan suvulle oli tullut monta tappiota. 
• Syytettiin usein epäluotettavuudesta ja riitelystä. 

• Käytännössä suku eli palkkasotilas/rosvo/sissielämää ajelehtien puolelta 
toiselle melskeisinä aikoina. 
• Yesugein joukko muodostui muista klaaneista poisajetuista miehistä ja kapinallisista 

sekä muuten sopeutumattomasta aineksesta jotka kokoontuivat karismaattisen 
saalista lupaavan heimopäällikön ympärille. 



• Temujin sai traditionaalisen päällikön pojan kasvatuksen. 

• Osasi kaikki hyvän mongolin taidot eli ratsastamisen ja 
jousiammunnan. 
• Hän opetteli myös haukkametsästyksen, koska se on päälliköiden harrastus 

(köyhä kansa metsästää jousella). 

• Ei koskaan oppinut lukemaan eikä kirjoittamaan (ei ollut tarvetta). 

 



• Hyvä mongoli hankki vaimon mahdollisimman aikaisin ja 9 vuotta 
on hyvä päällikön pojan ikä. 

• Mitä nuorempana miehellä on vaimo sen enemmän se tuo kunniaa 
(ja terhakoita tenavia). 

• Temujin vietiinkin Ongirrad heimon luo (kuulu kaunottaristaan) ja 
hänelle löytyi pian vaimoksi heimon päällikön tytär Borte. 
• Temujin oli hyvä diplomaatti sillä moinen kauppa ei normaalisti olisi 

onnistunut, varsinkin kun miehellä ei ollut myötäjäisiin riittävästi eläimiä. 

• Temujin jäi sinne aviokauppaa hieromaan (köyhät tekivät näin) samalla kun isä 
lähti hankkimaan myötäjäisiä. 



• Timujin oli 12-vuotias (ja vielä kihloissa) kun hän kuuli isänsä 
kuolemasta Tataarien käsissä. 

• Hän lähti heti kotiin jakamaan perintöä (vain paikalla olijat jakavat 
sen).  

• Timujin tuli kuitenkin liian myöhään ja hän menetti kaiken. 12 vuotias 
päällikkö ei tuntunut uskottavalta. 
• Timujinin äiti Hoelun ja muutama retainer mukanaan hiedät häädettiin arolle 

(kuolemaan pois) 



• Timujin ei tästä lannistunut vaan aloitti sissisodan omaa perhettään 
vastaan tappaen rohkeamman velipuolensa (toinen oli niin pelkuri 
ettei siitä ollut huolta) vuotta tai kahta myöhemmin.  

• Timujin jäi tästä kiinni ja rangaistukseksi joutui orjaksi/palvelijaksi.  
• Timujin pääsi kuitenkin melko pian pakoon. 

• Tämän jälkeen hän vietti pari vuotta sissinä ryöstellen ja tappaen 
vihollisiaan (entisiä sukulaisiaan).  
• Hän menestyi niin hyvin, että palasi 16 vuotiaan Borten perheen luo maksaen 

loput myötäjäiset mennen näin piloille menneen vanhapiian kanssa naimisiin. 



• Käyttäen hyväksi Borten perheen tuomaa suojaa jatkaa Timujin 
edelleen sotatoimiaan seuraavat kaksi vuotta kasvattaen samalla 
sotamainettaan… 

• Timujin menestyy ja hän alkaa saada arvostusta Ongirrad heimon 
parissa. 
• Hänen ympärilleen alkaa kasaantua onnensotureita ja muuta nuorta 

porukkaa, jotka etsivät nousussa olevaa johtajaa. 

• Borten heimon alueelle eivät hänen omat sukulaisensa voi mennä. 
• Asiaa varmasti auttoi, että Kiinalaiset tekevat Ongirradeja osana tasangon 

”hajota ja hallitse” kampanjaansa. 

 



• Juuri kun kaikki näyttää hyvältä ilmestyy kuvioon Merkit-heimo, 
jotka jyräävät Timujinin heimon ja kaappaavat Hoelunin ja Borten. 

• Hoelun kun oli Yesugein aikoinaan miekalla kaappaama vaimo, joka 
kuului eräälle kaanille. Borten on myös arvokas saalis. 
• Samalla kaikki on tuhottu tai hävitetty. 

• Timujin itse lienee jättänyt perheensä vangiksi (tämä on ollut arka 
paikka) mutta koottuaan miehensä vannoo hän ikuista kostoa. 
• Muuta vaihtoehtoa ei ole sillä hän on käytännössä menettänyt kaiken. 

 



• Timujin tajuaa ettei hän voi pärjätä Merkitin kolmelle kaanille ilman 
apua. 

• Hän taivuttaa mukaansa isänsä vanhan veriveli Toghrilin monivaiheisella (ja 
monta lähestymistapaa sisältävällä) diplomatialla. 

• Toghril mobilisoi koko heimonsa ja verinen sotaretki(1180-1181) päättyy 
täydelliseen voittoon. Merkitit hajoavat sissisotaa käyviksi ryhmiksi... 
• Mutta Borten on raskaana ja isä ei todellakaan ole Timujin vaan joku alhainen rotta… 

• Tästä häpeästä ei muuten kannata miestä muistuttaa, jos henkikulta on arvossa. 

• Temujin ottaa selvää kiduttamalla kaikki 300 hänen leiriinsä hyökännyttä ja 
teloituttaa heidät kaikki. Heidän vaimonsa ja jalkavaimonsa siirtyvät Hoelunin ja 
Borten orjiksi… 



• Temujin kohtaa tällä sotaretkellä elämänsä vanhimman kaverin, 
veriveljensä Jamugan. 

• Jamuga on hyvä jätkä mutta hillittömän uhkarohkea. 
• Hän puhuu mitä sylki suuhun tuo ja on muutenkin aina valmis kaikenlaiseen 

ihmeelliseen säätämiseen. 

• Hän on myös aivan älytön primadonna. 

• Timujin kuitenkin pitää miehestä ja he ovat parhaita kavereita keskenään 
seuraavat 18 kuukautta. 

• Vuonna 1183 Jamuga haastoi riitaa Temujinin kanssa ja välit menivät 
poikki. Nyt Timujinilla on oikea peilikuva ja kilpailija… 



• Miksi? 

• Temujinia arvosteltiin kovasti (ja aiheesta) perinteiden hylkäämisestä. 
• Sotien repimät paimentolaiskansat olivat muutoksessa. 

• Irtolaisväkeä oli liikkeellä ja Temujinin menestys toi hänelle jatkuvasti väkeä kaikista 
heimoista. Temujin itse käytti monien eri heimojen väkeä hyväkseen. 

• Temujinin heimo ei enää ollut paimentolaisheimo. Jatkuva sotiminen oli johtanut soturin 
ammatin keksimiseen. Hänen miehensä olivat parempia taistelijoita kuin muut. 

• Temujin oli poikkeuksellinen yksilö. 
• Hänellä oli tapana koota fiksuja kavereita miettimään ratkaisua ongelmaan ja sitten 

esitellä tämä (esikunnan) idea omanaan muille päälliköille. 
• Temujin keräsi ja hyväksyi eri heimojen jäseniä ryhmäänsä. 

• Mutta oliko hän muuta kuin menestynyt isänsä? Ei oikeastaan… 
 



Temujin ja Jamuga 

• Temujinin elämä rauhoittuu sodan päättymisen ja jälkeen ja vuosi 
1186 osoittautuu muutoksien vuodeksi. 

• Aivan ensiksi hänet huudatetaan Mongolien Borjigid-heimon kaaniksi. 

• Vaimo Borte synnyttää pojan Ogodei, jonka syntyperästä kenelläkään 
ei ole kysyttävää. 

• Jamuga etsii syytä sodalle, joka alkaa vuonna 1189… 

 



• Odotettu välienselvittely (1189) päättyy Timujinin raskaaseen 
tappioon ja hänen historiansa katoaa viideksi vuodeksi (1194)… 

• Oletettavasti: 
• Timujinin heimo hävisi taistelun todella pahasti (kokoaminen vei näin kauan 

aikana?) 
• Suuri osa miehistä karkasi ja loikkasi? (mongolit eivät kersku karkaamisilla) 
• Toiminta ei mutten ollut mitenkään kehuttavaa? (tappioita tuli koko sarja?) 

• Tappio vaikutti muihinkin: 
• Toghril menetti paljon vaikutusvaltaa ja lopulta romahti 
• Jamuga kärsi samalla kovasti  Phyrroksen voitto… 

• Hänen omat liittolaisensa alkoivat juonitella Jamugaa vastaan  kaaos 
 

 

 

 



• Timujinin ura pelastui kiinalaisten hajota ja hallitse-politiikan 
vuoksi. 

• Kiinalaiset olivat päättäneet tällä kertaa rangaista Ongirrad heimoa 
käyttäen tataareja apunaan (1194). 
• Ongirrad kärsi paljon mutta tataareiden kanssa tuli riitaa saaliinjaosta. 

• Paimentolaiset kääntyivät kiinalaisia vastaan ja Tataareista tuli Jinin vihollisia. 

• Timujin kokosi heimonsa jätteet ja tarjoutui auttamaan kiinalaisia… 
• Tataariprinssi tapettiin taistelussa (isä oli kostettu) 

• Sotasaalis oli valtava, joten hän sai ostettua armeijan 



• Timujin otti siipeensä saaneen Toghrilin omaksi alaisekseen. 

• Toghril sai 90% sotasaaliista ja näin hänestä tuli taas vahva kaani 
• Toghril sai myös arvonimen kiinalaisilta (petasivatko kiinalaiset riitaa Toghrilin 

ja Timujinin väliin?) 

• Toghril keräsi hyvin Kerkit heimon väkeä puolelleen. 

• Samalla Timujinin maine kasvoi kasvamistaan ja väki alkoi taas virrata 
hänen palvelukseensa… 

 
 



• Buri-bokon tappelu aiheutti lopulta kriisin Toghrillin ja Timujinin 
väliin. 

• Miesten naissukulaisten (känninen?) riita yltyi joukkotappeluksi, jossa 
väkevä Buri-boko haavoitti Timujinin velipuolta Belguteita. 
• Belgutei ei ollut millänsäkään mutta Timujin ei unohtanut asiaa. 

• Hän kutsui myöhemmin Buri-Bokon painiin kanssaan mutta yllytti Belgutein 
hyökkäämään tämän kimppuun ja tappamaan Buri-Bokon takaan päin 
hyökkäämällä.  
• Temppu oli mongolialaisittain hyvin likainen… 



• Toghril ei ollut millään mutta kosto elää… 

• Hän hyökkäsi omin päin Merkit heimoa vastaan (1198) eikä edes 
antanut Timujinille saalista toisin kuin Timujinin ollessa kiinalaisten 
kanssa sotaretkellä! 

• Timujin ei ollut millään sillä seuraava yhteinen sotaretki oli Naiman 
heimoa vastaan (1199). 
• Retki onnistui erinomaisesti sillä johtajansa kuoltua Naimanien johtajan pojat 

olivat riidoissa keskenään eivätkä pystyneet yhdistämään voimiaan. 

• Retken aikana Jamuga yritti kääntää Toghrilin diplomatialla Timujinia vastaan 
kuitenkin epäonnistuen. Epäluulo jäi kuitenkin kummallakin kytemään… 

 



• Jamuga oli muutenkin ollut liikkeellä, hän oli vakuuttanut muut 
Mongoliheimot ja näiden liittolaiset, että Temujin ei ollut vain 
kuninkaan tekijä vaan halusi olla kaikkien yliherra (1199). 

• Heimot kokosivat rivinsä ja loivat Jamuginille arvoksi yli kaanin tittelin. 
• Mukaan saatiin vielä juuri Temujinilta turpaansa saanut Naiman heimo. 

• Liittouma ei kuitenkaan ollut toimiva: Temujin sai koko ajan tietoa 
missä mennään ja Jamugin ei pystynyt pitämään liittoumaansa 
kasassa… 

• Jamugan suuri saavutus oli luoda ensimmäinen oikea ”heimoarmeija”, 
jossa hän oli kaikkien mongolien yliherra… 



• Onon-joen taistelu (1200) oli tyypillinen paimentolaisheimojen sotaretki: 

• Kummallakin puolella oli epäluotettava liittolainen, jonka voimasta riippui 
kaikki. Samalla diplomatiaa käytiin taistelukentälle asti. 
• Temujin voitti hyökkäämällä ensin luottaen etteivät hänen vihollisensa ehtineet 

saada omaa joukkoaan kuntoon. 

• Taistelun päätyttyä heimojen liittouma hajosi ja kaikki pakenivat omaan suuntaansa. 
• Temujin valitsi yhden takaa-ajon kohteeksi ja hänen omat liittolaisensa menivät minne kukin 

halusi. 

• Sitten johtajat kokosivat uudestaan liittolaisensa ja alipäällikkönsä ajan kuluessa riippuen 
poliittisten valtasuhteiden muuttumisesta… 

• Rintamalinjoja ei varsinaisesti ollut vaan kaikki riippui minne johtaja pystyi kokoamaan 
joukkonsa. 



• Jamugan nuollessa haavoja Temujin ei voinut asialle mitään koska 
Torghrill oli metsästämässä Merkittejä. 

• Torghril oli halunnut ”tappaa kaikki yli kärrynpyörän korkuiset 
miehet”. Hän kuitenkin otti Temujinin virallisesti pojakseen (jotta 
liittouma pysyisi kasassa). 
• Perheonnea ei kuitenkaan riittänyt sillä Torghrill kieltäytyi naittamasta 

tytärtään Temujinin pojalle (1203)… 

• Temujin teki sitten samanlaisen joukkomurhan eloonjääneiden 
tataarien kanssa, koska ei voinut jatkaa sotaretkeä eikä voinut jäädä 
pekkaa pahemmaksi… 



• Jamuga aloitti vuoden 1203 diplomatialla Torghrilin kanssa. 

• Hän oli hankkinut uusia liittolaisia lännestä (Khitai ja Uighurit) plus 
vanhat tutut mongoliasta.  

• Temujinin radikaali systeemi on tullut tiensä päähän: 
• Khitai ja Uiguurit haluavat käydä kauppaa Kiinan kanssa, Temujin sotkee… 

• Paimentolaisaristokraatit vihaavat Temujinin alhaissyntyisiä alipäälliköitä… 

• Jamuga ja Toghril haluavat Temujinin pään… 

• Torghril vaihtaa puolta… 

 
 

 



• Sotaretki vuosina 1203-1204 osoitti Temujinin sotataitoa 
parhaimmillaan. 

• Taisteltuaan aluksi ison taistelun, vetäytyi hän koko kesän ajan pitkin 
aroa käyden viivytystä ja sissisotaa Torghrilin armeijaa vastaan. 
• Temujinilla tuntuu olevan ongelmana sotia ensin ja sitten käyttää taitojaan 

kun rynnäkkö tai suuri taistelu ei toimi? 

• Temujin alkoi kokoamaan lisää joukkoja vaikka virallisia diplomaattisia 
liittoumia oli vähän. 
• Hän alkoi luottaa samalla yhä enemmän omiin alijohtajiinsa, varsinkin niihin 

jotka olivat olleet luotettavia jo kauemman aikaa. 

 



• Temujinin jatkuva diplomatia ja toisaalta sekä Jamugin laiskuus 
(tuuliviiri?) että Torghrilin suoraviivaisuus jatkuivat koko ajan. 

• Kummankin puolen diplomatia ei toiminut hyvin, sillä pienemmät heimot 
pysyttelivät erossa selittäen tämän olevan ”perheen sisäinen” kosto. 
• Samoin Torghrilia kampesivat pois asemasta hänen omat liittolaisensa! 

• Vuonna 1203 Timujin kävi ratkaisevan taistelun Torghrilia vastaan ja tuhosi 
hänen joukkonsa 3 päivän massiivisessa taistelussa. Torghril kuoli. 
• Eloonjääneitä ei murhattu vaan heidät otettiin Temujinin joukkoon. Tämä sopii  

• Temujinin tähänastiseen kaavaan, hän murhasi ihmisiä vain kun se oli 
henkilökohtaista. Samoin hän jatkuvasti takaa-ajossa pyrki tuhoamaan ne 
heimot/päälliköt, joita vastaan hänellä oli kostonkierre… 

 

 

 



• Torghrilin kuolema ja Kereit heimon siirtyminen Temujinille muutti 
taas aron tasapainoa. 

• Naimanit ottivat nyt liittouman komentoonsa ja Jamuga liittolaisineen 
siirtyivät hänen komentoonsa. 

• Temujin pelasi omaa diplomaattista peliään: 
• Armeija uudelleenorganisoitiin yhtenäiseksi : kymmenet, sadat ja tuhannet 

päällikköineen. 

• Hän loi myös oman henkikaartinsa (80 miestä). 

• Hän vältti tyrannin mainetta puhumalla ja suunnittelemalla kaikki heimot 
sisältävässä sotaneuvostossa. 

 



• Temujinin valmisteluihin kuului myös Mongolian valtion luonti. 

• Temujin aloitti kiinalaistyyppisen valtionhallinnon luonnin, joka 
perustui aluksi verotukseen, jolla hänen armeijansa pysyisi 
huollettuna koko ajan. 
• Hän esitti muille heimoille diplomaattisen suunnitelman: Tulkaa Temujinin 

vasalleiksi vastineena autonomiasta. Kieltäytyjät murskattaisiin loputtomassa 
sodassa ja eloonjääneille häviäjille ei annettaisi mitään armoa. 
• Temujinin viesti oli seuraava: ”Alistu tai kuole!” 

 



• Naimanit tuhoutuivat vuoden 1204 aikana käydyllä sotaretkellä. 
• Sotaretki alkoi yli 1000km marssilla, jolloin Temujinin joukot siirtyivät Naimanien 

alueelle. 

• Sittenmkäytiin kuukausia pitkä kissa ja hiiri leikki arolla, jossa Temujin seurasi 
viivyttävää Naimanien armeijaa pyrkien ratkaisutaisteluun.  

• Ratkaisutaistelun aattona Jamugin loikkasi Timujinin puolelle! 
• Taistelu oli ankara mutta tapojensa mukaan Temujin säästi Naimanit ottaen 

heidät osaksi mongoleja. Ainoastaan pöyhkeä prinsessa Gurbasu pistettiin 
jalkavaimoksi todella matalaan asemaan, koska oli ollut niin suupaltti aiemmin 
Temujinille. 

• Historiallisesti merkittävin seuraus Naimanien tuhosta oli se, että Temujin alkoi 
ymmärtää kielen merkityksen.  
• Poika sai oppia kirjoitustaitoa ja tästä syystä Naimanien käyttämä Uiguurinkieli on Mongolian 

kieli. 
 
 
 

 



• Taistelun jälkeen oli koston aika. 

• Temujinit pettäneet ja Naimannien mukana olleet hänen entiset 
alaisensa teloitettiin. 

• Jamuga saatiin lopulta kiinni (1205) ja Temujin murhautti hänet 
välikäden kautta. Temujinin teko herätti kauhua ja inhoa ja häntä 
arvosteltiin suuresti asiasta. 
• Välikätenä toimi Eljigidei oli ilmeisesti hyvin synkkä hahmo, joka muistuttaa 

hoveihin pesiytyviä vastaavia ihmisiä, joilla ei tunnu olevaan mitään muita 
taitoja kuin tietty julmuus. Hän repi Jamugan kappaleiksi ajan kanssa… 

 



• Kokeneen päällikön komennossa mongolien sotaretki jatkui länteen 
vuonna 1205. 

• Eloonjääneiden Naimanit ja Merkit heimojen jäsenet olivat paenneet 
länteen Altain vuorten taakse, jossa oli Tangut heimon kuningaskunta 
Hsi-Hsia. 

 

 



Tsingis-kaanin synty 

• Vuosi 1206 oli Tsingis-kaanin virallinen synty. 

• Kaikki päälliköt ja johtajat kutsuttiin kautta koko Mongolian sekä 
vieraita ulkomailta asti. Jin Keisarin poikakin oli mukana. 
• Temujin otti itselleen uuden titttelin: Parhain johtaja (Tsingis-kaani). 

• Tsingis-kaani johti nyt 30 heimoa ja hänen valtakuntaansa kuului 2 
miljoonaa paimentolaista eri heimoista, jotka nimittivät nyt itseään 
mongolialaisiksi. 

• Suoraan hänen alapuolellaan oli 9 henkinen neuvosto, jossa oli 
virallinen suosikki, sekä 4 sotahevosta ja 4 sotakoiraa, eli parhaat 
johtajat. 

 



• Paimentolaisheimojen yhdistäminen keisarikunnaksi ei ole koskaan 
aikaisemmin onnistunut (esimerkiksi Hunni Attila). 

• Tyypillinen heimo koostuu kaanista, jolla on oma sukunsa sekä  
• 1) ”Sisäheimo”: 

• Avioliitoilla kaaniin liitetyt suvut 

• Aidot liittolaiset 

• 2) ”Ulkoheimo”: 
• Pakotetut liittolaiset, veroa maksavat suvut. 

• Sotilaallisesti alistetut suvut 

• Köyhät suvut, jotka roikkuvat mukana. 

 



• Sukulaisuus itsessään juontuu joko ikivanhasta kuolleesta 
maineikkaasta sukulaisesta tai sitten yhteisestä isovanhemmasta. 

• Koska suvut ovat keskenään ystäviä ja vihollisia tilanteen mukaan 
muuttuvat sukulaisuussuhteet koko ajan liittolaisavioliittojen mukaan. 
• Nyrkkisääntönä ”ei-sukulaiset” otetaan sukuun tarpeen vaatiessa 

adoptoimalla. 
• Osa päälliköistä irtoaa tästä luomalla kokonaan oman sukunsa, joka 

muistuttaa rosvojoukkoa kunnes siitä tulee vahva (Timujinin isä). 

• Lopputulos on kaaos, jossa suvut käyvät jatkuvaa verikostojen 
täyttämää riitaa keskenään vaikka suuria heimosotia ei juuri nyt 
sattuisi olemaan päällä… 

 



• Tsingis-kaani tajusi nostaa ikivanhan nokor tavan sukulaisuuden yli. 

• Nokor on lähinnä kelttiläisten sotalordien ja heidän miestensä välinen 
suhde, eräänlainen ”sotaretken päällikkö” ja ”valitut miehet”. 
• Beowulfin tarussa hän on nimenomaan tällainen päällikkö. 

• Hän otti varakkaita päteviä miehiä, jotka eivät olleet välttämättä 
sukunsa puolesta aristokraatteja omaksi nokor miehikseen. 
• Melkoinen määrä johtajia olikin puuseppiä ja paimenia. 
• Tällöin hän loi uuden aristokratian, joka täytti hänen armeijansa johtopaikat. 
• Hänen nostamansa miehet eivät myöskään vastustaisi häntä neuvostossa, 

hehän olivat saaneet kaiken häneltä ja paluu vanhaan merkitsisi kaiken 
menetystä… 



• Armeijaa ylläpidettiin asevelvollisuudella ja kaikki 15 – 70 vuotiaat 
miehet voitiin kutsua palvelukseen. 

• Kuri oli kova, johtajilla oli elämän ja kuoleman valta alaisiinsa. 
• Yksikköä ei saanut vaihtaa ilman lupaa. 

• Ryöstää sai luvan saatuaan. 

• Siviilipuolen virkakoneisto perustui samoin vanhoihin termeihin. 
• Siviilikoneisto muistuttaa Ateenaa 600EA 

• Kaikki on jaettu heimojen alueisiin, joita johdetaan valituilla ammattivirkamiehillä. 

• Demokratiaa ei ollut, käskyt tulivat ylhäältä. 

 

 
 



• Varsinainen sotilaskoneisto oli iso (95000 miestä) ja jako seuraava: 
• Tsingis-kaanin ympärillä oli henkikaarti Keshig 
• Tumen oli 10000 
• Minqan oli 1000 (ja ainakin 5000 hevosta) 
• Jaghun oli 100 
• Arban oli 10 

• Johtajista: 
• 10%i Temujinin verisukulaisia tai adoptoimia 
• 20% meritokraattisesti nostettuja johtajia 
• 70% vanhojen heimosuhteiden mukaan olevia johtajia  

• Tsingis-kaanilla itsellään oli erinomainen muisti ja hän oli ”kaikkien 
miestensä kaveri” (kuten Napoleon) 



• Kolikolla oli myös kääntöpuolensa: 

• Mongolian muuttuminen sotilasvaltioksi kovensi otteita lainkäytössä 
• ”Harsh Society” (Frank McLynn) 

• Vahhojen veriveljeyssiteiden poistuminen hajotti monia perheitä. 

• Yhteiskunnasta tuli hyvin eriarvoinen 
• Köyhyys ja orjuus yleistyivät 

• ”fat cats” ilmiö 

 



• 1207-8 vuosien välillä Tsingis-kaanin ensimmäinen este oli hänen 
shamaaninsa Teb Tengerri. 

• Tengerrin syyt lienevät ollet sekä teologiset että vallanhimoiset (hänellä oli 
monta aristokraattiveljeä) ja potentiaali johtana oli suuri. 

• Tengerri alkoi kaivamaan maata Tsingis-kaanin alta kääntämällä hänet 
veljenään Qasaria vastaan. 
• Qasarin epäonnistuttua hän alkoi kuiskuttamaan kaanille tämän olevan 

vallanhimoinen. Jutussa oli juurta sillä monien vuosien aikana Quasar oli ollut 
monessa mukana. Tsingis-kaani määräsi teloituksen joka äidin (ja veljien) pyyntöjen 
muuta muutettiin rintamapalvelukseksi kunnes kuolee. 

• Tengerrin juonittelu päättyi hänen röyhkeyteen, hän toimi liian 
läpinäkyvästi ja Tsingis-kaani määräsi hänen )selkänsä katkaistavaksi, joten 
hän kuoli ilman verenvuodatusta. 



• Tengerrin juonien opetus oli, että myös lakikirja pitäisi kirjoittaa 
uusiksi (tai siis kirjoittaa ensimmäisen kerran). 

• Lakikirjan (Yasa) kirjoitus aloitettiin jo 1206 mutta se oli jatkuva 
prosessi, jossa otettiin kantaa tärkeimpiin asioihin: 
• Sotilaallinen kuri ja järjestys 

• Arojen traditiot 

• Tsingis-kaanin ajatukset ja mietteet 

• Mongolien imperiumin tulevaisuuden haasteet 

 



• Arojen traditiot 
• Eläinten henki oli tärkeää ja niitä sai käytännössä tappaa vain hyvästä syystä 

eli ruuaksi ja talvella, kun ruuasta oli pulaa. 

• Eläimet piti tappaa niin, että veri jäi sisälle, jotta niistä voitiin tehdä makkaraa 

• Hevosia piti hoitaa hyvin (elintärkeitä metsästyksessä ja laiduntamisessa) ja 
vevosvarkaudesta rangaistiin ankarasti 

• Arojen henget: 
• Tulta ei saa suututtaa työntämällä tikari tuleen 

• Vettä ei saa tuhlata keväällä, jottei lohikäärme iske taivaasta (salama) 

• Ruokaa ei saa sylkeä suusta. 

 



• Käytännössä Yasan merkitystä ei pidä liioitella. 

• Lakikirjana se on hyvin tyypillinen aikansa tuote: 
• Sisältää lakeja, käytöstapoja ja uskontoa. 

• Osa säännöistä on tuotu kiinalaisilta. 

• Yasaa ei myöskään sovellettu ulkomailla: 
• Roomalainen laki, islamilainen laki yms olivat voimassa 

• Paikallistasolla asiat tehtiin niin kuin ennenkin heimon keskuudessa… 
 



Tappokone 

• Vuosina 1207-1209 armeijauudistus jatkui ja se saavutti lopullisen 
muotonsa. 

• Sotaharjoituksia ei varsinaisesti ollut mutta isoilla metsästyksillä 
harjoitettiin käskyjen antamista ja ennen muuta vastaanottamista. 
• ”suuret metsästykset” syntyivät tuolloin 

• Siviilipuolella hallintokoneisto sai lopullisen muotonsa ja varsinkin 
logistiikka (hevostenhoito) ja tiedustelupalvelu olivat hyvässä 
kunnossa. 
• Kummatkin olivat elintärkeitä heimosodissa ja pitkillä etäisyyksillä 

 



• Armeijan varustustaso oli tyypillinen aroille: 

• Silkkisen alusnutun päättä oli nahkasuikaleista tehty suomupanssari 
• Terässuomuja oli varakkailla sotilailla 

• Jousi oli yhä pääase 

• Sapeli oli tärkein ase lähitaistelussa 

• Kilpiä oli kolmea kokoa. 

 



• Mongoliarmeija oli kokonaan ratsuväkeä 

• Armeijassa oli sekä raskasta että kevyttä ratsuväkeä  
• Raskaalla ratsuväellä oli peitset ja hevonenkin oli panssaroitu. 

• Joka miehellä oli 6 – 18 hevosta 
• Armeijan minimi oli aluksi 5 hevosta ja myöhemmin 10 per mies 

• Mahdollisti tuoreiden hevosten vaihdon, erinomainen liikkuvuus 

• Operatiivinen liikkuvuus perustui liikkeeseen hajautettuna ja 
taisteluun yhdessä, viestiliikenne lähetein avainasemassa. 

 
 



• Sotaretki perustui hyvää tiedustelutietoon. 

• Alueelta lähteneitä ihmisiä kuulusteltiin, muslimikauppiaita 
haastateltiin vastineena kauppasuhteista, karkureita ja 
maahanmuuttajia käytiin läpi. 
• Tarkoituksena oli löytää heikot kohdat. 

• Tsingis-kaanin vanhetessa hänen yhä paraneva tiedustelupalvelunsa 
alkoi myös levittämään disinformaatiota omien aikeiden salaamiseksi. 
• Peruskikka oli tehdä väärennettyjä käskykirjeitä ja dokumentteja mongolien 

liikkeistä. 



• Operatiivinen liike perustui mongolilaumojen pienuuteen verrattuna 
sivistyneiden maitten loputtomiin laumoihin. 

• Harhautuksia käytettiin paljon 
• Esimerkiksi leirin naisista luotiin harhautusosasto joka ratsasti taivaanrannassa. 

• Harhautusleiripaikkoja luotiin myös usein 

• Liike pyrittiin salaamaan ja joukot kokoamaan juuri ennen taistelua. 
• Eteneminen tapahtui useina rinnakkain etenevinä joukkoina joiden edellä noin 

100km päässä oli leiripaikkoja ja vihollisia etsiviä tiedusteluosastoja. 
• Mongoleja ”ei käytännössä yllätetty ikinä!” 

• Mongolit olivat aina alakynnessä ja miesten säästäminen oli kaikki 
kaikessa! 



• Sotaretken tavoite oli aina tuhota vihollisen armeija kentällä. 

• Perustaistelutapa oli jakaa armeija viiteen osastoon: 
• 2 osastoa (noin 100m kussakin) raskasta ratsuväkeä joiden takana oli 3 

osastoa kevyttä ratsuväkeä. Kunkin osaston välissä oli noin 200 metriä. 
• Aluksi kevyt ratsuväki menee rintaman läpi (edessä olevat joukot avautuvat heitä varten) 

ampuen pilvittäin nuolia sekä hyökätessään että vetäytyessään. 

• Jos rintama on sekaisin, isketään raskaalla ratsuväellä. Jos läpimurto ei tule, iskee 
seuraava raskas ratsuväkiosasto telaketjuna. 

• Tekniikka muistuttaa eurooppalaista ritarien Conroi-tekniikkaa yhdistettynä 
parthialaiseen kevyen ratsuväen häirintään. 

 



• Mongoliarmeijaa vastaan taistelevalla armeijalla on kaksi 
perustekniikkaa. 

• Ensimmäinen on ottaa vastaan nuolia ja seistä kilpien takana 
suojassa. Tappioita tulee mutta pidetään pää kylmänä. Tämä vaatii 
kovaa kuria. 
• Tämä oli aikoinaan rooman armeijan perustaistelutaktiikka parthialaisia 

vastaan. 

• Toinen on laukaista oma rynnäkkö päin mongoleja luottaen oman 
ratsuväen voimaan. Tällöin taistelusta tulee hyvin verinen sillä 
Mongolien oma raskas ratsuväki on vastassa. 

 
 



• Mikäli pehmennys ei näytä onnistuvan on Mongoleilla pari kikkaa puolustajien 
armeijan tuhoamiseen. 

• Ensimmäinen on hyökkäillä puolustajan sivustoihin kevyellä ratsuväellä pitäen 
raskasta ratsuväkeä reservinä. Ideana on saada vihollinen sekaisin, jolloin aukko 
puolustuksesta löytyy ja raskas ratsuväki pääsee rynnäköimään. 
• Yleispätevä keino, jota käytettiin paljon 

• Toinen on luovuttaa hyökkäily kokonaan, kun puolustaja kaivautuu tai asettaa 
keihäsmuurin sivustoille. Tällöin vetäydytään ja telaketjuna ammutaan nuolia niin 
kauan kuin pystytään ja odotetaan että veden loppuminen tuhoaa vihollisen. 
• Toimii Roomalaisia vastaan. 

• Äärimmäinen tekniikka oli esittää vetäytymistä ja pyrkiä väijyttämään takaa-ajoon 
pyrkivä vihollinen. 



• Maastolla ei ollut mongoleille merkitystä vaan heidän 
taistelutapansa tähtäsi aina vihollisen joukon täydelliseen 
tuhoamiseen. 

• Taistelun päätyttyä alkoi heti verinen takaa-ajo, joka saattoi kestää 
useita päiviä.  

• Ratsuväki oli hyvin tehokas pakenijoiden teurastamisessa. 

 

 



• Linnoitetut kaupungit pyrittiin ohittamaan ensin ja sitten 
valloittamaan ne kun maakunta oli puhdistettu. 

• Linnoittamattomat kaupungit ja pikkukaupungit ja kylät jyrättiin aina. 
• Sotilaille ei maksettu palkkaa, joten loot oli ainoa tapa hyötyä retkestä.  

• Tämä nosti moraalia ja osoitti että kaikki mongolit saivat loottia, eivät vain 
pomomiehet niin kuin vanhoina huonoina päivinä. 

• Kaupunkien tuhoaminen luo myös pakolaisaallon, joka syö 
linnoitettujen kaupunkien väestön ruuan, joten linnakkeet antautuvat 
helpommin. 

 



• Arojen viimeinen sotaretki oli 1207 alkanut Siperian metsämaitten 
valloitus.  

• Tsingis-kaani ei halunnut hyökkäyksiä selustaansa käydessään sotaa 
kiinalaisten kanssa. 
• Käytännössä osa heimoista antautui heti ja loput lyhyen sotaretken jälkeen. 

• Alueen heimot maksoivat veroa suurelle Tsingis-kaanille.  
• Merkittävin asia Uiguurien tulo Tsingis-kaanin puolelle, he olivat ensimmäinen sivistynyt 

kansa, ja he muodostivat pian virkakoneiston ytimen. 

• Mongolit olivat myös ensimmäisen kerran yrittäneet valloittaa linnoitettuja kaupunkeja 
ja huomanneet sen olevan vaikeaa ja suorastaan mahdotonta. 



Tsingis-kaani valtaistuimella 

• Tsingis-kaani ei enää ollut taistelukentällä ja sotimisesta oli tullut hänen 
kenraaliensa työtä. 

• Hän itse keskittyi politiikkaan ja sitoi liittoumat perinteisesti naittamalla 
poikiaan ja tyttäriään kaaneille ja kuninkaille.  
• Hän oli eittämättä poliittinen nero. 

• Ihmisenä: 
• Hyvä ihmistuntija ja osasi kuunnella asiantuntijoiden neuvoja 
• Karismaattinen ja miellyttävä  
• Suuttui äkisti ja toimi äkkipikaisena raa’asti. 
• Kova alaisilleen mutta samalla myös hyvin antelias 
• Häikäilemätön ja toimi kuten kaanin pitää, jokainen vastaanpanija pitää panna 

maahan, useimmiten tappamalla. Ei kuitenkaan sadisti. 
 



Tsingis-kaani valtaistuimella 

• Tsingis-kaanin lopullinen tavoite oli ”military hedonism”: 

• Ystävät:  
• ”My task and intention is to sweeten their mouths with gifts of sugar, to 

decorate their breasts, back and shoulders with garments of brokade, to seat 
them on good geldings, give them to drink from pure and sweet rivers,provide 
them with beasts with good and abundant pastures, and to order that good 
roads and highways serve  as ways for the people to be cleared of garbage, 
tree-stumps, and all bad things.” 



Tsingis-kaani valtaistuimella 

• Tsingis-kaanin lopullinen tavoite oli ”military hedonism”: 

• Viholliset:  
• ”It is delightful and felicitious for a man to subdue rebels and conquer and 

extirpate his enemies, to take all they possess, to cause their servants to cry 
out, to make tears run down their faces and noses, to ride their pleasant-
paced geldings, to make the bellies and navels of their wives his bed and 
bedding, to use the bodies of women as nightshirt, to admire their rosy 
cheeks, to gaze upon and kiss their rosy breasts, ti kiss them and gaze their 
rosy lips.” 

 



Tsingis-kaani valtaistuimella 

• Tsingis-kaanin käsitys uskonnosta oli ”käytännöllinen”. 

• Häntä kiinnostivat käytännön asiat ja miten uskonto vaikutti siihen. 
• Miehenä hän oli hyvin taikauskoinen eikä ollut varma mistään uskosta, hän 

siis kunnioitti kaikkia henkiä. 

• Käytännössä salli kaikkien uskontojen kukoistaa, jos niistä ei ollut haittaa. 

• Mongolian alueella merkittävin uskonto oli joko Islam tai sitten 
Nestorialainen kristinusko. 
• Kiinassa Buddhalaisuus ja lähi-Idässä islam ja Euroopassa (katolilainen) 

Kristikunta. 

 



Tsingis-kaani valtaistuimella 

• Tsingis-kaani ei juuri välittänyt sukulaisistaan. 
• Hänen käytös sukuaan kohtaan oli aina kylmä (johtunee lapsuuden 

petoksesta?). Omiin lapsiinsa ja vaimoonsa taas hän suhtautui erittäin 
lämpimästi. 
• Jochi (1182) oli Borten raiskauksen seuraus Merkit heimon käsissä ja hän ei koskaan 

pitänyt isästään. 
• Chagatai (1184-1244) oli ”by the numbers soldier” ja hänestä ei kukaan välittänyt. 
• Ogodei (1186-1241) oli hyvä diplomaatti ja kova ryyppäämään. Kaikkien mielestä 

hyvä keisari rauhanaikana. 
• Tolui (1192-1232) oli suosikkipoika ja sadistinen hirviö sekä erinomainen kenraali, 

joka ei osannut mitää rauhanaikaista työtä. 

• Hänellä oli myös läjä tyttäriä, joihin hän suhtautui hyvin funktionaalisesti. 
• Hän piti heistä huolta ja järjesti kaikille hyvät avioliitot. 

 



Tsingis-kaani valtaistuimella 

• Hän varsinaisesti rakastanut ketään nykymielessä mutta toinen vaimo 
Qulan oli usein mukana sotaretkillä. 
• Sekä vaimoja että jalkavaimoja oli paljon. 
• Vaimot (ja haaremi) aiheuttivat ikuista huolta. 

• Kunnia vaati toimimaan vaimojen toheloidessa. 
• Lähin vastine haaremille nykyaikana on heimopäällikkö Ramzam Kadyrov Tsetseniassa 

• Tuon ajan mittarilla naisten asema oli mongolien keskuudessa korkealla 
(ulkomaalaisten huomioita). 
• Naiset ajoivat usein perheen vankkureita ja hädässä toimivat sotilaina 
• Naisia ei saanut enää heittää menemään, jos huvitti ja raiskauksetkin kiellettiin 

ainakin virallisesti, avioero onnistui jos kumpikin halusi ja myötäjäiset piti palauttaa. 
• Mongolinaisia, joilla oli valtaa syntyi paljon 1200-luvulla… 

 



Pohjois-Kiina palaa 

• Kiinaa ei tuolloin ollut olemassa vaan maa oli jakaantunut 
keisarikuntiin, jotka kävivät keskenään jatkuvaa sotaa. 

• Tsingis-kaanin  suuri idea oli se, että hän lähti valloittamaan Kiinaa. 
• Aluksi hän erosi edeltäjistään siinä, että hänellä oli hyvin rakennettu valta-

asema kotona, joka pysyi hänen hallussaan vaikka hän lähti kotialueiltaan 
(kaikki kansat olivat hänen hallussaan). 

• Toiseksi hän ei aikonut ryöstää Kiinaa ja jäädä sinne jos kaikki meni nappiin 
vaan nimenomaan ottaa alue pysyvästi haltuunsa. 

• Jin keisarikunnan ongelmana oli yleinen sekasorto, he olivat 
toheloineet paimentolaisten hallinnan ja keskittyneet samalla 
käymään sotaa muiden keisarien kanssa. 

 

 



Pohjois-Kiina palaa 

• Paperilla Jin oli vahva 40 miljoonan ihmisen valtakunta mutta… 

• Käytännössä kaikki joukot olivat Sung imperiumin (100 miljoonaa) 
rajalla, korruptio oli vakava kaikilla tasoilla… 

• Todellinen heikkous oli kuitenkin Keltaisen joen (Huang He) 
säännölliset tulvat (1593 tulvaa 2540 vuodessa).  
• Tulvavuosina nälänhätä saattoi tappaa miljoonia (1300-luvulla puhutaan 7 

miljoonasta). 

• Tällöin maa ajautui vararikkoon ja paperiraha menetti arvonsa. 

• Ai niin ja Khitai heimo oli myös jatkuvassa kapinassa… 



Pohjois-Kiina palaa 

• Jin Keisarikunnan asevoimat: 
• 500000 jalkamiestä 

• 120000 ratsuväkeä 

• Mongolit 
• 110000 ratsumiestä 

• 10000 liittolaista 
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• Hyökkäys perustuu Gobin autiomaan ylittämiseen suurella joukolla 
(käytännössä mahdotonta) mongolien paikallistuntemuksen vuoksi. 

• Täydellinen strateginen yllätys johtaa kaaokseen. 
• Yksi armeijoista romahtaa komentajan karatessa. 
• Kolme armeijaa tuhoutuu taisteluissa vuoden kuluessa. 
• Keisari kärsii raivokohtauksista ja depressiosta ja hänen diplomaattiset 

yritykset ostaa liittolaisia heikentääkseen vihollisia epäonnistuvat 
• Kaikesta huolimatta valtio pysyy pystyssä, koska mongolit eivät pysty 

tappamaan niin paljoa siviilejä että sillä olisi merkitystä… 

• Mongolit palaavat talveksi kotiinsa koska heillä ei riitä miehet 
pitämään hallussa valloitettuja alueita. 
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• Taistelu siirtyy Mantsuriaan, koska kiinalaiset haluavat marssia 
Mongoliaan itäkautta ja mongolit iskeä Pekingiin ja luoda valtavan 
kapinan Khitaissa. 

• Rintaman vaihto onnistuu mutta linnoitetut kaupungit osoittautuvat koviksi 
paloiksi: 
• Peking ryöstetään kun sen puolustajat tuhotaan sotajuonella. 
• Mantsuria osoittautuu heterogeeniseksi ja kapina ei onnistu mutta sekava tilanne 

estää Jin armeijaa toimimasta tehokkaasti. 
• Nälänhätä alkaa koko maassa ja sota aloittaa sen päälle toisen nälänhädän, koska 

maatöitä ei ehditä tehdä. 
• Jin kuitenkin menettää Mantsurian armeijoiden tuhoutuessa kesän taisteluissa ja 

tilanne on niin paha että vankilat tyhjennetään miesvoimaksi rintamalle. 

• Tsingis-kaani talvehtii vehmaassa Mantsuriassa ja sotaa käydään 
lumentuloon asti. 
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• Sota alkaa heti keväällä lumen lähdettyä ja nälänhädän jatkuessa ajaen maan 
kaaokseen. 

• Koko Jin Keisarikunnan komentorakenne sortuu ja maa on kaaoksessa: 
• Pohjoinen pääkaupunki Te-Shing menetetään ja sen tueksi lähetetty armeija tuhoutuu 

mongolien nuolisateeseen jo ennen ratsuväen rynnäkköä. 
• Chu-Yung solan sitkeä puolustus on yksi harvoista sankariteoista… 
• 46 prikaatia kiinalaisia loikkareita täydentää Tsingis-kaanin rivit loppujen muuttuessa koko 

maata riivaaviksi sotarosvoiksi… 
• Keisarin varakomentaja Chih-Chung yrittää vallankaappausta taistellessaan Pekingistä. Loput 

komentajat muuttuvat warlordeiksi. 
• Tsingis-kaani määrää suuren hyökkäyksen, jossa he polttavat koko Kiinan ajaakseen maan 

antautumaan. 36000 miestä ratsastaa läpi koko kiinan polttaen kaiken. 

• Talven tullessa Keisari pyytää rauhanneuvotteluja mutta Tsingis-kaania ei asia 
kiinnosta… 
• Taistelu ja ryöstely jatkuu lumen tuloon asti, joten talvella kärsitään vain nälänhädästä… 



1214 

• Kevään tullessa kiinan raiskaaminen jatkuu (tämä ei enää ole 
sotaa)… 

• Jin keisarikunta joutuu antautumaan rahojen loputtua. 
• Song keisarikunta lopettaa verojen maksun Jin Keisarikunnalle, joten kassa 

loppuu ja joukot katoavat rahojen loputtua. 
• Jin Keisari antautuu ja hänen tyttärensä (kuulemma ruma) menee naimisiin 

Tsingis-kaanin kanssa. 

• Rauhanehdot ovat raskaat: 
• Peking antautuu ja tulee muun Mantsurian kanssa mongoleille. 
• Sotaverona maksetaan 3000 hevosta, 100000 kultaharkkoa ja 300000 metriä 

silkkiä. 



Pekingin tuho 

• Kaikki tietävät että aselepo ei kestä loputtomasti ja kumpikin puoli 
varustautuu seuraavaan sotaan. 

• Jin luopuu koko Keltaisen joen pohjoispuolisesta alueesta, koska sen 
pito vaatii jatkuvasti viljaa nälänhätien vuoksi. 

• Keisari vetäytyy Pekingistä etelään Keltaisen joen eteläpuolelle 
Kaifengiin, mikä laukaisee kokonaisen aallon loikkareita Mongolian 
puolelle. 

 



1215 

• Sota alkaa Pekingin kaikki moraalistandardit alittavalla valloituksella. 
• Ensiksi Pekingin lähellä olevat kaupungit tuhotaan ja väestö ajetaan 

kaupunkiin samalla kun sen ruokahuolto katkaistaan. 
• Kaoottisesti tilanteesta johtuen varastot ovat tyhjillään ja nälänhätä johtaa pian 

raportteihin kannibalismista. 
• 20K puolustajaa ja 50K hyökkäjää (lähinnä Khitai) 

• Peking kaatuukin lopulta ja mongolit ryöstävät sitä kuukauden ajan.  
• Yksi neljästä keisarillisesta palatsista sytytetään palamaan ja palo jatkuu koko 

kuukauden… 
• Valkaistuista kalloista luodaan pyramidi kaupungin ympärille… 
• Väkiluku pienenee 1.6 miljoonasta vain  0.3 miljoonaan: (kuolleita oli noin 300K 

sisäkaupungissa ja 1 miljoona ulkokaupungissa). 

• Pekingin hävitys on niin traumaattinen muisto että kiinalaiset muistavat sen 
yhä… 



1215-1216 

• Samalla kiinaa vaivaa rutto, joten kumpikin puoli on liian heikko 
pystyäkseen sotimaan tuhotussa maassa. 

• Käytännössä vuosien 1215 ja 1216 aikana mongolit kuljettivat saalista 
kotiinsa. 
• Mongolit ryöstivät Pekingistä niin paljon saalista että sitä ei yksinkertaisesti 

pystytty kuljettamaan Mongoliaan kesken sotatoimien logistisista syistä. 

• Vuoden 1215-1216 talven jälkeen Tsingis-kaani palaa kotiinsa, 
palkitsee avokätisesti seuraajansa ja lähtee uudelle sotaretkelle. 
• Käytännössä tällöin valloitetaan itäinen Mantsuria ja Korean niemimaa 

joukolla sotaretkiä, jolloin hän alkaa saamaan käsiinsä kaupunkeja ehjinä 
koska he vaihtavat puolta mieluummin kuin kärsivät Pekinging kohtalon. 



1215-1216 

• Jin taas ei pysty tekemään vastahyökkäyksiä, koska se on 
tuhoutumassa ruton ja mongolien vuoksi. 

• Nälänhätä leviää kun keisarin myötä miljoona pakolaista siirtyy 
koskemattomille maille (1215). 

• Shangdonissa alkaa maajussien kapina (1215). 

• Uudessa pääkaupungissa pelataan sitten vallankaappausrulettia kun 
edellinen kuulemma loppui (1215-1216)…   

 

 



1217 

• Tsingis-kaani tekee talvella strategisen päätöksen saattaa sota 
loppuun Kiinassa.  

• Sotaretken tarkoitus on kaksiosainen: 
• 1) Tuhota Jin keisarin joukot Keltaisen joen pohjoispuolella ja ottaa maa 

haltuun pysyvästi. 

• 2) Tämän jälkeen marssia Henanin provinssiin ja valloittaa se, jolloin Jin 
tuhoutuu lopullisesti. 

• Keskustelut ja suunnittelu veivät kauan aikaa, sotaretki pääsi 
alkamaan vasta talvella 1217 (kiinassa kun voi sotia talvella kun ei ole 
lunta!). 



1217-1223 

• Kenraali Muqalin sotaretki keskittyi aluksi Kiinan vuoristoisiin osiin. 

• Tarkoituksena oli hankkia hyvä puolustusasema vastahyökkäyksen 
varalta (1217). 

• Sitten hän alkoi vyöryä kohti asutettuja alueita ottaen haltuunsa 
Shanxi, Huadongin ja Shandongin. 
• Perusongelmana oli valloitetun maan hallussapito, koska mongoleja oli niin 

vähän. Muqali yritti aluksi hearts and minds kampanjaa muttei siitä tullut 
mitään, koska mongolit olivat niin raakoja. 

• Ratkaisuksi tulikin käyttää kiinalaisia hyväksi… 

 

 

 



1217-1223 

• Muqalin ratkaisu Kiinan hallintaan oli yksinkertaisesti muuttua 
paikalliseksi keisariksi, joka johti maata Tsingis-kaanin nimissä. 

• Käytännössä hän asettui ehjäksi jääneeseen kaupunkiin, otti 
komentoonsa tuhoutuneet ja loikanneet joukot asettaen heille samat 
tehtävät kuten tähänkin asti. 
• Hän oli uskonnollisesti salliva. 

• Virkamiehet olivat paikallisia (ja Khitai väkeä) 

• Verot, tavat ja käskyt olivat kaikki ”paikallisia” 

• Tsingis-kaani salli kaiken tämän… 



1223-1230 

• Jin keisarikuntaa eivät tuhonneet voimiensa loppuun ajaneet 
mongolit vaan Sung keisarikunta, joka löi puukon vanhan 
isäntävaltionsa selkään. 

• Sung tuhosi Jinin ja teki väliaikaisen rauhan kenraali Muqalin kanssa. 

• Käytännössä Sung pyrki vasallivaltioksi ja Muqali käytti tätä rauhaa 
hyväkseen hyökäten kunnolla Jiniä vastaan kuolemaansa asti (1223).  
• Jinin jäljellejääneiden osien tuhoaminen tapahtui seuraavien kenraalien 

toimesta lähinnä paikallisia joukkoja käyttäen taistelujen jatkuessa 1230. 
• Sotaretki kesti näin kauan sillä Tsingis-kaani oli jo kääntänyt katseensa länteen… 



Qara Khitain loppu 

• Tsingis-kaanilla ei ollut mitään aikomusta taistella Qara Khitain 
imperiumin kanssa. 

• Paikallinen kaani (ja hevosvaras) oli pyytänyt apua mongoleilta.  
• Tsingis-kaani lähetti 20000 miestä alueelle hoitamaan ongelman. 

• Armeija pyyhkäisi Qara Khitain alueen yli ja huomasi paikallisten, lähinnä 
muhamettilaisten, ihmisten ottavan heidät avosylin vastaan. 

• Samalla he huomasivat olevansa sodassa aluetta himoitsevan toisen 
imperiumin kanssa (1218): 
• A) Qugluq nimisen Naiman kansan sadistisen sotalordin kanssa, joka poltti 

viljavarastoja huvin vuoksi ja vielä vihasi muslimeja, jotka olivat suurin osa 
paikallisväestöstä. 

• B) Hänen pomonsa, shaahi Muhammad nimisen muslimi shaahin kanssa, joka 
teloitutti 10000 ihmistä Samarkandissa nälkämellakat tukehduttaakseen ja jonka 
armeija oli kroonisen huonokurinen sotarosvolauma. 
 



Khwarezmian imperiumin tuho 

• Suurin osa Mongolien joukoista oli joko kiinni Kiinassa tai makasi 
kuolleina Kiinan sotanäyttämöllä. 

• Tilanteen räjähdettyä käsiin otti Tsingis-kaani varovaisen linjan. 
• Kenraali Jebe teki vähillä joukoilla mitä voi ja Shaahi lähetti koko ajan 

loukkaavia kirjeitä (ilmeisesti hän ei tajunnut Tsingis-kaanin voimaa?) 

• Quqluq sentään tajusi kuolla verisessä kapinassa… 

• Toisaalta samaan aikaan jatkettiin sotavalmisteluja 
• Tsingis-kaani ei todellakaan aikonut jättää asiaa sikseen. 

• Jin keisarikunnan romahdettua ja Sungin tehdessä rauhan oli selvää että nyt 
voitiin keskittää lisää joukkoja länteen. 



Khwarezmian imperiumin tuho 

• Shaahi Mohammedin itseluottamus oli hyvin  perusteltua. 

• Sotaneuvoston perustelu oli luottaa maastoon, linnoitteisiin ja 
kulutussotaan. Periaatteessa he toimivat kuin roomalaiset Hannibalia 
vastaan Italiassa. 
• Mongolien armeija ei voisi tulla kokonaan vaan suuri osa miehistä olisi kiinni Kiinassa 

ikuisesti. 
• Shaahin kaupungit olivat linnoitettuja (ja mongolit eivät osaa tehdä piirityksiä). 
• Vuoristoisessa maastossa liike on hidasta ja mongolit eivät pääse yllättämään 

mitenkään. 
• Kun huolto osoittautuisi mahdottomaksi iskisivät Shaahin joukot linnakkeistaan 

tuhoten logistisesti loppuun ajetut hyökkääjät. 
• Koko valtakuntaan pääsi vain kahden laakson kautta. 



Khwarezmian imperiumin tuho 

• Tsingis-kaanilla oli omat valmistelunsa: 
• Kaanin imperium oli vain kaksi vuotta vanha, sillä ei ollut ystäviä eikä 

luottamusta siihen, loikkareita tulisi varmasti. 
• Shaahin oma perhe oli nepotismin perikuva ja johtajuus heikkoa. 

• Iranilaiset maajussit ja turkkilaiset sotilaat eivät tulleet keskenään toimeen, 
joten kapina oli aina mahdollinen. 

• Shaahin sotilaat olivat kurittomia, takaa-ajot ja pitkät sotaretket olisivat 
mahdottomia. 

• Linnoitteihin perustuva puolustus teki joukosta passiivisen, mongoleilla olisi 
kerrankin ylivoima aina taisteltaessa kentällä! 

 



1219 

• Tsingis-kaani keskitti yli 150000 sotilasta sotaretkelle (1219). 

• Kenraalien Jebe ja Jochi, jotka olivat jo alueella oli 30000 miestä ja 
Tsingis-kaani lähetti heille tueksi noin 120000 miestä. 

• Operaatioalueeksi valittiin Turkmenian (Kaspianmeren ja Kiinan 
välinen alue, johon kuuluu nykyinen Turkmenistan. 

• Hyökkäys alkoi vuoriston ylittämisellä, jotta joukot pääsivät  
Ferghanan laaksoon (1219).  
• Teko vastaa Hannibalin Alppien ylitystä. 

• Mongolit pääsivät näin suoraan Turkmenian taloudellisesti 
tärkeimmälle alueelle… 



1219 

• Koko Shaahin sotasuunnitelma kaatui kuin korttitalo. 

• Hovi halusi vetäytyä etelään (Ghazan alue Afganistanissa) vuoristosolien 
luomaan turvaan. Shaahi ei kyennyt tekemään päätöstä vaan päätti 
taistella mongoleja vastaan heti lähettäen armeijansa kentälle. 
• Jeben ja Jochin armeija (koko ehkä 25000 vuoriston ylittämisen jälkeisten tappioiden 

jälkeen) voittaen ensimmäiset taistelut. 
• Tilanne oli sekava ja shaahi ei pyrkinyt takaa-ajoon, koska ei tiennyt mongolien lukumäärää. 

Hänellä oli myös käsitys että mongoleja ei yksinkertaisesti voinut voittaa kentällä…  

• Jebe ja Jochi olivat kuitenkin pelkästään harhautus. Tsingis-kaani oli tulossa 120000 
kanssa solien kautta kuten Shaali oli alun perin olettanutkin… 

• Varmuuden vuoksi vielä 5000 miestä marssi toista laaksoa pitkin harhautukseksi. 



1219 

• Tsingis-kaanin pääarmeijan saavuttua Turkmeniaan alkoi 
varsinainen sota. 

• Joukossa oli myös liittolaisia, kuten Uiguurit mutta joukosta oli myös 
jäänyt liittolaisia (Tengut).  

• Tämä oli myös ensimmäinen kerta kun mongoleilla oli mukana 
nykyaikaisen armeijan vaatimat kiinalaiset pioneerijoukot 
• Rakensivat vankkurikuljetuksiin kykeneviä siltoja 48 kpl matkalla toiminta-

alueelle. 

• Osasivat myös piiritystekniikkaa ja heillä oli työhön tarvittavia raskaita 
työkaluja (vaativat vankkurikuljetuksen)… 



1220 

• Shaahin linnakkeisiin perustuva taistelutapa tuhosi hänen valtakuntansa. 
• Otrar (1220) –vedentulo katkaistiin ja 5 kuukauden piirityksenä jälkeen 

nälkäiset siviilit avasivat portit päästäen mongolit sisään. 
• Puolustajat vetäytyivät sisälinnaan, jossa he taisteluvat vielä kuukauden mutta osa 

joukoista karkasi ja puolustus murtui. 
• Viimeiset joukot vetäytyivät torniin, joka kaadettiin kaivamalla sen perustukset ja 

eloonjääneet tapettiin kaikki ja kaupunki jyrättiin maan tasalle. 
• Käsky kävi ettei sitä saisi enää ikinä rakentaa uusiksi… 

• Nurata (1220) – kaupunki antautui heti ja säästettiin. 
• Khujand (1220) – kaupunki hylättiin heti ja joukot asettuivat järven kekellä 

olevalle saarelle puolustaen käyttämällä kreikkalaista tulta (eräänlaista 
napalmia) mongolien veneitä ja laivoja vastaan. Ruuan loputtua puolustajat 
pakenivat arolle. 



1220 

• Bukhara (1220) – suurimpia islamilaisen kulttuuripiirin kaupunkeja, 
sufismin keskus ja Samarkandin sisarkaupunki ja käytännössä 
voittamaton kiitos korkeiden tornien ja vahvojen muurien. 
• Kaupungin varsinainen linna kesti 12 päivää. 

• Aluksi sotavankeja ja kaupunkilaisia käytettiin tykinruokana ja täyttämään vallihauta 
tappioista välittämättä. 

• Kaupungin muurit läpäistiin, koska mongoleilla oli tiedustelun kautta kyky ottaa yhteys 
kaupungin käsityöläisiin, jotka vihasivat patriiseja yli kaiken. 
• Portit avattiin sisältäpäin ja varuskunta yritti pakoa samana yönä jäämättä taisteluun, 

pakenijat yllätettiin kaupungin ulkopuolella ja tapettiin. 

• Kaupungin varsinainen torni tuhottiin kaivautumalla sen alle. 
• Eloonjääneet tapettiin. 

• Voiton jälkeen kaupunki ryöstettiin kuten pitääkin ja vain 30000 ihmistä kuoli. 



1220 

• Samarkand (1220) – Shaahi Muhammadin pääkaupunki ja Islamilaisen 
kulttuuri ikiaikainen helmi.  
• Lähestyminen oli varovaista ja perustui lähialueiden puhdistamiseen ja kaupungin 

eristämiseen. Muutama taistelu käytiin apujoukkojen tuhoamiseksi. 

• Varsinainen rynnäkkö perustui ihmiskilpiin, joissa vangit ajettiin edellä aseettomina 
täyttämään vallihaudat. Kun nämä raukat joutuivat paniikkiin ja pakenivat, teki 
Shaahin joukot vastahyökkäyksen käyttäen salaisena aseenaan sotanorsuja. Mongolit 
tappoivat nämä tulinuolin ja norsut juoksivat paniikissa Shaahin joukkojen yli. 

• Tämän jälkeen kaupunkilaiset pyysivät aselepoa ja Tsingis-kaani antoi niiden paeta, 
joilla oli rahaa maksaa sotavero (heistä tuli seuraavan hyökkäyksen ihmiskilpiä). Loput 
jäivät kaupunkiin ja 100000 ihmisestä henkiin jäi lopuksi vain 25000 ryöstön jälkeen. 

 

 



1220 

• Ensimmäinen oikea takaisku Mongoleille tuli vasta Amy Darya-joen 
ylityksen yhteydessä, kun ke juuttuivat 11 päivän katutaisteluun 
Termezissä. 

• Kahakka oli merkittävä paitsi Mongolien poikkeuksellisen raakuuden 
(nyt he repivät ihmisten sisuskalut auki katsoakseen olivatko he 
nielleet arvoesineitä myös sen vuoksi että Tsingis-kaanin kaksi poikaa 
olivat vastuussa verisestä ja miehiä vieneestä taistelusta. 
• Oli selvää että pojat eivät pystyneet toimimaan ollenkaan yhteistyössä. 

• Tsingis-kaanin tarkoitus oli kuitenkin tarkistaa jälkikasvun toimintakykyä ja 
toimintakykyä oikealla sotaretkellä… 



1220-1221 

• Shaahi ei kuitenkaan pystynyt käyttämään tilaisuutta hyväkseen, 
koska hän pakeni koko ajan paikasta toiseen vältellen mongoleja.  

• Shaahi tuli lopulta hulluksi ja kuoli kerjäläisenä keuhkokuumeeseen 
pakomatkalla (1221). 
• Mongolit kaivoivat hänet haudasta ja polttivat ruumiin varmuuden vuoksi. 

• Valtakunta kaatui sisäisiin riitoihin ja sen osat loikkasivat Tsingis-
kaanin puolelle tai ainakin yrittivät sitä, jos jäivät eloon verilöylyiltä. 



1220-1221 

• Tsingis-kaani käänti sotaretken seuraavaksi tavoitteeksi 
Khwarezmian imperiumin lopullisen tuhon ottamalla sydänmaat 
haltuunsa. 

• Khwarezmian ydinalue on Aral-järven ympäristö ja varsinkin sen Etelä-
rannalla oleva Gurganj kaupunki, joka oli kuulu kauneudestaan ja 
varakkuudestaan, joka tuli kauppareittien keskellä olemisesta. 
• Kaupungin puolustus perustui vahvoihin muureihin ja ympäröiviin soisiin 

alueisiin. Lähestymistiet olivat soisessa maastossa, joten isoja kiviä ei ollut 
helposti saatavilla. Piirityskoneilla ammuttiin puuammuksia, jotka eivät 
tehonneet kivimuureihin... 

• Kuten tavallista  ihmiskilpiä käytettiin tykinruokana vallihautojen 
täyttämisessä… 

 



1221 

• Uusi tekniikka oli katkaista veden tulo patoamalla joki (mutta kaupungissa 
oli valtava tekojärvi, joka toimi vesivarastona).  
• Tämä toimi mutta puolustajien yllätyshyökkäys patoajiin johti koviin tappioihin. 

• Kun kaupunkilaiset lopulta antautuivat mongolialaisittain pitkän ja 
tuloksettoman 5 kuukauden piirityksen jälkeen sanoivat kaupunginisät 
jotain loukkaavaa mongoleista(?) joten kaikki kaupunkilaiset koottiin 
kaupungin ulkopuolelle ja tapettiin.  
• Kalloista koottiin suuri pyramidi. 
• Naiset pakotettiin ensin riisuutumaan ja tappamaan toisensa näytöstaisteluina 

sotilaitten moraalin nostamiseksi. 

• Tämän jälkeen koko kaupunki jyrättiin raunioiksi ja Tsingis-kaani (jonka 
pojat olivat vastuussa piirityksestä) sai tästä lähtemättömän mielikuvan 
muslimimaissa… 



1221-1223 

• Tässä vaiheessa Tsingis-kaanin piiritystekniikka oli muodostunut seuraavaksi 
perustaistelutavaksi: 

• 1) Kohdetta lähestyttiin ja ympäröivät kaupungit ja kylät tuhottiin ja ihmiset otettiin 
vangeiksi. 

• 2) Vangit ajettiin mongolien edellä kaupungin muureille, joten puolustajien oli pakko 
ampua nämä estääkseen mongolien lähestyminen. Ihmiskilpiä oli kuitenkin niin paljon, 
että nämä täyttivät vallihaudan tai tekivät muita vaarallisia valmistelutoimia. 

• 3) Samaan aikaan kiinalaisten pioneerien piirityskoneet vietiin asemiin ja nämä tuhosivat 
muurit muutamassa päivässä (yleensäpari viikkoa). 

• 4) Muurin romahdettua kaupunki valloitettiin ja ryöstettiin putipuhtaaksi, tällöin 
ylimyksiä kidutettiin aarteiden löytämiseksi. 
• Verilöylyjä tehtiin kun joukot olivat vihaisia, kunniaa oli loukattu, sotamaine oli vaarassa tai 

haluttiin estää tuleva kapina tappamalla kaikki etukäteen. Lisäksi jotkut komentajat (kuten Tsingis-
kaani poika Tolui) olivat poikkeuksellisen verenhimoisia. 



1221-1223 

• Tässä vaiheessa mongolijoukot jakaantuivat kahteen osaan: 
Verenhimoinen poika Tolui johti Aral-järjen taisteluita ja Tsingis-
kaani siirtyi jahtaamaan Khwarezmian imperiumin shaahi Jalal Al-
Diniä Afganistaniin. 

• Tolulin ensimmäinen kohde oli 200000 asukkaan Merv. Hän ihastui 
kaupungin ihmeelliseen kastelujärjestelmään ja kopioi sen idean 
myöhemmin valloittamilleen alueille. Se kuitenkin tuhottiin täysin. 
• Aluksi hän houkutteli 10000 puolustajaa kaupungin ulkopuolelle ansaan. 

• Viikon piirityksen jälkeen puolustajat antautuivat koska Tolui lupasi armoa. 
• Hän kidutti ylimykset aarteiden löytämiseksi ja tappoi koko väestön neljän päivän aikana. 

 



1221-1223 

• Nishapur (1221) oli rikas kaupunki ja seuraava Tolulin kohde. 

• Tässä vaiheessa sekä hyökkäys että puolustus olivat kovia: 
• Puolustus: 500 katapulttia, 3000 skorpionia 
• Mogolit: 300 katapulttia, 3000 skorpionia, 700 trebuchetia (ampuivat 

naftapaloammuksia), 4000 rynnäkkötikapuutaq, 250000 kiviammusta, 2500 säkkiä 
maata vallihautojen täyttämiseksi 

• Kaupungin muurit murrettiin 36 kohtaa ja verinen katutaistelu jatkui vielä kaksi 
päivää palavassa kaupungissa 

• Kaupungin 170000 asukasta tapettiin, vain 400 valittua käsityöläistä 
jätettiin henkiin. Tässä vaiheessa osa joukoista oli määrätty nimenomaan 
ruumiskasojen tonkimiseen eloonjääneiden löytämiseksi. 
• Kuolleista koottiin kolme pyramidia, yksi miehistä, yksi naisista ja yksi lapsista… 



1221-1223 

• Heratin (1221) kaupungissa Tolui jätti kaikkien suureksi yllätykseksi 
väestön henkiin! 

• Hän tyytyi antautumisen jälkeen tappamaan ainoastaan puolustajien 
varuskunnan. Ilmeisesti hän oli tykästynyt kaupunkiin sillä hän antoi 
sen jäädä pystyyn. 

• Heratin kaupunki nousi kuitenkin kapinaan mutta Tsingis-kaani ei 
halunnut nöyryyttää rakastamaansa poikaa vaan määräsi 
luottotappajansa psykopaattisen Eljigidein tuhoamaan kaupungin… 
• Hän otti mukaansa 50000 ihmiskilpeä ja tappoi koko kaupungin väestön. 

Joukot jäivät kolmeksi viikoksi tappamaan eloonjääneitä ja kronikoitsijoiden 
mukaan vain 40 ihmistä jäi eloon. 



1221-1223 

• Shaahi Jalal Al-Din osoittautui vaikeaksi saaliiksi piilotellessaan Hindu-
Kushin alueella (1221). 

• Alueen kaupungit olivat malliltaan erilaisia kuin kiinalaistyyliset linnoitetut 
kaupungit, joita oli tähän asti nähty. 
• Kaupungeissa oli nyt kaupungin muuri, joka voitiin kyllä läpäistä sekä yleensä 

vahvamuurinen linna, joka piti valloittaa erikseen. 
• Lisäksi kaupungit olivat lähellä toisiaan, joten ne saattoivat tukea toisiaan ja häiritä 

piiritystä. 

• Taistelutavaksi muodostui linnoitusryhmittymän yhtäaikainen piiritys ja 
vaikeassa maastossa tekniikaksi valittiin rampin rakentaminen 
jalkaväkirynnäkköä varten.  
• Tämä vei aikaa ja piirityksien standardipituudeksi tuli 6 kuukautta. 

 



1221 

• Shaahi Jalal Al-Dinin tuhoksi osoittautui liika itsevarmuus (1221). 

• Hän iski linnoituksiin pysähtynyttä mongoliarmeijaa vastaan saaden 
suuren voiton mutta nöyryytetty Tsingis-kaani ei voinut jättää asiaa 
sikseen vaan irroitti koko armeijan takaa-ajoon ratsuväkenä 
vuoristossa logistiikasta piittaamatta… 
• Kahden viikon takaa-ajo tuotti tulosta ja Shaahin armeija tuhottiin. Mies itse 

pakeni Intiaan ja Tsingis-kaani meni perässä. 

 



1221-1223 

• Suuri sotaretki kotiin Intian kautta jäi kuitenkin tekemättä monesta syystä 
vaikka alun perin ideana oli kiertää Himalaja nimenomaan Intian kautta. 

• 1) Vuoristosolia hallinnoiva sulttaani kieltäytyi diplomatian tavalla auttamasta ja 
Tsingis-kaani ei halunnut viettää vuosia tuhoamalla linnakkeita muutama 
kerrallaan. 

• 2) Intia oli selvästi mahtava alue, joka oli rikas mutta siellä oli myös suuria 
armeijoita. Hän tiesi myös että mahtavat kiinalaiset keisaritkin olivat 
epäonnistuneet sen valloituksessa. 

• 3) Logistiikka Hindu-Kushin yli oli erittäin vaikeaa ja armeija olisi täysin 
riippuvainen tuntemattoman maan antimista. 

• 4) Tosiasia oli että 120000 miehen armeija oli sulanut 20000 mieheksi, ja 
intialaiset taudit olivat kaataneet paljon miehiä ja varmasti kaataisivat vielä lisää. 

 



1221-1223 

• Tsingis-kaanille helpoin ratkaisu oli jumalallinen väliintulo: joukot 
olivat nähneet yksisarvisia (sarvikuonoja?) ja tällaisten maagisten 
eläinten edessä oli syytä lähteä pois. 

• Poika Ogodei jätettiin valloittamaan loput Hindu-Kushista, jonka hän 
tekikin ajan kanssa (1221-1223). 
• Linnoitukset tuhottiin nyt ajan kanssa näännyttämällä ne nälkään, tämä 

saattoi viedä aikaa vuosia. 

• Kaupungit tuhottiin verilöylyissä. 

 

 



Suuri sotaretki! 

• Kotiinsa palannut Tsingis-kaani määräsi kenraari Subedein 
hyökkäämään Shaahin lännessä olevia liittolaisia vastaan (1222). 

• Subedei ei uskonut että Shaahilla olisi enää liittolaisia (totta) mutta 
lännessä tiedettiin olevan Cuman kansa (nykyisen Kaspianmeren 
rannalla). Idea hyväksyttiin ja toimintaa laajennettiin vielä iskemään 
tämän länsipuolisille alueille (käytännössä Ukraina). 

• Tiedustelutietoa ei juuri ollut, joten Subedei ja alueella toimiva toinen 
kenraali Jebe toimisivat oman harkinnan mukaan… 

• Joukkoja oli käytössä 20000. 

 



1222 

• Sotaretki aloitettiin rangaistusretkikunnalla Persiaan, sillä Shaahi 
Jalal Al-Din oli liikkunut alueella etsien liittolaisia mongoleja 
vastaan. 

• Kokeneet komentajat tuhosivat Shia muslimien pyhän kaupungin 
Qom väestöineen ja ryöstää putipuhtaaksi Sunni muslimien kaupunki 
Rayyn. Ideana oli sada uskonsota näiden uskontojen väliin samalla 
kun mongolit ratsastaisivat länteen, jotta heidän sivustansa olisi 
turvassa. 

• Hammadan maksoi lunnaat ja antautui, Quazvin vastusti ja tuhottiin 
(40000 kuollutta) ja Zanjan vaihteeksi vain ryöstettiin… 

 



1223 

• Kaspian meren eteläpuolen jälkeen siirryttiin Kaukasuksen eteläpuolelle 
tutustumaan Azerbaijaniin ja Gruusiaan... 

• Tässä vaiheessa mongolien maine oli niin hurja että joukkoon liittyi 
pahamaineisia sotarosvoja ja muuta roskaväkeä lähinnä Kurdeista ja 
Turkomaaneista. 

•  Luvattu saalis jäi aluksi saamatta sillä ensimmäiseksi maaliksi valittu 
Tabrizin kaupunki ja sitä hallussa pitävät Uzbekit antautuivat jo etukäteen 
ja mongolit saivat valtavasti hevosia. 

• Gruusiassa valtaa piti kristitty kuningas George IV Lasha yritti sen sijaan 
panna kampoihin ja menetti armeijansa taistelussa. Seuraavaksi Erbil 
jyrättiin, vaikka mongolit yrittivät nyt enemmänkin saada lunnasrahoja kuin 
tuhota alueeita ja ottaa ne haltuun. Tämän seurauksena kristitty Gruusia 
käytännössä hajosi. 



1223 

• Tässä vaiheessa kenraalit saivat tietää kotoa että koko Khwarezmian 
imperiumi oli käytännössä tuhoutunut eikä Shaahista ollut pelkoa, 
joten sotaretken seuraava tavoite tutkia länttä voitiin aloittaa. 

• Selusta turvattiin hävittämällä Gruusia, jotta se ei pystyisi nousemaan 
heitä vastaan ja katkaisemaan perääntymistietä. 
• Gruusialaiset pitivät Mongoleja jumalan tuomana vitsauksena. 

 

 



1223 

• Tämän jälkeen marssittiin pohjoiseen ja saavuttiin Njeprille (aina 
Kiovaan asti, jossa kohdattiin Cuman kansan paimentolaisia… 

• Nämä pitivät käytännössä hallussaan koko Itä-Euroopan tasankoja ja 
aroja ja he olivat Mongolien ikiaikaisia vihollisia ja käytännössä ainoa 
paimentolaisheimo, joka saattoi uhmata mongoleja. 
• Heitä lienee ollut 750000 asukasta mutta heimot eivät koskaan olleet 

yhdistyneet, joten he eivät muodostuneet vakavastiotettavaksi uhaksi. 

• Cumanien pohjoispuolella asui vielä Rus, jotka olivat viikinkien 
jälkeläisiä.  Heidän kaupungistumisasteensa oli suuri mutta 
valtakuntaa hallussa pitävät ruhtinaat sotivat koko ajan keskenään, 
joten he eivät kyenneet mitään Cumaneille. 



1223 

• Tässä vaiheessa oli selvää ettei 20000 miehellä (suli sotaretken 
aikana 10000) voinut tehdä mitään. 

• Pari taistelua myöhemmin kenraalit palasivat kotiin (1223) jätettyään 
taakseen tiedusteluverkon ja tuoden arvokasta tietoa lännestä 
löytyvistä maista. 

• Mielenkiintoista oli myös uutiset Venetsiasta, joka oli mahtava 
kaupunki kaukana lännessä ja että he olivat kiinnostuneita liitosta 
Mongolien kanssa… 

 



Kuolema ja kuolemattomuus 

• Tsingis-kaani palasi oikeaan kotiinsa Karakorumiin 1225. 

• Vuosi kului käytännössä valtakunnan haltuunottamisessa ja 
palkintojen ja rangaistusten jaossa. 
• Petollinen Shi-Shia kansa piti kuitenkin rangaista ja Subetei teki tämän (1226). 

• Tsingiskaani itse kuoli lopulta elokuussa 1227. 

• Hänen pitkän ikänsä (67 vuotta) salaisuus lienee alkoholin vähäinen 
käyttö sillä muut mongolit kuolivat hyvin nuorina ja 
roomalaistyyppinen ”vedä viinaa kunnes oksennat ja jatka sitten 
oksennuksen jälkeen viinan vetämistä” tekniikka tuli noihin aikoihin 
mongolien juomatavaksi… 

 



Summa Summarum 

• Kysymyksiä? 


