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Toisen painoksen alkusanat 
 

 
 
Teoksen näköalat. "Tätä teosta olen tehnyt kolmekymmentä vuotta. Sinä aikana suomalainen yhteis-
kunta on kokenut historiansa suurimman rakennemuutoksen ja keskittynyt tieteellistekniseksi valtiokult-
tuuriksi. Kyläihmisen perinne on väistynyt, on keskitettyjen järjestelmien ja maailmankertomusten aika. 
Suomi on mukana rakentamassa yhteistä eurooppalaista mannervaltiota ja kansallisvaltioiden ideologia – 
kansallinen kulttuuri – menettää ehkä vuorostaan merkityksensä.  Keskitetyt järjestelmät ovat tulleet ja 
menneet. Kartaston mukana olen palannut kauas suomalais-ugrilaisten kansojen menneisyyteen, luon-
nossa eläneen ihmisen kulttuuriin. Sieltä rakennemuutokset ovat alkaneet ja sieltä ovat peräisin ne omi-
naispiirteet, jotka oikeuttavat suomalaiset erottamaan itsensä muista kansoista, maailmanihmisestä." 
Näillä sanoilla aloitin ensimmäisen painoksen esipuheen vuonna 1993. 
    Suomen perinneatlas kuvaa suomalaisten ja karjalaisten kulttuuria eräkaudesta talonpoikaisyhteis-
kunnan aikaan. Vanhamittaisissa suomalaisissa runoissa puhuvat pyyntiyhteisöjen samaanit, jotka kä-
sittelivät ihmissieluja, ja kaskikulttuurin tietäjät, loitsujen mestarit, jotka käsittelivät ihmisiä sanoilla. En-
simmäinen kartta koskee karhu-riittejä, niiden taustalla on pohjoisten kansojen ja todennäköisesti jo Eu-
roopan varhaisimpien metsästäjä-keräilijöiden uskonto.    
    Nykykäsityksen mukaan suomalais-ugrilaiset ovat Euroopan alkuperäiskansoja, jotka asuivat tällä 
mantereella jo viimeisen jääkauden aikana ja sitä ennenkin, ennen arjalaisten ja slaavilaisten kansojen 
tuloa. Suomalais-ugrilaiset kuuluvat Euroopan kanta-asukkaisiin, he ovat jääkauden jälkeisten meren-
rannikoiden ja järvireittien kansoja, pohjoisten metsien ja soiden ekohistoriaa. He kuuluvat niihin, jotka 
ovat jättäneet maanosan vanhimmat kulttuurijäljet. Tämä atlas kertoo siis siitä, mitä on ollut alkuperäinen 
eurooppalaisuus. 
    Tässä kartastossa kulttuuri ei ole traditioita, muuttumattomuutta, eikä perinteen jatkuvaa uusintamista, 
vaan yksityisen ihmisen ja ihmisyhteisöjen sopeutumista tulevaisuuteen, tulevaisuuden ympäristöön. 
Suomalainen menneisyys on ketju peruuttamattomia rakennemuutoksia ja muutokset jatkuvat. Tänä päi-
vänä paikalliset kulttuurit joutuvat kaikkialla sopeutumaan postlokaaliseen maailmaan ja ympäristöön, jo-
ta hallitsevat globaalin meritokratian teknosysteemit. Traditioilla, kulttuureilla on oma elinkaarensa niin 
kuin ihmisellä itselläänkin. Tulevaisuutta rakentaessaan jokainen sukupolvi joutuu tuhoamaan lapsuu-
tensa kulttuurin, sopeutumaan alati muuttuvaan ympäristöönsä, kokoamaan elämänsä uudelleen ja uu-
delleen, uskomaan uusiin selityksiin, uuteen folkloreen.  
 
Kartoituksen tavoitteet.  Kartastossa on pyritty konstruoimaan kokonaisten kulttuurijärjestelmien: pyyn-
ti-, kaski- ja agraarikulttuurien sisäiset rakenteet, niiden kulttuurigeografia suomalais-karjalaisen aineiston 
valossa. Se on ollut mahdollista, koska (1) Suomalainen perinnekartasto perustuu maailman suurimpiin 
kansallisiin perinnekokoelmiin; siihen on voitu ottaa karttoja monilta eri elämänaloilta ja aihepiireistä, joita 
muualla ei enää voida kartoittaa. Suomessa on kerätty kansanperinnettä systemaattisesti jo yli 150 vuot-
ta ja yksinomaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto käsittää noin 5 miljoonaa yk-
sikköä perinnetietoa.  (2) Suomalais-karjalaisella kulttuurialueella säilynyt vanhamittainen runous, joista 
Suomen kansalliseepos Kalevalakin koostuu, on erittäin arkaaista ja sisältää aineksia, jotka ulottuvat ai-
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na pohjoisten metsästäjä-kalastajien kulttuuriin. (3) Suomessa kulttuurijärjestelmät ovat eläneet rinnak-
kain kauemmin kuin muualla läntisessä Euroopassa ja levinneisyyskartoilla voidaan verrata eroja esimer-
kiksi läntisen agraarikulttuurin ja itäisen kaskikulttuurin välillä.   
    Kartasto käsittelee kollektiivista kulttuuria, yhteisiä tapoja ja perinteeksi kiteytynyttä puhetta. Perin-
teessä heijastuvat, usein vertauskuvallisesti julki tuotuina, aikansa ihmisen pyrkimykset ja tulkinnat ympä-
röivästä todellisuudesta, käsitykset hyvästä elämästä ja hyvistä ihmissuhteista, mutta myös ne rajat ja 
sosiaaliset välttämättömyydet, jotka ylläpitävät kulttuurin järjestystä.  Me tiedämme, että entisajan ihmi-
nen on ilmaisut itseään laulamalla, kertomalla tarinoita tai käyttämällä vertauksia ja sanaparsia. Folklorea 
on ollut myös loitsujen tai riittien kieli, jota käyttivät kunkin kulttuurikauden tajuntateknikot ottaessaan hal-
tuunsa aikansa tuonpuolisen ympäristötiedon, luodessaan mielikuvia ja selityksiä turvallisesta tulevai-
suudesta. Levinneisyyskartoilla näkyvät ne erilaisissa elinympäristöissä eläneet ihmiset, jotka kokivat ai-
kansa kerronnan koskevan itseään. Kaikkina aikoina ihmisen ekosysteemeissä on vaikuttanut myös ul-
koinen, näkyvä tai näkymätön uhka: tuonpuoleinen tai vieras maailma, epävarma tulevaisuus.   
    Kartaston alussa on esitelty eri aikakausien elinkeinoriittejä, vuotuisia juhlia, nuorten seurustelutapoja, 
ihmiselämän käännekohtia. Mukana ovat yhteisöjen roolinhaltijat, isännät ja emännät, häiden puhemie-
het, aikansa suorittajat, mutta myös kertojat ja heidän maailmansa, ihmisen asuinympäristön yliluonnolli-
set asukkaat ja paholainen, tuon ajan vaikuttavin ympäristöhahmo. Noin puolet kartoista käsittelee tari-
noita ja vanhamittaista eeppistä runoutta erikristillisestä epiikasta keskiajan balladeihin ja kristillisiin le-
gendarunoihin. Näissä runoissa puhuvat monen eri aikakauden laulajat, rautakauden alkavien viljelyky-
lien, keskiajan sukukulttuurin ja kristillisen talonpoikaisyhteisön ihminen. Erilaisissa kulttuurijärjestelmissä 
myös perinteen sanoma ja sen rakenteetkin ovat erilaisia, kulttuurin rakennemuutoksissa ihminen on 
muuttanut käsityksiään, tulkinnut uudestaan elämänsä puitteet ja ympäröivän todellisuuden, uudet uhat 
ja uudet mahdollisuudet.   
    Perinneatlaksella on omat rajatut teoreettiset ja käytännölliset tavoitteensa. En tulkitse karttoja yleisistä 
kognitiivisista enempää kuin evoluutiopsykologisista tai bioekologisistakaan näkökulmista, vaan yritän 
konstruoida erilaisissa kulttuuriympäristöissä eläneen ihmisen kokemuksia ja ajattelua. Tässä teoksessa 
perinne asetetaan siihen ympäristöön, jossa se on elänyt. Kartasto perustuu kymmenien tuhansien, ko-
konaisuudessaan satojen tuhansien, perinnemuistiinpanojen systemaattiseen analyysiin; levinneisyys-
kartat ovat sinällään etnografisia tutkimustuloksia. Perinneatlas käsittelee suomalaista kansankulttuuria 
ja vaikka kartoitetut aiheet ovat usein laaja-alaisia, jopa yleismaailmallisia, lähdekirjallisuudessa pyritään 
esittelemään ensisijaisesti suomalaista ja karjalaista tutkimusta.  
 
Kartastotyö ja sen tekijät.  Vuonna 1962 Suomen Akatemia myönsi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
sihteerille professori Toivo Vuorelalle apurahan Suomen kieli- ja kulttuurikartaston laatimiseksi. Kartaston 
folklorea käsittelevän osan toimittamisen aloittivat nuoret kandidaatit Urpo Vento ja tämän kirjoittaja.  
    Ensimmäinen tehtävämme oli etsiä kaikki valmiit kansanrunoutta koskevat levinneisyyskartat, joita tut-
kimuksissa tai oppilastöissä oli julkaistu. Karttojen teon aloitimme juhlatulien poltosta (kartta 24) ja aineis-
to kerättiin vielä ruudullisiin vihkoihin, joihin sentään olimme suunnitelleet liukuvan taulukkopään, ensim-
mäisen apuneuvon tietojen käsittelyyn. Seuraavan vuoden alussa Vento siirtyi Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran palvelukseen ja jäin kartaston osapäiväiseksi toimittajaksi aina vuoteen 1970 asti, jolloin pro-
jekti päättyi. Siihen mennessä kartat oli saatu teknisesti valmiiksi. 
    Kartaston ensimmäinen, aineellista kulttuuria käsittelevä osa ilmestyi vuonna 1976. Siirryttyäni Helsin-
gin yliopiston kulttuuriantropologian opettajaksi henkistä perinnettä käsittelevän osan julkaiseminen jäi 
kesken. Pääosan kartaston artikkeleista olen vuosien mittaan kirjoittanut sivuharrastuksenani, koska on 
ollut vaikea hyväksyä sitä, että karttojen tekoon mennyt työ valuisi hukkaan. 
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Alkusanat 

 

 

   Vuosina 1964-1970 kartaston toisena vakituisena työntekijänä toimi fil. kand. Liisa Holstila. Huolellisella 
tavallaan hän on kerännyt suuren osan aineistosta, käynyt läpi kirjallisuutta, laatinut luonnoskarttoja ja 
tehnyt matkoja eri yliopistojen laitoksiin suorittamaan täydennyskeruuta. Reikäkorttien lävistäjänä toimi 
tuolloin kirjastonhoitaja Terttu Kaivola joutuen mm. muuttamaan keruukorttien koodeja ATK-käsittelyyn 
sopiviksi. Karttojen aineistoja keräämässä ovat olleet monet silloiset perinnetieteiden opiskelijat kuka pi-
temmän, kuka lyhyemmän ajan. Pitkäaikaisimpia heistä ovat Saima-Liisa Pentikäinen ja Kari Sallamaa, 
mutta mukana ovat olleet myös Henni Ilomäki, Kari Laukkanen, Outi Lehtipuro, Aarre Nyman ja Kimmo 
Paulaharju. Karttamerkkien kiinnitystyön teki Anna-Liisa Alahelisten, viivoitukset ja diagrammit piirsi to-
pografi Oiva Paavola. Hänen ammattitaitonsa ja tarkkuutensa on jäänyt toimituskunnan mieleen. Ennen 
painatusta monia karttoja on muutettu ja täydennetty, jolloin teknisen viimeistelyn toteutti kartanpiirtäjä 
Pirkko Numminen. 
    Kartta-artikkeleita kirjoittaessani olen saanut kommentteja monilta asiantuntijoilta, mm. professorit Ter-
ho Itkonen ja Mikko Korhonen auttoivat ratkaisevasti laatiessani kieli- ja kulttuurikausia koskevaa tauluk-
koa. Akateemikko Matti Kuusi on tarkistanut vanhamittaisia runoja koskevat artikkelit. Ennen teoksen 
painoon menoa – Karjalan arkistojen auettua – tutkija Aleksi Konkka on täydentänyt Vienaa ja Aunusta 
koskevia karttoja ja kirjallisuusviitteitä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston asiantuntemus on 
niin ikään ollut käytettävissä. Viime vuosina kartastoa on toimittanut Kansanrunousarkiston tutkija Marjat-
ta Jauhiainen. Hän on myös varustanut kartoissa esiintyvät keskeismotiivit kansainvälisten hakemistojen 
indeksinumeroilla ja saattanut käsikirjoituksen lopullisesti painokuntoon. Päätösvaiheessa avustajana 
toimi fil. kand. Sirkka-Liisa Mettomäki. 
 
Kartaston painokset.  Suomen perinneatlas ilmestyi vuonna 1994, jolloin siitä otettiin kaksi painosta; 
samana vuonna se voitti Tieto-Finlandia palkinnon. Teoksesta julkaistiin saksankielinen painos vuonna 
2000 Dr. Ingrid Schellbach-Kopran johdolla. Vuonna 2007 Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahaa te-
oksen kääntämiseksi englannin kielelle ja se on tarkoitus julkaista digitaalisessa muodossa sekä CD-
kirjana että e-kirjana internetissä. Teos lähetetään kaikkiin maailman yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, 
joissa on varteen otettavaa alan tutkimusta tai kiinnostusta Suomalaista kulttuuria kohtaan.  
    Englanninkielistä painosta toimittaessani olen siirtänyt digitaaliseen muotoon myös tämän suomenkie-
lisen version ja siinä ovat mukana ne muutokset ja lisäykset, joita vieraskielisiin painoksiin on tehty. Sak-
sankieliseen painokseen olen kirjoittanut uuden, alkuperäistä laajemman katsauksen eri kulttuurikausiin 
ja englanninkieliseen painokseen johdantoa on vielä jonkin verran uudistettu. Varsinaisia kartta-artikke-
leita ei ole muutettu lukuun ottamatta karhuriittejä (kartta 1), jota on laajennettu; karhukartta on avain 
vanhimpiin kulttuurikausiin ja perinteen rakennemuutoksiin. Teoksen kieltä on varovasti korjattu ja joi-
denkin artikkelien lähteisiin on otettu mukaan ensimmäisen painoksen jälkeen ilmestynyttä kirjallisuutta. 
Kartat ja niihin liittyvät artikkelit ovat siis alkuperäisessä muodossa.   
    Kartat on skannauttu käyttäen melko suurta resoluutiota (600 dpi), jotta karttojen legendoissa olevat 
merkkien selitykset tulisivat lukukelpoisiksi. Siitä johtuu, että kartat aukeavat hitaasti, ja muutenkin, Pe-
rinneatlas on niin laaja teos, että sen digitaalinen versio vaatii käyttäjältään kärsivällisyyttä.  
 
 
Helsinki 15.9.2007  
 
Matti Sarmela 
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           SUOMALAINEN KULTTUURIATLAS 
 
 
 
 
 
 
 
                                KARTOITUSTEKNIIKKA 
 
 
 
 
Peruskartta  
   
Suomalais-karjalainen kulttuurialue. Kartaston peruskartta käsittää historiallisen alueen, jossa suoma-
laista ja karjalaista väestöä on asunut Suomessa ja sen rajojen ulkopuolella Venäjällä, Ruotsissa ja Nor-
jassa.  Karjalaisten ja muiden itämerensuomalaisten kansojen vanhoja asuinalueita Suomen itärajan ta-
kana ovat Viena ja Aunus sekä Inkeri, joka sijaitsee Suomenlahden eteläpuolella. Vienasta ja Aunuk-
sesta käytetään Suomessa nimitystä Itä-Karjala, Neuvostoliiton aikana se muodosti pääosan Karjalan 
autonomista neuvostotasavaltaa. Itä-Karjala on ollut karjalaisten asuinaluetta Vienanmerta ja Äänisjärven 
takaisia alueita myöten, mutta Äänisjärven itä- ja pohjoispuoli olivat 1900-luvun alussa jo venäläistyneet. 
Etelä-Karjala eli Karjalan kannas sekä Laatokan Karjalan maakunta ovat olleet osa itsenäistä Suomen 
valtiota, mutta toisen maailmansodan jälkeen ne liitettiin silloiseen Neuvostoliittoon ja alueen koko väestö 
siirtyi Suomeen.  
     Itämerensuomalaisista kansoista Äänisjärven ja Laatokan välisellä alueella asuvat lyydiläiset  (lyydi-
läismurteiden puhujat)  ja  eteläisimpinä vepsäläiset Syvärin joen ympäristössä. Lyydiläisiä ei ole tarkas-
teltu erikseen ja vepsäläisalueilta tietoja on vain satunnaisesti. Kartastossa mainitaan myös ortodoksiset 
Tverin karjalaiset, joiden Laatokan Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa asuneet esi-isät pakenivat 1500- ja 
1600-luvulla luterilaisten suomalaisten vainoa ja muuttivat lähelle Moskovaa. Tverin karjalaisten, samoin 
kuin Vermlannin suomalaisten keskuudesta kerätty aineisto auttaa perinneilmiöiden elinkaaren ajoittami-
sessa. 
    Inkeri on vanhaa vatjalaisten ja karjalaisten asuinaluetta. Ruotsin suurvaltakaudella Inkeri liitettiin 
Ruotsi-Suomeen ja pääasiassa 1600-luvulla maakuntaan siirtyi suomalaisperäisiä savakoita ja äyrämöi-
siä, joiden heimonimet viittaavat heidän lähtöpaikkaansa Etelä-Savoon ja Kannaksella sijainneeseen Äy-
räpään kihlakuntaan. Maakunnan pieni karjalainen kantaväestö inkerikot (ven. izorit) piti ortodoksisen us-
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konsa aina 1900-luvulle. Inkerikkokyliä oli jäljellä etenkin Länsi-Inkerin rannikkoalueella aina Viron rajalle 
asti, sen sijaan vatjalaiset ( ven. tsudit) olivat 1900-luvun alussa jo lähes kadonneet. Kartaston esittämä-
nä aikana luterilaiset savakot ja äyrämöiset – nykyisen määrittelyn mukaan suomalaiset –  muodostivat 
Inkerin pääväestön ja maakunnalla oli läheiset yhteydet Karjalan kannakseen. 
     Pohjois-Ruotsista mukana ovat Länsipohjan (Norrbotten) vanhat suomalaispitäjät ja Pohjois-Norjasta  
Ruijan suomalaisalueet Jäämeren rannikolla. Lisäksi kartalle on merkitty Vermlannin suomalaisia koske-
via tietoja.  Keski-Ruotsin metsiin, osittain Norjan puolellekin 1500-1600-luvulla muuttaneet Vermlannin 
suomalaiset olivat savolaisia kaskiviljelijöitä, jotka  elivät kauan omaa eristettyä elämäänsä jopa ympäris-
tönsä vainoamina, heidän paristaan kerätty aineisto siirtää kartan tiedot vuosisatoja taaksepäin. Jääme-
ren rannikoille suomalaisia eli kveenejä muutti 1800-luvulla ja vuosisadan loppupuolella he olivat pohjoi-
simman Norjan eli Ruijan pääväestöä. 
     Monet kartat käsittävät myös Suomen ruotsinkieliset rannikkopitäjät, mutta kartoitus ei ole ollut joh-
donmukaista. Suomen ruotsinkielisiltä alueilta on olemassa oma aineellista perinnettä koskeva kartasto 
(Ahlbäck 1945) ja ne ovat mukana Ruotsin perinneatlaksessa  (Atlas över svensk folkkultur).  Saamelai-
sia koskee suoranaisesti vain yksi kartta (n:o 2).  
 
Kuntajako ja paikkakuntahakemistot.  Suomessa,  Karjalan Kannas ja  Laatokan Karjala mukaan lu-
kien,  pohjakartan paikkakuntajako noudattaa vuoden 1910 maalaiskuntien jakoa. Vienassa ja Aunuk-
sessa kunnat on määritelty vuonna 1925 Neuvosto-Karjalassa toimitetun väestönlaskun mukaan, koska 
siitä on olemassa yksityiskohtaista aineistoa. Inkerissä  paikkakuntajaon pohjana ovat luterilaiset seura-
kunnat 1900-luvun alussa.  Pohjakartta käsittää siis talonpoikaiskulttuurin aikaiset maalaispitäjät ennen I. 
maailmansotaa ja myös Suomen ulkopuolisten alueiden kuntajako on peräisin suunnilleen samalta aika-
kaudelta.  
     Suomen vanhoilla viljelyalueilla, erityisesti Varsinais-Suomessa pitäjät ovat pieniä verrattuna Itä- ja 
Pohjois-Suomen harvaan asuttuihin, pinta-alaltaan laajoihin kuntiin.  Moniin Turun ympäristön pitäjiin on 
ollut vaikea saada mahtumaan edes yhtä karttamerkkiä, Itä-Suomen pitäjissä karttamerkit näyttävät visu-
aalisesti ohuilta.  Sen vuoksi Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Vienan, Aunuksen ja Laatokan Karjalan pitäjät 
on jaettu maanteitä tai vesistöjä seuraten kulmakuntiin, jotka käsittävät useampia kyliä. Pohjakarttaan 
nämä pitäjien lohkot on merkitty kirjaimilla (ks. paikkakuntahakemisto). Vienassa ja Aunuksessa kylät oli-
vat 1800-luvulla  hallinnollisia yksiköitä (mir-järjestelmä), ja esimerkiksi vanhamittaiset runot paikannettiin  
"runokyliin",  jotka nyt  näkyvät  paikkakuntahakemistossa. Tarkemmat tiedot Itä-Karjalan, Inkerin ja Rui-
jan kylistä löytyvät kartaston yhteydessä syntyneestä hakemistosta  Viljo Nissilä – Matti Sarmela – Aino 
Sinisalo,  Ethnologisches Ortschafts- und Dorfregister des finnischen Sprachgebiets (Studia Fennica 15). 
 
 
 
Kartaston aineisto 
 
 
Mistä aineisto on peräisin.  Kartat perustuvat perinnearkistojen, erityisesti Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanrunousarkiston (SKS),  Suomen Museoviraston etnologisen arkiston (KA) ja Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen (KOTUS)  kokoelmiin. Aineistoa on etsitty kaikista tiedossa olevista lähteistä ja 
kartastolla on oma viite- ja systeemikortistonsa, jota säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjal-
lisuusarkistossa.  
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     Suomalaisissa perinnearkistoissa on (1) tutkijoiden ja kerääjien tallentamaa folklorea ja muistitietoa, 
(2) paikallisten harrastajien ja kotiseututyöstä kiinnostuneiden paikallisten ihmisten ("kansanihmisten") 
lähettämiä omakohtaisia tietoja ja muistelmia, jotka useimmiten ovat vastauksia arkistojen toimesta jär-
jestettyihin ohjattuihin temaattisiin kyselyihin, kilpakeräyksiin. Laajoja koko maan kattavia perinnekyse-
lyjä alettiin järjestää 1930-luvulta lähtien. Kansanrunousarkiston kokoelmien kasvulle merkitsi paljon  
Kalevalan riemuvuoden yleinen kansanperineen keräyskilpailu 1935-1936; tuolloin kansanrunousarkiston 
kokoelmat ylittivät miljoonan numeroidun perinnetiedon rajan. Keruutyö jatkuu, nykyisin kerätään eri 
ammattiryhmien perinnettä, työttömien elämäkertoja tai naisten elämänkokemuksia suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Kansanrunousarkiston kokoelmat käsittävät jo n. 5 miljoonaa numeroa perinnetietoa. Sa-
malla tavoin on Museoviraston kansatieteellinen osasto kerännyt 1800-luvulta lähtien etnologista aineis-
toa, mm. tapa- ja juhlaperinnettä. Suomessa murteiden ja kansankulttuurin tutkimus ovat lähellä toisiaan 
ja murteiden kerääjät ovat samalla tallettaneet folklorea tai muistitietoa paikallisista tavoista ja muusta 
kulttuurista. 
     Suomalaisten perinne- ja kieliarkistojen ympärille on syntynyt kokonainen vakituisten vastaajien ver-
kosto. Kartastoa varten yhdistettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston, Museovi-
raston etnologisen osaston ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vastaajista n. 3 000 henkilön tie-
donantajaverkosto, jota käytettiin tarkistettaessa levinneisyysrajoja. Lähettämällä kysely eri pitäjissä toi-
miville  vakituisille vastaajille on tarkistettu lähes kaikki levinneisyysalueet ja koetettu saada joko myön-
teinen tai kielteinen tieto sellaisista pitäjistä, jotka muuten olisivat jääneet tyhjiksi. Arkistoaineistoa ei kos-
kaan voi saada kattavaksi ja monilta alueilta tietoja on niukasti. Eniten aineistoa on Karjalan kannakselta 
ja Laatokan Karjalasta; Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta Suomeen muuttaneet siirtolaiset  ovat halun-
neet tallettaa muistot kotiseudustaan.  
     Aineistoa on etsitty paikallistutkimuksista, pitäjänhistorioista sekä kotiseutu- ja murrejulkaisuista. Kar-
tastoa varten käytiin lävitse siihen mennessä ilmestynyt suomenkielinen kotiseutukirjallisuus. Puuttuvia 
tietoja on haettu myös Turun, Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen perinteentutkimuksen laitosten koko-
elmista. Vieraillessaan 1965 Petroskoissa kartaston työntekijöillä oli tilaisuus täydentää vanhamittaista 
runoutta ja itkuvirsiä koskevien karttojen toisintoluetteloita Moskovan tiedeakatemian Karjalan filiaalin, 
nykyisen Karjalan tutkimuslaitoksen perinnearkistossa.  
 
Mitä aikaa aineisto koskee. Kansantietoutta alettiin Ruotsi-Suomessa tallentaa papiston toimesta 1700-
luvulla ja folklorea julkaistiin sanakirjoissa, väitöskirjoissa ja pitäjänkertomuksissa. Myöhemmin 1800-lu-
vulla kansankulttuurilla on ollut keskeinen asema suomenkielisen sivistyneistön luodessa itsenäistä kan-
sallisvaltiota ja omaa suomalaista identiteettiään. Suomalaisen sivistyneistön kansallisia pyrkimyksiä yh-
disti vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura  (SKS). Ensimmäisiä perinteen kerääjiä 
oli  Elias Lönnrot, joka 1820-luvulla alkoi koota vanhamittaista epiikkaa ja löysi Karjalassa säilyneen van-
hamittaisen runoperinteen. Hänen julkaisemansa kansalliseepos Kalevala  (1835-1836) herätti kansalli-
sen innostuksen. Nuoret suomalaisen lukeneiston edustajat lähtivät Karjalaan ja Inkeriin keräämään kan-
sanrunoutta, ennen kaikkea etsimään viimeisiä runonlaulajia, jotka vielä muistivat vanhaa epiikkaa. 1820-
luvulta lähtien suomalaiset kieli- ja kansatieteilijät, ensimmäisenä akateemikko A. J. Sjögren, ulottivat tut-
kimusmatkansa myös Suomen ulkopuolelle mm. Pohjois-Venäjällä ja Siperiassa asuvien suomalais-ug-
rilaisten kansojen keskuuteen. Kansallisromantiikan kaudella Vienasta tuli "Kalavalan laulumaa", josta 
kirjailijat, säveltäjät ja kuvataiteilijat etsivät Suomen kansan muinaisuutta, kadonnutta sankariaikaa.  
    Itsenäisessä Suomessa perinteen keruu muuttui paikallisten ihmisten harrastukseksi. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston samoin kuin muidenkin perinne- ja kieliarkistojen kokoelmat 
on suurimmaksi osaksi tuottanut Suomen kansa, paikalliset ihmiset, jotka ovat olleet kiinnostuneita koti-
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seutunsa historiasta, tavoista ja murteesta.  Suomen maaseudulla valistuksen idea, nuorisoseuraliike ja 
kotiseutuaate  saivat 1900-luvun taitteessa vahvan aseman. Kansakoululaitos alkoi Suomessa vaikuttaa 
jo 1800-luvun puolesta välistä lähtien ja paikalliset opettajat, ylioppilaat ja muu ns. sivistyneistö omaksui 
kansallisromantiikan kulttuuri-ihanteet.  
    Arkistoihin kerätty muistitieto suuntautuu taaksepäin eikä useinkaan koske sitä aikaa, jolloin se on 
talletettu. Perinteen taitajat ovat yleensä olleet vanhoja ihmisiä, jotka muistelevat lapsuutensa tapoja tai 
lapsena kuulemaansa ja oppimaansa perinnettä. 1930-luvulla ja myöhemminkin kerätty tieto kertoo 
yleensä vuosikymmeniä vanhemmasta ajasta. Tapoja ja kertomaperinnettä koskevat kartat kuvaavat  
1800-luvun loppua ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniä 1930-luvulle asti. Perinneatlas kertoo siis siitä pe-
rinteestä, joka eli tai tunnettiin maaseudulla talonpoikaisyhteiskunnan loppuaikoina ennen teollista mur-
rosta.  
 
 
 
Kartanteon tekniikka 
 
 
Kuinka aineistoa on analysoitu. Arkistojen muistiinpanot ja muistelmat ovat spontaaneja, epäyhtenäisiä 
ja aikansa intresseihin sidottuja. Ne ovat perinnekerrontaa, vastaajien ja kysyjien dialogeja tai paikallisen 
ihmisen omakohtaista tulkintaa kulttuuristaan ja ympäristöstään. Toisaalta omakohtaisetkin muistelmat 
ovat usein keskustelua arkiston kanssa. Niin kuin kaikessa kenttätyössä ja aineiston keruussa, vastaajat 
pyrkivät täyttämään odotuksia, joita kulloinkin on asetettu myös perinnediskurssille, kertomaan siitä, mikä 
on ajankohtaista tai "arvokasta" tietoa. Kartoituksen kannalta vapaa perinnekerronta on myös puutteel-
lista. Esimerkiksi "täydellistä" hääkuvausta ei voi olla, vaikka arkistojen kilpakyselyissä tai haastatteluissa 
olisi esitetty kysymyksiä mahdollisimman kattavasti.  
    Karttojen tekoa varten arkistoaineisto on ollut kerättävä yhteen, analysoitava ja tulkittava. Valtaosa ai-
neistoa siirrettiin erityisille systeemikorteille, joihin kartoitettava aihe koodattiin sisältöanalyyttisen luoki-
tusrungon mukaan, käyttäen motiivi-, sisältö- tai korpusanalyysia. Kortteja voitiin nopeasti lajitella käsin, 
mikä helpotti luonnoskarttojen tekoa. Vuonna 1967 siirryttiin reikäkortteihin ja ATK-menetelmiin. Tiedot 
siirrettiin systeemikorteilta reikäkorteille ja kartaston käyttöön hankittiin taulukointikone.  Sen ääressä 
olen viettänyt kuukausia lajitellen ja taulukoiden; niin syntyi pääosa tilastollisista karttaesityksistä. Joitakin 
aineistoryhmiä käsiteltiin Helsingin yliopiston Laskentakeskuksessa.  Suomen perinneatlas on kaikista 
kansatieteellisistä kartastoista tiettävästi ensimmäinen, jossa on käytetty ATK:n apua. Arkistoaineistojen 
kvantitatiivisessa tutkimuksessa ja tilastokarttojen tulkinnassa on runsaasti ongelmia, joita olen tarkastel-
lut teoksessa Perinneaineiston kvantitatiivisesta tutkimuksesta (Sarmela 1970a).  
 
Mitä erilaiset karttatyypit tarkoittavat.  Karttoja tulkittaessa on erotettava (1)  historialliset, väistyneet 
ilmiöt ja (2) reaaliaikaiset ilmiöt, esim. tavat, jotka kartaston kuvaamana aikana olivat vielä elävää perin-
nettä. Vanhamittaista epiikkaa saatiin talteen pääasiassa vain 1800-luvulla Vienasta, Aunuksesta ja Inke-
ristä, jonkin verran myös Suomen puoleisesta Karjalasta. Vanhamittainen lyyrinen runous ja loitsut säilyi-
vät pitempään ja laajemmalla alueella, mutta kaiken kaikkiaan vanhamittainen runonlaulanta oli 1900-lu-
vulle tultaessa jo kadonnut. Tällaisia historiallisia ilmiöitä koskevat kartat eivät esitä todellisia levinnei-
syysalueita. Vanhamittaisen runojen ja loitsujen elinympäristönä (kontekstina) on ollut eränkävijöiden ja 
kaskiviljelijöiden yhteisö, niitä on tarkasteltava menneen ajan dokumentteina, joiden sanoma saattaa 
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ulottua aina tuhansien vuosien taakse. Kartoille on annettu teknisiä nimityksiä, jotka ilmaisevat, mitä 
kartta kartografisena esityksenä todella kertoo. 
    (1) Levinneisyyskartta esittää perinneilmiön todellisen levikin, se siis kertoo, missä jokin tapa tai ker-
tomus on 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ollut tunnettu ja mihin se ei ole levinnyt – sillä tarkkuudella 
kuin perinteenkeruun ongelmat huomioon ottaen on mahdollista.  
    (2) Rekisterikartta (arkistokartta) ilmaisee väistyneen, yhteisöllisesti jo "kuolleen" perinteen tallennus-
paikat, arkistoaineiston jakautuman. Se ei siis ole todellinen levinneisyyskartta, vaan kertoo esimerkiksi 
vanhamittaisen epiikan viimeiset tallennuspaikat. Vanhamittaista epiikkaa on saatu talteen enää Karja-
lasta, mutta sitä on mitä todennäköisimmin laulettu kaikkialla erä- kaskikulttuurin piirissä.  
    (3) Rekonstruktiokartta on pelkistetty esitys perinteen varhaisimman esiintymismuodon laajimmasta 
levinneisyysalueesta. Kartalla on kysymys ilmiöstä, joka on peittynyt ekspansiivisen perinnekerrostuman 
alle, kuten juhlatulia koskevassa kartassa (kartta 24). Juhlatulien ekspansiivinen muoto on ollut juhan-
nuskokko, joka on 1800-luvun lopulta lähtien levinnyt mm. huvila-asutuksen ja kesäjuhlien mukana yli 
koko Suomen. Länsi-Suomessa on aikaisemmin poltettu kevättulia eli helavalkeita, Pohjanmaalla pääsi-
äisvalkeita. Juhlatulikarttaa laadittaessa juhannustulista kertovat tiedot on jätetty merkitsemättä, jos pitä-
jästä on aineistoa vanhemmista tavoista. Kartta ilmaisee siis kevättulien laajimman tiedossa olevan levin-
neisyyden eli ne teoreettiset ikäalueet, jotka olivat olemassa ennen juhannustulien ekspansiota. Teo-
riassa muutoksia voitaisiin esittää myös ns. aikatasokartoilla eli laatimalla eri ajankohtia koskevia karttoja, 
mutta käytännössä arkistoaineisto ei tällaisiin karttoihin riitä eivätkä tasokartat anna muutoksesta rekon-
struktiokarttaa tarkempaa kuvaa.  
    (4) Tilastokartoilla on kuvattu alueellisia eroja käyttäen arkistotietojen: kuvausten, toisintojen tai vari-
aatioiden esiintymisfrekvenssejä. Ilmiön vaihtoehtoja koskevien tietojen suhteellinen yleisyys (frekvenssi) 
on laskettu prosentteina yleensä tietyn alueen kaikista (esim. häätapoja koskevista) tiedoista ja tulokset 
on esitetty diagrammeilla. Alueiden perusyksiköitä ovat olleet vanhat historialliset maakunnat, joita kui-
tenkin on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi.  Laskelmat perustuvat arkistotietojen määriin eivätkä 
ne siis osoita ilmiöiden yleisyyttä sinänsä, vaan alueiden välisiä suhteellisia eroja tai ilmiön eri vaihtoeh-
tojen keskinäisiä suhteita. Karttojen tulkinta perustuu oletukseen, että jollakin alueella yleisestä perin-
teestä on myös arkistoihin kertynyt enemmän tietoja kuin muilta alueilta tai, jos vertaillaan ilmiön variaati-
oita, yleisimmin esiintyvää muoto on periaatteessa vallitseva, alueen kulttuurille luonteenomainen. Frek-
venssejä on tulkittava karttakohtaisesti ja ottamalla huomioon arkistotietojen analyysin ongelmat, mutta 
tilastot antavat joka tapauksessa vertailukelpoista tietoa alueellisista eroista silloin, kun niitä ei voida 
karttamerkeillä esittää. 
 
 
 
Kansanperinteen kartoitus 
 
 
Sadan kartan kartasto. Kartoitusohjelma laadittiin vuosien 1962-1963 aikana ja ns. henkistä kansan-
kulttuuria käsittelevään osaan päätettiin ottaa sata karttaa. Ohjelma on ollut aihepiiriltään monipuolisempi 
kuin muissa Euroopan maissa. Suomen kansankulttuurin kartastossa on esitelty elinkeinoriittejä, vuotui-
sia juhlia, nuorten seurustelutapoja, ihmiselämän käännekohtia. Mukana ovat riittien roolinhaltijat: puhe-
miehet ja tietäjät, aikansa suorittajat, mutta myös kertojat ja heidän maailmansa, vainajat, ihmisen asuin-
ympäristön yliluonnolliset asukkaat ja paholainen. Lopuksi esitellään vanhamittaisia runoja, niiden jou-

16



Kartoitustekniikka 
 

kossa myös Kalevalan keskeisintä epiikkaa. Noin puolet kartoista käsittelee suullista perinnettä, folklorea. 
Niihin on kuitenkin mahtunut vain esimerkkejä tuhansista tarinoista ja lauluista, joita paikalliskulttuurin 
ajan ihmiset ovat Suomessakin osanneet.  
    Alun alkaen oli päätetty, että kartat painetaan nelivärisinä ja karttamerkeissä voitiin käyttää kolmea vä-
riä: punaista, mustaa ja harmaata. Painoteknisistä syistä eriväriset merkit liimattiin kukin omalle muovi-
kalvolleen siirtomerkkejä käyttäen. Nykyajan tarramerkkejä ei tuolloin vielä ollut, vaan siirtomerkit tehtiin 
Maanmittaushallituksen kirjapainossa; niiden liimana käytetty mehiläisvaha on kestänyt vuosien kovakou-
raisen käsittelyn. Kartaston primaariaineisto on pääasiassa systeemikorteilla ja arkistoitu aineisto käsittää 
sadoittain luonnoskarttoja, joilla alueellisesti merkitsevät perinneilmiöt seulottiin esille. Karttoja koskevis-
sa lähdeviitteissä on mainittu vain alan tutkimuksia, ne eivät sisällä painettuja kansanelämän kuvauksia, 
pitäjänhistorioita tai muuta kotiseutukirjallisuutta, mutta niistä on tietoja kartaston asiakortistoissa.  
    Kartaston aiheista tehtiin täydennyskyselyjä, jos oli toivoa, että lisätietoa on vielä saatavissa. Täyden-
nys- ja tarkistustyö kesti yli kolme vuotta ja sen aikana laadittiin kymmeniä perinnekyselyjä. Tammikuun 
15. päivänä 1970 olen kirjoittanut kartaston työkirjaan: "Kaikki kartat ovat valmistuneet. En tee enää mi-
tään muutoksia enkä täydennyksiä..."   
 
Kartoituksen juuret.  Suomen etnologisen kartoitustyön vaiheita Toivo Vuorela on selostanut kartaston 
ensimmäisessä osassa (Suomen kansankulttuurin kartasto 1. 1976). Aloitteen kansankulttuurin kartoit-
tamisesta teki Suomen Maantieteellinen Seura, jonka julkaisemassa "Suomen kartastossa" ilmestyivät 
ensimmäiset kieli- ja kansatieteelliset kartat 1910 ja 1925. Kansatieteellinen kartoitus aloitettiin Suomes-
sa 1937, mutta kuten muuallakin Euroopassa, työ oli sotien ajan pysähdyksissä ja käynnistettiin 1960-lu-
vulla uudestaan. Ensimmäinen Suomea koskeva kansatieteellinen kartasto on Ragna Ahlbäckin Kultur-
geografiska kartor över Svenskfinland (1945), joka liittyi Sigurd Erixonin johtamaan Ruotsin kansatieteel-
lisen kartaston toimitustyöhön.(1 
    Varhaisimpina kansatieteellisinä atlaksina voidaan pitää ns. etnografisia eli kieli- ja väestösuhteita 
esitteleviä karttoja, joita 1800-luvulla tehtiin mm. Venäjän valtakunnan monikansallisilta alueilta. Tunne-
tuimpia niistä on Pietarin tiedeakatemian jäsenen Peter v. Köppenin laatima Inkerin asutuskartta Ethno-
graphische Karte des St. Peterburgischen Gouvernements (1847) kyläkohtaisine väestöluetteloineen 
(Erklärender Text zu der ethnographischen Karte 1867).  Etnografisessa atlaksessaan v. Köppen selvit-
telee yksityiskohtaisesti Inkerin väestösuhteita alkuperäisväestöön kuuluneiden inkerikkojen (izorien) ja 
vatjalaisten sekä myöhempien tulokkaiden: äyrämöisten, savakoiden ja venäläisten kesken; v. Köppenin 
kartta ja väestöluettelot ovat olleet kartaston Inkeriä koskevan kylähakemiston päälähde. Vastaavanlaisia 
väestökarttoja ovat J. A. Friisin Ethnographisk kart over Finmarken (1861 ja 1888) sekä Ethnographisk 
kart over Tromsø amt samt Praestegjaeld af Norlands amt  (1890), jotka koskevat myös Ruijan suoma-
laisia. Itä-Karjalan puolelta mainittakoon M. V. Keynäksen pieni kartta Carte ethnographique et statistique 
de la population de la Carélie de l'Est et de péninsule de Kuolla (Helsinki 1921). 
 
Eurooppalaiset kartastot. Euroopassa kansankulttuurin kartoitus alkoi kielitieteen puolella.(2  Murre-
kartoista  ensimmäisiä on August Petermannin kartta Elsassin kielirajoista (1870 ja 1875), sitä seurasi 
useita muita, mm. Romanian kieliatlas (1875, 67 karttaa); 1800-luvun puolella aloitettiin kielikartaston 
teko myös Saksassa. Ranskan murrekartasto valmistui vuosina 1903-1920 ja siihen kuuluu peräti pa-
risentuhatta karttalehteä. Myöhemmin kielitieteellisiä kartastoja on ilmestynyt yksinomaan Keski-Euroo-
pan maissa useita kymmeniä. Suomessakin kansankulttuurin kartoitus alkoi murteista, Lauri Kettusen 
laatima Suomen murrekartasto ilmestyi 1940.  
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    Kielikarttojen rinnalle alettiin suunnitella myös etnologisia ja folkloristisia kartastoja. Saksassa kansan-
kulttuurin atlastyöt pantiin vireille 1920-luvun lopulla ja ensimmäinen osa teoksesta Atlas der deutschen 
Volkskunde valmistui 1937 (H. Harmjanz ja E. Röhr). Vähän aikaisemmin (1934-1936) oli Puolassa il-
mestynyt Atlas kultury Ludowej w Polsce (K. Moszynski). Useimmissa Euroopan maissa etnologinen 
kartoitustyö aloitettiin 1930-luvulla, mutta painosta kartastoja on alkanut ilmestyä vasta toisen maailman-
sodan jälkeen. Kansallisia kartastoja on julkaistu paitsi Saksassa (2 sarjaa) myös Sveitsissä, Ruotsissa, 
Itävallassa, Puolassa, Alankomaissa, Jugoslaviassa, Liettuassa, Unkarissa ja Slovakiassa (ks. kirjal-
lisuuluettelo). Neuvostoliitossa on ilmestynyt Siperiaa koskeva historiallis-etnografinen yleiskartasto ja 
venäläisten kansojen sekä Baltian maiden kansatieteellinen kartasto, työn alla ovat olleet Ukrainan ja 
Valko-Venäjän kartastot. Tekeillä kansatieteellisiä kartastoja on ollut monissa maissa, viime vuosikym-
meninä on mm. Ranskassa, Itävallassa ja Saksassa alettu laatia historiallis-kansatieteellisiä kartastoja 
myös monista maakunnista (liittovaltioista). Useimmat Euroopan kartastoista sisältävät lähes yksinomaan 
esineellistä kulttuuria, tapoja on mukana mm. Saksan ja Sveitsin kartastoissa, selkeimmin folklorea 
esittelee ruotsalaisen kartaston toinen osa (Atlas över svensk folkkultur II 1976).      
    Kansallisten kartastojen jälkeen eurooppalaisessa etnologiassa otettiin tavoitteeksi koko maanosaa 
käsittävä kulttuurikartasto. Eurooppalaisesta kartastosta alettiin arkeologien parissa tehdä suunnitelmia 
noin sata vuotta sitten 1870-luvulla; typologisen tutkimusmenetelmän valtaanpääsy sammutti kuitenkin 
kiinnostuksen kartoitukseen. Ensimmäinen yritys yleiseurooppalaisen kansatieteellisen kartaston aikaan-
saamiseksi tehtiin 1930-luvulla, maailmansodan jälkeen työ herätettiin uudelleen henkiin Unesco:n kult-
tuurijärjestön Comission internationale des arts et traditions populaires toimesta. Sen puheenjohtajana 
toimi pitkään Sigurd Erixon.  
    Euroopan yhteisen kansatieteellisen kartaston aikaansaamiseksi on pidetty monia työkonferensseja, 
joissa on käsitelty kartoituksen tavoitteita ja toimituskysymyksiä. Julkaisuhankkeen toimijoita olivat 
Erixonin ohella hollantilainen P. J. Meertens sekä saksalaisen kartaston toimittaja Mathias Zender  joita-
kin  heistä mainitakseni (ks. Bratanic 1979). Vuonna 1980 ilmestyi kartaston ensimmäinen, juhlatulia 
koskeva koekartta Die Termine der Jahresfeuer in Europa.   
    Suomalaisen kartoitustyön päätökseksi Helsingissä pidettiin vuonna 1970 neljäs Euroopan etnologisen 
kartaston työkonferenssi. Sodanjälkeisessä maailmassa Helsingin konferenssi oli ensimmäinen tieteelli-
nen kokous,  johon osallistui tutkijoita myös kaikista Itä-Euroopan maista. Yhteiseen projektiin asetettiin 
suuria toiveita.  Eurooppalainen etnisten kulttuurien kartasto olisi oikeastaan päätepiste sille työlle, jota 
esimerkiksi  Kulturkreis-koulukunta oli tehnyt.  Euroopan kartografisen tutkimuksen päätepisteenä olisi 
koko maanosan kansankulttuurin levinneisyyshistoria. Kartastoissa yhdistyivät  evolutionismin ja diffuu-
sionismin aikainen tiedon intressi, mutta toisaalta kartastot ovat tai olisivat yhä perustavaa laatua olevia 
selvityksiä siitä, mitä on Euroopan etnisten kulttuurien moninaisuus. 1970-luvulla tapahtui suuri paradig-
mojen muutos eikä nykyinen tulkitseva antropologia aseta itselleen niin suuria empiirisiä tutkimustehtä-
viä.  
 
Suomalaisen kansankulttuurin kartoituksen historiasta ks. Vilkuna K 1938; 1951 ja Toivo Vuorela kartas-
ton 1. osassa, 1976, 7- . Eurooppalaisista  kartastohankkeista Sarmela 1965;  Bratanic 1979; Terentjeva 
1977. Karttojen tekniikasta Sarmela 1970a. 
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                        PERINNEATLAKSEN KULTTUURITEORIA 
 
 
 
 
 
   
 Perinne ja kulttuurin ympäristö  
  
 
Ympäristöjärjestelmien teoria.  Perinneatlaksen kartat eivät ole fenomenologisia piirre- tai motiiviluet-
teloita, jotka esittelisivät ilmiön kaikki paikalliset muunnokset, motiivit tai nimitykset, kuten eurooppalai-
sessa kartografiassa on ollut tavoitteena. Karttojen avulla olen halunnut luoda kokonaiskuvan mennei-
syyden suurista kulttuurijärjestelmistä: (1) pohjoisten metsästäjien (kalastaja-metsästäjä-keräilijöiden), (2) 
kaskiviljelijöiden ja (3) talonpoikien kulttuurista ja siitä rakennemuutosten ketjusta, jonka suomalais-
karjalainen ja koko pohjoiseurooppalainen kulttuuri on kokenut.  Menneisyys on konstruoitu vertailemalla 
perinteen rakenteellisia eroja eri levinneisyysalueilla ja etsimällä sellaisia piirteitä, jotka ovat tyypillisiä toi-
saalta Länsi-Suomen peltoviljely- ja toisaalta Itä-Suomen kaskiviljelyalueelle.  Levinneisyyskartat ovat 
avaimia kulttuurin rakennemuutosten historiaan, niihin perustuu tämän teoksen antropologinen mennei-
syyden konstruointi ja sen sisäinen logiikka. 
    Kulttuurijärjestelmillä on ollut omat taloudelliset ja sosiaaliset rakenteensa mutta myös ideologiansa tai 
uskontonsa, jonka representaatiot, riitit, myytit ja kertomukset antoivat vastauksia ihmisen suhteesta ym-
päristöönsä; ne perustelevat omassa ympäristössään toimivan yhteiskunnan perimmäisen rationaali-
suuden. Näkemykseni mukaan folklore ei elä ihmisten mielissä omaa kognitiivista elämäänsä, vaan pe-
rinnetuotteillakin on julkinen elinkaarensa, ne syntyvät vastaamaan aikansa odotuksia, sopeutuvat kult-
tuuriympäristönsä rakennemuutoksiin ja kuolevat kun kulttuurijärjestelmä kuolee.  
    Kulttuuria tarkastelen ihmisen toimintajärjestelmänä, joka sopeutuu oman aikansa ympäristöön, ennen 
kaikkea ympäristön jatkuvaan muuttumiseen. Näkökulma on pohjimmaltaan kulttuuriekologinen, mutta 
käsitykseni ihmisen ympäristöstä ja ihmisen ekosysteemin luonteesta on erilainen kuin klassisessa kult-
tuuriekologiassa. Ympäristöllä tarkoitan ihmistä ja yhteisöä ympäröiviä olosuhteita, muuttuvaa todel-
lisuutta; kulttuuriympäristö on muutosprosessi, jota ihminen ylläpitää luomalla jatkuvasti uutta sopeutu-
mistekniikkaa ja uusia sopeutumisen muotoja, kulttuurisia vastauksia. Ihmisen ympäristö on ympäröivä 
maailma (Umwelt): ne maantieteelliset, taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet, joiden sisällä hän kulloinkin 
elää.  Yksilön näkökulmasta ympäristö on kulttuurisesti ennakoitu tulevaisuus, se kuvitteellinen muutos ja 
mahdollisuuksien horisontti, johon hänen on sopeuduttava. Ihminen on yhteisöönsä sidottu toimija omas-
sa kulttuuriympäristössään ja kulttuuri on viime kädessä järjestelmä, joka määrittelee ihmisen toiminnan 
rajat. Ihminen pyrkii johonkin päämäärään, kulttuurin mahdolliseksi tekemään tulevaisuuteen; sopeutu-
minen tulevaisuuteen, ei menneisyyteen. Tulevaisuuteen sopeutuminen on aina ollut välttämätöntä, do-
minoiva kulttuuriprosessi.  
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     Termillä rakenne tarkoitan tietyssä ympäristössä toimivalle kulttuurille ominaisia taloudellisia, sosiaa-
lisia tai ideologisia ominaispiirteitä, jotka vahvistavat ympäristösysteemin olemassa olevaa järjestystä, 
sen rakenteellisia, konstruktiivisia tai konstitutiivisia perusteita, ja tulevaisuuteen sopeutumista. Konst-
ruktiivisia rakenteita voivat yhtä hyvin olla uskonnolliset riitit, kertomukset, laulut ja sananparret kuin työ-
tavat, taloudelliset instituutiot tai se tekniikka, jolla ihminen hyödyntää ympäristöään.  Rakenteet ovat 
kuin verkko, joka sitoo ympäristöjärjestelmän toimivaksi kulttuuriksi.  Agraariselle kyläkulttuurille ominai-
nen rakenne, sen perinnettä yhteen sitova kulttuuriverkko on esimerkiksi yhteinen pitojuhla tai sukupuo-
lista siveyttä korostava moraalitarina, jonka sanoma lujitti kylän yhteiselämässä välttämättömiä käyttäy-
tymisnormeja. Kulttuurisina siteinä yhteisöjuhlat, kuten kylähäät tai erilaiset yhteistyön muodot, ovat 
konstruktiivisia, ne vahvistivat agraariyhteisön ihmisen käsityksiä yhteisestä selviämisestä, yhteisestä 
turvallisuudesta ja hyvästä tulevaisuudesta. Yhteisöllisyys on määritelty agraarisen kyläkulttuurin avain-
rakenteeksi, sellaiseksi yhteiseksi sosiaaliseksi ideologiaksi, joka kulkee punaisena lankana läpi lukuis-
ten talonpoikaisten instituutioiden ja perinteen muotojen ja antaa niille kylässä elävän ihmisen kannalta 
konstitutiivisen merkityksen. Kulttuurin rakenteet antavat yksilön intentioille kestäväksi koetun kehyksen. 
    Termillä etninen kulttuuri tarkoitan kulttuurijärjestelmää, joka on sopeutunut paikalliseen ympäristöön-
sä ja luo paikallisten resurssien varassa toimivia kulttuurisia ratkaisuja. Olennaista on ihmisen toiminta-
ympäristön paikallisuus; vastakohtana ovat kansalliset valtiokulttuurit, jotka sopeutuvat yhteisöjen ulko-
puolella olevaan, kansainvälisen kaupan tai tieteellisteknisen kehityksen määrittelemään ympäristöön; 
kansallinen valtio on keskittynyt, delokaalistunut kulttuurijärjestelmä. Nykyisin valtiokulttuurien ympäristö 
on jo postlokaalinen: globaali maailmantalous, mannervaltiot tai paikaton mediatodellisuus, virtuaalinen 
metamaailma.  
    Luokittelun perustana on siis ympäristö, se toimiiko kulttuuri lokaalisessa (etnisessä), delokaalisessa 
(valtiollisessa) vai postlokaalisessa (globaalisessa) ympäristössä. Perinneatlas kuvaa paikallisia, etni-
sessä ympäristössä toimineita kulttuurijärjestelmiä, niiden perinnemaisemaa ja turvallisen tulevaisuuden 
rakentamista, tapoja käsitellä elämän peruskysymyksiä: toimeentulon jatkuvuutta, suvun tulevaisuutta, 
ihmisen sankaruutta, elämää ja kuolemaa, tuonpuolista maailmaa. 
 
Rakenteellinen ympäristöperinne. Eräkulttuurin samanismi, kaskikauden tietäjyys, talonpoikainen 
kristinusko tai oman aikamme kehitysusko ovat määritelleet yhteisen hyvän, rajanneet oikean ympäristön 
ja oikeuttaneet aikansa resurssien hallinnan. Uskonnot tai ideologiat ovat aina määritelleet myös vastaih-
miset, ulkopuoliset tai vieraat, ekologiset häviäjät, ja vahvistaneet yhteisen hyvän ympärille syntyneen 
hierarkian. Toisaalta uskonnot ylläpitävät uskoa tulevaisuuteen, tulevaisuuden mielikuviin. Tuonpuolisten 
voimien avulla yksilöt ja yhteisöt varustautuvat niitä voimia vastaan, jotka uhkaavat omaa elinpiiriä ja hy-
vää tulevaisuutta; aiheuttavat sairauksia, onnettomuuksia, ja kuoleman.  
    Ympäristöteoreettisesta näkökulmasta "tavallisen ihmisen" suhde ympäristöönsä heijastuu myös ns. 
korkeakulttuuriin. Uskonnot, filosofiat ja poliittiset ideologiat selittävät oman aikansa arkitodellisuutta, so-
peutuvat aikansa ympäristöön, muuten niillä ei ole perustavaa laatua olevaa kulttuurista merkitystä. Ym-
päristön muututtua ihminen uusintaa myös selityksensä, olemassaolon filosofiansa. Länsisuomalaisen 
talonpojan kulttuuri on saanut samantyyppisiä piirteitä kuin Manner-Euroopan puritaanisissa agraariyh-
teisöissä. Uskonnollinen ja sosiaalinen puritanismi, joka huipentui 1600-luvun kirkollisessa "puhdasoppi-
suudessa", ei johdu länsimaissa vaikuttaneesta juutalaisen uskonnon perinnöstä eikä reformoidun kirkon 
porvarillisesta luonteesta.(1  Se syntyi agraarikulttuurin henkisessä ympäristössä; samalla tavoin tapahtui 
islamilaisissa ja buddhalaisissa agraarikylissä. Omana aikanaan agraarikulttuuri loi uskonnollisen ympä-
ristöideologiansa niin kuin myöhemmin työväen yhteiskunta sosialistisen tai kommunistisen utopian. Us-
konnollisen  ajattelun  vanhimmat  rakenteet,  kuten sielunvaellusoppi (sielu-usko)  ovat  peräisin  keräily- 
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metsästyskaudelta, eivät Aasian tai Lähi-idän korkeauskontojen kirjoituksista. Alkuperäisimmillään van-
hojen kulttuurijärjestelmien, niin pyynti- kuin kaskikaudenkin rakenteet ovat säilyneet siellä, missä itse 
ympäristösysteemi, eurooppalaisissa oloissa Vienan Karjalassa tai pohjoisten (suomalais-ugrilaisten) 
metsästäjäkansojen keskuudessa.  
    Yhteiset riitit ja sosiaaliset näytelmät, vaikkapa häänäytelmä, vahvistavat nekin yhteistä tulevaisuutta, 
mutta tarjoavat samalla ekologisille voittajille mahdollisuuksia julkistaa menestyksensä, saattaa ne yh-
teisönsä kollektiiviseen muistiin. Agraariyhteisön häät olivat statusriitti, jolla lujitettiin maanomistukseen 
perustuva kulttuurihierarkia, ja maanomistuksen jatkuminen. Monet folkloren muodot, esimerkiksi kerto-
musperinne, antavat yhteisölle keinoja käsitellä julkisesti myös ristiriitoja, joita resurssienjakoon on synty-
nyt, ja häviäjille mahdollisuuden unohtaa, kompensoida todellisuus. Henkilökohtaisesti näen tavat, sere-
moniat ja sosiodraamat voittopuolisesti vallan ja vaikuttamisen välineinä, statusriitteinä ja manifestaati-
oina, joilla vahvistetaan olemassa oleva kulttuurinen järjestys ja yksilöiden tai ryhmien välinen hierarkia. 
Yksilöllisistä mielen kokemuksista ei säilynyt folklore juurikaan kerro.   
    Kulttuuriekologian teorioiden mukaan folklore kuuluu ns. ylärakenteisiin, joiden elämään ja leviämiseen 
yhteiskunnan taloudellis-tekninen ydin vaikuttaisi vain epäsuorasti.(2  Oman näkemykseni mukaan  ihmi-
sen ympäristöjärjestelmä on kulttuurinen kokonaisuus. Ennemmin tai myöhemmin myös folklore so-
peutuu osaksi kulttuurin rakenteita, alkaa heijastaa aikansa ihmisen elämänkokemuksia ja todellisuusku-
via. Kulttuuri on sopeuttamisen, ihmisen sosiaalistamisen väline, sen avulla yksilöt sidotaan järjestel-
mään ja sen tulevaisuuteen.  
 
 
 
 
Kulttuurin rakennemuutos. 
 

 

Ympäristön muutosten ketju.  Kun ympäristö muuttuu, syntyy uusi todellisuuden arkkitehtuuri, kulttuu-
rin järjestys ja resurssien hierarkia, se tulevaisuus, josta yksilöt ja ryhmät etsivät omaa ekolokeroaan, so-
siaalista tilaansa tai toimintapiiriään (domainiaan).  Kulttuurin muutoksen tai ”uuden kehityksen" sysää 
liikkeelle ympäristön muutos, jonka ensisijaisesti aiheuttaa uusi ympäristötekniikka, esimerkiksi viljely- tai 
konetekniikka; nykyisin uuden globaalin ympäristön luo kommunikaatiotekniikka. Rakennemuutos etenee 
kuin ketjureaktio eikä mikään kulttuurin toimiva yksityiskohta jää sen ulkopuolelle. Uudessa ympäristössä 
entiset rakenteet eivät enää toimi, niillä ei ole konstitutiivista merkitystä; ne muuttuvat marginaalisiksi tai 
epäkulttuuriksi. Muutos ei mielestäni ole vanhan kulttuurin uusintamista (reproduktiota), vaan uudelleen-
rakentumista (rekonstruktiota), joka tapahtuu uuden ympäristön ehdoilla ja jonka lopputuloksena on ko-
konaan uusi kulttuurijärjestelmä.(3  Henkinen kulttuuri: "uudet arvot", uudet folkloren, taiteen ja tiedon 
tuottamisen muodot saavat voimansa ja merkityksensä suhteessa teknistaloudelliseen muutosprosessiin, 
uuteen todellisuuden tilaan tai tulevaisuuden horisonttiin. 
    Kulttuuriympäristön muutos heijastuu kaikkiin rakenteisiin: toimeentulon strategiaan, teknisiin valin-
toihin, sosiaalisiin suhteisiin, elämän selityksiin ja maailmankatsomukseen.  Kun 1930-luvun talonpoikais-
talous vaihtui maatalouden tehotuotantoon traktoreineen ja leikkuupuimureineen, aikaisemmasta "maan-
viljelyperinteestä” ei jäänyt mitään jäljelle. Samoin on tapahtunut aikaisemmissa rakennemuutoksissa, 
kaskitalouden vaihtuessa peltoviljelyksi. Mentaliteettihistorian esille nostama käsite pitkä rakenne voi tar-
koittaa välttämättömyyttä sopeutua pohjoiseen luontoon, maantieteellisen ympäristön asettamiin ehtoihin, 
mutta kulttuurisilla vastauksilla ei ole rakenteellista jatkuvuutta.  Rakennemuutosten ketju näkyy mm. kar-
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tassa 1, joka koskee karhuperinnettä. Kunakin aikakautena ihminen on määritellyt karhun aseman omas-
ta elinpiiristään (domainistaan tai ekolokerostaan) käsin ja jokaisessa kulttuurin rakennemuutoksessa 
karhuperinne on totaalisesti katkennut;  karhuun  suhtautumista alkavat ohjata uudet kulttuuriset selityk-
set.   
    Ympäristön muutos koskettaa jokaista yksityistä ihmistä ja yhteiskuntaluokkaa, ja näin on tapahtunut 
myös menneisyydessä. Suomalainenkin menneisyys on yhtämittaista ympäristönmuutosten historiaa, 
myös sinä aikana, jota tämä kartasto koskee.  Kun saha- ja paperiteollisuus 1800-luvulla syntyivät, metsä 
elinympäristönä muuttui toisenlaiseksi kuin talonpoikien ja kaskenpolttajien maailmassa. Teollisuuden 
määrittelemässä ympäristössä kaskikulttuurille ei enää ollut tilaa, se leimautui metsää tuhoavaksi, anti-
kulttuuriksi. Uusi todellisuus pakotti esimerkiksi itäsuomalaiset ja karjalaiset etsimään uusia teknisiä ja 
kulttuurisia ratkaisuja. Yleisin selviytymisstrategia oli luonnollisesti peltoviljelyyn siirtyminen, muita ratkai-
suja ovat olleet muutto syntyviin teollisuuskeskuksiin, siirtolaisuus USA:han tai kausityö Jäämeren ka-
lastuskylissä tai talonpoikaispurjehdus, Vienassa kulkukauppa. Yksilönä paikallinen ihminen etsi uudet 
resurssit eikä sopeutumisvaihtoehtoja voida asettaa innovatiivisuuden kannalta arvojärjestykseen, niin 
kuin elitistisessä modernisaatiotutkimuksessa yleisesti tehdään. Kivisten kaskivaarojen raivaaminen pel-
loiksi on vaatinut suunnattomasti työtä; tämän päivän eurooppalaisen mannerkulttuurin sanelemassa 
ympäristössä se on osoittautunut tarpeettomaksi, epärationaaliseksi, eikä peltoviljelyyn siirtyminen onnis-
tunutkaan ilman laajamittaista soiden ja järvien kuivattamista, muuttamatta tai tuhoamatta pysyvästi 
luonnonsuhteita.(4     
    Perinneatlaksen kannalta on ollut oleellista, että paikalliskulttuurien aikana erilaiset ympäristöjärjestel-
mät, esimerkiksi pelto- ja kaskiviljely, ovat voineet elää rinnakkain. Tämän kartaston ihmiset ovat eläneet 
kolmessa teknoympäristössä.  Heillä on ollut kulttuuritietoa kaskiviljelystä, talonpoikaisesta peltoviljelystä 
ja alkavasta konetekniikan kaudesta. Kun länsisuomalaiset talolliset alkoivat 1800-luvun lopulla rakentaa 
päärakennuksiinsa vieraskuisteja ja saleja juhlapitoja varten, monet itäsuomalaiset suurperheet pitivät 
vielä parempana asua savupirteissään; kun pelimanni soitti pohjalaiset kruunuhäät, vienalaisessa hää-
näytelmässä suvun naiset esittivät vanhamittaisia häälauluja, jotka pohjimmaltaan kuuluivat Suomenlah-
den rannikkopiirin rautakautiseen kulttuuriin. Rakennemuutoksen mukana kaskikauden vanhamittainen 
laulu- ja loitsuperinne on Länsi- ja Etelä-Suomen rintamailta hävinnyt jo satoja vuosia sitten, sen sijaan 
itäinen Karjala eli vielä 1800-luvulla vanhaa suku- ja tietäjäkulttuuria, johon vanhamittaisen runot kuului-
vat.  
    Kulttuuriympäristön muuttuessa ekologisia voittajia ovat ne, jotka sopeutuvat nopeimmin ja ottavat hal-
lintaansa uudet resurssit. Rakennemuutos luo uuden kulttuurihierarkian. Talonpoikaisyhteiskunnassa tär-
kein ympäristöresurssi oli pelto ja yhteiskunnan ekologinen pyramidi, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, 
koko aineellinen ja henkinen järjestys perustuivat pääasiassa viljellyn maan omistamiseen. Teollisessa 
yhteiskunnassa voittajia ovat olleet koulutetut ihmiset, jotka sopeutuivat kansalliseen valtiokulttuuriin, tu-
levaisuudessa ne jotka kykenevät integroitumaan johonkin globaaliin teknosysteemiin. Folklore van-
hamittaisesta epiikasta nykyajan kirjallisuuteen tai iskemärunouteen kertovat usein rakennemuutoksen 
tragiikasta.  Menneisyydessä samaani Lemminkäinen oli ekologinen häviäjä ja tietäjä Väinämöinen voit-
taja, joka oli ottanut haltuunsa uuden ympäristötiedon, kunnes kristillinen meritokratia lopetti tietäjien kult-
tuurikauden. 
 
Leviäminen ja paikallisuus. Suomen folkloristiikassa ja etnologiassa on vallinnut historiallis-maantie-
teellinen tutkimustraditio, joka kansainvälisessä perinteentutkimuksessa tunnetaan erityisesti suomalai-
sena koulukuntana; kulttuuriantropologiassa suuntauksesta on käytetty termiä diffuusionismi. Tämän tut-
kimussuunnan viitekehyksissä Suomi on periferia, jonne kulttuuri-ilmiöt yksityisiä tarinoiden motiiveja 
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myöten ovat levinneet Euroopan muilta kulttuurialueilta. Ilmiöiden alkuperää on etsitty antiikin kulttuuri-
keskuksista tai vieläkin kauempaa muinaisista ns. korkeakulttuureista.  
    Erityisesti etnologiassa on ollut tärkeää tuoda esiin mahdolliset historialliset lähteet, jotka osoittaisivat 
ilmiön leviämisajankohdan ja kulkeutumisreitit. Jos ilmiötä ei jollain alueella tunnettu, syynä olisivat maan-
tieteelliset tai historialliset esteet, kuten Ruotsin ja Venäjän väliset rajat tai kansan hitaus ja muut psyko-
logiset tekijät.(5  Tutkimus on katsonut periferiasta metropolien suuntaan. Yhtä elitistisiä ovat olleet inno-
vaatioteoriat, joiden mukaan paikallinen kansankulttuuri olisi yläluokan tai ns. uudistajien, innovaattorei-
den antamien esikuvien seuraamista. Modernistumista koskevissa tutkimuksissa paikallisuus, kansan-
kulttuuri on nähty jopa innovaatioiden esteenä, barrierina.(6   
    Historiallisen näkökulman vastapainoksi syntyi aikoinaan funktionalistinen tieteenparadigma, joka ko-
rosti paikallisen kulttuurin tarkoituksenmukaisuutta. Tätä suuntaa jatkaa nykyinen hermeneuttinen (sym-
bolistinen) eli tulkitseva tutkimus; funktio-käsitteen sijasta puhutaan ilmiön merkityksistä tietyssä kulttuu-
rissa elävälle ihmiselle. Perinneatlas sijoittuu paradigmaltaan tulkitsevaan antropologiaan. En kuitenkaan 
tarkastele ilmiöiden kulttuurisia merkityksiä yleisestä psykologisesta tai kognitiivisesta näkökulmasta, 
vaan pyrin sijoittamaan ilmiöt kunkin aikakauden kontekstiin ja seuraamaan merkitysten muutoksia suo-
malaisen perinneympäristön vaiheissa.  
    Tässä teoksessa en siis pidä perinnettä diffuusioilmiönä, joka leviäisi mekaanisesti länsimaisen kult-
tuuri-imperiumin keskuksista tai yläluokalta kansalle, tai pysähtyisi entisajan ihmisen arkielämässä merki-
tyksettömiin rajoihin. Paikalliskulttuurien aikakaudella samankaltaisuus johtuu usein ympäristön saman-
laisuudesta, se on ekologista tai rakenteellista. Samanlaisessa ympäristössä elävät yhteisöt, esimerkiksi 
agraarikylät, luovat tai valitsevat rakenteellisesti samantyyppisiä teknisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vas-
tauksia. Karjalaisten sukuhäiden tai hämäläisten kylähäiden yleisiä rakenteita on kaukaisten aasialaisten 
suku- tai kyläkulttuurien rakenteissa, suvun vainajien haudoilla käyminen on oleellinen osa kiinalaista su-
kukulttuuria; läpi Aasian  vaikkapa Thaimaahan asti voitaisiin seurata tietäjyyttä, käsityksiä paikan tuon-
puolisista asukkaista eli haltioista jne. Suomalaista perinnettä ei kuitenkaan ole tapana yhdistää aasialai-
seen kulttuuriin.  
    Ilmiön leviäminen on oikeastaan tutkimatonta. Ajalle ominainen ympäristötieto on ikään kuin ilmassa ja 
etsiytyy kaikkialle ja kaikille yhteiskunnan tasoille. Jokainen ihminen sopeuttaa esim. uuden teknisen tie-
don omiin mahdollisuuksiinsa ja ympäristön muuttuessa etsii oman selviämisstrategiansa. Rakenne-
muutoksessa on kysymys yksilöiden valinnoista, uusien mahdollisuuksien hyväksikäytöstä, jopa siitä mo-
raalista, jolla menestyjät ottavat uudet resurssit haltuunsa.  Länsimainen kehityskulttuuri, meritokratia, on 
nostanut aikansa sankareiksi aktiiviset sopeutujat ja ulkopuolisten esikuvien seuraajat, ne jotka häikäi-
lemättömimmin käyttävät hyväkseen uusia resursseja. Korkeakulttuuriin verrattuna etniset kulttuurin ovat 
olleet rakenteellisesti itsenäisiä tai omaehtoisia, eikä paikallisen ihmisen menestyminen perustunut kan-
sainväliseen jäljittelyyn tai menestymiseen yhä keskittyneemmissä organisaatioissa. 
    Omavaraisten luontoiskulttuurien aikakaudella innovaatioiden, jopa uuden ympäristötekniikankin oli 
ylitettävä paikallinen merkityskynnys, tarjottava perustavaa laatua olevia uusia selviytymismahdollisuuk-
sia tai ratkaisuja uusien sukupolvien ongelmiin. Yhteisöt paikallistivat ulkopuoliset vaikutteet tai omaksui-
vat niistä sen, mikä soveltui heidän elinympäristöönsä ja vastasi heidän käsityksiään elämän järjestyk-
sestä  ja tulevaisuuden mahdollisuuksista . Perinneatlaksessa on esimerkkejä siitä, ettei jokin agraarisen 
kyläkulttuurin tapa tai tarina ole levinnyt Savo-Karjalaan ennen kuin vasta rakennemuutosten mukana, 
kun kaskitalous vaihtui agraariseen elämänmuotoon, tai levitessään kertomuksen sanoma on kokenut 
sisäisen merkityksen muutoksen. Myös folklore on sidoksissa kulttuurijärjestelmään niin kuin aikansa tai-
de tai viihde. Folkloren esittäjä, paikallisyhteisön vaikuttaja ei kerro "kulkutarinaa" vaan esittää dialogin, 
oman vuorosanansa yhteisön näyttämöllä ja sopeuttaa sanomansa siihen ympäristöön, joka on to-
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dellisuutta hänelle ja hänen kuulijoilleen. Kulttuuristen ilmaisujen, intentioiden tai representaatioiden on 
ainakin tietyissä rajoissa vastattava omassa ympäristössään toimivan ihmisen pyrkimyksiä, selityksiä ja 
tulkintoja. Menestyäkseen, voidakseen tulla käyttöön, folkloren täytyy siis jollain tavoin sopeutua ekosys-
teemin sisäisiin rakenteisiin, perinneympäristöön, perinnemaisemaan. 
    Mitä paikallisempi ja omaehtoisempi yhteisö on, sitä itsenäisemmin se muokkaa, sopeuttaa ja tulkitsee 
ilmassa olevia yhteisiä aineksia omalla etnisellä tavallaan. Vaikka kartta-artikkeleissa esitellään suoma-
laista historiallis-maantieteellistä perinteentutkimusta, viitteillä ei pyritä osoittamaan, koska jokin tapa on 
tullut yläluokan piirissä tunnetuksi ja aloittanut leviämisensä kansan keskuuteen. Sama koskee viittauksia 
vanhoihin lähteisiin, vaikkapa antiikkiin. Historialliset tiedot vahvistavat tulkintoja ilmiön yleisestä arkaai-
suudesta, ne osoittavat, että ilmiö on ennen leviämistään esim. antiikkiin kuulunut varhaisten pyyntiyhtei-
söjen tai alkavien viljelykulttuurien rakenteisiin. 
 
Taustakirjoituksia: Sarmela 1974a; 1979a; 1984b; 1987a; 1989a; 1991c; 1994; 2004. Kartaston teoreetti-
nen tausta pohjautuu kulttuuriekologiseen koulukuntaan, mutta ympäristökäsite on erilainen kuin yleises-
sä kulttuuriekologiassa. Sen vuoksi olen käyttänyt teoreettisesta viitekehyksestä nimitystä ympäristöant-
ropologinen näkökulma; ympäristön muodostavat sekä luonnonympäristö (habitaatti) että historiallis-
sosiaaliset olosuhteet ja sopeutuminen on määritelty sopeutumiseksi jatkuvasti muuttuvaan (tulevaisuu-
den) ympäristöön. Näkökulma on lähellä esim. R. D'Andraden (1997) ja B. Shoren (1999) teorioita yksi-
löllisten kulttuurivalintojen ja ympäristön suhteista. . Tässä yhteydessä ei ole mahdollista viitata antropo-
logian piirissä käytyyn keskusteluun käsitteistä etninen kulttuuri tai etninen identiteetti (määritelmistä  
esim. Eriksen 1993).   
     1. Viittaan Max Weberin (1904-05); 1980 kirjoituksien tulkintoihin; Green 1959. 2. Steward 1955. Vay-
da – Rappaport 1968. Bennett 1976.  Hardsty 1977. Bargatzky 1986. Termiä delokaalistua on käyttänyt 
Pertti J. Pelto 1973 kuvatessaan saamelaisten poronhoidon riippuvuutta ulkopuolisista taloudellisista re-
sursseista moottorikelkkavallankumouksen jälkeen. 3. Kannatan tässä Niklas Luhmann’in (esim. 1970; 
1994 ) systeemien rakennemuutoksen mallia enkä historiallisen antropologian reproduktiotulkintoja 
(esim. Sahlins 1985). 4. Suomen ympäristön käytön historiasta esim. Massa 1994. 5. Suomalaisista kult-
tuuri-ilmiöiden diffuusioselityksistä esim. Vilkuna, K. 1960a. Valonen 1974. Vuorela, T. 1976,9. Haavio 
1939a. Talve 1971; 1972; 1990. 6. Tarkoitan esim. R. Rodgersin edustamaa (elitististä) sosiologista mo-
dernisaatio- ja innovaatiotutkimusta. 
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                      POHJOINEN PYYNTIKULTTUURI 
 
 
 
 
Paleoarktiset juuret 
 
 
Itämeren suomalaiset.  Arkeologiassa on nykyisin hyväksytty käsitys, että Itämereltä Uraliin ulottuvalla 
pohjoisella havumetsävyöhykkeellä suomalais-ugrilaisia eli uralilaisia kieliä puhuvat kansat ovat alkupe-
räiskansoja; heitä varhemmasta kulttuurista ei ole tietoja.  Proto-uralilaisten on arveltu kuuluneen jo myö-
häisglasiaalisen ajan (15 000-10 000 eKr.) asukkaisiin Itä-Euroopassa. Uralilaista kantakieltä olisivat siis 
puhuneet ensimmäiset kalastaja-metsästäjä-keräilijät, jotka jääkauden väistyessä vaelsivat itäisen Suo-
menlahden rannikoille; arkeologiassa puhutaan Kundan ja Suomusjärven (n. 7000-4000 eKr.) kulttuureis-
ta. Heidän lisäkseen Skandinaviassa asuivat protosaamelaiset, joita ilmeisesti eli Jäämeren rannikoilla jo 
viimeisen jääkauden loppuvaiheessa (ns. Veiksel III:n aikana). Suomalais-ugrilaisia olivat todennäköi-
sesti jo varhaisimmat pohjoisten havumetsien kulttuurit, kuten kampakeramiikka, jonka alue ulottuu Suo-
mesta aina itään aina Volgan, Okan ja Kaman latvoille saakka.(1 Suomalais-ugrilaiset ovat "alkuperäisiä 
eurooppalaisia"; suomalaisten, karjalaisten, saamelaisten ja heidän kaukaisten kielisukulaistensa, erityi-
sesti Uralin takana asuvien hantien ja mansien (ostjakkien ja vogulien) kulttuurissa on säilynyt tietoja 
maanosan muinaisten kalastaja-metsästäjä-keräilijöiden maailmasta, josta muun Euroopan arkeologiset 
löydöt eivät kerro. 
    Pronssi- ja rautakaudella (1500 eKr.-1000 jKr.)  Suomenlahti on ollut itämerensuomalaisten sisämeri. 
Suomenlahden ja Laatokan rannikon kulttuuripiiri käsitti Baltian maat, Inkerin sekä Suomen rannikot Laa-
tokalta aina Pohjanlahdelle asti. Suomenlahden kulttuuripiiriin alkoi muodostua heimoja, jotka puhuivat 
kantasuomen eri murteita, myöhempiä itämerensuomalaisia kieliä.(2 Baltiasta lukien itämerensuomalai-
sia kansoja ovat liiviläiset, joiden kanta-alue on ollut Väinäjoella nykyisessä Latviassa, virolaiset ja heistä 
itään vatjalaiset, inkerikot, karjalaiset ja vepsäläiset, jotka asuivat Laatokan itäpuolella Olhavan- ja Syvä-
rinjoella. Karjalaisten kanta-alue on ulottunut Suomenlahden pohjukasta nykyisen Pietarin kaupungin 
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ympäristöstä Laatokan länsipuolelle maakuntiin, jotka kartastossa tunnetaan nimellä Karjalan Kannas ja 
Laatokan Karjala.  
    Suomenlahden pohjoispuoli oli pitkään erämaata, jossa liikkuivat pääasiassa saamelaiset, keskiajalla 
heitä asui vielä nykyisessä Keski-Suomessa. Kun Lounais- ja Etelä- Suomeen vakiintui rautakauden (500 
eKr.-1000 jKr.) viljelevä kulttuuri, lounaisen eli varsinaisen Suomen (Varsinais-Suomen maakunnan) 
asukkaita alettiin kutsua hämäläisiksi ja Suomenlahden pohjoispuolelle muodostui kaksi heimoa: hämä-
läiset ja karjalaiset, joiden välinen raja kulki Suomen halki suunnilleen siinä, mihin on vakiintunut länsi- ja 
itäsuomalaisen kulttuurin raja. Suomen alueen kolmas pääheimo, savolaiset, olivat alkuaan Saimaan 
alueen kaskiviljelijöitä, jotka kaskikulttuurin ekspansiokaudella (1500- jKr.) levittäytyivät Itä- ja Pohjois-
Suomeen, hämäläisten ja karjalaisten väliin.    
 
Ensimmäinen rakennemuutos. Ensimmäisen vuosituhannen aikana Suomenlahti joutui yhä kiinteäm-
min kaupallisen turkismetsästyksen piiriin.  Suomesta ja Karjalasta tuli aikansa metropolien: Bysantin, 
Rooman ja myöhemmin hansakaupan turkisperiferia. Suomenlahtea sivusivat viikinkien idänreitit ja Vol-
gan varrelle noussut muinais-Bolgaria harjoitti turkiskauppaa vatjalaisten, vepsäläisten, karjalaisten ja 
Pohjois-Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kanssa. Ensimmäisen vuosituhannen lopussa Karjala 
laajoine erämaineen joutui Novgorodin alaisuuteen, saman kohtalon kokivat Pohjois-Venäjän metsästä-
jäkansat; Novgorodin kukistuttua tilalle tuli Moskova. 1100-luvulla Suomen rannikolle nousi saksalaisen 
hansaliiton kauppapaikkoja. Kilpajuoksu turkiksista teki hämäläisistä ja karjalaisista toistensa vihollisia, 
ilmeisesti turkiskaupan muistoja ovat Suomen lukuisat mäkilinnoitukset ja vielä myöhemminkin kilpailu 
erämaista johti savolaisten ja karjalaisten välisiin heimosotiin (vrt. kartat 80-81).(3  
    Hämäläisten ja karjalaisten organisoitua kaukopyyntiä vastaan sisämaan omavaraiset pyyntiyhteisöt 
olivat puolustuskyvyttömiä ja tuhoutuivat tai vetäytyivät kauemmaksi pohjoiseen. Tähän vaiheeseen kuu-
luu saamelaisten turkisverotus, jota ruotsalaisilla ja Suomessa hämäläisillä talonpojilla eli pirkkalaisilla oli 
1200-1500-luvulla oikeus harjoittaa, käytännössä se merkitsi saamelaisten alistamista tai suorastaan or-
juuttamista turkisten hankkijoiksi. Viimeistään 1600-luvulle tultaessa Sisä-Suomesta ja Karjalasta oli met-
sästetty sukupuuttoon kaikkein arvokkaimmat turkiseläimet, soopeli ja majava.(4 Kun Pohjois-Eurooppa 
ehtyi, turkiskauppa siirtyi Pohjois-Amerikkaan. 
    Kaupallinen turkismetsästys on vaikuttanut Sisä-Suomen ja Karjalan eräyhteisöjen kulttuuriin samalla 
tavalla kuin myöhemmin Pohjois-Amerikan metsästäjäkansojen elämään. Autenttisia tietoja turkiskaupan 
ulkopuolelle jääneestä pohjoisista kalastaja-metsästäjä-keräilijöistä ei ole, viimeisinä sisämaan pyyntiyh-
teisöjen elämäntapaa ovat jatkaneet Kuolan niemimaan sisäosien saamelaisyhteisöt (siidat), heitä edus-
tavat Suenjelin koltat, jotka II maailmansodan jälkeen siirrettiin Suomen puolelle Sevettijärvelle.(5   
 
 
 
 
Pyyntikulttuurin rakenteet  
    
 
Eräkauden ympäristösysteemi. Neoliittisella kaudella itämerensuomalaisten elinkeinomuotona on ollut 
luonnontalous, josta antropologiassa käytetään nimitystä keräily-metsästys. Suomen kielessä käytetään 
termejä pyynti- tai eräkulttuuri (erä 'saalis'). Pohjoisissa oloissa pyyntikulttuuriin kuului intensiivinen kalas-
tus sekä hylkeen-, majavan-, hirven ja peuranpyynti, mutta myös monien luonnontuotteiden kuten pähki-
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nöiden, linnunmunien, marjojen ja kasvien keruu. Kesäaikaan on luonnossa ollut kasvisravintoa runsaasti 
saatavilla, sen sijaan talvella on syöty pettua, jota valmistettiin männyn kuoren alla olevasta nilakerrok-
sesta. Männyn nilaa kuivattiin nuotiolla, jolloin sen pihkaisuus väheni ja kuivana sitä oli helppo kuljettaa 
mukana. Pettua lisättiin kala- ja lihakeittoon. Lapin oloja kuvanneen Jacob Fellmanin mukaan pettuvelli 
oli ennen kaikkea kalastajasaamelaisten jokapäiväinen ruoka vielä 1800-luvun alussa eikä suinkaan 
muun ravinnon puutteesta vaan siksi, että se oli ravitsevaa, piti vatsan kunnossa ja esti keripukkia, joka 
kevättalvella vaivasi lihaa syöviä porosaamelaisia.(6 Pettua on voitu kiskoa männystä kaikkina vuoden-
aikoina ja se on ilmeisesti ollut ravintoaine, joka turvasi kalastaja-metsästäjä-keräilijöiden toimeentulon 
pohjoisessa luonnossa. Myöhemmin maata viljelevät suomalaiset alkoivat pitää pettua halveksittuna hä-
täravintona, johon katovuosina jouduttiin turvautumaan.  
    Eräkauden miesten elämää on hallinnut eränkäynti, heidän maailmaansa ovat olleet pyyntikunnat, joi-
den pitkiä monisoutuisia matkaveneitä on kuvattu vuosituhansien takaisissa kalliopiirroksissa.(7 Suomen-
lahden rannikoilla venekuntien pyyntimatkat ovat suuntautuneet suomenpuoleisen rannikon laajoihin saa-
ristoihin, mutta myös jokivarsia ylös lohikoskille ja sisämaan järville. Sisä-Suomessa, esimerkiksi Sai-
maan vesistöalueella järvireittejä pitkin on päässyt liikkumaan kauas pohjoiseen ja Laatokan seudun kar-
jalaiset eränkävijät kulkivat jokavuotisillaan pyyntimatkoillaan halki Suomen aina Pohjanlahden rannikoille 
asti. Sisämaassa asuvat pyyntiyhteisöt saattoivat kokoontua syksyllä ns. talvikyliin, muuttaa keväällä ka-
lastamaan lohiapajille tai hajaantua kukin perhe tai perhekunta omille kalakentilleen; asuinpaikkoja muu-
tettiin kalastuskausien ja peuranpyynnin mukaan.  
    Keräilijä-metsästäjäkulttuureilla on omat ekologiset rakenteensa, joista kulttuuriantropologiassa on pal-
jon kirjoitettu. Toimeentulo perustui (1) elinalueen tarkkaan tuntemiseen, tietoon luonnosta ja eläinten 
käyttäytymisestä. Pohjoiset eränkävijät hallitsivat laajalti ympäristönsä maantieteen, satojen kilometrien 
pituiset pyyntireittinsä.  Pyyntiyhteisöt (2) sopeutuivat suoraan luonnonympäristöön, ne (3) elivät luonnon 
reaaliajassa ja liikkuivat vuodenaikojen mukaan kalastaen, metsästäen tai keräten sitä, mitä kulloinkin oli 
parhaiten saatavissa. Kulttuurin perusrakenteita on ollut (4) liikkuvuus ja sosiaalinen joustavuus; perheet 
ja suvut hajaantuivat ja kokoontuivat yhteen vuodenaikojen mukaan tai luonnonsuhteiden vaatiessa ja 
saattoivat hyödyntää laajasti ja monipuolisesti omaa elinympäristöään, eliminoida kasvi- ja eläinkantojen 
vaihteluista aiheutuneita ympäristökriisejä. 
    Kulttuuriantropologiassa on korostettu keräilijä-metsästäjäkulttuurien elämänmuodon yltäkylläisyyttä. 
Ainakin trooppisissa oloissa keräilijät ovat kaikkein vähimmällä vaivalla hankkineet jokapäiväisen ruokan-
sa. Keräilijä-metsästäjillä ei ole ollut nälänpelkoa eikä epävarmuutta tulevaisuudesta; ravinnon lähteitä on 
aina ollut riittävästi tiedossa, eikä heidän kulttuurissaan ihmisen tarvinnut varastoida huomista varten.(8 
Boreaalisella havumetsävyöhykkeellä keräilijä-metsästäjät ovat olleet enemmän riippuvaisia pyynnistä 
kuin keräilystä, heidän oli sopeuduttava talveen ja ympäristöön, jossa kalakannat ja saaliseläinten määrät 
saattoivat eri alueilla vaihdella vuodesta toiseen.(9 Suomenkin erämaissa on silti ollut yltä kyllin saalista 
ja pyyntiyhteisöt ovat voineet sopeutua saaliskantojen vaihteluun esimerkiksi siirtymällä metsästyksestä 
kalastukseen tai varastoimalla (kuivaamalla, hapattamalla ja jäädyttämällä maavarastoihin) kalaa ja lihaa. 
Ilmeisesti luonnosta on käytetty hyväksi monia sellaisia kasveja ja eläimiä, joiden käyttö jäi viljan viljelyn 
yleistyessä unohduksiin.   
    Keräilijä-metsästäjäkulttuureissa on ollut runsaasti (5) saaliinjako- ja vieraanvaraisuusnormeja, saalis 
on pitänyt jakaa leiripiirin ja kaikkien paikalla olleiden kesken. Jakaminen on sekin ollut elämänfilosofian 
ydinrakenne. Kaiken ravinnon jakaminen takasi yhteisön sosiaalisen turvallisuuden eikä yksityisen met-
sästäjän tai kalastajan tarvinnut tuntea pelkoa epäonnistumisesta. Vastavuoroinen jakaminen ja vieraan-
varaisuus tekivät mahdolliseksi myös pyyntiyhteisöjen rinnakkain elämisen ja sosiaalisen vaihdon. Keräi-
lijä-metsästäjä (6) ei ole monopolisoinut luontoa eikä ryhtynyt systemaattisesti muuttamaan ympäristö-
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ään. Luonnoneläimiä ("villejä eläimiä") ja luonnonkasveja ei kukaan ole voinut ottaa yksityiseen omistuk-
seensa, niin kuin viljeltyä viljaa tai karjaa ("kotieläimiä"). Ihmisellä oli luonnossa ”nautintaoikeus", niin kuin 
vanha suomalainen termi kuuluu, muttei pysyvää omistusoikeutta, saaliseläimetkin kuuluivat ihmiselle 
vasta kuolleina, sitten kun ne oli saatu kaadetuksi; kun eläinten yliluonnolliset omistajat, haltiat olivat an-
taneet ne ihmiselle. 
    Kaupallisen turkismetsästyksen ja kalanpyynnin alettua muuttuivat omaehtoisen pyyntikulttuurin raken-
teet, ihmisen suhde riistaeläimiin, koko ympäristöfilosofia. Uudessa kulttuuriympäristössä mm. saaliinja-
konormit menettivät merkitystään, luonnosta käytettiin hyödyksi yhä enemmän vain sitä, millä oli vaihto-
arvoa, ja pyyntipaikkoja alettiin lukea yksityiseksi maaomaisuudeksi, mm. hämäläiset ja savolaiset talot 
alkoivat ainakin 1400-luvulta lähtien rajata itselleen metsäalueita (miehenmetsiä) kaukaa Sisä- ja Poh-
jois-Suomesta. Omavaraisen, kollektiivisen pyyntikulttuurin muistoja on jäljellä karjalaisten metsästäjien 
tapaperinteessä, mm. pitkään säilyneissä normeissa, jotka koskivat kaatopaikalle tulleiden sivullisten oi-
keuksia peura- tai hirvisaaliiseen.(10 Ja ehkä myös siinä kärsivällisyydessä, jolla saamelaiset ja karjalai-
setkin suhtautuivat uudisasukkaisiin, kuten suomalaisiin ja venäläisiin kaskiviljelijöihin.  
 
Pohjoinen pyyntiyhteisö. Eräkauden ihminen sopeutui pohjoisen havumetsävyöhykkeen vaihteleviin 
elinehtoihin pyrkimättä muuttamaan ympäristöään. Hänen rakennuksensa: turvekammit, kodat, kalamajat 
ja patsasaitat sulautuivat luonnonmaisemaan niin kuin pyyntiyhteisön elämänjärjestyskin. Vanhoissa ka-
lamajoissa, joiden nurkkahirsien ja kattomalkojen päät työntyivät ulos eripituisina, hihnoilla sidotuissa vä-
lineissä, juurilla ommelluissa veneissä, solmujen ja verkkojen kulttuurissa oli sama arkkitehtuuri kuin 
luonnossa, niistä puuttui suoran viivan ja nelikulmion geometrinen säännöllisyys, luonnosta poikkeavan 
muodon ideologia, joka oli ominaista länsisuomalaisen talonpojan rakennetulle ympäristölle.   
    Eräyhteisö on ollut sukuoikeuksien yhteiskunta kuten saamelainen kulttuuri, ja myöhemmin savolais-
karjalainen kaskikulttuurikin. Pyynti- ja apajapaikat kuuluivat suvulle tai sukukylälle, jollainen oli myös 
saamelaisten siita, ja suvun ja sukukylän piirissä ne jaettiin tarpeen mukaan perheiden kesken.(11 Nau-
tintaoikeus koski pyyntipaikkaa tai ansapolkua, ei maata tai luontoa. Sukujen ja perheiden pyyntioikeuk-
sia vahvistivat riittipaikat, kuten seidat (kartta 2), ehkä myös kalliopiirrokset (vrt. kartta 88) ja jossain vai-
heessa vainajien haudat, joita Sisä-Suomessa ovat ilmeisesti olleet kivilatomukset, "lapinrauniot" (vrt. 
kartta 7); vainajia alettiin haudata pyyntipaikalleen niin kuin alkavan viljelykulttuurin piirissä lähelle kaski-
raivioitaan. Saalisriiteillä hankittiin oikeus ympäristöön ja määriteltiin nautintamaiden rajoja, oikeus perus-
tui sukutraditioon, se oli luonteeltaan oikeutta suvun pyyntikulttuuriin.  
    Riittipaikat ja kalliopiirrokset ovat ehkä lujittaneet yhteisiä sosiaalisia pyyntinormeja, elämän jatkumisel-
le välttämätöntä ekologista järjestystä.  Suomalaisessa kulttuurissa on säilynyt jälkiä myös totemismista 
(kartta 1). Liikkuvissa pyyntikulttuureissa totemistinen esi-isä loi sosiaalisen yhteyden, kuten kylä paikoil-
laan pysyvissä maanviljelykulttuureissa tai myöhemmin ammattikuntalaitos. Toteemi on ollut symbolinen 
esi-isä, tavallisesti jokin eläin, josta tiettyjen sukujen jäsenet katsoivat polveutuvansa. Esi-isä-myytit, to-
teemia koskevat kiellot ja muu perinne yhdistivät suvut ja loivat pysyviä, sakraalisia siteitä laajemman ih-
misryhmän kesken kuin, mikä sukulaisuusnimistön (sukulaisuusterminologian) avulla kyettiin jäsentä-
mään. 
    Pohjoisissa pyyntikulttuureissa sosiaalisen elämän kiinnekohtia olivat muutot vuotuisille pyyntipaikoille, 
kokoontuminen talvikyliin ja markkinoille. Vuosittain samaan aikaan toistuvissa kokoontumistilaisuuksissa 
päätettiin sukujenvälisistä asioista, sovittiin kalastuspaikoista ja yhteispyynnistä, solmittiin avioliittoja.  
Riittipaikoille on kenties kokoonnuttu vahvistamaan kollektiivista metsästystä, suorittamaan nuorten initi-
aatiomenoja (kartta 88) ja kuuntelemaan vastauksia, joita samaanit toivat tuonpuolisesta maailmasta tu-
levaisuutta koskeviin kysymyksiin.  Sosiaalisen kanssakäymisen määräaikaisuus ja elämänrytmin mu-
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kautuminen vuotuisiin kalastus-, metsästys- ja keruukausiin ovat olleet luonnonvaraisen elämänmuodon 
ekorakenteita, viljelevissä kulttuureissa luonnonkalenterin mukainen määräaikaisuus tuli yhä hallitsevam-
maksi (kartta 22). 
    Kun keräilijä-metsästäjäkulttuureissa yksityinen ihminen ei omistanut pysyvästi ympäristönsä resurs-
seja, niissä on vähän statussymboleja ja periytyvää yhteisöllistä eriarvoisuutta. Kaikista yhteiskuntamuo-
doista keräilijä-metsästäjien yhteisöt ovat olleet rakenteiltaan tasa-arvoisimpia, egalitaarisimpia ja epä-
aggressiivisimpia, niiden ilmapiirissä ei ole organisatorista väkivaltaa eikä sotaisuuttakaan. Pyyntiyhteisö-
jen ihminen on ollut individualisti sanan todellisessa merkityksessä. Kaikkialla maailmassa, myös Suo-
messa rauhalliset ja syrjäänvetäytyvät pyyntikulttuurit ovat joutuneet väistymään organisatorisesti vah-
vempien, väkivaltaisempien yhteiskuntamuotojen tieltä.  Muinaisskandinaavisiin saagoihin verrattuna so-
taisuus ja väkivalta puuttuvat lähes kokonaan Suomen kansan arkaaisista vanhamittaisista runoista.   
 
 
 
 
Eräkauden henkinen perintö 
 
 
Eräkauden uskonto. Pyyntiyhteisöissä ekologinen turvallisuus riippui luonnonympäristön pysyvyydestä, 
luonnon palautumisesta ennalleen niin kuin kevät seuraa talvea tai syntyminen kuolemaa, Pyyntiyhteisöt 
eivät harjoita "hedelmällisyysmagiaa", metsästäjän suhde luontoon on toisenlainen kuin maanviljelijän. 
Pyyntikauden ihmisen selviytymisajattelussa arkipäivän uskon ja toivon perusta oli ikuinen paluu. Konsti-
tutiivisia uskonnollisia käsityksiä oli kuolematon, uudelleen syntyvä sielu, elämän moottori (kartta 7, 39), 
se on tuon ajan maailmankuvien avainrakenne ja samanismin perusta. Suomalaistenkin pyyntiyhteisöjen 
uskonnollisia perusrakenteita ovat olleet palauttamisriitit, luonnon ja sen kiertokulun uudistaminen. Palau-
tusriiteistä esimerkkejä ovat rituaalinen karhunmetsästys (kartta 1) ja saalisriitit (kartta 2); niillä yl-
läpidettiin uskoa turvalliseen tulevaisuuteen..  
    Pohjoiset metsästäjä-kalastajat ovat epäilemättä olleet kiinnostuneita kaikista niistä voimista, jotka vai-
kuttivat saaliin saamiseen ja luonnon tasapainon säilymiseen. Metsästäjäkulttuurien ajoilta ovat peräisin 
käsitykset, että kaikilla luonnonpaikoilla oli oma haltiansa: yliluonnollinen kanta-asukkaansa, isäntänsä, 
samoin kuin eläimillä oli oma haltiansa, kantaemonsa, joka piti huolta omasta eläinlajistaan. (kartat 62-
70). Eläinten ja luonnon haltioista riippui myös se, saiko ihminen saalista, kuinka metsästys tai kalastus 
onnistui. Suomalais-ugrilaisiin kieliin palautuva saaliin metafora osa on ilmeisesti merkinnyt ‘ihmisen 
osaa', itämerensuomalaisissa kielissä vastaavia termejä ovat kohtalo ja onni.(12 Saalis oli ihmisen osuus 
siitä, mitä haltiat jakoivat luonnonympäristön tämänpuolisten ja tuonpuolisten asukkaiden kesken, ja hy-
vin yleinen on ilmeisesti ollut käsitys, että ihmisen oli elettävä vastavuoroisessa suhteessa luonnon yli-
luonnollisten omistajien ja vartijoiden kanssa. Kalastaja-metsästäjien oli annettava vastalahja, uhri, kai-
kesta siitä, mitä "luonto antoi". Pyynnin rituaalistaminen voidaan siis tulkita yliluonnolliseksi vaihdoksi, 
tämä ajattelu näkyy esim. seitauhreissa (kartta 2).  
    Metsästäjä-keräilijöiden uskonnollinen roolinhaltija on ollut samaani. Tutkimuksissa on korostettu sa-
maanin kykyä mennä transsiin tai muuntuneen todellisuuden tilaan, mutta samanismissakaan ei ole 
olennaista riittitekniikka, vaan se mikä oli samaanin tehtävä omassa kulttuurijärjestelmässään ja metsäs-
täjien ympäristössä. Samaani on määriteltävä uskonnolliseksi roolinhaltiaksi, jonka uskottiin kykenevän 
hallitsemaan ihmisten ja eläinten sielua. Samanistisen järjestelmän infrastruktuureihin kuului reaalinen, 
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fyysinen luonto ja tämänpuolisuuden toisella puolella oleva näkymätön maailma, jossa toimivat sielut ja 
haltiat (kartat 39, 62-68).  
    Myyteissä ja kosmologisessa kerronnassa tuonpuolinen maailma on kolmikerroksinen, tai monikerrok-
sinen. Munanmuotoisen maailman (kartta 87) taivaallisissa kerroksissa, asuvat korkeammat haltiat, luo-
jaheerokset, suurten ihmisten sielut; taivaalta oli peräisin myös karhu ja tuli (kartat 1 ja 41) ja muutkin al-
kusynnyt tapahtuivat taivaankannella (esim. kartta 88). Taivaan kerroksia piti ylhäällä maailman patsas, 
jota alkuperäinen sampo ilmeisesti symbolisoi (kartta 93). Maailmankaikkeus jatkui maanpinnan alapuo-
lelle, siellä oli oma käänteinen maailmansa, jonka eri kerroksissa, Tuonelan joen takana tai vesien ala-
puolella (tai niiden käänteisellä) puolella liikkuivat kuolleiden ihmisten ja eläinten sielut, ja maan alaiset 
haltiat. Mihin kuolleiden tai takaisin palaavien sielujen asuinsijat onkin sijoitettu (kartat 7, 71-71), kuvat 
kosmoksesta ja tuonpuoleisuudesta kuuluivat yhteen sielu-käsitysten kanssa; maailmankuva ylläpiti kult-
tuurista järjestystä, mutta myös samaanin valtaa ja asemaa pohjoisissa pyyntiyhteisöissä. (vrt. lukua Sa-
maanit, tietäjät ja noidat).  
 
Eräyhteisön folklore. Suomessa kerronnan vanha, ilmeisesti jo varhaisten metsästäjäkulttuurien aikoi-
hin ulottuva esittämistapa on laulu tai joiku, ja dramaattiset käänteet esitetään repliikeillä, vuorosanoina 
tai yksinpuheluna (vrt. kartta 1).  Kerronnan kulussa on mukana luonnonympäristö, oli sitten kysymyk-
sessä häälaulu tai kertomus jostain tapahtumasta. Juonen rinnalla kulkevat luontokuvat tai tapahtumat 
koetaan luonnon kautta, symbolit ja metaforat ovat ympäröivästä luonnosta ikään kuin kertojan tajunta, 
minuus tai sielu eläisi samassa maailmassa kuin oravat, näädät, hirvet tai linnut. Suomalaisissa kansan-
runoissa, ei edes myöhemmissä riimillisissä kansalauluissa kuvata juuri mitään ilman luontoa, ilman luon-
tovertauksia.  Luonto heijastaa ihmisen tunteet, sieltä löytyvät symboliset ilmaisut mielenliikkeille, ilolle ja 
surulle; ihmiskohtalolle on aina vastineensa luonnossa. 
    Metsästäjäkansoille omakohtainen kerronnan rakennekaava on metsästys: saaliin väijytys, takaa-ajo, 
kotkan isku saaliin kimppuun, kaksintaistelu pyytäjän ja saaliin välillä (kartta 88).  Samanistisen kerto-
musperinteen valtateemoja on puolestaan sielunmatka, samaanin sielun seikkailut maailmankaikkeuden 
eri kerroksissa, milloin tähtitaivaalla, kuten astraalimyyteissä, milloin maan alla Tuonelan valtakunnassa. 
Sielunmatka-kertomuksissa kuulija siirrettiin tuonpuoleiseen maailmaan, aikansa virtuaalitodellisuuteen. 
Takaa-ajo ja pakeneminen on kaava, joka toistuu lukuisissa yhteyksissä. Tapahtumat sijoitetaan sielujen 
maailmaan, unimaailmaan, alkutilaan tai kosmoksen eri kerroksiin, tähtitaivaalle. Sielujen olotilassa san-
karit – suuret samaanit – liikkuvat, taistelevat ja metsästävät muuttaen loputtomasti sielunsa olomuotoa 
vuoroin paeten ja vuoroin takaa ajaen.(13 Luonnossa elävää ihmistä on kiinnostanut myös oma ympäris-
tö: luonnonilmiöiden syyt, ihmisen ja eläinten synty, jopa koko maailmanjärjestyksen alkuperä (kartta 87).  
    Myös alkutapahtumat (myytit) sijoitetaan sielujen maailmaan, jossa tämänpuoleisen maailman luon-
nonlait voidaan rikkoa ja luoda uudestaan. Kerronnan tulevaisuuskuvissa on usein keskeisenä maail-
mankaikkeuden turvallinen järjestys, olemassaolon kiertokulku, luonnon herääminen eloon keväisin, saa-
liseläinten paluu ihmisen elinympäristöön, yhteisöjen muutto kalakentilleen ja pyyntipaikoilleen. Elämän 
paluun kääntöpuolella on katoaminen, luonnon suistuminen pois järjestyksestään, tulvat, eläinten ja 
maan häviäminen.  
    Pyyntikulttuurien valkokankaana oli tähtitaivas ja sankarina oman yhteisön samaani, jonka jäljet vielä 
näkyivät taivaankannella tai jonka matkoista kertoivat luonnonmyytit (vrt. kartta 88). Arkitodellisuuden rik-
kominen ja tapahtumien siirtäminen sielujen maailmaan, pois jokapäiväisestä elinympäristöstä on ker-
ronnan tehokeino. Se ei aina ole merkinnyt uskomista johonkin yliluonnolliseen enempää kuin mitä katso-
jat uskovat siihen tajuntatekniikkaan, jota nykypäivän elokuva tai muu elämysteollisuus käyttää. Arktisille 
metsästäjäkansoille ominainen samanistinen ajattelu kuultaa vielä läpi vanhamittaisen eeppisen runou-
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den. Alkuidealtaan samanistisia varoitusrunoja ovat todennäköisesti Väinämöisen tuonelanmatkan ja Vi-
pusen virsi (kartta 90), ilmeisesti myös Lemminkäisen virren pohjateemana on kuvaus vaaroja täynnä 
olevasta samaanin sielunmatkasta. Takaa-ajon ja sielun muuntautumisen juonikaava esiintyy Sammon 
ryöstössä (kartta 93); Kilpalaulannan pohjakaavana on ehkä ollut alkuaan kahden samaanin välinen tais-
telu (kartta 91). Varhaista eräkauden perintöä on Maailman synty -myytissä (kartta 87) sekä Metsästäjän 
runoissa (kartta 88), yhteinen paleoarktinen taustansa on Karhun synty -myytillä (kartta 1).  
     Pyyntiyhteisöissä ihmisellä on ollut runsaasti aikaa yhdessäoloon. Kertomuksilla, lauluilla, tansseilla ja 
muilla ekspressiivisen perinteen muodoilla on talvikylissä ja yhteisillä pyyntikentillä ollut tärkeä asema. 
Myöhemmissä kaski- ja maanviljelykylissä perinteet saivat uudet rakenteet ja sisällön, mutta vanhin ker-
rostuma suomalaista folklorea juontaa ajoilta, jolloin itämerensuomalaiset kuuluivat samaan kulttuuriin 
kuin Pohjois-Venäjän ja Pohjois-Siperiankin metsästäjäkansat. Tuon kauden perinteen läheisiä vastineita 
löytyy usein juuri pohjoisten suomensukuisten metsästäjäkansojen: komien (syrjäänien) sekä obinugri-
laisten; hantien (ostjakkien) ja mansien (vogulien) kulttuurista, mutta samat ympäristön tulkinnat ja ker-
ronnan intressit ovat yhteisiä muillekin pohjoisille alkuperäiskansoille.  
 
 

1. Arkeologiassa on luovuttu ajatuksesta, että suomalaiset olisivat vaeltaneet ajanlaskun alun tienoilta 
Volgan mutkassa sijainneesta alkukodista Itämerelle; yhä yleisemmin ugrilaisen kielikunnan kansoja pi-
detään itäisen Euroopan kantaväestönä Meinander 1984.  Siiriäinen 1985. Nuñez 1997. Dolukhanov 
1998. Vrt. Fogelberg 1999. Wiik 2004. 2. Korhonen M. 1981; 1984. Itkonen T. 1984; 1972. 3. Suomen 
varhaishistorian yleisesityksiä esim. Huurre 1979; 1984; 1998.  Kivikoski 1961; 1966; 1973. Kirkinen 
1984. Salo 1981; 1984; 1997a. Siiriäinen 1985. Suomen historia 1984-1985. Julku 1992. Mäkilinnoista 
Taavitsainen 1990.  Suomalais-ugrilaisista kansoista: Vuorela T. 1960. Hajdú 1975; 1976. (Flinckenberg-
Gluschkoff 1992.) 4. Virrankoski 1973, 73-. Massa 1983. (1994).  Jaakkola 1925. 5.  Nickul 1970, 17-.  6. 
Fellman 1820-1831. 7. Autio 1981. Kivikäs 1995; 1997. 8.  Lee – De Vore esim. 1976. Kulttuuriantro-
pologiassa yleisesti, esim. Ingold – Riches – Woodburn 1986. Sahlins 1972. Pyyntitalouden evolutionisti-
sista optimointimalleista Smith E. 1991. Luku perustuu kirjoituksiini Sarmela 1979b; 1984a; 1984b, 117-. 
9. Luonnon ekosysteemien vaihtelusta esim. Lampio 1967. Hanski 1998. 10. Virtanen E. 1949. 11. Nickul 
1970. Vilkuna K. 1971. Carpelan 1987. 1949. Aikio 1994. 12. Etymologinen sanakirja. Vrt. Nelson 1983. 
Eläinsymboliikasta Ilomäki 1986. 13. Pohjoisten metsästäjäkansojen runoudesta Barthens 1986; 1994.  
Perinteentutkimuksen lähdekirjallisuutta mainitaan kartta-artikkeleissa.  
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                                          KASKIKULTTUURI 
   
 
 
 
 
Viljelevän kulttuurin alku 
 
 
Rannikon eräviljelijät. Siitepölytutkimusten mukaan Suomessa alettiin harjoittaa viljan viljelyä noin 2000 
vuotta ennen ajanlaskun alkua ja siitä on yhtä vanhoja, tai vanhempiakin jälkiä Sisä-Suomen vaara-
alueelta kuin Etelä-Suomen rannikon jokilaaksoista; viljelytaito ei siis olisi levinnyt vähitellen etelästä 
kohti sisämaata, vaan se on ollut aikansa yhteistä eurooppalaista kulttuuritietoa, jonka pohjoisetkin erän-
kävijät tunsivat ja ottivat tarvittaessa käyttöönsä. Ennen viljakasvien viljelyä, ainakin Etelä- ja Lounais-
Suomen rannikon asukkaat ovat pitäneet kotieläimiä: lehmiä, sikoja, vuohia ja lampaita, ja raivanneet 
niille laitumia metsiä polttamalla. Keräilijä-metsästäjät ovat yleisesti hoitaneet villejä viljakasveja ja Suo-
messa neoliittisen ajan ihmiset ovat todennäköisesti raivanneet tilaa myös pähkinäpensaille ja polttaneet 
metsiä hirvien ja muidenkin riistaeläinten ruokapaikoiksi. Siirtymistä ns. sedentaariseen tuotantomuotoon 
ovat hidastaneet kylmät ilmastokaudet ja kalastus-metsästyskulttuurin turvallisuus, Suomen oloissa väes-
töpaine tai ravinnon niukkuus eivät ole pakottaneet viljelyyn, kuten antropologiassa usein esitetään.(1  
     Arkeologian ajanmäärittelyn mukaan maanviljely alkoi Lounais-Suomen ja Satakunnan rannikkoseu-
duilla vasara- eli venekirveskulttuurin (2500-2000 eKr.) tai viimeistään ns. Kiukaisten eli hiidenkiukaiden 
kulttuurin aikana (2000-1300 eKr.).(2 Vanhimpia viljakasveja olivat erilaiset ohra- ja vehnälajikkeet. Vasa-
rakirveskulttuuria on pidetty esigermaanisena ja sen alue ulottuu laajalti Eurooppaan. Hiidenkiukaiden 
kulttuurille olivat tunnusomaisia suuret kivirauniot, jotka ovat todennäköisesti olleet sukuhautoja ja osoit-
tavat asutuksen paikoillaan pysyvyyttä. Karjanhoidon ja viljelyn perussanastoa on jo suomalais-volgalai-
sessa kantakielessä, mutta vasta vasarakirveskulttuurin aikana suomen kieleen tuli runsaasti uutta ger-
maanisperäistä maanviljelysanastoa.(3 Arkeologiassa ja kielentutkimuksessa käydään keskustelua siitä, 
kuinka paljon Suomeen tuolloin muutti myös germaaneihin kuuluvia uudisasukkaita. Germaaninen vaiku-
tus jatkui pronssikaudella, silloin Suomen länsirannikolle muutti asukkaita myös Skandinaviasta. Suo-
menlahden piirissä on kuitenkin ollut jo niin vahva kantasuomalainen asutus, että se sulatti eri suunnilta 
tulleet uudisasukkaat kielellisesti itseensä.  
    Suomenlahden rannikoiden alkavalle viljelytaloudelle oli rakenteellisesti ominaista, että rannikkokylillä 
oli erämaita eli pyynti- ja kaskimaita kaukana päätalosta, esim. Viron sukutalojen kalavedet ovat sijain-
neet Varsinais-Suomen saaristossa. Kiinteissä kylissä harjoitettiin kaski- ja kuokkaviljelyä ja karjanhoitoa, 
mutta sen lisäksi osa talonväestä, ehkä pääasiassa nuoret miehet kulkivat kausipyynnissä sukujen tai 
kylien hyljevesillä, kalakentillä ja metsästysmailla. Kaukopyyntipaikoilla harjoitettiin myös kaskiviljelyä, 
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ehkä yhteisiä viljelmiä raivaten, ja sinne saattoi joku uudesta sukupolvesta siirtyä pysyvästi asumaan.     
Tätä kulttuurimuotoa olen nimittänyt eräviljelyksi, viljeleväksi eränkäyntitaloudeksi.   
    On esitetty, että Suomenlahden ympäristökylät muodostivat tuolloin "merivallan", jonka keskus oli Väi-
näjoen suistossa. Tuolloista vendien tai finnien merivaltaa vastassa olisi ollut svealaisten päällikkökunta 
Ruotsissa Mälarin seuduilla ja sen valtapiiriin olisi kuulunut Ahvenanmaa, osittain myös Satakunnan ja 
Pohjanmaan rannikot. Suomenlahden "heimot" olisivat olleet totemistisia ”eräjärjestöjä", joiden tunnuksia 
oli päällikön sauva ja toteemipatsas.(4 Rautakaudella ja viikinkiajalla viljelevä asutus oli vakiintunut 
Länsi- ja Etelä-Suomeen Karjalan kannasta myöten. Sisämaassa karjalaiset jatkoivat kaukopyytäjien elä-
mänmuotoa, toimivat Novgorodin turkisten hankkijoina ja tekivät novgorodilaisten mukana kauppa- ja 
ryöstöretkiä Pohjois-Venäjälle. Hansakaupan kaudella myös hämäläiset eränkävijät alkoivat tunkeutua 
pohjoiseen, mutta vielä 1200-luvulla Hämeen ja ns. Suur-Karjalan raja kulki suunnilleen Kymijoelta Päi-
jänteen kautta Pohjanlahdelle. Turkiskaupan ehtyessä sisämaa jäi uudisasutusalueeksi.(5  
    Kiinteä kylä ja kaukopyynti -talous oli ns. kansainvaelluksen ajan ympäristöstrategiaa. Erämaiden 
kaukoviljelyn avulla oli mahdollista ottaa haltuun laajoja nautinta-alueita ja työntää syrjään erämaissa liik-
kuneet pyyntiyhteisöt. Tähän aikakauteen voidaan sijoittaa vanhamittainen merellisessä ympäristössä 
liikkuva sankarirunous, mm. Sampo-eepos (kartat 92-93). Kaukopyytäjien sosiaalinen organisaatio on 
ehkä ollut samanlainen kuin viikinkien venekunnissa ja eränkäyntimatkat hallitsivat miesten elämää, 
mutta kyläyhteisöissä viljelevä talous merkitsi vähitellen totaalista rakennemuutosta, siirtymistä uuteen 
ympäristösysteemiin. Suomenlahden rannikon "merellinen" viljelykulttuuri on ollut erilainen kuin myö-
hempi sisämaan savolais-karjalainen kaskikulttuuri. Varhaisimman polttoviljelyn kaudella kaskettiin joki-
laaksojen lehtimetsiä ja tekniikka muuttui kuokkaviljelyksi, vähitellen auraviljelyksi ennen kaikkea Lou-
nais-Suomessa, jossa vetoeläimenä käytettiin härkiä ja lehmiä (vetohärkäkulttuurin alue, (ks. kartaston I. 
osa).  
 
 Pelto- ja kaskikulttuurin raja. Itä- ja Pohjois-Suomen asuttaminen sai uuden käänteen, kun uuden ruis-
lajin, korpi- eli juureisrukiin viljely tuli käyttöön. Korpiruis oli uusi itäinen lajike, joka menestyi happamassa 
kuusikkokaskessa. Saimaan alueelta, pääasiassa Savilahden hallintopitäjästä nykyisen Mikkelin seu-
duilta lähteneet kaskiviljelijät alkoivat 1300-1600-luvulla levittäytyä Itä-Suomen vaaroille, mutta myös 
länteen Ylä-Satakunnan ja Keski-Pohjanmaan erämaihin, joita läntiset peltoviljelijät eivät kyenneet asut-
tamaan. Lähtöpaikkansa mukaan heitä ruvettiin kutsumaan savolaisiksi.  
    Kaskiviljelijät levittäytyivät sinne, missä oli metsäisiä vaaroja ja rinnemaita. Savolaiset kaskiviljelijät 
ottivat haltuunsa Itä- ja Pohjois-Suomen, asuttivat Pohjois-Ruotsin eli Länsipohjan, muuttivat Vermlantiin 
ja muuallekin Ruotsin ja Norjan rajaseutujen ns. suomalaismetsiin. 1700-luvun puolessa välissä uudis-
asutus ylitti silloisen lapinrajan ja alkoi tunkeutua yhä pohjoisemmaksi viimeisille saamelaisalueille.(6 
Vastaavasti karjalaiset kaskiviljelijät asuttivat Laatokan pohjoispuolen, Pohjois-Karjalan ja 1500-luvulta 
lähtien Itä-Karjalan. Idässä karjalaiset kohtasivat pohjoisvenäläisiä uudisasukkaita, jotka asettuivat Laa-
tokan itäpuolelle ja jakoivat karjalaisten kanssa myös Äänisjärven ja Vienanlahden viljelykelpoiset 
seudut.(7   
    Kulttuuriekologisesta näkökulmasta viimeinen jääkausi on muokannut Suomenlahden ympäristöä ja 
piirtänyt rajan vielä historiallisen ajan itä- ja länsisuomalaisen kulttuurin välille.  Jääkauden jälkeen Länsi- 
ja Etelä-Suomi jäivät veden alle ja maan kohotessa alueelle muodostui savipohjaisia tasankoja, joita 
halkovat mereen laskevat joet; varsinkin rannikkoseudulla mäet ovat paljaiksi huuhtoutuneita kallioita. 
Idempänä sisämaassa alkaa ns. supra-akvaattinen alue, jossa korkeammat paikat säilyivät vedenpinnan 
yläpuolella. Näin muodostuivat Itä-Suomelle ja Karjalalle tyypilliset mäet eli vaarat, joiden rinteet ovat 
(rapautuneen) kivennäismaan peitossa ja kasvavat metsää ylhäälle asti, sen sijaan vaaran alarinteellä on 
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usein veden huuhtoma muinainen rantavyöhyke ja vaarojen juurella alkaa suo tai järvi. Näin Suomi on 
jakaantunut ekologisesti kahteen päähabitaattiin. Länsi- ja Etelä-Suomen savipitoiset jokilaaksot ja tasan-
got soveltuvat luontaisesti (ns. intensiiviseen) peltoviljelyyn, Itä-Suomen ja Karjalan vaara-alue puoles-
taan (ns. ekstensiiviseen) kaskiviljelyyn.(8  
    Läntisten ja eteläisten jokilaaksojen ja itäisten vaarojen välillä kulkee syvä ekologinen kulttuuriraja, 
joka alkaa Karjalan kannakselta ja kulkee vinosti Päijänteen seuduilta Pohjanlahden perukkaan. 
Tasanko-Suomen ja Vaara-Suomen välille syntyi auraviljelyn ja kaskiviljelyn välinen raja. Se on länsi- ja 
itämurteiden raja ja suunnilleen samaa linjaa noudattaa muunkin länsi- ja itäsuomalaisen kulttuurin raja, 
joka näkyy kaikkialla kyläyhteisöjen elinympäristössä, rakennuksissa, työvälineissä, ruokaperinteessä 
(Suomen kansankulttuurin kartasto 1), mutta myös folkloressa ja muussa henkisessä perinteessä, jota 
tämä kartasto kuvaa. Raja agraarikulttuurin ja kaskikulttuurin välillä jatkuu halki monien Euroopan mai-
den ja suomalaisen kulttuurin ekologia valaisee laajemminkin sitä, mikä on ollut ominaista tasankojen ja 
vuoristojen kulttuureille, lännen ja idän vuosituhantisille perinneympäristöille. 
 
 
 
Kaskivaarojen moninaistalous 
 
 
Polttoviljelyn tekniikka. Kaskiviljelyssä on ollut kaksi päämuotoa: (1) vakiintuneiden kaskimaiden (aho-
jen) ja (2) neitseelliseen havumetsään hakattujen kaskien (huuhtien) viljely.(9 Varsinaisessa kaski-
taloudessa poltettiin ja viljeltiin vakituisessa käytössä olleita ahomaita, joille noin 20-30 vuodessa kasvoi 
uusi lehtimetsä. Se oli pitkäjänteistä, suunnitelmallista kiertoviljelyä (rotaatioviljelyä), joka sopeutui poh-
joisten havumetsien biohistoriaan ja kasvuolojen asettamiin ehtoihin. Luonnonoloissa pohjoiset metsät 
ovat uudistuneet ukkosen poltettua vanhat, kelottuneet havupuukorvet. Palanut maa kasvaa aluksi 
lehtipuuta, koivua ja leppää, mutta vuosikymmenien mittaan mänty ja kuusi saavat yliotteen ja 150-200  
vuoden kuluttua (ns. kliimaksi on 500 vuotta) metsä muuttuu jälleen monoliittiseksi kuusikkokorveksi. 
Havumetsän maaperä ja havupuiden tuhka on hapanta, viljakasveja kuten ohraa ja tavallista ruista 
voidaan menestyksellisesti viljellä vain lehtipuiden tuhkassa. Kaskiviljelijät käyttivät hyväkseen lehti-
puuvaihetta ja viljelivät lepikoita ja koivikoita, jotka kasvoivat metsittymään jätetyille ahoille.  Erityinen 
hyvien kaskimaiden markkeri, merkkipuu on ollut leppä, jonka juuristossa elää typpeä yhteyttäviä nysty-
räbakteereja. Hyvillä ahomailla samasta kaskesta voitiin saada useita satoja muokkaamalla välillä maata 
ja vaihtamalla viljelykasveja.  
    Havumetsien kaskeaminen, huuhtaviljely, kuului uudisraivaukseen ja myöhemmin kaupalliseen kaski-
viljan suurtuotantoon, ja se vaati oman tekniikkansa, jolla laimennettiin maaperän happamuutta. Varhai-
simman, ilmeisesti kivikaudelle tyypillisen menetelmän mukaan se tapahtui (1) kuivattamalla havupuut 
pystyyn, jolloin neulaset putosivat maahan ja lahosivat samalla, kun puiden juurelle alkoi kasvaa ruohoa 
ja lehtipuun taimia. Havupuut kuivatettiin kuorimalla (pyältämällä, koloamalla) ne vähitellen tyviosastaan 
niin, että ravinteiden kulku runkoon tyrehtyi; kuivuneet ja pihkaantuneet kelot voitiin kaataa polttamalla ja 
jättää suurimmat puut kaatamatta. Puiden pystyyn kuivattamista käytettiin myös tervaa poltettaessa 
(kartaston 1. osa, kartta 5). Menetelmä oli hidas, ensimmäinen sato saatiin vasta 7-15 vuoden kuluttua 
kaskialueen valtaamisesta. Maan happamuutta kestävän (2) korpi- eli juureisrukiin tultua käyttöön 
raivausvaihe lyheni ja ensimmäinen sato saatiin jo 3-4 vuoden kuluttua kasken kaatamisesta. Korpiruis 
oli pensastuva, erittäin satoisa lajike ja kesti jopa Pohjois-Suomen kasvuolosuhteet, mutta toisaalta huuh-
takaskista saatiin yleensä vain yksi ruissato, jonka jälkeen maa jäi ahoksi kasvamaan lehtimetsää.  
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    Kaskiviljely on vuoristojen viljelytekniikka ja Suomessakin sitä voitiin menestyksellisesti harjoittaa vain 
rinnemailla, Itä-Suomen vaaroilla. Siihen on kaksi pääsyytä. Kaskiraivioita on vaikea, suorastaan mah-
doton ojittaa ja tasaisella maalla viljelyä uhkaisivat märkyys ja ruohottuminen. Kaskiviljelyn menesty-
minen edellytti, että maaperän sammalikko (kuntta) saatiin poltetuksi kivennäismaahan asti. Mäkien 
rinteillä sammalikko on kuivempaa ja maa on mahdollista polttaa vierittämällä palavia puunrunkoja alas-
päin (viertäminen, rovioiminen).  Boreaalisissa metsissä kaskiviljelyn ongelmana on ollut maan happa-
muus ja paksu sammalkerros. Kaskivaarat olivat usein erittäin kivisiä, mutta kivet eivät haitanneet eten-
kään pensastuvan juureisrukiin kasvua; sen siemenet kylvettiin muutenkin harvaan. Poltettu maa keräsi 
lämpöä, mikä etenkin alkukesästä edisti viljan kasvua, ja kivet toimivat radiaattoreina, ne varastoivat ja 
tasasivat lämpöä ja pitivät kasket kosteina, Kaskiviljelmiä ei uhannut kuivuus eikä lyhytaikainen yöhalla, 
joita Suomessa saattoi esiintyä kasvukauden aikana.  
    Metsittymään jätetyillä ahoilla oli tärkeä asema kaskiviljelijöiden taloudessa. Karja laidunsi kesäisin 
ruohoisilla kaskiahoilla, sieltä kerättiin lehdeksiä (koivunoksia) talvirehuksi, haettiin puuta ja tuohta talous-
esineisiin; ahot olivat parhaita marja- ja riistamaita. Karjan laiduntaminen metsissä säilyi Itä-Suomessa ja 
Karjalassa aina 1900-luvulle ja näkyy esim. lehmien yliluonnollista metsään jäämistä koskevissa 
kartoissa (kartat 53-54). Kaskiviljelijät elivät "symbioosissa" ahojensa kanssa ja rikastuttivat ympäristönsä 
luontoa, sen kasvistoa ja eläimistöä, heidän jäljiltään kasvoivat terveet, luonnollisella tavalla uudistuneet 
metsät. Ilman pohjoiseen luontoon sopeutuneita kaskiviljelijöitä Itä- Suomi olisi jäänyt pääosin monoliit-
tiseksi havumetsäksi. Savolaisilla, karjalaisilla ja pohjoisvenäläisillä kansoilla oli taito viljellä boreaalisten 
metsien karuja, happamia havupuukorpia, huuhtatekniikka teki heistä ylivoimaisia pioneeriviljelijöitä, 
aikansa ekologisia voittajia. 
 
Luonnonvarainen moninaisuus. Ihmisen ekosysteeminä kaskiviljely on ollut (1) luonnonvaraista moni-
naistaloutta. Viljelykierrossa oli monia eriasteisia kaskiraivioita eri puolella metsää, taloudessa pidettiin 
pientä karjaa, muutamia lehmiä ja lampaita; tärkeä kotieläin oli hevonen. Suvuilla ja taloilla oli yhä 
pyyntikenttänsä kala- ja metsästyssaunoineen, niissä asuttiin kevätkalastuksen aikana monia viikkoja. 
Syksyisin lumen tuloon asti pidettiin metsissä ansoja, joita yhden pyyntireitin (ansapolun) varrella saattoi 
olla monia satoja. Keväällä hangen alkaessa kantaa suksimiestä metsästettiin hirviä ja peuroja. 
Kaskiviljelijä (2) hyödynsi luontoa ulkopuolella talon ja kyläpiirin, hänen taloutensa oli hajallaan luonnos-
sa; kaskikansat (3) eivät yleensä ole tunteneet maan pysyvää yksityisomistusta. Toimeentulostrategian 
perustana oli vielä (4) luonnon hallinnan vapaus ja valintojen monipuolisuus.               
    Tuotantomuotona kaskiviljely on ollut (5) erittäin tuottoisaa, suotuisissa oloissa sato on ollut suurempi 
kuin mitä millään muulla luontoiskulttuurien viljelytekniikalla voidaan saada. Esimerkiksi korpirukiin jyvä 
oli pieni, mutta se kasvoi pensasmaisesti, samasta juuresta kasvoi useita, jopa kymmeniä korsia ja hyvä 
kaski saattoi tuottaa yli satakertaisen sadon.(10 Kaskiviljelyssä (6) ei tarvittu suuria investointeja, kuten 
raskaita työkaluja tai vetoeläimiä. Työkaluksi riitti kirves. Huuhtakaskia viljeltäessä siemen kylvettiin suo-
raan tuhkaan ja peitettiin kuusen latvuksesta tehdyllä luudalla. Myöhemmin kun kaskiahoja alettiin viljellä 
pitempään, maata jouduttiin muokkaamaan, mutta työvälineet, kuten risukarhit tehtiin paikan päällä, 
ainoa mukana viety työkalu oli kevyt kaskiaura (ks. kartaston 1. osa kartat 6-8). Kaskiviljelyä voitaisiin 
nimittää "kirvesviljelyksi" siinä missä vanhaa peltoviljelyä "kuokkaviljelyksi"; Itä-Suomessa yhteisten 
osuuskaskien täysi-ikäistä jäsentäkin nimitettiin ”kirveeksi”. Toisaalta (6) sadon vaihtelut olivat suuria 
eivätkä kaskiviljelijät voineet vaikuttaa vuodentulon tasaisuuteen samalla tavoin kuin peltoviljelijät. Suurin 
uhka oli sateinen kevät, jolloin huuhtakaskia ei saatu poltetuksi ollenkaan. 
    Moninaistalous turvasi Itä-Suomessa ja Itä-Karjalassa toimeentulon aina 1800-luvulle asti, peltoviljelyn 
rinnalla poltettiin Savo-Karjalassa metsäkaskia vielä 1900-luvun alkupuolelle saakka. Omavarainen 
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kaskikulttuuri kuoli kaupalliseen viljelyyn samalla tavoin kuin pyyntikulttuuri tuhoutui turkiskauppaan. 
Viljakaupan alkaessa yksityiset yrittäjät, "huuhtakuninkaat" ja ns. kaskiyhtiöt hakkasivat suuria metsä-
kaskia ja mursivat kaskikulttuurin ekologisen perustan. Sahateollisuuden alkaessa kaskiviljely kiellettiin ja 
isonjaon jälkeen, maan yksityisomistuksen ulottuessa Savoonkin kaskienpolton vapaus loppui. Kasken-
polton kieltäminen merkitsi etenkin Vienan Karjalan köyhtymistä ja ”kalevalaisen" kulttuurimuodon lopul-
lista häviötä.  
 
 
 
 
Sukuyhteisön rakenteet 
 
 
Naisten sukukulttuuri.  Alkavat tai ekstensiiviset viljelykulttuurit ovat usein olleet matriaattisia ja myös 
Suomenlahden rannikkopiirin varhaisissa viljelykylissä naisilla on ilmeisesti ollut sosiaalisesti hallitseva 
asema. Miesten kulkiessa kesäkaudet kaukopyynnissä erä- ja kaskimailla, naiset ovat huolehtineet talon 
jokapäiväisistä töistä, karjanhoidosta, lähiviljelystä ja kalastuksesta kotivesillä, niin kuin karjalaiset naiset 
ovat vielä myöhemminkin tehneet. Ekstensiivisissä kaskiyhteisöissä elinpiiri jakaantui naisten ja miesten 
alueeseen, Naisilla oli käsissään uudet kulttuuriresurssit, he huolehtivat jokapäiväisestä elämänmenosta, 
arkielämän turvallisuudesta.  
    Alkavissa viljely-yhteisöissä sukulaisuusterminologia ja perimys ovat saattaneet Suomessakin olla 
naisten puoleisia (matrilineaalisia).(11 Karjalassa pitkään säilyneen tavan mukaan suku varusti nuorikon 
miehelään, mikä käytännössä on ilmeisesti merkinnyt sitä, että kaskitalouden alkuvaiheessa vain tytöillä 
oli perintöoikeus. Suurperheen naiset omistivat ja hallitsivat taloustavaransa, työkalunsa, vaatteensa jopa 
ne lehmät ja lampaatkin jotka he olivat tuoneet mukanaan (kartta 21). Avioiduttuaankin naiset kuuluivat 
yhä omaan sukuunsa, heitä ei identifioitu miehen mukaan. Sukupuolihierarkia näkyy karjalaisen asuin-
talon tilajaossa. Naisille kuului tuvan sydän, uunin puoli, miehille samat tilat kuin vieraille. 
    Oikeastaan juuri naiset ovat ylläpitäneet varhaisten viljelykulttuurien sukutraditiot. Vanhamittaisissa 
karhu- ja häälauluissa, jopa Sampo-runoissa emäntä otti vastaan taloon tulijat (kartat 1, 16, 92-93). 
Emäntä oli suvun ja suurperheen matriarkka, hän johti naisten kotiyhteisöä ja talopiiriä. Naisille kuuluivat 
elämänkausiriitit syntymästä kuolemaan. Omassa keskuudessaan naiset huolehtivat syntymäriiteistä, 
heille kuului suvun vainajista huolehtiminen, esi-isäin kultti (kartta 7) ja pyhät puut (3); he naittoivat nuoret 
ja pitivät sukuhäät; pesivät ja pukivat kuolleet ja saattoivat vainajat toiseen maailmaan. Naisten sosi-
aalista omaisuutta olivat itkuvirret ja arkielämän runous (kartat 8, 100). Talonpoikainen kyläkulttuuri, 
intensiivinen raskas peltoviljely ja vetoeläinten käyttö ovat Suomessa ja Karjalassa murtaneet naisten 
talouden niin kuin muuallakin agraarikulttuureissa.  
    Savolais-karjalaisen kaskikulttuurin sosiaaliset instituutiot toimivat sukusiteiden varassa. Kaskikauden 
vaara-asutukselle ja ilmeisesti jo rautakauden oloille olivat tyypillisiä pienet sukukylät, jotka syntyivät 
pioneeritalon ympärille. Kartaston esittämänä aikana sukujohto on ollut jo kauan molemminpuolinen 
(bilateraalinen); sukulaisuus luettiin sekä isän että äidin puolelta ja tällöin keskeisiksi sukuryhmiksi muo-
dostuivat suurperhe ja avioliiton kautta yhdistynyt heimokunta, jonka muodostivat sulhasen ja morsiamen 
suurperheet ja läheisimmät sukupiirit.  
 
Moninaistalouden suurperhe.  Kaskikulttuurin luontainen sosiaalinen rakenne on ollut suurperhe. Käsit-
teenä suurperheellä tarkoitetaan yhteistaloutta, johon kuuluu useita ydinperheitä ja lisäksi naimattomia 
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jäseniä, tavallisesti sukulaisia. Suurperhelaitoksen säilymäalue on sama kuin kaskiviljelyn ja ilmeisesti 
suurperheitä on aikaisemmin ekstensiivisen viljelyn kaudella ollut myös Hämeessä ja muualla Suomen-
lahden rannikkopiirissä.(12 Suurperheitä muodostivat yleensä veljekset liittymällä perheineen yhteiseen 
talouteen, mutta siihen on voinut kuulua myös tyttärien perheitä, naimattomia ja naimisissa olevia setiä ja 
tätejä, ottolapsia, jopa vieraita, ei-sukua olevia osaveljiä eli yhtiömiehiä, joiden kanssa solmittiin rituaa-
linen sukulaisuus. Suurimmissa savolaisissa suurperheissä on elänyt yhdessä monta kymmentä ydin-
perhettä, jopa satakuntakin henkeä. Tuolta ajalta ovat peräisin suuret karjalantalot ja savolaiset pirtit, 
joihin talvisin mahtuivat asumaan, syömään ja nukkumaan monikymmenpäisten suurperheiden kaikki 
jäsenet. 
    Suurperhe hallitsi verotaloa yhteisesti, korporatiivisesti, se eli samassa taloudessa ja söi samassa pöy-
dässä. Työt tehtiin yhdessä, kasken kaatoon ja polttamiseen osallistuivat kaikki naisia ja lapsia myöten, 
samoin heinän tekoon ja muihin viljelytöihin. Joitakin töitä on jaettu iän ja sukupuolen mukaan, mm. 
lapset paimensivat karjaa kesäisin, vanhukset ja nuoret pojat huolehtivat ansapolusta. Naisilla, talon 
miniöillä, on saattanut olla oma työalueensa, jota kukin parhaiten hallitsi.  Kaskikulttuurin agraaristuessa 
suurperhe muuttui jossain määrin hierarkkiseksi työyhteisöksi, jota talon isännäksi ja emännäksi valitut 
johtivat. Heidän hallussaan olivat yhteiset varat ja he edustivat suurperhettä ulospäin esim. oikeudessa 
tai asioitaessa hallintovallan kanssa. Alkuaan suurperhe on kuitenkin ollut nimenomaan perhe, jonka 
jäsenet elivät ja tekivät työtä perheenjäsenten tavoin yhdessä.   
    Suurperhe oli kulttuuriympäristöönsä sopeutunut instituutio luonnonvaraisen moninaistalouden aikana, 
jolloin suurin osa töistä oli fyysisesti kevyttä ja nuoret niin kuin vanhuksetkin saattoivat osallistua joka-
päiväisiin toimiin. Moninaistaloudessa kukaan ei ollut "hyödytön" tai "tuottamaton". Yhteisestä perheestä 
löytyi lähtijöitä kaskille, kalakentille ja paimeneen, myöhemmin jopa metsätöihin tai muuhun ulkopuoli-
seen ansioon.  
    Savolais-karjalaisessa kaskiyhteisössä yksilön asema määriteltiin sukulaisuuden perusteella ja sosiaa-
liset ongelmatkin ratkaistiin vetoamalla sukuun tai luomalla sukusiteitä. Sukulaisuutta rekrytoitiin esim. 
perustamalla taloyhtiöitä ja ottamalla taloon ottolapsia; niistä on säilynyt kirjallisia sopimuksia 1600-luvun 
alusta lähtien.(13 Kysymys oli sosiaalisen sukulaisuuden solmimisesta. Ottopoikia ja yhtiömiehiä ottivat 
tavalliset kaskiviljelijät selviytyäkseen veroista ja säilyttääkseen sukuoikeutensa taloon tai saadakseen 
vanhuuden turvan, mutta samoin menettelivät ns. ratsutilat ja majatalotkin, elleivät ne muuten selviyty-
neet velvoitteistaan. Kun Länsi- ja Etelä-Suomen agraariyhteisöissä ruvettiin jo keskiajalla ottamaan 
taloon vierasta työvoimaa, vuosipalvelijoita (kartta 23), savolais-karjalaisessa yhteisöissä työvoimakysy-
mykset ratkaistiin ottamalla ulkopuolisia sukuun tai suurperheeseen.  
    Monijäseninen suurperhe oli itsenäinen ja omavarainen, se toteutti sukuyhteisön käsityksiä moni-
puolisista ihmissuhteista ja turvallisesta elämästä. Mitä suurempi ja toimeliaampi oli oma perhe ja suku, 
sitä enemmän sillä oli arvovaltaa muiden silmissä. Kaskikulttuurin ekspansiokaudella, ennen verotalojär-
jestelmän perustamista 1600-luvulla, luonnon hyväksikäyttö perustui nautintaoikeuksiin ja viljelemättömät 
metsät olivat vapaasti kaskettavissa, hylätyt kaskiahotkin sai ulkopuolinen ottaa tietyn ajan kuluttua 
käyttöönsä. Suurperhe kykeni ottamaan hallintaansa laajalti luonnonympäristöään ja selvisi myös vero-
talon pidosta paremmin kuin vähäjäseninen perhe. Toisaalta kaskiyhteisöihin ei vielä syntynyt pysyvää 
yhteiskunnallista hierarkiaa. Ihmisen asema perustui hänen asemaansa suvussa ja omiin henkilökoh-
taisiin ominaisuuksiinsa, ei perittyyn maaomaisuuteen.  
    Savolais-karjalaisen suurperheen kukoistuskausi oli erityisesti 1700-luku ja 1800-luvun alku, jolloin 
omavarainen kaskitalous alkoi muuttua kaupalliseksi viljelyksi ja toimeentuloa laajennettiin raivaamalla 
yhä enemmän kiinteitä peltoja. Maan siirtyminen yksityisomistukseen (isojako) sekä rahatalouden valtaan 
tulo hajottivat nopeasti suurperheet 1800-luvun loppupuolella. Yhteiset pellot jaettiin poikien kesken, 
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samoin muu omaisuus, jopa suuret asuinrakennukset purettiin, jotta jokainen veljeksistä sai rakennetuksi 
oman talon. Talokeskeinen ajattelu alkoi levitä myös Itä-Suomeen ja Karjalaan. 
 
 
 
 
Kaskikauden uskonto 
 
 
Esi-isien kultti. Rautakauden eräviljelijöiden ja savolais-karjalaisen kaskikulttuurin uskontoa olivat vaina-
jakultti ja tietäjyys. Suomenlahden rannikkopiirin alkavissa viljely-yhteisöissä vainajat haudattiin hiisi-met-
siköihin lähelle asumuksia tai kivisille saarekkeille keskelle peltoraivioita. Vainajat vartioivat elinpiiriään 
vielä kuoltuaankin ja heidän kulttipaikkansa antoivat jälkeenjääneille oikeuden viljeltyyn maahan; maa oli 
esi-isien maata. Vanhimpia viljellyn maan haltuunottomerkkejä ovat ehkä kuppikivet (kartta 3), hiisi-
metsiköiden jatkajia ovat todennäköisesti ortodoksisen Karjalan kyläkalmistot ja luterilaisen Itä-Suomen 
uhripuut (kartta 4). Vainajille kuului esikoisuhri, ensimmäinen osa kaikesta, mitä viljellystä maasta, 
metsästä ja vedestä kulloinkin saatiin. Hiisi-metsiköissä ja pyhien puiden juurella suvut ovat ehkä määrä-
ajoin käyneet syömässä yhdessä vainajiensa kanssa niin kuin ortodoksisessa Karjalassa tänäkin päi-
vänä, pari tuhatta vuotta myöhemmin (kartta 7). Vainajat vaikuttivat suvun elämään, heille samoin kuin 
talon pihapiirin haltialle esiteltiin perheen uudet jäsenet, syntyneet lapset ja aviopuolisot, ja ehkä Suo-
messakin vainajien on odotettu syntyvän uudelleen sukuunsa (vrt. kartta 91). 
    Alkavissa viljely-yhteisöissä kyläkalmistoihin haudatuilla suvun vainajilla oli tärkeä oikeudellinen ja 
sosiaalinen merkitys. Omat vainajat turvasivat paikoillaan elävän ihmisen oikeudet ympäristönsä resurs-
seihin ja ylläpitivät ekosysteemin järjestystä. Vainajakultti oli sukusidonnaisen yhteiskunnan ja suku-
kulttuurin ydinrakenteita, se symbolisoi sitä pakanallista yhteiskuntajärjestystä ja maailmankatsomusta, 
jonka kristillinen kirkko koki päävastustajakseen. Keskiajan katolinen kirkko valtasi Länsi-Suomessa hiisi-
metsiköt ja otti haltuunsa vainajat mm. siirtämällä suojiinsa hautausmaat; aluksi vainajat haudattiin sisälle 
kirkkoon. Vainajakultti säilyi siitä huolimatta sitkeästi mm. hautaustavoissa ja haltiauskomuksissa; Länsi-
Suomessa talonhaltia on ilmeisesti siirtynyt osittain samaan asemaan, jossa aikanaan olivat suvun vaina-
jat (kartat 62-68).  
    Viljelevään kulttuuriin siirryttäessä pyyntiyhteisöjen ympäristöfilosofia ja uskonnollinen ajattelu kokivat 
rakennemuutoksen. Kaskikaudesta lähtien ihmistä on kiinnostanut ennen kaikkea maan kasvu, hedel-
mällisyys, ja karjataloutta uhkaavien vaarojen torjuminen. Luonnonympäristön haltioiden rinnalle tulivat 
agraarikulttuurin haltiat, jotka hallitsivat viljan ja karjan menestymistä. Pohjoisten metsästäjien pyhä eläin 
karhu muuttui ihmisen ekologiseksi kilpailijaksi, vahinkoeläimeksi, joka haaskasi kaskihalmeita ja tappoi 
metsissä kulkevaa karjaa (kartta 1). Kaskiviljelijän maailmankuva on kuin sellaisen ihmisen, joka katsoo 
kotivaaraltaan ympärilleen, hajanaisille kaskiraivioilleen, etäisille järville, kalakentille ja ansapoluille. 
Hänen ympäristössään oli yhä enemmän tuntemattomuutta ja epävarmuutta. Kokeakseen elämänsä tur-
valliseksi tuon ajan menestyjän täytyi uskoa, että hän hallitsi ympäristönsä ja kykeni torjumaan ulko-
puoliset, jotka uhkasivat hänen elinpiiriään, työtään ja osuuttaan luonnosta. Viljelevän talouden alkaessa 
uskonnollinen ajattelu muuttui kokonaan toisenlaiseksi kuin samanistisissa kalastaja-metsästäjä-keräilijä-
yhteisöissä; samanismi ei enää toiminut kaskiviljelijän arkiympäristössä.  
 
Tietäjyyden rakenteet.  Uusi ympäristösuhteiden tulkitsija oli tietäjä, maagisten riittien, taikuuden tuntija, 
joka käsitteli kaskiviljelijän ympäristössä vaikuttavia voimia, tietäjäkielessä väkeä. Tietäjä tiesi oikean 
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vaikutustekniikan, taian, ja osasi lukea vaikuttavat sanat, loitsun. Tietäjän perustehtäviä oli kaskitalouden 
suojaaminen, kasvun ja hedelmällisyyden voimien hallinta. Tietäjäriitit keskittyivät elämän taitekohtiin: 
maanviljelyn ja karjanhoidon kriittisiin aikoihin, yhteisön jäsenten siirtymäriitteihin. Tietäjä torjui vihamie-
listen voimien aiheuttaman uhan, sairaudet, kateet eli kateellisten ihmisten lähettämät vihat ja onnetto-
muudet.  
    Kaskikauden tietäjä torjui petoeläimet metsälaitumilta, suojasi kaskihalmeet karhuilta ja kalanpyy-
dykset tai ansapolut ulkopuolisilta; tietäjä esti tulen leviämisen kaskia poltettaessa, nosti sateen ja tuulen, 
palautti metsään eksyneen karjan. Tietäjäperinteen symbolit ja ajatuskuvat nousivat nekin kaskiviljelijän 
ympäristöstä. Torjuntariittien peruskuvio on maaginen aita, loitsujen rauta-aita, joka pystytettiin ympäröi-
mään ihmisen lokeroa, luonnonvaraisessa moninaistaloudessa eläneen ihmisen elinpiiriä.  Aita on avain-
visio. Se nousi kaskiaidoista, murroksista ehkäpä rautakauden muinaislinnojenkin suojavarustuksista. 
Tietäjä kiersi, sulki suojaavaan piiriin poltettavat kasket, karjanlaitumet, hääkulkueet.   
     Tietäjyys on jotain perussuomalaista, niin kuin pyhät vainajien puutkin (kartta 3). Savolaisilla ja karja-
laisilla oli vanhamittainen loitsu lähes kaikkiin tarkoituksiin, loitsuja on kerätty Savosta enemmän kuin 
mistään muualta maailmasta (kartat 39-51). Pohjoismaissa suomalaisia on pidetty noitina. Tosiasiassa 
"noidat" olivat savolaisia kaskiviljelijöitä, joiden kulttuuriin kuuluivat loitsut ja tietäjäriitit, taiat; tietäjyyden 
pelko pelasti suomalaismetsien asukkaat Vermlannissa, Pohjois-Ruotsissa ja muuallakin vihamielisessä 
ympäristössä. 
    Vaikuttamisriitit toimivat ympäristössä, jossa uhka tuli ulkopuolelta, ja tämä idea siirtyi myös pahuuden 
sosiaalisiin tulkintoihin. Onnettomuuden oli aiheuttanut toinen tietäjä, kateellinen kilpailija tai vihamies. 
Tietäjä sai ”valkoisen" ja "mustan" roolin. Hänen uskottiin voivan torjua, auttaa, mutta toisaalta kykene-
vän kostamaan, aiheuttamaan vahinkoa. Uskonnollisena roolinhaltijana tietäjä toimi ympäristöään valloit-
tavassa yhteisössä, jossa riittitekniikasta tuli myös sosiaalisen kilpailun väline. 
    Erätalonpojan kulttuurissa tietäjyys on ollut vastaus ekosysteemin epävarmuuteen, samalla tavoin kuin 
suurperhe. Uhkana eivät olleet ainoastaan pedot ja luonnonvoimat, vaan myös toiset suvun tai toisen 
suurperheen jäsenet. Erämaiden kaukaisissa kaskiyhteisöissä oli vähän legaalisia väyliä eliminoida sosi-
aalisia konflikteja, jotka syntyivät kaski- ja pyyntimaiden nautintaoikeuksista. Turvautumalla yliluonnol-
lisiin voimiin saattoi puolustautua myös yksinäistalon asukas, jolla ei ollut takanaan laajaa sukua tai 
suurperhettä. Kaskiyhteisössä on ehkä ollut omat ekologiset voittajansa ja sankarinsa: toimeliaat ja väke-
vät tietomiehet, joiden uskottiin loitsuillaan ja riiteillään kykenevän suojaamaan työnsä tulokset ja sukun-
sa oikeudet. Tietäjyys piti yllä sosiaalista tasapainoa ja yhteisön järjestystä.(14  
    Tietäjä-kerrostuma näkyy kaikkialla suomalais-karjalaisessa perinteessä, erityisesti loitsuja ja vanhoja 
runoja koskevissa kartoissa.  Rautakaudella tulivat rannikon kyliin ensimmäiset sepät, aikaisintaan tältä 
kaudelta on Raudan synty, jonka kertova osa on realistinen kuvaus raudan valmistuksesta (kartat 43-44); 
kaskiviljelijän oli hallittava tuli (41-42); parantamisriitit (52) ja parannusloitsut ovat nekin pääosin 
esikristillistä tietäjyyttä (40, 45-51). Tietäjäperinnettä ovat metsänpeitto- ja karjanlaskuriitit (kartat 53-54), 
Suomenlahden rannikon maanviljely-yhteisössä saivat jalansijaa yhteisölliset sateenteko- ja hedelmäl-
lisyysriitit: vakkovejuhlat, eläinuhrit (4) ja agraariset synty- ja riittirunot, kuten Sampsa Pellervoinen tai 
Ohran ja Oluen synty. Ne ovat suomalais-balttilaista yhteisperintöä, kuten ehkä elättikäärmeiden pitämi-
nenkin (kartta 5). Suomenlahden ympäristön pienissä kylissä kalmistot, hiidet, olivat samalla uhrilehtoja, 
riittipaikkoja kuten savolaiset uhripuut tai kyläkalmistot Vienan ja Aunuksen Karjalassa (kartta 3), pyhillä 
lehdoilla on vastineensa esim. Pohjois-Venäjän maataviljelevien suomensukuisten kansojen keskuu-
dessa. 
    Vaikuttamisriittejä saattoivat tehdä muutkin kuin tietäjät, jos vain tiesi, kuinka taika tuli tehdä ja tunsi 
oikeat sanat. Riiteistä tuli osa elinkeinotekniikkaa, karjanhoitajan ja maanviljelijän käyttötietoa. Toisaalta 
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oli vahvoja tietäjiä ja parantajia (herbalisteja), sekä miehiä että naisia, joiden luokse mentiin, joilta haettiin 
apua ja neuvoja myös henkilökohtaisissa kysymyksissä. Tietäjillä on ollut myös todellista kokemustietoa 
luonnonkasvien lääkinnällisistä vaikutuksista; magiaa on pidetty jopa varhaisena tieteenä. Tietäjäkulttuuri 
alkoi myös eriytyä ja eri elämänalueilla alkoivat toimia omat tietäjänsä ja tulkitsijansa. Naispuoliset tietäjät 
ja talojen emännät ottivat haltuunsa vainajakultin (uhripuut), naisten elämänalat (lemmentaiat, lasten 
saaminen) ja oman työalueensa taikuuden, kuten karjanhoitoriitit. Miestietäjät suojasivat erityisesti 
viljeltyä ympäristöä, turvasivat kaskimaat ja metsälaitumet, pyyntielinkeinot ja torjuivat ulkopuolisten 
lähettämät sairaudet. Naisille kuului ikään kuin talon sisäpiiri, miehille enemmän luonto ja julkisuus, kuten 
häiden johtaminen (hääriitit).  
    Tietäjyys oli jo uskonnollinen oppi tai ympäristöfilosofia, jonka piirissä ajattelu, loitsut ja riititkin ovat 
olleet sisällöltään paljolti samanlaisia kaski- ja hortikulttuureissa eri puolilla maailmaa.  Suomessakin 
loitsuja voidaan pitää uskonnollisina teksteinä, joilla on ollut vakiintunut sisältönsä ja levinneisyysalu-
eensa. Tietäjäkulttuuri ei kuitenkaan ole muodostanut yhteiskunnallista organisaatiota, ”kirkkoa”, niin kuin 
agraarikulttuurien uskonnot. Riiteillään tietäjät ylläpitivät asemaansa myös pohjoisissa kaskiyhteisöissä, 
mutta heillä ei ole ollut samanlaista kulttuurivaltaa kuin korkeauskontojen uskonnollisilla roolinhaltijoilla. 
Kaskikauden ihmisistä toiset uskoivat riittien voimaan, toiset eivät. Riittien suorittaminen on ollut paljolti 
symbolista, henkistä varustautumista; omassa luonnonympäristössään kaskiviljelijät toimivat rationaa-
lisesti. Maagisiin riitteihin on turvauduttu ennen kaikkea silloin, kun kysymys oli tulevaisuudesta: kriisi-
tilanteissa, aloitettaessa joku tärkeä työvaihe tai uusi elämänkausi, kuten avioliitto. Riitit antoivat rauhan. 
Silloin kaikki mahdollinen oli tehty ja ihminen saattoi vapautua sellaisesta, mitä ei lopultakaan voinut 
hallita, ja jättää tulevaisuuden kohtalon tai korkeampien voimien käsiin (vrt. lukua Samaanit, tietäjät ja 
noidat). 
 
 
 
 
Kaskiviljelijän henkinen perintö  
 
 
Vanhamittaisen runouden kulttuuri. Vanhamittaisen runouden valtakerrostumat eivät ole enää varhais-
ten pyyntiyhteisöjen perinnettä, vaan niiden miljöö on viljelevä merellinen kulttuuri, ehkä juuri sellainen 
kuin Suomenlahden rannikkopiirin alkavat viljely-yhteisöt ovat ajanlaskumme alun molemmin puolin 
olleet. Vanhamittainen kertomarunous eli miesten piirissä, kaukopyyntimatkoilla, kalakentillä ja saalis-
juhlissa, se oli miesten epiikkaa. Miesten laulaman vanhan epiikan esittämisrytmi on aikoinaan saattanut 
syntyä pyyntiveneissä, laulut tahdittivat soutamista niin kuin viikinkienkin laulu.(15   
    Naisille kuuluivat itkuvirret, häärunot ja ns. lyyriset laulut, jota kertoivat kotipiiristä, arkityöstä ja naisten 
elämäntunnoista (kartta 100). Lyriikka kertoo paljon naisten huolista, käsikivien raskaudesta, tyttöjen 
toiveista saada hyvä mies, miniänä olosta. Naistutkimuksen piirissä runoja on jopa pidetty todisteena 
naisten huonosta asemasta miehisessä eräviljelijöiden yhteiskunnassa.(16 Laulut osoittavat pikemminkin 
eri sukupuolten kulttuurialueita. Naisille kuului ihmiselämän intiimi tunnepuoli, ilon ja surun käsittely. Vain 
naiset saivat esittää itkuvirsiä; kuolinriiteissä ja häissä heillä oli oikeus itseilmaisuun, joka miehiltä oli 
suorastaan kielletty. Miehet ovat olleet sivullisia, ikään kuin vieraita naisten talossa ja naisten riiteissä. 
Alkavissa viljelykulttuureissa naiset omistivat hedelmällisyyden, kasvuvoiman, sukujen sosiaalisen 
perinteen. 
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    Vanhamittaisen epiikan tapahtumapaikka on merenrannan eräviljelijöiden kylä, Suomenlahden rauta-
kautinen kulttuuripiiri. Maailmansynty-runoon (kartta 87) kuuluva Merenpohjan (apajapaikkojen) muo-
dostelu samoin kuin Tulen loitsuun liitetty Verkkopyydysten synty (kartat 42, 92), ovat kalastajien 
myyttejä. Meriympäristöön sijoittuu Sampo-jakso, ennen kaikkea Sammon ryöstö ja takaa-ajo (kartta 93), 
jopa Ison tammen runo (94-95). Moniin lauluihin, kuten Kanteleen syntyyn (kartta 89) sisältyy vene-
matkan kuvaus monihankaisilla veneillä. Vanhan epiikan maisema on toisenlainen kuin Savo-Karjalassa 
tai Vienan suurilla järvillä. Runojen pääsankareita ovat tietäjä Väinämöinen ja seppä Ilmarinen, heidän 
elinympäristönään on rauhallinen, viljelevä kylä pirtteineen ja karjasuojineen, ei enää pohjoinen pyynti-
yhteisö. Sotainen viikinkiajan kerrostuma on hyvin ohut, suomalaiset sankarit taistelevat tietäjien asein 
eivät miekoilla, eikä suomalaisessa epiikassa esiinny päälliköitä tai kuninkaita; ihmissuhteet ja yhteis-
kunnan hierarkia ilmaistaan sukuyhteisön käsittein. Sukuyhteiskunnassa traaginen hahmo oli orpo 
Kullervo, sukunsa viimeinen, hylätty tai muuten vaille sukunsa turvaa jäänyt, jota ilmeisesti alkuaan on 
tarkoittanut nimitys orja.  
 
Kaskikauden perinneympäristö. Vielä 1800-luvun lopulla sukuinstituutiot olivat Savo-Karjalassa vah-
vempia kuin kylä. Yhteistyön verkostot syntyivät sukujen sisälle, kylänkeskeiset talkootkin ovat myöhäisiä 
(kartta 34). Vienan Karjalan sosiaalista kulttuuria olivat sukutraditiot, kuten sukuhautajaiset ja omien 
vainajien muistajaiset (kartta 7), sukuhäät (kartat 9-21) ja praasniekat (kartta 22). Erityisesti savolaisten 
kaskitalonpoikien jokapäiväistä kulttuuria luonnehtii yksilöllisyys, omintakeisuus ja arkisuus. Savolainen 
kylä rakentui vielä luonnon ehdoilla lukuisine pienine aittoineen ja talleineen, jotka levittäytyivät pihapiiriin 
vailla täsmällistä järjestystä. Samalla tavalla savolaiset häät ja muutkin juhlat olivat arkisia, spontaaneja, 
vailla hierarkkista pohjakaavaa, joka läntisissä talonpoikaiskylissä tunkeutui vähitellen kaikkiin kulttuuri-
rakenteisiin. 
    Vanhamittaiset laulut ja loitsut ovat eläneet kaskiviljelijöiden ja kausipyytäjien yhteisössä. Esitystapana 
vanha mitta säilyi käytössä Länsi-Suomessakin keskiajalle ja osittain myöhempään; mm. Euroopasta 
levinnyt varhaisin legenda- ja balladirunous käännettiin vielä vanhalla mitalla (kartat 97-99). Viimeiset 
vuosisadat tietäjien ja laulajien kulttuuri jatkui Savossa ja Karjalassa sekä Inkerin kylissä. Arkaaisinta 
epiikkaa saatiin 1800-luvulla talteen Vienan, Aunuksen, Pohjois-Karjalan ja Laatokan Karjalan syrjäseu-
duilta, missä vanha eräkulttuuri oli lähimpänä jokapäiväistä elämää. Kaikkein elinvoimaisimpia ovat olleet 
vanhamittaiset loitsut, niillä oli savolais-karjalaisessa kaskikulttuurissa yhä käyttöä.  
    Idässä laulut kuuluivat yhdessäolotilaisuuksien ohjelmaan, eivät niinkään tarinat. Erityisesti Karjalassa 
ja Inkerissä vanhamittainen rituaalirunous: häälaulut, miesten epiikka tai naisten lyyriset laulut korvasivat 
vielä seremoniallisen kerronnan. Häälauluilla ja itkuvirsillä oli keskeinen osa häänäytelmässä niin kauan 
kuin sukuyhteisön häämenot säilyivät. Etenkin Inkerissä tytöt esittivät vanhamittaisia lauluja tansseissa ja 
kulkiessaan sunnuntaisin laulaen kylänkujalla, kuten tytöt venäläisissäkin kylissä (kartta 22, 35).  1800-
luvulla Inkerissä ja Karjalassa naiset ylläpitivät vanhamittaista esitystapaa, kun Länsi-Suomen talonpoi-
kaiskylissä niiden tilalle olivat jo tulleet uusimittaiset, riimilliset kansanlaulut ja pelimannimusiikki.  
    Itä-Suomesta ja Karjalasta on kerätty suhteellisen vähän rakenteellisesti vakiintuneita motiivitarinoita, 
joiden vaikuttavuus perustuisi yllättävään juoneen ja näytelmälliseen esitystapaan, tarinan dramaattiseen 
kerrontaan (ks. lukua Tarinaperinne). Karjalassa ja Inkerissä kerronta esitettiin vanhalla koodilla, vanha-
mittaisina eeppisinä ja lyyrisinä lauluina. Vienan kylissä läntisiä motiivitarinoita ovat vastanneet sadut ja 
legendat, Savossa tarinankertojan tilalla oli puhuja, sanantaitaja. Savolaiset kertojat kilpailivat sanonnan 
taidossa, kertojanakin savolainen oli enemmän individualisti kuin kiteytyneen, normatiivisen tradition 
ylläpitäjä. Myös tarinoiden aihepiiri on ollut idässä toisenlainen kuin lännessä. Savolais-karjalaisista tari-
noista puuttuu läntisen agraariyhteisön kristillis-moralistinen tuomitsevuus. Savossa ja Karjalassa ei 
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kerrottu tarinoita anti-ihmisistä, noidista (kartat 54-61), aviottoman äitinsä paljastavista surmatuista 
lapsista (73-75). Itäinen kertomusperinne on ollut realistista, suvaitsevaa ja yksilöllistä.  
    Savolaiset vaarakylät ja yksityiset talot olivat usein etäällä toisistaan, kaskikulttuurin alueella tiiviitä 
kyläryhmiä oli vain ortodoksisessa Karjalassa. Savolainen teki vierailusta rituaalin. Hän pistäytyi naapuri-
taloon piippuineen ja uutisineen; tervehdykset, istuutuminen penkille, tupakaksi pano, se oli kuin johda-
tusta sosiaaliseen suoritukseen. Vierailija käsitteli ympäristönsä tapaukset, eritteli, tulkitsi, väritti sattu-
muksia iskien sanoilla, sananparsilla ja vertauksilla. Ja jos talonväen puolelta löytyi samanlainen sanan 
haltija, ajatusten vaihto muuttui taiteeksi eikä Savossa juuri muuta koristetaidetta harrastettukaan. 
Savolainen puhe on ilmaisukykyä, sanonnan taitoa, omien ilmaisujen etsintää. Se ei ole opittujen juoni-
tarinoiden esittämistä niin kuin länsisuomalaisissa kylissä, jossa kerronnankin tuli yhä enemmän noudat-
taa yhteisiä kaavoja, yhteistä järjestystä.  
 
Savolaisten ja karjalaisten kulttuurialue. Perinneatlaksen aikakautena kaskikulttuuri on taustalla Itä-
Suomen ja ortodoksisen Karjalan kulttuurissa. Savolaisten kaskiviljelijöiden alue jatkuu pohjoisessa 
Ruotsin puolelle Norrbotteniin sekä Keski-Ruotsin suomalaismetsiin, Vermlantiin ja suomalainen kulttuuri-
alue jatkuu myös Norjan puolelle Ruijaan, jonka suomalaisperäiset asukkaat olivat muuttaneet pää-
asiassa Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta.(17 Vanhan karjalaisen kulttuurin ydinalue on ortodoksinen 
Karjala, joka käsitti aikoinaan kaikki kiinteästi asutetut karjalaisalueet Karjalan kannas ja Inkeri mukaan 
lukien. Ruotsi-Suomen suurvaltakaudella 1600-luvulla alkanut luterilaisen väestön ekspansio on kaven-
tanut ortodoksisen kirkon aluetta niin, että kartastossa ortodoksinen alue käsittää enää Itä-Karjalan 
(Vienan ja Aunuksen) sekä Laatokan Karjalan ja Pohjois-Karjalan itäosat (liitekartta). 
    Monissa kartoissa näkyy omana perinnealueenaan kaakkoinen Suomi, joka käsittää Karjalan kannak-
selta alkaen koko Saimaan vesistön. Kaakkoisessa Suomessa alkoi 1800-luvulla voimakas teollistumisen 
ja paikallisen yritteliäisyyden kausi. Saimaalle ja Kymijoelle keskittyi tuolloin saha- ja paperiteollisuus ja 
Pietaria rakennettaessa alueen maalaiskauppa kääntyi itään. Suomenlahden rannikon ja Saimaan kana-
van valmistuttua (1856) myös Saimaan vesistöalueen talonpojat kuljettivat purjelaivoillaan, myöhemmin 
höyrylotjillaan Pietariin maalaistuotteita, etenkin puutavaraa.(18 Pietari oli Kannaksen ja muiden kaak-
koisten alueiden taloudellinen keskus I. maailmansotaan asti. Kaakkoinen perinnealue tunkeutui länsi- ja 
itäsuomalaisen kulttuurin väliin, mutta tuolloin Pelto- ja Kaski-Suomen välinen raja oli jo muutenkin 
hämärtynyt peltoviljelyn vakiintuessa vähitellen kaikkialla Vienan Karjalaa myöten. 
    Kartaston esittämänä ajankohtana Savo-Karjala oli jo agraaristunut pientilavaltaiseksi peltoviljelyalu-
eeksi. Kaskikulttuurin aika oli kuitenkin vielä muistissa, perinteenä läsnä. Itäsuomalaista taloutta leimasi 
yhä moninaisuus ja ekstensiivisyys; elämänmuotoon kuului pienten peltojen raivaus, järvien ja soiden 
kuivatus, metsätyöt puutavarayhtiöiden hakkuu ja uittotyömailla, Pietarin kauppa. Pohjoisessa mentiin 
kevätkalastuksen ajaksi palkkatöihin Ruijaan Jäämerelle. Agraarinen kyläkulttuuri sai jalansijaa etenkin 
Etelä-Karjalassa, joka Pohjanmaan tapaan oli yhteiskunnallisesti tasa-arvoinen maakunta, mutta talon-
poikaiskulttuurin piirteitä levisi kaikkialle kaakkoiselle alueelle.  
    Lounaisessa Suomessa agraarikulttuuri sai samoja rakenteita kuin läntisen Euroopan puritaanisissa 
kylissä, sen sijaan kaakkoisen alueen kyläkulttuurissa on samoja piirteitä kuin Baltiassa ja laajemminkin 
Itä-Euroopassa. Mitä idemmäksi Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen mennään, sitä lähem-
pänä on vanhan erä- ja kaskitalous.  Kaikkein arkaaisinta kulttuuritietoa on Vienan Karjalasta. Historialli-
sesti Itä-Karjala on jo Novgorodin ajoista lähtien ollut yhteydessä Itä-Eurooppaan ja monien karjalaisten 
kulttuuripiirteiden, esim. karjalantalon esikuvien on katsottu kulkeutuneen aina Bysantista asti.(19   
    Vienassa ja muualla ortodoksisessa Karjalassa säilyi erä- ja kaskiyhteisöjen sukukeskeinen elämän-
muoto. Ihminen kuului ensi sijassa sukuunsa ja suurperheeseensä, niin kuin vielä 1800-luvun alussa 
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Savossakin, ja kylien yhteisiä organisaatioita oli vähän. Ortodoksisessa Karjalassa elivät yhä monet 
esikristillisen ajan kulttuurirakenteet: vainajakultti ja kyläkalmistot, sukuhäät ja -hautajaiset, praasnikat ja 
muut sukujen väliset vuorovaikutusmuodot. Karjalaisen kulttuurin takaa, ennen kaikkea Vienan perin-
teestä, vanhamittaisista lauluista, metsäpirttien ja kalakenttien ympäristöstä löytyy vielä boreaalisen 
pyyntikulttuurin rakenteita, luonnossa eläneen ihmisen samanistisista maailmakäsityksistä, joilla on 
vastineensa saamelaisten ja muidenkin pohjoisten suomalais-ugrilaisten metsästäjäkansojen perin-
teessä.  
 
Taustakirjoituksia: Sarmela 1981a; 1984ac; 1987bc; 1989ac; 1995.  
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                                     AGRAARIKULTTUURI  
 
 
 
 
 
Talonpojan kulttuuriympäristö 
 
 
Peltoviljelijän ekosysteemi. Keskiajalle tultaessa Länsi- ja Etelä-Suomen jokilaaksoihin ja tasangoille 
oli muodostunut talonpoikainen, kiinteitä peltoja viljelevä kyläkulttuuri. Intensiivistä, omavaraista maan-
viljelyä harjoittaneet agrikulturalistit, auraviljelijät ovat (1) eläneet pysyvästi paikallisyhteisöissään ja oman 
elinpiiriinsä resurssien varassa. Peltoviljelijän ekologinen turvallisuus riippui siitä, kuinka (2) hyvin hän 
kykeni hallitsemaan viljeltyä ympäristöään, vaikuttamaan omalla työllään viljan kasvuun tai karjan menes-
tymiseen. Agraarikulttuurien ihminen (3) sopeutti aineellisen ja henkisen kulttuurinsa omaan lähiympäris-
töönsä: viljelymenetelmänsä ja viljalajikkeensa, kotieläimensä, ulkopuolisen tiedon ja taidon. Paikallisesti 
sopeutuneet viljelijät ovat kaikkialla luoneet etniset kulttuuriympäristöt, kulttuurimaakunnat, kylien viljely-
maisemat, perinteiset rakennustavat, jalostaneet omat eläinrotunsa ja viljalajikkeensa, jotka selviytyivät 
paikallisessa luonnossa.  
     Agraarikulttuurissa ihmisen (4) ekologinen lokero oli oma pysyvä maa-alue ja ympärillä oleva kylä. 
Talonpojan kulttuuritila erottui luonnossa selvärajaisemmin kuin kaskiviljelijän elinpiiri, kylän ulkopuolella 
olivat muut, vieraat kylät, ulkopuoliset, feodaaliajan yläluokka; agraarikulttuurien historiassa kylän ulko-
puolelta on useimmiten tullut vain jotain pahaa, joka uhkasi kyläläisten oikeuksia työnsä tuloksiin ja 
maaresursseihin. Omassa ekolokerossaan suomalainenkin peltoviljelijä (5) ylläpiti paikallista omavarai-
suutta ja energian kiertokulkua. Talonpoikaistalous, pellot ja karja muodostivat lähes ”suljetun” ekosys-
teemin, jossa ulkopuolisten resurssien käyttö oli erittäin vähäistä. Esimerkiksi länsisuomalaisissa taloissa 
hakattiin talvikaudet kuusenhavuja karjan alusiksi (vrt. kartta 26) ja ajettiin lantaa, savea tai mutaa 
pelloille, kasvatettiin vuodesta toiseen viljellyn maan multakerrosta; oikean talonpidon tunnusmerkkejä 
olivat suuri tunkio ja lantapatterien määrä, hyvin ojitetut ja viljavat pellot. Talonpoikaiskylissä tehtiin itse 
lähes kaikki kulttuurin välineet, kuten työkalut, astiat ja vaatteet; omavaraisuuden ideologia hallitsi kaik-
kea elämää, koko ekologista sopeutumista.  Intensiivinen maanviljely lisäsi työtä ja toimeentulomahdolli-
suuksia, se kykeni sitomaan lisääntyvän väkimäärän paikoilleen, omaan kylään. Agraarikulttuurit kyke-
nivät luomaan myös varhaiset dynastiat ja niiden suuret historialliset monumentit. 
    Agraarikulttuureissa (6) työ muuttui raskaammaksi kuin kaskitaloudessa, mutta se sai myös yhä suu-
remman sosiaalisen merkityksen. Talonpoika menestyi sitä paremmin, mitä enemmän hän teki työtä, 
kaivoi ojia ja muokkasi maata, aitasi laitumia, mitä täsmällisemmin hän selviytyi satovuoden määrä-
aikaisista tehtävistä. Hyödyllisen työn käsite on itse asiassa syntynyt talonpoikaisyhteiskunnassa. Pelto-
viljelijä on (7) yhä enemmän riippuvainen vuoden sadosta, siitä mitä hänen viljelemänsä ravinnon lähteet 
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tuottavat, agraarikulttuureissa ihminen alkaa katsoa eteenpäin kylvöstä sadonkorjuuseen. Talonpojan 
ympäristökulttuuri (8) suuntautuu tulevaisuuteen, tulevan ajan haltuunottoon, kehitykseen. Kun pyynti-
kulttuureissa ihminen varastoi hyvin vähän, länsisuomalaisessa talonpoikaistalossa elämä keskittyi yhä 
enemmän tulevaisuuden rakentamiseen: uusien peltojen raivaamiseen, viljan ja muun ruoan varastoimi-
seen, vaatteiden, tavaran ja rahan kokoamiseen pahojen päivien ja vanhuuden varaksi tai jätettäväksi 
perintönä seuraaville sukupolville. Kulttuurinsisäinen turvallisuus ansaittiin pitkäjänteisellä työllä, ahke-
ruudella ja säästäväisyydellä. Agrikulturalistit (9) aloittivat pysyvän luonnon muuttamisen ja toteuttivat 
ihmisen herruuden ideaa omassa paikallisessa ympäristössään. 
 
Työvuoden aikakäsitys. Maanviljelijöiden elämänrytmi on sidottu satovuoteen, sen mukaan määräytyi-
vät päivittäiset työt, ajan kulku. Agraarikulttuurien ekoperinnettä on ajan mittaaminen, kylvö- ja korjuuai-
kojen määritteleminen sekä säätietous: tulevien säiden ja vuodentulon ennustaminen, luonnon enteiden 
tulkinnat. Viljelykulttuurien kalenterit eivät ole niinkään olleet rituaalien vaan työjaksojen ajoittamista 
varten. Töiden aloittaminen oikeaan aikaan oli toimeentulon kannalta elintärkeää ja juuri agraarikulttuu-
reissa on luotu monimutkaisia suotuisten ja epäsuotuisten päivien kalentereita, jotka määrittelivät, milloin 
joku tulevaisuuden kannalta tärkeä työ tai elämänjakso tuli aloittaa Suomalainenkin kalendaariperinne 
sisältää normatiivisia käskyjä ja kieltoja siitä, mitä tiettynä juhlapäivänä sai tai ei saanut tehdä.(1 Kieltojen 
sanktioina on esimerkiksi vuodentuloa tai karjaa kohtaava menetys, epäonni; kieltojen noudattamatta 
jättäminen on ollut vertauskuvallisesti tulevaisuuden vähättelyä, joka kohdistui ekosysteemiin ja sitä 
kautta koko yhteisöön. Sääenteiden seuraaminen talvikuukausina on pitänyt katseet suunnattuina viljely-
kauden sääsuhteisiin, kuivuuden tai hallan uhkaan, ekosysteemin perusasioihin.   
    Viljelevien yhteisöjen perinteessä keskeisiä ovat satovuoden uskonnolliset riitit, hedelmällisyys- ja tule-
aisuusmagia, jotka kuuluivat vuoden taitekohtiin tai kriittisiin ajanjaksoihin, uuden työn aloittamiseen (kar-
tat 3-4, 19-20, 25, 26). Maanviljelijän kalenterissa vuosi kulki kohti sadonkorjuuta, se oli talonpoikaisyh-
teisön vuodenvaihde, josta alkoi uusi viljelykausi. Esikristillisenä aikana uusi vuosi alkoi Suomessa syk-
syllä kekristä, johon mennessä sato oli korjattu ja eläinten teurastus suoritettu. Vuodenvaihteessa, suo-
malaisen nimityksen mukaan jakoaikana, huipentui agraarinen hedelmällisyys- ja tulevaisuusritualismi. 
Silloin jaettiin vuoden tulos, sen hedelmällisyys, ja siirrettiin kasvun energia, vilja- ja karjaonni seuraa-
vaan vuoteen; ihmisille, vainajille ja haltioille annettiin kullekin osansa (kartat 3, 7 ja 63). Vuotuisjuhlat 
leikkeineen ja tanssitilaisuuksineen, kiertueet, yhteiset juhlatulet ja -keinut (kartat 24-33) ovat olleet kylä-
kulttuuria, niissä uusinnettiin naapuruus ja yhteinen elämänmuoto, yhteinen tulevaisuus, ja sen ohessa 
purettiin ristiriitoja, joita vuoden mittaan oli syntynyt. Myös kylän sosiaalinen elämä jaksottui maatalous-
vuoden mukaan.(2  
 
 
 
 
Yhteisöllisyyden kulttuuri 
 
 
Naapuruus ja lähimmäisyys.  Agraarikulttuurin ekosysteemissä kriisit ratkaistiin kylänsisäisellä yhteis-
työllä, luomalla naapuriavun verkostoja; kylää voidaan kokonaisuudessaan tarkastella vastavuoroisen 
vaihdon järjestelmänä. Taloudellinen ja sosiaalinen yhteistyö on ollut välttämätöntä, se kuului kulttuuri-
järjestelmän avainrakenteisiin kuten pyyntiyhteisöjen saaliinjakonormit. Kun Savo-Karjalassa monikym-
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menpäisen suurperheen miehet ja naiset tekivät työtä yhdessä, läntisissä kylissä naapurit kokoontuivat 
talkoisiin leikkaaman ruista, muokkaamaan pellavia, auttamaan toinen toisiaan kaikissa vähänkin suu-
remmissa töissä, mitä vuoden mittaan tuli eteen (kartta 34). Talkoissa hyödyllinen työ yhdistyi sosiaali-
seen kanssakäymiseen. Mutta ennen kaikkea talkoilla eliminoitiin työn kasautumisesta aiheutunut uhka 
ja päästiin yli talon elämässä eteen tulevista suoriutumiskynnyksistä, tietystä työvaiheesta tai juhlien 
järjestämisestä. Yhdessä selviämisen idea sitoi yhteen taloja ja kylän sisällä naapuruudesta tuli vähitellen 
tärkeämpi viitekehys kuin suvusta. Etenkin Pohjanmaalla häät samoin kuin hautajaisetkin olivat kyläjuh-
lia, jonka järjestämiseen naapurit ottivat osaa (vrt. kartat 9-21). Tiheään asutuissa kylissä kanssakäymi-
nen naapurien kesken oli jokapäiväistä, ja erilainen vastavuoroinen naapuriapu, työkalujen lainaaminen 
tai viljelytiedon vaihtaminen on jatkunut maaseutukylissä vielä koneellisen tuotantotalouden aikana.(3   
     Kyläkulttuuri on ollut yhteistä osallistumista, huolenpitoa naapureista ja vähävaraisista. Kylän tuli hoi-
taa yhdessä myös sosiaaliset ongelmansa, moraalista vastuuta ei voitu siirtää yhteisön ulkopuolelle. 
Yhteinen osallistuminen merkitsi myös menestymisen, yksityisen ihmisen ilon ja surun muuttamista yhtei-
seksi. Kylähäissä sukuhäiden vanhamittaiset häälaulut ja itkuvirret vaihtuivat pelimannimusiikkiin ja 
tanssiin, kollektiiviseen yhdessäoloon (kartat 9-21). Pohjanmaalla ja paikoin Satakunnassa sai jalansijaa 
jopa kylähallinto eli oltermannilaitos (1 osa, kartta 1), sen tehtävänä oli valvoa kyläläisten harmonista 
yhteisyyttä, siveellistä elämää ja kirkossa käyntiä.  
    Kylänsisäinen organisoituminen ulottui myös nuoriin. Pohjanmaalla ja muuallakin Länsi-Suomessa 
nuoriso alkoi toimia omana jäsen- ja viiteryhmänään ja luoda omaa yhdessäoloperinnettään. Nuoret 
rakensivat yhteisiä kyläkeinuja, järjestivät iltaleikkitilaisuuksia, käsityötalkoita ja omia kylätansseja (kartat 
35-37). Nuorille oma kylä oli voimakas viiteryhmä, Pohjanmaalla kylän nuoriso toimi jopa järjestäytyneen 
ryhmän tapaan ylläpitäen omia initiaatioriittejään ja valvoen nuorten seurustelua (kartta 37); nuorten kylä-
keskeisyys huipentui kylien välisissä joukkotappeluissa ja urheilukilpailuissa.(4 Agraarikylissä syntyi 
paikallinen organisaatiokulttuuri, joka oli Karjalan sukuyhteisöille vierasta. Länsi-Suomessa alettiin raken-
taa yhteismyllyjä (ks. 1. osa, kartta 2), yhteissahoja ja kylämeijereitä, siellä alkoi ensimmäisenä myös 
osuustoimintaliike.(5  Taloudellinen ja sosiaalinen organisoituminen enteili uusia poliittisia ja yhteiskun-
nallisia rakenteita, teollisen yhteiskunnan järjestökulttuuria.  
 
Hyödyllinen ihminen. Länsisuomalaisessa talonpoikaistalossa on selkeä, usein suorakulmainen ase-
makaava, järjestys. Joka sivultaan umpeen rakennettu satakuntalaisen suurtalon pihapiiri muistutti linnoi-
tusta. Se oli talonpoikaisen itsenäisyyden, omavaraisuuden ja työn monumentti. Mutta tällainen "umpikar-
tano" julisti myös kyläyhteisön sosiaalista hierarkiaa, maahan sidotun yhteisön arvomaailmaa. Agraari-
sessa kyläyhteisössä alkoi yhä kovempi sosiaalinen kilpailu, joka on ominaista koko länsimaiselle kult-
tuurille. Resurssien omistaminen, taloudellinen menestys ja hyödyllinen työ määrittelivät yhä selkeämmin 
ihmisen arvon. Emäntien tuli nousta ylös kukonlaulun aikaan, talkoissa kilpailtiin työnteosta henkeen ja 
vereen, kirkkomatkoilla ajettiin hevosilla kilpaa talojen kunniasta.  
    Työstä tuli arvo sinänsä, sosiaalisen kilpailun väline. Agraariyhteisöissä nuorten täysi-ikäisyyskin 
mitattiin työtaidon ja voiman näytteillä; ensikertalaisen karsikot (kartta 6) ja ikäkylpy (initiaatiosauna) vaih-
tuivat työkokeisiin. Poikien kesken kilpailtiin mieskuntoisuudesta kylätappeluissa, ns. väkikivien nostossa 
ja muissa aikansa urheilumuodoissa. Tytöt kilpailivat jo pienestä pitäen siitä, kenellä oli makuuaitassaan 
enemmän käsitöitä, kapioita, joita pojat kävivät yöstelymatkoilla tarkastamassa (kartta 37). Lopulta 1800-
1900-luvun vaihteessa suurtaloihin ilmestyi Suomessakin ruokakello, aitan päätyyn tai talon katolle.  
Ruokakellolla kutsuttiin talon väki kokoon, kello ilmoitti täsmälliset työ- ja ruoka-ajat niin kuin teollisuus-
kylissä tehtaanpilli; talon päiväjärjestys muuttui julkiseksi.(6 Vuorokausi jakautui yhä selkeämmin 
työaikaan ja vapaa-aikaan, työhön ja huvituksiin.  
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    Kaikki työ tuli tehdä mahdollisimman hyvin, jotta se olisi kunniaksi tekijälleen; huonosti tehty työ oli 
syntiä, epämoraalista, siitä seurasi uskonnollinen rangaistus. Työ kuten ihmiselämäkin oli jäsennelty ja 
normitettu, kristityn ihmisen työssä näkyi hänen moraalinsa, kuinka hän kunnioitti elämän lahjaa, jonka 
jumala oli hänelle antanut. Talonpoikaisyhteisöissä hyvän elämän edellytyksiä olivat harmoniset perhe- ja 
naapuruussuhteet, oman aikansa kielellä ilmaistuna: uskollinen vaimo, kuuliaiset lapset ja hyvät naapurit. 
Lapset kasvatettiin työhön ja aikuisten yhteisön kunnioittamiseen, elämään yhdessä naapurien kanssa. 
Tiheään rakennetuissa kylissä naapurin huomioon ottaminen oli välttämätöntä, moraalittomuus ja kurit-
tomuus olisivat uhanneet yhteisön olemassaoloa.  
    Agraaristuminen on koventanut myös pienten lasten elinympäristöä. Talonpoikaisen kyläyhteisön 
kasvatusarvojen symboli lienee puinen jalaskehto, joka levisi Länsi-Suomeen ja agraaristumisen mukana 
vähitellen myös Itä-Suomeen, jopa Karjalaan asti. Eurooppalaisissa yhteiskunnissa äidit eivät enää 
kantaneet lapsia mukanaan tehdessään yhä raskaammaksi käynyttä työtä. Tyypillisimmillä agraarikult-
tuurin alueilla kuten Pohjanmaalla äidit lakkasivat imettämästä lastaan muuta kuin juuri välttämättömän 
ajan synnytyksen jälkeen, sen sijaan lapsia alettiin pitää kehdossa ja syöttää keinoravinnolla, ruisvellillä, 
vieläpä käyttäen kovaa luista syöttösarvea. Erään aikalaiskuvauksen mukaan näin tehtiin siinä uskossa, 
että vahva ravinto kasvattaa vahvoja, työkykyisiä ihmisiä; tällaisten kasvatusihanteiden katsottiin olevan 
syynä lasten suureen kuolleisuuteen.(7 Kehto ja syöttösarvi antoivat talojen emännille mahdollisuuden 
siirtää lapsenhoito vanhempien sisarusten tai pikkupiikojen tehtäväksi ja heille itselle jäi enemmän aikaa 
huolehtia talosta, tehdä hyödyllistä työtä. Agraarikaudelta on myös tarinoita sankariäideistä, jotka syn-
nyttivät työn lomassa "ruispellon ojaan" tai nousivat lapsivuoteesta heti ylös hoitamaan askareitaan.  
    Eurooppalaisissa agraariyhteiskunnissa lapset sosiaalistettiin yhä enemmän organisaatioon, alistu-
maan kuriin ja tottelemaan auktoriteetteja. Talonpoikaisesta työn sankaruudesta on lyhyt matka länsimai-
seen suoritusyhteiskuntaan, joka pyrkii tuottamaan yhä enemmän, kehittämään täydellisen ihmisen; 
jossa vain suorittaminen, voittaminen on kulttuuria. Ahkeruuden, säästäväisyyden ja itseään kehittävän 
ihmisen ihanteet, usko kaikesta huolehtivaan poliittiseen johtajaan (hyvään isäntään), hyvän käyttäyty-
misen, huolenpidon ja moraalisuuden etiikka, oman maan ja etnisen kulttuurin arvostaminen, kansalli-
suusaate (kansallisromantiikka) ja isänmaallisuus ovat agraarikulttuurin perintöä. Delokaalistuneessa 
teollisuusyhteiskunnassa, massakulttuurissa, ne ovat törmänneet uuteen rakennemuutokseen ja 
menettävät vähitellen merkityksensä.  
 
 
 
 
Kyläyhteisön uskonto 
 
 
Kristillinen vallankumous. Agraarisen kulttuurikauden uskonto on Suomessa niin kuin muuallakin 
Euroopassa ollut kristinusko. Korkeauskonnot, kuten kristinusko, islam ja buddhalaisuus, ovat kyläus-
kontoja, eivät enää sukukultteja, ne muodostuivat agraarisen kulttuurikehityksen mukana ja niiden 
eettiset normit ovat hyvin samanlaisia, kyläyhteisöille välttämättömiä moraalikoodeja. Yhteiskunnallisina 
instituutioina korkeauskonnot määrittelevät hyvän yhteisön ja oikean ihmistenkeskisen elämän. Suo-
messa roomalaiskatolinen ja Karjalassa kreikkalaiskatolinen käännytystyö eteni rautakautisissa viljely-
kylissä, sen sijaan sisämaan kaskiviljelijät ja pohjoiset pyyntiyhteisöt jäivät vielä vuosisadoiksi kristin-
uskon ulkopuolelle. Viikinkiajan sukuyhteisöihin kristinusko toi ilmeisesti sanoman uudesta rauhan ja 
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inhimillisyyden yhteiskunnasta, kirkon sanoma vastasi paikallisyhteisöissä elävän ihmisen odotuksia 
yhdessä selviämisestä, naapuruudesta ja lähimmäisyydestä. 
    Kristillisen paikallisyhteisön voimaa julistavat lounaisen Suomen mahtavat harmaakivikirkot (vrt. kartta 
22). Toisaalta kristillisestä kirkosta muodostui ensimmäinen keskitetty järjestelmä ja Perinneatlaksessa 
tarkastelen kristinuskoa, lähinnä uskonpuhdistuksen jälkeen Ruotsi-Suomeen vakiintunutta luterilaista 
kirkkoa meritokratiana, joka otti vähitellen hallintaansa koko talonpoikaisen kulttuurin ja sen ympäristön. 
Meritokratia on aikansa oppineiden eli meritokraattien rakentama yhteiskunnallinen utopia tai valtajärjes-
telmä, jonka konstruktiivisena ytimenä on ideologia. Yhteiskunnallinen meritokratia määrittelee yhteisen 
hyvän kulttuurin ja väistämättä myös sen vastakohdan, antikulttuurin.  Kulttuuri on yhä enemmän rajoja, 
joilla oikea usko tai oikea kehitys erotetaan antikulttuurista. Meritokratian voima perustuu ylipaikallisiin 
auktoriteetteihin, eliittiluokkana meritokraatit menestyvät jäljittelemällä ideologista yhdenmukaisuutta, 
vahvistamalla lakkaamatta järjestelmän pyhittämiä auktoriteetteja, ihmiskultteja ja organisatorista hierar-
kiaa, ja tietenkin vaalimalla ideologista perinnettään.  
    Niin kuin myöhemmät ideologiset meritokratiat, myös aikansa kirkko muodosti yhdenmukaisesti 
toimivan kansainvälisen valtajärjestelmän, jonka hegemoniaperinteessä vastapuolella oli antikristuksen 
valtakunta, pakanuus, väärä usko tai väärät uskontokunnat. Uskonto muuttui uudesta vapauttavasta 
ideologiasta keskitetyksi kirkoksi, jonka sisällä "oikea oppi" mystisoitiin kristillisen ympäristökilpailun 
välineeksi. Kirkollisen organisaatiokulttuurin ekologiset voittajat määrittelivät yhä tarkemmin olemassao-
lon rajat, kristillisen ja antikristillisen. Kuten kaikki keskitetyt järjestelmät, kirkkokin alkoi tuottaa jäsenen-
sä, kristityn ihmisen, ja eliminoida pois anti-ihmiset. Vähitellen kirkko monopolisoi kulttuurin siirron ja 
uusintamisen, ollakseen sosiaalisesti olemassa jokaisen uuden sukupolven oli sopeuduttava yhteiseen 
kristilliseen ympäristöön. 
    Kristinuskon ideologinen päävastustaja oli vainajakultti ja tietäjyys. Keskiajan katoliset kirkot, niin 
roomalaiskatolinen kuin ortodoksinenkin, sopeutuivat vielä paikallisiin oloihin ja sulattivat itseensä van-
han uskon rakenteita. Kirkot rakensivat pakanuuden pyhille paikoille oman temppelinsä, ottivat vainajat 
sananmukaisesti kirkon suojiin ja muuttivat uskonnolliset riitit julkisiksi jumalanpalveluksiksi (kartta 3). 
Tietäjäriitit kristillistyivät, esimerkiksi loitsuissa pakanallisten haltijoiden ja eläinten kantaemojen tilalle 
tulivat suojeluspyhimykset ja myyttiset alkukertomukset otettiin uuden testamentin tapahtumista (kartat 
45-50). Keskiajalla uhrijuhlat muuttuivat kirkon suojeluspyhimyksen muistojuhliksi tai kirkkomessuiksi, 
uhriantimetkin tuotiin kirkon alttarille (kartta 22). Tämä keskiaikaisen kansankirkon kerrostuma näkyy 
monissa Perinneatlaksen kartoissa, mutta sen peitti vähitellen ns. puhdasoppisuuden ajan kristillinen pe-
rinne, jonka taustalla on luterilaisuuden ideologinen autoritaarisuus. 
    Keskitettyjen järjestelmien rakennehistoriaan kuuluu väistämättä totalitaarinen vaihe. Kristillisen kylä-
kulttuurin muotouduttua 1500- ja 1600-luvulla syntyi myös Euroopan kirkkojen piirissä hallintaideologia, 
joka synti-, paholais- ja noitaopeillaan määritteli järjestelmän sisäiset viholliset, anti-ihmiset: luopujat, 
sopeutumattomat, toisinajattelijat. Antikristuksen palvelijoiksi leimatut vastaihmiset olivat välttämättömiä 
kirkollisen järjestelmän sisäisessä valtataistelussa, mutta noituudesta syyttäminen levisi myös talonpoi-
kaiskyliin (ks. lukua Samaanit, tietäjät ja noidat). Suomessa noitaoppi sai jalansijaa läntisen agraari-
kulttuurin piirissä, muttei levinnyt yhtä jyrkkänä savolais-karjalaiselle tietäjäalueelle; paholainen oli muka-
na nimenomaan agraaristen "korkeakulttuurien” ekologisessa kilpailussa.  
    Ruotsi-Suomessa luterilainen totalitarismi lujitti uskonnollista kulttuuria ja uutta valtiollista hallintoa. 
Luterilainen yhteiskuntapolitiikka huipentui vuoden 1666 kirkollisessa ja 1739:n valtiollisessa laissa. 
Niiden moraalisena esikuvana oli vanhatestamentillinen Mooseksen laki ja mm. sukupuolimoraalia kos-
kevista rikoksista annettiin ankaria rangaistuksia, jopa kuolemantuomio.(8 Uskonnollista valtaa tavoit-
televat papit kilpailivat pakanuuden eli antikulttuurin tuhoamisessa, tuomitsivat vainajien muistamisen, 
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vakkoveriitit ja uhrijuhlat, karhunpeijaiset (kartat 1-4, 7). He loivat esimerkin myös kristillisille maallikoille. 
Kansan tapojen tuomitsemisesta tuli erityinen yhteiskunnallinen ansio ja moraalisten hyökkäysten 
kohteiksi joutuivat vuorollaan kaikki uudet kulttuuri-ilmiöt, jotka levisivät Suomeen alkaen uusimittaisista 
kansanlauluista ja päätyen nuorten seurustelutapoihin (kartat 35, 37 ja 38). 
 
Talonpojan uskonto. Kartaston kuvaamana aikana Suomessa ja Karjalassa vallitsi siis kristillinen kan-
sankulttuuri, jota on nimitetty myös ensimmäiseksi yhtenäiskulttuuriksi.(9 Kirkko otti suojiinsa yhteisö-
kulttuurin. Sen piirissä kristillistyivät ihmisen elämänkausiriitit; syntymäriiteistä lähtien kirkko liitti yksilöt 
itseensä, seurakuntaan, antoi jäsenilleen kristillisen nimen, identiteetin. Kristillisissä agraariyhteisöissä 
muotoutuivat kirkolliset aikuistumisriitit, rippikoulu ja konfirmaatio, sekä kylähääperinne kuulutuksineen ja 
vihkimisineen (kartat 13-21), mutta myös patriaattinen avioliitto- ja perhekäsitys, isävaltainen perhe, joka 
on ollut laajemminkin ominainen vanhoille auraviljelykulttuureille.(10  Kirkko otti hallintaansa jopa ajan, 
tapahtumien järjestyksen. Se määritteli työviikon lepopäivineen, vakiinnutti jokapyhäisen kirkossakäynnin 
ja vuosittaiset juhlapäivät, ja muutti esikristillisen viljelykalenterin kristillisiä merkkipäiviä seuraavaksi 
ajanlaskuksi (kartat 22-31). 
    Kristillinen hegemoniaperinne, ennen kaikkea synti- ja paholaisoppi tunkeutui kristillisten kyläyhtei-
söjen maailmankatsomukseen, ajatteluun ja ympäristön tulkintaan. Talonpoikaisen perinneympäristön 
keskeisin uskomushahmo on ollut paholainen, se syrjäytti muut yliluonnolliset olennot ja alkoi hallita 
lähes kaikkea kerrontaa, joka koski tuonpuoleista, salattua tai uhkaavaa maailmaa (esim. kartat 52-61, 
71-72, 76-78). Hegemoniaperinteen avulla kirkko muutti käsitykset vainajista (kartta 7) ja tietäjistä. Kristil-
lisessä perinneympäristössä sai rakenteensa ja sisältönsä talonpoikainen folklore: moralistiset kohtalo- ja 
esimerkkitarinat (kartat 73-77), kristilliset kauhukertomukset kummittelevista vainajista, noitien pahuu-
desta, syntisen ihmisen kuolemasta (61). Länsi-Suomeen rajoittuivat uskomukset noidista, trulleista, jotka 
pääsiäisyönä tunkeutuivat talojen navettaan varastamaan karjaonnea tai lensivät pääsisäisenä "hornaan" 
irstailemaan paholaisen juhlissa (kartat 55-57). Uskonnollinen moralismi ja yhteisöllisyys erottavat länsi-
suomalaiset tarinat savolais-karjalaisista. Länsisuomalaiset talonhaltiatkin ovat muuttuneet puritaanisiksi 
ihmiskuviksi, ne valvoivat talonväen säädyllisyyttä ja ahkeruutta (kartat 64-68).  
    Länsisuomalainen folklore tuki talonpoikaisen ekosysteemin järjestystä ja mielikuvia hyvästä kristil-
lisestä kyläihmisestä, joka eli nuhteettomasti, tasapainossa ympäristönsä ja yhteisönsä kanssa. Talon-
poikaiskylissä noidat eivät olleet pelkästään paholaisen palvelijoita, vaan yleisemminkin vastaihmisiä, 
joita yhteisö ei hyväksynyt: kateellisia, ahneita, paholaisen avulla rikastuvia, kuten tarinoiden trulliemän-
nät (kartat 55-57) tai emännät, jotka paholaiskeinoillaan synnyttivät kummituseläimen, paran kantamaan 
itselleen voita ja maitoa tai tavaraa (58-60). Agraarisissa kyläyhteisöissä noita rikkoi ennen kaikkea niitä 
käskyjä vastaan, jotka kieltävät himoitsemasta ja kadehtimasta lähimmäiselle kuuluvaa, kieltävät rikko-
masta naapuruutta. Paholaisen palvelijoita olivat myös kyläyhteisön ulkopuolelle asettuneet, järjestel-
mälle selkänsä kääntäneet toisinajattelijat, kuten kummalliset kartanonherrat tai vapaamuurarit (kartta 
62). Paholainen palvelijoineen oli vastakulttuurin symboli, syntipukki, jossa kiteytyivät papiston vallan 
uhkakuvat, mutta myös kristillisen talonpojan elämänpelot.  
    Ero lännen ja idän välillä säilyi myös kristillisen kansankulttuurin kaudella. Luterilaisuudesta oli muo-
dostunut organisatorinen virkamieskirkko, joka pyrki osallistumaan kaikkeen yhteiskuntaelämään. Karja-
lan ortodoksinen kirkko on ollut suvaitsevampi ja sulautti monet kansanuskon muodot, kuten vainaja-
kultin omaan perinteeseensä (kartat 3, 7). Vienan syrjäseuduilla ortodoksiset papit olivat usein itsekin 
kansanmiehiä eivätkä lukeutuneet yliopistolliseen virkamiessäätyyn kuten luterilainen papisto. Länsisuo-
malainen luterilaisuus ja sen piirissä toimineet uskonnolliset kansanliikkeet edustivat talonpoikaista 
puritaanisuutta. Pohjanmaan körttiläinen tai Satakunnan herännyt kunnioitti kristillistä elämänjärjestystä, 
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ahkeruutta, kohtuutta, hänen ulkoisessa olemuksessaan, mustassa puvussa ja vakavassa käyttäyty-
misessä itse asiassa huipentui eurooppalaisen kyläihmisen pyrkimys kurinalaisuuteen ja järjestykseen. 
Idässä ja pohjoisessa herätysliikkeet olivat toisenlaisia, spontaaneja, vähemmän järjestäytyneitä; niiden 
piirissä uskovat hakivat ekstaattisia kokemuksia, hurmostiloja niin kuin Lapin laestadiolaiset, Karjalan 
itsensä ruoskijat ja alkuaan myös Savon heränneet.(11 Uskontokin jakautuu organisatoriseen, rationaa-
liseen länteen ja spontaaniin, mystiseen itään. Talonpoika organisoi ympäristönsä, myös kyläuskontonsa, 
loi sen ideologisen maiseman, josta hyödyn ja kehityksen opit merkantilismista sosialismiin ja kapitalis-
miin saivat voimansa. 
 
 
 
 
Yhteisökulttuurin murros 
 
 
Maan yksityisomistus. Agraarikulttuureissa viljelty maa on muuttunut kollektiivisesta yksityiseksi ja 
yhteisöihin syntyi maaresurssien omistukseen perustuva yhteiskunnallinen hierarkia. Länsi- ja Etelä-
Suomessa kylät hallitsivat ja viljelivät maata yhteisesti aina 1750-luvulle saakka. Vanhan sarka- eli tanko-
jaon aikana pellot ja niityt jaettiin taloille miesluvun ja verojen mukaan, kylän metsät olivat yhteisessä 
käytössä. Tällöin Länsi- ja Etelä-Suomeen syntyi tiheään rakennettuja ns. ryhmäkyliä ympärillään pelto-
vainionsa, joita oli viljeltävä yhteisvoimin. Tiheä ryhmäkylä oli kollektiivinen tuotantorakenne, yhteisökult-
tuurin perusta. Viranomaisten toimesta ryhdyttiin 1750-luvulla Suomessakin toteuttamaan ns. isoajakoa, 
jossa kylien maat jaettiin taloille perinnölliseen yksityisomistukseen. Maanjako aloitettiin Länsi-Suomesta 
Pohjanmaalta ja se eteni vähitellen Itä- ja Pohjois-Suomeen; kaikkiaan jakotoimitus kesti n. 200 vuot-
ta.(12  Itäisen kaskikulttuurin alueella yksityinen maanomistus syntyi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 
alussa. Venäjän puolella Vienan Karjalassa sukujen ja kylien yhteisomistus säilyi 1900-luvun yhteiskun-
nallisiin mullistuksiin saakka.  
    Isonjaon jälkeen talonpoikaiskyliin syntyi vähitellen maanomistukseen perustuva luokkajako. Maanvil-
jelijöiden ylimmän luokan muodostivat kantatilojen ja ratsutilojen eli rusthollien omistajat, sitten tulivat 
pienten talojen isäntäväki, sen jälkeen vuokraviljelijät eli torpparit ja maattomat eli ns. tilaton väestö, joita 
Lounais-Suomen pitäjissä oli 1800-luvun lopulla jo suurin osa kylien asukkaista. Maattomien luokka 
jakautui sekin moneen ryhmään. Itselliset asuivat omissa mökeissään ja harjoittivat jotakin käsityöläis-
ammattia, suurilla taloilla oli omat työläisasuntonsa, joissa asuivat perheelliset maatyöläiset eli muona-
miehet; talojen tuvissa elivät vuosipalvelijat, piiat ja rengit.(13  
    Etelä-Suomessa on ollut (ruotsinkielisten) aatelissukujen omistamia kartanoita, mutta varsinaista feo-
daalista yhteiskuntaa ei Suomeen kehittynyt ja Venäjän vallan aikana maaorjuus rajoittui muutamaan 
Karjalan kannaksen pitäjään. Maaseutupitäjien yläluokan muodostivat ns. säätyläiset, joihin kuuluivat 
papit sekä virkamiehet ja kartanoiden isäntäväki. Säätyläiset puhuivat ruotsia ja omaksuivat elämäntyy-
linsäkin Ruotsista tai Manner-Euroopan keskuksista. Yläluokan vaikutusta kansanperinteeseen ei lähem-
min tarkastella.   
    Kyläyhteisön jakautumisella ei ollut kovin suurta merkitystä niin kauan, kun talojen isäntäväki teki sa-
maa työtä, söi samassa pöydässä ja eli muutenkin samanlaista elämää kuin alustalaisensa. Torppari-
laitos antoi nuorille mahdollisuuden päästä kiinni maahan ja talonpoikaisoloissa etenkin Pohjanmaalla 
päätalo ja torpat muodostivat pitkään kiinteän yhteistyön verkoston. Puutavarateollisuuden syntyessä 
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1870-luvulla metsien arvo nousi ja maaseudullakin siirryttiin rahatalouteen. Tällöin ero maata omistavien 
ja maattomien välillä kasvoi jyrkästi ja lounaiseen Suomeen syntyi kyläyhteisö, jota tässä kartastossa on 
nimitetty talollisten kulttuuriksi. Suurten talojen omistajilla eli talollisilla oli käsissään kylien tärkeimmät 
resurssit, varaa sopeutua maatalouden uuteen tekniseen kehitykseen ja alkavaan kulutuskulttuuriin.(14  
    Isoajakoa täydennettiin (1848) asetuksella, joka teki mahdolliseksi yhdistää talojen pelto- ja metsä-
maat yhdeksi kappaleeksi. Tätä ns. uusjakoa alettiin laajassa mitassa panna täytäntöön vasta 1800-
luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Kun uusjako toimitettiin, talojen rakennukset siirrettiin tilan maalle ja 
tiheään rakennetut talonpoikaiskylät hajosivat. Omien peltojensa keskellä sijaitseva yksittäinen talo, maa-
tila, oli uusi tuotantorakenne, joka sopeutui markkinatalouden vaatimuksiin, uuteen delokaaliseen ympä-
ristöön. Talonpojasta tuli yksityinen maanviljelijä, jonka tuotantoympäristössä ei enää ollut rationaalista 
investoida kylän sosiaaliseen elämään vaan koneisiin, viljelyteknologiaan. 
 
Yhteiskuntaluokkien kulttuuri.  Länsi- ja Etelä-Suomen kyläyhteisöissä talo oli myös sosiaalisen ajatte-
lun keskipiste, focus. Talon omistaminen jakoi kyläläiset luokkiin, jollaisia ei savolais-karjalaisessa suku-
yhteisössä tunnettu vielä pitkiin aikoihin. Talo antoi ihmiselle identiteetin ja etenkin 1800-luvulla luokka-
erojen kasvaessa se määritteli hänen paikkansa kyläyhteisössä. Länsi-Suomessa talon nimeä alettiin 
käyttää isäntäväen sukunimenä, jopa ulkopuolelta isännäksi tulleet miehetkin vaihtoivat sukunimensä 
saatuaan talon haltuunsa.(15 Talo oli pysyvämpi kuin suku. Kun Savo-Karjalassa yhteisö jäsennettiin 
pitkään sukulaisuuskategorioilla, Länsi-Suomessa ihmisten välinen sosiaalinen etäisyys ja alistussuhde 
alettiin ilmaista yhä tarkemmin luokka- ja puhuttelunimillä, teitittelemällä; talolliskulttuurin alueella Suo-
messakin lapset tietyn iän saavutettuaan alkoivat teititellä jopa omia vanhempiaan.  
    Luokkajako tunkeutui nuorten keskinäiseen seurusteluun (kartta 37) ja johti vähitellen kylän me-
hengen hajoamiseen. Puoliammattimaiset välittäjät, puhemiehet, järjestelivät talojen tyttärien ja poikien 
avioliittoja (kartta 11). Vanhempien sopimia avioliittoja, esim. lasten kihlaamista ei ole tapahtunut karjalai-
sessa sukuyhteisössä vaan Länsi-Suomessa. Varsinkin Satakunnan ja Hämeen talollisten kulttuurin 
alueella häihin tuli hierarkiariittejä, joissa vahvistettiin ja uusinnettiin yhä uudestaan ja uudestaan kylän-
sisäinen sosiaalinen arvojärjestys (kartat 17, 18 ja 21). Etelä-Suomen talollisyhteiskunnassa pitoihin alet-
tiin kutsua, eivätkä häät tai hautajaiset yhdistäneet enää kyläläisiä niin kuin kollektiiviset kyläjuhlat. Ihmi-
sen elämässä, niin naimisiin mentäessä kuin kuolemassakin tuli yhä tärkeämmäksi, minkälaisesta talosta 
kukin oli, ei enää se, mihin sukuun hän kuului. Kylän yhteiskuntaluokat toimivat yhä enemmän erillään ja 
organisoivat elämänsä omien resurssiensa mukaan. 
    Länsi- ja Etelä-Suomessa talollisten luokka loi oman elämäntyylinsä ja eriarvoisuus alkoi näkyä joka-
päiväisessä elämässä, työnteossa, pukeutumisessa ja esiintymisessä. Varakkaat talolliset matkivat yhä 
enemmän säätyläisten elintapoja, omaksuivat häihinsä uusia vierastapoja, ruokia, ruokailuvälineitä ja 
ylellisyysesineitä, jotka ns. porvarillisen maailmankatsomuksen mukaan osoittivat talon sivistystasoa.(16 
Talolliskulttuurin kukoistuskaudella 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Länsi- ja Etelä-Suomessa 
taloihin rakennettiin yhä komeampia yksi- tai kaksikerroksisia päärakennuksia, joissa oli erikseen vieras-
sali vierasportaineen ja tyylihuonekaluineen (I. osa kartat 35, 38-39, 63-66). Salit olivat vieraspitoja 
varten, vierasrapuista johdatettiin sisään arvokkaat vieraat, vähäarvoiset kävijät ja palvelusväki kulkivat 
aina tuvan tai keittiön portaista. Asuinpiiri jakaantui kahtia: arki- ja juhlatiloihin, isäntäväen ja palvelus-
kunnan alueisiin. Tilojen hierarkia alkoi näkyä sosiaalisessa kanssakäymisessä, juhlaperinteessä ja vähi-
tellen myös talon arkielämässä. 
    Sosiaalinen hierarkia tunkeutui kaikkialle länsisuomalaisen kulttuurin rakenteisiin, kulttuuri erotti 
yhteiskuntaluokat yhä pysyvämmin toisistaan. Isäntäväen ja palvelusväen suhteet heijastuivat lauluissa, 
tarinoissa ja muussa folkloressa. Maattoman luokan tarinoissa sankari oli renki, joka uhmasi saitaa, 
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ahnetta ja omahyväistä isäntää.  Läntisiä ovat kertomukset tavarantasaajista eli metsärosvoista, joiden 
kerrottiin varastavan rikkailta ja antavan köyhille, ja vauraan Länsi-Suomen folkloressa tulee yleisestikin 
vastaan huoli omaisuudesta, köyhtymisestä ja varkauksista (kartta 41).  Länsi- ja Etelä-Suomessa sosi-
aaliset ristiriidat johtivat kansalaissotaan 1917-1918. Maattoman luokan kansannousu rajoittui kuitenkin 
talolliskulttuurin alueille, jos Savo-Karjalassa olisi ehtinyt tapahtua sama agraarinen kehitys, ns. työväen-
luokan vallankumous olisi saanut Suomessakin toisenlaiset mittasuhteet. 
     Agraarikylissä alkoi myös nuorison kapina aikansa vallitsevia arvoja vastaan. Uusimittainen eli riimil-
linen kansanlaulu levisi Suomeen 1600-1700 -luvulla samoihin aikoihin kuin tanssimusiikki. Riimillisiä 
lauluja käytettiin häissä ryhmätanssien säestykseen, 1700- ja 1800-luvulla niistä tuli nuorten perinnettä, 
pop-kulttuuria, joka kylätanssien mukana levisi nopeasti aina kaukaisimpaan Vienaan saakka (kartta 35). 
Uusimittaisissa nuorten lauluissa vastustettiin "säätyavioliittoja" ja nostettiin esiin tunteet, rakkaus (kartta 
99).(17 Nuoret halusivat valita itse aviopuolisonsa ja järjestää avioliittojuhlansa, luoda oman kulttuurinsa 
(vrt. kartat 11-15, 22-38). Nuorison keskuuteen syntyi uusia idoleja ja laulujen sankareita, jotka kykenivät 
rikkomaan kylän henkiset valtarakenteet ja moraalinormit.  Nuorisokulttuuri enteili jo muutenkin uusia 
yhteiskunnallisia prosesseja. Uusien tanssisoittimien levittyä 1800-luvun lopulla musiikista alkoivat huo-
lehtia pelimannit ja lopulta ammattimaiset esiintyjät, viihdetaiteilijat.  
    Organisoitu järjestökulttuuri alkoi sekin Länsi-Suomessa jo vuosisadan vaihteessa. Pohjanmaalla 
perustettiin ensimmäiset maamiesseurat 1800-luvun alussa, nuorisoseuraliike levisi Pohjanmaalle 1800-
luvun lopulla.(18 Järjestöt, uusi kirjallinen sivistys ja taloudellinen kehitys sopeutettiin aluksi omaan 
kyläympäristöön. Lähes jokaiseen kylään perustettiin oma kansakoulu ja sen yhteyteen kyläkirjasto. 
Maaseudun kaupat olivat kyläkauppoja, suurimpiin kyliin paikalliset yhdistykset, nuorisoseurat, työväen-
yhdistykset ja myöhemmin suojeluskunnat rakensivat talkoilla oman seurojentalon ja urheilukentän. 
Taloudellista edistystä oli se, kun omaan kylään saatiin meijeri tai saha. Kylä säilyi maaseudulla perus-
yhteisönä aina 1950-luvulle, se menetti merkityksensä vasta uudessa rakennemuutoksessa Suomenkin 
alkaessa sopeutua delokaaliseen ympäristöön. 
 
 
 
 
Järjestyksen yhteiskunta 
 
 
Kovan leivän kulttuuri. Länsisuomalaisessa talossa tuli tavaksi leipoa vain muutamia kertoja vuodessa 
ja ripustaa leivät kuivumaan vartaisiin asuintuvan kattoon. Pitkät leipävartaat olivat talon vaurauden 
merkki, mutta ne kuvasivat myös talonpojan maailmankatsomusta, säästäväisyyttä ja ahkeruutta. Vau-
raassa Pelto-Suomessa syötiin kovaa leipää ja suolaista silakkaa, kun Savo-Karjalassa leivottiin peh-
meää leipää lähes joka päivä (I osa, kartat 47-49). Pehmeä leipä ja rasvaiset piirakat olivat osa savolais-
karjalaista pehmeää elämäntyyliä, sukuyhteisön ajattelua. Länsi-Suomen ankarat muotokristilliset herä-
tysliikkeet, ankara lasten kasvatus ja jäykkä yhteiskunnallinen järjestys ja säätyjako, mahtavat talon-
poikaiset umpikartanot ja viivasuorat pellonojat kuuluvat saman ympäristösysteemin rakenteisiin kuin 
kova reikäleipä.         
    Talonpoikaiskylässä elämän tuli olla järjestyksessä, ihminen omassa penkissään kirkossa, omalla 
paikallaan häissä ja hautajaisissa, työt ajallaan ja hyvin tehty, aitoissa ruokaa ja tavaraa tulevien päivien 
varalle. Vielä tänä päivänä järjestyksen kulttuurin raja kulkee Länsi- ja Itä-Suomen välillä. Länsi-
Suomessa maatalouskoneet säilytetään vajoissa omilla paikoillaan ja käytöstä poistetut työvälineet vie-
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dään talteen navetan parvelle. Itä-Suomessa talon koneet, kärryt ja peltotyökalut jätetään usein ulos 
johonkin pihapiiriin ja hylätyt hevoskauden työvälineet ja ajoneuvot lojuvat latojen nurkilla tai pellon 
pientareella, mihin ne ovat sattuneet jäämään.(19  Agraarikulttuureista lähtien ihmisen elämä oli yhä 
enemmän suorittamista, näyttämistä, vertaamista toisten elämään ja saavutuksiin. Teollisen kilpailu- ja 
kulutusyhteiskunnan juuret ovat länsieurooppalaisessa agraarikylässä. Siellä kasvoivat ensimmäiset 
sukupolvet, jotka sopeutuivat poliittisiin joukkoliikkeisiin, miljoona-armeijoihin, keskitettyyn kulttuuriin.   
    Muoto ja järjestys ulottuivat tapoihin ja esittävään perinteeseen. Länsisuomalaisissa juhlissa korostui 
tapahtumien järjestys ja etiketti, oikea suorittaminen. Vanhamittaisia runoja esittäneiden riittilaulajien 
tilalle tulivat kertojat, keskustelun johtajat, häiden viihdyttäjät ja seremoniapuhemiehet (kartat 11-21). 
Kertomusperinteessä läntisten ja itäisten tarinoiden välillä on monia rakenne-eroja. Kyläkulttuurin piirissä 
saivat jalansijaa yliluonnollisista olennoista tai tapahtumista kertovat motiivitarinat, kertomuksissa esiin-
tyvät jättiläiset, paholainen eri muodoissaan (kartat 76, 79), veriset kummituseläimet, kuten aarreta-
rinoissa (83-86); tapahtumat sijoitetaan kauhun näyttämölle, ennen kaikkea kristilliseen mielikuvitus-
maailmaan.  
    Läntisessä perinteessä oli tärkeä tarinan oikea muoto, kerronta oli esittämistä, taidetta, eläytymistä 
tarinan rooleihin ja dramaattisiin tapahtumiin. Talonpoikaisen folkloren ympäristö on kyläyhteisö; talo ja 
sen pihapiiri, isäntäväki ja naapurit alkavat hallita myös ihmisen mielikuvitusta. Länsisuomalaista kerron-
taa ovat tarinat talonhaltijoista ja rajahaltijoista, jotka huolehtivat talosta ja sen rajoista, tekivät työtä talon 
hyväksi (kartat 62-68). Dramaattisissa juonitarinoissa paholainen ja muut tuonpuoleiset olennot saivat 
yhä kiinteämmän hahmon, ne jopa ruumiillistuivat, muuttuivat kertomusmaailman roolinhaltijoiksi. Erityi-
sesti läntisiin maakuntiin on levinnyt moralistinen kertomusperinne, jolla ylläpidettiin kristillisiä normeja ja 
kyläkuria.  
 
Länsisuomalainen kulttuuriperintö. Yhteisöllisen agraarikulttuurin ydinalueita on ollut lounainen Suomi 
ja Pohjanmaan, ennen kaikkea Etelä-Pohjanmaa. Maakunnan kulttuurimaisemaa luonnehtivat tasaiset 
peltolakeudet, tiheään rakennetut kylät, mahtavat kaksikerroksiset tuparakennukset ja luhtiaitat. Pohja-
laisuus on ollut talonpoikaista kyläkulttuuria, joka säilyi homogeenisena vielä silloinkin, kun yhteisöllisyys 
oli lounaisesta Suomesta jo hajoamassa.  Pohjanmaa on itsenäisten talojen ja monella tavoin tasa-
arvoisten ihmisten maakunta, jossa yksilöillä oli mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuttaan. Kartanolaitos 
ei koskaan ulottunut Pohjanmaalle, tasangoilla riitti kauan maata uudisasutukseen; talonpoikaispurjehdus 
ja siirtolaisuus Amerikkaan pelasti maakunnan 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun monilta sosiaalisilta 
ongelmilta.  
    Pohjalaiselle kulttuurille on ominaista kyläkeskisyys, yhteisöllisyys ja puritaaninen maailmankatsomus. 
Pohjanmaa on Suomessa ollut ainoa maakunta, jonne 1700-luvulla levisi organisoitu kristillinen kylähal-
linto (oltermannilaitos). Erityisesti Pohjanmaa on ollut tunnettu kylienvälisistä joukkotappeluista, niissä 
purkautui kylien me-henki. Kartaston kartoissa Pohjanmaa on kulttuuriympäristö, jossa ovat eläneet 
monet "kylätavat", kuten yhteisölliset kylähäät, uusi nuorisokulttuuri ja kansanmusiikki. Kyläkulttuurien 
tapaan pohjalaisuus on ollut myös näyttämistä ja kilpailua. Pohjalaiset rakensivat "maailman suurimmat" 
puiset talonpoikaisrakennukset, kilpailivat työnteossa, kylätappelijoina ja puukkojunkkareina noustakseen 
puheiden ja laulujen sankareiksi. Juuri Pohjanmaan folkloressa ovat nousseet väkevimmin esille uudet 
talonpoikaisyhteisön sankarit ja nuorison ihanteet.  
    Pohjanmaalta on alkanut Suomen organisaatiokulttuuri. Sinne perustettiin ensimmäiset maamies- ja 
nuorisoseurat, siellä myös isänmaallisuus, kansallisuusaate sai voimakkaimman jalansijan. Pohjanmaan 
herännäisyydessä, jo mustiin körttipukuihin pukeutuneen herännäiskansan ulkoisessa olemuksessa 
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kiteytyi talonpoikaisuskon ankaruus ja normatiivisuus, ankaran työn, siveellisen elämän, hyvän naapuruu-
den ja lähimmäisyyden kunnioitus.   
    Lounaiset maakunnat: Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme ovat maamme vanhinta peltoviljelyaluetta, 
jonne jo esikristillisenä aikana syntyi kiinteää kyläkulttuuria. Alueen jokilaaksojen ja tasankojen vanhasta 
taloudesta muistuttavat vetohärät ja vanhat peltotyökalut (I. osa, kartat 6-11, 25), tiheästi rakennetut kylät 
ja keskiaikaiset emäpitäjät mahtavine kivikirkkoineen. Lounaissuomalaisen perinteen taustalla on sama 
talonpoikainen yhteisöllisyys ja naapuruus kuin Pohjanmaallakin, mutta vanhoissa maakunnissa maan-
omistuksen keskittyminen, teollistuminen ja yhteiskunnallinen erilaistuminen alkoivat aikaisemmin kuin 
muualla.  
    Kartaston esittämänä kautena lounaista Suomea luonnehtivat kärjistyvät maanomistusolot, kartano- ja 
torpparilaitos, yhteiskunnallinen disharmonia, joka heijastui kylän elämään ja ihmisten välisiin suhteisiin.    
Eri yhteiskuntaluokille alkoi muodostua oma erottuva elämäntapansa ja kulttuurinsa. Kartastossakin lou-
naisilla alueilla näkyy vahvimpana talollisten kulttuuri juhlatapoineen, vierasmenoineen ja hierarkiariittei-
neen, mutta toisaalta kylät olivat yhä paikallisyhteisöjä, joissa kyläläiset elivät, tekivät työtä ja kuluttivat 
yhdessä. Talot pitivät huolta alustalaisistaan ja muutenkin kyläläiset olivat monin tavoin riippuvaisia toi-
nen toisistaan. 
     Kartastossa erottuvat siis toistaan ennen kaikkea läntinen kyläkulttuuri ja itäinen sukukulttuuri, inten-
siivinen talonpoikaisyhteiskunta ja ekstensiivinen kaskiyhteisö, organisatorinen rationaalinen reformisti-
nen länsi ja epähierarkkinen elämäniloinen mystinen ortodoksinen itä.(20  Sen mukaan määräytyy myös 
kartaston tehtäväasettelu. Kartastossa pyritään kuvaamaan, millainen on todellisuudessa ollut itä ja länsi, 
millaisia olivat suurten ympäristösysteemien henkiset rakenteet, selittämään, mitä kartat kertovat suoma-
laisen eränkävijän, kaskiviljelijän ja talonpojan kulttuurifilosofiasta ja elämän tulkinnoista. 
 
  
Tausta: Sarmela 1979b; 1984bc; 1987bc. Suomalaista talonpoikaiskulttuuria koskevia yleisteoksia: 
Sirelius 1919-1921. Vuorela, T. 1975. Talve 1990. 1. Suomalaisesta kalendaariperinteestä, esim. Hautala 
1948. 2. Vilkuna, K. 1946; 1963.  Sarmela 1969; 1979b. 3. Esim. Roberts 1984. 4. Haavio-Mannila 1958. 
Stejskal 1954. Sarmela 1969, 187-. 5. Aaltonen 1939; 1944; 1964. Laine 1948. Simonen 1949. 6. Vuo-
rela, T. 1975, 297-, 403 (ruokakello). 7. Lönnrot (C. D. von Haartman 1844) 1992. Päivärinta 1905. 
Reinilä 1978. Hämäläinen-Forslund 1987. Kehdon levinneisyydestä Sammallahti 1980. 8. Nieminen 
1951. 9. Kuuliala 1960. Laasonen – Raittila 1985. 10. Esim. cross-cultural tutkimuksen piirissä Stephens 
1963. 11. Herätysliikkeistä esim. Haavio, A. 1965. Siltala 1992. 12. Jutikkala 1958. Soininen 1974. 
Maanmittaus Suomessa 1633-1983. 13. Gebhard 1913. Haatanen 1968. Rasila 1961; 1985. Soininen 
1975; 1980. Valkonen 1985. Peltonen 1992. 14. Historiassa esim. Saloheimo 1984. Mäntylä 1985. 
Jutikkala 1983. Aaltonen 1951. Vilkuna, K. 1980. 15. Mikkonen – Paikkala 1984. 16. Suolahti (1913) 
1993. Vrt.  Frykman – Löfgren 1979. Nieminen 1051. 17. Asplund 1972. 18. Ensimmäinen nuorisoseura 
perustettiin Kauhavalla 1881; Numminen 1966. Hästesko 1931. 19. Esim. kuvia teoksessa Sarmela 
(toim.) 1984c. 20. Länsisuomalaisen ja savolais-karjalaisen kulttuurin eroista Sarmela 1969, 244-; 1974a; 
1987c: 1989a. Kovalainen 1979. Sallinen-Gimpl 1982;1989. Perinteentutkimuksen lähdekirjallisuutta on 
mainittu kartta-artikkeleissa. 
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Pyyntikulttuuri   (7000 eKr.– )                   
 

 

Luonnossa eläminen 

– kalastus 

– metsästys 

– keräily 

Pyyntipaikat, talvi- ja kesäkylät 

Pyyntiriitit 

– karhuriitti 

– seidat 

– haltiauhrit 

– saaliskarsikot 

Samanismi 

– sielun käsittely 

– reinkarnaatio 

– luonnon toisella puolella 

   oleva maailma 

– kosminen järjestys 

Totemismi  

Folklore 

– luonnonmyytit 

– astraalimyytit 

– sielunmatka 

– pyyntifolklore 

– kalliopiirrokset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaskikulttuuri  (1000  eKr.– ) 
 

 

Moninaistalous 

– kaskiviljely 

– karjanhoito 

– kalastus, metsästys, keräily 

Sukukulttuuri 

– sukukylät 

– suurperheet 

– sukuhäät 

– sukuhautajaiset 

Vainajakultti 

– vainajien metsiköt 

– uhripuut, uhrikivet 

– vainajauhrit, muistajaiset 

Tietäjyys 

– voimien käsittely 

– loitsut 

– hedelmällisyysriitit     

– torjuntariitit 

– parannusriitit 

– vahingoittamisriitit 

Viljelyriitit 

– kalendaaririitit 

– eläinuhrit 

Vanhamittainen runous 

– häärunot 

– miesten epiikka 

– lyriikka 

Kerronta 

– sukuperinne  

– ihminen ja luonnonympäristö 

– arkirealismi 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agraarikulttuuri (1000 
jKr.– ) 
 

Pysyvä paikka, paikalliset 

resurssit 

– auraviljely ja karjatalous 

– elinkeinovuosi, työperiodit 

– naapuriapu 

Paikallisyhteisöt, paikallinen  

   järjestys 

– kyläyhteisö 

– talokeskeisyys 

– naapuruus 

Kyläkulttuuri 

– kylähallinto 

– jahtivoutilaitos 

– paikallisjuhlat 

– kylähäät 

– kylähautajaiset 

– talkoot, naapuriapu 

Kyläuskonto, kristillinen kirkko 

– kirkot ja kappelit 

– kristillinen ajanlasku 

– kristilliset siirtymäriitit 

– lähimmäisyys-etiikka 

– noitavainot 

Yhteisöperinne 

– kyläjuhlat, pitoperinne 

– nuorisokulttuuri 

   kyläkeinut, kylätanssit,  

   kyläläisyys        
Yhteisöfolklore 

– uusimittainen laulu 

– tanssimusiikki 

– moralistinen kerronta 

– lokaalistaminen 

– paikallisheerokset 
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Paikallisteollisuuden kausi  
(1850– ) 
 
 
Paikallinen energia  
Konetekniikka 
Kyläkeskisyys 
– agraarikylät 
– teollisuuskylät,   
Säätyjako 
– talonpojat  
– työläiset  
– sivistyneistö, aatelisto  
Paikallinen kehitysideologia 
– kyläteollisuus 
– kyläkoulut,  kyläkirjastot  
– kyläkaupat 
– seurojentalot, urheilukentät 
Paikallisorganisaatiot 
– nuorisoseurat 
– maamies-   ja  
   työväenyhdistykset                
– kyläyhdistykset 
Paikallinen toiminta 
– iltamat, tanssit 
– kylä- ja pitäjänjuhlat 
– valistus- ja sivistystyö   
– paikalliset esiintyjät 
– amatöörikulttuuri 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Delokaalinen kulttuurikausi     
(1950– ) 
 
 
Keskittyvä valtiollinen ympäristö 
Ulkopuoliset resurssit  
– fossiilinen energia 
– tieteellistekninen taito ja tieto 
– yhtenäiskoulutus  
Massateollisuus  
– liukuhihnatekniikka 
– ammatillinen eriytyminen 
Teknosysteemit 
– kulttuurisektorit 
– meritokratia 
– tieteellistekninen ajattelu 
Metropolikeskeiset rakenteet 
– keskushallinto 
– keskusjärjestöt (korporaatiot) 
– kuntakeskukset  
– toimintakeskukset  
 – keskuskoulut                                                                 
Valtiollinen kehitysideologia 
– virallinen valtiokulttuuri 
– valtiollinen kehitysritualismi 
– poliittiset sosiodraamat 
– valtiollinen kulttuurihierarkia 
Kansallinen kulttuuriteollisuus 
– ammattikulttuuri 
– mediakulttuuri (TV) 
– massatapahtumat (festivaalit) 
– kulttuuripalvelut 
Kansallinen folklore 
–  kansallinen taide ja viihde 
–  kulutuskulttuuri 
–  kansalliset heerokset  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Postlokaalinen kulttuuri 
 
 
 
Globaali ympäristö  
Globaalit resurssit, tieto ja  
   koulutus    
Ylikansalliset tuotantorakenteet 
Digitaaliteknologia 
– automaatio, robottitekniikka 
– avaruusteknologia (satelliitit) 
– internet, globe-verkot 
Globaalit teknosysteemit 
– universaali tiede 
– globaalit tiedostot  
   ("maailmanaivot") 
– täydellinen ympäristön ja  
   luonnon valvonta 
– kansainvälinen meritokratia 
Ylikansallinen kehitysideologia 
– maanosavaltiot 
– globaalit organisaatiot 
Globaali tajuntateollisuus 
– tieteellistekninen mielenhallinta 
– audiovisuaalinen  
   symbolimaailma                                                                
– maailmankulttuurin 
   representaatiot    
– ylikansalliset heerokset 
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                             POSTLOKAALINEN KULTTUURI
 
 
     
 
Teknosysteemien kulttuuri 
 
 
Rakennemuutos ei-paikalliseen ympäristöön. Silloin kun suomalaiset maakuntakulttuurit syntyivät, 
hämäläiset, savolaiset ja karjalaiset elivät yhteisöissään, sopeutuivat omaan maantieteelliseen ympä-
ristöönsä ja loivat paikallisissa luonnonoloissa toimivia kulttuurisia ratkaisujaan. Paikallisten kulttuurien 
aikakaudella ihminen rakensi itse kylämaisemansa ja suhteutti sosiaaliset arvonsa niin kuin uskonnolliset 
selityksensäkin ympäröivään todellisuuteen. Hän puhui paikallista kieltään, murrettaan, jäsensi ympäris-
tönsä paikallisilla käsitteillä ja nimityksillä, kiinnitti tarinat paikkakuntansa taloihin tai henkilöihin. Kulttuuri 
oli yhteisiä tapahtumia, kyläläisten tai sukulaisten häitä ja hautajaisia. Omillaan toimeen tulevat paikallis-
yhteisöt sopeuttivat vieraatkin vaikutteet elinehtoihinsa ja loivat ne erilaiset etniset kulttuurit ja erilaiset 
kulttuurimaisemat, joita maapallolla on ollut olemassa. 
    Perinneatlaksen ajoista kulttuuri on delokaalistunut, kulttuurijärjestelmän perusrakenne ei enää ole 
paikallinen yhteisö, vaan teknosysteemi. Lähes kaikilla ihmiselämän alueilla toimii oma taloudellinen, 
sosiaalinen ja kulttuurinen teknokoneistonsa, joka tuottaa oman alueensa tieteellisteknisen tiedon ja tule-
vaisuuden. Kulttuurin tuottavat teknosysteemien toimijat, meritokraatit. Nykyajan ihminen kuuluu ennen 
kaikkea johonkin teknosysteemiin, se muodostaa hänen elämänsä kehyksen ja antaa hänelle tulevai-
suuden mahdollisuudet; ihmisiä yhdistää teknosysteemi ei niinkään sosiaalinen luokka. Teknosystee-
mien ympäristö jäsennetään ja hallitaan ”kehitysfolklorella”: kasvun ja kehityksen tunnuksilla, numeroilla, 
ihminen yksilönäkin on numero valtion tai mannerkulttuurin työvoima-, sosiaali- ja kulutustilastoissa, ja 
tulevaisuusennusteissa. Kulttuuri ei enää sopeudu paikalliseen luonnonympäristöönsä, pikemminkin 
päinvastoin, luonto ja ihminen sopeutetaan teknokoneistojen vaatimuksiin. Eikä kehitys voi pysähtyä en-
nen kuin ihminen ja luonto ovat täydellisesti teknosysteemien hallinnassa. 
    Delokaalisen ja postlokaalisen kehityksen kulttuurilaki on keskittyminen, taloudellisten ja yhteiskun-
nallisten teknosysteemien jatkuva kasvu ja yhdenmukaistuminen. Yhteisen hyvän etiikkaa ei enää pidä 
yllä kristillisyys, vaan uskonnollistettu käsitys kehityksestä. Teknosysteemien toiminnalle välttämätön 
kehitysusko määrittelee yhteiskunnan suhteen ympäristöönsä, myös ympäröivään luontoon, ja antaa 
perimmäisiä vastauksia siitä, mikä on kulttuurin järjestys ja rationaalisuus. Uskontojen tapaan kehitys-
kultilla on omat myyttinsä ja riittinsä, ja tieteellistekninen pelastusoppinsa, joka oikeuttaa teknosysteemit 
ottamaan hallintaansa koko ympäristönsä, universumin ja ihmiselämän. Kehitysuskon eskatologiassa 
ihmiskunnan päämääränä on tieteellistekninen täydellisyys, täydellinen yhteiskunta ja kulttuuri. Tätä kehi-
tysprosessia olen kutsunut finalisaatioksi. 
 
Agraarikulttuurin rakennemuutokset. Delokaalisen kulttuurin kaudella Suomesta katosi agraarikult-
tuuri. Maataloudessa alkoi ensimmäinen (1) teollisen työtekniikan rakennemuutos 1800-luvun loppupuo-
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lella, jolloin ensimmäiset tehdasvalmisteiset työvälineet tulivat käyttöön ja meijeriteollisuus alkoi. Aina 
1930-luvulle asti "hevosvetoinen" maatalous perustui kuitenkin paikalliseen energiaan, maatilat olivat 
erikoistumattomia ja pitkään vielä omavaraisiakin; harava-, niitto- ja puimakoneet toivat ikään kuin vain 
parannuksia talonpoikaisiin työmenetelmiin. Teollistumisen edetessä myös maanviljely elinkeinomuo-
tona alkoi delokaalistua ja siirtyä rahatalouteen. Talonpojan ympäristö ja hänen resurssinsa, pellot ja 
metsät, saivat vaihdanta-arvonsa suhteessa markkinoihin ja paperiteollisuuden kasvuun, talonpojasta 
itsestään tuli maanviljelijä, tietyn ammattiluokan edustaja, jonka oli yhä enemmän sopeuduttava ulko-
puoliseen ympäristöön, valtiokeskeiseen kansantalouteen.    
    Totaalinen maatalouden niin kuin koko länsimaisen kulttuurin rakennemuutos tapahtui toisen maail-
mansodan jälkeen, jolloin alkoi (2) massateollisuuden aikakausi; rakennemuutosta voidaan nimittää  
modernisaatioksi tai varsinaiseksi tieteellistekniseksi vallankumoukseksi. Tämän teoksen termeillä mää-
riteltynä kulttuurit delokaalistuivat. Kansallisvaltiona Suomikin alkoi sopeutua ns. moderniin kansainväli-
seen taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen, maailman markkinoihin; yhteiskuntien ja yhä enemmän 
valtioidenkin yläpuolella olevaan ympäristöön. Industriaalisen ajan maatalous on rakenteiltaan kokonaan 
toisenlaista kuin paikallisuuden aikakaudella, se on teknologiaa, tietoa ja taitoa, joka tuotetaan suurim-
maksi osaksi ulkopuolisissa teknosysteemeissä, teollisuuden suunnitteluosastoilla, maatalouden tutki-
muskeskuksissa ja maanviljelijöiden ammattijärjestöissä. Maatalouskulttuuri on ravintotuotannon tekno-
systeemin kasvua ja kehitystä; maa, eläimet ja ihminenkin ovat ”materiaalia", jota kehitetään, josta saat-
ava irti maksimaalinen markkinataloudellinen hyöty. Suomalaiseenkin maatalouteen syntyi uusi merito-
kratian kehityskieli, jolla perusteltiin tulevaisuuden väistämättömyys, kotieläinten liukuhihnat, häkkika-
nalat, koko tieteellistekninen tehotuotanto.  
    Teollisen maatalouden elinehdot määräytyvät jo kokonaan paikallisuuden ulkopuolella; uusi maanvilje-
lyteknologiakin perustuu ei-paikalliseen energiaan, fossiilisiin polttoaineisiin. Kansallisvaltioiden ohjaa-
massa ravinnontuotannon teknosysteemissä maanviljelijästä tuli tuottaja, hänen tilansa on tuotantolaitos, 
jonka mallina on teollisuuden tuotantoprosessi, liukuhihna. Tuotantotila toimii yhä enemmän ulkopuolisen 
energian, yhä tehokkaampien koneiden, maksimaaliseen tuotantoon jalostettujen viljalajikkeiden ja karja-
rotujen varassa. Uudet suurkoneet, traktorit ja leikkuupuimurit muuttivat maatilan tuotantoprosessin kaikki 
vaiheet, tilan rakennuksetkin oli rakennettava ja mitoitettava uudestaan. Tehotuottajan ympäristössä 
käsitys kehityksestä määrittelee rationaalisen ja epärationaalisen, oikean ja väärän, kulttuurin ja antikult-
tuurin.  
    Maanviljelijät ovat enää muutaman prosentin vähemmistö valtioiden elinkeinorakenteissa ja Suomessa 
keskustellaan siitä, jatkuuko viljan viljely maapallon pohjoisella kasvuvyöhykkeellä vain muuttuuko 
kaskiviljelijöiden kerran asuttama Sisä-Suomi boreaaliseksi teknometsäksi, ns. puupelloksi. Seuraavassa 
(3) rakennemuutoksessa postlokaaliseen agroteollisuuteen Suomenkin maatalous muuttuu osaksi 
globaalia tuotantoa. Suomalaisten tuotantoviljelijöiden on selviydyttävä maailmanlaajuisessa agroteolli-
suuden teknosysteemissä, jossa tuotannon rakenteet yhä edelleen kasvavat, keskittyvät ja automa-
tisoituvat. Ja jos globalisaatio jatkuu, tulevaisuuden Suomenkin maataloutta alkavat hallita kansainväliset 
agrokonsernit, jotka automatisoivat ihmiskunnan ravinnon tuotannon; kotieläinten niin kuin ihmistenkin on 
sopeuduttava robottien ympäristöön. 
 
 Postlokaalinen tulevaisuus. Jos kehitys jatkuu samanlaisena kuin tähän asti, postlokaalisessa ympä-
ristössä keskittyminen muuttuu sekin globaaliksi ja uudessa rakennemuutoksessa häviävät loputkin 
paikallisten kulttuurien rakenteet: kylät, kunnat, läänit ja valtioiden kansalliset hallintokoneistot. Suomi on 
mukana Euroopan unionissa, rakentamassa uutta mannervaltiota ja ennen pitkää tulee eteen kysymys 
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siitä, mikä on suomen kansa ja mitä on kansankulttuuri, joka syntyi talonpoikaisessa yhteiskunnassa 
ja  kuuluu oikeastaan paikallisuuden aikakauteen.        
    Postlokaalinen Suomi jatkaa keskittymistään. Viimeisten vuosikymmenien aikana Suomi ja omalla 
tahollaan Karjala on keskittynyt valtiokulttuuriksi, jonka rakenteita ovat keskusvirastot, keskusjärjestöt, 
keskusliikkeet; kuntakeskukset, palvelukeskukset, urheilukeskukset ja kulttuurikeskukset. Valtiokulttuu-
rien jälkeen ovat ilmeisesti syntymässä mantereenlaajuiset järjestelmät, maanosakeskukset, planetaa-
riset valvontakoneistot. Ympäristö on rajattomuutta, yläpuolella kaiken paikallisuuden. Postlokaalisen 
todellisuuden tuottaa superteknologia: globaalit viestintäverkot, maailmantietokoneet, robottijärjestelmät, 
maailmanaivot, joilla voidaan ohjata yhä suurempia kokonaisuuksia ja ihmismassoja. Organisatorisesti 
tehokas tieteellistekninen kulttuuri keskittyy lopulta universaaliksi. Vain globaalit teknosysteemit kykene-
vät enää tuottamaan uusia innovaatioita, uutta ympäristöteknologiaa ja arkikulttuuria, maailmankanavien 
folklorea; vain miljardit ovat kulttuuria. Kulttuurin välineet ja sisällön, myös tieteen, taiteen ja viihteen 
tuottavat kansainväliset teknokoneistot, joiden tulevaisuuden sanelee sopeutuminen globaalin kehityksen 
vaatimuksiin.  
    Postlokaalisessa maailmassa eivät enää toimi paikallisyhteisöjen perhearvot tai moraalinormit, kristilli-
nen lähimmäisyys, eivätkä muutkaan eettiset rakenteet, jotka ylläpitivät yhteisöllisyyttä ja paikallisen 
ihmisen maailmankatsomusta. Myös ne hyveet, jotka kuuluivat paikalliseen eetokseen, menettävät post-
lokaalisena aikana merkityksensä. Korkeauskontojen moraalin korvaa evoluutioetiikka, yli-ihmis-ideologia 
tai biologinen moraalioppi ja yksityisten ihmisten elämäntapaa ja käyttäytymistä punnitaan suhteessa 
kehitykseen ja luontoon; korkeauskontojen ihmeiden tilalle tulevat kehitysihmeet ja jumalasuhteen tilalle  
luontosuhde. Uudessa ympäristössä menestyy postlokaalinen ihminen, maailmanluokan meritokraatti, 
joka kykenee sopeutumaan oman teknosysteeminsä yhdenmukaisiin, universaaleihin vaatimuksiin, yhtei-
seen osaamiseen.  
    Postlokaalisen ihmisen elämänkokemukset tuottaa kansainvälinen palveluteknologia ja rakenteellisesti 
yhdenmukainen elämys-, tajunta- ja illuusioteollisuus. Ihminen elää yhä kiinteämmin mediaympäristössä, 
televerkostoissa, taivaskanavien tiedotusriiteissä. Paikalliset kertomukset ovat muuttuneet maailmanker-
tomuksiksi, joiden heeroksia ovat maailmanluokan suursuorittajat, TV-samaanit, ihmisjumalat. Perin-
teentaitajien tilalla ovat tajuntateknikot ja mielen insinöörit. Folklore on ihmiskunnan tajunnan tuottamista, 
tiedeuskontoa, universaaleja elämyksiä, ihmishengen rajattomuutta. Kulttuuri ei enää ole yhdessä elä-
mistä, vaan ihmisen hallintaa, sen tehtävänä on siirtää ihminen pois omasta fyysisestä elämästään 
toiseen tai kolmanteen todellisuuteen, ubiikkiin teknomaailmaan, kybertilaan, virtuaaliympäristöön, meta-
kulttuuriin. Tajuntateollisuus on käyttänyt hyväkseen kaiken sellaisen, mitä paikalliset yhteisöt pitivät 
epämoraalisena, epäinhimillisenä tai luonnonvastaisena ja tehnyt siitä modernia länsimaista maailman-
kulttuuria, globaalia yksilöllisyyttä ja vapautta. 
    Globaali tajuntateollisuus uhkaa korvata arkitodellisuuden, tavallinen ihminen voi identifioitua keino-
ympäristöön, kuluttaa teknisesti yhä täydellisempiä mielen kokemuksia, terapiaoppeja ja olemassaolon 
selityksiä. Kulttuurin rikkaus on elämysten tuottamista ja kuluttamista, tulevaisuuden kokemisen mahdol-
lisuuksia. Ihminen saa viihdyttää itseään, kuluttaa yhä enemmän vapauksia, seksiä, väkivaltaa, ja 
huumeita. Hän oppii rakentamaan itse itsensä, harjoittamaan itsehoitoa, itseuskontoa, itserakkautta. Etni-
syys, yhteisöllisyys niin kuin luontokin voidaan kokea mediamaailmassa tai läpikäydä omassa high-tech-
elämässä. Postlokaalinen ihminen voi halutessaan siirtyä kulttuurista toiseen, historiasta toiseen, kuun-
nella kaikkien kansojen kansanlauluja, järjestää elämänkaarensa aikana erilaisia häärituaaleja, tuottaa 
itselleen erilaisia etnisiä kokemuksia, täydellisyyttä.   
    Elämystuotannon on jatkuvasti kasvettava. Teknosysteemien ympäristössä ihmisen syntymäpaikka, 
kotipaikka ja hautausmaa ovat menettäneet merkityksensä, oman suvun pyhä puu on kenties olemassa 
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jossain virtuaalitodellisuudessa. Tieteellistekninen kulttuuri tuottaa jäsenensä, heidän ruumiinsa (bodyn-
sa) ja elämänsä, kouluttaa, kontrolloi, muokkaa järjestelmään.     
    Kaskiviljelijä, talonpoika, maanviljelijä, maataloustuottaja ja maaseutuyrittäjä ovat kaikki toimineet 
rakenteellisesti erilaisissa ympäristökulttuureissa. Kunkin aikakauden käsitykset viljellystä maasta, luon-
nosta, yhteisöstä ja hyvästä elämästä ovat poikenneet toisistaan. Kulttuuriekologian näkökulmasta kaikki 
luonnonkäytön muodot: metsästys, kaskiviljely, talonpoikaistalous ja tieteellistekninen tehoviljely ovat 
tuhoutuneet kaupallisen hyödyn maksimointiin. Milloin on globaalien teknosysteemien vuoro?    
 
 
 
Palaako paikallinen kulttuuri takaisin? 
 
  
Kulttuuri ja antikulttuuri. Postmoderneissa utopioissa odotetaan, että rakennemuutosten ketju katke-
aisi, eteenpäin kiitävä "länsimainen aika" ikään kuin pysähtyisi ja tavallinen ihminen kykenisi jälleen 
hallitsemaan ympäristöään ja omaa elämäänsä. Yhä useammat odottavat, että tieteen ja tekniikan valta-
kausi loppuu, että internet ja muut "vapaat tietoverkot" antavat ns. tavalliselle ihmiselle mahdollisuuden 
vastustaa ylhäältä ohjattua teknosysteemien kulttuuria ja valtioiden kontrollia. Moderni tiede ja taide ovat 
olleet rakentamassa valtiota, joka on ottanut haltuunsa kansalaisten koko elämän, jopa monopolisoinnut 
ihmisen riiston ja väkivallan. Globalisaation edetessä on muodikasta tuomita kansallisvaltio ja uskoa, että 
valtiokulttuurien hävitessä palaamme kansalaisyhteiskuntaan, autonomisten kansalaisten verkostoihin, 
uudentyyppisiin etnisiin yhteisöihin.(1   
    Samanaikaisesti kansallisvaltioiden tilalle keskittyy uusi kuviteltu valtioyhteisö, maanosakulttuuri. 
Samanaikaisesti tavaratuotannon teknosysteemit tuottavat teknisesti yhä monimutkaisempaa, mutta kult-
tuurirakenteiltaan yhä yhdenmukaisempaa kehitystä, pyörittävät systemaattisen jäljittelyn sampo-myllyä, 
keskittävät ajattelun hierarkian. Kaikille elämänaloille on syntymässä yhä universaalimpi meritokraattien 
tieteellistekninen jäljittelykulttuuri ja ekologisille voittajille opetetaan yhä tehokkaammin globaali teknolo-
gia, yhteinen kulttuurihistoria, länsimaisuuden yhteiset symbolit, yhteiset päämäärät; ja länsimaisen kult-
tuurin yhteiset viholliset. Teknosysteemien ympäristössä ihminen on yhä enemmän tarpeen vain maail-
mantason suorittajana, maanosakansalaisena ja globaalin kulttuurin kuluttajana. 
    Nykyisyydessä ja tulevaisuudessa eivät ole vastakkain moderni ja kuviteltu postmoderni, vaan paikal-
linen ja paikaton kulttuuri, paikalliset yhteisöt ja globaalit teknosysteemit; vastakkain ovat jo pienten 
kansakuntien kansallinen sivistys ja globaalit ihmiskunnan tajunnan hallintajärjestelmät.  
    Kulttuuriantropologiassa optimistit uskovat, että kansallinen identiteetti säilyy. Etnisyys niin kuin suku-
laisuuskin on primordiaalista, syvää kuulumista johonkin, eikä valtioiden kansallista muistiakaan voida 
hävittää. Suomalaisilla on ollut vuosituhansien kohtalonyhteys, oma etnomaisemansa, ethnoscapensa.(2 
Etninen identiteetti olisi ikään kuin suomalaisten perimään juurtunut mentaalinen konstruktio, joka eläisi 
myös yksilöllisissä maailmankuvissa ja tulkinnoissa, ja kontekstuaalistuisi vaikkapa suomalaisten TV-
ohjelmien valinnoissa. Globaalin tajuntatekniikan imperialismi ei lopultakaan voisi murtaa kansallisia 
eroja. Toisaalta on etnisiä idealisteja, joiden näkemysten mukaan kansat ja etniset ryhmä reprodusoivat 
alati omaa kulttuuriaan ja identiteettiään, tai mentaliteettiaan. Kulttuuri ei ennenkään ole ollut monoliittista 
samanlaisuutta, vaan kansojen ja heimojen yhteiseen kulttuurikehykseen on aina mahtunut rinnakkain 
eläneitä ylä- ja alakulttuureita; etnisten idealistien avainsanoja on kulttuurien kohtaaminen vastavuoroi-
suus, kaksisuuntaisuus, rinnakkaisuus; maailma on yhä polykulttuurinen ja multietninen. Tai globaali 
yhtenäiskulttuuri, tajuntateollisuus, on arkikulttuurin ulkopuolella olevaa, toissijaista metakulttuuria.(3  
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    Nykykulttuurin tutkijat tarkastelevat ihmistä ennen kaikkea kuluttajana, jonka oma kulttuuri on yksilöl-
listä ja subjektiivista, omia elämänprojekteja, oman olemassaolon julkista näyttämistä, performansseja, 
autonomisen hengen itsetulkintoja, itsereflektointia, oman tyylin luomista. Yksilöiden persoonallinen 
maailma pyörii oman kehon ympärillä ja yhteisöjen kadottua narsistinen ego-ihminen rakentaisi omaan 
bodyaan, omaa imagoaan tai itsekuviaan, heijastaisi omassa kehossaan elämänhistoriaansa. Avainsana 
olisi tyyli, jonka avulla kansainväliset ihmiset ilmentäisivät kuulumista johonkin ryhmään, ehkä tulevai-
suudessa myös kuulumista johonkin etniseen kulttuuriin tai kansallisuuteen. Etninen identiteetti olisi 
kuitenkin tilannesidonnaista, situationaalista, niin kuin kaikki sosiaalinen viestintä tai kulttuurinen vaihto.(4  
Nykyajan intrakulturalistit tai etnometodologit väittävät, että todellista on tavallisen ihmisen arki, yhteinen 
tuotantoprosessien ja yhteiskuntasuhteiden sanelema jokapäiväinen elämä. Kulttuurien moninaisuus, 
uusi identiteetti löytyy erilaisten ihmisryhmien arjesta, suomalaisen ihmisen arjen sankaruudesta, yhtei-
sistä selviytymisstrategioista, omien kulttuuriverkostojen tuottamisesta. Avainsanoja on vastarinta, resis-
tanssi; nykyajan metropolit ovat täynnä uusetnisiä selviämisyhteisöjä, verkostoja, jotka pirstovat ja uudel-
leenorganisoivat valtiokulttuurin yhdenmukaistaman elämän.(5  
    Ja lopuksi. Konstruktivistien mukaan etnisyys on nykyisessä kaupallisessa maailmassa yhä olemassa, 
mutta se tulee olemaan yhtä tietoisesti luotua ja uudelleen muotoiltua kuin mikä muu markkinatuotetuote 
tahansa.(6 Etniset mielikuvat, stereotypiat ovat tarpeellisia monilla kansainvälisen kaupan ja kulttuuriteol-
lisuuden alueilla, kuten matkailun tai urheilun teknosysteemeissä, ja yhä edelleen myös vähemmistöjen 
etnisessa politiikassa tai eri kansallisuuksien luodessa verkostojaan kasvavissa monikansallisissa mega-
poleissa. Kansallisuus olisi yhä käyttökelpoinen ase ihmisryhmien taistellessa maapallon hupenevista 
luonnonvaroista, ekologisesta tilasta. Etnogenesis jatkuu! Mutta etnisyydenkin on sopeuduttava aikansa 
kulttuuriympäristöön, markkinatuotteena se on olemassa siinä missä muutkin läpikapitalisoituneen maail-
mantalouden kulttuuri-ilmiöt. Tulevaisuuden kartoissa Itä- ja Länsi-Suomen erot voidaan luoda mediaver-
kostoissa, ja kenties vielä mitata kulutusluvuilla; suomalaisuus olisi mainostuote, logo tai trendi, joka 
näkyy numeroina globaalin maailmankulttuurin tilastollisissa vertailuissa. 
    Arkikulttuurissa on lopulta kysymys siitä, voiko tajuntateollisuus korvata tavallisen ihmisen elämän, 
onko globaalissa täydellisessä meritokratiassa merkitystä vain maailmanluokan suorittajilla, täydellisellä 
ihmisellä? Tuleeko kulttuurilla olemaan sama tehtävä kuin huumeilla: todellisuuden hävittäminen?   
    Paikallisuus ei voi syntyä uudelleen, elleivät globaalit markkinat lakkaa toimimasta – globaalien ener-
giamuotojen ehtyessä – ja yhteisöt palaa elämään omaan paikalliseen ympäristöönsä, todellisten paikal-
listen resurssiensa varassa. Nuorille oma kulttuuri on se, jossa he kasvavat ja jokaisen sukupolven 
perintö joutuu vuorollaan väistymään. Mutta ehkä ihminen haluaa yhä elää jossain, paikassa tai sosiaa-
lisessa tilassa, ja kulkea läpi elämänkaarensa, solmia avioliittonsa ja etsiä oman yhteisönsä; katsoa ja 
kuunnella itse, kuinka tarina kerrotaan.  
 
Sarmela 1977b; 1984bc; 1989a; 1991c; 1996ab; 2000; 2004; 2005. Viittaan seuraavassa vain keskus-
teluun, jota kartaston ilmestyessä käytiin ”tavallisen ihmisen” omaehtoisen tai etnisen kulttuurin (kansan-
kulttuurin) luonteesta ja tulevaisuudesta (tarkemmin Sarmela 1996a): 1. Esim.  Rosenau 1989. Crook – 
Pakulski – Waters 1992. Tylor – Winquist 1998. Clifford – Marcus 1986. Clifford 1988. Anderson B. 1983. 
2. Esim. Appadurai 1996. Tomlinson, J. 1991.  3. Esim.  Featherstone 1990. Robertson 1992.  Feather-
stone – Lash – Robertson 1995. Lash – Friedman 1992. Eriksen 1993. Friedman 1994. Dissanyake – 
Wilson 1995. 4. Esim. Hebdige 1979. Turner, B.  1984. Tomlinson, A. 1990. Featherstone – Hepworth –
Turner 1991. Lash – Urry 1994. Kanter 1995. 5. Esim.  Burawoy et. al 1991, antropologiassa John ja 
Dean Comaroff. 6. Roosens 1989. 
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                                         1. KARHURIITIT 
 
 
 
 
 
 
Pohjoisten kansojen karhukultti 
 
 
 
Suomalainen kartta 
 
Metsästäjäkansojen perintö.  Suomalaisten karhuriittien taustalla on pohjoisen Euroopan, Aasian ja 
Amerikan metsästäjäkansojen yhteinen perintö, ihmisen vanhin uskonto. Karhu-kulttiin on katsottu 
viittaavan myös Etelä-Euroopan luolista löydetyt karhunkallot ja kalliopiirrokset, jotka ovat peräisin 
jääkauden ajoilta.(1  Rituaalinen karhunkaato on ollut eräkauden pyyntinäytelmä, jonka jaksot ja sanoma 
voidaan rekonstruoida suomalaisen aineiston pohjalla. Siihen kuului 1. karhun kaato talvipesältä 
(rituaalinen metsästys),  2. kuolleen karhun kunniaksi pidetyt peijaiset (riittijuhla) ja 3. karhun luiden kul-
jettaminen takaisin metsään, jossa sen kallo ripustettiin puuhun (reinkarnaatioriitti). Suomalaisen metsäs-
tysnäytelmän jokaiseen jaksoon on kuulunut omat vanhamittaiset laulunsa, jotka etenevät vuoro-
puheluna kuten vanhamittaiset häälaulutkin. Tapahtumien kulku esitetään kysymys- ja vastausvuoro-
sanoilla, se on runomuotoisen kerronnan arkaainen esitystapa.  
    Yhteistä paleoarktisten metsästäjäkansojen perinteelle on mm. myytti taivaasta alas lasketusta 
karhusta, rituaalinen karhun lihan syönti, karhun palauttaminen, karhutotemismi, karhun lukeminen jollain 
tavoin ihmisen sukulaiseksi sekä kertomukset ja käsitykset siitä, että naisilla on erityinen suhde karhuun.  
Suomalaisten karhuriittien ja syntymyytin lähimmät vastineet tavataan obinugrilaisilta metsästäjä-
kansoilta, hanteilta ja manseilta (ostjakeilta ja voguleilta). Yhtäläisyydet ovat yksityiskohtia myöten niin 
ilmeisiä, että niiden taustalla on jokin historiallinen yhteys; ilmeisesti suomalainen karhumytologia juontaa 
euraasialaisen metsästyskulttuurin varhaisimmilta (ns. kampakeramiikan kauden) ajoilta. 
 
Karttakuva.  Vanhamittaisia karhulauluja on tallennettu itäisiltä alueilta etenkin Kainuusta, jossa karhuja 
vielä 1800-luvulla metsästettiin vanhaan tapaan talvipesältä. Karhurunoja tallentaessaan monet perin-
teenkerääjät ovat merkinneet muistiin myös joitakin taustatietoja. Vanhin ja lähes ainoa yhtenäinen 
kuvaus metsästysnäytelmästä on ns. Viitasaaren teksti, sen on kirjoittanut ilmeisesti Viitasaaren pitäjässä 
oleskellut pappi 1600-luvun lopulla tai 1700-luvun alussa.(2  Karhunkallopuista on säilynyt muistitietoa  
paikannimien yhteydessä (Nimiarkisto; Museoviraston Reinholmin kokoelmat), joitakin mainintoja esiin-
tyy myös paikallishistorioissa. Karhunpäähonkia  ja -petäjiä tai Karhumäntyjä ja niiden johdoksia kuten 
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Karhunpäämäkiä, -saaria ja -niemiä tavataan eri puolilla Suomea, runsaimmin Hämeen, Keski-Suomen 
ja Savon rajoilla. Etenkin Länsi- ja Etelä-Suomessa esiintyy myös Ohden-, Oksi- ja Kouko ('karhu') 
-alkuisia paikannimiä, mutta niiden merkitys on jo lähes kokonaan unohtunut; kartalle on kuitenkin otettu 
Kakskerran ja Maskun Ohensaaret, jotka vanhojen historiallistenkin tietojen mukaan ovat olleet "karhun-
palvontapaikkoja".(3 
    Kallopuut ovat sijainneet usein saarissa tai niemissä ja niiden lähettyvillä mainitaan olleen kuoppia tai 
hautakumpuja (luuhautoja), tai lähde. Paikannimiä on siis kaikkialla Etelä-Suomessa, mutta kartalle on 
merkitty vain ne tiedot, joissa kerrotaan karhun kalloista tai niiden ripustamisesta puuhun. Kainuussa 
kallopuita pääkalloineen oli jäljellä vielä 1900-luvun alussa. Karhuriiteistä on olemassa myös vanhoja 
saamelaisia lähteitä, mutta koska niistä puuttuvat paikkaa koskevat tiedot, kuten vanhoista lähteistä ylei-
semminkin, niitä ei ole voitu merkitä kartalle.  
   Vanhamittaisia karhurunoja on tallennettu melko laajalti myös Länsi-Suomesta, jopa Satakunnan 
syrjäseuduilta. Ne ovat kuitenkin tietäjäperinnettä, loitsuja, joita on käytetty karhujen torjumiseksi lasket-
taessa karja keväällä ensi kertaa ulos tai karkotettaessa petoja pois metsälaitumilta. Vielä 1800-1900-
luvulla, ampuma-aseiden tultua käyttöön, metsästäjät ovat pitäneet peijaisia ja säilyttäneet karhutietoutta, 
mm. loitsuja, joita on luettu pysäytettäessä pakeneva tai päälle hyökkäävä karhu paikoilleen. Viljelevän 
ihmisen ympäristössä eräkauden karhuperinne on kuitenkin kokenut rakennemuutoksen ja tässä esitetty  
metsästysnäytelmä riittilauluineen on konstruktio.(4   
    Kartalla on omaksi kokonaisuudekseen ryhmitelty kaatolaulut, jotka päättyvät peijaispitoihin. Näitä 
lauluja ovat laulaneet vielä 1800-luvun metsästäjät, jopa Vienan Karjalassa, tuodessaan ammuttua kar-
hua kotiin. Karhun luiden ja kallon palautusriitteihin kuuluvat laulut ovat harvinaisempia, juuri ne tuovat 
viestin eräkaudelta ja rajaavat rituaalisen karhunmetsästyksen todellisen säilymäalueen. 
   Kartan arvoituksia on se, ettei Karjalasta ole olemassa rituaalista karhunkaatoa koskevia tietoja 
Suomen puoleisia rajaseutuja lukuun ottamatta. Karjalassa ei ole säilynyt myöskään kallopuita, kuten 
Länsi-Suomessa. Näyttäisi siltä, että esihistoriallisena aikana karhua ovat rituaalisesti metsästäneet niin 
rannikon kuin sisämaankin pyyntikansat, mm. saamelaiset, todennäköisesti myös rautakauden hämä-
läiset eräviljelijät. Kaskikaudella karhuriittejä ovat säilyttäneet savolaiset, jotka veivät perinnettä muka-
naan myös Ruotsin suomalaismetsiin. Sen sijaan  karjalaiset ovat pohjoisista kansoista niitä, jotka eivät 
ole suorittaneet karhuriittejä, vaikka juuri Itä-Karjala (Viena ja Laatokan Karjala) ovat eräkulttuurin viimei-
siä säilymäalueita itämerensuomalaisella alueella.  
 
 
 
 
Rituaalinen karhun kaato 
 
 
Karhun aika. Eräkauden yhteisöissä  karhu kaadettiin talvipesältä. Makuupaikkaa etsivää karhua jälji-
tettiin syksyllä ensimmäisten lumien aikoihin ja pesä eli karhunkierros merkittiin puihin veistetyillä 
pilkoilla.(5  Karhunkierroksessa talviuntaan nukkuva karhu oli ikään kuin kiertäjänsä omaisuutta, hänen 
hallussaan. Talvipesältä metsästettäessä karhun kaato saattoi muodostua yhtenäiseksi metsästysriitiksi, 
joka suoritettiin kevättalvella hankikannon aikaan, jolloin suksimies kykeni vaivattomasti liikkumaan; 
tuolloin alettiin ajaa eli hiihtää myös peuroja.  
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    Ennen lähtöä  karhun metsästäjien oli koottava voimansa ja puhdistauduttava: käytävä saunassa ja 
puettava ylleen puhtaat vaatteet. Seksuaalinen kanssakäyminen oli kielletty ja naisia tuli muutenkin kart-
taa. Säilyneiden tietojen mukaan karhun tappoon lähtijät kokoontuivat tavallisesti pesän löytäjän taloon, 
jossa syötiin runsas ateria, erityisesti lihaa. On myös mainintoja, että ateria syötiin vasta karhun pesällä 
ennen karhun herättämistä.  Myös karhun pesällä voitiin suorittaa  puhdistautumismenoja, mm. hypätä 
tulen läpi.  Valmistautumiseen on tullut myös tietäjäperinnettä, metsästysloitsuilla on esim. aseiden teräs 
rituaalisesti karkaistu niin, että se pystyi karhuun, tai mukaan otettiin "raudan väkeä" (voimaa) esim. van-
ha sodassa käytetty miekka.  
 
 
                      Karhuriittien peruskaava 

  
  
Jaksot                                  Laulut 
  
1. Karhun kaato                                    
Valmistautuminen                 Karhun synty 
Pesälle lähtö                         Opastuslaulu  
Karhun kaato                        Herätyslaulu  
                                              Kuoleman selitys  
Karhun saatto                       Kuljetuslaulu 
  
2. Karhun juhla   
Karhun vastaanotto              Tulolaulut                                     
Peijaisateria                          Aterian alkaessa 
                                              Metsästäjien ylistys  
                                              (Peijaislauluja) 
Kallon puhdistus                   Karhun pään syönti 
                                              Hampaiden hajotus   
 
3. Karhun palautus        
Kallon ja luiden kuljetus        Kallon kuljetus  
Kallon ripustaminen  
honkaan                                Kallopuun laulu 
 

 
    Karhurunojen yhteydessä on mainintoja, että karhun pesälle lähti vain muutaman miehen joukko, kaksi 
kolme miestä, joita metsästysnäytelmässä nimitettiin kaatajiksi. Karhu pistettiin kuoliaaksi raskaalla 
karhukeihäällä, saamelaiset ovat tappaneet karhun myös seipäillä ja kirveellä.(6 Kaatajiin kuului tällöin 
kaksi kokenutta seiväsmiestä, jotka asettuivat pesäaukon kummallekin puolelle työntäen raskaat 
seipäänsä ristiin suuaukon yläpuolelle; seipäiden päät oli teroitettu ja ne työnnettiin vinosti maahan. 
Pesäaukon alle pantiin hirsi tai puu alustaksi ja kun karhu tuli ulos pesästä, seiväsmiehet painoivat 
niskasta sen pään hirttä vasten ja kolmas mies löi kirveellä karhun kuoliaaksi. Puukankia on ehkä 
käytetty silloin, kun karhu oli kaivanut maapesän. Viitasaaren tekstin mukaan karhu nyljettiin metsässä, 
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talja ja lihat vietiin kylään ja samalla määrättiin päivä, jolloin peijaiset pidettäisiin. Ilmeisesti myöhempinä 
aikoina karhua ei ole aina kuljetettu kotiin, jos matka oli pitkä, vaan se on nyljetty jo pesällä ja mukaan on 
otettu ainoastaan karhun pää, nahka, kynnet ja rasvaa tai sappea, joita käytettiin sairauksien paran-
tamiseen.    
    Kun karhu sitten oli keihästetty, siltä leikattiin irti turparengas tai kynnet. Karhulta otettiin sielu, silloin 
se oli lopullisesti kuollut ja joutunut metsästäjien haltuun. Karhun kaadossa on säilynyt myös tapoja, jotka 
periytyvät eräyhteisön saaliinjakonormeista.(7 Jos joku sivullinen tuli pesälle ennen kuin turparengas oli 
irrotettu tai ennen kuin paikalle oli ehditty sytyttää nuotio, hänellä oli yhtäläinen osuus saaliiseen kuin 
kaatajillakin. Turparenkaan irrottaminen on ollut näkyvä omistusmerkki ja nojasi metsästäjien ajatus-
maailmaan; se antoi omistusoikeuden saaliiseen sille, jolla oli hallussaan karhun sielu.  Näyttää siltä, 
ettei karhun tappamista talvipesältä pidetty erityisen vaarallisena, vaarallisempaa oli hirven ja peuran 
hiihto, sillä metsästäjän tavoittaessa lopulta peuran se hyökkäsi usein takaa-ajajiensa päälle.  
   
 

Riittilauluja 
 
1. Karhun kaato 
                  
Karhun synty  
– Missä on ohto synnytetty, mesikämmen käännytelty? 
– Tuolla on ohto synnytetty, mesikämmen käännytelty  
kuun  sivulla, tykönä päivän, Otavaisen olkapäällä.  
Päällä  taivosen yhdeksän. 
– Kuinka alas laskettiin? 
– Kultaisessa kätkyessä hopeaisen ketjun päässä. 
(SKVR VII, 5: 3932) 
 
Opastuslaulu  
( – Lykkään lylyn lumelle, saatan sauvan suoverolle.) 
– Lähes, neiti, tien nenäksi, orpo matkan oppaaksi! 
Oleppa sinä orpo opassa, armotoinen kumppanina.  
Sille kummulle kuljeta, jossa puut punassa paistaa,  
hopeassa hongan oksat.  
Saata sille saarekselle, sille kummulle kuljeta,  
jossa on onni leikin lyönyt, hopea ilon tekenyt. 
Saata sille saarekselle, sille kummulle kuljeta,  
josta saalis saataisiin, erätoimi tuotaisiin. 
– Mielly metsä miehiisi, kostu korpi poikiisi! 
(SKVR XII, 2: 6553) 
 
Kuoleman selitys  
– Terve ohto tultuasi! 
Anna kättä käyrön poika, anna kättä kämpyrille, 
hongan oksalle hotaise.  
En minä kovan kokenut eikä toinen kumppanini.  
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Itse hairahdit haolta, itse vierit vempeleeltä      
läpi marjaisen mahasi, rikki kultaisen kupusi. 
(SKVR I, 4:1207) 
 
Kuljetuslaulu  
– Nouse pois nokinen poika nokiselta nuotiolta,  
havuisilta vuoteilta, pihkaisilta pään aloilta! 
– Nouse kulta kulkemaan, hopea vaeltamaan  
kultaista kujaa myöten, hopeaista tietä myöten,  
maata maksan karvallista. 
Hongotar hyvä emäntä, katajatar kaunis vaimo  
veistä pilkat pitkin puuta, rastit vaaroihin rapaja,  
josta vieras tiensä näkisi, uros outokin osaisi. 
(SKVR I, 4:1199) 
 

 
    Pesälle lähtö -laulu kuvaa metsästäjien menoa hiihtäen metsäsaarekkeelle tai kummulle, jossa karhu 
nukkuu talviunta. Siellä hohtavat punarunkoiset ja hopeaoksaiset hongat. Lähtölauluissa vedotaan usein 
Hongottareen, karhun haltiaan tai suojelijaan, jota pyydetään antamaan metsästäjille saalis. Karhulla on 
myyttinen side juuri honkaan,  Martti Haavio on pitänyt Hongotarta karhun kantaäidin tai haltijan nimi-
tyksenä, joka viittaa ensimmäiseen myyttiseen kallopuuhun. Se on alkuhonka, jonne karhun kallo on 
joskus aikojen alussa ensimmäisessä metsästysnäytelmässä asetettu.(8  
    Herätyslaulussa karhua kehotetaan nousemaan ylös ja sille viitoitetaan tietä juhlakulkueessa metsäs-
täjien kotiin. Talviuntaan nukkuvaa karhua ei saanut surmata pesään, vaan se oli herätettävä.(9 Taustalla 
on ilmeisesti samanistinen sielukäsitys. Nukkuessa karhun sielu saattoi olla matkalla ruumiin ulko-
puolella; silloin riitit epäonnistuisivat ja karhun sielu muuttuisi pahaksi tai rauhattomaksi hengeksi, joka 
etsisi uudelleensyntymistä. Sielu-käsitys lienee taustalla siinäkin, ettei karhun pesää syksyllä merkit-
täessä kierrosta saanut sulkea kokonaan, vaan johonkin kohtaan tuli jättää aukko; karhun sielua ei 
saanut vangita kierrokseen. Oheisen lähtölaulun toisinnossa metsästäjien oppaaksi pyydetään orpoa 
tyttöä. Kainuusta on tietoja, että kaatajien mukana on ollut nuori tyttö, joka todennäköisesti symbolisoi 
karhun morsianta, tai tytön tehtävänä oli houkutella karhun sielu palaamaan pesässä nukkuvaan kar-
huun.  
    Kun karhu oli kaadettu, tai ehkä vasta peijaisissa, esitettiin karhun surmavirsi. Siinä kaatajat kertovat, 
että karhu on kuollut pudottuaan oksalta, se on itse aiheuttanut kuolemansa tai kuolema leimataan 
vahingoksi, josta metsästäjät eivät ole vastuussa. Kuoleman selityksiä tavataan muidenkin arktisten 
metsästyskansojen perinteessä. Eräät Siperian kansat ovat työntäneet tapon vieraiden, tavallisesti venä-
läisten syyksi.(10 Ilmeisesti karhun tappamista saatettiin pitää tekona, joka vetäisi metsästäjien päälle 
verivalan, samalla tavalla kuin ihmisenkin surmaaminen, ja kenties nostatti karhujen suvun koston. 
                         
 
   
                                                                
Karhun juhla  
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Karhunpeijaiset. Kaadettu karhu kuljetettiin pesältä laulaen ja joidenkin tietojen mukaan viitoittaen tietä 
veistämällä puihin pilkkoja. Karhun kuljetuslauluissa on samanlaisia säkeitä kuin häiden vastaan-
ottolauluissa hääkulkueen saapuessa sulhasen taloon. Pihalla metsämiehet ilmoittavat suuren vieraan 
olevan tulossa, poikia ja tyttöjä kehotetaan väistymään pois tieltä. On tietoja, että (hedelmällisyysiässä 
olevien) naisten tuli paeta näkyvistä karhua tuotaessa. Tulovirren versiossa metsästäjät kysyvät, minne 
he vievät vieraan, ja vastaavat saattavansa karhun tuvan peränurkkaan. Ovea vastapäätä oleva 
peränurkka pöydän yläpäässä, missä sivu- ja peräseinän penkit yhtyivät ("kahden laudan katkimessa") oli 
kunniapaikka. Peränurkassa sijaitsivat perheen pyhät esineet, ortodoksisissa taloissa ikoni. Niin kuin 
erityisen arvokkaat vieraat karhukin vietiin kunniapaikalle "perhealttarin" alle. Joidenkin toisintojen 
mukaan talon emäntä, matriarkka, otti karhun kaatajat vastaan samoin kuin häänäytelmässäkin; kaski-
kauden suurperhettä hallitsivat naiset. Metsästäjän ja talonväen välisestä vuorolaulusta on toisintoja, 
joissa talonväki tervehtii kaadettua karhua ja kertoo, että vieraalle on jo kauan valmisteltu pitoja: tehty 
olutta, pesty simalla penkit ja odotettu malttamattomina vierasta niin kuin neito sulhastaan. 
    Viitasaaren tekstissä kerrotaan, että karhun kunniaksi pidettiin couvon päälliset eli häät. Kouko 
merkitsee ’esi-isää, vanhusta’ ja  päälliset tarkoittaa  'hautajaisia' samoin kuin peijaiset; karhulle pidettiin 
siis hautajaiset tai häät.(11 Lisäksi on käytetty ilmaisua karhun vakat, mikä tarkoitti riittipiirin juhlaa (kartta 
4).(12  Karhun kunniaksi määrättiin joku poika olemaan sulhasena, morsiameksi otettiin nuori tyttö ja 
puettiin paikalliseen  morsiuspukuun. Pääruuaksi oli valmistettu hernekeitto "kuolleen omasta lihasta". 
Keittokodasta kannettiin ensimmäisenä karhun pää asetettuna vadille ja sen jälkeen muu liha. Kun pään 
kantaja tuli eteisen kynnykselle, hänen piti lausua seuraavat sanat: "Pois olkoon pojat porstuasta, piiat 
pihtipuolisista, hyvän tullessa tupahan, autuaan sisälle astuessa!" Tekstin kommenteissa selitetään, että 
näin korostettiin karhunpään pyhyyttä ja riitin vakavuutta. On myös tietoja, että peijaiskeitto tehtiin karhun 
päästä ja kämmenistä, ne olivat ruumiinosia, joihin kätkeytyi karhun sielu ja voima. 
    Aterialla kallovati asetettiin ylimmäksi pöydän päähän ja sitten muut lihavadit järjestyksessä. Sen 
jälkeen väki asettui pöytään, sulhanen ja morsian pöydän päähän. Hääväki söi kylläiseksi asti erikoisia 
ruokalajeja. Yhtään luuta eri saanut heittää pois vaan ne koottiin vatiin. Karhun pää syötiin peijaisten 
aikana puhtaaksi ja sen hampaat irrotettiin jaettaviksi kaatajien kesken.  

                        
 Riittilauluja 
 
 2. Karhun juhla 
 
Tulolaulut 
Emäntä: 
– Mistäpä mieheni tulevat, urhoni hiihtelevät,  
kun laulaen tulette, hyräellen hiihtelette?  
Metsäisenkö antoi metsä, ilveksenkö salon isäntä? 
Karhun metsästäjät (samaani, tietäjä): 
– Pois pojat porstuasta, piiat pihtipuolisesta  
ohdon tullessa tupaan! 
– Onko, piiat,  pirtti pesty, lattiat vesin lakaistu tulevalle   
vieraalle? 
Emäntä 
– Terve ohto tultuasi, mesikämmen käytyäsi! 
Niinpä sinua vuotin niin kuin neito nuorta miestä,  
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punaposki  puolisoa,  
suksi uutta lunta, jahnus hankea jaloa. 
– Viikon täällä on viinat pantu, kauan ohraiset oluet.  
Mesin täällä on penkit pesty, mesin lattiat lakaistu  
tulevalle vieraalle, saavalle käkeävälle.  
Metsästäjät 
– Kunne vienen vieraani, kunne kuuluni kuljetan?  
Ovensuuhunko orren alle?  En vielä siihenkään.  
Vien penkille perään, kahden laudan katkimille. 
Emäntä 
– Annapa vastakin Jumala, toistekin totinen Luoja 
eläessä tämän emännän, tämän auvon astuessa. 
(SKVR I, 4: 1235; 1220; 1241) 
 
Aterian alkaessa 
– Joko on lautaset ladottu, joko lusikat luettu? 
– Jo on lautaset ladottu, jo on lusikat luettu.  
Metsolan metinen muori, metsän kultainen kuningas  
tule nyt häihin härköihisi, pitkä villa pitoihisi! 
(SKVR VII, 5: 3390) 
 
Metsästäjien ylistys 
– Ei ole kaikista uroista eikä pojista puolistakaan! 
Siihen urhoja uskotaan, siihen miehiä valitaan: 
metsän hirven hiihdäntään, korven karhun kaadantaan. 
(SKVR I, 4:1220) 
 
Karhunpään syönti 
– Joko otan ohtoani, alan ampulintuani, repäisen leukaluusta? 
– Veitsen vyöltäni vetäisen, tupestani tuiman raudan,  
jolla otan ohtoani.  
Otan turvan ohdoltani omakseni turvakseni          
turvan entisen lisäksi, vaan en aivan ainoaksi.  
Otan korvan ohdoltani omakseni korvakseni  
korvan entisen lisäksi, oman korvan kuullakseni.  
Otan silmän ohdoltani silmän entisen lisäksi,  
vaan en aivan ainoaksi, oman silmän nähdäkseni. 
(SKVR VII, 5: 3403) 
 
– Otan nenän ohdoltani, vainun tuntemattomaksi,  
otan korvan ohdoltani, korvan kuulemattomaksi,  
otan silmän ohdoltani, silmän näkemättömäksi. 
(SKVR VII, 5: 3390) 
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Hampaiden irrotus. Aterian jälkeen levättiin hetken aikaa ja laulettiin runoja, näin kerrotaan Viitasaaren 
kuvauksessa, ja sitten alkoi hampaiden hajotus. Kaksi tai useampia miehiä meni puhtaaksi kalutun kallon 
luo, joka yhä oli vadissa pöydällä ja alkoi sormin irrottaa karhun hampaita, sen torahammasta tempais-
tessa lausuttiin: "Joko otan ohtoani, alan ampulintuani, repäisen leukaluusta?"  Väkevät tietäjien maini-
taan hajottaneen pääluut sanan voimalla, käsin koskematta; karhun hampaat vain rapisivat vadille.  
    Päänsyöntilaulusta on kaksi versiota. Alkuperäinen lienee ajatus, pääkallon syöjät ottivat karhun 
vainun, näön ja kuulon itselleen saadakseen haltuunsa karhun aistit, vieläpä kämmenten voiman ja 
kynsien terävyyden. Kaatajat ottivat siis itselleen karhun vallan ja voiman erämiestä ympäröivässä 
luonnossa. Viljelevän yhteisön syöntilaulussa karhulta otetaan pois hajuaisti, näkö, kuulo ja kynsien terä-
vyys, ettei se voinut uhata karjaa. Karhu tehtiin vaarattomaksi.  
    Karhunpään syönti on ollut erityinen osa yhteistä uhriateriaa. On mahdollista, että karhun aivojen 
syönti ja oluen juonti karhun pääkallosta ovat olleet miesten oikeuksia ja vahvistaneet metsästäjien 
yhteisyyttä; karhun juhlassa uusinnettiin metsästäjien keskinäinen hierarkia. Suomalaiset peijaiset ovat 
säilyttäneet tietoa siitä, kuinka karhun kallo keitettiin puhtaaksi ja sen hampaat jaettiin amuleteiksi 
metsästäjien kesken. Kaatajat tai paikalla olleet arvovaltaiset miehet irrottivat hampaat, mutta he ovat 
voineet jakaa niitä myös perheensä jäsenille. Karhun syönti oli ns. uhriateria, jossa yhteisön jäsenet 
jakoivat karhun lihan, mutta myös sen voiman; karhun hampaat jäivät jäljelle merkkinä yhteisyydestä, 
joka juhlaan osallistuneiden kesken oli olemassa.   
    Suomessa säilyneet karhunpeijaisten mallit ovat siis hautajaisista, häistä tai paikallisen yhteisön 
riittijuhlista, joissa syötiin yhteisateria, laulettiin runoja ja esitettiin symbolisia näytelmiä ja muita 
ohjelmanumeroita. Peijaisissa syötiin ylen määrin karhun lihaa ja muitakin ruokia, kuten mm. Viitasaaren 
teksti kertoo, ja juotiin runsaasti olutta ja viinaa. Lisäksi juhlavieraat lauloivat ja huvittelivat eri tavoin, 
jäljittelivät karhua ja osoittivat sille kunnioitusta. Karhulle on voitu valita morsian ja pitää häät, liittää 
ihmisten sukuun. Ilmeisesti tällaisiin jäljittelynäytelmiin viittaa myös tunnettu piispa Rothoviuksen maininta 
vuodelta 1640, että peijaisissa miehet joivat olutta karhun kallosta ja mörisivät kuin karhut uskoen näin 
saavansa pyyntionnea.(13 Taustalla ovat samanlaiset ilojuhlat kuin obinugrilaisten karhunpeijaiset, joita 
A. Kannisto kuvaa.(14  Monipäiväisissä juhlissa karhu oli kunniavieras, joka istui juhlapuvussa kunnia-
paikalla. Jokaisen osanottajan tuli esittää sille ohjelmanumero: laulu, tarina tai kasku, mitä vain osasi; 
ohjelmanumeroiden määrä saattoi nousta kymmeniin, jopa satoihin.  
 
 
     
 
Karhun palautus  
 
 
Luiden kuljetus. Karhun luiden hautaamista ja kalloriittiä Viitasaaren teksti kuvaa seuraavasti. Kun 
viimeinen näytös alkoi ja karhun kalloa alettiin kuljettaa ulos, kaikki vieraat nousivat ylös. Ensimmäisinä 
kulkueeseen asettuivat sulhanen ja morsian rinnakkain, sitten tuli mies kantaen oluthaarikkaa, seuraa-
vaksi runojen laulaja ja hänen jälkeensä se, joka kantoi vadilla päätä ja luita; perässä vaelsi muu väki, 
joka halusi liittyä mukaan. Kun he tulivat pääkallopaikalle, johon päät aina vietiin, ripustettiin kallo män-
nyn oksaan ja luut kaivettiin puun juurelle. Jäähyväisiksi juotiin kulkueessa mukana tuotu olut ja sitten 
palattiin samassa järjestyksessä takaisin, kuitenkin hiljaisuuden vallitessa. 
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    Karhun kallo ja luut kuljetettiin hautapaikalle riittikulkueessa, se muistutti ihmisen hautaussaattoa tai 
myös hääkulkuetta. Käsikirjoituksessa kerrotaan vielä, että 1600-luvulla Viitasaaren kappeliseurakun-
nassa Kivijärvellä oli ollut tapana soittaa kirkonkelloja kun karhunkalloa kuljetettiin. Eräässä pitäjän-
kertomuksessa vuodelta 1754 kerrotaan, että kallo ripustettiin puuhun oluella täytettynä ja ripustajat 
kumartelivat, tervehtivät sitä ja ilottelivat oluen valuessa kalloon jätetyistä pienistä rei’istä. Suomalaisetkin 
ovat siis kestinneet ja hyvitelleet karhun henkeä saattaessaan sen tuonpuoleiseen maailmaan.(15 
    Karhun kallo on ripustettu mäntyyn tai kuuseen, joskus myös seipääseen.  Kallopuista on säily-
nyt tietoja Hämeessä, jopa Varsinais-Suomessa asti. Päijänteen seuduilta on historiallisissa lähteissä 
mainintoja myös luuhaudoista. Hartolan Jääsjärven Pääsaaresta väitetään vanhan kallopuun juurella 
olleen luuhauta, jossa oli paljon luita ja kymmeniä karhunkalloja. Ehkä samanlainen vakiintunut karhun 
hautapaikka on ollut Varsinais-Suomessa, mm. Maskun pitäjän Ohensaari.  Muistitietoa  karhunkallo-
niemistä ja -saarista on myös Ruotsista niiltä seuduilta, joihin savolaisia kaskiviljelijöitä aikoinaan muutti 
asumaan.(16  Luuhautoja on ollut myös Pohjois-Ruotsin saamelaisalueilla. Kaivauksissa joistakin 
haudoista on löydetty jopa kymmenien karhujen luita. Löydöt on ajoitettu pääasiassa 1600-luvulle, mutta 
on luonnollista, että haudat varsinkin etelämpänä ovat vuosisatojen kuluessa maatuneet.(17  Samalla 
tavalla ovat muutkin pohjoiset metsästäjäkansat  ripustaneet kallon ylös puuhun tai seipään päähän. 
Jotkut paleoarktiset kansat, ilmeisesti aikoinaan myös saamelaiset, ovat saattaneet säilyttää karhun 
kalloja kotona jopa erityisillä suvun uhrialttareilla, tai ne ovat haudanneet karhun kuten ihmisvainajan(18  
Saaliseläinten luiden kerääminen talteen ja palauttaminen takaisin metsään (eläimen haltialle) kuuluu 
metsästäjäkansojen ajatteluun, näin ikään kuin varmistettiin, että rituaalisesti syöty eläin saattoi syntyä 
uudelleen ja ympäröivä luonto saaliseläimineen säilyi muuttumattomana vuodesta toiseen. 

 
                     
 Riittilauluja 
 
3. Karhun palautus 
 
Kallon kuljetus 
– Lähde nyt kulta kulkemaan, raha armas astumaan  
kultaista kujaa myöten, hopeaista tietä myöten!   
Ei tästä etäälle viedä, viedään mäntyyn mäelle,  
petäjään pellon päähän.  
Siihen tuuli turvan tuo, aalto ahvenen ajaa.      
Sivullasi on siikasalmi, luonasi on lohiapaja. 
(SKVR VII, 5: 3390) 
 
Kallopuun laulu 
– Minne saatit saaliisi, ennätit hyvän eräsi?  
Oletko jäälle jättänyt, vaiko tielle tellännyt, uhkuun upottanut? 
– En ole jäälle jättänyt, uhkuun upottanut,  enkä tielle tellännyt.  
Panin puuhun puhtaaseen, petäjään pienimpään, honkaan havusataan.  
Panin kuuta katsomaan, Otavaa oppimaan, päivää tähystämään. 
(SKVR VII, 5: 3396) 
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    Kalloriitin laulut etenevät vuoropuheluna kuten muutkin karhurunot. Aluksi karhua kehotetaan lähte-
mään liikkeelle "kultaista kujaa ja hopeaista tietä myöten". Tämä aloitus on esitetty muissakin tilanteissa, 
joissa karhua on kuljetettu, mm. pesältä lähtiessä. Kallopuun laulussa karhu nostetaan katsomaan kohti 
Otavaa tai se viedään veden äärelle lähelle lohiapajia. Tämäkin runokuva on ilmeisesti vanhaa arktista 
perinnettä. Myös obinugrilaiset kansat ovat kuvailleet kaadetun karhun uusia asuinmaita, joihin metsäs-
täjät sen johdattavat.(19 Viimeinen kallopuun laulu on kielikuviltaan arkaainen, se alkaa kysymyksellä, 
mihin metsästäjä on vienyt saaliinsa. Haavion mukaan keskustelu käydään karhun naispuolisen haltian ja 
kallon tuojien välillä; karhu palautettiin sen haltialle.(20 Vastauksessa kerrataan kysymys; metsästäjät 
vakuuttavat, etteivät he ole unohtaneet kaadettua karhua tienvarrelle eivätkä jättäneet jäälle, eivät 
työntäneet avantoon eivätkä  upottaneet suohon. He ovat kohdelleet karhua kunniallisesti. Kaadettu 
karhu on tuotu takaisin metsään, se oli asetettu hongan oksalle, siihen puuhun, johon se oli laskettu alas 
taivaalta.  
  
Karhuriittien uskonto. Karhun lihaa ei ole yleisesti pidetty herkullisena, sitä ei ehkä metsästetty lihan 
vuoksi niin kuin peuraa tai hirveä. Karhua on syöty rituaalisesti. Kallopuut ja luuhaudat osoittavat, että 
niin saamelaisten kuin suomalaistenkin keskuudessa karhuriittejä on suoritettu tietyillä paikoilla 
vuosikymmeniä. Karhu on ollut kulttieläin, joka surmattiin joka talvi; karhua ei metsästetty, se kaadettiin. 
Keväällä oli karhun aika; silloin alkoi uusi metsästyskausi, kevät, ja luonto alkoi vähitellen herätä uudel-
leen eloon. 
    Rituaalinen karhunmetsästys on alkanut todennäköisesti karhunsyntymyytillä, joka Suomessa on 
säilynyt vanhamittaisena runona. Muistiinpannut suomalaiset syntyrunot ovat yleensä lyhyitä, mutta ne 
sisältävät kertomuksen olennaisimmat motiivit: karhu on syntynyt taivaalla, Otavan tähdistössä ja laskettu 
alas maan päälle. Joissakin toisinnoissa kuvataan, kuinka karhu laskettiin männyn tai kuusen latvaan 
kehdossa kultaisten ketjujen varassa. Suomalaisissa runoissa karhu oli taivaallista tai jumalallista 
alkuperää, muistitiedon mukaan karhu oli ”itse metsä”, se edusti metsäluontoa ja kaikkia saaliseläimiä.   
    Suomalainen karhunsynty kuuluu laajaan kansainväliseen myyttikompleksiin. Kertomuksia taivaasta 
alas laskeutuneesta tai sieltä karkotetusta karhusta tavataan myös Siperian metsästäjäkansoilla. 
Suomalaisen karhunsyntyrunon lähimpiä vastineita on hantien myyttikertomus. Karhu on aikojen alussa 
elellyt taivaassa. Vastoin taivaan isännän tai ylijumalan To'romin kieltoa se halusi kurkistaa alas maan 
päälle ja ihastui hantien maahan. Uhmatessaan kieltoa karhu teki taburikoksen, "kuolemansynnin" 
ja rangaistukseksi ylijumala määräsi sen laskettavaksi kehdossa kultaketjujen varassa alas maan 
päälle.(21 Joidenkin pohjoisten kansojen syntymyyteissä karhusta on voitu tehdä jumalien veroinen tai 
jopa ylijumalan poika, joka on tehnyt taburikoksen ja rangaistukseksi tuomittu ihmisten surmat-
tavaksi.(22 Hantien ja mansien  peijaisissa syntymyytin esittäminen oli juhlallinen kohtaus, sen esitti 
samaani, jos sellainen oli vielä saatavilla, ja esitys poikkesi kaikista niistä improvisoiduista lauluista ja 
pilanäytelmistä, joilla peijaisissa muuten "huvitettiin jumalia".(23   
    Samanistisen maailmanjärjestyksen mukaan taivaalla asuivat jumalat, sinne pääsivät myös suurten 
ihmisten, kuten suurten samaanien sielut. Myytti oli pyhä teksti, joka selitti, miksi ihminen saa surmata 
karhun, toteuttaa karhun kohtalon. Syntymyytti perustelee riitin juonen: karhun palauttamisen takaisin 
yläilmoihin, mutta se antaa myös metsästäjille vallan karhun yli.  Rituaalisesti surmattua ja ylösnousevaa 
karhua on verrattu eteläisimpien kulttuurikansojen surmattuihin ja ylösnouseviin jumalanpoikiin: Osirik-
seen, Dionysokseen tai Jeesukseen. Matti Kuusen mukaan karhunsyöntiä voidaan verrata ehtoollissak-
ramenttiin tai jumalansyönti-rituaaleihin (convivium).(24  Karhunpeijaiset olisivat hänen mukaansa 
muistoa ajoilta,  jolloin ihmisen ja eläimen kohtalonyhteys olisi tajuttu niin kiinteäksi, että karhussa nähtiin 
paitsi taivaanjumalan poika myös ihmissuvun alkusiittäjä. Metsästäjät olisivat panneet toivonsa karhuun, 
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joka syntyi ylhäällä taivaissa, laskeutui alas maan päälle, kuoli ja haudattiin, mutta olisi nouseva jälleen 
ylös elämään esikoisena kaikkien riistaeläinten tai ehkäpä koko luomakunnan joukossa. Näin keskeinen 
karhu tuskin on suomalaisessa mytologiassa ollut, sitä paitsi myyttinen esi-isä, toteemi on useinkin juuri 
eläin, jota klaanin jäsenet eivät saaneet tappaa eivätkä syödä. 
    Karhu-kultissa manifestoituisivat siten varhaisten metsästäjien käsitykset kuolemattomuudesta, elä-
män ikuisesta jatkumisesta. Jokainen karhunmetsästysnäytelmä uudistaisi alkuaikojen myyttisen tapah-
tuman ja vahvistaisi silloin määräytyneen elämän järjestyksen, luonnossa tapahtuvan kiertokulun. 
Karhuriiteissä vahvistettaisiin myös yhä uudelleen ja uudelleen metsänriistan kohtalo ja ihmisen oikeus 
toimia saaliseläinten ylösnousemuksen toimeenpanijoina ja ikuisen kiertokulun ylläpitäjinä.  
    Kallon ja luiden palauttaminen kuuluu epäilemättä karhuriitin alkuperäisimpiin kerrostumiin.  Karhun 
sielun on yleisesti uskottu olevan sen kallossa ja luissa. Suurena petoeläimenä karhulle on annettu 
esikoisen tehtävä, sen kuolemassa ja ylösnousemuksessa toteutuu kaikkien ihmisen tappamien saa-
liseläinten reinkarnaatio.(25  Karhunkallohonka assosioituu  sekin perustavaa laatua oleviin tapahtumiin, 
se on puu, jonka kautta karhu astuu maanpäälliseen luontoon ja palaa takaisin tuonpuoleiseen sielujen 
maailmaan. Metsästysnäytelmässä heijastuisi ihmisen pyrkimys ratkaista elämän ja kuoleman mysteerio. 
    Karhuriiteillä on ollut myös ekologinen merkitys. Pohjoisille metsästäjille karhu oli eräs kevättalven 
ravintoresursseista; tiedossa oleva karhunpesä oli ikään kuin elävä lihavarasto. Kokeneille metsästäjille 
karhun surmaaminen oli helppoa ja  ilman yhteisöllistä metsästysriittiä karhujen kaataminen olisi helposti 
muuttunut anarkiaksi. Rituaalistamalla karhun tappaminen eräyhteisölle merkitykselliset resurssit otettiin 
uskonnolliseen valvontaan; karhu muutettiin yksityisestä julkiseksi.(26  Kollektiivinen karhunsyönti vah-
visti yhä uudestaan ja uudestaan metsästys- ja saaliinjakonormit, jotka keräilijä-metsästäjien kulttuurissa 
olivat ekologisesti välttämättömiä, ja samalla uudistettiin yhteisöllisyys niiden kesken, jotka jakoivat 
kaadetut karhut, niiden hampaat. Toiselta puolen karhuriittejä piti yllä epävarmuus siitä, mitä tapahtuisi, 
jos yhteisöllisyys loppuisi niin kuin kaupallisen metsästyksen aikana myöhemmin tapahtui. Karhun 
kaataminen ilman peijaisia ja julkisia palautusriittejä uhkasi kulttuurin järjestystä, yhteisön tulevaisuutta. 
Karhuriiteillä  torjuttiin epäjärjestys ja vahvistettiin yhteiset metsästysnormit.  Karhuriitti on ollut samanis-
tisen uskonnon perusrituaali. siinä vahvistettiin kerta toisensa jälkeen rerinkarnaatio-oppi, samanistinen 
maailmankatsomus ja ympäristön tulkinta, ja usko metsästäjien yhteiseen tulevaisuuteen.   
 
 
 
 
Karhun ja ihmisen suku 
 
  
Karhun nainen. Karhuperinteeseen kuuluu laajalti kertomuksia nuoresta naisesta, joka joutui karhun 
morsiameksi tai eli karhun kanssa sen pesässä ja synnytti sille pojan.  C.- M. Edsman on tarkastellut saa-
melaisilta 1750-luvulla muistiinpantua kertomusta karhun morsiamesta ja sen suhdetta peijaisme-
noihin.(27  Kertomuksen pääkohdat ovat seuraavat: Eräällä tytöllä oli kolme veljeä, jotka pitivät sisartaan 
niin pahoin, että tämä pakeni erämaahan ja lopen väsyneenä osui karhun pesälle. Karhu otti tytön 
vaimokseen ja tämä synnytti karhulle pojan. Kun poika oli kasvanut isoksi ja lähtenyt pois, karhu ilmoitti 
vaimolleen, että sen elinaika on kulunut loppuun ja että syksyllä se antaisi vaimonsa veljien kiertää pesän 
ja surmata itsensä. Näin tapahtuikin, vaikka vaimo yritti kaikin keinoin estää karhua. Ennen kuin veljekset 
tulivat pesälle karhu pyysi vaimoaan kiinnittämään otsaansa palan messinkiä, jotta se erottuisi muista 
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karhuista eikä poika erehdyksessä tappaisi isäänsä. Karhu myös määräsi, kuinka sitä oli kuolleena 
kohdeltava, ja kysyi lopuksi vaimoltaan, olivatko kaikki veljet olleet hänelle yhtä pahoja. Tyttö vastasi, että 
nuorin oli ollut säälivämpi kuin muut. Kun veljekset tulivat pesälle, karhu puri kahta vanhempaa veljeä, 
mutta antoi nuorimman ampua itsensä.  
    Kertomukseen kuluu monipolvinen jatko. Nähdessään karhun kuolleen tyttö istui maahan ja peitti 
kasvonsa, jotta ei joutuisi näkemään kuollutta puolisoaan, mutta kurkisti kuitenkin toisella silmällään. 
Samalla tavalla naiset eivät saamelaisten peijaisissa saaneet katsoa karhua muuta kuin messinkirenkaan 
läpi. Kun karhun lihoja keitettiin, tuli paikalle tytön poika ja vaati osuutta saaliista, koska messinkipala 
karhun otsassa osoitti, että tämä oli hänen isänsä. Muussa tapauksessa poika uhkasi herättää isänsä 
henkiin pieksämällä taljaa vitsalla. Varhaisemmassa lähteessä,  Schefferuksen Lapponiassa kerrotaan, 
että  kaatajien mennessä karhun pesälle joukkoa johti pesän kiertäjä, jolla oli kädessään keppi ja siinä 
messinkirengas, häntä seurasi noitarummun lyöjä ja sen jälkeen karhun tappaja. Kun karhu oli tapettu ja 
kiitoslaulu esitetty, karhua lyötiin vitsoilla.(28  Kertomus ja metsästysriitit liittyvät siis läheisesti toisiinsa. 
Metsästäjät toteuttivat karhun tahdon, mutta tarinaan sisältyy myös kielto, etteivät karhun jälkeläiset 
saaneet sitä tappaa. Kertomus on itse asiassa  teksti, joka selittää  messinkirenkaiden, vitsojen ja mui-
den riittivälineiden merkityksen ja miksi naisten ja miesten tuli noudattaa peijaisnäytelmän pelisääntöjä.  
Mutta taustalla saattaa olla vielä vanhempi kertomus siitä, kuinka karhusta tuli klaanin esi-isä.     
    Kolttasaamelaisten keskuudessa on sitkeästi säilynyt käsitys, että koltat polveutuvat tytöstä, joka vietti 
talven karhun pesässä.(29  Tällainen kertomus on totemistisen sukuyhteyden perustamismyytti. Karhu 
on ollut eräs obinugrilaisten toteemieläimistä. Itse asiassa karhu-totemismin jälkiä on myös vanhoissa 
skandinaavisissa saagoissa ja sukutarinoissa ja kertomus karhusta ja naisesta laajalle levinnyt mo-
tiivi.(30  Paleoarktisilla kansoilla tarina on varmaankin alkuaan ollut totemistinen myytti, joka kertoi, 
kuinka karhu-suku on saanut alkunsa, mutta toisaalta siitä on tullut kertomus, joka perusteli karhun 
surmaamisen,  kuinka karhu itse on antanut oikeuden surmata itsensä ja määrännyt, kuinka peijaiset on 
pidettävä, jotta se palautuisi takaisin elämään. Alkuaan totemistinen myytti on saattanut vaihtaa mer-
kityksiään, siitä on uudelleenluotu myytti, joka antoi oikeuden esi-isän rituaaliseen surmaamiseen, esim. 
kaupallisen metsästyksen kaudella tai kun karhu alettiin kokea vahinkoeläimeksi. 
    Säilyneessä suomalaisessa karhuperinteessä naisilla on erityinen suhde karhuun. Karhunpeijaisissa 
naisten tai erityisesti raskaana olevien naisten tuli karttaa kuollutta karhua. Heidän tuli väistyä syrjään 
karhua kuljetettaessa metsästä taloon ja kannettaessa karhunlihaa pöytään. Tällaisten kieltojen katso-
taan pohjautuvan reinkarnaatiouskoon. Samalla tavalla synnytyskelpoisten naisten oli tietyissä tilanteissa 
kartettava kuollutta ihmistä ja kalmistoja, joissa vainajien sielujen uskottiin asuvan. Naisiin kohdistuneet 
kiellot olisivat tarpeen siksi, ettei karhun henki olisi etsinyt heistä mahdollisuutta jälleensyntymi-
seen.(31 Karhun on siis uskottu voivan ruumiillistua myös ihmiseksi niin kuin taivaasta laskeutuneet 
jumalat.   
    Suomessa on ollut melko yleinen käsitys, että karhu ei hyökännyt naisen kimppuun, kunhan vain tunsi 
tämän naiseksi. Sen vuoksi naisten tuli karhun kohdatessaan näyttää sukupuolielimensä, pyllistää tai 
kohottaa hameensa; silloin karhu kääntyi pois. Poikkeuksena olivat raskaat naiset, jotka kantoivat 
kohdussaan poikalasta. Syntymättömän poikalapsen karhu halusi repiä, koska tiesi siitä kasvavan uuden 
metsämiehen. Karhun on siis kerrottu säästävän naiset. Siksikö, että totemistisissa myyteissä karhun ja 
naisen välillä on ollut seksuaalinen side?  Uskomuksilla saattaa olla toisenlainenkin tausta. Metsäs-
tysloitsuissa karhun ja muidenkin riistaeläinten haltia on naispuolinen, niin kuin itse metsän emäntä. 
Metsämiesten luontoa hallitsivat naiset. 
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Hirvi- ja karhukansa. Roomalainen historioitsija Tacitus kuvaa v. 98 jKr. Germania-teoksensa lopussa 
germaanien pohjoispuolella asuvia kansoja; viimeisessä kappaleessa puhutaan mm. fenneistä, jotka 
tuolloin vielä tarkoittivat lappalaisia. Teos päättyy arvoitukselliseen lauseeseen helluuseista ja okseista 
(helluseios et oxinas). Heitä koskevia tietoja Tacitus pitää taruina mutta mainitsee, että heillä kerrotaan 
olevan ihmisen kasvot ja piirteet, mutta villieläimen ruumis ja jalat. Tuomo Pekkanen on antanut sala-
peräisille nimityksille uuden selityksen.(32 Oksit saattaa tulla 'karhua' tarkoittavasta nimityksestä oksi 
(otso, ohto), joka on esim. paikannimissä säilynyt eri puolilla Suomea ja Karjalaa (Oksjärvi, -lahti ym., 
Ohensaari, viron Ohesaar jne.). Suomalais-ugrilaisissa kielissä sana palautuu ainakin permiläiseen 
kauteen. Helluusit puolestaan olisi peräisin 'hirveä' tarkoittavasta sanasta elg (kreikan ellós), joka esiin-
tyy monissa kielissä (liettuan élnis ym.).  
    Vanhin Suomea koskeva kirjallinen tieto tarkoittaisi, että fennien eli saamelaisten ohella pohjoisessa 
asuisi karhu- ja hirvikansaa, josta kirjoittajalle oli kantautunut vain tarunomaisia tietoja. Ihmisen pää, 
mutta eläimen ruumis ja jalat kuvaisi sitä, että tietyissä riiteissä klaanin jäsenet pukeutuivat sen eläimen 
nahkaan, joiden sukuun he kuuluivat. Eläimeksi muuttautuminen on ollut tavallista obinugrilaistenkin 
kansojen jäljittelynäytelmissä. 
    Skandinaviasta aina Uralille ulottuvalla alueella, siellä missä pohjoiset suomalais-ugrilaiset kansat ovat 
liikkuneet,  on löydetty kivikautisia karhun- ja hirvenpääesineitä. Niistä ovat erityistä huomiota herättäneet 
kiviset karhun- ja hirvenpäänuijat (kirveet), joita on saatu talteen erityisesti Suomesta ja Karjalasta. Ne 
ovat olleet riittiesineitä tai kauppakumppaneiden välisiä lahjoja ja liittojen tunnuksia, ehkä samantapaisia 
kuin tunnetussa kula-piirissä kiertäneet rituaalilahjat.   
    Karhun- ja hirvenpääkirveisiin viitaten Kuusi on esittänyt ajatuksen, että Suomessa asuva väestö on 
aikoinaan voinut jakaantua kahteen klaaniin, joista toinen palvoi esi-isänään karhua, toinen hirveä.(33 
Tutkijoita on hämännyt, ettei karhu- ja hirviaiheisten löydöksien välillä ole alueellisia eroja, joskin karhun-
päänuijia on erikoisesti tehty Äänisjärven seudun kivestä, siis Karjalassa.(34 Jos ne ovat vastavuoroisia 
sopimuslahjoja, alueellisia eroja ei voi esiintyäkään, mutta on myös muistettava, etteivät pyyntikunnat 
asuttaneet tiettyjä alueita samalla tavalla kuin viljelevät kansat. Toteemi on erottanut toisistaan sukuryh-
miä, jotka liikkuivat samoilla alueilla. 
    Suomalaisessa karhuperinteessä on erikoista, etteivät karjalaiset ole tunteneet karhuriittejä eivätkä 
karhunmetsästykseen liittynyttä riittirunoutta.(35  Vienasta ja Aunuksesta ei ole myöskään tietoa karhun-
kallopuista, jotka sentään kaukana Hämeessä asti ovat säilyttäneet viimeisiä muistoja karhuriiteistä.  
Karhun syntyä on Karjalassa käytetty yksinomaan karjanlaskuloitsuna. Se metsästystietous, jota Vienan 
puolelta on kerätty, on saatu Suomesta muuttaneilta laulaja- ja metsästäjäsuvuilta. Toisaalta peura- ja 
hirvimyytteihin luettu runo Hiiden hirven hiihdäntä on levinnyt vain karjalaiselle runoalueelle alkaen 
Inkeristä ja päättyen Vienaan.(36  Suomen puolelta ei peuran- eikä hirvenpyynnistäkään ole saatu 
talteen juuri minkäänlaista perinnettä. Karhu ja peura ikään kuin jakavat Suomen ja Karjalan kahdeksi 
kulttuurialueiksi. 
    Vienan karjalassa uskottiin vielä 1900-luvun alussa yleisesti, että karhu on "ihmisen sukua", eikä sen 
lihaa syöty. Kristinuskon ilmaisuja käytettäessä karhun sanottiin olevan syntiensä vuoksi kirottu ihminen, 
sen lihan syömisestä tuli räähkä, synti, saasta; samantapainen legenda on myös komeilla (syrjääneillä). 
Karhun lihan syönti siis saastutti ihmisen. On kuitenkin ilmeistä, että syöntikiellot palautuvat kristinuskoa 
varhaisempiin aikoihin.  
    Toisen selityksen mukaan karhunlihaa ei syöty sen vuoksi, että nyljettynä karhu muistutti ihmistä, vain 
peukalot puuttuivat; karhun lihaa pidettiin myös huonona, mustana ja vastenmielisenä.(37  Viime vuosi-
sadalla Vienassa käyneitä matkakirjailijoita näyttää hämmästyttäneen paikallisten metsästäjien 
haluttomuus tappaa karhuja, vaikka ne usein raatelivatkin karjaa. Vienalaiset turvautuivat mieluimmin 
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tietäjiin. Vienan ja Aunuksen karjalaiset eivät siis olisi metsästäneet karhua. Joskus muinaisuudessa 
karhun kaato ja sen lihan syöminen on saattanut olla ainakin joiltakin Karjalassa eläneiltä suvuilta kiel-
letty; se oli taburikos. 
    Näyttäisi siis siltä, että hämäläiset ovat olleet hirvikansaa, karjalaisten toteemina olisi puolestaan 
karhu. Mikä sitten on toteemi? Totemismia on pidetty hyvin vanhana uskonnollisena ilmiönä, evolu-
tionistisen näkemyksen mukaan se ilmensi primitiivistä ajattelua, jossa ei tehty eroa ihmisten ja eläinten 
välillä. Nykyisin korostetaan totemismin sosiaalista ja symbolistista luonnetta. Toteemi on symboli, joka 
ilmeisesti auttoi yhteisön jäseniä identifioitumaan johonkin laajempaan ryhmään kuin, minkä sukulai-
suusterminologian avulla saattoi määritellä. Symbolinen esi-isä on usein eläin, mutta se saattaa olla 
myös kasvi tai hyönteinen, tai yhteiseksi koettu tapahtuma. Totemistiselle sukuliitolle on ominaista 
yhteinen esi-isämyytti ja yhteiset tabukiellot, yleisimmin ne ovat olleet juuri syöntikieltoja. Klaanin jäsenet 
uskoivat myös, että myyttinen esi-isä antoi heille erityisiä ominaisuuksia, yliluonnollisia kykyjä.(38  
Karhun jälkeläiset tuskin kirjaimellisesti uskoivat yhteiseen syntyperäänsä enempää kuin myytteihin 
karhun synnystäkään. Mutta syöntikiellot erottivat karhusuvut niistä suvuista, jotka metsästivät karhua ja 
söivät sen lihaa. Toteemiperinne määritteli yhteiskuntaryhmiä niin kuin maanomistus, ammatti tai muu 
yhteinen intressi myöhemmissä yhteiskunnissa.  
 
Karhu sukulaisena. Lukuisten pohjoisten kansojen keskuudessa karhusta on käytetty nimityksiä, jotka 
ilmaisevat sukulaisuutta.(39  Karhua pidetty paitsi totemistisena esi-isänä myös sukulaisena, joka 
haluttiin lukea omaan sukuun. Peijaisissa kaadettua karhua puhuteltiin kunnianimillä, se oli esi-isä tai 
patriarkka, jonka kaatajat halusivat sukulaisekseen. Kouvon häissä on symbolisesti uudistettu karhun ja 
ihmisen välinen sukuside solmimalla avioliitto, sitomalla karhu aviosukulaiseksi. Sukulaisuusnimitysten 
käyttö on sukuyhteisöille ominainen tapa kategorisoida yhteisön jäsenet ja ilmaista sosiaaliset suhteet; 
myös jumalten hierarkia ja suhteet ihmisiin ilmaistiin sukukäsitteillä, kuten isäjumala tai jumalan poika. 
Karhulle ei voitu antaa suurempaa kunnianimeä kuin patriarkka tai kantaisä, muita yhteiskunnallista 
hierarkiaa ilmaisevia käsitteitä tuskin oli olemassakaan. 
    Erityisesti kaskikauden yhteisöissä rituaalisten tai aviollisten sukusiteiden luominen on Suomessakin 
ollut keino luoda legaalisia liittosuhteita, ja tämä käytäntö on siirretty myös symbolitasolle, niihin insti-
tuutioihin, joiden avulla ihminen organisoi suhteensa tuonpuoleiseen maailmaan. Kun karhu peijaisissa 
naitettiin sukuun tai otettiin suvun jäseneksi, sillä ilmaistiin, että yhteisö halusi pitää sen sielusta yhtä 
hyvää huolta kuin omista vainajistaan. Karhun sukulaisina metsästäjät saisivat karhun tiedon ja pääsi-
vät erityisasemaan ympäröivässä luonnossa; karhuriiteissä hankittiin ”metsän” suopeus.  
    Totemistinen klaani on sukujohdoltaan unilineaarinen, polveutumislaskenta suoritettiin joko isän tai 
äidin puolelta. On arveltu, että suomalais-ugrilaistenkin kansojen sukulaisuusjärjestelmä olisi ollut yksi-
linjainen, kuten useimmissa maailman luontoiskulttuureissa, ja ehkäpä vielä matrilineaalinen eli äidin-
puoleinen.(40 Sukujohdon muuttuessa kaksipuoliseksi totemismi olisi hävinnyt jo siitä syystä, ettei 
bilateraalinen sukuryhmä voi laskea polveutuvansa tietystä yhteisestä esi-isästä. Totemismin perua 
olisivat kuitenkin eläinaiheiset sukunimet: Peurat, Karhut, Jänikset tai Hirvoset, Karhuset ja Kettuset, 
jotka ovat tyypillisiä Savossa ja Karjalassa. Niitä esiintyy jo varhaisimmissa Karjalaa koskevissa histo-
riallisissa lähteissä. Karhunen oli nimeltään sen suvun päämies, joka erään 1400-luvun asiakirjan mu-
kaan hallitsi Vienassa laajoja metsästys-, kalastus- ja kaskimaita aina "Villiä-Lappia" myöten.(41  Kar-
huset olivat Karjalan kantasukuja. 
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Karhu kaskiviljelijän elinpiirissä 
 
 
 
Pahasyntyinen karhu. Kaskiviljelijöiden elinympäristössä karhuperinne koki totaalisen rakenne-
muutoksen. Karhusta tuli ihmisen ”ekologinen kilpailija”, tuhoeläin, joka söi viljaa kaskihalmeilta ja tappoi 
kaskiahoilla laiduntavaa karjaa. Säilyneissä  karhurunoissa on jo vastakkain metsästäjän ja kaskiviljelijän 
maailmankuvat. 1800-luvulla jolloin peijaisrunot on kerätty muistiin, niitä käytettiin pääasiassa karjan 
suojelemiseksi karhuilta. Peijaisetkin saivat vähitellen uuden sisällön, niissä karhulta otettiin pois sen 
voima, tai kuten Karhun pään syönti -laulun tietäjä-versiossa, näkö-, kuulo- ja hajuaisti, jottei se kykenisi 
vahingoittamaan ihmisiä eikä kotieläimiä.    
    Kaskikaudella myös karhunsynty-loitsujen sisältö muuttui. Tietäjien elinpiirissä karhu oli ulkopuolinen 
uhka, joka tuli mitätöidä, tehdä vaarattomaksi. Karhusta tehtiin ”pahasyntyinen”  ja se palautettiin jonne-
kin ihmisen elinpiirin ulkopuolelle, jossa se oli syntynytkin. Tyypillisen tietäjäloitsun mukaan karhu oli 
synnytetty pimeässä Pohjolassa,  sen emo oli huono nainen, Pohjan akka tai tyttö, jotka usein vielä lei-
mattiin huoraksi. Karhu oli "äpärä", "koranus", "huorapoika"; se oli synnytetty salaa metsässä, pahuuden 
pesäpaikassa, niin kuin pahat taudit ja onnettomuudet.    

 
Tietäjäkauden syntyloitsu 
  
Pahasyntyinen karhu 
– Tiiän sukus, tiiän syntys! 
– Kussa on ohto synnytetty? 
– Suojapuolella kiviä, pohjapuolella mäkiä, 
pohjan tyttären sylissä, pohjan ämmän helman alla. 
– Mettän tytti, mettän neiti, mettän kuuluisa kuningas! 
Kätke kyntesi karvoin, hampaasi ilkiät aseta. 
Villa suusi, villa pääsi, villa viisi kynttäsikin. 
(SKVR XII, 2:6890) 
  

    Tietäjäkaudella syntyi kokonaan uusia loitsukategorioita:  karhun torjunta-, sovittelu ja  karkotusloitsut, 
joilla karhu pyrittiin pitämään pois kaskiviljelijän elinpiiristä. Loitsut sisältävät samoja mielikuvia kuin 
muukin vaikuttava uskonnollinen tai poliittinen puhe; niissä turvauduttiin sovitteluun, uhkauksiin ja 
vastustajan mitätöintiin. Torjunta- ja karkotusloitsuissa on jäljellä monia eräkauden aineksia, jopa repliik-
kikaava, mutta kielikuvat ovat saaneet kokonaan uuden sisällön. Monissa loitsuissa esiintyy karhun 
haltija, Mielikki metsän emäntä tai Hongotar, joskus myös metsän ukko. Karhu yhdistetään vielä hon-
kaan, kallopuuhun, mutta myös muurahaispesään tai korpeen yleensä. Karhun haltiaa tai kantaemoa 
pyydetään pitämään karhu pois karjan kimpusta (”Hongotar hyvä emäntä, Tapiotar vaimo kaunis! Tule, 
katso karjaasi, poikas on pahoilla teillä, lapses tuiki turmiolla...”).  
    Kaskikauden tietäjä ei vielä "hävittänyt" karhuja, vaan nosti oman voimansa luonnon yli ja poisti pelon, 
jota kaskiviljelijä tunsi karhua kohtaan. Sovittelusanoissa karhua on pyydetty, maaniteltu väistymään pois 
laitumilta ja antamaan karjalle rauha, painamaan kyntensä karvoihinsa ja hampaansa ikeniinsä lehmien 
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kulkiessa ohi. Jo tietäjäkauden loitsukuvissa karhu mitätöidään pehmeäksi, kömpelöksi, hampaat-
tomaksi. Karkotusloitsuissa karhun suu uhataan sitoa pihlajaisella pannalla tai, jos se ei auta, työntää 
sen kitaan (hampaisiin) puu- tai rautakanki. Karhun tuli vannoa vala, että se pysyi omalla puolellaan (vrt. 
kartta 44). Tietäjäkauden riiteissä keskushenkilö on tietäjä itse; hän asettui ihmisten maailman ja 
ulkopuolisen luonnon väliin, määritteli karhun paikan ihmisen elinympäristössä.   
   
Karhun nostatus.  Samanistista juurta suomalaisessakin tietäjäuskossa lienee käsitys, että väkevä 
tietäjä ja parantaja kykeni nousemaan haltioihinsa, keskittämään henkiset voimansa ja vaikuttamaan 
luontoon, erityisesti eläimiin. Väkevän tietäjien uskottiin voivan nostaa karhu toinen toistensa päälle tai 
lähettää se raatelemaan vihamiestensä karjaa. Äkillisesti ilmestynyt tai tavallista raivokkaammin karja-
laumassa riehunut karhu tulkittiin nostetuksi, jonkun lähettämäksi; nostokarhu oli "lumottu", ikään kuin 
sen sielu olisi pahansuovan ihmisen vallassa.  Henkensä voimalla väkevä, haltiakas tietäjä kykeni myös 
pysäyttämään nostokarhun tai -käärmeen paikoilleen ja lähettämään sen takaisin lähettäjänsä kimp-
puun.   
    Tietäjyyden ajatusrakenteet ovat hallitsevia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunous-
arkistoon talletetuissa nostokarhu-kertomuksissa.  Karhu on voitu nostaa toisen talon karjaan jäljittele-
mällä raatelevaa eläintä tai piinaamalla karhu raivoihinsa. Lähettämisriittejä tehdessään tietäjä on mennyt 
(alasti) sen naapurin karjaan, jolle hän on halunnut tuottaa vahinkoa, ja muristen kuin karhu repinyt 
maata kynsillään tai ”kuolleen kädellä”, hautausmaalta haetulla käden luulla. Piinaamistekniikkaa 
käytettäessä  karhun ja  lehmän jälkiä tai eritteitä on käsitelty niin, että karhu ärsyyntyi. Tietäjä on 
sekoittanut uhrinsa lehmien ja karhun irtileikatut jäljet keskenään, tai lehmien ja karhun karvoja, ulostetta 
yms. pannaan karhun sääriluun tai leppärasian sisällä muurahaispesään. Tällöin karhun luonto sekoittui 
tai piinaantui lopulta niin ärtyisäksi, että se hyökkää silmittömästi lehmien joukkoon. Karhun nostatuk-
sessa on ollut myös omat "sanansa", loitsunsa, joista yleisin alkaa manauksella: "Nouse kontio korvesta, 
hiisi helvetin tulesta, pitkähammas havukosta..." (42 
    Torjuntariiteissä karhu käännytettiin takaisin lähettäjänsä päälle tai hänen omaan karjaansa. Nostajalle 
kostettiin samalla mitalla tai mieluimmin kaksinkertaisesti, pelastaja nousi suuremmaksi tietäjäksi kuin 
karhun lähettäjä ja nujersi vastustajansa. Vastariiteissä tietäjä on voinut uudelleen käsitellä karhun 
luontoa esim. ottamalla sen kaataman lehmän lihaa ja panemalla sitä muurahaispesään, tuoheen 
käärittynä nuotion alle tai puuhun kaiverrettuun reikään jne. Silloin karhu on palannut raatelemaan 
nostattajansa karjaa. Lihapalan tuli olla karhun hampaan jäljiltä, takana on ajatus, että kun jotain karhulle 
kuuluvaa, esim. karhun eritteitä käsitellään "piinapaikassa" se saadaan raivosta mielettömänä kään-
tymään lähettäjäänsä vastaan. Väkeväluontoiset tietäjät, joiden luonto oli kovempi kuin karhun lähet-
täjän, saattoivat purra karhun tappaman eläimen lihaa, niin kuin pedot, ja manata nostokarhun takaisin, 
"koiran kotiinsa". 
    Samaanikertomuksissa samaani kykeni hallitsemaan eläinten sielua, kulkemaan eri eläinten, esimer-
kiksi käärmeen hahmossa. Tietäjien hegemoniaperinteessä väkevä tietäjä käsittelee eläimiä käyttämällä 
riittitekniikkaa, mutta myös henkensä voimin. Hän saattoi keskittää voimansa, kiihottaa itsensä "vihan 
vimmaan" ja manata pois karhun samalla tavoin kuin katkottaessaan pois pahat voimat, sairaudet tai 
pysäyttäessään verenvuodon. Kognitiiviset mallit ovat kuitenkin erilaisia eikä samaanin käsitemaailma 
enää toiminut tietäjien perinneympäristössä. 
 
Ihmisen ja karhun alue. Suomen perinnearkistoihin kerätty karhuperinne on suurimmaksi osaksi ns. 
karjanlaskutaikuutta. Karhun ja muiden petoeläinten tuhoja on torjuttu suojaamalla karjanlaidun tai karja 
silloin, kun lehmät keväällä ensi kerran päästettiin ulos. Laitumien suojaamisessa toimivat tietäjyyden 
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kognitiot. Laidun on saatettu "lukita" eli aidata karhuilta kiertämällä metsälaidun ympäri ja merkitsemällä 
se puuhun veistetyillä pilkoilla samalla tavoin kuin karhunkierros. Karjanlaitumen kiertäjällä on voinut olla 
mukanaan karhun pääkallo, joka peijaisissa talletettiin tätä tarkoitusta varten. Petojen karkottamisessa on 
käytetty mm. veden tulen ja raudan väkeä. Puihin on sivelty hylkeenrasvaa, poltettu merkkejä palavilla 
aineilla kuten taulalla, tai lyöty rautaa, erityisesti ”ruumiinnauloja” eli nauloja, jotka oli otettu ruumis-
arkusta. Lopulta torjuntariitteihin on tullut erilaisia kemiallisia aineita, joita petojen katsottiin karttavan, 
kuten ns. pirunpaskaa (hajupihkaa) ja karhunsappea. 
    Karhu on saatu pois karjanlaitumilta kääntämällä sen jäljet niin kuin monissa metsästysriiteissä. Jäljet 
on leikattu maasta irti ja käännetty poispäin tai kohti pohjoista; jälkiä on voitu polttaa taulalla ja karko-
tusloitsussa käskeä karhu menemään Pohjolaan tai muualle sellaisiin seutuihin, jossa karja ei kulje, joka 
kuului ihmisen elinpiirin ulkopuolelle.  
    Kaskikauden tietäjäperinteen peruselementit esiintyvät myös karjanlaskuriiteissä. Vaikuttavimpana 
petoja vastaan on pidetty rautaa tai teräaseita. Laskettaessa lehmiä ulos navetasta kynnyksen alle on 
pantu teräase, esim. viikate, puukko tai keritsimet. Teräase on torjuntariiteissä yleinen väline, sillä on 
voitu torjua kaikki ihmistä ympäröivät pahat voimat. Veden tai veteen assosioituvien aineiden, esim. 
vesieläinten käytössä taustalla on ilmeisesti ajatus, että veden väki on metsän väen vastavoima.  Väke-
vimpiä aineita karjan suojaamisessakin on ollut kalmanväki, ruumiin pesuvesi tai hautausmaan multa. 
    Karjanlaskuriiteissä tulee vastaan myös karhun ja naisen välinen yhteys. Karja on laskettu navetasta 
ulos emännän jalkojen välistä. Emäntä tai joku muu nainen on asettunut navetan oven päälle hajareisin 
ja lehmät on ohjattu hänen alitseen. Emännän tuli olla hameet korvissa, tai alasti, ja tehokkainta oli jos 
lehmät kulkiessaan koskettivat hänen sukupuolielintään. Ulos laskettaessa karjaa on pyyhitty aineilla, 
jotka tavalla tai toisella liittyvät naisen sukupuolisuuteen, kuten rätillä jolla emäntä oli pyyhkinyt suku-
puolielintään, esim. yhdynnän jälkeen, kuukautisverellä, vihdalla, jota oli käytetty synnyttävää naista 
kylvetettäessä, onpa laidun voitu kiertää vihdalla, jolla oli vihdottu vastasyntynyttä tyttölasta. Naisen väki 
on karkottanut karhun. 
    Aita-symboliikka ja luonnonelementtien käsittely ovat tunkeutuneet kaikkialle karhuriitteihin, jopa 
karhun talvipesän kiertämiseen. Karhua jäljittävä metsästäjä sai sen "vakautumaan" eli asettumaan 
pysyvästi makuulle, jos hän kiersi makuupaikan puukko tai miekka hampaissa tai jos hänellä oli taskussa 
palokärjen nokka; palokärki ja karhu on yhdistetty toisiinsa ja myös palokärjen on sanottu olevan ihmisen 
sukua. Jos kiertäjä piti taskussaan yölepakkoa, karhu vaipui horroksiin kuten lepakkokin.  
 
 
      
 
 
Karhu talonpojan maailmassa 
 
 
  
Pyhimyksille annettu karhu. Katolisena aikana haltiat vaihtuivat kristillisiin pyhimyksiin ja säilyneessä 
perinteessä useimpien riistaeläinten haltioiden samoin kuin muidenkin jumaluuksien nimen takana on 
katolinen pyhimys. Karhun uudeksi yliluonnolliseksi vartijaksi tuli pyhä Birgitta, mutta valta karhuun oli 
myös muilla pyhimyksillä. Sekä Suomessa että Karjalassa karjan suojelija oli Pyhä Yrjänä (Georgios 
Voittaja, karj. Jyri). Karhun karkotussanoissa Pyhää Yrjänää pyydetään pitämään koiransa, so. karhut ja 
sudet kahleissa ja karjanlaskuriittejäkin alettiin suorittaa jo Yrjön päivänä (23. huhtikuuta), vaikka se 

87



1. Karhuriitit 

 

Suomen oloissa oli eläinten uloslaskupäiväksi liian varhainen. Ortodoksisella alueella karhun vartija oli 
myös Valassi eli Ulassi (Blasios). Slaavilaisten kansojen keskuudessa Blasios on ollut kaikkein 
vanhimpia kansanomaisia suojeluspyhimyksiä, jonka praasniekkapäivänä heinäkuussa suoritettiin uhreja 
karjan turvaksi ja menestykseksi.  
 
                             Keskiaikainen syntyloitsu 

 
Pyhimyksen karhu 
Loviitar vaimo vanha, akka vanha vanhamoinen, 
viskoi villoja vetehen, kuppaili kuontaloita. 
Kun ei kehrätä kehannut. 
Tuli suuri tuulenpuuska, idästä vihainen ilma, 
nuopa tyrsky maalle työnti, aalto rannalle ajoi. 
– Alettiinpa arvella: mitä tuosta tehtäneen? 
– Ohto tuosta tehtäneen, maan kumma kuvattaneen. 
– Villa suusi, villa pääsi, villa viisi hammastasi, 
villaiset sinun vihasi, villainen sinä itsekin 
(SKVR VII, 5:3942) 

 
    Keskiaikaisen talonpoikaisyhteisön syntyloitsussa kerrotaan vaimosta, joka ei osannut kehrätä (”ei 
kehdannut kehrätä eikä osannut ommella”), vaan heitti villat veteen. Vedessä villat ajelehtivat pohjoiseen, 
jossa joku paha (paholainen) tai tietämätön teki niistä karhun. Loitsuissa vaimon nimenä esiintyy Pirjotar, 
Loviitar, Tuonetar tai Neitsyt Maria. Alkuaan taitamaton vaimo on ollut Pyhä Birgitta (Pirjotar), jonka 
elämään liittyy ns. neuleihme. Legendan mukaan Pyhä Birgitta oli nuorena hyvin kömpelö eikä oppinut 
ompelemaan, ja muutenkin vihasi käsitöiden tekoa, kunnes itse N. Maria auttoi häntä tekemään yliluon-
nollisen kauniin koruompeleen.(43 Syntyloitsu noudattaa eurooppalaisen kristillisen torjuntaloitsun 
rakennekaavaa. Siihen kuuluu kaksi osaa: ns. historiola eli kertomus ensimmäisestä tapahtumasta tai 
siitä, kuinka paha sai alkunsa, sekä manaus, jossa syntynyt uhka torjutaan tai manataan voimattomaksi.  
Manausosassa karhusta tehdään vaaraton; sen hampaat ja kynnet ovat villaa, karhu ei kykene vahin-
goittamaan karjaa.  
    Keskiaikaisessa loitsussa karhu on syntynyt ikään kuin vahingossa, kristilliseen kulttuuriin ulko-
puolella. Se on saanut alkunsa tyttörukan tai naisen taitamattomuudesta, vaarattomista aineksista, joita 
tuulet ovat kuljetelleet. Loitsu luo mielikuvia, että luonto on etäistä, voimatonta, sattumanvaraista. Uusis-
sa loitsuissa karhu ei enää ole itse metsä, vaan yhä vähäpätöisempi luontokappale, jonka Luoja on alis-
tanut ihmisten valtaan.  
    Kristillisessä agraariyhteiskunnassa karhuriititkin muuttuivat noituudeksi ja karhua karkotettaessa 
alettiin turvautua toisaalta raamattuun, toisaalta antikristillisiin voimiin. Länsi- ja eteläsuomalaisissa 
kylissä karjanlaskuriitit kävivät yhä ristiriitaisemmiksi. Toisaalta isännät ja emännät turvautuivat raamat-
tuun ja rukouksiin kristillisessä hengessä ja suojasivat lehmänsä piirtämällä tervaristejä niiden selkään tai 
navetan oven pieleen. Toisaalta kaikki "taikuus" käsitettiin yhä kategorisemmin noituudeksi ja kristillisten 
symbolien väärinkäytöksi, karjaonnen tai muun maallisen hyvän hankkimiseksi antikristuksen voimin. 
Noituudeksi luettiin karhuriitit, joissa turvauduttiin mustaan raamattuun tai käytettiin välineinä virsikirjan, 
raamatun tai katekismuksen lehtiä tai ehtoollisleipää, joka oli salaa otettu mukaan ehtoollisella käy-
täessä. Kristillispohjaisessa magiassa, myös suojattaessa lehmiä karhuilta, vaikuttavimpia aineita ja 
riittivälineitä olivat kalmanväen ohella kirkonväki, kristilliseltä hautausmaalta haettu ruumiinmulta ja 
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kuolleiden luut. Sosiaalisesti pahaa olivat erityisesti vahingoittamisriitit. Käräjäpöytäkirjojen perusteella 
(TUOKKO-kokoelma) näyttäisi siltä, että nimenomaan karhun nostatus alkaa esiintyä noituussyytöksissä 
Savossa ja Karjalassa, jossa oikeudenkäyntejä ei muuten paljoakaan käyty.  
  
Sukupuuttoon tuomittu karhu.  Talonpoikaisyhteisö organisoi myös karhun kuoleman. 1600-luvun lo-
pulta lähtien alettiin Länsi-Suomen pitäjiin palkata jahtivouteja, jotka nimismiehen alaisina organisoivat 
petoeläinten metsästyksen. Jokainen talo määrättiin hankkimaan susiverkko, korkea lujasta narusta 
punottu verkko, tai lippusiima, ja kun jossain pitäjän kulmilla susi tai karhu oli tappanut karjaa, tai 
ylipäätään nähty liikkuneen, jahtivouti hälytti lähikylien asukkaat yhteisjahtiin. Petoeläin saarrettiin ver-
koilla ja tapettiin miesjoukolla keihäillä ja pyssyillä. Karhun tappamiseen tuli osallistua kaikkien kylä-
läisten, jotka vain kykenivät olemaan mukana. 
    Metsästysaseiden parannuttua karhuja ja susia ryhdyttiin ajamaan koirien avulla etenkin syksyllä 
ensimmäisten lumien tai kuuran aikana. Koirien ajamat karhut saarrettiin verkoilla tai lippusiimoilla ja 
ammuttiin. Karhunmetsästysriitit menettivät merkityksensä, vain peijaismenot saattoivat jossain muo-
dossa jäädä elämään. Karhuntalja, jolla ei ollut paljon käyttöarvoa, lahjoitettiin pitäjän kirkkoon ja ripus-
tettiin sakastin seinälle.(44  Karhut ja sudet hävitettiin 1800-luvun kuluessa Länsi- ja Etelä-Suomesta 
lähes kokonaan, läntisten rintamaiden karhuperinne käsittää pääasiassa vain muistelmia siitä, missä ja 
koska pitäjän viimeinen karhu on ammuttu.  
    Länsi-Suomeen ilmestyi myös ammattimetsästäjiä, jotka opetettuine koirineen ajoivat susia ja karhuja 
laajoillakin alueilla. Ammattimaisia sudenpyytäjiä tuli myös Venäjältä ja Karjalasta,  esimerkiksi metsä-
miehinä ja runonlaulajina tunnetut Vornasten suvun miehet kiertelivät Suomenkin puolella petoeläimiä 
metsästämässä.  Monet ammattimetsästäjät ampuivat kymmenittäin karhuja ja susia, kuuluisin heistä on 
ollut kansallissankariksi nostettu Martti Kitunen, joka 1700-1800-luvun vaihteen tienoilla tappoi ope-
tettuine koirineen Virroilla ja sen lähipitäjissä lähes 200 karhua. 1800-luvun lopulla karhumaita oli enää 
jäljellä Laatokan Karjalassa, Vienassa ja Aunuksessa. Suomen puoleisesta Karjalasta nostettiin myös 
esiin suuret kansanmiehet, karhunmetsästäjät ja kanteleensoittajat; karhunkaatajina heidät kullattiin 
1900-luvun romanttisessa eräkirjallisuudessa viimeisiksi kalevalaisiksi urhoiksi.(45  Karjalainen ammat-
timetsästäjä ja karhukoira alkoivat symbolisoida muinaista eräkulttuuria. 
  
 
   
  
 
Karhu tieteellisteknisessä maailmassa  
 
           
  
Karhu metsästyksen teknosysteemissä. Teknisen kehityksen mukana karhun asema ihmisen 
ympäristössä on jälleen kerran muuttunut. Teollistuvassa yhteiskunnassa kulttuuria hallitsevat eri alojen 
teknosysteemit, jotka ovat vähitellen ottaneet haltuunsa ihmisen ja luonnon, myös karhun olemassaolon 
ja tulevaisuuden. Karhu elää luonnontieteen ja metsästysteollisuuden kansainvälisissä teknosystee-
meissä; se on joutunut mukaan kaupalliseen ja tieteellistekniseen kehityskulttuuriin, joka yhä tehok-
kaammin säätelee myös karhun asemaa ihmisen elinympäristössä.  
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    Sotilaskivääri, aikansa uuden tekniikan väline, muutti metsästäjien ympäristön ja koko metsästys-
kulttuurin. Suurpetojen metsästys muuttui rahalla ostetuksi huviksi, safarimetsästykseksi, jota eliittiluokka 
harjoitti eri puolilla maailmaa.  Karhun metsästyksestä tuli urheilua, huvia, modernin ihmisen harrastus. 
Safarimetsästyksen toivat Suomeen ilmeisesti venäläinen aatelisto ja tsaarin armeijan upseerit, jotka 
1800-luvulla alkoivat ostaa karhunkierroksia paikallisilta asukkailta etenkin Karjalasta. Ylhäisten 
upseerien karhunjahdissa pesälle komennettiin usein runsaasti sotilaita, jotka saartoivat alueen ja 
varmistivat, etteivät karhu ja sen pennut päässeet pakoon. Karhunpesiä ostelleet urheilumetsästäjät 
palkkasivat mukaansa myös paikallisia metsästäjiä koirineen.  Ensimmäinen maailmansota levitti 
sotilaskivääreitä kaikkiin maailman kolkkiin, myös paikallisten ihmisten tai alkuperäiskansojen keskuu-
teen. Suurpetojen metsästys ”kansanomaistui” ja niitä alettiin tappaa kaikkialla, eläimillä ei enää ollut 
turvapaikkaa kaukaisimmissakaan maailman kolkissa. Toisen maailmansodan jälkeen monia eläinlajeja 
uhkasi sukupuuttoon häviäminen.  
    Karhua alettiin 1800-luvulla metsästää myös haaskoilta. Karhun kaataman eläimen haaskalle tai varta 
vasten metsään viedyn lehmänruhon lähelle rakennettiin puuhun lava, jolla metsästäjät odottivat 
yökausia karhun tuloa. Karhun kaato oli muuttunut väijyksistä ampumiseksi. Toisaalta karhunmetsästys-
näytelmä muuttui organisaatiokulttuuriksi, tekniseksi operaatioksi, jonka suoritti koulutettu joukko 
metsästäjiä, johtajan komennossa. Karjalaan lähetettiin 1800-luvun lopulla Suomen kaartin metsästys-
komennuskunta, joka puhdisti aluetta pedoista. Karhun tappamisesta tuli isänmaallinen teko. Länsimai-
sen kulttuurin suoritusnäytelmissä on tärkeintä organisatorinen ja tekninen varmuus  – varmuus karhun 
kuolemasta. 
     Kehitysuskon hierarkiassa karhu oli yhä vahinkoeläin tai hyödytön peto, jolle oli vaikea löytää paikkaa 
ihmisen elinympäristössä. Villieläimenä karhu oli yhä uhka, joka tuli saada ainakin tieteellistekniseen 
valvontaan. Viime vuosikymmeninä luonnonsuojeluliikkeet ovat ryhtyneet taistelemaan karhun elintilan 
puolesta, mutta metsästäjien keskuudessa pidetään yhä kiinni ihmisen oikeuksista suojella asuin-
seutuaan petoeläimiltä, jotka muuten lisääntyisivät liikaan ja olisivat ihmiselle vaaraksi. Karhulla on 
oikeus olla olemassa, jos se hyödyttää paikallista turistiteollisuutta; toisaalta se on luonnonhallinnan 
globaalissa teknosysteemissä, joka suojelee yhä tarkemmin karhun säilymistä, sen elämää ja geeni-
perimää.  
 
Kirjallinen karhufolklore. Urbaanistuvassa kulttuurissa ihmisten karhukokemuksia alkoivat tuottaa 
urheilumetsästäjät ja eräkirjailijat. Karhun kaatajasta tuli sankarimetsästäjä, joka koki jotain erilaista, 
kiihottavaa ja vaarallista.  Ennen toista maailmansotaa metsästäjien idoli näyttää olleen sotilas, 
karaistunut miehinen mies, jolla oli hyvä fyysinen kunto ja ampumataito.  Sotilas- ja metsästyskiväärit 
olivat miehisyyden symboleita. 1900-luvun alkupuolen suomalainen metsästyskirjallisuus on tyypillistä 
sankarimytologiaa. Pesästä nouseva tai koirien ahdistelema karhu on aina hurja, villi ja raateleva peto, 
joka hyökkää ihmisen päälle, mutta sankari kellistää sen aseellaan. Sankariepiikan kaavan mukaan paha 
eli karhu pääsee ensin yllättämään vastustajansa tai se pääsee pakenemaan, mutta ankarasti 
ponnistellen metsästäjät saavat sen kiinni ja ampuvat hengiltä. Karhu on metsästäjän henkilökohtainen 
vastustaja, ja niin kuin kaksintaistelussa, jommankumman on kuoltava. Sankarin voitto on lopullinen.  
    Tieteellistekninen tappaminen tuotti aseenkäytön mystiikkaa. Mitä tehokkaimmiksi ampuma-aseet 
kehittyivät, sitä vaarallisempana pidettiin karhua ja sitä värikkäimmiksi käyvät metsästäjien sankari-
kertomukset. Eräkirjallisuuden myytit luovat yksilön, kirjoittajan sankarikuvaa. Karhu oli inhimillisen 
urotyön välikappale, sankariromantiikan uhri. Suomessa karhun tappamisesta  –  automaattiasein –  tuli 
metsästyshierarkian korkein saavutus, erityinen miehinen urotyö, maskuliininen potenssiriitti.  
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    Monia eräkirjailijoita on nykyisin alettu pitää suurina luonnon ystävinä, suurina luonnon kuvaajina,  
jotka ylistivät erämaiden kauneutta ja itseisarvoa, loivat mystistä tunnelmaa erämiehen nuotiolle. 
Kirjallinen elämys ikään kuin kätkee todellisuuden, monet klassikot olivat todellisuudessa saalistajia, jotka 
eivät koskaan jättäneet ampumatta ja joille päivän saalis metsojen, saukkojen tai ahmojen lukumäärä 
huipensi luontokokemukset. Karhusuorituksia alettiin mitata, suurimmat karhuntaljat asetettiin seinälle, 
karhun kallosta tuli trophy, metsästysmuisto, joiden lukumäärä toi erityistä kunniaa. Karhujen tappamis-
kilpailuissa kunnostautuivat etenkin sellaiset paikalliset metsästyksen harrastajat, joilla oli kesäisin aikaa 
asetella haaskoja  ja valvoa ampumalavoilla; monien saalis nousi kymmeniin karhunkalloihin.  Metsäs-
täjän idoli oli toinen kuin samaanien yhteiskunnassa, suurin sankari oli ihminen, joka on tappanut eniten 
karhuja.  
        
 

         Karhu ihmisen ympäristössä  
  
  
Kulttuuri       Karhuriitin         Symbolinen         Karhu-              Riitin                Toimijat              
                      merkitys           riittitekniikka      mielikuva           ydin 
____________________________________________________________________________ 
                          
Pohjoinen     karhun               sielun                  taivaallista          kaadon rituaa-    samaani, 
metsästys-    reinkarnaatio     käsittely              alkuperää           listaminen           metsästäjät 
kulttuuri                                                           
  
Karhun          jäsenyyden        sukulaisuuden    ihmisen              sukuyhteyden     klaani 
klaani            luominen            käsittely              esi-isä                rituaalistam.         
  
Kaski-            karhun               voimien               paha                  torjunnan            tietäjä 
kulttuuri        torjunta              käsittely              alkuperä             rituaalistam.   
                                
Agraari-         karhun               pelon                  vahinkoeläin       ihmistoiminnan   jahtivouti 
kulttuuri        hävittäminen      käsittely                                         rituaalistam.  
                                  
Teollinen       tappamisen       ampuma-            petoeläin            tappamis-           sankari- 
kulttuuri        kokeminen         aseen                                            tekniikan            metsästäjä 
                                                 käsittely                                        rituaalistam, 
  
Postlokaa-     karhu-               ihmisen               luonnon              tajunta-              tajunta-      
linen              elämysten          tajunnan             eläin                   tekniikan            teknikko, 
kulttuuri        kokeminen         käsittely                                        rituaalistam.       asiantuntija  
 

 
   
Karhu mediaympäristössä.  Postlokaalisessa maailmassa ihminen siirtyy ehkä kokonaan kansain-
välisiin metropoleihin ja alkaa elää yhä enemmän mediaympäristössä.  Elävä luonto voidaan erottaa 
urbaanin ihmisen maailmasta, omiksi suojavyöhykkeikseen ja muuttaa viestintäkokemuksiksi. Metro-
polien ihmisten eläinkuvat ja luontokokemukset on mahdollista tuottaa kokonaan tajuntatekniikalla, 
multimedioilla, luontofilmeillä ja kyperlaitteilla. Omissa teknosysteemeissään elävät mielen insinöörit ja 
tajuntateknikot tuottavat uusia globaaleja karhuelämyksiä, karhututkijat uusia institutionaalistettuja 
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selityksiä. Biotiede ja mediakulttuuri muuttavat jälleen todellisuuden, ihmisen kokemusmaailman ja 
karhukuvat. 
    Karhu on mukana nykyihmisten sopeutuessa globaaliin markkinatalouteen ja universaalin kehityksen 
välttämättömyyteen.  Luonnonvaraiset eli villit eläimet sijoitetaan tarkoin valvottuihin reservaatteihin, niitä 
valvovaan globaaliin teknosysteemiin. Ne ovat eläimiä, jotka ihminen on pelastanut sukupuutolta, 
ihmisen suurelta luonnonvalloitukselta. Karhut palvelevat bioteknistä tutkimusta, turistiteollisuutta, peto-
eläinten suojelun kansainvälistä kulttuuria. Luontokuvissa ne ovat jotain alkuperäistä, vanhempia kuin 
ihmislaji, ne ovat eksoottisia, "toisia" olentoja, vieraita eläinkulttuureita, joita ihmisen elinympäristössä ei 
enää ole. Villieläinten tilalle tulevat lemmikkieläimet, niiden mukaan määräytyvät mielikuvat siitä, 
millainen on fyysinen ja psyykkinen eläin, ja niitä kehitetään yhä enemmän sopeutumaan ihmisen elä-
mään, ihmisten kaltaisiksi. Uudet eläintarinat ja sankarikertomukset kerrotaan omista lemmikeistä, eläin-
kumppaneista, niiden ympärille syntyy urbaanien eläinsatujen genre.  
    Teknisesti yhä täydellisemmät luontomediat antavat paljon intensiivisempiä eläinelämyksiä kuin 
omakohtainen käynti teknoluonnossa tai suojelualueilla. Ristiriitaisessa maailmassa eläinkuvia luovat 
toisiaan täydentävät tai toisilleen vastakkaiset teknosysteemit, joilla kaikilla on omat tavoitteensa ja omat 
totuutensa, ja ne kaikki vastaavat omalla alueellaan globaaleihin odotuksiin. Tajuntateollisuuden luomas-
sa virtuaalitodellisuudessa eläinkunta voidaan muuttaa tieteellisteknisiksi myyteiksi ja illuusioksi, 
akuankoiksi, aina iloisiksi eläinpelleiksi, tietokonepelien ihmeolennoiksi tai hirviöiksi, jotka ihmissankari 
voittaa. Tai karhukuvat luodaan pehmoleluilla.  Virtuaalieläimiin on mahdollista siirtää kaikki se positii-
vinen kulttuuriviestintä, jolla tajuntateollisuus kulloinkin hallitsee kuluttajia. 
    Metropoli-ihmiselle eläinten elämä saattaa lopulta olla jotain samanlaista kuin piirretyissä elokuvissa ja 
animaatiofilmeissä. Niistä tulee jälleen satuolentoja, jotka ajattelevat, toimivat ja elävät yhtä lajionnellista 
elämää kuin ihmisetkin, ja nauttivat kuolleet eläimet voidaan luoda uudestaan niin kuin elokuvien dino-
saurukset. Mediaeläimet ovat vapaita, villejä ja rohkeita niin kuin massoille suunnatuissa mainoksissa, ne 
pelastetaan uuteen hyvään elämään niin kuin tieteellisissä dokumenteissa. Tajuntateollisuuden karhu-
kulttuuri on ehtymätön, rajaton ja alati kehittyvä. Yksilönä jokainen ihminen voi uusintaa kaiken sen 
nostalgian ja luontoromantiikan, jonka hän tietää kadonneen, tai sulkea pois luonnottomuuden, pahan, 
joka todellisuudessa ympäröi eläinten elämää.  Jokainen voi olla omien eläinkuviensa mestari, valita lem-
mikkieläimensä ja ne luontomyytit, jotka hän haluaa kokea; uskoa omiin eläintarinoihinsa tai niihin 
selityksiin, jotka kulloinkin ovat muodikkaita, tarpeellisia ja kulttuurin uskottavuuden kannalta välttä-
mättömiä.        
 
Karhu ihmisen ekosysteemeissä.  Ihmisen kulttuurijärjestelmien rakennemuutoksissa myös suhtautu-
minen karhuun on muuttunut. (1) Eräkaudella karhu oli eläin, joka surmattiin rituaalisesti ja näytelmän 
kantava idea oli karhun elämän jatkuminen ja samalla luonnonympäristön uudelleensyntyminen. 
Metsästysriitti kertomuksineen tuki pyyntiyhteisön normeja ja ihmisen sukulaisuutta karhuun, kohtalon-
yhteyttä luontoon.   
    Viljelevissä kulttuureissa karhun asema muuttui kokonaan toisenlaiseksi. Siitä tuli peto- ja tuhoeläin, 
joka pyrittiin vähitellen hävittämään kokonaan pois ihmisen hallitsemasta luonnosta. (2) Kaskiviljelijöiden 
ajattelussa keskeistä oli vielä karhun torjuminen luomalla maaginen raja ihmisen ja karhun elinpiirin 
välille; karhun hallinta kuului tietäjäkulttuuriin. (3) Agraarinen talonpoikasyhteiskunta alkoi jo syste-
maattisesti hävittää ympäristöstään eläimet, jotka koettiin vahingollisiksi; agraarisen ympäristöajattelun 
mukaan ihmisellä oli oikeus hallita ja muuttaa luontoa. Samaa maailmankatsomusta jatkoi (4) teol-
listuneen yhteiskunnan metsästyskulttuuri; karhun asemaa hallitsi usko kehitykseen ja ihmisen oikeuteen 
käyttää hyväksi kaikkia tekniikan luomia välineitä; karhu ja muut suuret eläimet olivat aseteollisuuden 
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ensimmäisiä uhreja. Länsimaisessa ns. korkeakulttuurissa folklore vaihtui eräkirjallisuudeksi tai tieteellis-
teknisiksi selityksiksi, karhututkimukseksi, jolla legitimoidaan moderni kehitys. (5) Postlokaalisessa 
kulttuurissa karhu siirretään luonnonhallinnan globaaliin teknosysteemiin, siitä tulee suojelu- ja infor-
maatioeläin, joka elää mediaympäristössä, globaalin tajuntateollisuuden maailmankertomuksissa.(46  
    Suomalaisessa karhuperinteessä heijastuu kunkin aikakauden maailmankatsomus alkaen samanis-
mista ja päättyen länsimaisen yhteiskunnan kehitysuskoon. Arktisissa pyyntiyhteisöissä samaani oli 
yhteiskunnallisen näytelmän toteuttaja, samaani hallitsi sieluja, karhun jälleensyntymää; karhu haluttiin 
vielä lukea ihmisiin, sukulaisuusjärjestelmään. Maanviljely- ja karjanhoitoyhteisöissä karhunpeijaisten 
sanoma on pelko. Uudet ekologisten selitysten antajat kykenivät torjumaan karhun ja lopulta tehokkaasti 
eliminoimaan sen kokonaan pois ihmisen elinpiiristä, poistamaan karjanomistajien pelon. Tehokkaiden 
ampuma-aseiden tultua käyttöön suurenkin saaliseläimen kuolema muuttui mekaaniseksi suoritukseksi, 
tekniseksi riitiksi. Usko tekniikkaan syrjäytti uskon siihen, että ihminen olisi vastuussa karhun tappami-
sesta luonnon jumalille tai kaikkien karhujen kantaemolle.  Elämän ja kuoleman avaimet siirtyivät tekno-
logialle. 
   Kunakin aikakautena ihmisellä on ollut selitys karhun surmaamiselle ja luonnon hyväksikäytölle. Luon-
toiskulttuurien myyteissä ei puhuta taloudellisesta hyödystä eikä kehityksestä. Tieteellisteknisen 
kehityskulttuurin ihminen määrittelee karhulle luontoarvon, oikeuttaa itsensä valvomaan karhun elämää 
siinä tarkoin jäsennetyssä ympäristössä, joka sen suvulle ja geeniperimälle vielä voidaan luovuttaa. 
Jokaisessa rakennemuutoksessa karhuperinne on katkennut ja karhuun suhtautumista ovat alkaneet 
ohjata uudet mielikuvat ja uudet kulttuuriset selitykset. 
 
    
  Primaarilähteet: SKVR = Suomen kansan vanhat runot I - XIII. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kansanrunousarkiston kokoelmat (SKS). Suomen kansankulttuurin kartaston lähteet. Julkaistuja aines-
kokoelmia Suomen kansan muinaisia taikoja I. Metsästystaikoja (toim. Matti Varonen) IV. Karjataikoja I - 
III (toim. A. V. Rantasalo). Historiallisia asiakirjatietoja: Valtionarkiston TUOKKO-kokoelma. 
 
Suomalainen perinne: Appelgren 1885; Edsman 1953; 1956; 1958; 1960; 1965; Haavio 1967, 15-; 
1968; Hallowell 1926; Honko 1963-1965, 285-; 1993; Karhu 1947; Klemettinen 2002; Krohn K. 1914, 
146; 1928; Kujanen 1977; Kuusi 1963a, 41-; Paulson 1959; 1961a; 1965a; 1968; Pekkanen 1983a; b; 
Sarmela 1972b; 1982; 1983; 1991a. 1994; 2000; 2006; Sirelius 1919-1921 I, 37-; Suffern 1938; Vilkuna 
K. 1946, 97-; 1956a. Pulkkinen – Salmenkivi 2006. 
Saamelaiset. Vanhat kirjalliset lähteet: Fjellström 1755; Graan (1672-1673) 1899, 67; von Hogguér 
1841, 17-; Högström (1747) 1980, 209 (11-32);  Laestadius 1960, 86-; Leem 1767, 502-; Niurenius 
(1640-1645) 1905, 18; Rheen (1671) 1897, 43-; Schefferus (1673) 1956; 1963, 311-; Thurenius (1724) 
1910, 393-; Tornaeus (1672) 1900, 59;  Tuderus (1672-1679) 1905, 12. Tutkimuksia: Drake 1918, 327-; 
Edsman 1956; 1960; 1965; 1994; Harva 1915, 43-; Heyne 1987;  Hultkrantz 1962; Itkonen T.I. 1937; 
1946; 1948 II, 13-; Karsten 1952, 113-; 1955; Kolmodin 1914; Manker 1953; 1970. Paproth 1964; 
Qvigstad 1903, 53; Reuterskiöld 1910, 19-; 1912, 20-; Wiklund 1912; Zachrisson – Iregren 1974. 
Suomalais-ugrilaiset kansat: Ahlqvist 1885, 217-; Alekseenko 1968; Balzer 1987; Cushing 1977; 
Donner  K. 1933b, 96-. Harva 1925, 34-; 1933, 272-; 1938a; Honko1993;  Kannisto 1906-1908; 1938a; b; 
1939; 1958, 333-; Karjalainen 1914; 1918, 386-; 1928; Munkácsi 1952; Patkanov 1897 I, 125; II, 193-; 
Sirelius 1929; Steinitz 1980; Sz Bakro-Nagy 1979; Tšernetsov 1974.    
Muut pohjoiset kansat: Hallowell 1926. Ewers 1955. Edsman 1958.  Larsen 1969-1970. Söby 1969-
1970. Paproth 1976. Paulson 1959; 1961; 1965.  Zolotarev 1937. Kohn 1986. Janhunen 2003.  
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1. Esim. Koppers 1933; Edsman 1953, 42-45; James 1960. 2. Salminen 1914; SKVR IX, 4, 1096. 3. Vrt. 
Pulkkinen – Salmenkivi 2006. 4. Sarmela 1982; 1983. 5. Esim. Sirelius 1919 I; 1934; Virtanen E. 1939, 
 2-, 10-; Leskinen 1939, 87-; Paulaharju 1927; Hallowell 1926, 33-. 6. Fellman 1906 (1820-1831) I, 620; 
IV, 23-; Itkonen 1937, 21-; 1948 II, 14-. 7. Virtanen E. 1939, 1-; 1949, 5-; Harva 1925; 1933, 282-; 
Kannisto 1939, 18; 1958, 338-.  8. Haavio 1967, 31-. 9. Hallowell 1926, 53-; Drake 1918, 331; Harva 
1933, 281; Kujanen 1977. 10. Hallowell 1926, 55-; Harva 1933, 282; Kannisto 1939, 5. 11. Nirvi 1944, 
37-. 12. Haavio 1967. 13. Alkuperäinen teksti, esim. Haavio 1967, 15. 14. Kannisto1939 (1906-1908), 8; 
1958, 115, 380-; Cf. Patkanov 1897 I, 125-; II, 193-; Karjalainen 1918, 386-; Sirelius 1929; Donner 
1933b, 96-. Cushing 1977, 147-. 15. Alkuperäinen teksti, esim. Sarajas 1956, 173. 16.  Vrt. Sarmela 
1972; 1991a; Pekkanen 1983a; b; Edsman 1950, 50-. 17. Zachrisson – Iregren 1974; Manker 1953. 18. 
Hallowell 1926; Paulson 1965a; 1965b; (1959; 1968). 19. Karjalainen 1928, 14-; Paulson 1965, 153-; 
1968. 20. Haavio 1967, 20; Edsman 1953, 100-.  21. Hantit ja mansit: Patkanov 1897 I 125; II, 193-; 
Karjalainen 1918, 386-; (1928, 518-); Sirelius 1929; Kannisto 1939, 8; 1958, 115, 380-; Cushing 1977, 
147-. 22. Patkanov 1897 I, 125; II, 193; Karjalainen 1918, 386-; Speck 1945; Haavio 1967, 28-; Kuusi 
1963, 43-; 27. Hantit ja mansit: Karjalainen 1918, 386-; Cushing 1977, 148-. 23. Kannisto 1939, 5; 1906-
1908; 1938. 24. Kuusi 1963, 44-. 25. Hallowell 1926, 144-; Harva 1914, 47-; 1933, 290-; Paulson 1959; 
1961; 1965. 26. Sarmela 1991a; 2000; 2006. 27. Edsman 1956, 46-; Fjellström 1755, 13-. 28. Schefferus 
1963, 319-; Rheen 1897 [1671]. 29. Itkonen 1937, 21; 1948 II,15. 30. Steinitz 1980; Tšernetzov 1974, 
285-; Alekseenko 1968, 189; Cushing 1977, 158; Sz Bakro-Nagy 1979; Edsman 1956, 50-; McLellan 
1970; Oinas 1999. 31. Harva 1914, 47; 1933, 290-; Paulson 1959; 1965; 1968. 32. Pekkanen 1983a; b. 
33. Kuusi 1963, 43. 34. Carpelan 1974; 1975. 35. Sarmela 1972; 2000. 36. Hautala 1945; 1947. 37. 
Virtaranta 1958, 313-; A. W. Ervasti and I. K. Inha; (Sarmela 1972, 168); Levander 1918, (tilastot). 38. 
Totemismi esim. Wagner 1987. 39. Nirvi 1944, 26-, 43-44; Hallowell 1926, 43-; Sz Bakro-Nagy 1979. 40. 
Harva 1938b; Steinitz 1974. 41. Kirkinen 1970, 35-. 42. SKS:n kansanrunousarkiston kokoelmat. 
Suomen kansan muinaisia taikoja I ja IV. Karjataikoja I-III.  43. (J.W. Juvelius, K. Krohn); Karhu 1947, 
230-; Haavio 1967, 15, 21-, 461-. 44. Melander 1920; Oja 1938. 45. Levander 1918. Martti Kitusen 
museo, Virrat. Rissanen 1988; Korhos-Heikki 2002;  Wartiainen 1907; 1928; Tiainen 2002;  Klemettinen 
2002. 46. Sarmela 1991a. 
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                           2. SAAMELAISTEN SAALISRIITIT 
 
 
 
 
Seidan paikka 
 
 
 
Luonnon riittipaikka.  Esimerkkinä pohjoisten pyyntiyhteisöjen elinkeinoriitteistä on kartalla 2 esitetty 
tiedossa olevat saamelaisten seidat (saamen siei'di, seite). Niiden luona saamelaiset uhrasivat paikan 
yliluonnolliselle haltialle kalastuksen, peuranpyynnin tai poronhoidon onnistumiseksi.  Seidat ovat sijain-
neet lähellä kala-apajia, peuranpyyntipaikkoja ja porolaitumia. Ne osoittivat paikan, jossa ympäristön tai 
saaliseläimen haltia asui;  seitapaikalla ihminen on kokenut ympäristönsä tuonpuolisen omistajan läsnä-
olon.  
    Alun perin seita on ollut erikoinen, silmiin pistävä luonnonkivi, kalliopaasi tai kallionkieleke, jopa koko-
nainen kallio tai tunturi tai myös luonnonpaikka kuten koski, järvi, niemi, saari tai niitty. Seitapaikalle on 
voitu pystyttää kivinen patsas asettamalla kaksi tai kolme pyöreää kiveä päällekkäin niin, että se muistutti 
ihmishahmoa. Joskus seita on ollut puusta veistetty paalu tai samantapainen patsas kuin keripää (kartta 
6); puupaalut ovat harvinaisia ja ilmeisesti myöhäisiä.  
   Seidat niin kuin suomalaisten uhripuut ja -kivet ovat olleet pyhiä, so. 'tabuja', ne on erotettu sakraalisiin 
tarkoituksiin eivätkä  vieraat saaneet niihin koskea.  Seitaa sai lähestyä vain riittejä tehtäessä.  Kuten ei 
uhripuidenkaan luona (kartta 3), seitapaikalla ei saanut metelöidä eikä osoittaa epäuskoaan pilkkaamalla 
paikan yliluonnollisia asukkaita. Erityisesti seitakultille on ollut ominaista, etteivät naiset saaneet tulla 
seitapaikalle eivätkä osallistua riitteihin.  Seidat ovat olleet miesten uhripaikkoja ja vahvistaneet metsäs-
täjäyhteisöille ominaista roolijakoa. 
 
Karttakuva.   Karttaan on paikannettu tiedossa olevat seidat koko Fennoskandian alueelta ja se osoittaa 
samalla saamelaisten asuinalueen Pohjoismaissa pari kolme sataa vuotta sitten.  Norjasta seitoja on 
luetteloitu n. 230, Ruotsista n. 150 ja Suomesta yli 140.  Seitapaikkojen karttakuvassa ei ilmeisesti ole 
muita kuin luonnonympäristöstä johtuvia eroja; ylhäällä tuntureilla vallitsevasta maisemasta nousevat 
esiin seitakivet, kalliot ja korkeat huiput, metsäalueella seitapaikka voi olla jokivarren luonnonniitty, lehto 
tai lampi.  
 
 
  
Luontoiselinkeinojen seidat 
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Kalastusseidat.  Kalastajasaamelaisten riittipaikat, kalaseidat, ovat sijainneet Jäämeren rannikolla, 
sisämaassa jokivarsilla ja järvien rannoilla, niemissä ja saarissa, joiden läheisyydessä sijaitsivat sukujen 
tai perheiden kalavedet.  Kalaseidat ovat useimmiten olleet kiviä tai kivestä ladottuja patsaita. Seidalle 
tehtiin uhrilupaus kalastuskauden alettua ja uhrattaessa seitakivi voideltiin kalanrasvalla, kalan suolilla ja 
sisälmyksillä. Joskus kalaseidalle on tuotu kokonaisia kaloja kuten poroseidalle sarvia, mutta tyypillistä 
kalastajien riiteille on ollut seitakiven tai -patsaan voiteleminen.  
 
Metsästysseidat. Saamelaisten metsästysseidat ovat useimmiten olleet peuraseitoja ja sijainneet 
pyyntipaikoissa villipeurojen kulkureittien varsilla. Peuraseidoilla on harjoitettu pyyntiuhreja, mutta myös 
saaliseläinten palautusriittejä. Uhrattaessa seita on voideltu peuran rasvalla tai verellä, lisäksi seita-
paikalle on tuotu peurojen luita, pää tai sarvet, jotka on voitu asettaa myös puuhun tehdylle lavalle. 
Samoja tapoja on siirtynyt myös poronhoitajien riitteihin.  Metsästysseitojen luona ei ole uhrattu pelkäs-
tään pyyntipaikan supranormaalille omistajalle tai saaliseläinten haltialle, kantaemolle, vaan seita on 
ilmeisesti symbolisoinut myös  paikkaa, josta saaliseläinten sielu pääsi takaisin tuonpuoleiseen maail-
maan; se on voinut olla luuhauta, johon suurten saaliseläinten luut palautettiin, jotta  ne voisivat  reinkar-
noitua uudestaan luonnon kiertokulkuun (vrt. karhuriitti, kartta 1). 
 
Poronhoitoseidat.  Porosaamelaisten seidat ovat sijainneet yleensä tuntureilla vuotuisen muuttoreitin 
varsilla, hyvillä laidunmailla tai vasontapaikkojen läheisyydessä.  Riittejä on toimitettu erityisesti syksyllä 
porojen kiima- eli rykimäaikana sekä keväällä vaatimien synnytys- eli vasomisaikana, lisäksi myös poro-
paimennuksen käännekohtina ryhdyttäessä syksyllä kokoamaan poroeloa tai keväällä päästettäessä 
porot vapaiksi paimennuksesta.  Seidalle on uhrattu erityisesti poronsarvia, joita asetettiin maahan sei-
dan eteen aitauksen eli sarvitarhan muotoon. Poronsarvilla sarvitarhat on erotettu (aidattu) muusta 
ympäristöstä ja ne ovat olleet porojen kokoamis- ja erotuspaikkojen vertauskuvia. Suurissa sarvitarhois-
sa kerrotaan olleen satoja, jopa tuhansia poronsarvia.  
    Suurporonhoidon aikana seitapaikalle on saatettu rakentaa lava tai pöytä, ja esimerkiksi Ruotsin 
saamelaisten keskuudessa pororiitit ovat saaneet samoja piirteitä kuin  karjanhoito-yhteisöjen eläinuhrit   
Uhriporo pyhitettiin ja merkittiin etukäteen, sille asetettiin tiettyjä vaatimuksia; poronvasan tuli olla 
virheetön ja valkoinen, kuten Suomessa ja Karjalassa mikkelin tai kekrin uhrieläin (vrt. kartta 4).  Riiteissä 
eläin teurastettiin ja syötiin yhteisellä uhriaterialla, poron sisälmykset ja vuota annettiin seidalle.  On myös 
tietoja, että uhriporo on saatettu jättää seitapaikalle sidottuna kuolemaan tai haudata elävänä maahan 
siten, että vain sarvet jäivät näkyviin.  
 
 
 
Seitakultti 
 
 
Sukujen seidat.  Saalispaikkojen seitakultille on ollut ominaista, että (1) seita on sijainnut "maan käyttä-
jän" eli suvun tai perheen nautintamailla ja saattanut kulkea perintönä suvussa.  Seitariitti perustui (2) 
vastavuoroisuuteen, seidalle on tehty lupaus uhrista tai luvattu osuus saaliista, jos kalastus, metsästys tai 
poronhoito seidan hallitsemalla paikalla onnistuisi. Ellei saalista saatu tai ellei seidalla katsottu olevan 
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riittävästi "voimaa", se on voitu hylätä, häväistä tai kokonaan hävittää. Huono seita on poltettu tulessa.  
Seidan (3) asema muiden seitojen joukossa on riippunut sille uhranneiden asemasta, riitin suorittajista. 
Seitakivellä katsottiin olevan voimaa vain jos siihen uskottiin ja se "vihittiin" uhritarkoitukseen.  Seita sai 
sitä enemmän uskonnollista kunnioitusta mitä paremmin sille uhraava henkilö, hänen perheensä tai 
sukunsa menestyi ja sai varallisuutta.  Joistakin seidoista tuli laajalti kuuluisia ja niille tulivat uhraamaan 
myös ulkopuoliset.  Näin syntyi suku- tai kyläseitoja, joiden luona on saatettu pitää yhteisiä uhrijuhlia.   
   Seitauhrit olivat (4) miestenkeskinen riitti, johon naiset eivät saaneet osallistua; uhraamisen toimitti 
tavallisesti perheen päämies. Alkuperäinen metsästys- ja kalastusuhrin muoto lienee ollut (5) seitakiven 
voiteleminen saaliin sisälmyksillä, verellä tai rasvalla, vaikka seidoille on osoitettu myös muunlaisia 
uhreja. 
   Seidat on pystytetty tiettyä luonnonpaikkaa vartioivalle haltialle, jota saamelaisten nimityksissä on 
tarkoittanut mm. suurjunkkari (ruots. storjunkare),  paikan herra ja eläinten omistaja.  Haltiaseidat ilmen-
tävät eräyhteisön ihmisen suhdetta ympäristöönsä, luonnonpaikkojen tuonpuoleisiin asukkaisiin ja saalis-
eläinten haltioihin. Metsästäjien tuli palauttaa osa saaliistaan, ehkä alkuaan juuri sisälmykset, sykkivä 
sydän, joissa kalan tai eläimen sielu oli, jotta se voisi reinkarnoitua takaisin luontoon. Suomalaisten 
samoin kuin saamelaisten keskuudessa on myös uskottu, että paikanhaltia tai eläinten kantaemo antaa 
saalista menestyvälle erämiehelle, joka kykenee antamaan myös haltialle sille kuuluvan osan.  
   Puuttomissa tuntureissa ympäristöstään erottuvat seitakivet tai -patsaat olivat myös saalispaikkojen 
maamerkkejä. Ne vahvistivat nautintaoikeuksia kuten alkavissa viljely-yhteisöissä vainajien haudat (kartta 
3). Suurporonhoidon kaudella tunturialueen seidat viitoittivat sukujen vuotuisia muuttoreittejä ja osoittivat 
laidunmaiden rajoja. Haltia antoi ihmiselle oikeuden ympäröivään luontoon. 
 
Seitaperinteen laajentumat. Seitojen ympärille on syntynyt monenlaista paikallisperinnettä. Koska nais-
ten oli kierrettävä seidat, syntyi joillekin vesi- tai jalkareiteille ns. naistenmatkoja eli kiertoteitä, joita 
naisten oli kuljettava ohittaakseen seitapaikan (vrt. kartta 70).  Joistakin seidoista on tullut matkaseitoja, 
niille uhrattiin tupakkaa, rahaa ja koruja, jotta matkalle saataisiin hyvä sää, tai seitapaikoille heitettiin ohi 
kulkiessa kivi, tällaisia ohikulkuseitoja on ollut laajalti euraasialaisessa kulttuuripiirissä.  Viimeisten 
vuosisatojen kuluessa erä- ja kalamiesten seidat muuttuivat yhä enemmän yleisiksi riittipaikoiksi, joilla 
uhrattiin rahaa, viinaa tai muita antimia mitä erilaisimmissa tarkoituksissa, mm. avio-onnen hankkimi-
seksi.  Seitoja on käytetty myös parannusriiteissä, jotkut seitalähteet ovat alkuaankin olleet ns. parannus-
lähteitä tai kaksipohjaisia saivo-järviä, joiden alla asuivat vainajat.  
     Koristeet, uhrilavat kuvapatsaineen ja seitaa ympäröivät aitaukset ovat samanlaisia kuin  taivaan- tai 
ukkosenjumaluuden (Thorin) kulttipaikat. On mahdollista, että seidoiksi nimitetyillä luonnonpaikoilla on 
aikoinaan ollut puisia haltiankuvia, kuten pohjoisten suomalais-ugrilaisten metsästäjäkansojen pyhillä 
paikoilla, mutta niistä ei enää ole tietoja.(1 Tunturialueella käsintehdyn kiviseidan perustyyppi on ollut 
päällekkäisistä kivistä pystytetty patsas, niitä saattoi olla useampiakin, ikään kuin paikalla asuisi koko-
nainen haltiaperhe tai päähaltialla olisi ympärillään erilaisia apulaisia.  
   
 
Tulkintoja.  Seitauhreissa on ilmeisesti kolme rituaalisen toiminnan (representaation) muotoa. Ne ovat 
olleet 1. vastavuoroisia saalisriittejä, 2. saaliin (sielun) palautusriittejä ja 3. elinkeinoriittejä.  Alkuperäi-
simpiä ovat kalakenttien ja peuramaiden seidat, joiden luona kala- ja erämiehet ovat olleet kosketuksissa 
saalispaikan tai koko ympäröivän luonnon tuonpuolisten omistajien kanssa. Pyyntiyhteisöissä haltia oli 
vastavuoroisessa suhteessa ihmiseen, menestyvän kalastajan ja metsästäjän oli kyettävä saamaan 
pyyntipaikan haltia tai eläimen kantaemo puolelleen, ja vastaavasti, jos seita ei antanut saalista, se 
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hylättiin. Seitauhri oli Marcel Maussin kuvaama lahja tuonpuolisille voimille (offerre) ja edellytti vasta-
lahjaa, ihmisen osaa ('onnea' ). Pyyntikaudella ihminen ja haltia olivat tasaveroisia, egalitaarisia, he elivät 
ikään kuin rinnakkain kumpikin omalla puolellaan luonnonympäristöä. 
   Etenkin peura- ja poroseitojen uhrit ovat jo luonteeltaan palautusriittejä; takaisin luontoon vietiin saalis-
eläimen kovia ruumiinosia, sarvet, luut, tai sydän ja sisälmykset (veri), joissa eläimen sielun on yleisesti 
ajateltu olevan. Näissä riiteissä metsästäjät huolehtivat saaliseläimen sielun paluusta, reinkarnaatiosta, ja 
ylläpitivät luonnon kiertokulun jatkumista, turvallista tulevaisuutta (vrt. kartta 1).     
   Suurporonhoidon kaudella seidoista tuli alttareita, joiden edessä porosaamelaiset pyrkivät torjumaan 
elinkeinoaan uhkaavat vaarat ja vaikuttamaan resurssiensa säilymiseen. Porouhri tarkoitti rituaalista 
surmaamista (sacrificium).(2  Poronhoitajien käsitykset ihmisen menestyksestä olivat toisenlaisia kuin 
kalastaja-metsästäjien, heidän intentioissaan yhä tärkeämmiksi tulivat porotokan kasvu, poro-onni, ja 
poronomistajien yhteisön valtasuhteet, kilpailu omaisuudesta. 
    Elävänä haudattu poro, jos sellaisia on todella uhrattu, on poikkeuksellinen, se on saamelaisten 
ympäristössä ollut pyrkimystä äärimmäiseen elämän ja kuoleman hallintaan, jopa  luonnon järjestyksen 
tietoista rikkomista. Riitin ideana on ehkä ollut poron siirtäminen "elävänä" vainajien tai tuonpuoleisten  
asukkaiden, maahisten, käyttöön tai eläimestä on haluttu luoda paikalle uusi haltia, joka pitäisi huolta 
erityisesti poroista. Tai uhraaminen on ollut antikristillistä noituutta, uhraamista pahoille voimille, paho-
laiselle. 
   Seita on metsästäjä-kalastaja-keräilijöiden uhripaikka. Arkeologisten löydösten on katsottu osoittavan, 
että varhaiset metsästäjät ja aikoinaan myös Euroopan kansat, mm. muinaiset germaanit ja keltit olisivat 
uhranneet ihmisuhreja.(3 Tulkinnat ovat evolutionistisesti ajattelevien tutkijoiden eli ns. primitivistien 
olettamuksia ja perustuvat käsityksiin "alkuihmisten" julmuudesta. Todellisuudessa ihmisuhrit kuuluvat  
"korkeakulttuureihin", maata viljeleviin yhteiskuntiin, joissa vallitsi keskitetty uskonnollinen dynastia;  
ihmisuhreilla on osoitettu,  että jumala-kuningas hallitsi myös elämää ja kuolemaa, ja sinetöity sakraalin 
vallan ympärille keskittyneet absoluuttiset auktoriteettirakenteet.(4  Ne ovat olleet kokonaan vieraita 
pohjoisille pyyntikulttuureille. 
   Saamelainen seitakultti jos mikään on säilyttänyt varhaisten kalastaja-metsästäjien uskonnollisia 
tulkintoja ja ympäristökäsityksiä, se on todellista Euroopan ja ihmiskunnan alkuperäiskulttuuria. 
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                          3. UHRIKIVET JA UHRIPUUT 
 
 
 
 
Arkielämän riitit 
 
 
Eräviljelijän perintö. Säilyneessä perinteessä uhrikivet ja -puut ovat olleet talojen tai sukujen, jopa yksi-
tyisten ihmisten pyhiä kiviä tai puita, joiden luona on etsitty yhteyttä vainajiin, maanhaltiaan tai elämää 
ylläpitäviin voimiin. Yksittäiset uhripuut jatkoivat ilmeisesti esikristillisten uhrilehtojen, vainajien metsiköi-
den eli hiisien perintöä ja ovat muistoja Suomenlahden kulttuuripiirin varhaisimmista viljelevän ihmisen 
riittipaikoista.  
    Uhripuita on ollut kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta ortodoksista Karjalaa, jossa kyläkalmistot yhä 
edelleen säilyivät suvun vainajien asuinpaikkoina (kartta 7). Länsi- ja Etelä-Suomesta on historiallisia läh-
teitä ja muistitietoa pyhistä puista ja paikoista, joissa niitä on aikoinaan ollut, mutta puille ja kiville uhraa-
minen on kuitenkin jo aikoja sitten jäänyt käytännöstä. Sen sijaan savolaisalueelta on paljon kertomuksia 
emännistä ja isännistä, jotka kävivät suorittamassa riittejään talojen uhripuiden ja -kivien luona. 
 
Kuppikivet.  Suomesta on löydetty n. 200 kuppikiveä, joihin on ilmeisesti riittitarkoituksia varten hakattu 
syvennyksiä eli kuppeja. Löydösten joukossa on sekä yksittäisiä kiviä että kuppikiviryhmiä.(1 Kuoppia voi 
kivissä olla vain yksi, tavallisesti kuitenkin kymmenkunta. Tunnetaan myös suuria kivenlohkareita ja avo-
kallioita, joihin on hakattu kymmeniä pieniä syvennyksiä. Arkeologisesti kuppikivet ajoitetaan pronssi- ja 
rautakaudelle, ne ovat siis ajoilta jolloin viljelevä talous alkoi Itämeren kulttuuripiirissä.  
    Skandinaviassa kuppikivet ovat sijainneet lähellä pronssikautisia polttokalmistoja ja viljelymaita. 
Suomessa kuppikivien levinneisyys kattaa koko Etelä-Suomen vanhimmat kiinteän asutuksen alueet 
Satakunnasta Etelä-Savon rautakautisiin asuinpaikkoihin. Kiviä on ollut talojen lähellä ja todennäköisesti 
juuri varhaisten peltoraivioiden reunoilla, ehkä myös hautapaikoilla. Näyttäisi siltä, että kuppeja on tehty 
tarpeen mukaan, ehkä jokaiselle perheenjäsenelle tai suvun vainajalle omansa. Tai oman kuppinsa on 
hakannut jokainen viljelijä, jolla oli läheisyydessä kaski tai kuokkaviljelys.    
   Kartan kuppikivet ovat arkeologisia löydöksiä; tietoja kuppikiville uhraamisesta on vain savolaisalueelta. 
Kertomusten mukaan niitä on käytetty elinkeino- ja vainajariiteissä kuten uhripuita ja tavallisia uhriki-
viäkin, mutta säilynyt perinne ei anna varmuudella tietoa kuppikivien alkuperäisestä tarkoituksesta. 
 
Kivialttarit. Kuppikivien ohella uhrialttareina on käytetty tavallisia, käsittelemättömiä kiviä tai irtolohka-
reita, joiden päälle uhraajat ovat asettaneet erilaisia antimia. Uhrikivet ovat usein sijainneet talopiirin 
ulkopuolella peltovainioiden liepeillä, mutta esikois- ja muita uhreja, erityisesti maanhaltian uhreja on 
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ruvettu antamaan myös pihapiirissä sijaitseville "maakiville" eli vain osittain näkyvissä oleville pihakiville, 
jotka työntyivät esiin syvältä maan alta. Karjanhoito- ja maanviljelyriiteissä käytettyjä luonnonkiviä esiintyy 
samoilla eteläisillä alueilla kuin kuppikiviäkin, ja ne ovat ehkä korvanneet varhaisemmat kuppikivet. Sen 
sijaan Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä Vermlannissa riittipaikkoina ovat yleisesti uhripuut.  
    Karjanhoitoriittien alttarikiviä on sijainnut myös metsissä. Niille talojen emännät ovat käyneet uhraa-
massa, jotteivät sudet söisi lehmiä eivätkä ne eksyisi metsään (vrt.kartat 42-43). Etelä-Karjalassa tällaiset 
riittipaikat ovat saattaneet olla laajalti tunnettuja. Ne ovat olleet metsänhaltialle osoitettujen uhrien 
alttareita, karjanhoitajan "seitoja" (kartta 2), niiden luona emännät ovat vastavuoroisesti ylläpitäneet hyviä 
suhteita metsälaitumien yliluonnollisiin omistajiin. 
 
Riittipuut. Erityisiä puita, joiden luona on tehty elinkeinoriittejä, on suomen murteissa nimitetty mm. aljo- 
(<germ. laina), elätti-, lyylitys-, palvonta- ja pitämyspuiksi. Nimitykset viittaavat siihen, että puu oli yksi-
tyisen suvun tai talon ja sitä 'elätettiin' kuten elättikäärmettä, haltiaeläintä (kartta 5 ). Lisäksi tunnetaan 
sellaisia nimityksiä  kuin hiisipuu, joka tulee hiisi-sanan esikristillisestä merkityksestä  'vainajien metsikkö, 
vainajien puu'.(2 Nimityksistä suomalais-ugrilaista perua saattaa olla lyylityspuu; lyylitä 'uhrata puun 
juurella, rukoilla, lepytellä' esiintyy vanhamittaisissa runoissa ja sana on säilynyt karjalan kielessä; lyyli 
tarkoittaa myös 'onnea' eli ihmisen (vainajan/haltian) 'osaa', 'osuutta' (saaliista). Haltioiden puut saattavat 
olla vanhempia kuin viljelevä elinkeinomuoto ja kuuluneet ehkä jo eräyhteisöjen aikaisiin saalisriitteihin 
(vrt. kartta 2).    
    Suomalaisella alueella ei ole ollut mitään erityistä puulajia, joka muita useammin esiintyisi riittipuuna. 
Uhripuut ovat olleet koivuja, mäntyjä ja kuusia tai myös pihlajia, joita kasvoi pihapiirissä tai kivisillä pelto-
saarekkeilla lähellä taloa. 
    Vanhoissa runoissa esiintyy myös nimitys pyhä puu. Epiteetti pyhä on ainakin jo varhaiskantasuoma-
lainen sana ja tarkoittaa ns. tabua, sakraalisesti erotettua ja kiellettyä. Riittipuut ovat suomalaisessakin 
perinteessä olleet sakraalisesti suojattuja, pyhiä. Niiden vahingoittaminen tai kaataminen toi ihmisen ylle 
vääjäämättömän rangaistuksen. Puun kaatajaa kohtasi kuolema, jopa oksan taittaminen ja puun häpäi-
seminen aiheutti teon tekijälle sairautta tai muuta onnettomuutta. Jos puuta vahingoitettiin, rangaistus 
saattoi kohdistua myös talon isäntäväkeen, talon vanhaan emäntään, jolle puun katsottiin kuuluvan.  
    Riittipuilla oli kohtalonyhteys omistajiinsa, Länsi- ja Etelä-Suomessa taloon, Itä-Suomessa sukuun ja 
sen yksityisiin jäseniin. Puun menestymisestä on riippunut talon tai sen asukkaiden menestys. Jos uhri-
puu on kasvanut rehevänä, talokin on menestynyt; talossa on säilynyt vilja- ja karjaonni ja sen isäntäväki 
on elänyt terveenä.  Puun kuihtuminen tai kuoleminen on merkinnyt talonväen sairastumista ja kuolemaa, 
jopa koko talon tai suvun häviötä. Riittien lopettaminen kostautui talon elämässä kuten puun vahingoit-
taminenkin. Puun luona metelöiminen, sen pilkkaaminen tai muu epäkunnioittava teko on ollut taburikos, 
pyhän häpäisemistä, siitä seurasi ennemmin tai myöhemmin rangaistus, onnettomuus, taloudellinen 
vahinko, kuten tulipalo tai lehmän sairastuminen. Ilman uhripuutaan talo ei menestynyt.  
 
Uhrilehdot ja vainajien metsiköt. Suomenlahden kulttuuripiiristä on tietoja pyhistä metsiköistä eli uhri-
lehdoista (hiisistä), jotka ovat olleet kylien yhteisiä kulttipaikkoja. Vanhaa asiakirja- ja muistitietoa on 
Hämeestä ja Satakunnasta, mutta myös Laatokan Karjalasta, Inkeristä ja Virosta. Ortodoksisessa Karja-
lassa vainajien metsikkö oli ja on vieläkin jokaisen kylän läheisyydessä, samoin maata viljelevillä suo-
malais-ugrilaisilla kansoilla Pohjois-Venäjällä.  Kylien kalmistoissa ja uhrimetsiköissä on pidetty yhteisiä 
riittijuhlia, joissa mm. teurastettiin uhrieläimiä (kartta 4), mutta ne palvelivat myös yksityisten perheiden ja 
sukujen uhripaikkoina vainaja- ja haltiariittejä suoritettaessa.  
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    Yhteisöjen uhrilehdot ovat usein olleet aidalla erotettuja kenttiä, joissa kasvoi yksinäinen uhripuu, 
kuten esimerkiksi Länsi- Inkerin inkerikkokylissä. Uhrimetsiköitä ja -kenttiä on pidetty antiikin uhrilehtojen, 
jumalten puistojen pohjoisina vastineina.(3 Luonnon kulttipaikat, pyhät lehdot ja uhrikalmistot ovat kuiten-
kin yleismaailmallisia, niiden luonne ja merkitys ovat vain vaihdelleen eri kulttuureissa ja eri aikoina. 
    Suomenlahden kulttuuripiirissä vanhimpia viljelevän ihmisen kulttipaikkoja ovat ilmeisesti olleet vaina-
jien metsiköt, joiden vanha nimitys on hiisi. Sana on ilmeisesti itämerensuomalainen ja esiintyy paikanni-
missä erityisesti Pohjois-Viron, Varsinais-Suomen ja Satakunnan vanhimmilla viljelyalueilla. Hiisi on 
tarkoittanut vainajille erotettua sakraalia paikkaa, mutta myös hiisi-metsiköiden asukkaita, vainajia, jotka 
paikalle oli haudattu. Kristillisen hegemonian aikana nimitys on muuttunut tarkoittamaan pahaa olentoa, 
jättiläistä (kartta 79) ja paholaista (vrt. kartta 7). M. Kosken kokoaman aineiston perusteella hiisi-alkuiset 
paikat ovat Virossa yleensä peltojen keskelle jääneitä (kivisiä) kumpareita, niissä on usein jäljellä kuppi-
kiviä, jopa vanhoja pronssi- tai rautakautisia hautoja. Suomen puolella hiisi-nimellä tunnettuja rautakau-
tisia kalmistoja on vain Varsinais-Suomessa ja Hämeessä.(4 
    Varhaisimmat historialliset tiedot pyhistä puista ja uhrilehdoista esiintyvät suomalaisten käännyttämistä 
koskevissa lähteissä. Vuonna 1229 silloinen Rooman paavi Gregorius IV määräsi kirkon ottamaan hal-
tuunsa pakanallisten hämäläisten uhrilehdot. Karjalassa ortodoksinen munkki Ilja hävitti vuonna 1534 
Novgorodin piispan Makarin käskystä epäjumalan temppelit, hakkasi maahan pyhät lehdot ja upotti 
uhrikivet veteen. Keskiajalle tultaessa roomalaiskatolinen kirkko hävitti vähitellen sukujen kalmistot ja 
siirsi vainajat pitäjän kirkon suojiin; vainajia ei enää saanut haudata talojen tai kylien peltovainioiden 
liepeille.  Savossa yritettiin pappien toimesta hävittää uhripuita 1700-luvun alussa ja niistä on tietoja mm. 
käräjäpöytäkirjoissa. Pelko puita kohtaan oli kuitenkin niin suuri, että useimmat hävitettäväksi määrätyt 
riittipuut jäivät todennäköisesti kaatamatta.   
    Suomenlahden ympäristön vanhoissa rautakautisissa kylissä on ilmeisesti ollut omat uhrimetsikkönsä, 
niin kuin laajalti euraasialaisessa kulttuuripiirissä. Niiden viimeisiä vastineita ovat ortodoksisen Karjalan 
kyläkalmistot ja Inkerin uhrilehdot, sekä Itä-Suomen yksittäiset uhripuut. Karjalainen kyläkalmisto oli 
paikka, josta kukaan ei saanut taittaa oksaakaan. Luterilaisessa Suomessa hiisi-metsiköistä jäivät jäljelle 
talojen pyhät puut. Savolaiset uhripuut olivat yhä vainajien puita, vaikka niiden luona uhrattiin myös 
talonpaikan haltioille, ja ne sijaitsivat pihapiirissä tai peltojen liepeillä niin kuin rautakauden hiisi-metsiköt. 
 
Kartan rajoitukset.  Etenkin uhrikivistä on enemmän muistitietoa kuin mitä kartalle on merkitty. Muisti-
tiedossa uhrikiviksi on nimitetty hyvin erilaisia kiviä eikä karttaan ole otettu esim. matkalla olijoiden ns. 
ohikulkukiviä, joita ensikertalaisten oli kumarrettava tai joihin kulkijat ohi mennessään lisäsivät omanf 
kivensä, eikä marjakiviä, joiden koloihin marjastajat ovat uhranneet marjoja.  Kartasta on jätetty pois ns. 
miekanhiontakivet, kalastajien merkki- ja muistokivet ("kivikarsikot") ja erikoisen näköiset "alttarikivet" ja 
puut, kuten Tapion pöydät (tasa- tai tuuhealatvainen pieni kuusi), joita on usein nimitetty uhrikiviksi tai 
-puiksi. Uhripuista puuttuvat myös henkilökohtaiset muistopuut, joita istutettiin pihapiiriin ripille pääsyn tai 
häiden muistoksi etenkin Länsi-Suomessa. 
    Uhripuista on kartalle merkitty myös hämärtynyttä muistitietoa tietyllä paikalla kasvaneista puista tai 
niiden kannoista. Tällaista tietoa on etenkin Länsi-Suomesta. Sen sijaan uhrikivistä ovat mukana vain 
sellaiset, joista on esitetty mainintoja yksityiskohtaisempaa, esim. tiettyihin taloihin tai henkilöihin liittyvää 
muistitietoa uhraamisesta eli todellisista elinkeinoriiteistä (rekisterikartta). 
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Sukupolvien jatkuminen 
 
 
Viljelevän ihmisen riittipaikka.  Vainajakultti on ennen kaikkea alkavien viljely-yhteisöjen uskonto. Vil-
jelty maa ja sen tuotto kuuluivat maan raivaajalle ja vainajien katsottiin kuolemansa jälkeenkin omistavan 
viljelyksensä ja pitävän huolta niiden kasvusta ja menestymisestä samalla tavoin kuin suvustaan. Hiisi-
metsiköt ja uhrikivet, niin kuin karjalaiset kyläkalmistotkin olivat paikkoja, joissa voitiin olla kosketuksissa 
suvun esi-isiin. Vainajille ja viljellyn maan yliluonnollisille omistajille, haltioille, kuului osuus siitä, mitä maa 
tuotti.  
    Uhreiksi on viety (1) esikoisantimet (primogeeninen uhri) eli ensimmäinen osa kaikista pellon ja karjan 
tuotteista, jopa kalansaaliista; ensimmäiset tipat ternimaidosta lehmän poikimisen jälkeen, ensimmäiset 
tipat lehmän alkaessa keväällä lypsää, ensimmäiset uudisjyvät kaikesta viljasta, esikoisosa ruoista, joita 
tiettynä vuodenaikana valmistettiin, ensimmäiset kalat kausipyynnin, esim. nuottakalastuksen alkaessa.  
    Esi-isiä muistettiin (2) syklidisissä riiteissä eli määräajoin, erityisesti syksyllä vuodenvaihteessa, jolloin 
sato oli korjattu. Vuodenvaihdetta eli kekriä on Suomessa nimitetty jakoajaksi, silloin kaikille, niin suvun 
vainajille kuin maan haltioillekin jaettiin osuus vuoden tulosta. Vainajien muistajaiset pidettiin syksyllä 
(kartta 7) ja puunjuurelle on saatettu viedä mikkelinpässin pää tai luut tai osuus mikkelinkaalista, riitti-
ruoasta (kartta 4).  
    Uhrikiville ja -puille on uhrattu (3) viljely- eli produktiivisissa elinkeinoriiteissä, joilla on turvattu talon 
vilja- ja karjaonni, tai yleensä jonkun aiotun työn menestyminen (initiatiivinen eli aloitusuhri).  Vainajille ja 
haltioille vietiin heidän osuutensa ilmeisesti joka kerta aloitettaessa jokin toimeentulon tai tulevaisuuden 
kannalta tärkeä työ, kuten uuden kasken raivaus, kyntäminen, kylväminen tai talon rakentaminen. Luon-
nonpaikkojen haltioita muistettiin ennen kaikkea silloin, kun ihminen valtasi uutta viljelys- ja asuinmaata 
itselleen.  
    Vainajakulttiin kuuluivat myös (4) elämänkausiriitit, joita toimitettiin lapsen syntyessä sukuun ja jonkun 
perheenjäsenen kuoltua. Uhripuun juurelle on tiputettu ensimmäiset tipat myös äidinmaidosta, puiden 
luota odottavat äidit hakivat apua synnytyskipuihin ja sinne vietiin vastasyntyneet lapset ikään kuin vaina-
jien nähtäväksi, saamaan suvun vainajien hyväksyminen. Vainajien metsikössä ja myöhemmin uhripuun 
juurella lapselle on ehkä etsitty oikea, hänessä reinkarnoituneen esi-isän nimi.   
    Vainajille uhrattiin (5) hyvitys- tai lepytysuhreja kriisiriiteissä eli epäonnen, sairauksien tai vastoinkäy-
misten alkaessa vaivata taloa. Vainajakultin piirissä ihmisen epäonnen ja sairauden on katsottu johtu-
neen siitä, että vainajat ja haltiat olivat tyytymättömiä saamaansa kohteluun. Vihastunut vainaja tai haltia 
oli lepytettävä, ja sen vuoksi uhripuille ja -kiville käytiin uhraamassa erilaisia "lepytysuhreja". Savon tietä-
jäperinteessä uhripuiden luota haettiin apua myös sairauksiin. 
    Riittipuille ja -kiville on siis uhrattu elinkeinovuoden taitekohdissa ja työkausien alkaessa. Niiden luona 
on paikan yliluonnollisille omistajille tai suvun vainajille ilmoitettu talossa sattuneet tapahtumat: lasten 
syntyminen, häät ja hautajaiset.  Talonpaikan supranormaalien vartijoiden kuten vainajienkin, tuli saada 
tietää talonväkeä koskevat asiat, milloin uusi jäsen, esim. miniä tuli taloon. Laiminlyötäessä riitit vainajat 
ja haltiat ovat vihastuneet, vieneet talon onnen ja aiheuttaneet sairauksia tai onnettomuuksia.  Itä- 
Suomessa ja Karjalassa vainajat ovat pitäneet huolta talosta mutta myös talonväen moraalista ja elämän 
oikeasta järjestyksestä samalla tavoin kuin talonhaltiat länsisuomalaisessa kertomusperinteessä (kartat 
66-68). Uhripuita ovat ylläpitäneet useimmiten vanhukset, talon vanhaemäntä, joskus puut on tunnettukin 
uhraajiensa nimen mukaan. Naiset edustivat hedelmällisyyttä, vainajista huolehtiminen ja elämänkausi-
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riitit olivat naisten kulttuuria ja he myös "omistivat" esi-isien sielut ja kykenivät olemaan yhteydessä 
heidän kanssaan. 
 
Muinaisuuden kuppikivet.  Suomessa kuppikivien on katsottu kuuluneen varhaisiin vainajariitteihin.  
Uhriantimia varten jokaiselle vainajalle olisi hakattu oma kuppi (Hautala). Haavion mukaan kupit olisi 
tehty linnun hahmossa kulkevalle sielulle, käsitys sielulinnuista on ollut laajalti tunnettu eri kansojen 
keskuudessa.(6 Toisaalta Suomessa kuten Skandinaviassakin kuppikiviä (ruots. älvkvarn) on käytetty 
myös parannusriiteissä, kuppien vettä on haettu mm. silmä- ja ihosairauksiin. A. Äyräpään mukaan kup-
pikivet symbolisoisivat "kipujen kiveä" tai "kipuvuorta", jonne taudit suomalaisissa parannusloitsuissa on 
manattu. On myös esitetty monia muita teorioita, kuppikiviä on mm. pidetty muistona muinaisesta aurin-
gon palvonnasta. 
    Pronssi- ja rautakauden kuppikivet voitaneen luontevimmin selittää alkavan viljely-yhteisön riittipai-
koiksi. Niille on tuotu antimia maanhaltioille ja vainajille, mutta samalla ne ovat olleet maanraivaajan hal-
tuunottomerkkejä.  Kiinteät riittikivet vakiinnuttivat nautintaoikeudet maahan ja siihen, mitä maa kasvoi.  
Rautakauden alkavissa viljely-yhteisöissä vainajat haudattiin lähelle taloa ja sen peltoraivioita jatkamaan 
omaa työtään ja suojaamaan jälkipolvien oikeuksia.  Kuppikivet ovat ehkä olleet talopiirissä sijainneiden 
sukukalmistojen ja hiisimetsiköiden uhrialttareita, mutta niitä on todennäköisesti hakattu myös syrjäisten 
pelto- tai kaskiraivioiden läheisyyteen osoittamaan omistamista, jonka maan yliluonnolliset haltiat olivat 
vahvistaneet ja jota he vartioisivat ulkopuolisia vastaan.  
 
Kaskiyhteisön uhripuut. Säilyneiden savolaisten riittipuiden taustalla on sekä lyyli- että hiisi-traditio, 
ehkä muitakin kerrostumia, kuten elämänpuu-uskomuskompleksi (vrt. kartat 49, 94-95).  
    Lyylityspuut ovat olleet karjanhoitajan ja kaskiviljelijän riittipaikkoja, joiden luona (1) maan tai paikan 
haltialle annettiin osuus siitä, että karja kulki sen maalla tai että ihminen rakensi paikalle talonsa ja raivasi 
sinne kaskiaan. Erityisesti puissa näkyy luonnon kasvuvoima, jota maata viljelevä ihminen on tarvinnut. 
Pyrkimys päästä osalliseksi elämänvoimasta lienee ainakin osittain taustalla henkilökohtaisissa nimikko-
puissa, joita myös on uhripuiden joukossa.   
    Talojen pyhät puut ovat olleet myös (2) vainajien puita, rautakauden tai varhaisempien hiisi-metsiköi-
den viimeisiä muistomerkkejä, vaikkeivät ne enää kristillisenä aikana sijainneet hautapaikkojen läheisyy-
dessä. Talojen pihapiirissä, kotipeltojen reunoilla ne yhä varjelivat taloa ja menneiden sukupolvien työtä. 
Vainajien ja haltioiden välillä ei ole suurta eroa.  Maan haltiaksi on suomalaisen perinteen mukaan saat-
tanut tulla paikalle haudattu vainaja, länsisuomalainen talonhaltia oli paikan ensimmäinen asukas, talon 
rakentaja tai maan raivaaja, joka sytytti paikalle ensimmäisen tulen (kartat 62-63).  
    Pyhiä puita suojasivat samanlaiset tabukiellot kuin karjalaisia kyläkalmistoja. Savolaisen talon emän-
nällä ja isännällä oli kohtalonyhteys omien vainajien puuhun, omaan "sukupuuhunsa". Kristillisyyskään ei 
kyennyt kokonaan hävittämään uskoa, että talon vainajat tai ainakin jotkut heistä palasivat kuoltuaan 
takaisin elinpaikoilleen, kenties syntyisivät uudelleen sukuunsa ja että elävien tuli pitää huolta kuolleis-
taan.  
    Suvun omilla hautausmailla ja viljelymaiden riittipaikoilla on ollut myös yhteiskunnallinen merkitys. 
Kuten hiisi-metsiköt, myös vainajien peltoraiviot ja symbolisesti koko talopiiri oli ulkopuolisille pyhä eli 
erotettu, suljettu tai kielletty. Riittipaikat antoivat ihmiselle omistusoikeuden viljelyyn ja työnsä tuloksiin, ja 
vähitellen laajemminkin maan käyttöön. Maa kuului suvun vainajille, esi-isille ja he pitivät yhä huolta 
sukunsa oikeuksista. Vainajakultti tuki varhaisen kaski- ja kuokkaviljelijän oikeuksia hänen ympäris-
tössään, eräviljelijän ekosysteemiä. Hävittämällä pyhät puut ja hiisi-metsiköt kirkko muutti käsitykset 
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tuonpuoleisista auktoriteeteista, jotka vainajakultin ja tietäjäuskon piirissä turvasivat yhteiskunnallisen 
järjestyksen, ja järkytti rautakauden yhteisöjen taloudellisia perusrakenteita. 
 
Agapitov –  Melnikov 1992. Haavio 1949b; 1950b; 1951; 1961; 1967b. Harva 1948, 299-. Hautala 1960a. 
Heikel A. O. 1878. Honko 1961; 1963b. Huurre 1971. Kivikoski 1961,253-. Konkka A. 1980. Koski 1967-
1970. Krohn J. 1894. Krohn K. 1914, 127-. Melnikov – Maslov 1992. Niemimaa 1938. Nikander 1916. 
Sarmela 1970b; 1971; 1984a, 213-. Tallgren A. M. 1917; 1918; 1933. Tegengren 1922. Waronen 1898. 
Viidalepp 1940. Viires 1975. Zelenin 1933. Äyräpää 1942.  
 
1. Sarmela 1970b;. 1971. Huurre 1971. 2. Tallgren A. M. 1933. Koski 1967-1970 I. 3. Haavio 1959a. 4. 
Koski 1967-1970 II, 240-. 5. Hautala 1960a. Haavio 1950b. 6. Äyräpää 1942.  
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Karjanhoitajien eläinuhrit. Kartta 4 esittää määräaikaisten eläinuhrien säilymistä Suomessa, Karja-
lassa ja Inkerissä.  Vuotuisia eläinuhreja on ollut kahta tyyppiä: (1) suvun tai suurperheen keskeiset riitit. 
Suvun uhreina teurastettiin Suomessa pässi tai karitsa, joka oli etukäteen pyhitetty uhritarkoituksiin. 
Lisäksi Karjalassa ja Inkerissä tunnetaan (2) yhteisöuhrit eli kylien uhrijuhlat, jotka ovat viimeksi säilyneet 
ortodoksisella alueella praasniekkojen yhteydessä (vrt. kartta 22). 
 
 
 
Sukuriittien kalenteri 
 
 
Mikkelin pässi.  Mikkelin pässin tai lampaan teurastaminen toimitettiin Mikaelin päivän (29.9.) vastaise-
na yönä; kun arkipyhien eli katolisten pyhimysten päivien vietto 1772 kiellettiin, ajankohta siirtyi läheiseen 
sunnuntaihin. Mikkelin pässistä on hämärtyneitä, kartalle merkitsemättömiä tietoja myös Inkeristä. Mikäli 
mikkelinuhri on Inkerissä ollut tunnettu, kuten Virossakin, se on peittynyt vakkove-menoihin tai praasniek-
kauhreihin ja muuttunut yhteisöriitiksi. 
 
Kekrilammas. Kekrinriitti (1.11.) on säilynyt samalla alueella kuin mikkelinuhrikin, mutta sen levinneisyys 
on hiukan pohjoisempi.  Nimitys kekri on tarkoittanut 1800-luvulla Itä-Suomessa yleensä pyhäinpäivää, 
mutta alkuaan se on ollut satokauden eli koko talousvuoden päättymisen ajankohta, viljelykulttuurin uusi 
vuosi. Esikristillisessä luonnonkalenterissa kekri on ilmeisesti määräytynyt kuunkierron ja syksyn sää-
suhteiden mukaan. Vielä keskiajalla viljelykausi päättyi mikkelinä, silloin alkoi mm. vuosipalvelijoiden 
vapaaviikko ennen uuden työvuoden alkua (kartta 23).  Kristillisen kalenterin vaikutuksesta ja satovuoden 
pidentyessä vuodenvaihde on siirtynyt vähitellen myöhemmäksi ja vakiintunut tarkoittamaan pyhäinpäi-
vää.  Kartan ajankohtana kekri (1.11.) on Itä-Suomessa ollut vielä joulun asemassa ja säilyttänyt sellaista 
vanhan vuodenvaihteenjuhlan (mikkelin) kalendaariperinnettä, joka Länsi-Suomessa oli jo siirtynyt jou-
luun ja viralliseen uuteen vuoteen (vrt. kartat 27-28). Sekä mikkelin- että kekrinpäiväuhrit ovat siis 
vanhoja vuodenvaihteen riittejä. 
 
Olavin lammas. Olavinriitistä (29.7.) on olemassa yksinomaan historiallisista asiakirjoista tavattua tietoa 
1600- ja 1700-luvulta. Olavinpäivän lammasuhrin hajanainen esiintymisalue on läntisempi kuin mikkelin-
pässin ja kekrilampaan. Kristinuskon leviämisen varhaisina vuosisatoina norjalainen Pyhä Olavi oli 
Länsi-Suomessa kansallispyhimyksen asemassa.(1 Hänelle on nimetty enemmän kirkkoja (yhteensä 17) 
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kuin kenellekään muulle pyhimykselle, myös Turun dominikaaniluostari kantoi hänen nimeään. P. Olavi 
oli taistelevien ristiretkeläisten ja uskonsoturien suojeluspyhimys, jolle omistettiin sotilaallisia laitoksia; 
mm. Viipurin linnan keskustorni ja Savonlinna.  Savossa olavinlampaan leviämiseen lienee vaikuttanut 
Olavinlinnan rakentaminen (1475) ja tapa pitää linnanpässiä.                                           
    Olavinlammas tunnetaan myös Vermlannin suomalaisten keskuudessa ja Virossa.(2 On luultavaa, että 
olavinlampaan teurastaminen on ollut tapana Länsi- ja Etelä-Suomessa ainakin niissä pitäjissä, joissa P. 
Olavi oli kirkon suojeluspyhimys ja olavinpäivää vietettiin pitäjänpyhänä (kartta 22). Olavinlampaan syö-
mistä voidaan verrata karjalaisiin ja inkeriläisiin praasniekkauhreihin. Myös Karjalan ortodoksisella alu-
eella säilyneet eläinuhrit on toimitettu kesällä, tavallisesti iljanpäivänä (profeetta Elia 20.7.).  
    Suomessa Olavinlammas lienee viljely- ja karjanhoitoriittien vanhaa kerrostumaa ja sen taustalla saat-
taa olla jo esikristillinen (termisen) keskikesän uhrijuhla. P. Olavi on meilläkin tunnettu aseiden suojelus-
pyhimyksenä, joka paransi teräaseiden aiheuttamat haavat. Kristinuskon omaksuneen valloittajakunin-
kaan Olavi Haraldinpojan kuolema oli verinen; legendan mukaan hänet surmattiin taistelussa kirveellä, 
keihäällä ja miekalla.  Verisenä pyhimyksenä, teräaseiden: kirveiden, sirppien ja viikatteiden suojelupyhi-
myksenä Pyhä Olavi on voinut myös Länsi-Suomessa saada nimiinsä keskikesän teurasuhrin, joka 
toimitettiin ennen kaskenpolttoa ja viljan korjuuta. 
 
Lammasruoka. Savolaisen kaskikulttuurin alueella lammaskeitto tai lammaskaali on kuulunut traditio-
naalisiin mikkelin ja kekrin ruokiin, vaikka rituaalinen teurastus onkin jäänyt käytännöstä. Keitosta on 
ensimmäiset tipat saatettu viedä uhripuun juurelle tai navettaan. 
 
Karjanhoitajien riitti. Mikkelin-, kekrin- ja olavinriitteihin on muistitiedon mukaan kuulunut seuraavia piir-
teitä:  
    (1) Uhrieläin erotettiin riittitarkoituksiin jo keväällä, kun lampaat poikivat. Karitsan tuli olla virheetön, 
uhriksi pyhitettyä eläintä ruokittiin tavallista paremmin eikä sen villaa keritty. Tästä johtui nimitys 
villavuona. Mainitaan myös, että heikkokuntoisia karitsoita on luvattu uhriksi, jolloin ne alkoivat menestyä.  
Mikkelinpässi on kielellinen ilmaus, sillä tietojen mukaan eläin on useimmiten ollut lammas.  
    (2) Eläin teurastettiin juhlapäivän vastaisena yönä talon karjasuojassa, navetassa tai lammaskarsi-
nassa.  Teurastuksen suoritti talon isäntä.  
    (3) Syöntinormit. Eläin oli keitettävä tai paistettava kokonaisena ja myös syötävä juhlapäivän kuluessa 
kokonaan; tai lammas oli keitettävä ja syötävä yöllä ennen päivän valkenemista. Erään vanhan tiedon 
mukaan mikkelinpässi tapettiin ja myös syötiin talonväen kesken yöllä navetassa (Rautalampi 1699). 
Ateriaan on voinut kuulua myös muita ruokia, kuten mämmiä, talkkunaa tai huttua sekä olutta ja viinaa.      
    (4) Luiden ja tähteiden käsittely. Uhrieläimen luita ei saanut rikkoa, ne kerättiin ja vietiin uhripuun juu-
relle tai "metsään", eläimen pää voitiin ripustaa puunoksaan (vrt. karhuriitit, kartta 1).  
    (5) Perhekeskisyys. Riitti toimitettiin perheen tai suurperheen piirissä, poikkeuksena eräät tiedot Keu-
ruulta, Kuopiosta ja Ilomantsista, joiden mukaan lammas syötiin vuorotellen eri taloissa (sukulaista-
loissa?).(3  Vieraat eivät saaneet osallistua ateriaan, ja erään tiedon mukaan palvelijat, miniät ja vävytkin 
vain silloin kun he olivat jo pitemmän aikaa olleet talossa.(4  
   (6) Mikkelin- ja kekrinriitin tarkoituksena on lähdeaineiston mukaan ollut karjaonnen, erityisesti lammas-
onnen joskus viljankasvun edistäminen; myös olavinlampaasta on maininta, että uhraamalla suojeltiin 
karja pedoilta. Luonteeltaan ne ovat olleet sukuriittejä ja säilyivät savolais-karjalaisen kaskikulttuurin 
alueella kuten suurperhe ja muutkin sukukulttuurin rakenteet. 
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Yhteisöriitit 
 
 
Uhrijuhlat ja praasniekkauhrit. Karjalassa ja Inkerissä on vietetty kylien yhteisiä uhrijuhlia, joissa 
teurastettiin ja syötiin härkiä tai pässejä. Uhrijuhlat elivät kyläpraasniekkojen varjossa Laatokan Karjalan, 
Vienan ja Aunuksen syrjäseuduilla sekä Länsi-Inkerin ortodoksisissa inkerikkokylissä; tietoja on 12 inke-
rikkokylästä. Karjalan ja Inkerin uhrijuhlat eroavat jonkin verran toisistaan. Inkerissä joenrantakylät uhra-
sivat ja söivät vuosittain pässin, jottei kukaan sinä kesänä hukkuisi, pässin sisälmykset ja tähteet 
viskattiin uhriksi joen haltialle.  Inkerissä uhrijuhlaa nimitettiin joskus vakkoveksi, mutta vakkove ei ehkä 
alkuaan ole ollut karjanhoitajien uhrijuhla, vaan keskikesän sateentekoriitti, kyläyhteisön olutjuhla, jonka 
tarkoituksena oli sateen saaminen pelloille.(5 Varsinainen vakkove alkoi Inkerin kylissäkin tavallisesti 
vasta uhrijuhlan jälkeen vieraiden lähdettyä omiin kyliinsä.                       
    Uhrijuhlat on pidetty keskikesällä, luonnonkalenterin mukaan, useimmiten sellaisina pyhimysten päi-
vinä, jotka osuvat heinäkuuhun, lähelle vanhaa keskikesän päivää. Tällaisia praasniekkapäiviä ovat Ilja 
(Elia) 20.7., Valassi (Vladimir) 15.7. ja Olavi 29.7.  Vienassa uhripraasniekkaa on saatettu pitää myös 
elokuussa. Inkerissä pässinpäivien ajankohta on ollut yleensä Ilja, joskus Petru eli Pietari 29.6., muita 
päiviä ovat olleet Makkabealaisveljekset 1.8. ja Anastasia 29.10. Sen sijaan yhteinen pässinpäivä ja vak-
kove on pidetty joko Iljan tai Petrun päivänä, vakkove on ollut nimenomaan keskikesän sateenteko- ja 
hedelmällisyysjuhla.(6   
    Karjalassa tunnetuimmat uhrijuhlat ovat olleet Salmin pitäjän Mantsinsaaren häkinpäivä (häränpäivä) 
Iljanpäivänä ja viereisen Lunkulansaaren bokin- eli pässinpäivä.(7 Tunnettu on myös Vienassa Vuokki-
niemen pitäjän Venehjärven kylän miikkulanpässi, joka uhrattiin bogoroditsana eli emänpäivänä (Neitsyt 
Marian kuolonuneen nukkumispäivänä 15.8.).(8 Tietoja praasniekkauhreista on myös muista kylistä aina 
Äänisen seudun karjalaiskyliä myöten.(9 Suurilla uhrijuhlilla Karjalassa tapettiin ja syötiin härkiä, niin kuin 
ilmeisesti on aiemmin tehty myös Inkerissä, ja eläinuhri oli praasniekkapiirin yhteinen (vrt. kartta 22).  Kun 
eläinten teurastaminen saatiin 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä papiston määräyksestä loppu-
maan, jatkui vielä pitkään tapa, että kylät tai talot toivat praasniekoille härkiä ja lampaita, jotka huutokau-
pattiin tsasounan suojeluspyhimyksen hyväksi.  
 
Mantsinsaaren häränpäivät. Salmin pitäjän edustalla Laatokalla sijaitsevan Mantsinsaaren häkinpäivät 
pidettiin Työmpäisten kylän tsasounalla, joka sijaitsi vanhassa kuusikossa saaren pohjoispäässä Pöllän-
lahden rannalla. Työmpäisten häkinpäivän uhripiiri lienee alkuaan käsittänyt vain saaren kylät, mutta 
juhlan maine kasvoi niin suureksi, että 1800-luvulla Työmpäisiin kerääntyi kansaa lukuisista kylistä myös 
mantereen puolelta. Kukin kylä lupasi vuorollaan yhteisesti härän jo vuotta aikaisemmin, tai härkiä lupa-
sivat yksityiset talot jopa kaukaa mantereen kylistä. Härän tuli olla noin parivuotias ja salvettu eli häkki. 
Mantereelta härkä tuotiin usein jo talvella ja sitä hoidettiin saaren kylissä iljanpäivään saakka.  Luvattuja 
härkiä oli tavallisesti useita, parhaimmillaan niitä tapettiin ja syötiin neljä tai viisi, mutta joskus härkiä on 
saatettu säästää myös seuraavaan vuoteen. 
    Aikoinaan härät teurastettiin ilmeisesti Pöllänlahden rannalla varhain iljanpäivän aamuna. Kukin lah-
joittaja talutti paikalle härkänsä, ne asetettiin rannalle riviin ja iskettiin yhtä aikaa tainnoksiin.  Pääiskijänä 
eli härän pappina toimi Työmpäisten kylänvanhin, joka usein oli myös tsasounan esimies. Hän esitti 
rukoukset Pyhälle Iljalle ja laski häristä veren.  Lihat paloiteltiin ja keitettiin suurissa padoissa lähellä tsa-
sounaa.   
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    Härkäkeitto syötiin perhekunnittain. Talojen naiset toivat mukanaan vadin ja lusikat sekä leipää ja 
suolaa; jotkut emännät varustivat mukaansa eväskorin, jossa oli piirakoita ja muita praasniekkaruokia.  
Ateria syötiin nurmikolla lähellä tsasounaa. Naiset hakivat vadilla lihakeittoa yhteisestä padasta, asettivat 
pöytäliinan nurmikolle ja sen keskelle ruokavadin.  Jokainen perhe tai sukukunta kestiystävineen asettui 
syömään omaan piiriinsä lusikoiden keittoa yhteisestä vadista.  Aterian jälkeen härkien nahat huutokau-
pattiin ja rahat pantiin tsasounan kassaan. Kerrotaan, että kaikki liha piti syödä yhdellä aterialla ja jos 
jotakin jäi tähteeksi, se heitettiin Laatokkaan tai annettiin köyhille.    
    Työmpäisten häkinpäivän ohjelmaan kuului myös ratsastuskilpailu, johon miehet saivat ottaa osaa 
omalla hevosellaan. Kilpailijat ratsastivat saaren päästä päähän läpi Työmpäisten kylän ja takaisin, 
joidenkin tietojen mukaan yhtenä joukkona, toisten mukaan pareittain kunnes voittaja oli selvinnyt. Voit-
tajaa nimitettiin "Pyhän Iljan ratsastajaksi".   
    Laatokan Karjalan ortodoksinen papisto alkoi 1800-luvulla ankarasti karsia pakanallisiksi katsottuja 
kansantapoja.  Pitkällisten seurakuntia repineiden riitojen jälkeen praasniekoilla uhraaminen lopetettiin ja 
muutettiin (siitos)eläinten huutokaupaksi. Viimeinen Mantsinsaaren härkäuhri oli vuonna 1892, mutta 
eläimiä ei enää teurastettu juhlilla, vaan edellisenä päivänä kylän taloissa. 
 
 Yhteisöriitin peruskaava. Uhrijuhlien viettoon on kuulunut seuraavia piirteitä: 
    (1) Uhrijuhlan järjesti paikallinen riittipiiri, johon kuului joko yksi kylä (Inkeri) tai useampia, jopa lähi-
kylien muodostama praasniekkapiiri (kartta 22).    
    (2) Uhrieläin luvattiin edellisenä vuonna ja sitä ruokittiin vuoron perään eri kylissä tai kylien oli vuoro-
vuosina tuotava eläin uhrijuhlille. Myös yksityiset saattoivat luvata Iljalle uhrieläimen, jolloin härkiä tai 
pässejä oli useita. Kylän piirissä eläin on valittu eri perusteilla, se on ollut suurin tai ensiksi syntynyt jne. 
ja sen hinta on korvattu omistajalle yhteisesti (Inkeri).   
    (3) Härän teurasti uhripappi, "Härän pappi" (Mantsinsaari) tai kylänvanhin (Inkeri), joka myös jakoi 
lihat. Tavallisesti kukin perhe toi mukanaan kattilan, keitti lihan itse ja söi omassa keskuudessaan tai 
sukulaistensa ja kestiystäviensä kesken. Joissakin praasniekkapiireissä liha keitettiin yhteisesti (Mant-
sinsaari).  
    (4) Uhrieläin oli syötävä kokonaan, tähteet: sisälmykset, luut, pää heitettiin jokeen (Inkeri, Ilomantsi, 
Mantsinsaari). Inkerissä tähteet annettiin joenhaltialle, jottei se enää sinä vuonna vaatinut uhria, esim. 
lapsia. Vuokkiniemellä Venehjärven miikkulanpässin veri valutettiin reijästä tsasounan porstuan lattian 
alle.  
    (5) Kokoontumispaikka on yleensä ollut tsasounan ympäristö ja juhliin on tullut mukaan kirkollisia 
piirteitä.  Seurakunnan pappi on voinut siunata eläimen ja sen nahka huutokaupattiin kirkon hyväksi.  
    (6) Mantsinsaaren ja Aunuksen uhrijuhliin liittyy tarina peurasta tai hirvestä, joka aikoinaan oli joka 
vuosi ilmaantunut uhripaikalle uhrattavaksi, mutta jostakin syystä jäänyt eräänä vuonna tulematta, jolloin 
alettiin uhrata härkiä ja pässejä.  
    (7) Uhri on kristillisenä aikana omistettu tsasounan suojeluspyhimykselle, jotta pyhimys suojelisi karjaa 
pedoilta. 
 
 
 
Eläinuhrien taustaa 
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Historiallisia yhteyksiä. Mikkelin- ja kekrinriitin Martti Haavio on yhdistänyt juutalaisten uudenvuoden-
pässin tai -karitsan teurastamiseen, joka tapahtui pääsiäisenä (exoduksena).  Riiteissä onkin ilmeisiä 
samanlaisuuksia: yöllinen teurastus, syöntinormit, osallistujia koskevat rajoitukset jne.(10 Riitin esikuvat 
voisivat siis olla peräisin raamatusta. Toisaalta. Vaikka riitin normeissa olisikin siirrytty käyttämään 
raamatun ilmaisuja, samantapainen uhrieläinten merkitseminen ja pyhittäminen sakraaliin tarkoitukseen 
on ollut yleistä eri puolilla maailmaa ja eläinuhrit ovat varmaan Suomenlahdenkin kulttuuripiirissä kristin-
uskoa vanhempaa perua.  
    Vuodenvaihteen eläimen teurastusta voidaan verrata esim. pohjoismaiseen martinhanhen syöntiin, 
joulukauden sikaruokiin jne. Mikkelinpässistä on tietoja mm. Skotlannista ja Irlannista.  Kokonaisuudes-
saan suomalaisen ja virolaisen perinteen ikä ja yhteydet euraasialaisten kansojen kalendaaririitteihin ovat 
selvittämättä, mutta teurasuhri on Suomenlahden ratakautisessa kulttuuripiirissä ilmeisesti kuulunut vuo-
denvaihteeseen, jakoaikaan, ja saattaa olla yhtä vanhaa perua kuin muutkin viljelyriitit (kartta 3); karjan 
pitäminen on ollut vanhempaakin kuin viljely. 
   Yhteisöriiteistä praasniekkauhrit ovat olleet tunnettuja itämerensuomalaisella alueella paitsi karjalaisten 
myös vepsäläisten, vatjalaisten ja virolaisten keskuudessa, samoin slaavilaisella taholla ja niiden juuret 
on ulotettu Bysantin kulttuureihin. Slaavilaisten kansojen keskuudessa laaja-alainen on myös syntymyytti 
uhripaikalle uineesta hirvestä, jonka sijasta alettiin uhrata kotieläimiä.(11 Praasniekkauhrit näyttävät 
rajoittuvan itään, mutta niillä ei silti tarvitse olla suoraa yhteyttä enempää Antiikin kuin Bysantinkaan 
kulttuureihin tai esim. Mithran-kulttiin (vrt. kartta 96). Härkä ja pässi ovat olleet yleisiä agrikulturalistien 
uhrieläimiä, esim. jo muinaisten kiinalaisten ja muiden Euraasian kansojen keskuudessa.      
    Yhteisöuhreja eivät savolaiset kaskiviljelijät ole enää omaksuneet tai ne ovat jo varhain muuttuneet 
suurperheen keskeiseksi vuodenvaihteen riitiksi. Sen sijaan rautakauden hämäläisissä hiisi-metsiköissä 
on keskikesällä ja vuodenvaihteessa varmaankin vietetty uhrijuhlia niin kuin vakkove-menojakin, ja teu-
rastettu yhteisesti härkiä, jotka olivat tuolloin tärkeimpiä vetoeläimiä.   
 
Viljelijän intressit. Suomalaisia eläinuhreja voidaan verrata Pohjois-Venäjän suomalais-ugrilaisten kan-
sojen riitteihin. Permiläisillä kansoilla viljelevä talous on ollut nuorta ja vanhoissa kuvauksissa varhaiset 
uskonnolliset rakenteet ovat vielä näkyvissä. Udmurteilla (votjakeilla) sukujen pyhä paikka oli yhteinen 
kuala-aitta (suom. kota), jossa säilytettiin perheiden pyhiä esineitä.  Suvun kuala yhdisti perheitä, nekin 
suvun jäsenet, jotka olivat muuttaneet toisiin kyliin, tulivat suvun kualaan osallistuakseen uhrimenoihin ja 
yhteisaterioihin.  Joillakin suvuilla oli oma kualan vartijansa eli uhripappinsa, joka huolehti pyhistä esi-
neistä ja yhteisten uhrijuhlien valmisteluista.   
    Kualassa toimitettiin määräaikaisia uhreja elinkeinovuoden eri vaiheissa, mutta siellä käännyttiin esi- 
isien ja lukuisten kotihaltioiden puoleen myös sairauden tai muun onnettomuuden sattuessa.  Kualassa 
eräiden alueiden udmurtit uhrasivat heinänteon alkaessa ja iljanpäivänä nuoren lampaan, siellä toimi-
tettiin rukoukset ja uhrit töitä aloitettaessa, avioliittoja solmittaessa ja muisteltaessa kuolleita omaisia. 
     Udmurteilla ja muillakin permiläisillä kansoilla on ollut myös uhrilehtoja, jotka tunnetaan nimellä lud.  
Ne olivat aidattuja pieniä metsiköitä, joista ei saanut kaataa puita eikä taittaa oksaakaan, aitauksen ei 
myöskään kukaan ulkopuolinen saanut mennä.  Metsikössä oli eräiden tietojen mukaan kullakin suvun 
jäsenellä oma uhripuunsa, jonka juurella hän toimitti riittejä.  Joissakin pyhissä metsiköissä oli kuala- 
rakennus tai pöytiä penkkeineen.  Lud-puutkin kuuluivat siis alkuaan suvuille, ja vasta metsättömiksi käy-
neissä maanviljelykylissä useammat suvut alkoivat käyttää yhteisiä uhrilehtoja.   
   Kylien uhrimetsiköitä nimitettiin suuriksi ludeiksi. Niissä udmurtit kuten myös marit (tseremissit) suoritti-
vat kylien yhteisiä maanviljelyuhreja. Samalla tavalla kuin Työmpäisten uhrikentälle Karjalassa, udmurt-
tien kylissä kokoonnuttiin yhteisiin metsiköihin uhraamaan hevosia, härkiä, lampaita ja muita eläimiä, 
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joiden lukumäärä useiden kyläkuntien suurissa uhrijuhlissa saattoi nousta kymmeniin.  Tsasounan sijasta 
udmurttien uhrimetsiköissä oli alttaripöytä, jonka luona uhripapit lukivat rukouksiaan ja siunasivat 
ruoan.(12 Lukuisine riittimenoineen, rukouksineen ja seremonioineen uhrijuhlat olivat värikkäitä uskon-
nollisia kansankokouksia, ne yhdistivät piirikunnan kyliä ja sukuja, kuten ortodoksiset kristilliset praas-
niekat ja luterilaiset kirkkopyhät (kartta 22).                
    Suomenlahdenkin kulttuuripiirissä sukujen eläinuhrit on ehkä toimitettu sukukalmistoissa tai uhriraken-
nuksissa syksyllä, jolloin karjan laidunkausi ja satovuosi päättyi, ehkä myös keskikesällä heinänteon 
aikaan. Syksyllä jaettiin vuoden tulos elävien ja kuolleiden kesken ja karjaonni siirrettiin seuraavaan 
vuoteen.  Uhrijuhlat ovat saaneet jalansijaa suuremmissa kyläyhteisöissä ja vakiintuneet ehkä vasta 
rautakauden lopulla; ne ovat ensimmäisiä uskonnollisia kyläriittejä. Kyläkuntien uhrijuhlista on tietoja vain 
muutamista Laatokan Karjalan häkin- ja bokinpäivistä, mutta ehkä samantapaisia yhteisöjuhlia on ennen 
kristinuskon tuloa pidetty kaikkialla Suomenlahden kulttuuripiirin pyhissä metsiköissä ja uhrikentillä. 
 
 
Ailio 1897. Alava 1898. Eisen 1918. Haavio 1949a; 1961; 1963; 1967b. Hautala 1940. Helminen 1929. 
Konkka A. 1980; 1988. Krohn J. 1894. Loorits 1932; 1949-1960 II, 291-. Lukkarinen 1911-1913. 
Melander 1932. Moora – Viires 1964, 250-. Oinas 1968. Pimenov 1965. Salminen 1915. Sarmela 1969, 
29-; 1970b; 1984a, 216-.  Waronen 1898. Vilkuna K. 1973b, 196-246. (Anttonen 1996. Remmel 1998. 
Vrt. Rival 1998.)  
 
1. Maliniemi 1925, 230-. 2. Vilkuna K. 1973b, 196-. Loorits 1949-1960 II, 306-. 3. Waronen 1898, 158. 
Abo Tidningar 17. 1791. Uusi Suometar 21. 1878. 4. Aurenius 1751, 16. 5. Haavio 1961, 69-; 1963, 84-; 
1967b, 148-. 6. Alava 1898. Lukkarinen 1911-1913. 7. Ailio 1897. Jääskeläinen V. 1912. Haavio 1949a. 
8. Inha 1910 (1894), 359-. 9. luetteloita ja lähteitä, ks. Oinas 1968. Sarmela 1969, 29-. 10. Haavio 1949a. 
11. Oinas 1968. Haavio 1961; 1963. Pimenov 1965. 12. Krohn J. 1894, 43-. Harva 1914, 65-; 1915b, 55-; 
1942b, 162-, 260-.  
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                              5. SUOJELUSELÄIMET  
 
 
 
 

Elättikäärme ja kaivohauki 
 
 
Luonnoneläimen pitäminen. Kartta 5 esittää tietoja kahdesta suojeluseläimestä, elättikäärmeestä ja 
kaivohauesta, joita kertomusten mukaan pidettiin joissakin taloissa kotieläiminä. Elättikäärme asusti 
tavallisesti tuvan uunin alla ja sitä ruokittiin kaatamalla lypsyltä tultaessa maitoa myös käärmeen kuppiin. 
Haukea pidettiin kaivossa tai lähteessä, josta haettiin talon juomavesi.    
 
Elättikäärme.  Suomalaisessa aineistossa elättikäärme on tavallisesti ollut ranta- eli tarhakäärme (natrix 
natrix). Siitä on käytetty nimityksiä aljo-, elätti-, haltia-, lyylitys-, suojelus- ja uhrikäärme eli samoja 
ilmaisuja kuin uhripuusta (kartta 3). Tai sitä on oleskelupaikan mukaan kutsuttu kartano-, koti-, läävä- ja 
navettakäärmeeksi. Käärmeen synonyyminä esiintyy eräissä murteissa mato tai toukka, esim. navetta-
mato, -toukka.  Joidenkin talojen käärmeillä on ollut oma kutsumanimensä, erisnimensä, niin kuin muilla-
kin kotieläimillä, ja kutsumahuutonsa, jolla se saatiin tulemaan esiin. Oma nimi erotti elättikäärmeen 
villeistä käärmeistä ja yhdisti sen talon isäntäväkeen. 
    Käärmeitä ovat suomalaisten aineiston mukaan pitäneet (1) Länsi-Suomessa talonemännät ja -isännät 
tai yleensä talonväki (Satakunta, Uusimaa, Häme, Etelä-Savo), (2) Itä-Suomessa ja Karjalassa tietäjät ja 
parantajat (Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Keski-Suomi).  Elättikäärmeiden asuinpaikaksi mainitaan useim-
miten asuintupa: tuvan lattian- tai uuninalus, Itä-Suomessa hirsisalvokselle rakennetun tuvanuunin 
alusta. Päiväsaikaan käärmeiden kerrotaan maanneen talonväen sängyn päällä. Toiseksi yleisin käär-
meiden asuinpaikka olisi ollut karjasuoja: navetta tai hevostalli, kolmantena mainitaan sauna.  Elättikäär-
meet ovat saattaneet asustaa myös pihapiirissä jossakin kivirauniossa, esim. talon uhripuun juurella 
(kartta 3). Käärmeen katsottiin suojelevan tai ylläpitävän talon menestystä niin kuin haltian tai suvun 
vainajien. 
 
Kaivohauki.  Kaivohauella tarkoitetaan kalaa, melkein poikkeuksetta juuri haukea, jota pidettiin kaivoissa 
tai lähteissä, joista haettiin talon juomavesi. Elättihauen pitäminen on ollut Varsinais-Suomessa monin 
paikoin todellinen traditio, jolla oli käytännöllinen tarkoitusperä. Hauki söi kaivosta siirat ja muut hyön-
teiset ja piti veden puhtaana. Jos hauki kuoli, vesi oli mahdollisesti pilaantunut tai peräti myrkytetty, ja 
silloin kaivo tyhjennettiin.   
    Kaivohaukea laajemmalti tunnettu "vedenpuhdistaja" on ollut sammakko, jota ei kuitenkaan ole varta 
vasten tuotu kaivoihin. Sammakkoa on kertomusten mukaan elätetty myös maitohuoneissa suojelus-
eläimenä kuten käärmettä navetoissa. Tällaista piimäsammakkoa olisi pidetty kermapytyssä, jotta voi 
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tulisi parempaa, tai maitoastiassa pitämässä maitoa hyvänä ja raikkaana. Piimäsammakosta on myös 
samantapaisia motiiveja kuin elättikäärmeestä; esim. jos sammakon tappoi, alkoivat lehmät lypsää verta. 
Säilyneet sammakkotarinat ovat kuitenkin pilatarinoiden luonteisia ja kohdistuvat useimmiten vieraisiin 
kyliin tai pitäjiin eikä niillä liene mitään todellisuuspohjaa. Kertomuksia piimäsammakosta ei ole merkitty 
kartalle. Elättikäärmeeseen verrattuna haukien pitäminen kaivossa kuvastaa uutta terveysajattelua, 
käytännöllistä suhtautumista luontoon. 
 
Karttakuva. Tiedot elättikäärmeestä ovat tarinoita, jopa dramatisoituja juonitarinoita ja usein esitystaval-
taan ikään kuin silminnäkijäin kertomuksia. Kertoja tai hänen tuntemansa henkilö on tullut taloon, kun 
käärmettä on ruokittu tai nähnyt eläimen makaavan tuvan sängyssä. Kertomusmotiivit ovat kansainvä-
lisiä. Kristillisessä yhteiskunnassa käärme on ollut affektipitoinen suojeluseläin, siitä kertovat tarinat ovat 
olleet elinvoimaisia ja leviämiskykyisiä vielä 1900-luvulla.                   
    Käärme-tarinoiden leviämistä on havainnollistettu ryhmittelemällä toisinnot keruuajankohdan mukaan 
eri aikaluokkiin. Tarinoiden vanhin, pääasiassa 1800-luvulla talletettu aineisto painottuu Etelä-Savoon ja 
Etelä-Karjalaan, kanta-aluetta on saattanut olla myös Häme ja koko Suomenlahden rannikon rautakau-
tinen kulttuuripiiri. Myöhemmissä kyselyissä ja perinteenkeruissa aineistoa on saatu yhä pohjoisempaa; 
tuoreimman kartaston oman kyselyn mukaan levinneisyysalue ulottui jo Kainuun korkeudelle. Kieltävien 
vastausten jakautuma on päinvastainen, pohjoisilta alueilta on kieltäviä vastauksia tullut suhteellisesti 
eniten.  
    Kartta ei siis osoita elättikäärmeiden pitämisen todellista levinneisyyttä eikä yleisyyttä Suomessa. 
Kuitenkin elättikäärme-kertomuksilla on Etelä-Karjalassa ja Savossa ollut jo historiallisesti vankka asema 
ja on oletettavaa, että tietäjäkulttuurin piirissä käärmeitä on tarkoituksellisesti elätetty ja että tavalla on 
ollut vanha uskomuksellinen tausta.  
    Kaivohauen levinneisyys rajoittuu Varsinais-Suomeen. Se johtuu ilmeisesti tavan nuoruudesta, mutta 
Suomen keskiaikaisen kulttuurin ydinalueilla taustalla saattavat olla todelliset, perimätietona säilyneet 
kokemukset kaivojen myrkyttymisestä ja saastuneen veden muka levinneistä mustasta surmasta ja 
muista kulkutaudeista.   
 
 
 
Käärmekultti 
 
 
Haltiaeläin. Samoin kuin uhripuilla (kartta 3) myös elättikäärmeillä on uskottu olevan kohtalonyhteys 
talon karjaan, erityisesti lehmiin. Jos käärme tapettiin tai sen ruokkiminen laiminlyötiin, talosta meni 
maito- ja voionni, joku kotieläin kuoli tai lehmät alkoivat lypsää verta. Joidenkin kertomusten mukaan 
käärmeellä on ollut voimakas yliluonnollinen side ihmiseen: ruokkijaansa, emäntään tai isäntään. Jos 
käärme tapettiin, talon emäntä tai isäntä sairastui, jopa heitti henkensä. Käärme on edustanut karja-
suojan tai talon haltiaa, tai talon maiden yliluonnollista vartijaa (kartat 62-68).   
    Kertomusten mukaan elättikäärmeelle on uhrattu samalla tavoin kuin uhripuille tai haltioille. Sille on 
annettu ensimmäinen osa kaikista karjan antimista, toisinaan kaikista talon tuotteista; ensimmäiset tipat 
ternimaidosta ja äidinmaidosta jne.  Lypsettäessä kaadettiin maitoa aina ensin haltiakäärmeen kuppiin.  
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    Haltiaeläiminä on pidetty myös lumikkoa, näätää, päästäistä ja muita navetan piirissä viihtyviä 
eläimiä.(1  Kotikäärmeen ja kuten kissankin ruokkimiseen on kätkeytynyt tapa, että samalla kun eläimen 
kuppiin kaadettiin maitoa, tiputettiin myös maakivelle joitakin tippoja uhriksi talonpaikan haltialle.   
    Haltiakäärmettä koskevia uskomuksia ovat vahvistaneet stereotyyppisiksi kiteytyneet tarinat, joilla on 
kansainväliset vastineensa. Tarinoista yleisin on kertomus (1) käärmeen taposta. Talon uusi miniä, palve-
lija tai joku vieras tappaa käärmeen (tietämättä että se on talon ”kotieläin”), jolloin taloa kohtaa onnetto-
muus. Tai kun käärmeen (2) ruokkiminen jostakin syystä laiminlyödään, käärme osoittaa vihaansa ja 
kostaa. Yleisiä ovat myös kertomukset (3) tietäjistä tai noidista, joille käärme on ollut jonkinlainen 
roolieläin. Sen pitäminen on lisännyt uskoa tietäjän parannustaitoihin ja henkiseen voimaan. Erityisesti 
Savossa tietäjät ovat pitäneet talossaan käärmeitä saadakseen mainetta ja herättääkseen pelkoa.   
    Elättikäärmeiden pitämiselle on annettu myös käytännön selityksiä.  Helposti kesyyntyvät tarhakäär-
meet karkottivat pihapiiristä pois myrkylliset kyyt, tappoivat hiiriä ja muita vahinkoeläimiä.  Kristillisessä 
perinteessä käärme on pahuuden symboli ja viimeisinä vuosisatoina käärmeiden ruokkijat on yleisessä 
mielipiteessä tuomittu noidiksi, antikristuksen palvelijoiksi. 
 
Elättikäärmeiden taustaa. Käärmeperinteessä on ilmeisesti monia kerrostumia. Eräkauden aikana käär-
me on kuulunut samaanien apueläimiin, käärmeen hahmossa samaanin sielu saattoi liikkua maanalai-
sessa maailmassa, kuolleiden asuinsijoilla (kartta 90). Samanistista ajattelua on ehkä jäljellä uskomuk-
sissa, että tietäjä kykeni käsittelemään käärmeitä ja muitakin vaarallisia eläimiä, kuten karhua. Käärmeen 
nosto, sen lähettäminen vahingoittamaan jotain ihmistä on kuitenkin jo tyypillistä tietäjäkulttuuria. 
    Savolais-karjalaisessa perinteessä käärme on nimenomaan tietäjän apueläin. Väkevä tietäjä kykeni 
nostattamaan käärmeen, lähettämään sen palava taulankappale suussa polttamaan vihamiehensä talon; 
muuttamaan lehmät käärmeiksi. Kertomuksissa tietäjät taistelevat nostattamalla käärmeen toinen 
toisensa päälle tai vahvempi tietäjä palauttaa nostokäärmeen vahingoittamaan lähettäjäänsä (Si D 921, 
D 926). Vahingoittamisriiteissä käärme on ollut koston välikappale, mutta tietäjien perinteessä käärme on 
myös muulla tavoin ollut keskeinen. Käärmeen rasvaa tai sen nahkaa on käytetty mm. ihosairauksien 
parantamiseen, karjanlaitumien suojaamiseen pedoilta ja toisaalta mustassa magiassa sairauksien ai-
heuttamiseen.  
    Kotikäärmeiden pitämisestä on suomalaisissa lähteissä mainintoja 1600- ja 1700-luvulta lähtien (Sig-
frid Forsius, Abraham Poppius, Antti Lizelius, Erik Lencqvist). Ruotsissa vanhimmat tiedot ovat 1500- 
luvulta ja Skandinaviassa kotikäärmeisiin liittyvä perinne on hyvin samantapaista kuin Suomessa. Van-
hoja kuvauksia käärmeiden pitämisestä on Baltian maista, erityisesti Liettuasta, mutta myös virolaisilta ja 
venäläisiltä kansoilta.  Liettualaisissa 1400-luvun lähteissä tapaa on kuvattu kultiksi, käärmeet olisivat 
olleet todellisia kotijumalia, joita päivittäin palvottiin. Käärmekultin historiallisia lähteitä on mahdollista 
seurata aina antiikin Kreikkaan ja Roomaan.(2   
    Suomalainen käärmeperinne käsittää pääasiassa stereotyyppisiä tarinoita eikä niiden perusteella 
voida varmuudella sanoa, onko käärmettä savolais-karjalaisissa kaskiyhteisöissä tai aikaisemmin rauta-
kauden viljelykylissä pidetty esim. vainajien eläimenä tai haltiaeläimenä, jota olisi ruokittu samalla tavoin 
kuin pyhiä puita. Vaikkei voitaisi puhua käärmekultista, joissakin taloissa on käärmettä vielä kristil-
lisenäkin aikana todella pidetty ja suojeluseläimenä se on assosioitunut uhripuihin, haltioihin ja vainajiin. 
Käärmeet ovat epäilemättä suosineet peltojen keskelle jääneitä kiviraunioita, jollaisia rautakauden 
hiisimetsiköt hyvin usein olivat (kartat 3, 7). Käärmeen elintavat ovat ehkä muutenkin yhdistäneet sen 
maan (uhripuiden) alla asuviin vainajiin tai maanhaltiaan.   
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    Käärme esiintyy lukuisten kansojen mytologiassa eri puolilla maailmaa ja se assosioituu juuri vainajiin; 
käärmeen palvontaa tavataan erityisesti Aasian uskontojen piirissä ja sitä on pidetty alkuperältäänkin 
aasialaisena.(3 Suomessa käärmeuskomusten perimmäisenä taustana on samanismi ja vainajakultti, 
Suomenlahden ja Laatokan kulttuuripiirin rautakautisissa viljely-yhteisöissä kotikäärmeiden pitäminen, 
pyhät puut ja hiisi-metsiköt ovat saattaneet kuulua läheisesti yhteen.  
 
(Si D 231, G 1401) 
 
1. Hako 1956. 2. Aspelin 1895; 1896.  Haavio 1940; 1942, 516-, 532-. Harva 1948,285-. Honko 1962; 
1968.  Kaikko 1941.  Lukkarinen 1912.  Vilkuna, K. 1937. Lindig 1987, 61-. Welsford 1955. 3. Mundkur 
1983.  (Toljander 1999.) 
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Ainutkertainen tapahtuma 
 
Karsikon tekeminen. Muistoriitiksi on nimitetty karsikon tekoa eli puun karsimista jonkun tapahtuman 
kuten hyvän kalansaaliin muistoksi tai yksityiselle henkilölle silloin, kun hänelle on tapahtunut jotain, joka 
on haluttu siirtää hänen jäsenryhmänsä tai yhteisönsä kollektiiviseen muistiin. Karsikkoina on pidetty 
myös vainajien muistopuita, joita on tehty vakiintuneille paikoille ruumiiden kuljetusreittien varsille.  Nimi-
tys karsikko tulee sanasta karsia 'katkaista oksat pois puusta'.  
    Muistopuun tekijä on kiivennyt ylös puuhun ja alas tullessaan katkaissut tavallisesti kaikki oksat jättäen 
vain latvan karsimatta. Puuhun on voitu jättää oksia, jotka sisälsivät jonkin viestin tai joilla oli muu symbo-
linen merkitys. Karsikkopuu on ollut kuusi tai mänty, vain poikkeustapauksissa lehtipuu.  Muistokarsikot 
on tehty ainutkertaisina, tietyn tapahtuman johdosta; niiden luona ei ole uhrattu eikä suoritettu jälkeen-
päin erityisiä riittejä.  
 
 
 
Pyyntikarsikot 
 
 
Saalisonnen muistomerkki.  Kalastus-, metsästys- ja helmenpyyntikarsikoita on tehty itäisillä ja pohjoi-
silla alueilla, joissa intensiivistä kausipyyntiä on viimeksi harjoitettu.  Saaliskarsikot sijaitsivat useimmiten 
vakituisilla kalakentillä, lohikoskien rannoilla, nuottakalastuksen apajapaikoilla, metsälintujen soidinpaik-
kojen ja hyvien peuranpyyntipaikkojen läheisyydessä tai jokivarsilla, joista oli löydetty tavallista enemmän 
helmisimpukoita.  Karsikoita on tehty myös satunnaisten saaliiden johdosta esim. paikalle, jossa oli saatu 
hyvä lintusaalis tai onnistuttu kaatamaan karhu.  
    Saaliskarsikoita on ollut kahta, myös levinneisyydeltään erilaista tyyppiä: (1) karsikkopuut ja (2) pat-
saskarsikot.  
 
Pyyntipaikan karsikkopuut.  Vienan Karjalassa ja osittain Suomen puolellakin Kainuussa saalispaikoille 
karsittiin kuusi tai mänty yleensä kokonaan latvasta alas asti, vain latvaoksat jätettiin jäljelle. Kainuussa 
on saatettu karsia vain puun keskikohta. Vienassa saaliskarsikoihin on joskus kiinnitetty poikittainen lau-
ta, tällaista merkkiä nimitettiin apajaristiksi, tai latvaan jätettiin selvästi erottuva yksinäinen oksa.  Lauta ja 
oksa viittasivat apajapaikan suuntaan ja toimivat maamerkkinä nuottaa laskettaessa.   
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Kalakenttien patsaskarsikot.  Peräpohjolassa Kemijoen vesistöalueella saalispaikan muistomerkki teh-
tiin siten, että kasvava kuusi tai mänty katkaistiin noin metrin korkeudelta ja kanto veistettiin patsaaksi, jo-
ta nimitettiin keripääksi. Patsaskarsikko veistettiin kartiomaiseksi, suppilon muotoiseksi tai ns. lohenpyrs-
tölle siten, että leikkauksia oli useita päällekkäin. Lohenpyrstölle leikattu patsas muistutti ihmistä, varsin-
kin silloin, kun sen päähän asetettiin laakea kivi sadehatuksi estämään lahoamista. Myöhempinä aikoina 
patsaan kylkeen veistettiin saaliin saajan nimikirjaimet ja tapahtuman vuosiluku.   
    Vanhoilla kalakentillä tai peurakuopilla patsaita on ollut monia kymmeniä, jopa 70 yhdellä paikalla, 
mutta niitä on tavattu myös yksittäisinä syrjäisiltä kalastus- ja metsästysmailta.  Patsaskarsikoiden muoto 
on antanut aihetta käsityksiin, että ne olisivat olleet vanhoja kulttipatsaita tai seitoja. Jotkut patsaista ovat 
sijainneet saamelaisten entisillä kalakentillä, joissa on voinut aiemmin olla myös seita, mutta varsinaisille 
kalapatsaille ei säilyneiden tietojen mukaan ole uhrattu (vrt. seidat, kartta 2), eikä niille ole suoritettu mui-
takaan riittejä. Keripäillä on ollut sama funktio kuin karsikkopuilla. 
    Kalapatsaat saattavat olla samaa juurta kuin arktisten metsästäjäkansojen, esim. hantien ja mansien 
(ostjakkien ja vogulien) haltiankuvat tai tilapäiset uhriseipäät, joihin ripustettiin haltiauhreja, kuten kan-
gassuikaleita tai nahkoja. K. F. Karjalaisen mukaan paikanhaltialle veistetyt kuvat olivat itsessään uhri tai 
kiitos saaliista, mutta niihin assosioitui ehkä myös ajatus, että uudetkin kuvat jäivät haltioiden joukkoon, 
vartioimaan saalispaikkaa.(1  
 
 
 
Initiaatiokarsikot 
 
 
Ensikertalaisen muistoriitti. Yksityisille henkilöille karsikoita on tehty useimmiten aloitus- tai initiaatio-
menojen yhteydessä. Säilyneen perinteen mukaan karsikko tehtiin mm. kaupunkimatkalle ensi kertaa 
lähtevälle pojalle tai tytölle, uudelle matkaseurueen jäsenelle.(2  Mukaanpääsy on ollut käännekohta nuo-
ren elämässä ja osoitus luottamuksesta, uuden tulokkaan on katsottu selviävän matkan vaivoista. Kar-
sikko on voitu tehdä myös aloittelijalle, joka oli ensi kertaa mukana jossakin työssä, kuten heinänteossa 
tai muiden poikien mukana yöstelymatkalla (kartta 37).  Erityisin menoin karsikko on tehty pojalle, joka on 
saanut ensimmäisen lintu- tai oravasaaliinsa. 
 
Ensitapauksen hurrikas.  Pohjois-Suomessa ensikertalaisen karsikkoa on nimitetty hurrikkaaksi, sana 
tarkoittaa 'ensikertalaista, aloittelijaa, uutta tulokasta' esim. työryhmän uutta jäsentä. Savolaisiin ensiker-
talaisen karsikoihin verrattuna hurrikasperinne on ollut ilmeisen vakiintunutta ja käytöltään laaja-alaista; 
hurrikas on tehty jopa ensi kertaa taloon tulleelle vieraalle, kuten talon tyttären luo yöstelemään tulleelle 
pojalle. Toisaalta hurrikas on muista karsikoista poiketen saattanut olla metsästä tuotu karsittu ja koristel-
tu puuseiväs, joka varta vasten pystytettiin talon pihalle (vrt. hääpuu kartta 17 ja nimipäiväkarsikko kartta 
36). Ensikertalaisen pyynti- tai työkunnan jäsenen nimityksenä hurrikas on ollut tunnettu ainakin jo keski-
aikana.(3 
 
Morsiamen karsikko. Morsiamelle tehdystä karsikosta on eniten tietoja Vienasta, mutta tapa ei missään 
ole ollut yleinen.(4  Karsikko tehtiin häiden aikana, joskus niiden jälkeen tai kun morsian oli miniänä ensi 
kertaa sulhasen suvun mukana kalamatkalla.   
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Vainajien karsikot 
 
 
Karsikot ruumiinkuljetusreittien varrella.  Vainajien karsikoita on tehty kuljetettaessa ruumiita pitäjän 
kirkolle haudattavaksi ja niitä on ollut sivukylistä johtaneiden vanhojen kulkuteiden varsilla sellaisilla pai-
koilla, joissa saattoväen oli tapana levähtää. Yleensä karsikko tehtiin menomatkalla, joissakin pitäjissä 
vasta kirkolta palattaessa; tavan tarkoituksena on muistitiedon mukaan yksiselitteisesti ollut vainajan ko-
tiinpaluun estäminen.   
   Vakiintuneella karsikkopaikalla hautaussaatto pysähtyi ja teki vainajalle (1) karsikon, joka on ollut sa-
mantapainen kuin saaliskarsikko. Puu on karsittu korkealta latvasta lähtien tai siihen on jätetty joitakin 
oksia, joilla oli symbolinen merkitys. Yksi oksa tarkoitti, että vainaja oli naimaton tai leski; kaksi oksaa, et-
tä hän oli naimisissa, tai oksa viittasi vainajan kotikylän suuntaan. Oksat on saatettu jättää myös kahden 
puolen runkoa siten, että karsikko muistutti ristiä tai ihmistä kädet levällään; sen katsottiin pysähdyttävän 
kotiin palaavan vainajan ja karkottavan hänet takaisin hautausmaahan. 
    Aikoinaan jokaiselle vainajalle on siis voitu karsia oma puunsa, mutta säilyneet karsikkopuut ovat 
yleensä olleet kylien yhteisiä, eikä niitä enää karsittu, vaan puista katkaistiin vain alaoksia. Puun runkoon 
veistettiin paljas kohta eli pilkka, johon piirrettiin (2) risti (ristipuut, Karjalan Kannas) ja sen lisäksi kaiver-
rettiin (3) vainajan nimikirjaimet ja kuolinpäivä (Savo). Vainajaa koskevat merkinnät on voitu tehdä myös 
(4) muistotauluun eli karsikkolautaan, joka naulattiin puun runkoon. Savon järvialueella ruumiita kuljetet-
tiin myös veneillä ja merkinnät on hakattu johonkin salmen rannalla tai niemessä sijainneeseen (5) ki-
veen, karsikkokiveen.   
    Etelä-Karjalassa ja Savon eteläisimmissä pitäjissä vainajan karsikoita nimitettiin ristipuiksi (ristipetäjä, 
-mänty tai -honka). Kannaksella ristipuun oksia ei useinkaan karsittu eikä niihin tehty muuta merkintää 
kuin risti, joka on aikaisemmin ollut vino Pyhän Andreaksen risti. Sen sijaan pohjoisempana Savossa 
karsikkopuuhun on ristin lisäksi kaiverrettu vainajan nimikirjaimet kuolinpäivineen. Selitysten mukaan 
kuollut saattoi palata vain ristipuulle asti tai vainaja kääntyi takaisin hautausmaalle nähtyään karsikosta 
kuolinpäivänsä. Merkintöjen tarkoituksena oli siis kertoa vainajalle, ettei hän enää kuulunut elävien puo-
lelle.  
 
Karsikot hautausmaalla.  Vienassa ja Aunuksessa karsikoita on ollut kyläkalmistoissa tai niiden välittö-
mässä läheisyydessä. Karsikko oli hautausmaan merkki, mutta puusta on voitu myös katkaista oksa joka 
kerta tuotaessa vainaja kalmistoon. Alueen karsikkoriiteistä ja niiden merkityksestä on enää hyvin vähän 
muistitietoa. 
    
Karsikkotaulut.  Etelä-Karjalasta Pohjois-Savoon ulottuvalla kapealla alueella vainajalle valmistettiin 
etukäteen kotona muistotaulu eli karsikkolauta, -viiri tai palmu, joka ruumista hautaan vietäessä naulattiin 
(1) karsikkopuuhun. Yhtenäisellä alueella Pohjois-Savossa muistotaulu on saatettu kirkolta palattua nau-
lata (2) talon pihapiiriin aitan tai jonkin muun ulkorakennuksen seinään. Karsikkotaulut tehtiin puusta, jos-
kus rautapellistä, ja niitä alettiin maalata tai koristella puuleikkauksin. Tauluun kirjoitettiin vainajan nimikir-
jaimet, joskus koko nimi, sekä hänen syntymä- ja kuolinvuotensa. Talojen muistotauluja teetettiin jopa 
puusepillä ja niiden tyyli ja koristemuodot ovat 1800-luvulla vaihdelleet. Karsikkolautojen tultua muotiin 
monien karsikkopuiden runko peittyi vähitellen muistotauluihin.  
 
Karttakuva. Vainajien karsikon levinneisyysalue ulottuu Etelä-Karjalasta Pohjois-Savoon. Ristin kaiver-
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taminen saattomatkan varrella sijainneeseen puuhun on ollut tapana Baltian maissa erityisesti Etelä-
Virossa ja edelleen vepsäläisten keskuudessa sekä laajalti Pohjois-Venäjällä.(5  Ristipuissa ei ole ollut 
vainajien nimikirjaimia, mutta esim. Virossa niitä tehtäessä on noudatettu samantyyppisiä tapoja viina-
ryyppyineen kuin Savossa ja ristinteon tarkoituskin on ollut vainajan kotiinpaluun estäminen. Ristipuilla 
on siis laaja itäinen taustansa etenkin ortodoksisen uskonnon alueella.  
    Vainajan puita risteineen, nimikirjaimineen ja vuosilukuineen on tavattu myös Keski-Ruotsin metsä-
seuduilla. Tapaa on pidetty savolaisten kaskiviljelijöiden tuomana, mutta niillä saattaa olla muitakin esi-
kuvia.  Etelä-Euroopassa, mm. Itävallan, Etelä-Saksan ja Sveitsin alueella on vainajan ruumislauta kiinni-
tetty pystyyn puuhun johonkin metsikköön, talon seinustalle tai muuhun paikkaan hautausmaalle johta-
van tien varteen. Ruumis- eli kalmalaudalla vainaja makasi kotonaan ennen hautaan vientiä. Vähitellen 
lautoja alettiin koristella ja varustaa muistokirjoituksin. Tavalla oli sama funktio kuin suomalaisilla karsik-
kotauluilla.  
    Vainajan karsikot ja ristipuut lienevät tulleet Suomessa käyttöön 1700-luvulla, nimikirjainten veistämi-
nen ja muistotaulut ehkä 1800-luvun puolella; kiviin karsikkomerkkejä on alettu hakata vasta 1800-luvun 
puolenvälin jälkeen. Vermlannin savolaiset eivät ole tunteneet vainajien karsikoita, varhaisin maininta 
niistä on Gananderin sanakirjassa (1786-1987); vanhimmat säilyneet muistotaulut ovat 1800-luvun alus-
ta. Karsikkoriittien kukoistuskausi on ollut 1800-luku. 
    Vainajien karsikon varhaisinta savolaista kerrostumaa edustaa ilmeisesti tapa tehdä jokaiselle vainajal-
le oma karsikkopuunsa merkkioksineen. Siitä on tietoja vainajien karsikon ydinalueilta. Nimikirjaimien ja 
kuolinpäivän merkitseminen on sekin vakiintunut Savossa. Puihin tai seinään kiinnitettyjen muistotaulujen 
taustalla lienee Euroopassa syntynyt perinne merkitä vainajia koskevia tietoja näkyville ruumislautoihin 
tai hautaristeihin. Kannakselaiset ristipuut poikkeavat savolaisista karsikoista ja ne ovat ehkä alkuaan 
ehkä olleet ortodoksisia tienvarsikarsikoita ja matkaristejä.  
    Vaikka vainajan nimikirjaimien ja ristimerkkien veistämiselle ja muistotauluille voidaan löytää ulkopuoli-
sia esikuvia, vainajien karsikoiden tekeminen on ollut erityisesti savolaista perinnettä. Ne ovat saaneet 
kulttuurisen merkityksensä luterilaisen kirkon siirrettyä hautausmaat pitäjien keskuksiin. Vienan ja Aunuk-
sen ortodoksisella alueella, missä kyläkalmistot säilyivät, ei teiden varrella sijainneita vainajien karsikoita 
ole tunnettu kuten ei uhripuitakaan (kartat 3 ja 7). Savossa vainajien karsikon juurtumiseen on todennä-
köisesti vaikuttanut aikaisempi saalis- ja initiaatiokarsikoiden perinne sekä vainajien puiden eli uhripuiden 
säilyminen. 
 
 
 
Karsikonteon taustaa 
 
 
Eränkävijän muistomerkki. Saaliskarsikot ovat säilyneet vain Vienassa, mutta niiden alue jatkuu Poh-
jois-Venäjälle metsästäjäkansojen keskuuteen. Puun karsiminen on eräkauden kulttuuria ja ehkä Suo-
messakin karsikko ollut vanha sisämaan pyyntiyhteisöjen tapa merkitä suotuisia tapahtumapaikkoja. On 
luultavaa, että vanhinta kerrostumaa ovat ensimmäisen tai hyvän saaliin muistoksi tehdyt metsästys- ja 
kalastuskarsikot. Niillä osoitettiin paikka, jossa asui suopea haltia, ehkä karsikoiden lukumäärä oli merkki 
pyyntikunnan onnesta, menestyksestä. Puun karsiminen on saattanut liittyä myös eräkauden initiaatioriit-
teihin, vaikkei niistä ole enää tietoja. Karsikolla on voitu merkitä paikka, jossa pyyntikuntaan mukaan 
päässyt nuori poika on näyttänyt metsästys- tai kalastustaitonsa, saalisonnensa ja hänet on lopullisesti 
tunnustettu täysi-ikäiseksi (vrt. kartta 88). Karsikko on ollut merkityksellisen tapahtuman muistomerkki, 
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joka näkyi luonnonympäristössä, ja säilytti ihmisen menestyksen sillä paikalla, missä onni oli häntä ai-
emminkin kohdannut. Saaliskarsikot ovat olleet ensimmäisyyden, pyynnin suotuisan alun muistopuita, 
mutta myös hyvän saalispaikan merkkejä.  
 
Sosiaalisesti merkittävä tapahtuma.  Kaskiyhteisöissä karsikoita on tehty nuorille, kun heidät on en-
simmäistä kertaa hyväksytty mukaan, esim. matkaseuraan tai työkuntaan, joka lähti kaukana sijaitseville 
kaskille. Uudet tulokkaat olivat ensimmäistä kertaa selvinneet jostakin sellaisesta tehtävästä, jota on pi-
detty fyysisen tai sosiaalisen kypsyyden merkkinä; ryhmän uusi jäsen alkoi ikään kuin hallita omaa onne-
aan, elämäänsä. Morsiamen karsikko ei ole perinteenä vakiintunut ja sen taustalla on ehkä henkilökoh-
tainen elämänpuu, jollaisia esim. Länsi-Suomessa istutettiin rippikoulun käyneille.  Puun kasvusta ennus-
tettiin sen omistajan elämän menestys tai avio-onni, samoin on karsikkopuun elossa säilymisestä tai kui-
vumisesta joskus luettu vainajan kuolemanjälkeinen kohtalo, pääsikö hän taivaaseen vai joutuiko kado-
tukseen.   
   Initiaatiokarsikoita ei ole tehty varsinaisesti siirtymäriiteissä, vaan tapahtuman muistoksi ryhmän uuden 
jäsenen esiinnyttyä ensimmäistä kertaa uudessa asemassaan. Ensimmäinen kaupunkimatka tai yöste-
lymatka ei ole siirtymäriitti, vaan täysi-ikäisyyden edellytyksenä on ollut joku muu kynnys, kuten rippikou-
lun käynti. Savolaisalueella ehkä todellinen aikuistumisriitti on ehkä ollut ns. ikäkylpy, initiaatiosaunassa 
käynti, jolloin nuoret tytöt samalla "kylvetettiin lemmekkäiksi". Kylän nuorilla on ollut omia seurustelukel-
poisuuden ehtoja ja jäseneksiottomenoja, joissa tulokkaat hyväksyttiin yöstelyryhmiin (kartta 37). Karsi-
kon teossa ei siis ole kysymys initiaatiosta, vaan nuoren elämässä merkittävän tapahtuman julkistamises-
ta, kirjaamisesta hänen henkilökohtaiseen elämänkaareensa. Toisaalta tapahtumaa sinänsä voidaan pi-
tää initiaatioprosessin päätöksenä. Nuorten omat karsikot, hurrikkaat, ovat myöhäisiä kuten kylä- ja nuo-
riso-organisaatiotkin (kartat 34-38) ja seurustelun aloitusriittinä hurrikkaan teko lienee tullut tavaksi 1800- 
luvulla.  
 
Hautaanviennin riitti. Savolaisella ja osittain eteläkarjalaisellakin ydinalueellaan vainajan karsikon teko 
sai institutionaalisia muotoja. Kun karsikkomerkit oli tehty tai muistotaulu naulattu puuhun, saattoväelle 
tarjottiin viinaryyppyjä, joskus muutakin kestitystä. Joissakin pitäjissä paikalla laulettiin virsi, jota nimitet-
tiin karsikkovirreksi, vainajasta keskusteltiin ja häntä muisteltiin, pidettiinpä hänelle joskus muistopuhekin. 
Karsikonteosta käytettiin ilmaisuja, jotka viittasivat elämän lopulliseen katkeamiseen. Janne Vilkuna ku-
ten myös Lauri Honko on korostanut, että vainajien karsikko on ollut osa siirtymäriittiä, jonka aikana vai-
naja aste asteelta siirrettiin lopullisesti kuolleiden joukkoon.(6  Vilkunan mukaan karsikot olivat rajamerk-
kejä elävien ja kuolleiden välillä ja ne sijaitsivat usein kylien rajoilla tai teiden risteyksissä.  
    Karsikoita on aikaisemmin tehty vainajan yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta kaikenikäisille, jopa 
lapsille. Sosiaalisten erojen kasvaessa 1800-luvun lopulla muistotauluja alettiin valmistaa etupäässä ta-
lollisluokkaan kuuluville ja tavan funktiokin muuttui. Karsikkolaudat alkoivat säilyttää vainajan muistoa 
samalla tavoin kuin hautaristit tai kirkkomaiden muistokivet.  
    Muistoriittinä karsikonteko on kokenut omat rakennemuutoksensa. Vienassa karsikoita on tehty tapa-
turmaisesti kuolleille esim. veteen hukkuneille ja ilmeisesti alkuaan vainajan karsikkokin on ollut yksilölli-
nen, jonkun erityisen kuolemantapauksen muistoksi karsittu puu. Vainajan karsikolla on merkitty kuolin-
paikka, ortodoksisella alueella ristipuusta on tullut kalmiston merkki.  Savolaisen talolliskulttuurin manifes-
taatioina karsikkolaudat ovat alkaneet vastata länsisuomalaisia tai pikemminkin länsieurooppalaisia hau-
tamuistomerkkejä. Niillä identifioitiin vainaja ja osoitettiin hänen sosiaalinen asemansa.  
    Kuolleiden pelko ja vainajien kotiinpaluun estäminen on tapana yleismaailmallinen.(7  Suku-uskontojen 
piirissä kysymyksessä ei pohjimmaltaan ole ollut kuolleiden karkottaminen, vaan riiteillä on pyritty siirtä-
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mään vainaja oikeaan tilaan ja paikkaan, jossa heistä voitiin pitää huolta. Kristillisenä aikana vainaja tuli 
saattaa siunattuun maahan odottamaan vainajille tulevaa osaa, viimeistä tuomiota. Traditiona savolainen 
karsikkoriitti on kristillistä kulttuuria ja sillä on itse asiassa pyritty kieltämään vainajien puoleen kääntymi-
nen ja muistajaiset, jolloin suvun vainajat vierailivat kotonaan.  
    Karsikontekoa viinaryyppyineen voidaan pitää myös kriisiriittinä, jossa Victor Turnerin ajatuksia seura-
ten palautettiin kulttuurinen järjestys (societas) ja luotiin vainajan saattajien sosiaalinen yhteys (com-
munitas). Kuolema rikkoi yhteisön harmonian; nimenomaan hautaamattomat vainajat olivat liminaalitilas-
sa, kulttuuristen kategorioiden ulkopuolella. Savo-Karjalan yhteisössä karsikon teolla merkittiin raja elävi-
en ja kuolleiden välille ja jäsennettiin samalla elämän ja kuoleman alueet kristillisen ihmisen henkisessä 
elinympäristössä, hänen maailmankuvassaan.                   
    Karsikoita on tehty matkalla; niillä on merkitty tapahtuma, joka sattui pyyntimatkalla, työmatkalla, vie-
railumatkalla ja ihmisen viimeisellä matkalla. Tienvarsi- eli matkakarsikoita, ristejä ja ikonikatoksia on ollut 
kaikkialla ortodoksisessa Karjalassa, samoin kuin Pohjois-Venäjällä.(8 Myös Aunuksessa ja Vienassa 
tienvarsikarsikoihin on usein veistetty pilkka ja kiinnitetty pieni metalli-ikoni. Matkakarsikoiden ja ikonika-
tosten luona on uhrattu tai rukoiltu matkaonnea, mutta ennen kaikkea niillä on merkitty levähdyspaikka, 
vainajan pysähdyspaikka tai jokin erityinen paikka kyläpiirissä, määritelty ihmisen elinympäristön uskon-
nollisesti tärkeitä kiinnekohtia. Karsikot ovat olleet merkkejä paikallisen ihmisen uskonnollisella ja sosiaa-
lisella kartalla, hänen henkisessä maisemassaan.                
 
 
Aaltonen 1912. Aspelin 1902. Brännström 1930. Harva 1924ab; 1942a. Honko 1963b. Juvas 1931. 
Kemppinen 1967,43-. Konkkka A. 1986. Leppäaho 1935. Pentikäinen 1963; 1990. Sarmela 1978c. Sar-
vas 1967. Sirelius 1919-1921. Talve 1960. Valjakka 1949.  Vilkuna A. 1952. Vilkuna J. 1992 (väitöskirja). 
Waronen 1898. (Konkka A. 1999.)  
 
1. Karjalainen 1918, 161-. Vrt. Lehtisalo 1924a, 57. 2. Talve 1960. 3. Vilkuna A. 1952. 4. Juvas 1931. 5. 
Harva 1942a. Honko 1963b. Konkka A. 1986. Vilkuna J. 1992, 54-, 143-. 6. Vilkuna J. 1992, 111-. Honko 
1963b. 7. Esim. Frazer 1933-1934. 8.  Konkka A. 1986. Vrt. Rytkölä 1988, 33-. Turner 1974ab.  

125



126



7. Vainajat 
 
 
 
 
 
 
                             7. VAINAJAT JA VAINAJAKULTTI
 
 
 
 
Vainajan muistajaiset 
 
 
Vainajakultin perintö. Kartalla 7 on tarkasteltu vainajauskon kerrostumia ja vainajiin liittyneitä käsityk-
siä. Varsinaisia kuolinriittejä ja hautaustapoja ei levinneisyyskartoilla ole kuitenkaan voitu esitellä, mutta 
periaatteessa hautajaiset kuten häätkin jakaantuvat kahteen päätraditioon: läntisiin kylähautajaisiin ja 
itäisiin sukuhautajaisiin. Esi-isien kultti, rautakauden viljely- yhteisöjen uskonto jatkui ortodoksisen kirkon 
alueella Vienassa, Aunuksessa ja Laatokan Karjalassa sekä Inkerissä, paikoin vielä Etelä-Karjalassakin, 
joka aikoinaan kuului kreikkalaiskatoliseen kirkkoon. 
    Karjalan sukuyhteisöissä kirkko sopeutui sukukeskeiseen ajatteluun ja sulautti vainajariitit osaksi kris-
tillistä perinnettä. Ortodoksisessa Karjalassa ja Inkerissä, Euroopan viimeisellä suku- ja kyläuskonnon 
alueella, säilyivät kyläkalmistot ja itse rakennetut kylätemppelit, sukukeskeinen yhteiskuntarakenne su-
kuhäineen (kartat 9-21) ja praasniekkoineen (22), ja myös sukuriittien tekstit, vanhamittaiset häälaulut ja 
itkuvirret (8).  
     Suomen puolella luterilainen kirkko pyrki hävittämään vainajauskon mm. keskittämällä hautausmaat 
pitäjän kirkon yhteyteen, mutta jälkiä muinaissuomalaisten valtauskonnosta on myös läntisessä kansan-
kulttuurissa, etenkin hautajaistavoissa. Savon suurperheiden piirissä vainajakultti jatkoi elämäänsä uhri-
puiden varjossa (kartta 3), Länsi-Suomessa vastaavasti kertomuksissa talonhaltioista (62-63). Vainaja-
kultin rakenteita on jäänyt taustalle moniin vuodenvaihteen juhlatapoihin, Itä-Suomessa kekrin eli pyhäin-
päivän (vainajien päivän) ja Länsi-Suomessa joulun viettoon (vrt. kartat 4, 28-29).  
    Esi-isien kultista ovat pisimpään säilyneet ortodoksisen alueen muistajaiset, joissa oli yhdenmukainen 
pohjakaavansa. Niissä vainajia kohdeltiin kutsuttuina vieraina ja heille osoitettiin samanlaista huolenpitoa 
ja kestiystävyyttä kuin praasniekkavieraille.  
 
Henkilökohtaiset muistajaiset. Ortodoksisen uskonnon muukaan kuolleelle ihmiselle voidaan pitää nel-
jä esirukouspäivää, joista ensimmäinen on 3. päivänä kuolemasta eli vertauskuvallisena Kristuksen ylös-
nousemuspäivänä. Seuraava muistopäivä on 9 ja kolmas 40 päivän kuluttua kuolemasta; päivien luku-
määrä viittaa pääsiäisen ja Kristuksen taivaaseenastumisen väliseen aikaan. Neljäs kirkon ylläpitämä 
esirukouspäivä on vuoden kuluttua, kirkon opin mukaan vainajan uuteen elämään syntymisen vuosipäi-
vänä.  
    Karjalassa tärkeimmät olivat kuusnetäliset eli 40. päivän muistajaiset, joita nimitettiin myös lounaalli-
siksi. Kansanihmisten selitysten mukaan tänä aikana vainaja oli lintuna tai perhosena kulkenut maan 
päällä uudestaan omia jälkiään, käynyt ikään kuin läpi entisen elämänsä hyvine ja pahoine tekoineen. 
Sinä aikana vainaja oli ikään kuin vielä läsnä omaistensa keskuudessa, ja hänen läsnäolonsa saatettiin 
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kokea esim. unissa. Muistajaiset pidettiin joko vainajan kotona tai haudalla. Vainajalle itkettiin ja kyläkal-
mistossa syötiin juhla-ateria, josta osa jätettiin linnuille ja köyhille. Jos muistajaiset pidettiin kotona, vai-
naja käytiin vertauskuvallisesti, esim. hevosella, hakemassa edellisenä iltana kalmistosta, hänelle lämmi-
tettiin sauna ja valmistettiin yöksi vuode. Vainajalle on saatettu varustaa myös oma huone, jonne sijattiin 
vuode ja katettiin ateria. Huoneen ikkuna jätettiin auki, koska vainaja kulki sen kautta sisälle, ja ikkuna-
laudalle ripustettiin roikkumaan pitkiä pyyheliinoja helpottamaan vainajan tuloa. Tavallisempaa on kuiten-
kin ollut, että vainajalle jätettiin muistajaispäivänä tyhjä paikka perheen ruokapöydässä ja hänen katsot-
tiin osallistuvan aterioille omaistensa kanssa.  
 
Suvun muistajaiset. Arvostetulle vainajalle, suvun matriarkalle tai patriarkalle saatettiin pitää erityiset 
muistojuhlat, mustaizet, joista on käytetty myös nimitystä piirut (ven. pir 'pidot'). Ne pidettiin jonakin sopi-
vana aikana, jolloin vainajia haluttiin erityisesti muistaa, tavallisesti muutaman vuoden kuluttua vainajan 
kuolemasta. Vaikka juhlat oli osoitettu tietylle vainajalle, ne olivat samalla koko suvun esi-isien muistojuh-
la.  
    Suvun muistajaisia edelsi valmistelu- ja pyhitysaika, jonka kestäessä vainajalle osoitettiin erityistä 
kunnioitusta ja vainajan kotitalo puhdistautui muistajaisten viettoon. Juhlaa varten oli tapana kylvää eri-
tyinen kaski tai pelto, vainajan pelto, jonka sato käytettiin juhlan järjestämiseen. Valmistautumisaika kesti 
tavallisesti kuusi tai yhdeksän viikkoa. Sinä aikana suvun kunniavainajaa pyydettiin joka päivä entiseen 
kotiinsa. Hänet voitiin päivittäin hakea kyläkalmistosta hevosella tai vainajalle laitettiin erityinen huone tai 
nurkkaus ruokapöytineen kuten muistajaisissakin, ja vainaja tuli asumaan taloon aina piiruihin asti.  
    Pyhitys- ja valmistusaikaan, kuten varsinaisiin muistajaispäiviinkin, kuului lukuisia työkieltoja ja käyt-
täytymissääntöjä. Juhlatalo puhdistettiin eikä pyhitysaikana talossa saanut tehdä mitään likaista, pölyistä 
tai meluisaa työtä. Muutenkin valmistusaikaa vietettiin hiljaisuudessa ja hartaudessa. Riitely, äänekäs 
puhe ja metelöinti oli kielletty eikä valmistusaikana saanut syödä tiettyjä ruokia, esim. sianlihaa. Vainajille 
katettu ruoka annettiin myöhemmin kylän köyhille.  
    Muistajaisina piirut olivat juhla-ateria ja yhdessäolotilaisuus, johon kutsuttiin kaikki vainajan sukulaiset 
"aina yhdeksänteen polveen". Aterialla vainajaa muisteltiin, samalla kerrattiin suvun jäsenille tärkeitä ta-
pahtumia ja lujitettiin keskinäisiä siteitä. Vielä 1800-luvun karjalaisessa yhteiskunnassa, jossa sukujohto 
oli jo kaksipuolinen, yleistä kunnioitusta saaneet vainajat yhdistivät suurperhettä ja koko heimokuntaa. 
Myöhemmin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa sukujuhlaan haluttiin yhä useammin mukaan myös 
seurakunnan pappi.  
 
Yleiset vainajien muistajaiset. Ortodoksisessa kirkkokalenterissa on neljä yleistä vainajien päivää, jol-
loin perheet kävivät kalmistoissa muistelemassa vainajia. Kansan keskuudessa on vietetty erityisesti 
muistinsuovattaa (suovatta, ven. subbota 'lauantai, sabatti') lokakuun kolmantena lauantaina, kirkollises-
sa ajanlaskussa lauantaina ennen 26.10. eli Kulikovon taistelun muistopäivää. Muistinsuovatta jatkaa 
vanhaa vuodenvaihteen eli kekrin, ortodoksisella alueella pokrovan perinnettä, silloin annettiin myös vai-
najille osuus vuodentulosta. Muut muistajaispäivät ovat olleet tuomiolauantai helmikuussa, ruadentsa 
(ven. radunitsa) eli kuolleiden pääsiäinen ensimmäisenä tiistaina pääsiäisen jälkeen ja stroitsansuovatta 
eli helatorstaita seuraavan viikon lauantai.  
    Muistinsuovattoina perheet kävivät yhteisesti aterioimassa haudoilla. Suvun vainajien hautataloja eli 
kropuja kunnostettiin ja puhdistettiin, haudoilla oleviin astioihin pantiin ruokaa, hautaristiin sidottiin vaina-
jien viirejä kuten esim. kiinalaisten keskuudessa. Viirit olivat värikkäitä kangassuikaleita tai pyyheliinoja, 
jotka liehuivat tuulessa. Haudoille sytytettiin myös tuohuksia eli kynttilöitä ja naiset esittivät itkuvirsiä. Jo-
kaista vainajaa muisteltiin ja hänelle itkettiin henkilökohtaisesti.                
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    Vainajien katsottiin osallistuvan yhteiseen ateriaan ja symbolisesti kokevan sukunsa huolenpidon ja 
keskinäisen yhteisyyden. Tähteeksi jääneet ruoat jätettiin linnuille tai annettiin köyhille, joita muistajais-
päivinä kokoontui paikalle. Muistajaispäivinä vainajat voitiin myös kutsua kotiin ja heille laitettiin yöksi 
ruokaa ikonien eteen.  
 
Karjalainen kyläkalmisto. Ortodoksisen Karjalan ja Inkerin kylissä oli oma pieni kappelinsa eli tsa-
sounansa ja hautausmaa, johon kyläläiset hautasivat vainajansa. Karjalainen kyläkalmisto on ollut vaina-
jien metsikkö. Sieltä ei kukaan saanut kaataa puita, ei leikata ruohoa eikä viedä pois oksaakaan. Monet 
kyläkalmistot olivat aikojen kuluessa muuttuneet reheviksi lehdoiksi ja lopulta ikikuusikoiksi, joissa van-
huuttaan kaatuneet jättiläispuut maatuivat maassa hautakumpujen keskellä. Hautausmaat sijaitsivat saa-
rissa tai kalmisto näkyy yhä metsäisenä saarekkeena Vienan karjalaisessa kylämaisemassa, josta puut 
on muuten hakattu pois tai väistyneet peltojen tieltä. Samanlaisia, talojen läheisyydessä sijainneita met-
säsaarekkeita ovat varmaan olleet ne vainajien metsiköt pyhine puineen, joita Länsi-Suomessa tarkoitti 
nimitys hiisi.  
    Kyläkalmistoissa vainajien sielut elivät lähellä sukuaan. Karjalassa vainajille rakennettiin vielä 1800-
luvulla haudan päälle usein oma asunto, kropu eli kropnitsa. Ne olivat matalia hirsistä tai laudoista tehtyjä 
taitekattoisia arkkuja, jotka ikkunoineen ja koristeltuine räystäslautoineen muistuttivat oikeaa taloa. Vai-
najan sielu asui symbolisesti hautatalossa, ja sinne laitettiin myös vainajan uhriantimet. Hirsisiä arkkuja 
on tavattu rautakauden haudoista, joissa ne on rakennettu maan alle samoin kuin vepsäläisalueen kur-
gaaneissa eli hautakummuissa. Puuristit, joita alettiin pystyttää myös ortodoksisille hautausmaille, ovat 
nekin muistuttaneet taitekattoista taloa. Joissakin Vienan kylissä hautausmaalle on tuotu vanhoja veneitä 
ja kaadettu ne ikään kuin katteeksi haudan päälle, ja vainajan arkkua on nimitetty ruuheksi. Se on ehkä 
ollut pyyntiyhteisöjen ja kaukopyytäjien tapa varustaa vainaja matkalle toiseen maailmaan, vainajien saa-
reen, tai hautaveneet ilmentävät käsitystä tuonelasta, jonka vesi erotti elävien asuinsijoista (vrt. kartta 
90).  
    Rautakauden kalmistoissa niin kuin vielä myöhemmin ortodoksisilla hautausmailla kuolleet suvun jä-
senet elivät varjoelämäänsä vainajien sieluina ja heidän uskottiin palaavan aikanaan takaisin tämänpuo-
leiseen maailmaan syntyen uudestaan sukuunsa. Vielä 1800-luvulla Vienassa ja muuallakin vainajien 
puoleen on käännytty monissa asioissa. Kyläkalmistoissa niin kuin savolaisten uhripuidenkin luona (kart-
ta 3) on käyty hakemassa apua sairauksiin ja epäonneen. Vainajilta on kysytty neuvoa tulevaisuutta kos-
kevissa asioissa ja heille on esitelty syntyneet lapset ja uudet sukuun tulleet miniät (kartta 19).  
 
Suku- ja kyläyhteisön hautajaiset. Kuolinriittien rakennemuutokset ovat olleet samanlaisia kuin häiden 
ja muiden perhejuhlien. Ortodoksisessa Karjalassa hautajaiset olivat suvun juhla kuten sukuhäätkin. Sen 
sijaan Länsi-Suomessa hautajaisista muodostui kyläjuhla, jonka kohokohta oli yhteinen hautajaisateria. 
Vainajaa kokoontui saattamaan koko kyläyhteisö, ja kuten hääpidoista myös talonpoikaisista hautajaisis-
ta muodostui 1800-luvulle tultaessa statusriitti. Hautajaisiin alettiin kutsua ja vainajan yhteiskunnallista 
asemaa osoittivat vieraiden määrä, pitoruoat ja se, kuinka monta päivää hautajaispidot kestivät tai kuinka 
pitkä hautajaissaatto seurasi vainajan arkkua, kun hänet vietiin kirkkomaahan.  
    Länsi-Suomessa kuten muuallakin eurooppalaisen säätyläiskulttuurin piirissä yhteiskunnallinen eriar-
voisuus alkoi näkyä jopa hautamonumenteissa, joita pystytettiin pitäjän hautausmaalle. Kunnian ja mai-
neen tavoittelu oli jo juurtunut skandinaaviseen viikinkiyhteisöön ja heijastui päälliköiden polttohautajai-
sissa. Esikristilliset kalmistot eivät kuitenkaan säilyttäneet yksityisten vainajien muistoa eikä skandinaavi-
nen tapa tehdä riimukiviä levinnyt Suomeen. Vasta talollisyhteiskunnan synnyttyä 1800-luvulla luokkaja-
ko kulkeutui myös maaseutupitäjien hautausmaille. Karjalainen kyläkalmisto on länsisuomalaisen hauta-
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usmaan vastakohta. Vainajasta jäi merkiksi lahoava puuristi, yksilönä ihmisen muisto säilyi niin kauan 
kuin hänet sukunsa piirissä muistettiin.  
   Karjalaisissa hautajaisissa ja muistajaisissa niin kuin kaikissa ihmiselämän siirtymäriiteissä naisilla oli 
hallitseva asema. He pesivät ja pukivat vainajat, johtivat kuolinriitit, järjestivät muistajaiset. Naiset olivat 
yhteydessä suvun vainajiin ja myös riittitekstit, itkuvirret, olivat heidän sosiaalista omaisuuttaan. Karjalai-
sissa muistajaisissa on monia piirteitä, kuten vainajan hautatalot, yhteisateria haudoilla ja vainajan viirien 
sitominen hautarakennelmiin, jotka muistuttavat Aasian kansojen vainajariittejä. Kristillisenä aikana muis-
topäivätkin ovat Venäjällä ja Pohjois-Aasiassa olleet samat kaikkialla, jonne ortodoksinen uskonto on 
ulottunut.  
 
 
 
Kalmanväki  
 
 
Vainajatarinat. Kertomukset kummittelevista vainajista ovat olleet yleisintä ja elinvoimaisinta perinnettä 
kaikkialla suomalais-karjalaisella alueella, etenkin Savossa. Tarinoissa kotonakulkijoista tai rauhattomista 
vainajista ei kuitenkaan ole alueellisia eroja; kartografisesti erottuvia läntisiä kerrostumia ovat moralistiset 
lapsivainajatarinat (kartat 73-75) sekä kertomukset päättömistä ja raajarikkoisista vainajista. Pohjoisille 
alueille ominaisia ovat kertomukset kalmanväen näkijöistä, ihmisistä jotka ovat saaneet tai hankkineet 
kyvyn nähdä vainajia.  
 
Vainajien näkijät. Näkijät kokivat vainajien tai negatiivisessa merkityksessä kalmanväen läsnäolon ja 
saattoivat ekstaattisten elämystensä aikana saada tietoja tulevista asioista, etenkin odotettavissa olevista 
kuolemantapauksista. Vainajien näkeminen kuvataan pelottavaksi kokemukseksi, johon kuului erilaisia 
kuuloaistimuksia, auditioita, ja jopa hajuelämyksiä, ruumiinhajua tai rikinkatkua. Vainajat tai kalmanväki 
on useimmiten koettu kohti tulevaksi, tajunnan kokonaan täyttäväksi joukoksi, joka "paiskii" kokijaa ja 
saattaa hänet ikään kuin transsiin tai epileptiseen tilaan (vrt. kartta 71). Näkijäin kuvailemat vainajat ovat 
myös usein olleet päättömiä ja raajarikkoisia.  
    Näkijäksi voi tulla vasten tahtoaan säikähdettyään ruumista tai saatuaan kalman tartunnan esineestä 
tai vaatteesta, joka on ollut kuolleen saastuttama. Näkijä on tietämättään pukeutunut kuolleen päällä ol-
leeseen vaatteeseen tai nukkunut vuoteessa, jossa on maannut ruumis. Näkökyvyn on voinut myös itse 
hankkia pesemällä silmänsä ruumissaippualla eli saippualla, jolla on pesty ruumis tai joka on valmistettu 
ihmisruumiin rasvasta, tai joillakin muilla aineilla, jotka ovat olleet kosketuksissa vainajaan. Joskus kal-
manväki on näyttäytynyt rangaistuksena vainajien häpäisemisestä tai loukkaamisesta, esim. silloin, kun 
näkijä on eksynyt juopuneena hautausmaalle.  
    Vainajien näkijät ovat saattaneet saada sosiaalista arvostusta ennustajankykyjensä ansiosta, mutta 
ehkä yleisemmin heitä on pidetty poikkeavina, noituuteen taipuvaisina, jopa hermostollisesti sairaina. 
Ekstaattisia tai samanistisia elämyksiä, henkistä "näkemistä" ja hurmoksiin joutumista on pohjoisessa ar-
vostettu myös alueen kristillisissä herätysliikkeissä, erityisesti lestadiolaisuudessa.  
 
(Si C 1701)  
 
Päätön ja raajarikkoinen kalmanväki. Skandinaviasta Länsi-Suomeen levinneissä tarinoissa vainajat 
kuvaillaan korostetun vastenmielisiksi, päättömiksi, raajarikkoisiksi ja homeisiksi. Tarinoiden visioissa 
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raajarikkoinen kalman väki nousee maan alta tai vaeltaa näkijää vastaan. Joukossa on päättömiä, kädet-
tömiä ja jalattomia, heidän kasvonsa ovat homeessa tai visvassa, luista tippuvat lihat; yksityiskohtia on 
väritetty monin tavoin. Tarinoissa korostuu kalmanväen vastenmielisyys ja kuolleiden pelko. Kertomusten 
viesti on vastakkainen vainajakultin sanomalle. Ne ovat uutta kristillisväritteistä moraaliperinnettä, jonka 
elinympäristönä ovat olleet agraarikylät.  
 
(Si C 1701-1900)  
 
Päätön ja raajarikkoinen hiidenväki. Pienellä alueella Ylä- Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla hii-
denväki tarkoittaa maan alla asuvaa joukkoa, maanalaista väkeä (kartat 71-72). Taustalla on laaja-
alainen uskomuskompleksi, jonka mukaan vainajat elävät maan alla käänteisessä maailmassa.  
    Hiidenväki tulee todennäköisesti hiisi-sanan alkuperäisestä merkityksestä 'kalmisto, vainajien metsik-
kö'. Tarinoiden kauhukuvat on siis siirretty vainajiin, jotka olivat peräisin pakanuuden aikaisista kalmis-
toista.  
 
(SiC1781)  
 
 
 
Vainajauskon kerrostumat  
 
 
Eräkulttuurin vainajat. Varhaisten liikkuvien eräyhteisöjen kaudella ei kuolleen ruumis ilmeisesti ole 
suomalaisillekaan ollut uskonnollisen käsittelyn kohde, vaan vainajan jäännökset on voitu jättää hautaa-
matta pedoille tai koirille tai kenties asettaa ylös pylväiden päähän lavalle tai puuhun, niin kuin monet 
pohjoiset kansat ovat tehneet. Samanistisen ajattelun mukaan oli tärkeintä, että vainajan sielu vapautui 
uuteen olomuotoon ja saattoi esim. linnun hahmossa matkata vainajien puolelle, tuonelaan, odottamaan 
uutta reinkarnaatiotaan. 
    Vainajat asuivat tai vaelsivat maailmankaikkeuden eri kerroksissa (vrt. kartat 39, 87).(2 Hyvin varhai-
nen on ilmeisesti myös käsitys, että kuolleiden valtakunta sijaitsi veden, esim. tuonelan joen takana (kart-
ta 90) joko maan alla tai kaukana pohjoisessa maailman ääressä, missä taivaan kansi kaareutuu me-
reen. Maanalainen tuonela on usein kuvattu elävien maailman peilikuluvaksi. Se sijaitsi ikään kuin veteen 
heijastuvassa varjomaailmassa, esim. saamelaisten tulkinnan mukaan (kaksipohjaisen) saivojärven al-
la.(3  Myös maanalainen kuolleiden puoli on voitu jakaa eri kerroksiin.  
    Samanistisessa perinteessä matka vainajien valtakuntaan oli pitkä ja vaarallinen; kuolinriittien symbo-
liikka tuki samaanin asemaa vainajan sielujen johdattelijana. Vainaja tuli varustaa kuolinmatkalle esim. 
antamalla hänelle mukaan hänen henkilökohtaiset aseensa, jotta hänen sielunsa selviytyisi tuonpuolei-
sen rajan yli ja voisi jatkaa uudestisyntymisen häviämätöntä kiertokulkua. Eräyhteisöjen aikana, esim. 
pronssikaudella hautakiukaat sijaitsivat korkeilla näkyvillä paikoilla, merenrantakallioilla tai harjuilla. Hau-
taustapa levisi sisämaahan ehkä 1000-luvulla eKr. ja sielläkin hautaröykkiöt, ns. lapinrauniot sijaitsevat 
usein kallioilla järvireittien niemissä ja saarissa. Niiden sijainti kuvastanee aikansa meri- ja pyyntikulttuu-
rin ajattelua. Vainaja jäi luontoon, katselemaan kalavesille tai saalismaille, niin kuin metsään saatettu 
karhukin eräissä kallovirren versioissa (kartta 1).  
    Arkeologisten löytöjen perusteella on arveltu, että jo kampakeraamisen kulttuurin aikana vainajia on 
myös alettu haudata maahan asuinkentille ikään kuin oman suku- tai pyyntiryhmänsä keskuuteen.(4  
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Myöhemminkin saamelaisilla, esim. koltilla oli sukujen kalastuspaikalla oma sukukalmistonsa. Jo metsäs-
täjäyhteisöissä on ajateltu, että hyvä kuolemanjälkeinen elämä jatkui siellä, missä ihminen oli omiensa 
parissa asunut, metsästänyt ja kalastanut, mutta toisaalta vainajat ovat turvanneet myös sukujen nautin-
taoikeudet vakiintuneilla pyyntimaillaan. Vastoin Harvan ja muidenkin ns. manistista teoriaa kannattanei-
den tutkijoiden käsityksiä, vainajakultti ei sittenkään liene pohjoisten metsästäjäkansojen, esim. saame-
laisten varhaisin uskonto, vaan se kuuluu rautakauden viljelevien yhteisöjen rakenteisiin. Vainajien va-
rustaminen tuonelan matkalle ja vainajakultti on erotettava toisistaan.(5  
 
Yhteisöönsä haudattu vainaja. Viljelevissä yhteisöissä vainajat on vähitellen sidottu yhä läheisemmin 
ihmisen elinympäristöön. Vasarakirveskulttuurin piirissä (2500-2000 eKr.) vainajille on alettu tehdä kivi- 
tai puuarkkuja, jotka saattavat symbolisoida vainajan asuntoa. Kiinteän rannikkoasutuksen vakiintuessa 
Kiukaisten kulttuurin lopulla (2000-1000 eKr.) kuolleet haudattiin lähelle taloja tai mahdollisia peltoraivioi-
ta, ja haudat merkittiin kivistä kasatuilla raunioilla. Pronssikauden ns. hiidenkiukaita, suuria kivilatomuk-
sia, esim. Unto Salo pitää ensimmäisinä sukuhautoina; niitä on käytetty pitkiä aikoja, jolloin kivikumpu 
saattoi kasvaa pituutta jopa 20-30 metriä.(6 Varhaisia kuokka- ja peltoviljelykylien hautausmaita ovat ol-
leet Viron tarhakalmistot, jollaisia on löydetty myös Suomen rannikoilta, Varsinais-Suomesta ja Satakun-
nasta, jopa Etelämaan jokivarsien vanhoilta asutusalueilta. Tarhakalmistossa vainajat haudattiin yhteis-
hautaan, mutta kukin omaan kivistä ladottuun matalaan aitaukseensa. Hauta muodosti laajan kivillä ja 
maalla peitetyn kummun, vainajien talon.  
     Suomeenkin levisi laajalti Euroopassa ja Aasiassa tunnettu tapa polttaa vainajat, rautakaudella ruu-
miin polttaminen oli ehkä vallitseva käytäntö aina kristinuskon tuloon asti. Ensimmäisellä vuosituhannella 
(n. 400- jKr.) yleistyivät Länsi- ja Etelä-Suomen kyläalueilla ns. polttokentät, joissa vainajat poltettiin, tuh-
ka levitettiin kentälle ja peitettiin. Suomesta on löydetty myös päällikköhautoja, joissa skandinaaviseen 
tapaan vainaja on poltettu suuressa meriveneessä.(7  Ehkä ruumiin polttaminen on Suomessa ollut var-
haisten poltto- eli kaskiviljelijöiden symboliikkaa. Poltettaessa sielun on katsottu vapautuneen ruumiista, 
esim. monien Aasian kansojen keskuudessa vainaja ja hänelle mukaan pantu omaisuus siirretään polt-
tamalla kuolleiden valtakuntaan. Vainajien tuhkaa ja luunkappaleita on myös tuotu taloon ja säilytetty ko-
din piirissä.(8  Ortodoksisen Karjalan kalmoilla käynti, hauta-ateriat ja muistajaisjuhlat ovat rakenteeltaan 
hyvin samanlaisia kuin kiinalaisten ja muidenkin Aasian kansojen vainajariitit.(9  
 
Vainajakultin aikakausi. Ensimmäisellä vuosituhannella jKr. hautavarustelu tuli Suomessakin yhä rik-
kaammaksi. Vainajat puettiin todennäköisesti juhlapukuunsa ja heille laitettiin mukaan ruokaa, tarve-
esineitä tai ainakin omat aseensa ja henkilökohtaiset korunsa. Vainajat on varustettu paitsi matkalle tuo-
nelaan, myös tulemaan toimeen kuolleiden puolella. Alkavissa viljely-yhteisöissä suvun vainajat saivat 
yhteiskunnallisen merkityksen. Vainajat haudattiin peltoraivioittensa läheisyyteen; maan raivaajat ja talon 
ensimmäiset asukkaat jäivät kuoltuaan paikan yliluonnollisiksi omistajiksi, haltioiksi, vartioimaan jälkeen 
tulevien elämää ja menestystä. Kalmistot ja riittipaikat, hiisimetsiköt antoivat uusille sukupolville hallinta-
oikeuden maahan ja identifioivat elävät ja kuolleet omaan kylään, paikalliseen yhteisöön (kartta 3). Vai-
najakulttiin sisältyi utopia turvatusta elämästä, joka jatkui elämän rajan toisella puolella, ja toivo uudel-
leensyntymisestä omien pariin.  
    Vainajakultin valtakaudella yhteiskunnan tukirakenteita ovat olleet suvut esi-isineen ja nautintaoikeuk-
sineen. Kylien ympäristö kuului symbolisesti vainajille, menneille sukupolville. Esi-isät suojelivat jälkeen 
tulevia, jotka jatkoivat heidän työtään; ne myös valvoivat sukuyhteisöjen moraalia, yhteiskunnallista jär-
jestystä. Sukukylien haudat ja kyläkalmistot olivat paikallisen elämänmuodon ensimmäisiä kiinnekohtia 
niin kuin myöhemmin kirkot, kyläkoulut tai kunnantalot. On todennäköistä, että juuri rautakauden viljely-
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yhteisöissä muotoutui esi-isien kultti esikoisuhreineen ja muistajaisineen, koko se paikallisten sukuyhtei-
söjen kulttuuri, johon kuuluivat tietäjät, vanhamittaiset runot ja loitsut, sukuhäät ja -hautajaiset.  
 
Vainajauskon rakennemuutokset. Suomalaisessakin perinteessä on erilaisia vainajauskon kerrostu-
mia: (1) samanistiset sielu-  ja reinkarnaatiotulkinnat, (2) vainajakultti ja (3) kristillinen oppi ruumiin ylös-
nousemisesta ja viimeisestä tuomiosta. Kuolemanjälkeinen tuomio on uskonnollisena käsityksenä ehkä 
vanhempi kuin korkeauskontojen dogmit, ainakin hyvin yleismaailmallinen on ollut myös luontoiskulttuu-
rien piirissä tulkinta, että ihmisellä oli kuoleman jälkeen mahdollisuus sovittaa maanpäälliset tekonsa, 
kärsiä rangaistuksensa ja puhdistua voidakseen joko syntyä uudelleen tai siirtyä lopulliseen vainajien 
olotilaan. Korkeauskontojen piirissä, ennen kaikkea agraarisissa kyläyhteisöissä, oppi kuolemanjälkei-
sestä tuomiosta muuttui yhteiskunnalliseksi, siihen perustui kristillinen järjestys ja käytännössä myös 
kirkkojen maallinen valta.  
    Länsi- ja Etelä-Suomen viljelevissä yhteisöissä nimenomaan esi-isien kultti oli aikoinaan kristillisille 
kirkoille kilpaileva ideologia, vastauskonto. Vuosisatojen kuluessa kirkkojen rakentaessa uutta yhteiskun-
taa lähes kaikki, mikä oli kuulunut esikristillisiin vainaja-käsityksiin, alettiin tulkita pakanuudeksi tai epä-
jumalan palvelukseksi. Vainajauskon merkitysten muutos ulottui hautajaistavoista folkloreen, kertomuk-
siin kuolleista ja niiden kanssa tekemisissä olleista ihmisistä. Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja ilmei-
sesti kaikkialla muuallakin rautakauden kyläalueilla katolinen kirkko hävitti tai otti omaan käyttöönsä su-
ku- ja kyläkalmistot mm. rakentamalla kirkkoja hiisimetsiköihin. Samalla kirkko siirsi suojiinsa myös vai-
najat, jotka aluksi haudattiin kirkkojen lattian alle, myöhemmin kirkon viereen hautausmaalle, kirkkotar-
haan. Keskiajan suuria kivikirkkoja tarvittiin ilmeisesti juuri varustuksina vainajakulttia vastaan. Sukujen 
vainajien tilalle kirkko toi marttyyrien haudat, Pyhän Henrikin surman muistopaikat, pyhät kastelähteet ja 
muut palvontapaikat, jotka palvelivat keskitetyn organisaation rakentamista.(10  
    Keskitetyissä hautausmaissa vainajat menettivät persoonallisuutensa ja sukulaisuutensa, kuolleet oli-
vat kalmanväkeä, kollektiivisen pelon vertauskuvia. Kristillinen vainajakäsitys siirtyi myös tietäjäriitteihin. 
Hautausmailla ja kirkossa kävivät noidat öisin (kartta 52), ruumiinmulta ja vainajien luut olivat kaikkein 
kammottavimpia mustan magian välineitä, joita paholaisen palvelijat säilyttivät noitapusseissaan. Kal-
manväki sai noituudessa ilmeisesti yhtä keskeisen aseman kuin mitä raudanväellä ja tulella oli rautakau-
den tietäjäperinteessä.  
    Kristillisen agraariyhteiskunnan kertomuksissa kalmistoista tuli kauhistuttavia paikkoja, niihin assosioi-
tui paha kuolema ja kadotus. Agraaristen kyläyhteisöjen moraalitarinoissa kirkko ei pelastanut ihmistä ai-
noastaan pahalta kuolemanjälkeiseltä kohtalolta, vaan myös vainajilta. Hautausmaalla kuolleita häirinnyt 
ohikulkija saattoi pelastua vainajien käsistä turvautumalla rukouksiin tai pääsemällä pakenemaan ristin 
suojaan, esim. ristiin kynnetylle pellolle. Vaikka ihminen on aina pelännyt kuolleita, agraariyhteisöjen folk-
loressa vainajat olivat ikään kuin kristityn ihmisen vihollisia, jotka yrittivät haudoistaan tavoitella eläviä ot-
taakseen heidät omaan joukkoonsa. Vainajien tuonelakin alkoi merkitä jotain pahaa, kristillisten taivaskä-
sitysten vastakohtaa, kadotusta. Hallitsemalla kuolemanjälkeisen elämän avaimia kirkko otti käsiinsä 
myös maallisen vallan, arkikulttuurin. Mutta hegemoniaperinteestä huolimatta kristillinen oppi ruumiin 
ylösnousemuksesta on ollut ikuisessa ristiriidassa niin samanistisen uskon kuin vainajakultinkin kanssa.  
 
Kuolleiden pelko. Kertomukset kummittelevista vainajista ovat aikoinaan tukeneet vainajakulttia. Pa-
hansuopia vainajia olivat sellaiset, jotka eivät olleet päässeet vainajien puolelle tai joista kukaan ei ollut 
pitänyt huolta; ne olivat jääneet kulttuurisen järjestyksen ulkopuolelle. Tuntemattomat ja heitteille jätetyt 
kuolleet samoin kuin rikolliset tai ihmiset, jotka heidät sukunsa oli hylännyt, muuttuivat pahoiksi hengiksi, 
rauhattomiksi sieluiksi, jotka etsivät elävien luota osaansa tai sovitusta teoistaan.(11 Vainajista ei huo-
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lehdittu pelkästään siksi, että esi-isät vastavuoroisesti auttoivat jälkeenjääviä, vaan jotta kuolleet tulisivat 
toimeen omilla asuinsijoillaan eivätkä palaisi vaatimaan osaansa, kummittelemaan tai aiheuttamaan pa-
haa eläville. Kuoltuaan ihmisen tuli päästä kotikyläänsä. Onneton eli osaton oli ihminen, jolla ei ollut su-
kua tai jonka hänen sukunsa oli hylännyt.  
    Kristillisessä perinteessä kummittelevat vainajat olivat sellaisia, jotka olivat jääneet vaille kristillistä 
hautausta, viimeistä voitelua ja ruumiinsiunausta. Kummitteleva vainaja on väkivaltaisesti kuollut, joka 
halusi kristillisen hautauksen (kartat 73-75), tai rikollinen, itsemurhan tai muun kuolemansynnin tehnyt tai 
antikristuksen palvelija (vrt. kartta 61); heidät haudattiinkin kirkkomaan aidan ulkopuolelle. Hautausmaa- 
ja paholaistarinoissa huipentui kuoleman ja kadotuksen pelko.(12  
    Tarinat päättömistä, raajarikkoisista ja mätänemistilassa olevista vainajista ovat ihmisruumiin katoa-
vaisuuden kansanomaista visualisointia. Taustalla saattaa olla myös kiirastulioppi ja ehkä myös uudet ri-
kollisten rankaisutavat, mestaus ja ruumiin silpominen eli teilaus, joiden käyttö lisääntyi Pohjoismaissakin 
puhdasoppisuuden aikakaudella 1600-1700-luvulla. Päättömät ja raajarikkoiset vainajat edustivat inhimil-
listä pahuutta, murhamiehiä, noitia ja huorintekijöitä, jotka tuon ajan kristillisten moraalikäsitysten mu-
kaan ansaitsivat kuolemantuomion; heitä ei saanut edes haudata siunattuun maahan.  
    Vainajariiteissä on vahvistettu raja elävien ja kuolleiden välille. Vainajat siirrettiin omaan maailmaansa. 
Ehkä jo varhaisten pyynti-yhteisöjen kivistä ladotuissa röykkiöhaudoissa niin kuin vainajan karsikoissakin 
(kartta 6) on ajatuksena pyrkimys erottaa kuolleet pysyvästi omalle puolelleen. Myös kauhutarinat kum-
mittelevista vainajista, jotka eivät ole päässeet tuonelaan tai siunattuun maahan, ovat vahvistaneet elä-
män ja kuoleman vastakkaisuutta. Vainajakultin aikana rajaa tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen välillä on 
pyritty madaltamaan. Kaikkein eniten kuolleita lienee pelätty kristillisissä agraariyhteisöissä, joissa kuo-
lema, kadotus ja paholainen (kartat 55-61) olivat keskeisiä kerronnan aiheita. Agraariyhteisöjen vainaja-
tarinat eivät ole saaneet vastakaikua ortodoksisen Karjalan sukuyhteisöissä ja vaikka kertomukset kum-
mittelevista vainajista ovat Savossa olleet erityisen yleisiä, niiden sävy on toisenlainen kuin Länsi-
Suomessa. Pohjoisten näkijätarinoiden suhde vainajiin on ristiriitainen. Näkijöiden hahmossa on arkaais-
ta samanistista tai ehkä arktisen hysteriankin nimellä tunnettua mielenherkkyyttä, vaikka vainajanäyt ovat 
muuttuneet kalmanväkikerronnaksi. Vainajaperinnettä vertailtaessa on kuitenkin muistettava, että myös 
läntisissä talonpoikaiskylissä kauhutarinat kuuluivat kerrontaan, esittävään taiteeseen. Omassa lähipiiris-
sään kristillisen ajan ihminen on aina erottanut sukunsa vainajat tarinoiden kuolleista tai hautausmaan-
väestä.  
    Vainajariitit ovat ikuisia. Kuoleman kulttuuri on aina ollut monikerroksista ja ristiriitaista. Viikinkiajalla 
(800 jKr.) alkoivat Satakunnassa ja muualla lounaisessa Suomessa yleistyä ruumishaudat, joihin vainajat 
on haudattu polttamatta ja ilman aseita tai muita esineitä. Niiden katsotaan edustavan uutta kristillistä ta-
paa ja kuvastavan käsitystä ruumiin ylösnousemuksesta. Vainajien varustaminen päättyi kristinuskon va-
kiinnuttua 1200-luvulla, mutta kuolleista omaisista huolehtiminen ja heidän varustamisensa viimeiselle 
matkalle jatkui luterilaisissakin kyläyhteisöissä; vainajat puettiin, jopa juhlapukuunsa ja arkkuun pantiin 
mukaan rahaa, naisille heidän korunsa.(13  Teollistuneessa yhteiskunnassa vainajien varustaminen on 
siirtynyt kaupallisille palvelulaitoksille. Kuolinriiteissä ihminen kuitenkin yhä käyttäytyy ikään kuin hänen 
kuolleet omaisensa ja ystävänsä ottaisivat vastaan huolenpidon ja tunteiden osoitukset, jotka julkiseen 
kulttuuriin kuuluvat. Vainajien muistajaiset jatkuivat Neuvosto-Karjalassa ja kommunismin hajottua suku-
jen vainajariitit ovat nousseet jälleen osaksi vienalaista kyläkulttuuria. Yhteys vainajiin vaikkapa unissa 
on yhä tärkeää etenkin vienalaisille naisille.(14  
    Myös keskitetty valtiokulttuuri on ottanut käyttöönsä vainajariitit ja rakentanut poliittisten tai kansallis-
ten johtajien ympärille organisatorisia kulttipaikkoja, sankarihautoja, mausoleumeja, jopa valtiojumalien 
kulttikeskuksia. Suomessa niin kuin muuallakin Euroopassa hautausmaariitit elpyivät maailmansotien ai-
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kana, ja 1920-luvulta lähtien kuolleita omaisia on muistettu vainajien päivänä ja vuodenvaihteessa vie-
mällä haudoille kynttilöitä ja lyhtyjä.(15  Valtiolliset ja yksityiset vainajariitit antavat yhä oikeuden maahan, 
kansalliseen historiaan, sukuperinteisiin, omaan menneisyyteen.  
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Eroriittien runous  
 
 
Ortodoksisen Karjalan ja Vepsän perintö. Itkuvirret ovat naisten runoutta ja kuuluivat eroriitteihin. 
Seremoniallista itkentää on esitetty läksiäisissä morsiamen valmistellessa lähtöään ja erotessa kodistaan 
ja suvustaan (hääitkut). Vainajalle on itketty kotona ruumiinvalvojaisissa ja haudalla avoimen arkun 
ääressä sekä myöhemmin määräpäivinä järjestettävissä muistajaisissa kotona ja kyläkalmistossa 
(kuolinitkut). Itkuja ovat esittäneet äidit pojilleen näiden joutuessa lähtemään sotapalvelukseen (rekryytti-
itkut), samoin vaimot saattaessaan miehensä pitkälle matkalle, esim. laukkukauppiaiksi Suomeen 
(matkaitkut). Itkuja on voitu esittää hyvinkin monissa tilanteissa, myös yksin, niitä voidaan improvisoida 
ilmaisemaan erilaisia voimakkaita tunnetiloja, haikeutta mutta joskus myös iloa (tilapääitkut). 
    Itkuvirret ovat erityisesti ortodoksisen Karjalan, Inkerin ja Vepsän kulttuuria, ja niiden levinneisyys 
noudattaa yleisesti luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon rajaa, tosin poikkeuksiakin on (Inkerin äyrä-
möiset ym.). Karjalais- ja vepsäläisalueilta itkuja on voitu kerätä näihin päiviin asti, myös lyydiläisillä niitä 
tavataan ja erityisen runsas on muusta Karjalasta erossa eläneiden Tverin karjalaisten itkusto. Myös 
vatjalaisilla on ollut oma itkurunoutensa, ja hyvin merkittävä itkuvirsien kehitys on tapahtunut Viron orto-
doksisen väestön keskuudessa Setumaalla.  
    Kartalla on tietoja itkuvirsien jakautumista, jotka on laskettu suomalaisten sekä Karjalan tasavallan 
Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin kokoelmien perusteella. Laskelmien mukaan eniten itkuja on 
tallennettu Vienasta (n. 33 %), kartalla toinen ydinalue on Laatokan Karjala (28 %), mutta suhteellisesti 
eniten itkutoisintoja on kuitenkin saatu talteen Länsi-Inkerin ortodoksisista inkerois- ja vatjalaiskylistä (n. 
19 % kaikista itkuista). Yli puolet arkistoihin tallennetuista itkuista on hääitkuja (55 %), etenkin Vienassa 
hääitkuja on kerätty paljon enemmän kuin kuolin- ja rekryytti-itkuja. Viimeaikaiset kenttäkeruut, joita ei ole 
luvuissa voitu ottaa huomioon, ovat vahvistaneet huonosti kerättyjen alueiden kuten Tverin ja Vepsän 
osuutta. 
    Yleisesti ottaen itämerensuomalaisella alueella itkuvirret ovat ortodoksisen väestön perinnettä ja 
eläneet sukuyhteisöjen ero- ja siirtymäriiteissä, sukuhäissä ja -hautajaisissa (kartat 7, 16). Kulttuurin 
muutos on koskenut erityisesti hääperinteeseen, kun taas kuolinitkujen elämää pitkittivät mm. toisen 
maailmansodan aiheuttamat kärsimykset. 
 
Seremoniallinen itkentä. Keskeinen teema itkuissa on suru, jota äiti, morsian, lähiomaiset, suku tai 
naapurit ja toverit tuntevat eron hetkellä. Vaikka itkurunoudessa ilmaistaan hyvin henkilökohtaisia tun-
teita, ilmaisun muoto ja esittämistavat ovat olleet perinteen säätelemiä ja yhteisöllisesti kontrolloituja. 
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Itkuvirsi tuo esiin myös yhteisön kokeman muutoksen, joka aiheutuu yhden jäsenen poistumisesta. 
Morsiamelle ja vainajalle osoitetaan paikka uudessa yhteisössä ja jäljelle jäävät sopeutetaan uuteen 
tilanteeseen. Itkentä on ollut tehokasta surun ilmaisua, se on keventänyt eroa ja sopeuttanut mukana 
olevat muutoksen välttämättömyyteen. 
    Yksilön elämän taitekohdissa itkuvirret niveltyvät niihin vaiheisiin, joissa ihminen on vasta siirtymässä 
entisestä asemastaan uuteen: tytär ei ole enää tytär eikä vielä vaimo vaan antilas, vainaja ei ole enää 
elävä eikä vielä kalmistoon asettunut vainaja (esim. Vienassa pokoiniekka) vaan välitilassa oleva, josta 
vainajan sijasta käytetään muita nimityksiä (pokoitussa). Itkennällä on siirtymävaiheessa olijoita asteittain 
johdateltu uuteen olotilaan ja samalla on vahvistettu ympäröivän yhteisön keskeisiä arvoja ja yhtenäi-
syyttä. 
    Itkuvirsi on sakraalia kieltä, jolla voidaan puhutella vainajaa, morsianta tai sotaan lähtijää monella 
tapaa arkaluonteisissa tilanteissa. Samalla itkuvirret ovat myös runoutta. Niiden erikoinen sanasto ja 
kuvasto antavat mahdollisuuden sovittaa yhteen yksilöllinen ja yhteisöllinen, ainutkertainen ja perin-
nekaavan mukainen aines. Itkut omasta elämästä, kiitositkut ja erilaisten tunnetilojen kirvoittamat tila-
pääitkut ovat osoitus itkuvirsirunouden laajentumisesta seremoniallisen tehtävänsä ulkopuolelle. 
    Monilla seuduilla itkuvirsi on ollut spesialistin, ei jokaisen naisen perinnettä. Esimerkiksi itäkarjalaisissa 
häissä morsian itki vain kyyneliä ja hänen vieressään erityinen itkettäjänainen esitti morsiamen puolesta 
itkuvirret. Ammatti-itkijöiden käyttö oli leistä alueilla, joilla itkuseremoniat paisuivat useita kymmeniä itkuja 
sisältäviksi, mutta muuallakin turvauduttiin mielellään taitavaan itkutaitoiseen naiseen. Eteläisillä karja-
laisalueilla kuten Tverissä kehitys kulki vastakkaiseen suuntaan; itkuvirsi oli ainakin periaatteessa 
jokaisen naispuolisen lähisukulaisen esitettävä esimerkiksi ruumiinvalvojaisiin saavuttaessa eikä ollut 
sopivaa turvautua suvun ulkopuoliseen itkijään. 
 
Itkuvirren rakenteet. Itämerensuomalainen itkuvirsiperinne poikkeaa rakenteellisesti ja tyylillisesti venä-
läisestä. Karjalaiselle itkuvirsikielelle on ominaista runsas alkusoinnun ja kertauksen käyttö, deminu-
tiivinominien ja frekventatiiviverbien suosinta sekä täyte- ja tähdennyssanat. Itkuissa oli osittain oma, ei 
arkipuheessa esiintyvä sanastonsa, johon kuuluvat mm. kiteytyneet henkilönnimitykset, puhuttelufraasit 
ja metaforat. Näiden tyyliainesten lisäksi itkijän tuli hallita eri tilanteissa esitettävien itkujen rakenne-
kaavat, jotka muodostivat itkun tuottamisprosessin rungon. 
    Valituskysymykset, huudahdukset ja retoriset käänteet ovat itkuvirren ominta välineistöä. Niitä käyttäen 
itkijä luo vastakohdan ennen vallinneen onnentilan ja nyt koetun murheen välille. Usein itkijä on aluksi 
tyrmistynyt, ei usko kuollutta kuolleeksi vaan etsiskelee tätä arkipuuhien paikoista, yrittää herätellä puhu-
maan, syömään jne. Lopulta itkijä alistuu tapahtuneeseen ja kuvailee vainajan tulevaa olinpaikkaa suku-
kalmistossa, virrantakaisessa tuonelassa tai paratiisissa. 
    Itkuvirsiä on työläs ymmärtää pelkkinä teksteinä. Tämä johtuu siitä, että ne ovat osia laajemmasta 
seremoniasta ja tapaperinteestä, joka itkuvirsiin tutustuvan tulisi hallita. Lisäksi eräät yksityiskohdat edel-
lyttävät itkun kohdehenkilön elämän, perhesuhteiden, kuolintavan ym. tuntemista. Sitä paitsi vasta aidos-
sa tilanteessa kuultu itkuvirsi antaa käsityksen siitä suggestiivisesta tunnekuohusta, jonka itkijä kykenee 
siirtämään läsnäolijoihin. 
 
Itkuvirsien taustaa. Euroopassa itkuvirsiperinne on elänyt kaikkien kieliryhmien piirissä. Keskiajalla sekä 
läntiset että itäiset kirkkokunnat julkaisivat kieltoja, joilla tahdottiin estää perinteen jatkuminen. Tapa 
väistyikin, tosin verkkaisesti ja pääasiassa vain Länsi-Euroopasta, josta sitä on myöhempinä aikoina 
tavattu vain melko irrallisilta säilymäalueilta esim. Irlannista, Ranskasta, Portugalista, Espanjasta, Korsi-
kasta ja Etelä-Italiasta. Elävän perinteen varsinaista säilymäaluetta on kuitenkin Itä-Eurooppa, suun-
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nilleen Kreikasta Karjalaan kulkevan linjan tuntumassa ja siitä itään. Itkuvirsien tutkimuskin on tästä 
syystä suuntautunut Balkanille, Romaniaan, Unkariin (myös saksalaisiin vähemmistöihin) ja Venäjällä 
sekä venäläisten että muiden kieliryhmien, myös suomalais-ugrilaisten pariin. 
    Kehityshistoriallisissa tarkasteluissa itkuvirttä on pidetty erittäin vanhana perinteenlajina, jopa yhtenä 
lyriikan kantatyypeistä (H. Werner). Tukea tälle väitteelle voi saada siitä tosiasiasta, että itkuvirsirunoutta 
löytyy kaikilta maailman kulmilta sekä alkuperäisväestöjen ja kirjoituksettomien luonnonkansojen 
kulttuureista että historian vanhimmista korkeakulttuureista. Itkentäseremonia on ollut tunnettu muinais-
egyptiläisissä hautajaismenoissa; ammattimaisia itkijöitä oli sumerilaisilla ja antiikin Kreikan ja Rooman 
kulttuureissa. 
    Itämerensuomalaisen itkuvirsiperinteen kaikkia kerrostumia ei ole vielä tyydyttävästi selvitetty. Karja-
lainen traditio on ilmeisen vanha ja yhteydessä toisaalta lyydiin ja vepsään, toisaalta Inkeriin, ehkä 
Setumaallekin. Näitä kauempana sijaitsevien suomalais-ugrilaisten kuten mordvalaisten, udmurtien ja 
erityisesti komien itkuvirsiperinteiden yhdistäminen itämerensuomalaisiin ei tunnu mahdolliselta. Useilla 
tahoilla perinne on kehittynyt omaan suuntaansa, vuorovaikutuksessa muiden perinnelajien tai muun-
kielisten kuten venäläisten itkuvirsien kanssa. Perinne ei siten ole yhtenäistä, mikä osaltaan todistaa sen 
vanhakantaisuuden puolesta. Itkuvirsisävelmien tutkimus viittaa sekin mahdolliseen yhteiseen pohjaan 
mutta myös huomattaviin alueellisiin vaihteluihin. 
 
Lauri Honko 
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Avioitumisriittien merkitys              

 
 
Tapojen kerrostumat 
 
 
Tapojen kerrostumat. Kosinta- ja häätavat määrittelivät, miten avioliittoja solmittaessa tuli menetellä, 
sosiaalisina näytelminä ne kertovat myös siitä, mitä odotuksia eri aikakausien yhteisöt asettivat laillisesti 
solmituille ja hyvänä pidetyille avioliitoille. Häät ovat merkinneet avioliiton legaalista, julkista täytän-
töönpanoa ja niiden aikana vahvistettiin ne uudet yhteiskunnalliset suhteet, jotka solmittu avioliitto toi 
tulleessaan. 
    Esihistoriallisen ajan erä- ja kaskiyhteisöissä avioliitto perustui kahden suvun väliseen sopimukseen ja 
häät tapahtuivat sukujen kesken. Osapuolina oli kaksi sukua, riittien esittäjät olivat sukujen edustajia ja 
niiden sanoma vahvisti sukuyhteiskunnan kulttuurisia rakenteita. Agraariyhteisöissä avioliittojen häistä 
muodostui paikallisen yhteisön juhla, niihin naapurit ja kyläläiset kokoontuivat juhlimaan: syömään, 
juomaan ja tanssimaan. Häänäytelmän osanottajina olivat kyläläiset, paikallisen yhteisön jäsenet, ja 
roolinhaltijoina toimivat nuorenparin ikätoverit tai ammattimaiset hääavustajat. Näytelmä esitettiin kylä-
yhteisölle, häämenojen ja jopa juhlarekvisiitan tuli yhä enemmän vastata niitä odotuksia, joita eri yhteis-
kuntaluokkien kosinta- ja häätavoille asetettiin.  
    Suomalaisissa kosinta- ja häätavoissa on neljä pääkerrostumaa.  
    (1) Sukuyhteisön avioitumistavat säilyivät Vienassa, Aunuksessa sekä Laatokan Karjalan ja Pohjois-
Karjalan syrjäseuduilla.  
    (2) Itäinen sukukulttuuri on taustalla vielä agraaristuneiden sukuhäiden alueella Inkerissä, Etelä-Karja-
lassa ja Savossa.  
    (3) Esihistoriallisen Hämeen alueella on säilynyt muinaisskandinaavisen sukuyhteisön tapoja, jotka 
ovat tulleet tunnetuiksi ilmeisesti jo varhain keskiajalla.  
    (4) Uusimman pääkerrostuman muodostavat kristillisen agraarikulttuurin kosinta- ja häätavat; ne ovat 
olleet kyläyhteisöjen perinnettä ja vakiintuivat Länsi- ja Etelä-Suomen talonpoikaiskyliin, mutta levisivät 
agraaristumisen mukana myös muualle Suomeen ja Karjalaan.  
    Historian näkökulmasta katsoen voidaan puhua myös esikristillisestä ja kristillisestä hääperinteestä. 
Sukuhäät (kartta 16) kuuluvat samoihin varhaisen kaskikauden kerrostumiin kuin vainajakultti (kartta 7), 
tietäjyys (kartat 39-50) ja vanhamittaiset runot (kartat 87-96). Ne kertovat ajasta, jolloin suvut vastasivat 
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jäsentensä elämästä ja niistä arvoista, joita sukuyhteisön ihminen on pitänyt tärkeinä. Muinaisskan-
dinaavinen avioliitto poikkesi suomalaisesta sukuliitosta siinä, että ainakin jo 1200-luvulta lähtien vapaa 
mies kihlasi itse aviopuolisonsa ja laillinen liitto alkoi morsiamen julkisesta luovuttamisesta eli kihlauk-
sesta ja vuodeyhteydestä, ns. aviovuoteeseen viennistä (kartta 20). Nainen oli laillisen naittajansa eli 
isänsä ja sen jälkeen aviomiehensä holhouksen alainen. Miesvaltaiset tavat ovat tuskin kauempaa kuin 
viikinkiajalta, jolloin kiinteään peltoviljelyyn siirtyminen, suurten vetoeläinten käyttöönotto ja sotainen 
ilmapiiri muuttivat skandinaaviset yhteisöt patriarkaalisiksi; samaa ilmapiiriä heijastavat sotaisat sanka-
rirunot. Suomessa muinaisskandinaavisista avioitumismenoista ovat jääneet muistoksi kertomukset 
tuppikosinnoista (kartat 9-10) ja pääasiassa Hämeessä säilyneet vanhat kihlajaistavat (kartta 14). 
Kartastossa esitellyt läntiset kosinta- ja häätavat ovat kuitenkin valtaosaltaan 1700-luvun kristillistä kylä-
kulttuuria.  
 
Yksilön siirtäminen. Avioliiton solmiminen on ollut monikerroksinen siirtymäriitti, jonka aikana nuoret 
siirrettiin naimattomien joukosta (1) naimisissa olevien ja paikallisyhteisöissä samalla (2) sosiaalisesti 
täysivaltaisten aikuisten asemaan sekä (3) tulevaan perheenisän ja -äidin rooliin. Kosinta- ja häämenojen 
aikana morsian ja sulhanen siirrettiin aste asteelta yli rajojen, jotka peruuttamattomasti erottivat heidän 
naimattomista. Jokainen avioliitto on merkinnyt myös muutosta yhteisön sosiaalisissa suhteissa ja 
siirtymämenoina häät vahvistivat uudet sosiaaliset kategoriat. Avioliitto yhdisti nuorenparin (4) uuteen 
sukuliittoon, jota on tarkoittanut nimitys heimo. Talonpoikaisyhteiskunnassa tuli yhä tärkeämmäksi osoit-
taa, että uusi aviopari kuului tiettyyn (5) sosiaaliseen luokkaan. Häissä on myös julkistettu nuorten uusi 
seksuaalinen asema. Siitä lähtien nuoripari kuului (6) aviosäätyyn, sellaiseen ryhmään, jonka jäsenillä oli 
oikeus sukupuoliyhteyteen vihityn aviopuolisonsa kanssa. Etenkin kristillisessä yhteisössä avioliitto toi 
mukanaan seksuaalisia oikeuksia, jotka naimattomilta oli kielletty.  
    Sukuhäät, vienalaiset lauluhäät, olivat tapahtumakaavaltaan klassinen siirtymäriitti, joka jakaantui kol-
meen vaiheeseen: morsiamen (1) läksiäisiin (eroriitti), (2) saattomatkaan (välitila) ja (3) tuliaisiin (liittymä-
riitti) eli nuorikon vastaanottomenoihin sulhasen kotona. Nuoren parin asumismuoto oli virilokaalinen. 
Tapahtumat keskittyivät morsiamen ympärille. Häänäytelmässä morsian irrotettiin omasta perheestään ja 
liitettiin sulhasen sukuun tai suurperheen miniäksi, hänen uusi asemansa osoitettiin nimityksillä ja 
roolipuvuilla. Itkuvirsien alueella (kartta 8) eroriitit alkoivat heti kosintatilaisuudessa (kosijaisissa), kun 
avioliitosta oli sovittu (kartta 11). Kosinnasta lähtien karjalainen morsian oli antilas, joka annettiin toiseen 
suukuun; silloin hän itki ensimmäiset rituaali-itkunsa. Kerätessään morsiusapua antilas itki samalla jäähy-
väisensä sukulaisilleen (kartta 12). Eroriitit jatkuivat kengitysiltana ja morsiussaunassa häiden aattona, 
silloin morsian erosi tyttöystävistään ja neitoudestaan, koko siihenastisesta elämästään.  
    Läksiäiset olivat morsiamen erojuhla, separaatiovaihe eroitkuineen ja jäähyväismenoineen, ja ne 
päättyivät, kun morsian puettiin nuorikoksi ja luovutettiin sulhasen suvulle. Sen jälkeen nuorikko kuljetet-
tiin hääsaatossa sulhasen kotitaloon. Saattomatka oli marginaali- tai liminaalivaihe, jolloin antilas oli 
"sosiaalisesti kuollut" tai sosiaalisten struktuurien ulkopuolella, hänet oli erotettu entisestä asemastaan, 
muttei vielä liitetty uuteen jäsenryhmäänsä tai lähiyhteisöönsä. Tuliaisissa morsian otettiin lopullisesti 
sulhasen sukuun tai suurperheen miniäksi. 1800-luvun agraaristuvassa karjalaisessa suurperheessä 
nuorikon sopeuttaminen jatkui ja hänestä tuli miniä oikeastaan vasta sitten, kun hän oli synnyttänyt 
ensimmäisen lapsensa. Isoäitinä ja omien miniöittensä anoppina antilas saattoi lopulta saavuttaa suur-
perheen matriarkan aseman.  
    Läntisissä talonpoikaisyhteisöissä nuoripari erosi ikäryhmästään ja siirrettiin omaan yhteiskunnalliseen 
asemaansa. Siirtymät alkoivat nuortenkeskisistä illanistujaisista, joissa kihlatut morsiamet valmistivat 
kapioitaan (kartta 34), ja jatkuivat kihlajais- tai kuuliaistansseissa (kartat 14-15) . Nuorten eroriittejä olivat 
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monet kulkuemenot, kuten kihlamarkkinoilta tulevien vastaanotto (kartta 18); morsiamen siirtymäriittien 
tilalle häihin tuli rituaalitansseja, joissa vastakkain olivat naimattomat ja naimisissa olevat (kartta 16). 
Luterilaisissa kylähäissä keskeisin siirtymäriittien jakso oli kotona suoritettu vihkiminen (kartta 16), mutta 
sen lisäksi vanhoihin kylähäihin on kuulunut nuorenparin julkinen vuoteeseen vienti sekä morsiamen 
päänpeittäminen hääyön jälkeisenä aamuna (kartta 20). Niillä julkistettiin avioparin uusi siviilisääty ja 
seksuaalinen asema ja vahvistettiin kristillisen kirkon avioliittoihanteita.  
 
Uusien kategorioiden vahvistaminen. Sukuyhteisöissä avioliittosopimus ja uusi sukulaisuusjärjestelmä 
vahvistettiin molemminpuolisilla lahjoilla ja maksuilla (kartat 11, 13, 16). Savo-Karjalassa säilyneiden 
oikeuskäsitysten mukaan laillisesti luovutetusta morsiamesta oli sulhasen suvun maksettava sopimus-
maksu, ns. pääraha, ja liiton takuuksi asetettiin molemminpuolinen pantti eli kihla. Häiden aikana sekä 
sulhasen että morsiamen puolelta jaettiin vastavuoroisia lahjoja, niiden antaminen ja vastaan ottaminen 
merkitsivät uusien sukusiteiden tunnustamista. Molemminpuoliset lahjat säilyivät talonpoikaisessakin 
perinteessä, vaikka liiton vahvistaminen siirtyi kirkolle. Sukulahjat muuttuivat tyttöjen käsityötaidon ja 
varallisuuden näytteiksi ja kiitoslahjoiksi, joita morsian jakoi puhemiehelle ja hääavustajille. Vastavuoroi-
sesti kyläyhteisö tunnusti uuden avioliiton antamalla morsiusapua (kartta 12), osallistumalla häiden 
valmisteluihin (kartta 17) ja tuomalla nuorelleparille häälahjoja (kartta 21).  
    Agraarisissa kyläyhteisöissä avioliitto merkitsi kauaskantoisia taloudellisia järjestelyjä. Kylähäissä 
sukujenväliset siirtymät väistyivät ja etualalle nousivat statusriitit, joilla osoitettiin nuorenparin ja heidän 
kotitalojensa sosiaalinen asema. Talollisluokan kaksikin viikkoa kestäneet hääpidot olivat jo sinänsä 
statusriitti (kartta 16), mutta yhteisön hierarkia ja yhteiskuntaluokkien väliset rajat uusinnettiin lukuisissa 
avioitumismenojen vaiheissa: vieraiden vastaanottomenoissa (kartta 17), aloitettaessa ja lopetettaessa 
eri tapahtumajaksot kuten hääateria (kartta 16), häälahjojen keruu (kartta 21) tai rituaalitanssit. Suku-
häiden morsiussaatto muuttui sekin statusriitiksi, vieraskulkueeksi, jossa julkistettiin morsiamen 
varallisuus ja häävieraiden sosiaalinen asema (kartta 18). Läntisissä kylähäissä vahvistettiin kerta 
toisensa jälkeen kylän tai koko pitäjänkin sosiaalinen järjestys ja paikallisessa ekosysteemissä vallitseva 
resurssien jako. 
 
 
 
 
Avioliiton vahvistaminen  
 
 
Aviosopimusten julkistaminen. Paikalliskulttuureissa avioliiton laillisuus vahvistettiin julkistamalla 
solmitut liitot; myös yhteisön oli tiedettävä ja tunnustettava avioparin ja heidän tulevien lastensa asema. 
Savolais-karjalaisen sukukulttuurin alueella kosinta ja morsiamen noutaminen ovat tapahtuneet julkisesti. 
Muinaisskandinaavinen morsiamen luovutus eli kihlaus, joka seremoniana levisi Länsi- ja Etelä-
Suomeen, tapahtui todistajien läsnä ollessa tai julkisella paikalla kuten markkinoilla (kartta 14). Julkisuus 
on tehnyt avioliiton solmimisen yhteiskunnallisesti sitovaksi, oli kysymyksessä kädenlyönti (kartta 11), 
lahjojen vaihto, morsiamen luovuttaminen tai nuorenparin häävuoteeseen saattaminen (kartta 20). 
    Sekä Bysantin että Rooman kirkko ottivat vähitellen hallintaansa myös avioliittojen vahvistamisen, 
katolisessa kirkossa avioliitto julistettiin jopa Jumalan säätämäksi sakramentiksi. Suomessa hääparin 
vihkiminen vakiintui 1600-1700-luvulla, lisäksi luterilainen kirkko otti käyttöön avioliittojen julkisen 
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kuuluttamisen. Länsi-Suomessa kuulutusjuhlat (kartta 15) ja morsiustalossa suoritettu vihkimisseremonia, 
kotivihkiminen, mullistivat vanhat sukuhäiden rakenteet. Sen sijaan ortodoksisen kirkon piirissä nuoripari 
kävi kirkossa vihillä sopivassa tilaisuudessa ennen tai jälkeen häiden eikä kirkollinen avioliiton vahvis-
taminen vaikuttanut paljoakaan sukuhäiden kulkuun. 
 
Sukujen ja yhteisön tulevaisuus. Uuden avioperheen perustamisessa on kysymys myös sukujen tai 
talon ja samalla koko paikallisyhteisön tulevaisuudesta. Laillisesti solmittu avioliitto on vahvistanut 
aviopuolisoiden ja heidän tulevien lastensa oikeudet sukujen tai perheiden sosiaaliseen ja aineelliseen 
omaisuuteen. Kosinta- ja häämenojen yhteydessä on aina järjestelty myös nuorten tulevaisuutta, siirretty 
omaisuuksia ja tehty sopimuksia, joiden vaikutukset ulottuivat kauas tuleviin sukupolviin.  
    Kaskikaudella, kun erämaat vielä olivat vapaita tai maanomistus kollektiivista, pojat jäivät viljelemään 
sukunsa kaskimaita tai siirtyivät uudisasukkaiksi perustaen veljiensä kanssa yhteistalouksia, suurper-
heitä. Tyttäret siirtyivät sulhasen suurperheeseen miniöiksi ja saivat mukaansa myötäjäiset, jotka käsit-
tivät karjaa, viljaa ja kaikkea sellaista tavaraa, jota miniän ja vieläpä hänen lastensakin katsottiin tarvit-
sevan sulhasen suurperheen jäsenenä. Käytännössä tytöt saivat sukunsa perinnön ja kosintatilaisuu-
dessa neuvoteltiin ennen kaikkea tytön myötäjäisistä (kartat 11, 13); morsiamen sukulaiset osallistuivat 
häälahjojen valmisteluun antilaan kerätessä morsiusapua (kartta 12). Savolais-karjalaisissa häissä, myös 
agraaristuneiden sukuhäiden alueella nuorenparin avustaminen keskittyi häämaljojen juontiin (kartta 21). 
Niiden aikana ennen kaikkea sukulaiset lahjoittivat morsiamelle rahaa ja muuta omaisuutta, suvut varus-
tivat morsiamen tulevaa yhteiselämää varten.  
    Agraarikulttuureissa sosiaalista vastuuta siirrettiin suvulta kylälle. Paikallinen yhteisö loi monenlaisia 
avunannon verkostoja ja myös häissä kyläläiset auttoivat yhteisvoimin heikommassa asemassa olevia 
nuoriapareja elämisen alkuun. Länsi- ja Etelä-Suomessa häistä tuli tilaisuus, joissa oli hyväksyttyä kerätä 
rahaa tai tavaraa (kartta 21). Morsiuslahjojen keruu muuttui sukulahjojen keruusta kyläyhteisön kollek-
tiiviseksi avuksi nuorelleparille. Kaikkein varattomimmat nuoret saattoivat pitää ns. rahahäitä eli kuuliais-
tansseja, joissa morsian myi viinaa ja morsianta sai tanssittaakin maksua vastaan. Länsi-Suomessa, 
jossa viljelty maa alkoi kulkea perintönä ja vähitellen myös tyttärille, ei enää neuvoteltu pelkästään 
morsiamen myötäjäisistä, vaan maaomaisuudesta, talosta, yhteiskunnan fundamentaalisista resurs-
seista. Pääasiassa juuri avioliittojen kautta luotiin kyläyhteisön sosiaaliset ja kulttuuriset kategoriat.  
 
Tulevaisuusriittien symboliikka. Palikalliskulttuureissa avioliitto merkitsi nuorten tulevaisuuden kan-
nalta perustavaa laatua olevaa käännekohtaa, sillä muita ihmisen koko elämänuraan vaikuttavia valinta-
mahdollisuuksia ei juuri ollut. Nuorten avioliittoon ovat kohdistuneet myös vanhempien ja suvun 
odotukset, oikeastaan kaikki ne toiveet, joita kunkin aikakauden kulttuuriympäristössä elävä ihminen 
asetti hyvälle avioliitolle ja perhe-elämälle. Viljelevään talouteen siirryttäessä hääriitit ovat jatkuvasti 
lisääntyneet, ehkä eniten katolisena keskiaikana, jolloin avioliitto predestinoitiin pysyväksi elinikäiseksi 
liitoksi eikä avioeroja enää hyväksytty. Maanviljely-yhteisöissä aviopuolisoon kohdistettiin yhä suurempia 
odotuksia. Aviovaimon tuli selviytyä miniän ja myöhemmin talon emännän osasta, tuoda taloon menes-
tystä. Hänen odotettiin synnyttävän paljon lapsia, jotka merkitsivät työvoimaa ja vanhempiensa vanhuu-
den turvaa.  
    Hääriitit ovat säilyneet erityisesti Savo-Karjalan tietäjäkulttuurin alueella. Tyttöjen tulevaisuuden tur-
vaaminen alkoi ns. lemmentaioista, ja hedelmällisyysriitit jatkuivat avioliiton solmimisen kaikissa vaiheis-
sa (kartat 18-20). Sulhasen suvulla oli kosintamatkasta lähtien mukanaan tietäjä (kartta 11) ja etenkin 
Vienassa ja Aunuksessa häätietäjä ruoskineen anasti yhä näkyvämmän roolin, mikä ilmeisesti osaltaan 
vaikutti naisten esittämien vanhamittaisten häälaulujen katoamiseen.  
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Yhteisöllisyyden uusintaminen. Häät olivat tärkeimpiä niistä sosiaalisista näytelmistä, joilla lujitettiin 
suvun tai kylän merkitystä ja jatkuvuutta. Talonpoikaiskylissä avioitumisjuhlat olivat osa uudelleen jaka-
vaa seremoniallista vaihtoa. Niiden aikana jaettiin talojen kokoamaa varallisuutta yhteisön kesken ja 
turvattiin usein vähävaraisten puhemiesten, morsiamen pukijoiden, pelimannien, pitokokkien ja muiden 
häiden toimihenkilöiden toimeentulo. Talollisluokan kylähäät olivat morsiamen ja sulhasen kotitalojen 
vaurauden näytös ja samalla osoitus talonväen ahkeruudesta ja sosiaalisesta vastuusta, jota he tunsivat 
palveluskuntaa, alustalaisiaan ja kyläyhteisön muita asukkaita kohtaan.  
    Sukuyhteisöjen aikana hääateria syötiin sukulaisten, heimokunnan kesken, agraariyhteisöissä yhtei-
nen ateria lujitti kyläläisyyttä ja kestitystapoja tuli kaikkiin sellaisiin vaiheisiin, joissa nuoripari tai häätalo 
oli tekemisissä kyläyhteisön kanssa. Kestitystä tarjottiin nuorten keskeisissä erojaisissa, kihlajais- ja 
kuuliaisjuhlissa (kartat 13-15), jopa päänpeittäjäisissä (kartta 20) tai hääkulkueen ohittaessa katsojat 
(kartta 18). Tarjoilu- ja kestitysmenoilla uusinnettiin jatkuvasti naapuruutta, yhteisöllisyyttä ja talojen välis-
tä vastavuoroisuutta.  
    Häissä kyläläisillä oli mahdollisuus sosiaaliseen näyttämiseen ja he saattoivat kokea nousevansa 
arkipäivän yläpuolelle. Pidoissa kunniallinen talonpoika sai juoda viinaa ja tanssia. Länsi-Suomessa 
häihin omaksuttiin yhä enemmän seurustelumuotoja, ohjelmanumeroita, jotka toivat huvia yhdessäoloon. 
Hääpitojen mukana levisi Suomeen kokonaan uusi ruokakulttuuri sekä huvittelu- ja seurusteluperinne. 
Vanhamittaiset riittilaulut vaihtuivat uusimittaiseen laulutanssiin ja pelimannimusiikkiin. Hyvä ruoka, viina 
ja tanssi tekivät talonpoikaishäät ilmapiiriltään toisenlaisiksi kuin sukuhäät riittilauluineen ja itkuvirsineen. 
Länsi- ja Etelä-Suomeen uudet tavat tulivat pääasiassa luterilaisen Euroopan kyläkulttuureista, kaakkoi-
sille alueille myös Baltian kautta Keski- ja Itä-Euroopasta. Läntisessä perinteessä seurustelutavoista 
muodostui juhlallista säätyläiskulttuuria (kartat 17-19), idässä alettiin harrastaa pilanäytelmiä tai kylien-
välistä kiusoittelua  samaan tapaan kuin virolaisissa häissä.  
 
 
 
 
Häätapojen muuttuminen  
 
 
Kyläyhteisön hajoaminen. Talonpoikaisyhteiskunnan rakennemuutokset heijastuivat ennen kaikkea 
kylätapoihin, myös häiden viettoon. Kylien yhteisöllisyys särkyi etenkin Länsi- ja Etelä-Suomen talollis-
kulttuurin alueella ja eri sosiaaliluokille muodostuivat omat seurustelu- ja häätapansa. Uudet eroottiset 
paritanssit ja lisääntynyt viinan käyttö yksipuolistivat häiden ohjelmaa. Kylienvälisten tappeluiden alueella 
Pohjanmaalla ja muuallakin Länsi- ja Etelä-Suomessa ristiriidat purkautuivat hääjuhlissa, eikä monissa 
pitäjissä saatu häitä pidetyksi ilman tappeluita ja puukotuksia, jopa miesmurhia. Länsi-Suomen hää- ja 
huvitilaisuuksiin ilmaantui väkivaltaa, joka oli tuntematonta Vienan ja Laatokan Karjalassa ja suurimmas-
sa  osassa Itä-Suomea.  
    Kylähengen rikkoutuminen näkyi myös häihin kutsumisessa. Häihin enää voinut mennä jokainen kylä-
läinen, vaan niihin alettiin. Lounais-Suomessa pitoihin kutsuttiin vain omaan säätyyn kuuluvia naapureita, 
Satakunnassa ja Hämeessä puhuttiin jopa pitolahkoista, sosiaalisista piireistä, joihin kuuluivat saman-
arvoisina pidetyt talot: suurtilat, tavalliset talot ja torpparit kukin omaansa.  
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Kosinta ja häät 
 
    Toisaalta hääjuhlien kollektiivisuudesta pidettiin sitkeästi kiinni. Länsi-Suomessa kylän nuoret, hää-
parin ikätoverit, pitivät vielä 1800-luvulla oikeutenaan tulla morsiustaloon "kuokkimaan", huutamaan 
nuortaparia nähtäväksi, kuten Ruotsissa ja muualla Länsi-Euroopassa. Joissakin pitäjissä kuokkavieraille 
järjestettiin tanssipaikka talon pihalle tai riiheen. Alkuaan kuokkavieraita olivat vieraskyläläiset, jotka 
tulivat häihin ulkopuolisina ja usein aiheuttivat riitaa kylien välille. Etelä-Pohjanmaalla kuokkavieraissa 
käynnistä alettiin antaa sakkoja jo 1700-luvulla ja tapa yritettiin pitäjänkokousten päätöksillä saada 
loppumaan. 1800-luvulla häihin menoa ilman kutsua alettiin vähitellen pitää häpeällisenä; 1900-luvulla 
häistä tuli yksityistilaisuus ja tuotantoviljelyyn siirryttäessä yhteisölliset kylähäät loppuivat vähitellen myös 
maaseudulla.  
 
Karttakuvat. Hääperinteen pääkartta 16 kuvaa suku- ja kylähäiden levinneisyyttä. Kartaston esittämänä 
aikana sukuhäistä on ollut aineistoa enää ortodoksisesta Karjalasta ja Inkeristä. Savolaisalueelta vanha-
mittaiset häälaulut olivat jo jääneet käytöstä, mutta niitä on kuitenkin runonkerääjien muistiin panemina 
saatu talteen, kuten muutakin vanhamittaista runoutta (kartat 87-99). Hämeessä on vanhoja skandinaa-
visia sukuhäiden tapoja, jotka ovat ilmeisesti peräisin keskiajan kihlajaisista (kartta 14). On myös 
todennäköistä, että jotkut vanhamittaisten häälaulujen ainekset periytyvät jo Suomenlahden varhaisista 
viljelykulttuureista ja että rautakauden hämäläisissä kylissä häät ovat olleet samantapainen sukujen väli-
nen siirtymäriitti kuin vielä 1800-luvulla Vienan Karjalassa.  
    Karttakuvissa sukuhäät ovat väistyvää pohjakerrostumaa, jonka päälle on levinnyt agraarisen kylä-
kulttuurin tapoja sekä lännestä että idästä. Yhteisöjuhlia kylähäät ovat olleet ennen kaikkea Pohjan-
maalla. Sen sijaan Lounais-Suomen talolliskulttuurin alueella tapoja leimaavat sosiaaliset luokkaerot ja 
kartoissa kuvatut esimerkkihäät ovat lähinnä talollisluokan monipäiväisiä pitojuhlia vierasmenoineen ja 
hierarkiariitteineen. Savossa ja suomenpuoleisessa Karjalassa sukuhäät ovat 1800-luvulta lähtien muut-
tuneet kylähäiksi, mutta alueella ei juurikaan tavata läntisille alueille ominaista säätyläiskulttuuria. Uusi 
agraarikulttuuri on ollut ennen kaikkea tietäjäperinnettä; kaakkoinen perinnealue erottuu selvimmin kar-
toissa, jotka esittelevät tulevaisuus- ja hedelmällisyysriittejä (kartat 19-20).  
    Kartoilla erottuu siis neljä pääaluetta: (1) Pohjanmaan kollektiivisten kylähäiden, (2) Lounais-Suomen 
talolliskulttuurin, (3) kaakkoinen agraaristuneiden sukuhäiden ja (4) Karjalan vanha sukuhäiden alue. 
Kauimpana toisistaan ovat Pohjanmaan kylähäät ja Vienan sukuhäät. Vienalainen sukukulttuuri on 
säilyttänyt hääperinnettä, joka muualta Euroopasta on jo väistynyt. Pohjalaiset kylähäät puolestaan edus-
tavat kaikkein puhtaimmin sitä yhteisöllisyyttä, joka on ollut ominaista Euroopan kristillisille talonpoikais-
kulttuureille.  
 
Itämerensuomalaiset kansat: Alava 1908. Harva 1924c; 1940-1941. Heikinmäki 1970-1971; 1981. Hämä-
läinen 1913. Kalits 1988. Salminen 1916ab. Sarmela 1969; 1977; 1978b; 1981c. Schroeder 1888. Sly-
gina 1978; 1989. Suhonen 1935. Surhasko 1977. Talve 1987. Tedre 1973. Ylikangas 1968.Kaivola 1995.  
Muut naapurimaat: Agreneva-Slavjanskaja 1887. Atlas der deutschen Volkskunde II:5-8, 47. Atlas der 
schweizerischen Volkskunde: 219-224. Etnografický-atlas slovenska: XII 5-16. Balašov – Krasovskaja 
1983. Balys 1946. Bringéus 1987. Bondeson 1988. Bächtold 1914. Deneke 1971. Frimannslund 1940. 
Hodne – Hodne – Grambo 1985. Kaivola-Bregenhøj 1983. Mahler 1960. Norlind 1919. Ozarovskaja 
1927. Piprek 1914. Sumtsov 1881. Troels-Lund 1932-1945 (1903-1904), IX. Tšistov 1976; 1981. Tšistov 
– Bernštam 1978. Weber-Kellermann 1987. (Remberg 1995. Stewart 1996.) Yleisesti: Gennep 1960 
(1909). Mair 1974. Meillassoux 1981. 
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Juhlapyhien kosintanäytelmä 
 
 
Tapa jota kukaan ei ole nähnyt. Etelä-Karjalasta, mutta myös muualta Suomesta on tallennettu kerto-
muksia julkisista kosintamenoista, joita suoritettiin kirkon luona, jopa sisällä kirkossa juhlapyhien aikana 
tai erityisenä kosintapyhänä. Kosinnassa käytettiin symbolisia merkkejä ja välineitä, puukkoa ja tuppea, 
mistä johtuu nimitys tuppikosinta. Symbolinen kosinta on voitu suorittaa myös muissa tilaisuuksissa tai se 
on ollut seremonia, jolla julkistettiin avioliittosopimus.   
    Tiedot tuppikosinnasta ovat kertomuksia, joita on kuultu edellisiltä sukupolvilta; historiallisia dokument-
teja tavasta ei ole. Kartta ei siis esitä tapojen mahdollista levinneisyyttä, vaan tuppikosintaa koskevan 
kertomusperinteen elinalueita (rekisterikartta). 
 
Tyttö on tupelle tullut. Kertomusten mukaan tytöt kokoontuivat pitäjän kirkolle kosittavaksi tiettynä 
sunnuntaina joko kesällä tai syksyllä. Tytöillä oli mukanaan naispuolinen puhemies eli kaaso (sauva t. 
mairikki) ja he kantoivat vyötäröllään erityistä tuppivyötä, jossa riippui tyhjä tuppi. Kaaso saattoi olla kylän 
tyttöjen yhteinen, mutta ilmeisesti jokaisella tytöllä tuli mieluimmin olla oma esittelijä, joku vanhempi suku-
laisnainen. Kirkonmenojen jälkeen tytöt kokoontuivat kirkon rappujen eteen, portin pieleen tai johonkin 
muuhun tiettyyn paikkaan; joidenkin tietojen mukaan tytöt asettuivat kirkon eteiseen tai kulkivat kirkon 
sisällä pitkin pääkäytävää.  
    Kosintapaikalla kaaso talutti tyttöä edestakaisin ja kuulutti kovalla äänellä, että tämä oli tullut kositta-
vaksi, tupelle. Kosintakehotus lausuttiin runoasussa, vanhamittaisena repliikkinä, josta on kolme alueel-
lista päämuunnelmaa: 
 
 -- "Tyttö on tupelle tullut, vaimon varrelle venynyt 
     ken tahtoo, niin tampatkoon." 
 -- "Tyttö on tupelle tullut, vaimon varrelle venynyt 
     ken tahtoo omakseen, pankoon puukkonsa tuppeen." 
 – ”Tyttö on tupelle tullut, vaimon varrelle venynyt 
     kelle kulle kelvannee." 
  
  Jos poika halusi kosia jotakuta tyttöä, hän pisti puukkonsa tämän tyhjään tuppeen eli tupitti tai tamppasi 
tytön.  Sanonta tampata johtui siitä, että tytön tuppi saattoi laahata maata, jolloin poika ensin astui jalal-
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laan eli tamppasi tupen päälle.  Kosintamenoissa käytetty tuppi ja erikoinen vyö oli tehty varta vasten 
tuppijuhlille menoa varten, tai tuppi oli tuohesta ja riippui tytön selän takana.  Pojat käyttivät omaa puuk-
koaan tai jos jollakulla pojalla ei ollut puukkoa mukanaan, poika työnsi tuppeen sormensa tai astui 
(tamppasi) tyttöä jalalle. Kerrotaan myös, että kaasot pitivät mukanaan erityistä (puista) puukkoa ja 
antoivat sen pojalle, joka oli halukas kosimaan tyttöä.   
    Noin viikon kuluttua tuppikosinnasta poika meni tytön kotiin ottamaan selvää, kuinka hänen tarjouk-
seensa oli suhtauduttu.  Kosinta oli hyväksytty, jos pojan puukko oli lyöty asuinpirtin peräseinään, missä 
talonväen omatkin syömävälineet olivat. Kosinnan hylkääminen osoitettiin iskemällä puukko pystyyn tu-
van ovenpieleen tai peräti porstuan puolelle seinään.  Tytöt ja kaaso ovat voineet torjua jonkun pojan jo 
kirkonmäellä heilauttamalla tuppea tai kääntämällä sen alassuin, joskus sanotaan kaason tempaisseen 
pojan puukon tupesta ja heittäneen sen maahan pojan jalkoihin. Pojan hyväksyminen ei vielä merkinnyt 
avioliiton solmimista, vaan varsinainen puhemiehen johtama kosinta tehtiin myöhemmin, jos tuppikosin-
nasta oli saatu rohkaiseva vastaus. 
 
Tuppijuhlat. Monissa kuvauksissa kerrotaan, että tytöt ovat menneet tyhjän tupen kanssa kirkolle tiet-
tynä pyhänä, jota nimitettiin tuppisunnuntaiksi tai läppööpyhäksi. Joissakin pitäjissä kokoontumispyhää 
on nimitetty tuppijuhlaksi, sinne naimaiässä olevat tytöt tulivat joukolla kosittaviksi. Tuppijuhlien päivä on 
Etelä-Karjalassa voinut olla pitäjän kihupyhä tai marjamarkkinapäivä (kartta 22), mutta kaikkein useimmin 
mainitaan mikkeli, kesäkauden viimeinen juhlapyhä. 
 
Nuortenkeskinen seremonia.  Savosta on tietoja, että talojen naimattomien tyttärien tyhjät tupet riippui-
vat tuvan peräseinällä ja, kun taloon poikkesi sulhasehdokkaaksi sopiva poika, isäntä tai joku muu 
talonväestä saattoi kehottaa tätä "koettelemaan puukkoaan". Tähän yhteyteen kuuluu sanonta:  
     – "Tyhjä tuppi tyttärellä - onko veistä vierahalla?"   
    Tullessaan seuraavan kerran taloon poika sai tietää, hyväksyttiinkö hänet vävyehdokkaaksi vai ei.  
Merkkikieli oli sama kuin muissakin tuppikosintamenoissa.  Poika oli hyväksytty, jos hän näki puukkonsa 
olevan yhä tupessa peräseinällä tai hänet kutsuttiin talonväen kanssa syömään.  Jos puukko oli pystyssä 
jo porstuan puolella tai ovenpielessä, poika sieppasi sen ja kääntyi saman tien takaisin.   
    Kainuussa tytöt pitivät vielä 1900-luvun alussa tyhjää tuppea vyöllään usein arkioloissakin ja pojat ovat 
voineet aina tilaisuuden tullen koetella, "sopiiko" heidän puukkonsa siihen. Puukon koetteleminen oli 
nuorten keskistä tunnustelua. Parin kolmen tiedon mukaan tytöt olisivat Vienassa ja Kannaksella kierrel-
leet tuppivöineen taloissa ja itse etsineet sopivia sulhasehdokkaita. 
    Eri puolilta tuppikosintaperinteen aluetta on tietoja, että puukkojen koettelua on harjoitettu nuorten leik-
kitilaisuuksissa. Tuppikosinta on ollut parinvalintaleikki, siinä tytöt ja pojat ovat voineet osoittaa mielty-
mystään, ja kun tyttö sitten vei puukon kotiinsa, myös nuorten vanhemmat ovat voineet ilmaista mielipi-
teensä nuorten valinnoista.    
    Tupen ja puukon käyttö on laajentunut myös muihin tilaisuuksiin, Savossa jopa pestuumarkkinoille 
(kartta 23). Palvelukseen haluavat tytöt ovat joissakin pitäjissä menneet markkinoille tyhjä tuppi vyöllä ja 
halutessaan pestata jonkun vuosipalvelijaksi emännät tai isännät ovat pistäneet puukon tytön tuppeen. 
 
Morsiamen tupittaminen.  Tuppiseremonia on ilmeisesti hyvin vanha tapa julkistaa tapahtunut kosinta ja 
avioliitosta päättäminen. Vertauskuvallinen tuppikosinta on tapahtunut sulhasen ja morsiamen kesken 
joko kirkossa tai muussa julkisessa tilaisuudessa, esim. markkinoilla, mutta myös kihlajaisissa tai häissä. 
Morsian ja sulhanen ovat myös saattaneet mennä kosintatilaisuutta seuraavana sunnuntaina kirkkoon, 
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jossa sulhanen on kirkkoväen nähden pistänyt puukkonsa tytön vyöllä olevaan tuppeen. Seremonian 
avulla vahvistettiin liitto samalla tavoin kuin kädenlyönnillä.   
 
 
 
 
Sukuyhteiskunnan perinne 
 
 
Tuppikosinnan taustaa.  Karjalan kannaksella on muisteltu, että viimeksi tuppijuhlia olisi pidetty 1800-
luvun alussa, toisten mukaan 1700-luvulla, jos silloinkaan. Kertomuksissa annetaan silti yksityiskohtaista 
ja todentuntuista tietoa niin kosintamenoista kuin tapojen vaihteluistakin; muistitieto ei voi olla pelkästään 
tarinoita, vaan tavat ovat olleet myös käytössä. 
    Tuppikosinnasta runomittaisine repliikkeineen on tietoja myös Skandinaviasta, Virosta ja Liivinmaalta. 
Pohjoismaissa tapa on säilynyt viimeksi Etelä-Ruotsin ja Etelä-Norjan maakunnissa molemmin puolin 
valtioiden rajaa. Seremonia on saattanut tapahtua kirkon pääkäytävällä ja puhemiehenä on toiminut tytön 
isä. Hän lausui runomittaisen repliikin, jossa tuotiin julki, että hänen tyttärensä on valmis annettavaksi 
miehelle ("Min dotter vill mannas"); isänsä sanat tyttö on omalla repliikillään vahvistanut ("Fars ordena 
sannas"). Virossa tuppikosinta on ollut tapana maan pohjoisosissa ja Saarenmaalla, mutta tietoja on 
myös etelästä aina Setumaata myöten. Samoin kuin Suomessa myös Virossa tuppikosintoja on suoritettu 
kirkon-mäellä sekä nuorten seurustelutilaisuuksissa.  
    Tutkijoista J. Qvigstad on olettanut, että tuppikosinta on ollut viikinkiyhteisöjen tapa ja kulkeutunut 
viikinkien mukana sekä Viroon että Karjalan kannakselle. Nils-Arvid Bringéus viittaa siihen, että tavasta 
on tietoja Etelä-Ruotsin talonpoikaisesta sääty-yhteiskunnasta ja olettaa, että tuppikosinnoilla on ilmaistu 
vanhojen agraariyhteisöjen sosiaalisia rakenteita, nuoren tytön ja pojan asema.  
    Tuppikosinta saattaa olla viikinkiaikainen, todennäköisesti vielä vanhempikin tapa, mutta julkisilla 
tuppikosinnoilla on tuskin manifestoitu yhteiskunnallisia eroja. Sen sijaan instituutiolla on ollut merkitystä 
solmittaessa sukujenvälisiä avioliittoja. Tapa ei ole levinnyt suoraan Karjalan kannakselle, vaan se on 
ollut tunnettu myös esihistoriallisen ajan Hämeessä, mutta väistynyt agraarisista kyläyhteiskunnista, 
kuten muutkin sukuyhteisön tavat, tai jäänyt elämään nuorten tutustumis- ja seurustelutapojen varjossa. 
 
Tuppikosinnan tarkoitus. Tuppikosintaa koskevissa kertomuksissa mainitaan, että tytöt vietiin esiteltä-
viksi samana kesänä, kun he olivat päässeet ripille eli tulleet täysi-ikäisiksi.  Tähän viittaisi myös kaason 
repliikki: "Tyttö on tupelle tullut, vaimon varrelle venynyt."  Toisaalta kerrotaan, että tuppijuhlat olivat syk-
syllä, ja sinne menivät sellaiset tytöt, joita ei siihen mennessä oltu kosittu. Tuppikosintaa on pidetty 
viimeisenä keinona saada tytär naitetuksi.    
    Tuppikosinta on kuulunut aikaan, jolloin nuorten tutustuminen tapahtui kokoontumistilaisuuksissa, 
paikallisissa juhlissa ja markkinoilla. Suomessa niin kuin muissakin Pohjoismaissa tuppikosinta on saat-
tanut olla käytössä rautakauden lopulla ja keskiajan alussa.  Tyhjä tuppi on ollut naimattomuuden merkki 
tyttöjen esiintyessä julkisissa väenkokouksissa kuten Pohjois-Suomen syrjäseuduilla vielä 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alussa.  Keskiajalla kirkosta tuli sosiaalisen kanssakäymisen keskuspaikka ja 
symboliset kosinta- tai tutustumismenot siirtyivät kirkkojuhlien yhteyteen.  Tuppimenoilla perhe tai suku 
on julkisesti ilmoittanut, että tyttö on valmis kosittavaksi. Kaaso on ollut tytön täti tai muu vaikutusval-
tainen sukulainen, jonka vastuulla tytön naittaminen on esim. Karjalan sukuyhteisössä ollut.   
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    Symbolinen kosinta on antanut aikaa harkita tytön naittamismahdollisuuksia ja vähentänyt konflikteja, 
joita avioliittoasioissa on sukujen kesken voinut syntyä.  Tuppimenoissa saatu hylkäävä vastaus ei ehkä 
ole johtanut niin vakaviin sukujen välisiin ristiriitoihin kuin varsinaisen kosinnan hylkääminen.  Esikosin-
noilla nuoret ovat myös saaneet mahdollisuuden ilmaista mieltymyksiään ja saattaa omat valintansa 
suvun päätettäväksi.   
 
Qvigstad 1938.  Sarmela 1969, 64- (lähteitä).  Bringéus 1979. 
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Puhemiehestä seremoniamestariksi 
 
 
Avioliittojen välittäjä. Kartta 11 esittää avioliittojen välittäjän ja häiden johtajan eli puhemiehen (kosinta- 
ja hääpuhemiehen) käyttöä ja puhemiehen roolissa tapahtuneita muutoksia.  Karjalan sukuhäiden alueel-
la avioliittoneuvotteluja kävivät nuorten vanhemmat ja heidän sukunsa. Kosimaan lähtivät pojan isä ja äiti 
mukanaan joukko arvokkaimpia omaisia, jopa kaikkiaan kymmenkuntakin henkeä. Pojan vanhemmat 
toimivat pääpuhemiehinä, mutta kosioväkeen pyydettiin myös riittitaitoinen sukulainen, jopa ulkopuolinen 
tietäjä, joka myöhemmin toimi häiden johtajana. Kun kosioväki oli tullut taloon, tytön puolelta kutsuttiin 
paikalle vaikutusvaltaisimmat sukulaiset.  Itä-Inkeristä Kannaksen kautta Aunukseen ulottuvalla alueella 
isän ja äidin tilalla ovat voineet olla pojan risti-isä ja ristiäiti eli kummit, kuten pohjoisvenäläisillä kansoilla. 
Karjalassa kosinta oli sukujen ensimmäinen julkinen neuvottelutilaisuus, jota kyläläiset tulivat seuraa-
maan (kartta 13).   
    Kosintapuhemieheen turvautuminen säilyi Savossa ja lähes koko läntisellä kylähäiden alueella, mutta 
avioliittoneuvottelut eivät olleet enää julkisia eivätkä sulhasen vanhemmat tai muut sukulaiset tulleet 
kosintamatkalle mukaan.  Vähitellen avioliiton solmiminen yksityistyi, kosimaan lähti sulhanen mukanaan 
luotettu ystävä, naapuri tai ammattimainen avioliiton välittäjä (ks. ympyrädiagrammi). Kaakkois-Suomesta 
Hämeeseen ulottuvalla talonpoikaisten sukuhäiden alueella puhemiehiä oli kaksi. 
    Talolliskulttuurin piirissä Satakunnassa, Hämeessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa puhemie-
hen rooli ammatillistui. Pitäjissä saattoi olla yksi tai kaksi avioliittojen välittäjää; he olivat usein köyhtyneitä 
säätyläisiä tai kiertävän ammatin harjoittajia, sekä miehiä että naisia. He välittivät talollisten naima-
kauppoja ja saivat työstään palkkion, usein talojen varallisuuden mukaan. Ammattimaiset välittäjät 
tunsivat oman pitäjänsä talot ja sopivat sulhas- tai morsianehdokkaat, liikkuivatpa he monenkin pitäjän 
alueella. Puolivakinaisia puhemiehiä on esiintynyt myös Savossa, mutta ammattimaisten avioliiton 
välittäjien ydinaluetta on Lounais-Suomi. Avioliiton välittäjänä eli kosintapuhemiehenä on sekä Suomessa 
että Karjalassa voinut toimia myös nainen.  Kainuun pohjoisosista ja Peräpohjolasta ei puhemiehistä ole 
tietoja. 
    Kartalla ympyrädiagrammin koko ja sen alla oleva prosenttiluku ilmoittavat puhemiehen käytöstä kerto-
vien tietojen osuuden alueen kaikista hääkuvauksista.  Kiinteimmin puhemieskosinta on kuulunut Karja-
lan sukuhäiden kaavaan, puhemies mainitaan 70-80 %:ssa perusaineiston hääkuvauksia. Länsi-Suo-
messa nuoret alkoivat sopia avioliitosta keskenään, ja vaikka puhemiestä yhä perinteisesti käytettiin, 
1800-luvun lopulle tultaessa kosintatilaisuuden luonne muuttui. Kosinta oli nuorten keskinäisen seurus-
telun muodollinen päätös ja puhemies toimi pojan esittelijänä tämän hakiessa avioliitolle tytön vanhem-
pien hyväksymisen. 
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Hääpuhemiehen roolit. Suomessa puhemies on ollut sekä avioliiton välittäjä että häämenojen ohjaaja. 
Karjalassa häiden johtajan eli hääpuhemiehen rooli eriytyi jo hyvin varhain; 1800-luvulla oli tavallista, 
etteivät sulhasen vanhemmat saapuneet noutoväen mukana tytön kotiin ollenkaan.  Hääpuhemies oli 
sulhasen suvun edustaja ja hän johti morsiamen noutomatkan aikana sulhasväkeä, mutta samalla koko 
häänäytelmää niin läksiäisissä kuin tuliaisissakin.  Vienassa ja Aunuksessa häämenojen johtajan tuli 
hallita yhä lukuisammiksi käyneet hääriitit. Hänen oli kyettävä turvallisesti saattamaan antilas sulhasen 
kotiin, torjumaan nuorenparin onnea uhkaavat voimat, pahan silmän ja ulkopuolisten kateuden. Suku-
kulttuurin alueella tietäjä-puhemiehenkin tuli jos mahdollista olla omaa väkeä, mutta ammattimaiset 
häätietäjät, Vienassa patvaskat olivat ammattimaisten itkijänaisten ohella ainoita ulkopuolisia roolinhalti-
joita, joita sukuhäissä esiintyi. 
    Läntisellä kylähäiden alueella puhemiehen tehtävät eriytyivät muiden ulkopuolisten roolinhaltijoiden: 
papin, edeskäyvän (”hovimestarin”) ja pelimannien huolehtiessa osaltaan hääseremonioiden johtami-
sesta. Joissakin pitäjissä puhemiehestä tuli seremoniamestari ja seurustelun vetäjä, kuten Skandina-
viassa. Hääpöydässä puhemies on saattanut pitää sulhasen suvun puolesta kiitospuheen ja muutenkin 
edustaa sulhasen sukua. Hän johti vieraskulkuetta, joka saapui sulhasen kotoa häätaloon, ja tavallisesti 
myös vihkikulkuetta ja morsiussaattoa.   
    Seremoniajohtajana puhemies on monin paikoin saattanut morsiamen tai morsiusparin vihille ja 
lopuksi häävuoteeseen.  Hääpassin levinneisyysalueella puhemies toimi passinlukijana (kartta 18) tai 
esiintyi muunlaisissa hääväen huviksi tarkoitetuissa näytelmissä.  Yleensä puhemies on toiminut häiden 
kuuluttajana, hän ilmoitti milloin häämaljoja juotiin ja mitä kukin hääparille lahjoitti (kartta 21).  Vanhojen 
ryhmätanssien yleistyttyä puhemies toimi tanssivuorojen johtajana, myöhemmin paritanssien aikana 
puhemies aloitti häätanssit viemällä morsiamen ensimmäiseen valssiin; häätanssien aloittajana tai 
kulkueiden johtajana pitäjän kirkkoherra tai muut kunniavieraat ovat tosin saaneet puhemiehen paikan. 
    Lounais-Suomessa ammattipuhemies saattoi olla palkattu avustaja, joka ohjasi nuortaparia avioitu-
mismenojen kaikissa vaiheissa: toimi avioliiton välittäjänä, kihlauksen todistajana eli vieraanamiehenä 
(kartta 14), kuljetti morsianta morsiuskeruulla (kartta 12) ja seurasi kihlaparia jopa kihlamarkkinoille 
(kartta 18).  Seremoniajohtajina puhemiehet niin kuin muutkin erikoistuneet roolinhaltijat tekivät häistä 
yhteisöllisen näytelmän, joka kiinnosti kyläläisiä.  Ammattipuhemiehille oli tärkeää traditioiden ylläpitä-
minen, ja heidän ansiostaan monet vanhat häätavat ilmeisesti säilyivät kauemmin kuin mitä muuten olisi 
tapahtunut. 
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                                 12. MORSIUSKERUU 
 
 
 
 
Kauniit kerjäläiset  
 
 
Morsian kerää hääapua. Vielä 1800-luvulla oli tavallista, että kihlatut morsiamet kiertelivät ennen 
häitään kylän taloissa pyytämässä lahjoja eli morsiamenapua.  Mukanaan morsiamella oli avustaja, 
tavallisesti vanha nainen, ja antimet pantiin kirjailtuun, valkoiseen pussiin tai tyynynpäälliseen, jota 
kerääjät kantoivat mukanaan. Keräämässä käyminen on ollut osa morsiamen eroriittejä ja juontaa jo 
sukukulttuurin ajoilta; tavoissa on suku- ja kyläkulttuurin kerrostumansa. 
    Keruuapulaisen nimityksistä laaja-alaisin on kaaso.  Sukuyhteisön aikana ja Karjalassa vielä 1800-
luvulla kaaso tarkoitti morsiamen tätiä, kummia tai muuta naissukulaista, jonka vastuulla oli tytön naitta-
minen ja joka häissä antilaan luovuttamiseen asti toimi tämän lähimpänä avustajana. Kaaso johdatti 
sukulaistyttönsä miehelään. Länsi-Suomessa kaasoksi on nimitetty morsiamen ammattimaista pukijaa tai 
kaaso tarkoittaa yleensä morsiamen naisavustajaa. Itkuvirsien alueella morsianta saattoi ammattimainen 
itkijä, olallinen.  Karjalassa ja Inkerissä nimitys sauva viitannee "matkasauvaan", mutta myös itkusere-
moniaan: itkettäessä morsian nojasi itkijänaisen olkapäähän.  
    Morsiamen seuralaisen merkityksessä sauva on ilmeisesti aikoinaan ollut tunnettu laajalti Savossa 
aina Pohjanmaan savolaisaluetta myöten, mutta peittynyt humoristisen päistärsäkki-nimityksen alle.  
Päistärsäkki on savolaista kielenkäyttöä ja ilmaisee ytimekkäästi mm. sen, etteivät säästäväiset emännät 
useinkaan antaneet kunnon pellavia vieraiden kulkijain säkkiin. Läntiset nimitykset kuten kansallinen, 
kanssavaimo (Varsinais-Suomi) tai johto (Etelä-Pohjanmaa) tarkoittavat naishenkilöä, joka ”kuljetti” mor-
sianta ja toimi ikään kuin puhemiehenä tämän kiertäessä kylän taloissa. Saattajat olivat tavallisesti 
vanhoja naisia, jotka saivat oman osuutensa antimista tai muunlaisen korvauksen työstään.   
    Talollisyhteiskunnan aikana 1800-luvulla suurten talojen tyttäret lakkasivat kiertämästä kylän taloissa 
ja morsiuskeruusta tuli varattomien naimisiin menijöiden tapa kerätä hääapua.  Tarmokkaat morsiamet 
alkoivat kiertää laajoilla alueilla, jopa vieraissa pitäjissä ja hankkivat joskus kokoon runsaastikin rahaa ja 
tavaraa.  Tällaisilla keruumatkoilla avustajan eli  morsiamen "puhemiehen" tuli olla sanavalmis, jopa röyh-
keä ja kekseliäs; pyytämään kykenevää avustajaa kuvaavat nimitykset mairikki (Etelä-Karjala) ja anoja 
(Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme). Omaan talouteen kerätessään morsiamet ja heidän avustajansa 
ottivat vastaan kaikenlaista tavaraa, mitä taloissa oli antaa.   
    Lopulta morsiuskeruussa alettiin käyttää hevosta, etenkin liikuttaessa vieraissa kylissä. Tällöin morsia-
men seuralainen muuttui, avustajaksi tuli mies, joku morsiamen sukulainen, esim. veli tai puhemies, joka 
samalla ajoi hevosta.  Paikoin kylissä oli erityisiä morsianten kyyditsijöitä, isäntiä, jotka palkkiota vastaan 
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kuljettivat morsiamia keruumatkoilla.  Länsisuomalaisen kyläkulttuurin alueella keruuapulaisistakin tuli 
puoliksi ammattilaisia, vakinaisia roolinhaltijoita. 
 
Sukuyhteisön tavat. Vanha sukuyhteisön käytäntö on säilynyt Karjalassa etenkin Vienassa ja Aunuk-
sessa sekä osittain Inkerissä. Karjalassa morsian on kerännyt kaasonsa kanssa antimia vain suku-
laisiltaan; samalla hän ilmoitti milloin läksiäiset pidettiin. Lahjat ovat olleet vaatekappaleita, kuten kintaita, 
sukkia, paitoja ja pyyheliinoja; "morsiusapu" oli tarkoitettu myötäjäisiksi ja sopimuslahjoiksi, joita morsian 
jakoi häiden aikana sulhasen suvulle. 
     Morsiuskeruu on ollut myös eroriitti etenkin Aunuksessa ja Inkerissä. Morsian kulki itkijänaisen kanssa 
sukulainen sukulaiselta itkemässä morsiusapua, usein tukka hajallaan osoituksena siitä, ettei hän ollut 
enää tyttö muttei vielä sulhasen sukuun noudettu nuorikko. Vienassa antilas on voinut kerätä sukunsa 
lahjat vasta läksiäisissä itkiessään lähtöaterian aikana paikalle tulleille sukulaisilleen tai sukulaiset toivat 
lahjansa itse esim. läksiäisiä edeltävänä iltana.  Sukulaisten antamat lahjat merkitsivät liiton ja uusien 
sukulaisuussuhteiden hyväksymistä, samalla sukulaiset ilmaisivat keskinäisen yhteenkuuluvuutensa ja 
sosiaalisen vastuunsa.  
    Etelä-Karjalassa ja muuallakin Kaakkois-Suomen ja Inkerin agraaristuneella sukuhäiden alueella 
morsiusantimet oli vielä 1800-luvulla tarkoitettu niitä lahjoja varten, joita morsian jakoi häämaljoja juo-
taessa (kartta 21). Morsian antoi ne vastalahjaksi sukulaisille tai häävieraille, jotka lupasivat hänelle 
erityisen suuren rahasumman tai muun häälahjan. Etenkin Kannaksella pidettiin tärkeänä että saamis-
taan pellavista ja villoista morsiamen tuli osata itse valmistaa ne lahjat, jotka hän jakoi omissa häissään. 
 
Agraariyhteisön morsiusapu.  Länsi- ja Etelä-Suomen kyläyhteisöissä ja vähitellen kaikkialla muual-
lakin morsiamet kiersivät kylän taloissa, eivät yksinomaan sukulaisissa ja heille annettiin pellavia, villoja 
tai muita käsityötarvikkeita, jotta he voisivat näyttää taitojaan häälahjojensa ja kapioittensa valmista-
misessa. Kyläläisten lahjoista morsiamet valmistivat liina- ja pitovaatteita omaan tulevaan talouteensa.           
   Agraariyhteiskunnassa käsityötaitoa pidettiin jopa avioitumiskelpoisuuden ehtona. Tytöt alkoivat jo 
pienestä pitäen valmistaa kapioitaan, häissä morsiamen kapiot olivat esillä häävieraiden tarkasteltavina 
ja Pohjanmaalla yöjalassa käyntikin tarkoitti pitkään sitä, että kylän pojat kiertelivät tyttöjen makuuaitoissa 
tarkastamassa heidän vaatevarastojaan (kartta 37). Kapioiden teko saatettiin loppuun ennen häitä ja sen 
vuoksi talon tyttärien kunniallinen kihlausaika saattoi venyä vuoden mittaiseksi. Morsiamet pitivät myös 
käsityökisoja, joihin kylän tytöt tulivat auttamaan kapioiden teossa (kartta 34); talollisten piirissä morsia-
men kapioita alettiin teettää ammattimaisilla ompelijoilla. 
    Länsi- ja eteläsuomalaisissa kylissä keruumatkalle lähtevä morsian pukeutui juhlapukuunsa, sitoi 
hartioilleen kihlasilkin ja ripusti näkyviin kihlakorut, jotka sulhanen oli antanut.  Lounais-Suomessa varak-
kaiden talojen tyttäret ajoivat kieseissä puhemiehen rinnalla vieraillen sukulaistaloissaan jopa toisissa 
pitäjissä.  Arvonsa tuntevat puhemiehet olivat pukeutuneet mustaan pitkään takkiin, päässä heillä oli 
korkea silinterihattu ja kädessä keppi tai sateenvarjo. Sisälle tultuaan puhemies koputti kepillä lattiaan 
ennen kuin esitti asiansa.  
    Inkerin ja Kannaksen morsiamet kulkivat usein monta yhdessä markkinoilla, juhlissa, rautatieasemilla 
ja jopa Pietarissakin pyytämässä rahaa tai tavaraa.  Varattomat morsiamet kulkivat jalan ja ottivat 
vastaan kaikenlaiset antimet, mitä taloissa annettiin.  Paikoin oli tapana, että kerääjillä oli mukanaan 
viinapullo, josta tarjottiin ryyppy talonväelle, tai morsian antoi pientä rihkamaa vastalahjaksi, jolloin 
morsiuskeruu alkoi muistuttaa vaihtokauppaa.  Etenkin Länsi- ja Etelä-Suomeen tuli myös tapoja torjua 
anojat ja osoittaa, ettei talossa pidetty morsiusavun antamista tarpeellisena.  Esim. Varsinais-Suomessa 
talonväki meni piiloon, kun kerääjien nähtiin tulevan.  Tapa oli osaksi leikkiä ja paikoin kuului suorastaan 
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asiaan, että morsiusavun anojien oli ensin haettava talonväki esille piilostaan tai muuten saatava heidät 
tulemaan näkyviin. 
 
Morsiuskeruun kerrostumat.  Karjalan sukuyhteisöissä antilas kiersi keräämässä suvun lahjat, joilla 
vahvistettiin molemminpuolinen liitto. Agraaristuneiden sukuhäiden alueella morsiusapua kerättiin vielä 
pääasiassa sukulaisilta, mutta morsiamen tuli osoittaa käsityötaitonsa ja valmistaa antimista lahjoja, joita 
hän jakoi häissä sekä omille että sulhasen sukulaisille kiitokseksi näiden antamista rahalahjoista tai 
myötäjäisistä.  Länsi- ja Etelä-Suomen kyläalueilla morsiamet valmistivat saamistaan lahjoista itselleen 
kapioita avioliittoa varten. Kollektiivista apua kerätessään kihlatuilla morsiamilla oli mahdollisuus vierailla 
sukulaisissaan ja kylän taloissa, kertomassa elämänsä käännekohdasta ja pyytämässä heitä tulemaan 
häihinsä.  
    Kyläyhteisöissä morsiamenavun antaminen muuttui osaksi vastavuoroisen yhteistyön ja avunannon 
verkostoja. Kylää kiertäessään morsiamet vahvistivat omia sosiaalisia siteitään niihin taloihin, jotka 
myöhemminkin tulivat kuulumaan ystäväpiiriin. Talollisyhteiskunnan aikana 1800-luvun lopulla myös 
morsiusavun kerääminen menetti yhteisöllisen merkityksensä. Suurten talojen tyttäret alkoivat pitää 
morsiusavun pyytämistä häpeällisenä tai vierailivat vain "omassa säädyssään", niissä taloissa, joiden 
kanssa haluttiin olla kanssakäymisissä.   
 
Heikinmäki  1970-1971 I. 1981, 178-. 
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13. Kosintajuhla 
 
 
Kosinnasta kuuliaisjuhlaan. Häitä edeltäneitä kihlausjuhlia: kosiaisia, kihlajaisia ja kuuliaisia koskevilla 
kartoilla 13, 14 ja 15 voidaan seurata sukukulttuurin väistymistä ja kristillisen avioitumiskäytännön leviä-
mistä lännestä itään. Karjalaisen sukukulttuurin piirissä avioliittosopimus vahvistettiin usein jo kosinta-
tilaisuudessa, kun tytön sukulaisten suostumus oli saatu. Kosintatilaisuutta seurasi antilaan noutaminen 
eli häät. Kyläyhteisöissä avioliittopäätös alettiin vahvistaa erillisessä tilaisuudessa, kihlajaisissa; 1800-
luvulla kihlajaisten tilalle tulivat Länsi-Suomessa kuulutusjuhlat. Ne olivat kristillistä kulttuuria ja levisivät 
myös muualle Suomeen syrjäyttäen vähitellen muut kihlausjuhlat.    
    Kartan 13 laskelmissa (pylväsdiagrammit) on verrattu kosintajuhlien, kihlajaisten ja kuuliaisten asemaa 
julkisina kyläjuhlina, joissa kestittiin vieraita ja tanssittiin. Kuulutusjuhlat ovat 1800-luvun lopulla ja 1900-
luvun alussa olleet yleisin häitä edeltävä avioliiton vahvistamisjuhla, niiden vietosta mainitaan 70-80 
%:ssa alueiden hääkuvauksia. Kihlajaiset ovat olleet jäämässä syrjään myös Itä-Suomessa, mutta 
agraaristuneiden sukuhäiden alueella Kannaksella, Inkerissä ja Laatokan Karjalassa niitä yhä pidettiin ja 
kosintatilaisuudetkin olivat vielä julkisia tapahtumia. Vienassa kuuliaiset ovat olleet kokonaan tunte-
mattomia, mutta kihlaus on alettu vahvistaa erikseen, kihlajaisista on mainintoja n. 20 %:ssa kuvauksia.   
 
Sukujenvälinen neuvottelutilaisuus. Julkinen sukujenkeskinen kosintatilaisuus on kuulunut sukuoikeu-
den aikaiseen avioitumiskaavaan. Kosimaan lähtivät suvun edustajat (kartta 11), sulhasen itsensä ei ole 
välttämättä tarvinnut olla edes kosiomatkalla mukana. Karjalassa samoin kuin pohjoisten venäläisten 
kansojen keskuudessa poika itse teki aloitteen ja pyysi vanhempiaan käymään kosimassa tyttöä, jonka 
hän halusi vaimokseen. Suurperhekaudella Vienassa ja Aunuksessa poika kosintaa pyytäessään 
kumarsi venäläiseen tapaan jalkaa eli painoi otsansa maahan vanhempiensa edessä. Vienan syrjäseu-
duilla on säilynyt myös kertomuksia, että kosiomatka voitiin tehdä jopa ennalta tuntemattomiin taloihin, 
joissa tiedettiin olevan pojalle sopiva tyttö.   
    Kosioväki liikkui julkisesti ja esim. Vienassa niin kuin Laatokan Karjalassakin ilmoitti matkastaan ampu-
malla pyssyillä. Tytön kotitalossa matkan tarkoitus ilmaistiin vakiintuneilla vuorosanoilla, tavallisesti 
seuraavasti: "Tähän asti olemme käyneet vieraina, nyt tulimme perustamaan yhteistä sukua". Paikalle 
haettiin tytön lähimmät sukulaiset, enne muita kummit, jotka tavallisesti olivat tytön tätejä ja enoja. 
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Kosintatilaisuudessa oli omat käyttäytymissääntönsä ja ilmaisunsa, kuinka kosinta hyväksyttiin tai hylät-
tiin ja kuinka tyttö itse ilmaisi myöntävän tai kieltävän päätöksensä. Ortodoksisessa Karjalassa ja 
Inkerissä tyttö ilmaisi myöntymyksensä sytyttämällä kynttilän pyhäinkuvan eteen ja sanoi "Osasitte kas-
vattaa, osaatte myös antaa pois". Jos tyttö kieltäytyi, hän sammutti kynttilän tai tuvan lampun.  
    Kun nuorten naimisiinmenosta oli sovittu, vahvistettiin liitto kädenlyönnillä, karjalan kielessä käden-
iskulla.  Seremoniaan on kuulunut kalevalamittainen kädeniskulaulu, jota kuitenkin on ruvettu esittämään 
vasta läksiäisissä. Sulhasen ja morsiamen isät, joskus vuorollaan myös muut sukulaiset, löivät kättä 
korennon yli tai pitäen kumpikin takkinsa helmaa käsiensä välissä (venäläisiä kauppiastapoja). Kättä 
iskettäessä asetettiin takuuraha eli kihla (muin. germ. gisla 'pantti') ja sovittiin, kuinka paljon oli makset-
tava korvausta, jos jompikumpi osapuoli halusi myöhemmin perua avioliiton. Takuumaksu ilmoitettiin 
kättä iskettäessä, ja joissakin tapauksissa kumpikin suku on samalla luovuttanut takuurahan ulkopuolisen 
ns. vieraanmiehen haltuun.  Kädeniskutilaisuudessa sulhasen suku maksoi morsiamesta sovitun luovu-
tusmaksun, joka Vienassa tunnettiin nimellä pääraha. Luovutusraha annettiin tytön vanhemmille, se 
katsottiin korvaukseksi tytön kasvattamisesta.   
    Vienassa ja muuallakin Karjalassa säilyneen sukujenvälisen avioitumiskaavan mukaan avioliitosta 
sovittiin lopullisesti jo kosintatilaisuudessa ja samalla maksettiin sopimusrahat. Luovutusrahat (pääraha) 
ja nuorikolle vastavuoroisesti annetut myötäjäiset laillistivat liiton ja morsiamen tulevien lasten aseman 
sulhasen suvussa. Myöhemmin häissä molemminpuolisilla lahjoilla ja maksuilla vahvistettiin ennen kaik-
kea uusi sukulaisuusjärjestelmä, aviosukulaisuus. 
  
Kosintajuhla. Kun kosioväki saapui tytön kotitaloon, alkoi paikalle kokoontua myös kyläläisiä seuraa-
maan tilaisuutta. Inkerissä nuoret tytöt ja pojat lähetettiin varta vasten kylälle ilmoittamaan esim. kattiloita 
paukuttamalla, että kosijat olivat tulleet taloon. Jos kosijat olivat mieluisia, tarjottiin heille ja toisillekin 
vieraille teetä tai muuta kestitystä. Kosioväellä saattoi joskus olla mukanaan viinaa, jota puhemies tarjosi 
morsiamen suvulle. Neuvotteluja avioliitosta, morsiamen myötäjäisistä ja vastaavasti päärahasta käytiin 
tuntikausia, usein läpi yön kyläläisten kulkiessa katsomassa, miten kosijoiden tulisi käymään.   
    Laajoilla alueilla Karjalassa, aina Vienaa myöten oli voimassa ”kirjoittamaton laki”, että kosiaistaloon 
nuoret saivat kokoontua tanssimaan. Missä vain tiedettiin kosijain liikkuvan, sinne kokoontui nuoria jopa 
useana iltana, ja kosiaistanssit pantiin pystyyn kysymättä edes lupaa talonväeltä. Kosintatilaisuudesta 
muodostui näin kyläjuhla, ja kosiaiset vastasivat samalla kihlajaisjuhlia niiden varhaisimmassa merki-
tyksessä (kartta 14).  
    Kyläläiset puuttuivat usein neuvotteluihin ja ulkopuoliset ovat voineet tuoda sulhasesta ja hänen 
talostaan esille sellaista tietoa, joka muuten olisi jäänyt salaan. Kosinnan julkisuus teki sopimuksista 
yhteisöllisesti sitovia ja usein päätettiin samalla myös häiden ajankohta, läksiäispäivä, jolloin sulhasen 
edustajat kävivät noutamassa morsiamen, antilaan. Syrjäseuduilla, esim. Vienassa morsian on voitu luo-
vuttaa sulhasen suvulle jo heti avioliitosta sovittaessa, ja kosioväki vei antilaan saman tien mukanaan.  
Jos sulhanen oli vieraasta kylästä, kosioväki asettui johonkin naapuritaloon, jossa tuliaiset pidettiin. 
    Pienissä erä- ja kaskiyhteisöissä kosinta, kihlaus ja jopa morsiamen siirtämisriitit (häät) ovat aikoinaan 
muodostaneet yhtäjaksoisen seremonian. Kosinnan ja häiden välillä oli ehkä viikon jakso, jona aikana 
morsian kiersi keräämässä sukulahjoja ja valmistautui eroamaan kodistaan. 
 
Väistyvä tilaisuus. Kartta 13 esittää julkisen sukujenvälisen kosintatilaisuuden syrjäytymistä 1800-luvul-
la. Kosinta tapahtui kyläläisten läsnä ollessa enää vain sukuhäiden alueella (ympyrädiagrammi).  Suo-
men puolelta julkisista kosinnoista on tietoja 3 %:ssa hääkuvauksia, vastaavat yleisyysluvut ovat Kannak-
sella 10 %, Laatokan Karjalassa 20 %, Aunuksessa 45 % ja Vienassa 55 %.  Samalla tavalla ovat myös 
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sukuyhteisön laulu- ja itkuhäät väistyneet Savo-Karjalan eteläisiltä alueilta, mutta säilyneet Vienassa ja 
Aunuksessa aina 1900-luvulle saakka. 
    Kosintatilaisuuden vanhat nimitykset kosiaiset ja kysyjäiset ovat olleet tunnettuja enää Karjalassa ja 
Inkerissä. Kannaksella ja osassa Inkeriä kosintajuhlaa on nimitetty tupakaisiksi, juhlatilaisuutena ne olivat 
samanlaisia kuin kihlajais- ja kuuliais-tupakaisetkin (kartat 14 ja 15).  
 
Heikinmäki 1981, 65-. Sarmela 1969, 86-. Atlas der deutschen Volkskunde II:5-8, 56-58. 
 
 
 
 
14. Kihlajaisjuhla 
 
 
Kosinnan vahvistaminen. Yhteiskunnan sosiaalisten rakenteiden monimutkaistuessa avioliitosta ei 
enää voitu päättää lopullisesti heti kosittaessa, vaan kihlaus tapahtui erikseen järjestetyssä juhlatilaisuu-
dessa, kihlajaisissa. Talonpoikaiskulttuuriin siirryttäessä tuli yhä tärkeämmäksi ottaa selvää sulhasen ja 
morsiamen kotitalosta ja heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, ennen kaikkea työkyvystään.  
Morsian kävi isänsä tai arvovaltaisten sukulaistensa kanssa sulhasen talossa kodinkatsojaisissa, 
kehräpuun tai rukin sijaa katsomassa. Vierailumatkalla he tarkastivat talon pellot, karjan ja muunkin 
taloudenpidon.  Kodinkatsojaiset saattoivat talollisten keskuudessa kestää kaksi kolme päivää ja sinä 
aikana neuvoteltiin mm. hääpäivästä ja lahjoista, joita morsian antaisi sulhasen sukulaisille, tai muista 
käytännön asioista.   
    Talonpoikaiskulttuurin kaudella nuorten vanhemmat ovat voineet käydä monia neuvotteluja ennen 
lopullista kihlaamista. Etenkin Savon ja Karjalan agraaristuneiden sukuhäiden alueella sulhasen isä kävi 
useaankin kertaan liitoilla morsiamen kotona eli vahvistamassa, että kosinta oli voimassa. Karjalassa 
tytöt alkoivat ottaa kihloja vastaan useammaltakin pojalta, jopa kilpailla kihlojen määrällä, ja esim. Kan-
naksella katsottiin, että avioliitto oli varma vasta sitten, kun hääpäivä oli saatu sovituksi. 
    Kun nuoret alkoivat itse valita aviopuolisonsa, pojan kotitalossa haluttiin tietää, millainen morsian oli ja 
kuinka hän selviäisi emännän tehtävistä. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kymijokilaaksossa 
morsian on mennyt sulhasen taloon viikon koeajaksi, morsius-, kelpaus- tai housuviikolle, jolloin hänen 
tuli näyttää taitonsa kaikissa naisilta vaadittavissa töissä ja mm. valmistaa sulhaselle housut. Morsius-
viikon aikana on voitu myös monella tavoin koetella tytön luonnetta.(1  
    Kihlajaisilla oli 1800-luvun yhteisöissä monia merkityksiä. Itä-Suomen ja Karjalan kihlajaisjuhlissa 
vahvistettiin sukujenväliset neuvottelut.  Länsi-Suomen kylähäiden alueella julkinen kihlaaminen oli tar-
peen, koska suuret hääpidot vaativat runsaasti valmisteluja; kristillisen käsityksen mukaan vuosi oli muu-
tenkin kunniallinen kihloissa oloaika. Kihla-aikana morsiamen tuli käydä morsiuskeruulla sekä valmistaa 
kapionsa ja lahjat uusille sukulaisille. Pohjanmaalla ja muuallakin Länsi- ja Etelä-Suomessa kihlajaisissa 
julkistettiin nuorten avioliittoaikomus. Kihlajaiset olivat seurustelun päätös ja niissä kihlapari erosi kylän 
nuorisosta; kihloissa olevaa "varmaa paria" eivät enää koskeneet samat seurustelu- ja moraali-säännöt 
kuin muita nuoria (kartta 37). 
 
Viralliset kihlajaiset. Keskiajalla Skandinaviassa ja todennäköisesti myös silloisessa roomalaiskatoli-
sessa Suomessa kihlajaiset vastasivat myöhempiä luterilaisia häitä. Taustalla on muinaisskandinaavinen 
ehkä jo muinaisgermaaninenkin avioitumiskäytäntö, johon kuului morsiamen julkinen luovutus, häävuo-
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teeseen vienti ja huomenlahjan juominen. Isän luovutettua tyttärensä sulhaselle, kihlapari meni kirkkoon 
vihittäväksi; seremonia noudatti samaa kaavaa kuin synnyttäneen naisen kirkkoon otto.  Kihlapari asettui 
kirkon ovelle, jossa pappi esitti heille vihkikaavan mukaiset kysymykset ja julistettuaan heidät mieheksi ja 
naiseksi johdatti avioparin sisälle kirkkoon. Sen jälkeen toimitettiin vielä alttarin edessä vihkimessu.(2 
    Keskiaikaisia tapoja noudatettiin Etelä-Suomessa aina 1800-luvulle.(3  Kihlajaisia vietettiin morsiamen 
kotona häiden tapaisina pitojuhlina, jonne kutsuttiin kaikki sulhasen sukulaiset. Vieraat saapuivat tytön 
kotitaloon juhlakulkueessa puhemiehen johdolla, kuten häihinkin (kartta 18). Juhlien aikana avioliittoon 
aikovat nuoret kihlautuivat vieraiden edessä, morsiamen isä luovutti tyttärensä sulhaselle saattamalla 
hänet tämän eteen. Kihlauksensa nuoret vahvistivat kädenlyönnillä, sen jälkeen pappi siunasi heidät.                 
    Etelä-Savossa, Karjalan kannaksella ja Inkerissä säilyi rinnan sekä sukuyhteisön että keskiajan tapoja.  
Kihlajaisissa sulhasen ja hänen sukunsa oli maksettava morsiamesta pääraha. Ilman päärahan, vaikka 
pienenkin, maksamista luovutusta ei pidetty laillisena. Oli myös tapana, että sulhasen ja morsiamen 
suvut vaihtoivat lahjoja jo kihlajaisissa; puhemies mm. jakoi rahaa tietyssä järjestyksessä kaikille morsia-
men sukulaisille ja vastavuoroisesti morsian antoi vaatelahjoja sulhasen suvulle. Eräiden vanhojen 
kuvausten mukaan Kannaksella sulhanen ja morsian löivät kättä korennon yli, jota morsiamen isä ja 
toiselta puolelta puhemies pitivät kihlaparin välissä. Sen jälkeen sulhanen maksoi päärahan ja antoi mor-
siamelleen kihlat. Kädenlyönti on voitu suorittaa tuvan kurkihirren alla tai lattialautojen liitoskohdassa, 
sillan liitoksessa.   
    Erityistä paikallisväriä on ollut Kannaksen ja Inkerin tupakaisissa, jotka ovat saaneet nimensä lähes 
rituaalinomaisesta tupakanpoltosta. Tupakaisiin kyläläiset kokoontuivat ilman kutsua. Niissä tarjottiin 
teetä, kahvia tai muunlaista kestitystä, mutta erityisesti hankittiin tilaisuutta varten tupakkaa, jota oli 
pöydillä kaikissa huoneissa.  Tupakkaa polttivat, nuuskasivat tai mälliä purivat sekä miehet että naiset, 
jopa lapsetkin. Miehet istuivat omassa ryhmässään tavallisesti kamarissa, naiset tuvan puolella. 
Kannakselaiset kosinta-, kihlajais- ja kuulutustupakaiset noudattivat samaa kaavaa. Ne ovat syntyneet 
Pietarin kaupungin vaikutuspiirissä ja osoittivat maalaiskaupan tuomaa varakkuutta. Venäläinen tehdas-
tupakka, kahvi, tee, viipurinrinkelit ja muut ostotavarat synnyttivät Kannaksella uusia sosiaalisia kulutus-
muotoja. 
    Virallisia keskiaikaisia tai germaanistyyppisiä kihlajaisia luovutusmenoineen pidettiin ennen kaikkea 
Etelä- ja Länsi-Suomen talollisten keskuudessa ja ruotsinkielisillä seuduilla. Muualla kihlajaiset ovat olleet 
samantapainen onnittelujuhla kuin kuuliaistanssit (kartta 15), ja ne muuttuivat aikaa myöten nuorten-
keskisiksi erojuhliksi. Kihlajaisiin kutsuttiin sukulaisten lisäksi nuorten ikätoverit ja lapsuudenystävät, 
monin paikoin kylän nuoriso sai tulla tanssimaan ilman kutsuakin. Varsinkin Pohjanmaalla kihlajaiset ovat 
olleet erojuhla, jossa kihlaparin odotettiin tarjoavan ikätovereilleen "erojaisia"; morsiamelta toivottiin jotain 
pientä ruokakestitystä ja sulhaselta viinaryyppyjä.  
 
Kihlajaisten nimitykset. Kihlajaisten nimityksissä ovat jääneet elämään vanhat sukuyhteisön tavat. 
Germaanisperäinen kihlajaiset (sanasta gisla 'pantti') on muuttunut yleisnimitykseksi, joka tunnetaan 
kaikkialla, missä kihlajaisjuhlien pitäminen on tullut tavaksi.(4  Läntinen nimitys naittajaiset, joka tulee 
verbistä naittaa 'toimittaa naimisiin', viittaa ilmeisesti  kihlaamisen keskiaikaiseen merkitykseen ja  lailli-
sen naittajan suorittamaan morsiamen luovutukseen. Kättäjäiset (käsi-sanasta) on peräisin kädenis-
kusta, joka tapahtui kihlaparin tai suvun edustajien kesken. Keskiajan kihlaustapoihin viittaavat nimitykset 
naittajaiset ja kättäjäiset näyttäisivät levinneen aina Etelä-Savoon saakka. 
    Itä- ja Pohjois-Suomessa kihlajaisista on käytetty samoja nimityksiä kuin kosintatilaisuudestakin. 
Kymijokilaaksossa, joka sekin on aikoinaan kuulunut karjalaiseen kulttuuripiiriin, kihlajaisia on nimitetty 
kosiaisiksi, Keski- Pohjanmaan savolaisalueella (Kalajokilaaksossa) kysyjäisiksi; silloin poika ikään kuin 
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virallisesti kysyi tytön kättä tämän isältä. Uusia nimityksiä ovat olleet Kannaksen tupakaiset sekä Pohjois-
Pohjanmaalle ja Kainuuseen levinneet kratulit (ruotsin gratulera 'onnitella'), joka on etelämpänä tarkoit-
tanut kuuliaisjuhlaa. Pohjoisessa kihlajaiset ovat olleet uutta onnitteluperinnettä ja nuorten erojaistans-
seja. 
    Agraaristuvassa Laatokan Karjalassa ja Aunuksessa käyttöön tullut nimitys lujuset (lujittaa 'vahvistaa') 
merkitsee kosinnan lujittamista ja voimassa pitämistä. Etelämpänä Karjalassa lujuset on tarkoittanut 
sulhasen isän tai puhemiehen käyntejä tytön kotona neuvottelemassa kihlajaisten ja häiden pidosta. 
Samaa on tarkoittanut Savossa ja Etelä-Karjalassa liitoilla käynti ja Vienassa kostintsoilla käynti. Tällai-
sella käynnillä sulhasen isä ja äiti tai puhemies vieraili morsiamen kodissa sopimassa häiden yksityis-
kohdista ja viemässä morsiamelle hääkengät eli liittokengät ja muitakin suvun lahjoja. 
 
 Kihlarahat. Sukukulttuurin piirissä maksettiin kädenlyönnin eli kihlauksen yhteydessä morsiamen 
vanhemmille luovutusraha ja määrättiin takuumaksu eli kihla sanan alkuperäisessä merkityksessä. Kun 
avioliitto muuttui yhä enemmän miehen ja naisen keskinäiseksi liitoksi, kihloista tuli pojan ja tytön välinen 
pantti. Kihlojen antaminen osoitti pojan aikeiden vakavuutta, mutta niiden vastaanottaminen sitoi myös 
tyttöä. Jos kihlaus purettiin, tytön oli annettava kihlat takaisin.  Kihlarahojen antaminen tytöille tuli tavaksi 
myös Karjalassa aina Vienaa myöten, joskaan kihlojen ja päärahan välillä ei ollut tarkkaa eroa. Ilmeisesti 
tältä ajalta on peräisin nimitys rahominen, jota käytettiin sekä kosimisesta että kihlaamisesta.  
    Kihlarahojen ohella annettiin 1800-luvulla tytölle päähuivi eli silkki ja kihlasormus sekä lisäksi sulhasen 
rikkaudesta riippuen kaula- tai rintakoru. Tämäkin tapa levisi Vienan Karjalaan asti. Kihlat alkoivat tarkoit-
taa sormusta ja silkkihuivia, eivät enää rahaa. Vähitellen kihlat muuttuivat symbolisiksi ja nuorten omassa 
piirissä "rahalla naimista" alettiin pitää "rakkausavioliiton" vastakohtana ja rahan antamista tytölle muu-
tenkin halveksittavana. 
    Kartalla esitettyjen laskelmien mukaan (pylväsdiagrammit) rahakihlat ovat vielä 1800-luvun lopun 
talonpoikaiskulttuurissa olleet yleisesti käytössä läntisimpiä alueita lukuun ottamatta.  Kihlarahoilla oli yhä 
sosiaalinen sanomansa. Ne osoittivat kosinnan vakavuutta ja sulhasen varallisuutta, mutta myös tytön 
asemaa yhteisössään. Kihlasormus on peräisin keskiajan kihlajaisista eli häistä. Keskiajalla sormusten 
vaihto ikuisen liiton symbolina oli käytössä ainakin säätyläispiireissä, mutta kihla- tai vihkisormuksen 
leviämisestä talonpoikaisväestön keskuuteen ei ole tarkkaa tietoa. Kihlasilkki ja sormus ovat todennä-
köisesti tulleet yleiseen käyttöön 1800-luvulla, monin paikoin Itä- ja Pohjois-Suomessa vasta 1900-luvun 
alkupuolella.     
 
1. Heikinmäki 1981, 117-. 2. Wikman 1959.  Heikinmäki 1981,129-. Carlsson 1965; 1969. Jacobson 
1967.  Bringéus 1987, 79-. Bondeson 1988, 21-. 3. Sarmela 1969, 91-. 4. Seppo 1960.   
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Kuulutuksilla käynti 
 
 
Avioliittojen kuuluttaminen. Katolinen kirkko asetti vuonna 1215 kuulutuksen vihkimisen ehdoksi ja 
mm. Ruotsi-Suomen maanlain (1442) mukaan kihlapari oli kuulutettava kolmena sunnuntaina ennen 
vihkimistä. Uskonpuhdistuksen jälkeen Ruotsi-Suomessa otettiin ensin tavaksi kuuluttaa ennen kihlausta, 
mutta luterilaisen vihkimiskäytännön vakiintuessa 1600-luvun lopulla alettiin avioliittoon aikova kihlapari 
kuuluttaa ennen häitä. Samalla korostui kirkon omaksuma kanta, että kristillinen avioliitto alkoi häistä. 
Ajankohta oli tärkeä vakiinnutettaessa kristillisiä moraalikäsityksiä, ennen kaikkea kirkon vaatimuksia 
esiaviollisesta siveydestä. Sakkoja eli ns. tervarahoja joutuivat maksamaan myös avioparit, joiden ensim-
mäinen lapsi syntyi ennen kuin yhdeksän kuukautta oli kulunut vihkimisestä ja tällainen lapsi on tilastois-
sakin usein merkitty avioliiton ulkopuolella syntyneeksi. 
    Luterilaisen kirkon piirissä kirkkoherran tuli mm. vuoden 1686 kirkkolain mukaan valvoa avioliittoon 
aikovan parin kristinopin taitoa. Tällöin vakiintui tapa, että pitäjän papisto kuulusteli nuoria näiden tullessa 
pappilaan kuulutuksia hakemaan. Kristinopin ja lukutaidon kuulustelu antoi pappilassa käynnille erityistä 
juhlavuutta ja kuulutuksen saantia alettiin pitää vihkimiskelpoisuuden ehtona. Kun rippikouluopetus 1700-
luvulla vakiintui, kihlaparin kuulustelu ja luettaminen jäi vähitellen käytöstä. Kuulutusta juhlittiin kuitenkin 
viimeisenä kynnyksenä ennen häitä ja kuulutuskirjan hakeminen vastasi aviosopimuksen vahvistamista 
eli kihlausta, kansan keskuudessa avioliiton alkaminenkin alettiin laskea kuulutuksista.  
    Kuulutuksia hakemaan lähtivät sulhanen ja morsian yhdessä mukanaan ainakin puhemies, mutta 
tavallisesti myös muita todistajia, usein tytön isä eli naittaja ja läheisiä sukulaisia tai kaaso, morsiamen 
hääavustaja.  Kylän nuorison piirissä kuulutusmatka oli samanlainen käännekohta kuin kihlaus tai kihla-
markkinoilla käynti (kartta 18). Ruotsinkielisellä ja paikoin suomenkieliselläkin Pohjanmaalla nuoret olivat 
kuulutusparia vastassa ampuen pyssyillä, soittaen kelloja tai rummuttaen kattilan kansia.  Kuulutuksilta 
palaava pari saatettiin sulhasen kotiin, jossa pidettiin kuuliaistanssit. Kihlamarkkinoilta palavien vastaan-
ottomenot siirtyivät mm. Perhonjokilaaksossa kuulutuksen hakumatkaan. 
 
Kuuliaisperinne. Kuulutusjuhlien tavat ja muu perinne ovat levinneet Lounais-Suomeen Ruotsin kylä-
kulttuurin piiristä. Eurooppalaisen kuulutusperinteen mukaan nuorenparin tuli olla kuulemassa kuulu-
tusten lukemista, muuten lapsista olisi tullut kuuroja.  Kuten Ruotsin kyläalueilla myös Suomessa 
sanottiin, että kuulutettaessa nuoripari nostettiin saarnastuoliin tai kirkon kattoon ja pudotettiin sieltä alas. 
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Ilmaisusta on paikallisia muunnelmia, jotka kuvaavat, kuinka kihlapari kerta kerralta nostettiin yhä 
korkeammalle; ensimmäisellä kuulutuskerralla saarnastuoliin ja sitten kirkon kattoon tai kuinka he 
riippuivat pää alaspäin katossa, ja lopulta kolmannella kerralla pudotettiin alas.                   
    Kuuliaisjuhliin vietiin kihlaparille lahjaksi keppi tai kainalosauvat (ruots. käpp och krycka). Ne olivat 
tavallisesti pienoiskokoa ja koristeltu esim. kiiltopaperilla tai nauhoilla. Kepit ja kainalosauvat annettiin 
vertauskuvallisesti kihlaparin tueksi, koska he saarnastuolista pudotessaan olivat muka katkaisseet 
jalkansa, mutta lahjalla on ollut laajempikin symbolinen merkitys. Nuoret tarvitsivat tukea ottaessaan 
ratkaisevan askeleen yhteisellä elämäntaipaleella; avioliitto alettiin tulkita nuorenparin henkilökohtaiseksi 
ratkaisuksi. Kuulutuskeppien vieminen rajoittuu Lounais-Suomeen ja Pohjanmaalle sekä Uudenmaan 
ruotsinkielisten pitäjien ympäristöön. 
  
Kuulutusjuhlien nimitykset. Kuulutusjuhlien yleinen nimitys kuuliaiset on levinnyt lännestä itään ja 
tunnetaan kaikkialla lukuun ottamatta Vienaa ja joitakin Inkerin alueita.  Laatokan Karjalassa ja Aunuk-
sessa nimitys on myöhäinen, niin kuin kuuliaistanssitkin. Kuuliaisperinteen ydinalueella Lounais-
Suomessa nimitykset vastaavat ruotsalaisia tai kuvaavat saarnastuolista pudottamista. Satakunnassa ja 
Varsinais-Suomessa esiintyy nimitys krykkypaalit 'kainalosauvantanssit' (ruots. krycka 'kainalosauvat' ja 
bal 'tanssiaiset'), ontumiseen viittaavat nimitykset kuukkiaiset (kuukkia 'ontua'), samoin konttiaiset 
(kontata), joka tunnetaan Varsinais- Suomessa kuulutuskeppien levinneisyysalueella. Peräpohjolan ja 
Länsipohjan romiaiset tulevat paikallisesta ilmauksesta romauttaa 'pudottaa', nuoripari romautettiin alas 
kirkon katosta.   
    Ruotsalaisperäinen nimitys kratulit (ruots. gratulera  'onnitella') tunnetaan Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Kainuussa suunnilleen samoilla alueilla, missä sitä on käytetty myös kihlajaisten nimityksenä (kartta 14). 
Idempänä Pohjanmaalta aina Kannakselle ulottuvalla vyöhykkeellä kuuliaisten paikallisnimitykset ovat 
yleensä samoja, joita on käytetty kihlajais- tai kosintajuhlista: kratulit, kättäjäiset, naittajaiset, tupakaiset, 
kosiaiset. Itä-Hämeessä tunnettu nimitys antajaiset on sekin ehkä tarkoittanut alkuaan kihlajaisia, morsia-
men luovutusta tai viittaa kuuliaisantimiin, joita vieraat toivat mukanaan. Nimitys kuuliaiskalaasit (ruots. 
kalas 'kestit') Uudellamaalla ja Hämeessä tai pelkkä kalaasit Viipurin ympäristössä ilmaisevat, että 
kuuliaiset olivat säätyläisperinnettä, vierasjuhlia, joissa tarjottiin viiniä, kahvia ja muita uusia seurustelu-
juomia.   
 
Nuorten onneksi.  Kuuliaisten vietto on vakiintunut vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla. Niiden yleistymi-
seen on vaikuttanut uuden seurustelu- ja nuorisokulttuurin leviäminen, ehkä sekin, että alempien yhteis-
kuntaluokkien keskuudessa kuuliaistanssit korvasivat häiden pidon. Kihlajaisiin verrattuna kuuliaiset 
olivat onnittelujuhlia, kuten esim. nimipäivien vietto (kartta 36). Avioliiton solmiminen oli muuttunut 
iloiseksi perhetapahtumaksi. Kuuliaisiin vieraat saapuivat onnittelemaan nuortaparia ja tuomaan symbo-
lisia kuuliais- tai häälahjoja.  Tavaralahjoista tuli uusia sosiaalisen viestinnän välineitä, niillä ei enää 
vahvistettu sukulaisuutta vaan ystävyyttä ja naapuruutta. 
 
Heikel Y. 1928. Heikinmäki 1981,157-. Kivialho 1911. Kuuliala 1958. Sarmela 1969, 94-. Bringéus 1969; 
1987, 87-. Bondeson 1988, 65-.  
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Kaksi traditiota 
 
 
Sukuhäiden ja kylähäiden levinneisyys. Kartta 16 esittää vanhamittaisten häälaulujen ja toisaalta 
talonpoikaisen vihkikruunun laajimman tiedossa olevan levinneisyyden. Vanhamittaiset häälaulut olivat 
sukuhäiden riittirunoutta. Niiden viimeisiä säilymäalueita ovat Viena, Aunus, Laatokan Karjala ja Inkeri; 
yksittäisiä häärunoja on tallennettu myös Etelä- ja Pohjois-Karjalasta sekä Savosta ja Kainuusta, mutta 
vain katkelmina. Hääitkut rajoittuvat ortodoksisen kulttuurin sydänalueelle (kartta 8), Inkerissä niitä on 
esitetty myös luterilaisen väestön, savakoiden keskuudessa. 
    Talonpoikaisten kylä- eli kruunuhäiden tunnusmerkkinä oli korkea morsiuskruunu, joka on levinnyt yli 
koko Länsi-Suomen ja etelässä aina Viipuriin saakka. Itä-Suomessa kruunua ovat levittäneet jotkut 
pappilat ja kartanot, mutta varsinaisia kruunuhäitä ei Savossa eikä Pohjois-Suomessa ole tunnettu.  Kylä-
häihin kuului myös vihkikatos, jonka alla hääpari morsiamen kotona vihittiin. Vihkikatos (kartta 17) juhlisti 
vihkimisnäytelmää ja sen levinneisyys osoittaa kylähäiden ydinalueen. 
    Häät ovat pitkään noudattaneet sukujenvälisten häiden kaksipuolisuutta. Sukuhäät jakaantuivat kah-
teen päänäytökseen: läksiäsiin ja tuliaisiin. Samalla tavalla kylähäitä pidettiin ensin morsiamen kotona, 
josta häävieraat siirtyivät sulhasen kotitaloon jatkamaan juhlia. Länsi-Suomen talonpoikaiskylissä suku-
jenväliset seremoniat menettivät vähitellen merkityksensä ja juhlia alettiin pitää vain yhdessä paikassa, 
tavallisesti morsiamen kotona. Muutosta voidaan seurata kartan tilastoista (ympyrädiagrammi), jotka 
koskevat 1800-1900-luvun vaihdetta. Vanha luontainen kaava säilyi karjalaisissa sukuhäissä ja kaakkoi-
sella agraaristuneiden kylähäiden alueella. Pohjanmaalla yksijaksoiset häät ovat jo valtatraditio (70 % 
tiedoista) ja Savossa ne ovat jo syrjäyttämässä kaksipuoliset juhlat. Lounaisella kylähääalueella Sata-
kunnassa, Hämeessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kaksipuoleisuus on kuitenkin säilynyt (75 
%). Se johtui osaksi siitä, että sulhasen ja morsiamen kotitalot alkoivat kilpailla häävieraiden kestitse-
misessä ja hääpitoja haluttiin pitää yhtä kauan kummassakin talossa. Lounaisella talolliskulttuurin 
alueella myös vieraskulkueet (kartta 18) olivat osa häiden sosiaalisia manifestaatioita ja säilyttivät juhlien 
kaksipuolisuutta. 
    Sukuhäät kestivät tavallisesti vain päivän tai jatkuivat sulhasen kotona seuraavana päivänä. Kylähäät 
ovat 1800-1900-luvulla olleet tavallisesti kaksi- tai kolmepäiväisiä (diagrammi). Talolliskulttuurin lounai-
silla sydänalueilla yli puolet (60 %) häistä kesti neljä päivää tai kauemmin, yleisimmin neljä päivää muilla 
alueilla kaksi. Satakunnassa ja Hämeessä talollisten ns. mahtihäät ovat saattaneet kestää jopa kaksi 
viikkoa; ensimmäinen viikko juhlittiin morsiustalossa ja toinen viikko sulhasen kotitalossa. Agraaris-
tumisen myötä häät pidentyivät myös Savossa ja Karjalassa, ainoastaan Pohjanmaalla häät kestivät 
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yleensä vain pari päivää, varakkaimmissakin taloissa korkeintaan viikon. Pohjanmaalla hääpidot säilyt-
tivät kauimmin kollektiivisen luonteensa ja niihin kokoontui koko kylä tai kulmakunta, sen sijaan 
Satakunnassa ja Hämeessä hääpitoihin osallistuivat vain kutsuvieraat.(1 
 
 
 
 
KARJALAISET SUKUHÄÄT   
 
 
 
Morsiamen läksiäiset 
 
 
Noutoväen lähtö. Sulhasen suvun edustajat eli noutoväki tai sulhasväki, -kansa kokoontui edellisenä 
iltana sulhasen kotitaloon valmistautumaan antilaan hakuun. Hakijoita johti tietäjä ja mukaan tuli joukko 
sulhasen sukulaisia: setiä, tätejä, mutta myös nuoria miehiä, ainakin sulhasen nuoremmat veljet. Suvun 
edustajista päärooli oli saajannaisella, jona toimi tavallisesti sulhasen täti tai vanhempi, naimisissa oleva 
sisar. Lähtövalmisteluihin kuului sulhasen saunassa käynti ja tietäjien aikakaudella varustautumisriittejä 
loitsuineen.   
    Saunassa käynti oli sulhasen puhdistautumis- ja eroriitti, samaan tapaan kuin morsiussaunakin. Siihen 
kuuluvat runot Kylyvirsi ja Pukeutumisvirsi etenevät vuoropuheluna sulhasen ja hänen äitinsä kesken. 
Kylyvirressä sulhanen pyytää veljeään pilkkomaan puita ja äitiään lämmittämään saunan, noutamaan 
vettä ja valmistamaan tuhkasta saippuaa, jotta hän voisi pestä päänsä. Vastauksessaan äiti kehottaa 
poikaansa heittämään lapsuutensa saunan lauteille ja ottamaan vastuun uudesta asemastaan. Pukeutu-
misvirren repliikeissä poika pyytää äitiään tuomaan juhlapaidan, kirjotun viitan tai turkin, kultakoristeisen 
vyön jne. Vastausäkeissä äiti korostaa vaatteiden sukuarvoa: paidan on hän itse nuorena tyttönä 
ommellut, viittaa on pojan isä käyttänyt sulhasena kulkiessaan.   
 
Sulhasväen vastaanotto.  Antilaan kotitalossa tulijat otti vastaan talon emäntä, morsiamen äiti, joka 
esitti Sulhaskansan tulovirren. Siinä on eri-ikäisiä kerrostumia ja eri versioita sen mukaan liikkuivatko 
noutajat jalan, veneellä vai hevosilla. Tulolaulun alkurepliikeissä, jota on nimitetty myös Vävyn lauluksi, 
antilaan äiti kysyy, mitä väkeä on tulossa ja missä kohtaa joukossa on vävy. Vastauksessa kerrataan 
kysymys: ei ole vävy ensimmäinen eikä viimeinen, vaan hän on keskellä väkeä. 
    Vastaanottolaulussa sulhanen johdatettiin tupaan ja istutettiin pöydän taakse. Agraarisessa versiossa 
laulajat kuvaavat sulhasen suvun saapumista hevosilla, emäntä käskee palvelijoita tai kylän poikia riisu-
maan ja syöttämään tulijoiden hevoset ja viemään ne talliin jne. Palvelijoiden pito on ollut Vienan oloille 
vierasta. Agraarisessa versiossa morsiamen äiti esiintyy suurtalon, ikään kuin Pohjolan emännän roolissa 
(vrt. kartta 93), ja tulovirsi kuten sulhasen pukeutumisvirsikin viittaavat joko slaavilaisiin esikuviin tai 
rautakauden mahtisukujen häihin. Sulhasväen tulovirressä samoin kuin Juohtokansan tulovirressä on 
kolmaskin versio, jossa kuvataan hääväen liikkumista veneellä.  Vienan järviseudulla, jossa maanteitä ei  
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           Sukuhäiden peruskaava 

 
Morsiamen kotona                                 Sulhasen kotona 
 
(Morsiussauna)                                        1. Sulhasväen lähtö 
 (Kengitysilta)                                               Lähtölaulu 
                                                                     Kylylaulu                                      
                                                                     Pukeutumislaulu 
                                                                     Matkalaulu (suojeluloitsu)  
Läksiäiset 
2. Sulhasväen tulo 
    Tulolaulu 
    Vastaanottolaulu 
3. Sulhasen katsotus  
    Sulhasen silmät 
    Neidon jäljitys  
    Kädeniskulaulu 
5. Sukulahjojen vaihto 
6. Antilaan pukeminen 
    Päänpanentalaulu 
    Sulhasen odotuslaulu 
    Pukemislaulu 
    Lähtölaulu (Ylös miehet) 
7. Antilaan luovutus  
    Luovutussanat 
    Sanat nuorikolle 
    Avioehtojen sanat  
 
Morsiamen kuljetus (juohtomatka)  
8. Juohtoväen varaus (suojeluriitit) 
    Suojelusanat (loitsu) 
 
                                                                 Tuliaiset    
                                                                 9. Vastaanottomenot  
                                                                     Sisaren laulu                                                                     
                                                                     Nuorikon vastaanotto 
                                                               10. Nuorikon katsominen 
                                                                     Odotuslaulu                                                                        
                                                                     Sulhasen esittelylaulu (ylistys)  

               11. Hääateria     
                                                                                    Suvun ylistyslaulut     
                                                                   Neuvokkilaulut 

                                                               12. Häävuoteeseen vienti 
                                                                     (tietäjäriitti)   
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ollut, veneellä kulku oli vielä 1800-luvulla jokapäiväinen liikkumistapa, mutta laulut saattavat olla myös 
merirunoutta ja juontaa Suomenlahden kulttuuripiirin rautakautisesta pyynti- ja viljelykulttuurista. 
 
Sukuliiton solmiminen. Läksiäiset alkoivat Vienassa jaksolla, jota on nimitetty katsotukseksi, sen 
jälkeen uudistettiin kosinta ja päätettiin lopullisesti sukuliitosta. Sulhasen katsotus on ollut samantapainen 
seremonia kuin nuorikon katsominen tuliaisissa. Sulhanen istutettiin pöydän taakse morsiamen suvun 
eteen läsnäolijoiden arvosteltavaksi. Tähän yhteyteen on ilmeisesti kuulunut laulu Sulhasen silmistä. 
Laulussa emäntä käskee tuomaan tervassoihdulla tulta katsoakseen vävynsä silmät. Joidenkin versioi-
den mukaan noutomatkalle lähdettiin illalla, niin kuin kosimaankin, ja nuorikko olisi siis haettu yöllä.  
    Sen jälkeen seurasi seremonia, jossa sulhanen ja morsian saatettiin yhteen. Morsian puettiin juhla-
pukuun ja peitettiin huivilla, tai morsiamen puoleisen suvun ja sulhasväen väliin ripustettiin verho. Kun 
sulhanen oli maksanut katsomismaksun, morsianta peittänyt verho vedettiin syrjään ja sulhaselta kysyt-
tiin, tunsiko hän vielä omansa.  Tähän yhteyteen on ilmeisesti kuulunut laulu Neidon jäljitys ("Mistä tiesit, 
teltamoinen?"). Laulussa morsiamen äiti kysyy, mistä sulhanen tiesi talossa olevan naimaikäisiä tyttöjä 
tai kuinka hän jäljitti tytön, jota pidettiin kätkössä piilopirtissä. Sulhanen vastaa, että aikaisin aamulla talon 
piipusta nouseva savu, käsikivien, värttinän tai kangaspuiden ääni paljastavat ahkeran tytön. Laulu päät-
tyy äidin repliikkiin, ettei neitoa voi eränkävijältä kätkeä. Neidon jäljityksessä on pohjalla eräkulttuurin 
kielikuvia ja ilmeisesti laulu on jo hyvin varhain omaksuttu karjalaisiin häämenoihin.   
    Katsotus päättyi usein kädeniskuun ja sen jälkeen esitettiin Kädenisku- eli Kokkovirsi ("Lensi kokko 
koilta ilman..."), kuten kosintatilaisuudessakin. Jakso on ehkä peräisin ajalta, jolloin kosinta ja antilaan 
poisvieminen muodostivat yhtäjaksoisen seremonian. Kokkovirressä sulhasta verrataan kotkaan, joka 
kaartelee taivaalla ja iskee sorsaparvesta komeimman linnun. Kotka on ilmeisesti vanha metafora; mm. 
pohjoisvenäläisissä häälauluissa sulhasta verrataan petolintuun, haukkaan.  
    Katsotuksen jälkeen seurasi Vienassa vajehus, mikä aikoinaan on tarkoittanut sukulahjojen vaihtoa. 
Myös morsian ja sulhanen ovat vaihtaneet lahjoja, morsian antoi tavallisesti sulhaselle paidan ja tämä 
puolestaan vastalahjaksi hameen. Sulhasen puolelta lahjat jakoi saajannainen, morsiamen puolelta anti-
las avustajanaan kaaso, ja ne jaettiin yksitellen paikalla oleville sukulaisille. Lahjojenvaihdossa on 
tapahtunut monia muutoksia, 1800-luvun lopulla sulhasen suku selviytyi lahjoistaan antamalla rahaa, sen 
sijaan antilaan lahjat olivat hänen itsensä keräämiä tai valmistamia, ja säilyttivät asemansa uuden miniän 
taidon näytteinä. 
 
Antilaan ero. Eroriiteissä morsiamen luopui vähä vähältä entisestä, ensin kaukaisemmista siteistään ja 
lopulta läksiäisissä kaikkein läheisimmästä elämänpiiristään. Eroriitit alkoivat jo kosintatilaisuudessa, 
jossa antilas itki tulossa olevaa elämänmuutosta. Morsiusapua kerätessään hän itki sukulaisilleen, 
ainakin niille, jotka eivät tulleet läksiäisiin (kartta 8).(2  Morsiussaunassa  hän erosi tyttöystävistään ja jätti 
heille kosintaonnensa, kengitysillassa olivat mukana kylän nuoret ja lopulta läksiäisissä hän erosi lap-
suuskodistaan ja perheestään.(3  
    Itkuvirsialueella antilaan äiti herätti tyttärensä läksiäispäivän aamuna ja aamupäivän kuluessa antilas 
itki isovanhemmilleen, vanhemmilleen, sisaruksilleen ja kaikille sukulaisilleen, jotka olivat tulleet paikalle. 
Morsiamelle oli kunniaksi, jos hän osasi itse itkeä häänsä, mutta tavallisesti hääitkut esitti perinnettä 
taitava vanha nainen, olallinen. Antilas ja hänen avustajansa nojasivat toisiinsa ja kulkivat sukulaisen 
luota toisen luokse painaen päänsä heidän olkapäätään vasten. Olallisen kanssa antilas saattoi kierrellä 
pihallakin käyden navetassa ja muualla antilaan hyvästellessä ne ihmiset ja paikat, jotka läheisesti olivat 
kuuluneet hänen lapsuuteensa.  
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Antilaan pukeminen.  Vajehuksen jälkeen morsian sai nuorikon tunnusmerkit ja puettiin saattomatkalle, 
luovutettavaksi noutoväelle. Päänpanentamenoissa antilaan hiukset kammattiin aviovaimojen tapaan ja 
hänen päähänsä pantiin naidun naisen päähine. Pukemisen suoritti kaaso, joka tavallisesti oli antilaan 
täti tai vanhempi sisar, mukana on voinut olla myös morsiamen naimattomia tyttöystäviä kuten morsius-
saunassakin. Päänpanentalaulu alkaa kysymyksellä, ketä sulhanen odottaa: "Mitä istut isosi poika?"  Sen 
jälkeen luetellaan, mitä sulhanen voisi talossa odottaa, ja päädytään tyttäreen.  Puettaessa antilas saat-
tomatkaa varten läksiäisväki on esittänyt Odotuslaulun, jossa sulhasta kehotetaan odottamaan kärsiväl-
lisesti. Sen jälkeen on seurannut Pukemislaulu, siinä kuvataan nuorikon pukeminen, kuinka hänet kengi-
tetään ja hänen käteensä laitetaan kintaat.   
    Kun antilas oli puettu, hääväki siirtyi ulos pihalle talon portaiden eteen, jossa nuorikko luovutettiin 
noutajille. Sitä ennen on esitetty Lähtölaulu: "Ylös miehet, ulos urohot, kansa kaikki kartanolle!". 
 
Morsiamen luovutus. Antilaan luovutti hänen isänsä lausuen tai laulaen luovutussanat. Niissä tyttärelle 
tähdennetään, että tämä oli tehnyt päätöksensä ja eronnut entisestä kodistaan. Jos liitto purkautuisi ja 
tytär joutuisi palaamaan takaisin, isän talossa kynnys olisi hirttä korkeampi ja piha piennarta pitempi.  
Luovutuksen aikana on esitetty myös Avioehtojen asetus, jossa noutoväelle muistutettiin, että sulhasen 
suvulle siirtyi vastuu morsiamesta ja että -- luontoiskulttuureissa yleisen käytännön mukaan – nuorikko 
sai palata takaisin kotiinsa, jos häntä kohdeltiin huonosti: jos hänet pantiin vehkahuhmaren survojaksi, 
itketettiin ikkunoissa, seisotettiin sillan päässä.  Avioehtojen virteen ovat ilmeisesti kuuluneet verikoston 
asetussanat: morsiamella oli veljiä, jotka noutaisivat neidon jäljet, ”etsivät neidon pään”. Sulhanen on 
vastuussa nuorikostaan tämän veljille.       
    Myöhemmin luovutuslauluina on käytetty myös venäläistyylisiä neuvokkivirsiä, joita esitettiin tuliais-
pidoissa. Niissä antilasta kehotettiin nöyryyteen, taivuttamaan niskansa anopin edessä. Sulhasta puoles-
taan neuvottiin kärsivällisesti opettamaan ja lempeästi kurittamaan nuorta vaimoaan.   
    Ortodoksisessa Karjalassa  antilas jätti ennen luovutusta viimeiset jäähyväiset ja itki viimeiset eroitkun-
sa äidilleen, sisarilleen ja muille läheisimmilleen. Silloin myös äiti itki pitkän hyvästelyitkun tyttärelleen, 
istuen tuolilla tai morsiuskirstun kannella.  Kristillisen perinteen mukaan vanhemmat siunasivat tyttärensä 
ennen lähtöä, Vienassa ja Aunuksessa morsian pyysi anteeksi vanhemmiltaan ja sai siunauksen turkin 
päällä (ns. turkilla prostitus). 
 
Morsiamen kuljetus.  Sulhasväen mukana nuorikkoa saattamaan lähtivät hänen sukunsa edustajat eli 
myötämenijät; hänen setänsä ja tätinsä, veljensä ja sisarensa, joskus kaukaisempiakin sukulaisia. Ennen 
lähtöä tietäjä-puhemies suojasi (varasi) saattoväen eli juohtoväen, ja matkan aikana, siirtymäriitin välivai-
heessa nuorikkoa kuljetettiin pää peitettynä, suojassa ulkopuolisilta voimilta ja pahansuovilta katseilta 
(kartta 18).   
    Jos juohtoväki kulki jalan, ensimmäisenä oli puhemies, hänen jälkeensä sulhanen taluttaen huivista 
nuorikkoaan ja heidän jälkeensä muut niin myötämenijät kuin sulhasväkikin.  Varsinaisia juohtomatkan 
lauluja ei ilmeisesti ole ollut, lähtöloitsuna on käytetty mm. tietäjän yleisiä suojautumissanoja ("Aita 
rautainen rakenna..."). Kun Karjalaan levisivät idästä hääleipä- ja ikoniriitit, kulkueen kärjessä heti 
puhemiehen jälkeen kulki hääleipien kantaja. 
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Tuliaiset 
 
Saattoväen tulo. Sulhasen talossa juohtoväki otettiin vastaan pihalla, jossa sulhasen nuorempi, 
naimaton sisar esitti Tulovirren ("Kylä vuotti uutta kuuta"), sen jälkeen nuorikko johdatettiin sisälle ja 
istutettiin pöydän taakse sulhasen viereen; seurasi nuorikon katsominen. Tulovirressä sulhasen sisar 
laulaa, että kylä odotti kuin uutta kuuta ja päivännousua eikä enää uskonut veljen nuorikkoineen saa-
puvan. Hän itse ei kuitenkaan epäillyt veljensä kaltaisen metsämiehen tulevan tyhjin toimin, ilman 
saalista.  Sisar odottaa veljeään ikään kuin tämä tulisi metsästysmatkalta. Vastaanottolaulun toisessa 
versiossa juohtoväki saapuu veneellä ja morsian itse istuu airoissa, sulhanen pitää perää. Laulussa  
nuorikkoa kehotetaan: "Nouse sotka (sorsa) soutimilta, alli airoilta ylene". Lopuksi häntä kehotetaan 
astumaan sisälle taloon. 
 
Nuorikon katsominen.  Nuorenparin istuuduttua tuvassa pöydän taakse, nuorikon kasvoja peittänyt liina 
nostettiin (päretikulla) pois ja paikalle tulleet sulhasen sukulaiset kokoontuivat katsomaan sukuun tuotua 
uutta miniää. Suurperheiden aikana nuorikkoa on voitu säälimättömästi arvostella, ainakin leikin varjolla, 
tai myös ylistää. Häälauluissa on Nuorikon odotuslaulu, jossa kuvataan, kuinka hartaasti sulhasen suku 
on odottanut uutta perheenjäsentä. Sukulaisten odotus on suuntautunut rantaan ja järvelle; vanhoilta on 
vesi valunut silmistä heidän katsoessaan ikkunoista, nuorilta jalat kipeytyneet rantatiellä juostessaan.  
Vene, vesilintumetaforat ja saaliin odotus viittaisivat siihen, että tulovirressä on samanlainen metsästys-
kuvia viljelevä perusjuoni kuin Sulhasen lähtölaulussa ja Kädeniskulaulussa. 
    Odotuslaulun agraarisessa ja 1800-luvulla yleisimmässä versiossa kuvataan, kuinka hartaasti sulha-
sen talo on odottanut uutta työntekijää, kuinka tupa on odottanut lakaisijaa, pöydänpyyhkijää ja lukuisat 
muut työt uutta tekijää. Nuorikko tuodaan hevosella, häntä kehotetaan nousemaan reestä ja astumaan 
sulhasen ja tämän isän rakentamaan taloon, heidän raivaamilleen maille.  Laulu esittelee huone huo-
neelta, kotieläin kotieläimeltä karjalaistalon ja samalla emännän työt, ja kuinka tarpeellinen uusi miniä oli 
talossa.    
    Odotuslaulun jälkeen nuorikolle on laulettu sulhasen ylistyslaulu. Sen vanhemmassa versiossa 
sulhasta ylistetään eränkävijäksi: Sait miehen metsän kävijän, uroon korven kolkuttajan, jonka koirat 
eivät kotona makaa; sulhanen nousee aamuisin nuotiotulelta ja hänen päänsä harjaavat kuusenhavut. 
Toisessa versiossa, jota esitettiin tuliaispidoissa, sulhasta kiitellään kaskenkaatajana ja pellonkyntäjänä, 
hänellä on ojavieret ohramaina, kangasvieret kauramaina, aitta joka aholla. 
    Katsotuksen lopussa nuorikko on antanut lahjoja sulhasen vanhemmille ja niille uusille sukulaisilleen, 
jotka eivät olleet läksiäisissä mukana. Tuliaiset päättyivät sukujenkeskiseen ateriaan, siihen osallistuivat 
nuorikon puolelta juohtojoukon mukana tulleet sukulaiset, myötämenijät.   
    Eräkaudella ja alkavissa kaskiyhteisöissä häänäytelmä on luultavasti päättynyt morsiamen liittymä-
riitteihin.  Niiden yhteydessä uusi perheenjäsen on esitelty uusille sukulaisille, mutta myös talon vainajille 
ja haltijoille. Sen jälkeen nuoripari on pantu verhon eli tellan taakse tutustumaan toisiinsa, niin kuin 
tiedetään Itä-Suomessa ja saamelaistenkin keskuudessa olleen tapana, tai heidät on viety aittaan suku-
laisten jäädessä pitämään hääjuhlia, morsiamen peijaisia.  
 
Tuliaisjuhla. Karjalan kaski- ja peltoviljely-yhteisöissä tuliaisateria muuttui hääpidoiksi, joissa laulu-
ohjelma jatkui. Yhteinen ateria oli siirtymäriittien loppunäytös. Tuliaispidot kestivät usein yli yön, niissä 
sulhasen suku juhli onnistunutta nuorikon hakumatkaa ja heimokunta vahvisti sukusiteitä. Pitolauluihin 
kuului ylistyslauluja, ainakin saajannaisen ylistys (tai moitelaulu), puhemiehen ylistys ja sulhasen ylistys, 
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joskus kummankin suvun edustajat ovat innostuneet kilpailemaan laulullaan kehuen omaa sukuaan ja 
sen edustajia ja pilkaten vastapuolta.   
    Suurin osa myöhemmistä pitolauluista on ollut ns. neuvokkivirsiä, joissa nuorikolle opetettiin yksityis-
kohtaisesti, kuinka hänen tuli käyttäytyä suurperheen muita jäseniä, etenkin appivanhempia kohtaan ja 
kuinka miniälle kuuluvat työt oli tehtävä. Miniän oli unohdettava entinen kotinsa ja sävyisästi palveltava 
väsynyttä miestään, joka palasi metsältä tai raskaista ulkotöistä.  Opastaminen huipentui askarruttamis-
menoissa, jotka olivat samalla juhlaväen leikkiä. Nuorikolla teetettiin erilaisia töitä sulhasen suvun 
arvostellessa ja morsiamen sukulaisten kehuessa suoritusta. Yleisimpiä näytöstöitä olivat lattian lakaisu 
ja vedenkanto, mutta nuorikon piti olla paitsi nopsa myös tarkkanäköinen ja etsiä silmäneula, jonka puhe-
mies heitti lattialle.   
    Vienan ja Aunuksen suurperheissä miniän tuli ainakin kuukauden ajan häiden jälkeen kysyä anopilta 
lupa aloittaa jonkin uusi työ, venäläiseen tapaan ”jalkaan kumartamalla” eli painamalla otsansa hänen 
jalkoihinsa. Kumartaminen ei merkinnyt niinkään nuorikon nöyryyttämistä, vaan perheensisäisen järjes-
tyksen lujittamista. Miniä saattoi anopin erityisessä holhouksessa tutustua talon tavoille ja mm. välttää 
ristiriitoja, jotka olisivat syntyneet uuden tulokkaan tunkeutuessa toisten naisten työaloille. 
 
Häälaulujen sanoma.  Karjalan ja Inkerin kylissä häät olivat vielä 1800-luvulla laulunäytelmä, jossa 
Väinö Salmisen laskelmien mukaan voitiin taitavien esilaulajien johdolla esittää 60-70 kalevalamittaista 
runoa ja kymmeniä itkuvirsiä. Häälaulut etenivät vuorolauluina, ne alkoivat  kysymyksellä ja vastaus-
säkeillä, niiden rakenne on ollut sama kuin eräkauden karhuriiteissä (kartta 1). Häälaulujen laajin 
tunnettu levinneisyysalue käsittää Karjalan, Inkerin sekä Etelä- ja Itä-Savon eli eräkautisen Suur-
Karjalan, hääitkut tunnetaan vain ortodoksisessa Karjalassa ja Inkerissä. Tutkijoista Kaarle Krohn pyrki 
osoittamaan, että häälaulut olisivat pääosin syntyneet kristillisen länsisuomalaisen kyläkulttuurin piirissä 
niin kuin hänen mukaansa muutkin vanhamittaiset runot. Elias Lönnrot on hänkin aikoinaan sommitellut 
Kalevalaansa kosinta- ja häämenot, jotka eivät kuitenkaan vastaa karjalaista kulttuuria vaan länsisuo-
malaisia hääpitoja.             
    Häälaulut kuuluvat sukuyhteiskunnan perinteeseen, ne eivät ole voineet syntyä talonpoikaiskylissä, 
mutta niissä on kerrostumia, jotka saattavat periytyä Suomenlahden kulttuuripiirin rautakautisista viljely-
yhteisöistä. Häälauluja on ollut runsaasti virolaisilla ja pohjoisvenäläisillä kansoilla, karjalaisissa 
agraarikauden häälauluissa on samoja aiheita kuin slaavilaisella taholla ja lauluhäiden pohjakaavakin on 
samantapainen kuin sekä Baltiassa että Pohjois-Venäjällä. Slaavilaisilta kansoilta ovat peräisin agraari-
kauden neuvokki- ja ylistyslaulut, nuorikon askarruttamismenot, jalkaan kumartaminen ja uusi patriar-
kaalinen suurperhehierarkia. 
    Häälauluissa on monia kerrostumia ja niin kuin kaikki riitit, häämenotkin ovat jatkuvasti uusiutuneet ja 
sopeutuneet yhteisön jäsenten elinympäristöön.  Eräkauden lauluissa aviopuolison hakemista kuvataan 
kuin metsästystä, sulhasen idoli on metsämies ja kielikuvat ovat eränkävijäin maailmasta.(4  1800-luvulla 
laulujen miljöö on kaski- ja peltoviljelykylä, jonka keskeinen rakenne on suurperhe. Agraarikerrostuman 
lauluissa liikutaan talonpojan elämänpiirissä, siihen kuuluvat talonpoikaistuvat, navetat, karja ja 
hevosajoneuvot, joilla hääväki kulkee. Laulujen morsian viedään suurperheeseen miniäksi ja laulajien 
arvomaailmassa nousevat esiin ahkeruus ja työtaito niin kuin länsisuomalaisessakin kyläkulttuurissa. 
 
Naisten laulunäytelmä.  Häälauluja ovat laulaneet naiset, hääitkut olivat kokonaan naisten perinnettä. 
Naiset toimivat kulkueiden vastaanottajina, lahjojen antajina, morsiamen pukijoina ja muissa tehtävissä. 
Suvun naiset ovat aikoinaan naittaneet nuoret, tytön äiti, tädit ja kummit olivat kosittaessa neuvottelujen 
päähenkilöitä. Häissä antilasta vastassa olivat anoppi ja suurperheen naisten yhteisö. Miehillä, jopa 
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sulhasella on ollut sivuosa, häissäkin vasta tietäjä alkoi hedelmällisyys- ja suojeluriiteillään kilpailla 
naisten kanssa.  
    Läksiäisissä ja tuliaisissa morsian kävi lävitse eroriitit ja valmistautui uuteen asemaansa. Hänen 
kanssaan sukuyhteisön naiset purkivat muistojaan, toiveitaan ja pettymyksiään. Kokonaisuudessaan 
häät olivat naisten terapiaa. Agraaristumisen myötä naisten laulut ja itkentä ovat sukuhäissä lisääntyneet, 
eroriiteissä purettiin yhä selvemmin niitä pelkoja, joita tytöt tunsivat joutuessaan miniäksi hierarkkisiksi ja 
isävaltaisiksi muuttuviin suurperheisiin. Häälaulut ovat ehkä ajoilta, jolloin naiset hallitsivat sukuyhteisön 
arkikulttuuria, myös ikäkausiriittejä aina syntymästä kuolemaan. Naisilla oli mahdollisuus ilmaista 
tunteitaan, he toimivat sukuyhteisön elämätuntojen tulkkeina ja tunnelman luojina. He saattoivat itkeä 
ilmoille sen kohtalonomaisuuden ja peruuttamattomuuden, jota siirtyminen elämänkaudesta toiseen 
ihmiselle merkitsee. 
 
 
 
 
 
KYLÄHÄÄT  
 
 
 
Talonpoikaiset kruunuhäät 
 
 
Kyläyhteisön pitojuhla.  Länsi- ja Etelä-Suomen talonpoikaiskylissä häistä muodostui pitojuhla, jonka 
pääjaksoja olivat vihkimisseremonia, hääateria ja tanssi. Kylähäätkin noudattivat pitkään kaksipuolista 
kaavaa. Kaksipäiväiset häät, joita voidaan pitää juhlien perusmuotona, alkoivat morsiamen kotitalossa, 
jossa nuoripari vihittiin, sen jälkeen seurasi hääateria. Tanssi saattoi sekin alkaa jo morsiustalossa, mutta 
kaksipäiväisissä häissä vieraat siirtyivät usein jo aterian jälkeen juhlallisessa kulkueessa sulhasen koti-
taloon, jossa tanssittiin myöhäiseen yöhön tai jopa aamuun saakka. Illalla morsiamelta riisuttiin kruunu ja 
nuoripari johdatettiin häävuoteeseen (kartta 20).   
    Hääyön jälkeisenä aamuna morsiamelle laitettiin aviovaimon päähine (päänpeittäminen, kartta 20), ja 
sen jälkeen juotiin usein vielä päänpeittäjäisiä (huomentuoppi). Myös sulhasen kotitalossa hääväelle 
tarjottiin ateria ja sen jälkeen ryhdyttiin juomaan häämaljoja, joiden aikana nuorelleparille kerättiin raha-
lahjoja (kartta 21). Juhlamenojen ohessa tanssi jatkui iltaan saakka. Lopuksi tarjottiin lähtöryypyt tai 
lähtiäisruoka, esim. hernekeitto, tai annettiin muu lopettamismerkki. Kannaksella lyötiin nuijalla ulkopuo-
lelta talon nurkkahirteen. 
    Häiden peruskaavasta on ollut monia paikallisia muunnoksia ja hääjaksojen järjestyskin on vaihdellut 
mm. sen mukaan, kuinka monta päivää häät kestivät. Yksipäiväisissä kylähäissä, kuten Pohjanmaalla, 
hääateria päättyi häämaljojen juontiin eli rahankeruuseen hääparille. Talolliskulttuurin aikana häät piteni-
vät talojen alkaessa kilpailla vieraiden kestityksestä. Monipäiväisissä häissä sulhasen kotitaloon siirryttiin 
useinkin vasta toisena tai kolmantena hääpäivänä, tai peräti viikon päästä, jolloin häävuoteeseen vienti, 
päänpeittäminen ja häämaljojen juonti tapahtuivat jo morsiamen kotona.  Pohjanmaalla ja muuallakin 
häät vihkimisineen voitiin pitää sulhasen talossa, jos se oli varakkaampi. Kun häät 1800-luvun lopulta 

176



16. Suku- ja kylähäät 
 
lähtien yksityistyivät, juhlamenoista karsiutui vähitellen monia seremonioita, ensimmäisinä julkinen 
vuoteeseen vienti. Häistä tuli ruokapidot ja tanssitilaisuus, joka pidettiin yksinomaan morsiamen kotona, 
1900-luvun puolella yhä useammin seurojentalossa tai jossakin muussa yleisessä juhlatilassa.   
 
 
Morsiuskruunu ja vihkimisnäyttämö. Kruunuhäissä morsian puettiin vihkipukuun ja hänen päähänsä 
asetettiin korkea morsiuskruunu. Omatekoinen morsiuskruunu rakennettiin metallisen kehikon varaan, 
koristeena käytettiin kulta- ja hopeapaperia, lasihelmiä, kukkia ja metallipellin palasia. Ajan mittaan 
kruunun koko kasvoi yhä suuremmaksi, Pohjanmaalla kruunua nimitettiinkin "isoiksi hopeiksi". Korkea 
helykruunu sai muotonsa morsiamien ammattimaisten pukijain tarjotessa palveluksiaan ja kilpaillessa 
asiakkaista. Vihkikruunua saivat käyttää vain "puhtaat" morsiamet, joiden tiedettiin olevan kunniallisia 
neitseitä. Morsiamen kunniallisuutta ja samalla kristillisiä moraalikatsomuksia voitiin korostaa asettamalla 
helykruunun sisälle pieni metallinen, tavallisesti kultasepän tekemä kruunu, jota nimitettiin "kunnian kruu-
nuksi". 
    Kotivihkimistä varten taloon koristeltiin häätupa, johon rakennettiin vihkialttari. Talon tupa tai vierassali, 
Pohjanmaalla vierasrakennuksen suurin huone "puettiin" häätuvaksi. Huoneen seinät verhottiin laka-
noilla, raanuilla ja ryijyillä, niiden päälle ripustettiin peilejä, köynnöksiä ja kukkakoristeita. Varakkaissa 
taloissa seiniä kiersivät peilirivistöt ja häätaulut eli koristeelliset onnittelutaulut, joita morsiusparin lähei-
set ystävät valmistivat ja toivat lahjaksi; köynnökset ja tekokukat tulivat muotiin 1800-luvun lopulla. 
Häätuvan lattialle levitettiin matto tai ryijy ja sen päälle pantiin vihkijakkarat, joille hääpari polvistui.  
Vihkijakkaroita teetettiin taloihin puusepillä ja ne olivat käytössä usein monen sukupolven ajan. Vihkialt-
tarin yläpuolelle ripustettiin Länsi-Suomessa vihkikatos, morsiustaivas eli tella, tai häähuoneen koko katto 
koristettiin ripustamalla sinne värikkäitä kankaita ja kukka-asetelmia. Vihkikatos saattoi myös olla irral-
linen vaate, vihkiliina, jota on nimitetty myös tellaksi, Pohjanmaalla pelliksi ((ruots. päll, lat. pallium 'liina, 
peite'). Vihkiliinaa telturit eli morsiustytöt ja sulhaspojat pitivät vihkimisen aikana hääparin yläpuolella. 
    Häätalo koristeltiin talkoilla, mukana oli kylän naisia ja nuorisoa, ainakin nuorenparin ikätoverit ja hää-
avustajat, morsiustytöt ja sulhaspojat. Nuoret miehet pystyttivät häätalon pihakoristeet (kartta 17) naisten 
pukiessa häätuvan. Samalla voitiin pihalle rakentaa tilapäinen tanssilava, jossa kuokkavieraat saivat 
tanssia. 
    Kotivihkiminen noudatti samoja seremonioita kuin kirkossa tapahtunut vihkitoimitus. Morsiuspari saa-
pui alttarille papin eteen morsiustyttöjen ja sulhaspoikien kannattaessa vihkiliinaa, myöhemmin mor-
siamen pitkää laahusta eli huntua ja pelimannin soittaessa häämarssia. Vanhan vihkikaavan mukainen 
seremonia oli pitkä, rukouksineen ja virsineen se teki avioliittoon astumisen juhlavaksi ja vaikuttavam-
maksikin kuin esikristilliset luovutusmenot ja tietäjäriitit. Vihkiseremonia päättyi hääparin onnitteluun ja 
onnittelumaljojen juontiin. Kotivihkimisen ohella säilyi edelleen tapana, että hääpari kävi vihillä kirkossa 
palaten takaisin morsiustaloon. 
 
Hääateria.  Aikoinaan hääateria on ollut vaatimaton eikä sitä syöty istuen yhteisessä juhlapöydässä, 
vaan ruokaa oli pantu jollekin sivupöydälle, josta vieraat kävivät pitkin iltaa hakemassa itselleen syötä-
vää. Tarjolla oli leipää, palvattua lihaa, kalaa, juustoa ja juomana olutta, jota juotiin yhteisestä tuopista.  
Itä-Suomessa ja Pohjanmaalla pääruokana oli vielä 1900-luvulla yleisesti liha- tai hernekeitto tai puuro.  
Keittoruokia ruvettiin syömään pöydässä istuen, aluksi yhteisistä kupeista, kuten maalaisoloissa muuten-
kin oli tapana, pöytäliinoja tai muita koristeita ei ollut.  Pohjanmaalla kylän emännät toivat ruoka-aineita 
tullessaan, ateria valmistettiin yhdessä ja pitopöydät rakennettiin kesäaikaan laudoista talon pihalle.  

177



16. Suku- ja kylähäät 
 
    Lounais-Suomen talollisten keskuudessa alettiin vähitellen seurata länsieurooppalaisia ruokailutapoja. 
Hääaterian valmistivat ammattimaiset pitokokit, jotka toivat maaseutupitäjiin uusia mannermaisia ruoka-
lajeja ja pöytätapoja. Vieraat istutettiin pitopöytään arvojärjestyksessä ja ruokalista noudatti sääty-läisten 
malleja alkupaloineen, lämpimine ruokineen ja jälkiruokineen, juomaksi hankittiin viinejä. Ruoan tarjoilivat 
kenkkärit eli passarit, jotka hekin olivat usein häiden vakinaisia toimihenkilöitä. Eri ruokalajit syötiin 
porvarillisen etiketin mukaisesti omilta lautasilta käyttäen veistä ja haarukkaa.  Ruokaryyppyineen, 
maljapuheineen ja tarjoilumenoineen talollisluokan hääateria alkoi monissa yksityiskohdissaan muistuttaa 
säätyläispitoja.   

  
 
Kylähäiden peruskaava (kaksipäiväisen häät) 
 
 
Morsiustalossa                              Sulhastalossa 
 
1. Valmistautuminen                       1. Valmistautuminen  
     häätalkoot                                       häätalkoot 
     häätalon koristaminen                    häätalon koristaminen                                                                   
 
Häät                                                 
                                                        2. Vieraskulkueen lähtö 
3. Vieraiden vastaanotto                   
     tulomarssit 
4. Vihkimisseremonia 
5. Hääateria 
6. Häätanssit 
7. Hääkulkueen lähtö                   
                                                        8. Hääkulkueen vastaanotto  
                                                        9. Tarjoilu                                                                                        
                                                      10. Häätanssit 
                                                      11. Häävuoteeseen vienti                                     
                                                      12. Päänpeittäjäiset 
                                                      13. Hääateria 
                                                      14. Häälahjojen juonti 
                                                      15. Tanssi, kiitostanssit   
                                                      16. Lopettamistarjoilu             
 
 

 
Häätanssit – kyläyhteisön huvittelumuoto. Tanssi ja pelimannimusiikki tulivat Länsi-Suomen talon-
poikaiskylissä tunnetuksi ainakin jo 1600-luvulla ja ensimmäisiä tanssitilaisuuksia olivat nimenomaan 
häät; vanhimmat tanssimusiikin soittajat olivat hääpelimanneja. Kun nuorten kylätansseja 1700- ja vielä 
1800-luvullakin paheksuttiin, hääjuhlat olivat tilaisuuksia, joissa tanssiminen kuului juhlatapoihin.  
    Pelimanneja oli monissa pitäjissä vähän ja sen vuoksi häissä tanssittiin myös laulutansseja eli piiri-
leikkejä, jotka 1600-luvulta lähtien olivat vaihtuneet uusimittaisiksi ja noudattivat melodialtaan tanssisä-
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velmiä. Tanssiminen levisi nopeasti myös Itä-Suomeen ja Karjalaan (vrt. kartta 35), mutta sukuhäiden 
alueella soitto ei pitkään aikaan kuulunut häämenoihin, vaan esim. ortodoksisessa Karjalassa nuoret 
tanssivat jossain syrjemmällä, usein ulkona pihalla.      
    Häätanssien vanhinta kerrostumaa ovat (1) ryhmä- tai yhteistanssit, kuten poloneesi, franseesi, 
menuetti, katrilli ja angleesi eli engelska, joita aikoinaan tanssittiin myös Euroopan hoveissa. Ryhmä-
tansseihin otti osaa koko hääväki esitanssijan johtaessa tanssirivistön kuvioita. Pohjanmaalla on ollut 
tunnettu mm. vanha eurooppalainen pitkätanssi, sitä esitettäessä hääväki kulki pitkässä parijonossa 
tanssinjohtajan jäljessä ympäri häätaloa kierrellen ulkona kartanolla, pistäytyen navetassa ja muissa 
ulkorakennuksissa, jopa naapuritaloissa.   
    Toisen kerrostuman muodostavat (2) paritanssit, kuten polkka, masurkka, jenkka ja valssi, jotka tulivat 
muotiin 1800-luvun loppupuolella. Paritanssit muuttivat sukupuolten välisen kohtaamisen luonteen. Tans-
siparit eivät enää kulkeneet joukon mukana noudattaen ryhmätanssin kuvioita, vaan liikkuivat ja seurus-
telivat kahdestaan.   
    Vanhat kuviotanssit säilyivät uusien muotitanssien rinnalla, samoin tanssilaulukin. Mm. 1800-luvun 
lopulla yleinen purpuri eli potpuri oli erilaisten tanssien yhdistelmä, itse asiassa vain nimitys tanssiketjulle, 
joka koostui eri aikoina ja eri pelimannien ohjelmiston mukaan vaihdellen sarjasta ryhmä- ja paritansseja. 
Usein purpurin aloitustanssi oli marssi, sen tahdissa hääväki saattoi marssia pelimannien johdolla ympäri 
taloa tai siirtyä kulkueena ruokapöydästä tanssitupaan.(5 
    Kun karjalaisissa sukuhäissä alettiin esittää ylistyslauluja puhemiehelle, saajannaiselle ja muillekin 
roolinhaltijoille, kylähäissä esitettiin kiitostanssit ammattimaisille avustajille. Omat ”rinkinsä” eli tanssinsa 
mentiin kruunuttajalle eli kaasolle, joka oli pukenut morsiamen, pitokokille, edeskäyvälle ja tarjoilijoille. 
Näihin kiitostansseihin kuuluu eräs kaikkein tunnetuimmista pelimannisävelmistä, Kruunu-Marjaanan 
valssi. Seremoniatansseilla on vastineensa Manner-Euroopan talonpoikaiskulttuureissa ja ne ovat levin-
neet Länsi- ja Etelä-Suomeen suunnilleen samalle alueelle kuin kruunuhäät.           
 
Rituaalisoitto ja riittitanssit. Länsisuomalaisissa hääjuhlissa pelimannimusiikki tunkeutui vähitellen 
kaikkiin seremonioihin. Häämusiikki rituaalistui, joissakin pelimannipitäjissä lähes jokainen uusi jakso 
aloitettiin musiikkikappaleella. Rituaalisina aloituksina toimivat etenkin häämarssit, joita voitiin soittaa 
vieraita vastaanotettaessa, hääparin saapuessa vihille, ruoalle käytäessä, aloitettaessa häätanssit, vie-
täessä nuoripari aviovuoteeseen, päänpeittäjäisissä tai ryhdyttäessä juomaan häämaljoja. Häät saatettiin 
lopettaakin marssiin. Pelimannit soittivat hääkulkueen kärjessä siirryttäessä morsiustalosta sulhasen 
kotiin ja myös käytäessä vihillä kirkossa. Jopa morsiuskeruulla morsiamilla saattoi Länsi-Suomessa olla 
mukana pelimanni. Vähitellen pelimannista tuli riitinsuorittaja, joka juhlisti seremoniat ja korvasi esilau-
lajan ja tietäjän.   
    Herännäispiireissä mutta myös tavallisissa kansanhäissä pelimannimusiikin kanssa kilpaili kristillinen 
virrenveisuu ja rukoukset. Musiikin sijasta veisattiin ruokavirsi ja luettiin ruokarukoukset, virrellä aloitettiin 
ja lopetettiin kaikki häiden jaksot, ja virrenveisuun kaikuessa vietiin hääpari aviovuoteeseen.  Etenkin 
Savossa vanhamittaiset häälaulut vaihtuivat virsiin. 
    Kylähäiden kukoistuskaudella häätansseihin sovitettiin myös siirtymäriittejä. Häätanssit aloitettiin 
morsiamen tanssittamisella, mikä itse asiassa tarkoitti uuden aviovaimon hyväksymistä kyläyhteisöön. 
Morsiamen tanssittamisessa oli tietty järjestyksensä, jossa vähitellen alkoi näkyä kaikkialle tunkeutuva 
säätyhierarkia. Vanhan tavan mukaan ensimmäisenä morsianta tanssitti puhemies, tai kirkkoherra, jos 
hän oli paikalla, tai morsiamen oma isä. Sen jälkeen vuorossa olivat omaiset ja kyläläiset, lopulta myös 
kuokkavieraat, jotka tavallisesti olivat morsiamen ikätovereita. Talollishäissä arvojärjestys oli hyvin tärkeä 
ja häätanssi oli niitä tilaisuuksia, joissa pitäjän ns. vallasväki saattoi esiintyä varallisuutensa mukaan 
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pukeutuneena ja säätynsä mukaisella paikalla kyläyhteisön edessä. Myöhemmin yleistyi Suomessakin 
tapa, että nuoripari tanssi kahdestaan ensimmäisen tanssin, häävalssin.   
    Siirtymäriittejä oli myös piirileikeissä.  Pohjanmaalla, paikoin Satakunnassa ja ruotsinkielisillä alueilla 
pojat ottivat sulhasen ja tytöt vastaavasti morsiamen keskelleen piiriin ja kukin vuorotellen pyöritti sulhas-
ta ja morsianta, sen jälkeen pojat kantoivat sulhasen ukkomiesten joukkoon ja kaaso riisui morsiamelta 
kruunun. Tyttöjen erotanssissa morsianta on myös voitu kuljettaa tanssiaskelin jäähyväiskierroksella 
ympäri kotitaloaan ja morsian on eri tavoin ennustanut, esim. silmät sidottuna, kuka tytöistä viettäisi 
seuraavaksi häät.  Riittitansseissa on monia paikallisia muunnoksia, mm. nuorten erotanssit ovat päätty-
neet eromaljojen juontiin. Häätanssien aikana on voitu käydä leikillinen taistelu sulhasesta nuorten mies-
ten ja naimisissa olevien miesten välillä, kumpikin puoli on koettanut vetää sulhasen omaan ryhmäänsä.  
Piiritansseissa on menty myös naimattomien ja naimisissa olevien nimikkotanssit eli tyttöjen ja poikien tai 
ukkojen ja akkojen ringit. Vastakkain olivat aviosäädyt ja ikäryhmät, eivät enää suvut, eikä kysymyksessä 
ollut asema suvussa, vaan isännyys ja emännyys.   
 
 
 
 
AGRAARISTUNEET SUKUHÄÄT 
 
 
Sukuhäistä kylähäiksi 
 
 
Muuttuvat sukuhäät.  Kaakkoisten alueiden talonpoikaisissa sukuhäissä avioitumismenojen peruskaava 
(kuvio) on vielä sama kuin sukujenvälisissä häissä, mutta sukuryhmien ohella näyttämöllä ovat mukana 
kyläläiset, vastakkain ovat naineet ja naimattomat tai sulhasen ja morsiamen kylä.  Itäiset kyläkulttuurin 
tavat ovat levinneet Baltian maista ja Pohjois-Venäjältä, niiden joukossa on mm. hedelmällisyysriittejä, 
joita on omaksuttu vanhan tietäjäkulttuurin piirissä, muttei enää läntisissä talonpoikaiskylissä (kartat 19-
20).    
    Etelässä vanhamittaiset lauluhäät säilyivät enää Inkerissä ja sielläkin riittilaulut vaihtuivat tanssi- ja 
piirilauluiksi. Sukuhäihin tuli yhä enemmän (1) agraarisia hedelmällisyys- ja tulevaisuusriittejä, mm. 
hyvien ja huonojen enteiden tutkistelua, esimerkkeinä ovat nuorikon vastaanottomenot (kartta 19) sekä 
polvipoika (kartta 20). Morsiamen (2) siirtymämenot lisääntyivät myös itkuvirsien levinneisyysalueella 
Inkerissä ja ortodoksisessa Karjalassa.  Pohjoisilla alueilla Vienassa, Aunuksessa ja Laatokan Karjalassa 
uutta ilmapiiriä heijastivat morsiamen anteeksipyyntö- ja askarruttamismenot. Läksiäisissä antilas pyysi 
anteeksi vanhemmiltaan polvistuen heidän eteensä turkin päälle ja kaikilta muiltakin, joiden kanssa hän 
tyttöysaikanaan oli ollut kotipiirissään tekemisissä, jopa kotieläimiltä (prostitusmenot). Antilaan kumar-
ruttaminen, työnäytökset ja neuvokkilaulut olivat nekin agraaristuvan yhteisön liittymäriittejä. 
    Etenkin Inkerissä ja Etelä-Karjalassa (3) eroriittien uutena osapuolena olivat nuoret, morsiamen ja 
sulhasen ikätoverit. Nuorten erojaisriitit keskittyivät kengitysiltaan (ven. devitsnik-ilta, saks. Polterabend).  
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Talonpoikaistuneet sukuhäät  
  
 
Morsiamen kotona                                    Sulhasen kotona 
 
Kosinta  
 1. Kosintatilaisuus 
     Kosiaistanssit 
     Kosintaitkut* 
 2. Kodinkatsojaiset 
 3. Vahvistusmenot (lujuset, liitot)  
 4. Kihlajaiset (kuuliaiset) 
 5. Morsiuskeruu 
     Keruuitkut* 
 6. Kengitysilta                                            6. Sulhassauna 
     Eroriitit                                                        Eroriitit 
     Morsiussauna 
    Tulevaisuusriitit  
 
Läksiäiset  
 7. Morsiamen herättäminen 
     Enteiden tutkistelu 
     Eroriitit                                  
     Eroitkut*                                                
                                                                    8. Sulhasväen lähtö 
 9. Sulhasväen tulo 
      Tulolaulut 
10. Katsotus 
      Morsiamen pukeminen 
      Sulhasen maksut 
      Lahjojen jako 
11. Kutsuilla käynnit                                  11. Kutsuilla käynnit 
12. Vihillä käynti kirkossa 
13. Hääateria, häämaljojen juonti 
14. Morsiamen lähtö 
      Eroriitit (prostitusmenot) 
      Eroitkut* 
      Tulevaisuusriitit (hääleipä ja ikonit) 
15. Morsiamen luovutus 
      Myötäjäisten itkeminen* 
      Äidin itkut* 
      Luovutuslaulut 
      Neuvokkilaulut 
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Juohtomatka 
16. Lähtöriitit 
      Suojelu- ja torjuntariitit 
17. Pysäyttämismenot                             
                                                                  Tuliaiset                                   
                                                                  18. Vastaanottomenot 
                                                                        Tulolaulut 
                                                                        Tuloriitit 
                                                                        Hedelmällisyysriitit 
                                                                  19. Morsiamen katsominen 
                                                                        Liittymäriitit 
                                                                        Hedelmällisyysriitit                                   
                                                                  20. Hääpidot 
                                                                        Ylistys- ja moitelaulut 
                                                                        Neuvokkilaulut 
                                                                        Nuorikon askarruttaminen 
                                                                  21. Aviovuoteeseen  vienti 
                                                                        Hedelmällisyysriitit 
                                                                  22. Tuliaisten jälkeinen aamu 
                                                                        Päänpeittäminen 
                                                                        Nuorenparin sauna 
                                         
*Itkuvirsialueella ortodoksisessa Karjalassa ja Inkerissä.  
 

 
Silloin nuoret "kengittivät" morsiamen ja sulhasen, morsius- ja sulhassaunakin saattoi siirtyä osaksi 
kengitysiltaa. Morsiamen tyttöystävät lämmittivät saunan ja pesivät tämän vertauskuvallisesti puhtaaksi 
nuoruudestaan uutta elämänkautta varten.  Morsiussaunasta tuli tyttöjen jäähyväisriitti ja sulhassaunasta  
vastaavasti sulhasen ikätoverien erojaistilaisuus. Inkerissä morsian on voinut kengitysiltana käydä jättä-
mässä jäähyväiset koko kylälle. Uusia ero- ja liittymäriittejä on ollut myös hääsaaton pysäyttäminen 
(kartta 18). Kaakkoiselle alueelle tuli myös (4) kyläyhteisöjen sosiaalista perinnettä, Etelä-Savoon ja 
suomenpuoleiseen Karjalaan etupäässä lännestä, Inkeriin ja Itä-Karjalaan myös idästä. 
 
Kylätapojen tulo. Uusia seurustelumuotoja olivat tupakaiset (kartat 13-15), monet pitoruoat ja tanssit; 
mm. morsiamen tanssittaminen rahasta levisi Kannakselle asti. Itäistä tietä tulleita kylätapoja ovat pila-
näytelmät ja kylienväliset leikkitappelut, joissa vastakkain olivat uudet paikalliset jäsenryhmät. Suo-
messa on pilanäytelmistä laajimmalle levinnyt hääpassin kysyminen. Etenkin Virossa hääväki huvitteli 
esittämällä pilanäytelmiä ja vakavien häämenojen rinnalla saattoi kaiken aikaa kulkea leikillinen vasta-
näytelmä, jossa parodioitiin naimisiin menoa (kartta 18).   
    Kaaviossa on lueteltu agraaristen sukuhäiden jaksoja 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Talonpoikais-
tuneet sukuhäät eivät ole noudattaneet yhtenäistä kaavaa, vaan tavat vaihtelivat pitäjittäin.  Vanha suku-
häiden tapahtumakaava säilyi eheimpänä Vienassa ja muualla Karjalan pohjoisosissa.  Kirjavinta hääpe-
rinne on ollut Inkerissä, jossa vanhan häälaulun ja itkuriittien rinnalle tuli uusia tapoja kaikilta suunnilta: 
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venäläisiltä kansoilta, Virosta ja luterilaisen kirkon välityksellä Suomen puolelta. Savossa ja Kannaksella 
häät alkoivat yhä enemmän muistuttaa länsisuomalaisia kylähäitä.  
    Sukuhääalueella agraarisen kyläkulttuurin rakenteita on monesti vain lisätty vanhaan kaavaan.  
Karjalainen vastine pitojuhlille ovat olleet molemminpuoliset vierailut, Vienassa niitä on nimitetty kutsuilla 
käynniksi.  Sulhasen ja morsiamen vanhemmat ja muutkin läheiset sukulaiset vierailivat toistensa luona 
ennen häitä tai hääpäivänä ja kävijöitä kestittiin parhaan mukaan. Vierailukutsuilla olivat kunniavieraina 
morsiamen ja sulhasen vanhemmat, jotka vanhan sukuhääkaavan mukaan eivät seuranneet noutoväen 
eivätkä myötämenijöiden mukana. Talonpoikaistumisen aikaisia lisäyksiä ovat ilmeisesti häävuoteeseen 
vienti sekä päänpeittäjäisten siirtyminen hääyön jälkeiseen aamuun ja rahankeruu viinaa tarjoamalla 
(kartat 20-21).  Myös ortodoksisella alueella ruvettiin käymään kirkossa vihillä jo läksiäispäivänä, jolloin 
vihkiminen syrjäytti luovutusmenot ja hääväki saattoi mennä kirkosta suoraan tuliaisiin sulhasen kotiin. 
 
Kyläjuhlan taustaa.  Talonpoikaisista hääpidoista on Länsi- ja Etelä-Suomesta tietoja 1600-luvun alun 
käräjäpöytäkirjoissa (TUOKKO).  Hääpitoja pidettiin niin tärkeinä, että ne merkittiin perintöasiakirjoihin ja 
niistä käytiin oikeutta. Tyttärille ja pojille tuli järjestää kotitalossa häät heidän mennessään naimisiin ja 
lähtiessään pois kotoa. Aatelispiireissä ja vanhimmilla kyläalueilla myös talonpoikien keskuudessa 
pitohäät ovat olleet tunnettuja jo varhain keskiajalla, niiden järjestämisestä ja vieraiden kutsumisesta on 
määräyksiä jo vanhoissa Ruotsi-Suomen maanlaeissa 1300-1400-luvulta.  
    Pitolaitos on esihistoriallisen ajan hallinnollinen instituutio. Samaa juurta kuin suomen pito on vanha 
hallintoalueen nimitys pitäjä; myös sanasta kihla 'pantti' on muodostunut oikeudellisen hallintoyksikön 
nimitys kihlakunta.(7 Rautakaudella pitäjä on ylläpitänyt yhteisiä laitoksia, muinaislinnoja ja suurveneitä, 
mutta samaan pitäjään kuuluvia sukuja ovat yhdistäneet yhteiset pidot: veronkantopidot, vakkovepidot 
(kartta 4) ja hääpidot.  Osallistuminen päällikön pitoihin on viikinkiajan pyynti- ja ryöstelyseuroissa mer-
kinnyt johtajuuden ja liittosuhteen tunnustamista. Pitoihin kutsuminen, kutsun vastaanottaminen tai sen 
torjuminen on säädellyt sukujenvälisiä suhteita.  Läntisillä alueilla hääpidot ovat lujittaneet ja laillistaneet 
avioliiton samalla tavoin kuin itäisillä alueilla sukujen vastavuoroiset lahjat. 
    Avioparien siunaaminen tuli tavaksi Rooman varhaiskristillisissä seurakunnissa jo 300-400 -luvulla, 
mutta pakolliseksi vihkiminen määrättiin katolisen kirkon piirissä vasta 1563. Kristillisissä menoissa oli 
olennaista morsiamen siunaaminen, ne korvasivat aikaisemmat suojelu- ja hedelmällisyysriitit. Ruotsi-
Suomessa luterilainen kirkko hylkäsi uskonpuhdistuksen jälkeen avioliiton sakramentin, ja monet johtavat 
teologit katsoivat, että avioliitto oli maallinen instituutio.(8  1600-luvulla luterilainen papisto alkoi kuitenkin 
vihkiä nuorenparin ensin aateliston häissä, seuraavalla vuosisadalla tapa yleistyi ja kotivihkimisestä tuli 
länsisuomalaisten talonpoikaishäiden juhlavin seremonia. Pakolliseksi vihkiminen määrättiin vuoden 
1686 kirkkolaissa ja myös vuoden 1739 valtakunnan laissa. Vihkimisen ympärille syntyi uusi hääperinne.  
Samalla kirkko alkoi rekisteröidä yhä tarkemmin seurakuntalaisten avioliitot ja muutenkin valvoa heidän 
perhe-elämäänsä. Kirkollinen oikeus syrjäytti sukuoikeuden.  
    Häätupa vihkialttareineen jäljitteli kirkkoa. Vihkikatos eli morsiustaivas on historiallisesti monitahoinen 
kristillinen symboli, joka palautunee jo kirkollisen vihkimistradition varhaisimpiin aikoihin 300-luvulle.  
Rooman kirkon vihkimismenoissa pappi levitti nuorenparin ylle vihkivaatteen (velum), se symbolisoi 
Korkeimman suojelua ja siunausta, hedelmällisyyttä. Vihkiliinaa käytettiin katolisena aikana Suomessakin 
vihittäessä kihlapareja kirkon ovella. Talonpoikaisella vihkikatoksella on ollut mallina myös keskiajan 
kirkkoihin rakennetut morsiustuolit katoksineen, samoin itse saarnastuoli ja todennäköisesti myös erilai-
set kunniakatokset, joita keskiajalla rakennettiin ylhäisille henkilöille.  
    Vihkinäyttämön koristaminen on 1800-luvun talolliskulttuuria ja kuvastaa uutta porvarillista sivistys-
käsitystä. Sukuhäissä häänäyttämöä ei koristettu, tosin Vienassa on juhlan tunnukseksi ripustettu seinille 
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pohjoisvenäläiseen tapaan pitkiä kirjailtuja pyyheliinoja (käsipaikkoja). Savossa häätaloon tuotiin havuja 
tai lehdeksiä ja kattoon ripustettiin himmeli kuten jouluna; hääkoristeet olivat samoja kuin vuotuisjuhlina. 
    Morsiuskruunu on vanha kirkollinen vihkikoriste, "Neitsyt Marian lahja morsiamille".(9 Luterilaisen kir-
kon piirissä vihkikruunun käyttö on ilmeisesti alkanut 1600-luvulla Saksan protestanttisten seurakuntien 
ryhtyessä hankkimaan kulta- tai hopeakruunuja, joita siveelliset morsiamet saivat kantaa, kun heidät 
vihittiin seurakunnan edessä.  Myös Skandinaviassa seurakunnan ovat hankkineet vihkikruunuja, mutta 
Suomessa käytäntö on levinnyt vain muutamiin Länsi-Suomen (ruotsinkielisiin) seurakuntiin. Sen sijaan 
Suomessa morsianten pukijat alkoivat valmistaa vihkikruunuja itse, korkea omatekoinen hääkruunu on 
erityisesti suomalaista kyläkulttuuria. Ortodoksisella alueella vihkikruunut olivat ja ovat yhä kirkon omis-
tuksessa ja vihittäessä niitä pidetään hääparin päiden yläpuolella. Kruunuhäät katosivat 1800-luvun 
lopulla ja Suomessakin tuli muotiin valkoinen vihkipuku, jonka huntua morsiustytöt ja -pojat kannattivat; 
1900-luvulla valkoinen morsiuspuku on levinnyt kaikkialle maailmaan.  
    Vienalaiset sukuhäät riittilauluineen ja itkuvirsineen ovat itämerensuomalaisten alueiden ja koko 
pohjoisen Euroopan vanhaa alkuperäiskulttuuria, josta muualla on enää vähän jäljellä. Kristillisten kylä-
häiden rakenteet ovat yhdenmukaistuneet kaikkialla ja suomaalaisten kruunuhäiden perusjaksot tunne-
taan hyvin samanlaisina etenkin luterilaisen kirkon piirissä Skandinaviassa ja Pohjois-Saksassa. 
 
Sukuhäät:  Alava 1908. Harva 1929; 1940-1941. Ilomäki 1989. Inha 1910 (1894), 139-, 226-. Knaapinen 
1890. Konkka U. 1980; 1985. Manninen 1932. Nenola-Kallio 1981b. Pentikäinen 1971. Salminen 
1916ab; 1917. Sarmela 1969, 99-; 1978bd; 1981bc. Surhasko 1977. Virtaranta 1958, 607-. 
Kylähäät:  Heikinmäki 1981, 207-. Helminen 1952. Sarmela 1969, 99-; 1977; 1978b; 1981c. Torppa 
1915. Vilkuna A. 1959b. Vilkuna K. 1950a; 1956b; 1965. 
 
1. Vrt. Sarmela 1969, 99-, kartta 15.  2. Nenola-Kallio 1981b. Konkka U. 1985, 96-.  3. Ojajärvi 1959.  4. 
Sarmela 1978d. Ilomäki 1989.  5. Ala-Könni 1956. Sarmela 1969, 210-.  6. Heikinmäki 1981, 412-. 
Vilkuna A. 1959b.  7. Vilkuna K. 1964; 1973a.  8. Heikinmäki 1981, 370-.  9. Pylkkänen 1953; 1964. 
Tommila 1965. Bringéus 1987, 112-. 
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                                  17. VIERASRIITIT 
 
 
 
Häätalon ympäristö  
 
 
Kyläyhteisön arvojärjestys. Länsisuomalaiset talollisten hääjuhlat alkoivat vieraiden vastaanotolla hää-
talon pihalla pelimannien soittaessa tulomarsseja. Vieraat johdatettiin sisälle talon vieraskuistin kautta ja 
ensimmäisenä tarjottiin tuliaisryyppy. Myöhemmin 1800-luvun lopulta lähtien vieraiden kestitys alkoi 
kahvitarjoilulla.  Erityisesti Hämeessä sulhasen puoleiset vieraat kokoontuivat ensin sulhasen kotitaloon, 
josta lähdettiin kulkueena arvojärjestyksessä morsiustaloon pitkin koristeltua kylänkujaa, matkan varrella 
on voitu tarjota viinaryyppyjä ja muuta kestitystä kunniaporttien rakentajille ja katselijoille, jotka osoittivat 
kunnioitustaan esim. ampumalla ilmaan.  
    Häävieraat lähtivät kulkueena morsiustalosta sulhasen taloon jatkamaan hääjuhlia; silloinkin morsian 
ja sulhanen tarjosivat kestitystä hääväen katselijoille.  Kulkueen tielle pystytettiin esteitä ja se pääsi jatka-
maan matkaa vasta viinatarjoilun jälkeen (kartta 18).  Kulkueena lähdettiin morsiustalosta myös kirkkoon 
vihille, ellei vihkimistä toimitettu morsiamen kotona.  Hääsaatto ei merkinnyt enää morsiamen siirtämistä, 
vaan kulkueista tuli osa sosiaalista näytelmää, jonka hääväki esitti kyläläisille, yhteisön jäsenille.(1  
 
Hääsalko. Hääsalko on ollut ruotsalainen morsiustalon tunnusmerkki, Suomessa se on omaksuttu käyt-
töön Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla; kanta-alueen muodostavat Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi ja 
Satakunta. Suomessa hääsalkoja on ollut kolmea perustyyppiä: karsikko, salkopuu sekä maistonki.  
Karsikkopuu on ollut karsittu kuusi, harvemmin lehtipuu, jonka latvaan jätettiin oksatupsu, kuten ensi-
kertalaisen karsikkoonkin (kartta 6). Hääkarsikon runko voitiin koristella kangas- ja paperisuikaleilla tai 
köynnöspunoksella, mutta alkuaan hääkuusia niin kuin lehtipuitakin on asetettu koristeiksi sellaisenaan 
mm. kahden puolen ulkorappusia tai portinpieliin.   
    Varsinainen hääsalko on ollut korkea tanko, jonka ympäri kierrettiin köynnöspunos tai paperikoristeita 
ylhäältä alas asti. Maistonki-tyyppiseen hääsalkoon on rakennettu poikkipuu tai useampia, joskus van-
teen muotoisia köynnöskoristeita, ja se saattoi olla samanlainen suuri koristerakennelma kuin juhannus-
salkokin. Maistonki on juhannus- ja hääkoristeena tunnettu erityisesti Ahvenanmaalla ja levinnyt sieltä 
Lounais-Suomen ruotsinkielisille alueille ja joihinkin suomalaisiin rannikkopitäjiin. Niitä on ehkä alkuaan 
pystytetty juhannushäihin, jotka 1800-luvun lopulla alkoivat yleistyä myös Länsi-Suomessa.  
    Suomeen levinneistä pihakoristeista vanhin lienee karsikkotyyppinen hääpuu, jonka kanta-alueita ovat 
Varsinais-Suomi ja Satakunta. Koristeltu hääsalko ja maistonki on alun perin pystytetty näkyvälle pai-
kalle, esim. pihan korkeimmalle kohdalle tai rakennuksen päätyyn; se juhlisti häätaloa. Myöhemmin 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla hääsalkoja käytettiin kunniaporteissa pielipuina. 
 
Kunniaportit.  Talollisluokan ns. mahtihäissä morsiustalon pihalle rakennettiin erityisiä kunniaportteja, 
joiden kautta vieraat saapuivat hääjuhlaan. Niiden levinneisyysaluetta ovat Varsinais-Suomi, Satakunta 
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ja Häme. Neliön muotoon rakennettujen pihapiirien, umpikartanoiden, alueilla kunniaportit pystytettiin 
talon pääportille tai vieraskuistin eteen, joskus reunustamaan pääovelle vievää tietä. Hämeessä ja 
Uudellamaallakin kunniaportteja on rakennettu myös sulhasen kotitalon pihalle.  
 
Tienvarsikoristeet. Jos morsiamen ja sulhasen kotitalot sijaitsivat samassa kylässä, häätalojen välinen 
kylänkuja morsiustalosta sulhasen kotiin tai joskus myös morsiustalosta kirkkoon asti koristeltiin kunnia-
porteilla tai reunustettiin aidan seipäisiin asetetuilla olki- ja köynnöskoristeilla. Kylänkujan koristelivat 
kylän nuoret häävalmisteluiden aikana, mutta matkan varrelle rakensivat omia kunniaportteja myös 
kyläläiset, etenkin ”mökkiläiset”, joita ei kutsuttu häihin. Portin alle asetettiin kunniapöytä, tarjoilupöytä, 
jonka luona koristeiden pystyttäjät odottivat morsiamen tarjoamia viinaryyppyjä ja muuta kestitystä (kartta 
18). 
    Häätalon kunniaportti rakennettiin pystyttämällä karsikkopuu tai köynnöksin koristettu salko kahden 
puolen pihaveräjää ja yhdistämällä ne toisiinsa köynnöksin koristetulla poikkipuulla; portin päälle on voitu 
kiinnittää pieniä kuusentaimia ja havuja tai taivuttaa hääsalkojen latvat yhteen.  Köynnösten tultua muo-
tiin porttien koristelu ja niiden mallit monipuolistuivat, 1900-luvulla kirjailtiin portin päälle usein hääparin 
nimikirjaimet tai tervetulotoivotus.   
 
Olkilyhteiden polttaminen. Etelä-Karjalassa sulhastaloon johtava kuja koristettiin aidanseipäisiin piste-
tyillä olkilyhteillä, jotka hääsaaton saapuessa sytytettiin palamaan. 1900-luvulle tultaessa tapa oli levinnyt 
yli savolais-karjalaisen alueen itäiselle Uudellemaalle ja Hämeeseen saakka. Morsiusparin saapuessa 
ammuttiin pyssyillä ilmaan ja olkilyhteet sytytettiin tuleen. Kujan pystyttivät kylän pojat, ja lyhteiden 
polttajat ovat odottaneet viinakestitystä kuten kulkue-esteiden tekijät (kartta 18).  
    Lyhteiden polttaminen oli osa morsiamen vastaanottomenoja (kartat 19-20) eivätkä ne osoittaneet 
kyläyhteisön hierarkiaa samalla tavalla kuin hääkoristeet Varsinais-Suomessa ja Hämeessä. Tulia poltta-
malla ja ampumalla on karkotettu pahoja voimia ja ilmeisesti olkilyhteiden polttamisella on alkuaan suo-
jeltu hääsaatossa kuljetettua morsianta. Talvisaikaan jolloin olkien poltto oli turvallista, aidanseipäissä 
palavat lyhteet valaisivat hääkulkueen tuloa ja vastaanottoa sulhastalon pihalla.  
 
Vierasriittien sanoma.  Häät, hautajaiset ja kinkerit olivat juhlia, joita varten taloihin rakennettiin sali eril-
lisine vieraskuisteineen, Pohjanmaalla kokonainen piharakennus (vierasrivi). Talollisten hääjuhliin 
kutsuttiin kirkkoherran lisäksi myös kirkonkylän virkamiehiä ja kartanoiden väkeä ja samalla suurtalolliset 
itsekin alkoivat noudattaa niitä vierasriittejä, joita säätyläispiireissä pidettiin arvokkaina. Hääkoristeet 
olivat vierasmenojen rekvisiittaa. Pihalla kunniaportin luona pelimannit soittivat tulomarsseja ja isäntäväki 
otti vastaan arvokkaimmat vieraat; hierarkiariitit jatkuivat läpi hääpitojen tarjoiltaessa ruokia, pidettäessä 
puheita, juotaessa häämaljoja.  
    Kunniaportit erottivat hääväen muista kyläläisistä ja yhteiskuntaluokat toisistaan, ne rajasivat sosiaa-
lisen tilan samalla tavalla kuin vieraskuistit, salit ja umpikartanot. Toisaalta tienvarsikoristeet ja vieraskul-
kueet laajensivat juhlatilaa kylän puolelle. Kunniaporttien luona kyläläiset saivat katsella häänäytelmää ja 
osallistua jollain tavoin myös kestitykseen, joka tuli kutsuvieraiden osaksi. Hääkoristeet symbolisoivat 
myös uutta käsitystä juhlasta, niiden taustalla ovat ehkä kyläkoulujen kevätjuhlat ja köynnöskoristeet, 
nuorisoseurojen juhlat, ehkäpä myös ajan hengessä vaikuttanut kansallisromantiikka ja porvarillinen 
käsitys sivistyksestä.  
 
1. Sarmela 1978b. Bringéus 1987, 119-. 
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Hääpari välitilassa 
 
 
Yliluonnollinen uhka.  Morsiamen kuljettaminen omasta kodistaan sulhasen taloon on ollut siirtymäme-
nojen vaarallisin vaihe, jonka aikana ulkopuolisten on pelätty "pilaavan" nuoren aviovaimon, vievän 
häneltä lapsionnen ja aiheuttavan sairauksia tai "rikkovan" solmitun liiton.  Morsiamen pilaajia olivat 
kateelliset ihmiset, joilla oli paha silmä, tai hääsaattoa uhkasivat vihamieliset, kilpailevat tietäjät.  Savo-
Karjalan eteläisillä alueilla ulkopuolisten pelättiin vahingoittavan hevosia, ampuvan niihin pistosnuolia tai 
nostattavan hääväen mukaan pahoja voimia, maan-, veden- tai kirkkomaanväkeä (kartat 40, 49)  
    Tilastokuvioiden mukaan suojeluriitit ovat säilyneet elävimpinä vanhalla sukuhäiden alueella Vienassa, 
Aunuksessa, Laatokan Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa, mutta niistä on tietoja myös kaikkialta Savo-
Karjalasta ja Inkeristä. Länsi-Suomesta kulkueiden suojeluriitit ovat kadonneet, niiden tilalle on tullut sosi-
aalisia tapoja, lähtö- ja kiitospuheita, tai matkalle lähtiessä saatettiin veisata virsi ja lukea rukoukset.     
    Suojeluriittien säilymäalueella häiden johtajana oli tietäjä.  Vienassa oli vielä 1800-luvulla yleistä, että 
juohtomatkan ajaksi nuorikon kasvot peitettiin huivilla, jolloin jalan kuljetettaessa sulhanen tai saajan-
nainen talutti häntä kädestä. Morsiamen kasvojen peittäminen on ollut laajalti tunnettu euraasialaisessa 
kulttuuripiirissä ja ilmeisesti aikoinaan myös Suomessa koko savolais-karjalaisella sukuhäiden alueella. 
Eri puolilla säilyneiden tietojen mukaan morsian kuljetettiin yöllä; Vienassa juohtojoukon jäljetkin on 
lakaistu pihalta, ilmeisesti sen vuoksi, etteivät vahingoittamismagiaa yrittävät pääsisi ”jäljittämään” mor-
siamen viejiä eikä käsittelemään heidän jalanjälkiään (vrt. nostokarhu, kartta 1).   
    Lähtöriittien ajatuskuvia on yliluonnollinen suoja-aita ja raudan voima. Karjalassa tietäjä suojasi juoh-
tojoukon piirtämällä teräaseella, kirveellä, viikatteella, paistinpannulla tms. maahan viivan, maagisen 
piirin, lähtijöiden ympärille tai lyömällä venäläiseen tapaan ruoskalla maata eri ilmansuuntiin.  Vienassa 
ovat kauimmin säilyneet myös suojeluloitsut ja manaukset. Tietäjä pystyttää juohtojoukon ympärille rau-
taisen aidan, johon pahat aikeet ja noidannuolet kilpistyvät, tai hän pukeutuu rautavyöhön ja rauta-
paitaan kohdatakseen matkalla uhkaavat vaarat.  Suojeluriittiä tehdessään häätietäjät ovat nostattaneet 
luontonsa ja uhanneet manata takaisin lähettäjilleen kaiken pahan, jonka hääkulkue matkalla kohtaisi.   
    Savossa ja Karjalan eteläisillä alueilla loitsut ovat unohtuneet, mutta tietäjäriitit säilyneet. Puhemies tai 
joku riittitaitoinen häävieras on kiertänyt saattojoukon hevoset kolmasti kädessään palavaa taulaa, rautaa 
tai aineita, joissa oli tietäjäriiteissä vaikuttavaa väkeä, voimaa. Tai puhemies on hevosen länkien läpi 
katsonut, ettei kukaan ollut pannut ajoneuvoihin yliluonnollista kuormaa, painoa. Varotoimet ovat olleet 
samanlaisia kuin ruumista kuljetettaessa (kartta 61) tai torjuttaessa noidannuolia, esim. hevosten ampu-
tautia (kartta 40). Pahaa on torjuttu myös polttamalla olkilyhteitä aidanseipäissä (kartta 17). 
    Suojeluriitit ovat ilmeisesti alkuaan rajoittuneet sulhasväen ja juohtojoukon matkalle lähtöön (kartta 
16). Niiden symboliikka ja kielikuvat ovat peräisin rautakauden yhteisöistä ja todellisuudessa häätietäjät 
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ovat usein olleet seppiä. Agraaristumisen mukana tietäjän roolikin on muuttunut. Uusi häätietäjä on ollut 
mm. Vienan patvaska, (kletnikka, druska jne.).(1 Vienalainen puhemies oli puolittain seremoniamestari, 
jonka riittivälineisiin kuului olennaisesti ruoska. Patvaska aloitti kaikki hääjaksot näyttävillä riiteillään, 
kiersi ja kierrätti morsianta ja sulhasta kolmasti ympäri, ajoi ruoskallaan pois pahan, säilytti nuorten avio-
onnen ja taloudellisen menestyksen. Patvaska oli naisten hääriitteissä maskuliininen hahmo, hevosmies 
tai kiertävä markkinamies, miehinen auktoriteetti, joka manifestoi myös uutta agraarista perhekäsitystä. 
   
Hääkulkueen pysäyttäminen. Karjalaan ja Etelä-Suomeen on levinnyt tapa pysäyttää hääkulkue ja 
vaatia sulhaselta viinakestitystä, tupakkaa tai rahaa ennen kuin matka saattoi jatkua. Morsianta saattava 
hääkulkue on pysäytetty useitakin kertoja, jos sulhanen oli kauempaa ja sulhasväki joutui kulkemaan 
monen kylän läpi. Pysäyttäjinä olivat kylien nuoret miehet, morsiusparin ikätoverit, vieraskyläläiset tai 
sulhasen kotikylän nuoret, jotka kokoontuivat kylänkujalle johonkin veräjälle tai rakensivat tielle esteen 
aidaksista, kärryistä ja peltokaluista (Savo) tai vetämällä köyden tien poikki (Karjala).  
    Sulhanen tai puhemies ovat joutuneet antamaan odottajille pullon tai pari viinaa, ennen kuin portti 
avattiin tai esteet raivattiin tieltä pois. Karjalassa aina Vienaa myöten sulhasen tai puhemiehen oli tarjot-
tava viinaa nuorille, jotka sytyttivät olkilyhteitä palamaan aidanseipäisiin kahden puolen kylänkujaa; 
muuten kestityksen vaatijat sulkivat tien köydellä.  Vienassa ja Aunuksessa tietäjä-puhemies kestitsi hää-
kulkueen pysäyttäjiä ja muitakin sivusta katsojia paljolti sen vuoksi, ettei kukaan katsoisi pahalla silmällä 
morsianta.    
    Hämeessä ja Uudellamaalla tarjottiin kestitystä kaikille katsojille tai kyläläisille, jotka olivat rakentaneet 
kunniaportteja ja odottivat niiden luona morsiussaattoa.  Kunniaportin luokse on joissakin Hämeen pitä-
jissä asetettu koristeltu kunniapöytä, jonka luona sulhanen tarjosi viinaryyppyjä.  Kylähäiden alueella tuli 
myös tavaksi, että morsian tarjosi tervehtijöille juustoa, hiivaleipää tai muuta syötävää.  Viinatarjoilusta 
saattoivat huolehtia häiden tarjoilijat, jotka kulkivat tai ratsastivat hääsaaton edellä. Hämeessä hääkul-
kueen pysäyttäminen oli osa vierasriittejä ja yhteisöllisiä kestitysmenoja (kartta 17). 
 
Kihlaparin vastaanotto. Pohjanmaalla ja muuallakin Länsi-Suomessa tuli tavaksi, että nuoret kävivät 
yhdessä markkinoilla tai kaupungissa ostamassa kihlat eli silkkihuivin ja sormukset.  Keski-Pohjanmaalla 
Vetelinjokilaaksossa ja muutamissa Etelä-Pohjanmaan pitäjissä kylän nuoriso oli vastassa kihlaparia, 
joka palasi "kihlamarkkinoilta" eli kihlojen ostomatkalta tai hakemasta kuulutuksia (kartta 15).(2             
    Kihlaparin hevonen pysäytettiin ja nuoret kulkivat joukolla pelimannien säestäessä sulhasen kotiin, 
jossa vastaanottajille tarjottiin viinaryypyt ja pidettiin kylätanssit. Vastaanottajat pukeutuivat joskus 
kummallisiin asuihin, tytöt pojiksi ja päinvastoin, tai tielle pystytettiin esteitä, joiden takana kihlaparia 
odotettiin. Saattojoukko kulki sulhasen taloon huutaen ja hurraten, ampuen pyssyillä ja soittaen kelloja; 
sisällä talossa kihlapari nostettiin ilmaan, kuten nuoripari häätansseissa. Kihlaparin vastaanottomenot 
olivat uutta nuorisokulttuuria, eräs jakso kyläyhteisön siirtymäriiteistä, joissa avioliittoon aikovat parit ero-
tettiin tai vapautettiin kylän naimattomien nuorten joukosta. 
 
Hääpassi. Agraaristuneiden sukuhäiden alueelle levinneitä kyläyhteisöjen tapoja on hääpassin vaati-
minen hääväeltä sen tuodessa morsianta sulhasen kotitaloon. Hääpassi tarkoitti leikillisesti todistusta 
siitä, että tulijat olivat kunniallista väkeä ja saapuivat rauhallisissa aikeissa. Todellisuudessa passi oli 
useimmiten pullo viinaa tai esim. paperipala, joka annettiin humorististen repliikkien jälkeen talossa 
odottaville häävieraille. Etelä-Savossa passin kysyminen johti pitkiin vuoropuheisiin puhemiehen ja 
sisällä olijain kesken. Puhemies saattoi esittää sisäänpääsypyyntönsä jopa runomuodossa tai antoi 
kierteleviä vastauksia kysymyksiin, keitä ja mistä vieraat olivat. Savossa oli vielä 1800-luvulla kansan-
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runoilijoita, jotka pukivat hääpassinkin vanhamittaiseen runoasuun. Humoristisia olivat myös kuvaukset, 
jotka koskivat itse passia, viinapulloa, ja sen ominaisuuksia. Leikillinen näytelmä päättyi siihen, että 
talonväki päästi hääkulkueen sisälle. 
    Vastaavia saapumisriittejä on esiintynyt Keski-Euroopan kyläkulttuurin alueilla ja esim. saksalaisella 
taholla passi on esitetty runomuodossa; sitä varten oli kulkueessa mukana erityinen riimittelijä.(3  Suo-
messa hääpassin esittäminen levisi Kannakselle ja Savoon, jossa arvostettiin sanallisen ilmaisun taitoa 
ja nokkeluutta. Passirunojen esiintymisalueella myös pyrkimäluvut olivat pitkiä ja leikillisiä (kartta 37). 
Savo-Karjalan eteläisillä sukuhääalueilla hääpassi on korvannut kalevalamittaiset tulolaulut. Vienassa, 
Aunuksessa ja suurimmassa osassa Inkeriä hääpassin esittäminen on ollut tuntematonta eikä se ole 
kuulunut vanhoihin lauluhäihin.  Hääpassin kysymisen tapainen pilanäytelmä on agraaristuneiden suku-
häiden huvittelutapoja, joita tuli runsaasti mm. virolaisiin häihin. Viron kylähäissä saattoi virallisten 
häämenojen rinnalla kulkea näytelmä, jossa esiintyi valemorsian tai morsian oli kadonnut ja häntä etsittiin 
kaikkialta; vihkileikissä parodioitiin vihkimistä ja avioliittoa jne.(4 Hääleikit olivat uutta improvisoitua 
viihdettä ja hääpassi ilmentää myös puhemiehen roolissa tapahtunutta muutosta tietäjästä seurustelun 
johtajaksi.   
 
Kategorioiden ulkopuolella. Evolutionistisissa tutkimuksissa pysäyttämismenot on tulkittu ryöstöavio-
liiton jäänteiksi; vielä 1800-luvun talonpoikaisyhteiskunnassa nuorikon hakijoita olisi vertauskuvallisesti 
kohdeltu kuin morsiamen ryöstäjiä. Käsitteenä ryöstöavioliitto on teoreettinen ja kuuluu 1800-luvun kehi-
tysoppiin.(5 Todellisuudessa hääkulkueen pysäyttäminen ja kestityksen vaatiminen ovat uutta agraarista 
kyläkulttuuria eikä vastaavia tapoja ole tunnettu savolais-karjalaisen sukukulttuurin alueella.   
    Esteiden rakentajia ovat olleet niin morsiamen kuin sulhasenkin kyläläiset, ennen kaikkea heidän ikä-
toverinsa. Kestityksen vaatiminen on nuorten initiaatio- ja eroriittejä (kartat 34-38) ja antagonismi: esteet, 
uhkailut tai myös pilanteko ovat riitin dramatisoimista. Uhkailua käyttivät tehokeinona jopa juhla-
kiertueiden "uuninsärkijät" kestitystä vaatiessaan (kartta 29). Juuri Suomen kyläalueilla nuorenparin 
matkaseurue, kärjessä sulhasen ikätoverit, ovat korostaneet erityisasemaansa kantamalla mukanaan 
aseita ja ammuskellen kulkiessaan kuten Karjalassa kosioväki (kartta 13). Nuoripari tai hääsaatto ei ollut 
tuntematon tai sosiaalisesti uhkaava omalle yhteisölleen, vielä vähemmän passin kysyjille. Todellista 
vihamielisyytä on voinut esiintyä vain silloin, kuin sulhanen oli eri kylästä, mutta nuorten "jengiytyminen" 
ja keskinäinen vihamielisyys on sekin agraarikylissä syntynyttä nuorisokulttuuria. 
    Kosinta- ja häämenoissa häämatka morsiamen kodista sulhasen kotiin on ollut marginaalivaihe tai 
liminaalitila.(6 Sukuyhteisön häissä nimenomaan morsian siirrettiin tilasta toiseen. Morsian oli marginaa-
linen, sukujen ulkopuolella ja suojeluriitit kohdistuivat häneen. Hääsaaton pysäyttäminen ja hääpassin 
kysyminen ovat kyläyhteisön, eivät enää sukuyhteisön liminaaliriittejä. Matkalla hääpari oli vailla kulttuu-
rista asemaa, kyläyhteisön roolien ja kategorioiden ulkopuolella; hääkulkueen johtajan täytyi yhä uudes-
taan ja uudestaan selittää, mistä he tulivat ja mitä on tapahtunut. Riitteihin kätkeytyi piilevä vaatimus, että 
nuorenparin on liityttävä yhteisöön ja palattava arkipäivään, normaaliin sosiaaliseen järjestykseen.  
 
1. Surhasko 1977, 66-.  2. Nuoritalo 1968.  3. Dünninger 1967, 187-. Atlas der schweizerischen Volks-
kunde: 223-224. Heikinmäki 1981, 479-.  4. Tedre 1973, 39-; 1981, 102-.  5. Dünninger 1967, 191-.  
Westermarck 1925 (1891).  6. Gennep 1960 (1909). Turner V. 1967; 1974ab.   
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                         19.-20. NUORIKOSTA AVIOVAIMOKSI 
 
 
 
 
19. Nuorikon vastaanotto 
 
Luokin tempaaminen. Inkerissä, Karjalassa lukuun ottamatta Vienan ja Aunuksen ydinalueita, ja laa-
joilla alueilla Itä-Suomessa nuoret miehet kiiruhtivat pysäyttämään morsiamen hevosen irrottaakseen 
luokin ja riisuakseen hevosen valjaista. Etenkin Kannaksella ja Laatokan Karjalassa luokista kilpailtiin 
ankarasti ja se tempaistiin irti rinnustinta aukaisematta tai viiltämällä rinnustin puukolla poikki. Voittaja sai 
itselleen kirjavan nauhan, jonka nuorikko oli sitonut luokkiin, tai hän antoi voittajalle vyön. Savossa ja 
Pohjois-Karjalassa luokki heitettiin asuintuvan tai navetan katolle tai rakennuksen yli sen toiselle puolelle.  
    Luokin, rinnustimen, satulavyön tai suitsien irrottaminen tunnetaan laajalti eurooppalaisten talonpoi-
kaiskulttuurien piirissä.(1 Suomessa luokin tempaaminen on levinnyt alueelle, jossa luokkivaljaat kuu-
luivat myös juhla-ajoneuvoihin, länsisuomalaisissa valjaissa luokkia ei enää käytetty (Suomen kansan-
kulttuurin kartasto I. osa, kartta 79). Paikallisten tulkintojen mukaan luokin irrottaja tuotti nuorikolle onnea 
tai luokin lentämisestä voitiin ennustaa, minkälainen tuli olemaan nuorenparin avioelämä. Jännittyneen 
luokin vapauttamista valjaista on pidetty symbolisena riittinä, joka helpotti nuoren aviovaimon tulevia syn-
nytyksiä.  
 
Nuorikon laskeutuminen ajoneuvoista. Samalla alueella, missä luokin tempaaminen on ollut tapana, 
nuorikon ei annettu laskeutua ajoneuvoista paljaalle maalle, vaan hänen jalkojensa alle pantiin vaate, 
tyyny tai turkki. Tapa on levinnyt kaakosta aina Hämeeseen asti. Vastaanottomenoissa on monia paikal-
lisia yksityiskohtia. Nuorikon vastaanottajana on voinut olla anoppi tai joku sulhasen suvun vanhoista 
naisista, joka levitti vaatteen ajoneuvojen viereen. Sen jälkeen paikalla olleet nuoret miehet nostivat nuo-
rikon alas ja asettivat hänet seisomaan sen päälle. Hämeessä nuorikon nostaja on voinut olla sulhasen 
isä, appi. Joskus kankaita, huiveja tai turkiksia, jopa kokonainen kangaspakka on levitetty ajoneuvoista 
asuintuvan rappusille saakka.  
    Suomessa laaja-alaisin alusta on ollut kangas, matto, ryijy tai muu vaate. Tyynyä on käytetty toisaalta 
Hämeessä, toisaalta Pohjois-Karjalassa, turkit ja vällyt tunnetaan karjalaisella alueella sekä pohjoisvenä-
läisillä kansoilla.(2 Savossa on selitetty, että nuori emäntä suojattiin maan vihoilta, tarttumalta eli sairau-
delta, joka itäsuomalaisessa perinteessä oli usein peräisin juuri maasta (kartta 40). 
 
Asema uudessa elämänpiirissä.  Vaatteilla tai turkiksilla on ilmeisesti estetty morsianta astumasta 
talonhaltioiden ja sulhasen suvun esi-isäin maalle ennen kuin hänet oli liitetty perheen jäseneksi tai esi-
telty talon yliluonnollisille vartijoille. Sulhasen kotitalossa morsian oli nimenomaan uusi jäsen, neofyytti. 
Menestyäkseen uudessa kodissaan hänen tuli voittaa talon vainajien ja maanhaltian hyväksyminen eli 
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"suopeus". Ellei uusi emäntä saanut talon haltian ja esi-isien suosiota, hänen työnsä eivät menestyneet, 
hän itse tai hänen lapsensa sairastuisivat tai taloa kohtaisi onnettomuus (kartat 3 ja 7). Nuorikon tuli 
aloittaa uusi elämänsä oikein, mutta sulhasen perhe on ollut myös huolissaan siitä, minkälainen uusi 
miniä tai tuleva emäntä oli luonteeltaan, kuinka hän sopeutui talon ympäristöön, sen sisäiseen kulttuuriin.         
    Rautakauden yhteisöissä nuorikko on todennäköisesti viety talon hiisimetsikköön tai suvun kulttipai-
koille, uhriaittaan tai uhrilehtoon, kuten Pohjois-Venäjän suomensukuisten kansojen keskuudessa.(3 Eri 
puolilta Suomea ja Karjalaa on vanhoja tietoja, että nuorikko on viety ensimmäiseksi paikoille, joissa 
talonhaltian katsottiin asuvan, esim. keittokotaan, tuvan uunin eteen, istumaan lieden kivelle, tai mor-
sianta on kuljetettu antamassa uhreja maanhaltialle tai navetan ja muidenkin paikkojen haltioille (vrt. 
kartat 62-63).(4 Ensimmäisellä kerralla nuorikko on kädestä pitäen kuljetettu tuleville työpaikoilleen, esim. 
juuri lieden luokse tai navettaan. Vastaanottomenot ovat osa liittymäriittejä, niissä uusi perheenjäsen 
saatettiin talon asukkaiden elinympäristöön.  
    Luokin tempaaminen ja heittäminen mahdollisimman kauas yli talon kattojen on symbolisoinut nuori-
kon tulon peruuttamattomuutta ja tapahtuman ainutkertaisuutta. Sama merkitys on ollut rinnustimen 
avaamisella tai hevosen suitsien pois ottamisella. Nuorelle emännälle paluu oli yhtä mahdotonta kuin 
navetan yli lentäneen luokin etsiminen; karja ja talon työt sitoisivat hänet paikoilleen. Savolais-
karjalaisella tietäjäalueellakin sukuhäiden liittymäriitit vaihtuivat vähitellen agraaririiteiksi tai ne tulkittiin 
uudestaan maataloa pitävän ihmisen näkökulmasta. Riiteillä haluttiin tuoda nuorelleparille, erityisesti 
morsiamelle avio-onnea, mikä tarkoitti terveyttä, työkykyä, turvallista synnytystä, poikalapsia, karjan 
menestystä ja kaikkea sellaista hedelmällisyyttä, jolla talonpoikaisyhteiskunnassa oli merkitystä.  
 
1. Heikinmäki 1981, 480-. Tedre 1973, 57. Mahler 1960, 324-.  Norlind 1919, 140. Frimannslund 1940, 
72.  2. Heikinmäki 1981, 491-. Tšistov 1981, 122.  3. Hämäläinen 1913.  4. Heikinmäki 1970-1971 I, 128-; 
1981, 493-. 
 
 
 
 
20. Aviovaimon asema 
 
 
Polvipoika. Itäinen agraariyhteisöjen tulevaisuusriitti on ollut polvipojan asettaminen nuorikon syliin. 
Hääsaaton tultua sulhasen kotiin morsian asetettiin istumaan tuvan perälle pöydän taakse ja hänen 
syliinsä tuotiin poikalapsi, harvemmin tyttö. Samalla lausuttiin toivomus: "Tuossa on poika polvellesi, ensi 
vuonna itsellesi", tai morsiamelle toivotettiin, että hän synnyttäisi yhdeksän poikaa, mutta vain yhden 
tytön. Polvipoika tuotiin ikään kuin malliksi, jotta nuorikko osaisi synnyttää samanlaisia.  
    Tavan sydänalueella Kannaksella ja Etelä-Savossa polvipojaksi puettiin varta vasten kaunis poika, 
mieluimmin kuitenkin omasta suvusta. Pidettyään poikaa hetken sylissään nuorikko sitoi pojan vyötärölle 
kirjavan vyönauhan tai antoi pienen lahjan, ennen kuin päästi hänet menemään. Pohjoisilla ja läntisillä 
reuna-alueilla polvipojan tuominen on ollut vakiintumaton tapa ja saattoi tapahtua jo morsiustalossa heti 
vihkimisen jälkeen; poikalapsi nostettiin hetkeksi morsiamen syliin ilman repliikkejä tai seremonialahjoja.   
    Polvipoika-seremonia on levinnyt agraaristuneiden sukuhäiden alueelle. Vastaavia tapoja tunnetaan 
Baltiassa ja slaavilaisten kansojen keskuudessa.(1 Se on luonteeltaan hedelmällisyysriitti ja kuvastaa 
maanviljely-yhteisön arvoja. Nuoren miniän tuli synnyttää poikia, jotka agraariyhteisöissä on koettu tule-
vaisuuden kannalta tärkeämmiksi kuin tytöt. Nuorikon antama vastalahja on ollut nimenomaan vyö, joka 
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todennäköisesti viittaa raskaana olevan naisen paisuvaan vatsaan; Baltiassa ja Itä-Euroopassa riittiin on 
olennaisesti kuulunut vyön sitominen pojan ympärille.  Karjalaan ja Etelä-Savoon polvipoika-riitti lienee 
tullut aikaisintaan 1700-luvulla kuten monet muutkin agraarisen kyläkulttuurin tavat. 
 
 
 
 
Aviovuoteeseen saattaminen 
 
 
Häävuoteeseen vienti. Hääparin julkisesta vuoteeseen viennistä on eniten tietoja Savosta ja Karjalasta, 
sen sijaan läntisimmistä osista maata, mm. Pohjanmaalta häävuodemenot ovat 1800- ja 1900-luvun 
vaihteessa jääneet lähes kokonaan käytännöstä tai niitä ei ole vanhastaankaan tunnettu (tilastokuvio). 
    Vuoteeseen vietäessä sukulaiset, talonpoikaisyhteiskunnan aikana häävieraat puhemiehen johdolla 
saattoivat uuden avioparin huoneeseen, jonne häävuode oli sijattu. Lounais-Suomessa, erityisesti Hä-
meessä hääpari on viety makuukamariin pelimannin soittaessa ja morsiustyttöjen sekä sulhaspoikien 
seuratessa mukana kuten vihillekin mentäessä. Morsiuskruunun ja muut koristeet riisui ammattimainen 
pukija, länsisuomalainen kaaso, joka omisti kruunun ja hääpuvun, tai morsiustytöt auttoivat morsianta ja 
sulhaspojat sulhasta. Sekä Länsi- että Itä-Suomessa on myös ollut tapana, että hääpari saatettiin makuu-
huoneeseensa virsiä veisaten ja peitettiin rukouksin häävuoteeseen.   
    Savossa ja Karjalassa nuorelleparille on ollut tapana antaa oma aitta, jossa he nukkuivat läpi tal-
venkin. Hääpäivän iltana heidät vietiin aittaansa, hääväki seurasi aitan ovelle asti puhemiehen ja nuori-
kon avustajan astuessa nuorenparin kanssa sisälle. Nuorta aviovaimoa auttoi riisuutumaan sulhasen äiti 
tai saajannainen. Karjalaan levisi myös venäläisiä suurperhetapoja ja esim. Vienassa on melko yleisesti 
vaadittu, että morsiamen oli maahan kumartaen riisuttava sulhasen saappaat.  
 
Lapsionnen varmistaminen. Savossa ja Karjassa häävuoteeseen vienti on ollut tietäjäriitti, jolla haluttiin 
varmistaa nuorenparin lapsionni ja rikkoutumaton yhteiselämä. Hääyö oli avioliiton alku, ensimmäinen 
tapahtuma, jolloin nuorenparin tulevaisuuteen on voitu erityisesti vaikuttaa. Häiden puhemies on ruos-
kallaan karkottanut makuuhuoneesta pahat voimat ja tarkastanut, ettei häävuoteeseen ollut kätketty 
vahingoittamisvälineitä, noitapusseja. Nuoripari suojattiin raudalla ulkopuolisia voimia vastaan tai rauta-
esineet toivat lapsionnea.  
    Savossa ja Karjalassa, mutta myös lännempänä on ajateltu, että aviopari saisi poikalapsen, jos 
häävuoteeseen patjan alle, joko pääpuoleen tai jalkopäähän pantiin miehinen teräase, kuten puukko tai 
kirves (jousi ja nuolia). Etelä-Savossa, Kannaksella ja Laatokan Karjalassa nuorikkoa tuli vuoteeseen 
laitettaessa piestä miehen housuilla. Vastaavasti ensimmäinen lapsi olisi tyttö, jos vuoteeseen pantaisiin 
naisten työväline kuten keritsimet, tai nuortaparia (nuorikkoa) kylvetettäisiin hameella. Myös Vienassa ja 
Aunuksessa tietäjä-puhemies on häävuodemenoista tehnyt näyttävän hääriitin, johon morsiamen siirtä-
misnäytelmä sulhasen kodissa päättyi.  
 
Avioliiton alku. Hääparin julkinen vuoteeseen vienti on tunnettu laajalti euraasialaisessa kulttuuripii-
rissä.(2 Sen taustalla on erilaisia kulttuurisia merkityksiä. Agraarikulttuureissa ja etenkin korkeauskon-
tojen piirissä häävuodemenoilla on voitu korostaa morsiamen siveyttä, sukupuolista koskemattomuutta. 
Ankarat seksuaalinormit ovat ominaisia juuri agraarikulttuureille, joidenkin antropologien mielestä 
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peltoviljely-yhteiskunnissa reproduktiokykyisistä eli synnytyskelpoisista naisista tuli taloudellisen vaihdon 
välineitä, joita miehet, ennen kaikkea tyttärien isät kontrolloivat, ja tässä vaihdossa morsiamen koske-
mattomuudella oli erityistä arvoa. Julkisissa häävuodemenoissa on julkistettu morsiamen neitsyys, usein 
myös aviomiehen seksuaalinen kykenevyys. Euroopassa on erityisesti venäläisten häävuodemenoissa 
korostettu morsiamen neitsyyttä mm. näyttämällä seuraavana aamuna hääväelle nuorenparin veristä 
lakanaa tai nuorikon veristä paitaa; samalla julkistettiin aviomiehen kunnia.(3  
    Julkinen häävuoteeseen vienti on merkinnyt myös avioliiton fyysistä toimeenpanoa, ensimmäistä suku-
puoliyhteyttä, avioparin tulevan reproduktion alkamista. Sen vuoksi hääyötä on yleisesti pidetty rajana, 
josta avioliitto alkoi. Muinaisskandinaavisen ja ehkä jo muinaisgermaanisen oikeuskäsityksen mukaan 
julkinen vuoteeseen vienti teki morsiamen luovutuksen lopullisesti sitovaksi (kartta 14). Katolinen kirkko 
pyrki ainakin 1000-luvulta lähtien juurruttamaan kristillistä moraalikäsitystä, että ensimmäinen sukupuoli-
yhteys (copula carnalis) toteutti peruuttamattomasti avioliiton sakramentin. Sen jälkeen sulhanen ja 
morsian olivat Raamatun tarkoittamassa hengessä erottamattomasti mies ja vaimo.  
    Kirkon kanta on ilmeisesti vastannut laajalti Euroopan agraariyhteisöissä vallinneita käsityksiä avio-
liiton alkamisesta. Keskiajalla papit ovat Ruotsi-Suomessa olleet mukana vuoteeseen viennissä siunaten 
häävuoteen; katolisissa sekä myöhemmin luterilaisissa kirkkokäsikirjoissa on häähuoneen siunaukselle 
ollut omat kaavansa aina 1800-luvulle asti. Kirkollinen häähuoneen siunaus jäi kuitenkin käytännöstä jo 
1600-luvulla tai se toimitettiin häiden aikana päivällä, joskus vihkimisen yhteydessä kirkon sakastissa.(4 
Länsi- ja Etelä-Suomessa vuoteeseen vienti on ilmeisesti keskiaikainen hääseremonia ja säilynyt samoil-
la alueilla kuin katoliset kihlaustavatkin.  
    Suomalaisissa häävuodemenoissa ei morsiamen neitsyyttä ole julkistettu. Kaakkoisella alueella Kan-
naksella, Etelä-Savossa ja muuallakin puhemies on saattanut hääyön jälkeisenä aamuna kohottaa 
kunniatuopin siveän morsiamen ylistykseksi tai ilmaista, kuinka peruuttamatonta on neitsyyden menetys 
läikäyttämällä vertauskuvallisesti olutta maahan tai pudottamalla tyhjän maljan rikki lattialle. Kunniatuopin 
juonti on kuitenkin ollut satunnaista, ja siten jotkut puhemiehet ovat enemmänkin vain vahvistaneet kristil-
lisiä siveyskäsityksiä kuin julkistaneet morsiamen kunniaa tai häpeää. Sama eettinen maailmankatsomus 
oli sisällä koko kylähäiden tapahtumakaavassa. Morsiuskruunu, häävuoteen siunaaminen ja juhlallinen 
häävuoteeseen vienti, hääyötä seurannut päänpeittäminen kunniatuoppeineen ja huomenlahjoineen ovat 
olleet seremonioita, joilla Euroopan kristillisissä talonpoikaisyhteiskunnissa osoitettiin kunnioitusta 
siveälle ja laillisesti vihitylle aviovaimolle, vahvistettiin kristillisiä moraaliarvoja ja yhteisöllistä elämän-
järjestystä.  
    Eräkauden häihin on tuskin kuulunut julkista vuoteeseen vientiä eikä sellaista tavata saamelaistenkaan 
vanhoissa häämenoissa(5  Savo-Karjalassa häävuoteeseen vienti on ilmeisesti alunperin ollut tietäjäriitti, 
jossa keskeistä oli nuorenparin lapsionni, sukujen tulevaisuus, ja sellaisena se lienee vanhempaa perua 
kuin kristilliset tavat. Riittien symboliikka kirveet ja muut rautaesineet ovat rautakauden tietäjäkulttuuria; 
hedelmällisyys, reproduktio on alkanut dominoida ihmisen intressejä jo Suomenlahden rannikon varhai-
sissa viljely-yhteisöissä.  
 
 
 
 
Päänpeittäminen  
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Miniän rooliasu – emännän tunnus. Savo-Karjalan vanhoissa sukuhäissä antilas puettiin jo läksiäisissä 
ennen kuin hänet luovutettiin sulhasen suvulle. Antilaan puki kaaso apunaan sukulaistyttöjä, jollekulle 
heistä morsian antoi nauhan, joka neitoaikana oli koristanut hänen tukkaansa. Näin hän siirsi kosintaon-
nensa toiselle tytölle. Vielä 1800-luvulla Vienassa ja Aunuksessa antilas puettiin samalla matkaa varten, 
hänet kengitettiin ja hänen käteensä pantiin kintaat kuten pukemisvirressä laulettiin. Ennen juohtomatkaa 
nuorikon kasvot peitettiin vielä huivilla, jotteivät häneen osuisi kateet ja vihamielisten ihmisten vahin-
goittamisriitit; kasvojen peittämistä nimitettiin myös hunnuttamiseksi. Liminaalitilassa olevan neofyytin 
suojaaminen pahalta silmältä on eräs morsiamen päänpeittämisen yleismaailmallisia syitä.  
    Kylähäissä päänpeittäminen tarkoitti seremoniaa, jossa nuorikon tukka kammattiin naimisissa olevien 
naisten tapaan ja hänen päähänsä asetettiin aviovaimojen käyttämä päähine. Keskiaikaisen avioitumis-
kaavan mukaan päänpeittäminen tapahtui hääyön jälkeisenä aamuna, kun nuoripari oli herätetty hää-
vuoteesta; tällöin alkoi morsiamen ensimmäinen päivä aviovaimona ja talon nuorena emäntänä. Länsi- ja 
Etelä-Suomessa päänpeittäjäiset pidettiin kartaston aineiston mukaan tavallisesti juuri hääyön jälkeisenä 
aamuna, myös agraaristuneiden sukuhäiden alueella.  
    Kun avustajat olivat pukeneet nuorikon juhla-asuun, seurasi usein vielä päänpeittäjäisten juonti. Nuori 
aviovaimo saattoi hääpelimannien soittaessa tarjota häävieraille vehnäleipää, juustoa ja viiniä, Itä-
Suomessa olutta ja viinaa. Satakunnan ja Hämeen talolliskulttuurin alueella nuoripari seisoi pöydän taka-
na kuten muissakin läntisissä tarjoiluriiteissä kaataen juomia vieraille, jotka saapuivat arvonsa mukaan 
nauttimaan päänpeittäjäisiä.  
    Ruotsinkielisellä ja suomenkieliselläkin Pohjanmaalla sekä monin paikoin Satakunnassa ja muualla 
Länsi-Suomessa morsiamen roolipuvun vaihto on siirtynyt riittitansseihin. Erityisen piiritanssin aikana 
morsiamelta riisuttiin kruunu ja hänet vietiin puettavaksi, päähineen vaihdon jälkeen morsian tanssitettiin 
tai hänet nostettiin naimisissa olevien naisten joukkoon; aviovaimon juhlapukuun pukeminen on kuitenkin 
tapahtunut yleensä vasta seuraavana aamuna hääyön jälkeen.  
    Päänpeittämisen jälkeen nuorikkoa on näytetty kyläläisille ja hän on kestinnyt myös kuokkavieraita. 
Kannaksella ja muuallakin kaakkoisella alueella pidettiin päänpeittämisen jälkeen erityiset morsiamen 
katsojaiset, jolloin juhlapukuun puettua nuorikkoa näytettiin kyläläisille samaan tapaan kuin sukuhäiden 
katsotusmenoissa (kartta 16). Nuorikon katsojille on voitu tarjota viina- tai olutkestitystä, hän on jakanut 
lahjoja ja saanut vastalahjaksi rahaa. Kaakkois-Suomessa ja Kannaksella nuorikko on käynyt myös 
naapureissa tarjoamassa keskitystä apunaan kaaso ja muitakin avustajia. Agraaristuneiden sukuhäiden 
alueella nuorikon esittäytymisellä oli rituaalista merkitystä, koska avioitumismenot ja usein vielä häätkin 
tapahtuivat sukujen kesken. Länsi-Suomessa nuorikko esittäytyi kuokkavieraille, sellaisille kyläyhteisön 
jäsenille, joita ei ollut kutsuttu häihin.  
 
Aviosäätyyn astuminen. Morsiamen pukeminen aviovaimoksi on ollut häätapojen yleismaailmallisia 
perusrakenteita; siirtymäriiteissä neofyytin uusi asema osoitetaan useimmiten juuri vaatteilla ja koristeilla. 
Päänpeittämismenoilla määriteltiin paikallisyhteisöissä tarpeellisia kulttuurisia kategorioita. Naiduilla 
naisilla on eri kulttuureissa ollut oma päähineensä tai vaatepartensa, joka erotti heidät naimattomista 
tytöistä. Euroopan kristillisissä agraariyhteisöissä kunniallisten vaimojen tuli jo Raamatunkin mukaan 
esiintyä pää peitettynä kirkossa ja muualla kodin ulkopuolella, ja naimisissa olon osoittaminen vaatteilla, 
sormuksilla tai muilla merkeillä on länsimaissakin säilynyt niin kauan kuin aviosäädyllä on ihmistenväli-
sessä kanssakäymisessä ollut merkitystä.  
    Kartan frekvenssilaskelmien mukaan päänpeittämisestä on suhteellisesti eniten tietoja Karjalan suku-
häiden alueelta, jossa antilaan pukeminen kuului kiinteästi luovutusmenoihin. Lännessä päänpeittäminen 
on jäänyt vähitellen pois juhlamenoista niin kuin muutkin morsiamen siirtymäriitit kirkollista vihkimistä ja 
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hääkulkueita lukuun ottamatta. Pohjois-Suomessa morsiamen seremoniallinen roolipuvun vaihto on ollut 
harvinaista. Kyläyhteisöissä päänpeittäjäisten tarjoaminen oli siirtymäriittien päätösnäytelmä. Nuorikko 
astui silloin talon nuoren emännän rooliin ja naapurien yhteisöön. Talolliskulttuurin aikana puvunvaihto 
muuttui statusriitiksi, jossa hääväelle näytettiin talon uuden miniän juhlapukuja ja pääkoristeita. Jopa 
Vienaan levisi taapa, että rikkaat antilaat vaihtoivat häiden aikana monta kertaa pukuaan.  
 
1. Heikinmäki 1981, 504-. Lukkarinen 1938. Mahler 1960, 371-. Piprek 1914, 133.  2. Esim. Westermarck 
1925 (1891) II, 432-. Meillassoux 1981.  3. Mahler 1960, 381-.  4. Heikinmäki 1981, 518-. Talve 1987. 
Muualla esim. Bringéus 1987, 151-. Bondeson 1988, 25-. Deneke 1971, 124-.  5. Esim. Itkonen T. I. 
1948 II, 397-. Kjellström 1981. 
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                        21. HÄÄPARIN AVUSTAMINEN  
 
 
 
 
Häälahjojen kerrostumat 
 
    
Lahjamaljojen juonti. Häiden aikana on nuorikolle tai nuorelleparille kerätty rahaa juomalla lahjamal-
joja. Tapa on levinnyt kaikkialle pohjoisinta Suomea myöten, mutta jäänyt 1900-luvulla vähitellen syrjään 
esinelahjojen tultua käytäntöön. Läntisillä ja pohjoisilla alueilla häämaljoja on yleensä juotu siten, että 
nuorikko tai hänen avustajansa kiersi vieraiden joukossa kantaen tarjotinta, jossa oli viinapullo ja pikari. 
Jokainen joka halusi kohottaa maljan morsiamelle, asetti tarjottimelle sopivaksi katsomansa summan 
rahaa, jolloin tämä kaatoi hänelle pikariin viinaa. Hääpari on myös voinut puhemiehen kanssa istua pöy-
dän taakse, ympärillään ehkä vielä morsiustytöt ja sulhaspojatkin, ja asettaa tarjottimen eteensä.         
    Itäisten sukuhäiden alueella on ollut yleisempää, että häämalja, esim. oluttuoppi kiersi pöydässä, jossa 
häävieraat istuivat ja vuorollaan jokainen juoja antoi nuorikon tarjottimelle rahaa tai lupasi lahjoittaa 
nuorelleparille jotain heidän talouttaan varten. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla häälahjat kerättiin hääate-
rian jälkeen panemalla lautanen kiertämään ruokapöydässä aterian päätteeksi, kuten myös Ruotsissa on 
ollut tapana. Häämaljoja on juotu nimenomaan morsiamelle ja rahojen kerääjänä on ollut morsian, vaikka 
niiden on myöhemmin katsottu kuuluneen hääparille ja aviomies on saattanut ottaa rahat haltuunsa. 
    Lahjamaljan juomisesta käytetyt nimitykset huomenlahja ja huomentuoppi (-kuppi, -pikari) ovat levin-
neet lännestä yli Savo-Karjalan. Huomenlahja niin kuin satakuntalainen päänpeittäjäisten juonti viittaa 
siihen, että vanhan tavan mukaan malja juotiin hääyön jälkeisenä aamuna, kun morsian oli puettu nuori-
koksi. Nimitys huomenlahja on saatu ilmeisesti kirkollisen kielen välityksellä ruotsin sanasta morgongåva. 
Muinaisskandinaavisen tavan mukaan aviomies antoi hääyön jälkeisenä aamuna nuorikolleen huomen-
lahjan, joka mm. Ruotsin vanhojen maanlakien mukaan katsottiin aviovaimon yksityiseksi omaisuudeksi. 
Läntisistä nimityksistä morsiusfati ja -talrikki 'morsiuslautanen' on tullut ruotsin kielestä ja tarkoittaa vatia 
tai lautasta, joka pantiin kiertämään hääpöydässä; lautasia on ollut kaksikin, toinen morsiamen lahjoja 
varten, toinen köyhäinhoitoon.  
    Kaakkoisen alueen nimitys kerranjuonti on nimityksenä omaperäinen ja kuvannee tapaa panna olut-
tuoppi tai viinapikari kerta toisensa jälkeen kiertämään pöydässä, jossa juojat, tavallisesti sukulaiset 
istuivat, tai paikalle kokoontuneen hääväen keskuudessa. Tuoppi tai pikari kiersi tarjottimella ja juotuaan 
kertansa jokainen pani rahan tarjottimelle lähettäen sen morsiamelle uudelleen täytettäväksi. Kannak-
sella ja Inkerissä morsian keräsi rahat seulaan, mistä johtuu nimitys seulanjuonti. Karjalassa seula on 
ollut arvontaväline samalla tavoin kuin samaanin rumpu esim. saamelaisten keskuudessa ja seulomalla 
on esim. morsiamen äiti hääpäivän aamuna kysynyt tyttärensä tulevaa avio-onnea. Arvontavälineenä 
seula assosioituu onneen, mutta myös rikkauteen (viljaan; vrt. kartta 59). Kaakkoisella alueella kerran-
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juonti oli 1700-1800-luvulla häiden keskeisimpiä seremonioita, se oli viinanjuonnin seremoniallistamista 
samaan tapaan kuin ostotupakoiden polttaminen Kannaksen kihlausjuhlissa (kartat 14-15).      
 
Nuorikon tanssittaminen maksua vastaan. Morsiamen tanssittaminen rahasta on ollut seremonia, 
jonka aikana häävieraat tanssittivat nuorikkoa ja antoivat hänelle rahalahjan. Alkuaan raharinki oli van-
hatyylinen ryhmätanssi, mutta riittitanssina se on ollut tunnettu vain Pohjanmaalla ja Länsi-Suomen 
ruotsinkielisillä alueilla. Rahasta tanssittaminen säilyi vielä paritanssienkin tultua muotiin ja levisi 1800-
luvun lopulla aina Etelä-Karjalaa myöten. Tapaa levittivät myös ns. rahahäät, joissa morsianta saattoi 
onnitella paitsi ostamalla hääryyppyjä myös tanssittamalla häntä maksua vastaan.  
 
Lahjoittamisen ritualisointi. Häämaljojen juonti on eräs niistä monista tavoista, joilla suvut ja myöhem-
min kyläyhteisö ovat auttaneet uutta perhettä. Savossa ja Karjalassa, erityisesti agraaristuneiden suku-
häiden alueella maljoja on alkuaan juotu sukulaisten kesken joko läksiäisissä tai tuliaisissa. Kertaa 
juotaessa jokainen sukulainen on vuorollaan ilmoittanut, mitä hän antaa nuorelleparille. Morsiamen ja 
sulhasen vanhemmat ovat voineet lahjanjuonnin aikana julkistaa, mitä he tulevat testamenttaamaan 
naimisiin menneelle pojalleen tai tyttärelleen. Sukulaisisännät ovat luvanneet viljatynnyreitä, hevosvar-
soja, kaskeamisoikeuksia tai niittypalstoja; emännät lehmiä, lampaita ja taloustavaroita. Lahjat ovat olleet 
sellaisia, joita kaskiyhteisöissä voitiin antaa ja jotka riittivät nuorelleparille oman talouden perustamiseen. 
Rituaali, julkinen lahjamaljan juominen teki lupauksesta sitovan.  
    Häät ovat olleet kulttuurisesti hyväksytty ja psykologisesti oikea ajankohta kerätä kollektiivisia lahjoja. 
Tilaisuutta on nuoripari saanut avoimesti käyttää hyväksi. Lahjamaljoja juotiin hääaterian jälkeen ja siitä 
luotiin suuri sosiaalinen näyttämistilaisuus. Kaakkoisella alueella ja Hämeessä maljanjuojat ovat käyneet 
pöytään pelimannin soittaessa tai alkajaisiksi on veisattu virsi ja puhemies tai pappi, kuten myös Ruot-
sissa, on pitänyt puheen vedoten kristilliseen lähimmäisenrakkauteen. Savossa ja Kannaksella puhemies 
tai morsiamen miessukulainen, nuodemies, kuulutti hääväelle, mitä kukin lahjoitti nuorelleparille, ja 
maljojen juonnista muodostui julkinen kilpailu. Kuuluttajan ylistäessä ja hääväen osoittaessa suosiotaan 
juopuneet häävieraat antoivat enemmän kuin mitä selvin päin olisivat tehneet. Kilpailua lietsottiin saat-
tamalla vastakkain suvut, kylät tai rikkaiksi tiedetyt isännät. Eri kylistä tulleet häävieraat kiistelivät siitä, 
kuka saisi "kirkon siirretyksi omaan kyläänsä". Naapurukset yrittivät lyödä laudalta toinen toisensa ja 
lopulta kilpailtiin siitäkin, kuka panisi pöytään suurimman setelirahan ja saisi juoduksi "tynnyrin tapinkin".  
    Häämaljojen juonti muuttui kaikkialla statusriitiksi; siinä nostettiin esille kyläkunnan ja koko pitäjän 
rikkaat. Kyläyhteisö asetti myös enemmän taloudellisia velvoitteita niille, joilla oli siihen varaa. Talollisten 
keskuudessa esim. Satakunnassa päänpeittäjäisten juonti oli juhlallinen seremonia ja osa jatkuvasti 
lisääntyviä tarjoilumenoja. Juhlapukuun pukeutunut nuorikko jakoi hääväen keskuudessa paitsi viina-
ryyppyjä myös juustoa, makeisia tai muita uusia herkkuja. Tai nuorikko on istunut erityisen tarjoilupöydän 
taakse edessään viinapikarit, joihin hän kaatoi erilaisia juomia, naisille viinejä ja miehille viinaa. Häävie-
raat ovat vuoron perään – arvonsa jälkeen – käyneet noutamassa lasinsa ja muutakin tarjottavaa ja 
jättäneet rahaa pöydälle. Talollisten häissä juomaseremonia alkoi yleensäkin noudattaa arvojärjestystä: 
ensin joivat suurtalojen isännät ja emännät, sitten muu väki ja lopuksi kuokkavieraat.  
     Rahahäissä eli kuuliaistansseissa, joita varattomat nuoret Länsi-Suomessa järjestivät varsinaisten 
häiden sijasta, morsian keräsi rahaa myymällä avoimesti viinaa ja monissa tiedonannoissa mainitaan, 
että hän saattoi näin ansaita huomattavia summia omaa kotiaan varten.  
 
Sukuavusta häälahjoihin. Suomessa ja muuallakin Pohjoismaissa sukujen ja yhteisön lahjat on koonnut 
morsian niin morsiusapua kerätessään (kartta 12) kuin häämaljoja juotaessa. Suurperheiden kaudella 
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suku on varustanut morsiamen myötäjäisillä, jotka vastasivat hänen perintöään. Rautakaudella ja 
myöhemmin savolais-karjalaisen kaskikulttuurin piirissä tyttären perintö on ilmeisesti luovutettu pääasi-
assa avioitumismenojen aikana. Myötäjäiset, sukulaisten vastavuoroiset sopimuslahjat, morsiusapu ja 
morsiamen jakamat antimet uusille sukulaisilleen tai naapureilleen, lopulta myös seremoniallinen hää-
maljojen juonti tai morsiamen tanssittaminen maksua vastaan ovat olleet osa monikerroksista talou-
dellista ja sosiaalista tukea, jota suku ja myöhemmin kyläyhteisö antoivat uudelle avioparille.(2         
    Agraariyhteisöissä morsiamen myötäjäiset saivat uusia merkityksiä. Morsiamen myötäjäiset manifes-
toivat talon rikkautta; avioitumismenojen aikana myötäjäiset on asetettu näytteille tai kuljetettu julkisesti 
läpi kylän. Tytöt alkoivat pienestä pitäen valmistaa kapioitaan ja viimeistään kihlausaikana morsiamen tuli 
saada valmiiksi ne vaatteet ja muut tavarat, jotka hän vei uuteen kotiinsa. Agraarikylissä kapiot ja myötä-
jäiset olivat osoitus morsiamen varallisuudesta, ahkeruudesta ja käsityötaidosta. Ne julistivat ihanteita, 
joita omillaan toimeentulevan talon emännältä odotettiin.  
    Häämaljoja juotaessa suku ja naapurit ovat osoittaneet olevansa sosiaalisesti mukana uuden perheen 
tulevassa elämässä. Uuden avioperheen auttaminen taloudelliseen alkuun on yhä häiden syviä, kestäviä 
ja ikivanhoja rakenteita. Teollistuneessa yhteiskunnassa kulutustavarat tulivat rahalahjojen tilalle ja 
häävieraat, ennen kaikkea omaiset alkoivat tuoda nuorelleparille uudessa kodissa tarvittavia käyttöesi-
neitä, jotka asetettiin nähtäväksi lahjapöydälle. Avioliiton solmimisen yksityistyessä nuortaparia ympä-
röivä sosiaalinen verkosto on pienentynyt. Lahjat ovat muuttuneet yhä enemmän symbolisiksi ja henkilö-
kohtaisiksi eikä niillä ole samaa yhteisöllistä merkitystä kuin paikalliskulttuurien aikakaudella.  
 
1. Heikinmäki 1981, 600-. Petersson 1973. Pietilä 1904. Ylikangas 1967. Jacobson 1967. 2. Vrt. Kjellman 
1979. Yleisesti: Comaroff 1980. Goody - Tambiah 1973. 
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22. Paikallispyhät 
 
 
Paikkakunnan juhla.  Paikallisjuhlat ovat olleet pitäjien tai kylien omia vuosittain pidettyjä kansan-
kokouksia (kartta 22). Rakenteellisesti niille oli ominaista, että kokoontuminen tapahtui tiettynä aikana 
joka vuosi, ja juhlien kalenteri muodosti kokoontumispäivien verkoston, jolloin oli mahdollista vastavuo-
roisesti vierailla eri paikkakuntien juhlilla. Suomalaisissa oloissa paikalliskokoukset on pidetty yleensä 
kesällä. Perinteen taustalla ovat todennäköisesti esikristillisen ajan vuotuiset sukukokoukset ja markkinat. 
Kristillisenä aikana paikallisjuhlien ajankohta alettiin laskea Suomessa roomalaiskatolisen ja Karjalassa 
ortodoksisen pyhimyskalenterin mukaan, ja on todennäköistä kirkkojen ja kappelien suojeluspyhimyksiä 
valittaessa pidettiin tärkeänä, että heidän muistopäivänsä sopivat paikalliseen juhlakalenteriin. Vuotui-
nen kokoontumisperinne on eri muodossa säilynyt aina 1900-luvun alkuun. 

 
 

                            Paikallisjuhlat 1800-1900-luvun vaihteessa  
 
Länsi-Suomi            Itä-Suomi              Karjala 
 
pitäjänpyhät              pestuupyhät           kihupyhät (lut.) 
(pyhimyksen                                            praasniekat (ort.) 
muistopäivä) 
(kirkkomessu)                                           
kirkkopyhät               kirkkopyhät             kirkkopyhät (lut.) 
marjamarkkinat        (rippipyhät) 
 

 
   Nimityksellä pitäjänpyhä tarkoitetaan pitäjän omaa juhlapäivää, jollaisia ovat olleet myös pestuupyhät ja 
kihupyhät. Kirkkopyhät ovat yleisiä kirkkovuoden juhlapyhiä, joita on vietetty samanaikaisesti kaikissa 
kristillisissä seurakunnissa. Roomalaiskatolisena aikana pitäjänpyhäksi vakiintui joko paikkakunnan 
kirkon oman suojeluspyhimyksen muistopäivä tai kirkkomessu eli kirkon vihkimisen vuotuinen muistopäi-
vä, dedikaatiojuhla (saks. Kirmes, muinaisruots. kirkiomessa).  Keskiajalla pitäjän kirkon vihkiminen oli 
suuri seurakuntajuhla, kivikirkkoja rakennettaessa se oli vuosikymmenien työn päätös. Länsi- ja Etelä-
Suomen keskiaikaisten emäpitäjien pitäjänpyhät ovat alkuaan olleet suojeluspyhimysten päiviä tai kirkko-
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messuja. Luterilaisena aikana kirkko pyrki lopettamaan pitäjien omat pyhäpäivät ja muutkin pyhimys-
juhlat, joita nimitettiin arkipyhiksi, koska ne sattuivat usein tavallisiksi viikonpäiviksi. Arkipyhät siirrettiin 
läheiseen sunnuntaihin (lopullisesti 1772) ja niiden rinnalle otettiin käyttöön yleisiä kirkkopyhiä.  Alku-
peräinen käytäntö säilyi ortodoksisella alueella mm. praasniekkakalenterissa; lisäksi ortodoksinen kirkko 
noudatti Vienassa ja Aunuksessa vanhaa ajanlaskua, jolloin aikaero gregoriaaniseen kalenteriin oli 1900-
luvun alussa kasvanut lähes kahdeksi viikoksi. Erilaiset juhlapyhäkalenterit kärjistivät kirkkojen välistä 
vastakkaisuutta luterilaisen kirkon edustajien syyttäessä ortodokseja mm. laiskuudesta näiden pitäessä 
praasniekkojaan kesken kiireisten työpäivien. 
 
 
 
Pitäjänpyhät 
 
 
Keskiajan perintö.  Kartalle on merkitty keskiajan lopun roomalaiskatoliset ja ortodoksiset seurakunnat 
ja niiden kirkkojen suojeluspyhimykset. Lisäksi kartalla on Sisä-Suomen vanhimmat luterilaiset emäseu-
rakunnat, jotka tuolloin käsittivät laajoja alueita. Keskiajan roomalaiskatolisen kirkon valtapiiriin kuuluivat 
Länsi- ja Etelä-Suomen vanhat viljelyalueet Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Hämeessä sekä 
rannikoiden ruotsinkieliset pitäjät. Tuon ajan muistona ovat näillä alueilla säilyneet suuret harmaakiviset 
kirkot.  
    Roomalaiskatolisen ja ortodoksisen kirkon raja kulki keskiajalla Kannaksen halki. Vanhimmat orto-
doksiset kirkot sijaitsevat Laatokan ympäristössä, sen sijaan pohjoisilla alueilla Vienassa, Aunuksessa ja 
Pohjois-Karjalassa kirkon keskuksina olivat erämaaluostarit. Ortodoksiselle alueelle oli ominaista, että 
lähes jokaisella kylällä oli oma pieni temppelinsä eli tsasounansa ja kirkolliset juhlatkin olivat kyläjuhlia.         
    Lounaisen Suomen keskiaikaisista suojeluspyhimysten juhlista ja kirkkomessuista on jäljellä vain niuk-
koja asiakirjatietoja. Uskonpuhdistuksen jälkeen pitäjänpyhät ovat säilyneet kirkkopyhien nimellä ja 
katolisista perinteistään riisuttuina Hämeessä Vanajaveden – Pälkäneveden – Längelmäveden vesistö-
alueella, missä käytettiin suuria, kylien yhteisiä kirkkoveneitä; niillä voitiin vierailla myös naapuripitäjien 
kirkkojuhlilla. Idempänä Päijänteen vesistössä oman kirkkopyhäalueensa muodostivat Hollolan ja 
Sysmän vanhat emäpitäjät alueet. Hämeen järvialueella kuuluisimpia pitäjänpyhiä oli Pälkäneen heinä-
maaria (N. Maria 2.7.) ja Luopioisten kirkastuspyhä, jonka vietto on jatkunut edelleenkin.   
    Historiallisista lähteistä tiedetään, että Hämeen kantapitäjistä Hollolan kirkkomessu ja samalla 
suojeluspyhimyksen juhla on ollut Marian etsikkopäivänä (2.7.).  Lempäälässä Birgitan päivä (23.7.) on 
vielä myöhään ollut runtu- eli vapaapäivä, Vanajassa ovat aikoinaan olleet Olavin messut ja samalla 
markkinat, Rengon "Jaakko" eli jaakonkirkko on ollut tunnettu kirkkojuhlistaan ja markkinoistaan, jotka 
lakkautettiin 1675. Janakkalan Pyhälle Laurille omistetun kirkon suojeluspyhänä oli vielä 1700-luvulla 
tapana uhrata Laurin lähteellä rahaa ja metalliesineitä, Vesilahdella kirkkopyhä on ollut Pietarin ja 
Paavalin päivänä (29.6.).  Suojeluspyhimysten päivän vietosta on historiallisia tietoja myös Varsinais-
Suomesta, mutta perinne on katkennut siellä aikaisemmin kuin Hämeen järvialueella. 
    Vanha suojeluspyhimysten traditio jatkui Kannaksella ja Inkerissä, jossa 1800-luvulla rakennettuja 
luterilaisiakin kirkkoja vielä omistettiin pyhimysten nimiin. Vuosisadan lopussa pyhimysten muistojuhlat 
muuttuivat kihupyhiksi, joiden kalenteri noudatti luterilaista kirkkokalenteria. Elinvoimaisimpina 
pitäjänpyhät säilyivät luterilaisessa Inkerissä, mm. Toksovan kirkolla pidettiin Aleksanteri Nevskin muisto-
päivänä 30.8. laajalti tunnettua kansanjuhlaa. 
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Kirkkopyhät.  Uskonpuhdistuksen jälkeen luterilainen kirkko pyrki vakiinnuttamaan juhlatradition Uuden 
testamentin suuriin yhteisiin muistopäiviin: pääsiäiseen, helluntaihin, pyhäinpäivään ja jouluun. Suomen 
oloissa suuret kirkkojuhlat osuvat kuitenkin talvikauteen eivätkä ole joulua lukuun ottamatta saaneet 
vakiintunutta vierailupyhien asemaa. 1700-luvulla kirkko otti käyttöön kaksi yleistä rippipyhää, joista 
toinen oli alkukesällä juhannuksen aikoihin ja toinen syksyllä.  
    Rippikouluopetuksen vakiinnuttua pitäjänpyhiksi muodostuivat myös konfirmaatiopyhät, jolloin pitäjän 
rippikoululaiset pääsivät ensi kertaa ripille. Konfirmaatiopyhä on vaihdellut eri seurakunnissa, mutta 
yleensä rippijuhlaa vietettiin aina kesällä. Etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen oloissa rippi- ja konfirmaa-
tiopyhistä tuli yleisiä kirkossakäyntipyhiä ja kaikkia kappeli- tai kulmakuntalaisia yhdistäviä kansanjuhlia; 
niillä oli sama asema kuin keskiaikaisilla pitäjänpyhillä. Kokoontumispyhiä suosi myös papisto, koska se 
saattoi silloin kerätä palkkasaataviaan. Rippijuhlilla seurakuntalaiset ovat joissakin pitäjissä tuoneet 
papinsaatavat kirkkoon alttarin eteen samaan tapaan kuin aikaisemmin uhriantimet kirkon suojeluspyhi-
mykselle. 
 
Marjamarkkinat ja nuorten pyhät.  Pitäjänpyhiin verrattavia tilaisuuksia on muutamissa pitäjissä vie-
tetty marjanpoimintajuhlina, joita nimitettiin mansikka-, lakka- tai vaarainmarkkinoiksi.  Tunnetuimpia ovat 
olleet Hämeessä Vehkajärven kappelin mansikkamarkkinat, jonne kokoontui väkeä kaikista naapuri-
pitäjistä; samantapaisia juhlia ovat olleet myös Valkealan mansikkajuhlat (Itä-Häme) ja Ruokolahden 
vaapukkamarkkinat (Etelä-Savo). Juhlan nimi ilmoitti kirkkopyhän ajankohdan luonnonkalenterissa, esim. 
Vehkajärven mansikkamarkkinat pidettiin silloin, kun mansikat olivat kypsyneet. 
    Todellisia marjanpoimintajuhlia ovat olleet Ullavan vaarainmarkkinat Etelä-Pohjanmaalla. Vadelman-
poimintajuhlina ne muistuttavat Manner-Euroopan viininkorjuuta tai Ruotsin marjapyhiä, esim. Göötan-
maalla tunnettuja Kinnekullen kirsikkajuhlia.(1 Pohjoisessa on vastaavasti pidetty yhteisiä lakkojenpoi-
mintajuhlia.  Marjamarkkinoiden ja rippipyhien nimellä kulkeneista kokoontumispyhistä kuten muistakin 
paikallisjuhlista tuli 1800-luvulla erityisesti nuorten kokoontumistilaisuuksia, ja samoin kuin Ruotsissa 
nuoret ovat etenkin Pohjois-Suomessa pitäneet omia kirkkopyhiään, jolloin he kokoontuivat suurin 
joukoin pitäjän kirkolle. 
 
Pitäjänpyhien vietto.  Katolisten pitäjänpyhien ja myöhempien luterilaisten kirkkopyhien vietossa on 
kaikkialla ollut yhtäläisiä piirteitä.  Paikallisjuhlat ovat olleet vuotuisia tapaamistilaisuuksia, jolloin suku-
laiset ja kestiystävät saapuivat kaukaa naapuripitäjistä asti kyläilemään ja viipyivät useita päiviä. 
Vierailujuhlana kokoontumispyhää on myöhemmin 1900-luvulla vastannut joulu. Talot majoittivat sukulai-
sensa ja ystävänsä, jotka vastavuoroisesti pitivät huolta isäntäväestään oman pitäjänsä kirkkopyhänä. 
Pitäjänpyhät ovat ilmeisesti rautakaudella olleet sukujen tai kylien yhteisiä uhrijuhlia. Keskiajalla uhrit 
osoitettiin suojeluspyhimykselle ja tuotiin liturgian alkaessa kirkon alttarille, kuten vielä 1600-luvulla on 
tehty eräissä Savon luterilaisissa seurakunnissa.  
    Pitäjänpyhinä on ollut tapana nauttia runsaasti viinaa tai olutta, maljojen juominen pyhimyksen 
kunniaksi oli suorastaan rituaali. Yletön syöminen ja viinan juonti mainitaan poikkeuksetta kaikissa vali-
tuksissa, joita Länsi-Suomessa tehtiin suojeluspyhien viettämistä vastaan.  Juhlapyhinä nähtiin juopu-
neita myös kirkossa. Kaikkein näkyvimpiä yhteisiä piirteitä, joista kuvauksissa erityisesti mainitaan, oli 
väkijoukon rauhaton vaeltelu eli kihuaminen kirkonmäellä tai muualla juhlapaikalla.  Varsinkin nuoret 
kulkivat usein suurina joukkoina pitkin kylänkujia, toisinaan tytöt ja pojat eri ryhmässä, toisinaan yhdessä. 
Väkijoukko kihusi eli kuljeskeli edestakaisin myös kirkon käytävillä ja kirkonovissa. Joissakin pitäjissä 

208



 22.-23. Paikallinen kokoontuminen 

papit jopa lakkasivat pitämästä kokoontumispyhänä kirkonmenoja tai määräsivät ovet pantaviksi ulkopuo-
lelta lukkoon jumalanpalveluksen ajaksi.  
    Vielä luterilaisena aikana pitäjänpyhät ovat olleet koko pitäjän juhlapäiviä, jolloin ei tehty työtä vaan 
pidettiin vapaata (runtua), jos suojeluspyhimyksen päivä oli keskellä viikkoa. Silloin myös vuosipalve-
lijoilla oli oikeus lähteä kirkolle, siitä oli sovittu usein jo pestiä tehtäessä.  Tapoihin kuului, että pitäjän-
pyhille mentiin hevosella, milloin siihen suinkin oli tilaisuus. Palvelusväelle annettiin talosta hevonen ja 
nuoret lyöttäytyivät samoille rattaille suurina joukkoina.  Hevosilla ajeltiin kirkonkylän raitilla edestakaisin, 
joissakin pitäjissä hevosajelu muuttui kilpa-ajoksi ja hurjasteluksi.   
    Suojeluspyhimysten muistojuhlille ja kirkkomessuille on kerääntynyt myös kaupustelijoita ja kierteleviä 
markkinaesiintyjiä, arkkiveisujen laulajia, soittajia ja posetiivareita. Kirkkomatkalla ja kirkkotuvissa tai 
muissa kortteeripaikoissa nuoret tutustuivat toisiinsa; 1800-luvun lopulla nuoret alkoivat järjestää 
tansseja heti kirkonmenojen jälkeen.  Vuosisadan vaihteessa pitäjänjuhlat muuttuivat nuorisoseurojen tai 
muiden yhdistysten ohjelmallisiksi kesäjuhliksi. 
 
 
 
Praasniekat 
 
 
Ortodoksiset kyläjuhlat.  Karjalaiset praasniekat ovat olleet ortodoksisten kylien vuosittaisia paikal-
lisjuhlia,  joihin sukulaiset ja kestiystävät naapurikylistä tulivat vieraisille. Lähes jokaisessa ortodoksisen 
Karjalan ja Inkerin kylässä oli oma kyläkirkkonsa, tsasounansa,  jonka suojeluspyhän vuotuisena muisto-
päivänä  praasniekka pidettiin.  Kanssakäymisen vilkastuessa praasniekkapäiviä otettiin lisää, ja suurissa 
kylissä oli vuosittain kaksi, jopa kolme praasniekkaa. Tsasounan suojeluspyhän syntymä- ja kuolinpäivän 
lisäksi alettiin pitää erityisiä talvipraasniekkoja uudenvuoden aikoihin. Kaikkiaan Karjalan ja Inkerin 
ortodoksisissa kylissä vietettiin vuosittain lähes 800 praasniekkaa ja esim. Laatokan Karjalassa, jossa 
kyläverkko oli tiheä, ahkerilla kyläilijöillä oli mahdollisuus vierailla useilla kymmenillä praasniekoilla 
vuoden mittaan.(2  
 
Sukuyhteisön juhla.  Praasniekkalaitos toimi sukulaisuuden ja vastavuoroisen kestiystävyyden varassa.  
Kyläpraasniekoilla kukin talo kestitsi ja majoitti omat sukulaisensa ja juhlavieraansa, ja kyläläiset 
vierailivat vastavuoroisesti sukulaistaloissaan tai kestiystäviensä luona muiden kylien praasniekoilla. 
Sukulaisten luona vierailemista pidettiin suorastaan velvollisuutena. Pitkämatkaisimmat vieraat saapuivat 
kestitaloihinsa jo juhlan aattoiltana. Kristillisenä aikana juhlien päätapahtumia ovat olleet jumalanpalvelus 
tsasounassa, yhteiset ateriat ja niiden jälkeen alkaneet praasniekkakisat.      
    Aterioiden valmistaminen aloitettiin varhain juhla-aamuna. Silloin tytöillä oli tilaisuus näyttää taitoaan 
piirakoiden teossa ja muissa askareissa.  Aamulla tsasounassa käynnin jälkeen syötiin ateria ja heti 
puolenpäivän tienoissa alkoivat päiväkisat. Vanhemmalle väelle ateria oli praasniekkojen kohokohta.  
Aterian päälle istuttiin vielä tuntikausia teetä juoden nuorten kokoontuessa päiväkisoihin tai esim. 
Laatokan Karjalan talvipraasniekoilla ajelemaan hevosilla jäälle.  Kesäisin tanssittiin ulkona kentällä, 
jokivarsikylissä silloilla tai karjalaisten talojen sarajassa (navetan päällä olevassa heinäsuojassa). 
Iltakisoja eli pessodoja varten pojat vuokrasivat jostakin talosta pirtin ja hankkivat soittajan.  
     Praasniekkaperinteeseen on kuulunut erittäin arkaaisia nuorten tutustumis- ja seurustelutapoja, kuten 
käsikisa eli pitkä paara ja pitkä kisa.  Niistä on tietoja Vienasta, Aunuksesta ja Laatokan Karjalasta.  
Käsikisaa tanssittiin paikallaan seisten, tyttö ja poika vastakkain, kun taas pitkässä kisassa kuljettiin 
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pareittain jonossa edestakaisin kylän kujaa tai kisakenttää. Pitkässä paarassa tyttö ja poika saattoivat 
seistä kisakentällä tuntikausia vastakkain pojan pitäessä kiinni tytön kädestä tai huivinkulmasta.  
Tanssijoiden rivissä tytöt vain huojuivat poikien edessä, erään kuvauksen mukaan tyttö notkautti askelen 
vasemmalle ja oikealle keinuvassa tahdissa pojan pysyessä koko ajan paikallaan.  
    Pitkää kisaa mentäessä kulkueen aloittivat tytöt, jotka laulaen nelirivissä käsi kädessä ruotu ruodun 
jälkeen alkoivat vaeltaa läpi kylän. Etummaisessa ruodussa kulkivat rikkaimmat ja komeimmat tytöt.  
Tyttökulkue vaelsi hitaasti edestakaisin kylänkujaa.  Pojat katselivat ensin sivusta, mutta alkoivat sitten 
kulkea mieleisensä tytön rinnalla koettaen juttelullaan herättää kiinnostusta.  Näin muodostui poikien ja 
tyttöjen pareja. Kulkueessa tytöt lauloivat aikoinaan vanhamittaisia naisten lauluja, myöhemmin uusi-
mittaisia nuorten piirileikkilauluja; etummaisena kulki toisinaan haitarinsoittaja.  Pitkä kisa muistutti 
pohjoisvenäläisten kansojen ja Inkerin tyttöjen laulukulkueita eli gulanjassa käyntiä.  
 
Ativoista naimisiin.  Vanhoja sukuyhteisön praasniekkatapoja on ollut tyttöjen ativoissa käynti.(3 Viikko  
pari ennen praasniekkaa naimaikäiset tytöt saatettiin noutaa praasniekkakylään sukulaisiin, varsinkin jos 
talossa oli samanikäisiä tyttöjä.  Sukulaistalossa asuessaan tytöt saivat iltaisin tilaisuuden tutustua kylän 
nuorisoon. Vieraileville tytöille kylän pojat järjestivät illanistujaisia ja tansseja, heitä kohdeltiin vakiintunein 
menoin koko nuorisoyhteisön vieraina.  Ativoissa ollessaan tytöt usein saivat kylän pojista kosijan ja 
praasniekoilla tyttärien vanhemmat saattoivat siten sopia naimakaupoista.  Praasniekka-alueen ulko-
puolella ativoissa käynti tunnettiin myöhään vielä Etelä-Karjalassakin, jossa tytöt menivät toisiin kyliin 
vieraisille joulun aikaan. 
   Praasniekoilla tapahtui myös julkisia kosintoja.  Ystävien ja tuttavien välityksellä vanhemmat hankkivat 
tietoa sopivista morsian- ja sulhasehdokkaista ja näiden vanhempien suhtautumisesta mahdolliseen 
kosintaan.  Praasniekoilla nuoret olivat näytteillä niin aterioilla, kansanjoukossa juhlapaikalla kuin kisois-
sakin. Erityisesti tarkkailtiin tyttöjä, heidän pukeutumistaan, liikkumistaan ja esiintymistään. Iltaisin 
alkoivat kosioväet kulkea, ja myöhään iltaan, vieläpä läpi yönkin saatettiin taloissa neuvotella naimakau-
poista uteliaan praasniekkaväen seuratessa toimitusta.  Kosintataloon nuoret kokoontuivat pitämään 
tansseja ja yötä myöten oli praasniekka-kylässä meneillään monenlaisia tapahtumia, jotka vaikuttivat 
nuorten tulevaisuuteen ja sukujen elämään. 
 
 
 
Kihupyhät 
 
 
Nuorten kirkkopyhä.  Etelä-Karjalassa vanhat pitäjänpyhät muuttuivat kihupyhiksi ja samalla pyhi-
mysten muistopäivien tilalle tuli luterilaista käytäntöä noudattava kihupyhäkalenteri.  Uudet juhlapäivät 
määriteltiin kolminaisuuden päivästä lukien, kuten kesäkauden sunnuntait luterilaisessa almanakassa on 
nimitetty. Kihupyhäkalenterissa on tapahtunut muutoksia, jotka johtuivat uusien pitäjien perustamisesta ja 
siitä, että kirkkojen pyhimysten muistopäivät siirtyvät 1800-luvulla läheiseen sunnuntaipäivään. Kukois-
tuskauttaan kihupyhät elivät 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä.  Tuolloin 
kihupyhistä muodostui Kannakselle paikallisjuhlien verkko ja jokaisella pitäjällä oli oma kihupyhänsä, 
johon myös uudet pitäjät joustavasti liitettiin.(4 Tieyhteyksien parannuttua etenkin nuoriso alkoi vierailla 
myös naapuripitäjien kirkolla, ja näin kihupyhät saivat tunnusomaiset  piirteensä. 
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              Kihupyhäkalenteri    
 
Pitäjä                        Kihupyhä                           Aikaisempi kirkkopyhä  
   
Antrea                      3. rukouspäivä                     Andreas 30.11.    
Heinjoki                    7. sunnuntai jälkeen      
                                 kolminaisuuden      
                                 (kirkastus)      
Hiitola                       ks. Rautjärvi Ilmee      
Jaakkima                  helatorstai       
Joutseno                  juhannus                              Johannes Kastaja 24.6.    
Jääski                       kolmatta rukous-                 Pietari 29.6.    
                                 päivää seuraava sun-      
                                 nuntai heinäkuussa      
Kaukola                    7. sunnuntai jälkeen      
                                 kolminaisuuden      
                                 (kirkastus)      
Kirvu                         juhannus                             Johannes Kastaja 24.6.    
Kivennapa               10. sunnuntai jälkeen           Olavi 29.7., vuodesta    
                                 kolminaisuuden                   1812 Pietari 29.6.    
Kurkijoki                   (ei vakiintunut)      
Käkisalmi                 9. sunnuntai jälkeen       
                                 kolminaisuuden      
Lumivaara                ks. Jaakkima      
Metsäpirtti                6. sunnuntai jälkeen       
                                 kolminaisuuden      
Muolaa                     8. (9.) sunnuntai jäl-            Pyhä Risti 3.5.    
                                 keen kolminaisuuden          tai 14.9.    
Parikkala                  (helatorstai)                         (Jaakko 25.7.)   
Pyhäjärvi                  (7.), 8., 9. tai 10.  
                                 sunnuntai jälkeen  
                                 kolminaisuuden  
Rautjärvi                   Marianpäivän sun-              Marian etsikkopäivä 2.7. 
                                 nuntai  
     Ilmee                   viikkoa myöhemmin  
                                 edellisestä  
Rautu                       helluntai  
Ruokolahti                helluntai                              Johannes Kastaja 24.6. 
Räisälä                     kolminaisuuden pyhä  
                                 tai 8. sunnuntai jälkeen  
                                 kolminaisuuden  
Sakkola                    mikkelinpyhä (8. tai 9.         Mikael 29.9. 
                                 sunnuntai jälkeen  
                                 kolminaisuuden)  
Sortavala                  juhannus (aikaisemmin  
                                 helatorstai)  
Terijoki                     10. sunnuntai jälkeen  
                                 kolminaisuuden  
Uusikirkko                pyhäinmiesten sunnuntai    Birgitta 7.10. 
                                 marraskuussa  
                                 (21. sunnuntai jälkeen  
                                 kolminaisuuden)  
Valkjärvi                   9. sunnuntai jälkeen  
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                                 kolminaisuuden  
Vuoksela                  ks. Valkjärvi  
Vuoksenranta           juhannus, aikaisemmin  
                                 ks. Antrea  
Äyräpää                   ks. Muolaa  

 
    Kihupyhille mentiin suurella joukolla, saman kylän nuoret yhdessä. Juhlanviettoa alkoivat hallita 
nuorisojoukkojen edestakainen kuljeskelu, mitä sana kihuaminen nimenomaan tarkoittaa, sekä hevos-
ajelu ja tyttöjen kyyditseminen. Kihuaminen ulotettiin kirkkoon sisälle. Kansa kuljeskeli kirkon käytävillä ja 
ovissa niin, ettei kirkonmenoja voinut kukaan seurata.  Kirkossa kuljeskelua pidettiin suorastaan perin-
näistapana, eivätkä papit siihen alkuaikoina puuttuneet.  
  
Nuorten kihuaminen.  Vanhojen 1800-luvun kuvausten mukaan kihupyhille mentiin ratsain ja matkalla 
poikien oli tapana kyyditä mieleisiään tyttöjä. Pojat pyysivät tyttöjä tarakkaan, istumaan taakseen 
hevosen selkään, ja vähän matkaa kyydittyään laskivat heidät alas tarjoten kyytiä jollekin toiselle tytölle.  
Samoin meneteltiin kihupyhiltä palattaessa.  Kirkolla pojat ostivat mieleisilleen tytöille markkinakojuista 
rinkilöitä ja makeisia, joita nimitettiin tuomisiksi. Tyttöjen keskuudessa hevoskyydeistä ja tuomisista 
pidettiin tarkkaa lukua; niistä puhuttiin jälkeenpäin, ne olivat selvä osoitus siitä, kuinka suosittu tyttö oli 
poikien keskuudessa.   
    Maanteiden parannuttua kylän nuoret menivät kihupyhille hevosajoneuvoilla soittajat mukanaan. 
Hevosvaljaat ja ajoneuvot koristeltiin ja kiillotettiin. Myös tytöt kulkivat omilla hevosillaan ja tapana oli, 
että tytöt pukeutuivat yhdenmukaiseen oman kylän vaateparteen. Kihuamispaikalla ja kirkonkylästä eri 
suuntiin lähtevillä maanteillä nuoret ajelivat tuntikausia edestakaisin.  Hevosajelut levisivät myös Laato-
kan Karjalan talvipraasniekkoihin, joilla pojat alkoivat kyyditä tyttöjä jäälle auratulla radalla.   
    Vuosisadan lopulla kihupyhille levisivät kylätappelut, ja joillakin kihupyhillä poikien kerrotaan ajelleen 
hevosillaan viikatteet kiinnitettyinä kärrynaisoihin, kuten pohjalaiset puukkojunkkarit. Tappeluiden, 
juopottelun ja hurjien kilpa-ajojen vuoksi kuntien viranomaiset yrittivät lopettaa kihupyhien vieton, eräissä 
pitäjissä paikalle oli komennettava sotaväkeä pitämään yllä järjestystä. Kihupyhien vietto jatkui 1900-
luvulla ja vähitellen itsenäisyyden aikana nekin muuttuivat aatteellisten yhdistysten, nuoriso- ja maamies-
seurojen tai suojeluskuntien järjestämiksi kesäjuhliksi. 
 
 
 
 
23. Pestuumarkkinat 
 
 
Vuosipalvelijoiden pestaus. Pestuumarkkinoiden levinneisyysalue on käsittänyt koko Itä-Suomen, 
mutta instituution ydinalueita on Etelä-Savo (kartta 23). Nimensä pestuumarkkinat saivat siitä, että niillä 
pestattiin vuosipalvelijoita taloihin.  Markkinoille nuoret menivät "myymään nahkansa", ottamaan pestin 
seuraavaksi vuodeksi.  Aikaisemmin vuosipalvelijoiden pestuuta on Länsi-Suomessa harjoitettu pitäjän-
pyhillä  ja kaupallisilla markkinoilla, 1800-1900-luvun vaihteessa pestuutilaisuuksina tunnettuja markki-
noita on vielä ollut Hämeessä, Satakunnassa ja paikoin Pohjanmaallakin.  
    Pestuumarkkinat syntyivät aikana, jolloin piikojen ja renkien tuli olla palvelustalossaan kokonainen 
vuosi kerrallaan. Työvuosi alkoi 1800-luvulla syksyllä pyhäinpäivänä, samalla viikolla palvelijat pitivät 
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vuosilomaa eli vapaaviikon, jonka jälkeen he muuttivat uuteen palveluspaikkaansa. Muuttopäivästä 
johtui, että pestuumarkkinat pidettiin syksyllä, jonakin syyskuun tai lokakuun sunnuntaina. 
    Pestuupyhien kalenterissa on kaksi kerrostumaa. Keskiajalla vuosipalvelijoiden muuttopäivä ja samalla 
vuodenvaihde oli mikkeli ja tuolloisten asetusten mukaan palvelijat tuli pestata laurinpäivän (10.8.) ja 
mikkelin (29.9.) välillä. Sitä ennen palvelijoiden tuli sanoa itsensä irti ja ottaa ulosseteli, jos he halusivat 
lähteä palveluspaikastaan. Vanhasta kalenterista pestuu-pyhinä ovat voineet säilyä jotkin elo-syyskuun 
pyhimyksenpäivät, kuten laurinpäivä, pertteli (24.8.) ja ristinpyhä (14.9.). Tällaisia vanhoja pitäjänpyhiä 
on ollut  Sysmän uotinpäivä (Olavi 29.7.), se jäi elämään myös emäpitäjän vanhojen kappeliseurakuntien 
Padasjoen, Hartolan ja Luhangan pestuupyhänä.   
    Vuonna 1816 muuttopäivä siirrettiin pyhäinpäivään (1.11.). Vuosipalvelijoiden tuli sanoa itsensä irti 
viikkoa ennen Jälki-Mariaa (Neitsyt Marian syntymäpäivää 8.9.) ja pestuukaudeksi muodostui syys-
lokakuu.  Eri pitäjien pestuupyhät määriteltiin 1800-luvulla sanomalla, että se oli niin ja niin mones 
sunnuntai syyskuussa tai lokakuussa, esim. syyskuun kolmantena pyhänä.(5 Savon pitäjissä pestuu-
markkinoita saatettiin pitää kahtena,  jopa kolmenakin sunnuntaina peräkkäin. Niistä käytettiin nimitystä 
ensimmäinen, toinen ja kolmas pestuu.  Yleisin pestuumarkkinapäivä oli kuitenkin mikkelinpyhä, jolloin 
kokoonnuttiin pestuupaikalle lukuisissa Itä-Suomen pitäjissä.  Pestuuta harjoitettiin myös kaupunkien 
syysmarkkinoilla, erityisesti mikkelin aikoihin. 
    Savossa, mm. Saimaan vesistöalueella, pitäjät muodostivat pestuumarkkinapiirejä, joiden sisällä 
vierailtiin myös naapuripitäjien markkinoilla, niin kuin Kannaksella kihupyhillä tai Hämeessä kirkkopyhillä.  
 
Pestuupyhien vietto. Pestuumarkkinat olivat samanlainen tilaisuus kuin muutkin paikallisjuhlat. Ne 
pidettiin kirkonmäellä jumalanpalveluksen jälkeen, kokoontumispaikalla väki kulki edestakaisin, tapasi 
tuttaviaan ja osti markkinatuliaisia. Palvelijat pestattiin siten, että isännät ja emännät tarjosivat pestirahaa 
mieleiselleen työntekijälle ja, jos vuosipalkasta päästiin sopimukseen, uusi isäntäväki tarjosi kaupan 
vahvistukseksi vielä pestikahvit tai viinaryypyt jossakin markkinakojussa. Tavallisesti isännät palkkasivat 
rengit ja emännät puolestaan piiat.  
    Pestuumarkkinoilla käytettiin usein välittäjiä, puhemiehiä, kuten avioliittojakin solmittaessa.  Palvelus-
paikkaa etsivät nuoret pyysivät puhemiehekseen ystäviä ja sukulaisia, ainakaan vieraaseen kylään ei 
menty hankkimatta tietoja talosta ja sen isäntäväestä.  Palveluskuntaa etsiessään talolliset saattoivat 
käyttää ammattimaisia puhemiehiä.  Nämä olivat usein samoja, jotka maksua vastaan järjestelivät myös 
talollisten naimakauppoja. Pestuutilaisuus sai monenlaisia paikallisia piirteitä.  Rautalammilla kerrotaan 
tyttöjen kulkeneen kirkonmäellä pitkässä rintamassa pitäen toisiaan kädestä kiinni.  Rivistöstä emännät 
valitsivat mielestään pulskimman ja rotevimman työihmisen ja tarjosivat tälle pestikahvit. Joissakin 
pitäjissä miehet seisoivat rivistönä isäntien tarkasteltavana, kuten armeijassa sotilaat.     
    Muutamien Savon pitäjien pestuupyhille kokoontui väkeä tuhatmäärin. Pojat ajeluttivat tyttöjä niin kuin 
kihupyhinä ja pestuumarkkinoille nuoret saapuivat tapaamaan toisiaan, vaikkeivät olisi palveluspaikkaa 
hakeneetkaan. Itä-Suomessa pestuumarkkinat olivat 1800-luvulla todellisia kansanjuhlia, mutta niillä oli 
muunlaisiakin sosiaalisia tehtäviä.  Markkinoilla ahkerat ja tunnolliset palvelijat saivat julkista tunnustusta, 
heistä kilpailtiin ja heidän saamistaan palkkatarjouksista puhuttiin markkinaväen keskuudessa. Pestuu-
markkinoilla levisi myös tieto siitä, minkälainen kukin pitäjän talo oli työpaikkana, kuinka siellä palkollisia 
kohdeltiin.  Savossa pestuutilaisuudet olivat aikansa työmarkkinoita, joilla käytiin talonpoikaisyhteisön 
palkkaneuvottelut.  
    Etelä-Suomessa maatyöläisten asema oli jo 1800-luvulla huono etenkin kartanoiden hallitsemissa 
pitäjissä eikä patriarkaalista suhdetta isäntien ja palkollisten välillä enää ollut olemassa. Markkinoista tuli 
juopottelu- ja tappelutilaisuuksia; erityisen pahamaineisia olivat mm. Elimäen pitäjän pestuumarkkinat, 
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joissa 1800-luvun lopulla tapahtui miestappo melkein joka vuosi.  Järjestyshäiriöiden vuoksi markkina-
pestuut yritettiin monissa kunnissa sakon uhalla lopettaa. 
 
Vuosipalveluksen historiaa.  Itä-Suomessa ja Karjalassa vieraan työvoiman palkkaaminen on myöhäi-
nen käytäntö.  Erä- ja kaskitalouden aikana työvoimakysymyksetkin ratkaistiin suvun sisällä liittymällä 
suurperheiksi tai ottamalla vieraita ottolapsiksi. Tilastojen mukaan palveluskuntaa oli 1700-luvulla 
Savossa ja muualla Itä- Suomessa erittäin vähän.(6  Pestuumarkkinat ovat siellä syntyneet osana niitä 
rakennemuutoksia,  joita yksityinen maanomistus 1800-luvulla aiheutti;  isonjaon edetessä mm. suur-
perheet hävisivät.  
    Pestuumarkkinakaudella vieraan palvelukseen meneminen ei Savossa vielä ollut alentavaa, vuosi-
palvelijat otettiin ikään kuin talonväen suurperheeseen.  Itä-Suomessa ei ollut läntisen talollisyhteiskun-
nan luokkavastakohtaisuuksia ja harvaanasutuissa pitäjissä pestuumarkkinat olivat vuotuisena 
kokoontumistilaisuutena yhtä tärkeitä kuin aikoinaan keskiaikaiset pitäjänpyhät. 
    Vuosipalvelijoiden palkkaaminen on Etelä-Suomen agraarikulttuurin alueella alkanut jo keskiajalla.  
Kun orjuus Ruotsi-Suomessa lakkautettiin 1335, määrättiin maanlaeissa jo kymmenkunta vuotta myö-
hemmin (1349), että toimeentuloa vailla olevien oli mentävä palvelukseen.  Intensiiviseen maatalouteen 
siirryttäessä alettiin työvoiman tarvetta hoitaa ns. palkollisasetuksilla; pisimmälle meni vuoden 1739 
asetus, jossa määrättiin, että kaikkien jotka eivät omistaneet maata, jopa pikkutilojen lasten, oli mentävä 
vuosipalvelukseen.  Samalla ns. irtaimen väestön liikkumavapautta rajoitettiin.  Asetuksen määräyksiä ei 
Suomessa kovin tarkoin noudatettu, mutta vuosipalvelukseen meneminen vakiintui toimeentuloturvaksi 
niille nuorille, jotka joutuivat lähtemään pois kotitalostaan. 
    Instituutiona palvelijoiden pestaaminen kirkkomessuilla tai markkinoilla on ollut tunnettu myös Manner-
Euroopassa; evolutionistissa teorioissa pestuumarkkinat on jopa yhdistetty varhaisiin orjamarkkinoihin.  
Ruotsissa savolaisiin pestuumarkkinoihin verrattavia kansanjuhlia on ollut vain joissakin pitäjissä 
(Sillhövdan städjemessan).(7 Itä-Suomi on ainoita yhtenäisiä alueita, jossa pestuun ympärille syntyi 
vuotuinen kansanjuhla.  
 
 
 
 
 
MÄÄRÄAIKAINEN KOKOONTUMINEN 
 
 
 
Pysyvä paikka ja aika. Vuosittaiset tai määräaikaan toistuvat paikalliskokoukset ovat yleismaailmallisia 
paikallisen kanssakäymisen perusinstituutioita; suomalais-karjalaisellakin alueella ne juontavat jo 
esikristillisiltä ajoilta. Varhaisten kulttuurikausien perintöä on säilynyt eniten Vienan, Aunuksen ja 
Laatokan Karjalan praasniekoissa.  Ne olivat sukujen keskinäisiä tapaamistilaisuuksia, joissa järjesteltiin 
avioliittoja, muisteltiin vainajia ja toimitettiin uhreja yhteisaterioineen, kuten vielä joissakin kylissä 1800-
luvulla (kartta 4).  
    On mahdollista, että oluen ja viinan juominen suojeluspyhimyksen päivänä on peräisin jo varhaisten 
viljely-yhteisöjen vakkovejuhlista. Keskiajalla vuotuiset juhlat ja viljelyuhrit osoitettiin suojeluspyhi-
mykselle. Oman kirkon suojeluspyhimys oli uusi paikallinen jumaluus, se korvasi vainajat ja haltiat; ns. 
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pakanallisten maanviljelyn "jumalien" nimet, esim. Agricolan luettelossa, ovat useimmiten väännöksiä 
pyhimysten nimistä.(8 
    Edes takaisin kulkeminen eli kihuaminen saattaa olla tapa, jonka seremoniallistumiseen ovat vaikut-
taneet katoliset ristikulkueet. Suojeluspyhimyksen päivinä ja kirkkomessuina on Suomenkin keskiai-
kaisissa kirkoissa järjestetty prosessioita, joissa kannettiin pyhimyksen kuvaa ja hänen jäännöksiään.  
Kulkue on saattanut kiertää kirkonkylän peltovainioiden ympäri rukoillen vuodentuloa.(9 Peltojen siunaa-
minen keväällä kylvötöiden jälkeen (helluntaina) säilyi myöhään luterilaisissa Pohjoismaissa samoin 
maanviljelylle tärkeät kesäpyhimysten päivät, joista laskettiin eri työjaksojen alkamis- ja lopettamisajat. 
Pitäjänpyhien kalenterissa suosituimpia ovat olleet pyhimykset, joiden muistopäivä osui alkukesään tai 
syksyyn, viljelevän ja ehkä jo eräkaudenkin yhteisön kokoontumis- ja riittiperiodeihin.                         
    Suojeluspyhimysten muistojuhlat ja kirkkopyhien vietto tunnetaan jossakin muodossa kaikkialla 
eurooppalaisessa kulttuuripiirissä. Manner-Euroopassa  mm. Saksassa kirkkomessut ovat olleet värikäs 
kansankokous ja markkinatilaisuus ('messut').  Kirkkomessut ja suojeluspyhimysten päivät ovat nykyisten 
kotiseutujuhlien ja festivaalien edeltäjiä. Paikalliskokouksista on peräisin ammattimaisten esittäjien ja 
viihdyttäjien kulttuuri, aina teatterista alkaen, ja on mahdollista, että esim. mustalaiset ovat vaeltaneet 
Suomeen saakka juuri kirkkojuhlien ammattilaisina. 
    Paikalliskokoukset ovat määritelleet kollektiivisen liikkuvuuden rajat ja sen piirin, johon ihminen oman 
yhteisönsä ulkopuolella kuului. Eräkaudella ja alkavissa viljely-yhteisöissä kanssakäymisen väylinä olivat 
sukujen ja totemististen ryhmien (klaanien) tapaamistilaisuudet ja sukukontaktien varassa ihminen on 
voinut liikkua hyvinkin laajoilla alueilla. Viljelevissä kulttuureissa ulkopuolinen intressipiiri on kaventunut 
lähikyliin ja -pitäjiin. Kanssakäyminen tiivistyi tietylle alueelle, omaan "maakuntaan", jonka paikallisko-
kousten verkosto joustavasti rajasi.  
   Määräaikaiset paikalliskokoukset lujittivat kuulumista paikkaan, omalle kotiseudulle. Juhlatavoissa on 
samoja rakenteita kuin muissakin paikallisyhteisöjen instituutioissa, joissa ihminen on etsinyt yhteisyyttä. 
Niissä osallistuttiin yhteiseen ateriaan, juotiin yhdessä, kuljettiin yhdessä edestakaisin. Juhlilla yhdistettiin 
kokemuksia ja oltiin vastavuoroisesti riippuvaisia kestiystävistä. Delokaalistuneessa teollisuusyhteis-
kunnassa kollektiivinen kanssakäyminen on sekin kokenut rakennemuutoksensa. Uudet kulkuvälineet ja 
äänentoistotekniikka ovat laajentaneet yhdessä kokemisen rajoja ja kokoontumisenkin paikallisuus on 
vähitellen kadonnut. Pitäjänjuhlien tilalle ovat tulleet maakunta-, sen jälkeen valtakunnalliset tapahtumat 
ja kansainväliset festivaalit. Globaalissa mediaympäristössään postlokaalinen ihminen voi kokea rajat-
toman maailman ja jakaa ihmiskunnan yhteiset elämykset.  
  
Sarmela 1969, 25- (lähteitä); 1981a; 1984a. Sauhke 1971.Atlas der deutschen Volkskunde I:10, 75. Atlas 
der schweizerischen Volkskunde: 139-140. Etnografický-atlas slovenska: X 26. Banks 1937-1946. 
Bondevik 1938. Burgstaller 1948. Eskeröd 1953. Fehrle 1955. Gugitz 1949-1950. Hay 1960. Klersch 
1965. Lindberg 1937. Lindblom 1943-1944. Sartori 1910-1914 III. Sokolova 1979. Tšitšerov 1957. 
Weber-Kellermann 1965. Wright 1936-1940. Karjalainen S. 1994. 
 
1. Vilkuna K. 1964, 186-. Granlund 1948. Hobroh 1939, 141-. Kristensen 1929, 60-. 2. Praas-
niekkakalenteri: Sarmela 1969, 75-; 1984a, 252-. Sauhke 1971. 3. Teräsvuori 1940-1941. 4. Kihu-
pyhäkalenteri: Sarmela 1969, 60-; 1981a, 238-; 1984a, 257-. 5. Pestuupyhäkalenteri: Sarmela 1969, 50-. 
6. Kallio 1913. Nygård 1989. 7. Forsslund 1928, 152-. Granlund 1944, 184-; 1948. Steensberg 1963-
1964 I, 526. Weber-Kellerman 1965, 89, 249. Atlas der deutschen Volkskunde II: 100-106. Öster-
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                                    24.-25. JUHLATULET 

 
 
 
 
24. Juhlatulien kalenteri 
 
 
Rekonstruktiokartta.  Länsi-Suomessa vanhoja yhteisöllisiä traditioita on ollut kevättulien polttaminen. 
Itäinen juhannuskokko on kuitenkin ollut ekspansiivinen tapa ja levinnyt 1800-luvun lopulta lähtien 
kaikkialle Suomeen, myös maan läntisimpiin osiin saakka. Juhannuksesta tuli aatteellisten järjestöjen 
kesäjuhla ja ns. herrasväki alkoi polttaa juhannuskokkoja viettäessään kesää maalla huviloissaan. 
Kesäasukkaiden mukana juhannuskokot ovat levinneet yhä laajemmalle Länsi- ja Pohjois-Suomeen, 
nykyisin juhannus on kansallinen kesäjuhla ja juhannusaattona poltetaan kokkoja järvien rannoilla 
kaikkialla maassa. Kartalle 24 on rekonstruoitu juhannustulia vanhemmat paikalliset kerrostumat ja 
rekonstruktiokarttana se esittää länsisuomalaisten laskiais-, pääsiäis- ja helavalkeiden sekä mikkelin-
tulien laajimmat tiedossa olevat levinneisyysalueet.  
 
Laskiaisvalkeat.  Juhlatulien varhaisin ajankohta keväällä on ollut laskiaispäivä (40 päivää ennen 
pääsiäistä) tai sitä edeltävä laskiaissunnuntai.  Laskiaisvalkeat tunnetaan ruotsinkielisillä alueilla Ahve-
nanmaalla sekä Varsinais- Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan rannikolla, jossa tapa on levinnyt myös 
muutamiin suomenkielisiin lähipitäjiin.  Polttajina toimivat tavallisesti lapset, tuli tehtiin jäälle, joskus 
pellolle ja siinä poltettiin olkia tai risuja. Laskiaisvalkeiden polttamiseen ovat voineet osallistua myös 
nuoret, jotka ovat tanssineet jäällä tai järjestäneet laskiaistanssit jossakin talossa. Tulia poltettaessa on 
myös lasketeltu kelkalla läheisessä mäessä, kuten laskiaisena on yleisesti tehty eri puolilla maata. 
Laskiaisvalkeat ovat myöhäisiä eivätkä kuulu Suomessa varsinaisiin yhteisötraditioihin.   
 
Pääsiäisvalkeat.  Kevättulista pääsiäisvalkeat tunnetaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Niitä on poltettu 
pääsiäislauantaina, myöhemmin polttoaika on joillakin paikkakunnilla voinut siirtyä sunnuntaiksi. Pääsi-
äisvalkeita polttivat talojen nuoret, tuli tehtiin oljista tai tervatynnyreistä tavallisesti pelloille tai muille 
aukeille paikoille kylien ulkopuolelle.  Poltettaessa metelöitiin, ammuttiin ja huudettiin, nuoret myös kierte-
livät toisten talojen tulilla.  
   Valkeita polttamalla karkotettiin pahaa, ennen kaikkea noitia, joiden kirkollisen noitaopin mukaan 
katsottiin lentävän pääsiäisyönä yhteiseen kokoukseen eli noitasapatin viettoon (kartta 57). Taustalla on 
katolisen ajan käsitys, että paholaisella on valta maan päällä pitkänperjantain ja pääsiäisaamun välisenä 
aikana, jolloin Kristus oli haudassa.  Olkia on sanottu "Jeesuksen sänkyoljiksi" eli seimen oljiksi. Suomes-
sa trulli- eli noitaperinteen ydinalueita on Pohjanmaa ja siellä on aina 1900-luvulle asti elänyt kertomuksia 
noidista, jotka kulkivat pääsiäisyönä navetoissa varastamassa karjaonnea (kartat 55-56). 
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   Pääsiäisvalkeita on poltettu myös Suomenlahden saarilla ja eräissä Inkerin kylissä, mutta ne kuuluvat 
eteläisten alueiden yhteisöllisiin kevättuliin, joskin polttamisajankohta on varhaisempi kuin muualla Suo-
messa. Tytärsaaressa ja Suursaaressa tulet tehtiin pääsiäissunnuntaina vakiintuneille polttopaikoille, 
jotka sijaitsivat meren rannalla. Kokossa poltettiin risuja ja vanhoja veneitä, tulen ympärillä on leikitty, 
tanssittu, soitettu ja pidetty kaikenlaista iloa, on jopa saatettu syödä yhteinen ateria. Lapsilla ja nuorilla on 
usein ollut oma tulensa. 
 
Vapputulet.  Kartalle on merkitty ruotsinkielisen alueen vapputulet (majelder) erilleen lounaissuomalai-
sista helavalkeista. Ruotsissa vappu on ollut yleisin juhlatulien polttamisaika, ja vapputulet ovat levinneet 
kansalliseksi perinteeksi kuten Suomessa juhannuskokko.(1 Vapputulien ydinaluetta ovat Ruotsissa mm. 
Svealand ja Uppland, Suomen puolella ruotsinkielinen Uusimaa ja Varsinais-Suomi, sen sijaan Ahve-
nanmaalla tulien poltto on alkanut 1800-luvun puolen välin tienoilla. Vapputulia on poltettu myös Virossa 
ja Inkerissä ja ne saattavat kuulua jo vanhoihin Itämeren ja Suomenlahden kulttuuripiirin esihistoriallisiin 
kerrostumiin.  
 
Helavalkeat – länsisuomalaiset kevättulet.  Lounais-Suomen kyläkulttuurin alueella sekä Inkerissä 
juhlatulia on poltettu kevätpyhinä, vappuna, helatorstaina tai helluntaina. Helavalkeiden rekonstruktio-
alueen sisällä eivät polttopäivät muodosta selviä levinneisyysalueita, vaan ajankohdat ovat vaihdelleet 
pitäjittäin, jopa kylittäin, ilmeisesti myös vuosittain kevääntulon aikaisuudesta riippuen.  Kartan ympyrä-
diagrammi kuvaa vastauksissa (kaikkiaan 350 kuvauksessa) esiintyvien polttoaikojen jakaumaa. 
Suomessa vappu on ollut harvinainen polttopäivä (5 %), sen sijaan helatorstai ja helluntai ovat olleet yhtä 
yleisiä (45 ja 50 %). Helavalkeita poltettiin helatorstaina tai helluntaipyhinä, usein kumpanakin juhlana, 
joissakin pitäjissä nuoret ovat kokoontuneet polttopaikoille monena huhti-toukokuun pyhänä peräkkäin.   
   Helavalkeat olivat 1800-luvulla kylän nuorten kulttuuria.  Vakiintuneelle polttopaikalle, korkealle mäelle 
tai leikkikedolle nuoret kokosivat yhdessä puita, risuja, vanhoja veneitä, peltotyökaluja ja tervatynnyreitä, 
jotka pantiin korkealle seipään päähän.  Kylät kilpailivat keskenään siitä, kenen valkea oli suurin. Tuli 
sytytettiin illalla ja valkean ympärillä nuoret tanssivat piiritansseja, lauloivat ja leikkivät hippaa tai muita 
kiinniottoleikkejä tai pelasivat kylissä tunnettuja ulkopelejä. Helavalkeiden polttopaikoille rakennettiin 
myös kyläkeinuja (kartta 38).  
 
Juhannuskokot.  Kokkoja on poltettu juhannusaattona eli Johannes Kastajan päivän (24.6.) vastaisena 
yönä, harvemmin juhannuspäivänä.  Karjalassa ja Inkerissä keskikesän polttopäivä on aikoinaan saatta-
nut olla myös pietarinpäivä (29.6.).  Juhannuskokot ovat säilyneet koko kyläyhteisön juhlina, joihin sekä 
nuoret että vanhat ottivat osaa.  Polttopaikkoina ovat olleet korkeat mäet tai kalliot, mutta kokkoja on 
poltettu myös järvien ja meren rannoilla. Juhannuskokoissa on käytetty samoja rakennusaineita kuin 
helavalkeissa, mm. peltotyökaluja ja tervatynnyreitä, mutta erityisesti vanhoja veneitä. Paikoin vanhat 
tervatut veneet poltettiin aina juhannuskokossa, muulla tavoin niitä ei saanut hävittää.   
   Juhannuskokolle kerääntyi koko kylä, varsinkin säärikokkojen alueella Kannaksella, samoin Inkerissä, 
Etelä-Savossa ja muualla kaakkoisilla alueilla. Samalla tavoin kuin helavalkeilla, juhannuskokollakin 
nuoret tanssivat piiritansseja, lauloivat ja leikkivät juoksuleikkejä.  Kokonpolttopaikat olivat vakiintuneita ja 
niillä sijaitsi usein kyläkeinu.  Tanssimisen tullessa yleiseksi huvittelumuodoksi juhannuskokkoja raken-
nettiin tanssipaikkojen kuten siltojen, laitureiden ja tanssilavojen läheisyyteen.   
 
Mikkelintulet (kekritulet).  Kymijokilaaksossa tulia on poltettu syksyllä kekrinä (murt. köyrinä), ajan-
kohta on ollut mikkeli eli vanhin Suomessa tunnettu vuodenvaihde. Yleisin ja alkuperäisin polttopäivä on 
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ollut mikkelinmaanantai, ensimmäinen päivä satokauden päättymisestä.  Kekritulien alue ulottuu Kymi-
joensuulta aina Päijänteen itäpuoliseen Hämeeseen. Syystulilla poltettiin olkia, joskus perunanvarsia, ja 
kylien valkeat rakennettiin kallioille ja muille korkeille paikoille tai pellolle, josta vilja oli leikattu.  Yhteisten 
tulien lisäksi talot (talojen lapset) ovat polttaneet olkia omilla pelloillaan (perunamailla), maanteillä tai 
muilla aukeilla paikoilla.  Silloin kekritulet loistivat kaikkialla kylässä.  Mikkelintulilla on juotu olutta ja 
paistettu tuhkassa nauriita tai perunoita, mutta nuorten huvittelutavoista on vähän tietoa.           
   Kekritulien tapoja ja uskomuksia hallitsee viimeisyys. Sitä joka polttopäivänä oli viimeinen, nimitettiin 
kekriksi (köyriksi), kekrivaariksi tai köntykseksi, ja häntä pilkattiin saamattomuudesta ja laiskuudesta; 
kekriköntyksestä on hokemia ja sananparsia. Kekrin jälkeisenä päivänä tuli välttää kaikkea viimeisyyttä, 
viimeisenä heräämistä, viimeiseksi tulille tuloa ja pois lähtemistä. Viimeisyyttä varoivat erityisesti 
paimenet, jotka polttopäivänä toivat kilpaa tai mahdollisimman aikaisin talojen karjan pois laitumilta. 
Viimeiseksi jäänyttä paimenta tai tulille tullutta on talutettu savun lävitse. Ja lopuksi tulilta juostiin kilpaa 
kotiin, ettei vain olisi jääty viimeiseksi.  
 
Huutokokot.  Saimaan alueella Etelä-Savossa on keväisin tavallisesti yrjönpäivän (23.4.) tai vapun (1.5.) 
vastaisena yönä poltettu kokkoja saarissa, jonne kesäksi tuotiin lampaita ja muuta pienkarjaa laitumelle. 
Kokkoja poltettaessa ammuttiin ja metelöitiin, puhallettiin torveen, kalistettiin kattilan kansia jne.  Kovaa 
ääntä pitäen on kuljettu laidunsaari päästä päähän.  
    Tavan tarkoituksena oli susien ajaminen pois saarista ja poltettaessa huudettiin mm. "Pois sudet 
Pohjanmaalle!". Joissakin pitäjissä susien karkotus tapahtui ns. huutoöinä yrjönpäivän ja vapun välillä, 
joskus useampina öinä peräkkäin tai kaikkina toukokuun pyhinä aina juhannukseen saakka.  
   Huutokokoilla saattaa olla yhteyttä Vermlannin ja pohjoisen Länsi-Göötanmaan Peregrinuksen päivän 
(16.5.) tuliin. Tuolloin kylän väki kulki yöllä metsissä pitäen meteliä ja polttaen tulia korkeilla kallioilla 
ajaakseen sudet pois lähiseuduilta ennen kuin karja laskettiin laitumille.  Peregrinuksen käskettiin sitoa 
koiransa eli sudet kiinni. Tavan ovat voineet tuoda tullessaan Vermlantiin muuttaneet savolaiset kaski-
viljelijät. Saimaan saarissa susien poisajamisella on alkuaan ollut käytännöllinen tarkoitusperä.(2 
 
 
 
 
25. Juhlatulien polttaminen 
 
 
Säärikokko.  Yhtenäisellä alueella Karjalan kannaksella ja Pohjois-Inkerissä juhannuskokko rakennettiin 
korkean tornin muotoon (kartta 25). Säärikokon rungon muodostivat neljä maahan upotettua paalua eli 
säärtä, jotka sidottiin latvastaan yhteen, puiden latvus jätettiin karsimatta tai sinne kiinnitettiin tuohesta 
tehty koriste, kruunu. Kokon runko vahvistettiin poikkipuilla ja säärten väliin ladottiin määrämittaisiksi 
pilkotut polttopuut. Säärikokot olivat toista kymmentäkin metriä korkeita ja ne sytytettiin ylhäältä, jolloin 
kokko paloi soihdun tavoin.   
    Kannaksen kylät kilpailivat siitä, kenen kokko näkyisi kauimmaksi. Säärikokon viereen rakennettiin 
usein tavallinen risukokko tai useampiakin. Niitä nimitettiin naisten tai lasten kokoiksi tai aloitus-, odotus- 
ja kutsukokoiksi, koska ne poltettiin ennen kuin säärikokko keskiyön tienoilla sytytettiin. Säärikokon 
poikkipuihin on ripustettu tuohesta punottuja soihtuja, pirukkeja, ja kokkoalue on ympäröity aidalla.(3 
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Tulipyörät.  Baltiasta Inkerin ja Kannaksen eteläosiin on levinnyt tapa polttaa juhannuskokossa vanhoja 
tervattuja kärrynpyöriä, jotka asetettiin paalun päähän vaakatasoon, usein kärrynpyörän päälle pantiin 
vielä tervatynnyri.  Tervattuja kärrynpyöriä kylän pojat ovat myös heittäneet palavina pyörimään alas 
mäkeä. 
 
Kyläyhteisön polttamisriitit. Juhlatulien poltossa on ollut maanviljely- ja karjanhoitoyhteisön (1) 
elinkeinoriittejä ja hedelmällisyyssymboliikkaa. Tulessa on poltettu vanhoja peltotyökaluja kuten risu-
karhia, aurojen ja kuokan varsia.  Hyvin yleistä on ollut vanhojen veneiden polttaminen ja erään vanhan 
tiedon mukaan tuleen on metsästysonnen hankkimiseksi heitetty metsästysaseita, jalkajousen puuosia ja 
nuolia.(4 Lounais- ja Etelä-Suomen vanhoilla peltoviljelyalueilla on helavalkeaan tai juhannustuleen 
heitetty jyviä, esim. erivärisistä langoista kudottu pussi, joka sisälsi kaikkia niitä viljalajeja, joita sinä 
vuonna viljeltiin.  
    Tulen itsessään on katsottu torjuvan hallaa, erityisesti keväthalloja. Työkalujen, olkien ja viljan poltta-
minen on ollut symbolista kasvuvoiman eli maan väkevyyden siirtämistä pelloille keväällä uuden 
kasvukauden alkaessa tai kekrinä. Savun ja kipinöiden mukana niiden voima levisi kylän peltovainioille. 
Polttopaikalta, erityisesti juhannuskokolta on viety tuhkaa ja hiiliä nauris-, kaali- ja sipulimaille tai kylvetty 
viljapelloille, esim. rukiin oraille. Helavalkea ja juhannuskokko on eräiden tietojen mukaan sytytetty 
rituaalisesti kitkatulella eli hankaamalla kahta puuta yhteen kunnes tuli syttyi, tai myöhemmin tulitikkujen 
tultua käyttöön iskemällä tuli vanhanaikaiseen tapaan tuluksilla. Kitkatulen teko on ollut samanlainen riitti 
kuin kaskea sytytettäessä. Etelä-Suomessa sytyttäjänä on joidenkin tietojen mukaan ollut kylän vanhin 
mies tai tietäjä. 
    Agraariyhteisön riittejä on ollut (2) avio-onnen ja tulevan aviopuolison tiedusteleminen, 1800-luvulla 
nuorten riitit olivat jo etusijalla niin helavalkealla kuin juhannuskokoillakin.  Avio-onnea on tutkiskeltu 
kokon tukipuiden palamisesta. Tytöt ovat nimenneet itselleen jonkin tukipuista ja seuranneet sen 
palamisesta, pääsisikö sinä vuonna naimisiin. Jos tukipuu paloi huonosti, oli seurusteluonnikin huono. 
Tukipuun kaatumissuunnasta pääteltiin, mistäpäin aviopuoliso tulisi olemaan kotoisin, tai kaatumisesta 
on haettu vahvistusta omille suunnitelmille, esim. oliko tietyssä suunnassa asuva sulhanen se oikea, 
paras aviomies vai olisiko suunniteltu avioliitto peruttava.  Enteiden tutkistelua tytöt ovat harrastaneet 
tavallisesti salaa itsekseen, mutta mm. Kannaksella säärikokon tukipuut on nuorten kesken nimetty 
julkisesti tietyille tytöille; heistä pääsisi ensimmäisenä naimisiin se, jonka tukipuu paloi nopeimmin. Tai 
kokon palamisesta on päätelty, kuinka paljon kylään jäisi naimattomia tyttöjä ja poikia. Tulienpoltto on 
ollut reproduktioriitti, jonka on uskottu edistävän myös uusien sukupolvien kasvua.   
    Suomalaisessa perinteessä on riittejä tai symbolisia tapoja, joiden taustalla on yleismaailmallisia 
käsityksiä tulen voimasta.  Vuotuisia tulia on poltettu (3) noitien, pahojen henkien tai voimien karkottami-
seksi. Pahan karkottaminen on Pohjanmaalla ollut pääsiäisvalkeiden tarkoitus, mutta myös helavalkeita, 
juhannuskokkoja ja muita tulia poltettaessa on huudettu yhteen ääneen, ammuttu pyssyillä tai paukuteltu 
hiiliä kivien päällä ja puhallettu paimentorviin. Kevättulien on uskottu torjuvan paitsi kevätkylmiä myös 
petoja, jotka uhkasivat kylän karjaa, tai muuta onnettomuutta tulevan satokauden aikana.   
    Polttamisriiteissä on ollut myös (4) puhdistautumismenoja. Tulen ja savun lävitse on yleisesti hypätty 
tai juostu, nuorten kesken siitä tuli jopa kilpailua, urheuden osoitus. Tulella on kaikkialla maailmassa 
katsottu olevan puhdistava ja karkaiseva voima, mutta agraariyhteisössä hyppääminen on tulkittu 
uudestaan. Se edisti viljan, erityisesti pellavan kasvua; pellava kasvoi yhtä korkeaksi kuin hyppääjät 
jaksoivat hypätä.  
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Osallistumisnormit.  Tulenpolttoa koskevissa kuvauksissa mainitaan, että kaikkien kyläläisten oli tultava 
tulenpolttopaikalle ja tuotava jotakin poltettavaa yhteiseen kokkoon. Ilmeisesti jokaisesta talosta on 
aikoinaan viety poltettavaksi vanhoja työkaluja, veneitä tai muita taloudessa käytettyjä esineitä. Ne 
symbolisoivat kylän kollektiivista voimaa ja keskinäistä riippuvuutta. Valkeita polttamalla luotiin symbo-
lisesti uutta yhteistä elinvoimaa, jota voitiin konkreettisesti viedä kotiin tuhkana ja levittää kasvimaille, 
omaan pihapiiriin. Joidenkin normien mukaan kylän kaikkien naisten tuli saapua polttopaikalle, muuten 
he eivät saisi terveitä lapsia. 
   Juhannuskokkoja koskevissa tiedoissa mainitaan paimenet sellaisena ryhmänä, jolla on ollut erityinen 
asema riittien suorittajana; paimenlaitos säilyi itäisillä alueilla ja Inkerissä. Kylän paimenten mainitaan 
aikoinaan rakentaneen kannakselaiset säärikokot ja myöhemminkin nimenomaan he ovat polttaneet 
säärikokon poikkipuissa tuohipunoksia tai ympäröineet kokkoalueen tuohinauhasta tehdyllä aidalla, joka 
lopuksi sytytettiin tuleen. Paimenet ovat sytyttäneet kekritulet ja tulenpolttopäivänä erityisesti varoneet 
viimeisyyttä, karjan tuomista viimeisenä metsästä.  
   Juhlatulia poltettaessa on leikitty, laulettu ja tanssittu, helavalkea- ja juhannuskokkoalueella jopa syöty 
yhdessä.  Yhdessäolo ja ilonpito toivat onnea koko tulevalle kaudelle; ilonpidolla ikään kuin varastoitiin 
onnea tulevaisuutta varten. Enteiden tutkiskelu on kuulunut kaikkiin vuoden taitekohtiin, sekin on ollut 
henkistä varustautumista siihen, mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua. Maanviljely-yhteisöjen kysymykset 
ovat kohdistuneet tulevaan satoon ja karjaonneen, nuorison keskuudessa alkavaan seurustelukauteen, 
oman elämän tärkeimpiin tapahtumiin. 
 
Karttakuva. Eteläisillä viljelyalueilla tulienpoltto on todennäköisesti esikristillistä perinnettä, sen sijaan 
Sisä-Suomeen ja Laatokan pohjoispuoliseen Karjalaan juhannuskokko on levinnyt 1800-luvun loppupuo-
lella, Pohjois-Suomeen vasta 1900-luvulla. Kartalle ei ole merkitty tapoja, jotka ovat rajoittuneet yksityisiin 
pitäjiin tai yksityisten talojen piiriin, mm. joissakin ortodoksisen Karjalan kylissä tulia on alettu polttaa 
praasniekkapäivinä.  Lisäksi kaakkoisella perinnealueella Inkerissä, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa on 
joissakin taloissa poltettu tulia tai soihtuja (päreitä, rasvalamppuja) pyhäinpäivänä ja joulun tai uuden-
vuoden aikaan. 
    Kartan 25 frekvenssilaskelmat perustuvat 930 kuvausta käsittävään aineistoon. Yhteisöllisyys (diag-
rammi 1) tarkoittaa osallistumis- ja rakentamisnormeja, jotka velvoittivat kyläläisiä tuomaan kokolle jotain 
poltettavaa tai ruokaa, yhteisaterioita, sekä tulen sytyttämisen seremoniallistamista; sillä tarkoitetaan 
kitkatulen tekoa ja tapaa, että tulen sytytti kylän vanhin tai tietäjä. Agraaririiteiksi (diagrammi 2) on luettu 
hedelmällisyyssymboliikka kuten peltotyökalujen polttaminen, tuhkan vieminen pellolle, tulen yli hyppää-
minen sekä nuorten avioitumisriitit, naimisiinmenoa koskevat enteiden tulkinnat ja muu tulevaisuussym-
boliikka.  Sen sijaan erityisenä riittinä ei ole enää pidetty esim. olkien polttamista sinänsä, koska oljet 
ovat yleinen polttoaine varsinkin talvitulissa, eikä ampumista tai metelöintiä, jotka aikoinaan ovat ilmei-
sesti olleet pahankarkotusmenoja.  
    Suomessa helavalkeat ja juhannuskokot ovat juhlatulien yhteisöllisiä valtatraditioita. Ne ovat olleet 
kylien yhteisiä (diagrammi 4) ja polttopaikalle kokoontuivat niin vanhat kuin nuoret (diagrammi 3).  Eniten 
tietoja hedelmällisyysriiteistä, mutta myös tapojen seremoniallisuudesta (diagrammit 1-2) on Savo-
Karjalan juhannustulialueelta. Vielä 1800-luvullakin juhannuskokot ovat monin paikoin olleet todellinen 
yhteisöjuhla, johon koko kylän väki vanhuksia myöten kokoontui. Lounais-Suomen helavalkea-alueelta 
tulleissa kuvauksissa luetellaan eniten nimeltä tunnettuja polttopaikkoja, mikä kertoo tapojen vakiin-
tumisesta. Helavalkeilla on syöty ja juotu yhdessä ja harjoitettu viljelyriittejä kuten juhannuskokoillakin, 
mutta ne ovat jääneet nuorten leikkien ja tanssien varjoon. Länsi-Suomessa juhlatulien poltosta on tullut 
yhä selvemmin nuorten yhdessä organisoimaa seurustelua (kartat 34-38).(5 
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    Kekritulet ovat merkinneet kesän viljely- ja laiduntamiskauden päätöstä, mutta olkien polttoa ja 
viimeisyyssymboliikkaa lukuun ottamatta niillä ei ole harjoitettu erityisiä hedelmällisyysriittejä ja tuletkin 
ovat usein olleet talojen, eivät koko kylän yhteisiä. Laskiaistulet ja pääsiäisvalkeat ovat luonteeltaan 
erilaisia kuin muut juhlatulet eikä niitä voida suoraan verrata helavalkeisiin tai juhannuskokkoihin.  
Pääsiäisvalkeiden symboliikka on kristillistä, sitä hallitsevat noitien karkottaminen ja suojautuminen 
paholaiselta. Karkottamismenojen ohella Pohjanmaalla on mm. maalattu ristinmerkkejä navetan oven 
pieleen. Tulet tehtiin kylän rajalle ja niillä torjuttiin symbolisesti muualta tuleva uhka samalla tavalla kuin 
nuorten keskuudessa karkotettiin vieraskyläläiset. Pääsiäisvalkeilla on vahvistettu kristillisen kylän 
yhteisöllisyyttä, henkistä turvallisuutta. 
 
 
 
 
Tulienpolton rituaalistaminen 
 
 
Suomalaisten polttoriittien historiaa.  Suomenlahden rannikkopiirissä, myös Varsinais-Suomen saaris-
tossa, juhannustulet ovat todennäköisesti vanhinta, ainakin rautakaudelle ulottuvaa kerrostumaa. Vanhin 
tieto juhannustulista on Turusta vuodelta 1645. Siinä mainitaan, että nuoret kokoontuivat juhannusyönä 
polttamaan tulia ja leikkimään Kupittaan eli Pyhän Johanneksen lähteelle. Muutkin historialliset tiedot 
vahvistavat rekonstruktiokartan tuloksen. Suomenlahden rannikolla juhannustulet ovat alkuperäistä 
kerrostumaa eivätkä ole levinneet 1800-luvun ekspansion mukana.   
    Tulella on ollut erityinen asema rautakauden polttoviljely-kulttuureissa ja on mahdollista, että ajan-
kohdista juhannus on sopinut parhaiten varhaisten erä- ja kaskiviljelijäin elinkeinovuoteen.  Ennen 
juhannusta tai juhannuksen aikoihin poltettiin kasket ja kylvettiin mm. nauris, pellava ja hamppu, joiden 
alkukertomus on assosioitunut Tulensyntyloitsuun (kartat 41-42). Juhannukselta loppui kevätkalastus ja 
alkoi karjanrehun keruukausi. Suomenlahden rannikoiden varhaisessa viljelytaloudessa juhannus aina 
Pietarin päivään asti on ollut kriittinen siirtymäaika, jolloin on pidetty myös vakkovejuhlia. Juhannustulilla 
voi olla symbolinen yhteys pyyntiveneisiin, kaskien ja karjanlaidunten polttoon, jopa petojen karkottami-
seen laidunsaarista, jotka erityisesti Suomenlahden saaristoissa ovat kuuluneet vanhamuotoiseen 
karjatalouteen. Rautakaudella yleistyi myös polttohautaus (kartta 7).     
    Kartaston esittämänä aikana vanha helavalkeiden ja juhannuskokkojen välinen raja on kulkenut Pelto-
Suomen ja Kaski-Suomen välillä. Helavalkeat ovat Lounais-Suomen agraarikylien traditio ja kuuluvat 
talonpojan ekosysteemiin niin kuin Ruotsinkin kyläalueiden kevättulet. Kun papisto 1700-luvulla yritti 
monissa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Hämeen pitäjissä lopettaa helavalkeiden polton, vanhoja 
helavalkeaketoja kuvattiin pakanallisina palvontapaikkoina.(6 Raja helavalkeiden ja juhannuskokkojen 
välillä on ilmeisesti vanha. Peltoviljelyalueilla kesän viljelykausi on alkanut toukokuussa ja päättynyt 
lokakuun puolessa välissä.(7 Agraariyhteisöissä kevätjuhlat ovat tulleet merkityksellisemmiksi kuin 
juhannus, helavalkeista alkoi uusi työjakso, mutta myös nuorten ulkona kokoontumisen ja kyläkeinujen 
kausi. 
 
Eurooppalaiset yhteydet.  Vuotuisten juhlatulien poltto tunnetaan kaikkialla Euroopassa joitakin pieniä 
alueita lukuun ottamatta. Tavoissa on kaksi pääkerrostumaa: viljely- ja karkotustulet. Viljelyriittien ajan-
kohdat ovat vaihdelleet paikallisten olojen mukaan, mutta keskittyneet vähitellen suuriin kristillisiin 
kirkkopyhiin. 
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    Laskiaistulia ei tunneta Ruotsissa, mutta kylläkin Tanskassa, jossa ne ovat olleet lasten tapana niin 
kuin Suomessakin. Laskiaistulet ovat voineet levitä Länsi-Suomen rannikolle talonpoikaispurjehduksen 
kukoistuskaudella 1800-luvulla. Pohjanmaan pääsiäisvalkeita vastaavia noitien karkotustulia on poltettu 
Ruotsin eteläisissä maakunnissa sekä Saksassa, erityisen yleisiä ne ovat olleet Etelä-Euroopan 
katolisissa maissa. Suomeen noitaoikeudenkäynnit ja samalla noitafolklore on levinnyt pääasiassa 1600-
luvulta lähtien (kartat 55-61) ja pääsiäisvalkeiden polttaminen lienee vakiintunut Pohjanmaalla seuraa-
valla vuosisadalla.    
    Agraariyhteisöjen kevättulien polttopäivä on laajoilla alueilla Etelä-Euroopassa ollut laskiainen, 
pohjoisempana kuten Luoteis-Saksassa ja osassa Etelä-Ruotsia se on ollut pääsiäinen. Vapputulien alue 
alkaa Jyllannista ja ulottuu Ruotsiin. Suomessa vappukin on ollut liian varhainen muualla kuin Suomen-
lahden rannikolla, ja kevätjuhlan aseman ovat saaneet helluntaipyhät.    
    Juhannustulien poltto on Euroopassa ollut kaikkein laaja-alaisin traditio, se on pohjakerrostumana 
kaikkialla Välimereltä Skandinaviaan. Lännessä yhtenäinen juhannusalue ulottuu Portugalista Brittein 
saarille. Saksassa ja muuallakin Keski-Euroopassa monet yhdistykset ja poliittiset puolueet tekivät 1800-
luvulla juhannuksesta oman kesäjuhlansa ja se on ehkä Suomessa asti vaikuttanut juhannustulien 
uuteen ekspansioon. Viljelykauden päätöstulet ovat ilmeisesti monin paikoin siirtyneet virallisen tai 
roomalaisen kalenterin vakiintuessa joulukauteen (calendae-juhliin), mutta kekritulia tavataan esim. 
Englannin ja Irlannin kelttiläisten keskuudessa (halloween-tulet) ja saksalaisella taholla, mm. Reinin 
maakunnissa olkia on poltettu martinpäivänä (11.11.), joka Manner-Euroopassa vastaa vanhaa kekriä 
(mikkeliä). On mahdollista, että suomalaisissa kekritulissa on säilynyt vanha eurooppalainen viljely-
kauden päättämistraditio. Tavat ovat voineet välittyä saksalaisista kauppasiirtokunnista, joita tiedetään 
sijainneen Kymijoen suulla ainakin 1200-luvulta lähtien. 
   
Agraarinen symboliikka.  Juhlatulien polttoon on eurooppalaisen agraarikulttuurin piirissä tullut run-
saasti yhtäläisiä tapoja ja riittejä. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa nuorisoryhmät ovat kiertäneet 
kylän taloissa keräämässä vanhoja työ- ja peltoviljelykaluja yhteiseen juhlatuleen, samoilla alueilla 
tunnetaan myös erityisiä keruu- ja uhkauslauluja. Agraariyhteisöille tyypillisiä ovat olleet sanktiot, ettei 
juhlatulelta poisjäävissä taloissa kasvaisi vilja tai pellava eikä säilyisi perheonni. Tulienpoltossa on eri 
puolilla ollut uhrijuhlan piirteitä. Polttopaikalla on syöty yhteinen ateria, jonka tähteet, esim. luut on 
heitetty tuleen.  Vuotuisessa tulienpoltossa ovat keskeisiä olleet agraariyhteisön elinkeinot ja elämänpiiri, 
viljan, erityisesti pellavan kasvu, karjan menestyminen tai avioliiton onnistuminen ja lasten saaminen.    
    Keski-Euroopassa, erityisesti saksankielisellä alueella on poltettu tervatynnyreitä ja kärrynpyöriä, joita 
vuoristoseuduilla on pantu pyörimään alas rinteitä; tulilla on poltettu tuohi-, olki- tai päresoihtuja, joita 
vastaavat Suomessa esim. vanhojen tuohikonttien polttaminen seipäissä tai kannakselaiset pirukit, joita 
myös lingottiin ilmaan. Noitien karkottamiseen lienee alkuaan kuulunut tapa polttaa oljista tehty nukke; 
tapa on ollut tunnettu monissa Euroopan maissa mutta ei ole levinnyt Suomeen saakka. Kannakselaisten 
säärikokkojen tapaisia rakennelmia on tehty mm. Kroatiassa, Itävallassa ja osassa Elsassia.  Manner-
eurooppalaisiin tapoihin on kuulunut myös laulu, tanssi ja muunlainen ilonpito, samoin ampuminen, 
raketit ja tulen yli hyppääminen.   
    Eurooppalaisia kevät- ja kesätulia on pidetty esikristillisinä, joskin esikuvia on haettu myös juutalais-
kristillisestä perinteestä, juutalaisten yhteysuhreista sekä pahan torjumisen ja noitien polttamisen 
symboliikasta.  Skandinaviassa niin kuin koko Euroopassa juhannustulien on arveltu muodostaneen 
kaikkein vanhimman kerrostuman, vaikka ne mm. Ruotsissa ovatkin syrjäytyneet kevättulien tieltä. Tulien 
polttaminen keskikesän riiteissä olisi eräiden teorioiden mukaan kuulunut muinaiseen auringonpal-
vontaan, jonka jälkiä olisi mm. Balderin kultissa.  
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   Yhteisöllisiä polttotapoja on pidettävä varhaisina viljelyriitteinä, mutta tuskin auringonpalvontana. 
Monissa Euroopan maissa paimenilla on tulien poltossa ollut erityisasema, mikä lienee perua varhaisista 
kaski-karjanhoitokulttuureista. Juhlatulet ovat ehkä olleet koko Euroopan vanhimpia viljelyriittejä ja 
periytyvät kaski- eli polttoviljelyn kaudelta. Ne ovat ajoittuneet elinkeinovuoden alkuun ja loppuun, 
luonnonkalenterin taitekohtiin, jollainen pohjoisilla alueilla on ollut kesäpäivän seisauksen eli juhan-
nuksen aika. 
 
 
Die Termine der Jahresfeuer in Europa 1980. Atlas der deutschen Volkskunde I:24-27. Atlas von 
Oberösterreich: 53. Atlas der schweizerischen Volkskunde: 186-189. Atlas över svensk folkkultur II:22. 
Banks 1937-1946. Ejdestam 1944; 1976. Etnografický-atlas slovenska: XIII 21-22. Etnološki Atlas 
Jugoslavije: 6-7. Freudenthal 1931. Konkka A. 1980; 1992. Leskov 1894. Loginov 1986. McNeill 1959. 
Propp 1963. Sokolova 1979. Wright 1936-1940. Österreichischer Volkskundeatlas: 52, 68-69. 
 
1. Atlas över svensk folkkultur II:22.  2. Vilkuna K. 1973b.  3. Talve 1964.  4. Lönnrot 1902 (1828-1844) I, 
75-. Mansikka 1940. 5. Sarmela 1969, 131-.  6. Lizelius 1930 (1780).  7. Vilkuna K. 1961. 
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                                      26. JUHLAKEINUT 

 
 
 
 
Keinumisen aika 
 
   
Laudalla hyppääminen pääsiäisenä.  Lounais-Suomen kylissä nuoret kokoontuivat pääsiäisenä 
hyppäämään lautaa talon hakotarhoihin eli paikkaan, jossa hakattiin havuja lehmien alusiksi. Hypinlauta 
oli pitkä lankku, jonka kummassakin päässä seisovat hyppääjät lennättivät vuoron perään toinen toisensa 
ilmaan. Hakotarhassa hyppääminen aloitettiin pääsiäisaamuna ja sitä jatkettiin pyhien ajan. Keinumassa 
kävivät talojen nuoret, mutta myös vanhempi väki, ja joidenkin talojen hakotarhaan kerääntyi nuoria suu-
ret joukot.  
    Nuorten kesken on ollut tapana kilpailla siitä, kuka hyppäsi korkeimmalle tai pysyi laudalla pisimpään 
putoamatta maahan. Pudotuskilpailussa kilpailtiin monenlaisista palkinnoista, mm. pojat tytöistä tai 
"taloista"; jokaiselle annettiin leikkitaloja tietty määrä ja putoaja menetti joka kerta yhden taloistaan. Kilpa-
leikit ovat tulleet muotiin 1800-luvun lopulla.   
    Laudan hyppääminen on hedelmällisyysriittinä tunnettu Euroopan kyläkulttuureissa. Keinuttaessa on 
koetettu hypätä mahdollisimman korkealle, jotta vilja tai erityisesti pellava kasvaisi pitkäksi. Suomessakin 
laudan hyppäämisellä on alkuaan ollut symbolinen merkitys ja tapa on levinnyt Lounais-Suomeen, jossa 
pellavan viljelyllä on ollut tärkeä asema; etenkin Häme on ollut Suomen pellava-aluetta. Lounais-
Suomessa hakotarha kuului oleellisesti talojen pihapiiriin ja kuusenhavuja on hakattu lehmien alusiksi 
ainakin 1700-luvulta lähtien. Hyppäämispaikkana hako- tai lantatarhat saattavat assosioitua pellon 
kasvuun, mutta talojen pihapiirissä ne ovat usein olleet myös ainoita lumettomia ja tasaisia paikkoja, 
joissa pääsiäisenä voitiin lautaa hypätä.  
 
Pääsiäiskeinut.  Kaakkoisella alueella Inkeristä aina Pohjois- Karjalaan asti on taloihin tehty pääsiäis-
sunnuntaina nuorakeinu, jossa pojat keinuttivat tyttöjä.  Karjalassa nuorakeinuja tehtiin myös lapsille. 
Pääsiäisenä ei Suomen ilmasto-oloissa vielä pystytetty kyläkeinuja, ja pääsiäiskeinu oli nuorakeinu, jota 
käytettiin vain pyhien ajan. Se ripustettiin sopivaan paikkaan ulkorakennusten väliin, riiheen, heinä-
suojaan tai muuhun katokseen. Pääsiäiskeinussa pojat keinuttivat tyttöjä, jokaista vuoron perään, ja tytöt 
lauloivat keinulauluja.  
    Inkerissä ja Kannaksella keinuminen on aloittanut nuorten keväisten ulkoleikkien ja seurustelun 
kauden samoin kuin pohjoisvenäläisissä kylissä tai Viron setukaisten keskuudessa ja muuallakin Baltian 
maissa. Myös itäisellä alueella keinumisen on katsottu edistävän pellavan tai viljan kasvua samalla tavoin 
kuin mäenlaskun laskiaisena.  Inkerin vatjalaiskylissä nuoret saivat keinua pääsiäisestä kylvöaikaan, sen 
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jälkeen ei keinumista enää sallittu. Nuorten keskuudessa keinumisen on katsottu tuovan onnea kesän 
seurustelukaudelle. 
 
Kankaan keinuminen pääsiäisenä. Hämeen pellava-alueella on pääsiäisenä venytetty kotikutoista 
pellavakangasta ripustamalla kangas roikkumaan tuvan orteen tai kurkihirteen siten, että sen varassa on 
voitu keinua. Näin venytettiin talvella kudottu pellavaliina.   
 
Helluntai keinukauden aloituspäivänä.  Sekä Lounais-Suomessa että Savossa kyläkeinuille on 
kokoonnuttu ensimmäisen kerran helluntaina samoin kuin esim. Pohjois-Virossa. Helluntaipyhät, hela-
orstai mukaan lukien, ovat Suomen ilmastossa sopineet kesäkauden aloituspäiväksi paremmin kuin 
pääsiäinen. Lounais-Suomessa helluntai on vakiintunut myös juhlatulien ajankohdaksi (kartta 24) ja 
helluntain tienoilla huhti-toukokuussa on ehkä jo rautakauden viljely-yhteisöissä kokoonnuttu ulos kedolle 
ottamaan vastaan kesäkausi.  Kun nuoret alkoivat rakentaa kokoontumispaikoille kyläkeinuja, mukautui 
keinukauden aloitus olemassa olevaan kevätjuhlien kalenteriin. Helluntaita koskevien tietojen levinnei-
syys ilmaisee samalla alueen, jossa 1900-luvun alkuun mennessä kyläkeinujen rakentaminen ja nuorten 
keinulla käynti oli vakiintunut osaksi kyläkulttuuria (kartta 38). 
 
Kekrikeinut.  Kekrikeinut ripustettiin useimmiten lapsille sisälle tupaan ja tapa lienee alkuaan ollut 
jonkinlainen sisäkauden aloitusseremonia. Karjalassa myös lasten pääsiäiskeinuja on rakennettu talon 
tupaan tai muihin sisätiloihin. Itä-Suomessa pyhäinpäivä on 1800-luvulla vastannut joulua (kartta 27). 
 
Vuotuinen juhlatapa. Keinuminen on kyläkulttuurin alueilla ollut jokavuotinen juhlatapa kuten kokon-
poltto (kartat 24-25). Eteläisillä kyläalueilla ensimmäinen keinuminen keväällä pääsiäisenä tai helluntaina 
on aloittanut nuorten seurustelukauden. Kyläkeinujen levinneisyysalueen reunoille pääsiäis- ja kekrikei-
nut ovat levinneet lasten tapana (vrt. kartta 38). Euroopassa juhlapäivinä keinuminen on tulkittu 
hedelmällisyysriitiksi, mutta Suomessa maanviljelysymboliikkaa on kuulunut vain hypinlaudalla hyppää-
miseen pääsiäisenä.  Keinumisella on ollut enemmänkin sosiaalinen tai jopa käytännöllinen merkitys, 
esim. kankaan venyttäminen.  
 
 
Talve 1961. Sarmela 1969, 128-. Mansikka 1932. Bernštam 1988. Konkka A. 1980. Propp 1963. 
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                               27.–31.  JUHLAKIERTUEET 

 
 
 
 
Kyläyhteisön karnevaalit 
 
 
Kiertueperinne. Juhlakiertueiksi on nimitetty vuotuisjuhlien yhteydessä lähinnä maaseudun kylä-
yhteisöissä harrastettua seremoniallista kiertämistä talosta taloon. Kiertueperinnettä on kiinnittynyt 
erityisesti vanhoihin vuodenvaihteen ja keskitalven juhliin eli nykyiseen joulukauteen. Kiertueaikoina, 
yleensä vain kerran vuodessa, yhteisön juhlinta huipentui karnevaaleiksi, joissa arkielämää säätelevät 
käyttäytymisnormit eivät olleet voimassa. Silloin kylän asukkailla oli lupa rikkoa tavallisen piirinsä rajat ja 
vierailla kutsumatta kaikissa taloissa, saada ja vaatia kestitystä. Arkiminästään kiertäjät vapautuivat usein 
pukeutumalla poikkeavasti, käyttämällä naamioita ja rooliasuja, tekeytymällä tuntemattomiksi; vieraiden 
tunnistaminen oli samalla osa yhteistä leikkiä. Omissa vaatteissaankin esiintyvät käyttäytyivät epäta-
vallisesti ja huvittivat isäntäväkeä puheillaan ja lauluillaan. Pelin säännöt sallivat kaikenlaisen pilailun 
toisten kustannuksella, ja aikuisille tarjottu olut ja viina innostivat toisinaan liiankin riehakkaaseen toimin-
taan. 
    Mukana olevien ihmisten määrän, ryhmän kokoonpanon, pukeutumisen ja käyttäytymisen perusteella 
voidaan suomalaisessa perinteessä erottaa seuraavia kiertuetyyppejä: Kiertueessa on (1) roolihah-
moinen kiertäjä yksin tai (2) saattajan kera tai (3) roolihahmoa seuraa saattojoukko. Kiertueryhmä on 
voinut olla (4) rooliasuinen näyttelijäseurue tai (5) tuntemattomaksi naamioitunut joukko, jonka kesken ei 
ole erityistä osajakoa tai kiertäjät muodostavat (6) seremoniallisesti käyttäytyvän joukon ilman naamioita 
tai rooliasuja. Paitsi varsinaisilla kiertueilla juhlapäivinä on oltu muutenkin liikkeellä, esim. kylän pojat ovat 
käyneet kesteissä (kartta 30), lapset virpomassa tai juosseet kelloja soittaen kylällä (kartta 31). 
Kestityksen vaatiminen on ollut tapana myös muissa juhlissa kuten häissä (kartta 18), nimipäivänä (36), 
paikallispyhinä (22) sekä nuorison seurustelutilaisuuksissa (36). 
    Kartat kuvaavat kiertueperinteen muotoja ja levinneisyyttä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 
alkupuolella. Vanhoissa kyläyhteisöissä kiertueet olivat toisaalta miesten, toisaalta aikuistuvan nuorison 
vuotuisriittejä, jotka samalla palvelivat isäntien ja palkollisten välistä suhdetoimintaa sekä naimaikäisen 
nuorison seurustelutarpeita. Kerran vuodessa oli mahdollista purkaa myös naapurisuhteisiin kasautuneita 
paineita. Leikin varjolla oli lupa vierailla kutsumatta ja puhua suoraan asioista, joita arkikontakteissa 
välteltiin. Kun aikuisten raju huvittelu herätti toisinaan moraalista närkästystä, papisto ja virkavalta 
alkoivat vastustaa kiertueperinnettä; kaupunkien järjestyssäännöissä naamioituneena esiintyminen oli 
kielletty jo Ruotsin vallan aikana. Monilla paikkakunnilla aikuiset luopuivat vähitellen leikistä, mutta tapa 
saattoi jäädä elämään lasten harjoittamana perinteen jäljittelynä. 1960-luvulla suoritettujen kyselyjen ja 
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1970-luvun kenttätutkimusten mukaan käyttäytymisnormien väljeneminen ja kotiseutuväen aktiivisuus 
olivat esim. Hämeessä ja Satakunnassa elvyttäneet uudelleen henkiin juhlakiertueita.(1 
 
 
 
 
27. Juhlakiertueiden kalenteri 
 
 
Syyskausi.  Pyhäinmiestenpäivä (1.11.) ja sielujenpäivä (2.11.) edustavat vanhaa vuodenvaihteen 
juhlaa kekriä (köyriä), joka määräytyi sato- ja laidunkauden päättymisen mukaan. Kiertuepyhänä kekri 
säilyi pitkään Savossa ja Karjalassa menettäen vuoden suurimman juhlan asemansa vasta tällä vuosi-
sadalla (kartta 27). Lounais-Suomessakin on riihitöiden valmistuttua järjestetty silpputalkoita, joiden 
lopettajaisissa (raiskollisissa) on esiintynyt samanlaisia roolihahmoja kuin kekrikiertueissa. Pyhäinmies-
tenpäivänä on ollut kiertueita mm. Brittein saarilla ja Keski-Euroopassa.(2 
    Kekrinä on Itä-Suomen ja Karjalan taloissa näyttäytynyt iltahämärissä kummittelijoita ja erilaisia 
mielikuvitusolentoja (köyriäisiä, kekrittäriä, köyrihönttänöitä, -mörköjä, -pukkeja). Kummitus tehtiin esim. 
siten, että lammasnahkaturkkiin pukeutunut mies kannatteli kirveestä ja keritsimistä yms. rakennettua 
päätä. Tällaisista pelättimistä on tietoja koko perinnealueelta Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta, Laatokan- 
ja Tverin Karjalaa myöten. Pukeille ja köyriäisille tarjottiin toisinaan syötävää ja juotavaa. Kekrinä miehet 
ovat jo aamusta alkaen viinapäissään kierrelleet kylillä myös naamioitumatta uhaten kaataa talosta 
uunin, ellei ryyppyjä tarjottaisi. Tällainen kestityksen vaatiminen on ollut laaja-alaisin tapa. 
    Martin (10.11.) ja Katariinan l. Katrin päivät (25.11.) ovat Virossa vastanneet kekriä ja olleet vuoden 
tärkeimpiä kiertuepäiviä. Näihin päiviin liittyneet tavat ovat Länsi-Inkerissä ja Suomenlahden saarilla 
epäilemättä virolaista vaikutusta. Martin ja Katrin päivän kiertueiden taustalla on nähty esikristillisiä 
vuodenvaihteen riittejä eläinhahmoineen, toisaalta tapoja, jotka olisivat kuuluneet saksalaiseen pyhi-
mysten nimikkopäivien viettoon ja kulkeutuneet Viroon keskiajan lopulla. Virossa martti on ollut erityisesti 
miesväen, katri naisten ja tyttöjen seremoniallinen kyläilypäivä lauluineen ja naamioitumisineen (martin- 
ja katrinsantit). Päivät esiintyvät myös saksalaisessa ja brittiläisessä kiertuekalenterissa.(3 
    Nikolauksen eli Miikkulan päivänä (6.12.) vietettiin monissa Länsi-Inkerin kylissä praasniekkaa, jolloin 
tytöt kiersivät iltaisin kiletoimassa eli laulamassa, tanssimassa ja antimia pyytämässä. Laulut olivat 
vanhamittaisia ja niihin sisältyi samanlaisia kestityksen pyyntö-, kiitos- ja hyvän- tai pahantoivotussäkeitä 
kuin joulukauden kiertuelauluihin (SKVR III:2-3). Euroopassa Pyhän Nikolauksen muistopäivä on ollut 
yleinen kiertuepäivä, silloin Nikolaus esiintyi yleisesti myös kiertueiden roolihahmona.(4 
 
Joulukausi. Pohjoismaissa joulukauteen on laskettu aika Tuomaan päivästä (21.12.) Nuutin päivään 
(7.1.); Nuutin päivä on ollut myös tjugondedag jul eli 20. päivä joulusta (13.1.). Vuodenvaihteen kahden 
puolen jakautuvaan juhlaperiodiin ovat Suomessa kerääntyneet lähes kaikki mahdolliset kiertueperinteen 
ilmenemismuodot. Läntisen kirkon traditio on tehnyt keskitalven juhlakaudesta vuoden päätapahtuman ja 
joulu on vetänyt puoleensa suurimman osan esikristillisiin vuodenvaihteenjuhliin eli kekriin kuuluneista 
tavoista. 
    Paikallisesti kiertueita on järjestetty tiettyinä päivinä jo ennen joulua, esim. Keski-Pohjanmaalla Annan 
(9/15.12.) tai Tuomaan (21.12.) päivänä. Vaikka joulupäivinä kyläily on ollut kiellettyä, on kaikkialta joulu-
kiertueiden levinneisyysalueelta tietoja roolihahmoisten ja naamioituneiden kiertäjien (joulupukkien, 
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 -puttien, -muorien, -äijien tai -ropakoiden) liikkumisesta sekä jouluaattona että joulupäivänä. Yleisesti 
kauden iloinen kiertuesesonki on alkanut vasta Tapanin päivänä (26.12.), jolloin Satakunnassa ja 
Hämeessä on yksin tai saattajineen kierrellyt olkiin, turkkiin yms. verhoutunut ihmis- tai eläinhahmo 
(tapani, tapanipukki, -putti). Pienellä alueella Etelä-Hämeessä on esiintynyt ratsukoksi naamioitu rooli-
hahmo (valko,  jouluhevonen), jolle löytyy useita länsieurooppalaisia esikuvia. Lounais-Suomessa oli 
tyypillistä, että kiertäjät kulkivat jalkaisin taloissa laulamassa tapaninlauluja ja vaatimassa tapaninkousaa 
(kartta 36). Sen sijaan Keski- ja Itä-Suomessa sekä Karjalassa on ajettu tapania, kierretty taloissa hevo-
silla ja kestityksen toivossa kyselty: "Onko tapani kotona?" Hevosajeluna ja kyläilynä tapaninajo yleistyi 
koko Suomessa 1920- ja 1930-luvulla. 
    Vuoteen 1776 joulua vietettiin Ruotsi-Suomessa nelipäiväisenä kirkollisena juhlana. Kiertueita on 
paikoin harrastettu myös joulun ja tapanin jälkeisinä arkipyhinä, joita olivat Johanneksen päivä (27.12.), 
viattomienlastenpäivä (28.12) sekä viides ja kuudes joulupäiväkin.  Uudenvuoden aatto eli Sylvesterin 
päivä (31.12.) ja uudenvuoden päivä (1.1.) eivät ole Suomessa olleet erityisiä kiertuepäiviä, sen sijaan 
esim. Virossa niihin on keskittynyt runsaasti toimintaa.  Eurooppalaisissa kiertuekalentereissa loppiainen 
eli kolmen kuninkaan päivä (6.1.) on ollut kauden päätös ja huipentuma, mutta Suomessa se on jäänyt 
jälkipyhänsä nuutinpäivän varjoon. Pääosa vanhasta nuuttiperinteestä ajoittui ns. vanhaan nuuttiin eli 
Pyhän Knutin muistopäivään 7.1. vaikka päivää siirrettiin jo 1600-luvulla viikolla eteenpäin eli nykyiselle 
paikalleen (13.1). Loppiaisen jälkeinen päivä on Euroopassakin tunnettu kiertuepäivä.  Unkarissa se on 
saanut kiertävien laulajien mukaan nimen regelö-maanantai, Englannissa se on ollut auramaanantai ja 
seuraava päivä olkikarhutiistai.(5 
    Tuntemattomaksi naamioituneena kiertämistä on harrastettu runsaasti joulun ja loppiaisen välisenä 
aikana myös tarkemmin määrittelemättöminä päivinä sekä Lounais-Suomessa että idässä Kannakselta 
Inkeriin ja Vienaan ulottuvalla alueella. Karjalassa kiertäjien nimitykset (kuten esim. kummat, ropakot, 
smuutat, huhlakat, kuhlakot, igriššat, tšuudot, tšydelkot) viittaavat venäläisen perinteen vaikutukseen. 
 
Pääsiäisen aika. Laskiainen on katolisessa Keski-Euroopassa ollut karnevaaliaikaa, joka näkyy kansan-
perinteessä Itämeren eteläpuolella ja vähäisemmässä määrin myös Pohjoismaissa.  Suomen länsiran-
nikolla lähinnä ruotsinkielisissä pitäjissä ja eräillä Suomenlahden saarilla lapset ja nuoret ovat kiertäneet 
laskiaisena pukeutuneina morsiamiksi (lappbruden, fettisdags-, fastlagdsbrudarna), laskiaistontuiksi tai 
muuten tuntemattomiksi naamioituneina. Vaasan saaristossa on viime vuosinakin järjestetty storvarvet, 
jolloin aikuisetkin ovat laskiaisillan hämärissä kiertäneet kylillä ja poikenneet naamioituneina taloissa.(6 
    Pääsiäisen aikaan on eri puolilla Eurooppaa kierrellyt laulajia, roolihahmoja ja antimien pyytäjiä. Suo-
messa pääsiäisnoitina kiertely on ollut tunnettua lähinnä itäisen Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan 
ruotsinkielisillä seuduilla; tapojen lähimmät esikuvatkin löytyvät Ruotsista. Viime vuosikymmeninä on 
myös ortodoksisen kirkon virpomisperinnettä lastenkiertueiksi muuntuneena levinnyt jopa Länsi-Suomen 
asutuskeskuksiin ja sekoittunut ruotsinkielisten alueiden pääsiäistapoihin (vrt. kartta 31). 
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28. Juhlakiertueiden laulut  
 
 
Tapanin laulut. Laulujen esittäminen on ollut tyypillistä erityisesti länsisuomalaisille miesten ja poikien 
kiertueille (kartta 28). Laulukiertueiden varsinainen sesonkiaika on ollut tapaninpäivä. Ruotsinkielisellä 
rannikolla ja saaristossa on laulettu ruotsiksi legendalaulua Pyhästä Stefanuksesta. Laulusta on kaksi 
pääversiota, joista toinen ja laaja-alaisempi tunnetaan nimellä Staffan stalledräng (kartta 99). Sen on 
arveltu muokkautuneen suomenkieliseen asuun ja vanhaan mittaan jo 1400-luvulla. Tapanin legendaa on 
esitetty kiertuelauluna Lounais-Suomen ja Hämeen vanhoilla kyläalueilla ja se on ollut tunnettu myös 
Inkerissä. Vienalaisiin toisintoihin perustuvan jakson Tahvanus-tallirengistä Lönnrot julkaisi Kanteletta-
ressa osana Luojan virttä (kartat 97–98), mutta Vienassa sitä ei kuitenkaan ole laulettu kiertueilla. 
    Kiertueohjelmistossa Tapanin legenda on ollut jonkinlainen kehyslaulu, johon liitettiin muita aineksia, 
esim. kestityspyyntöjä ja kiitoksia tai uhkauksia, jos kohtelu ei vastannut odotuksia. Tapaninkiertueiden 
lauluvalikoima on ollut hyvin epäyhtenäinen, varsinaisesta Tapanin virrestä on tallennettu runsaasti 
katkelmia Varsinais-Suomesta, Hämeestä ja Satakunnasta (SKVR VIII-X), joissa on säilynyt vain harvoja 
legendalaulun alkuperäisiä motiiveja. 
   
Paikallinen ohjelma. Seuraavat laulut ovat peräisin lounaishämäläisestä pitäjästä, jossa miehet ainakin 
vielä 1900-luvun alkupuolella kiersivät viinaksia ja sahtia maistelemassa kuljettaen mukanaan vihta-
häntäistä tapaninputtia. 
 

Tapaninlauluja 
Tanssas toi taitava Tapani jouluyönä korkiana, 
joulujuhlana jalona ovensuussa ortten alla. 
– Isäntää mä ensin kiitän, kun on suojan suosta tuonut,  
auran arosta ottanut. Kyntänyt pellon pehmeäksi,  
tehnyt talon taitavasti, asettanut ankarasti. 
Tuonut hirret hirmulta mäeltä,  pannut penkit paikalle hyvälle, 
portin tolpat poukottanut, pihtipielet piukottanut. 
– Emäntää mä sitten kiitän, kun on ohrist oltta pannut,  
makuvettä maltahista. Lehmäs hyvin lypsäkööt,  
lampaas kaksin kantakoot. Sikoja kun sivukkaita, 
piikoja kun peräkkäitä. Koiran häntä kimarassa,  
kissan häntä pipurassa, sian saparo solmussa. 
– Muori kulta mustapillu, punaposki, lehtisilmä. 
Jos mun nälkäni näkisit, juosten aittaasi menisit, 
kipakoiten kellariisi, myöten mustia ratoja. 
Toisit oltta tuoppisella, kantaisit kaksihaaraisella, 
viisivanteisella vipolla, viinakupin kuljeskella. 
 
– Juotin mä Ruotuksen oritta, ei tuo ori vettä juonut. 
Sivuin vettä sormellani, ei vedessä vikaa ollut. 
Katsoin sitten taivaalle, näin tähdet taivaalla, 
pilkun pilvien raossa. Menin mä Ruotuksen tupaan. 
Ruotus vastas ruualtansa, tiima tiskipöytänsä takaa: 
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– Sit mä sun sanas todeks uskon, jos toi sonni mylvänneeksi, 
jonk on liha syöty, luut kalvettu, kesi kenkinä pidetty. 
Sonni rupes mylvimään, tunkiota tuoksimaan. 
– Sit mä sun sanas todeks uskon, jos toi kukko laulaneeksi,  
joka on paistina vadissa, höyhenet tulipadassa. 
Kukko lauloi kuudelta, kananpoika kahdeksalta. 
– Sit mä sun sanas todeks uskon, jos toi veitsen pää vesoo. 
Veitsen pää vesoi viis kultasta vesaa, kunkin päässä kultalehti. 
 
– Tapania veisaan toisen talon oven edessä, 
Suomen maata reissaan, enkä ole mitään saanut. 
Tapanii! Onkos sulla korvii, ei o meillä myötä torvii. Tapanii! 
 

    Loppuhihkaisut ovat tyypillisiä monille varsinaissuomalaisille tapaninveisaajille, jotka alkajaisiksi kyseli-
vät "Onko Tapani kotona?" ja vaativat maksamaan kousaa eli tarjoamaan juotavaa. Miesten lauluun 
sisältyvät isäntäväen kiitokset ovat kiertuelaulujen parhaiten säilyneitä yleisiä elementtejä. Yleensä ne 
kuitenkin on laulettu vasta muun ohjelman ja kestityksen jälkeen. Ellei laulajia päästetty sisään tai jos he 
olivat tyytymättömiä kestitykseen, toivoteltiin huonoa onnea perinteisin säkein: "Isäntä hirteen, emäntä 
orteen, poika korpeen, kontti selkään, piru konttiin, korvat pystyyn!". Hämeessä on ollut suosittu myös 
tapaninlaulun versio, jonka alkusäkeissä ilmeisesti viitataan mukana kuljetetun roolihahmon ulkoasuun: 
"Tapani on takuista tehty, koiran karvoista koottu, sianvilloista sidottu, höyhenistä hörhötetty." 
    Länsi-Inkerin kylissä tytöt kiersivät tapanina taloissa laulamassa, tanssimassa ja antimia pyytämässä, 
mutta näitä tapoja ei ole merkitty kartalle. Tyttöjen laulut muistuttavat virolaisten martin- ja katrinsanttien 
esityksiä (SKVR III:1-3). 
 
Arkkiveisut. Vanhaa mittaa tapailevien laulujen rinnalle on tapaninlaulajien ohjelmistoon Varsinais-
Suomessa, Satakunnassa ja Hämeessä tullut 1800-luvulla arkkipainatteina levinneitä monisäkeistöisiä 
lauluja, jotka olivat tyyliltään kirjallisia. Esim. vuonna 1866 painatettiin Porissa 16-sivuinen vihkonen 
Suloisia Nuorukaisten Lauluja niin myös Tapanipäivä-Lauluja, joita nuorukaiset ovat tavaksensa ottaneet 
käydä veisaamassa Tapanipäivä aamuna. Seuraavassa näyte ensimmäisen laulun alku- ja loppusä-
keistä: 

– Voi tätä vaivaloista matkaa, kun olemm eteemm ottaneet! 
Ei suinkaan se vaivoij maksa, vaan kulkea tahdomm. 
Kun me oikein veisata aivomm,  
Tapanin muistoa julistaa tahdomm,  
jonka me, jonka me nyt alotamm tällä tavall. 
   
– Ette ole mahtaneet kieltää, Tapaneita talosta estää? 
Ei ole meitä monta miestä, Italiasta lähteneitä. 
Ei ole meillä suurta hätää, emme tee näljän tähden tätä 
vaan julistamm, vaan julistamm, sen vanhan Tapanin muistoa. 
 
 – Tapani vanhaan aikaan, tuoll valkia-valoll Joulun juhlall,  
ol sanken koviss paikoiss tuoll Juudalaisten keskell,  
kussa häntä kivitettiin, armottomast kuoletettiin.  
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Kukaties, kukaties, ei hän maksanut koussaa. 
 
    Laulussa on kaikkiaan 15 säkeistöä ja vihkosessa lisäksi pari muuta ohjelmistoon sopivaa laulua, 
joihin sisältyy myös kiitoksia ja hyvän joulun toivotuksia. Samat laulut ilmestyivät vähäisin muunnoksin 
useina painoksina 1870- ja 1880-luvulla ja levisivät Lounais-Suomessa käsin kopioituina ja muistinva-
raisina versioina. 
 
Nuutin laulut. Nuutinpäivän kiertueet roolihahmoineen ja lauluineen ovat olleet paljolti identtisiä 
tapaninperinteen kanssa. Kestityksen pyyntö- ja kiitoslaulut sekä hyvän- ja pahantoivotusloitsut ovat 
usein samoja vanhamittaisia säkeitä. Lähinnä Itä- ja Kaakkois-Hämeessä on esitetty erityistä nuutin-
laulua, josta on olemassa useita versioita. Tässä näyte yleisimmästä tyypistä: 

 
Nuutin laulu 
Nuutin syötin, Nuutin juotin, Nuutin nurkalle rakensin. 
Nuutti nukkui nuttuihinsa, vaipui vaateräsyihinsä. 
Tuoppa oltta tuoppisella, katajaisel kannusella 
koivusen tapin takaa, jos siel viel jotakin makaa. 
Joka ei Nuutille mitään anna, ei sen lehmät eikä lampaat kanna. 

 
Tapanin kysyminen.  Kysymys "Onko Tapani kotona?" (ruots. "Är Staffan hemma?") saattoi sisältyä 
tapaninlaulajien repliikkeihin sekä suomen- että ruotsinkielisissä pitäjissä. Tapanin-, taffanin-, tahvanan-
ajoksi nimitetyn kyläilyn yhteydessä tapanin kysyminen on kuulunut toisen joulupäivän ohjelmaan 
erityisesti Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Karjalassa, mutta tapa on tunnettu myös Pohjanmaalla, 
Kainuussa ja Inkerissä. Kyläilijät olivat joko yksin tai ryhmässä ja yleensä ilman rooliasuja kulkevia 
miehiä, jotka käyttäytyivät seremoniallisesti. Savolais-karjalaisen perinteen mukaan tapania piti mennä 
kysymään jo aamuvarhaisella ennen kuin tulet oli sytytetty uuniin; kestityspyyntöä voitiin tehostaa leikil-
lisellä uhkauksella särkeä uuni.  
 
Tiernapojat.  Historiallisesti varhaisinta kerrostumaa ovat kolmen kuninkaan päivänä eli loppiaisena 
esitetyt keskiaikaiset kirkkonäytelmät, joiden lähteet Keski-Euroopassa ulottuvat aina 1200-luvulle. 
Kirkolliset laulunäytelmät levisivät opiskelijoiden ja vaeltavien teinien mukana Skandinaviaan jo seu-
raavien vuosisatojen kuluessa.(7 Meillä perinnettä ovat jatkaneet tähti- eli tiernapojat (ruots. stjerngos-
sar, -pojkar). 
    Kartalle 28 on merkitty ennen vuotta 1900 tallennetut tiedot tiernapoikien laulunäytelmästä. Kartta 
osoittaa, että tapa on tunnettu Suomessa sekä suomen- että ruotsinkielisellä rannikkoalueella ja 
sisämaan vanhojen koulukaupunkien ympäristössä; tätä taustaa vasten selittyy varmaan myös Oulun 
seudun tiernapoikaperinne, joka mm. Samuli Paulaharjun julkaisujen välityksellä on yleistynyt joulujuhlien 
ohjelmistoon. Esim. kemiläisen kuvauksen mukaan nelihenkiseen, 10-15-vuotiaista pojista koostuvaan 
seurueeseen kuuluivat "kuningas Herodes", "Murjaanein kuningas", "Knihti, Herodeksen palvelija" ja 
"Mänkki, tähden kuljettaja". Kaikilla oli yllään valkeat paidat; pahviset lakit, vyöt, poletit ja viilekkeet oli 
koristettu kulta- ja hopeapaperilla. Muilla paitsi Mänkillä oli vyöllään puinen miekka. Kuvaelma alkoi 
tervehdyssäkeillä ja yhteisesti lauletulla johdannolla: 
 

Tähti se kulkeepi itäiseltä maalta, 
josta sanomaton kirkkaus loisti. 
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Ja se tähti oli Jumalalta uloslähetetty 
uhraamaan kultaa ja mirhamia. 

 
    Sitten seuraa lyhyt vuoropuhelu, jonka yhteydessä Herodes lähettää Knihdin Betlehemiin surmaamaan 
alle kaksivuotiaat poikalapset ja alistaa Murjaanein kuninkaan polvistumaan eteensä. Lopuksi pojat 
esittävät kiitoslaulun saamistaan lahjoista. 
    Laulunäytelmän esittäjät olivat siis tavallisesti koulupoikia, jotka olivat liikkeellä joulunalusviikoilta aina 
loppiaiseen asti hankkien näin itselleen jouluvaroja. Nimenomaan loppiaisperinteenä tähtikiertue on 
tunnettu kaksikielisen rannikkoseudun pitäjissä. Kirjallista tietä siitä on tällä vuosisadalla tullut koulun 
joulujuhlien suosittu ohjelmanumero. Meillä niin kuin muuallakin tähtinäytelmä roolihahmoineen on 
sekaantunut kansanomaisempiin tapaninlaulu- ja pukkikiertueisiin.(8 
 
 
 
29. Kiertäjien uhkaukset 
 
 
Uunin särkeminen. Uunin särkemisellä ovat uhanneet paitsi tapanina myös kekrinä kierrelleet miehet. 
Kartassa 29 kuvatun tavan keskeisalueilla kyläilyseremonia on suoritettu kekrin aikaan, reuna-alueilla 
tapanina tai muina joulun jälkipyhinä. "Uuninsärkijät" ovat olleet liikkeellä joko yksin tai ryhmänä varus-
teinaan seiväs, keppi tai puukko, joka työnnettiin uunin rakoon. Sisään tullessa savolaiset kekrinkiertäjät 
sanailivat isäntäväen kanssa tähän tapaan: 
 

– Annetaanko ryyppy vai kaadetaanko uuni? 
– Köyriä vai uunia? – Minä sären uunin! – Älä säre, tule ryypylle. 
– Nyt säretään uuni! – Älkää hiidessä, pannaan ryypyksi. 

 
    Toisinaan vieraat työnsivät mitään sanomatta keppinsä uuniin tai tarttuivat pankon patsaaseen ja olivat 
muka vääntävinään. Silloin isäntä kiirehti huomauttamaan: 
 

– Soh, soh, lähtekää kamariin! 
– Ei toki talvea vasten uunia anneta särkeä. 
– Älä tee, tule ryypylle! 

 
    Tapanina sisääntulo näyteltiin samaan tapaan: 

 
– Onko tapania talossa, taikka kierrän muurit maahan? (Päijät-Häme) 
– Onko joulu kotona, tahvana talossa tahi mie uunin sären?  
– Onko tahvanaa takana vai murennanko pätsin? (Laatokan Karjala) 
– Tahvania eli tantari (takanotsan kannatinrauta) poikki! (Pohjanmaa) 

 
   Uuninsärkemiskohtaus on voinut kuulua myös hämäläiseen riukujuhlaan, ja ruotsinkieliset tapanin-
laulajat ovat toisinaan varoittaneet huonosta kohtelusta uhkaamalla kaataa uunin tai savupiipun. Uunin 
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särkemisen motiivihistoriaa tutkineet ovat nähneet sen takana sekä vakavia oikeuskäytänteitä että 
pelkkää pilailua.(9 
 
Riukukiertueet. Parissakymmenessä hämäläispitäjässä Päijänteen länsipuolella on joulun jälkeen 
vietetty ns. riukujuhlaa joko heti tapanina tai sen jälkeisinä päivinä (keskispyhänä, 5. tai 6. joulupäivänä) 
tai useimmiten vasta loppiaisen jälkeisenä hiiva- eli sakkanuuttina, jolloin myös joulurauha päättyi. 
Tavallisesti iltahämärissä joukko kylän miehiä otti olalleen pitkän riu'un, johon voitiin ripustaa saavi tai 
muita astioita, kulkusia, lehmänkelloja, luutia yms. Tarkoituksena oli tyhjentää taloista viimeiset oluet joko 
paikan päällä nauttien tai kerätä ne saaviin kierroksen jälkeen yhdessä juotavaksi. Mukana oli kaiken-
ikäistä iloisella päällä olevaa miesväkeä, joka hupaili mm. höyläämällä riukua kuittaukseksi hyvästä 
kestityksestä tai veisti riu'usta "mutkaa" pois vihjeeksi turhasta käynnistä; kuittaus saatettiin myös merkitä 
ovenpieleen tai pöytään. Asiaan kuuluivat myös kiitoslaulut isännälle ja emännälle; ne vaihtuivat pilkka-
lauluiksi, jos miehet jätettiin kuivin suin. Harvemmin riu'ulla uhattiin särkeä tuvan uuni, mutta mukana 
tuotu karahka tai hirsi voitiin talonväen kiusaksi jättää tupaan.  
    Riukukiertueita on pidetty jäänteinä aikaisemmista rakennusjuhlista, joissa talkooväki olisi vaatinut 
kestitystä uhkaamalla särkeä sen minkä oli rakentanut. Tavalle on kuitenkin esikuvia eurooppalaisessa 
perinteessä. Rinnakkainen tapa tunnetaan Virosta, missä joulukauden alussa Tuomaan päivänä miehet 
eli tuomaat kulkivat maistelemassa naapuriensa olutta valkeissa vaatteissa ja korennot kädessä ikään 
kuin olisivat halunneet auttaa veden kannossa.(10 
 
Kiertäjien kosto.  Länsi-Suomessa kylän nuoret (miehet), joita nimitettiin riu'unvetäjiksi, nuutinajajiksi, 
tynnyrinpesijöiksi tai -kylvettäjiksi yms., kiersivät Nuutin päivänä juomassa loputkin joulukauden juomat. 
Nuutinajajat ilmoittivat asiansa kiertäen vaatimalla nähdäkseen talon tynnyrintapin. Tapit vietiin mukana, 
ellei olutta tarjottu. Toisinaan heillä oli luudat, joilla he muka lakaisivat oljet kellarikuopan kannelta tai 
lattialta. Huonosta kohtelusta kiertäjät kostivat levittämällä lattioille mukanaan tuomansa olkisilpun tai 
muuta roskaa. Ruotsinkielisissä pitäjissä tavasta käytettiin nimitystä "sopa l. köra julen ut". Uudellamaalla 
nuoret miehet kulkivat "tarkastamassa" tai "voitelemassa" tyttöjen rukkeja, jotka pyhien jälkeen taas 
otettiin esille. Tytärsaarella miehet loppiaisen jälkeen kyselivät rukkitöllii eli viinaryyppyjä ja elleivät saa-
neet, saattoivat viedä rukista haarapuun. 
    Tyytymättömät kiertäjät tekivät taloissa erilaista ilkivaltaa: huiskivat märällä vihdalla, telkesivät oven 
ulkopuolelta, nokesivat kädensijat, pudottivat hirren savupiippuun, kaatoivat käymälän, piilottivat kelkan 
tai reen pihalta. Ja kiitoslaulun asemasta he huutelivat lähtiessään pahantoivotuksia ja uhkauksia: 

– Joka ei nuutille olutta anna, ei sen lehmät kunnialla kanna! 
– Perkele peltos kyntäköön!  
– Isäntä hirteen, emäntä orteen, verinen puukko pöytään. 
Lehmäs verta lypsäköön, sudet varsas syököön!  
– Rapa on sun tynnyrissäs koko joulun ollut 

              enkä ole sun lihas murenaa ja voitas nähdä saanut. 
Kaikki hyviä taloja ja yks on paska. 
Kun et nyt tynnyrinpesijälle ryyppiä antaa jaksa, 
et sinä minua ensi kesänä elopellolla näe! 
 

    Samanlaisia solvauksia ja uhkauksia laulettiin myös ruotsinkielisillä alueilla. Naapurien kestitseminen 
oli kyläyhteisön sisäistä suhdetoimintaa, ja sitä korostettiin uskomuksilla, että kiertäjien hyvä kohtelu 
tuotti talolle onnea ja mainetta. 
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30. Poikien kesteissä käynti 
 
 
Tapaninvierailut.  Vuotuisten juhlien aikana kylän nuoret miehet ovat ottaneet tavaksi kiertää vierailulla 
tyttöjen luona, jolloin tytöt tarjosivat heille seremoniallista kestitystä (kartta 30). Ruotsinkielisellä Pohjan-
maalla ja läheisissä suomenkielisissä pitäjissä nuoret miehet (tapani- t. taffanipojat, ostbisarna) vierailivat 
sellaisissa taloissa, joissa tiesivät olevan naimaikäisiä tyttöjä. Pojat saivat tytöiltä kestityksenä 
viinaryypyn ja juustoa sekä tapaninlankaa eli kirjavia villalankoja ja sukkarihmoja, jotka he kietoivat 
lakkiinsa, takinnappiin tai piipunvarteen merkiksi suosiostaan. Ruotsinkielisissä pitäjissä pojat pujottivat 
saamansa juustonpalatkin nauhaan, jonka he ripustivat kaulaansa.  
    Tapaninlaulua mukaillen he saattoivat sisään tullessaan sanoa: "Staffan var en sjuker man, öl och 
brännvin behöver han".  Kun pojilla oli usein mukanaan myös omat eväspullot, syntyi helposti tappeluita 
eri kylien poikajoukkojen kesken. Länsi-Virossa ja Saarenmaalla pojat (joulu-, nääripoisid, pühade poisid) 
ovat kiertäneet tyttöjen kotona joulunpyhinä keräämässä pähkinöitä, sukkia, kintaita tai vyönauhoja.(11  
    Vierailuilla käyminen on ollut tapana muinakin juhla-aikoina. Keväällä Tiburtiuksen, Yrjön ja Vapun 
päivinä pojat saivat tytöiltä suviryyppyjä". Kun ortodoksisessa Inkerissä vietettiin jyrinpäivänä naisten 
praasniekkaa, naiset kestitsivät miespuolisia paimenia.  
 
Juhannusjuuston maistiaiset. Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulujokilaaksossa aina Kainuuta myöten on 
ollut tapana valmistaa juhannuksena maitojuustoa eli punaista heraa. Maitojuustoa tytöt keittivät suurissa 
padoissa karjamajoilla tai talojen karjakeittiöissä, ja keittämistä oli jatkettava läpi yön ennen kuin mai-
dosta jäi jäljelle makea punainen hera. Kylän pojat kiertelivät juustonkeittopaikoilla maistamassa 
juhannusjuustoa, seurustelemassa tyttöjen kanssa. 
    Juhannusjuustojen maistajaiset olivat samantapaisia valvojaisia kuin mallassaunat ja pyykinhautojaiset 
(kartta 34). Punainen herajuusto oli juhlaruoka, jota taloissa tarjottiin juhannuspäivänä sekä omalle väelle 
että taloon poikenneille vieraille.(12 
 
Juhannuslettujen ja -vohvelien tarjoaminen. Hämeessä ja monin paikoin muuallakin Lounais-
Suomessa pojat vierailivat juhannuspäivänä tyttöjen luona, jolloin heille tarjottiin juustoa, pannukakkua, 
ohukaisia tai vohveleita. Talon tyttärille ja palvelusväelle annettiin varta vasten jauhoja ja muita tarpeita, 
ja tytöt paistoivat juhannuslättyjä pakarituvissa, karjakeittiöissä tai jossain ulkona. Pojat aloittivat 
juhannustarjoiluilla kiertämisen tavallisesti iltapäivällä ja joskus tytöt paistoivat lettuja tai vohveleita aina 
pitkälle yöhön asti. Joissakin taloissa nuoret saivat silloin leikkiä ja tanssiakin. 
 
 
 
 
 
31. Virpominen ja lasten kiertueet 
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Ortodoksinen tapa.  Koristetuilla pajunoksilla virpominen palmusunnuntaina on tarkoittanut hyvän 
onnen ja terveyden toivottamista läheisille ja naapureille (kartta 31). Virpominen on ollut itäistä, ortodok-
sisen Karjalan ja Inkerin perinnettä. Alkuaan se oli aikuisten tapa, mutta siirtyi sitten lasten perinteeksi, 
joka toisen maailmansodan jälkeen levisi siirtolaisten välityksellä läntiseenkin Suomeen. 
    Viime vuosikymmeninä se on sekoittunut tyttöjen tapaan kiertää laskiais- tai pääsiäisnoitina 
(påskhäxor, -troll, trullit, juosta posktrollia). Pääsiäisnoitina esiintyminen on levinnyt Ruotsista aluksi 
rannikon ruotsinkielisille paikkakunnille ja sittemmin ylittänyt kielirajan. Ruotsissa laskiaiseen, pääsi-
äiseen ja paikallisesti jouluunkin kuulunut lastenperinne, piiskaaminen eli piskning med ris on Suomessa 
tunnettu vain kaksikielisellä Keski-Pohjanmaalla ja muutamissa itäisen Uudenmaan pitäjissä. Paikoin 
Pohjanmaalla on Tuomaan päivänä taloissa kierrellyt jopa erityisiä roolihahmoja (Risu-Tuomas, Piiska-
Paavo, Palla-Jaakko) risukimppuineen lapsia kurittamassa.(13 
    Varsinainen virpomisperinne on syntynyt ja säilynyt Karjalan ortodoksisen kirkon piirissä ja se levisi 
vuosisadan alkupuolella myös paikallisten luterilaisten keskuuteen.  Ortodoksisessa Karjalassa riitit olivat 
kirkollisia. Virpovitsat tuotiin palmusunnuntain aattona kirkkoon ja ne siunattiin vigilian aikana. Virpojat 
lähtivät pajunvitsoineen liikkeelle palmusunnuntain aamuna. Ensin saatettiin virpoa oman perheen 
jäsenet, sitten kummit ja naapurit. Virpovitsat säilytettiin ikonin takana tavallisesti jyrinpäivään (23.4.) asti; 
Pyhä Yrjänä oli karjan suojeluspyhimys. Niillä virvottiin lehmät laskettaessa ne keväällä ensi kertaa 
laitumelle. Virpovitsoilla eli pajunoksilla vitsottaessa luettiin esim.: "Virvon, varvon tuoreeks, terveeks. 
Sulle vitsa, mulle palkka". Palkka maksettiin pääsiäisenä, jolloin virpojat kiersivät uudemman kerran 
keräämässä pääsiäismunia. Nykyisin palkkio annetaan virpojille rahana ja makeisina heti käteen.(14 
 
Kellojen soittaminen. Useina kevätkauden merkkipäivinä kylän lapset ovat kiertäneet kylillä meluten ja 
kelloja soittaen. Meluavat lapsikatraat eivät yleensä pyrkineet taloihin sisälle, vaikka saattoivat joskus 
sinne päästäkin. Vuoden ensimmäiset kellojuoksut pantiin toimeen muutamissa Keski-Pohjanmaan 
eteläisissä pitäjissä jo heikinpäivän iltana (19.1.), jolloin sanottiin "talven selän katkeavan". Lapset 
ilmoittivat talonväelle talven taittuneen helistäen lehmänkelloja ja kulkusia, rummuttaen läkkiastioita ja 
lyöden kurikalla seinään.   
    Paikoin Hämeessä, Suomenlahden saarilla ja itäisissä rantapitäjissä sekä Pohjanlahden rannikolla 
lapset ja nuoret ovat juosseet laskiaisena meluamassa talojen ikkunoiden alla. Keski-Suomesta Karjalan 
kannakselle ulottuvalla alueella on talojen nurkissa metelöity kellojen, torvien ja pillien kanssa pääsiäisen 
aikaan. 
    Loppukevään merkkipäivinä tiburtiuksena (14.4.) ja varsinkin Yrjön l. Jyrin päivänä (23.4.), joita 
nimitettiin myös suvipäiviksi, on mm. Pohjanlahden perukoilla ja Karjalassa soitettu paimentorvilla ja 
meluttu. Jyrinpäivänä, sen aattona tai jälkeisenä päivänä Keski-Pohjanmaalla ja Itä-Karjalassa Vienasta 
Aunukseen lapset juoksivat lehmän- ja lampaankellojen kanssa asuin- ja karjarakennusten ympäri ja 
toisinaan lähimetsissäkin. Tarkoitukseksi mainitaan usein petojen karkottaminen ennen laidunkauden 
alkua (vrt. kartta 25). Kyseessä olikin varsinaisesti karjataika, sillä Aunuksessa kelloja pidettiin ensin yksi 
yö ikoninurkassa kynttilän valossa, ja juostessaan lapset huusivat: "Pyhä Jyrki syötä, pane hurttas kiinni 
vaskisilla vantehilla, rautasilla seipähillä!". 
    Vappu (1.5.) on ollut erityisesti Etelä-Pohjanmaalla kellojuoksujen aikaa (ruots. springa med skällor l. 
klockor l. bjällror, suom. kelloottelu). Eräissä pitäjissä tytöt ompelivat tiukuja hameenhelmoihin ja pukeu-
tuivat valkeisiin vaatteisiin, pojat puolestaan saattoivat ajella koristetuin hevosin. 
 
 Urpo Vento 
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                                      32.-33. SEURALEIKIT 
 
 
 
 
Yhdessäolon kiihkeys 
 
 
Suomalaiset kansanleikit. Kansanleikit ovat osa sitä monenkirjavaa perinnettä, jolla ihmiset ovat 
rikastuttaneet elämäänsä vapaa-aikoinaan, erityisesti juhlakausina. Väljästi määritellen leikeillä tarkoi-
tetaan mielihyvää tuottavaa toimintaa, jota suoritetaan huvin vuoksi vapaaehtoisesti hyväksyttyjen, mutta 
ehdottomasti sitovien sääntöjen mukaan. Leikit voivat näin ollen olla yhtä hyvin aikuisten kuin lastenkin 
perinnettä ja niitä on voitu harjoittaa sekä ulkona että sisällä. Leikkejä on luonnehdittu myös ekspres-
siivisiksi kulttuurin malleiksi. Ne kertovat yhteisössä vallitsevista tai vallinneista tavoista, uskomuksista, 
arvoista, asenteista ja sukupuolirooleista. Leikit saattavat sisältää, kuten muukin perinne, muistumia 
hyvinkin kaukaisesta menneisyydestä. 
    Leikkien harrastus on ollut sidoksissa vuoden kiertoon ja kalendaarisiin merkkipäiviin. Joulunseutu 
aattoillasta loppiaiseen oli kansanleikkien suosituinta aikaa. Tämän takia puhutaan yleisesti joululei-
keistä. Niillä tarkoitetaan eräitä oman väen kesken vähin apuvälinein harrastettuja notkeus-, ketteryys- ja 
voimainkoetusleikkejä tai monipolvisia draamallisia seuraleikkejä. Jälkimmäiset saattoivat kestää 
tuntikausia ja niitä kokoonnuttiin leikkimään vuoron perään eri taloissa. Notkeusleikkejä olivat esimerkiksi 
Kukon kengitys, Kiisken onkiminen, Vaarin kalamatka, Avaimen potkaisu, Saappaan paiskaaminen, 
Harakan ampuminen tai Ämmän taakka. Voimaa kysyivät sellaiset leikit kuin Rangan nosto, Kannon 
vääntäminen, Suolan punnitus, Väkikapulan, Kissanhännän tai Niskanuoran veto. Osoituksena tämän-
tapaisten leikkien vanhuudesta on se, että esimerkiksi Niskanuoran veto on kuvattu sekä Hattulan että 
Taivassalon keskiaikaisten kivikirkkojen seinämaalauksissa. 
    Kiintoisaa on havaita, että useissa joululeikeissä lattialle levitettyjä olkia käytettiin tavalla tai toisella 
hyväksi. Tällaisia leikkejä olivat Paistisilla, Kauran syöttö, Suutarin sohiminen, Sian pistäminen tai Passin 
lyöminen. Tarkkaavaisuutta edellyttävässä Paistisilla-leikissä paistina olija istuu sidotuin silmin keskellä 
huonetta ja koettaa olkipampulla tavoittaa muita leikkijöitä, jotka "nyppivät" paistia. Kauran syötössä yksi 
leikkijöistä kätkee kasvonsa toisen syliin ja toiset lyövät häntä kämmenille, jotka hän on pannut selkänsä 
taakse. Asianomaisen on arvattava, kuka häntä löi. Kummankin kansainvälisesti laajalti tunnetun leikin 
historiaa on seurattu antiikin maailmaan saakka.  Kauran syöttö -leikistä on kuva neljäntuhannen vuoden 
takaisessa egyptiläisessä hautapiirroksessa. Kreikkalaiset tunsivat leikin nimellä Kollabismos. 
    Erittäin suosittu ja hauska joululeikki oli ketteryyttä vaatinut Suutarin sohiminen. Siinä kaksi selin 
toisiinsa olevaa leikkijää yrittää kumpikin vuorollansa sohaista haarojen välistä kulkevalla riu'ulla olkilyh-
teen muotoisen "suutarin" nurin; toisen tehtävänä on estää tämä. On arveltu, että tämän skandinaavis-
virolais-suomalaisen leikin taustalla piilisi merkkejä vuodentaitteen hedelmällisyysriiteistä tai ainakin 
viljanhaltiasta, jolla muutoinkin oli huomattava osa joulun menoissa. 
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    Joululeikkejä saatettiin leikkiä laskiaiseen saakka, joskin loppiaisen jälkeen vain sunnuntaisin. Mutta 
pian nuoriso alkoi keräytyä myös ulos harrastaakseen lumeen tallatuilla määrätynmuotoisilla urilla talvisia 
kiinniotto- ja liikuntaleikkejään, jollaisia olivat esimerkiksi Saukkosilla, Hirvisillä ja Porosilla.  Näitä 
seurasivat keväämmällä pääsiäisen ajan kiikkumiset ja laudanhyppäämiset ja myöhemmin helluntaista 
alkaen monet kiinniottoleikit kuten Hiipan juokseminen, Leskiset, Karhuset, Seulaset, Haukkaset tai 
Kintaan kantaminen (kartat 24-25, 26, 38). Useat näistäkin leikeistä ovat kansainvälistä lainaa, mutta 
leikkien nimet ja muu terminologia on saatu lähipiiristä. 
    Kevätjuhlat tapahtuivat kylän tuntumassa olleilla kedoilla tai mäillä. Niille kokoonnuttiin myöhemmin 
myös tanssimaan, mutta osanottajista riippuen pitkin kesää harrastettiin myös leikkejä. Koska pääosa 
leikkijöistä oli nuorta väkeä, melkein kaikkiin leikkeihin saattoi liittyä myös melko vahva eroottinen viritys. 
Erityisen selvästi leikkien eroottinen puoli tulee esille syksyn illanistujaisten lemmenaiheisissa seura-
leikeissä, jollaisia olivat Kiven tai Sormuksen kätkeminen, Parisilla, Numeroisilla, Vesikenkäsillä tai 
Marjasilla (vrt. kartta 34). 
 
Draamalliset seuraleikit.  Leikkiperinteemme vanhinta kerrostumaa ovat useaan kohtaukseen jakau-
tuvat draamalliset seuraleikit, joita on joskus luonnehdittu myös tietyn juonen ja perinteisten repliikkien 
rajoissa esitetyiksi improvisoiduiksi pienoisnäytelmiksi. Näytelmien hauskuus perustui osanottajien 
näyttelemiskykyyn ja sukkeluuteen. Lisäksi oli tärkeää, että mukana oli kokenut leikin johtaja eli näytel-
mien ohjaaja. Suomessa ei tunneta keskieurooppalaista kansanomaista näytelmäperinnettä, joten nämä 
leikit ovat kansankulttuurimme kokonaisuuden kannalta poikkeuksellisen kiinnostavia. Pisimpään pitkät 
näytelmäleikit säilyivät elinvoimaisina Etelä-Karjalassa. 
    Elävän kuvan näiden leikkitilaisuuksien luonteesta tarjoaa Kaarle Akseli Gottlundin värikäs kertomus 
tapahtumista juvalaisessa joulupirtissä vuonna 1814. Hän kertoo, miten erään nokkelan vanhuksen 
ohjailemana pirtissä jäljitellään myllyä ja sahaa, miten sisään tulee venäläiseksi papiksi naamioitunut 
onkija ja miten hevosella ratsastava mahtava kauppias renkeineen keräilee paisteja ja kanoja rekeensä 
eli kumolleen asetettuun saaviin. Näissä joululeikeissä jäljiteltiin monia arkisia toimia: heinäntekoa, 
rakentamista, myllyssä käyntiä, kehräämistä, kirnuamista tai astiain pesua. Hilpeyttä herättivät leikki-
jöiden joukkoon ilmestyvät eläimet: joulukurjet, joulukäet, susi, lampaat ja tanssiva karhu. Mutta joukkoon 
saattoi ilmaantua myös yliluonnollista väkeä: piruja, vainajia, itse kuolemakin valkeassa puvussaan ja 
viikate kädessään. Näin näytelmien kirjava rooligalleria tarjosi mahdollisuuksia monitasoiseen impro-
visointiin. 
    Pisimmät leikit, esim. Laivasilla-leikki, saattoivat kestää tuntikausia. Leikki alkoi "laivan" rakentamisella 
itse leikkijöistä, sen rakennusaineksia eli kunkin leikkijän henkilökohtaisia ominaisuuksia arvioitiin 
hupaisasti ja kriittisestikin, sitten laivaa oltiin tervaavinaan, siihen pystytettiin mastot, sillä seilattiin ja 
lopuksi lasti monien vaiheiden jälkeen myytiin ja purettiin. Yhtä monipolvinen, etnografisestikin kiinnos-
tava oli kaskenviljelyä kuvaava leikki. Tällaiset näytelmäleikit saattoivat sisältää hyvinkin rohkeita tai 
ruokottomia yksityiskohtia. Ne tarjosivat mahdollisuuden myös harjoittaa säälimätöntä pilkkaa jonkun 
leikkijän saamattomuuden tai heikkouksien kustannuksella. Jos jossakin talossa jäivät tietyt vuotuistyöt 
tekemättä tai vaikkapa rakennustyöt kesken, niin joululeikeissä ne otettiin puheeksi ja työt saatettiin 
ainakin leikissä päätökseen. Näin leikeillä oli myös yhteisöä kontrolloiva ja kasvattavakin merkitys.   
    Oman ryhmänsä näytelmäleikkien joukossa muodostavat tanssien ja leikkien välimaille sijoittuvat 
draamalliset laululeikit. Vanhimmissa eli Leikarisilla-, Hirvisillä- tai Orosilla-leikissä laulut ovat vanhaa 
mittaa. Ne osoittavat, että vanhan runomitan on täytynyt olla voimissaan vielä siinä vaiheessa, kun nämä 
leikit on omaksuttu länsisuomalaiseen leikkiperinteeseen. Nuorempaa kerrostumaa ovat ne laululeikit, 
esimerkiksi Hanhet ja joutsenet tai Alene alene, hyvä emäntä -niminen leikki, joiden laulut ovat jo 
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muokkautuneet uudemmalle runomitalle. Monet laululeikit avaavat eteemme kiintoisia näkymiä keskiajan 
elämään. Rikkaan ja köyhän leikissä ovat vastakkain köyhä kerjäläinen ja rikas aatelinen. Simosilla-leikin 
juonena on aatelisnuorukaisen värikäs kosiomatka aseveljineen ja seurueineen. Joittenkin leikkien, esim. 
Oltermannin leikin, taustalla on nähtävissä keskiaikainen ammattikuntalaitos. 
 
 
 
 
32. Vartiointileikit 
 
 
Työnteon jäljittely.  Kartta 32 esittää kahden vanhan näytelmäleikin levinneisyyden. Nauriisilla-leikistä 
on tietoja lähes kaikkialta Suomesta, Susilampaisilla-leikin levinneisyys sen sijaan rajoittuu Länsi- ja 
Etelä-Suomeen. Nauriin viljely on kuulunut kaskikulttuuriin, joten on ilmeistä, että Pelto-Suomesta 
Nauriisilla-leikkikin on väistynyt varhemmin ja sen varsinainen levinneisyysalue on viime vaiheessa ollut 
Savo-Karjala.  
    Kummassakin leikissä on samantapainen juoni. Leikkijät esittävät "nauriita" tai "lampaita", heistä leikin 
johtaja kasvattaa naurismaan tai lammaskatraan, jota hän yrittää varjella varkaalta tai lammasleikissä 
myös "sudelta". Vastaroolin esittäjän onnistuu kuitenkin jonkin juonen avulla kuljettaa nauriit tai lampaat 
omalle puolelleen. Nauriisilla-leikissä kuvaillaan aluksi, kuinka nauriit istutetaan maahan, usein kaskeen. 
Sadon kasvaessa koetellaan nauriiden laatua ja painetaan niitä tiukemmin maahan. Nauriita esittävät 
leikkijät istuvat tällöin maassa yhdessä joukossa.  Lampaisilla-leikin alussa esitetään lampaiden hoitoa, 
paimen esimerkiksi "keritsee" lampaansa.  Leikin johtaja rakentaa naurismaansa ja lammaslaumansa 
ympärille tiiviin aidan ja suojaa loitsimalla omaisuuttaan. 
    Sitten nauriiden tai lampaiden kasvattaja poistuu muihin töihin, leipomaan tai kehräämään, ja nukahtaa 
työnsä ääreen.  Varas tulee, herättää nukkujan ja pyytää avainta, jotta pääsisi hakemaan lammastar-
hasta tai naurismaasta sinne unohtamansa esineen, mutta sisälle päästyään rupeaakin varastamaan. 
Joidenkin kuvausten mukaan vahtikoira herättää omistajan laskemaan nauriitaan tai lampaitaan. Kun 
omistaja huomaa, että osa lampaista on hävinnyt, hän yrittää etsiä niitä, korjaa aitaa ja menee töihinsä 
tai nukkumaan, ja varas jatkaa varastamistaan. Kun kaikki nauriit tai lampaat ovat hävinneet, omistaja 
alkaa kiertää leikkitupaa, etsii ja kyselee, ja löydettyään varkaan voi saada omaisuutensa takaisin esi-
merkiksi voittamalla tämän väittelyssä. Löydetyt nauriit ja lampaat voidaan myös erotella, vialliset ja 
uskottomat joutuvat varkaalle tai sudelle ja niitä rangaistaan, mutta hyvät palkitaan.   
    Nauriisilla- ja lampaisilla-leikkien tapahtumat ovat viljelevän ihmisen omasta elinympäristöstä. Leikkijät 
ovat olleet aikaisemmin nuorisoa, myöhemmin lapsia, varsinkin tyttöjä. Nauriiden ja lampaiden sulke-
minen leikissä tiiviiseen aitaukseen tai nauriiden istuttaminen, maasta nyhtäminen ja kuoppaan kanta-
minen tarjosivat nuorille tilaisuuksia olla kosketuksissa toisiinsa ja ilmaista eroottisia viestejä. Leikin 
johtajat, jotka usein olivat vanhempia, vaikuttivat suuresti näytelmän onnistumiseen. He saattoivat 
improvisoida nauriin viljelyyn tai lampaiden hoitoon monenlaisia hauskoja jaksoja. 
    
Eurooppalaista taustaa.  Nauriisilla- ja Lampaisilla-leikkien kaltaisia näytelmäleikkejä on tunnettu laajalti 
Euroopassa. Kirjallisia tietoja on Keski-Euroopasta 1500-luvulta ja Pohjoismaistakin jo 1600-luvulta. 
Leikeillä on yhtymäkohtia myös kirjoitettuihin näytelmiin, esimerkiksi keskiaikaiseen näytelmään Mestari 
Patelin ja antiikin tarustoon, esimerkiksi Sofokleen Ikhneutai-satyyrinäytelmään. Suomessa Lampaisilla-
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leikki mainitaan ensimmäisen kerran Åbo Nya Tidningar -lehdessä 1789. Nauriisilla-leikki on viime 
vuosiin saakka ollut ekspansiivinen, Lampaisilla-leikki on sen sijaan häviämässä.  Kolmas samanta-
painen ja jo elävästä perinteestä väistynyt leikki tunnetaan nimellä Marja- eli Maitopyttysillä. 
    Nauriisilla- ja Lampaisilla-leikkien yksityiskohtainen vertailu osoittaa, että kyseiset leikit ovat kulkeu-
tuneet Suomeen useita eri teitä ja että ne ovat täällä monin tavoin sulautuneet toisiinsa. Lampaisilla-leikki 
on Varsinais-Suomessa ja Etelä-Hämeessä säilyttänyt selvästi balttilaisia piirteitä, jotka viittaavat leikin 
vanhuuteen; Nauriisilla-leikin kymenlaaksolaisissa kuvauksissa on yhtäläisyyksiä virolaiseen leikkiin. 
Pohjois-Hämeestä, Savosta ja Karjalasta tallennetuissa leikeissä on osoitettu olevan runsaasti itäisiä 
piirteitä. Savolais-karjalainen Nauriisilla-leikki on saanut aineksia erilaisesta paikallisperinteestä, muista 
leikeistä, hää- ja ketjurunoista, loitsuista ja tavoista.  Näissä leikeissä ovat vastakkain kaskiviljelijä tai 
talonpoika ja varas. Ne muistuttavat hyvin konkreettisesti, millaiset vaarat voivat uhata viljelevän ihmisen 
ja karjanhoitajan työtä.  
 
 
 
 
33. Rangaistusleikit 
 
 
Liinanmyynti.  Kartta 33 kertoo Liinanmyynti-leikin eli itsehillintää vaativan, draamallisia vaiheita sisäl-
tävän ja pantinlunastukseen päättyvän vuorosanaleikin nimitysten levinneisyydestä Suomessa. Leikin 
kulku on seuraava: Yksi osanottajista valitaan leikinjohtajaksi eli myyjäksi. Tämä poistuu huoneesta, 
muut istuutuvat ympäri huonetta. 
    Ensimmäisessä kohtauksessa myyjä saapuu mittakeppeineen kauppiaaksi pukeutuneena, tervehtii 
kaikkia, siirtyy lähinnä olevan ostajan eteen ja kysyy: "Ostatteko liinaa?" Ostaja vastaa: "Ostan." Myyjä: 
”Kuinka paljon?" Ostaja vastaa jonkin mitan, mahdollisesti hullunkurisen. Myyjä: "Oletteko rikas vai 
köyhä?" Vastauksesta riippuen köyhä saa kaupanpäällisiä, rikas saa pyytämäänsä vähemmän ja lisäksi 
korvapuustin. Sitten myyjä antaa ohjeet, miten pitää käyttäytyä, kun liinan hintaa tullaan perimään: "Kun 
meidän herra tulee perimään velkaansa, et saa sanoa juu etkä jaa, etkä nauraakaan saa, etkä valkeita 
hampaita näyttää, vaan sen sanan saat sanoa, minkä minä sinulle nyt sanon." Tämän jälkeen myyjä 
sanoo mahdollisesti kuiskaten tämän avainsanan. Käytyään jokaisen luona myyjä poistuu. 
    Toisessa kohtauksessa myyjä saapuu nyt velanperijäksi naamioituneena ja tervehtii taas kaikkia. 
Siirtyy sitten ensimmäisen luo ja kysyy: "Mitä siitä liinasta teit?" Ostaja vastaa nauramatta vain myyjän 
määräämän sanan. Tämän jälkeen velanperijä aloittaa improvisoidun kyselyn, joka yleensä päättyy 
siihen, ettei velallinen kykene noudattamaan annettuja kieltoja. Kiellon rikkonut menettää pantin. 
    Kolmas kohtaus on pantin lunastus. Nyt leikin johtamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Tuomari asettuu 
polvilleen ja apulainen kieputtaa hänen päällään yhtä panttia kerrallaan ja kysyy: "Kenen pantti tulessa ja 
tervassa kiehuu ja mitä sen on tehtävä?" Pantin omistaja ilmoittautuu ja tuomari kysyy: "Millä panttisi 
lunastat: työllä, rahalla vai ruumiinkärsimisellä?"  Vastausten ja leikkiin osallistuneiden nuorten keski-
näisten suhteiden mukaisesti tuomari määrää tehtäviä: muurinhalaamista, hirrenvetoa, rakkaudenkantoa, 
ranskalaista asentoa tai pitkän sillan rakentamista. 
    Liinanmyynti on suosituimpia seuraleikkejämme, joka alkuaan on kuulunut joululeikkien runsaaseen 
ohjelmistoon. Myöhemmin siitä on tullut lasten perinnettä ja sitä on voitu leikkiä milloin tahansa. Kolmeen 
kohtaukseen jakautuva leikki tunnetaan melko yhtenäisenä kaikkialla Suomessa. Sen erilaiset nimitykset 
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kertovatkin enemmän murremaantieteellisistä kuin leikin sisällöllisistä eroista. 
 
Nauramatta leikkiminen.  Suomen lisäksi Liinanmyynti-leikki tunnetaan hyvin Pohjoismaissa ja Virossa. 
Melko läheisiä vastineita on osoitettavissa myös keskieurooppalaisesta leikkiperinteestä. Eräissä 
sikäläisissä ostamis- ja myymismotiivin sisältävissä näytelmäleikeissä kielletään niin ikään nauramasta 
tai sanomasta tiettyjä sanoja. Liinanmyynti-leikki on saatu Suomeen Ruotsista ja se on ilmeisesti verraten 
nopeasti yleistynyt Länsi- ja Etelä-Suomessa aina Viipurin tienoita myöten. Oulun seutu näyttää myös 
olleen yhtenä leviämiskeskuksena. 1700-lukua on pidetty Ruotsissa seuraleikkien kulminaatioaikana. 
Ehkä Liinanmyynti-leikin muotiin tulo Suomessakin osuu näihin aikoihin. Sen nopea suosio on varmaan 
perustunut siihenkin, että Liinanmyynti on hauskimpia pantinlunastukseen päättyvistä leikeistämme. 
    Liinanmyynti ei kokonaisuutena kuulu leikkiperinteemme vanhimpaan kerrostumaan, mutta sen 
sisältämät kohtaukset tai motiivit voivat heijastella hyvinkin vanhoja tapoja tai uskomuksia. Myymis- ja 
ostamismotiivin sisältävien leikkien on joskus arkisten tapahtumien jäljittelyn ohessa arveltu sisältävän 
muistumia demonikultista, hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Pantinlunastusleikkien taas on nähty 
kuvastelevan germaanien entisiä oikeudenkäyntimuotoja. 
    Liinanmyynti-leikin keskeisin kiteytynyt repliikki on kielto, mitä ehdottomasti ei saa sanoa tai tehdä, kun 
velkaa tullaan perimään. Sille on osoitettavissa läheinen vastine Raamatusta: "Äläkä vanno pääsi kautta, 
sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi; vaan olkoon teidän puheenne: on, on tahi 
ei, ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta" (Matt. 5:36-37). Tämäkin yksityiskohta osoittaa, että myös 
Raamatun maailma on monin tavoin vaikuttanut draamalliseen perinteeseen, myös kansanleikkeihin.   
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Nuorison omatoimisuus 
 
 
 
Nuoriso-organisaatiot. Länsi- ja Etelä-Suomen talonpoikaiskylissä nuoriso alkoi erottua omaksi ryhmäk-
seen ja toimia omissa paikallisissa instituutioissaan. Kylien nuoret järjestivät keskenään illanistujaisia, 
kylätansseja ja nimipäiviä, kokoontuivat kyläkeinuille (kartat 34-38) ja juhlatulille (24-25). Saman kylän 
nuoret liikkuivat omassa ryhmässään kirkolla sunnuntaisin, muiden pitäjien kirkkopyhillä (kartat 22-23) ja 
markkinoilla tai naapurikylissä esimerkiksi häissä. Paikallisen kyläkulttuurin kukoistuskaudella nuorilla oli 
omat initiaatiomenonsa ja he valvoivat tyttöjen ja poikien keskinäistä seurustelua, kuten yöjalassa käyntiä 
(kartta 37). Vähitellen nuorten keskuudesta alkoi erottua myös ikäryhmiä, jotka iltaisin ja sunnuntaisin 
liikkuivat kylällä omina joukkoinaan; jyrkin raja pidettiin alaikäisten ja täysikasvuisten välillä.  
    Nuorison organisoituessa sosiaalisen kanssakäymisen periodisuus tasoittui. Aiemmin nuortenkin seu-
rustelu oli ollut sidottu vuotuisjuhliin (kartat 24-30), määräaikaisiin paikalliskokouksiin (kartat 22-23) ja 
talkoisiin tai muihin työkisoihin (kartta 34). Organisoidun yöstelyn (Pohjanmaa) ja kylätanssin alueella 
nuorten tapaaminen oli säännöllistä ja ympärivuotista; kokoontumisella, tansseilla ja yöstelyllä oli jopa 
sovitut viikonpäivänsä. 
    Talonpoikaiskylissä syntyivät siis ensimmäiset "jengit", keskenään solidaariset nuorten sisä- tai jäsen-
ryhmät, jotka esiintyivät yhtenä joukkona vieraskyläläisiä ja usein myös aikuisten yhteisöä vastaan. Kylän 
nuorisoryhmällä oli johtajansa, jäseneksiottomenonsa, käyttäytymisnorminsa ja henkinen perinteensä.  
Etenkin Pohjanmaalla nuorisoryhmä toimi sosiaalisen organisaation tavoin, saman kylän poikien yhteen-
kuuluvuutta lujittivat institutionaalistunut yöstely ja kylätappelut. Pohjanmaan nuorisoryhmien toiminta on 
ollut samankaltaista kuin Ruotsin ja Viron kyläalueilla tai etelämpänä mannereurooppalaisen agraari-
kulttuurin piirissä. Nuortenkeskeiset seurustelutavat, kuten kylätanssit ja yöstely ovat suurelta osalta 
levinneet Skandinaviasta Pohjanmaan ruotsinkielisten rannikkopitäjien välityksellä, mutta toisaalta 
nuorten kyläkulttuuria on tullut myös Baltian ja Inkerin kautta Etelä-Karjalaan ja muualle kaakkoiselle 
alueelle.   
 
Oma initiaatio. Kristillisen kulttuurin vakiintuessa 1700-luvulla aloitettiin luterilaisen kirkon piirissä 
rippikouluopetus ja vähitellen rippikoulun käynnistä eli ripille pääsystä tuli kaikkialla avioliittoon vihkimisen 
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eli aikuisuuden edellytys. Nuorten keskuudessa rippikoulun käyneet luettiin seurustelukelpoisiksi, ja 
alaikäiset eli rippikoulun käymättömät ajettiin iltaisin hyvissä ajoin pois nuorten kokoontumispaikoilta ja 
seurustelutilaisuuksista. Pohjanmaalla niin kuin paikoin Ruotsissakin ripille päässeiden poikien oli järjes-
tettävä nurkkatanssit, jossa he tarjosivat vanhemmille pojille ruokakestitystä ja viinaa. Sen jälkeen he 
pääsivät mukaan seurustelukelpoisten nuorten joukkoon. Nuorten omat initiaatiojuhlat ovat olleet 
tunnettuja muuallakin tiheään asutuissa kylissä, esim. Inkerissä. Viinankäytön yleistyessä viinatuoppi tai 
pullo viinaa on ollut jonkinlainen pääsymaksu, joka ensikertalaisten tuli tarjota vanhemmille pojille 
pyrkiessään heidän joukkoonsa yöstelymatkalle.(1   
    Pohjanmaalla nuoret tytöt olivat usein vanhempien tyttöystäviensä luona heidän makuuaitoissaan 
oppimassa seurustelutapoja. Vastaavasti rippikoulun käynyt poika oli poikaryhmässä ikään kuin oppi-
laana ja sai jäädä kolmanneksi pyöräksi eli "polttamaan tiiliuunia" johonkin aittaan, johon vanhempi poika 
oli jätetty tytön viereen yöksi. Tiiliuunin polttaja sai maata aitan lattialla ehkä useammankin kerran ennen 
kuin hänet itse "riisuttiin hialle" eli "laitettiin tytön viereen". 
    Organisaatiokulttuurin mukana syntyi uusia nuorisoidoleita, poikaryhmien johtajatyyppejä, ja nuorten 
keskuuteen levisi omia sosiaalisen kilpailun muotoja.  Suomessa niin kuin Ruotsissakin on kirkonmäellä 
ja muualla nuorten kokoontumispaikoilla ollut ns. väkikiviä eli pyöreitä kiviä, joita nostelemalla nuoret 
pojat rippikouluaikaan saattoivat osoittaa tulleensa täysi-ikäisiksi tai kilpailla keskenään. Voiman ja täysi-
ikäisyyden näytteenä on nostettu viljasäkkejä, tervatynnyreitä ja kärrynpyöriä.(2 Nuoret alkoivat harras-
taa myös monenlaisia urheiluleikkejä, mm. kiekko- tai lyöntipelejä, joita käytiin kylän eri osien, joskus eri 
kylienkin välillä. Paikallisten nuorisoryhmien keskuudessa syntyi kyläurheilu, jonka valtiokulttuurien 
viralliset järjestöt myöhemmin ohjasivat kansainväliseksi huippu- ja massaurheiluksi. 
  
Nuorten toiminnan leviäminen.  Nuorisokulttuurin tuloa voidaan seurata määräyksistä, joita papisto ja 
pitäjänkokoukset ovat antaneet nuorten yöjuoksua, tansseja, keinuilla oloa, kortinpeluuta ja kylätappe-
luita vastaan.(3 Asiakirjoissa varhaisimmat maininnat kylätansseista ovat 1600-luvun lopulta, mutta 
varsinaisesti yöstely ja tanssi tulevat kirkon- ja pitäjänkokouksissa esille 1700-luvun puolivälistä lähtien 
ensin Pohjanmaan ruotsinkielisissä ja sitten suomenkielisissä pitäjissä. Vuosisadan lopulla kieltojen aalto 
etenee Satakuntaan, Hämeeseen ja Varsinais-Suomeen. Läänien maaherrat kielsivät yöstelyn ja tans-
sien järjestämisen Pohjanmaalla 1751 (1757), Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 1778 ja Hämeessä 
1792. Savossa kieltoja aletaan antaa vasta sata vuotta myöhemmin, 1850-1860-luvulla, ja Karjalan kan-
naksella 1870-1880-luvulla. 
    Paikallisissa järjestyssäännöissä nuorison uudet tavat kiellettiin sakon uhalla ja talojen isäntäväki 
velvoitettiin pitämään huolta, etteivät heidän lapsensa ja palvelusväkensä juosseet iltaisin kylällä. 
Monissa Pohjanmaan pitäjissä kylätanssien ilmiantajalle luvattiin jopa palkkio. Tanssien järjestämisestä 
on eri puolilla maata annettu tarkkoja määräyksiä; niistä oli maksettava vero tai niitä sai pitää vain suuri-
na juhlapäivinä tai kerran viikossa.            
    Nuorisokulttuurin leviämisessä on Länsi- ja Itä- Suomen välillä vuosikymmenien, jopa sadan vuoden 
ero.  Nuorison oman kyläkulttuurin kukoistuskausi oli Länsi-Suomessa 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun 
alussa, jolloin yöstely organisoitui ja tanssien järjestäminen, keinujen rakentaminen ja muu nuorten 
yhteistoiminta vakiintui. Agraaristumisen mukana suvun ja suurperheiden merkitys väistyi myös Savo-
Karjalasta, mutta Karjalan kannasta ja Inkeriä lukuun ottamatta itäisille alueille ei ehtinyt muodostua 
samanlaista nuorten kyläkulttuuria kuin Lounais-Suomeen. 
 
Sukupolvikuilu.  Nuorisokulttuurin leviäminen on merkinnyt nuorten irtautumista suvun piiristä. Aikaa 
myöten nuoret alkoivat itse päättää omista asioistaan, seurustelustaan ja naimisiinmenostaan; nuorten ja 
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vanhempien välille syntyi ensimmäistä kertaa sukupolvikuilu. Muutos on tapahtunut vähitellen. Silloin kun 
Länsi- ja Etelä-Suomessa käsityökisat ja kylätanssit olivat jo pelkästään nuorten keskinäisiä tilaisuuksia, 
Karjalassa nuorten naispuoliset sukulaiset - isoäidit, tädit ja kummit - kerääntyivät paikalle käsitöineen 
seuraamaan nuorten illanviettoa ja samalla heidän käyttäytymistään. Kun Vienassa suvut kokoontuivat 
kosintatilaisuuteen keskustelemaan avioliitosta (kartta 11), Länsi-Suomessa nuoriso loi omia elämän-
ihanteitaan, vastusti vanhempien järjestämiä avioliittoja ja uhmasi kyläyhteisön kontrollia. Läntisissä 
balladilauluissa noustiin suku- ja säätyavioliittoja vastaan (kartta 99). 1800-luvun lopulla nuorten uhman 
kohteena on jo omaa elämää rajoittava kyläympäristö, juoruämmät  ja yhteisön ahdasmielisyys. Uusimit-
taisten laulujen keskeisiä teemoja ovat olleet uudet emotionaaliset arvot, romanttinen rakkaus ja sydän-
ystävyys, toisaalta ero ja ystävän petollisuus.   
    Nuorten ja vanhempien ristiriidat alkoivat näkyä jopa kylän elämässä. Vanhemmat ovat karkotelleet 
yökulkijoita talonsa nurkista, 1800-luvun lopussa erityisesti Kannaksella isännät särkivät kyläkeinuja ja 
kyntivät auralla tanssiketoja. Vastaavasti nuoret ovat kostaneet tekemällä taloissa kaikenlaista ilkivaltaa. 
Kyläkulttuurin murrosaikoina 1800-luvulla Länsi- ja Etelä-Suomessa alkoi uusi kieltojen aalto, joka koski 
nuorten viinankäyttöä, tappeluita ja ilkivaltaa.     
 

 

Nuorisokulttuurin rakennemuutokset  
 
 
Kyläkeskeisyyden aika.  Omaehtoisten kyläyhteisöjen kukoistusaika oli Länsi- ja Etelä-Suomessa 1700-
luvun loppu ja 1800-luvun alku, idempänä Savossa ja Karjalassa 1800- ja 1900-lukujen vaihde. Kristil-
lisessä ympäristössä myös nuoret pitivät yllä hyviä käytöstapoja ja absoluuttisia, yhtäläisesti niin miehiin 
kuin naisiinkin kohdistuneista moraalinormeja. Etenkin organisoidun yöstelyn alueella Pohjanmaalla 
nuorten keskinäinen kyläkuri oli ankaraa.  Luvattomasti, yksinään yökulkuun lähtenyttä poikaa rangaistiin 
selkäsaunalla tai sulkemalla hänet sikolättiin. Jos joku oman kylän tyttö yritti salata seurusteluaan eikä 
päästänyt poikaryhmää aittaansa, ovi särjettiin. Siveellisyysnormeja rikkoneet suljettiin nuorisoyhteisön 
ulkopuolelle, heitä kiusattiin ja usein heille annettiin nimityksiä, joita monet saivat kantaa kuin poltin-
merkkiä.  
    Normeista poikenneista on tehty pilkkalauluja; niitä on jäänyt kansanlauluina elämään nykypäiviin asti. 
Pilkkapuheet, nimitykset ja laulut olivat tehokkaita aseita, varsinkin kun kotikylästään ei juuri voinut lähteä 
muualle hankkimaan toimeentuloaan. Nuortenkin keskuudessa kysyttiin hyvää mainetta ja kunnialli-
suutta; suvun kunnian tilalle tuli oman kylän kunnia.(4   
    Agraariyhteisöissä kylien rajoja pidettiin näkyvissä lähes kaikilla elämänaloilla. Kylähenkeä ilmensivät 
pilkka- eli köllinimet, joita annettiin eri kylille, samoin muu kiusoittelufolklore, laulut, kaskut ja sanonnat. 
Organisoituneen yöstelyn piirissä vieraan kylän pojat ajettiin pois tai heille tehtiin monenlaista kiusaa. 
Pohjanmaalla ja muuallakin Länsi-Suomessa kylien poikaryhmien väliset tappelut saivat säännöllisiä 
muotoja.  Naapurikylissä käytiin tappelemassa noudattaen tiettyjä sääntöjä ja kunniallisuusnormeja; mm. 
puukon käyttö oli aikoinaan kiellettyä. Kylätappelut olivat urheilua ja tappeluryhmät edustivat kyläänsä tai 
kulmakuntaansa, niillä oli usein kyläkuntaa osoittavat nimetkin. Tappeluryhmät asettivat vaatimuksia 
mukaan pääsemiselle ja niillä oli omat johtajansa ja hierarkiansa, jopa tappelun aloittaja, joka ärsytti 
vastapuolen hyökkäämään. Ne vaalivat myös sisäistä kuria, rankaisivat pelkuruudesta ja oman kylän 
maineen vahingoittamisesta. Kylätappelutkin synnyttivät monenlaista sisäryhmäperinnettä: vieraita kyliä 
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koskevia haukkumanimityksiä, herjausfraaseja, taistelu- ja pilkkalauluja, kertomuksia tappelusanka-
reista.(5   
    Kylienvälinen vihamielisyys säilytti nuorisoryhmien yhtenäisyyden, mutta esti kylienvälisiä avioliittoja, 
joita sukuyhteisöjen instituutiot, esim. praasniekoilla käynti olivat edistäneet. Nuorten keskuudessa kylä-
keskisyyttä on koetettu myös purkaa ja vieras poika on tietynlaisten initiaatiomenojen ja maksujen 
jälkeen saanut tulla mukaan toisen kylän poikaryhmiin. Pohjanmaalla nuorisoryhmät ovat organisoineet 
kylienvälistä kanssakäymistä järjestämällä yhteisiä ns. isoja tansseja ja sopimalla vastavuoroisista vierai-
luista. 
 
Kyläkulttuurin hajoaminen. Talonpoikaisyhteiskunnan murrokset ulottuivat myös nuorisokulttuuriin. 
Maanviljely ei enää tarjonnut toimeentuloa kaikille uuden sukupolven jäsenille, ei edes talollisten lapsille, 
vaan nuorten oli etsittävä toimeentulonsa yhä useammin kylän ulkopuolelta. Muutenkin sosiaalisen 
liikkuvuuden lisääntyessä kyläkeskeisyys alkoi tuntua ahdasmieliseltä ja kahlitsevalta. Yhteisökulttuurin 
hajotessa myös kristilliset moraalinormit alkoivat menettää merkitystään; romantiikka muuttui erootti-
suudeksi ja vähitellen yhä avoimempi seksuaalisuus tunkeutui nuorten seurusteluun etenkin Lounais-
Suomessa.  
    Seksuaalisista kokemuksista tuli poikien kesken uudenlaista sankaruutta, näyttämisen muoto, ja 
varsinkin talollisluokkaan kuuluneiden poikien keskuudessa kokemusten hankkimisessa käytettiin 
hyväksi turvattomia piikatyttöjä. Kristillisen kyläyhteisön absoluuttiset moraalinormit vaihtuivat miehiseksi 
kaksinaismoraaliksi. Eroottisuus ja seksuaalisuus levisivät nuorten parinvalintaleikkeihin, illanistujaisiin, 
jopa ortodoksisella alueella Vienassa asti. Yöstely muuttui seksuaaliseksi kanssakäymiseksi etenkin 
Savossa ja muualla individuaalisen yökulun alueella. Tapojen murrosta voidaan seurata aviottomien las-
ten lukumääriä koskevista tilastoista.(6      
    Talonpoikaisyhteiskunnan hajoaminen näkyy myös väkivaltatilastoissa. Pohjanmaalla uusi kehitys 
alkoi 1800-luvun puolivälissä, jolloin organisoiduista kylätappeluista tuli yksityisten puukkosankarien, ns. 
puukkojunkkarien välisiä tappeluita ja murhatekoja.  Miesmurhia tehtiin Pohjanmaalla etenkin 1860-
luvulla erittäin runsaasti ja monin paikoin kylätanssit ja häät päättyivät tavallisesti yleiseen tappeluun. 
Puukon ja muiden aseiden käyttäjät kantoivat aluksi jonkinlaisen kyläsankarin mainetta ja heistä tehtiin 
lauluja, jotka levisivät ympäri maata. Puukkosankaruuden taustalla on nähty Pohjanmaan oloille omi-
naisia sosiaalisia ongelmia, mm. on esitetty, että kyliä terrorisoineet puukkosankarit olivat pääasiassa 
talojen poikia, jotka eivät enää perineet maata vaan heitä odotti sama kohtalo kuin maattomiakin.(7       
    Kysymyksessä ovat kuitenkin paljon laajemmat syyt. Rakennemuutos alkoi Pohjanmaalta, mutta 
väkivaltailmiöt ulottuivat tavalla tai toisella kaikkialle vanhoille talonpoikaiskulttuurin alueille. Pohjan-
maalla uskonnollinen herännäisyys, yhteiskunnan järjestäytyminen ja siirtolaisuus Pohjois-Amerikkaan 
vaimensivat puukkojunkkariuden niin kuin muutkin yhteiskunnan ristiriidat, mutta Lounais-Suomessa 
murros ja väkivalta jatkuivat ja purkautuivat vielä vuosien 1917-1918 kansalaissodassa.   
 
Nuorisokulttuurin keskittyminen.  Nuorten omaehtoinen toiminta siirtyi 1880-luvulta lähtien nuoriso-
seuroille, ensin Pohjanmaalla mutta vähitellen muuallakin kyläkulttuurin alueella.  Nuorisoseurat olivat 
uusia aatteellisia järjestöjä, osa keskitettyä yhteiskunnallista ja poliittista organisoitumista. Ne omaksuivat 
isänmaakulttuurin valistusihanteet ja pyrkivät kasvattamaan maaseudun nuorista uuden sivistyskä-
sityksen mukaisia kansalaisia. Kylätanssit koettiin raakoina ja sivistymättöminä, paritanssien tilalle 
nuorisoseurat koettivat elvyttää laulu- ja ryhmätanssien perinteen kehittämällä ns. kansantanhut.(8 
Nuorisoseurat loivat Suomeen paikallisen esiintymiskulttuurin ja amatöörinäytelmien perinteen. Ne 
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alkoivat järjestää iltamia ja muita juhlia, joissa nuoret itse esiintyivät: lauloivat ja soittivat, näyttelivät, 
lausuivat runoja ja pitivät puheita. Suomi rakensi kansallista kulttuuriaan.  
    Paikallinen yhdistystoiminta eli kukoistuskauttaan 1920- ja 1930-luvulla, jolloin aatteelliset ja poliittiset 
yhdistykset rakensivat pitäjiin ja moniin kyliinkin omat toimitalonsa, järjestivät iltamia, ylläpitivät opin-
tokerhoja ja uusia harrastuksia.  Nuorisoseurojen, työväenyhdistysten ja suojeluskuntien talot olivat 
paikalliskulttuurin keskuksia niin kuin kyläkoulut tai kyläkaupatkin. Vielä 1930- ja 1940- luvulla nuorten 
omaehtoinen toiminta ja järjestökulttuuri elivät rinnan. Nuoret järjestivät omia nurkkatanssejaan ja toimi-
vat omissa yhdistyksissään.  
     Toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvulla seuratoiminta kuihtui ja tilalle tulivat tanssilavat, joissa 
soitettiin äänilevyjä tai tanssimusiikista huolehtivat ammattimuusikot. Musiikki niin kuin muukin kulttuuri 
siirtyi keskitetyille ammattikoneistoille, siitä tuli viihdeteollisuutta. Kaupallisessa järjestelmässä nuoriso on 
kuluttajaryhmä, jonka kulttuurin rakenteet seuraavat tekniikan kehitystä. Autoistumisen mukana nuorten 
huvittelu keskittyi maakunnallisille suurlavoille, äänentoistolaitteiden kehityttyä 1960- ja 1970-luvulla 
nuorisomassat vaelsivat mammuttimaisiin muotimusiikin esittämistilaisuuksiin, rockfestivaaleille, joilla 
esiintyivät ikäluokkien yhteiset idolit. Jokainen viestintäteknologian kehitysjakso on muuttanut nuoriso-
kulttuuria yhä delokaalisemmaksi ja tulevaisuuden mediaympäristössä paikallisuus ilmeisesti vaihtuu 
lopullisesti maailmankulttuuriksi.(9  
    Nuorisokulttuurissakin on ollut perusjärjestelmänsä: (1) paikallisen kyläkulttuurin ja (2) järjestökult-
tuurin, (3) keskittyvän, delokaalistuvan ammattikulttuurin ja lopulta (4) postlokaalisen maailmankulttuurin 
kaudet. Rakennemuutoksissa on olennaisinta ollut keskittyminen ja delokaalistuminen. Omaehtoisesta 
paikallisesta toiminnasta on päädytty ulkoa ohjattuun ylikansalliseen kulttuuriteollisuuteen.  
 
 
1. Wikman 1937, 17-. Haavio-Mannila 1958, 48-. Sarmela 1969, 181-. Toiviainen 1966; 1967. Erixon 
1921.  2. Stejskal 1954.  3. Sarmela 1969, 206-.  4. Wikman 1937, 70-, 202-. Sarmela 1969, 199-.  5. 
Haavio-Mannila 1958.  6. Nieminen 1951, 285-. Frykman 1977.  7. Haavio-Mannila 1958, 149- . Huttunen 
1958. Ylikangas 1973.  8. Numminen 1961.  Kurkela 1989. 9. Sarmela 1984c, 41-; 1989a, 166- . 
 
 
 
 

254





34. Nuorten työkisat 
 
 
 
 
 
 

                                 34. NUORTEN TYÖKISAT  

 
 
 
 
 
Yhdessäolon organisaatio 
  
Työ ja huvittelu. Kartta 34 esittää nuortenkeskisiä työkisoja ja valvojaisia; ne ovat esimerkkejä lukuisista 
työjuhlista, joita kuului talonpoikaiseen työvuoteen. Työkisoista (1) talkoot ovat olleet yksityisten talojen 
tai henkilöiden järjestämiä yhteistyötilaisuuksia, joihin kyläläiset tulivat vapaaehtoisesti tai jotkut talot 
myös vastavuoroisesti antamaan apuaan. Työapu palkittiin ruoka- ja juomatarjoilulla, 1800-luvulla oli jo 
yleistä järjestää esim. elonleikkuutalkoiden päätteeksi tanssit. Vapaaehtoisella yhteistyöllä on myös 
autettu köyhiä tai toteutettu kylän yhteisiä rakennushankkeita. Kylissä on kokoonnuttu myös (2) yhteis-
työtilaisuuksiin, joissa jokainen teki omaa työtään; tällaisia ovat olleet mm. tyttöjen käsityökisat. Lisäksi 
kylän nuoret ovat tulleet (3) valvojaisiin kuten mallassaunoihin seuraamaan jonkun pitkäaikaisen työn 
valmistumista.   Työkisoja on syntynyt myös työvaiheiden (4) alkajaisista ja lopettajaisista; niitä on pidetty 
yksityisissä taloissa ja työkuntien keskuudessa. 
    Syksyn talkookausi alkoi elonkorjuusta. Kylän suurimpia työjuhlia ovat olleet elonleikkuutalkoot, joiden 
päätteeksi syötiin yhteinen ateria ja pidettiin talkootanssit. Sadonkorjuun jälkeen alkoivat pellavatalkoot, 
silloin loukutettiin ja lihdattiin kotona kasvatettu pellava.  Pellavatalkoot aloittivat sisäkauden, ja niitä 
pidettiin saunoissa ja riihissä aina marraskuuhun asti. Syksyllä nuoret valvoivat myös mallassaunoissa. 
Talvisin olivat vuorossa käsityökisat ja illanistujaiset; silloin tytöt kokoontuivat säännöllisesti yhteen 
valmistamaan kapioitaan. Kyläkulttuurin kukoistuskaudella on vuoden mittaan ollut lukuisia yhteisiä 
talkoita, valvojaisia ja lopettajaisia, joissa nuoret tapasivat toisiaan, ja 1800-luvun lopulla tällaiset työkisat 
olivat levinneet kaikkialle. Esim. Vienassa vietettiin jäällä kevättalven nuottakalastuksen lopettajaisia ja 
paikalle kokoontui kalastuksessa mukana olevien kylien nuoria leikkimään ja tanssimaan. 
 
Käsityökisat.  Ennen kylätanssien yleistymistä tärkeimpiä nuorten seurustelutilaisuuksia olivat illan-
istujaiset, joihin kylän tytöt kokoontuivat karstaamaan villoja, kehräämään, ompelemaan, kutomaan tai 
tekemään muita käsitöitä.  Käsityökisoista tytöt sopivat keskenään ja kokoontuivat päivätöiden päätyttyä 
johonkin taloon, saunaan tai riiheen kullakin mukanaan omat käsityönsä ja ruokatarpeita, joista valmis-
tettiin yhteinen ateria. Saunoissa ja riihissä käsityökisat pidettiin alkusyksystä, kun meneillään oli 
pellavien harjaaminen tai muu pölyinen työvaihe; kehräämään kokoonnuttiin mieluimmin asuintupiin. 
Pojat tulivat käsityökisoihin vieraiksi, pitämään seuraa. Illanistujaiset päättyivät leikkeihin tai tanssiin, 
kuten muutkin nuorten seurustelutilaisuudet. Saunoissa kokoonnuttaessa illan mittaan syntyneet seurus-
teluparit saattoivat jäädä yöksi nukkumaan lattialle levitetyille oljille. 
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    Käsityökisat ovat 1800-luvun lopulla olleet suosittuja erityisesti Savossa ja Karjalassa.  Varsinais-
Suomesta, Uudeltamaalta sekä osasta Hämettä ja Satakuntaa tyttöjen käsityökisoista on enää vähän 
tietoja, pohjoisessa ne ovat olleet harvinaisia tai kokonaan tuntemattomia.  
    Levinneisyysalueen länsi-osissa Pohjanmaalla, Pohjois-Satakunnassa ja Pohjois-Hämeessä käsityö-
illoista on yleisimmin käytetty nimeä kökkö, Keski-Suomessa köpelöt, mikä tarkoittaa yleensä talkoita. Itä-
Suomessa ja Karjalassa nimitykset assosioituvat iltaan tai yöhön; tällaisia nimityksiä ovat savolaisalueilla 
ehkä, ehta (Etelä-Savo, Kannas) tai öhkä (Etelä- ja Pohjois-Savo). Karjalassa tulevat vastaan öitsit 
(Etelä-Karjala ja Laatokan Karjala) sekä yötsyt (Laatokan Karjala ja Pohjois-Karjala) tai illanistujaiset eli 
illatsut, jotka erilaisessa murremuodossa on tunnettu kaikkialla sekä Inkerissä että Karjalassa, myös 
Vienan ja Aunuksen puolella. Itä-Karjalassa ja Laatokan Karjalassa on ollut melko yleinen yökezrä, jonka 
kantana on karjala-aunuksen kezrätä 'kehrätä'. Inkerissä ja Karjalassa on käytetty myös venäläisperäistä 
nimitystä beseda, joka kuitenkin on siirtynyt tarkoittamaan kylätansseja (kartta 35).   
    Vienassa ja Aunuksessa naisten yhteiset käsityötilaisuudet ovat kuuluneet jokapäiväiseen kyläelä-
mään. Yhteisiin käsityötilaisuuksiin eli päiväkezriin kylän naiset lähtivät jo iltapäivisin kehruukuosalit 
kainalossaan kokoontuen johonkin taloon juomaan teetä ja kehräämään; iltakesriin kokoontuivat tytöt. 
Karjalassa ei nuorten ja vanhojen käsityötilaisuuksilla ollut aina eroa, Kannaksellakin käsityökisat olivat 
vielä yhteistä iltapuhteen viettoa ja paikalle kokoontuivat istumaan myös talojen isännät.  Inkerissä tytöt 
pitivät illanistujaisia keskenään kokoontuen erityisesti saunoihin.   
    Tyttöjen käsityöillat ovat Karjalassa ja Inkerissä olleet ensimmäisiä tilaisuuksia, joihin pojat ovat 
voineet tulla heitä tapaamaan, ja samalla tavoin kuin venäläisissäkin kylissä poikien seurustelu rajoittui 
usein tyttöjen kiusaamiseen. Pojat ovat syöneet tai sotkeneet tyttöjen ruoan. Inkerissä on ollut yleisesti 
tunnettu sekä kertomus että pilkkalaulu tytöistä, jotka keittivät illanistujaisissaan kissanraadon, jonka 
pojat olivat pudottaneet pataan. Savossa illanistujaiset vastasivat pitkään kylätansseja, sillä muita 
nuorten keskinäisiä tilaisuuksia ei ollut. Pohjanmaalla ja muuallakin Länsi-Suomessa käsityöiltoja järjes-
tivät etupäässä kihloissa olevat morsiamet valmistellessaan kapioitaan. Viimeiset kapiotalkoot käsitettiin 
morsiamen eroillaksi ja erityisesti silloin kylän nuoret kokoontuivat paikalle.   
    Tyttöjen käsityökisat ja morsianten auttamistalkoot tunnetaan nuorten seurustelutilaisuuksina laajoilla 
alueilla Euroopassa sekä germaanisten että slaavilaisten kansojen keskuudessa.  Venäjällä käsityökisat 
ovat levinneet myös maata viljelevien suomalais-ugrilaisten kansojen keskuuteen. Samalla tavoin kuin 
Suomessa myös esim. Ukrainassa käsityökisojen lopussa nuoret ovat asettuneet lattialle seurustelu-
pareittain nukkumaan. Tietoja tyttöjen käsityötilaisuuksista ja morsiustalkoista on jo 1600-luvulta ja 
kyläalueilla niillä on ollut keskeinen asema silloin, kun tansseja ei vielä tunnettu tai ne olivat harvinaisia 
kuten vielä myöhemminkin Savossa ja Karjalassa. 
 
Mallassaunavalvojaiset.  Lounais-Suomessa käsityökisoja vastasivat mallassaunavalvojaiset, joihin 
kylän nuoria kokoontui syksyisin maltaita kuivattavien tyttöjen seuraksi.  Maltaat idätettiin, imellytettiin ja 
kuivattiin saunoissa tai riihissä, joihin Lounais-Suomessa oli tehty erityiset mallasparvet. Maltaiden 
kuivumista oli tarkoin valvottava; työ kesti läpi yön, ja kun maltaita valmistettiin suuria määriä, mallas-
saunat lämpisivät syksyisin pitkiäkin aikoja, joissakin taloissa aina jouluun asti. Kylissä oli ammattitaitoisia 
vanhoja naisia, maltureita. Heidän avukseen menivät talon tyttäret ja piiat ystävättärineen mukanaan 
ruokatarpeita, joita kypsytettiin saunan uunissa. Pojat tulivat mallassaunoihin "maltaita maistelemaan" tai 
"malturia kääntämään", pitämään seuraa. Seurustelu oli samantapaista kuin tyttöjen illanistujaisissa ja 
myös mallassaunoissa tytöt ja pojat ovat pareittain voineet jäädä makuulle saunan lattialle levitetyille 
oljille.  
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    Mallassaunat tunnetaan myös Ruotsissa ja muuallakin Euroopassa. Suomessa ne ovat levinneet 
samoille alueille kuin läntinen oluen valmistuskin; olut ja mallasruoat ovat kuuluneet erityisesti Lounais-
Suomen ruokatalouteen (I osa, kartat 55, 56).  Keskiajalla Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme ovat 
olleet tunnettuja oluestaan, jota vietiin mm. Ruotsiin.   
    Samantapaisia valvojaisia ovat Lounais-Suomessa olleet pyykinhautojaiset (kartta 35) ja kotipolton 
aikana viinanmaistajaiset; talojen viinakeittimöissäkin valvoivat öisin nuoret tytöt. Lounais-Suomessa 
valvojaiset ovat 1800-luvun loppupuolella olleet niin suosittuja, että pojat kokoontuivat jopa palvi-
saunoihin, kun syksyisin savustettiin lihaa (vrt. I osa, kartta 59) sekä navetoihin ja sikaloihin, joissa tytöt 
valvoivat eläinten poikimista. Pohjois-Pohjanmaalla nuorten valvojaisia ovat olleet maitojuuston keitto-
paikat juhannusöinä (kartta 30; I osa, kartta 58). Kainuussa ja muualla pohjoisessa nuoret kokoontuivat 
lauantaisin ja sunnuntaisin haudanpartaisiin eli tanssimaan ja leikkimään tervahaudoille, joita paloi 
keväisin jopa viikkokausia (I osa, kartta 5). 
 
Nuorten yhdessäolo.  Käsityötilaisuuksissa ja valvojaisissa viljeltiin runsaasti nuorten folklorea. Inke-
rissä ja Karjalassa tytöt lauloivat vielä 1800-luvulla vanhamittaisia lyyrisiä naisten lauluja, myöhemmin 
uudentyylisiä kansanlauluja. Juuri käsityökisoissa on harjoiteltu muualta kuultuja sävelmiä, opeteltu 
laulujen sanoja ja sepitetty uusia lauluja. Tyttöjen illanistujaisista ja valvojaisista on lähtenyt liikkeelle 
moni paikallinen tanssi-, keinu- ja pilkkalaulu. Pojat hauskuttivat tyttöjä kertomalla kaskuja, laskettele-
malla pilasatuja ja -saarnoja sekä arvuuttelemalla arvoituksia, ja syksyisin saunoissa ja riihissä oli 
kummitusjutuilla ja muilla kauhukertomuksilla väkevä vaikutus. Illanistujaiset ovat säilyttäneet folklorea, 
joka kuului talonväen iltapuhteen viettoon. 
    Talkoilla on myös ollut oma osuutensa agraariyhteisön elämänkatsomuksen välittäjänä. Länsi- ja 
Etelä-Suomen talkoissa punnittiin jokaisen työkyky ja taito. Erityisesti Pohjanmaalla talkoista muodostui 
miesten ja naisten keskinäisiä työkilpailuja parhaan työntekijän maineesta.  Työkisoissa luotiin se henki, 
joka siirtyi metsätyömaille ja teollisen yhteiskunnan urakkatöihin. Talkoissa arvosteltiin työtaitoa ja 
määriteltiin normeja siitä, kuinka mikin työ oli tehtävä. Niissä siirrettiin työtaito nuorille ja erityisesti heitä 
tarkkailtiin myös työntekijöinä; tyttöjen käsityötaito ja ahkeruus olivat näytteillä makuuaitoissa ja 
myöhemmin häissä. Talkoot ja työkisat ylläpitivät kyläyhteisöjen perusarvoja, yhdessä selviämistä, työn 
ja taidon kunnioittamista. 
 
Työkisojen taustaa.  Vastavuoroinen naapuriapu on kuulunut paikallisten agraariyhteisöjen taloudellisiin 
syvärakenteisiin. Yhteistyön varassa jatkui talonpoikaiskylien sosiaalinen turvallisuus, mutta talkoilla 
saatiin myös raskaat ja yksitoikkoiset työjaksot nopeasti valmiiksi, yhdistettiin työnteko sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Kyläkulttuurin vakiintuessa yhteistyön muodot ovat lisääntyneet. Rakennettaessa on 
pidetty hirsitalkoita ja kattamistalkoita, harjannostajaisia ja tupaantuliaisia, rannikkopitäjissä myös 
laivanlykkäjäisiä laskettaessa laivoja vesille. Talkoot ja valvojaiset ovat olleet yleisimpiä läntisillä ja eteläi-
sillä peltoviljelyalueilla, joissa kasvavaan talouteen kuului yhä enemmän määräaikaisia töitä ja kylän 
yhteisiä tavoitteita.  
    Savo-Karjalan erä- ja kaskikulttuurin piirissä kylien talkoot ovat olleet tuntemattomia; ne ovat levinneet 
vasta agraaristumisen mukana 1800-luvulla. Työapua annettiin vastavuoroisesti suvun sisällä tai eri 
suvut liittyivät yhteen työkunniksi, yhtiöiksi eli artteleiksi kuten kaskia viljeltäessä. Agraarisen kyläkult-
tuurin ja sukukulttuurin välinen ero näkyy vielä käsityökisojen levinneisyydessä.  Itäisillä alueilla käsityö-
kisat olivat yhteistyötilaisuuksia, joissa tytöt tekivät omia käsitöitään.  Sen sijaan läntiset tyttöjen kökät 
ovat olleet käsityötalkoita, joihin morsiamen ystävät tulivat auttamaan häntä kapioiden teossa. Morsius-
talkoot on aikoinaan tunnettu myös Lounais-Suomen talolliskulttuurin alueella, mutta 1800-luvun lopulla 
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ne jäivät vähitellen käytännöstä talojen tyttärien alkaessa teettää kapionsa ammattimaisilla ompelijoilla. 
Kylätanssien yleistyessä illanistujaisten ja valvojaisten tapaiset tilaisuudet menettivät muutenkin nuorten 
keskuudessa mielenkiintonsa. 
 
Sarmela 1969, 110-. Wessman 1962. Wikman 1937. Vilkuna K. 1944; 1946. 
Muut maat:  Atlas der deutschen Volkskunde II:30-34. Atlas der schweizerischen Volkskunde: 89-93. 
Bernštam 1988. Eskeröd 1953. Hobroh 1939. Konkka A. 1980. Konkka U. 1980. Nilsson A. 1944. Nilsson 
M. P. 1948. Sartori 1910-1914 II. Schmidt 1940; 1950. Steensberg 1963-1964 I. Surhasko 1977. 
Tillhagen -- Dencker 1949-1950. Tšitšerov 1957. Zelenin 1927, 343-.  
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Nuorten tanssitilaisuudet 
 
 
Kylätanssien järjestäminen.  Nuorten keskenään järjestämät kylätanssit, joista on käytetty nimitystä 
nurkkatanssit, ovat 1800-luvun lopulla olleet tunnettuja kaikkialla sekä Suomessa että Karjalassa, ja 
niistä oli tullut nuorten tärkein seurustelutilaisuus.(1 Omia kylätanssejaan nuoret järjestivät tavallisesti 
sunnuntai-iltoina, koska ns. sapatin viettoa koskevien määräysten mukaan pyhä alkoi lauantai-iltana klo 
18 ja päättyi sunnuntaina samaan aikaan. Kun pyhänviettoa koskevat määräykset menettivät merkityk-
sensä, nuortenkin huvittelu alkoi jo lauantaina. Länsi- ja Etelä-Suomessa tanssien järjestämisestä huo-
lehtivat pojat, harvoin tytöt ja pojat vuorotellen. Tansseja varten vuokrattiin jostakin talosta tupa ja hankit-
tiin kestitystarpeita, sahtia, olutta, kahvia ja leivonnaisia. Paikalle koetettiin saada myös pelimanni, jos 
sellaisia pitäjässä oli.  Tanssituvan vuokra, pelimannin palkkio ja muut kustannukset koottiin pojilta kerää-
mällä tanssien aikana kolehti.  Kestityksestä on voinut huolehtia tanssitalon emäntä eri maksua vastaan. 
Tanssien järjestäminen sai kaikkialla kyläalueilla samantapaiset muodot. Kylätanssit olivat nuorten 
pitojuhlia, joissa syötiin ja tanssittiin. 
    Itä-Suomen ja Karjalan pienissä kylissä nuoret saattoivat panna tanssit pystyyn spontaanisti ja ryhtyä 
kiertelemään taloissa tanssitupaa kysymässä. Suurissa kylissä talot eivät enää ottaneet nuorisojoukkoja 
huoneisiinsa, vaan tanssit järjesti maksua vastaan jokin tietty talo tai mäkitupalainen, ja kylätansseista 
tuli säännöllinen huvitilaisuus. 
    Kylätansseilla on lukuisia tanssimista kuvaavia paikallisnimityksiä, jotka kuvaavat tanssia, kuten 
pohjalaiset hypyt, mutta yleisimpiä ovat kuitenkin juominkeja tai kestitysjuhlia tarkoittavat nimitykset, 
joiden joukossa on kansainvälisiä lainoja kuten kalaasit (ruots. kalas; gala) ja paalit (ball). Kartalle on 
merkitty besedat ja kalenat -nimitysten levinneisyysalueet, jotka kuvaavat länsisuomalaisten ja 
karjalaisten kylätanssien eroja. Besedat ovat alkuaan tarkoittaneet tyttöjen käsityöiltoja, sitten praas-
niekkoihin kuuluvia tanssitilaisuuksia ja lopulta kylätansseja yleensä (vrt. kartat 22, 34). Kalenoiden 
taustalla ovat todennäköisesti joulukauden kiertuejuhlat (lat. calendae). Ne ovat slaavilaiselta taholta 
levinneet Inkeriin (kiletoiminen) sekä Kannakselle ja pohjoisemmaksikin. Nimitys juontaa ajalta, jolloin 
leikit ja tanssit kuuluivat tiettyyn vuotuisjuhlaan, viljely-yhteisöissä erityisesti vuodenvaihteeseen. 
    Kylätansseja nuoret järjestivät 1800-luvulla kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa, vuotuisjuhlien aikana, 
pitäjänpyhinä ja talkoiden, jopa työjaksojen kuten riihitöiden päätyttyä. Karjalassa nuoret tulivat tanssi-
maan kosintatilaisuuksiin, katsottiinpa Laatokan Karjalassa, että nuorilla oli oikeus järjestää kosinta-
talossa tanssit viikon ajan joka ilta (kartta 13). Kun tansseja mm. heränneiden keskuudessa vastustettiin 
ja lukuisissa pitäjissä niiden järjestämistä rajoitettiin, nuoret etsivät tilaisuuksia, joissa tanssi voitaisiin 
yhdistää työntekoon tai muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen.  Länsi- ja Etelä-Suomessa tulivat 1800-
luvun lopulla muotiin mm. arpajais- eli lotteritanssit, joiden kustannukset koottiin myymällä tanssien 
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aikana arpoja. Lotteritanssit saattoi järjestää kuka hyvänsä, vaikkapa joku talon isäntä tai kylän poika, 
joka luovutti esim. kellonsa tansseissa arvottavaksi. Hän sai pitää rahat, jotka pelimannin palkkiosta ja 
muista menoista jäivät yli. Nuorten lotteritanssien aika ei kestänyt kovin kauan, mutta hyväntekeväisyys-
juhlissa ja yhdistysten toiminnassa arpajaiset saivat pysyvän aseman.   
    Nuorten seurustelupiirin laajentuessa 1800-luvun lopulla alettiin järjestää myös kylienvälisiä tansseja, 
joita Pohjanmaalla nimitettiin isoiksi tansseiksi; niitä pidettiin suurina merkkipäivinä, yleisimmin mikkelinä, 
1900-luvulla myös jouluna joko tapanin- tai uudenvuoden päivänä. 
 
Tanssituvan pyyntö.  Vanhamittainen Tanssituvan pyyntö -laulu on alkuaan esitetty vuodenvaihteen 
juhlina – kekrinä ja myöhemmin jouluna – tai praasniekoilla nuorten kierrellessä tyttöjen johdolla kylän 
taloissa etsimässä tanssitupaa.  Se tunnetaan samalla alueella kuin tanssien tai leikkien nimitys kalenat. 
Laulu alkaa pyyntöjaksolla ja päättyy vastaanotosta riippuen talonväen kiitos- tai pilkkasäkeisiin. Tanssi-
tuvan pyyntö -laulu kuvaa tanssien järjestämisen luonnetta inkeriläis-karjalaisella alueella.  Nuoret järjes-
tivät tansseja spontaanisti, tytöt ja pojat yhdessä, kysyen taloista tanssipaikkaa ja tanssimusiikki käsitti 
vielä lauluja, jopa vanhamittaisia piirilauluja, joita tytöt esittivät esilaulajan johdolla. Tansseissa lauloivat 
nimenomaan tytöt ja he saattoivat tanssia myös keskenään poikien seuratessa sivusta. 
 
Pyykinhautojaiset.  Satakunnassa ja Hämeessä nuoret ovat järjestäneet tanssit suuren kevät- ja syys-
pyykin aikana, jolloin taloihin kerääntyi kylän tyttöjä auttamaan toinen toisiaan. Sanonnan mukaan 
pyykistä tanssittiin "joutsenia" eli puhtaan valkoisia. Pyykinhautojaiset ovat olleet valvojaisia; pyykin 
liottaminen tuhkalipeässä kesti yli yön ja pojat tulivat pyykkitupiin tyttöjen seuraksi samalla tavoin kuin 
mallassaunoihin (kartta 34). Tanssitilaisuutena pyykinhautojaiset tunnetaan mm. Ruotsissa ja niitä 
pidettiin etenkin suuren kevätpyykin aikana. Suomessa pyykinhautojaiset ovat levinneet alueelle, jossa 
oli tapana pestä kaksi suurpyykkiä vuodessa; keväällä mm. pestiin ja valkaistiin talven mittaan kudotut 
pellavakankaat.(2 
 
Leikkihäät.  Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle, osittain Keski-Suomeenkin levinneet leikkihäät ovat olleet 
kylätansseja, joissa matkittiin kruunuhäitä (kartta 16). Leikkihäihin puettiin morsian ja sulhanen, ja 
morsiamen päähän asetettiin korkea omatekoinen kruunu kuten oikeissa pohjalaisissa häissä. Tans-
siaisten leikkiparit ovat olleet lapsia tai rippikoulun käymättömiä nuoria, vain pohjoisempana morsian on 
saattanut olla joku nuorten ikätoveri.  Leikkihäiden varsinainen ohjelmanumero oli morsiamen tanssitta-
minen maksua vastaan; saamansa rahat morsian sai pitää omanaan. Vihkimisnäytelmää tai muita hää-
seremonioita ei näytelty eikä leikkihäissä tarjottu julkisesti viinaryyppyjä kuten oikeissa häissä.    
    Leikkihäät järjesti kylän nuoriso tai usein myös morsiamen äiti ansaitakseen rahaa tyttärelleen. Nuor-
tenkeskisenä seurustelutilaisuutena leikkihäät eivät poikenneet tavallisista kylätansseista muuta kuin 
siinä, että morsianta tanssitettaessa on joskus menty raharinkiä ja soitettu purpuria ja muita vanhoja 
häätansseja. Leikkihäät aloitettiin yleensä sunnuntaina iltapäivällä ja ne kestivät puoleen yöhön. 
    Leikkihäistä on Etelä-Pohjanmaalla käytetty nimityksiä lastenhäät, joka tunnetaan myös ruotsin-
kielisellä Pohjanmaalla (barnbröllop) sekä pikkuhäät tai pikkuflikkainhäät; nimitykset viittaavat siihen, että 
morsian oli lapsi. Etelä-Pohjanmaan ulkopuolella yleisin on ollut pennihäät ja nimitys on paikoin siirtynyt 
tarkoittamaan kylätansseja yleensä. Pökönhäät (pökö 'lahokanto') on yhteydessä sanontaan pökön 
morsian ja tarkoitti sitä, ettei leikkihäissä morsiamella ollut sulhasta tai sulhaseksi naamioitiin jokin esine, 
esim. pölkky. 
   Leikkihäihin on yhdistetty jumin häät, joista puhutaan eräissä Muhoksen pitäjää koskevissa asiakir-
joissa vuodelta 1758. Niiden mukaan eräs tyttö olisi jumin häissä tullut raskaaksi ja myöhemmin tappanut 
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lapsensa, minkä vuoksi hänet tuomittiin kuolemaan. Jumin häät on selitetty suomalaisiksi hedelmälli-
syysriiteiksi, orgioiksi; lähde on kuitenkin osoitettu epäaidoksi.(3 
    Suomalaisten leikkihäiden esikuvina on pidetty ruotsalaisia vuotuisjuhlia, joissa on esiintynyt morsius-
pukuisia roolinhaltijoita. Suomen ruotsinkielisillä alueilla leikkimorsiamia on ollut mukana värikkäissä 
laskiaiskiertueissa tai joulukauden kiertueissa (lappbrud, Pohjanmaa), Ahvenanmaalla mm. juhannus-
juhlissa (midsommarbrud; vrt. kartat 27-29). Ruotsin kyläalueilla kevätmorsiamien (majbrud) on katsottu 
edustaneen hedelmällisyyden jumalatarta ja tavoissa heijastuisivat siis eteläisempien maiden kevät-
karnevaalit.  
    Suomenkielisellä Pohjanmaalla leikkihäillä ei ole yhteyttä juhlakiertueisiin, joskin niitä on alkuaan ehkä 
pidetty hyväntekeväisyyteen sopivana ajankohtana kuten jouluna. Sen sijaan leikkimorsiamilla saattaa 
olla kaukaisina esikuvina Etelä-Ruotsin kyläalueiden helluntaimorsiamet (pingstbrud). Tytöt olivat köyhiä 
lapsia, jotka "Kristuksen morsiamina" kiertelivät keräämässä itselleen "morsiusapua". Suomalaiset 
leikkihäät ovat olleet kylätansseja, joissa kerättiin apua jollekulle köyhälle tytölle, ja ne osoittavat 
erityisesti Pohjanmaalla vallinnutta kylän yhteishenkeä.  Vanhin tieto leikkihäistä on Lapväärtistä vuodelta 
1794.(4 
 
 

Tanssin rakennemuutokset 
 
 
Laulu- ja ryhmätanssien aikakausi.  Omia tanssitilaisuuksia nuoret ovat alkaneet järjestää 1700-luvun 
loppupuolella.  Tuon ajan tanssit olivat laulu- ja ryhmätansseja, joita esitettäessä tanssijat suorittivat 
tanssikuviot yhdessä, jopa paria vaihtaen. Tanssilaulut on aikoinaan esitetty vanhalla mitalla, joka säilyi 
Inkerissä ja osassa Kannasta vielä 1800-luvun lopulle.  
    Vanhamittaisia laulutansseja eli piirilauluja oli kahta tyyppiä, (1) kulkuetansseja ja (2) piiritansseja. 
Balladilauluja esitettiin "pitkällä äänellä" (Inkeri) tai "suurella nuotilla" (Kannas), jolloin laulajat, joina 
tavallisesti oli vain tyttöjä, kulkivat hitaasti jonossa ympäri tanssitupaa tai kesäisin edestakaisin kylän 
kujalla.  Lyyrisiä lauluja esitettiin "vienolla äänellä" (Inkeri) tai "korkealla nuotilla" (Kannas) ja silloin tytöt 
pyörivät käsi kädessä piiriä esilaulajan ympärillä. Esitystyylit tunnetaan myös pohjoisvenäläisessä perin-
teessä. Tanssiin pojat eivät ole yleisesti ottaneet osaa, vaan he seurasivat tyttöjä sivusta.  
    Inkerissä tytöillä oli tapana kulkea kesäaikaan sunnuntai-iltapäivisin kylän kujilla gulanjassa kuten 
venäläisissäkin kylissä. Tytöt vaelsivat pari- tai neliriveissä edestakaisin kylän kujia laulaen sekä vanhoja 
kalevalamittaisia balladeja että venäläisiä lauluja. Pojat liittyivät vähitellen tyttöjen rivistöön ja jäivät käve-
lemään mieleisensä tytön rinnalle, puhelemaan hänen kanssaan. 
    Länsi- ja Etelä-Suomeen levisivät 1600-luvulta lähtien uusimittaiset balladilaulut, tanssiballadit ja 
lyyriset tanssilaulut sekä tanssimusiikki; musiikin esittäjät olivat alkuaan hääpelimanneja.  Uusimittaisista 
nelisäkeisistä (enstrofing) tanssilauluista muodostui nuorten keskuudessa oma perinteenlajinsa.  Etenkin 
Pohjanmaalla tytöt ovat nuorten kokoontumistilaisuuksissa sepittäneet piiri- ja keinulauluja, joiden aiheina 
olivat rakkaus ja muut romantiikan uudet teemat, mutta myös paikalliset tapahtumat, tappelut, puukko-
sankarien väliset tapot ja verityöt.  Sisällöltään uusimittainen kansanlaulu heijasti nuorten elämäntuntoja, 
romanttista rakkautta, ystävän kaipuuta, pettymyksiä, hylätyksi tulleen katkeruutta; ne kuuluivat nuorten 
kokemuksiin heidän omissa seurustelupiireissään.  Uusimittaisessa piiritanssiperinteessä on myös pilkka-
lauluja, joilla ylläpidettiin ryhmäkuria, ja yhä enemmän kerskalauluja, joilla nuoret kapinoivat vanhempia 
ja kyläyhteisön normeja vastaan.   
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    Ryhmä- tai seuratansseja säestettiin kanteleella, joka on vanha itäinen soitin, sekä klarinetilla ja 
viululla, jotka levisivät 1600-luvulta lähtien pääasiassa Skandinaviasta.  Ryhmätansseja kuten polonee-
seja ja menuetteja tanssittiin häissä ja vanhat häiden riittitanssit, esim. raharinki (kartta 21), ovat olleet 
poloneeseja eli polskia, samoin useimmat hääpurpurin pääjaksot. Häätansseja on tanssittu tai harjoiteltu 
myös nuortenkeskisissä tanssitilaisuuksissa, mutta soittimien puutteessa sävelmät esitettiin "rallatta-
malla" eli laulamalla. Vanhoista ryhmätansseista nuorten tanssitilaisuuksiin lienevät levinneet mm. 
angeleesi (engelska) ja katrilli, jotka tulivat muotiin 1830-1840-luvulla.  Karjalassa katrilleja vastaavia 
nuorten ryhmätansseja ovat olleet kontratanssit kuten ristikontra, ja ryhmätansseihin lienee luettava 
myös vanha hidas valssi, joka on levinnyt Suomeen 1800-luvun alussa.  Karjalassa kontratansseihin 
kuului sekä tyttöjen että poikien soolo-osia: tytöt "tsiiputtivat" eli pyörivät sievästi paikoillaan tai poika-
parinsa ympäri ja pojat esittivät vastaavasti tytölleen venäläistä ripaskaa.   
 
Paritanssien aikakausi.  Tanssityylissä tapahtui 1800-luvun puolivälissä rakennemuutos, kun muotiin 
tulivat ns. paritanssit. Niiden kolme perustanssia ovat olleet polkka, masurkka ja valssi.  Paritansseissa 
liikuttiin pareittain pitäen ajan katsomuksiin nähden intiimisti kiinni toinen toisestaan, näin tyttö ja poika 
saattoivat tanssiessaan omistautua toisilleen kokonaan eri tavalla kuin ryhmätansseissa.  Ajan mittaan 
paritanssit tulivat yhä vauhdikkaammiksi mutta toisaalta myös yhä intiimimmiksi. 1900-luvulla kehitys 
jatkui ja "läheisyystanssien" eräänlaista päätepistettä merkitsivät tango ja poskivalssi.   Paritansseja voi-
daan pitää myös osana uusia eroottisia seurustelutapoja, joiden mukana romanttinen rakkaus muuttui 
erotiikaksi ja päätyi 1970-luvun seksuaalivallankumoukseen; länsimaissa tutustumisen ja seurustelun 
ikään kuin itsestään selväksi tarkoitukseksi tuli seksuaalinen kanssakäyminen.  
    Paritanssien mukana tuli muotiin myös uusi soitin, hanuri eli harmonikka. Se levisi sekä lännestä että 
idästä ja työnsi Karjalassa syrjään kanteleen. Vanha yksirivinen harmonikka oli helposti opeteltava ja 
kovaääninen tanssisoitin. Länsi-Suomessa, etenkin Pohjanmaalla viulu säilytti kuitenkin asemansa 
nimenomaan kruunuhäiden seremoniasoittimena.(5 
    Instituutiona kylätanssien järjestäminen on levinnyt Manner-Euroopasta, lähinnä Ruotsista.  Länsi-
Suomen kyläalueilla nuorten tansseissa tanssittiin 1800-luvun lopulla jo paritansseja viulu- tai haitaripeli-
mannien säestyksellä.  Kylätanssit olivat syrjäyttäneet leikkitilaisuudet ja käsityökisat. Itäisen Karjalan 
praasniekkatansseissa kaikui venäläinen haitarimusiikki, mutta tavallisissa oloissa etenkin Inkerin ja 
myös Etelä-Karjalan kylissä nuorten tanssit olivat vielä suurelta osalta laululeikkitilaisuuksia. Tytöt 
saattoivat myös kokoontua kesäisin ulos leikkikedoille ja kylän kujille, paritanssien tultua muotiin alettiin 
etenkin Karjalassa käyttää tanssipaikkoina jokien yli rakennettuja siltoja. Läntisissä kylissä tanssien 
järjestäminen organisoitui, eriytyi ja ammatillistui; idässä nuorten huvittelu säilyi spontaanina ja tansseja 
järjestettiin etupäässä vuotuisjuhlina, praasniekoilla ja kosijoiden liikkuessa kylässä. Uusien soittimien, 
ennen kaikkea haitarin levitessä kylän tyttöjen laulaminen väistyi ja 1900-luvulla tansseja alkoivat 
säestää paikalliset itseoppineet pelimannit ja lopulta ammattimaiset viihdetaiteilijat. Viimeisissä raken-
nemuutoksissa paikalliskulttuurien ajan laulut ja musiikki ovat sulautuneet osaksi postlokaalista tajunta-
teollisuutta, maailmankulttuuria. 
 
1. Sarmela 1969, 144-.  2. Sarmela 1969, 121-.  3. Vilkuna K. 1974.  4. Sarmela 1981b.  5. Tanssin vai-
heista yleensä:  Ala-Könni 1956. Andersson 1934a; 1963-1964. Eskeröd 1953. Nikander 1929. Norlind 
1930; 1941. Sarmela 1969, 210-. Tillhagen – Dencker 1949-1950. Troels-Lund 1932-1945 (1903-1904) 
VI, 125-.  Karjala:  Konkka A. 1980. Konkka U. 1980. Surhasko 1977. Ks. myös Atlas der deutschen 
Volkskunde II:115-120. Atlas der schweizerischen Volkskunde: 148-150. Etnografický atlas slovenska: 
XVIII 1-19, X 28. Österreichischer Volkskundeatlas: 87. 
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Henkilökohtainen juhla 
 
 
Nimipäiväkestityksen vaatiminen. Läntisillä kyläalueilla Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Hämees-
sä, Etelä-Savossa ja ilmeisesti myös Pohjanmaan rannikkoseuduilla nimipäivien viettäminen on peräisin 
jo keskiajalta, jolloin vanhimmat pyhimyskalenterit tulivat käyttöön ja suomalaisia alettiin kastaa jonkun 
raamatullisen henkilön tai pyhimyksen nimiin.   Nimipäivätapojen vanhinta kerrostumaa on olut- tai viina-
kestityksen vaatiminen päivänsankarilta hänen nimikkopyhimyksensä vuotuisena muistopäivänä. Tapa 
on ollut tunnettu paitsi Pohjanmaalla myös Lounais-Suomessa, jossa siitä on käytetty nimeä kousan 
juominen. Nimipäivän viettäjän oli tarjottava kousa (kaksikorvainen oluthaarikka) eli tuoppi tai malja olutta 
kaikille taloon tulleille. Kestitysvelvollisuutta nimitettiin kousan maksamiseksi tai lunastamiseksi; ellei 
nimipäivän viettäjä lunastanut kousaansa, hänet on uhattu teljetä sikolättiin tai antaa jokin muu rangais-
tus. Joskus kousansa maksamatta jättäneelle on annettu elinikäinen pilkkanimi liittämällä hänen etuni-
meensä sana "hako", esim. Hako-Mari, Hako-Fretu jne. 
    Nimipäiväkousan tarjoaminen on kuulunut katolisen ajan pyhimysten muistopäivien viettoon (kartta 22) 
ja saattaa olla peräisin oluttuvista, joihin kansa pitäjän kirkon suojeluspyhimyksen muistopäivinä kokoon-
tui. Nimitykset kousa ja kousan vaatiminen osoittavat nimipäivän vieton ja kestitystapojen keskiaikaisen 
kanta-alueen.   
    Myöhemmin tapa on jatkunut nimipäiväkesteissä. Nimipäivän viettäjälle on osoitettu huomiota herättä-
mällä hänet nimipäivän aamuna jollakin erikoisella tavalla; palkkioksi hänen oli tarjottava herättäjille 
kestitystä tai pidettävä illalla nimipäivätanssit. Lounais-Suomessa nimipäivän viettäjä on herätetty ampu-
malla tai metelöimällä, säätyläispiireistä lienee lähtöisin tapa esittää nimipäivän viettäjän ikkunan alla 
laulutervehdys. 1900-luvulla laulutervehdyksen esittäminen tuli osaksi nuorisoseurojen ja muiden yhdis-
tysten toimintaa ja nimipäiväkestit levisivät kaikkialle Suomeen ja Suomen puoleiseen Karjalaan. 
 
Nimipäivänukke.  Nuorten keskuudessa nimipäivän viettäjään on kiinnitetty huomiota pystyttämällä 
hänelle suuri ihmisen kokoinen nukke, nimipäivä-äijä tai -ämmä. Nimipäivänuken levinneisyysalue ulottuu 
Lounais-Suomesta aina Keski-Suomeen asti. Ihmistä esittävät nuket tehtiin oljista, puettiin vanhoihin 
vaatteisiin ja asetettiin seisomaan nimipäivän viettäjän ikkunan alle, tikapuille tai portaiden eteen.  
Nukella on ollut nuorten kesken oma symboliikkansa. Kauniille tytölle tehtiin kaunis nukke, maineensa 
menettäneelle tytölle tai pojalle rivo nukke, sulhasta odottavalle tytölle varustettiin nukkesulhanen ja 
pantiin esim. täysissä kosijan varusteissa seisomaan rekeen tytön ikkunan alle.  
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    Yöllä ikkunan taakse ilmestynyt suurikokoinen nukke saattoi olla nimipäivän viettäjälle epämiellyttävä 
yllätys, joka nopeasti korjattiin piiloon ohikulkijan katseilta. Pojat ovat voineet rakentaa tytöille niinkin 
suuren nuken, että tarvittiin monta miestä kantamaan se pois. Lounais-Suomessa nukke on voinut esit-
tää onnittelijaa, joka keppi kädessä saapui onnittelukirjeen kanssa taloon. Nimipäivänukeilla on läntisissä 
kyläyhteisöissä harjoitettu myös julmaa pilaa esim. osoittamalla nimipäivän viettäjän ruumiinvikaa, tai 
niillä tehtiin naurunalaiseksi joku kylän rikkaista ja purettiin samalla talollisyhteisön sosiaalista kaunaa.  
 
Lahjapöytä. Ilmeisesti 1800-luvun lopulla nimipäiväsankarille ruvettiin antamaan lahjoja, jotka asetettiin 
yöllä hänen vuoteensa viereen erityiselle lahjapöydälle tai tuolille. Lahjapöytä peitettiin liinalla ja koris-
teltiin tekokukilla, köynnöksillä tai hopea- ja kultapaperilla. Pöydälle asetettiin karamellit, leivonnaiset ja 
muut lahjat, joita nuoret olivat ostaneet tai itse valmistaneet.   
 
Lahjapuu.  Keski-Suomeen asti on levinnyt tapa asettaa nimipäiväsankarin vuoteen viereen lahjapuu 
joko lattialle tai liinalla verhotulle pöydälle. Lahjapuu oli yleensä kuusi ja sen oksille ripustettiin karamel-
leja, omenoita ja muita herkkuja kuten joulukuuseen; varsinaiset lahjat pantiin puun juurelle, jos niitä oli.  
Ainakin idempänä Savossa ja Keski-Suomessa lahjakuusi on myöhäinen ja sen esikuvina ovat olleet 
kansakoulun joulujuhlien joulukuuset. 
 
Nimipäiväseppele.  Nimipäivän viettäjälle on monin paikoin tuotu lahjaksi seppeleen muotoinen onnitte-
lutaulu, kranssi, joka naulattiin ulko-oveen. Seppele oli tehty köynnöksistä, kukista tai paperikoristeista ja 
sen keskelle oli kirjoitettu onnittelusäkeitä.  Nimipäiväseppeleen hajanainen levinneisyysalue ulottuu yli 
Suomen, joskin Itä-Suomessa se on hyvin myöhäinen ilmiö, levinnyt vasta 1900-luvulla. Lahjana seppele 
muistuttaa hääparille tuotuja onnittelutauluja tai joulukoristeita ja kuuluu porvaristapoihin, joita vierailu- ja 
onnitteluperinteen mukana levisi myös maaseudulle. 
 
Nimipäiväpuu ja -salko.  Länsi- ja Pohjois-Suomessa talon pihalle on joskus pystytetty karsittu puu eli 
karsikko (vrt. kartta 6) tai köynnöksin koristeltu salko, maistonki.  Nimipäiväsalko tunnetaan Lounais-
Suomessa samoilla alueilla kuin hääsalkokin (kartta 17); se on ollut nimipäiväjuhlia viettävän talon 
merkki. Karsikoita on tehty etenkin Peräpohjolassa ja Länsipohjan suomalaisalueilla Ruotsin puolella. 
Nimipäiväkarsikko on ollut nuori kuusi, johon jätettiin jäljelle latvaoksat, ja se pystytettiin talon pihalle 
samoin kuin ensikertalaisen karsikko (hurrikas).  Lounais-Suomessa nimipäiväkarsikko on ollut monin 
paikoin samanlainen koriste kuin hääkuusi. 
 
Nimipäivänvieton merkitys.  Keskiaikaisen nimipäiväkousan taustalla saattaa olla esikristillinen tapa 
juoda oman suojelushaltian kunniaksi tiettyinä vuosittaisina uhripäivinä. Katolisena aikana haltioiden 
tilalle vaihtuivat nimikkopyhimykset ja kristillisen kalenterin tultua käyttöön vakiintui myös henkilö-
kohtaisten muistopäivien vietto. Aluksi maljojen juonti on ehkä ollut yhteydessä pitäjänpyhien viettoon ja 
kousia joutuivat tarjoamaan ne, joilla oli sama nimi kuin kirkon suojeluspyhimyksellä.  
   Uskonpuhdistuksen jälkeen mm. Saksaan syntyi kaksi perinnettä: nimipäivänvietto on ollut tapana 
katolisella alueella, sen sijaan luterilaisella alueella henkilökohtaisiksi muistopäiviksi ovat muodostuneet 
syntymäpäivät. Syntymäpäivien vietto on vastannut ehkä luterilaista ihmiskäsitystä. Ikäkausijuhlista tuli 
”hierarkiariitti”, nimipäiväjuhlat ovat kunnianosoitus merkkipäivän viettäjän työlle ja asemalle omassa 
yhteisössään. 
    Päivänsankarin onnitteleminen, lahjananto ja nimipäiväjuhlien järjestäminen ovat levinneet Suomen 
säätyläisten keskuuteen ehkä 1700-luvulla. Lahjapuut, jopa nukkien valmistaminen ovat ilmeisesti peräi-
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sin joulutavoista ja palautuvat alun perin roomalaisten calendae-juhlien viettoon (vrt. kartat 27-29). 
Kyläyhteisöjen piirissä porvarilliset onnittelutavat, lahjapöydät ja nimipäivä- niin kuin häätaulutkin ovat 
todennäköisesti tulleet käyttöön vasta talolliskulttuurin aikana. 
    Nimipäivien viettäminen on Suomessa ollut 1800-luvulla ennen kaikkea nuorten huvittelumuoto. Nimi-
päiväkestejä ovat pitäneet myös talojen palvelijat ja niiden leviämiseen vaikuttivat osaltaan kylätans-
seihin kohdistuneet kiellot ja rajoitukset, joiden ei katsottu koskevan perhejuhlia. Kylän nuorille ikätove-
rien nimipäivät olivat aihe järjestää tanssit. Toisaalta nimipäivien ja syntymäpäivien vietto on ollut uutta 
yhteisökulttuuria, naapurien ja ystävien huomioon ottamista ja henkilökohtaisten siteiden lujittamista.  
  
 
Talve 1966. Sarmela 1969, 106-. Atlas der deutschen Volkskunde I:35. Atlas der schweizerischen 
Volkskunde: 215-217. Österreichischer Volkskundeatlas: 4. Danver 1942. Boehm 1938. Düring 1954.  
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Nuorten yövierailut 
 
 
Poikien vierailumatkat. Yöstelyksi on nimitetty poikien yöllisiä vierailuja tyttöjen luokse heidän makuu-
suojiinsa. Vierailutavat on jaettu kahteen tyyppiin: organisoituun ryhmäyöstelyyn ja individuaaliseen tai 
järjestymättömään muotoon.(1 Organisoitu yöstely on Manner-Euroopan kyläkulttuuria ja levinnyt 1700-
luvun loppupuolelta lähtien Ruotsista ehkä alkuaan ruotsinkieliselle ja edelleen suomenkieliselle Pohjan-
maalle. Individuaalisena tapana poikien yöstely oli 1800- ja 1900-luvun vaihteessa tullut tunnetuksi kaik-
kialla Itä- ja Pohjois-Suomea myöten. Vain ortodoksisessa Karjalassa tapa on ollut täysin tuntematon.   
    Suomessa yöstelystä on käytetty yleisesti nimitystä yöjalassa käynti. Lounais-Suomessa ja muuallakin 
ovat olleet tavallisia ruotsalaisperäiset flikastaminen (ruots. flicka 'tyttö') ja friiuulle meno (ruots. fria 
'seurustella, kosiskella'). Kartalle on merkitty joitakin paikallisnimityksiä, jotka kaikki ovat pelkästään 
deskriptiivisiä; Pohjanmaalla tapaa on nimitetty krossottelemiseksi, erikoisin nimityksistä on konkalla ajo 
(Etelä-Savo - Kannas), joka on tarkoittanut miesjoukon hevosella ajoa heidän kierrellessään kylillä; 
Savossa yökylillä kuljettiin usein hevosella. 
 
Organisoitu yöstely.  Pohjanmaalla ja muuallakin agraarisen kyläkulttuurin alueella, jossa nuoriso oli 
organisoitunutta, yöjalassa käynti oli poikaryhmän seremoniallinen vierailu kylän tyttöjen aitoissa ja 
makuukamareissa. Vierailun seremonioihin kuului pyrkimä-, kestitys- ja yökosintamenoja, ja kylän 
nuoriso myös kontrolloi seurustelua ja rankaisi poikkeavasti käyttäytyneitä. Organisoidun ryhmäyöstelyn 
alueella Pohjanmaalla kylän pojat kokoontuivat sovittuina iltoina yhteen käydäkseen joukolla vierai-
lemassa kaikkien seurustelupiiriin kuuluvien tyttöjen luona. Samantyyppistä kylän poikaryhmien yöstelyä 
on esiintynyt myös Baltian maissa, paikoin Inkerissäkin. 
   
Individuaalinen yökulku.  Muualla kuin Pohjanmaan nuorisoryhmien alueella pojat liikkuivat kylällä 
yksin tai toverin seurassa koettaen päästä sisälle mieleistensä tyttöjen makuuhuoneisiin. Sisälle 
pyrkiessä koputettiin oveen ja esitettiin pyrkimälukuja, koputuksen tahtiin rytmittyneitä hokemia. 
Pyrkimässä käytiin salaa, koska tytön vanhemmat eivät useimmiten yökulkijoita hyväksyneet. Tavallista 
oli, että muut pojat tekivät aittaan päässeelle toverilleen monenlaista kiusaa, mm. pönkittivät oven 
ulkopuolelta. Yövierailujen luonne riippui tytöstä ja siitä, kuinka pitkäaikaiseksi seurustelu muodostui.  
Tavat noudattivat yleisiä moraalikatsomuksia, jotka 1800-luvulla vaihtelivat eri yhteiskuntaluokissa ja eri 
puolilla maata.   
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Seurustelutavat 
 
 
Yöstelyryhmän vierailumatka.  Pohjanmaan tiheään rakennetuissa kylissä nuoret miehet kokoontuivat 
lauantai-iltaisin ja joskus muinakin sovittuina viikonpäivinä kyläteiden risteykseen tai muihin vakiintu-
neisiin kokoontumispaikkoihin ja lähtivät tyttöjen luokse eli krossottelumatkalle. Poikajoukon edellä kulki 
johtaja ja talvisin kopistoskepin kantaja; keppi oli pitkä riuku, jolla ylettyi koputtamaan tyttöjen makuu-
kamareiden ikkunaan. Kesäisin tytöt muuttivat nukkumaan aittoihin. Pitemmillä matkoilla talojen pojilla on 
voinut olla käytössään hevonen, tai hevosia otettiin laitumilta omin luvin.  Joukon johtajan koputtaessa 
tyttö aukaisi aittansa tai makuukamarinsa oven ja kiirehti takaisin vuoteeseen peiton alle.  
    Yöstelyiltoina tytöillä oli yöpuvun päällä erityinen valkoinen mekko, jota nimitettiin krekkumamekoksi tai 
odotuströijyksi (ruots. väntantröja, vitmecko). Sisällä aitassa pojat etsivät istuinsijan, sytyttivät piippunsa 
ja alkoivat tarkastella tytön vaatevarastoa, joka oli ripustettu aitan seinille ja orsille. 1800-luvun lopulla 
tytöt alkoivat hankkia muistokirjoja, joihin pojat kirjoittivat muistorunoja tai toivotuksia. Tytöillä saattoi olla 
myös jotain tarjottavaa, esim. arkussaan viinipullo, josta hän tarjosi pienellä pikarilla tuliaismaljan.  
    Jos joku pojista halusi jäädä tytön viereen yöksi eli hialle, esitettiin kysyntä eli tehtiin koetukset. 
Yökosintatapoja on ollut erilaisia.  Yleisesti koetukset tehtiin siten, että poika heittäytyi täysissä pukeissa 
tytön viereen peitteen päälle ja jos tyttö ei työntänyt häntä pois, vastaus oli myöntävä. Jollakin seudulla 
(Kauhava, Lapua) tytön sängyn pääpuolessa oli tuoli tai penkki, meinaamalavitta, siihen istuutumalla 
poika ilmaisi aikeensa. Pojat ovat käyttäneet apunaan myös puhemiestä, joka tytön sängyn laidalla 
istuen puhui toverinsa puolesta. Jos pyrkijöitä oli useampia, tytön mielipidettä tiedusteltiin merkkikielellä. 
Ruotsinkielisellä alueella, mutta myös muualla, pojat heittivät lakkinsa tytön vuoteelle, ja se jonka lakkia 
tyttö ei heittänyt takaisin, sai jäädä hialle eli tytön viereen. Joskus Pohjanmaalla kuten myös Ruotsin 
puolella joukon johtaja on määrännyt, kuka pojista kulloinkin jäi tytön aittaan. Kun yökosinta oli hyväk-
sytty, puhemies tai muu ryhmä "riisui pojan" ja asetti hänet tytön viereen jatkaen matkaansa seuraavaan 
vierailupaikkaan. Poika sai riisua vain takin, liivit ja kengät. 
 
Yövierailujen pelisäännöt.  Nuorten parinvalintoihin heijastuivat talonpoikaisyhteisön sosiaaliset arvos-
tukset. Yösteltäessä oli tärkeää, että samanarvoiset löysivät toisensa. Jokaisen nuoren asemaan vaikutti 
ennen muuta hänen kotitalonsa varallisuus, mutta myös henkilökohtaiset ominaisuudet kuten reippaus, 
työkyky, ulkonäkö jne. Jokainen makuupari eli koko arvosteltiin jälkeenpäin ja arvioitiin, oliko jompikumpi 
"nukkunut kylkensä paskaan" eli alentanut arvoaan seurustelukumppaninsa valitessaan. Poikien saa-
mista hylkäävistä vastauksista eli rukkasista, nahoista tai viisikoipisista pidettiin tarkoin lukua.       
    Muutamissa Pohjanmaan pitäjissä rukkaset saaneen pojan oli lunastettava eli pruukkuutettava 
(parkittava) nahat siten, että hänen oli samana yönä löydettävä joku toinen tyttö (ruots. skinnskarverska), 
joka suostui ottamaan hänet viereensä; tällöin tytön kanssa oli "hierottava nahkaa" eli käytävä kauppaa 
hinnasta, jonka tyttö vaati ennen kuin suostui nahan parkitsijaksi. Rukkasten saaminen alensi aina pojan 
arvoa kylän silmissä ja senkin vuoksi tytön viereen pyrkimistä valmisteltiin jonkun toverin välityksellä.   
    Yhdessä nukkumisesta oli omat tarkat sääntönsä, mm. siitä kuinka puolta vaihdettiin, kun pojan käsi 
alkoi puutua eli kun tyttö "makasi pojan käden". Pohjanmaan ryhmäyöstelyalueella yhdessä nukkuminen 
eli hiallaolo ei tarkoittanut seksuaalista kanssakäymistä ennen kuin nuoret olivat menneet kihloihin. 
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Yöstelymatkalla oleva poikajoukko saattoi jopa palata takaisin tarkastamaan koon (koko), yhdessä 
nukkuvan parin, ettei mitään sopimatonta ollut tapahtunut. Makuuparin aittaan voitiin myös jättää joku 
nuori poika eli tiilenpolttaja (ruots. tegelbrännare) oppimaan kunniallisia yöstelytapoja.   
    Moraalinormeja rikkoneet suljettiin yöstelypiirin ulkopuolelle. Kylän nuorisojoukko on monin paikoin 
Pohjanmaalla varsin kovakouraisesti rangaissut yöstelynormien rikkojia tavattuaan tytön aitasta sinne 
ilman lupaa tulleen pojan tai havaittuaan, että poika oli riisuutunut sopimattomasti. Kun kylätappe-
lualueella ei naapurikyliin selkäsaunan pelosta juuri voinut mennä, jokaisen pojan oli alistuttava oman 
ryhmänsä moraali- ja seurustelunormeihin.   
 
Yöstelytapojen alueelliset erot.  Kartan tilastokuvio osoittaa yöstelytapojen alueellisia eroja 240 arkisto-
kuvausta käsittävässä perusaineistossa. Organisoituneita yöstelyryhmiä (pylväsdiagrammi I) esiintyy 
lähes yksinomaan Pohjanmaalla (Etelä-Pohjanmaalla) ja jonkin verran (5 %) eteläisten alueiden ryhmä-
kylissä.  On mahdollista, että nuorison organisoitumista on tapahtunut kaikkialla agraarisen kyläkult-
tuurin alueella, jossa mm. kyläkeinuja on rakennettu (kartta 38), mutta Lounais-Suomessa yhteiskunnan 
luokkautuminen ja sosiaaliset ristiriidat ovat hajottaneet myös nuorison yhtenäisyyden.   
    Itä-Suomessa poikaryhmät ovat olleet tilapäisiä, vain Kannaksella ja Inkerissä kylien nuoriso alkoi 
järjestäytyä samaan tapaan kuin Pohjanmaalla, mutta organisoitua yöstelyä ei Kannakselle kuitenkaan 
ehtinyt syntyä. Vanhempien vastustaessa nuorten liikkumista poikaryhmien toiminta keskittyi erityisesti 
Kannaksella kiusantekoon ja ilkivaltaan. 
    Pyrkimäluvut (pylväsdiagrammi II) tunnetaan kaikkialla, mutta eniten niitä mainitaan Savosta ja Kan-
nakselta tulleissa tiedonannoissa (80 % ja 89 %). Suomalaisissa pyrkimäluvuissa on sama rakenne ja 
samoja kliseitä kuin Ruotsinkin yöstelyalueilla. Perusjaksoja ovat tyttöjen herätys ja tervehtiminen, oven 
takana olijoiden esittely, aukaisupyyntö tai kehotus nostaa oven haka pois päältä ja sisällepyynnön  
leikillinen perustelu. Pyrkijät vetosivat pitkään matkaan ja huonoon säähän; ellei ovi auennut, seurasi 
epäily siitä, että aitassa oli jo joku, ja lopulta pyrkiminen kääntyi tyttöjen pilkkaamiseksi. Savossa pyrki-
mäluvut ovat olleet pitkiä ja niissä on humoristisia sanakäänteitä, erityisesti perusteluja, joilla tyttöjä 
suostuteltiin avaamaan ovensa tai edes vastaamaan pyrkijälle.  
    Individuaalisen yöstelyn alueella pyrkimälukujen osaaminen oli välttämätöntä, sen sijaan Pohjanmaalla 
kopistossanat ovat olleet lyhyitä; niihin kuului yleensä vain tervehdys, esittely ja kehotus tulla aukaise-
maan ovi. Pohjanmaalla pyrkimäluku kuului seurustelun repliikkeihin eikä sitä välttämättä tarvittu, koska 
tytöt eivät voineet kieltäytyä aukaisemasta oveaan. Ainakin heidän oli tultava raottamaan ovea näyttääk-
seen tulijoille, ettei sisällä ollut vieraan kylän poikaa tai muiden tietämättä tullutta yövierasta.   
   Talvella yöstely (pylväsdiagrammi III) osoittaa vanhemman väen suhtautumista nuorten yöstelyyn.  
Pohjanmaalla poikajoukot kiertelivät krossottelemassa ympäri vuoden, ja kun tytöt talvisin nukkuivat 
vinttikamareissa, poikajoukon kopistaminen ja kulku yläkerran portaissa kuului läpi talon.  Poikien vierai-
luja vanhemmat eivät vastustaneet, sillä ne kertoivat tytön asemasta nuorison piirissä. Talvella yöstely on 
ollut melko tavallista myös Lounais-Suomessa, jossa tytöillä oli talvisin omat makuuhuoneet, myös palve-
lustytöillä. Pohjoisessa, Kainuun luuhattelualueella ja Keski-Suomessa nuorten yölliseen liikuskeluun on 
suhtauduttu melko suvaitsevasti, varsinkin kun nuorten tapaamistilaisuuksia on ollut vähän. Vanhemmat 
ovat jopa olleet tyttäriensä suosiosta ylpeitä ja pitäneet yökulkijoista tarkkaa lukua. Tavallisesti yöstely 
aloitettiin kuitenkin keväällä, kun tytöt muuttivat nukkumaan aittaan (luhtiin; I osa, kartta 28). Seurus-
telukauden alkaessa tytöt "pukivat aittansa" eli asettivat aitan orsille ja seinille nähtäväksi koko vaateva-
rastonsa, kapiot, jotka he itse olivat valmistaneet.(2 
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   Yökulkijoiden kestitseminen (pylväsdiagrammi IV) on vanha tapa; kotipolton aikana tytöt tarjosivat 
viinaa ja vanhimmissa yöstelyä koskevissa kuvauksissa 1750-luvulla paheksutaan sitä, että pojat ovat 
ruvenneet juoksemaan kylillä viinaryyppyjä saadakseen.  Vielä 1800-luvun lopulla tytöillä on ollut tapana 
varata yöstelyiltoina nukkumapaikkaansa kestitystarpeita, jopa ruokaa. Pohjanmaalla kestityksen tarjoa-
minen ei ole ollut kovin yleistä, koska poikien houkuttelemista ei pidetty kunniallisena.  Muuallakin tytöt 
ovat kestinneet useimmiten vain mieleisiään, vakinaisesti vierailevia poikia.   
    Vakiintuneita julkisia yökosintatapoja (pylväsdiagrammi V) on esiintynyt vain Pohjanmaan ryhmä-
yöstelyalueella, mutta muuallakin on käytetty merkkikieltä kysyttäessä lupaa päästä tytön viereen. 
Savossa pojat ovat ensimmäisellä kerralla ottaneet mukaan jonkun toverin puhemieheksi. Tavoissa on 
myös sisällöllisiä eroja.  Organisoidun yökulun piirissä tytön viereen kysyminen oli osa vierailumenoja, 
joiden avulla vähitellen seuloutuivat "varmat parit". Yksilöllisen yöstelyn alueella pojat pyrkivät alun 
alkaenkin sellaisten tyttöjen luokse, joiden kanssa he halusivat aloittaa vakituisen seurustelun. 
 
 
 

 
Tapojen tulkinnat 
 
 
Yöstelyinstituution taustaa.  Evolutionistisissa teorioissa yöstely on selitetty jäänteeksi ihmiskunnan 
alkuaikojen promiskuiteetista (heterismistä) eli kehityksen alkutilasta, jolloin kaikki moraalinormit vielä 
puuttuivat. Toista kehitysajattelua edustavan teorian mukaan yöstely olisi jäänne ns. koeavioliitosta, tytön 
hedelmällisyyden koettelemisesta ennen avioliiton solmimista.(3 Tutkijoista K. Rob. V. Wikman kumoaa 
evolutionistiset selitykset, mutta katsoo tavan Euroopassa ja myös Skandinaviassa juontavan jo esi-
historiallisilta ajoilta. Hänen mukaansa tyttöjen luona vieraileminen on germaanisella alueella kuulunut 
vanhaan karjamajakulttuuriin ja organisatorisessa muodossaan saanut alkunsa poikien joukkovierailuista 
karjamajoilla asuneiden tyttöjen luokse.(4 Teoriaa tukisi institutionaalisen yöstelyn levinneisyys, se 
noudattaa karjamajakulttuurin alueita Skandinaviassa ja Sveitsin, Itävallan ja Saksan vuoristoseuduilla.      
    Toisaalta on katsottu, että ahtaissa asunto-oloissa "siskonpetillä" (ruots. "i tro och lov") makaaminen 
on keskiajalla ollut tavallista myös ylempien yhteiskuntaluokkien piirissä.  Keskiajalla uutimin eristetty 
vuode on Euroopassa ollut naisten yksityinen vastaanottopaikka, jossa he saattoivat tiettyjä sopivuus-
sääntöjä noudattaen tavata myös miehiä. Toverillinen miehen ja naisen yöseurustelu ilmentäisi samaa 
keskiaikaista seksuaali-idealismia kuin osaltaan ritariromantiikka ja Neitsyt Marian palvonta.(5 Suo-
menkin yöstelytavoissa saattaa olla talonpoikaistunutta ritariromantiikkaa. Tytöt ja pojat ovat maanneet 
vierekkäin mm. häissä ja omissa illanistujaisissaan (kartta 34).  Inkerin vatjalaiskylissä ja Virossa nuoriso 
harrasti ns. katusissa (katoksessa) makaamista; tytöt ja pojat menivät esim. riiheen pareittain seurus-
telemaan, joskus joukosta valittu johtaja määräsi seurusteluparit tai pojat "ryöstivät" tytöt mukaansa. 
    Poikaryhmien yövierailut ovat agraarista kyläkulttuuria, jollaista ei sukuyhteisöissä ole esiintynyt. 
Organisoitu yökulku ja kylätappelut kuuluivat läheisesti yhteen ja lujittivat nuorisoyhteisön integraatiota. 
Tapojen alkusyntyä ei ole syytä etsiä kaukaa muinaisuudesta. Suomessa Pohjanmaa on talonpoikaisen 
kyläkulttuurin ydinalue. Etelä-Pohjanmaalla otettiin laajalti käyttöön kylähallinto eli oltermannilaitos kirjoi-
tettuine sääntöineen ja kyläkokouksineen (I osa, kartta 1). Ruotsin kyläalueilla ja jossain määrin ruotsin-
kielisellä Pohjanmaallakin nuorisoryhmien säännöt ja jäseneksiottomenot ovat noudatelleet olterman-
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nilaitoksen ja keskiaikaisten ammattikuntien tarjoamia malleja. Teollisen yhteiskunnan järjestökulttuurilla 
oli Pohjanmaalla paikalliset edeltäjänsä ja itse asiassa nuorisoseurat jatkoivat samantapaista toimintaa 
kuin kylien poikaryhmät. 
 
Nuorisokulttuurin murros.  Kylien sosiaalinen hajoaminen heijastui nuorten seksuaaliseen käyttäyty-
miseen ja yöstelytapoihin. Talonpoikaisen kyläkulttuurin kukoistuskaudella 1700- ja 1800-luvulla seurus-
telussa vallitsivat absoluuttiset kristilliset tai puritaaniset moraalinormit, jotka kohdistuivat myös poikiin. 
Yöjalassa käynti oli tutustumista avioliittoa silmällä pitäen ja yhteisöllisenä instituutiona se tarjosi nuorille 
tilaisuuden tutustua lähes kaikkiin mahdollisiin morsian- tai sulhasehdokkaisiin, joita kylän tai lähikylien 
piirissä oli olemassa. Ryhmäyöstely oli järjestelmällistä aviokumppanin etsintää, mutta myös intiimiä 
seurustelua eikä se olisi kestänyt nuorten keskinäisen luottamuksen ja solidaarisuuden häviämistä.                     
    Eroottiset laulut, miehinen seksuaalifolklore, paritanssit ja muut uudet virtaukset muuttivat moraali-
normeja ja lisäsivät poikien keskuudessa painetta seksuaalisiin kokemuksiin.  Maaseutunuortenkin 
keskuuteen ilmestyi uusia miehisiä idoleita, seksuaalisankareita, jotka kykenivät viettelemään tyttöjä. 
Lounais-Suomessa kylän pojat alkoivat käyttää hyväkseen piikatyttöjen suojatonta asemaa; liikkuviin 
metsä- ja uittotyömiehiin ei talonpoikainen kyläkuri edes ulottunut. Etenkin Lounais-Suomessa ja Savos-
sa yöstely leimautui seksuaalikokemusten etsimiseksi eivätkä talollisten tyttäret ja maineestaan kiinni 
pitävät tytöt ottaneet enää yövieraita vastaan. 1900-luvulla aviopuolisoa alettiin etsiä nuorisoseurojen ja 
työväenyhdistysten iltamissa ja oman ammatti- tai harrastusryhmän piiristä.  Nuorisokulttuurin rakenne-
muutokset ovat olleet osa paikalliskulttuurin hajoamista, joka ulottui tavoista talonpoikaisyhteisön uskon-
toon ja siveellisiin arvoihin.(6   
 
1. Wikman 1937. Sarmela 1969, 155-. Toiviainen 1966. Swang 1978.  2. Vuorela U. 1979.  3. Koeavio-
liittoteoriaa kannattivat saksalaiset F. Fischer (1898) ja H. Schurtz (1902), suomalaisista Lukkarinen 
1933, 103. Peuckert 1955a, 325-.  4. Wikman 1937, 270-.  5. Troels-Lund 1932-1945 (1903-1904) X, 12-.  
6. Sarmela  1969, 180, 219-. Frykman 1977. 
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                                       38. KYLÄKEINUT 

 
 
 
 
Nuorten yhteiset keinut 
 
 
Kylän nuorten kokoontumispaikka.  Suomen ja Karjalan eteläisten kyläkulttuurien alueella keinut olivat 
1800-luvulla nuorten tärkeimpiä kokoontumispaikkoja. Kyläkeinut sijaitsivat tavallisesti mäellä kylän lie-
peillä ja ne olivat usein samoja paikkoja, joihin kokoonnuttiin ottamaan vastaan kevättä, polttamaan 
helavalkeita ja juhannuskokkoja (kartat 24-25). Oman keinunsa kylän nuoret pystyttivät yhteisvoimin, 
pojat rakensivat ja tytöt huolehtivat tarjoilusta; rakennusaineet oli hankittu kylän yhteismetsästä. 
     Kesän seurustelukausi alkoi keväällä keinujen kunnostamisella. Keinulle nuoriso kokoontui sunnun-
taisin, 1800-luvun loppupuolella usein arki-iltaisinkin keinumaan, laulamaan ja leikkimään ulkoleikkejä, 
joskus keinulle hankittiin pelimanni ja järjestettiin tanssit. Nuorten perinteessä on erityisiä keinulauluja, 
jotka Inkerissä olivat vielä vanhamittaisia. Keinuilla kuten illanistujaisissa (kartta 34) kylän nuoret opet-
telivat vanhoja lauluja ja tekivät uusia; keinu- tai liekkulaulun nimellä levisivät monet aikansa iskelmät 
nopeasti kylästä toiseen. 
    Vanha kyläkeinujen alue käsittää Etelä-Suomen - Karjalan kannas mukaan lukien - ja Inkerin. Vakiin-
tuneita nuorten kokoontumispaikkoja keinut olivat erityisesti Lounais-Suomen talonpoikaiskylissä sekä 
Inkerissä, mutta myös monissa Etelä-Karjalan ja Aunuksen kylissä. 1800-luvun loppupuolella ja 1900-
luvun alussa nuoret alkoivat rakentaa keinuja muuallakin aina Pohjois-Suomea myöten, samanaikaisesti 
kun Etelä-Suomessa keinuperinne jo alkoi kuolla. Pohjanmaalla nuorten seurustelua hallitsi organisoitu 
yöstely (kartta 37). Savossa ja muualla Itä-Suomessa kyläkeinut olivat pieniä ja kokoontumispaikkoina 
usein tilapäisiä, Vienassa ja muualla vanhan karjalaisen sukukulttuurin piirissä kyläkeinut ovat olleet 
vanhastaan tuntemattomia. Eteläisen ydinalueen ulkopuolella kyläkeinujen rakentaminen on vaihdellut 
riippuen nuorten ikäpolven aktiivisuudesta. Samankin pitäjän alueella keinuja on joissakin kylissä raken-
nettu, toisissa ei, ja yksittäisissä kylissä keinuja säilyi aina toiseen maailmansotaan asti. 
 

 

 
Keinutyypit 
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Aisakeinu.  Yleisin kyläkeinutyyppi on Suomessa ollut aisakeinu. Sen perusmallissa on neljä aisaa, jotka 
kannattavat nelikulmion muotoista istuinkehikkoa (kartta 38, kuva 1). Tällaiseen keinuun mahtui kymmen-
kunta henkeä, mutta aisoja on voinut olla kuusi tai kahdeksankin, jolloin keinuun saattoi sopia istumaan 
30-40 henkeä. Aisakeinu rakennettiin seurustelua varten. Siinä tytöt ja pojat istuivat vierekkäin, tytöt 
tavallisesti lauloivat ja pojat antoivat vauhtia joko maasta potkien tai seisten keinun kulmissa aisoista 
kiinni pitäen. 
 
Kelakeinu.  Keinutyyppinä kelakeinu tai myllykeinu muistuttaa maailmanpyörää. Siinä on tavallisesti ollut 
neljä vastapuolilla olevaa istuinta, jotka riippuvat omissa akseleissaan (kuva 2). Kelakeinu pyöri akselinsa 
ympäri pystysuorassa suunnassa ja siinä saattoi pyöriä istuimien koosta riippuen neljä henkeä tai neljä 
tyttö- ja poikaparia kerrallaan. 
 
Lautakeinu.  Itäistä tyyppiä olevassa lautakeinussa istuinlauta on pitkittäin (kuva 3). Lautakeinu on levin-
nyt vain Laatokan ympäristöön Kannakselle, Pohjois-Inkeriin ja Laatokan Karjalaan. Pitkittäinen keinu-
lauta on ollut Karjalassa tavallinen myös pääsiäiskeinuissa, joita rakennettiin talojen pihapiiriin (kartta 
26).  
 
Keinumisperinne.  Vanha itämerensuomalainen keinun nimitys on ollut kiikku, Karjalassa on käytetty 
myös nimitystä liekku. Suomalaiset keinutyypit on tunnettu muuallakin Euroopan kyläkulttuureissa. 
Lounais-Suomen aisakeinu ja kelakeinu ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin nuorten keinut Ruotsin 
kyläalueilla, pitkittäistä lautakeinua tavataan mm. Virossa ja muissa Baltian maissa ja se kuuluu itäiseen 
kyläperinteeseen. 
    Etenkin Länsi-Suomessa pojat pystyttivät suurten kyläkeinujen läheisyyteen myös pieniä yksiaisaisia 
keinuja, joita ruvettiin käyttämään urheiluun poikien kilpaillessa siitä, kuka useamman kerran sai keinun 
pyörähtämään akselinsa ympäri. Keinussa seistiin ja istuinlaudassa oli jalkoja varten reiät tai hihnalenkit, 
joihin jalat sidottiin kiinni.  Kovimmat kilpailijat saivat keinun pyörimään satojakin kertoja akselinsa ympäri, 
ennätykseksi mainitaan yli 400 kertaa. 
    Keinumäet olivat alkuaan kylän oman nuorison kokoontumispaikka, jonne saivat tulla vain rippikoulun 
käyneet seurusteluryhmään kuuluvat nuoret; vastavuoroisesti voitiin vierailla myös naapurikylien kei-
nuilla. Lounais-Suomessa kyläkeinujen kukoistuskausi on ollut 1800-luku aina vuosisadan vaihteeseen 
asti. Tuolloin keinuelämä niin kuin muukin nuorten seurustelu muuttui. Pojat alkoivat kokoontua keinuille 
pelaamaan korttia ja juopottelemaan tai he kiertelivät vieraiden kylien keinuilla tekemässä ilkivaltaa ja 
tappelemassa. Itse keinuminen sai rajuja muotoja ja arkistokuvauksissa on tietoja siitä, että jotkut pojat ja 
tytöt ovat keinuleikeissä loukkaantuneet, jopa rampautuneet loppuiäkseen. Länsi- ja Etelä-Suomessa 
keinumäet saivat huonon maineen ja joissakin kylissä isännät ovat yksissä tuumin hävittäneet kyläkeinut. 
Nuorisoyhteisön alkaessa hajota kyläkeinut jäivät keväällä pystyttämättä eivätkä nuorisoseurat tai muut 
aatteelliset yhdistyksetkään enää niitä rakentaneet.  
  
Sarmela 1969, 132. Talve 1961. Bernštam 1988. Konkka A. 1980. 
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                                USKON KERROSTUMAT 
 
 
 
 
Samaanit 

 
 
Eräkulttuurin perintö. Suomessa on säilynyt tietoa kolmen aikakauden uskonnollisesta ajattelusta: 
samanismista, tietäjyydestä ja noituudesta. Samanismi on ollut pyyntiyhteisöjen (metsästäjä-keräilijöiden) 
uskonto, joka väistyi viljelevän talouden vakiintuessa, ja sen tilalle tuli tietäjyys eli ns. maaginen riitti-
tekniikka. Talonpoikaisyhteiskunnan aikana kristinusko syrjäytti tietäjyyden. Kristillisen kyläkulttuurin 
muotoutuessa tietäjyys menetti hyväksytyn yhteiskunnallisen asemansa, se leimautui vastauskonnoksi, 
antikristillisyydeksi, joka historiallisena ilmiönä tunnetaan noituutena.  
    Pohjoisten kansojen samaani on alkuaan ollut pienten pyyntiyhteisöjen henkinen ja sosiaalinen johtaja, 
joka toimi välittäjänä tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen maailman välillä, antoi vastauksia yksilön ja 
yhteisön kannalta elintärkeisiin kysymyksiin mm. sairauksista ja kuolemasta, saaliseläinten liikkeistä tai 
yllättävien tapahtumien syistä. Samaanin asema ja rooli on kokenut rakennemuutoksia, mutta alun perin 
samanismin ideaa on tarkasteltava osana pyyntiyhteisöjen kulttuuria.   
    Pyyntikauden ihmisen selviytymisajattelussa arkipäivän uskon ja toivon perusta on ollut ikuinen paluu, 
luonnon uudistuminen ennalleen, kaiken elollisen uudelleen syntyminen, reinkarnoituminen. Samanisti-
sessa ajattelussa on ehkä keskeisintä  sielu-usko, käsitys, että kaikella elollisella on eläväksi tekevä, alati 
uudelleensyntyvä sisäinen substanssinsa (kartta 39). Sielusta on eri kansoilla monenlaisia tulkintoja, 
mutta erityisesti samanismissa sielulla on ollut ikään kuin oma ruumiista riippumaton olomuotonsa. Se 
saattoi jättää ruumiin ihmisen sairastuessa ja kuollessa tai ottaa erilaisia hahmoja ja vaeltaa sielujen 
maailmassa, näkyvän todellisuuden ulkopuolella.  
    Evolutionistinen teoria sielukäsityksen synnystä perustui siihen, että ihminen voi unissa kokea, kuinka 
hänen minänsä ikään kuin vaeltaa ruumiin ulkopuolella (W. Sumner, E. B. Tylor). On myös viitattu 
kuoleman rajalla käyneiden ns. NDE-kokemuksiin, niissäkin ihminen tuntee siirtyvänsä ruumiinsa 
ulkopuolelle. Erityisesti metsästäjä-keräilijöiden yhteisössä käsitys ikuisesti elävästä sielusta on tukenut 
uskoa ihmisten ja eläinten uudelleensyntymiseen,  kaiken elämän uudistumiseen, luonnon jatkumiseen. 
Tätä taustaa vasten voidaan ymmärtää sielun menettämisen pelko, jota ihminen tunsi oman elämänsä 
kriiseissä, kuten sairastuessaan, tai huoli siitä, että kuolleen sielu pääsisi oikeaan paikkaan tuon ajan 
maailmanjärjestyksessä. Sielusta riippui ihmisen persoonallinen olemassaolo ja kuolemanjälkeinen tule-
vaisuus.  
   Pohjoisten samaanien riittitekniikalle on ollut ominaista transsitilaan tai ns. muuntuneen tajunnan tilaan 
vaipuminen, sitä on pidetty samanismin tuntomerkkinä.(1 Transsitilassa samaani kykeni lähtemään 
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sielunmatkalle, irrottamaan oman sielunsa ruumiistaan ja ohjaamaan sen eri olomuodoissa, tavallisesti 
jonkin eläimen tai joillakin arktisilla kansoilla erilaisten apuhenkien hahmossa tuonpuoleiseen, näkymät-
tömään maailmaan, vainajien ja haltioiden asuinkerroksiin. Päästäkseen transsitilaan samaanit ovat 
käyttäneet rumpua ja erilaisia hallusinogeeneja, mm. kärpässientä, ja samanoinnista on saattanut muo-
dostua monijaksoinen näytelmä tehokeinoineen. Mutta riittitekniikkaa tärkeämpi on ollut usko siihen, että 
samaanilla oli erityinen henkinen kyky, taito tai voima hallita omaa sieluaan ja toimia sielujen olotilassa, 
jota keräilijä-metsästäjät ovat nimittäneet myös unimaailmaksi. Sielujen olotilassa samaani kykeni "mani-
puloimaan sieluja", hallitsemaan jotakin, joka käsitettiin elollisen jopa elottoman luonnon syvimmäksi 
olemukseksi. Samaani ei myöskään harjoittanut terapiaa. Parannusriiteissä tärkeintä oli löytää sairaan 
sielu, itse potilas oli sivussa eikä hänen ole tarvinnut olla ollenkaan paikalla. 
    Samaani oli uskonnollinen tulkitsija, joka toimi sielujen ympäristössä. Sielunmatkallaan samaani kykeni 
olemaan yhteydessä vainajiin tai luonnon haltioihin ja vaikuttamaan elämän perusasioihin. Hän saattoi 
hakea vastasyntyneelle tämän sielun, palauttaa sairastuneen ihmisen tai eläimen sielun takaisin ruu-
miiseen, opastaa kuolleen sielun vainajien valtakuntaan samoin kuin metsästysriitissä tapetun karhun 
sielun takaisin sen alkukotiin (kartta 1), ja myös houkutella saaliseläimet yhteisönsä metsästysmaille. 
Sieluun vaikuttamalla hallittiin elävien olentojen sisintä ja sielu-tekniikan avulla pyyntiyhteisöjen samaani 
kykeni hankkimaan tietoa eräyhteisöille merkityksellisistä asioista, luonnosta ja tulevaisuudesta, jota 
ohjasivat tuonpuoleisen maailman asukkaat, vainajien sielut ja eläinten haltiat eli "jumalat". Pyyntiyhtei-
söjen samaani piti huolta alati uudelleen syntyvästä sielusta, elämän jatkumisesta, tulevaisuudesta. 
    Samanistisessa maailmankuvassa elävien asuinsijaa ympäröivä kosmos jakaantui erilaisiin kerroksiin, 
maailmoihin tai lokeroihin. Ylimpänä taivaankannella, jota maailmanpatsas kannatti, asuivat heerokset, 
kertomusten sankarit, joissakin muissa kerroksissa tai alhaalla maanalaisessa maailmassa elivät vaina-
jien sielut (vrt. kartat 1, 71, 87, 88, 90). Universumilla oli oma karttansa, jonka samaani hallitsi. Sielu oli 
myös kerronnan instrumentti, monitori näkymättömään. Samaani kuvasi matkojaan sielunsa tai sielu-
hahmojensa silmin; se teki kuvauksen mahdolliseksi, uskottavaksi.   
    Paleoarktisten kansojen keskuudessa, ilmeisesti aikoinaan myös Suomessa, samanistinen riitti – 
sielunmatka – esitettiin usein dramaattisena näytelmänä, jonka aikana samaani tai hänen apulaisensa 
kertoi laulaen matkan vaiheista, vaikeuksista, vaaroista ja taistelusta, joihin samaanin sielu oli joutunut. 
Ehkä jo samanistisista istunnoista on peräisin vanhamittaisten runojen dialoginen esitystapa, jota 
tavataan mm. karhuriiteissä ja vanhoissa häärunoissa. Samaanin sielu kulki kalana maanalaisessa 
joessa, joka erotti kuolleiden valtakunnan elävien maailmasta, tai lintuna tähtitaivaalla. Samaanin puku, 
hänen rooliasunsa, symbolisoi useimmiten niitä eläimiä, joiden hahmossa hänen uskottiin kulkevan. 
Transsiin vaipuminen, kiihkeätempoinen rummutus ja riittitekniikka ei ollut tarkoitettu vaikuttamaan 
niinkään tuonpuoleisiin voimiin vaan yleisöön. Samaani manipuloi myös kuulijoitaan, pyrki tempaamaan 
heidät mukaansa sielujen näyttämölle ja vahvistamaan käsityksiä, joita yhteisöllä oli alati uudistuvasta 
luonnonjärjestyksestä, tuonpuoleisesta maailmasta ja ympäristön syysuhteista.    
 
Samanismin jäljet. Suomalais-karjalaiselta alueelta tietäjät ovat työntäneet syrjään samanismin, mutta 
riittitekniikaltaan arktinen samaani on ollut saamelaisten noita; nimitys noita on suomen kielessä alkuaan 
tarkoittanut juuri samaania. Historiallisena aikana, 1600-luvulle tultaessa saamelainen noita oli tosin 
muuttunut arpojaksi, hänen rumpunsa kuvioineen oli ennen kaikkea arpomis- eli ennustusväline. 
Samanismia on jäänyt jäljelle niiden parantajien tekniikkaan, jotka käsittelivät henkisiä sairauksia, hoitivat 
ihmisen sielua, ylläpitivät suhteita vainajiin, kuolleiden sieluihin, tai hakivat vastasyntyneelle lapselle 
oikean persoonallisuuden, oikean "nimen", sielun (kartta 91). Suomen varhaisissa viljely-yhteisöissä 
naiset ovat yhä enemmän ottaneet haltuunsa elämänkausiriitit ja naisia ovat usein olleet henkiparantajat, 
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jotka kommunikoivat tuonpuoleisten "henkien" (sielujen, haltioiden) kanssa tai omistivat suvun vainajien 
sielut. Samanistisille parantajille on säilynyt oma tehtävänsä, mutta samanismi ei enää ollut kaskia vilje-
levien suomalaisten, ei edes Vienan karjalaisten arkipäivän uskonto vaan tietäjyys.  
    Samaanin asema ja tehtävät ovat saattaneet muuttua jo kaupallisen turkismetsästyksen tunkeutuessa 
eräyhteisöihin tai poronhoidon yleistyessä, kuten saamelaisten keskuudessa. Saamelaisten samaani-
noitien säilyneet rummut sisältävät jo paljon kristillisiä symboleita. Vanhoista lähteistä Nestorin kronikka 
1100-luvulta sekä Christian Lencqvistin kuvaus tietäjistä vuodelta 1782 viittaavat kuitenkin siihen, että 
karjalaiset ja hämäläisetkin tietäjät ovat käyttäneet ekstaasitekniikkaa. Transsitilaan vaipumista tar-
koittanee myös suomen kielen ilmaisu, että tietäjä lankesi loveen tai luotteisiin.(2 
    Kartaston loitsuista samanistiselta kaudelta ovat ainakin Karhun synty (kartta 1) ja Tulen synty (41) 
sekä taudinselitys, jonka taustalla on sielun menetys (39). Samanismista ei ehkä kuitenkaan ole peräisin 
karkottaminen, jota "vihan vimmaan" itsensä kiihottaneet tietäjät harjoittivat manatessaan loitsuillaan pois 
jotain "pahaa", kuten sairautta, kateita eli toisten ihmisten kadehtimista tai pysäyttäessään verenvuodon 
(kartta 45). 
   Rakenteeltaan samanistisia, joskin ikuisesti uudistuvia ovat pyyntiyhteisöjen kerronnan juonikaavat: 
matka johonkin tuonpuoleiseen, takaa-ajo ja kaksinkamppailu (kartta 88); tapahtumien sijoittaminen 
sielujen maailmaan. Vanha-mittaisista runoista voidaan samanistisiksi lukea Maailman synty (87), 
Väinämöisen Tuonelanmatka (90), alkuaan Lemminkäisen matka tuonelaan, ja pohjimmaltaan myös 
Antero Vipunen (90). Samanistista kerrostumaa on ilmeisesti jäljellä Sammon ryöstön takaa-ajokuvauk-
sissa (kartta 93), jopa myöhemmissä noitatarinoissa (56-59). Vaikka metsästäjä-keräilijöiden kulttuuri ja 
kerrontaympäristö on Suomesta hävinnyt, samanistista ajattelua on ilmeisesti säilynyt käsityksissä 
sielunvoimista, henkisestä vaikutusvallasta, jopa laajalti Euroopassa tunnetuissa kertomuksissa, joiden 
mukaan noidat voivat muuttaa olomuotoaan esim. ihmissusiksi.  
 
 
 
 
Tietäjät 
 
 
 
Kaskiyhteisön riittiekspertti. Rautakauden alkavissa viljely-yhteisöissä uskonnollisia perusrakenteita 
olivat vainajakultti (kartta 7) ja tietäjyys. Uskonnollisena roolinhaltijana tietäjä käsitteli yliluonnollisia 
voimia, väkeä (ns. manaa), kasvun ja hedelmällisyyden energiaa - tai niiden antienergiaa - muttei enää 
sieluja. Tietäjä tunsi oikean vaikuttamistekniikan, jota on nimitetty myös magiaksi. Tietäjältä odotettiin 
vastauksia siihen, kuinka voitiin vaikuttaa kaskiviljelijän elinympäristöön, kuinka ihmisen elinpiiriä uh-
kaava vaara oli syntynyt tai aiheutettu ja miten se torjuttiin. Suomalaisessa perinteessä riitteihin kuului 
olennaisesti loitsu, haltuunottosanat. Tietäjästä Vermlannin suomalaiset käyttivät nimeä runoi, mikä 
viitannee siihen, että loitsu on ollut runomittaista kieltä, sakraalia ilmaisua. Säilyneessä perinteessä loit-
sut noudattavat samaa vanhaa runomittaa kuin ns. kalevalamittainen epiikka.   
    Kaskiviljelijän ja karjanhoitajan asema luonnossa oli toisenlainen kuin metsästäjä-keräilijän, ja vilje-
levän talouden aikana muuttui myös ihmisen suhde toiseen ihmiseen. Tietäjä ei enää toiminut sielujen 
maailmassa vaan keskenään kilpailevien ihmisten yhteisössä, jossa suvut ja suurperheet rakensivat yhä 
pysyvämmin omaa elinpiiriään. Viljelevä ihminen ei enää ollut kiinnostunut saaliseläinten kohtalosta; hä-

281



Uskon kerrostumat 
 
nen todellisuuttaan olivat kaskiraiviot ja metsälaitumet, vähitellen myös kylä ja sitä ympäröivät viljelykset, 
kaikki se minkä hän oli raivannut ja rajannut itselleen. Alkavissa viljely-yhteisöissä tietäjyys on ollut 
moninaistaloutta uhkaavien vaarojen torjuntaa. Riiteillä säilytettiin elinvoima, hedelmällisyys ja torjuttiin 
ulkopuolinen uhka, epäonni ja sairaus. Vielä säilyneessäkin muistitiedossa tietäjän perusaluetta oli kaski-
talous: karhujen pitäminen pois kaskihalmeilta (kartta 1), metsissä kulkevan karjan suojeleminen peto-
eläimiltä (karjataikuus) tai metsänpeittoon joutumiselta (kartat 53-54), ansapolkujen ja kalanpyydysten 
suojeleminen ulkopuolisilta; tietäjä esti tulen leviämisen kaskia poltettaessa (kartta 41), nosti tarvittaessa 
sateen ja tuulen, esti tulipalon leviämästä.  
    Kaskikauden tietäjyys on ollut paljolti omien resurssien puolustamista. Riittitaitoinen eränkävijä-kaski-
viljelijä kykeni kostamaan ulkopuolisille, pysäyttämään paikoilleen varkaat, jotka kävivät kaskihalmeilla tai 
luvatta kokivat hänen pyydyksiään. Kostaessaan tai rangaistessaan tietäjä ampui sairauksia, noidan-
nuolen, lähetti nostokäärmeen tai nostokarhun vihamiehensä karjaan, ehdytti lehmien lypsyn tai vei eläi-
miltä elinvoiman, pilasi ansat ja kalanpyydykset. 
   Tietäjäuskossa on ns. valkoinen ja musta vaikutusmekanisminsa. Eräviljelijän ympäristössä pahan 
aiheutti ulkopuolinen: suuttunut paikanhaltia (kartat 66-68), vihamielinen vainaja tai pahansuopa ihminen. 
Sairaus saattoi olla vihamielisen tietäjän ampuma noidannuoli (kartat 40, 49). Tietäjällä oli valta ympä-
ristössä, jossa uhkasi ulkopuolinen paha, epäonni; maagisen vallankäytön avainsanoja olivat paha silmä, 
kateet ja pilaukset. Talojen lähellä karjan kimppuun käynyt karhu oli nostokarhu, jonka joku kostonha-
luinen oli lähettänyt. Ihmisen ympäristö oli muuttunut monella tapaa epävarmaksi ja uhkaavaksi. Tietäjän 
tehtävä oli antaa vastauksia, luoda turvallisuutta ja pitää yllä tasapainoa eräviljelijöiden yhteisössä. 
Maagisen koston pelko on ylläpitänyt yhteiskunnallista järjestystä erämaaoloissa, joista laillinen esivalta 
puuttui, tai kun kaskiviljelijöitä ympäröi vihamielinen yhteiskunta kuten Ruotsin suomalais-metsissä. 
 
Tietäjyyden kognitiot.  Vanhamittaisia tietäjien loitsuja on kerätty erityisesti savolais-karjalaiselta kas-
kikulttuurin alueelta (ks. lukua Runomittainen perinne). Tietäjien hallintaloitsuissa on tavallisesti kolme 
pääjaksoa: (1) alkuperän selitys, (2) tietäjän voimien kokoaminen ja (3) karkotus- tai asetussanat. Selitys- 
eli synty-osassa tietäjä selittää taudin, onnettomuuden tai pahan alkuperän, ottaa sen hallintaansa. Koo-
tessaan omat henkiset voimansa tietäjä on yleensä turvautunut vakiintuneisiin tietäjän sanoihin, joilla hän 
on nostanut luontonsa, haltiansa. Tietäjä on voinut nostaa itsensä vastustajansa yläpuolelle myös 
erilaisilla kerskauksilla tai vetoamalla tuonpuoleisiin voimiin.(3 Karkotusjaksoissa eli manauksissa paha 
eliminoidaan, mitätöidään tai lähetetään pois sinne, mistä se on tullutkin, tai jonnekin yhteisön ulkopuo-
lelle, jopa kokonaan pois ihmisten maailmasta. Suomalaisissa manauksissa taudit ja onnettomuudet 
karkotetaan usein "kipujen kivelle" eli maan navalle tai "pimeään Pohjolaan", Ultima Thuleen, josta kuu-
metaudit, kalma tai kylmyys olivat peräisin, tai manalaan jonne kuolema, kivut ja sairaudet kuuluivat. 
Myös tietäjä, kuten jo samaanikin, on dramatisoinut vaikutusriittinsä ja niiden käsikirjoituksen. Esiintymi-
sessään ja kerskaussanoissaan tietäjä vetoaa voimaansa tai siihen yliluonnolliseen väkeen, energiaan, 
jota hän tiedoillaan hallitsee.         
    Tietäjäperinteessä on käytetty symboleita ja ajatuskuvia, jotka nousivat kaskiviljelijän ympäristöstä.(4 
Torjuntaloitsujen ja -riittien peruskuvio on aita, rauta-aita, jonka tietäjä symbolisesti pystyttää. Aidan visio 
on ehkä peräisin juuri kaskiaidasta, jolla metsäviljelykset ympäröitiin. Yleisiä torjuntariittien aitasymboleita 
on kiertäminen, esim. hääsaaton kiertäminen rautaesineellä (kartta 18), karjan laitumien kiertäminen 
petoja karkottavilla aineilla jne. Riiteissä käytettiin myös symbolisesti vaikuttavia elementtejä, joiden avul-
la pyrittiin manipuloimaan tietäjien maailmanjärjestyksessä vaikuttavia voimia.  
    Aasian kansojen filosofiassa niin kuin Euroopankin vanhassa magiakirjallisuudessa maailmanjärjes-
tyksen peruselementtejä ovat maa, vesi, tuli ja ilma. Suomalaisessa tietäjäkulttuurissa niitä tarkoittivat 
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käsitteet maanväki, vedenväki, tulenväki ja tuulenväki. Vaikuttavat aineet, kasvit tai eläimet luokiteltiin 
johonkin maailmankaikkeuden perusulottuvuuteen. Vesieläimissä kuten sammakossa oli vedenväkeä ja 
niitä voitiin käyttää tulenväkeä vastaan, esim. palohaavoihin. Erityistä tehoa on ollut raudanväellä, rauta-
esineillä tai teräkaluilla, jotka pohjoisissa oloissa ovat aikanaan tehneet viljelyn mahdolliseksi ja asso-
sioituivat sepäntaitoon. Vahingoittamisriiteissä kaikkein vaikuttavimpia elementtejä oli kalmanväki, 
ruumiinmulta ja muut vainajista peräisin olleet aineet. Kalmanväellä voitiin aiheuttaa uhrille pitkäaikainen 
tauti, hivuttava kuolema tai syöttää hänet mielisairaaksi (kartta 52).  
   Tietäjyys oli tietoa maailmanjärjestyksen elementeistä ja niiden käyttämisestä, se oli oman aikansa 
symbolisen tietojärjestelmän hallintaa. Uskonnollisena vaikuttajana tietäjä kykeni järkyttämään vaikut-
tavien elementtien tasapainoa ja ottamaan käyttöönsä näkyvään maailmaan sidotun yliluonnollisen väen, 
energian, mutta toisaalta myös asettamaan sen takaisin, palauttamaan järjestyksen eli suomalaisessa 
tietäjäkielessä asettumaan aloilleen. 
 
Tietäjien muisto. Tietäjäperinnettä on säilynyt kaikilla elämän alueilla: elinkeinoriiteissä, häätavoissa, 
vuotuisjuhlien vietossa; tietäjien hallitsemaa perinnettä ovat loitsut ja taiat; tietäjät itse ovat vanhamit-
taisten eeppisten runojen keskushenkilöitä. Tietäjyys on savolais-karjalaisen kulttuurin valtakerrostumaa. 
Suullisessa kansanperinteessä tehdään ero tietäjän ja noidan (velhon) välillä. Tietäjällä tuli olla "vahva 
luonto" tai "luja haltia" eikä hän useinkaan voinut itse päättää kohtalostaan, vaan parantajan, näkijän tai 
ennustajan kyvyt nousivat luonnostaan esille ja vaativat häntä toimimaan kanssaihmistensä hyväksi. 
Suuren tietäjän niin kuin samaaninkin kyvyt olivat synnynnäisiä, ne kulkivat suvussa.  Hyvin yleinen on 
ollut käsitys, että lapsesta tuli tietäjä, jos hän syntyi hammas suussa, ja erityisen voiman merkkeinä tie-
täjillä tuli vielä vanhanakin olla lujat hampaat. Oikeaa tietäjää on pidetty auttajana, joka ei tehnyt pahaa 
toisille ihmisille, eikä hän saanut määrätä palkkaa työstään vaan ainoastaan ottaa vastaan lahjan, jonka 
avun saanut halusi antaa. 
   Väkevä tietäjä ja parantaja kykenivät nousemaan haltioihinsa, keskittämään henkiset voimansa ja vai-
kuttamaan luontoon, erityisesti eläimiin (kartat 1, 5, 54). Ilman maagisia välineitä tai riittejä väkevä, hal-
tiakas tietäjä saattoi pysäyttää nostokarhun tai -käärmeen paikoilleen ja lähettää sen takaisin (kartta 5). 
   Tietäjillä on ollut oma initiaatiokertomuksensa kuten samaaneillakin. Nimensä mukaisesti tietäjältä 
edellytettiin, että hän oli saanut salattuja tietoja, ollut opissa jonkun vanhemman tietäjän luona tai perinyt 
tietonsa isältään tai äidiltään. Suomalaisessa perinteessä toistuu käsitys, että väkevä tietäjä oli saanut 
tietonsa, sanansa eli loitsunsa edeltäjältään, joka oli valinnut hänet seuraajakseen. Roolihistorian vaikut-
tavuutta lisäsi, jos tietäjä oli saanut oppinsa muualla, erityisesti Lapissa, sillä lappalaisten noitien (samaa-
nien) katsottiin hallitsevan sellaisia henkisiä voimia, jotka suomalaiset olivat jo kadottaneet. Toisaalta 
arkipäivän tietäjyys ei enää vaatinut erikoisia synnynnäisiä sielunkykyjä, vaan riittejä saattoi jokainen 
opetella ja käyttää omiin tarkoituksiinsa. Maagisesta tiedosta tuli osa elinkeinotekniikkaa, jota isännät ja 
emännät käyttivät omalla työalueellaan, naiset erityisesti karjaa hoitaessaan. Varsinaisia tietäjiä olivat ne, 
jotka nousivat muita tunnetummiksi viisaina riittien ja loitsujen taitajina. Heidän puoleensa käännyttiin 
kriisitilanteissa omien tietojen osoittautuessa tehottomiksi.  
   Kartastossa loitsuja koskevat esimerkit (kartat 41-51) ovat pääasiassa tietäjäperinnettä, niiden vanhin 
kerrostuma on esikristillistä eräviljelijöiden ja kaskenpolttajien kulttuuria. Tyypillisiä tietäjäloitsuja ovat 
esim. Raudan luvut (kartat 43, 44) ja Pistoksen loitsut (49). Riittitekniikkaa tarvittiin kaskilla tulta syty-
tettäessä (kartat 41-42), laskettaessa karja keväällä metsälaitumille, torjuttaessa petoja tai vapautet-
taessa eläimet metsänpeitosta (53-54). Savolais-karjalaisella tietäjällä on ollut loitsu erilaisiin tauteihin, 
vammoihin, eläinten puremiin, jopa lemmennostoon tai rakkaussuhteiden kylmettämiseen. Monilla tietä-
jillä oli jo oma erityisalueensa ja savolais-karjalaisessa perinteessä voidaan puhua parantajista, veren-
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seisauttajista (kartat 45-48) ja häämenojen johtajista (11, 16, 18, 19, 20), jopa viljelyriittien uhripapeista 
(4).  Vanhat tietäjien loitsut, kuten Tulen tai Raudan synty ovat lähellä epiikkaa, myöhemmässä perin-
teessä on yhä enemmän vakiosäkeitä ja kielikuvia, joista parantajat kokosivat voiteen lukuja ja parannus-
sanoja. Eurooppalaisen lääketieteen levitessä tietäjätkin todennäköisesti rupesivat käyttämään yhä 
enemmän voiteita, joihin haettiin aineita myös apteekista. Monen tunnetun 1800-luvun tietäjä-parantajan 
tekniikkaan kuului voide ja sen "päälle" luettu loitsu, voiteen luku. 
   Savolais-karjalaisten erä- ja kaskiviljelijöiden ympäristössä tietäjä niin kuin seppäkin olivat ekologisia 
voittajia, menestyvän ihmisen esikuvia ja sankareita, kuten vanhamittaisten runojen Väinämöinen ja 
Ilmarinen. Tietäjä haki tietoa vainajilta, paransi sairaaksi syötetyn tytön (kartta 52), sitoi ja päästi metsän 
(54), pysäytti ruumishevosen (61).  Savossa ja Karjalassa tietäjiä kunnioitettiin eikä heihin koskaan ole 
kohdistunut samanlaista moraalista tuomitsemista kuin mikä oli ominaista läntiselle noitafolklorelle.  
 
Loitsujen kerrostumat.  Loitsuja on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon tallen-
nettu n. 52 000 toisintoa, eniten kaskikulttuurin alueelta Itä- ja Pohjois-Suomesta sekä Vienasta ja 
Aunuksesta. Etelä-Karjala ja Laatokan Karjala mukaan lukien kaksi kolmasosaa, 32 800 toisintoa (64 %) 
loitsuista on savolais-karjalaiselta perinnealueelta. Mutta luvut eivät kerro, että idässä vanhoja loitsuja 
vielä todella osattiin ja käytettiin, sen sijaan lännessä ne ovat säilyneet vain katkelmina tai tilastot sisäl-
tävät uusia kristillispohjaisia eurooppalaisten agraariyhteisöjen loitsutyyppejä, jopa kvasiloitsuja.          
   Esikristilliseltä ajalta periytyvät (1) tietäjäloitsut ovat säilyneet savolais-karjalaisessa elämänympä-
ristössä; ne ovat erityisesti savolaista kulttuuria. Keskiajalla loitsuihin tulee (2) katolinen pyhimysloitsujen 
kerrostuma.  Pyhimysloitsuissa yliluonnollisten auttajien ikonografia vaihtui. Haltioiden tilalle tulivat kris-
tilliset kulttihenkilöt ja syntymyyttien tekstit otettiin Raamatun kertomuksista. Ensimmäisenä parantajana 
tai alkuheeroksena toimii Neitsyt Maria tai Jeesus itse, kuten Niukahduksen loitsussa (kartta 50). Suo-
meen levisi myös kristillistä symboliikkaa sisältäviä manausloitsuja, joista esimerkkinä on Verensulun 
manaus (kartat 45-48), mutta ilmeisesti juuri keskiajalla loitsujen kognitiivinen kaava vaihtui manauksista 
rukouksiksi. Keskiaikaiset loitsut noudattavat vielä alkusointuista trokee-mittaa. Ne ovat todennäköisesti 
saaneet suomenkielisen asunsa jo keskiajan hämäläisissä talonpoikaiskylissä ja ehtineet levitä Savo-
Karjalaan asti (esim. Pistoksen sanat, kartta 49). 
    Noituuskulttuurin kaudella 1500- ja 1600-luvulla riittiteksteistä tuli (3) noitaloitsuja, joiden taustalla on 
kirkollinen paholaisoppi. Noitaloitsuissa vedottiin paholaiseen; niissä vaikutti pelottava, uhkaava ja kiel-
letty antikristus. Uudet noitaloitsut kuten Verensulun manaus (kartat 46-48) ovat levinneet Länsi- ja Etelä-
Suomen agraarisiin kyläyhteisöihin, kuten noitavainot ja valtaosaltaan myös paholaisperinne (kartat 52-
61, 76-77). Kontekstinsa mukaan pyhimys- ja noitaloitsuja on kartastossa nimitetty kristillispohjaisiksi 
loitsuiksi. 
   Uusimmissa loitsutyypeissä, (4) numeroluvuissa (kartat 49, 51) on jo käytetty loppusointua ja ne ovat 
levinneet Länsi-Suomeen ehkä vasta 1700-1800-luvulla. Näistä loitsuista yliluonnollinen maailma on 
hävinnyt kokonaan; niiden teho perustui arkisuggestioon, jokapäiväisessä elämässä koettuihin paran-
nustapoihin tai numeromagiaan. Alun perin ne ovat ehkä perustuneet okkulttiseen tai astrologiseen vii-
sauteen. 
    Savolais-karjalaisella alueella vanhamittaiset loitsut kuuluivat riitteihin, joilla tietäjä kykeni hallitsemaan 
kaskiviljelijän luontoa, ihmistenvälisiä suhteita, sairauksia ja muita onnettomuuksia. Tietäjyys on nimen-
omaan Itä-Suomessa ja Karjalassa säilyttänyt sellaisia kulttuurirakenteita, jotka muualta Euroopasta ovat 
jo hävinneet. Suomessa tietäjyyden alkuperäinen ympäristö on ollut rautakauden varhainen viljelykult-
tuuri, jonka perillisiä savolais-karjalaiset kaskiviljelijät olivat, ja ilmeisesti kaikkialla maailmassa tietäjyys 
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eli ns. magian harjoittaminen on ollut ekstensiivisten eli alkavien kaski- ja tarhaviljely-yhteiskuntien 
uskonnollinen ekorakenne.   
   Kristillispohjaiset loitsut ovat Länsi- ja Etelä-Suomen kyläkulttuureissa syrjäyttäneet tietäjäloitsut. Van-
ha yhteinen kantakerrostuma näkyy enää Tulen ja Raudan synnyissä, joita on voitu käyttää sekä elin-
keino- että parannusriiteissä (kartat 41-44). Joissakin loitsuissa on useita kerrostumia, vanhan tietäjä-
version ohella keskiaikaisia ja myöhempiä loitsurakenteita kuten Veren sulussa tai Pistoksen luvuissa 
(kartat 45-49). Uusimittaiset loitsut ovat hengeltään protestanttista agraariyhteisön perinnettä ja tulleet 
Suomeen nimenomaan lännestä Skandinavian kautta. Kaakkoisilta alueilta, Inkeristä ja Etelä-Karjalasta 
loitsuja on tallennettu vähän verrattuna muuhun vanhamittaiseen runouteen. 
 
 
 
 
Noidat 
 
 
Tietäjyyden kieltäminen. Keskiajan katolinen arkiuskonto oli monella tavoin vain kristillistettyä tietä-
jyyttä. Haltioiden tilalle tulivat pyhimykset, tietäjän sanoihin syntyi keskiaikainen pyhimysloitsujen ker-
rostuma (kartat 41-50) ja tietäjäriiteissä alettiin käyttää kristillisiä symboleita; haltia- ja vainajauhrit muut-
tuivat kirkkouhreiksi suojelupyhimysten muistopäivinä (kartta 22). Monet vanhamittaisissa loitsuissa ja 
runoissa esiintyvät haltioiden nimet, samoin kuin Mikael Agricolan Psalttarinsa esipuheessa (1551) 
luettelemat hämäläisten "jumalat" ovat kansankielisiä mukaelmia pyhimysten nimistä.(5 Katoliset papit 
hyväksyivät tietäjäriittien uudet rakenteet ainakin syrjäseuduilla, koska ne ilmensivät uskoa kristillisten 
"armon välineiden" kaikkivoimaisuuteen. Muutenkin magian harjoittaminen jatkui keskiajalla kaikkialla 
Euroopassa ja aikansa tieteenä oppineiden keskuudessa harrastettiin mm. demonismia, okkultismia ja 
alkemiaa.  
    Vähitellen kirkosta kasvoi totalitaarinen järjestelmä niin kuin kaikista korkeauskonnoista, ja oikean opin 
varjelemisesta tuli osa ideologista vallankäyttöä. Erilaisia harhaoppeja alettiin vastustaa 1300- ja 1400-
luvulla ja sitä mukaa kun kirkko alkoi hallita kaikkia elämänaloja, se määritteli yhä jyrkemmin myös 
vastustajansa, antiuskon ja epäihmiset. Yhteiskunnallisesti noitaopit olivat aikansa tieteellistä diskurssia, 
eivät kansanuskoa. Noitakeskustelua kävivät kirkkopoliitikot, jotka halusivat olla mukana rakentamassa 
keskitettyä ideologista valtajärjestelmää. Opeilla oli myös vastustajansa, mutta toisinajattelijat saivat 
äänensä kuuluville vasta 1600-luvun lopulla. Tunnetuin noitatutkielma, jonkinlainen aikansa "Pääoma" tai 
"Taisteluni - Mein Kampf" oli dominikaanimunkkien Jacob Sprengerin ja Heinrich Institoriksen teos 
Noitavasara (Malleus maleficarum, 1487), jota alettiin yhä laajemmin käyttää käsikirjana noitien tunnis-
tamisessa. Mutta samanlaisia tutkielmia ja käsikirjoja, kuulustelu-, kidutus ja tuomitsemisohjeita kirjoittivat 
noitakysymyksiin erikoistuneet inkvisiittorit ja oppineet lähes kaikissa Euroopan maissa. Kristillisen hege-
monian vakiintuessa uskonnolliset virkamiehet loivat yhä yhdenmukaisemman noitaopin ja muuttivat 
keskitetyn ideologian yhteiskunnallisen vallan välineeksi. 
 
Maleficium ja diabolismi.  Noituuskäsitysten taustalla on usko, että mustan magian harjoittaja kykeni 
vahingoittamisriiteillään aiheuttamaan pahaa, esim. syöttämään eli myrkyttämään ihmisen sairaaksi tai 
kuoliaaksi. Noituus, jolla todennäköisesti tarkoitettiin vahingoittamisriittejä, tuomitaan Vanhassa testa-
mentissa, ja tietäjärikokset on Pohjoismaissakin määritelty rikokseksi eli kriminalisoitu jo esikristillisenä 
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aikana. Esim. Ruotsin vanhoissa maakuntalaeissa ja valtakunnanlaeissa (1350, 1442) maagisesti ai-
heutettu kuolema rinnastettiin muihin henkirikoksiin.  
    Noitaoikeudenkäyntien ensimmäisellä kaudella oikeusistuimissa syytettiin yleensä (1) tietäjiä tai 
riittitaitoisia kyläläisiä, joiden epäiltiin harjoittaneen vahingoittamismagiaa. Kirkollisessa kielessä siitä 
alettiin käyttää nimitystä maleficium.  Varsinainen kristillinen tulkinta noituudesta muotoutui 1400-1500-
luvulla. Kirkon noitadoktriinien mukaan noidat olivat (2) uskonnollis-moraaliseen kuolemansyntiin, diabo-
lismiin langenneita eli antikristuksen palvelukseen ryhtyneitä. Diabolismi-tulkinnat käsittävät kolme perus-
kohtaa: opin paholaisesta ja sopimuksesta, jonka paholaiselle antautunut oli tehnyt sielustaan sekä 
noitasapatista eli palvontamenoista, joihin kristinuskosta luopuneet osallistuivat. Noitasapattiin osallis-
tumisesta on kysymys suomalaisissa kertomuksissa trullien eli noitien lennosta myllyyn tai johonkin 
muuhun kokoontumispaikkaan, ruotsiksi blåkullaan (kartta 57). Diabolismi oli oppi irstaista, hekumal-
lisista, sisäisen riivaajan vaivaamista ihmisistä, jotka luopuivat kristinuskosta ja kirkon määrittelemästä 
hyvästä elämästä.          
    Valtaosa, noin kaksi kolmasosaa eurooppalaisten diabolismi-oikeudenkäyntien uhreista oli naisia, joilta 
kuulusteluissa saatiin mielikuvituksellinen kertomus hornaan lentämisestä, siellä harjoitetuista irstaista 
menoista ja paholaisriiteistä eli noitasapatin vietosta. Naisten syyttäminen tuskin johtui pelkästään Noi-
tavasaran kirjoittajien naisvihasta tai yleensä naisten alistetusta asemasta, vaan kulttuuristen vasta-
kohtien käyttämisestä. Keskiajan katolisen ja 1600-luvun puritaanisen agraarikulttuurin ihanne oli siveä ja 
uskollinen nainen, neitsytmorsian. Neitsyt Marian jalustalta diabolismiin langennut nainen oli vajonnut 
alemmaksi kuin mihin mies saattoi vajota. Diabolismi-oikeudenkäynneissä naiset olivat jo naiseutensa 
vuoksi säälittäviä, kauhistuttavia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia esimerkkejä seksuaaliseen irstauteen 
langenneista ihmisistä, paholaisen uhreista. Syytöksiin diabolismista yhdistettiin yleensä aina myös 
sosiaalinen pahuus, maleficium, koska näin kuolemantuomioille saatiin myös yhteiskunnallinen oikeu-
tus.(6 
    Suomessa diabolismi-oppi ei juurikaan saanut jalansijaa, vaan noituutena pidettiin paholaisen nimissä 
tehtyjä riittejä, ennen kaikkea kristillisten symbolien kuten ehtoollisleivän käyttöä maagisiin tarkoituksiin, 
ja uskonpuhdistuksen jälkeen katolisen ajan pyhimyksiin vetoamista eli kristillispohjaista tietäjyyttä. 
 
Noitaoikeudenkäynnit. Oikeudenkäyntien varhaisempi, maleficium-vaihe alkoi Manner-Euroopassa 
1300-1400-luvun lopulla, mutta monissa maissa oikeusprosessien luonne muuttui jo 1500-luvun lopulla. 
Noitien etsimisestä tuli kirkon tai maallisen hallinnon johtama yhteiskunnallinen instituutio. Syytösten 
kohteeksi nousi diabolismi, ennen kaikkea paholaisriitteihin osallistuminen. Noitavainojen yleistä kehi-
tyskulkua voidaan ehkä parhaiten seurata Suomessa ja Pohjoismaissa, joissa oikeudenkäyntien asia-
kirjoja on paljon tutkittu.(7  Maleficium-oikeudenkäyntejä esiintyy Suomessa ja Ruotsissa jo katolisen 
kirkon aikana, mutta ne yleistyivät vasta uskonpuhdistuksen jälkeen. Diabolismi-vaihe ehti Ruotsiin 1600-
luvun lopulla, mutta Suomessa noitasapatti-rikoksia ei käsitelty juuri ollenkaan, poikkeuksena ovat eräät 
Pohjanmaan ja Ahvenanmaan oikeudenkäynnit (vrt. kartat 55-57). Etelä-Euroopan maissa, esim. Espan-
jassa noitien etsimistä johtivat yleensä kirkon omat virkamiehet, inkvisiittorit, jotka kuulustelivat ja kidut-
tivat vangittuja ja loivat diabolismi-opin ympärille institutionaalisen noidanmetsästys-kulttuurin.(8  
     Kuulusteluissa ja oikeudenkäynnin aikana pyrittiin selvittämään, oliko syytetty tehnyt liiton paholaisen 
kanssa ja osallistunut noitasapattiin. Tutkintaelinten toimeenpanemissa noitaprosesseissa epäillyiksi 
tulleilla ei juuri ollut selviytymisen mahdollisuuksia, sillä syytettyä kidutettiin niin kauan kunnes tunnustus 
oli saatu. Kidutettujen kertomukset noudattivat yhdenmukaista kaavaa, alun perin ne olivat kansainvälisiä 
tarinoita paholaisista ja luudalla lentävistä olennoista. Noitafolklorea oppineisto ja kirkon taiteilijat käyt-
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tivät aineistonaan kuvatessaan noituuteen kuuluvia ilmiöitä. Noitaoikeudenkäynneissä folklore muuttui 
todeksi.    
    Noitina tuomituista ei ole tarkkoja tilastoja, mutta ehkä todellisuutta lähellä ovat arviot, että 1500-1700-
luvulla Euroopassa käytiin n. 110 000 noitaoikeudenkäyntiä, joissa n. 60 000 syytetylle langetettiin kuole-
mantuomio.(9 Eniten noitia vainottiin Euroopan saksankielisillä alueilla. Saksassa on käyty ehkä peräti 50 
000 noitaprosessia, uskonkiihkoisimpia ovat olleet eteläiset maakunnat sekä Sveitsin kantonit, joissa 
kuolemantuomioita langetettiin suhteellisesti eniten. Suomeen niin kuin Viroonkin noitaoikeudenkäynnit 
toi ruotsalainen hallintovalta, ja aikansa yhteiskuntatieteenä noituus- ja paholaiskeskustelua harjoitettiin 
niin Turun kuin Tartonkin yliopistoissa. Aluksi oikeudenkäyntejäkin toimitettiin oppineiden kesken, ja 
uuden noitakulttuurin hengellisiä johtomiehiä olivat monet tunnetut piispat ja papit, mutta myös tuomarit 
ja lainoppineet maallikot, jotka olivat tutustuneet eurooppalaiseen noitakirjallisuuteen, jopa noitapro-
sessien tutkinto- ja tuomio-ohjeisiin.(10      
    Suomessa on vuosilta 1520-1689 kerätty tietoja kaikkiaan n. 1100 oikeudenkäynnistä.(11 Vaikka oi-
keudenkäyntejä on ollut suhteellisen paljon, kuolemantuomioita on annettu harvemmin kuin yleensä län-
tisen Euroopan maissa, kaikkiaan ehkä 115, joista ehkä n. 60 % pantiin täytäntöön. Suomessa ja Virossa 
oikeudenkäynnit tapahtuivat useimmiten paikallisilla käräjillä, syyttäjänä toimi joku kyläläinen ja tuomio 
perustui naapurien todistuksiin. Merkille pantavaa on, ettei oikeudenkäyntejä esiinny juuri ollenkaan 
Savo-Karjalan varsinaisella tietäjä-alueella, vaan Länsi- ja Etelä-Suomessa, ruotsinkielisten alueiden 
ohella erityisesti Pohjanmaan ja Satakunnan talonpoikaiskylissä. Alkuaikoina syytösten kohteena olivat 
miespuoliset tietäjät ja parantajat; lähes puolet kaikista kuolemaan tuomituista oli miehiä ja mitä idem-
mäksi Kannakselle mennään, sitä vähemmän naisia on syytettyjen joukossa. Läntisillä kyläalueilla Sata-
kunnassa tuomittiin paljon myös kerjäläisiä, joiden epäiltiin kostaneen talossa saamansa huonon 
kohtelun. Agraariyhteisöissä kerjäläistenkin asema muuttui. Savolais-karjalaisissa tietäjäkertomuksissa 
kerjäläiset ja paimenet ovat olleet sosiaalisen omantunnon vaalijoita, he saattoivat riiteillään kostaa häis-
sä tai hautajaisissa kokemansa nöyryytyksen (kartta 61). 
 
 
 
 
Talonpoikainen noitausko 
 
 
Agraariyhteisön noidat.  Paikallisissa oikeusistuimissa on yleensä ollut kysymys epäillystä pahuu-
denteosta ja syytetty saatettiin tuomita, ellei hän kyennyt osoittamaan syyttömyyttään eikä saanut riittä-
vän monta kyläläistä todistamaan puolestaan. Tuomioita langetettiin silloin, kun epäillyn pahansuo-
puudesta tai kostonhaluisuudesta oli ilmeisesti näyttöä ja syytös koski kuoleman tai vaikean sairauden 
aiheuttamista. Ilmiantoja on tehty myös paholaisen palvelemisesta. Tällöin on ollut yleensä kysymys kylä-
läisten keskinäisistä riidoista; oikeudenkäynti on ollut kosto tai yritys tuhota vihamies käyttäen hyväksi 
noituuskäsityksiä, kristillisen yhteiskunnan tarjoamia keinoja.  
    Pohjoismaissa niin kuin Virossakin yleisin syytös on ollut sairauksien ja kuoleman tuottaminen, mutta 
noitina pidettyjä on syytetty myös taloudellisesta vahingonteosta, kuten maito- ja viljaonnen turmelemi-
sesta, jopa oluenpanon pilaamisesta. Oman aihepiirinsä muodostaa karjaonnen varastaminen tai muun-
laisen hyödyn hankkiminen maagisin keinoin (kartat 58-60). Epäilyt ja ilmiannot ovat kohdistuneet usein 
riittitaitoisiin kyläläisiin, esim. Virossa syytetyt saattoivat olla kylän "viisaita", joiden luona oli vuosikausia 
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käyty hakemassa apua, mutta jotka yhtäkkiä joutuivatkin syntipukeiksi, jopa kyläläisten vihan kohteiksi. 
Monissa oikeustapauksissa joku kylän talo oli kokenut poikkeuksellisen paljon onnettomuuksia, esim. 
menettänyt karjaa tai perheessä oli sattunut yllättäviä kuolemantapauksia ja vaikeita sairauksia. Jos 
menetykset koettiin jollain lailla kestämättömiksi, haettiin onnettomuuksien aiheuttajaa vihamiehistä, 
joiden oli kuultu tai epäilty uhkailleen ja toivottaneen pahaa. Keskinäisissä riidoissa on naapureita ilmian-
nettu arkielämän tietäjyydestä kuten karjanhoito-, parannus- ja muista riiteistä, jopa lemmentaioista, jotka 
karjalaisessa sukuyhteisöissä ovat olleet tärkeitä vielä myöhemmässäkin perinteessä.  
    Käräjäpöytäkirjoissa mainittuja erityisiä vahingoittamisriittejä on ollut mm. tyron eli tyrän asettaminen 
(kartat 40, 54). Etelä-Savossa ja Kannaksella yleinen syytös on ollut petojen nostattaminen karjan kimp-
puun eli nostokarhun lähettäminen (vrt. kartat 1, 53, 54). Tyrän tekeminen, vihamiehen syöttäminen 
salaa sairaaksi tai hengiltä, samoin nostokarhun lähettäminen ovat tietäjien vahingoittamisriittejä. 
Noituussyytöksien taustalla on ollut todellinen pelko, mutta varmaan myös kostonhalu ja pyrkimys syyttää 
vastoinkäymisistä ulkopuolisia, varsinkin jos menetykset vahingoittivat talon mainetta. Toisaalta monilla 
tietäjä-kerjäläisillä on ilmeisesti ollut halua luoda ympärilleen pelkoa ja oikeudenkäynneissä noidiksi 
syytettyjen on väitetty kostaneen hyvinkin pienistä loukkauksista. Tuon ajan ihmisen kokemuksissa 
noituus oli mahdollista, ja muiden kulttuuristen selitysten ja yhteisöllisten ratkaisujen puuttuessa syyllisiä 
etsittiin lähiympäristöstä, niiden joukosta joiden epäiltiin olevan vihamielisiä, kateellisia tai muuten pahan-
suopia ihmisiä. 
    Aikaa myöten oikeudenkäynnit lisääntyivät ja kuolemanrangaistukset tulivat yhä tavallisemmiksi, 1670-
luvulla tiedetään annetun ainakin 41 kuolemantuomiota. Diabolismi-oppi alkoi vaikuttaa myös Suomessa, 
vaikka hornamatkan sijasta ilmiannot koskivat paholaiseen turvautumista ja kristinopin väärinkäyttöä. 
Syytettyinä olivat yhä useammin naiset ja käräjiäkin käytiin enemmän naisten kesken. Syytökset koskivat 
karjaonnen turmelemista tai varastamista tai muuta koti- ja karjatalouden piiriin kuuluvaa noituutta (vrt. 
kartat 55, 58).      
 
Noitakulttuurin esiintymisehdoista. Noitavainojen syitä koskevissa teorioissa on eri linjoja. Klassisen 
käsityksen mukaan noitavainot ovat syntyneet kristillisten kirkkojen halutessa hävittää kilpailevat kultti-
ryhmät tai yleensä kirkollisen järjestelmän vastustajat. Tai noitavainoja on pidetty osana kristillisten 
hallitsijoiden valtapolitiikkaa ja miehistä hegemoniaa.(12 Toisaalta on etsitty syitä, miksi noitaoikeu-
denkäynnit saivat 1500- ja 1600-luvun yhteisöissä niin laajat mittasuhteet. Taustalla on nähty tuon ajan 
talonpoikaisyhteisöjen kriisit ja yhteiskunnalliset ristiriidat. Ne olisivat olleet olemassa jo ennen julkisia 
noitasyytöksiä, mutta vasta oikeuslaitoksen kehittyminen olisi tehnyt mahdolliseksi ristiriitojen ratkai-
semisen käräjillä.(13 Eräät antropologit ovat todenneet, että noituuteen turvaudutaan yhteisöissä, joissa 
vallitsee taloudellinen ja sosiaalinen epävarmuus eikä sen jäsenillä ole legaalisia keinoja vaikuttaa 
elinkysymyksiinsä.(14   
    Noitaoikeudenkäyntejä voitaisiin pitää merkkinä siitä, ettei keskiajan ja uuden ajan alun talonpoika 
enää hallinnut omaa ympäristöään. Keskittyvä valtio, läänityslaitos ja aateliston kasvava maanomistus, 
jopa oikeuskäytäntöjen mielivaltaisuus tekivät talonpojan elämän epävarmaksi.  Keski-ajalla, kaupunki-
maisen asutuksen tihentyessä ilmestyi Eurooppaan äkillisiä sairauksia, ihmisten ja eläinten epidemioita, 
jotka aiheuttivat monille todellisia, koko toimeentuloa uhkaavia menetyksiä. On jopa väitetty, että väes-
tökadon ja työvoimapulan ehkäisemiseksi katolinen kirkko alkoi vainota noitina sellaisia vanhoja naisia, 
joilla oli hallussaan ehkäisytietoutta.(15 Vaikkei tautiepidemioilla, lapsikuolleisuudella tai katovuosilla ole 
suoraa yhteyttä noitavainoihin, ne ovat osaltaan olleet luomassa epävarmuutta ja ilmapiiriä, jossa resurs-
sikilpailu johti syntipukki-vainoihin tai julkisiin sijaisriitteihin, jopa noitienpolttonäytöksiin. Suomessakin 
noitakulttuurin sosiaalinen elinympäristö on ollut isoajakoa edeltänyt agraariyhteisö, jossa viljelty maa oli 

288



Uskon kerrostumat 
 
kylän yhteisessä omistuksessa. Kollektiivisesti maata viljelevä kyläyhteisö ei ehkä enää kyennyt turvaa-
maan pellonraivaajien perusoikeuksia ja tasapuolisuutta kylän talojen kesken.  
   Yhteiskunnalliset ristiriidat tai resurssikilpailu olisivat tuskin johtaneet noitavainoihin ilman kirkollista 
valtajärjestelmää ja sen noitaoppeja. Oikeuslaitoksen kehitystä merkitsevämpää on ollut keskitetyn hallin-
toyhteiskunnan synty, jolloin valtiollinen ja kirkollinen virkakunta sai vallan puuttua kansalaisten elämään. 
Tutkijat eivät ole tarkastellet sitä, miksei noitavihaa ole esiintynyt kaikkialla Euroopassa. Miksei oikeu-
denkäyntejä ole juurikaan käyty savolais-karjalaisen kaskikulttuurin alueella, jossa kristinuskon kanssa 
kilpaileva tietäjyys tai vainajakultti säilyivät elinvoimaisempina kuin muualla Euroopassa? Ruotsissa 
Vermlannin suomalaiset ovat lähes kokonaan jääneet vainojen ulkopuolelle, vaikka he olivat kautta 
Euroopan tunnettuja noituudestaan.(16 Sen sijaan noitien paljastaminen ja keskinäinen syyttely suo-
rastaan institutionaalistui Länsi-Suomen kristillisissä agraariyhteisöissä, joissa tietäjyys oli jo menettänyt 
todellisen merkityksensä. Olennainen on kysymys, miksi noitaopit syntyivät kristillisissä agraariyhtei-
söissä 1500- ja 1600-luvulla eli vasta silloin, kun pakanuudesta ei enää ollut todellista vaaraa enempää 
kirkoille kuin kristilliselle yhteiskunnallekaan.  
   Jos yleinen syntyteoria halutaan esittää, noitavainot olivat prosessi, joka kuuluu väistämättömästi kaik-
kien totalitaaristen kulttuurijärjestelmien sisäiseen kehitykseen. Natsismin ja kommunismin läpi elänyt 
länsimainen ihminen on itse kokenut noitavainojen synnyn ja olemuksen. Kristinuskosta oli vähitellen 
tullut yhteiskunnallinen ideologia, joka otti valvontaansa maallisen hallinnon, oikeuslaitoksen, yliopistot. 
Uskonpuhdistus, puritaanisuus, puhdasoppisuus, Mooseksen lain käyttöönotto, kuolemantuomioiden 
yleistyminen, kirkossakäyntipakko, ankara kristillinen lastenkasvatus, jyrkkenevät moraalikatsomukset ja 
tuomitseva suhtautuminen kaikkeen kristillisyydestä poikkeavaan kuuluvat samaan aikakauteen kuin 
noitavainot. Juuri 1600-luvulla syntyi Ruotsi-Suomessakin keskitetty, yhdenmukainen kirkollis-hallinnolli-
nen valta, kristillinen kulttuurihegemonia.  
 
Kyläkulttuurin vihollinen.  Kristillisissä noituustulkinnoissa paholainen ruumiillistui ja personoitui ja siitä 
tuli ideologinen arkkityyppi, kaikkialla läsnä oleva sielun vihollinen.(17 Paholainen tuli aineelliseksi niin 
kuin kummittelevat vainajat tai talonhaltiat, jotka pystyivät toimimaan näkyvällä tavalla, kantamaan ta-
varaa, tekemään työtä (kartat 58-60, 62-68). Eurooppalaisessa kulttuurissa paholainen oli ensimmäinen 
suuri "kansan vihollinen", elämysperinteen roolihahmo, jota kertomuksissa pelättiin, pilkattiin ja petettiin. 
Sielunviholliseen voitiin purkaa pelot, viha ja jännitys. Eurooppalaiset agraariyhteiskunnat alkoivat yhä 
enemmän uskoa paholaiseen ja yliluonnollisuuteen, lopulta paholaisen syyksi voitiin lukea mikä hyvänsä, 
mikä poikkesi kristillisestä ideaaliympäristöstä. 
    Noita oli paholaisen apulainen, uskon luopio, epäihminen, mutta myös jonkinlainen välittäjä kristityn 
yhteisön ja paholaisen maailman välillä. Suomalaisissakin kertomuksissa noita oli liittoutunut paholaisen 
kanssa ja sai siltä voimansa. Maallisen menestyksen hintana noita oli antanut pois taivasosansa, kuo-
lemattoman sielunsa. Noita oli emäntä tai isäntä, joka tietoisesti käytti paholaisen apua tai pyhiä esineitä 
hankkiakseen itselleen yliluonnollisia apulaisia ja maallista hyötyä, ennen kaikkea varastaakseen onnea 
ja varallisuutta muilta kyläläisiltä. Kuten oppineiden noita-tutkielmissa, myös kansankertomuksissa on 
varioitu teemaa paholaisesta ja sen valtaan joutuneista ihmisistä, mustanraamatun käyttäjistä, vapaa-
muurareista ja heidän kohtalostaan; kuinka paholainen tulee kuolinvuoteelle hakemaan palvelukseensa 
antautuneen ihmisen sielua (kartta 61).                                 
    Normaalista poikkeavat luonnonilmiötkin alettiin yhä useammin tulkita käyttäen kulttuurisia paholais- ja 
noita-selityksiä. Tähdenlennot, erityisesti pallosalaman arvaamattomat liikkeet selitettiin nyt noitien len-
noksi; noita kulki pyörremyrskyssä tai tuulenpyörteissä keräten itselleen heiniä tai viljaa, parat jättivät 
jälkiä kulkiessaan maitoa imemässä (kartta 58). Vainajakultti, pääkallot ja muut ihmisruumiin osat, jopa 
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ruumiinmulta ja ruumiinpesusaippua muuttuivat paholaistaikuuden välineiksi ja aineiksi, joita paholaisen 
palvelijat kantoivat noitapussissaan (kartta 7).  Salaperäinen noitapussi oli noituuden harjoittajan okkult-
tinen tuntomerkki. Noitaoppeja myötäilevät myös suomalaiset kertomukset pääsiäisyönä lentävistä noita-
emännistä, heidän kokoontumisestaan ja liitostaan paholaisen kanssa (kartta 57, vrt. myös kartta 24). 
Länsi- ja Etelä-Suomessa jäljelle jääneistä tietäjistä ja parantajista on tullut jopa legendahahmoja, joiden 
kerrottiin kyenneen paholaisihmeisiin, soutamaan kivellä, ylittämään luonnonlait.  
 
Kyläihmisen paholaisfolklore.  Paholainen ja noituus tunkeutuivat lähes kaikkeen yliluonnollisesta 
kertovaan perinteeseen, kummitusjuttuihin, moraalitarinoihin, kauhukertomuksiin (esim. kartat 69-72, 76). 
Toisaalta paholaisen avulla ihmisellä oli mahdollisuus hankkia kaikkea sellaista, mikä toteutui vain 
utopioissa: salattua tietoa, elämänikäinen rikkaus, yliluonnollinen soittotaito, kyky muuttua näkymättö-
mäksi (kartat 69, 72). Paholaisfolklore on muuttanut samanistiset sielunkokemukset maanpäällisiksi 
ihmeiksi ja pahuuden jännitysnäytelmiksi. Kertomukset pihalla liikkuvista ihmissusista kiehtoivat kuulijoita 
enemmän kuin tapahtumat jossain sielujen maailmassa. Usko maan päällä vaikuttavaan paholaiseen ja 
pahan voimien ruumiilliseen olemassaoloon on tehnyt kertomusten yliluonnolliset tapahtumat mahdolli-
siksi, vaikkei niihin todellisessa arkielämässä olisi uskottukaan.  
   Noitafolklore on sekin vahvistanut agraarista yhteisökulttuuria ja kyläelämän moraalinormeja. Omaan 
ympäristöönsä sidotussa agraarikylässä resurssit kävivät rajallisiksi, mitä on ilmaistu käsityksillä, että 
onnea tai hedelmällisyyttä oli olemassa vain tietty määrä. Lisätäkseen osaansa ihmisen oli varastettava 
sitä muilta. Paholainen palvelijoineen symbolisoi epäsolidaarisuutta, moraalittomuutta, jopa seksuaalista 
irstautta eli kaikkea sitä, mitä agraarinen kyläyhteisö piti sosiaalista olemassaoloaan uhkaavana. Anti-
kristuksen avulla on Euroopan kristillisissä talonpoikaisyhteisöissä määritelty kyläyhteisöjen arkipäivän 
eettisiä normeja ja elämänarvoja. Paholaistarinoilla on synnin merkki voitu liittää lähes kaikkeen, mikä 
poikkesi kuuliaisen kristityn ihanne-elämästä. Paholainen on ahdistellut tanssinhaluisia nuoria, soittajia, 
viheltäjiä, kortinpelaajia, viinan juojia, jopa sellaisia ihmisiä, jotka tekivät jonkun työn taitamattomasti ja 
huolimattomasti, epäkristillisesti. Moraalikertomuksilla uusinnettiin ja vahvistettiin hyvän kristillisen elä-
män utopia.  
 
Uusi kansankulttuuri.  Hegemoniaperinteellä on ylläpidetty ideologista kuria ja valvottu yhdenmukaista 
ajattelua. Noituusoppien rakenteet ja muodot, huhut, tulkinnat ja ennalta ohjatut tuomiot toistuivat natsis-
missa ja kommunismissa. Noidat, trullit ja parat olivat osa synti-diskurssia, joka yhä yksityiskohtaisemmin 
pyrki erottelemaan sosiaalisesti hyvän ja huonon, mutta samalla myös kirkollisen ja epäkirkollisen. Synti- 
ja noitaoppien varjossa niin katoliset kuin reformoidut kirkot ulottivat vaikutusvaltansa kaikille elämän 
alueille. Kirkot muuttivat kristinuskon myös kulttuurijärjestelmäksi, joka yritti tuottaa kansalaisensa sa-
malla tavalla kuin myöhemmätkin totalitaariset yhteiskunnat.  Agraarikylissä kirkon hallinnalle oli kasvu-
pohja, niin kuin myöhemmin kommunismille teollisessa yhteiskunnassa, ja valvontaideologiaa luotaessa 
käytettiin hyväksi kyläyhteisön ihmisen ajattelutapoja, itsekkyyttä ja elämän realiteetteja.   
    Hegemoniaperinteeseen ei oikeastaan uskota, eikä se ole tarkoitettukaan uskottavaksi, vaan ihmis-
mielen ideologiseen valvontaan. Kuka sitten tarvitsi noitia ja miksi vastaihmiset luodaan?  Noitaoppeja 
käytettiin ennen kaikkea keskitetyn uskonnollisen järjestelmän sisäisessä resurssikilpailussa kilpailtaessa 
paikasta kirkon tai valtion organisaatioissa, hankittaessa arvovaltaa ja eliminoitaessa vihamiehiä. Monis-
sa Euroopan maissa ja ruhtinaskunnissa noitavainoilla on ollut taloudellinenkin merkitys sakkojen ja 
noitina teloitettujen omaisuuden joutuessa kirkolle tai maalliselle hallintovallalle. Kyläyhteisöissä noitina 
syytetyt eivät useinkaan olleet köyhiä, avuttomia vanhoja naisia, vaan ilmiantajien todellisia resurssi-

290



Uskon kerrostumat 
 
kilpailijoita, talojen emäntiä, jopa paikallisia säätyläisiä. Suomalaisissakin oloissa noitaopeille löytyi käyt-
täjänsä sekä hallitsevan luokan että kansan piirissä.   
    Noitaoppeja tarvitsivat "pikkupapit" ja kristilliset maallikot, aikansa organisaatioihmiset, joiden kaikissa 
keskitetyissä järjestelmissä on vaalittava opin puhtautta, määriteltävä yhteinen hyvä ja pyrittävä omassa 
ympäristössään ideologisesti ja moraalisesti hallitsemaan toisia ihmisiä.  Heidän elinympäristönsä on 
kirkko, aatteellinen organisaatio, puolue, fasistinen tai kommunistinen yhteiskunta. Samalla tavalla kuin 
kirkon demonologit määrittelivät vastauskon ilmiöitä ja loivat paikallista ilmiantokäyttäytymistä, myös 
myöhempien totalitaaristen järjestelmien ideologit ovat määritelleet oikean uskon rajamerkit, osoittaneet 
vastavoimat: juutalaiset, revisionistit ja kansan viholliset. Noituusopin kaltaiset vastaideologiat tekevät 
vallankäytön hyväksyttäväksi, välttämättömäksi. Lukuisat inkvisiittorit ja oppineet pitivät noitien vainoa-
mista, kidutuksia ja teloituksia Jumalalle otollisena, moraalisesti ja yhteiskunnallisesti oikeana. Samoin 
ovat tehneet kyläyhteisöissäkin vaikuttaneet kristinuskon vaalijat, jotka eri tavoin osoittelivat lähimmäis-
tensä syntejä. He omistautuivat organisaatiolle, kirkon työlle, vaikkapa tunnustuksen kiduttamiseen syy-
tetyltä. Kirkolliselle vallalle noitaopeista tuli sisäisesti välttämättömiä.  
    Eräiden määritelmien mukaan delegitimointi on jonkun ihmisryhmän luokittelemista äärimmäisen pa-
haksi, antisosiaaliseksi, kaikkien moraalinormien ulkopuolella toimivaksi.(18 Delegitimoituihin kiinnitetään 
stereotyyppinen, kollektiivisen pahuuden poltinmerkki, ennakkomielikuva, joka muuttuu folkloreksi ja 
siirtyy itseään ruokkivana perinteenä, kulttuurina sukupolvelta toiselle. Noitien kohtalon ovat kokeneet 
monet ihmisryhmät, mm. alkuperäiskansat, juutalaiset ja mustalaiset. Delegitimoinnin taustalla on 
totalitaarisiin järjestelmiin sidottujen ihmisten, "pikkupappien" pelko; stereotypiat ovat pelon kulttuuria. 
Noitavainoja ei voi juuri kukaan pysäyttää, kun ne kerran ovat käynnistyneet. Anti-ihmisten stereotypiat 
seuraavat kaikkia keskitettyjä järjestelmiä, ne kuuluvat niiden olemassaolon infrastruktuuriin. 
    Noitavainot olivat käännekohta länsimaisen yhtenäiskulttuurin kehityshistoriassa. Euroopassa kult-
tuurista tuli kirkon ja sen jälkeen valtion organisatorisen rakentamisen perusta. Keskitetty järjestelmä 
hävitti vähitellen itsenäiset kyläkulttuurit, uusi eliitti otti kansankulttuurin itselleen ja muutti sen kristilli-
seksi, kansalliseksi ja lopulta valtiolliseksi sivistykseksi. Kulttuurin tehtäväksi tuli organisatorisen kehi-
tyksen tuottaminen, kansan kasvattaminen ja sopeuttaminen keskitettyyn, ei-paikalliseen järjestelmään. 
Keskittyminen näyttää jatkuvan. Valtiokulttuurin jälkeen ihminen ilmeisesti sopeutetaan mannerkulttuuriin 
ja lopulta universaaliin tieteellis-tekniseen maailmanjärjestelmään.  
    Suomi on noitauskon periferia, jossa näkyy uuden keskitetyn organisaatiokulttuurin ja paikallisen luon-
toiskulttuurin vastakkaisuus. Savo-Karjalan kaskialueilla organisatorinen moraali oli vielä vierasta eikä 
sanoma ideologisista vastaihmisistä saanut jalansijaa, niin kuin ei muukaan dualistinen, tuomitseva 
kertomusperinne (esim. kartat 73-75). Savolaisessa kerronnassa paholaisesta on tullut huvittavien 
tarinoinen sankari, mutta tietäjyyteen on suhtauduttu vakavasti ainakin niin kauan kuin kaskiyhteisöt 
säilyivät. Suomessa voidaan siis seurata, kuinka noituusoppi kohtasi tietäjyyden, kuinka ideologinen 
hallinta syntyy ja kulttuurista tulee vähitellen yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline. Kristillinen kirkko 
toteutti sen, missä myöhemmät poliittiset uskonnot ovat epäonnistuneet, mutta tieteellistekninen kehi-
tyskultti saattaa vielä onnistua. 
 
Pohjoiset samaanit:  Anisimov 1991. Balzer 1997. Basilov 1995. Bäckman – Hultkrantz 1978. Diószegi 
1968; 1998; 1996.  Diószegi – Hoppál 1978 (1990); 1996. Donner K. 1915, 142-; 1933ab, 242-.  Edsman 
1967. Harva 1922bc; 1933ab. Honko 1969; 1972, 182-. Hoppál 1984ab; 1989; 1994. Hoppál – Howards 
1993. Hoppál – von Sadovszky 1989. Hoppál – Pentikäinen 1992. Karjalainen 1918, 546-. Kuusi 1963a, 
31-. Michael 1963. Novik 1989. Pentikäinen 1996; 1998. Potapov 1991. Siikala 1978; 1992ab. Siikala – 
Hoppál 1992. Smoljak 1998. Takako – Takashi 1997. Perinneatlaksen ilmestymisen aikoihin 
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samanismista ilmestyi lukuisia julkaisuja, tosin monet tutkijat eivät erota samanismia ja tietäjyyttä toi-
sistaan. Suomalaiset tietäjät ja loitsut: Hästesko 1910; 1914. Krohn K. 1914, 10-; 1917. Hautala 1960b. 
Haavio 1967b, 283-. Laaksonen – Piela 1983. Piela 1989. Siikala 1989; 1992b, 64-. Suomen kansan 
muinaisia taikoja I-IV. (Hyry 1994. Stark-Arola 1998.)  Noitaoikeudenkäynnit Suomessa: Hertzberg 1888. 
Heikkinen 1969. Heikkinen – Kervinen 1987. Nenonen 1992. (Katajala 1995.) 
 
1. Eliade 1964. Siikala 1978.  2. Haavio 1967b, 283-. Lencqvist 1870 (1782).  3. Piela 1989. Siikala 1989; 
1992ab.  4. Sarmela 1987b.  5. Haavio 1959c.  6. Yleisesti esim. Kieckhefer 1976. Ankarloo – Henning-
sen 1987. Cohn 1975. Russell 1988.  7. Heikkinen 1969. Heikkinen – Kervinen 1987. Nenonen 1992. 
Ankarloo 1971. Lagerlöf-Génetau 1990. Naess 1982. Jensen 1988. Alver 1971.  8. Henningsen 1980.  9. 
Levack 1987, 19-.  10. Madar 1987.  11. Nenonen 1992.  12. Ankarloo – Henningsen 1987. Murray 1962. 
Larner 1981. Karlsen 1987.  13. Macfarlane 1970.  Behringer 1988. Nenonen 1992, 142-. 286-.  14. 
Kluckhohn 1944. Sarmela 1972a, 325-.  15. Heinsohn – Steiger 1987.  16. Tarkiainen 1990, 201-.  17. 
Esim. Danielsson 1932. Russell  1986; 1988. Wolf-Knuts 1991.  18. Bar-Tal et al. 1989.  
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                                            39. SIELU 
 
 
 
 
Katoamattomuuden olomuoto 
 
 
Elämän moottori. Kartalla 39 on esitetty nimityksiä, jotka tarkoittavat elohiirtä eli silmäluomissa, huulissa 
tai iholla näkyvää tahatonta hermovärinää. Uskomusperinteessä elohiiri on tulkittu ihmiskehossa piilevän 
elämänvoiman liikkeiksi ja nimitykset kertovat siten kristillisyyttä varhaisemmista sielu-käsityksistä. 
Elohiiren levotonta sykettä, esim. sairaan silmäluomien tai ihon tahatonta värinää on pidetty kuoleman 
enteenä, silloin sielu on jo pyrkimässä pois ruumiista. Tai elohiiri on päinvastoin ollut merkki elinvoimasta, 
joka sairaassa oli vielä jäljellä (Viena). Kun värinä kuolemassa lakkaa, elämänsielu on jättänyt ihmis-
ruumiin. 
    Elohiiri-käsitteessä elämän syke yhdistetään hyppelehtivään, pieneen ja arkaan eläimeen, hiireen. 
Suomen murteissa elo on 'elämän syke', joka tuntuu sydämen ja verisuonten tykytyksenä, ihon tai silmä-
luomien värinänä ja hermonykäyksinä, jotka saavat esim. kalan sätkimään vielä perattaessa. Se tuntuu 
myös sikiön liikahduksina kohdussa. Elo on myös paikannettu johonkin ruumiinosaan, kuten sydämeen, 
valtimoon tai vatsaan, joissa syke voimakkaammin tuntuu; ne ovat "hengenarkoja" kohtia tai niissä kulkee 
"henkisuoni".(1     
 
Karttakuva.   Nimitykset elohiiri, elämänhiiri (Etelä-Suomi), ihohiiri (Pohjois-Suomi) tai hipiähiiri (Karjala) 
tarkoittavat siis ihmisruumiissa tuntuvaa elämän sykettä, erityisesti ihon alla näkyvää tai tuntuvaa 
värinää; karjalassa hipiä, hibju merkitsee 'ihoa'. Värinää kuvaavia ovat myös paikoin Peräpohjolassa 
tunnetut elohiiren nimitykset väryväinen tai värviäinen, jotka esiintyvät jo Gananderin sanakirjassa (1786-
1787). Vaimas (Lounais-Suomi, Länsi- ja Peräpohjola) ja vainonen (Pohjois-Pohjanmaa) juontavat 
ugrilaisiin kieliin asti palautuvasta kantamuodosta (*vaibma), jonka vanhoja merkityksiä ovat 'henkäys', 
'hengitys', 'höyry' ja edelleen mm. 'sielu', 'elävä olento, henkilö' tai sielun asuinsija, kuten saamen vaibmo 
'sydän'; samaa kantaa on myös suomen vaimo 'aviopuoliso'.  
    Suomessa elämänsielu-käsite on siis johdettu kahdesta kannasta. Omaperäinen termi vaimanen on 
säilynyt alueella, joka käsittää esihistoriallisen Hämeen tai Pirkanmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan, 
Länsipohjan (Norrbottenin) ja Peräpohjolan jokivarret, jotka keskiajalla (1200-) kuuluivat pirkkalaisten ja 
ennen heitä varsinaissuomalaisten eli ns. kainulaisten kaukopyytäjien, turkiskauppiaiden ja Lapin 
verottajien nautintamaihin. Vaimanen niin kuin hiisi 'vainaja, vainajien asuinsija' on sana, joka on säilynyt 
nimenomaan Hämeessä ja ehkä juuri siksi, että sillä on ollut keskeinen merkitys varhaisten viljely-
yhteisöjen sukukultin piirissä.  
   Sen sijaan elohiiri on eurooppalaista kerrostumaa. Se saattaa olla käännöslaina (ruots. livmus, nuo-
rempi termi livmössa) tai ehkä pikemminkin yhteinen, Itämeren piirissä jo varhain esihistoriallisella ajalla 
käytetty kielikuva. Vastaavia metaforia ovat viron elolude tai iholintu (elulutikas, ihulindu), vatjan kielen 
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elotiiro eli elolepakko. Monissa Euroopan kielissä lihas-sanan alkuperäinen merkitys on 'hiiri' (esim. 
latinan musculus) ja mm. saksalaisessa perinteessä ihmisen sielun on ajateltu poistuvan ruumiista hiiren 
hahmossa.(2 Hiiri assosioidaan myös niihin värinäaistimuksiin, joita ihminen kokee kauhun hetkellä 
ruumiissaan. Euroopan kansojen keskuudessa hiiri on siis hyvin vanha, kenties jo samanistisilta metsäs-
tyskulttuurien ajoilta periytyvä "sielueläin", elinvoiman symbolihahmo.   
 
Sielujen kategoriat. Pohjoisten kansojen uskomusperinteestä on luokiteltu monia sielutyyppejä, joilla on 
katsottu olleen oma tehtävänsä. Wilhelm Wundtin kategorioiden mukaan myös suomalaiset tutkijat ovat 
jakaneet sielukäsitykset yleensä kahteen pääluokkaan: ihmisellä on kehossaan elämää ylläpitävä "hen-
gityssielu" (henki, ruumissielu) ja toisaalta kehosta irtaantumaan kykenevä "haamusielu" tai "varjo-
sielu".(3 Haamusielusta on käytetty myös termiä "vapaa sielu” ja fenomenologisesti sielu-käsityksiä  
on mahdollista erotella moniin luokkiin.(4 
   Sielu-kategorioita voidaan katsoa myös toisesta näkökulmasta. Ne ovat vaihtelevia, eri tilanteissa 
annettuja selityksiä, joita ihminen on tarvinnut tulkitessaan elämän perimmäisiä kysymyksiä, kuten 
elämän olemassaoloa, syntymää, kuolemaa, perintötekijöiden siirtymistä suvun piirissä, ekstaattisia 
henkisiä kokemuksia tai vaikkapa sitä, että ihmisen tajunta voi unessa ikään kuin liikkua kehon ulko-
puolella ja ihminen voi kokea asioita olematta fyysisesti paikalla. Sielu-käsitteellä on selitetty ainakin 
seuraavia elämän peruskysymyksiä:  
  1. Elämänsielu (henkisielu) on elämän käynnistävä ja sitä ylläpitävä elinvoima, joka ruumiin kuollessa 
poistuu esim. viimeisen henkäyksen mukana. Elämänsielun läsnäolo tuntuu sydämen sykkeenä tai veren 
kohinana ja sitä merkitsevät sanat suomalais-ugrilaisissa kielissä ovat tarkoittaneet mm. 'hengitystä', 
'höyryä' ja itse 'henkeä' ja 'elämää'. Tällaisen sielu-käsitteen avulla on selitetty elämän alku ja loppu, 
mutta myös esim. hedelmöitys, elämän siirtyminen äidistä lapseen.(5 Henkisielu erottaa elävät, hengit-
tävät olennot kuolleista, niistä jotka eivät hengitä.        
 2. Persoonasielu (haamusielu) on kaikessa elollisessa oleva kuolematon, persoonallinen substanssi, 
psyyke tai "geneettinen muisti", johon kasaantuu ihmisen yksilöllinen henkinen kokemus. Persoonasielu 
on ihmisen sisimmässä, mutta voi unessa liikkua ruumiin ulkopuolella tai jättää ruumiin, kun ihminen 
sairastuu ja kuolee, ja kuoleman jälkeen jatkaa itsenäisenä vaellustaan uudessa olomuodossa. Suo-
messa tätä ns. haamu- tai varjosielua on suomalais-ugrilaisissa kielissä vastannut sama sana kuin nyky-
suomen 'itse'.  Tällainen itse- tai minä-sielu on se, joka tekee vastasyntyneen ihmiseksi, antaa hänelle 
oman tajunnan ja persoonallisuuden.  
    Persoona-sielu siirtyy kuoleman jälkeen vainajien puolelle ja elää haamuna "omistajansa" hahmossa 
eli kuolleen vainajan näköisenä. Sukukultin piirissä vallinneen selityksen mukaan se voi palata toisesta 
maailmasta syntymällä jossain suvun jäsenessä uudelleen. Jos ihmisen tai suurten riistaeläinten kuten 
karhun (kartta 1) haamusielusta ei pidetä huolta, se jää pahana henkenä vaeltamaan ja etsimään osaan-
sa eläviltä. Kummitteleva henki on jäänyt tuonpuoleisen järjestyksen ulkopuolelle ja se etsii moraalista 
hyvitystä (kartat 73-75) tai pyrkii syntymään jossakin lapsessa uudelleen; sen vuoksi tietyt pahojen 
olentojen, usein juuri rauhattomien vainajien olinpaikat ovat olleet synnytysikäisille naisille vaarallisia, 
pyhiä eli kiellettyjä.(6 Sielu-käsitteellä voidaan tulkita ihmiselämän arvoa, erottaa hyvä ja paha elämä ja 
antaa ideologinen selitys samanismille, vainajakultille ja lopulta myös kristinuskolle. 
3. Haltiasielu.  Suomalaisten niin kuin muidenkin pohjoisten kansojen perinteessä puhutaan myös 
ihmisen yliluonnollisesta vartijasta, haltiasta. Ihmisen haltia voi esiintyä ulkopuolisena kaksoisolentona 
(ruots. dubbelgångare), jota on Suomessa nimitetty etiäiseksi; sen on nähty liikkuvan ihmisen edellä ja 
tulevan vastaan ennen kuin asianomainen itse on saapunut paikalle (tarinatyyppi Si A 1-100). Haltia-
sielun avulla on selitetty mm. ihmiskohtaloiden erilaisuutta, ihmisen onnea ja menestystä, voimakkaiden 
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persoonallisuuksien kuten samaanien ja tietäjien henkisiä kykyjä; vahvalla ihmisellä oli voimakas haltia. 
Sielu-käsitteen avulla on siis ilmaistu myös sitä, mikä antaa jokaiselle elolliselle oman yksilöllisen voiman, 
vahvan tai heikon psyyken ja erottaa hänet persoonallisuutena muista ihmisistä. 
   Maailmankuvan muuttuessa myös sielu-tulkinnat ovat painottuneet eri alueille tai saaneet uusia piir-
teitä. Monilla pohjoisilla kansoilla sielu-kategorioiden määrä on lisääntynyt ja ihmisellä on uskottu olevan 
monia erilaisia sieluja, joista joku on esim. jäänyt jonkinlaisena haltiana elämään kotipaikoilleen kuten 
suomalaisessa perinteessä talohaltia (kartta 62). 
   Ihmiskehosta irtaantumaan kykenevä ja uudelleensyntyvä sielu on ollut ajatusrakenne, johon sama-
nistinen elämäntulkinta perustui. Elohiiri-kielikuvassa on ilmeisesti säilynyt käsityksiä sielu-olennosta, 
joka pienen eläimen hahmossa, perhosena tai muuna hyönteisenä saattoi liikkua kehon ulkopuolella, 
esim. juuri unimaailmassa, ja jonka samaani parannusriitissä etsi ja palautti takaisin potilaaseen. Kieli-
kuva on samanistinen; sairauden kohdatessa, jopa ihmisen säikähtäessä sielu järkkyy ja pyrkii pois 
ruumiista. 
 
 
FSF VII:3. Harva 1930; 1948, 234-. Paulson 1958. Toivonen 1940-1941; 1941.  Vilkuna A. 1956, 110-; 
1959a. Waronen 1898. 
 
1. Vilkuna A. 1959a, 137-.  2. Toivonen 1940-1941. Frazer 1927.  3. Wundt 1905-1909 II. Munkácsi 
1905.  Paasonen 1909. Harva 1914, 11-; 1915a; 1915b, 14-; 1933a, 171-; 1942b, 16-. Karjalainen 1918, 
19-. Kannisto 1958a, 29-. Itkonen T. I. 1948 II, 349-. Storå 1971, 186-.  4. Arbman 1926-1927. Hultkrantz 
1953. Paulson 1958.  5. Vrt. Harva 1942b, 17-.  6. Vilkuna A. 1956, 126-. 
 
 

296





40. Sairauden alkuperä 
 
 
 
 
 
 
                             40. SAIRAUDEN ALKUPERÄ 
 
 
 
 
Sairastuminen selitykset 
 
 
Sairauksien etiologia. Kartalla 40 on sairauksien nimityksiä, jotka samalla ilmaisevat käsityksiä siitä, 
mistä tauti on peräisin. Maailman kansoilla on ollut monia yleisiä selitysformuloita tai kognitiivisia ra-
kenteita, joita on käytetty tulkittaessa sairauden luonnetta. Sairaus voi johtua (1) sielun menettämisestä 
(samanismi), (2) sen on joku ulkopuolinen lähettänyt, ampunut sairaaseen (tietäjyys), (3) tauti on 
tarttunut jostakin paikasta tai aineesta (saastumisselitys) tai (4) sairaaseen on tunkeutunut paha hen-
kiolento, väärä sielu (vainajausko) tai (5) mato, joka liikkuu ihmisen sisällä ja sydämeen, maksaan tai 
muuhun elimeen tunkeutuessaan aiheuttaa lopulta kuoleman, lisäksi sairaus voi johtua (6) taburikoksesta 
eli jumalallisten voimien uhmaamisesta.(1  Sielunmenetys on ollut dominoiva tulkinta pohjoisilla kansoilla 
ja muuallakin samanismin piirissä. Suomessa sielun pakeneminen on säilynyt esim. käsityksissä 
elohiirestä (kartta 39), mutta talonpoikaisyhteiskunnan aikana vallitsevat sairauden tulkinnat ovat olleet 
tietäjä- ja noitaperinnettä. 
 
Ampumasairaus. Nimitykset amputauti (ammus, olla ammuksissa) ja lentotauti (lennos, lento, letty) 
tarkoittavat tauteja, jotka joku on ampunut tai jotka lentävät ilman halki ja osuvat uhriinsa. Ampumasai-
raus on  suomalaisessa perinteessä ollut yleisimmin pistos, jonka parantamisessa on käytetty Pistoksen 
loitsua (kartta 49). Maaginen vahingoittaminen on tietäjyyden perusoppeja, joka erottaa sen sama-
nismista. Taudinselityksen taustalla on käsitys, että sairauden on aiheuttanut joku ulkopuolinen; se voi 
olla kosto, rangaistus, mutta myös pahansuovan kilpailijan ilkityö. Tietäjyyden piirissä sairastumisella on 
ollut sosiaalinen ja moraalinen syynsä, ei enää säikähtäminen tai haltioiden tai vainajien loukkaaminen. 
Yksilön terveys niin kuin onni tai hyvä elämä oli sidottu ihmistenvälisiin suhteisiin, sosiaaliseen harmo-
niaan. Toisaalta sairastuminen oli tapahtuma, joka järkytti yhteisön tasapainoa, sille oli annettava myös 
moraalinen tulkinta.               
    Sairauden lähettämis- ja torjuntariitit kuuluvat tietäjäkulttuuriin ja alkuaan ampumatauti on ollut riitti-
taitoisen tietäjän lähettämä. Kristillisen hegemonian aikana tietäjän tilalle on tullut noita tai itse paholai-
nen ja eurooppalaisissa taudinselityksissä ampuja on jo vallitsevasti noita, paholainen tai paha yliluon-
nollinen olento kuten keijukainen tai vuorenpeikko. Skandinaviassa tietäjäkerrostuma näkyy vielä 
vanhoissa ruotsalaisissa ja norjalaisissa nimityksissä lappskott ja finnskott eli lappalaisen tai suomalaisen 
ampuma tauti; saamelaisia samoin kuin suomalaisia kaskiviljelijöitä pelättiin nimen omaan tietäjinä.(2 
    Suomalaisessa parannusperinteessä tautiprojektiili kuvataan pienikokoiseksi nuolen kaltaiseksi esi-
neeksi, joka tunkeutuu ihmisen ihon läpi jättäen näkyviin mustan kohdan tai hyvin pienen reiän. Ilmeisesti 
noita- tai paholaisuskon aikana myös meille on levinnyt selitys, että noidannuoli on kuin palava päre tai 
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soihtu, joka lentää puunlatvojen tasalla. Noidannuolia olivat myös tähdenlennot tai ne kuvataan 
pallosalaman kaltaiseksi valoilmiöksi kuten parankin lento (kartta 58). Skandinaviassa ja Suomen ruotsin-
kielisellä alueella sairaus voidaan ampua pyssyllä ja tautiprojektiili on silloin pyöreä kuula, joka lävistää 
ihmisen.   
    Nimityksistä amputauti tai olla ammuksissa esiintyy tietäjäuskon säilymäalueella Savo-Karjalassa. 
Letty, letti 'lennätetty' tai lennos, lento 'lentämällä liikkuva' ovat läntisiä ja taudinselityksinä uusia. Paitsi 
amputautia, lento tarkoittaa yleensä sellaisia tauteja, joiden selitettiin lentävän ilmassa tuulen mukana, 
usein jonkin eläimen, kuten kukon hahmossa. Tällaisia lentotauteja ovat olleet rutto, kolera, punatauti ja 
muut epidemiat, jotka keskiajalta lähtien levisivät nopeasti ympäri Eurooppaa, sananmukaisesti lensivät 
kylästä kylään.   
 
Vahingoittamisen tekniikka. Suomalaisessa perinteessä tietäjät ja noidat ovat käyttäneet pääasiassa 
kolmenlaista tekniikkaa aiheuttaessaan jonkun ihmisen tai eläimen sairastumisen ja kuoleman. Uhri on 
tuhottu (1) ampumalla tautiprojektiili, (2) tekemällä tyrä tai (3) syöttämällä hänet sairaaksi.  
    Tautia ammuttaessa tehtiin uhria esittävä nukke tai hänestä piirrettiin kuva esim. laudankappaleelle. 
Nukke tai kuva sidottiin puuhun ja siihen ammuttiin pienellä jousella lepästä tai päreestä tehty nuoli tai 
nukkeen pistettiin neula. Vermlannin suomalaisten keskuudessa on kerrottu, että ihmisen kuva veistettiin 
suoraan kuusen runkoon ja siihen iskettiin neuloja, jotka oli työnnetty käärmeiden silmien läpi; neuloja 
lyötiin vähitellen syvemmälle puuhun, jolloin tauti paheni, ja uhri kuoli kun neulat lopulta lyötiin pohjaan 
asti.(3 
    Tyroa eli tyrää on kuvattu monella tavoin, mutta sen perimmäinen assosiaatio lienee miehen kives-
pussi, jota jäljittelevään nahkapussiin tai siteeseen laitettiin uhrin elinvoimaa symbolisoivia aineita, esim. 
hiuksia, kynsiä tai intiimejä eritteitä. Tyrä eli pussi tuhottiin kaivamalla se maahan tai panemalla puris-
tuksiin johonkin piinapaikkaan kuten kahden toisiaan hankaavan puun väliin tai liikkuvan kiven alle 
koskeen. Käsittely heijastui uhriin, joka alkoi kitua ja lopulta kovia tuskia kärsittyään kuoli.  
    Sairaaksi syöttämisessä on käytetty ennen kaikkea kalmanväkeä, kuolleen eritteitä tai ruumiin kanssa 
tekemisissä olleita aineita, hautausmaalta otettua ruumiinmultaa jne.; ne sekoitettiin salaa uhrin juomaan 
tai ruokaan. Aineet ovat voineet olla myös todellisia kasvi- ja muita myrkkyjä, joita tietäjät ja kansanpa-
rantajat ovat tunteneet.   
   Tietäjä kykeni myös torjumaan noidannuolen vaikutuksen. Amputaudin parantaja etsi kohdan, josta 
nuoli oli mennyt ihon läpi, ja poisti sen esim. imemällä, puristelemalla tai voitelemalla lävistyskohdan 
nuolen tehoa heikentävillä aineilla kuten tervalla tai viinalla. Pistosnuolia on voitu torjua myös kristillisillä 
riiteillä, Raamatun lehdillä, ristinmerkeillä ja rukouksilla. 
   Suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa perinteessä ammunta-selitys on säilynyt sitkeästi hoidetta-
essa äkillisiä kotieläinten sairauksia, kuten hevosten tai lehmien ähkyä; erityisesti ähkystä eli suolisto-
tulehduksesta (koliikista) on käytetty ilmausta, että eläin on "ammuksissa". Ihmisen sairauksista iskias 
tunnetaan suomessa niin kuin monissa muissakin Euroopan kielissä yhä nimellä noidannuoli. Pistos-
nuolien valmistuksesta ja ampumisesta on Suomessa säilynyt vähän kuvauksia ja todellista tietoa. 
Amputautia parannettaessa ei useinkaan ole etsitty nuolen lähettäjää vaan nuolen lävistyskohtaa esim. 
eläimen jalasta tai kyljestä. Tietäjyys on painottunut tautiprojektiilien torjuntaan eikä suomalaisessa 
kaskikauden kulttuurissa ole ilmeisesti esiintynyt sellaisia sosiaalisia ristiriitoja, jotka olisivat johtaneet 
mustan magian ylivaltaan. (Si D 61) 
 
Tartuntatauti. Nenä on ollut sairaus, joka tarttui maasta, vedestä tai tuulesta ja erityisesti suomalaisessa 
perinteessä  metsästä. Tarttuman voi saada vaarallisesta tai saastaisesta aineesta, kuten kalmanväestä, 
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tai saastaiseksi koetusta paikasta, esim. saunan lauteiden alta, tai epäpuhtaassa tilassa olevista naisista. 
Nenä-sairauksiin on siis suomalaisessa perinteessä yhdistynyt käsityksiä yliluonnollisesta energiasta, 
voimasta eli väestä, jota aiheuttaa pahaa tai saastuttaa ihmisen.(4 
   Sairauden tarttumismekanismeja on kahta eri tyyppiä. Nenä-taudin on voinut saada (1) tarttumana tai 
hankautumana tai (2) säikähtämällä; se oli siis sekä ihosairaus että psyykkinen vaiva. 
   Maannenä eli maanvihat on tavallisesti ihosairaus, tulehdus, rupi tai paise, joka on tarttunut likaisesta 
maasta. Tuulennenä on tarkoittanut tuulenpyörrettä tai myrskynpuuskaa ja tautina yleensä iho- tai silmä-
tulehdusta, joka tarttui tällaisista tuulispäistä tai yleensä tuulesta, ahavasta ja voimakkaasta auringosta. 
Maannenä parannettiin palauttamalla sairaus takaisin maahan. Oletetulta tarttumapaikalta tai "väkevästä" 
maasta leikattiin irti neliskulmainen turve, jolla tulehtunutta kohtaa paineltiin, sen jälkeen turve asetettiin 
takaisin entiselle paikalleen. Tai maasta on leikattu neliskulmainen turve niin, että se jäi päistään kiinni ja 
kipeä jalka tai käsi pantiin turpeen alle tai potilas ryömi aukon läpi.  
   Metsännenä voi "hankautua" metsässä tai se on metsässä saatu haava, johon on tullut metsänväkeä 
eli metsänvihat (kirot) ja se oli alkanut märkiä. Tarttuman on voinut saada kaadetusta karhusta tai muus-
takin kuolleesta eläimestä.  Useimmiten metsännenä kuvataan kuitenkin säikähdyksenä. Ihminen on 
pelästynyt metsässä karhua tai säikähtänyt sydänjuuriaan myöten pudotessaan suonsilmäkkeeseen. 
Käsitteenä metsännenä on ilmeisesti ollut jonkinlainen yleisnimitys vaivoille, jotka ovat peräisin luonnosta 
– joko maasta tai vedestä (vedennenä). Tällainen säikähdys jää ihmisen sieluun ja aiheuttaa pitkä-
aikaisen hermosäryn tai muun kivun, jolla ei ole ulkonaista syytä. Pitkäaikainen tuska tekee hänet jopa 
henkisesti sairaaksi. Metsännenä voidaan parantaa hakemalla säikähdyspaikalta jotain ainetta, esim. 
karhun ulostetta, muurahaispesää tai vettä, johon särky siirretään ja viedään takaisin. Alkuaan metsän-
nenä on kenties aiheutunut metsänhaltian loukkaamisesta ja parannusriiteissä metsää oli "lepytettävä" eli 
metsänhaltialle on uhrattava sovitusuhreja. Metsännenässä yhdistyvät erilaiset etiologiat: samanistinen 
sielunmenetys, taburikos metsänhaltiaa kohtaan ja käsitykset tarttumataudeista. 
   Nenä-sairauksien nimissä ei ole kartografisesti merkittäviä alueellisia eroja. Vakiintuneita tarttuman 
nimityksiä ovat metsännenä, jota tavataan koko savolais-karjalaisella alueella, sekä maannenä; siitä on 
eniten mainintoja Etelä-Savosta ja Etelä-Karjalasta. Vedennenä on yleisin Laatokan Karjalassa, tuulen-
nenä on harvinainen ja tuli puuttuu suomalaisesta tarttumaperinteestä lähes kokonaan, sen tilalla on 
ehkä kalmanväki. Savolais-karjalaisessa tarttumakartassa kaikkein tärkein on metsä, joka ajatuksellisesti 
on lähellä maata.  
   Nenä on tarkoittanut sairautta, jonka on aiheuttanut maailman neljän peruselementin eli maan, veden, 
tuulen ja tulen voima ja niiden välisen tasapainon järkkyminen. Neljä maailmankaikkeuden perusele-
menttiä ovat keskeisiä etenkin Aasian kansojen ajattelussa ja ne on omaksuttu mm. antiikin kreik-
kalaiseen lääketieteeseen, esim. filosofi Embedoklesin  (400-luv. eKr.) esittämään sairauksien järjes-
telmään. Suomalais-karjalaisella alueella nenäsairaudet ovat mahdollisesti itäistä vaikutusta, toisaalta 
Karjala on myös taudinselityksissä ollut arkaaista aluetta ja voinut säilyttää käsityksiä, jotka muualta 
Euroopasta ovat hävinneet.   
 
(Si C 1601-1700, K 49, L 151) 
 
Forsblom 1917. Honko 1959ab; 1960c. Lid 1921; 1928. Manninen 1922. Mansikka 1935. Nikander – 
Wikman 1927. Räsänen M. 1950. Åstedt 1960. 
 
1. Clements 1932, 185-. Honko 1959a, 23-; 1960c. Vrt Murdock 1980.  2. Lid 1928. Honko 1959a, 41-. 3. 
Kettunen 1935, 55-. 4. Hako 1957, 2-. Manninen 1922. Åstedt 1960. 
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                                 41.-42. TULEN LOITSU 
 
 
 
 
41. Tulen synty 
 
 
Vanhamittaisissa Tulen synty -loitsuissa on kolme pääjaksoa: (1) Tulen iskentä tai Tulen tuuditus (tulen 
alkuperä), (2) Tulen putoaminen ja sen aiheuttamat tuhot maan päällä (välitila, järjestyksen puuttuminen) 
sekä (3) Tulikala ja sen pyydystäminen (tulen haltuunotto), jolloin tuli saadaan ihmisten käyttöön. 
 
Tulen iskentä. Ilmeisesti vanhimman, samanistisen myytin mukaan Ilmarinen tai Väinämöinen, taivaan 
tai ilman haltia, on iskenyt tulen ylhäällä taivaassa, taivaankannella tai taivasta kannattavan patsaan 
päässä. Isku on salama, josta käytetään erilaisia kielikuvia. Vanhamittaisessa runoudessa salaman 
metafora on kirjava käärme. Vanhaa kerrostumaa on ilmeisesti myös visio, että salaman ampuu alku-
heeros tai demiurgi alas taivaasta kolmisulkaisena, rautakärkisenä nuolena, joka osuu kallioon ja iskee 
tulikipeniä (vrt. kartta 49). Kolmas paleoarktinen salaman vertauskuva on rautakyntinen tulilintu, joka 
sekin esiintyy joissakin tulen synnyn säkeissä. Kaikissa näissä syntymyytin versioissa tuli on isketty yl-
häällä taivaankannelta ja sieltä se kirvonnut tai ammuttu alas maan päälle.       
    Toisen kantaredaktion mukaan Väinämöinen iskee tulta alkumeren selällä omista kynsistään joko 
tuluksilla tai ilman mitään tulentekovälineitä. Tulensynnyn alkumeri-versiossa kehyskertomuksena on 
ilmeisesti Maansukellus-myytti, kuten Martti Haavio on todennut, vaikkei maan syntyä esiinnykään suo-
malaisissa loitsuissa.(1 Sukellusmyytin mukaan maailma saa alkunsa maasta, jonka jokin eläin tai vesi-
lintu sukeltaa alkumeren pohjasta (kartta 87). Venäläisten kansojen kristillisissä myyttiversioissa maan 
synnyn jatkeena on luojan ja hänen vastustajansa välinen taistelu, jossa kumpikin syöksee käsistään 
salamoita toistensa päälle. Joidenkin toisintojen mukaan sukeltajaeläin tuo luojalle tulukset meren poh-
jasta. Niillä luoja iskee kipinöitä, joista syntyvät enkelit ja muut taivaalliset sotavoimat; vastaavasti paho-
lainen iskee piikivestä itselleen oman apujoukkonsa. Tulensynnyn alkumeri-versio olisi siis osa moni-
muotoista myyttikompleksia, joka muiden alkutapahtumien ohella kuvaisi tulentekovälineiden syntyä ja 
ensimmäistä tulen iskentää piikivituluksilla.  

 
Tulen iskeminen taivaalla  
Iski tulta Ilmarinen, väläytti Väinämöinen kirjavalla käärmeellä, kolmella kokon sulalla päällä 
kuuden kirjokannen, päällä taivaan yhdeksän/ päällä pystyn pilven reunan/ rahin rautaisen 
nenässä. 
 

    Vanhat 1600-luvulla tallennetut tulensanat noudattavat kysymys ja vastaus -kaavaa:       
– Kussa tulta isketään?  – Päällä taivaan saranan.  

              – Kuka siellä tulta iski?  – Itse ilman Jeesus... (Pohjanmaa 1658).  
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Tulen iskeminen merellä  
Iski tulta Ilmarinen, väläytti Väinämöinen. Iski tulta ilman piitä, ilman taulaa tavoitti selvällä 
meren selällä, lakialla laineilla/ keskellä merikiveä. 

     
    Tulen iskennässä on monia myyttiaineksia.  Säilyneessä perinteessä eri motiivit : salama, tulen iskentä 
tuluksilla, taivaankansi ja alkumeri ovat kietoutuneet toisiinsa eikä eri versioita voida enää saada kartalla 
näkyviin. 

 
Tulen tuuditus. Tuuditus-loitsun rakenne ja kielikuvat ovat samat kuin Karhun synnyssä (kartta 1). Loitsu 
etenee kysymys ja vastaus -muodossa, tulen tuudittajaksi nimetään eräissä toisinnoissa Neitsyt Maria. 

   
Tulen tuuditus 
– Missä on tulta tuuditettu, valkeaista vaaputettu?   
– Tuolla taivaan navalla, maailmanvuoren kukkulalla/ päällä taivaan yhdeksän/ ylisessä  

              taivosessa...  
– Miten alas laskettiin?  
– Kultaisessa kätkyessä, hopeisten hihnojen varassa. 
   

Tuli on auringon poika. Suppealle alueelle Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on levinnyt lyhyt van-
hamittainen runo, jossa tulta kutsutaan auringon pojaksi:  

   
Tuli kulta aurinkoinen, aurinkoisen pojanpoika, auringottaren tekemä. 
 
 
 

 
 
42. Tulen haltuunotto 
 
 
Tulen putoaminen ja tuhot. Tulen putoamisjaksossa (kartta 42) kuvataan, kuinka tulikipinä tai tulikerä 
kirpoaa alas taivaasta, läpi monien kerrosten ja päätyy Aluen järveen, joka lienee maailmanmeri tai al-
kumeri. Tulikerän voimasta järvi kuohui (kolmasti) kuusien tasalle ja heitti kalat kuivalle maalle tai kalojen 
ja muiden meren elävien keskuudessa syntyy pakokauhu. Lopulta tulee kala, joka nielaisee tulikipinän, 
mutta tuli alkaa polttaa sen vatsassa ja tuskissaan kala ui ympäri niemien ja saarten rantoja. Tulikala-
aihetta on etenkin pohjoisilla runoalueilla laajennettu käyttämällä kolmen jakson kertausta. Ensin tulike-
rän nielaisee siika, sen syö hauki ja lopulta hauen syö lohi.  Joissakin toisinnoissa kuvataan vielä, kuinka 
kala tuskissaan puhkeaa valitukseen, jonka ihmiset kuulevat ja tulevat pyydystämään kalan.   Tulen 
putoamisessa on myös jakso, jossa kuvataan kuinka tulikerä putoaa läpi (kuuden) neulan tai kirveen 
silmän ja lopulta läpi räppänän sisälle taloon. Siellä se polttaa lapsen kätkyeen ja imettävältä äidiltä tai 
tytöltä rinnat. Tai tulikerä polttaa laajalti maita ja metsiä. 
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Tulen putoaminen Aluen järveen  
Kirposi tulikipinä läpi maan, läpi manalan, läpi taivaan yhdeksän, läpi kuuden kirjokannen 
keskelle Aluen järven. Silloin tuo Aluen järvi kuohui kuusien tasalle, ärjyi päälle äyräittensä.  
Niin tuli sileä siika, nieli tuon tulisoroisen. Oli aikaa vähäisen, tuli tuska nielijälle.  Uiksenteli, 
voiksenteli sadoin saarien neniä, tuhansia niemen päitä tuskissa tulen punaisen. 
 
Tulen putoaminen kirveen silmän läpi  
Kirposi tulikipinä läpi taivosen yhdeksän, läpi kuuden kirveen (neulan, kuokan) silmän, läpi 
räppänän retuisen. Poltti lapsen kätkyeen, rikkoi rinnat tyttäreltä./Vierivi tulisoronen, vieri soita 
vieri maita, poltti maan, poltti manalan/ poltti puolet Pohjanmaata. 

 
Tulikalan pyydystäminen. Tulen synty -myytin kolmas pääjakso on tulikalan pyydystäminen. Sitä edel-
tävät usein runot Liinan kylvöstä ja Verkon kudonnasta, joita on pidetty erillisenä Verkkopyydyksen ja 
samalla Kalastuksen synty -myytteinä. Liinan kylvö -jakson mukaan pellava kylvettiin yöllä ja korjattiin 
kuutamolla, sisarukset kutoivat verkon yöllä ja veljekset veivät yöllä sen veteen. Yö tarkoittanee, että 
tulen ollessa maailmanmeren pinnan alla maassa vallitsi pimeys, tuleton aika. Joissakin toisinnoissa 
verkko sotkettiin jokeen sekä vastavirtaan että myötävirtaan, kala onnistutaan vangitsemaan vasta mo-
nien yritysten jälkeen tai itsensä Väinämöisen ryhdyttyä pyytäjäksi. Kun tulikala saatiin ylös, sen vatsa 
halkaistiin ja tuli otettiin ihmisten käyttöön. Loitsun tyylillisissä laajennuksissa kuvataan, kuinka lohen 
vatsasta löydettiin ensin hauki, sen vatsasta siika ja vasta siian sisältä tuli. Joskus Tulen tuhot -jakso 
seuraa vasta Tulikalan pyydystämisen jälkeen tulen karatessa ihmisten käsistä. 
 

Tulikalan pyydystäminen 
Yöllä liina kylvettiin, kylvettiin kynnettiin. Kuutamolla korjattiin, yöllä vietiin veteen. Sisarukset 
kehräsivät, veljet verkkoa kutoivat. Saatiin verkko valmiiksi. Vietiin vesille verkot. Myötävirtaan 
potkettiin, vastavirtaan vaaittiin... Saatiin sileä siika. Halaistiin siian vatsa, siellä oli tulikeränen. 
Sai talo tulelliseksi, maailma valkealliseksi. 

 
Tulen synnyn karttakuva. Syntyversioista laajin säilymäalue on Tulen iskennällä ja yhtä laajalta alueelta 
on tallennettu toisintoja tulen tuhoista ja tulikalasta; motiivit tavataan myös vermlantilaisessa perinteessä. 
Tulen tuuditus -versio esiintyy Savo-Karjalassa samoilla alueilla kuin karhurunot (kartta 1), motiivi tulen 
putoamisesta kirveen tai neulan silmän lävitse rajoittuu Karjalaan. Auringon poika -versio on ilmeisesti 
myöhäinen, paikallinen runotuote. 
    Karttakuvan mukaan Tulen sanoissa on alun perin ollut kolme perusjaksoa: Tulen iskentä, Tulen 
putoa-minen ja siihen liittyen veden kuohuminen tai muunlaiset tuhot sekä Tulikala ja sen pyydystämi-
nen; niitä voidaan pitää kaikkein vanhimpina myyttiaineksina. Tulen putoaminen kirveen silmän läpi ja 
karkaaminen sisälle taloon, jossa se polttaa naiselta rinnat tai lapsen kätkyeen, on itsenäinen runo ja 
kuvaa pallo-salaman kaltaisen luonnonilmiön vaarallisuutta. Se saattaa perustua todellisiin tapahtumiin. 
 
 
Tuli ihmisen kulttuurissa 
 
 
Tulen synnyn tutkimus. Maailman kansojen tulensyntymyyteissä on yhteisiä aiheita. Yleinen on mm. 
kertomus tulettomasta alkuajasta, jolloin ihmiset eivät vielä tunteneet tulta tai se oli vain jumalilla tai jokin 
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demoni oli ottanut tulen haltuunsa. Tulen vapauttaja, joka usein on jokin eläin, esim. lintu, hakee tai 
varastaa tulen ja tuo sen ihmisille. Kreikkalaisissa kertomuksissa Prometeus varasti tulen ihmisille Olym-
poon jumalilta ja sai siitä rangaistuksensa. Eri puolilla maailmaa tavataan myös rationaalisia kertomuksia, 
joiden mukaan tuli on peräisin ukkosesta, tulivuorista, tai että ihmiset ovat oppineet tekemään tulen 
sattumalta esim. havaittuaan tuulessa toisiaan vasten hankautuvien oksien kuumenevan.(2 Suomessa 
tulen vapautusta ei Tulen synnyn yhteydessä esiinny, mutta motiivi tavataan Päivänpäästö-runossa. 
    Suomalaisista tutkijoista F. A. Hästesko on olettanut, että tulen luoja on Väinämöinen, joka iski sala-
moita taivaallisella alkumerellä; veden jumaluutena hän loi myös verkkopyydykset ja vangitsi tulikalan. 
Kaarle Krohnista lähtien Tulen synnyn aineksia on pidetty kristillispohjaisina, mm. tulen putoamisen ta-
kana olisi keskiaikainen legenda, jonka päähenkilönä on Neitsyt Maria. Martti Haavio on tulkinnut al-
kumeri-version alkuperäiseksi ja katsoo, että iskennän taustalla on Raamatussakin esiintyvä luojan ja 
vastaluojan taistelu; kirjava käärme -metafora tarkoittaisi saatanaa, joka taivaan auetessa heitettiin alas 
maan päälle. Tulikalan pyydystämisen esikuvaksi jo Julius Krohn esitti skandinaavista myyttiä Lokin 
vangitsemisesta.(3   
    Uno Harva on etsinyt yhteyksiä pohjoisten kansojen perinteeseen. Hänen mukaansa tulen iskennässä 
on kysymys ukkosesta ja alkuperäinen olisi kuva rautakyntisestä jättiläislinnusta, joka pohjoisten kan-
sojen tulkinnoissa on ukkosen aiheuttaja. Matti Kuusi on hyväksynyt käsitykset, että säilyneen suoma-
laisen tuleniskennän ainekset ovat pääosin kristillisperäisiä, mutta katsoo että syntymyyteillä on jo 
esikristillinen taustansa; ainakin tulikala ja tulilintu kuuluvat aiheisiin, jotka tavataan myös Siperian ja 
Pohjois-Amerikan kansoilla.(4 Tulen tuuditusta on yleisesti pidetty myöhäisenä, Karhun synty -runoon 
sovitettuna muunnelmana. 
   
Tulen synnyn tulkinta. On todennäköistä, että suomalaisissa Tulen sanoissa on useampia myyttiver-
siota.  
    (1) Vanhin, ilmeisesti jo uralilaiseen eräkauteen ulottuva tulensynnyn selitys on visio salamasta, joka 
ukkosilmalla iskee alas maahan tai jonka säiden ja rajuilmojen haltia ampuu alas taivaankannelta. Tulen 
iskennän taustalla on samanistinen maailmankuva ja näyttämönä taivaankansi. Suomalaisessa 
vanhamittaisessa runoudessa säiden haltia on Ilmarinen, muinaisskandinaavisessa perinteessä Thor. 
Salaman vertauskuvia ovat mm. kirjava käärme, rautakärkinen kolmisulkainen nuoli, joka säkenöiden 
kirpoaa kalliosta. Joissakin toisinnoissa esiintyvä ilman lintu saattaa olla paleoarktisten kansojen rauta-
kyntinen jättiläislintu, joka ukkosmyrskyissä repii puita ja aiheuttaa tuhoa. 
    Varhaisin suomalainenkin syntymyytti kuuluisi salama-tulkintoihin. Ensimmäinen tuli on isketty ylhäällä 
taivaankannella, maailman keskusvuorella tai taivasta kannattavan patsaan päässä (kartat 49, 93). Tuli 
iskeytyy alas uhaten polttaa maan ja kuivattaa maailmaa ympäröivän meren, järkyttää olemassa olevia 
kosmoksen perusrakenteita. Suomalaisessakin perinteessä tunnetaan käsitys, että salamaniskussa sin-
koutuu maahan ukonnuolia tai -vaajoja, kivisiä projektiileja; ukonnuoliksi on selitetty mm. maasta löyty-
neet kivikautiset tuleniskentäkivet sekä kivikirveet tai muun kiviaseet.  
    (2) Toinen syntyversio on ensimmäinen tulen iskentä tuluksilla. Arkeologi Jorma Leppäahon mukaan 
nuoli- tai projektiili-metafora sopii vanhempaan, neoliittisen kauden tapaan iskeä tuli kvartsiittikärkisellä 
nuolella tai kvartsiitista tehdyllä pitkänomaisella iskukivellä.(5 Tulen iskentä tulusraudalla piinsirusta tau-
laan on myöhempi,  600-luvulta jKr. lähtien käyttöön tullut tekniikka, joka säilyi aina 1800-luvulle. Piin-
sirua on pidetty sormissa ja viittaus "kynsissä" iskemiseen tarkoittaisi nimenomaan tulen tekoa tu-
lusraudalla. Tulus-versiossa demiurgi on sijoitettu alkumerelle ja kehyskertomus on otettu maailman-
syntymyyteistä. Suomalaisessakin runossa taustalla ovat ehkä jo Raamatun kertomukset maailman 
luomisesta, Jumalan ja Saatanan taistelusta ja paholaisen karkottamisesta alas taivaasta. Jumalan ja 
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hänen vastustajansa taistelusta kertovat myytit selittävät mm. maapallon rikkonaisuuden, tähdenlentojen 
merkityksen, hyvän ja pahan voimien olemassaolon. On mahdollista, että keskiajalla tai jo rautakaudella 
tulusrautojen yleistyttyä Tulen synty on tulkittu uudestaan.  Tuluksilla iskennän sijoittaminen keskelle 
alkutapahtumia tai Raamatun kertomuksia on antanut pienille tulikipinöille vahvan kulttuurisen merkityk-
sen.  
    (3) Suomalainen Tulen tuhot olisi kuvaus pallosalamasta, jonka yllätyksellistä kulkureittiä korostetaan 
vertauksilla kirveen tai neulan silmästä. 
    Tulen synnyssä salamanisku, tulen putoaminen läpi maailmankaikkeuden ja tulikala juontavat siis to-
dennäköisesti jo samanistiselta kaudelta, ne ovat paleoarktisten kansojen perintöä. Eräkauden tulkin-
noissa tulikalan pyydystäminen on ehkä ollut kertomus samaanista, joka lähettää sielunsa eri eläinten 
hahmossa etsimään tulikipinää alkumerestä tai manalan vesiltä. Verkkopyydysten synty saattaa sekin 
olla jo eräkauden myyttikertomuksia, mutta säilyneessä muodossaan pellavan (hampun) kasvattamisen 
ja muokkaamisen sekä verkon kudonnan kuvaus on viljelykauden kerrostumaa. Tulen synnyn looginen 
juoni on saattanut säilyä arkaaisessa savolais-karjalaisessa kulttuuriympäristössä. Se kuvaisi kuinka 
salama iskeytyy ylhäältä taivaasta mereen, missä sen voima vaimenee, mutta ennen kuin se kokonaan 
sammuu, kala nielee kipinän ja pyydystämällä kalan ihmiset saavat haltuunsa tulen, salaman voiman.  
 
Tulen käsittely. Tulen synty -loitsujen on arveltu kuuluneen erityisiin tuliriitteihin, mutta tulen palvonnasta 
ei ole mitään tietoja. Polttaminen on ylipäätäänkin ollut vain riittitekniikka, jolla esim. uhrit on siirretty tuon-
puoleiseen maailmaan.  Rautakauden yhteisöissä tulen loitsuja on tarvittu kaskia poltettaessa, sytytet-
täessä ahjoa tai miilua tai torjuttaessa tulipaloja ja salaman tuhoja. Säilyneessä tietäjäperinteessä tulen 
syntyä on usein yhdessä palovamman voiteen lukujen kanssa käytetty erityisesti poistamaan tulenvihoja 
eli parannettaessa palohaavoja.  
    Sytytysriittejä on saatettu suorittaa kaskia tai juhlatulia poltettaessa (kartat 24-25). Kaadettu kaskiraivio 
oli saatava palamaan kunnollisesti aina pintamaata myöten, mutta samalla oli kyettävä estämään tulen 
leviäminen ympäröiviin metsiin. Syntyloitsu olisi esitetty iskettäessä tulta tuluskivellä, myöhemmin tulus-
raudalla. Ukkosen voimalla on ollut symbolinen merkitys etenkin sateisina kesinä, jolloin kaskia oli vaikea 
saada palamaan. Ukkonen liittyy olennaisesti pohjoisten metsien biohistoriaan; juuri salama on polttanut 
ja uudistanut vanhat kelottuneet havupuukorvet, jollaisia neitseelliseen korpeen hakatut kaskiraiviot 
useimmiten olivat. Kaskia on sytytetty myös kitkatulella, hankaamalla kovaa puukapulaa tervaksista alus-
puuta vasten. Tietäjäajattelussa kitkatuli on ehkä assosioitunut hitaasti palavaan kaskeen, josta valkea ei 
päässyt karkuun, ja sitä on käytetty silloin, kun oli olemassa metsäpalon vaara. Tulen hallinta oli välttä-
mätöntä myös valmistettaessa rautaa tai poltettaessa sysimiiluja ja tervahautoja. 
    Tulensynty-myytit kertovat nimenomaan tulen siirtämisestä ihmisen kulttuuriin. Niin kuin siirtymä- tai 
kriisiriiteissä myös tulen haltuunotossa on ollut kolme vaihetta: tulen irrottautuminen, välitila eli liminaali-
vaihe, ja lopuksi alistaminen ihmisen käyttöön. Liminaalivaiheessa tuli oli järjestyksen ulkopuolella; 
hallitsematon, maailmankaikkeudessa sinkoileva tuli uhkasi luontoa, kosmista järjestystä. Jos Tulen synty 
halutaan tulkita jännitysnäytelmäksi, se on ollut taistelua järjestyksen palauttamisesta. Tulen haltuunotto 
päättyi ihmisen ja hänen kulttuurinsa voittoon. 
 
(MI A 142, A 1414, A 1457.3) 
 
1. Haavio 1961; 1967b, 367-.  2. Frazer 1930. Kuusi 1963a, 55-.  3. Hästesko 1918, 35-. Krohn K. 1917, 
101-; 1918. Haavio 1967b, 379-. Krohn J. 1885, 250-.  4. Frazer 1930, 157-. Harmjanz 1932. Harva 
1948, 74-. Kuusi 1963a, 57-. Salo 1997b. 5. Leppäaho 1949. Salo 1997b. 
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                                 43.-44. RAUDAN LOITSU 
 
 
 
 
 
43. Raudan alkuperä 
 
 
Raudan synty on symbolinen kuvaus rautamalmin löytämisestä ja raudan valmistuksesta (kartta 43). 
Säilyneessä perinteessä Raudan lukuja on käytetty parannettaessa teräaseen aiheuttamia haavoja ja 
tällöin raudan sanat päättyvät Raudan myrkyttymiseen tai Raudan valarikkoon; loitsuissa selitetään, 
kuinka rauta turmeltui ja muuttui ihmiselle vaaralliseksi. Raudan alkuperästä on suomalaisessa perin-
teessä kaksi pääversiota: (1) rautamalmi on saatu suosta suden ja karhun jalanjäljistä ja valmistettu 
raudaksi (suo-motiivi) tai (2) rauta on peräisin maidosta, joka on valunut maahan naisen tai useamman 
nuoren neidon rinnoista (rautamaito-motiivi). Rautamalmin löytymisjaksoa seuraa Raudan takominen.  
  
Raudan löytyminen.  Syntyloitsu on todennäköisesti alkanut kuvauksella, kuinka (1a) susi ja karhu juok-
sivat suota myöten, jolloin niiden jalanjäljistä kääntyi näkyviin rautaruostetta, suo- tai rautamalmia, tai 
(1b) suden ja karhun jälkiin kasvoi rautaruohoa, rautaoraita, joista rauta valmistetaan. 
 

Rautamalmi 
(1a) Susi juoksi suota myöten, karhu kangasta samosi. Suo nousi suden jaloissa, kangas 
karhun kämmenissä. 
(1b) Kasvoi rautaiset oraat suden suurille jäljille, karhun kannan polkimille/ tuohon kasvoi 
rautaheinä suden kynnen kääntimille... 

    
Haavoja parannettaessa syntysanat alkavat negaatiolla: 

(1c) Voi sinua rauta raukka, koito kuona! 
Et sinä silloin suuri ollut, kun sinut suosta sotkettiin, vetelästä vellottiin/ kun läikyit lähteessä, 
järven pohjassa syvässä. 

 
 
Rautamaito.  Raudansynnyn naishahmoja on ollut ainakin kahta tyyppiä: maaemo-hahmo ja neljä nei-
toa. Maaemo-versiossa maidon valuttaja on (2a) nainen, jota puhutellaan maan tytöksi, ulkomuodoltaan 
mustanväriseksi, joskus Hiiden vaimoksi. Joidenkin toisintojen mukaan maito on valunut naisen nuk-
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kuessa, hänen tietämättään ja joutunut suohon. Toisen pääversion mukaan (2b) neitoja on ollut neljä 
(kolme) ja heistä jokainen lypsi erivärisen maidon, joista ovat peräisin erilaiset rautalaadut. 
 

Rautamaito 
 (2a) Maan tyttö Manalan neito, sillä on muoto mustanlainen, iho innon karvallinen. Se maidon 
maahan lypsi utarista uhkuvista, nännistä nimettömistä suon selällä, maan navalla... 
(2b) Oli ennen neljä neittä, koko kolme morsianta. Istuivat itään rinnoin, lypsivät maahan mai-
toaan. Yksi lypsi mustan maidon, toinen valkean valutti, kolmas veripunaisen.  
Joka lypsi mustan maidon, siitä on tehty meltorauta. Joka valkean valutti, siitä on tehty teräkset. 
Joka lypsi punaisen (verensekaisen) maidon, siitä on tehty rääkyrauta (takkirauta)./ 
Kulki kolme luonnotarta, koko kolme morsianta. Lypsivät maalle maitojaan, nurmelle nisuk-
siaan. Yksi lypsi mustan maidon... 

    
Parannusloitsuna myös rautamaito-versio alkaa kielteisenä:  

Et sinä silloin suuri ollut, kun maassa maitona makasit nuoren neitosen nisissä.    
              Nukkui neito mättäällä, auki rintansa unohti. Siitä maito maahan juoksi... 
 
 
 
 
44. Raudan vaarallisuus 
 
 
Raudan sulatus ja taonta.  Raudan synty on kuvaus siitä, kuinka ensimmäinen raudan valmistaja, suo-
malaisessa perinteessä Ilmarinen, löytää suolta rautamalmia ja pystyttää paikalle pajansa (kartta 44). 
Runo alkaa pajan paikan eli rautamalmin etsinnällä, kertauskaavan mukaan seppä Ilmarinen etsi päivän, 
etsi toisen ja kolmantena päivänä löysi eläinten jalanjäljistä raudan ainekset ja pystytti siihen pajansa. 
Lietsottuaan kolme päivää, pantuaan orjat lietsomaan tai yritettyään kolme kertaa ahjossa läikkyi sula 
rauta.  

Raudan taonta 
Itse seppo Ilmarinen löysi suolta rautaheinän. Siihen ahjonsa asetti, siihen painoi palkeensa. 
Lietsoi päivän, lietsoi toisen. Rauta vellinä venyvi, kuonana kohottelevi. 

 
    Raudan valmistusta seuraa yleensä Raudan taonta, runona se sisältää samoja kielikuvia kuin Tai-
vaankannen, Sammon tai Kultaneidon taonta (kartta 93). Ilmarinen laittaa paitansa tai housunsa palkeiksi 
ja polvensa alasimeksi; ahjosta työntyy esiin erilaisia esineitä: härkä, sika, kultaneito ja vasta kolmannella 
kerralla sula rauta tai rautaesine.  
 
Raudan myrkyttyminen. Rauta tai raudasta valmistettu ase on tullut vaaralliseksi ja kääntynyt ihmistä 
vastaan, koska se on karkaistaessa myrkyttynyt. Pahojen voimien lähettämä eläin on päässyt tuomaan 
karkaisuveteen käärmeen, sammakon tai muurahaisen myrkkyä. Raudan myrkyttäjä on suomalaisissa 
loitsuissa yleisimmin herhiläinen, mutta myös paha nainen, Pohjolan akka tai paholainen. Myrkyttyminen 
on voinut tapahtua myös siten, että Ilmarinen pyytää mehiläistä tuomaan mettä (elämän vettä) karkai-
suveteen. Vastavoimien edustaja kuitenkin pettää mehiläistä tai herhiläinen ehtii aikaisemmin ja valuttaa 
rautaan myrkkyä, kipua ja tuskaa. 
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Raudan karkaisu 
– Mehiläinen ilman lintu, lennä tuonne kunne käsken, ylitse meren yhdeksän... Mene mettä 
noutamaan, simaa tavoittamaan! Mehiläinen ilman lintu lähti mettä noutamaan.  
Herhiläinen hiiden lintu oli siiviltä siveä, kynäluilta liukkahampi; tuo ennätti edellä. Nouti 
käärmeen kähyjä raudan karkaisuvesiin. 

 
Raudan valarikko. Loitsussa rautaa syytetään siitä, että se on rikkonut valansa ja vahingoittanut ihmistä. 
Aikojen alussa rauta oli tehnyt verivalan ihmisen kanssa, siitä oli tullut ihmisen sukulainen eikä sen pitä-
nyt satuttaa veljeään. 
  

Raudan vala 
Voi sinua rauta raukka, koito kuona, kun veistit veljeäsi, lastusit emosi lasta! Söit vaivainen 
valasi, petit koira kunniasi. Silloin vannoit veljeyttä, kun sinut tuleen tuotiin alle ahjon Ilmarisen. 

 
Karttakuva. Raudan synty kuuluu Veren ja Tulen lukujen kanssa niihin vanhamittaisiin loitsuihin, jotka 
ovat katkelmina säilyneet myös Länsi-Suomessa. Laaja-alaisin on suo-motiivi, jonka mukaan rauta on 
löytynyt eläinten jalanjäljistä. Rautamalmin kuvaaminen oraana tai muuna kasvina on harvinainen, sitä 
tavataan pääasiassa vain Karjalassa. Raudan valmistus ja takominen liittyvät läheisesti suo-versioon. 
Rautamaito-redaktio on säilymäalueeltaan suo-teemaa hiukan suppeampi, neljän rautaneidon teema 
keskittyy Savo-Karjalan ydinalueille, mutta yksittäisiä toisintoja siitäkin on saatu talteen aina Pohjan-
maata myöten.  Karttakuva viittaisi siihen, että molemmat synty-versiot ovat esiintyneet rinnan ja niitä on 
käytetty eri tarkoituksiin. Raudan myrkyttyminen ja valapattoisuus ovat säilyneet vain Savo-Karjalan tie-
täjäalueella. 
 
 
 
 
Raudan symboliikka 
 
 
Tutkimustaustaa. Jorma Leppäaho on pitänyt suo- ja eläinaiheista loitsua todellisuuteen pohjautuvana 
kuvauksena raudan valmistamisesta. Myös eläinsymboliikka on hänen mielestään vanhaa raudanvalmis-
tajien kuvakieltä. Euroopassa on miilun pohjalle jähmettyneistä raakaraudan möhkäleistä eli harkoista 
käytetty eläinten nimiä. Saksassa raakarautaharkko on ollut "Wolf" tai "Luppe" (lat. lupus 'susi'), eri puo-
lilla tunnettuja ovat olleet sika ja uunisika. Suomalainen karhu, joka eräiden Kainuussa muistiinpantujen 
säkeiden mukaan assosioidaan "tuliseen tunkioon" ja joka "tulta syö, tulta juo, tulikuonaa kusee jne.", 
olisi ahjokuoppaan kasautuvan rautakuonan metafora.(1   
    Jo Christfrid Ganander yhdisti neitojen nisistä juosseet maidot maitovirtoihin, jotka Eddan mukaan 
valuivat Audumbla-lehmän utareista. Myös Martti Haavio rinnasti rautamaidon euraasialaisessa kulttuuri-
piirissä laajalti levinneisiin kertomuksiin maailman keskuksesta, jossa sijaitsee elämän lähde, maitojärvi. 
Samoja paratiisi-aihelmia ovat myös kertomukset ehtymättömästä maitoeläimestä, lehmästä tai vuo-
hesta, jonka utareista tai "runsaudensarvesta" juoksee lakkaamaton maitovirta. Mustaväriseksi karak-
terisoitu nainen olisi puolestaan maaemo ja tarkoittaisi myös hedelmällisyyttä, "äiti maata", joka monien 
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kansojen perinteessä kuvataan moni- tai suuririntaisena jumaluutena. Kristillisenä aikana maaemon ja 
hedelmällisyyden jumalattarien roolin olisivat kansanuskossa saaneet Neitsyt Maria ja Raamatun neljä 
naista, joille keskiaikaisessa perinteessä on usein annettu erilaisia väritunnuksia.(2 
    Suomalaisissa raudansyntyloitsuissa esiintyisi siis erilaisia hedelmällisyyden vertauskuvia: monirin-
tainen maaemo, hedelmällisyyden jumalatar, maan keskuspaikka, jossa lukuisten kansojen mytologiassa 
sijaitsi paratiisi elämän alkulähteineen. Sieltä virtasivat eri ilmansuuntiin maallisen hyvyyden virrat, kuten 
mm. Raamatun Genesiksessä kuvattu paratiisin nelihaarainen joki. Maataviljelevillä kansoilla nainen, 
samoin kuin valkea maito symbolisoivat hedelmällisyyttä, myös valkoista viljaa. Rauta assosioidaan siis 
hedelmällisyyteen ja maaemoon. 
 
Rauta-ajan loitsu. Raudan luvuissa on luultavasti monia riittirunoja, joita on käytetty eri tarkoituksiin. 
Säilyneessä perinteessä Raudan synty on ollut yleisesti osa parannusloitsua, jota on luettu hoidettaessa 
puukon, kirveen tai muun teräaseen aiheuttamia haavoja. Parannusriiteissä loitsuun on kuulunut raudan 
negaatio: "et silloin suuri ollut" jne. ja syyttäminen valarikosta. Mitätöimällä raudan voima on poistettu 
pelkoa, jota avoin verta vuotava haava on potilaassa herättänyt. Rautaisesta aseesta on tehty veriveli, 
joka ei vahingoittanut kuolettavasti ihmistä, tai valarikkoa on käytetty manauksena säikäyttämään paran-
nettava niin että verenvuoto tyrehtyi (vrt. kartat 45-48). Tällöin parannusriitin tarkoituksena on ollut saada 
verenvuoto pysähtymään ja haava kasvamaan umpeen.  
    Raudan tai miekan vala on saattanut alkuaan olla viikinkiaikainen soturien loitsu. Raudan myrkyt-
tymistä on luettu erityisesti raudan vihoja eli haavan tulehtumista vastaan tai hoidettaessa jo tulehtuneita 
vammoja. Parannusloitsujen kognitioissa on kysymys vahingollisen raudanväen olemassaolon selittämi-
sestä ja haavoittumisen ottamisesta parantajan hallintaan.  
    Raudan löytyminen suosta on pohjimmaltaan sepän loitsu, sitä on käytetty valmistettaessa rautaa suo- 
tai järvimalmista. Riittitekstinä suo-versio on kuvaus ensimmäisestä raudan valmistuksesta, jossa eläimet 
ovat auttaneet ihmistä niin kuin tulenkin haltuunotossa. Loitsu kertoo erittäin realistisesti, kuinka esi-
historiallisena aikana suomalmi pelkistettiin. Raudan tekijät ovat etsineet suolta tai järvistä malmia ja val-
mistaneet raudan paikan päällä mäenrinteeseen kaivetuissa miiluissa (ahjoissa). Ehkä ruostepitoinen 
vesi tai malmirakeet painanteissa kuten eläinten jäljissä, tai tietyt kasvit ovat paljastaneet paikan, jossa 
malmia on ollut; malmilevyjä on myös voitu kutsua "jäljiksi" tai "kasveiksi". Malmi pelkistettiin puuhiilillä, 
joita hehkutettiin lietsomalla palkeilla ilmaa miiluun, runojen tuliseen kirnuun. Rauta kerääntyi kuopan 
pohjalle huokoiseksi harkoksi ja se oli puhdistettava kuonasta takomalla. Raudan taonta on siis ollut osa 
valmistusprosessia.      
    Raudanvalmistaja oli aikansa merkityksellisimmän teknisen tiedon haltija ja ensimmäisiä ammattilaisia 
pohjoisissa yhteisöissä. Tietäjä-instituutio ja raudanvalmistustaito saattavat kuulua läheisesti yhteen. 
Seppiä on vielä talonpoikaisyhteisöissä pidetty yleisesti tietäjinä ja raudan käsittelyn eli valamisen, kar-
kaisun ja takomisen on katsottu vaatineen yliluonnollisia tietoja ja taitoja. Jo varhaisella rautakaudella 
uuden tekniikan taitajat ovat epäilemättä rituaalistaneet raudanvalmistuksen ja ottaneet haltuunsa aikan-
sa tiedon, kulttuurisen vaikutusvallan. 
 
Raudan voima.  Rautamaito-aihetta on käytetty selittämään, miksi malmia on maaperässä olemassa ja 
mistä se on peräisin. Maaemo-tulkinta saattaa olla vanhaa perua, sen sijaan neljän neitosen -motiivi on 
myöhäinen.  Erilaisten takki- ja kankirautojen eli terästen valmistus tuli mahdolliseksi sulatustekniikan tul-
tua käyttöön 1400-luvulla, ja ellei loitsussa ole alkuaan kuvattu vasken valmistusta, säkeet sulana kiehu-
vasta raudasta ja erinimisistä rautalaaduista ovat voineet syntyä vasta 1600-1700-luvulla. Rautaa ei 
silloin enää valmistettu pelkästään kyläseppien pajoissa vaan teollisesti hyteissä. 
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    Rautamaito-loitsun historiolassa ei ole ehkä ollenkaan kysymys raudan alkuperästä, vaan rautamaito 
on metafora, joka yhdistää raudan maaemoon ja hedelmällisyyteen. Myyttirunona Rautamaito lienee 
alkuaan kuulunut viljelyriitteihin ja nimenomaan kylvöä aloitettaessa suoritettuun maan haltuunottoon.  
    Raudanvalmistuksen leviäminen on merkinnyt viljelytekniikan ja muunkin luonnonkäytön muuttumista 
ja heijastunut kaikkialle kulttuurirakenteisiin. Rautaiset työvälineen vakiinnuttivat viljelytalouden paikoil-
llaan pysyväksi kyläkulttuuriksi. Rautakirves ja tulukset ovat ilmeisesti kaikkein vanhimpia viljely- tai 
hedelmällisyysmagian riittiesineitä. Säilyneen perinteen mukaan kirvestä tai muuta teräasetta on käytetty 
keväällä kylvöriiteissä, samoin karjanlaskuriiteissä laskettaessa karja ensi kertaa metsälaitumille. Kylvöä 
aloitettaessa on peltoon tai kaskiraivioon haudattu kirves, jotta viljasta kasvaisi "teräisää" (jyväkästä), 
mutta myös suojelemaan kaskea ulkopuolisilta. Kirves tai muu teräase on pantu nuorenparin vuoteeseen 
tuomaan lapsionnea ja hedelmällisyyttä (kartta 20). Teräaseella on suojeltu omaa elinpiiriä, piirretty 
"rauta-aitoja" esim. hääväen suojaamiseksi (kartta 18), estämään pahoja voimia tai kateellisten ihmisten 
pahansuopia aikomuksia. Heittämällä teräaseen aarrevalkeaan tai vedenhaltijan karjan yli ihminen on 
voinut saada omakseen jotain maagisesti suojattua tai yliluonnolliseen kuuluvaa (kartat 83, 85). 
Raudanväen ('voiman') hallinta on ollut tarpeen saatettaessa metsästysaseet tappaviksi (esim. karhun-
kaadossa, kartta 1). Rautaiset työkalut ovat antaneet rautakauden ihmiselle uudet mahdollisuudet toimia 
elinympäristössään ja niistä on tullut myös yliluonnollisen ympäristönhallinnan kaikkein vaikuttavimpia 
välineitä. 
(MI A 1432.1) 
 
1. Leppäaho 1951.  2. Ganander 1789, 52-. Haavio 1967a; 1967b, 358-. Krohn K. 1914, 224-; 1917, 74-. 
Hästesko 1918, 44-. Levón 1904b.  
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                                     45-48. VEREN SANAT   
 
 
 
 
 
45. Verensulun loitsut 
 
 
Kartat 45-48 esittävät verenvuodon pysäyttämiseen ja avohaavojen parantamiseen käytettyjä loitsuja 
(vrt. myös Raudan sanat, kartat 43-44). Verensulun loitsukaavoja on kolmea perustyyppiä: (1) Väinä-
möisen polvenhaava on vanhamittainen kertova runo, kognitiivisena loitsurakenteena se on kuvaus 
ensimmäisestä verenvuodon pysäyttämisestä. (2) Verensulun manaukset ovat säikäyttämisloitsuja ja 
perustuvat ajatukseen, että potilaan säikähtäessä verentulo lakkaa. Manausloitsuja ovat Veren keitto ja 
kristillispohjainen Verensulun manaus- tai vertausloitsu, jonka motiiveja tarkastellaan kartoilla 46-48. 
Verensulun manaus käsittää lyhyen käskyn ja vertauksen, jossa potilaan mieli järkytetään iskemällä 
hänen tajuntaansa kristillinen kauhukuva. Kolmas loitsutyyppi on (3) rukous, jossa Neitsyt Mariaa tai 
Jeesusta pyydetään tukkimaan verenvuoto. 
 
Väinämöisen polvenhaava. Loitsun mukaan Väinämöinen veistää venettä kalliolla ja kirves luiskahtaa 
hänen jalkaansa. Haavasta vuotaa verta niin runsaasti, että se uhkaa tulvia yli maan. Väinämöinen ryhtyy 
etsimään veritulvan pysäyttäjää ja ajaa talosta taloon, kunnes kolmannesta talosta löytää vanhan ukon, 
joka kykenee pysäyttämään veren tulon.  
 

Väinämöisen polvenhaava (kartta 45) 
Vaka vanha Väinämöinen veisti vuorella venettä, kalkutteli kalliolla.  
Luiskahti kivestä kirves, kasa kalhui kalliosta polveen pojan pätöisen, varpaaseen Väinämöisen.  
Veri jokena juoksi, hurme koskena kohisi./ Veri tuiskuna tulevi, hurme juoksevi jokena. Peitti 
maassa marjanvarret.../ Ei ollut sitä mäkeä (vuorta), joka ei tullut tulvillensa... 
Vaka vanha Väinämöinen jo näki tuhon tulevan, hätäpäivän päälle saavan. Siitä reuhtoikse 
rekeen. Ajoi tietä ylimmäistä (keskimmäistä, alimmaista) ylimmäiseen taloon. Kysyi kynnyksen 
takaa, alta ikkunan anovi:  
– Onko talossa tässä tämän tulvan tukkijata, salpaajaa verisateen? 
– Ei ole talossa tässä tämän tulvan tukkijata, salpaajaa verisateen...  
Kolmannella kerralla (alimmaisessa talossa) Ukko uunilta urisi:  
– Suljettu on suuremmatkin, jalommatkin jaksettuna! Joet suista, järvet päistä, selät niemien 
nenistä. 

 
Veren keitto.  Loitsu sisältää useimmiten vain käskyn:  
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– Tuokaa Hiidestä (Pohjolasta) pata, jolla verta keitetään, hurmetta hurotetaan!  
 
    Manaus tuli esittää sellaisella raivolla, että potilas säikähti perin pohjin ja verenvuoto pysähtyi (kartta 
45).  
 
Verensulun rukous. Rukousloitsussa Neitsyt Mariaa, Jeesusta tai jotain pyhimystä, satunnaisesti myös 
Ukko ylijumalaa pyydetään silkkiliinallaan, sormellaan tai muulla tavalla tukkimaan vuotava haava tai om-
pelemaan se kiinni. Rukousloitsu niin kuin joskus vertausloitsukin on voinut päättyä kolmasti lausuttuun 
aameneen tai joihinkin isämeidän rukouksen säkeisiin.  
    
 Rukousloitsusta on neljä versiota (kartta 45): 

(a) Neitsyt Maria emonen, ota silkit silmiltäsi, kultalanka kulmiltasi, (sido silkkiliinallasi, paina 
palmikollasi)... 
(b) Tule avuksi Herra Jeesus! Paina paksu peukalosi, vedä päälle lemmenlehti (yms.), tukkeeksi 
tuiman reijän, paikaksi pahan veräjän. 
(c) Kuro Jeesus, kuro Jumala! Ompele utuisin neuloin, tinaneuloin tikkuele, (Sitele sinisin 
langoin, pujottele punaisin langoin,) ettei maito maahan juokse, puna peltoon putoa. 
(d) Manaus- tai noituusversio. Antikristillistä uskomusolentoa, tavallisesti paholaista tai joskus 
vainajaa, käsketään tuomaan Jeesuksen lihaa, Jumalan turkki, Neitsyt Marian vaippa, porton 
housut tms. haavan tukkeeksi.  

 
 
 
 
 
46-48. Verensulun manaus 
 
 
Kristillispohjaisessa manausloitsussa käytetään viimeisen tuomion tai suuren luonnonihmeen vertaus-
kuvia. Veren tuli pysähtyä niin kuin suuren kuolemansynnin tehnyt ihminen joutuu seisomaan helvetissä. 
Luonnonvertauksessa mielikuvana on kosken veden pysähtyminen tai meren avautuminen, ikään kuin 
maailmanloppua enteilevä luonnoton tapahtuma. Loitsun alku on kaikissa toisinnoissa samanlainen: 
Seiso veri, tyysty veri niin kuin..., mutta vertauskuvissa on neljä motiiviryhmää: (a) kirkollinen rikos ja (b) 
oikeusrikos, (c) siveysrikos ja (d) luonnonvertaus. 
 
Kirkollinen rikos.  Veren tulee seisoa niin kuin pyhänä työtä tehnyt seisoi helvetissä:  

Seiso veri, tyysty veri niin kuin viimeisellä tuomiolla (helvetissä) seisoo se, joka pyhänä 
saappaitaan rasvasi! (joka pyhänä jauhoja seuloi! ...voita kirnusi!) tai teki muuta erityistä työtä. 

   
    Pyhätyöntekijä harjoitti noituutta, paholaisriittejä. Rasvaamalla kirkonmenojen aikana saappaitaan 
noituuden harjoittaja sai ikuisesti kestävät saappaat tai vastaavasti vilja- ja voionnen, mutta oli vastavuo-
roisesti luvannut sielunsa antikristukselle ja joutui kuoltuaan kadotukseen. 
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Oikeusrikos.  Vertauksessa kauhukuva on väärä tuomari tai väärän valan tekijä: 

Seiso veri, tyysty veri niin kuin viimeisellä tuomiolla (helvetissä) seisoo tuomari (lautamies), joka 
oikein tiesi, mutta väärin tuomitsi! (... niin kuin se, joka oikein tiesi, mutta väärin vannoi! ... niin 
kuin rajansiirtäjä!) 
 

    Valan vannominen on luontoiskulttuureissa ollut oikeustoimi, jonka rikkomista on pidetty hyvin raskaa-
na rikoksena. Ruotsi-Suomen vanhoissa maakuntalaeissa ja vielä keskiaikaisessa oikeuskäytännössä 
valalla oli ratkaiseva merkitys.(1 Syytetyn syyllisyys tai syyttömyys riippui paljolti siitä, uskottiinko hänen 
valaansa ja saiko hän riittävän määrän luotettavia henkilöitä vannomaan puolestaan puhdistusvalan. 
1600-luvun käytännön mukaan tuomari vannoi valan Jumalan edessä ja esim. vuoden 1618 Kaupunkilain 
tuomarinohjeissa muistutetaan, että väärä tuomari tuomitsee samalla itsensä kadotukseen. Talonpoikais-
yhteiskunnassa raskaan rikoksen tekijä oli myös rajansiirtäjä tai sellainen joka valastaan huolimatta antoi 
rajamerkeistä väärää tietoa. 
 
Siveysrikos.  Loitsun vertauskuvana on syntinen nainen: 

Seiso veri, tyysty veri niin kuin helvetissä (viimeisellä tuomiolla) nainen, joka lakitta lasta kantaa! 
(...kuin portto tuomiolla!) 

    Lakitta lasta kantanut nainen tarkoitti aviotonta äitiä; hänen päähänsä ei ollut pantu aviovaimon pää-
hinettä (vrt. kartta 20).   
    
Luonnonihmevertaukset.  Manausloitsussa veren pysähtymisen vertauksena on luonnon pysähtymi-
nen: 

Seiso veri, tyysty veri niin kuin Jordanin virta, kun Jeesus kastettiin! ... kun Jeesus ja Johannes 
ylitse menivät! ... kuin Punainen meri, kun israelilaiset sen yli menivät!  
Seiso veri, tyysty veri niin kuin faarao Punaisessa Meressä! 

    Vallitsevassa perinteessä luonnonihmevertaukset ovat Raamatusta, mutta niiden joukossa on ei-kris-
tillisiä nimiä kuten Tyrjän koski ja Sarajas: 

 
Seiso veri, tyysty veri, niin kuin Tyrjän (Turjan) koski! 
Seiso niin kuin seinä, asu niin kuin aita, kuin seiväs suossa, saraheinä sammalessa, kivi  
koskessa kovassa. 
Seiso veri, tyysty veri niin kuin miekka meressä seisoo, sapeli Sarajassa, kivi koskessa  
kovassa. 

 
 
Karttakuva.  Väinämöisen polvenhaava on säilynyt Savo-Karjalassa, erityisesti Vienassa, kuten vanha-
mittainen epiikkakin (kartat 87-96). Veren keittoa on muistiinpantu kaikkialta savolaisekspansion alueelta 
Vermlantia myöten, mutta myös Pohjanmaalta ja Satakunnasta. Kristilliset manaus- ja rukousloitsut ovat 
karttakuvaltaan läntisiä, vaikka joitakin motiiveja on tunnettu myös Itä- ja Pohjois-Suomessa samoin 
Vermlannin suomalaisten keskuudessa. Manausloitsun motiiveista laaja-alaisimpia ovat luonnonihmeet 
ja pyhätyön tekijä, sen sijaan oikeudelliset ja moraaliset vertaukset rajoittuvat selvästi Länsi-Suomeen.  
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Parantajien perinne 
 
 
Esikristilliset kerrostumat.  Väinämöisen polvenhaava on muodoltaan ensimmäisen tapauksen loitsu, 
siinä uusinnetaan ensimmäinen veren sulku. Suomalaisista tutkijoista mm. Kaarle Krohn ja viimeksi 
Martti Haavio ovat yhdistäneet veneenveiston euraasialaiseen vedenpaisumus-myyttiin, siitä olisivat 
peräisin visiot veneenrakentamisesta ja kaikki vuoret peittävästä veritulvasta. Myytti kerran tapahtu-
neesta maailmantuhosta ja ihmissuvun hävittämisestä on laajalle levinnyt niin Euroopan kuin Aasiankin 
kansojen keskuudessa. Sen ydinsanoma on kuvaus ihmisestä, jonka jumala tai joku jumalista pelastaa 
ilmoittamalla hänelle tulevasta maailmantuhosta.  Vedenpaisumuksesta pelastuneesta tulee ihmisen tai 
tietyn kansan uusi kantaisä. Haavion mukaan verensulun taustalla on myös myytti alkuolennon tappami-
sesta; sen veri hedelmöittää uuden, aution maan.(2   
    Väinämöinen olisi siis suomalainen Nooa, maailmantuhosta pelastunut ihmissuvun kantaisä. Verensul-
kusanoissa Väinämöinen symbolisoi ensimmäistä pelastunutta, uudistajaa, jopa kuolematonta esi-isää, 
jonka polvenhaavan parantuminen toistuu vertauskuvallisesti loitsua luettaessa. Vedenpaisumusmyytin 
arkinrakentaja voi verensulun symbolikielessä olla myös ensimmäinen veistokirveen käyttäjä, jota terä-
ase vahingoittaa. Eurooppalaisissa legendoissa on myös kertomuksia siitä, kuinka Nooa haavoitti itseään 
arkkia rakentaessaan, mm. juotuaan liikaa viiniä. Väinämöisen polvenhaavan taustalla voidaan siis näh-
dä yleismaailmallinen vedenpaisumus-myytti ja toisaalta raamatullisia kansankertomuksia. 
    Suomalainen loitsun kehyskertomus lienee kuitenkin jo esikristillistä perua. Rakenteeltaan Väinämöi-
sen polvenhaava on jopa samanistinen. Sen roolinhaltija on kuin samaani, joka lähtee sielunmatkalle 
hakemaan tietoa tuonpuoleisesta maailmasta, ensin ylemmistä kaikkeuden kerroksista eli ylimmästä 
talosta ja lopulta "alahisesta" maailmasta, jossa vainajat asuvat. Sairaudet tai elämän ja kuoleman rajan-
käynti on jo samanistisessa perinteessä luettu vainajien vaikutuspiiriin. Verenvuodon pysäyttäjä, vanha 
ukko on kuitenkin jo tietäjä-hahmo ja Väinämöisen rekimatka kuuluu viljelevän kulttuurin kerrontaan. 
Ensimmäinen verenvuodon pysäyttäminen on sijoitettu kunkin aikakauden ympäristöön, alkaen samanis-
tisesta maailmasta ja päätyen kristilliseen agraariyhteiskuntaan. 
    Verenkeiton loitsussa verikattila yhdistetään vainajiin ja kuolleiden valtakuntaan, Hiisi ja usein myös 
Pohjola on tarkoittanut vainajien asuinsijaa (vrt. kartta 7). Kristillisissä versioissa veren keittäjäksi ma-
nataan paholaista, kuten loitsussa, joka on säilynyt suomalaisessa mustassaraamatussa: "Tule Hiisi 
helvetistä, perkeleitten pääkuningas! Tuo kattila tullessa, jolla verta keitetähän; iso honka härkimeksi, iso 
hiisi hieromaan." (3 Manausta on tehostettu laittamalla verta kiehumaan kuparikattilassa tai -kauhassa 
hehkuvien hiilien päälle.  
    Loitsulla ei ilmeisesti ole suoranaisia vastineita muualla Euroopassa, mutta sillä saattaa olla yhteyttä 
käytännön parannustapoihin. Euroopan maissa, myös Skandinaviassa on verenvuotoa pysäytetty kui-
vaamalla verta paistinpannussa; kuohittaessa esim. hevosia verenvuoto on lopetettu polttamalla suonet 
kiinni. On uskottu, että veren kiehuessa pannussa kuivaksi tyrehtyi esim. nenästä juossut verenvuoto.  
Veren keitosta on kuitenkin vähän tietoja niin Suomesta kuin muualtakin. Loitsussa on kysymys kauhu-
efekteistä ja siinä on säilynyt eri aikakausien mielikuvia ytimiä myöten jähmettävästä pelosta. Pohjim-
maltaan veren keitto on ollut jopa taburikos, koska veressä oli elollisten olentojen sielu.  
    Myös rukousloitsun taustalla voi olla esikristillinen tietäjäloitsu, jossa Ukko ylijumalaa, jotakin haltiaa tai 
kenties myös suvun vainajia pyydetään tuomaan turvetta, sammalta, lehti, raakaa lihaa tai muuta sidettä, 
tai pysäyttämään verenjuoksu peukalollaan. Loitsu on ollut läheisessä yhteydessä käytännön parannus-
menetelmiin. Märkiviä haavoja on hoidettu maa-elementeillä: turpeesta poltetulla tuhkalla tai kipeä 
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ruumiinjäsen on pujotettu maasta leikatun turpeen alle (kartta 49). Kansanlääkinnässä haavan siteenä on 
käytetty kasvien, esim. piharatamon lehtiä tai niitä on haudottu erilaisilla luonnonaineilla ja yrteillä. Loitsu 
on vahvistanut parannusriittiä.  
    On mahdollista, että manausloitsun motiiveista myös veden pysähtyminen on esikristillinen metafora. 
Tyrjän tai Turjan koski on suomalaisessa perinteessä tarkoittanut Tuonelan virtaa, ilmeisesti myös Sa-
rajas myyttisenä alkumerenä assosioituu veteen, joka erottaa elävien ja kuolleiden maailman. Vertaukset 
ovat samanistista antitodellisuutta tai mielikuvia perimmäisestä luonnonihmeestä, veden pysähtymisestä 
tuonelan virrassa. Tyrjän koski ja muita ei-kristillisiä nimiä esiintyy itäisillä alueilla esim. Vienassa; luon-
nonvertaus saattaa kognitiona olla vanhempi kuin manausloitsun kristilliset motiivit.   
 
Kristillispohjaiset loitsut. Rukousloitsu erilaisine variaatioineen on tyypillisiä kansanrukouksia, joissa 
käännytään Neitsyt Marian ja Jeesuksen puoleen. Keskiajan katolisessa symboliikassa Neitsyt Marian 
silkkiliina on ollut mm. puhtauden ja koskemattomuuden vertauskuva, hiuspalmikko voi assosioitua myös 
kertomukseen syntisestä naisesta, joka pyyhki Jeesuksen jalat. Pyyntö että Neitsyt Maria ottaisi kulmil-
taan silkkiliinan, sopii rukoukseksi käytettäessä ikonia parannusriitin välineenä; se on esitetty Maria-
hahmolle sellaisena kuin tämä on kuvattu keskiajan kirkkotaiteessa.  Jeesus esiintyy Raamatussa paran-
tajana ja kuoleman voittajana. Suomalaisen loitsun Jeesuksen "liha" voidaan yhdistää Jeesuksen ristin-
haavoihin, hänen kylkensä lävistäneeseen keihäänpistoon, joka ei vuotanut verta. Naulojen lävistämillä 
käsillään Kristus kykeni korjaamaan ihmisen ruumiilliset viat ja haavat. Rukousloitsun noituus-versiossa 
kristillisyys on käännetty paholaisuskoksi ja -peloksi, se on parannusriittien kolmatta kerrostumaa, jossa 
rukous-formula on yhdistetty manauksiin.  
    Kristillispohjaiset manausloitsut, niiden raamatulliset vertaukset ovat käännöksiä saksalaisista ja skan-
dinaavisista vastineistaan.(4 Yleisiä eurooppalaisia loitsuformuloita ovat "Seiso veri niin kuin Jordan tai 
niin kuin Kristus ristillä". Toisaalta esim. saksalaisessa ja skandinaavisessa perinteessä on myös monia 
motiiveja, jotka eivät ole levinneet Suomeen asti, esim. Euroopassa yleinen vertaus "Seiso veri niin kuin 
Kristus ristillä tai Golgatalla" on Suomessa lähes tuntematon. Luonnonihme-vertauksen Jordan-motiivi on 
yleinen niin juutalaisessa kuin kristillisessäkin symboliikassa. Verensulun sanoissa se palautuu Raa-
matussa mainittuihin vedenpysähtymis-ihmeisiin: Punaisen meren ylitykseen, Jordanin kuivumiseen Joo-
suan paetessa miehineen, Jeesuksen kasteeseen Jordanilla ja siitä versoneisiin apokryfisiin kertomuk-
siin. Verensulun sanoissa Jordan-ihme on vanhimpia keskiaikaisia vertauksia; siitä on säilynyt latinan-
kielisiä tekstejä 900-luvulta. Raamatulliseen aihepiiriin kuulunee myös metafora "miekka meressä"; miek-
ka on yhdistetty Aaronin sauvaan. 
    Manausloitsun kirkolliset ja moraaliset vertaukset ovat kristillisiä kauhukuvia pyhätyön tekijöistä, vää-
ristä tuomareista ja huorintehneista naisista, jotka seisovat rangaistavina viimeisellä tuomiolla. Vertaus-
ten kulttuuriympäristö on puritaaninen eurooppalainen agraariyhteisö. Motiiveilla on suorat vastineensa 
Suomen ruotsinkielisessä sekä skandinaavisessa verensulkuperinteessä, ja ne ovat todennäköisesti 
saaneet jalansijaa Länsi-Suomessa puhdasoppisuuden eli Mooseksen lain aikakaudella 1600- ja 1700-
luvulla. Vertauskuvissa esiintyy myös sosiaalista tuomitsemista, ihmisten moraalista karsinointia, jollainen 
on vierasta varhaisemmalle loitsuperinteelle. Kaikkein myöhäisin vertaus on rajankäyntirikos, se on saa-
nut merkityksen vasta isonjaon jälkeen, maanomistuksen vakiinnuttua, ja motiivinakin rajansiirtäjä on har-
vinainen. 
 
Veren sanat. Suomalaisessa perinteessä on ollut erityyppisiä loitsuja, joita on käytetty tilanteen mukaan 
tyrehdytettäessä avointa verenvuotoa tai hoidettaessa loukkaantumia ja märkiviä haavoja. Varsinaisia 
verensulkusanoja ovat Väinämöisen polvenhaavan lisäksi olleet manaukset, kuten Veren keitto sekä 

322



45.-48. Veren sanat 
 
Vertausloitsu; niiden vaikutus perustuu potilaan säikähtämiseen ja huomion kääntämiseen pois kipua 
tuottavasta haavasta. Manauksia ovat käyttäneet myös verenseisottajat, joilla uskottiin olevan erityinen 
kyky tyrehdyttää verenvuoto. Rukousloitsu noudattaa samaa pohjakaavaa kuin Voiteen sanat ja sitä 
lienee käytetty pääasiassa tulehtuneiden ja märkivien avohaavojen parantamiseen. Keskiajalla paran-
nusriitit ovat kristillistyneet, kun lääkintää ja sairaiden hoitoa alkoivat harjoittaa munkki- ja nunnaluostarit, 
jopa seurakuntien papit. Kristillisten lääkitsijöiden käyttämät rukoukset (benedictiones) ovat siirtyneet 
kansanparantajien praktiikkaan. 
 
(MI A 1012.3, D 2161.2.2, D 1503.1, D 1503.2. Si D 678) 
 
1. Renvall P. 1949. 2. Krohn K. 1917. Haavio 1967b, 418-. Levón 1904a. Mansikka 1909, 168-. Hästesko 
1918, 44-. Räsänen O. 1983. FSF VII.  3. Vrt. Hästesko 1918, 55.  4. Salminen 1910. Ohrt 1917-1927; 
1922. Tillhagen 1958, 267-. Ebermann 1903. Hampp 1961. Dorson 1952. 
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                                49. PISTOKSEN LOITSUT 
 
 
 
 
Kuoleman nuoli 
 
 
Ampumatauti. Pistoksen loitsuja on käytetty parannettaessa äkillisiä tautikohtauksia tai kipuja, joita on 
nimitetty pistokseksi mutta myös lento- tai amputaudeiksi (kartta 40). Pistoksen loitsun ja parantamis-
riittien taustalla on käsitys, että äkillinen tauti on tietäjän, noidan tai pahansuovan yliluonnollisen olennon 
maagisesti ampuma. Ammuttu pistosnuoli, kuula tai muunlainen tautiprojektiili tunkeutuu ihmisen tai eläi-
men ihon läpi ja aiheuttaa äkillisen taudinkohtauksen. Vanhamittainen loitsu Pistoksen ammunta on 
myyttinen kuvaus pistosnuolten synnystä ja ampumisesta. Toinen loitsu, Pistoksen lukeminen on nume-
roluku ja noudattaa samaa kaavaa kuin Nikan lukeminen (kartta 51).  
    Vanhamittaisessa Pistoksen loitsussa on kolme toisistaan poikkeavaa alkujaksoa, joissa kuvataan 
pistosnuolten syntyä. Pistosnuolet valmistetaan (1) ison tammen eli kaadetun maailmanpuun lastuista 
(kartta 95) tai nuolten valmistajana ja ampujana on (2) kolme raajarikkoa, rujo, rampa ja sokea, joista 
sokea ampuu vahingoittavan nuolen. Kolmannen version mukaan (3) piru eli paholainen takoo ja ampuu 
pistosnuolet. Runomuistiinpanoissa pistoksen sanoja edeltää usein Yhdeksän taudin synty eli loitsu 
pahojen tautien alkuperästä. Loitsu kertoo, kuinka kylmä tuuli saattaa Pohjolan akan raskaaksi ja tämä 
synnyttää Kipuvuorella eli maan navalla, maailmanvuorella tai Tuonelassa yhdeksän poikaa, jotka hän 
ristii eri taudeiksi ja lähettää maailmaan. Pistos on usein yksi näistä taudeista, tai tautidemoneiden 
joukossa mainitaan pahan kolme poikaa. Yhdeksän taudin synty on kuitenkin oma loitsunsa eikä sitä ole 
otettu pistoksen kartalle.   
 
Ison tammen lastut.  Ison tammen runossa pistosnuolet valmistetaan lastuista, jotka tammea kaa-
dettaessa ovat lentäneet mereen ja ajelehtivat Pohjolaan, Tuonelaan tai johonkin nimeltä mainitse-
mattomaan paikkaan. Ilmeisesti varhaisimmissa (1a) samanistisissa tulkinnoissa ensimmäisten pistos-
nuolten veistäjä on kuoleman haltia, jonka hahmo on hämärtynyt. Joissakin vienalaisissa runoissa ker-
rotaan, kuinka Hiiden tyttö tai "yön tyttö, hämärän neiti" löytää meressä ajelehtivat tammen lastut. Vie-
nasta on myös muistiinpantu toisintoja, joissa Pohjolan tai Tuonelan rautahampainen koira, "rakki rau-
dankarvallinen" rantoja juoksennellessaan löytää lastut ja vie ne manalan tytölle. Vanhamittaisissa ru-
noissa Manalan tai Tuonelan neito tarkoittaa kuolemaa. Erään vienalaisen toisinnon mukaan iso tammi 
on kasvanut Tuonelan virran rannalla ja se kaadettiin vainajien sillaksi; puun lastutkin ajelehtivat Manalan 
vesiä. Tammen lastut ovat kuoleman lastuja ja pistosnuolet valmistetaan Tuonelassa. Nuolten veistäjä 
voi olla myös tammen kaataja, merestä noussut pieni mies. Olennaista arkaaisille vienalaisille toisinnoille 
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on, että myytin toteuttaja, Manalan tyttö tai miespuolinen demiurgi löytää ajelehtivat tammen lastut 
sattumalta ja miettii, mitä niistä valmistaisi; lopulta hän veistää lastuista nuolia ja ryhtyy ampumaan.            
    Säilyneet toisinnot on valtaosaltaan (1b) tietäjäperinnettä ja tapahtumien ympäristökin on muuttunut 
viljelykyläksi. Agraarisessa kerrostumassa kohtalottarena on vanha nainen, naispuolinen tietäjä tai myös 
tyttö, joka kantaa merestä löytämänsä lastut kylään, sepän pajaan tai Laatokan Karjalassa navettaan leh-
mien alusiksi. Tällöin pahansuopa tietäjä tai kristillisissä versioissa paholainen kuulee sattumalta sepän 
(tammen kaatajan, lastujen löytäjän) repliikin: "Noista ois noita nuolet saanut, ampuja pahat aseet", ottaa 
salaa lastuja ja valmistaa pistosnuolet. 
 
Kolme poikaa pahalla.  Pistoksen loitsuista kaikkein yhtenäisin ja myös tyylillisesti kiintein on versio, 
joka alkaa säkeillä "Kolme on poikaa pahalla". Pistoksen lähettäjinä on kolme raajarikkoa, antisankaria, 
joille tautiprojektiilin valmistaminen ja lähettäminen on oikeastaan mahdotonta. Loitsussa rujo tekee nuo-
let, rampa jännittää jousen ja sokea ampuu pistosnuolen. 
 

Kolme on poikaa pahalla: yksi on rujo, toinen on rampa, kolmas perisokea.  
Rujo nuolia tekee, rampa jousta jännittää, ampuu perisokea. 

 
Piru piiliä tekee.  Pistoksen loitsun nuorimpia kerrostumia on paholaisversio. Nuolten (piili, ruotsin pil 
'nuoli', 'vasama') valmistaja on paholainen, joka takoo pajassa rautanuolet. Paholainen on sepän roolissa 
ja runoon on kietoutunut Sammon taonnan ja muiden taontarunojen aineksia.  
 

Piru piiliä tekee, lempo leppäkeihäsiä pajassa ovettomassa, ilman ikkunattomassa.  
Sai tuo piilit valmiiksi. 

 
Pistoksen ammunta. Johdantojakson jälkeen seuraa ammunnan kuvaus, joka on kaikissa versioissa 
säilynyt perusaineksiltaan samanlaisena. Ampuja suuntaa nuolensa eri suuntiin: ensimmäisen taivaalle, 
toisen maan alle ja kolmannen ihmisten maailmaan, tai kolmas nuoli osuu kallioon, josta se kimpoaa 
vahingossa ihmiseen tai eläimeen. 
 
               Pistoksen ammunta 

Ampui nuolen yksikannan (yhden nuoliansa) ylhäälle taivoseen.  
Tahtoi taivonen haleta, ilman kaaret katkiella. 
Ampui nuolen kaksikannan (toisen nuoliansa) alaisiin maaemiin.  
Tahtoi maa manalle mennä, hietaharju halkiella. 
Ampui nuolen kolmikannan (kolmannenkin) ylitse meren yheksän, Hiitolan kivimäkeen.  
(... vuoreen teräksiseen, rautaiseen kallioon.) 
Nuoli kimposi kivestä, kalpistihen kalliosta, ihoon inehmoraukan (karvaan emokapeen). 

 
Pistoksen lukeminen. Numeraaliloitsusta on kaksi versiota: (1) Pistos ja (2) Lento. 

(1) Jos sinä pistät yhden kerran, minä pistän kaksi kertaa. Jos sinä pistät kaksi kertaa, minä 
pistän kolme kertaa... 
Jos sinä pistät yhden piston, minä pistän toisen piston... 
(2) Jos sinä lennät yhden lennon, minä lennän toisen lennon. Jos sinä lennät kaksi lentoa, minä 
lennän kolme... 
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Lukua jatketaan tavallisesti yhdeksään asti. Pistoksen lukeminen kuuluu samanlaisiin numeraaliloitsuihin 
kuin Nikotuksen luvut (kartta 51); Pistoksen ammuntaan verrattuna se on uutta kerrostumaa, nume-
romagiaa,  jonka  levinneisyysalue on Länsi-Suomi.  
 
Karttakuva. Vanhamittaista Pistoksen syntyä ja ammuntaa on tallennettu savolais-karjalaisen kulttuurin 
ydinalueilta. Ison tammen samanistiset runovisiot ovat säilyneet vain Vienassa ja vastaavasti paholais-
redaktio tunnetaan erityisesti Keski-Suomessa, loitsun läntisimmillä säilymäalueilla. Vienassa ja 
muuallakin Karjalassa paholais-redaktio on vielä lähes tuntematon. Sen sijaan Kolmen ampujan versio 
on levinnyt Vienaan asti ja kuulunee siten vanhaan kerrostumaan. Pistoksen loitsua ei tavata enää ag-
raariyhteiskunnan alueelta, vaikka käsitys ampumataudista onkin ollut tunnettu myös Länsi-Suomessa 
(kartta 40). Vanhamittaisen Pistoksen ammunnan on korvannut numeroluku. 
 
 
 
 
Myytti kuolemasta 
 
 
Pistosnuolten synty. Suomalainen Pistoksen loitsu on pohjimmaltaan myytti kuolemannuolesta, joka 
valmistetaan sattumalta, ammutaan umpimähkään läpi maailmankaikkeuden ja kimpoaa vahingossa 
ihmisiin ja eläimiin. Myyttinäyttämöllä kuoleman lähettäjä löytää maailmanpuun lastut ja toimii ikään kuin 
hetken mielijohteesta. Ensimmäisen nuolen hän ampuu ylöspäin sellaisella voimalla, että taivaan kaaret 
ovat katketa ja koko taivaankansi uhkaa romahtaa alas. Toisen nuolen hän ampuu kohti maaemoa, 
jolloin maankuori on haljeta. Kolmannen nuolen hän ampuu ilmeisesti ihmisten asumaan maailmaan tai 
alkumeren yli kohti maailmanvuorta, kaikkeuden keskusta, josta se kimpoaa ja osuu ihmiseen, kaikkiin 
elollisiin. Maailman keskusvuorella on tautien loitsuissa monia symbolisia merkityksiä. Pistoksen sanois-
sa on ehkä taustalla ajatus: vaikka taivas ja maa repeävät, maailman keskus ei järky. Siitä kimpoaa myös 
kuoleman nuoli, joka kerran kohtaa jokaisen ihmisen ja eläimen.  
    Pistosnuoli on kuoleman allegoria. Tautina pistos on tarkoittanut useimmiten sydän- tai aivohalvausta 
tai muuta äkillistä sairauskohtausta, joka päättyy kuolemaan tai halvaantumiseen. On uskottu, että jos 
pistosnuoli osuu sydämeen tai päähän, kuolema kohtaa väistämättä. Kuoleman nuoli voi osua yllättäen, 
jopa ulkonaisesti terveeseen ihmiseen ikään kuin valiten uhrinsa sattumalta.  
 
Kolme rampaa.  Lauri Honko kuten eräät muutkin tutkijat on yhdistänyt kolme raajarikkoa ns. Balder-
myyttiin eli kertomukseen rakastetusta sankarista, jonka sokea tai muuten vajavainen antisankari, ta-
vallisesti hänen ystävänsä tai veljensä vahingossa surmaa. Kuollutta sankaria eivät jumalatkaan kykene 
enää herättämään eloon. Skandinaavisissa jumal-saagoissa virheetön aasa oli Odinin poika Baldr, juma-
lista oikeamielisin, lempein ja rakastetuin. Aasojen leikeissä hänet surmaa tahtomattaan hänen sokea 
veljensä Hödr mistelinoksalla, jonka Loki muuttaa oikeaksi nuoleksi.   
    Myytistä on Eurooppalaisten kansojen perinteessä monia versioita. Antiikin kertomuksissa Atysin, Kroi-
soksen lempipojan surmaa hänen kuuromykkä veljensä, Longinus-legendassa Jeesus kuolee sokean 
sotamiehen keihäänpistoon; sankarin kohtalona voi olla sokea kerjäläinen tai laulaja. Balder-myytti ker-
too, ettei täydellisinkään ihminen voi välttää kuolemaa eivätkä sankarin kohtaloa voi jumalatkaan estää. 
Kuolema kuuluu peruuttamattomasti maailmanjärjestykseen.(1 
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    Kolmen ampujan loitsutyyppi lienee Isoon tammeen kytkeytynyttä Pistoksen syntyä myöhempi, ehkä 
keskiaikainen uudelleentulkinta, joka on saanut ideansa Balder-myytistä. Siinä tähdennetään antisanka-
rien mitättömyyttä, mutta myös pahuutta; rujous ja sokeus ovat siinneet pahuudesta. Kristillistyneen Piru 
piiliä takoo -redaktion maailmankuvassa disharmonian luoja on paholainen, antikristus. Sairaus ja kuole-
ma ovat ikään kuin synnin palkka, paholaisen voitto maailmassa. 
 
Pistosnuolten tulkinta. Kuoleman selityksessä nuolisymboliikka lienee peräisin jo metsästäjä-keräily-
kulttuurien ajoilta ja se on konkretisoitunut esim. myrkkynuolissa, joita metsästäjäkansat ovat käyttäneet 
eri puolilla maailmaa. Vienalaisessa tulkinnassa on vielä jäljellä samanistisen maailmankuvan ainekset: 
kuoleman nuoli, kosminen näyttämö, taivaankansi, keskusvuori tai maailmanpatsas, joka kannattaa tai-
vaan kantta, ja maailmanpuu, jonka juuret ovat tuonelassa. Ison tammen -runolla on eräkaudella ollut 
yhteys kuolemaan; se kaadettiin sillaksi vainajien valtakuntaan (kartat 94-95). 
     Viljelevissä yhteisöissä syntymyytti on sopeutunut uuteen kontekstiinsa: nuolet valmistaa tietäjä, 
kristillisenä aikana noita ja lopulta paholainen. Tapahtumapaikka on siirtynyt kaskiviljelijän elinympäris-
töön ja roolinhaltijoina ovat sepät, karjaa hoitavat naiset, kyläyhteisön ihmiset, joille myytin sanomakin oli 
osoitettu.  
     Pistoksen synnyt käsittelevät kuoleman ongelmaa, sen sattumanvaraisuutta ja peruuttamattomuutta. 
Ihmisen henkilökohtaisiin kysymyksiinkin on eri aikakausina annettu erilainen vastaus. Eräkaudella kuo-
lema on ollut väistämätön sattuma, jota ei voida hävittää maailmanjärjestyksestä. Tietäjäinstituution 
piirissä kuoleman nuoli on muuttunut taudinselitykseksi ja riittivälineeksi, joka antoi perimmäisen vallan 
tietäjille. Keskiajalta lähtien pistoksen synty on lujittanut kristillistä maailmankatsomusta ja kuoleman 
selityksetkin sopeutettiin kaikenkattavaan synti- ja paholaisoppiin. 
 
(MI A 1337, D 1516, F 610.2, G 263.4.0.1, K 863) 
 
1. Haavio 1967b, 342-. Honko 1959b. Setälä 1912. Krohn K. 1917, 162-. 
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                              50. NIUKAHDUKSEN LOITSU 
 
 
 
 
 
Nyrjähtämisen ensitapaus. Niukahduksen eli jalan nyrjähtämisen loitsussa on kaksi jaksoa: alkukerto-
mus eli historiola ja varsinaiset parannussanat. Suomessa loitsua on luettu tavallisesti silloin, kun valmis-
tettiin niukahduslanka, erityinen side, joka sidottiin venähtäneen tai nyrjähtäneen ruumiinjäsenen ympä-
rille, myös hoidettaessa eläinten, esim. hevosen kipeytynyttä jalkaa. 
    Loitsu alkaa ensimmäisen niukahduksen kuvauksella. Jeesus, toisintosäkeessä joskus Maria tai Pie-
tari ja Paavali ratsastavat hevosella (aasilla) kirkkoon. Hevosen jalka nyrjähtää kivisellä tiellä, ja silloin 
Jeesus laskeutuu ratsailta ja parantaa jalan. Suomalaisessa loitsussa esiintyy toisinaan säe "Pyy pyrähti, 
maa järähti", jolloin hevonen säikähti ja loukkasi jalkansa. Säe on peräisin legendasta, joka kertoo, miksi 
pyy pienenee. Alkuaan pyy oli suuri lintu, mutta säikäytettyään Jeesuksen tai jonkun pyhän miehen se 
kirottiin pienenemään aina maailman loppuun asti. 
 

Historiola   
Jeesus kirkkoon ajaa/ Maria messuun mataa, 
hevosella hiirakolla, kalahau'in karvaisella, lohen mustan muotoisella.  
Hiveltyi hevosen jalka kivisellä kirkkotiellä, someroisen sillan päässä.  
Jeesus maahan ratsailta. 
Luun liitti luuhun, lihan liitti lihaan, suuret suonet suutatuksin, pienet suonet päätäpäin. 
 
Parannussanat   
Mistä on liha liikahtanut, siihen liittyös lihaa. 
Mistä on luuta luikahtanut, siihen luuta luikauta.  
Mistä on suonet sortununna, siihen suonet solmiele. 
(Suuret suonet suutatuksin, pienet suonet päätäpäin. 
Ehommaksi entistään, paremmaksi muinoistaan!) 

 
 
Niukahduslanka.  Niukahduslanka eli suoni-, hivellys- tai venymälanka valmistettiin (1) pesemättömästä 
villasta; eräiden tietojen mukaan se tuli ottaa lampaan päästä tai hännästä ja kiertää kolmisäikeiseksi löy-
häksi langaksi, johon solmittiin yhdeksän solmua. Tai siteeksi on voitu (2) kiertää kolme (kaksi) eriväristä 
villalankaa, punainen, musta ja värjäämätön tai sininen. Suomalaisessa perinteessä solmuja on tehty 
yleensä yhdeksän, joskus seitsemän.  
    Niukahduslangan solmiminen on saanut monenlaisia lisäehtoja. Solmut tuli tehdä yhtä aikaa, vieläpä 
selän takana siten, että lanka kierrettiin yhdeksään kertaan peukalon ympäri ja vedettiin solmuille. Niu-
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kahduksen loitsu oli luettava jokaista säiettä kierrettäessä tai jokaiselle solmulle, jopa kolme kertaa jo-
kaista solmua kohti eli 81 kertaa. Tai langan oli oltava alaikäisen tytön kehräämä ja se oli solmittava jos-
sakin tietyssä paikassa. Niukahduslangan sijasta on siteenä käytetty myös monisolmuista verkon ha-
vasta.  
  
Karttakuva. Nyrjähdyksen eli niukahduksen loitsu ja niukahduslangan teko ovat olleet tunnettuja kaikki-
alla suomalais-karjalaisella perinnealueella ja lisäksi myös Virossa ja Vermlannin suomalaisten keskuu-
dessa.  Ratsastusmatkan kuvaus ja parannussanat kuuluvat läheisesti yhteen, mutta niin kertomusosaa 
kuin parannussanojakin on käytetty myös erillisinä loitsuina. Niukahdus-perinteessä ei ole suuria alu-
eellisia eroja. Itäisillä alueilla loitsut ovat mukautuneet vanhaan runokieleen, lännessä säilyttäneet 
ilmeisesti paremmin keskiajan vanhamittaisen käännösasunsa. 
 
Eurooppalaiset esikuvat. Suomalainen niukahduksen luku on varsin sanatarkka käännös eurooppa-
laisesta loitsusta, joka tunnetaan myös Skandinaviassa ja slaavilaisten kansojen keskuudessa. Loitsua 
ovat keskiajan oppineet kansanlääkitsijät, munkit tai luostarisisaret todennäköisesti käyttäneet paran-
taessaan nyrjähdyksiä ja luunmurtumia. Loitsun kansankielisiä tekstejä on säilynyt Saksasta 1500-lu-
vulta, mutta vanhimpina versioina pidetään ns. Merseburgin käsikirjoituksia, jotka on ajoitettu 700-lu-
vulle.(1 Kuten Veren sulun kristillispohjaiset motiivit, Niukahduksen luku voidaan palauttaa jo varhaisen 
keskiajan latinankieliseen perinteeseen.  
    Uskonpuhdistuksen jälkeen katolinen parannusriitti leimautui Pohjoismaissa noituuden harjoittami-
seksi. Norjassa vanhimmat tekstit tavataan noitaoikeudenkäyntien pöytäkirjoissa pääasiassa 1600-luvun 
jälki-puolelta.(2 1700-luvulta lähtien loitsu esiintyy mustissakirjoissa ja talonpoikien taikakirjoissa, joista 
se on levinnyt myös suulliseen kansanperinteeseen. Suomessa ja Virossa Niukahduksen luku on niin 
laaja-alainen, että sitä voidaan pitää ainakin keskiaikaisena kansanrukouksena.  
    Historiolan taustalla on Raamatun kertomus Jeesuksen ratsastamisesta varsalla Jerusalemiin eli pal-
musunnuntain teksti. Jeesuksen rinnalla esiintyy eurooppalaisessa perinteessä myös Pietari tai joku muu 
apostoli ja mm. Ruotsissa tavataan harvinaisena motiivi pyhän perheen paosta Egyptiin; Neitsyt Maria ja 
Jeesus-lapsi istuvat aasin selässä. Suomalaisten parannussanojen vastine kuuluu Pohjoismaissa seu-
raavasti: "Liha lihaan, iho ihoon, veri vereen, suoni suoneen, ydin ytimeen ja karva karvaan!". Paran-
nussanojen taustalla on ehkä ikivanha liha lihaan, suoni suoneen -formula, jolle on löydetty vastineita 
monien indoeurooppalaisten kansojen keskuudesta.(3  
 
Parannusriitti. Niukahduslanka kuuluu "maagisiin solmuihin" eli solmusiteisiin tai ns. lanka-amuletteihin, 
joita tavataan laajalti mm. Euroopan ja Aasian kansojen keskuudessa. Lankasiteille on usein ominaista, 
että ne kierretään löyhästi käsin esim. villasta tai erivärisiä lankoja yhdistetään solmupunokseksi. Rituaa-
lisesti solmittuja lankoja on esim. eurooppalaisessa perinteessä käytetty monien sairauksien paranta-
miseen ja kivun poistamiseen. Suomessa solmulangan teko keskittyy ennen kaikkea nyrjähdysten hoi-
toon.  
   Solmuilla on sidottu tai päästetty sairauksia ja yliluonnollisia voimia (vrt. kartta 55), mutta ne symboli-
soivat myös pitävyyttä ja pysyvyyttä.(4 Solmulanka voidaan esim. sitoa lapsen ranteeseen, jotta sielu 
kiinnittyisi lujemmin ruumiiseen. Numero 9 tai 3 kertaa kolme on tavallinen numeromagiassa eri puolilla 
maailmaa, erityisesti Euraasian ns. korkeakulttuurien piirissä. Yhdeksän merkitsee mm. täydelliseksi 
saattamista ja lopullisuutta. Niukahduslankaa sidottaessa solmuilla on vertauskuvallisesti lukittu nyrjäh-
tänyt ruumiinjäsen uudelleen eheäksi ja jokainen kudos pysyvästi paikoilleen. Idealtaan solmulanka on 
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soveltunut erityisesti vioittuneiden ruumiinjäsenten parantamiseen ja suomalainen perinne on ilmeisesti 
säilyttänyt jotain euraasialaisen lankasiteen alkuperäisistä käyttöyhteyksistä. 
    Kristillispohjainen niukahduksen loitsu on esimerkki keskiajan ihmisen maailmankuvasta ja ympäristön 
tulkinnoista. Raamatun kertomukset niin kuin pyhimyslegendatkin siirrettiin arkitodellisuuteen. Yhteinen 
usko ympäröi kyläyhteisöjen ihmistä jokapäiväisessä elämässä ja pyhiä kertomuksia voitiin käyttää mitä 
erilaisimmissa tilanteissa. Pyhien esimerkkien avulla hallittiin onnettomuudet ja parannettiin sairaat.  
 
(MI A 2302.2, D 1273, D 1273.1.1, D 1273.1.3.1) 
 
1. Christiansen 1912; 1914. Ohrt 1922. Linderholm 1919; 1927. Mansikka 1909, 249-. Hästesko 1918, 
40-. Krohn K. 1917, 15-. Haavio 1967b, 487-. FSF VII, 177- (223).  2. Christiansen 1912; 1914.  3. Till-
hagen 1958, 182-. Hampp 1961, 247-.  4. Ebermann 1903. Eliade 1961. Frazer 1927, 293-. Day 1967.  
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                                51. NIKOTUKSEN LUVUT 
 
 
 
 
 
Käytännön numeromagiaa 
 
 
Numeroluku. Nikotuksen on saanut loppumaan, kun luki yhdellä hengenvedolla seuraavan luvun:  

Nikka yks, minä kaks; nikka kaks, minä kolme; nikka kolme, minä neljä... nikka yksitoista, minä 
kaksitoista. Minä nikan päälle pääsin. Luku luetaan seitsemään, yhdeksään tai kahteentoista 
asti. 

 
Tavoitusluku.  Nikotuksen tavoitusluku oli myös luettava yhdellä hengenvedolla:  

Nikka niineen, toinen tuomeen (tuoheen), kolmas koivuun, neljäs niemeen (neitoon), viides 
viitaan, kuudes kuuseen, seitsemäs seipään reikään (nenään), kahdeksas kantoon (kaivoon), 
yhdeksäs ympäri kylää, kymmenes kynnykselle. Ja nikalta niska poikki. 

    
     Vanhoissa muistiinpanoissa tavoitusluku esiintyy hiukan erilaisessa muodossa. Loitsun lukija ahdistaa 
nikan lopulta paikkaan, josta se ei pääse karkuun:  
 

Nikka meni niineen, minä niintä kiskomaan. Nikka meni orteen, minä ortta painamaan/ 
hirttämään.  

 
Säkeet on luettu 7, 9 tai 10 kertaa ja niiden jälkeen loitsu muuttuu tavallisesti numeroluvuksi (Nikka yks, 
minä kaks jne.). Luvulle on olemassa jatkosäkeitä esim. seuraavasti:  
 

Nikka meni puuhun, minä puuta kaatamaan. Nikka meni parteen, minä menin kytkemään. Nikka 
meni kuoppaan, minä kuopan partaalle. Nikka meni kiukaalle, minä kiukaan rakoon. jne. Minä 
nikan kiinni sain. 
 

Nikotuksen parantaminen. Sekä numero- että karkotusluku ovat läntisiä, vaikka niiden hajanainen 
levinneisyysalue ulottuukin Karjalaan asti. Nikan luvuille ei ole suoranaisia vastineita Ruotsissa eikä edes 
Suomen ruotsinkieliselläkään taholla, mutta erilaisia nikan poisajamislukuja tavataan yleisesti eurooppa-
laisessa perinteessä. Suomessa niin kuin muuallakin nikotuksen on selitetty johtuneen vilustumisesta tai 
siitä, että joku puhuu asianomaisesta takanapäin joko hyvää tai pahaa.  
    Kaikkialla ihminen on kokemuksesta oppinut, että nikotus lakkaa, jos pidättää riittävän kauan hengi-
tystään. Suomalaiset Nikan luvut niin kuin monet nikotuksen parannuskeinotkin ovat auttaneet nikotte-
lijaa pysymään hengittämättä. Suomessa nikottelevaa on mm. yleisesti neuvottu juomaan hengittämättä 
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yhdeksän tai kaksitoista kulausta vettä tai jotain muuta juomaa ja joka kolmannen kulauksen jälkeen 
kurkistamaan juoma-astian pohjan alle. Toinen parannuskeino on ollut säikäyttäminen. Suomalaisessa 
perinteessä nikotteleva henkilö on säikäytetty syyttämällä häntä varastamisesta. Aina Vienaa myöten on 
mainintoja sanonnasta: "Olet varastanut jostakin paikasta mustia villoja tai harjan." Mustat villat saattavat 
viitata karjaonnen varastamiseen tai muuhun noituuteen (kartat 58-60) ja nikotteleva henkilö olisi siis 
pelästytetty perin pohjin syyttämällä häntä epäsuorasti kuolemansynnistä. Varkausmotiivi tavataan myös 
esim. skandinaavisissa ja saksalaisissa nikotuksen loitsuissa. 
   Loitsukaavoina suomalaiset Nikan luvut saattavat olla keskiaikaisia, niiden kanta-aluettakin on keski-
aikainen Lounais-Suomi.(1 Loitsujen taustalla ovat ehkä maagiset lukuformulat, joilla tauti "laskettiin pois" 
lukemalla jokin luku, esim. yhdeksän nurinpäin suuremmasta pienempään, kunnes vastaan tuli nolla ja 
tauti ikään kuin hävisi tai muuttui mitättömäksi.(2 Taudin poislaskeminen niin kuin poismittaaminenkin 
ovat laajalti tunnettuja parannusriittien ajatusformuloita. Vaikka nikotuksen ja pistoksen (kartta 49) nume-
roluvut eivät ole suoranaisesti taudin poislaskemista, niissä on silti numerosymboliikkaa, joka on ollut 
yleistä juuri keskiajan magiassa.  
 
(MI D 1273, D 1273.1, Z 71.0.2) 
 
1. Hästesko 1910, 293-; 1918, 129-. 2. Forsblom 1928.       
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                            52. TIETÄJÄ HAKEE NEUVOA 
 
 
 
 
Kirkossakäynnin taito 
 
 
Tietäjän kanssa kirkossa. Kartalla 52 on kertomuksia tietäjän käynnistä yöllä kirkossa tai hautaus-
maalla kysymässä neuvoa vainajilta; läntisessä perinteessä tietäjä on muuttunut noidaksi, joka käy 
tapaamassa paholaista. Kertomusten rakenteelle on ominaista, että ne perustuvat ikään kuin todistajan 
kertomukseen. Tietäjä tai noita vei kirkkoon mukanaan henkilön, joka oli tullut hakemaan apua. Kerron-
nan intensiivisyyttä lisäävät erehdykset, joita mukana ollut tietämättömyyttään tai pelon vallassa tekee. 
Tiedonhankinnan tekniikassa ja motiiveissa on tietäjä- ja noitauskon kerrostumansa.   
    Kertomusten juoni seuraa yöllisen matkan vaiheita.  Ensimmäinen kynnyskohta on kirkon oven aukai-
seminen, sen jälkeen kuvataan vainajien kohtaamista ja lopuksi sitä, miten kirkosta pääsi ehjin nahoin 
ulos. Käynnin eri vaiheissa tietäjä selittää mukana olijalle, kuinka tämän tuli menetellä, jottei joutuisi vai-
najien tai paholaisen valtaan.  
    Tietäjäkauden kertomuksissa kirkon haltijaa oli pyydettävä aukaisemaan ovi. Sen vuoksi tietäjän oli 
oltava selvillä, kuka oli kirkon haltia, ts. kuka sinne oli ensimmäiseksi haudattu (vrt. kartta 62). Sen sijaan 
noidat ovat käyttäneet antikristillisiä riittejä. Kirkon ovet aukenivat kun noita kiersi kolmasti kirkon (vasta-
päivään) lukien (kolmasti) isämeidän tai herran siunauksen väärinpäin tai käytti lukon avaimena erilaisia 
noitavälineitä, kuten ruumiinluita, kuolleen kättä eli ruumiista irrotettua kättä tai ehtoollisleipää. Euroop-
palaiseen noitafolkloreen kuuluu myös motiivi, että kirkon ovet aukenivat kun tietäjä puhalsi avaimen-
reikään. Antikristillistä kerrostumaa on niin ikään se, että tietäjä ja noita kävivät kirkossa nimenomaan 
yöllä tai juhlapyhiä edeltävinä öinä, esim. pääsiäisenä. 
 
Kirkonväkeä tapaamassa. Suomalaisen perinteen mukaan tietäjä on tavannut kirkossa vainajia, kir-
konväkeä, jota tuli näkyviin suurin joukoin. Kertomuksissa korostetaan vainajien pelottavuutta. Ne suh-
tautuivat eläviin vihamielisesti ja pyrkivät kaikin tavoin saamaan heidät mukaansa omalle puolelleen. 
Noitakertomuksissa kirkossa kävijät kohtaavat eri hahmoissa esiintyvän paholaisen, ja noituuskaudelle 
kuulunevat käsitykset, että vainajat olivat vastenmielisen näköistä joukkoa (vrt. kartta 7).  
    Tietäjä varoittaa, ettei vainajille tai paholaiselle saanut antaa kättä, vaikka nämä kuinka pyrkivät 
tervehtimään kirkossa kävijöitä. Vainajia voitiin myös pettää eri tavoin mm. tervehtimällä niitä jollakin 
kovalla esineellä siten, että vainajan käteen työnnettiin kovasin tai luu, jonka se murskasi ja vei men-
nessään. Tervehtimiskieltoa dramatisoidaan kuvaamalla, kuinka mukana olija näki vainajien joukossa 
paljon tuttuja, jopa omat vanhempansa, voimatta ojentaa heille kättään. Tietäjä piirsi kirkkoon tai hau-
tausmaalle maagisen aidan elävien ja kuolleiden välille ja määritteli alueen, jossa mukana oleva sai 

337



52. Tietäjä hakee neuvoa 
 
liikkua. Kristillissävyisessä perinteessä tiedonhakijoiden oli suojauduttava kirkollisin välinein, esim. virsi-
kirjan ja ojennetun ristin taakse, tai seisottava alttarilla, sinne vainajat eivät päässeet. 
    Kirkosta poistuminen noudattaa kaikkialla hyvin yhdenmukaista kerrontakaavaa. Tietäjä varoittaa, ettei 
pois mentäessä saanut katsoa taakseen, vaikka mitä kuulisi, ja käskee hyppäämään kirkon kynnyksen yli 
tasajalkaa. Samalla hetkellä, kun tulijat saavat hypätyksi ulkopuolelle, kirkon ovet paukahtavat kovalla 
voimalla kiinni. 
    Kiellot ja käskyt ovat olennainen osa kerronnan rakennetta. Niistä on muodostunut selviytymisstrate-
gioiden verkosto. Kirkossa ei saanut puhua, ei nauraa, ei katsoa taakseen, kirkon lattialla oli kuljettava 
määräaskeleet etuperin ja takaperin, seisottava ympyrän sisällä, pidettävä kiinni kirkon penkistä, altta-
rista, hypättävä tasajalkaa jne. Selviämisnormisto korosti kirkossakäynnin vaarallisuutta ja samalla riit-
titiedon merkitystä; vain tietäjä tai noita kykeni selviytymään matkasta ja saamaan salattua, perimmäistä 
tietoa.  
    Kirkossakäynti-kertomukset ovat rönsyilleet monia yksilöllisiä tai paikallisia teemoja. Kiteellä tietoa 
hakeneiden kerrotaan polttaneen vahingossa pitäjän kirkon. Pelkuri-versiot kuvaavat, kuinka tietäjän 
mukana ollut pakeni kauhun vallassa vainajien ajaessa häntä takaa, jolloin yritys epäonnistui ja tietäjä oli 
vainajien kynsissä menettää henkensä.   
 
Tietäjä hautausmaalla. Kirkon sijasta tietäjät ovat käyneet myös hautausmaalla hakemassa tietoa 
vainajilta. Kerronnassa on käytetty hyväksi hautausmaita kohtaan tunnettua pelkoa ja juoniaiheita, joita 
esiintyy muussakin vainajaperinteessä. Yleisesti kuvataan, kuinka tietäjä joutuu etsimään sellaista vai-
najaa, joka suostuisi vastaamaan. Hän käy monella haudalla, kunnes löytää kirkkomaan haltian tai esim. 
edesmenneen lapsuuden tuttavansa. Kristillissävyisessä kerronnassa tietoja antavaa vainajaa nimitetään 
kaikkein suurimmaksi syntiseksi tai rikolliseksi, joka kirkkomaahan on haudattu, tai tietäjän on haettava 
itsemurhaajan hauta.  
    Tietäjä saattaa myös epäonnistua ja vainajat nousevat ajamaan takaa neuvoa kysyviä. He pelastuvat 
vain ehtimällä paeta hautausmaan aidan taakse, tai vainajat heittävät heidät aidan yli. Vainajien tapaa-
misen onnistuminen tai epäonnistuminen ovat näennäisesti vastakkaisia kertomusten loppuhuipen-
nuksia, epäonnistumisen mahdollisuus lisää kerronnan jännitystä, mutta korostaa samalla tietäjän sanka-
ruutta ja kykyä selvitä vaarallisesta tehtävästä. 
  
 
 
 
Tietäjän taidonnäyte 
 
 
Tietäjä selvittää sairauden. Tietäjäalueella kirkossa tai hautausmaalla käynti on ollut osa parantamis-
näytelmää; tietäjä parantaa tavallisesti mielenvikaiseksi tai kaatumatautiseksi saatetun potilaan ja 
rankaisee sairauden aiheuttajaa. Kertomuksissa on monia stereotypioita. Tapahtumat on melkein aina 
paikallistettu ja henkilöt mainitaan nimeltä tai kerrotaan ainakin paikka, jossa he ovat eläneet. Potilas on 
usein nuori tyttö, jota on käytetty koston välikappaleena sukujenvälisissä riidoissa tai taustalla on ollut 
rakkausdraama. Epäonninen, hylätty osapuoli on kostanut esim. syöttämällä sairastuneelle ruumiin-
multaa tai käsittelemällä maagisesti hänen irtileikattuja hiuksiaan tai kynsiään (kartta 40).        
    Parantamisriitti noudattaa seuraavaa peruskaavaa:  

338



52. Tietäjä hakee neuvoa 
 
(1) Kirkossa tai hautausmaalla käynti: Tietäjä ottaa potilaan mukaan kirkkoon, johdattaa hänet sisälle ja 
esittää hänen asiansa vainajille tai kirkonhaltialle. Vainajat ilmoittavat taudin syyn. 
(2) Vastariitti: Saatuaan tietää, miten sairaus on aiheutettu ja kuka potilaan on "rikkonut", tietäjä kykenee 
parantamaan hänet vastariiteillä, jotka tekevät tyhjäksi vahingoittamismagian vaikutuksen.  
(3) Kosto: Lopuksi tietäjä kysyy, haluaako potilas kostaa sairauden aiheuttajalle ja saattaa hänet saman-
laiseen tilaan tai kuolemaan hitaasti ja tuskallisesti vai riittääkö pienempi rangaistus. Parantunut potilas 
valitsee tavallisesti lievemmän koston, jolloin tietäjä aiheuttaa vahingoittajalle vain jonkun vähäisen, vaik-
kakin usein elinikäisen vamman tai suuntaa koston tämän kotieläimiin tai aiheuttaa hänelle muuta talou-
dellista vahinkoa. 
    Kertomuksissa kuvataan tietäjäkulttuurille ominaista tapaa käsitellä ihmisten välisiä ristiriitoja. Pyrit-
täessä kostamaan jollekin tai vahingoittamaan vihamiestä turvaudutaan yliluonnollisiin keinoihin eikä 
esim. väkivaltaan. Koston uhriksi joutunut pyytää apuun tietäjän, joka selvittää tapahtuneen, torjuu vahin-
goittamisriitin vaikutuksen ja palauttaa pahan takaisin lähettäjälleen.  
 
Tietäjä selvittää varkauden. Tietäjäperinteessä varkauden selvittäminen on noudattanut samanlaista 
peruskaavaa kuin parannusriittikin.   
(1) Kirkossa tai hautausmaalla käynti: Tietäjä lähtee varkauden uhrin kanssa kirkkoon tai ottaa mukaansa 
todistajaksi jonkun henkilön, joka ei pelkää. Kirkkoon tai hautausmaalle menijät selviävät matkan vaa-
roista ja saavat vainajilta selville, missä rahat ovat ja kuka ne on varastanut tai mistä varastettu hevonen 
löydetään.  
(2) Palauttaminen: Tietäjä panee varkaan tuomaan varastamansa rahat tai muun omaisuuden takaisin 
samaan paikkaan, mistä hän on ne ottanut. Varasta alkaa vaivata kova (yöllinen) särky, tai vainajat (muut 
voimat) alkavat "paiskoa" häntä niin kuin kaatumatautista ja vaativat viemään varastetun tavaran takaisin. 
Etenkin savolaisella tietäjäalueella on kirkossa käyntiin yhdistynyt varkaanpidätysmotiiveja. Samalla ta-
voin kuin väkevät tietäjät kykenivät pysäyttämään paikoilleen esim. kalanpyydyksilleen tulleen varkaan, 
myös kirkossakäyntitarinoissa tietäjä voi saattaa varkaan liikkumattomaksi odottamaan omistajan tuloa 
paikalle.  
(3) Rangaistus: Tietäjäperinteessä varkaan on saatava jokin rangaistus ennen kuin hän voi vapautua 
painajaisestaan tai liikkumattomuudesta, "nähtävä oman verensä vuotavan". Verimotiivista on monia 
muunnelmia, mutta suomalainen (savolainen) perinne ei tässäkään korosta julmuutta vaan nokkeluutta: 
yleensä tietäjä lyö rangaistukseksi varasta kasvoihin niin, että tämän nenästä alkaa vuotaa veri. 
    Kirkossakäyntikertomuksissa on Suomessa joskus sivumotiivi, joka korostaa tapahtumien traagisuutta. 
Tietäjä saa vastauksen, että varas "syö samassa pöydässä" tai ettei "rahoja ole vienyt hiiri, vaikka syökin 
samassa pöydässä". Varas on talon väkeä, isännän oma poika.  
 
Karttakuva. Kertomukset tietäjän tai noidan kirkossakäynnistä ovat levinneet kaikkialle Suomeen, luku-
määräisesti perinne keskittyy vanhojen keskiaikaisten kivikirkkojen (vrt. kartta 22) ja toisaalta itäisen 
tietäjäperinteen alueelle. Hautausmaalla tietäjät ovat käyneet pohjoisessa, jossa asutus on nuorta eikä 
vainajia ole enää haudattu kirkkoihin. Ortodoksisessa Karjalassa, jossa vainajakultti säilyi ja kalmistossa 
käynti oli vielä luonnollista, läntiselle kulttuurille ominaiset juonelliset kauhukertomukset eivät ilmeisesti 
ole vielä saaneet jalansijaa, eivätkä pienet kylätsasounat ole ehkä tarjonneet tarinoille yhtä vaikuttavaa 
ympäristöä kuin Länsi- ja Etelä-Suomen suuret kivikirkot. 
    Tarinoiden päämotiivit poikkeavat talonpoikais- ja kaskikulttuurin alueilla toisistaan. Länsi-Suomessa 
noitaa pyydetään kaikkein useimmin selvittämään varkaus, omaisuusrikos, joka on sattunut talon piirissä 
tai markkinamatkalla. Itä-Suomessa ja ilmeisesti aikoinaan myös Länsi-Suomessa kirkossa käynnin syy-
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nä on sairaaksi saatetun ihmisen parantaminen. Varkaudet olivat rahatalouteen siirtyneen, sosiaalisesti 
luokkautuvan talollisyhteiskunnan ongelma. Länsi-Suomessa taloon kuului isäntäväen lisäksi palvelus-
kuntaa, ja isonjaon jälkeen maattoman väestön osuus kylissä kasvoi. Tarinoissa varkaaksi paljastuu 
usein juuri epärehellinen palvelija tai muu köyhälistön edustaja. Savo-Karjalan sukuyhteiskunnassa sosi-
aaliset erot olivat vähäiset, mutta suurperheiden piirissä on vastakaikua herättänyt sinänsä järkyttävä 
motiivi, että "varas löytyi omasta pöydästä" eli hän olikin perheenjäsen. Läntiset tarinat koskettivat köy-
hyyden ongelmaa, vaikkei itse varkaita ja heidän asemaansa tai teon motiiveja kertomusperinteessä 
suoranaisesti käsitelläkään. 
 
Vainajien kohtaaminen. Kuolleiden asuinsijoilla käynti on kuulunut jo samaanin tekniikkaan (vrt. kartta 
91). Esikristillisen vainajauskonnon kaudella esi-isien puoleen on ilmeisesti käännytty mitä moninai-
simmissa asioissa, kunnes kristillisenä aikana kirkko hautausmaineen syrjäytti hiisimetsiköt, joissa 
vainajat asuivat (vrt. kartat 3, 7). Kautta koko keskiajan, aluksi luterilaisenakin aikana vainajat haudattiin 
kirkon lattian alle ja vanhat kirkot olivat sananmukaisesti vainajien asuinpaikkoja. Kirkossa niiden uskot-
tiin öiseen aikaan liikkuvan ja (jouluyönä) pitävän jopa omia jumalanpalveluksiaan.  
    Alkuaan neuvoa on voitu kysyä nimenomaan kirkonhaltialta, ensiksi haudatulta vainajalta, jolla muiden 
kirkkoon haudattujen joukossa oli vanhimman asema. Haltiamotiivia on ylläpitänyt muutama kerron-
nallinen sivujuonne. Tarinoissa mainitaan, ettei tietäjä voinut mennä jonkun pitäjän kirkkoon, koska sinne 
oli ensimmäiseksi haudattu pieni kastamaton lapsi, joka ei osannut puhua, tai venäläinen, joka ei osannut 
suomea. 
    Säilyneessä perinteessä neuvoa kysytään yleisesti vielä vainajilta, erityisesti silloin, kun tietäjä kävi 
hautausmaalla. Kertomuksiin sisältyy monenlaisia kuvauksia siitä, kuinka vainajat saatiin vastaamaan. 
Hautausmaalla käydessään tietäjä usein polvistui (alasti) jonkun vainajan ristin juurelle keskustelemaan 
hänen kanssaan. Kun kristillisessä perinteessä elävien suhde kuolleisiin muuttui, tarinat ovat sekulaaris-
tuneet. Tietäjän ja vainajien kohtaaminen kuvataan yhä kammottavampana, usein henkisenä voimain 
koitoksena, jossa panoksena on kirkossakävijöiden elämä tai kuolema.  
    Lopulta kirkonhaltian ja vainajien tilalle tulee paholainen. Länsisuomalainen noita menee kirkossa 
sananmukaisesti epäjumalanpalvelukseen, jota johtaa saarnastuolissa irvistelevä tai muuten kirkkoa 
häpäisevä paholainen. Paholaiskerrostuma on kuitenkin ohut ja ristiriitainen; kirkko on ehkä Suomessa 
ollut niin pyhä paikka, ettei sinne ole paholaisen uskottu voivan mennä. Paholais-motiivit ovat yleisiä 
eurooppalaisessa noitafolkloressa, esim. Tanskassa on noitina syytettyjen kertomuksia, kuinka he olivat 
menneet yöllä kirkkoon tapaamaan paholaista ja aukaisivat kirkon ovet puhaltamalla lukkoon.(1 Kirkko-
tarha tai kirkko oli blåkullaan tai myllyyn verrattava noitien kokoontumispaikka (kartta 57). 
   Tarinoissa tietäjän ja noidan kirkossakäynnistä on eri-ikäisiä aineksia, mutta suomalaiselle perinteelle 
on vielä ominaista tietäjyyden kunnioitus. Etenkin savolaisissa tarinoissa tietäjä on ollut yhteiskunnalli-
sesti hyväksytty ja ilmeisesti monet motiivit ovat vanhempaa kerrostumaa kuin esim. kertomukset noidan 
kuolemasta (kartta 53) tai trulleista (kartat 56-58) ja juontavat siltä ajalta, jolloin tietäjillä oli keskeinen 
asema niin parantajina kuin tuonpuoleisen, yliluonnollisen tiedon hankkijoina. 
 
(Si D 301-400) 
 
1. Johansen 1987, 307-.   
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53. Metsään jäänyt kotieläin 

 
 
Karjanhoitajan uhka. Suomalaisessa kertomusperinteessä kotieläin, talon lehmä, hevonen tai lammas, 
mutta myös ihminen on voinut joutua yliluonnollisella tavalla eksyksiin, ikään kuin metsän vangiksi. Yli-
luonnollinen olento: metsänhaltia, hiisi, maahinen tai paholainen oli peittänyt eli kätkenyt eläimen, ottanut 
sen omakseen. Kertomusten mukaan  
(1) Metsän peittämä eläin on jäänyt maagiseen piiriin, josta se ei voinut lähteä pois. Se oli jäänyt makaa-
maan paikoilleen tai ympyrän muotoiselle alueelle ikään kuin sidottuna näkymättömään liekaköyteen. 
Eläin oli syönyt kaiken ruohon ympäriltään tai olinpiirinsä sisäpuolelta ja kuoli nälkään, ellei sitä ehditty 
ajoissa pelastaa.  
(2) Metsään jäänyt eläin oli muuttunut ikään kuin metsän kaltaiseksi: kiveksi, kannoksi tai puuksi niin, 
etteivät etsijät voineet erottaa sitä ympäröivästä luonnosta. Kerronnassa on vakiintuneita juonikäänteitä. 
Eläinten hakijat ovat voineet kulkea kiven tai kannon vierestä, istahtaa levähtämään ja tupakoimaan sen 
päälle tai ohikulkijat ovat ihmetelleet metsälaitumelle ilmestyneitä outoja kiviä tai kantoja, joita paikalla ei 
aikaisemmin ole ollut.  
    Tarinoissa on kaksi yleistä juoniefektiä: Lehmäänsä etsivä isäntä unohtaa kivelle tupakkakukkaronsa 
tai lyö kantoon pystyyn kirveensä. Kun eläin sitten vapautetaan metsänpeitosta ja palaa kotiinsa, sen sar-
vissa keikkuu isännän tupakkakukkaro tai sillä on kyljessä niin iso kirveen haava, että se kuolee. Metsän 
kätkemä eläin oli sellaisessa tilassa tai olomuodossa, ettei sitä voitu ihmisen silmin nähdä, vaikka kuul-
tiinkin sen kellon ääntä. Lumous hävisi kun eläin kuoli ja jälkeenpäin sen raato löydettiin usein läheltä 
taloa paikasta, jossa etsijät olivat moneen kertaan kulkeneet.  
 
 
 
 
 
54. Metsänpeitosta vapauttaminen 
 
 
Metsänpeitosta vapauttaminen.  Kartalla on kolme yleisintä tapaa, joilla suomalaisen perinteen mukaan 
eläin saatiin tulemaan takaisin metsän kätköstä.  
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    Eläin on vapautettu (1) pakottamalla metsän- tai maanhaltia (paholainen) palauttamaan ottamansa 
eläin. Palauttamisriiteissä tietäjä on symbolisesti sitonut metsän eli metsänhaltian, tehnyt sille tyrän tai 
piiskannut maata esim. leppäkepillä, uuniluudalla tai rautapuntarilla, tai käyttänyt metsänhaltiaa vastaan 
tulen, maan, raudan tai naisen väkeä eli voimaa.  
    Metsään jäänyt eläin on saatu tulemaan takaisin myös (2) kääntämällä eksyneen eläimen jäljet tai kä-
sittelemällä muulla tavoin maasta irti leikattua jälkeä. Kristillisen käsityksen mukaan eläin niin kuin ihmi-
nenkin pelastettiin (3) soittamalla kirkonkelloja ja turvautumalla papin apuun; kellojen ääni karkotti paho-
laisen ja sen lumous haihtui.  
    Joissakin metsänpeittokertomuksissa tietäjät ovat ikään kuin "ostaneet" metsänhaltian viemän eläimen 
takaisin (4) uhraamalla esim. muurahaispesään hopearahan, mutta haltian lepyttämisestä tai vasta-
vuoroisista uhreista on hyvin vähän tietoja.     
    Metsän sitominen, josta on käytetty myös nimitystä metsän lukitseminen tai kiinni paneminen, on sa-
volais-karjalaisessa kertomusperinteessä tarkoittanut kahden tai useamman nuoren puun, tavallisesti le-
pän tai koivun vesan sitomista latvoistaan yhteen, esim. punaisella langalla kolmesta kohtaa. Latvojen 
väliin pantiin riippumaan kivi niin, että se taivutti puita jatkuvasti alaspäin. Tai puun latva taivutettiin maa-
han ja sen painoksi pantiin iso kivi. Metsän lukko oli tehtävä muurahaispesän, maakiven eli maanhaltian 
asuinpaikan tai karjapolun yli; polku on assosioitu metsänhaltian polkuun. Usein mainitaan, että lukkoa 
sai pitää kiinni korkeintaan kolme vuorokautta. Jos metsänhaltia ei sinä aikana palauttanut eläintä, sen oli 
joku muu kätkenyt ja metsän sitojaa kohtasi tuho. Monissa tiedonannoissa puiden sijasta on sidottu 
yhteen kaksi tai kolme muurahaista, tai kolmihaaraisen katajan haarat kierrettiin niin kuin vihtapanta ja 
solmittiin ns. osmansolmuun. 
    Metsän sitominen tai osmansolmun teko tarkoitti metsälle eli metsänhaltialle kuuluvan elollisen piinaa-
mista luonnottomassa asennossa, ehkä myös metsän sielunvoiman sitomista.  Suomalaisessa perin-
teessä muurahaispesä on erityisesti ollut paikka, jonka äärellä metsänhaltiaa on lähestytty; muurahaiset 
olivat metsän sielu tai elinvoima. Metsän sitomista on nimitetty myös tyrän tekemiseksi metsänhaltialle tai 
paholaiselle. Kiven asettaminen riippumaan on saattanut assosioitua tyrään, mutta metsänpeittoperin-
teessäkin varsinainen tyrä on tehty esim. siten, että puun runko halkaistiin kiilalla ja väliin asetettiin kaksi 
pyöreää kiveä, jotka jätettiin puristuksiin; näin metsänhaltian (pirun) "munat asetettiin pihtiin". Tyrän teko 
on ollut tietäjien vahingoittamisriitti, jolla miespuoliselle uhrille aiheutettiin sietämätön tuska käsit-
telemällä maagisesti hänen kiveksiään. Pihteihin on asetettu myös esim. kuusen naavaa, joka symbolisoi 
metsänhaltian partaa. Metsää sidottaessa tai tyrää tehtäessä metsänhaltiaa on käsketty antamaan pois 
kätkemänsä lehmä tai muu kotieläin.(1 
    Jälkien kääntäminen on ollut tietäjien riittitekniikkaa, joka on saattanut periytyä jo pyyntiyhteisöjen 
ajoilta (kartta 1). Leikkaamalla karhun tai suden jälki irti maasta ja kääntämällä se takaisin päin tietäjä 
karkotti pedot metsälaitumilta. Eksyneen kotieläimen jälki on käännetty takaisin kotiin päin mutta myös 
ylösalaisin; näin se vapautettiin nurinkäännetystä, maanalaisesta maailmasta, jossa mm. maahisten tai 
vainajien katsottiin elävän. Jälkiä käsittelemällä tietäjä on voinut symbolisesti vaikuttaa eläimen liikku-
miseen, katkaista sen kulkemisen väärään suuntaan tai palauttaa sen takaisin oikeaan maailmaan, enti-
sille jäljilleen. Ilmeisesti silloin, kun lehmän tai hevosen on katsottu jääneen metsään omasta tahdostaan, 
eläin on pakotettu tulemaan kotiin panemalla sen kytkyt tai päitset uuniin, kiehuvaan muuripataan tai 
saunan kiukaalle. Metsänpeittoon joutumisessa on kuitenkin kysymys eri asiasta kuin eläimen villiin-
tymisestä tai onnettomuudesta, joka sille oli sattunut metsälaitumella. 
   
Ihminen metsänpeitossa.  Metsänpeittoperinne on selittänyt, miksei kotieläin päässyt pois metsästä, ja 
siinä on samoja aineksia kuin tulkinnoissa, miksi ihminen eksyi tai jäi ikään kuin metsän vangiksi. 
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Eksymisestä kerrotaan, usein omakohtaisiin kokemuksiin perustuen, että ihminen alkaa kiertää ympyrää 
eikä lopulta tunne tuttujakaan paikkoja. Suomessa niin kuin pohjoisvenäläistenkin kansojen keskuudessa 
eksynyt ihminen on joutunut metsänhaltian polulle. Ruotsalaisessa perinteessä metsänhaltia on voinut 
eksyttää ihmisen, mutta Pohjoismaissa tyypillisempiä ovat olleet tulkinnat, että maanalaiset, vuorenpeikot 
tai keijut (älvor) vievät ihmisen kuten eläimenkin metsään tai vuoreen. Lisäksi Ruotsissa ja paikoin 
Suomessakin tunnetaan jonkinlainen metaselitys, että harhautunut ihminen on astunut eksytysheinän 
päälle.  
     Eksynyt ihminen oli joutunut hengessään pois todellisesta maailmasta näkymättömälle puolelle, vai-
najien tai maanalaisen väen olinpaikkaan, jota on usein kuvattu nurinkäännetyksi maailmaksi; siellä 
kaikki oli päinvastoin kuin maan päällä. Suomessa kuten Pohjoismaissa ja muuallakin Euroopassa on 
yleisesti kerrottu, että eksyksistä pääsi pois kääntämällä nurin jonkun vaatekappaleensa tai kaikki vaat-
teensa, pukemalla ne sitten nurinpäin ylleen, oikea käsi vasempaan hihaan, oikea kenkä tai sukka va-
sempaan jalkaan jne., tai katsomalla ympärilleen nurinpäin, päinvastaisesta suunnasta, esim. haarojensa 
välistä. Silloin eksynyt saattoi ikään kuin nähdä takaisin todelliselle puolelle; pelastuskeinot ovat antaneet 
eksyneelle aikaa rauhoittua ja tarkastella toisin silmin ympäristöään.   
    Metsänpeittoon jäänyt ihminen on kokenut olleensa (1) lumottu tai huumattu tahdottomaksi niin, ettei 
hän on kyennyt ilmaisemaan itseään, vaikka näki etsijöiden menevän läheltä ohitseen Toisaalta kerro-
taan, että ihmistä, etenkin lasta on (2) yliluonnollinen olento kuljettanut ikään kuin viedäkseen hänet 
johonkin, omalle puolelleen. Kertomuksissa ihmistä on kuljettanut metsänhaltia, metsänneito (kartta 70) 
vuorenpeikko tai maahinen, hiisi jne. mutta useimmiten paholainen eli piru, karu. Ihmisen huumaaja, ek-
syttäjä ja pois kuljettaja on ollut paholainen, joka esim. naisen hahmossa vei lapsen, ruokki häntä ja otti 
hänet ikään kuin valtaansa tai omakseen. Joissakin kertomuksissa paholaisen antama ruoka muuttuu 
saastaksi niin kuin muissakin paholais-kertomuksissa (kartat 57, 90). Kristillisessä perinteessä paho-
lainen vaani kaikkialla, se oli ihmisen vastapeluri myös metsässä. Usein paholaisen kerrotaan vieneen 
lapsen, jonka hänen vanhempansa olivat kironneet ja siten antaneet paholaiselle, tai paholainen otti 
ihmisen, joka meni pyhänä marjaan, teki metsässä pyhänä työtä, syntiä.   
   
Karttakuva. Metsänpeittoperinnettä on tallennettu kaikkialta suomalais-karjalaiselta kulttuurialueelta 
lukuun ottamatta Lounais-Suomea, jossa eläinten laiduntaminen metsissä on kaikkein aikaisimmin jäänyt 
käytännöstä. Metsälaitumet ovat kuuluneet kaskitalouteen. Lehmät kulkivat kesäisin kaskiahoilla, myö-
hemmin kylien yhteismetsissä; Karjalassa tapa jatkui aina toiseen maailmansotaan saakka. Länsi-Suo-
messa karja alettiin pitää talojen läheisillä hakamailla ja laitumet aidattiin. Vanhoilla agraarikulttuurin 
alueilla mm. Satakunnassa, Hämeessä ja Inkerissä metsänpeitto on ilmeisesti jopa käsitteenä unohtunut.  
    Käsitykset, että eläin on metsän tai metsänhaltian peittämä kuuluvat perinteen yleiseen pohjaker-
rostumaan. Suomessa juuri metsänhaltia on kätkenyt eläimen, sillä käsitteenä metsä on metonyymi; se 
on tarkoittanut nimenomaan metsänhaltiaa. Ylä-Satakunnan hiidenväki-alueella ja laajemminkin Etelä-
Pohjanmaata myöten eläin oli hiidenkätkössä (vrt. kartat 3, 7, 71-72, 79), Peräpohjolassa maahisten 
kätkössä; hiidenväki ja maahiset tarkoittavat maanalaista väkeä, jolla kertomusten mukaan oli myös 
omaa yliluonnollista karjaa (kartta 71). Tarinat eläinten joutumisesta näkymättömän piiriin on tunnettu 
Vienan Karjalassa saakka. Yhtä laajalle ovat levinneet kertomukset eläimistä, jotka näyttivät kiviltä tai 
puun kannoilta. Kertomukset ovat luonteeltaan draamatarinoita, joiden pääpaino on kerronnan kään-
nekohdissa, esim. siinä, kuinka isäntä itse tappoi oman näkymättömäksi muuttuneen lehmänsä.  
    Metsänpeitosta vapauttamisesta kertova vanha perinne on säilynyt enää savolais-karjalaisen kaski-
kulttuurin piirissä Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Itä-Karjalassa. Läntisille alueille, pääasiassa Pohjan-
maan ja Ahvenanmaan ruotsinkielisiin pitäjiin on levinnyt kristillinen tapa soittaa kirkonkelloja. Savolais-
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karjalaiselta tietäjäalueelta on myös tietoja siitä, että riittitaitoinen ihminen on pannut jonkun talon eläimet 
metsänpeittoon. Niin kuin tietäjäkertomuksissa yleensä, teon tekijä on pahansuopa, kateellinen tietäjä tai 
naapuri, mutta myös joku vääryyttä kärsinyt, esim. suututettu paimen tai talossa ylimielisesti kohdeltu 
kerjäläinen. Itse riiteistä ei kuitenkaan ole juuri mitään todellista tietoa. Kertomukset ovat olleet sosiaa-
lista perinnettä, jota on syntynyt tietäjien ympärille. Yleisen ajattelun mukaan maagisissa riiteissä oli aina 
valkoinen ja musta puolensa, ja metsänpeittokertomuksissakin tietäjä on saanut vallan ei vain päästää 
vaan myös sitoa eläin metsän kätköön. 
    Myös Ruotsissa on tunnettu käsitys, että kadonneen eläimen kätki metsänhaltia, joskin Gunnar 
Granbergin mukaan metsänhaltia-tulkinta saattaa jo levinneisyysalueensa perusteella olla suomalaista 
alkuperää ja kulkeutunut savolaisten kaskiviljelijöiden mukana.(2 Pohjoismaisessa kertomusperinteessä 
kotieläimiä niin kuin ihmisiäkin veivät maanalaiset ja vuorenpeikot, selityksiä tavataan erityisesti Ruotsin 
ja Norjan metsä- ja tunturialueilla. 
 
 
 
 
Kaskiviljelijän tuonpuoleinen ympäristö 
 
  
Metsänpeittoperinteen kerrostumat.  Metsänpeittoa koskevassa perinteessä on ainakin neljä eri ker-
rostumaa: Kotieläin on voinut joutua (1) metsänhaltian kätkemäksi ja ilmeisesti jo tähän kerrostumaan on 
kuulunut käsitys, että metsänhaltia sitoi eläimen ikään kuin näkymättömään köyteen tai pani sen maagi-
seen piiriin. Tietäjäriiteillä metsänhaltia voitiin pakottaa vapauttamaan eläin. Jälkien kääntäminen nurin-
päin tai erityisesti ylösalaisin viittaisi käsityksiin, että eläin on joutunut (2) maanalaiseen, nurinkäännet-
tyyn maailmaan, kuten eksynyt ihminen. Vainajakultin valtakaudella on ilmeisesti selitetty, että kuolleet 
ovat vieneet jonkun eläimen, joka kenties elävänäkin on kuulunut jollekin vainajalle, mutta riittitekniik-
kana jälkien kääntäminen on voinut tarkoittaa yleensä vain metsään jääneen tai liian kauas menneen 
eläimen symbolista kääntämistä takaisin kotiin päin. Kertomukset (3) hiiden tai maahisten viemästä eläi-
mestä ovat läntisiä ja niiden taustalla ovat pohjoismaiset tarinat vuoreen viedyistä eläimistä. 
    Kartta osoittaa, että Suomessa käsitys nurinkäännetystä maailmasta on laaja-alaisempaa ja vanhem-
paa perua kuin kertomukset maahisista tai vuorenpeikoista. Kiteytyneet juonitarinat eläimen muuttumi-
sesta ihmisen silmissä kiveksi tai kannoksi ovat (4) kristillistä paholaisperinnettä. Paholainen sai eläimet 
häviämään ihmisen silmistä ja näyttämään joltakin muulta; se oli kuitenkin vain harhaa, ikään kuin 
silmänkääntötemppu, jolla paha eksytti ihmisen. Pohjoismaissa vuoreen viety ihminen tai eläin on jo 
useimmiten käsitetty paholaisen viemäksi. Suomessakin paholainen on joskus tullut metsänhaltian tilalle 
ja hiisi tai maahiset on saatettu tulkita jonkinlaiseksi paholaisen väeksi.  
    Metsänpeitosta vapauttamisesta kertova perinne on Suomessa vielä luonteeltaan esikristillistä. Eri 
puolilta on tallennettu kertomuksia (1) samaani-tyyppisistä tietäjistä, jotka unissa tai jonkinlaisessa trans-
sissa henkensä voimin etsivät eläinten olinpaikan ja johdattivat ne pois metsästä. Tällainen tietäjä on 
saattanut asettua makuulle pitäen kädessään esim. metsänpeittoon joutuneen hevosen ohjaksia tai 
lähettää karhun ajamaan lehmät kotiin. Myöhemmässäkin perinteessä on turvauduttu näkijöihin, jotka 
ilmoittivat, mihin eläimet olivat jääneet ja olivatko ne hengissä vai vajonneet esim. suohon. Samanistinen 
tekniikka on kuitenkin väistynyt ja näkijät ovat selvittäneet eläinten olinpaikan katsomalla turpeen alta 
(kartta 40), viinapullosta, peilistä tai pelikorteista, tai tähystäneet sormuksen tai länkien läpi. Joskus arpo-
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misvälineenä mainitaan seula, jota Karjalassa on käytetty samaanin rummun tapaan. Varsinaisen met-
sänpeittoperinteen vanhimmat kerrostumat ovat kuitenkin (2) tietäjäkulttuuria ja kertovat varhaisen kaski-
viljelijä-karjanhoitajan suhteesta metsään.  
  
Kaskiviljelijän uhkakuva.  Suomalaisista tutkijoista Uno Harva on pyrkinyt osoittamaan, että metsän-
peitossa on ollut pohjaltaan kysymys ihmisen ja eläimen joutumisesta vainajien tai maanalaisten puolelle 
eli nurinkäännettyyn maailmaan.(3 Ihmisen kohdalla näin on ehkä ollutkin. Samanistisen tulkinnan mu-
kaan eksyneen tai sairastuneen ihmisen sielu olisi harhautunut johonkin ihmisen maailman vastapuolelle 
(vrt. kartta 39). Sen sijaan kertomuksissa eläinten jäämisestä metsänpeittoon ovat vastakkain kaski-
yhteisön tietäjä ja metsän- tai maanhaltia, jonka alueella ihminen piti kotieläimiään. 
    Metsänpeittoperinne on säilynyt alkuperäisemmässä muodossaan savolais-karjalaisen kaskikulttuurin 
piirissä, jossa sillä oli ekologinen ja sosiaalinen merkityksensä. Tietäjä käsitteli kaskiviljelijän uhkakuvia, 
suojeli karjaa metsänhaltialta niin kuin pedoiltakin ja ylläpiti rajaa ihmisen elinpiirin ja luonnon välillä. 
Kesän laidunkaudella lehmien kotiintulo oli jokapäiväinen huoli ja keskeinen asia karjanhoitoriiteissä, joita 
tehtiin kun eläimet keväällä ensimmäistä kertaa päästettiin ulos laitumelle. Metsänpeittoperinteessä ja 
karjanlaskuriiteissä uudistettiin ympäristön "ekologinen järjestys". Metsänhaltia hallitsi villieläimiä, mutta 
sillä ei ollut enää oikeutta ottaa haltuunsa ihmisen kotieläimiä, jotka kuuluivat kulttuuriin eivätkä enää 
luontoon. 
 
(Si D 711, D 721, D 841, K 201-300) 
 
1. Forsblom 1926. Kalima – Harva 1923. Loginov 1986. Rybnikov 1910.  2. Granberg 1935, 142-.  3. 
Harva 1923. 
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55. Karjaonnen varastaminen 
 
 
Noidan nimi. Kartat 55-57 kertovat eurooppalaisen noitafolkloren leviämisestä Suomen talonpoikaisyh-
teisöihin. Trullikertomukset ovat kansanomaisia tulkintoja kirkon noitaopeista ja siitä pahuudesta, jonka 
perusteella noitia on Euroopan maissa tuomittu. Suomessa kertomukset keskittyvät maito-onnen varas-
tamiseen eli noitaemäntien sosiaaliseen pahuuteen, maleficium-riitteihin. Sen sijaan noitasapatin vie-
tosta, diabolismista kertova folklore on saanut jalansijaa vain läntisimmillä talonpoikaiskulttuurin alueilla. 
    Suomalaisessa kertomusperinteessä antikristillistä noitaa on yleisimmin nimitetty trulliksi (kartta 55). 
Nimitys tulee ruotsin sanasta troll 'noita' ja se on levinnyt Pohjanmaalle ja Hämeeseen sekä pohjoisessa 
aina Kainuuseen ja Peräpohjolaan saakka. Alkuaan samaania tarkoittanutta noita-nimitystä on käytetty 
trullin vastineena ennen kaikkea Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Noita voi etenkin Itä-Suomessa 
tarkoittaa myös tietäjää, ja yleiskieleen siirtyneenä sen levinneisyysalue 'antikristuksen palvelijan' nimi-
tyksenä on jatkuvasti laajentunut. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Peräpohjolassa trulleja on kutsuttu 
pääsiäisämmiksi. Nimitys johtuu siitä, että trullien kerrottiin kulkeneen pääsiäisenä pitkänperjantain ja 
pääsiäispäivän välisinä öinä; silloin Kristus oli haudassa ja paholainen joukkoineen saattoi liikkua maan 
päällä ja viettää omaa juhlaansa, noitasapattia. Noitien karkottamiseksi Pohjanmaalla poltettiin pääsiäis-
valkeita (kartta 24). 
  
Trullin tekniikka. Suomalaisissa trullikertomuksissa noita on voinut varastaa naapuritalojen karjaonnen 
(1) käymällä pääsiäis- tai laskiaisyönä leikkaamassa eläimistä villoja, karvoja tai nahanpalasia, (2) lypsä-
mällä lehmiä antaen maidon valua hukkaan maahan tai (3) käymällä kirnuamassa talojen navettojen 
ikkunoista heiluttamalla kirnunmäntää ikkunaluukussa (kartta 56).  
    Lisäksi noitavaimot ovat voineet synnyttää itselleen paran, joka kävi lypsämässä naapurien lehmiä ja 
kantoi maidon vatsassaan emännälleen (kartat 58-60). Trullit liikkuivat etenkin pääsiäisenä pitkäper-
jantaiyöstä alkaen, mutta ajankohtana mainitaan myös laskiainen tai koko pääsiäistä edeltänyt paasto-
kausi. Noidat rikkoivat siis kristikunnan suurinta juhla-aikaa.  
    Eläinten keritseminen tai leikkeleminen on suomalaisessa perinteessä noitien yleisin menettelytapa. 
Navetoissa käydessään trulliemännät leikkasivat keritsimillä villoja lampaiden otsasta eli "kruunusta" ja 
poskista, mutta myös takajaloista, sisäpuolelta polvien kohdalta, jopa pässin kivespussista. Lehmiltä lei-
kattiin karvoja yleensä kupeesta, lavasta tai hännän juuresta, mutta myös korvan takaa; hyvin usein 
trullien mainitaan viiltäneen samalla myös palasia eläinten nahasta, korvista tai utareista. Hevoselta on 
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otettu häntäjouhia, ja alkuaan hevosia ovat ilmeisesti käsitelleet vain miespuoliset noidat. Lisäksi trullin 
mainitaan joskus kaapineen puukolla hilsettä eläinten sarvista. 
    Maahan lypsäminen kuuluu läheisesti yhteen eläinten leikkelemisen kanssa. Samalla kun navettaan 
mennyt trulli leikkasi keritsimillä lehmästä karvoja, hänen mainitaan myös lypsäneen niistä maitoa; tällä 
tavoin trulli saattoi pilata talon maito-onnen. 
    Voionnen kirnuaminen on symbolista magiaa. Kertomusten mukaan trullit voivat varastaa voionnea 
itselleen kirnuamalla naapuritalojen navetoiden ikkunasta tai sontaluukusta. Kirnunmäntää edestakaisin 
heiluttaessaan trulli lausui: "Sinulle vesi (maito), minulle voi! (Ennen kuin koittaa päivän koi)". Myös 
joitakin muita säkeitä on ollut olemassa, mutta nekin ovat myöhäisiä kvasiloitsuja. 
    Kirnunmäntä kädessä kulkevista trulleista on omat kiinniottokertomuksensa. Kiteytynein tarina kuvaa, 
kuinka talon isäntä tai emäntä tarttuu navetan puolelta kirnunmäntään ja lausumalla trullin sanat ikään 
kuin vastaloitsuna viekin tältä voionnen itselleen. Kohtausta väritetään kuvaamalla, kuinka trulli ulkopuo-
lella ja isäntä sisäpuolella kiskovat kumpikin kirnunmäntää ja hokevat kilpaa loitsua. Tarina huipentuu 
trullin paljastuessa naapurin emännäksi. Trullilta otettu kirnunmäntä kulkeutuu talon pihalle, esim. kai-
volle, josta naapurin lapset sen huomaavat ja tunnistavat omakseen (”se on meidän”); niin trullin henki-
löllisyys selviää. 
    Voionnen kirnuaminen ja maaginen lypsäminen tunnetaan myös ruotsalaisessa perinteessä, joskin 
hiukan eri muodossa. Ruotsissa noitaemäntien tuli pääsiäisenä mennä alasti naapurin sontatunkiolle, 
veteen (esim. jokeen) tai teiden risteykseen, hänen piti kirnuta tyhjää kirnua ja sanoa, että kaiken maidon 
oli tultava hänen astiaansa. Skandinaavisessa noitaperinteessä on säilynyt myös kertomuksia, että noita 
voi matkojen päästä ehdyttää jopa kuoliaaksi naapurinsa lehmän lypsämällä köyttä, remmiä, sukkanau-
haa, puukon tuppea tai muuta esinettä, joka symbolisoi utaretta tai teräasetta kuten puukkoa, haarukkaa 
tai jotain teräspiikkiä.(1 Kirnuaminen ja lypsäminen ovat olleet tunnettuja Etelä-Ruotsin kyläalueilla, riit-
teinä ne ovat noituutta, paholaisperinnettä. Sen sijaan suomalainen eläinten karvojen leikkeleminen ja 
ehkä myös maahan lypsäminen ovat vanhaa tietäjyyttä; läntiset tarinat kylänoidista ovat levinneet kaski-
kauden tietäjäperinteen päälle. 
(Si D 1701, D 1711) 
 
 
 
 
56. Noidan kiinniottaminen 
 
 
Trulli yllätetään. Trullien kulkemisesta kertova perinne keskittyy kertomuksiin, kuinka talonväki väijyy 
pääsiäisöinä trullia ja onnistuu sen vangitsemaan tai saamaan selville noidan henkilöllisyyden (kartta 56). 
Talonväki: isäntä, renki, piika tai joku muu jää navettaan väijyksiin ja asettaa palavan lampun astian alle 
piiloon. Erityisesti Satakunnassa ja Pohjanmaalla tapaukset on voimakkaasti paikallistettu, joskin ker-
ronta seuraa yleisiä juonikaavoja. Trullia ei yleensä saada kiinni, mutta pakeneva trulli joutuu merkityksi 
tai hänen henkilöllisyytensä paljastuu sattumalta.  Kun talonväki lyö tai ampuu umpimähkään pimeässä 
navetassa, saadaan aamulla tietää, että naapurin emäntä on yöllä loukkaantunut tai haavoittunut, tai 
kiinniottajan käteen jää repeytynyt kankaanpala, joka onkin naapurin emännän hameesta, tai trulli pudot-
taa keritsimensä, huivinsa tai kintaansa, jotka tunnetaan tai joissa on omistajansa nimi.  
    Tyypillinen näistä tarinoista on kertomus, kuinka trulli muuttaa itsensä tadikoksi (kartta 56). Tarinoiden 
paikallistamisessa on käytetty myös repliikkejä. Navettaan tullut trulli sanoo jonkin tavallisesti käsittämät-
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tömän, joskus ruotsin kieltä tavoittelevan taikasanan, johon väijyksissä ollut isäntä tai renki vastaa yhtä 
kummallisella kielellä samalla kun lyödä mätkäyttää trullia kepillä, pulikalla tai muulla aseella. 
    Toisen pääaihepiirin muodostavat kertomukset, kuinka trulli saadaan kiinni ja miten häntä rangaistaan. 
Kun väijyksissä olevat tempaavat peiton valon päältä, heidän edessään seisookin naapurin emäntä, pa-
pin rouva tai joku muu kylän nainen. Kiinni saatua trullia voidaan eri tavoin kurittaa, mutta kyläyhteisön 
piirissä on riittänyt, että trulli saadaan paljastetuksi ja julkisesti häväistyksi. Trullin rankaisemista koske-
vissa tarinoissa kerrotaan, kuinka alastomaksi itsensä riisunut trulliemäntä viedään sellaisenaan talvi-
pakkasessa hevosella suoraan pappilaan. Kiinni saatua suuren talon nimeltä mainittua emäntää kohdel-
laan kunnioittavasti, kestitään ja lähetetään hevoskyydillä kotiin, mutta paljastetaan kyläläisille ripusta-
malla hevosvaljaisiin kaikki mahdolliset kellot ja kulkuset, mitä talosta löytyy. Useissa kertomuksissa trulli 
saadaan pyydystetyksi virittämällä navettaan ketunraudat tai lihava trulliemäntä jää kiinni sontaluukkuun 
ja hänen takapuolensa pehmitetään. 
    Melko yleinen on kertomus, kuinka trullin hihojen läpi pistettiin pitkä seiväs, joskus vielä toinenkin sei-
väs niskasta kauluksen alta, ja hänen annettiin kädet levällään riukupyrstöään raahaten harhailla kapeilla 
kujilla kotiinsa. Seiväs-rangaistusta ovat myös kylän pojat käyttäneet lähettäessään yöstelymatkalla 
luvatta olleen vieraan kylän pojan takaisin kotiinsa (kartta 37). Täydellisimmän tarinaversion mukaan 
trullin suuhun tungettiin hänen omasta noitapussistaan löydetyt karvat, hänet kasteltiin moneen kertaan 
kaivossa tai avannossa ja lähetettiin huurtuneena jäisenä kummituksena kotiinsa. Kotona oven aukaisi 
trullin kuuromykkä veli tai isäntä, joka ei saanut emäntänsä puheesta selvää ja säikähtäneenä löi hänet 
kirveellä raajarikoksi tai kuoliaaksi. 
 
Trulli tadikkona. Kaikkein yleisin trullitarina on Suomessa ollut kertomus siitä, kuinka navetasta yllätetty 
trulli muuttaa itsensä kaksihaaraiseksi tadikoksi tai heinähangoksi. Trullia etsittäessä tadikosta katkeaa 
toinen piikki ja aamulla saadaan kuulla, että naapurin emännältä on katkennut jalka. Kerronnan yksityis-
kohdat vaihtelevat, mutta juonta sitoo loppuhuipennus: Tadikko olikin trulli, ja samalla naapurin emäntä 
paljastuu noidaksi. 
   Tarinan tärkein juoniefekti on vieras tadikko. Kun talonväki ryntää yöllä navettaan kirvein tai korennoin 
aseistautuneena tai saa lampun otetuksi esille, trullia ei näykään missään. Yhtäkkiä joku huomaa oudon 
tadikon, joka ei ole omalla paikallaan tai ei näytä talon työkalulta. Hän lyö koetteeksi sen seinään tai lat-
tiaan, jolloin toinen piikki menee poikki, tai iskee tadikkoa kirveellä, potkaisee sitä vahingossa tai kom-
pastuu siihen pimeässä niin, että tadikon toinen haara katkeaa. Aamulla huomataan, että vieras tadikko 
on kadonnut. Samassa saadaan tietää, että naapurin emännän reisi on poikki tai jalka katkennut niin kuin 
kirveen jäljiltä. Lopun tehokeinoja on toteamus, ettei emännän reisi enää koskaan parantunut. Eräissä 
harvinaisissa toisinnoissa tarina päätetään siten, että naapurin emäntä löydetään aamulla tuskissaan tai 
kuolleena (noitapussi selässä) navetasta siitä paikasta, missä tadikko on isketty kappaleiksi (Pohjan-
maa). 
    Suomalaisissa kertomuksissa trulli voi muuttaa itsensä myös lampaaksi, siaksi tai linnuksi, esim. ha-
rakaksi tai varikseksi, joita talon piirissä asustaa. Tai trulli liikkui puun lehtenä, heinän kortena tai hei-
näkasana kuten joskus navetanhaltiakin (vrt. kartta 62); tuulenpyörteessä heinärukona (lintuna) on voinut 
lentää myös saamelainen noita (samaani). Näitä motiiveja on tukenut jalan katkeamiselle paralleelinen 
juoni: kun navetan lattialla pyörivä lehti tai olki heitetään tuleen, naapurin emäntä saa pahoja palohaa-
voja. Erityisesti Pohjanmaalla ja Satakunnassa trullitarinoiden taustalla on eurooppalaisiin noitaoppeihin 
kuuluneita käsityksiä, että noidat tekivät taikavoiteilla itsensä näkymättömiksi tai kykeneviksi lentämään. 
Myös navetasta löydetty tadikko on joissakin toisinnoissa lähtenyt lentoon, mutta pudotussanat tunteva 
renki on saanut sen tipahtamaan alas ja pudotessa tadikon toinen piikki katkeaa. 
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(Si D 1701, D 1721, D 1731) 
 
Punainen hame ja ikäinen leipä. Tiiviillä alueella Satakunnassa on kerrottu tarinaa trullista, joka lupasi 
piialle punaisen hameen ja elämänikäisen leivän. Tarinan levinneisyysalue alkaa Turun seudulta ja 
ulottuu Etelä-Pohjanmaan eteläisimpiin pitäjiin. Sen perusjuoni on seuraava: Talon piika huomaa, että 
navettaan on mennyt trulli ja onnistuu sulkemaan oven niin, ettei vieras pääse ulos. Oven takana trulli 
rukoilee ja pyytää piikaa päästämään hänet ulos luvaten antaa palkaksi punaisen hameen ja elämän-
ikäisen leivän. Kun piika lopulta avaa oven, trulli työntää keritsimet hänen vatsaansa; piika kuolee ja 
hänen hameensa värjäytyy verestä punaiseksi. 
   Tarinan juoni on yhtenäinen, joskin yksityiskohdat hiukan vaihtelevat. Trullin lupauksissa on muutamia 
variaatiopareja, jotka punaisen hameen rinnalla ovat kuitenkin sekundaarisia. Trulli lupaa piialle punaisen 
tröijyn tai liivin ja iskee keritsimet tytön rintaan, tai punaisen paidan ja lyö aseensa piian kurkkuun. Tari-
naa on kerrottu trulliperinteen ydinalueella Satakunnassa ja se lienee vaikuttanut voimakkaasti nave-
toissa liikkuvia kohtaan tunnettuun pelkoon. 
(Si D 1741) 
 
 
 
 
57. Noitien kokoontuminen 
 
 
Noidan lento. Noitien helvetin- eli hornanmatkasta kertovat tarinat (kartta 57) noudattavat samaa pe-
ruskaavaa kuin paraperinne (kartat 58-60). Talon renki katsoo salaa, kuinka emäntä lähtee lentomat-
kalleen ja seuraa häntä noitien kokoontumispaikkaan. Hornanmatka on oikeastaan ulkopuolisen mu-
kanaolijan sankaritarina vaaroineen ja kommelluksineen. Kerrontaa eivät vie eteenpäin trullien pahuuden 
kuvaus vaan hullunkuriset juonikäänteet. Uskomusluonteisia tulkintoja sisältyy vain kertomuksiin, kuinka 
trullien nähdään laskiais- tai pääsiäisyönä lentävän. Tällaista perinnettä on erityisesti Pohjanmaalta, 
pääsiäisvalkeiden levinneisyysalueelta. Trulleja on "nähty" esim. pääsiäisyönä kuunneltaessa enteitä kol-
masti muutetun rakennuksen katolla tai kolmen tien risteyksessä, mutta nekään eivät ole todellisia 
silminnäkijöiden kokemuksia vaan stereotyyppisiä juonitarinoita. Lentävä trulli on eräs kerronnallinen seli-
tysmalli sille salaperäiselle tai yliluonnolliselle, mitä joku on tällöin kokenut. 
    Trulli lentää -motiivi esiintyy myös tarinoissa, kuinka lentävä noita saadaan pudotetuksi. Yleisin ja il-
meisesti alun perinkin noitafolkloreen kuuluva teema on usko siunaukseen, Jumalan sanaan. Siunatta-
essa ilmassa lentävä noita menettää voimansa ja putoaa maahan, mutta kiinniottajien kirotessa eli 
mainitessa paholaisen nimen se saa voimansa takaisin ja pääsee karkuun. Kertomusteemaa on muun-
neltu monin tavoin. Noita putoaa, kun naiset siunailevat, mutta pääsee pakoon, kun paikalle tulleet 
miehet alkavat vihaansa purkaessaan kiroilla, tai pudonnut noita saa viekkaudella kiinniottajansa mainit-
semaan paholaisen nimen, esim. haukkumaan itseään saatanan palvelijaksi. On myös kertomuksia, että 
luudalla lentävä noita saadaan alas ampumalla sitä elohopealuodilla tai arvaamalla sen nimi jne.; 
suomalaisessa trulliperinteessä nämä motiivit ovat kuitenkin sekundaarisia. 
 
Trulli ja renki. Emäntä ja renki -kertomukset alkavat talon tuvasta eli siitä miljööstä, jossa tarinoita on 
kerrottu. Renki näkee, kuinka emäntä myöhään pitkäperjantai-iltana riisuu itsensä takan edessä alasti, 
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ottaa voidesarven ja voitelee itsensä tai juo pullosta taikajuomaa. Sen jälkeen emäntä lausuu jonkin-
laisen loitsun ja katoaa uuniluudalla ratsastaen savupiipusta ulos. Renki menettelee samalla tavoin, 
mutta erehtyy taikasanoissa ja törmäilee lentomatkallaan kirkontorneihin ja muihin esteisiin satuttaen 
itsensä pahanpäiväisesti.   
    Tarinan ytimenä ovat perässä tulijan kommellukset, hänen erehtymisensä sanoissa. Kun emäntä lukee 
lähtöloitsuna "Ylös ja ulos, ei nurkkiin eikä pieliin (ei mihinkään kiinni)", renki sanookin "Ylös ja alas" tai 
"Nurkkiin ja pieliin" jne. ja luuta lennättää häntä koko yön ylös ja alas savupiipussa tai pieksää matkalla 
kaikkiin nurkkiin. Lentorepliikeillä on kansainväliset mallinsa; eräs yleisimmistä kuuluu suomeksi "Yli 
yhdeksän kirkon eikä mihinkään sattumaan", jonka renki toistaa väärin ja kolhii matkalla itsensä kaikkiin 
yhdeksään kirkontorniin. Repliikkejä ovat kertojat voineet mukailla lisää. Kun emäntä esim. lukee "Ylitse 
puiden, välitse puiden", renki sanoo erehdyksessä "lävitse puiden" ja luuta raastaa hänet läpi puiden 
oksien. 
    Hyvin usein tarina päättyy siihen, että siunattuaan hädissään itsensä renki putoaa alas tai menettää 
jostain muusta syystä lentokykynsä ja joutuu kävelemään takaisin; kestää monta päivää, jopa viikkoja 
ennen kuin hän pääsee jälleen kotiinsa. Renki voidaan myös löytää pahoin loukkaantuneena jostakin 
kummallisesta paikasta, johon hän on pudonnut. Sankarina on useimmiten juuri talon renki (piika), joskus 
joku kiertävä käsityöläinen, räätäli tai suutari tai talossa yösijan saanut kerjäläinen, valepukuinen pappi, 
tai kertomus sijoitetaan säätyläispiireihin ja henkilöparina ovat papin rouva ja pappilan piika tai ylipäätään 
talon rouva ja hänen piikansa. 
    Noitaemäntä ja renki -tarinoiden luonnetta kuvastaa myös motiivi "isopussisesta noidasta". Emäntää 
jäljitellessään renkiä alkaa pelottaa ja hän sitoo itsensä varmuuden vuoksi kiinni vesisaaviin (taiki-
nasaaviin). Täysinäinen vesisaavi ei kuitenkaan pidätä luudan lähtöä ja renki ilmestyy noitien kokouk-
seen suuri saavi vyötäröllä. Kokouksessa muut noidat kyselevät toisiltaan, kuka on tuo, jolla on noin iso 
noitapussi vyöllä. Tai saavimotiivia on muunneltu kuvaamalla, kuinka emäntä lentää hornaan sianruu-
hella ja renki perässä vesisaavilla.  
    Trullitarinaa on kerrottu kuin iltasatua. Rekvisiitta – takka, uuniluuta ja vesisaavi – ovat kaikki tuvassa 
näkyvillä ja kerronnan rönsyillessä mukaan on otettu kotieläimiä ja erilaisia esineitä kuten halko, jolla 
ratsastaen tarinahenkilöt lähtevät matkalleen. Olennaisinta tarinoissa on kertomuskaava: mitä noita tekee 
edellä ja mitä hänen seuraajansa perässä. 
    Renkitarinoihin on Suomessa kulkeutunut myös motiivi, kuinka noita muuttaa itsensä hevoseksi. Tari-
nan mukaan emäntä lupaa tuoda rengin noitien kokouksesta kotiin selässään, mutta vannottaa renkiä 
kotona riisumaan häneltä heti suitset. Lupauksistaan huolimatta renki ei riisu suitsia ennen kuin on vienyt 
hevosensa isännän eteen. Tarinan kerronnallinen kohokohta on se, kuinka hevonen muuttuu emännäksi 
ja isäntä uskoo, että tämä on noita, tai kuinka emäntä seisoo isännän edessä suitset päässään. 
(Si D 1791, D 1801, D 1821) 
  
Noidat myllyssä. Suomalaisen kertomusperinteen mukaan trullit lensivät johonkin salaiseen kokoontu-
mispaikkaan, jossa paholainen punnitsi heidän tuomansa lampaanvillat, eläinten karvat ja nahanpalaset. 
Tarinoissa on myös kuvauksia, kuinka noidat myllyssä alkavat tanssia ja pitää pitojaan. Niissä heijastuu 
etäisesti mannereurooppalaisia kuvitelmia noitasapatista, noitien ja paholaisen yhteisistä orgioista. 
Lisäksi suomalaisissa kertomuksissa esiintyy motiivi, että trullit kirjoittavat helvetissä verellään nimensä 
paholaisen kirjaan. Sekin on muuttunut renkitarinaksi; emäntäänsä seurannut renki pettää paholaista 
kirjoittamalla nimensä mällinesteellä, jota hänellä on suussaan.  
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    Suomessa trullien kokoontumispaikka on yleensä mylly, mutta Pohjanmaalta luetellaan myös joukko 
mäkiä, joihin trullien sanottiin ratsastaneen. Usein mainitaan ylimalkaisesti, että noidat lensivät helvettiin 
tai johonkin metsään, linnaan tai paikkaan, jota ei tarkemmin määritellä. 
    Villojen punnitseminen on myllytapahtumien kerrontaa kannattanut teema, jota on kehitelty eri suuntiin. 
Yleensä punnitusta kuvataan eläimiä leikkelemässä käyneiden noitien työnäytteenä ja huipentumana on 
kohtaus, jossa liian vähän villoja tuonutta trullia rangaistaan ja paholainen pieksää hänet puntarilla. 
Myllytarinoissa on yleinen myös motiivi, joka tavataan monissa muissakin paholaistarinoissa. Kun trulli-
emännän perässä lentänyt renki tai mylläri tai talon isäntä saapuu salaa paikalle, paholainen haistaa kris-
tityn, sillä "kristityn veri haisee", ja noitien kokous hajoaa. 
    Myllykohtauksen sankari on renki tai isäntä. Kun villoja punninnut paholainen ilmoittaa, että villoja on 
liian vähän, naula tai ruotsia jäljitellen "tretten naulaa" puuttuu, renki heittää rautanaulan tai jonkun muun 
esineen trullien keskelle. Usein tunkeilijaa ryhdytään etsimään ja hän selviytyy Jumalan sanaan turvau-
tumalla tai kätkeytymällä myllyn tuuttiin, saattaapa joutua paholaisen pieksämäksikin. Tai renki on ottanut 
kukon mukaansa ja pelastuu, kun kukko alkaa kiekua ja noidat kiirehtivät kotiinsa peläten aamun valke-
nevan. Kukko on ollut eläin, joka karkotti paholaisen. 
    Suomalaisessa perinteessä kertomukset noitien juhla-ateriasta ovat nekin eläneet juonikäänteiden va-
rassa. Myllyssä renki asettuu emännän kanssa aterialle, mutta siunaa ruokansa, jolloin se muuttuu sam-
makoiksi ja käärmeiksi, nahankappaleiksi, villoiksi, ulosteeksi jne. tai ruokapöytä – koko pirun linna – 
häviää ja renki niin kuin emäntäkin löytävät itsensä synkästä metsästä; tarina päättyy pitkän kotimatkan 
kuvaukseen. Episodia vahvistetaan repliikeillä. Emäntä varoittaa renkiä siunaamasta ruokaansa, mutta 
renki ilmoittaa, ettei hän ole koskaan jättänyt ruokarukoustaan lukematta. Ruoan muuttuminen käär-
meiksi on laaja-alainen motiivi, joka esiintyy mm. Väinämöisen tuonelanmatka -runossa (kartat 71, 91). 
Noitatarinoissa se saattaa myös varioida: Renki osallistuu herkulliselle aterialle, syö itsensä täyteen ja 
pistääpä ruokaa vielä taskuunsakin. Aamulla kotona hän huomaa, että ruoka hänen taskuissaan onkin 
sammakoita, käärmeitä ja muuta saastaa. 
(Si D 1831, D 1841) 
 
 
 
Noitafolklore ja todellisuus 
 
 
Karjaonnen tuhoamisesta karjaonnen varastamiseen.  Kertomukset trulleista ovat eläneet Länsi- ja 
Etelä-Suomen talonpoikaiskylissä. Kanta-alueita ovat Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi ja osittain 
Häme. Trulliperinteen läntisyys näkyy ennen kaikkea vakiintuneiden nimitysten ja diabolismi- eli hornan-
matkatarinoiden levinneisyydessä. Idässä tietäjäkulttuurin alueella noitafolklore on ollut vielä vierasta tai 
kertomukset on sopeutettu tietäjyyteen; muutenkin trullitarinoita on Itä-Suomesta tallennettu paljon 
vähemmän kuin lännestä. Vienassa ja muualla itäisessä Karjalassa trullikertomukset ovat kokonaan tun-
temattomia.  
    Tarinoista vain Trulli tadikkona on kulkeutunut Itä-Suomeen sellaisillekin alueille, joilla muunlainen 
trulliperinne on ollut tuntematonta (kartta 56). Tarina on vedonnut kuulijoihin huvittavana sattumuksena 
ehkä samalla tavoin kuin tarinat silmänkääntäjistä, jotka Savossa ovat saaneet erityisesti jalansijaa. 
Kerronta keskittyy näennäiseen sattumukseen, kuinka emännältä katkeaa jalka juuri samalla hetkellä, 
kun tadikosta katkaistaan piikki naapurin navetassa. Lähes samanlainen on myös renkitarinoiden kartta-

356



55.-57. Kyläyhteisön noidat 
 
kuva (kartta 57). Kertomus emännän perässä lentävästä rengistä on pilatarina ja levinnyt Itä-Suomeen 
vasta 1800-luvulla niin kuin piru ja renki -tarinatkin. Savo-Karjalan suurperhe- ja sukuyhteiskunnassa 
vuosipalvelijoiden pitäminen on vasta agraaristumisen mukana levinnyt sosiaalinen instituutio (kartta 23). 
    Savo-Karjalan tietäjäalueella navetasta tavattu trulli on usein mies jopa Trulli tadikkona -tarinassa, ja 
kertomus on kytketty nimeltä mainittuun paikkakunnan tietäjään. Eläinten karvojen leikkaaminen ja mai-
don maahan lypsäminen ovat alun perin tietäjien vahingoittamisriittejä ja vanhastaan tunnettuja, mikä on 
ilmeisesti vaikuttanut siihen, että noitafolklorea on ylipäätään kulkeutunut myös Itä-Suomeen. Samalla 
tavoin kuin tietäjä on käsitellyt ihmisen intiimejä, persoonallisia ruumiinosia kuten hiuksia tai kynsiä, 
savolainen trulli on ottanut eläimen elinvoiman leikkaamalla sen karvoja tai raaputtamalla sen sarvista hil-
settä.  
    Villojen ja karvojen leikkaamisessa on ollut oma maaginen karttansa.  Eläimen elinvoima on sijainnut 
päässä tai rinnan alueella, mitä kuvaa mm. lampaan neuvo keritsijälleen: "Päivän elän, jos pääni keritset, 
vaan en päivääkään, jos kultatyynyni (rintatupsun)". Eläimen liikkumis- tai astutusvoima on ilmeisesti 
voitu ottaa pois leikkaamalla karvoja takajaloista tai pässin kiveksistä. Nahan tai utareiden leikkaamisella 
on eläimelle aiheutettu vaikea tulehdushaava. Vastariiteissä tulehdus on torjuttu ja lähetetty takaisin 
polttamalla poltinraudalla paitsi haava myös kaikki muutkin jäljet, joita vahingoittaja on itsestään jättänyt. 
Maidon lypsäminen maahan on vahingoittamisriiteissä tarkoittanut lehmän ehdyttämistä. Savossa ikku-
nasta kirnuaminen on tulkittu samalla tavalla; kirnuamalla tietäjä "kuivasi" eli ehdytti naapurin lehmät niin, 
että ne lakkasivat lypsämästä. 
    Savon tietäjäalueella eläimistä leikatut villat, karvat tai nahanpalaset on eräiden tietojen mukaan pantu 
pieneen leppäarkkuun ja haudattu kirkkomaalle, tai karvat on kätketty tyräpussiin vastaavalla tavalla kuin 
turmeltaessa ihmisen elämä. Karjaonnen turmeleminen on myös ollut tietäjien välistä kilpailua. Jos trulli 
meni itseään väkevämmän tietäjän navettaan, hän saattoi joutua pysäytetyksi paikoilleen niin kuin varas 
tai saada vahingon takaisin omaan karjaansa.   
    Noitafolkloressa vahingoittamisriitit muuttuivat rikokseksi kyläyhteisöä vastaan; trullin uskottiin vievän 
karjaonnen tai eläinten elinvoiman itselleen. Länsi-Suomessa naapurien eläimistä leikellyt karvat, villat ja 
nahanpalat on kertomusten mukaan pantu omien maitoastioiden pohjaan astian alle, tai trulliemäntien 
astioissa oli kaksoispohjat, joiden välistä karvat heidän kuolemansa jälkeen löydettiin. Tarinassa piiasta, 
joka turmeli yhdeksän pitäjän voin (vrt. kartta 61), emäntä lisäsi omaa voionneaan pudottamalla karvan 
kirnuun joka kerta voita tehdessään. Kristillisissä agraarikylissä karjaonnen varastaminen oli sosiaalista 
pahuutta, joka kosketti yhteisön menestystä ja elämän turvallisuutta. Paholaisopit tekivät noitien antiso-
siaalisuuden rikokseksi koko kristikuntaa vastaan. Trullit veivät leikkaamansa karvat ja villat paholaisen 
punnittavaksi. Ne ylpeilivät pahuudestaan, kilpailivat taidoissaan, ja olivat valmiit luovuttamaan antikris-
tukselle kaikkien ihmisten karjaonnen tai kaikkien kotieläinten elinvoiman. 
   
Eurooppalainen noitasapatti.  Noidan lento ja paholaisenpalvelus ovat olleet keskeinen osa diabolis-
mia. Lentävät noidat esiintyvät mm. Malleus maleficarum -teoksen fantasioissa ja lukuisissa kirjoituk-
sissa, kuvissa ja noituustutkielmissa, joita Euroopassa on julkaistu.(2 Noitina syytettyjen naisten tunnus-
tuksissa on kautta koko Euroopan ollut tietty vakiokaava.(3 Nainen, joskus myös mies, on tavannut 
paholaisen ja antaa hänelle itsensä sekä henkisesti että ruumiillisesti. Hän matkustaa luudalla, vasikalla, 
pukilla tai jollakin muulla eläimellä ratsastaen noitasapattiin, antijumalanpalvelukseen, jossa palvotaan 
saatanaa ja noudatetaan kirkonmenoille vastakkaisia, nurinkurisia, jopa perverssejä rituaaleja.  
    Paholaisen liittolaiset osallistuvat yhteiselle aterialle, jossa ruoka on luonnotonta ja iljettävää, alkuaan 
lienee ollut kysymys ihmislihan rituaalisesta syönnistä. Saatanan ehtoollisella surmattiin ja syötiin 
yhteisellä aterialla vastasyntynyt lapsi ja surmatun rasvasta valmistettiin se taikavoide, jonka avulla noi-
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dat kykenivät lentämään tai muuttumaan näkymättömiksi. Noitien juhlissa tanssittiin, pidettiin orgioita ja 
harjoitettiin homoseksualismia, sodomiaa ja masokismia; saatana paritteli rivolla tavalla niin naisten kuin 
miestenkin kanssa. Paholaisen avulla noitanaiset harjoittivat monenlaista pahuutta, mm. hankkivat rik-
kauksia naapureiltaan ja syyllistyivät rikoksiin lähimmäisiä, yhteiskuntaa ja uskontoa kohtaan. 
    Suomalaisissakin oikeudenkäyntien asiakirjoissa esiintyy joitakin mainintoja blåkullanmatkasta samoin 
kuin paran pitämisestä, tosin yleensä osana muita noituussyytöksiä. Poikkeuksen muodostavat eräät 
Ahvenanmaan tapaukset, jotka ruotsalaissyntyinen, Euroopan noitaoppeihin tutustunut kihlakunnantuo-
mari yhdessä paikallisten pappien kanssa pani toimeen 1660-luvun lopulla. Prosessi alkoi kuolemaan-
tuomitun, henkisesti poikkeavan naisen ilmiannettua kymmenen muuta naista osallistumisesta noita-
sapatin viettoon. Seuranneissa kuulusteluissa esiintyy eurooppalaisten noitatutkintojen piirteitä. Naisia 
kuulusteltiin ja kidutettiin Kastelholman linnassa, jotta he ilmiantaisivat muut paholaisen palvelijat. Heidän 
ruumiistaan etsittiin paholaisen (rakastelun) merkkiä; joidenkin hallussa uskottiin olleen taikavoidetta, 
jonka paholainen oli antanut. Yli puolet naisista tuomittiin kuolemaan, mutta prosessit loppuivat vähitellen 
syyttäjän, lautamiesten ja ylempien oikeusasteiden alettua suhtautua yhä kriittisemmin tuomarin toimin-
taan. Diabolismi-kaudella 1670-luvulla blåkullanmatka-syytöksiä esiintyy myös ruotsinkielisen Pohjan-
maan rannikkopitäjissä.(4 
    Olennaista syytettyjen kertomuksissa on ollut, että paholaisriiteissä he näkivät tuttuja henkilöitä ja itse 
asiassa ilmiantoivat samalla heidät. Joissakin maissa ilmiantoprosessit saivat järkyttäviä muotoja ja 
johtivat paikallisiin ajojahteihin, noitahysteriaan. Kaikkein traagisimpia ovat olleet lasten todistukset, joihin 
esim. Ruotsin suuret oikeudenkäynnit 1660-luvulla perustuivat. Monin paikoin lapset saattoivat suo-
rastaan terrorisoida kylän naisia kertoessaan noitafolkloren mukaisia mielikuvituskertomuksia käyn-
nistään blåkullassa ja paljastaen kuka heidät oli sinne vienyt ja keitä he siellä olivat muka nähneet.(5 
Koska paholaisoppi oli muuttunut osaksi kirkon sisäistä valtajärjestelmää, oikeaa uskoa, prosessia oli 
erittäin vaikea pysäyttää. Tapahtumien mielettömyys johti todennäköisesti siihen, että kritiikki kasvoi ja 
noitaoikeudenkäynnit Ruotsi-Suomessa loppuivat. 
 
Ideologinen hegemoniateksti.  Historioitsijoiden mukaan noitakertomuksissa on taustalla stereotypioita, 
jotka ovat kohdistuneet vieraisiin uskontoihin ja salaliittolaisiin. 1400-luvun uskonnollisessa kirjallisuu-
dessa pahuuden tyyssija oli synagoga, jossa paholaisen palvelijoiksi leimatut juutalaiset uhrasivat 
kristittyjä lapsia. Samanlaisia tarinoita on kerrottu muistakin vierasuskoisista, kerettiläisistä tai kulttiryh-
mistä kuten vapaamuurareista; samanlaisten syytösten kohteiksi joutuivat kristitytkin aikoinaan Rooman 
valtakunnassa. Lapsiuhrit esiintyvät salaliittolaisia koskevissa kirjoituksissa; yhteinen ihmislihan syönti, 
communio-ateria yhdisti salaliittolaiset verisitein. Lentävien noitien esikuvina on pidetty ihmisiä syöviä 
hirviöitä, jollaisia ovat olleet esim. sumerilaisten naispuolinen Lilitu ja roomalaisten strix-lintu; se lensi 
öisin ja kävi etenkin lasten kimppuun.(6 Noitina syytettyjen kertomukset sisältävät myös hallusinaatioita, 
uni- ja huumekokemuksia, jopa kidutettujen harhakuvia. 
    Kristillisessä perinteessä noitien muodonvaihdokset, taito lentää tai muuttaa itsensä näkymättömäksi 
olivat alkemistisia paholaisihmeitä, jotka usko paholaiseen teki mahdollisiksi. Mutta helvetinmatka on en-
nen kaikkea klassinen esimerkki ilmiantoperinteestä. Kertomusten olennaisin kohta on se, keitä tuttuja 
noitasapattiin osallistunut näki tai tapasi. Se on ollut avainkysymys noitia kuulusteltaessa ja kidutettaes-
sa, ja toistunut kautta historian ideologisten järjestelmien oikeusprosesseissa. Ilmiannot laajenivat ja 
tuottivat yhä uusia ja uusia tutkimuksia, kuulusteluja ja kidutuksia. Niiden ulkopuolelle ei lopulta jäänyt 
mikään sosiaalinen ryhmä tai yhteiskuntaluokka. 
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Suomalainen epäusko.  Suomalaisissa trullitarinoissa on samoja aineksia kuin diabolismista syytettyjen 
tunnustuksissa: lento noitien kokoontumispaikkaan, pidot ja tanssi, joka kuvannee jonkinlaisia orgioita. 
Saatanariittien tilalla on meillä paholaisen toimittama villojen punnitus. Kertomuksista puuttuu seksuaa-
lisuus lähes kokonaan niin arkistoihin talletetuista toisinnoista kuin käräjäpöytäkirjoistakin, eivätkä suo-
malaiset kertomukset juuri ollenkaan kuvaile noitien harjoittamaa paholaisenpalvontaa, irstailuja tai 
julmuuksia. Lapsiuhreista on tallennettu vain yksi kirjallissävyinen ja sinänsä epäaito kertomus (Par-
kanosta); siinä kerrotaan kuinka noidat tappoivat ja keittivät lapsia syödäkseen heidät ateriallaan, mut-
teivät saaneet surmatuksi lasta, jolla oli sattumalta risti kaulassaan. Vielä vähemmän trulliperinne kertoo 
todellisesta uskosta luudalla lentäviin noitiin, taikavoiteisiin ja rengin seikkailuihin. 
    Suomessa suullinen noitafolklore on ollut kerrontaa, johon ei tosiasiassa ole kollektiivisesti uskottu. 
Tarinat ovat jännityskertomuksia, joita on pitänyt elävänä kerronnallinen efekti, yllättävä humoristinen 
käänne. Noitien matka oli mahdollista kertomusmaailmassa samalla tavoin kuin väkivalta rikoselokuvissa. 
Jännitystarinoidenkin esittämistekniikkaan kuului tapahtumien näennäinen paikallistaminen. Kertojat 
viittaavat johonkin kylän taloon, mutta todellisia nimiä ei juuri mainita eikä kerronnan lakien mukaan 
henkilöitä identifioida. Suomalaisissa kertomuksissa ollaan ikään kuin eurooppalaisen paholaisfolkloren 
alkuvaiheessa. Luudat, vasikat, paholaisen eri hahmot ovat peräisin kansantarinoista, talonpojan elä-
mänpiiristä. Sieltä ne ovat siirtyneet noitina syytettyjen kertomuksiin ja oppineiden kirjoituksiin. Noita-
oikeudenkäyntien kuulusteluissa muotoutui kidutettujen folklore, jonka kieli ja metaforat olivat peräisin 
syytettyjen omasta elinympäristöstä. Kuulustelijoiden käsissä diabolismiin ilmeisesti yhdistyi aineksia, 
joihin etnosentriset ennakkoluulot, uskonnollinen ja ideologinen viha ja sotapropaganda ovat kaikkina 
aikoina perustuneet. Vasta järjestelmä teki folkloren todeksi. 
    Sen sijaan Suomessa on yhä uskottu tietäjiin, jotka kykenivät pilaamaan toisten lehmät ja viemään 
karjaonnen. Trullina kulkemisesta mainitaan käräjäpöytäkirjoissa ja monissa tallennetuissa kertomuk-
sissa puhutaan paikkakunnalla tunnetuista naisista ja tietäjä-alueella myös miehistä, jotka oli saatu kiinni 
navetasta. Kansankertomuksissa vakuutetaan usein, että eläimiä oli pääsiäisöinä todella leikelty; tällaisia 
uutisia oli Pohjanmaan sanomalehdissä vielä 1950-luvulla. Navetoissa käyneet trullit ovat mahdollisesti 
olleet naisia, jotka uskoivat folkloreen tai joille riitit saattoivat antaa toivoa paremmasta niin kuin muukin 
usko yliluonnollisten voimien apuun. 
    Noitatarinoilla on silti ollut oma merkityksensä. Trullit rikkoivat monin tavoin talonpoikaisyhteisön eet-
tisiä normeja. Noita oli vaihtanut jumalaa, harjoitti haureutta, himoitsi lähimmäistensä omaisuutta, aiheutti 
sairauksia naapureilleen ja heidän karjalleen. Tavalliselle kyläläiselle noita oli sosiaalinen ja kulttuurinen 
pahuuden stereotyyppi, aikansa juutalainen tai kulakki. Vastaihmisenä noitia voitiin pilkata, he olivat lail-
lisen yhteiskunnan ulkopuolella, tuomittuja epäonnistumaan. Lopulta 1800-luvun länsisuomalaisessa 
talollisyhteiskunnassa trullitarinatkin ovat saaneet yhteiskunnallisen sanoman. Tarinoiden sankari on 
renki ja pilkka kohdistuu ahneisiin emäntiin niin kuin para- tai talonhaltiakertomuksissa (kartat 58-60, 65-
68). 
    Trullikertomukset voivat olla myös naurua pelolle. Puhdasoppisuuden ajan ihmisistä on täytynyt tuntua 
tukahduttavalta niin kirkollinen oikeudenkäyttö kuin pappien ja hurskaiden maallikoiden valvonta, joka 
ulottui kaikkialle kyläläisten elämään. Suomalainenkin kansanperinne sisältää paljon kirkonvastaista ker-
rontaa, pilatarinoita papeista ja kirkollisista toimituksista kuten kasteesta ja vihkimisseremonioista. Sar-
kastiset kertomukset paholaisesta ja hänen palvojistaan tekivät elämän siedettäväksi kirkon hallitsemissa 
kyläyhteisöissä samalla tavalla kuin musta huumori on tehnyt elämän siedettäväksi ideologisissa dikta-
tuureissa muutama sata vuotta myöhemmin. 
(Si D 1701-1900) 
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                    58-60. YLILUONNOLLINEN RIKKAUS  
 
 
 
 
58. Noitien apuolennot 
 
 
Pahan naapurin apuolennot. Suomessakin on kerrottu tarinoita yliluonnollisista apuolennoista, joita noidiksi 
leimatut emännät tai muut paholaisen palvelijat saattoivat pitää keräämässä itselleen onnea ja rikkautta 
(kartta 58). Suomalaisessa perinteessä tällaisia olentoja ovat olleet para ja siihen verrattavat kissapara eli 
Missi-Massi sekä rahapara, piritys (kartta 58).  Para hankittiin paholaistaikuuden avulla ja paraa pitäneet 
emännät rinnastettiin trulleihin (kartat 55-57). Yliluonnollinen para-olento hankki omistajalleen rikkautta 
kantamalla hänen kotiinsa esim. naapurin lehmistä imemänsä maidon. Se oli sielunyhteydessä synnyttä-
jäänsä; jos para saatiin tapetuksi, sen omistajakin kuoli. 
    Yliluonnollisesta varallisuuden kantajasta on Suomessa käytetty yleisesti nimeä para tai paara, sen rin-
nalla saattaa kertomuksissa esiintyä satunnaisesti tonttu, piru tai mara, joka tarkoittaa eläinten painajaista 
(ruots. mara). Satunnaisesti parasta on käytetty myös nimitystä kratti; se esiintyy mm. Agricolan jumalten 
luettelossa (Psaltari 1551) ja tarkoittaa 'aarteiden, omaisuuden vartijaa' (ruots. kratti t. skratti). Länsi-Inkerissä 
ja Virossa parasta on käytetty myös nimeä puukki (voi-, vilja-, rahapuukki), jonka taustalla lienee ruotsin 
puke. Para 'voiparan' merkityksessä esiintyy vanhoissa suomen kielen sanakirjoissa; niissä para määritellään 
apuhengeksi (demoniksi, geniukseksi), jonka noitaemännät tekivät kantamaan maitoa ja voita.(1      
    Suomessa maito- ja voipara on ehkä yleisimmin kuviteltu linnun hahmoiseksi. Para on lentänyt ilmassa, ja 
noidan sielueläimenä se on saattanut assosioitua sielulintuun. Toisaalta paraa on pidetty pyörivänä kerä-
mäisenä olentona kuten Ruotsissakin. Se liikkui kuin kerä ja sillä oli pyöreä ruumis kuin leili tai pussi ja 
tikkumaiset jalat, tai se oli yksijalkainen (kolmijalkainen) ja koikkelehti kulkiessaan (vrt. paran ainekset, kartta 
59). Suomessa paralle on saatettu antaa myös sama hahmo kuin haltioille tai paholaiselle. Eläinhahmoista 
mainitaan useimmin kissa (koira, kettu, jänis), jonka hahmossa koiran ohella talonhaltia ja paholainenkin ovat 
joskus näyttäytyneet. Paran on monin paikoin kerrottu liikkuvan myös sammakkona tai käärmeenä, joka on 
mm. tietäjän suojeluseläin (kartta 5).  
    Inkerissä paraan on yhdistynyt lohikäärme-motiivi. Para syntyy kukon munasta, jota haudotaan kainalossa; 
se on myös ulkonäöltään kuin kukko, joka esiintyy monissa paholaisuskomuksissa. Paran on eri puolilla 
uskottu lentävän säkenöivänä tulipallona, joka todellisuudessa tarkoittaa pallosalamaa tai tähdenlentoa. Näi-
denkin kertomusten taustalla lienevät tarinat aarteita tuovista lohikäärmeistä (drake- ja basiliski -tarinasto).  
Varallisuuden kantaja on voinut olla myös talon tonttu (kartta 65), jota monin paikoin Itä-Suomessa ja 
Inkerissä on nimitetty paraksi. Para-tontusta on kerrottu samoja tarinoita kuin talonhaltiasta, jolloin para 
saattaa esiintyä myös ihmisen hahmossa. 
(Si H 121) 
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Voipara. Kuten ruotsalaisessa perinteessä myös Suomessa para on alkuaan ollut maidon tai kerman kantaja 
eli maito- tai voipara. Kertomusten mukaan se kävi imemässä kylän lehmistä maitoa tai varasti kermaa 
naapuritalojen maitoastioista. Varastamansa maidon tai, kuten tarinoissa yleensä mainitaan, kerman, para toi 
mahassaan kotiinsa ja oksensi sen sitten maitohuoneessa talon astioihin tai suoraan kirnuun. Paraa pitä-
vässä talossa saatiin kirnutuksi runsaasti voita; nimenomaan voi oli talonpoikaisen vaurauden ja hyvinvoinnin 
symboli.    
    Voiparaan liittyy myös uskomuksia ja kristillispohjaisia kvasiriittejä. Se on usein yhdistetty maraan eli 
eläinten painajaiseen selittämällä, että yöllisillä vierailuillaan para repi eläinten reidet verille. Paraa vastaan 
on suojauduttu tekemällä ristinmerkkejä, ja esim. Inkeristä on mainintoja, että lentävän paran sai pudot-
tamaan kuormansa maahan, jos sen nähdessään ennätti sivaltaa vyön poikki raskaana olevalta naiselta. 
Aineistossa on myös kertomuksia, kuinka paraa on väijytty tai se on saatu kiinni, esim. lyödyksi navetan 
ovenrakoon, jolloin sen vatsa halkesi ja maahan valui keltaista ainetta, paranvoita. Paran tuoman voin saattoi 
tuntea siitä, että se oli tavallista kirjavampaa. Voin alkuperän sai selville piirtämällä sen pintaan ristin 
erityisellä puukolla, jolloin viiltoon nousi verta. Joidenkin pappien ja kauppiaiden kerrotaan tällä tavalla 
koetelleen, ettei heille tuotu voi ollut paran kantamaa. Samat uskomukset paranvoin ulkonäöstä ja sen 
testaamisesta maagisen veitsen avulla tavataan myös ruotsalaisessa perinteessä ja niistä on kuvauksia mm. 
1600-luvun noitaoikeudenkäyntien asiakirjoissa.(2 
(Si H 141, H 161) 
 
Viljapara. Etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa paran on kerrottu kantavan myös viljaa ja kaikenlaista tavaraa, 
jopa rahaa. Viljapara on käynyt yöllä hakemassa jyviä (jauhoja) naapurien aitoista tai sen kerrotaan kanta-
neen kuhilaita pelloilta ja vieneen ne oman talonsa pellolle tai riiheen samalla tavalla kuin haltia. Viron 
Inkeristä on kertomuksia, kuinka para saattoi tuoda sahtia ja olutta; se täytti häätalon olutastiat.      
    Erityisesti tonttu-alueen ulkopuolella (kartta 62) para on siirtynyt taloa hyödyttävän (ihmishahmoisen) 
haltian rooliin ja siitä on kerrottu samoja tarinoita kuin varastelevista tontuista. Esim. varastamassa olleet 
parat kohtaavat tiellä ja alkavat tapella, jolloin toinen sokaisee vastustajansa lyödä pöllyttämällä sitä jauho-
säkillä. Tavaraa kantava para on ollut myös eräänlainen eufemismi, peitekieltä, jota on käytetty naapurien 
keskinäisistä viljavarkauksista. 
(Si H 151, H 152) 
 
Rahapara. Rahaa kantava para kuuluu paraperinteen laajentumiin niin kuin viljaparakin. Kertomuksiin on 
joskus yhdistynyt samoja motiiveja kuin piritykseen, mm. tyhjentymätön rahalipas, mutta yleensä raha maini-
taan vain niiden rikkauksien joukossa, joita paran sanottiin omistajalleen kantavan. 
(Si H 153) 
 
Piritys t. pirityinen.  Suomalainen piritys (spiritus) on ollut olento, joka piti huolen siitä, ettei sen omistajalta 
koskaan loppunut raha. Uskomusolentona piritys on erilainen kuin para. Se on ollut talismaaniin tai onnen-
rahaan verrattava henkilökohtainen taikakalu, joka hankittiin ostamalla, ja useimmiten sen omistajakin on 
ollut salarikkaana tunnettu isäntä, kauppias tai kaupunkilaisherra. Ulkonäöltään piritys kuvataan tavallisimmin 
kovakuoriaisen, sammakonpojan tai hyönteisen näköiseksi pikku eläimeksi, jota sen omistaja piti taskussaan 
pumpulilla vuoratussa peltirasiassa. Sitä voitiin nimittää myös vaskisontiaiseksi tai sen sanottiin lentelevän ja 
keräävän rahaa kuin mehiläinen. Pirityksestä kerrotaan, että omistajan oli ruokittava rahakuoriaistaan omalla 
verellään ja ettei siitä päässyt helposti eroon. Myyty piritys ei pysynyt uudella omistajalla, vaan palasi tai 
pakotti tuomaan itsensä takaisin, tai se pysyi vasta kolmannella ostajalla. 
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    Spirituksesta kerrotaan jo 1690-luvun käräjäpöytäkirjassa (TUOKKO). Uno Harva on yhdistänyt pirityksen 
aarteita kantaviin basiliskeihin ja lohikäärmeisiin (drake), jotka esiintyvät mm. antiikin mytologiassa ja joista 
oli olemassa pienoismuotoja.(3  Piritys lienee paholaisen antamia apueläimiä, jotka englanninkielisellä 
alueella tunnetaan nimellä imp. Ne olivat tavallisesti pieniä hyönteisiä tai lintuja, joita noidan uskottiin 
ruokkivan verellään ja pitävän pehmustetussa laatikossa tai ruukussa kuten Suomessa piritystä. Rasiaan 
suljettuja metallisia tai oikeita hyönteisiä on Pohjoismaissakin myyty kuten rahajuuria, onnenrahoja ja muita 
symbolisia rikkauden tuojia. Kaupallinen piritys on ollut metallirasiassa värisevä vaskihyönteinen, alkavan 
teollisen kulttuurin talismaani, ja sen hankkimista voidaan verrata uusiin rahariitteihin kuten veikkaamiseen ja 
lottoamiseen. 
(Si H 301) 
 
Ruotsalainen paraperinne.  Suomalaisilla paratarinoilla on läheinen yhteys ruotsalaiseen perinteeseen.  
Noitavaimojen varastelevista apuolennoista on Skandinaviassa, erityisesti Ruotsissa säilynyt runsaasti 
aineistoa kuten vanhoja kirjallisia lähteitä, noitaoikeudenkäyntien asiakirjoja ja talletettua muistitietoa. Myös 
Suomessa parasta on vanhoja tietoja lähinnä ruotsinkielisten alueiden tuomiokirjoissa, mutta kansanomainen 
perinne on elänyt pääasiassa stereotyyppisten juonitarinoiden varassa kuten kertomukset trulleistakin. 
    Vanhoissa suomen kielen sanakirjoissa para-nimityksen oletetaan juontuvan ruotsalaisesta nimityksestä 
bära, bjära, bara jne. jonka kantana on verbi bära 'kantaa'. On myös olemassa omaperäinen suomalais-
permiläinen sana para (nyk. 'paras, parhain'), jolla etäsukukielissä on substantiivisiakin merkityksiä kuten 
'onni, menestys, rikkaus'; apuolentoa merkitsevä para tuskin kuitenkaan juontaa tästä kantasanasta. Bära-
kantaisten nimitysten levinneisyysalue käsittää koko Pohjois- ja Itä-Ruotsin Gotlantia myöten, samoin Suo-
men ruotsinkieliset alueet.  Murremuoto bara tunnetaan Norrlannissa Pohjanlahden takana ja vastaavasti 
para, paara mm. Vermlannissa ja muualla Ruotsin suomalaisalueilla. Muita nimityskantoja ovat olleet hare 
'jänis' (mjölkhare, trollhare jne.; Etelä-Ruotsi), katt 'kissa' (smörkatt, trollkatt; Länsipohja-Jämtland) sekä puke 
'kummitus, piru' (Länsi ja Keski-Ruotsi).(4 
    Ruotsissa para-kuvitelmia on kahta alueellista päätyyppiä. Etelä-Ruotsissa samoin kuin Tanskassa, 
Saksassa, Englannissa ja muualla Euroopassa, jopa paikoin Suomessa Uudenmaan ruotsinkielisen väestön 
keskuudessa para on kuviteltu jäniksen hahmoiseksi (mjölkhare). Harmaana jäniksenä sen nähdään yön 
hämärissä liikkuvan laitumella karjan joukossa eikä sitä saada ammutuksi kuin elohopealuodilla. Pohjois-
Ruotsissa ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla vallitsevin hahmo on pyöreä kerä, niin kuin Suomenkin puolella. 
Gotlannissa sekä Viron ja Pohjanmaan ruotsinkielisillä alueilla para on kuviteltu myös kissan hahmoiseksi; 
linnun, käärmeen ja sammakon näköinen para tunnetaan Ruotsissa, joskin harvinaisena. Skandinaviassa 
bära on alkuaan ollut maito- tai voipara, mutta jo varhaisessa kirjallisuudessa noitien kerrotaan saaneen apu-
henkensä kantamaan myös muuta tavaraa. 
 
Paran jäljet.  Para on ollut kulttuurinen selitys, jota käytettiin tulkittaessa kertomusten aihepiiriin liittyviä 
ilmiöitä, esim. eläinten tulehdustauteja, jopa jänisruttoa, jota laitumella liikkuvien jänisten on uskottu voivan 
levittää. Paran on sanottu imeneen lehmää, jos sen reisiin tai utareihin ilmestyi haavaumia tai jos se alkoi 
lypsää verta.  Paran lennoksi on tulkittu tähdenlento, pallosalama tai muu outo lentävä tai pyörivä ilmiö jne. 
Paraperinteestä on löydetty sopivia noituuskulttuurin mukaisia vastauksia, joita on käytetty symbolikielessä 
riippumatta siitä, uskottiinko niihin vai ei. 
    Suomessa ja Ruotsissa paranpaskaksi tai paran oksennukseksi on nimitetty voita tai kermaa muistuttavaa 
lima- tai kantosientä (alkueläintä), jota äkillisesti saattoi ilmestyä karjatarhoihin. Tällainen limasieni  on eri-
koisesti ollut kirkkaankeltainen paranvoi (Fuligo septica). Sen on katsottu tipahtaneen paralta ja mm. 
osoittavan suunnan, johon para oli lentänyt. Eri puolilta Länsi- ja Etelä-Suomea on tietoja, että jos paran-
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paskaa piiskasi leppäkepillä tai seitsemällä tai yhdeksällä erilaisella vitsalla paran omistaja ilmestyi 
tuskissaan paikalle. Paran omistajan sai kuolemaan, jos paranpaskan poltti pellillä tai hakkasi sen kokonaan 
hajalle. Christfried Ganander kertoo Mythologia Fennicassaan (1789), että jos paranvoita poltti tervan, suo-
lan ja tulikiven kanssa, omistajan oli tultava paikalle rukoilemaan armoa paransa puolesta. Ruotsalaisissa 
tarinoissa paran omistajan oli tultava pyytämään vettä juodakseen, muuten hän itse olisi kuollut. Oman 
aihepiirinsä muodostavat sattumatarinat, joissa paikalle tuli tietämättään joku kylän nainen ja leimautui paran 
omistajaksi. Paranvoin polttaminen on ollut keino noitien kiinnisaamiseksi; se mainitaan jo Malleus Male-
ficarum -teoksessa (1487). Pelkästään paranvoin löytyminen noidaksi epäillyn pihalta on tulkittu raskaut-
tavaksi todisteeksi ja tuotu esille jopa noitaoikeudenkäynneissä. 
(Si H 171) 
 
 
 
 
59. Paran tekeminen 
 
  
Suomalaiset syntytarinat. Kertomusten mukaan noitaemännät ovat synnyttäneet paran salaa saunassa tai 
riihessä, joskus synnytyspaikaksi mainitaan navetta tai lammaskarsina (kartta 59). Para tuli synnyttää yöllä 
jotain juhlapäivää vasten, tavallisesti pääsiäisenä, jouluna tai juhannuksena, joskus torstain vastaisena yönä. 
Paran ainekset pantiin pohtimeen, Itä-Suomessa myös seulaan ja pohdettaessa luettiin syntyloitsu (kartta 
59). Pohdin on seulan tapainen vakka, jolla puhdistettiin viljaa. Se on saattanut assosioitua synnytysriittiin, 
koska se muistuttaa kehtoa. Itä-Suomessa seula on ollut mm. yleinen tietäjän arvontaväline ja ilmeisesti siinä 
merkityksessä samaanin rummun jatkaja.  
    Eri puolilta Suomea on myös hajatietoja, että para synnytettiin kirnussa. Paran ainekset pantiin nahkapus-
sissa kirnuun ja paransyntyloitsua luettaessa kirnunmäntää heilutettiin kirnuamisen tahdissa. Kainuussa 
emännän oli mentävä kirnuamaan alastomana "umpilammelle", lammelle, jolla ei ollut laskuojaa; tällainen 
järvi on ollut erityisesti Kainuussa yleinen tietäjäriittien suorituspaikka. 
    Paran tekoaineita on Suomessa yleisesti ollut kerä, joko lanka-, tuohi- tai rohdinkerä tai keräksi kiedottuja 
kangassuikaleita. Kerään työnnettiin jaloiksi yksi, kaksi tai kolme värttinää, sukkapuikkoa, piiraspalikkaa, 
rukinlapaa tai muuta tikkumaista naisten työvälinettä. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla pohtimeen on pantu 
villoja, jotka oli leikelty eläimistä karjaonnea varastettaessa (vrt. kartta 55); näin trullien liikkuminen eläimiä 
leikkelemässä on voitu yhdistää paran pitämiseen. Erityisesti Hämeessä ja Satakunnassa paran silmäksi tai 
sydämeksi on pantu ehtoollisleipä ja muutaman tiedon mukaan synnyttäjän oli tiputettava kerään omaa 
vertaan. Ehtoollisleipä ja veri sitoivat paran valmistamisen paholaistaikuuteen. Renki ja para -tarinoissa 
emäntä kuvataan usein synnyttämässä paraa alastomana jalkojensa välissä oikeaa synnytystä jäljitellen. 
    Kun para syntyi, se kysyi ensimmäiseksi, mitä sen käskettiin kantaa. Kysymykseen vastattiin: maidon 
päällistä (kermaa) tai voita, mutta paralla saattoi kannattaa myös muuta tavaraa. Tarinoiden mukaan oli 
tärkeää, ettei paraa synnytettäessä ollut muita ihmisiä läsnä; se on Renki ja para -kertomuksen keskeinen 
juoniaines (kartta 60).  
 
Paransyntyloitsu. Suomalainen Paran synty on uusimittainen kvasiloitsu, jonka ajatuksellinen kantamuoto 
kuului: "Synny para, kasva para voita ja maitoa kantamaan. Ei ole korvaa kuulemassa, eikä silmää 
näkemässä. Saat puolet sielustani ja puolet ruumiistani." Tavallisesti loitsu on kuitenkin käsittänyt vain 
hokeman "Synny para, kasva para, voita ja maitoa kantamaan", jonka levinneisyyttä kartta 59 esittää. Säe 
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"Saat puolet sielustani" on harvinainen ja tarkoittaa sitä, että synnyttäjä antaa paralle osan omaa sieluaan, 
jotta se saisi elämän. Paikoin (Savossa) loitsuun on tullut lisäys "Synny para syytä myöten, älä minun mieltä 
myöten", jolla on haluttu vapautua sielunyhteydestä ja saada para pelkästään kantamaan jotain tavaraa. 
    Ruotsissa paransyntyloitsusta on kolme päätyyppiä. Yleensä niissä pyydetään paholaista antamaan pa-
ralle elämä, mutta ajatuksellinen perusmuoto kuuluu seuraavasti: Minä annoin sinulle veren, piru antakoon 
sinulle elämän. Sinun pitää maan päällä minun puolestani juosta, minun pitää helvetissä sinun puolestasi 
palaa. Paransyntyloitsu on tehty kerrontaa varten ja nimenomaan muistuttamaan paholaisen mukanaolosta. 
 
Läntistä taustaa.  Pohjois-Ruotsissa ja joidenkin tietojen mukaan myös Suomessa paran tekijä on voinut 
laatia kerän erivärisistä langoista, tilkuista tai hiuksista ja työntää mukaan noituudessa vaikuttavia aineita, 
esim. linnun pään ja kynsiä. Lopuksi paran tekijä tiputti verta vasemmasta pikkusormestaan (nimettömästä 
sormestaan), mikä on symbolisoinut nimenomaan sydänverta. Christian Lencqvistin mukaan paran synnyt-
täjä teki nuken, jonka täytteenä oli kirjavia tilkkuja. Sen pää oli muovattu lapsen myssystä, vatsa naisten 
pääliinasta ja jaloiksi pistettiin kolme värttinää. Saadakseen nuken elämään noitaemännän oli pantava sen 
sisälle ehtoollisleipä, vietävä se aikaisin sunnuntaina kirkkoon ja kierrettävä yhdeksän kertaa kirkon ympäri 
hokien: "Synny para!" Joitakin samantapaisia kuvauksia nuken valmistamisesta on myös tallennetussa 
muistitiedossa. 
    Pohjois-Ruotsissa niin kuin Suomessakin paran epiteettejä ovat olleet tikkujalkaisuus ja kerämäisyys. 
Etelä-Ruotsissa ja muuallakin maitojänis-alueella para on tehty mm. sitomalla ristiin molemmista päistä 
poltettuja tikkuja, keppejä tai sukkapuikkoja; mielikuvana on ollut jonkinlainen tikkueläin (tikkuristi). Erityisesti 
suomalaisessa kertomusperinteessä para on tehty naisten työpiiriin kuuluvista sinänsä vähäisistä aineksista 
ja ehkä yleisin mielikuva siitä on ollut omituisesti liikkuva tai lentävä olento, jolla oli venyvä, säkkimäinen tai 
pyöreä vatsa. 
(Si H 101) 
 
 
 
60. Para ja talonväki 
 
  
Renki ja para. Suomessa on kaksi yleistä, kaikkialla paraperinteen levinneisyysalueella tunnettua juoni-
tarinaa: Emäntä ja renki paraa synnyttämässä eli Kanna paskaa -tarina ja toisena tarina piiasta, joka lyö 
paraa (kartta 60). Niiden mukana paratietoutta on levinnyt aina Itä- ja Pohjois-Suomeen asti. Tarinoiden 
roolihenkilöt ovat Suomessa emäntä, vastapuolella renki ja piika; palvelusväen tilalla saattaa esiintyä joku 
muukin, esim. talon poika tai tytär. 
    Tarina emännästä ja rengistä paraa synnyttämässä jakautuu kolmeen versioon; kertomuksen perusjuoni 
on ollut seuraava: (1)Talon renki (poika tai joku muu talonväestä) seuraa salaa, kun emäntä synnyttää paraa 
saunassa (riihessä). Para ei kuitenkaan ota syntyäkseen, koska paikalla on vieras näkijä. Emännän lähdettyä 
pettyneenä pois tai hakemaan joitain lisäaineita renki ottaa paran ainekset ja tekee samoin kuin on nähnyt 
emännän menettelevän. Nyt para syntyy ja kysyy, mitä sen pitää kantaa. Silloin renki hätääntyy ja huutaa: 
"Kanna vaikka paskaa!" Para alkaa kantaa taloon lantaa niin, että sitä tulee kaikki paikat täyteen.  
    Toisten versioiden mukaan (2) emännän para syntyy, mutta nokkela renki ehtii huutaa käskynsä ennen 
kuin emäntä omansa, tai paran synnyttäjä itse lausuu hämmästyneenä tai erehdyksessä voimasanan, joka 
tarkoittaa lantaa. Muut versiot ovat (3) perustarinan muunnelmia eikä niiden levinneisyydessä ole karto-
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grafisia eroja.  
(Si H 111) 
 
Piika ja para.  Tarinan (1) pääversiossa kerrotaan, kuinka emäntä käskee talon palvelijan sunnuntaina 
kirnuamaan voita ja lähtee itse kirkkoon. Palvelija on uusi eikä tiedä, että talossa on para; emäntäkään ei 
muista siitä mainita. Tai lähtiessään emäntä sanoo, ettei piian tarvitse pelätä, vaikka jotain erikoista tapah-
tuisikin. Piian kirnutessa para tulee ruman linnun tai sammakon hahmossa, istuu kirnun laidalle ja oksentaa 
sinne kerman suustaan. Silloin säikähtänyt piika lyö paran voikauhalla tai kirnunmännällä kuoliaaksi. Samalla 
hetkellä emäntä kuolee kirkon penkkiin tai kirkon rapulle, missä tahansa sattuukin olemaan.  
    Tarinalla saattaa satunnaisesti olla myös muunlaisia loppuhuipennuksia, esim. piika heittää paran päälle 
kiehuvaa vettä, jolloin emäntä alkaa kirkon penkissä valittaa tuskasta, tai joku ampuu linnunhahmoista paraa 
jne. Tarina päättyy usein toteamukseen, että siitä lähtien talo alkoi köyhtyä ja hävisi lopulta kokonaan. Toisen 
(2) harvinaisen version mukaan talon uusi palvelija menee maitohuoneeseen ja näkee siellä paran oksen-
tamassa maitovatiin. Tietämättä mikä olento on, piika lyö tai heittää jollakin esineellä paran kuoliaaksi, jolloin 
talon emäntä kuolee kirkon penkkiin. 
(Si H 131) 
 
Kissapara eli Missi-Massi. Länsi-Suomessa on kerrottu erikoisesta kotikissan näköisestä parasta, jota 
emännät kutsuivat nimellä Missi-Massi (Mirri-Marri jne.); kutsuttaessa se tuli ja ulosti tai oksensi talonväen 
puuroon voisilmän. Tarina kertoo talon uuden rengin ihmettelevän, miksi säästäväiseksi tunnetun emännän 
lauantai-puurossa on aina niin suuri voisilmä. Renki oli myös huomannut, että emäntä jäi yksin tupaan, kun 
muu väki meni saunaan, tai puuroa jakaessaan ajoi talonväen aina pois tuvasta. Jäätyään kerran salaa tuvan 
yläsänkyyn piiloon renki näkee, kuinka emäntä täyttää pöydällä puurovadit, painaa kauhalla kuopan voi-
silmälle ja huutaa: "Missi-Massi, tule alas ja tuo puuroon voi!" Silloin uunilta tulee suuri harmaa kissa, joka 
hyppää pöydälle ja ulostaa jokaiseen puurokuppiin suuren voisilmän. 
    Tarina päättyy toteamukseen, ettei renki (palvelusväki) enää halua syödä sen talon ruokaa. Joskus kerto-
mus päättyy vielä dramaattisemmin. Kun emäntä kiiruhtaa saunaan, renki tulee piilostaan ja tappaa kissan tai 
lyö sitä kirveellä tai puntarilla, jolloin emäntä saunassa kuolee tai häneltä katkeaa jalka. Tarinoissa emännän 
sanotaan olleen trulli tai pitäneen paraa; voita ulostava Missi-Massi olisi ikään kuin noidan kissanhahmoinen 
sielu- ja apueläin. 
(Si H 241) 
 
Kerronnan rakenteet. Paratarinoissa on yleinen "sattuma puuttuu peliin" -rakenne. Kertomuskaavan 
mukaan ulkopuolinen tekee tietämättään väärin ja tulee samalla paljastaneeksi noidan, tai hän näkee 
sattumalta noidan tekevän taikoja paran synnyttämiseksi ja viattomuuttaan jäljittelee niitä. Rakenne tavataan 
esim. Ruotsissa jo Trulli lentää -kertomusten vanhimmissa teksteissä, samoin väärä kantamiskäsky on ollut 
yleinen motiivi skandinaavisessa noitaperinteessä. Piika ja para -tarinan rinnalla on Ruotsissa kulkenut 
kertomus, kuinka para kantaa liikaa kermaa. Kirkkoon lähtevä emäntä käskee palvelijaa ennen kirnuamaan 
ryhtymistään menemään talon portaille ja osoittamaan voikauhalla esim. kolmeen suuntaan. Piika ei kuiten-
kaan muista tarkkaan käskyä, vaan osoittelee varmuuden vuoksi eri puolille pitäjää. Kun hän alkaa kirnuta, 
para tulee ja tuo kermaa niin paljon, että sitä tulvii kaikkialle. Tultuaan emäntä moittii, että piika on näyttänyt 
paralle liian monta kylää tai piirtänyt liian suuren alueen, jolta para on kantanut kerman.  
    Tarina assosioituu syntyloitsuun, jossa synnyttäjä antaa paralle ruumiin, jotta se juoksisi eri kylissä voita 
kantamassa. Vastaavassa suomalaisessa versiossa piika turmelee yhdeksän pitäjän voin. Tarinan toisintoja 
on tallennettu Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. Niiden mukaan emäntä käskee ennen kylään lähtöään 
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piikaa ottamaan pussista yhden karvan tai lankakerästä pienen pätkän ja panemaan sen kirnuun alkaes-
saan kirnuta voita. Piika ei muista tarkoin määrää, vaan panee kirnuun liikaa aineksia, koko karvapussin tai 
lankakerän. Kirnu alkaa täyttyä voista, jota leviää kaikkialle taloon, jopa kattoa myöten niin, että voita lopulta 
pursuaa ulos ovista ja ikkunoista, vieläpä lattianraoistakin. Palattuaan emäntä huutaa kauhuissaan, että piika 
on tärvellyt kaiken sen voin, jonka hän oli yhdeksästä pitäjästä hankkinut. Pussissa oli emännän trullina 
leikkaamia karvoja tai villoja tai niistä kehrätty lankakerä (vrt. kartta 55). 
    Tarinoiden sanomana on, kuinka sallimus puuttuu tietämättömän tai hurskaan ihmisen välityksellä noidan 
toimiin ja tekee ne tyhjäksi tai tuottaa paholaisen palvelijalle rangaistuksen. Suomessa, etenkin Savossa 
paholainen on paratarinoista kadonnut kokonaan ja kerrontaa siivittää pikemminkin juonen huvittavuus niin 
kuin esim. Trulli tadikkona -tarinassa (kartta 56). Kuulijoita on ilmeisesti huvittanut suuren rikkauden ja 
sonnan vastakohtaisuus – kuinka rikkautta havitellut onkin hukkua lantaan, tai kuinka jossakin tunnetussa 
talossa on siitä lähtien vallinnut sanoin kuvaamaton siivottomuus. 
 
 
 
 
Para ja noitafolklore 
 
 
Karttakuva.  Paraperinteen karttakuva vastaa trullitarinoiden levinneisyyttä (kartat 55-57). Kertomukset 
yliluonnollisesta varallisuuden hankkimisesta ovat sanomaltaan talonpoikaisen kyläkulttuurin perinnettä ja 
kulkeutuneet Savo-Karjalaan pääasiassa vain kaskunomaisina juonitarinoina. Monipuolisinta paratarinasto  
on Länsi- ja Etelä-Suomessa, jossa on kerrottu myös kissaparasta, tavaraa kantavista tontuista (kartta 65) ja 
pirityksestä, rahatalouden ajan uudesta onnen tuojasta.    
    Suomalaisen paraperinteen lähimmät vastineet tunnetaan Ruotsin puolella Pohjanlahden takana ja on 
todennäköistä, että niin paran nimitys kuin sen ulkonäköä ja synnyttämistä koskevat uskomukset, jopa 
stereotyyppiset paratarinat ovat levinneet sieltä etupäässä Pohjanmaan kautta kuten monet muutkin talon-
poikaisen kyläkulttuurin ilmiöt. Suomessa Pohjanmaa on ollut keskeisin noitaoikeudenkäyntien alue ja jo 
yhteinen ruotsinkielinen oikeusperinne on yhdistänyt para- ja trullikäsitykset kummallakin puolella Pohjan-
lahtea. 
    Inkeriin paratarinat ovat levinneet osittain Suomesta ja ilmeisesti myös suoraan Baltian ruotsinkieliseltä 
väestöltä, kuten myös Viroon. Baltiassa paraperinne on nuorta eikä sitä vielä esiinny 1600-luvun noitasyy-
töksissä. Paran ja spirituksen tuntevat myös Vermlannin suomalaiset, mutta paran tekoa koskevat kerto-
mukset vastaavat enemmän ympäristön ruotsalaista kuin suomalaista perinnettä. On myös epätodennä-
köistä, että Tverin karjalaiset olisivat jo lähtiessään tunteneet maitoa kantavan paran.(5  Suomessa tarinoi-
den sankareina ovat piiat ja rengit, kuten myös Etelä-Ruotsin talolliskulttuurin alueella. Tällaiset stereo-
tyyppiset tarinat ovat myöhäisiä, paraperinnettä tutkineen Jan Wallin mukaan ne olisivat muotoutuneet vasta 
1800-luvulla. 
 
Historiallista taustaa. Vanhimpia paraa koskevia tietoja Jan Wall on löytänyt englantilaisesta kirjalli-
suudesta. Giraldus Cambrensiksen Topographia Hibernicassa 1180-luvulta mainitaan, että walesilaisten, 
irlantilaisten ja skottien keskuudessa valitetaan, että noitavaimot jäniksen hahmossa käyvät varastamassa 
naapureilta maito-onnen. Ensimmäinen kuvaus keinotekoisen varasolennon valmistamisesta sisältyy Wallin 
mukaan englantilaisen Robert Manning of Brunnen katumuskäsikirjaan Handlyng Synne, joka on 1300-luvun 
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alusta; runomuotoisen kertomuksen mukaan eräs piispa pyysi noitataitoista naista valmistamaan tällaisen 
olennon. Nainen tekikin nahasta säkin ja pani sen liikkeelle lypsämään laitumella lehmiä. Palattuaan matkalta 
säkki muuttui elottomaksi. Kun piispa yritti itse tehdä niin kuin noitavaimo opetti, hän epäonnistui, jolloin nai-
nen sanoi, että piispalta puuttui usko. Kertomus on julkaistu uudestaan teoksen myöhemmissäkin versioissa 
ja säkki-motiivi esiintyy myös ruotsalaisen papin maisteri Mathiaan hartauskirjassa Homo conditus (1330-
1350).(6 Jo keskiajalla liikkui siis oppineiden kirjallisessa perinteessä uskomus, että noitataitoinen henkilö 
kykeni lähettämään maagisen säkin varastamaan maitoa.  
    Parauskomuksia kuvaavia yksityiskohtia esiintyy ilmeisesti jo myöhäiskeskiaikaisissa kirkkomaalauksissa. 
Wall on laskenut, että 13 pohjoismaisessa kirkkomaalauksessa kirnuavan noidan ja paholaisen lisäksi on 
mukana jokin eläin, joka imee lehmää ja oksentaa maitoastiaan tai kirnuun; tavallisesti para-eläimellä on 
jäniksen hahmo. Kuvista 10 on Ruotsissa Upplannin kirkoissa, 1 Gotlannissa ja 2 Suomessa, Espoon ja Loh-
jan kivikirkoissa, joskin Lohjalla eläinhahmo saattaa esittää noidan suojeluseläintä, kissaa (kissaparaa). 
Vanhin maalauksista lienee 1450-1460-luvulta ja useimmat ovat erään saksalaissyntyisen maalarin luoman 
koulukunnan töitä. 
    Noitaoikeudenkäynteihin maitoa tai voita kantava noidan apuolento ilmestyi Wallin mukaan 1500-1600-
lukujen taitteessa aluksi jonkinlaisena pahana henkenä, jonka noita oli sitonut renkaaseen ja jonka hän 
saattoi päästää irti avaamalla solmun.  Maitoa imevä jäniksenhahmoinen para tulee esiin 1600-luvun alun 
eteläruotsalaisissa noitaoikeudenkäynneissä ja saman vuosisadan kuluessa ilmestyvät asiakirjoihin kaikki 
myöhemmät kertomusperinteen uskomusainekset paran synnyttämisestä paranpaskan polttamiseen. Para-
uskomusten muotoutumisprosessi päättyi lasten todistuksiin Taalainmaalla ja muualla pohjoisessa vuosina 
1668-1676 käydyissä noitavainoissa. Monet lapset todistivat, että paholainen antoi paran ikään kuin leikki-
kalun ja tuon ajan asiakirjoissa myös noidat itse kertovat saaneensa paran paholaiselta esim. joksikin aikaa 
käyttöönsä tai perineensä sen joltakin edeltäjältään. Suomen, Tanskan ja Norjankin noitaoikeudenkäyntien 
asiakirjoissa para esiintyy harvoin ja vasta 1600-luvun loppupuolella, suomenkielisissä pitäjissä vain pari 
kolme kertaa.(7 
    Luterilainen kirkon piirissä para yhdisti paholaisen ja noitien sosiaalisen pahuuden, diabolismin ja male-
ficium-noituuden. Kirkko omaksui selityksen, ettei noita itse voinut luoda paraa eikä antaa sille elämää, vaan 
sen teki paholainen. Maitoa tai tavaraa kantava olento oli siis paholaisen luomus, jonka se antoi palveli-
joilleen. 
 
Kuka uskoi paraan? Tutkimuksessaan Wall olettaa, että parauskomusten taustalla on ollut rautakauden ja 
viikinkiajan ihmisten tietämättömyys karjanhoidon ja karjatautien todellisista syysuhteista sekä tietäjyyteen 
kuuluva käsitys, että epäonni ja vastoinkäymiset ovat muiden, pahansuopien ihmisten aiheuttamia. Para-
uskomukset olisivat syntyneet kansan keskuudessa ja niiden luonnollisia elinympäristöjä olisivat olleet karja-
majat. Suomalaisen aineiston valossa nämä oletukset ovat epätodennäköisiä.  
    Pohjoismaissa noituus ja maito-onnen varastaminen ovat 1500-1600-lukujen kristillistä noitakulttuuria. 
Paraeläimen taustalla saattaa olla (1) vanhoja samaanin sielueläimiä koskevia uskomuksia. Jo vanhimmissa 
eurooppalaisissa noitaoikeudenkäyntien asiakirjoissa esiintyy käsitys, että noidat voivat liikkua eläinten, 
esim. juuri jäniksen hahmossa tai susina raatelemassa kylän karjaa. Noitafolkloren myötä muodon-
muutosoppi konkretisoitui ja Manner-Euroopassa, myös Virossa ihmissusikertomukset olivat yleisiä ja niitä 
käsiteltiin myös noitaoikeudenkäynneissä. Toisen kerrostuman muodostaa (2) tietäjyys. Suomessakin tietä-
jillä on ollut apueläimiä ja heidän uskottiin voivan nostattaa karhun tai suden vihamiestensä karjan kimppuun 
(vrt. kartta 5).  Maitoa tai tavaraa varastava yliluonnollinen apuolento on kuitenkin syntynyt (3) kristillisen 
noitauskon piirissä. Parausko näyttäisi olevan erityisesti pohjoismaista perinnettä, joka muotoutui pääasiassa 
1600-luvulla luterilaisen puhdasoppisuuden aikana. Maitoa imevästä para-olennosta ei ole tietoja savolais-
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karjalaisen tietäjäkulttuurin piiristä eivätkä tällaiset eläimet todennäköisesti ole kuuluneet tietäjyyteen.   
    Parat ja trullit ovat kirkollista hegemoniaperinnettä. Noitauskoa ja myös parakuvitelmia luomassa on ollut 
aikansa kirkkoa palvellut oppineisto ja ideologista valtaa myötäilevät taiteilijat. Heidän fantasioissaan tietäjät 
muuttuivat paholaisen palvelijoiksi. Kirkkomaalaukset niin kuin oppineiden noitatulkinnatkin muistuttivat 
juopuneen mielikuvia. Paholaisen arkkityypi oli eläimen ja ihmisen sekasikiö, joka pyörii noitaemännän ympä-
rillä sukupuolielimet rivosti paljaina, ja noidan kummituseläimet oksentavat maitoastiaan tai kirnuun. Kuvat 
ovat epätodellisia, mutta ne vastasivat aikansa yhteiskunnallisen hegemonian tarpeita. 
    Parakertomukset ovat olleet luonteeltaan lähellä huhuja, joilla ohjataan arkipäivän kulttuurista ajattelua. 
Trulleina ovat liikkuneet naiset ja parakertomustenkin kohteina ovat talojen emännät. Agraarisissa kylä-
yhteisöissä karjanhoito on ollut naisten työala, itse asiassa he hallitsivat sitä elämänpiiriä, johon noituus-
kulttuuri kuului. Isoajakoa edeltäneissä kollektiivisissa kyläyhteisöissä toimi ehkä sama kateuden mekanismi 
kuin myöhemmässä sosialistisessa yhtenäistaloudessa. Karjanhoitonsa laiminlyöneet ja kateelliset naiset 
ovat omalta osaltaan olleet niitä, jotka kylien arkielämässä ylläpitivät noituusselityksiä ja parahuhuja. Myös 
oikeudenkäynneissä erääksi vakioperusteluksi on käynyt se, että syytetty pienen tilan emäntä oli parista 
lehmästään kirnunnut yhtä paljon voita kuin muut talot suuresta karjastaan. Keskenään kilpailevat naiset ovat 
tuskin olleet miespuolisen papiston tai yhä patriaattisemmaksi muuttuneen agraarikulttuurin uhreja, vaan 
para- ja trulliperinne on ollut myös naisten omaa kulttuurivaltaa, jolla he kontrolloivat toinen toisiaan.   
    Säilynyt suomalainen kertomusperinne kuuluu jo pääosin talollisyhteiskuntaan, jossa parat niin kuin hal-
tiatkin siirtyivät yhä enemmän väentuvan puolelle, alempien yhteiskuntaluokkien ajanvietteeksi. Para- ja 
tonttutarinoissa on voitu pilkata emäntien ja isäntien ahneutta, osoittaa heidän epämoraalisuutensa, viitata 
talon ruokakomentoon tai ylipäätään osoittaa, että talon piika tai renki oli nokkelampi kuin isäntäväki. 
Tarinoissa puretaan yhä kasvavia luokkaeroja maata omistavien ja tilattomien välillä. Ne ovat aikansa 
poliittista kerrontaa ja enteilivät sosiaalisten vastakohtaisuuksien vähittäistä kärjistymistä. 
(Si H 101-400) 
 
1. Juslenius 1745. Lencqvist 1870 (1782). Ganander 1789. Renvall 1826.  2. Wall 1977-1978 I, 198- . 3. 
Harva 1928a, 132-.  4. Atlas över svensk folkkultur II:16-18. Nyman 1976a. Wall 1977-1978 I, 190-; II, 6-, 
kartat 1-2, 5; 79-.  5. Harva 1928a, 9. Kettunen 1935, 49-. 6. Wall 1977-1978 I, 21-, 72-, 115-.  7. Heikkinen 
1969, 325. Nenonen 1992, 63.  
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                           61. NOIDAN HAUTAAMINEN 
 
 
 
 
Katkennut vainajariitti 
 
 
Noidan arkku painaa. Tarinoissa kerrotaan, kuinka kuolleen tietäjän, noidan tai vapaamuurarina tunnetun 
kartanonisännän arkku muuttui niin raskaaksi, etteivät hevoset, Lounais-Suomessa härät, jaksaneet vetää 
ruumisvaunuja tai rekeä, joilla arkku oli tarkoitus viedä pitäjän kirkolle siunattavaksi. Hevonen tuli aivan 
vaahtoon hiestä ja se oli vaihdettava monta kertaa tai hevosia oli valjastettava ajoneuvojen eteen useita 
ennen kuin hautaussaatto pääsi liikkeelle. Järvialueilla motiivi on yhdistetty venematkaan; vene tai jopa laiva 
oli upota arkun painosta tai venettä oli erittäin raskas soutaa ikään kuin joku olisi halunnut estää arkun kuljet-
tamisen. 
    Arkun paino johtui tarinoiden mukaan siitä, että sen päälle oli asettunut näkymätön olento, painaja, jonka 
saattoi nähdä katsomalla hevosen pääpuolesta länkien tai suitsirenkaiden läpi. Joissakin tarinaversioissa 
katsojat näkivät, kuinka tällainen painajainen arkkuun takertuneena harasi vastaan tai hautaussaaton edessä 
oli este, joka pidätti hevosen paikoilleen. 
    Painajan karkottamiseksi on Itä-Suomessa turvauduttu usein tietäjän apuun, lännessä auttajan roolin on 
saanut pappi. Tietäjä on voinut etsiä ajoneuvoista esineen, jolla pahansuopa ihminen, toinen tietäjä on taiko-
nut arkun painavaksi. Etenkin Itä-Suomessa kenties vakiintunein keino on ollut (1) nurinkääntäminen. Arkku 
tai ajopelit käännettiin vertauskuvallisesti tai konkreettisesti ylösalaisin tai hevonen valjastettiin aisoihin 
väärinpäin. Painaja on saatu karkotetuksi myös (2) teräaseella, esim. lyömällä arkun kanteen pystyyn naula, 
neula tai puukko siten, ettei siinä voinut kukaan istua. Joissakin tapauksissa ajoneuvot on ajettu (3) tulen 
läpi, mikä on vanha puhdistautumis- ja karkotusriitti.  Länsi-Suomessa yleisiä ovat (4) kristilliset vastariitit: 
painaja ajettiin pois lukemalla Isä meidän -rukous, asettamalla Raamattu arkun päälle, lyömällä arkun 
kanteen tai hevosen eteen maahan ruoskalla ristinmerkit. Tai arkku keveni, kun sieltä löydettiin ja otettiin pois 
vainajan noitapussi. 
(Si C 226, C 236, C 266) 
 
Huomenkellot pysäyttävät ruumissaaton.  Runkotarinan mukaan joku kyläläinen, usein arvossa pidetty 
emäntä tai isäntä on onnistunut salaamaan liittonsa paholaisen kanssa ja käskee kuolinvuoteellaan, että 
hänet on vietävä kirkkomaahan hyvin aikaisin ennen huomenkellojen soittoa. Saattoväki kuitenkin myöhästyy 
ja kirkkoa lähestyttäessä kirkonkellot alkavat soida. Silloin ajoneuvot seisahtuvat eikä arkkua saada enää 
millään keinolla kuljetetuksi eteenpäin, vaikka hevosten tilalle vaihdetaan härät. Vainaja on haudattava sii-
hen, mihin huomenkellot ovat hautaussaaton pysäyttäneet. Näin on selitetty, mistä pelottavana paikkana 
tunnettu Ämmänhaudan mäki tai Äijänahde on saanut nimensä, tai miksei jotain kartanonherraa ole haudattu 
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kirkkomaahan.  
    Tarina on jännityskertomus, kohtalotarina. Ellei saattoväki olisi myöhästynyt, vainaja olisi saatu viedyksi 
siunattuun multaan eikä hänen liittonsa paholaisen kanssa olisi koskaan paljastunut. Tarinassa on ” paha 
saa palkkansa” -motiivin aineksia: noituus paljastuu ja saa rangaistuksensa, kristityn turva on siinä, että 
hänet haudataan siunattuun multaan. 
(Si C 221) 
 
Tietäjä pysäyttää hautajaissaaton.  Savon tietäjäalueella arkun raskaus voi olla myös riittitaitoisen henkilön 
aiheuttama kosto vääryydestä tai loukkauksesta, johon vainaja tai hautaustalon väki oli syyllistynyt. Arkun on 
saattanut painavaksi talonväen menettelystä suuttunut ruumiinpesijä, haudankaivaja tai vakituinen ruumis-
vaunujen kuljettaja, sattumalta paikalle tullut vieras: kerjäläinen, kulkukauppias tai joku muu, jota talossa koh-
deltiin ylimielisesti. Saattomatkan on voinut pilata myös joku hautajaisvieraista sen vuoksi, ettei talonväki ole 
noudattanut vakiintuneita kestitystapoja, vaan jättänyt esim. tarjoamatta hautaussaatolle "piiskaryyppyt" 
ennen matkalle lähtöä, tai kostaja on riittitaitoinen sukulainen, jota ei kutsuttu hautajaisiin tai asetettu arvoi-
selleen paikalle muistajaisaterialla.  
    Kun ajoneuvoja ryhdyttiin tarkastamaan, löytyi arkusta tai reen kaplaasta pieni kivi, raudan tai kankaan 
pala tai muu vähäinen, mutta symbolinen esine, josta koston syy voitiin päätellä. Tarinoissa toistuu käsitys, 
että ruumisvaunut voidaan pysäyttää paikoilleen panemalla mukaan kivi (kolme kiveä) saunan kiukaasta tai 
tuvan uunista. Kun ylimääräinen esine otetaan pois, ruumiinkuljettajat pääsevät lähtemään. 
(Si C 261) 
 
 
 
Epäihmisen luominen 
 
 
Alueelliset erot.  Noidan arkku painaa -tarina on levinnyt lännestä itään ja kulkeutunut Vienaan saakka. Sen 
eri versioita yhdistää motiivi yliluonnollisen painavasta ruumisarkusta. Arkku painaa -tarinoita on kerrottu 
usein nimeltä mainituista henkilöistä ja ne on muutenkin voimakkaasti paikallistettu. Kertomukset selittävät 
jonkun paikannimen alkuperän tai ne sisältävät sanonnan, joka on kiinnittänyt tapahtuman kuulijoiden omaan 
ympäristöön. 
    Tarinan sisällössä on kuitenkin eroa läntisen noituus- ja itäisen tietäjäkulttuurin välillä. Länsi-Suomessa 
noita on ollut pahan ihmisen stereotyyppi, jonka kristillisen hautaamisen paholainen koettaa kaikin tavoin 
estää. Kerronnan intressi kohdistuu siihen, kuinka noidan ja paholaisen välinen sopimus toteutuu ja saako 
paholainen palvelukseensa antautuneen ihmisen sielun. Noidan hautaan vientiä on dramatisoitu eräissä 
muissakin stereotyyppisissä kertomuksissa, joita on tallennettu läntisiltä alueilta. Kolmen vanteen tarinassa 
noita on kuoltuaan rauhaton ja pyrkii pois arkustaan, niin että vasta kolmella rautavanteella sidottuna arkku 
saadaan kestämään (Si C 231). Tyhjä arkku -tarinoissa kauhuefektinä on ruumiin häviäminen. Kun noidan 
arkku aukaistaan, sieltä löydetään vain palanut kekäle, kiviä tai puupölkky; paholainen on vienyt ruumiin (Si 
C 291). 
    Kertomus kuinka huomenkellot paljastavat noidan on kristillinen juonitarina, joka rajoittuu Hämeeseen ja 
Pohjois-Satakuntaan. Levinneisyysalueen pohjoisosassa ydinalueena on Messukylän pitäjän ympäristö (nyk. 
Tampereen kaupunkia). Kertomus on yhdistetty muutamaan nimeltä mainittuun emäntään ja suurtalon tai 
kartanon isäntään, joiden selitetään toimineen trullina tai olleen liitossa paholaisen kanssa. Alueen etelä-
osassa, Loimaan – Ypäjän seuduilla tarinan päähenkilönä on Rättäkitti, Länsi-Suomen tunnetuin, myyttiseksi 
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hahmoksi muuttunut noita, joka tarinan mukaan haudattiin paikalliseen Kurjenmäkeen. Tarinat ovat olleet 
vahvaa paikallisperinnettä ja niitä on tallennettu myös monilta levinneisyysalueen ulkopuolelle muuttaneilta 
henkilöiltä, muutama hajatoisinto on myös Kannakselta, Viipurista ja Koivistolta. 
    Savo-Karjalan tietäjäalueella tarinoista saattaa kokonaan puuttua kristillinen moralismi ja noituuden pelko. 
Vainajasta ei kerrota niinkään noitana, vaan hänet määritellään julmaksi ihmiseksi tai jollakin muulla tavalla 
rangaistuksen ansainneeksi. Perustarinan rinnalla esiintyy kertomus, kuinka tietäjä eikä paholainen pysäyt-
tää ruumissaaton. Kerronnan keskipisteenä on tietäjien mahti; väkevä tietäjä on kyennyt muuttamaan arkun 
painavaksi. Joistakin savolais-karjalaisista Noidan arkku painaa -tarinoista kuultaa vielä läpi ajatus, että 
kuolemankin on vaikea voittaa väkevää tietäjää, jolla on vahva henki tai persoonallisuus, väkevä haltia. 
    Itäiseltä perinnealueelta on tallennettu myös kertomuksia, joissa arkku painaa -motiivi esiintyy kokonaan 
vailla moraalisanomaa. Niissä kerrotaan tapauksista, kuinka pienen lapsen tai hyvin laihan ihmisen arkku 
osoittautui niin painavaksi, että se herätti kantajissa kummastusta. Tarinoiden ytimenä on odottamattomuus 
ja niiden sanoma on se, ettei vainajaa pidä aliarvioida ulkonäön perusteella. Tyhjä arkku -motiivi on sekin 
saanut Savossa toisenlaisen, realistisen sisällön. Kun ruumiin kuljettajat pitkällä ja vaivalloisella matkallaan 
jostain syystä kadottivat vainajan, he panivat arkkuun tilalle puupölkyn, jottei tapahtunutta huomattaisi. 
 
Mikä painaa? Suomalaisessa perinteessä arkulle asettunut olento on ilmeisesti alkuaan tulkittu (1) vainajan 
haltiaksi ja tarina on vahvistanut tietäjän hengen (sielun) tai hänen hallitsemiensa apueläinten väkevyyttä. 
Monissa tarinoissa puhutaan hautausmaan- tai kirkkomaanväestä eli vainajista, jotka ovat tulleet kuollutta 
hakemaan. Tämäkin motiivi on saattanut kuulua esikristillisen ajan vainajauskomuksiin. Vainajat, joista 
Savossa on käytetty nimeä liikaväki, ovat saattaneet olla (2) hautaamattomien, huolenpitoa vaille jääneiden 
vainajien sieluja, jotka halusivat tulla mukaan matkalle kuolleiden valtakuntaan. Säilyneissä tarinoissa kirkon-
väki mielletään kuitenkin kristillisen perinteen mukaan pelottavaksi ja vastenmieliseksi (kartta 7).      
    Tallennetussa 1800- ja 1900-luvun perinteessä arkkua painava olento on useimmiten (3) paholainen, joka 
erilaisissa olomuodoissa on asettunut arkulle estämään vainajan kuljettamisen siunattuun multaan. Arkulla 
istuva olento on kuvattu sekasikiöksi tai kristillisen perinteen mukaisesti kaviojalkaiseksi, hännälliseksi 
paholaiseksi, jonka ympärillä tuntui tulikiven katku. Paholainen kuvataan myös vanhaksi mieheksi tai se 
esiintyy eläimen hahmossa koirana, kissana, korppina, harakkana tai muuna lintuna, jotka tällaisessa 
yhteydessä on yleensä mielletty paholaisen seuralaisiksi. Länkien läpi katsottaessa arkulla saattaa hyöriä 
suuri joukko pikkupiruja. Kristinopin mukaisissa selityksissä todetaan, että arkussa painaa synti.   
    Tarinoissa ei useinkaan ole olennaista, mikä tai millainen arkkua painava olento oli, vaan että se voitiin 
nähdä, kun osattiin katsoa oikealla tavalla. 
 
Epäihmisen kuolema.  On mahdollista, että Suomessa tarinoiden taustalla on kertomuksia vahvan ihmisen, 
samaanin tai tietäjän pitkästä kuolinkamppailusta, joka kristillisenä aikana on tulkittu noidan taisteluksi 
paholaista vastaan. Kristillisten tulkintojen mukaan pahan ihmisen, esim. murhaajan kuolema ja hautaan 
vienti enteilevät hänen kuolemanjälkeistä rangaistustaan. Kauhea kuolema -motiivi siirtyi noitaoppeihin, jo 
Malleus maleficarum -teokseen (1487) sisältyy kuvauksia noidan luonnottomasta kuolemasta, arkun paina-
misesta ja siitä, kuinka paholainen tulee hakemaan palvelijansa. Noidan kuolema on ollut tapahtuma, johon 
Euroopan kristillisessä kertomusperinteessä on voitu keskittää uskonnollinen pelko: paholaisen läsnäolo, 
liian myöhään tapahtunut katumus ja kuolemanjälkeisen rangaistuksen kauheus, ikuinen piina.  
   Suomalaisetkin noitatarinat huipentuvat kuvauksissa noidan järkyttävästä, tuskallisesta kuolinkamppailusta, 
jota ei saatu loppumaan ennen kuin kattomalat asetettiin ristiin tai kuolevan noitapussi heitettiin uuniin. 
Kuoleva taisteli viimeiseen saakka paholaista vastaan. Tarina huomenkelloista ei niinkään ole selitys, miksei 
joku erikoisella tavalla elänyt kartanonisäntä, ateisti tai vapaamuurari ole haudattu kirkkomaahan, vaan se 
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julistaa, ettei noita voi välttää rangaistustaan.     
    Tarinat riittitaitoisesta hautajaisvieraasta, joka pahastuneena pysäyttää hautajaismenot, kuuluvat toisen-
laiseen yhteiskuntaan kuin läntiset kertomukset noidista. Tietäjäkulttuurissa maagisen koston pelko on yllä-
pitänyt sosiaalista järjestystä. Savolais-karjalainen tietäjä on vielä yhteisönsä sankari, vääryyden osoittaja, 
kostaja. Tarinat opettivat kohtelemaan oikeudenmukaisesti yhteisön vähäosaisia ja ylläpitämään hyviä ihmis-
suhteita. 
    Länsimaisissa agraariyhteisöissä synti- ja noitaoppi olivat ensimmäisiä keskitetylle organisaatiokulttuurille 
ominaisia  kulttuurirakenteita, joilla järjestelmä otti itselleen perimmäisen moraalisen vallan, kuoleman vallan, 
lopullisen rangaistuksen. Paholainen erotti pois ne, joita ei tarvinnut lukea oikeisiin ihmisiin, vaan jotka voitiin 
sopeuttaa, työntää syrjään tai hävittää pois kristillisestä yhteiskunnasta. Paholaisen palvelijat, trullit ja paran 
pitäjät olivat keskitetyn yhtenäiskulttuurin syntipukkeja ja noitafolklore aikansa massaihmisen luomista, 
henkistä alistamista. Noitaopit ovat organisaatiokulttuurin syvärakenteita, ne kertautuvat kaikissa totali-
taarisissa järjestelmissä. Euroopan agraariyhteisöissä syntyivät järjestelmästä poikkeavien, ideologisesti 
epäluotettavien eliminointimekanismit, jotka  myöhemmät poliittiset ideologiat ja vallankumousopit ovat kehit-
täneet monin verroin suurempiin mittoihin kuin kristillinen kirkko. 
 
(Si C 201-300) 
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                                  KERTOMUSPERINNE 
 
 
 
Tarinat ja kerronta  
 
 
Supranormaalit tarinat.  Vakiintuneen käytännön mukaan tarinat on jaettu: (1) supranormaaleihin eli 
uskomustarinoihin, (2) historiallisiin ja paikallistarinoihin sekä (3) syntykertomuksiin. Proosaperinnettä 
ovat lisäksi sadut ja kaskut sekä kristillispohjaiset legendat.(1 Jaottelu on pelkästään tekninen, mutta 
nimityksillä voidaan kuvata kerronnan keskeisiä aihepiirejä ja kertojan intressejä. Uskomustarinat ovat 
kertomuksia yliluonnollisista, supranormaaleista tapahtumista, epätodellisista paikoista tai olennoista, 
jotka elävät eri maailmassa kuin ihminen. Aikanaan niiden katsottiin pohjautuneen kansanuskoon ja ker-
tovan olennoista, joiden olemassaoloon niiden kertojat todella uskoivat. 
    Nimityksestä huolimatta uskomustarinoita voidaan pitää vain kerronnan eräänä muotona. Niiden sup-
ranormaalit olennot ovat useinkin pelkkiä nimiä, kertomus- tai roolihahmoja. Uskomusainesta olennai-
sempaa on juoni, yllätyksellinen käänne tai arkipäivän ylittävä tapahtuma, joka muodostaa kertomuksen 
ydinrakenteen. Dramaattisissa juonitarinoissa yliluonnollisuus kuuluu kerrontaan niin kuin samanistisessa 
perinteessä tapahtumien sijoittaminen uni- tai sielumaailmaan. 
    Tarinat ovat olleet aikansa viihdettä, jännityskertomuksia tai pelottelufolklorea, joilla oli kulttuurinen sa-
noma ja merkitys. Suomessa ne ovat olleet pääasiassa talonpoikaista perinnettä; ne vahvistivat yhteisöl-
lisyyttä ja kylässä asuvan ihmisen elämäntulkintoja, erityisesti kristillisiä moraalinormeja. Uskomustarinat 
sisältävät runsaasti sosiaalista viestintää. Niitä voitiin käyttää esimerkkeinä ja varoituksina naapureista, 
tiettyjen talojen ja yksityisten ihmisten suhteesta tuonpuoleisiin voimiin tai noituuden ja pahuuden saa-
masta kohtalonomaisesta, yliluonnollisesta rangaistuksesta. Uskomustarinoissa kuvastuu aikansa talon-
poikaisen kyläkulttuurin perinneympäristö, ei niinkään usko tiettyyn yliluonnolliseen olentoon. 
    Pääosa kertomusperinteen kartoista esittelee supranormaaleja olentoja kuten kartat haltioista, maan-
alaisista ja kirkkoa kivittävistä jättiläisistä (62-76). Uskomustarinoita ovat olleet kertomukset kristinuskon 
vastavoimista, ihmisiä vaanivasta paholaisesta (kartat 69, 71, 77) ja heidän palvelijoistaan (55-61), sa-
moin tarinat kummittelevista vainajista, jotka esiintyvät monissa kartoissa (7, 61, 73-75, 78). 
 
Historialliset ja paikallistarinat.  Historiallisiksi tarinoiksi luokitellaan kertomukset, joissa roolinhaltijoina 
ovat todellisuudessa eläneet tai todellisina pidetyt henkilöt ja joissa ei ole supranormaalia ainesta. Ne 
kertovat tapahtumat todellisina, ihmisyhteisöissä mahdollisina ja tapahtumien selityksetkin ovat rationaa-
lisia. Paikallistarinat on yleensä kiinnitetty kertojien ja kuulijain omaan ympäristöön, tuttuihin paikkoihin tai 
henkilöihin. Ne sisältävät muistitietoa paikkakunnan vaiheista, ensimmäisistä asukkaista ja vanhan 
asutuksen muistoista kuten esikristillisistä palvontapaikoista, piiskaus- ja mestauspaikoista tai paikoista, 
joissa on sattunut onnettomuus, rikos tai jokin muu huomiota herättänyt tapahtuma. Samalla tarinat usein 
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selittävät, mistä jokin paikannimi on saanut alkunsa. Todellisuudessa historiallisten tarinoiden motiivit tai 
kerronnan kehykset ovat usein kansainvälisiä, mutta ne koskettavat tapahtumia, jotka ovat voineet tai 
voisivat sattua myös kuulijoiden elämänpiirissä.  
    Historialliset tarinat ovat luonteeltaan aikansa uutisia tai tositarinoita ja käsittelevät uutisten ikuisia 
aihepiirejä: väkivaltaa, onnettomuuksia ja traagisia kohtaloita. Kerronnan kohteena voi olla myös poik-
keavuus, erikoiset tapahtumat ja muista erottuvat ihmiset. Historiallisten tarinoiden keskushenkilöinä 
voivat olla kansanomaistuneet merkkimiehet: kuninkaat, sotapäälliköt, myöhemmin presidentit, jotka ovat 
käyneet tai oleskelleet paikkakunnalla. Suomalaisessa perinteessä tarinahahmoiksi ovat siirtyneet mm. 
sotapäälliköt Laiska-Jaakko (Pontus de la Gardie, kuoli 1652) ja Knut Posse (joka yhdistetään Viipurin 
linnan räjäyttämiseen 1495), Pohjois-Karjalassa (Itä-Suomessa) julman ruotsalaisen veronkantajan ja 
käskynhaltijan maineen saanut Simo Hurtta (Simo Affleck, k. 1725). Kotiseututarinat puolestaan kertovat 
paikkakunnan merkkihenkilöistä kuten papeista, lääkäreistä, kartanonherroista, rikkaista kauppiaista tai 
kylätaiteilijoista. Esimerkkeinä paikallistarinoista on kartastossa kirkonpaikan määrääminen (kartta 78) ja 
ns. varassodat, joiden sankareita ovat olleet Laurukainen ja Vorna (kartat 80-81).(2  
 
Kansanrunousarkiston yleisjaottelun mukaan kertomusperinne jakautuu seuraavasti: 
 
           Kertomusperinteen jakautumat  

 
                                  Länsi-         Kannas           Itä-              Ortod. 
                                 Suomi         -Inkeri          Suomi           Karjala 
 
                                   n.      %         n.      %       n.       %        n.    % 
Uskomus-     
tarinat                   47 500   62   15 550   65   38 800  59      850   52 
Hist. ja paikallis-        
tarinat                   26 500   35     6 500   27   23 650  36      700   42  
Syntyker-         
tomuksetset           2 700    4      1 900     8     3 000    5      100     6 
 Yhteensä               76 700 100   23 950 100   65 450 100  1 650 100 

 
 
Länsi-Suomi: Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Häme sekä  Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa 
Kannas-Inkeri: Etelä-Karjala, Laatokan Karjala ja Inkeri 
Itä-Suomi: Keski-Suomi, Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Peräpohjola 
(Länsipohja) 
Ortodoksinen Karjala: Aunus ja Viena 
    Valtaosa uskomustarinoista on Länsi- ja Etelä-Suomesta; yleiset keruufrekvenssit vahvistavat yksittäis-

ten tarinakarttojen antamaa kuvaa. Läntisillä ja eteläisillä kyläalueilla uskomustarinoiden osuus on n. 
kaksi kolmasosaa (62 %, 65 %) kaikista tarinoista, idässä ja pohjoisessa historialliset ja paikallistarinat 
ovat suhteellisesti yleisempiä (36 %, 42 %), joskaan erot perinnealueiden välillä eivät ole tilastollisesti 
merkitseviä. Jakautumaeroja tasoittaa se, että vainaja- ja paholaistarinat ovat olleet yleisiä kaikkialla, 
erityisesti Savossa ja muuallakin Itä-Suomessa.  
    Jos mukaan otetaan ainoastaan kiinteäjuoniset yliluonnollisista olennoista kertovat tarinat, levinneisyy-
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den painopiste on selvästi Länsi- ja Etelä-Suomessa. Kartaston esimerkeistä tarinat maahisista ja vuo-
renpeikoista (kartta 71) ja jättiläisistä (kartta 79) rajoittuvat länteen. Stereotyyppinen, juonellinen talon-
haltiaperinne kuuluu talonpoikaiseen kyläkulttuuriin (kartat 62-68). Monet juonitarinat, kuten äitinsä 
paljastava lapsivainaja (kartat 73-75) ja Suuri suu -tarina (kartta 76) ovat levinneet lännestä itään ja myös 
aarretarinoissa (kartat 83-86) supranormaalit motiivit ovat läntisiä.         
     Juonitarinat ovat läntistä, dramaattista kerrontaa, Vienassa ja muualla Karjalassa niiden vastineita 
ovat osittain sadut ja legendat. Länsisuomalaiset juonitarinat ovat aihepiiriltään monipuolisempia kuin itäi-
set. Vaikka tarinoiden monet yksityiset motiivit ovat levinneet kauas itään, niiden sanoma on muuntunut 
siellä toisenlaiseksi kuten esim. tietäjä- ja noitatarinoissa (kartat 52-61). Leviämiskynnyksen ovat ylittä-
neet humoristiset aiheet tai yliluonnollisuus on savolais-karjalaisella alueella muuttunut realistiseksi tai 
ikään kuin arkipäiväiseksi. Savolais-karjalaisella perinnealueella kerronnalla on ollut toisenlainen luonne 
kuin agraaristuneella kyläalueella. 
 
Läntinen ja itäinen kerronta. Läntisten talonpoikaiskylien uskomustarinoille on ollut ominaista stereo-
tyyppinen ja dramaattinen juoni vakiorepliikkeineen ja yleensä kerronnan näytelmällisyys. Tarinoiden 
uskottavuus, hyväksytyksi tuleminen tai viestinnällinen teho perustui tapahtumien yllätyksellisyyteen tai 
tuonpuoleisuuteen, ihmeeseen, mutta myös juonen hallintaan, oikeaan esitystapaan. Juonitarina oli 
draama, pienoisnäytelmä joka vaati kertojalta esittämistaitoa, asettumista kertojan rooliin. Ruumiillistu-
neet yliluonnolliset olennot, paholainen, talonhaltiat ja maahiset muuttuivat nekin näytelmän roolinhalti-
joiksi. Tarina kerrottiin yleisölle, usein häissä tai muissa pidoissa, myllyissä tai iltapuhteella tuvissa. 
Kerronnan tuli temmata kuulijat mukaansa. Juonen käänteet, ihmeelliset tai yliluonnolliset tapahtumat 
olivat myös vaikutuskeinoja kuten kaikessa esittävässä taiteessa kaunokirjallisuudesta TV-ohjelmiin.    
    Erä- ja kaskikulttuurin piirissä vanha runomitta on ilmeisesti ollut kerronnan kieltä ja kalevalamittaisen 
esitystavan hävittyä kerronta on arkipäiväistynyt tai muuttunut puheeksi kuten Savossa. Se tarkoittaa 
yksilöllistä, persoonallista ilmaisua ja paikallisen kielen käyttöä. Savossa hyvän kertojan tuli hallita puhe, 
osata paikallisen murteen monivivahteiset ilmaisut ja sanakäänteet. Savossa ja Keski-Suomessa ovat 
erityisen suosittuja olleet huvittavat tarinat nokkelista valehtelijoista, pilantekijöistä ja silmänkääntäjistä, 
esim. Kuikka-Koposesta. Savolainen sankarihahmo on ollut myös pappilan renki, sanavalmis tavallisen 
kansan edustaja, joka selvisi voittajana joutuessaan vastakkain pappien ja muiden säätyläisten kanssa. 
Itäsuomalaisissa tarinoissa esim. aarteen saamisen ehdot ovat ikään kuin realistisia, ne vaikuttavat mah-
dollisilta. Aarteen voi noutaa yksiöinen poika yksiöistä jäätä myöten ja ajaen yksiöisellä hevosella (kartta 
84). Ehto on verbaalinen, monimielistä puhetta, jolla tosiasiassa ilmaistiin sama kuin yliluonnollisuudel-
lakin: aarteen saamisen mahdottomuus.  
    Savon murrealueella kerronta on ollut sävyltään realistista, kertomuksia tapahtumista, jotka ovat voi-
neet olla mahdollisia kuten historiallisissa kertomuksissa (kartat 80-81). Savo-Karjalassa ja Peräpohjo-
lassa tarinoiden suosituimpia keskushahmoja ovat olleet paikalliset tietäjät ja kansanparantajat. Ominta 
itäsuomalaista perinnettä ovat kertomukset, kuinka ihminen kohtaa luonnonhaltian, tai muistelmat tietä-
jien ja parantajien luona käynnistä, tietäjän käärmeestä (kartta 5) tai kuinka tietäjä kostaa, hallitsee 
luontoa (kartat 2, 53-54). Kertomusten takana on usein vielä erä- ja sukuyhteisön myyttejä ja riittejä, jotka 
vähitellen ovat siirtyneet elämään vain tarinoissa. 
    Supranormaali juoni ei osoita, että Länsi-Suomessa olisi vallinnut taikausko ja yliluonnollisten olento-
jen pelko, tai että savolais-karjalainen ihminen suhtautui realistisemmin ympäristöönsä. Vainajakultti ja 
tietäjyys, todellinen usko vainajiin ja haltioihin on Savo-Karjalassa lähempänä kuin Länsi-Suomessa. 
Kerronta alkoi heijastaa yhteiskunnallisia eroja. Länsi-Suomen ja vähitellen myös Savon luokkautunees-
sa yhteiskunnassa stereotyyppiset tarinat sisälsivät piilevän yhteiskunnallisen protestin tai purkivat kovan 
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leivän yhteiskunnan sisäisiä paineita. Rikas emäntä harjoittaa pahuutta trullina, synnyttää häpeällisesti 
paran, renki häpäisee talonhaltian ruokauhrin, voittaa isännän. Monesti usko supranormaaleihin asioihin 
on uskoa johonkin, joka voisi olla mahdollista, kohtalo tai onni kuten kätköstä paljastuva aarre, kansan-
perinteen lottovoitto. Läntisiä ovat kertomukset suurrosvoista ja ns. tavarantasaajista, joiden selitettiin 
varastavan vain rikkailta ja jakavan köyhille. Agraarisen kyläkulttuurin sankareita ovat myös kuuluisat 
voimamiehet, tappelijat ja kovat työntekijät, jopa suursyömärit. Itäisissä sukuyhteisöissä kiinnostus on 
kohdistunut sukulaisiin, suvun kuulumisiin, arkiympäristöön.   
 
1. Jauhiainen 1982; 1999. Simonsuuri 1947.  2. Lehtipuro 1982. Simonsuuri 1951. Yleistä: esim. Petzoldt 
1989. 
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Yliluonnollinen omistaja 
 
 
Mitä haltiat ovat. Haltiat ovat tietyn paikan yliluonnollisia asukkaita ja elollisten olentojen suojelijoita, 
jotka elävät näkymättömässä ympäristössä, mutta voivat näyttäytyä ihmiselle ja ilmestyä tämänpuolei-
seen maailmaan. Suomalaisissa tulkinnoissa haltia on ollut jonkin paikan supranormaali kanta-asukas tai 
vartija, joskin myös tietyn eläinlajin kantaemo, lajin vanhin tai ensimmäinen edustaja. Haltiaksi on voinut 
jäädä kuoltuaan myös ihminen, joka on ensimmäisenä asunut paikalla ja haudattu asuinsijoilleen (kartta 
7); toisaalta ihmisellä voi olla myös oma haltia, suojelija.  
    Haltiausko on lähellä uskoa vainajiin ja maanalaisiin, käänteisen maailman asukkaisiin (kartat 39, 71-
72). Paikanhaltia on kuitenkin aina yksinään elävä, solitaarinen olento, joka vartioi asuinaluettaan, sen 
luontoa ja rauhaa. Eläintenhaltia on suojellut omiaan, ikään kuin vartioinut tietyn eläinlajin olemassaoloa 
palauttaen kuolleet tai tapetut eläimet takaisin elämään maan päälle (kartta 1). Haltiat ovat omalla alu-
eellaan ja oman lajinsa keskuudessa ihmisen ja luonnon välisten näkymättömien rajojen vartijoita, joiden 
suopeudesta riippui myös ihmisen menestyminen (kartta 2).  
    Suomen haltia tulee ilmeisesti germaanisista kielistä, kantasanan *haldias merkityksiä ovat 'emo' tai 
'isä', esim. metsänemo. Suomalais-ugrilaiset niin kuin lukuisat muutkin kansat ovat nimittäneet haltioita 
paikan 'isänniksi' tai 'herroiksi', omistajiksi ja hallitsijoiksi.(1  Keskiajalla oman asuinpaikan haltian tilalle 
tuli seurakunnan kirkon suojeluspyhimys (vrt. kartta 22).  Kansanomaistuneessa pyhimysuskossa oli yhä 
keskeistä, että kullakin pyhimyksellä oli oma tehtävänsä. Eri eläin- ja viljalajit niin kuin ihmisen toimet ja 
kulttuurin alueet kuuluivat tietyn pyhimyksen valtapiiriin; niitä koskevissa asioissa pyhimys toimi välittä-
jänä Jumalan edessä. 
 
Haltiatarinat. Suomessa haltioita koskeva tieto on tallennettu pääasiassa tarinoina, joissa on kansain-
välinen juoni. Karttojenkin aineistona ovat haltiakertomukset sellaisina kuin ne elivät talonpoikaisyhteis-
kunnassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Haltioita koskevissa luokitteluissa erotetaan luonnon-
paikkojen ja kulttuuripaikkojen haltiat. Luonnonhaltioita ovat olleet metsien ja järvien yliluonnolliset 
asukkaat tai luonnoneläinten kantaemot, kulttuurihaltiat ovat eläneet ihmisen rakentamassa ympäris-
tössä, taloissa, työpaikoilla, myllyissä tai kirkoissa. Luonnonpaikkojen haltioita koskevat kertomukset 
sisältävät vähän vakiintuneita tarinamotiiveja. Ne ovat pohjaltaan uskomuksia tai käyttäytymisnormeja. 
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Haltian alueelle tulleen ihmisen oli kysyttävä lupa haltialta, ilman sen lupaa ja suopeutta ihmisen toimet 
eivät menestyneet tai haltia karkotti häiritsijät (kartta 66). Kulttuuripaikkojen haltioista kertovissa tari-
noissa on usein vakiintunut juoni, tapahtuma joka kerrotaan. Aihepiiriltään rikkainta on länsisuomalainen 
talonhaltiatarinasto. Talonhaltia asuu pihapiirissä, huolehtii talosta ja valvoo sen isäntäväen elämää. Siitä 
on pidettävä myös huolta; tyytymätön ja vihastunut haltia alkaa osoittaa mieltään, se muuttaa pois tai 
kostaa polttamalla talon tai tappamalla isäntäväen (kartat 63, 65 ja 68). 
    Kartat ja tilastolliset jakautumat ilmaisevat haltiatarinoiden alueellisia rakenne-eroja.  Länsisuo-
malaisen talonpoikaiskulttuurin piirissä haltiatarinoidenkin keskipisteenä on talo. Itä-Suomessa tunnetaan 
jo runsaasti talonhaltiamotiiveja, mutta juoneltaan hämärtyneinä; kulttuuripaikkojen haltioista kertovat 
tarinat ovat ehkä yleisimmin kiinnittyneet kirkkoon tai myllyihin. Pohjois-Suomen ja Vienan eräkulttuurien 
piirissä dominantteja ovat luonnonhaltiat, erityisesti metsän- tai metsäsaunanhaltiat, jotka itse asiassa 
usein tarkoittavat samaa tietyn luonnonpaikan yliluonnollista asukasta. Vienassa ja Aunuksessa luonnon-
haltia on ollut nimenomaan maanhaltia merkityksessä 'paikan yliluonnollinen asukas'.              
    Haltiaperinteen jakaumat ovat juonellisten haltiatarinoiden keruufrekvenssejä. Kartat eivät kuvaa 
suoranaisesti haltiauskon vaan haltiakertomusten levinneisyyttä.  Perinteenä on kerätty yleensä juonelli-
sia kertomuksia, joita luonnonhaltioista on vähän olemassa. Luonnonhaltioiden kanssa ihminen joutui 
tekemisiin yöpyessään metsässä tai metsä- ja kalamajoilla,  raivatessaan kaskea tai rakentaessaan taloa 
haltian maalle (kartta 66).  Nämä tarinat ilmaisevat todellista uskoa siihen, että jokaisella paikalla on 
haltiansa.  Sen sijaan läntinen talonhaltia on enemmänkin kertomushahmo, joka on vetänyt ympärilleen 
kansainvälisiä juoniaiheita. Kulttuurihaltiat elivät tarinoissa, eivät niinkään enää todellisuudessa. 
 
Käänteistarinat.  Haltiakertomuksissa on myös käänteis- tai vastaperinnettä, jossa talonhaltiasta teh-
dään pilaa ja haltiausko asetetaan naurunalaiseksi. Osa näistä tarinoista liittyy palvelusväen ja isäntä-
väen suhteisiin ja ne ilmaisivat piilevää sosiaalista protestia. Yleisiä vastatarinoita on kertomus rengistä, 
joka söi haltialle tarkoitetun puuron ja laski tilalle omat ulosteensa (kartta 63, vrt. 60); suuttunut tonttu 
kosti talonväelle häväistyksen. Isäntäväkeä uhmaava nokkela renki on ollut 1800-luvun yhteiskunnallinen 
sankari, hänestä kertovat tarinat lienevät saaneet vastakaikua renkituvissa ja mäkitupalaisten kes-
kuudessa. Joidenkin talojen haltioilla on ollut oma, usein humoristinen kutsumanimensä. Ne on ikään 
kuin persoonallisin sitein kiinnitetty talonväkeen. Jonkin talon tonttu on ollut rakastelunhaluinen ja ah-
disteli emäntää tai tontulla oli muita inhimillisiä heikkouksia. Varasteleva, paraan verrattava talonhaltia 
(kartta 58) on sekin ehkä vastatarina, joka pilkkasi talollisten ahneutta. Haltiatarinoita on voitu käyttää 
selittämään jonkin talon menestystä, ilmaisemaan, ettei talon varakkuus johtunut isäntäväen omasta 
kyvykkyydestä vaan "ahneiden haltioiden" hyväksikäyttämisestä. 
 
 
 
 

62. Haltian synty ja hahmo 
 
 
Haltian hahmot.  Kartalla 62 on tarinoista seulottu muutamia haltiatulkintojen stereotypioita, joiden ylei-
syys on esitetty kartassa näkyvillä pylväsdiagrammeilla. Kuvioissa näkyvät luvut ilmaisevat suoran 
esiintymäfrekvenssin eli kuinka yleisesti (%) tietty haltian hahmo tai sen vakioepiteetit esiintyvät alueen 
kaikissa haltiatarinoissa.(2 
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    (1) Metsänneito on edestä kaunis nainen tai neitonen, mutta käännyttyään ympäri, esim. lähtiessään 
pakoon se onkin takaa kuin kuusen kylki. Yliluonnollisuuden kriteerinä on myös se, ettei metsänneito 
kohdatessaan esim. metsämiehen koskaan näyttänyt selkäänsä (kartta 70). 
    (2) Tonttu (ruots. tomterådare 'tontinhaltia', tomtegubbe, 'tonttu-ukko') on nimenomaan talon- tai riihen-
haltia. Se kuvataan ulkonäöltään pieneksi harmaapukuiseksi ja harmaapartaiseksi ukoksi. Etenkin rii-
henhaltia-tontun epiteettejä ovat punainen piippalakki ja piippu. Haltiakuvitelma on visualisoitu pohjois-
maisessa joulutonttuperinteessä, mm. postikorteissa.  Lounais- ja Länsi-Suomessa esiintyy usein käsitys, 
että tonttu on yksisilmäinen tai että sillä on silmä keskellä otsaa. Martti Haavion mukaan taustalla on 
Polyfemos-tarina, joka Suomessa on assosioitunut tonttuun.(3 
    (3) Vainaja tai haamu on ihmisen kaltainen olento, jolla on pitkä vyötärölle ulottuva valkoinen tukka tai 
pitkä valkoinen vaate yllään.  Koska haltian hahmo ilmeisesti on mielikuva valkoisessa kuolinpaidassaan 
tukka avoimena liikkuvasta vainajasta, haltiahahmo on nimitetty vainajatyypiksi. Pitkätukkainen valkopu-
kuinen hahmo esiintyy myös vainaja- ja kummitustarinoissa ja se on yleinen supranormaalin olennon 
hahmo suomalaisessa kertomusperinteessä. 
    (4) Jättiläinen on ollut yleisimmin metsänhaltia; se kohosi metsässä suuren puun mittaisena, pelotta-
vana hirviönä. Jättiläinen on usein jo paholainen tai hiisi sanan kristillisessä merkityksessä (kartta 76), 
mutta alku-peräinen metsänhaltian yliluonnollisuuden kriteeri lienee ollut se, että haltia näyttäytyi paikalla 
kohoavien pisimpien kasvien kokoisena. Metsässä se on ollut yhtä korkea kuin pisimmät puut, ruohi-
kossa vain heinän mittainen, jolloin se katosi ruohikkoon. 
    (5) Monihahmoinen haltia tarkoittaa, että haltia voi esiintyä erilaisissa olomuodoissa, esim. Savossa ja 
Laatokan Karjalassa haltia esiintyy joskus heinärukona, liikkuvana heinäkasana (vrt. kartta 55). Tavalli-
simmin haltia on kuitenkin näyttäytynyt jonkin eläimen hahmossa. Se on hiiri, lumikko, käärme tai mikä 
hyvänsä paikalla nähty salaperäinen eläin, haltiaeläin. Käsitys, että haltia voi näyttäytyä eläimenä, on 
yleismaailmallinen, ja eurooppalaisessa perinteessä myös talonhaltia voi olla joku eläin, esim. käärme 
(kartta 5). 
    Metsänhaltiakertomuksissa esiintyy vielä haltiatyyppi, josta on vain hajanaisia tietoja. Haltia kuvataan 
kirjavapukuiseksi, univormuasuiseksi tai kiiltävänappiseksi sotaherraksi tai metsänvartijaksi, joka yllät-
täen kohdataan metsässä. On arveltu, että haltiakuvitelman syntyyn ovat vaikuttaneet metsissä piiles-
kelleet sotilaskarkurit.(4 
 
Dominantit haltiahahmot.  Kartassa on pelkistetty kaksi haltiahahmojen kanta-aluetta: lännessä tari-
noiden keskuksena on (1) talonhaltia-tonttu, idässä on vallitsevana (2) vainajatyyppi. Kaikista haltiahah-
moista metsänneito ja tonttu ovat selvästi läntisiä ja niiden vastineet tavataan ruotsalaisessa perinteessä. 
Nimenomaan tonttu on suomalaisissa haltiakertomuksissa ollut antropomorfinen, fyysisesti toimiva 
olento, jolle on kiteytynyt selvästi tunnistettava habitus. Hahmona tonttu on Suomessa ollut alkuaan 
ikään kuin talon vanha vaari, joka syksyisin lämmitti riihtä ja muutenkin kulki öisin pihapiirissä. Talon 
vanhanisännän hahmo on kertomuksissa muuttunut skandinaaviseksi stereotyypiksi, pienikokoiseksi 
piippalakkiseksi tontuksi.  
    Vainajahahmo sekä eläin- ja vaihtelevahahmoinen haltia ovat olleet tunnettuja myös läntisillä alueilla; 
ne ovat vanhaa kerrostumaa. Jättiläis- tai hirviötyyppi on itäsuomalainen ja yleinen etenkin savolaisalu-
eella, jossa pirusta eli paholaisesta on 1800-luvulla tullut lähes kaikkien kertomusten keskushenkilö. 
Itäisillä alueilla haltiatulkintoja dominoivat vainaja- ja eläinhaltiat. Niiden taustalla on yhä käsitys, että 
vainajat jäävät asuinpaikoilleen haltioina, kuten rautakauden alkavissa viljely-yhteisöissä ja jo eräkau-
dellakin on ilmeisesti uskottu. Eräkauden maailmankuvan mukaan samaanin sielu tai hänen apuhen-
kensä liikkuivat nimenomaan eläinten hahmossa. Itäiset haltiahahmot ovat sielu- tai vainajaolentojen 
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kaltaisia, ne liikkuvat ja vaikuttavat aineettomassa ympäristössä tai tuonpuoleisessa maailmassa. 
 
Kulttuurihaltian synty.  Suomalaisissa kertomuksissa talon haltiaksi on tullut (1) ensimmäisenä paikalle 
haudattu vainaja tai (2) asukas, joka on rakentanut ja raivannut talon tai (3) sytyttänyt uuden talon uuniin 
ensimmäisen tulen. Pohjanmaan ruotsalaisalueilla haltioiden on sanottu olevan (4) taivaasta pudonneita, 
karkotettuja enkeleitä;  kristillispohjaisissa tulkinnoissa haltian synty ja samalla koko haltiausko on värittyy 
negatiiviseksi.  
    Lounais-Suomesta Savoon ulottuvalla alueella haltia on ensimmäinen vainaja, mutta kertomukset 
koskevat yleensä kirkon- tai hautausmaanhaltiaa. Haltia on ensimmäisen vainajan, rakentajan tai tulen-
tekijän näköinen, ikäinen ja jopa hänen luonteisensakin, mies- tai naispuolinen, lapsi tai vanhus, luon-
teeltaan kiukkuinen tai lempeä. Näin jossakin talossa oli ilkeä tai ankara haltia, toisessa huono, voimaton. 
Kertomukset selittävät haltian roolipersoonan syntyä ja motiivit ovat ominaisia tarinoille, joissa vertaillaan 
eri talojen haltioiden käyttäytymistä.  
    Käsitys, että haltiaksi tulee ensimmäinen vainaja tai vainaja yleensä on kaikkein tavallisin esim. vielä 
talteen saadussa saksalaisessakin talonhaltiaperinteessä.(5 Ensimmäinen vainaja on taustalla myös 
riiteissä, joilla ihmisen rakentamaan rakennukseen on hankittu haltia esim. hautaamalla sen perustuksiin 
elävä eläin,  joissakin vanhoissa dynastioissa jopa ihminen. Meillä vainaja-selitysten levinneisyys ulottuu 
yli keskiaikaisten kivikirkkojen alueen. Suomenlahden rannikoiden varhaisissa viljelykylissä haltiaksi on 
ilmeisesti tullut talon hiisimetsikköön ensimmäiseksi haudattu vainaja, joka usein on ollut paikan ensim-
mäinen asukas ja suvun kantaisä. Haltiana ensimmäinen vainaja on vainajakultin perinteitä. Kun vainajat 
alettiin haudata kirkkoon tai kirkkomaalle, ensimmäisestä vainajasta tuli meilläkin kirkonhaltia (kartta 7, 
vrt. kartat 22, 52). 
    Laajalti tunnettu on myös uskomus, että talonhaltiaksi tuli se, joka ensimmäisenä sytytti uuteen taloon 
tulen, tai että haltia ulkonaisesti muistutti ensimmäistä tulentekijää.  Motiivin yhtenäisin levinneisyysalue 
käsittää Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Kainuun ja eteläisen Peräpohjo-
lan. Hajatietoja on jopa Vienasta, Etelä-Karjalasta ja Inkeristä. Lähes yhtä laaja-alainen on motiivi, että 
haltiaksi tuli talon rakentaja tai ensimmäinen asukas; toisintoja on kuitenkin paljon vähemmän. Sen 
jälkeen kun vainajia ei enää haudattu talojen läheisyyteen, haltia-selityksetkin ovat voineet muuttua ja 
vainajan tilalle on tullut ensimmäinen tulentekijä, joka symbolisoi myös talon rakentajaa ja ensimmäistä 
asukasta. 
 
Haltuunottajan symboli.  Suomalainen aineisto näyttäisi vahvistavan evolutionistisia selityksiä, että 
alkuperäisin olisi tulenhaltia tai että kodinhaltia assosioituisi lieteen ja sen alkuperäinen asuinpaikkakin 
olisi tuvan uunin ympäristö.(6  Kulttuuripaikkojen haltioille on kuitenkin olennaista ensimmäisyys, uusi 
haltia valtaa tyhjän tai liminaalisen tilan. Näin talonhaltiaksi on voinut tulla kuoltuaan jopa ensimmäinen 
rakennuspaikalle tulija. Luonnonhaltia-alueella, ennen kaikkea Karjalassa, ei ole vanhaa haltian syntyä 
koskevaa perinnettä juuri ollenkaan. Käsitys että jokaisella paikalla on haltiansa, on primordiaalinen, yhtä 
ikivanha ja itsestään selvä kuin usko siihen, että ihmisen sielu jatkaa olemassaoloaan kuoleman jälkeen. 
Haltian syntyä selittäviä tarinamotiiveja on tarkasteltava niiden odotusten mukaan, joihin talonhaltiata-
rinoiden alueella odotettiin vastausta.  
    Selityksissä on pohjimmaltaan yhteistä se, että paikalle tullut ensimmäinen ihminen jää kuoltuaan 
oman työnsä vartijaksi. Ensimmäinen tulentekijä on ollut paikalle asettunut kaski-eräviljelijä. Tulenteko on 
ollut maan valtauksen merkki, okkupaatioriitti.(7  Tulen avulla nimenomaan viljelevä ihminen on pysyvästi 
valloittanut maan itselleen ja ajanut samalla kenties symbolisesti pois asuinkenttänsä entiset yliluon-
nolliset asukkaat. Läntisillä alueilla on ollut tarpeen kiteyttää talonhaltian hahmo, tehdä siitä ihmisen 
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kaltainen, ikään kuin vahvistaa haltian auktoriteetti.  Ensimmäinen tulentekijä tai talon rakentaja on kanta-
asukas ja sen järjestyksen perustaja, jota talossa tuli noudattaa. Syntytarinat ovat vanhempia kuin 
stereotyyppiset kertomukset tontusta tai metsänneidosta, ja ne ovat aikanaan vastanneet kysymyksiin, 
kuka ja minkä näköinen talon oma haltia on, miksi se toimii talon hyväksi ja minkä vuoksi sitä on talossa 
ruokittava ja kunnioitettava. Länsi-Suomessa talonhaltiat ovat saaneet niiden vainajien aseman, jotka 
esikristillisissä viljely-yhteisöissä haudattiin hiisimetsiköihin ja jotka antoivat ihmiselle oikeuden maahan. 
(Si C 1501-1531, G 101-141, G 201-211) 
 
 
 
 

63. Haltiariitit 
 
 
Haltian ylläpitäminen.  Läntisten kertomusten mukaan joissakin taloissa pidettiin haltialle omaa ruoka-
astiaa asuinrakennuksen ullakolla tai tuvan pöydälle (kiukaalle) jätettiin yöksi ruokaa haltiaa varten 
(kartta 63). Haltialla on voinut olla oma astiansa myös tallissa, navetassa, saunassa tai muualla ulkora-
kennuksessa. Talonhaltian on useimmiten katsottu asuneen ullakolla, kuten myös Vermlannin suoma-
laisten keskuudessa, mutta myös aitassa tai saunassa. Asuinpaikka on kuitenkin tulkittava monella 
tavoin. Joskus kerrotaan ikään kuin eri rakennuksissa olisi ollut oma haltiansa, mutta toisaalta talonhalti-
alla on ollut jokin paikka, jossa se ikään kuin mieluimmin oleskeli. Usein haltia viihtyi nimenomaan 
hevostallissa tai navetassa, ja lypsettäessä on maitoa kaadettu aina ensin haltian kuppiin. 
    Käsitys että jossakin talossa todella elätettiin yliluonnollista asukasta, huipentuu kertomuksissa, joiden 
mukaan (1) haltia oleskeli erityisessä sille annetussa huoneessa, johon muut kuin talon emäntä tai isäntä 
eivät saaneet mennä. Huoneeseen vietiin haltialle ruokaa joko säännöllisesti tai tiettyinä riittipäivinä. 
Vainajien tapaan (2) haltia on käynyt ihmisten tavoin kylpemässä talon saunassa. Tässä perinteessä on 
kaksi pääversiota: Haltialle lämmitettiin sauna pyhäisin tai tiettyinä merkkipäivinä; kylpy oli tarkoitettu vain 
haltialle ja sauna siistittiin ikään kuin kunniavierasta varten. Samoin tehtiin Vienassa vainajille (kartta 7). 
Arkisemmin haltiat kylpivät saunailtoina talonväen jälkeen ja siksi saunaan tuli aina jättää kylpyvettä. 
Kertomukset haltian huoneesta rajoittuvat lähinnä Pohjanmaalle, Satakuntaan, Varsinais-Suomeen, 
Hämeeseen ja Uudellemaalle; haltian saunassa käymisestä on kulkeutunut tarinoita idemmäksikin, mm. 
Kainuuseen. 
    Kertomuksissa erottuu kolme ruokauhrien muotoa. Haltioille annettiin ruokaa tiettyinä (1) merkkipäi-
vinä, yleisimmin jouluna, mikkelinä, kekrinä tai laskiaisena, jolloin niille lämmitettiin myös sauna. Haltioille 
uhraaminen olisi siten ollut vuodenvaihteeseen kuulunut riitti kuten vainajien muistaminen. Samalla 
tavalla kuin uhripuille myös haltioille on annettu (2) ensimmäinen osa vuodentulosta tai valmistetusta 
ruoasta: ensimmäiset jyvät syksyllä riihessä, ensimmäinen osa uutispuurosta tai -leivästä, ensimmäiset 
kalat nuotanvedon alkaessa tai ensimmäiset tipat ternimaidosta lehmän vasikoitua, tai haltialle on 
kuulunut antaa ensiosa joka kerta leivottaessa leipää, jauhettaessa käsikivillä tai teurastettaessa eläimiä; 
yleistä on ollut, että ensimmäiset maitotipat on lypsetty haltialle. Joissakin taloissa haltioita on (3) ruokittu 
säännöllisesti joka päivä, haltiat ikään kuin olisivat kuuluneet talonväkeen. Nämä tarinat ovat yleisimpiä 
Lounais-Suomessa, määräaikaisista uhreista on eniten kertomuksia läntisiltä alueilta, esikoisuhrit on 
tunnettu myös Itä-Suomessa (diagrammi 1; vrt. kartta 3).  
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Suostutteluriitit.  Haltiamaksuista on tallennettu tietoja koko suomalais-karjalaiselta alueelta, mutta 
suhteellisesti eniten Itä-Suomesta (diagrammi 2).  Haltialle on uhrattu rahaa, vuoltu hopeaa, tinaa tai 
muuta metallia, tiputettu elohopeaa tai tarjottu viinaa ja tupakkaa. Riiteillä on hankittu metsästys-, 
kalastus- tai karjaonnea, mutta metalli- ja viinauhreja on käytetty myös parannus- ja torjuntariiteissä 
haettaessa apua sairauksiin, suojeltaessa karjaa pedoilta tai torjuttaessa muita onnettomuuksia.  Viina 
on haltiariitteihin tullut ehkä 1700-luvulla ja syrjäyttänyt metalliuhrit; viinan tiputtamisesta haltialle on 
tallennettu enemmän tietoja kuin metalliuhreista (diagrammi 2:2). Erityisesti viinan on katsottu tekevän 
haltiat ihmiselle suopeiksi. 
    Metalli- ja viinauhrit ovat luonteeltaan toisenlaisia kuin ruokauhrit. Ne ovat ns. taikoja, suostutteluriittejä 
ja vastavuoroisia maksuja, joilla on tahdottu vaikuttaa haltioihin, tehdä ne suopeiksi, lepyttää haltia, tai 
saada paikan haltialta lupa ottaa saalis, rakentaa talo tai pitää sen maalla karjaa. Niissä näkyy sama 
ajatus kuin seitauhreissa (kartta 2). Haltialle uhrattiin paikalla, jossa ihminen oli sen kanssa tekemisissä 
tai tunkeutui sen alueelle. Luonnonhaltian uhri vuoltiin tai tiputettiin jollekin maakivelle, muurahaispesään, 
lähteeseen tai metsänhaltian pöydälle eli pöytämäisesti kasvaneen matalan kuusen juurelle. Paikan 
yliluonnolliselle omistajalle oli maksettava osuus, haltian osa; luonnossa menestyvä ihminen tuli toimeen 
myös elinympäristönsä tuonpuoleisten asukkaiden kanssa. 
 
Tinanvalanta haltialle.  Haltiariitteihin on usein luettu myös tinanvalanta haltialle uutena vuotena tai 
jouluna, jolloin sulatettua tilaa kaadettiin veteen ja jähmettyneen metallin muodosta luettiin tulevaisuutta 
koskevia enteitä. Tinasta ennustettiin ja sitä valettiin vuorollaan eri henkilöille, yleensä jokaiselle talon-
väestä, mutta ensimmäisenä aina haltialle; se oli ikään kuin ensimmäisyysuhri.  Pohjanmaalla ja Uu-
dellamaalla tinaa on valettu (1) talonhaltialle, idässä Savo-Kainuun alueella yleensä (2) luonnon-haltialle.  
    Myös tinan valamisen Martti Haavio on  yhdistänyt Polyfemos-tarinoihin, Odysseuksen seikkailuista 
tunnettuun kertomukseen yksisilmäisen kykloopin sokaisemisesta(8 Tinanvalanta on Suomessa kuitenkin 
ollut vuodenvaihteen riitti ja verrattavissa metalliuhreihin, eikä sillä liene tekemistä Polyfemos-tarinoiden 
kanssa. Agraarikulttuureissa tulevaisuusriitit ovat yleistyneet, esim. häätavoissa (kartat 19-20) tai juh- 
latulia poltettaessa (kartat 24-25). Etenkin vuodenvaihteessa on pyritty tiedustelemaan, minkälainen on 
tulevan vuoden sää, viljankasvu tai ylipäätään talon ja sen asukkaiden onni. Myös haltialle uhraaminen 
on voinut muuttua enteiden kysymiseksi ja sellaisena tinanvalanta on säilynyt nykypäiviin saakka. 
 
Kotialttareista haltiauhreihin.  Haltioiden ruokkimisesta kertovat tarinat ovat läntisiä, sen sijaan hal-
tiamaksut eli metallin ja viinan uhraaminen haltioille ovat itäistä perinnettä ja kuuluvat pohjimmaltaan 
luonnonhaltiariitteihin. Läntisellä talonhaltia-alueella voidaan puhua säännöllisistä uhreista eli haltiakul-
tista, itäiselle perinnealueelle ovat olleet ominaisia haltiariitit; paikan haltialle on annettu vastavuoroisesti 
maksu siitä, että ihminen on tullut sen alueelle. Talonhaltiakultti on todennäköisesti elänyt vain folklorena. 
Perinteen taustalla on vainajakultti, määräaikais- tai esikoisuhrit ovat kuuluneet vainajauskoon ja nimen-
omaan vainajat on kutsuttu syömään vuodenvaihteen riiteissä ja tällöin niille on lämmitetty myös sauna. 
Haltiakultti on ilmeisesti vainajauskon viimeisiä vaiheita. Länsi-Suomessa haltia yhdistetään vielä epä-
suorasti talon vainajiin, haltiat ovat talon entisiä asukkaita. 
    Ortodoksisella alueella vainajien muistaminen saattoi säilyä sellaisenaan tai haltiausko sulautui pyhi-
myskulttiin. Luterilaisessa Karjalassa ja Itä-Suomessa uhripuiden pitäminen on ilmeisesti osittain 
korvannut myös haltiariitit. Haltia on yhä ollut maanhaltia, ihmisen asuinpaikan yliluonnollinen asukas, 
jolle annettiin esikoisosa jopa päivittäin lypsettäessä ensimmäiset maitotipat. Länsi-Suomessa vainaja-
kultti olisi siis viimeksi elänyt talonhaltiatarinoissa. Haltiariiteistä oli tullut vainajauskon sijaisinstituutio tai 
haltia on ollut talon vainajan peitenimi kuten "pyhät miehet", joita kutsuttiin kekrinä tai jouluna vierailulle. 
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Perheen tai suvun vainajien tilalle on tullut talo ja sen supranormaali haltia. Haltian huone on saattanut 
säilyttää muistoja esihistoriallisen ajan kulttihuoneista, jollainen on ollut esim. maataviljelevien perma-
laisten, erityisesti udmurtien kuola-aitta.(9 Tietoja "kotijumalia" esittävistä nukeista tai haltia-hyllyistä, 
joissa kotihaltioita säilytettiin, ei suomalaisessa perinteessä enää esiinny, sen sijaan ortodoksinen ikoni-
nurkka on kristillisenä aikana vastannut kotialttaria. 
    Metalli- ja myöhemmin viinauhrien antaminen luonnonhaltioille on luonteeltaan vanhaa yleismaailmal-
lista uhriperinnettä ja kuulunut jo eräkulttuuriin. Riitin taustalla on käsitys, että ihmisen on maksettava tai 
annettava vastalahja siitä, mitä haltia antaa (kartta 2). Ihmisellä ja haltioilla oli kummallakin oma osansa 
ja kumpikin oli vastavuoroisesti riippuvainen toinen toisestaan. Savolais-karjalainen metsästäjä ja 
kaskiviljelijä on ennen kaikkea ollut riippuvainen luonnosta, saaliseläinten ja luonnonpaikkojen haltioista.  
Hänen oli elettävä yhdessä maanhaltian kanssa, maksettava sille osuus siitä, minkä joutui luonnosta 
ottamaan.  Eläimen tai saalispaikan haltia voi antaa tai kätkeä saaliin, ilman haltian lupaa kaski ei menes-
tynyt ja metsässä laiduntavaa karjaa uhkasivat monet vaarat. Haltian alueelle on tunkeutunut myös 
tervanpolttaja, myöhemmin sinne ovat tulleet metsätyömiehet ja Savossa on kertomuksia myös tukki-
lanssien tai muiden metsätyöpaikkojen haltioista. Lopulta myös ihmisen oma kohtalo, menestyminen tai 
epäonni, oli riippuvainen hänen omasta haltiastaan, sen väkevyydestä, ihmisen omasta luonnosta.  
Eräkulttuurien ihmisen suhteessa luonnonhaltioihin ei ole ollut kultinomaista palvontaa, jota ruokauhrit 
kuvastavat. Jalometallien uhraamisessa on keskeistä ajatus vastavuoroisuudesta, hyvityksen antami-
sesta haltialle, ja myös ajatus että omalta haltialtaan väkevä ihminen pystyi vaikuttamaan niihin voimiin, 
jotka hallitsivat hänen elinympäristöään (kartta 2). 
(Si G 1301-1400, K 31-32, L 33, L 131) 
 
 
 
 

64. Pelastava haltia 
 
 
Haltia herättää ihmisen.  Kertomuksissa, kuinka haltia auttaa vaaran hetkellä, on kaksi perusversiota: 
(1) Haltia herätti tai ikään kuin tunkeutui ihmisen uneen ja ilmoitti vaarasta, jolloin ihminen itse ehti torjua 
uhkaavan onnettomuuden, usein viime hetkellä. Juoneltaan vaihtelevampia ovat kertomukset, kuinka (2) 
haltia omalla toiminnallaan esti tulipalon syttymisen tai sammutti valloilleen päässeen tulen (kartta 64). 
    Läntisellä talonhaltia-alueella herättäjä on riihen tai asuinrakennuksen haltia. Riihenhaltia havahdutti 
hereille uunin eteen torkahtaneen riihenlämmittäjän, kun kekäle on pudonnut lattialle, tai talonhaltia 
herätti vuoteessaan nukkuvan isännän tai emännän, kun asuinrakennus, navetta tai sauna oli syttyä 
palamaan. Pohjoisilla ja itäisillä alueilla on kerrottu metsäsaunanhaltiasta, joka saunan sytyttyä herätti 
sinne yöpyneen erämiehen. Pohjanmaan jokilatvoilla, viimeisillä tervanpolton alueilla (vrt. I osa, kartta 5), 
ekotyyppi on kertomus, kuinka haltia herätti tervanpolttajan, kun tervahauta tai hiilimiilu oli syttynyt tuleen. 
    Valtaosaltaan pohjoista ja itäistä perinnettä on kertomus metsänhaltiasta, joka pelasti nuotiolle yöpy-
neen metsästäjän juuri ennen kuin vanhuuttaan lahonnut tai tuulen kaatama puu romahti nuotion päälle. 
Tarina on ilmeisesti hyvin vanhaa kerrostumaa, sitä tavataan sekä Länsi- että Itä-Suomesta. Levinnei-
syydeltään keski- ja pohjoissuomalainen on tarina myllymiehestä, joka on nukahtanut vahtiessaan 
jauhatusta yöllä myllyssä; haltia herätti hänet juuri ennen kuin jyvät olivat lopussa ja myllynkivet alkoivat 
jauhaa tyhjää. 
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    Oman aihepiirinsä muodostavat kertomukset haltiasta, joka pelasti jonkin kotieläimen hengen. Haltia, 
joka tavallisesti tulkitaan karjasuojan haltiaksi, herätti talonväen, kun lehmä poiki yöllä navetassa tai 
hevonen varsoi tallissa eikä synnytys olisi onnistunut ilman ihmisen apua.  Eläin on saattanut olla myös 
muussa vaarassa, kuristumaisillaan kuoliaaksi kytkyessään navetassa tai liekanuorassaan laitumella.  
Haltia tuli herättämään, kun jokin petoeläin oli päässyt navettaan tai yritti tarhassa hyökätä karjan kimp-
puun.   
 
Haltia torjuu vaaran.  Kertomuksia haltiasta, joka esti tulen leviämästä tai auttoi eläintä, on tunnettu 
sekä Länsi- että Itä-Suomessa, sen sijaan niitä ei ole tallennettu Karjalasta lukuun ottamatta muutamaa 
kannakselaista toisintoa. Itäisessä perinteessä haltia ikään kuin varjeli tai yliluonnollisella tavalla esti 
onnettomuuden. Sen sijaan Länsi-Suomen talonhaltia-alueella haltia toimi itse, sammutti tulen tai päästi 
eläimen irti. Tarinoissa riihenhaltia sammutti uunista lattialle pudonneen kekäleen tai heitti sen takaisin 
uuniin, talonhaltia sammutti ullakolla tulen, joka oli päässyt irti muurin halkeamasta, hälytti vaarasta ja 
jopa itse kantoi sangolla vettä tuleen. Haltia on ollut todellinen talon vaari, menneiden aikojen van-
haisäntä, joka valvoi silloinkin kun muut nukkuivat. 
(Si G 151, G 301, G 311, G 511, G 551, G 601, G 811, G 901-1000, K 11, K 12, K 51) 
 
 
 

 

65. Hyödyttävä haltia 
 
 
Työtä tekevä haltia.  Kartalla 65 on esitelty kertomuksia siitä, kuinka haltia auttoi isäntäväkeä selviyty-
mään talon pidosta. Lounais-Suomessa tonttu on nimenomaan riihenhaltia, joka on nähty syksyisin 
riihessä vartioimassa tulta uunin edessä, piippu suussa ja punainen piippalakki päässä. Suomalaisessa 
riihessä kuivatettiin ruis ennen puimista ja riihen palaminen olisi ollut talolle suorastaan kohtalokas 
onnettomuus. Tonttu valvoi viljan kuivatusta ja sen on kuultu kolkuttavan riihessä samaan tapaan kuin 
joku puisi varstalla. Monissa kertomuksissa haltiaa kuvataan ikään kuin se todella lämmittäisi riihtä, 
kantaisi puita, lisäisi puita uuniin tai heittelisi takaisin lattialle pudonneita kekäleitä. Jos riihen lattialle 
pudonnut  kekäle oli sammunut, sen oli tonttu sammuttanut. Haltia oli tulkinta siitä, mitä riihessä kuultiin 
ja nähtiin, ja haltian selitettiin toimivan niin kuin hyvä riihenlämmittäjä ja pitävän huolta siitä, ettei taloa 
kohdannut onnettomuus. 
    Vastaavasti on kerrottu asuinrakennuksessa, sen vintillä asustavasta haltiasta. Haltian on kuultu 
liikkuvan öisin toimittelemassa erilaisia askareita; se korjaili tavaroita ja pani ne paikoilleen, kantoi puita 
ja siivosi. Haltia kävi karjasuojassa ruokkimassa eläimiä, suki niitä puhtaaksi ja palmikoi hevosen harjan 
tai hännän. Talonhaltia valvoi öisin, että kaikki oli kunnossa ja järjestyksessä. 
(Si G 131, G 141, G 301, G 311-312, G 321, G 511, G 551) 
 
Tavaraa kantava haltia.  Haltiasta on voinut tulla myös paran kaltainen varallisuudenkartuttaja (kartta 
59). Hämeessä, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla tavaraa kantava haltia on ollut talon tonttu. Se 
kantoi taloon naapureista viljaa tai muuta tavaraa. Kertomuksiin kuuluu stereotyyppinen tarina kahden 
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talon tai kartanon haltioista, jotka olivat menneet toinen toisensa taloon hakemaan tavaraa, toinen 
jauhoja ja toinen halkoja. Palatessaan ne kohtasivat ja alkoivat tapella. Toinen löi haloilla, mutta toinen 
huitoi jauhopussilla ja sokaisi vastustajansa jauhojen mentyä sen silmiin. Näin selitettiin, miksi jonkin 
talon tonttu oli sokea tai miten tontunhaudat, jääkaudella muodostuneet hautavajoamat, esim. supat 
olivat syntyneet; ne olivat paikkoja, joissa tontut olivat tapelleet.  
(Si H 11, H 21, H 41) 
 
Haltia hoitaa eläimiä.  Kertomukset karjasuojanhaltiasta ovat levinneet laajimmalle, aina Vienaa ja 
Aunusta myöten.  Myös Itä-Suomessa karjasuojanhaltia saattoi olla toimiva olento, joka ruokki eläimiä ja 
palmikoi hevosen harjan tai hännän.  Karjalassa tulee kuitenkin vastaan käsitys, että navetan- eli lää-
vänhaltia suosi vain tietynvärisiä eläimiä.  Hevosen hännän palmikoiminen tai lehmien karvan kiiltäminen 
oli haltian suosion merkki; eläimet joiden väriä haltia ei suvainnut, sairastuivat ja kuolivat. Kiiltävä karva ja 
tuuhea harja olivat merkkejä haltian suosiosta, takkuista huonokarvaista eläintä haltia ei sietänyt.  
    Itäisillä perinnealueilla haltia ei samalla tavalla hoitanut eläimiä öisin niin kuin läntinen talonhaltia, vaan 
se suosi tai ei suosinut tiettyjä eläimiä, toi taloon karjaonnea tai vei sen pois. Haltian suosio tai epäsuosio 
oli selitys, mikseivät ihmisen toimet, kuten talon kotieläinten hoitaminen aina menestyneet. Idässä karja-
suojanhaltia oli yhä maanhaltia, sen paikan yliluonnollinen asukas, jonka alueelle ihminen oli rakentanut 
karjasuojansa. Vastaavia käsityksiä suosiollisesta, esim. hevosen harjaa palmikoivasta haltiasta on 
Pohjoisen Venäjän suomensukuisilla niin kuin venäläisilläkin kansoilla.(10 
    Kertomukset työtätekevästä haltiasta keskittyvät Lounais-Suomeen ja muualle läntisen talonpoikais-
kulttuurin alueelle (kartta 65, diagrammi) ja ne vastaavat Länsi-Euroopan agraarikulttuurin kertomuksia. 
Kaskikulttuurin alueella etenkin Vienassa vain karjasuojanhaltia auttoi ihmistä, mutta haltian toiminta 
tulkittiin eri tavoin. Länsi-Suomessa työtätekevä haltia oli ikään kuin hyvä talonpoika, idässä ennemmin-
kin ihmisen talonpaikalla elävä yliluonnollinen naapuri tai eläimen kantaemo, jonka suopeuden ihminen 
oli voittanut. 
(Si G 301-400) 
 
 

 

 

66-67. Karkottava haltia 
 
 
Haltia ajaa pois.  Aihepiirin kehysteema kertoo, kuinka haltia karkotti luvatta, ilman "uhria" eli maksua tai 
tervehtimättä alueelleen tulleen ihmisen (kartat 66-67). Karkottava haltia on alkuaan ollut tietyn paikan 
yliluonnollinen asukas, jonka alueelle ihminen tunkeutui. Laajalle levinnein motiivi on Suomessa ollut (1) 
yöpyjän karkottaminen. Kantatarina kertoo metsässä yöpyneestä erämiehestä, jonka metsänhaltia 
karkotti, koska hän ei ollut tervehtinyt haltiaa eikä pyytänyt saada olla paikalla yötä tai oli sytyttänyt 
nuotionsa haltian polulle. Erityisesti itäisillä ja pohjoisilla alueilla tervehtiminen ja luvan kysyminen ovat 
olleet eränkävijöiden, poromiesten ja tukkilaisten arkikulttuuria. Haltialta oli kysyttävä lupa myös yövyttä-
essä metsäsaunoissa, kalamajoilla ja kämpillä tai ainakin haltiaa on pitänyt tervehtiä sisälle tultaessa. 
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Metsässä ihmisen piti varoa, ettei asettunut nukkumaan tai sytyttänyt nuotiotaan haltian polulle tai niin, 
että se häiritsi paikan yliluonnollisia asukkaita. Ilman lupaa tai maksua haltia ei antanut rauhaa, se häiritsi 
nukkumista, vaivasi painajaisunina ja pelotti yöpyjän pois alueeltaan. 
    Läntisellä talonhaltia-alueella erämiehen tilalla on myöhäinen kulkija, joka päätti yöpyä talon riihessä 
tai talonväen jo nukkuessa meni esim. talon pakaritupaan tervehtimättä haltiaa tai pyytämättä tältä 
yöpymislupaa. Haltia on talonhaltia ja ympäristö on muuttunut talonpoikaistalon pihapiiriksi.  
(Si G 1, G 161, G 221, G 421, G 431, G 521, G 561, G 601, K 16) 
    Toinen perusaihe on (2) rakentamisluvan kysyminen. Tarinat varoittavat rakentamasta taloa paikalle, 
jossa haltia itse asui ja ne ovat luontaisesti itäisen kaski- ja uudisasutusalueen perinnettä. Haltialta oli 
kysyttävä lupa myös muutettaessa uuteen paikkaan tai kun uusia ihmisiä tuli taloon. Normeja ovat 
vahvistaneet kertomukset siitä, kuinka joku oli rakentanut talonsa haltian polulle tai hänen navettansa oli 
tullut haltian asuinpaikan päälle ja karjan ulosteet tippuivat haltian ruokapöydälle. Väärään paikkaan 
rakennettu talo oli siirrettävä, muuten sen asukkaiden toimet eivät tulisi menestymään. Rakentamisluvan 
kysyminen ja erilaiset rakennusuhrit ovat yleismaailmallisia. Paikan yliluonnolliset asukkaat eivät aina ole 
olleet haltioita, vaan maan alla, käänteisessä maailmassa asuvia maanalaisia (kartta 71). (Si G 181)  
    Kolmannen aihepiirin muodostavat (3) varoitustarinat haltiasta, joka karkotti myöhäiset saunojat. 
Saunanhaltia, silloin kun sen niminen haltia erikseen mainitaan, esiintyy yleensä vain näissä tarinoissa ja 
tarkoittaa talonhaltiaa. Pohjimmaltaan kysymys on siitä, että joku on mennyt saunaan talonhaltian tai 
aikoinaan suvun vainajien kylpyvuorolla tai silloin, kun sauna oli lämmitetty erityisesti haltiaa varten 
(kartta 63). Tallennetuissa varoitustarinoissa paholainen on jo syrjäyttänyt haltian. Piru tappoi myöhään 
yöllä saunaan menneet kylpijät löylyyn, nylki heidät ja ripusti nahan orteen tai lauteille kuivumaan; samat 
kauhumotiivit tavataan myös haltiatarinoissa. Paholaistarinoiden sanoma on kristillinen. Liian myöhään 
kylpeneet rikkoivat sunnuntainviettoa tai harjoittivat saunassa noituutta kuten verensulku-loitsujen 
pyhätyöntekijät (kartat 45-48). Paholaistarinoilla on myös nostettu pelkoa vainaja- ja haltiariittejä kohtaan.  
(Si E 261, E 271, G 411) 
    Ilmeisesti myöhäinen ja levinneisyydeltään läntinen on motiivi, että (4) haltia karkottaa varkaat, jotka 
olivat yöllä tulleet taloon tai kirkkoon; erityisesti Keski-Suomessa tarinaa on kerrottu kirkoista. Tavallisesti 
haltia säikäytti sisälle murtautuneet, mutta se on saattanut käydä varkaisiin käsiksikin ja piestä heidät 
pahanpäiväisesti; usein kerrotaan, että talon tontulla oli yliluonnolliset voimat. Varkaan tilalla voi joskus 
olla myöhäinen taloon poikkeaja, jota haltia ei tuntenut. Tarinat varkaista ovat olleet vieraita Itä- ja 
Pohjois-Suomessa, jossa ovet olivat vielä 1800-luvulla lukitsematta ja kulkijat saattoivat lupaa kysymättä 
tulla vaikka keskellä yötä talon tupaan nukkumaan. Sen sijaan Länsi-Suomessa varkaat ja ryöstäjät olivat 
jo osa yhteiskunnan sosiaalisia rakenteita (vrt. kartta 52). Kirkonhaltiakin saa kristillisen suojelijan 
aseman; se ajoi pois rikolliset, jotka olivat tulleet varastamaan kirkon kassan, hopeat tai ehtoollisviinin.  
(Si C 1311) 
 
Alueelliset variaatiot.  Myös kertomukset karkottavasta haltiasta ovat läntisiä ja kasautuvat tilastollisesti 
Lounais-Suomeen (50 %), erityisesti talolliskulttuurin alueelle Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan (34 %; 
kartta 67, diagrammi). Haltian ja ihmisen kohtaamista koskevissa kertomuksissa yleisin motiivi kaikilla 
alueilla on yöpymisluvan kysyminen; rakentamislupa on tunnettu itäisillä alueilla erityisesti Savossa ja 
Karjalassa (kartta 66, diagrammi 1). Haltian tervehtimisestä on tietoja kaikilta alueilta (kartta 66, dia-
grammi 2). Tervehtiminen ja yöpymisluvan kysyminen eivät ole kristillistä kyläkulttuuria, vaan normeilla 
on yleismaailmallinen tausta. Ne ovat luonnonhaltia-alueen ekotyyppisiä kertomusteemoja, joiden 
frekvenssit poikkeavat haltiaperinteen yleisestä, länteen painottuneesta jakautumasta. 
   Talonhaltia-alueella ulkopuolisten karkottaja on useimmiten asuinrakennuksen- tai riihenhaltia. Riihi-
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kertomuksilla on oma stereotypiansa. Haltia pelästytti riiheen sateenpitoon tai levähdyspaikkaa etsimään 
tulleen vieraan kulkijan. Lounais-Suomessa haltia käyttäytyi kuin omastaan huolehtiva talonpoika, joka 
suhtautui epäluuloisesti vieraisiin.  Itäisillä alueilla tarinoiden tapahtumapaikkoina ovat olleet yleisimmin 
metsä- ja kalasaunat. Haltia oli metsän-, maan- tai erityisesti metsäsaunanhaltia, joiden kanssa erä-
kaskitaloudessa elävä ihminen joutui tekemisiin. Kertomuksia metsänhaltiasta, joka karkotti yöpyjän 
tunnetaan kaikilla alueilla, se on kertomusten kantaversioita. Länsi-Suomessa luonnonhaltiat ovat 
muuttuneet talonhaltioiksi ja kehysteemaan on tullut uusia motiiveja, joilla oli merkitystä talonpoikaisessa 
perinneympäristössä. 
 
 
 
 

68. Kostava haltia 
 
 
Moraalinen järjestys. Läntisellä perinnealueella talonhaltia vartioi talon moraalia. Se ei sietänyt juopot-
telua, riitaa eikä muutakaan pahaa elämää, vaan muutti pois talosta tai rankaisi isäntäväkeä (kartta 68). 
Talonhaltiaperinteessä on myös kertomuksia, jotka vahvistivat haltiakulttia. Kostava haltia oli huonosti 
kohdeltu, sitä ei talonväki enää välittänyt ruokkia tai haltiaa oli muulla tavoin häväisty; talon renki oli 
ulostanut haltian ruoka-astiaan. Läntisen perinteen mukaan talonhaltia kosti yhtä konkreettisesti kuin 
tehdessään työtä talon hyväksi. Haltia poltti talon tai riihen, mikä on ollut erityisesti Lounais-Suomessa 
yleinen motiivi. Tyytymätön haltia on muuttanut pois johonkin naapuriin ja alkanut jopa kantaa tavaraa 
pois entisestä asuintalostaan. Kertomuksissa haltian muutto on usein dramaattinen, näkyvä ja kuuluva 
tapahtuma, joka enteilee talon häviötä, tai haltia sytytti talon tuleen ennen lähtöään. Haltia on ruumiillis-
tunut; vihastuneena se saattoi jopa tappaa, lyödä kuoliaaksi isännän tai emännän.  
    Laajalle Länsi- ja Etelä-Suomeen, osittain idemmäksikin ovat levinneet tarinat mellastavasta haltiasta. 
Niissä haltia on muuttunut pelottavaksi, siitä on tullut 'Poltergeist', kuten kummitteleva vainaja tai paho-
lainen. Näihinkin tarinoihin on sisältynyt moraalinen aspekti. Kummitteleva ja mellastava haltia osoitti 
mieltään, se oli tyytymätön talon elämänmenoon tai saamaansa kohteluun. Lounais-Suomessa talonhal-
tiaperinteen sydänalueella aihepiiriin ovat kuuluneet myös kertomukset keskustelevista haltioista. Kah-
den talon haltioiden kuullaan keskustelevan toistensa kanssa ja vertailevan isäntäväkeään, toinen haltia 
on tyytymätön, uhkaa kostaa tai muuttaa pois. Keskustelu paljasti kummittelun tai tulevien tapahtumien 
perimmäisen syyn: haltia ei hyväksynyt talonväen synnillistä elämää, laiskuutta ja epäjärjestystä. 
 
Haltia ottaa onnen. Itäisellä perinnealueella kostava haltia on aiheuttanut sairauksia tai vienyt talosta 
karjaonnen; talo menetti haltian suosion. Karjansuojanhaltia on osoittanut epäsuosiotaan alkamalla 
kiusata eläimiä, ajamalla niillä öisin niin, että eläimet olivat aamulla hiestä märkiä. Haltiasta on silloin 
tullut painajainen eli mara, josta on kaikkialla tallennettu runsaasti kertomuksia. Haltian tyytymättömyys-
kin tulkitaan toisella tavalla kuin talonpoikaiskulttuurin alueella. Ihminen oli rakentanut talonsa ja navet-
tansa väärään paikkaan, häirinnyt luonnon yliluonnollisia asukkaita eikä ollut ymmärtänyt maksaa 
haltioille niille kuuluvaa osaa. 
(Si G 161, G 171, G 221, G 561, G 1381, H 61-62, Q 311) 
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Haltia toimii ja haltia aiheuttaa. Erot läntisen ja itäisen perinteen välillä näkyvät myös motiivien frek-
vensseistä (pylväsdiagrammit). Lännessä ovat selvästi olleet yleisempiä kertomukset, kuinka (1) haltia 
kostaa. Se oli ruumiillistunut, ja toimi kuin fyysinen olento: kävi isäntäväkeen käsiksi, muutti tai alkoi 
kantaa tavaroita pois talosta, aiheutti tulipalon tai suorastaan sytytti talon tuleen. Itäisillä alueilla tulipalo 
on hyvin harvinainen, Karjalassa melkeinpä tuntematon motiivi. Käsitys, että (2) haltia vie onnen ja 
aiheuttaa sairauksia, on tunnettu kaikkialla. Se on haltiatulkintojen pohjakerrostumaa, mutta jäänyt län-
nessä muiden kostomotiivien varjoon. Itäisellä alueella, etenkin Karjalassa haltia on ollut etäinen, ikään 
kuin ruumiiton, se aiheutti jotain pahaa, sairauksia ja vihastuneena alkoi kiusata eläimiä. 
    Hyvin kohdeltu haltia, josta huolehdittiin ja jota kunnioitettiin, toimi kaikessa talon hyväksi. Se vartioi ja 
kartutti omaisuutta, pelasti talon tulipalolta tai esti karjaa kuolemasta onnettomuuksiin. Agraarisella 
kyläalueella talonhaltia on saanut myös uusia piirteitä. Haltiaperinne lujitti puritaanista maailmankuvaa. 
Haltia viihtyi talossa, jossa talonväki noudatti kristillisiä elämänarvoja, teki ahkerasti töitä ja piti talon asiat 
järjestyksessä. Itäisillä alueilla haltian käyttäytymiselle ei ole esitetty moraalisia selityksiä. Sairauksia tai 
onnettomuutta aiheutti haltia, jonka rauhaa tai elämää ihminen oli häirinnyt tai jonka naapurina talonväki 
ei osannut elää. Takana on ehkä myös käsitys, että jollain paikalla oli kova haltia, toisissa paikoissa tai 
taloissa ikään kuin luonnostaan ihmisille hyvä ja suopea, tai että väkevä, riittitaitoinen tietäjä kykeni 
hallitsemaan myös yliluonnollisen ympäristön asukkaita. 
 
 
 

Talonpojan haltia 
 
 
Kulttuurihaltioiden alueelliset erot.  Talolliskulttuurin alueella Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, 
Hämeessä  ja Uudellamaalla tarinat ovat keskittyneet asuinrakennuksessa asuvan haltian tai riihenhal-
tian ympärille (25 %, 23 %). Lounais-Suomi on ollut erityisesti riihitonttukertomusten ydinaluetta; seuraa-
vaksi ovat nousseet uudentyyppiset eroottiset tarinat metsänneidosta (12 %). Asuinrakennuksen haltiat 
ovat olleet dominantteja myös Pohjanmaalla ja Savossa sekä Inkerissä  (26 %).  Etelä-Karjalasta ja Laa-
tokan Karjalasta alkaa luonnonhaltioiden alue, suomenpuoleisessa Karjalassa yleisimpiä ovat olleet 
tarinat vedenhaltiasta (26 %), metsänhaltiasta (12 %) tai metsätyömailla näyttäytyvistä haltioista. Vie-
nasta ja Aunuksesta on tallennettu eniten tarinoita vedenhaltiasta (vetehisestä, 39 %) ja maanhaltiasta 
(24 %). Kirkonhaltia on ortodoksisella alueella ollut tuntematon ja talon- tai riihenhaltiastakin on hyvin 
vähän kertomuksia; talonhaltioista esiintyy tarinoissa oikeastaan vain karjasuojanhaltia (16 %). Kainuu, 
Peräpohjola ja Länsipohja ovat luonnonhaltioiden eli maan- (17 %), metsän- (17 %) ja vedenhaltian (18 
%) aluetta, jossa kulttuuripaikkojenkin haltioista on yleisin ollut myllynhaltia (15 %). Tarinat vedenhaltias-
ta ovat yleisiä kaikkialla järvialueella: Keski- ja Itä-Suomessa, Karjalassa sekä lisäksi Inkerissä (kartta 
69). 
    Haltiakertomusten taustalla Suomessa ja Karjalassa on yhä eräkauden uskomuksia luonnonhaltioista, 
joiden alueelle metsästäjä tai kaskiviljelijä joutuu tulemaan.  Haltiat elivät luonnonympäristössä, ne olivat 
maan supranormaaleja alkuperäisasukkaita tai luontoon kuuluvien eläinten omistajia, joille tuli maksaa 
oma osuus siitä, mitä ihminen otti itselleen.  
    Agraarikulttuureissa luonnonhaltioiden tilalle ovat tulleet kulttuurihaltiat. Niistä kertovat tarinat ovat 
levinneet Suomeen lännestä, lähinnä Ruotsista. Juonitarinat ovat pysähtyneet talonpoikaiskulttuurin 
alueelle. Lähes puolet (44 %) arkistoihin talletetuista toisinnoista on Lounais-Suomesta eli Varsinais-
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Suomesta, Satakunnasta, Hämeestä ja Uudeltamaalta. Kaikkiaan läntisiltä alueilta Pohjanmaa mukaan 
lukien on kerätty 60 % haltiatarinoista. Jakauma olisi vieläkin jyrkemmin läntinen, elleivät Itä-Suomen 
osuutta nostaisi Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnat, jotka tässä tapauksessa kuuluvat vielä 
läntiseen perinnealueeseen. Levinneisyydeltään haltiatarinoihin verrattavia ovat kertomukset sosiaalisista 
uskomusolennoista (kartat 71-72) sekä moralistiset uskomustarinat, kuten tarinat metsässä kummit-
televista rajansiirtäjistä ja aviottomista lapsista (kartat 73-75).   
    Kaikkein läntisintä talonpoikaisyhteisön perinnettä ovat kertomukset aktiivisesta talonhaltiasta, joka 
teki työtä ja kantoi taloon varallisuutta; toisinnoista n. 70 % on Lounais-Suomesta, samoin yli puolet tari-
noista, jotka kertovat haltiasta talon moraalin, järjestyksen ja siisteyden ylläpitäjänä. Juuri tällainen haltia 
tavataan saksalaisessa kertomusperinteessä, se on puritaanisen talonpojan haltia. Karjalassa aina Kan-
nakselta Vienaan asti yleisin motiivi on käsitys, että haltia suosii tietynväristä eläintä. Pohjois-Suomessa 
tunnetaan yleisesti vain kaksi motiivia: haltia herättää ja haltialta on kysyttävä yöpymislupa. Vienassa ja 
Aunuksessa dominoi motiivi, että haltia voi aiheuttaa sairauksia; sairastuminen on haltian epäsuosion 
merkki.  
    Läntinen talonhaltia on siis ruumiillistunut, antropomorfinen ja karnaattinen; se toimi ikään kuin supra-
normaali talon isäntä tai emäntä. Itäinen haltia on ollut aineeton, otioosinen, se esiintyi eri hahmoissa, 
antoi merkkejä, sen näyttäytyminen ennusti jotain tai haltia vei pois elämänonnen.   
  
Haltiatulkinnat. Suomalaisista tutkijoista Lauri Honko on tarkastellut haltiaperinnettä ns. memoraatteina, 
kertomuksina yliluonnollisista elämyksistä, jotka kokija tulkitsee taustanaan yhteisön kollektiiviperinne. 
Haltia nähdään usein stressitilanteessa, jolloin kokijaa painaa tiedostettu tai tiedostamaton pelko siitä, 
että hän tunkeutuu haltian reviirille, rikkoo sen valvomia normeja tai epäonnistuu alueella, jossa haltiasta 
on tehty auktoriteetti. Laukaiseva ärsyke, poikkeava ääni- tai kuuloaistimus tulkitaan tällöin haltiaksi. 
Memoraatti muotoutuu lopullisesti kertomatilanteessa, kun kokijan elämykset joutuvat yhteisölliseen 
kontrolliin ja tulkitaan kuulijain tunteman tradition valossa.(11 
    Tässä teoksessa haltiaperinnettä on tulkittu ympäristöantropologian näkökulmasta eikä kertojien omi-
na kokemuksina. Suomalaistenkin haltiakertomusten tapahtumat ja ne tilanteet, joissa haltia kohdataan, 
noudattavat kansainvälisiä juonikaavoja, mutta kertomusten yksityiskohtiin ja omaksumiseen on vaikut-
tanut kertojien ja kuulijoiden paikallinen ympäristö. Monet tapahtumat on voitu tulkita kulttuuritiedon ja 
omien kokemusten valossa. Riihessä torkkuva lämmittäjä on voinut havahtua hereille, kun uunista putosi 
lattialle palava kekäle, tai myllymies heräsi, kun myllynkivien ääni muuttui; samoin talonväki heräsi, kun 
eläimet navetassa tai laitumella alkoivat liikehtiä levottomasti. 
  Haltiatarinat ovat kerrontaa, jolla on yhteiskunnallinen sanoma omassa kulttuuriympäristössään. Agraa-
rikulttuurin alueella, kuten Inkerissä, haltiatarinat vahvistivat talonpoikaisia arvoja ja tulevaisuuden uskoa. 
Minä-muotoinen kertomus, memoraatti, on kerronnan muoto, henkilökohtainen muunnelma haltiatari-
noiden teemoista ja tarkoitettu vaikuttamaan kuulijoihin. Myös kaikkein henkilökohtaisimmissa kertomuk-
sissa on sankariepiikan rakenteita: epäonnistumisen uhka, käänne ja pelastus.  
    Haltiatarinatkin ovat realistisimpia idässä ja pohjoisessa ja keskittyvät perustapahtumiin; ihminen 
heräsi selittämättömällä tavalla nukahdettuaan myllyssä tai tervahaudalla, yövyttyään metsäsaunassa tai 
nuotiolla tai odotettuaan lehmän poikimista. Luonnonhaltiatarinat kertovat, kuinka ihminen kohtaa paikan 
yliluonnollisen asukkaan. Kertoja on se joka toimii, kokee elävänsä yhdessä haltian kanssa. Länsi- ja 
Etelä-Suomen talonhaltiatarinat ovat sisällöltään toisenlaisia. Haltia on personoitunut hahmo tai olento, ja 
niitä on tietyissä taloissa. Haltiat ovat oikeastaan kvasiolentoja joiden todelliseen olemassaoloon suurin 
osa kyläläisistä ei varmaankaan ole uskonut, mutta he hyväksyivät tarinoiden sanoman, niiden eetoksen. 
Hyvä talonhaltia pitää talon pystyssä, tekee työtä, se sammuttaa tulen, pelastaa riihen palamasta, 
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karkottaa varkaat ja ulkopuoliset tunkeilijat, huolehtii talosta ja sen elämästä. Kertomuksissa on keskeistä 
se, mitä haltia tekee; se on näytelmän sankari. Haltia on tarinahahmo, mutta se symbolisoi myös yhä 
enemmän sitä, mikä talonpoikaistalon ympäristössä oli merkityksellistä. Niin kuin sankarihahmot, vaik-
kapa nyky-yhteiskunnan TV-heerokset, haltia alkaa puolustaa yhteiskuntansa perusarvoja ja vahvistaa 
kulttuurin stereotypioita. 
    Haltiaperinteessä heijastuu perinneympäristön rakennemuutos. Erä- ja kaskikulttuurin alueilla haltiape-
rinne kertoi luonnonpaikkojen yliluonnollisista asukkaista ja loi mielikuvia luonnonympäristössä menesty-
vistä ihmisistä. Agraarikulttuurin piirissä kertomukset on kiinnitetty taloon. Ne kertovat usein nimeltä 
mainitun talon tai kartanon elämästä ja kyläyhteisöä kiinnostavista yliluonnollisista tapahtumista. Talon-
poikaistalon hyvä haltia oli vanhanisännän ideaalityyppi ja kuului juuriltaan talonväkeen. Haltia oli en-
simmäinen asukas tai talon rakentaja ja edusti pysyvyyttä. Vainajakultin kaudella samat tarinat on voitu 
kertoa esi-isistä; samalla tavoin vainajat olivat auktoriteetteja ja seurasivat jälkeläistensä elämää, jopa 
hävittivät kelvottomat jälkeläiset talosta. Talonhaltiassa kiteytyivät agraarikulttuurin maailmankatsomuk-
selliset arvot ja talokeskeinen ajattelutapa. Haltiat olivat mukana kyläyhteisön sosiaalisessa kilpailussa ja 
tarinoilla vahvistettiin käsityksiä siitä, millainen oli hyvä, menestyvä talonpoikaistalo.(12 
  
Haavio 1942. Harva 1948, 320-. Honko 1962; 1972. Sarmela 1974b. Paulson 1963; 1967. 
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Vedenhaltia ja ihminen 
 
 
Vedenhaltian hahmot. Vedenhaltia on järvien, jokien tai lähteiden yliluonnollinen asukas, joka elää 
omalla puolellaan luontoa, veden pinnan alla. Suomalaisessa perinteessä vedenhaltia on yleensä ihmi-
sen kokoinen ja muutenkin ihmisen kaltainen olento, jonka erityisiä tuntomerkkejä ovat alastomuus ja 
pitkät tummat hiukset. Se on yksilöllinen, solitaarinen olento, joka asuu tietyssä järvessä tai vesialueella. 
Haltiaksi ei ole luettu kalanpyrstöistä merenneitoa eikä vesihiittä, tursasta tai muita vesihirviöitä kuten 
merikäärmeitä, joista on kertomuksia eri puolilta maailmaa.(1  Kartoituksen ulkopuolelle on jätetty veteen 
hukkuneet kummittelevat vainajat, joita ovat mm. Norjan suomalaisten meriraukat ja aavruuvat (norj. 
draug, havsfru), samoin kuin vedenväki (kartat 71-72) sekä sellaiset, yleensä yksilölliset kokemukset, 
joissa vedenhaltiaksi tulkittu olento on esiintynyt eläimenä tai ihmisen ja eläimen sekamuotona. Eläin-
motiivit voivat kuulua vanhoihin luonnonhaltiauskomuksiin, mutta useimmiten ne ovat paholaisen eri 
hahmoja. Mukaan ei ole myöskään otettu haltiakalaa, erikoisen näköistä kalaa tai vesieläintä, joka on 
tarttunut kalastajan verkkoon; silloin on kysymys tietyn kalalajin tai vesieläimen kantaemosta.     
    Vanha yleissuomalainen vedenhaltian hahmo on ilmeisesti ollut (1) naispuolinen veden emä tai 
emäntä; sen rinnalla esiintyy Karjalassa miespuolinen (2) vetehinen. Vedenhaltia-kerrostuman päälle on 
lännestä levinnyt skandinaavinen (3) näkki (ruots. näck). Suomalaisessa perinteessä veden emä ja vete-
hinenkin ovat vielä luonnonhaltioita, joista ei ole kiteytyneitä juonitarinoita, vaan kertomukset ovat usein 
yksilöllisesti värittyneitä tapauksia tai kokemuksia. Sen sijaan näkki on kulttuurihaltia, ja näkki-nimityksen 
mukana Suomeen on levinnyt kerrostuma kansainvälisiä, taustaltaan kristillisiä juonitarinoita, joiden 
roolinhaltija on todellisuudessa paholainen. 
 
Vedenhaltia pesee ja kampaa. Suomalaisissa kertomuksissa veden emä esiintyy yleisimmin alasto-
mana naisena, joka nousi varhain aamulla tai illansuussa rannalle pesemään itseään ja kampaamaan 
hiuksiaan. Naispuolisen vedenhaltian tuntomerkkejä ovat pitkät, vyötärön alapuolelle ulottuvat hiukset ja 
suuret rinnat, jotka kuvataan niin suuriksi, että kainaloita pestessään haltia heitti ne ristiin olkapäänsä 
ylitse.  Häirittynä se lähti uimaan ja katosi veteen. Kertomuksissa vedenhaltian yleensä vain nähtiin nou-
sevan vedestä ja istuvan vesikivelle tai seisovan vyötäröään myöten vedessä pesemässä tai kam-
paamassa, mutta sen näkeminen on voinut ennustaa jotain, esim. hukkumista tai muuta tapahtumaa. 
    Vedestä nouseva haltia on voinut olla myös miespuolinen, esim. vanha harmaa ukko, jopa samanlai-
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nen kuin tonttu-ukko, tai mustatukkainen ja mustapartainen mies, vetehinen. Haltia tuli jättää rauhaan; 
varoittavina esimerkkeinä kerrotaan uhkarohkeista ihmisistä, jotka pilkkasivat, jopa ampuivat vedenhal-
tiaa ja menettivät henkensä tai pelastuivat hädin tuskin sen käsistä. Jonkin verran on myös kertomuksia 
siitä, että vedenhaltia halusi hukuttaa ihmisen, viedä veteen kuten näkki tai vetehinen.  
 
Vetehinen. Miespuolinen vedenhaltia eli vetehinen on alaston mieshahmo, jonka tuntomerkkeinä ovat 
pitkä musta tukka ja parta, musta ihonväri tai mustuus yleensä. Tyyppinä miespuolinen vetehinen on 
itäinen. Se on esiintynyt luonnonhaltiana, joka antoi kaloja, mutta myös pelottavana olentona, joka vei 
hevosia uitettaessa niitä järvessä tai joen poikki. Kerronta keskittyy siihen, kuinka vetehinen veti hevosta 
pinnan alle ja miten se saatiin pelastetuksi heittelemällä kiviä veteen, tai kuinka uittaja suitsista kiskoen 
sai hevosensa hädin tuskin turvaan rannalle. 
(Si L 1, L 11, L 34, L 81, L 91) 
 
Näkki ja näkkitarinat. Skandinaavinen nimitys näkki on levinnyt lähes kaikkialle Suomeen, läntisillä 
alueilla myös nais- tai miespuolista vedenhaltiaa tai jopa kalojen kantaemoa on alettu nimittää näkiksi. 
Kristillisessä perinteessä näkki (ruots. myös bäckaman, strömkarl jne.) on ollut demoni, paholainen, joka 
halusi saada valtaansa ihmissielut. Suomessa niin kuin Ruotsissakin näkki on kuvattu yleensä alasto-
maksi, pitkätukkaiseksi ja -partaiseksi mieheksi niin kuin miespuolinen vedenhaltiakin, mutta paholaisena 
näkki voi muuttaa olomuotoaan ja lähestyy naisia kauniina nuorena miehenä tai houkuttelee eläimen 
hahmossa lapsia luokseen. Se on 1800-luvun luonnonmyyttisen kirjallisuuden pan-hahmo, jolla on 
hiuksillaan lumpeenkukkaseppele.   
    Suomessa näkki on esiintynyt pääasiassa kolmentyyppisissä tarinoissa. Se (1) houkuttelee ihmisiä, 
etenkin lapsia hukkumaan, väijyy vedessä uimaria vetääkseen hänet veden alle. Lapsia näkki houkutteli 
ilmestymällä esim. uimarannalle hevosena, ja kun lapset kiipesivät sen selkään, näkki vei heidät veteen 
ja otti mukaansa syvyyteen. Näkki on (2) voinut toimia yliluonnollisena soitinopettajana ja opettaa kunni-
anhimoiselle pelimannille soittotaidon vaatien vastavuoroisesti itselleen oppilaansa sielun. Ruotsalai-
sessa ja suomenruotsalaisessa perinteessä näkki on (3) lumonnut soitollaan kuulijansa ja saanut heidät 
tulemaan koskeen tai tanssimaan rannalla ja lopulta hurmoksissa tahdottomina kahlaamaan veteen.(2    
     Suomalaisissa tarinoissa näkki on uhannut nimenomaan lapsia. Tarinoiden näyttämö on uimaranta, 
mutta lapsia vaaniva näkki asui myös kaivoissa ja lähteissä. Uimarannoille näkki on voinut ilmestyä 
koirana tai hevosena, tai se oli kuin lieko (hako), vedessä kelluva tukki tai pohjasta esille pistävä kivi, jolle 
lapset tunsivat houkutusta kiivetä. Kun lapset alkoivat leikkiä eläimen kanssa ja kiipesivät sen selkään tai 
nousivat tukin päälle, se alkoikin kuljettaa heitä rannasta syvyyteen. Tarinoihin kuuluu dramaattinen 
käänne repliikkeineen. Näkki menetti voimansa, jos sen nimi mainittiin, tai katosi siunattaessa Kristuksen 
nimeen. 
    Perustarinan mukaan joku lapsista sanoi sattumalta, tietämättään näkin nimen. Kun lapset ahtautuivat 
näkin selkään, viimeinen oli vähällä pudota ja huusi: "Nippa nappa täpärällä, niin kuin näkin hännän 
päällä!" "Nikki näkki näpärällä ..!" Silloin eläin tai tukki katosi ja lapset pelastuivat. Repliikki viittaa tarinan 
ruotsalaisiin esikuviin. Ruotsissa näkin eläinhahmo on yleensä ollut 'purohevonen' (bäckahäst) ja ruot-
salaisen perustarinan mukaan hevosen selässä takimmaiseksi joutunut lapsi on ollut puhevikainen tai 
niin pieni, ettei hän ole osannut sanoa tarkoittamaansa sanaa oikein, vaan huusikin sattumalta näkin 
nimen.(3  Suomenkielisessä perinteessä purohevonen on harvinainen ja sen tilalla on muita paholaisen 
hahmoja. Kaiken kaikkiaankin tarinoita lapsia houkuttelevasta näkistä on tallennettu vähän, nekin 
pääasiassa Länsi- ja Etelä-Suomesta. 
(Si L 201-300). 
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Yliluonnollinen soitto.  Suomessa niin kuin Ruotsissakin (miespuolinen) vedenhaltia tai näkki voi 
opettaa ihmiselle soittotaidon, joka vastustamattomasti lumosi kuulijansa. Ruotsalaisten kertomusten 
mukaan pelimannin piti mennä uudenvuodenyönä, juhannuksena, pääsiäisenä, torstain vastaisena yönä 
tai muina paholaisen liikkuma-aikoina kosken kivelle, sillan alle tai johonkin muuhun paikkaan kohtaa-
maan opettajansa, jolle oli vietävä erityinen uhri tai luvattava vastavuoroisesti sielunsa. Perimmältään 
kysymys on pelimannin ja paholaisen liitosta, jonka pelimanni joutui vahvistamaan esim. vuodattamalla 
verta vasemman käden pikku- tai nimettömästä sormestaan. Opettaja ja oppilas ovat asettuneet esim. 
selkä selkää vasten ja näkki on sitonut vyön kummankin ympärille. Lopuksi näkki yritti viedä oppilaansa 
mukanaan koskeen, mutta tämä saa puukolla katkaistuksi vyön. Tavallisesti näkki opetti pelimannille 
tietyn sävelmän, Pirunpolskan tai Näkinpolskan, joka sai kuulijat soittajan valtaan, tai paholainen antoi 
hänelle oman soittimensa. Paholaismainen soitto lumosi niin kuulijat kuin soittajatkin. Alkaessaan soittaa 
pirunpolskaa pelimanni ei kyennyt lopettamaan ennen kuin viulusta katkesi kieli tai joku sivullinen tuli ja 
särki hänen soittimensa.(4 
    Tarina yliluonnollisesta soitonopettajasta on kansainvälinen, mutta erityisesti Ruotsissa ja Norjassa 
opettaja on vedenhaltiana esiintyvä paholainen; taustalla on ehkä mielikuva koskessa soittavasta halti-
asta. Tarinan länsisuomalaiset vastineet kuuluvat skandinaaviseen perinteeseen; mitä idemmäksi 
Savoon ja Karjalaan mennään, sitä selvemmin opettaja on paholainen, joskus vainaja ja opettaminenkin 
tapahtuu tavallisesti saunassa tai hautausmaalla.(5 
(Si C 1756, E 1051, L 51). 
 
Näkin loitsu.  Suomessa nimenomaan näkki on vedenhaltia, joka voi vetää uimarin veden alle. Ilmeisesti 
näkkiperinteen rinnalla myös suomalainen veden emä on muuttunut uimareita uhkaavaksi olennoksi. On 
vaikea päätellä, missä määrin näkkiin on todella uskottu, mutta äkillisen hukkumisen pelko on synnyt-
tänyt torjuntaperinnettä, johon veteen mentäessä on turvauduttu. Suomessa kiteytynein on näkin luku: 
"Näkki maalle, minä veteen!", se tuli sanoa ennen veteen astumista. Näkiltä välttyi myös siunaamalla 
itsensä. Ruotsissa ja Suomessakin esim. Pohjanmaalla näkki on maagisesti "sidottu" pistämällä veden 
pohjaan pystyyn keppejä(6  Tai näkki on peloteltu pois heittelemällä kiviä veteen ennen uimaan menoa 
tai uitaessa on pidetty mukana teräasetta.  Näkin sitominen noudattaa jossain määrin samaa ideaa kuin 
metsän sitominen (kartat 53-54). 
(Si L 241) 
 
Karttakuva. Laaja-alaisinta ja ilmeisesti vanhinta kerrostumaa on kampaava naishaltia, joka tunnetaan 
myös pohjoisvenäläisten ja Pohjois-Venäjällä asuvien suomalais-ugrilaisten kansojen perinteessä. 
Samoin nimitys veden emä tai äiti on yleinen mm. Virossa ja monilla muilla kansoilla(7  Meillä suuririntai-
suutta kuvataan erikoisesti etelä- ja länsisuomalaisissa tarinoissa ja siellä veden emästäkin on tullut 
kasvatuskertomusten pelotteluhahmo, samanlainen kuin lapsia houkutteleva näkki. Eurooppalaisessa 
perinteessä suuririntainen nainen (saks. Langtüttin) on ollut lapsia vaaniva hirviö, joka houkutteli heitä 
imemään rintojaan. Länsi-Suomeen on levinnyt myös eroottisia tarinoita suuririntaisesta naisesta, joka 
metsänneidon tapaan keimailee miehille ja synnyttää rakastajalleen lapsen (kartta 70). 
    Vetehinen on karjalainen nimitys. Venäläisessä perinteessä vedenhaltia on nimenomaan miespuoli-
nen(.8  Alkuaankin järvien tai jokien yliluonnolliset asukkaat ovat olleet vaihtelevasti kumpaakin suku-
puolta ja sekä nuoria että vanhoja niin kuin muidenkin luonnonpaikkojen haltiat.  
    Näkin luku on jonkinlaisena loitsuna tullut suosituksi etenkin pohjoisilla alueilla. Satakunnan tuomiokir-
joissa on 1600-luvulta mainintoja (esim. Ulvila 1624, 1643), että näkki vie hevosia, mutta säilyneessä 
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perinteessä uskomus tunnetaan enää Savo-Karjalassa. Suomalaisessa perinteessä näkki on yleisimmin 
lastenpelottelussa käytetty pedagoginen fiktio, kaivoissa tai järvissä vaanivan olennon nimi. Sen sijaan  
näkkitarinat ovat vielä vakiintumattomia. Vaikka Suomen ruotsinkielisen ja suomenkielisen kyläkulttuurin 
alueelta tavataan lähes kaikki samat näkki-motiivit kuin ruotsalaisessakin perinteessä, kertomuksia on 
tallennettu melko vähän ja ne hajaantuvat yksittäisiksi toisinnoiksi, joita ei ole merkitty kartalle. 
    Myös Ruotsissa vedenhaltia esiintyy kahtena eri tyyppinä. Miespuolinen vedenhaltia tavataan pohjoi-
sessa, sen sijaan demoni-tyyppi ja tarinat ihmisiä houkuttelevasta näkistä ovat levinneet Etelä-Ruotsin 
agraarisen kyläkulttuurin alueelle. Pohjois-Ruotsissa ei näkkitarinoita tunneta niin kuin ei Suomenkaan 
itäisen ja pohjoisen metsäkulttuurin piirissä. Nimitys näkki on pohjaltaan germaaninen (saksan Nix) ja se 
on ehkä alkuaan tarkoittanut puroissa tai virroissa asuvaa 'vesihevosta'. Myös ruotsalaisessa perinteessä 
esiintyy vielä uskomuksia purohevosesta, jonka nähdään aamuhämärissä syövän rantaniityllä niin kuin 
vedenhaltian lehmienkin (kartta 71). Moralistisissa näkkitarinoissa paholaiseen on siis yhdistetty 
kansanomaisia käsityksiä ihmisenhahmoisesta vedenhaltiasta ja purohevosesta. Nimitys näkki tunnetaan 
myös Virossa (näkk) samoin kuin esim. tarina näkistä soitonopettajana. Näkki-paholainen on todennä-
köisesti samanlainen keski- ja uuden ajan taitteen noitakauden kertomushahmo kuin para (kartat 58-60).  
 
 
 

Vedenhaltian historia 
 
 
Eräkauden vedenhaltiat. Vanhimmassa suomalaisessa ja pohjoisten metsästäjäkansojen perinteessä 
vedenhaltia on voinut olla (1) tietyn kalalajin kantaemo, ensimmäinen, "veden vanhin" tai suurin kala, 
esim. hauki.(9  Toisaalta (2) kalastuspaikoilla ja kalavesillä oli oma yliluonnollinen asukkaansa, joka on 
voinut vaikuttaa pyyntionneen. Kalastuspaikan  vedenhaltialle on kuulunut osuus saaliista (vrt. seita, 
kartta 2), esim. ensimmäinen osa eli esikoisuhri, joka annettiin myös vainajille (kartta 7). Vedenhaltialle 
mm. obinugrilaiset ovat antaneet ensimmäisen saaliiksi saadun kalan tai ensimmäisen kalakeiton, joka 
kalastuspaikalla keitettiin.(10 Suomalaisessakin aineistossa on vielä tietoja kalastajien uhreista veden-
haltialle, joskin haltialle kuuluva vastalahja on suoritettu antamalla rahaa, elohopeaa tai vuolemalla tinaa 
niin kuin metsänhaltiallekin (kartta 63). Luonnonhaltiauhreja ovat pohjaltaan myös hyvitysmaksut, joita on 
annettu silloin, kun ihminen on tunkeutunut vedenhaltian alueelle rakentaessaan myllyjä ja patoja.  
    Samanistisessa kerronnassa vedenhaltia on saattanut esiintyä eri olomuodoissa, mm. eläimenä. 
Vainajakultin piirissä vedenhaltia on voitu selittää paikalle hukkuneeksi tai vainajaksi, jonka sielu oli 
jäänyt elämään pyyntivesille (vrt. talonhaltiat, kartta 62). Suomalaisessa perinteessä vainajatyyppiä 
edustaa alaston ihmishahmo, joka nähdään kampaamassa tai pesemässä itseään. Se on vielä etäinen, 
otioosinen. Ihmisen tuli kunnioittaa vedenhaltian rauhaa; sen tuonpuoleinen elinalue on ollut pyhä, 
kielletty. Suomessa niin kuin saamelaisten ja muidenkin pohjoisten kansojen keskuudessa vedenhaltioilla 
on ollut oma hierarkiansa. Väkevien tai vihamielisten haltioiden asuinvesiä, jotka yhä tunnetaan Pyhä-
järvinä ja Pyhäjokina, on esim. naisten pitänyt karttaa; veneellä liikuttaessa naiset ovat joutuneet kiertä-
mään maata pitkin ne paikat, joissa vihamielinen haltia asui.(11   
    Vedenhaltiaa tai haltiakalaa ei saanut vahingoittaa, jos sellainen sattui pyydykseen, sillä haltian häpäi-
seminen olisi merkinnyt kalaonnen menetystä tai peräti kuolemaa, tuonpuoleisten voimien kostoa, joka 
kohdistui ihmisen sisimpään. Ihmisen suhdetta vedenhaltiaan kuvaavat vielä kertomukset siitä, kuinka 
hyvä kalamies osasi ystävällisesti tervehtiä vedenhaltiaa tai päästi irti verkkoonsa takertuneen vetehisen.  
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Vedenhaltia ihmisen vastavoimana. Viljelevissä kulttuureissa luonnonympäristön ja ihmisyhteisön 
välinen raja jyrkkenee ja haltiat niin kuin itse luontokin alettiin yhä enemmän kokea vastavoimina, jopa 
ihmisen elinpiiriä uhkaavina. Ihmishahmoinen vedenhaltia on ilmeisesti juuri kaskiviljelijöiden käsitys 
luonnon yliluonnollisista asukkaista. Savolais-karjalaisella alueella vedenhaltiakertomuksissa on pohjavi-
reenä vielä kysymys siitä, mitä haltian näkeminen ennustaa; osoittiko se tyytymättömyyttään ja kuinka 
haltiaa tuli hyvittää. Haltia siirtyi samaan asemaan kuin luontoa hyväksi käyttävä ihminenkin. Vedenhaltia 
oli oman alueensa vartija, haltuun ottaja ja joutui jopa puolustamaan asuinpaikkaansa paitsi ihmistä myös 
toisia haltioita vastaan. Tätä ajattelua kuvastavat esim. tarinat vedenhaltiasta, joka palveli talossa renkinä 
ja pyysi palkakseen sirppiä tai viikatetta ajaakseen pois alueelleen tulleen toisen haltian (Si L 36). 
    Suomeen asti on heijastunut käsityksiä, että jonkun tietyn vesialueen haltia vaati ihmisuhrin joka vuosi, 
esim. Länsi-Inkerin kylissä praasniekka-pässin sisälmykset heitettiin veteen, jottei joen haltia ("Kirlous") 
olisi sinä vuonna vaatinut ihmisuhria (kartta 4). Toisaalta vedenhaltia-selityksiä ovat vahvistaneet arki-
päivän kokemukset esim. silloin, kun hyväkuntoinen uimari tai hevonen on saanut vedessä äkillisen lihas-
kouristuksen. Hukkuneen ruumiissa on usein jälkiä, jotka voidaan selittää näkin puristelemiksi.  Euroopan 
agraarikulttuureissa vedenhaltiasta on tullut olento, joka toteutti luonnon koston, vieläpä ihmiselle mää-
rätyn vääjäämättömän kohtalon. 
 
Kylätarinoiden vedenhaltia. Agraarisissa kyläkulttuureissa haltiat ja muutkin uskomusolennot määritte-
livät sosiaalisia rajoja, ennen kaikkea sitä, mikä kuului oikeaan kristilliseen yhteisöön ja mikä sen ulko-
puolelle. Vedenhaltia ruumiillistui niin kuin talonhaltiatkin. Näkki tarttuu käsin ihmisen tai hevosen jalkaan, 
vetää pinnan alle, hukuttaa uhrinsa. Samalla vedenhaltiasta tuli varoitus- ja syntitarinoiden kertomus-
hahmo. Lasten kasvatuksessa näkkiä käytettiin pelotteluun, ulkopuolisena rankaisijana niin kuin myö-
hemmin poliisia. Tällainen näkki asui lapsille vaarallisissa paikoissa kuten kaivoissa, lähteissä, joki-
töyrään alla tai järvessä, ja uhkasi viedä tottelemattomat mukanaan.  
    Synnin kontrollointi ulottui elämän pieniinkin yksityiskohtiin. Vedenhaltia vaani niitä, jotka menivät 
pyhänä kalaan tai kirkonmenojen aikana uimaan. Pohjoismaisissa näckvisan-balladeissa näkki tulee 
ritarin hahmossa kosimaan ylpeätä tyttöä ja vie hänet sitten hääsaatossa syvyyteen tai ylhäisen nuoru-
kaisen hahmossa viettelee tytön niin, että tämä menettää neitsyytensä.(12 Kristillisen hegemonian 
aikana vedenhaltia muuttui Pohjoismaissa yhä enemmän paholaiseksi,  joka vietteli ihmissieluja. Yliluon-
nollisena soitonopettajana se antoi opetuslapselleen samanlaisia kykyjä kuin sielunsa pois vaihtaneelle 
noidalle (kartat 55-57); pyhänä kalastaminen tulkittiin sekin noituuden harjoittamiseksi (vrt. kartta 47). 
Vedenhaltia tuki uskonnollista hallintaa. Tanssiminen ja pelimannimusiikki oli paholaisesta, se saattoi 
houkuttaa ihmisen pois sosiaalisesti turvallisesta maailmasta kristillisen kyläyhteisön ulkopuolelle. 
Vedenhaltiaan siirrettiin yhä enemmän ulkopuolisten vaarojen pelkoa. Se symbolisoi uhkaavaa luontoa, 
hukkumisonnettomuuksia, lasten kuolemaa, moraalista lankeamista, jopa antikristuksen valtaan joutu-
mista. 
   Agraariyhteisöissä vedenhaltiaperinne sai myös uusia merkityksiä, jotka kuvaavat talonpojan käsityksiä 
ekologisesta turvallisuudesta. Vedenhaltialla oli lihavaa karjaa, ympäri vuoden lypsäviä lehmiä, jotka 
onnekas ihminen saattoi saada omakseen (kartta 71). Luonnonhaltioista tuli tarinahahmoja, ne esiintyvät 
pienoisnäytelmissä niin kuin satujen roolinhaltijat. Kerrontaan kuului tietty juoni ja repliikki, haltia alettiin 
tuntea jopa erisnimeltä niin kuin elävät ihmisetkin. Kerronta oli osa yhdessäoloa, viihdettä, mutta heijasti 
samalla kuulijoiden suhdetta ympäröivään todellisuuteen.  
 
Vedenhaltiatutkimuksesta. Varhaisessa suomalaisessa tutkimuksessa vedenhaltian syntyä ja olemas-
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saoloa on selitetty lähtien animistisesta eli luonnon elollistamisteoriasta. Tämän tulkinnan mukaan 
ihminen olisi elollistanut vedet ja luonut kuvitelmia veden jumaluudesta, joka vähitellen muuttui antropo-
morfistiseksi eli ihmisen kaltaiseksi. Uno Harva kannatti manistista näkemystä (vainajateoriaa) ja katsoi, 
että ihmisen kaltaiset vedenhaltiat, saamelaisten tai obinugrilaisten kansojen vesi-ihmiset olisivat alkuaan 
vainajia samoin kuin kalastuspaikkojen seita-hahmot (kartta 2) ja maanalainen väki (kartat 71-72).(13  
Vedenhaltiaa on pidetty kalojen suojelijana, patronuksena, jolle ihmisen tuli uhrata kalaonnea saada-
kseen.(14  Ruotsissa Jochum Stattin on tulkinnut näkkiperinnettä strukturalismin näkökulmasta. Hänen 
mukaansa näkkikertomuksilla määriteltiin raja kulttuurin ja luonnon välillä, mutta myös yleisiä sosiaalisia 
kategorioita kuten kulttuurinen ja ei-kulttuurinen aika ja paikka tai mies ja nainen.(15      
   Sen kulttuuriekologisen näkemyksen mukaan, jota tässä kartastossa on seurattu, vedenhaltioilla ei ole 
yhtä yleistä strukturalistista tai kognitiivista merkitystä, vaan kunkin aikakauden ihminen on sijoittanut 
yliluonnolliset olennot omaan elinympäristöönsä. Pyyntiyhteisöissä haltiat olivat osa samanistista sielun-
maailmaa, kaskikulttuurin aikana haltiatkin luettiin lähelle vainajia ja niiden käyttäytymistä tulkittiin 
samalla tavoin kuin vainajienkin. Kristillisen dualismin hallitsemassa talonpoikaisyhteisössä vedenhaltiat 
niin kuin muutkin yliluonnolliset olennot vahvistivat moraalisen ympäristön merkityksiä, määrittelivät rajoja 
kilttien ja tuhmien lasten tai ihmisen ja paholaiselle antautuneen epäihmisen välillä. Haltiakuvatkin ovat 
aikansa keskustelua perimmäisistä kysymyksistä, ne ovat muuttaneet rakenteitaan ja sisältöään sen 
mukaan, hallitsiko ihmisen suhdetta ympäristöönsä samanismin, vainajakultin vai kristinuskon hege-
monia. 
(Si L 1-300) 
 
1. Esim. Heims 1965. Meurger – Gagnon 1988.  2. Danielsson 1932. Nyman 1976b. Stattin 1984.  3. 
Stattin 1984, 27-.  4.  Atlas över svensk folkkultur II:11-12. Nyman 1976b.  5. Väisänen 1926. Anttonen P. 
1978. Hiltunen 1992.  6. Forsblom 1921. Mäkilä 1981.  7. Harva 1913; 1942b, 147-. Karjalainen 1918. 
Paulson 1961a, 123-; 1961b; 1965c. Loorits 1945; 1949-1960 III, 206-.  8. Esim. Pomerantseva 1969. 
Johansons 1968. 9. Kuusi 1976a, 314-.  10. Karjalainen 1918, 44, 63.  11. Vilkuna A. 1956, 128-.  12. 
Hautala 1963, 585-.  13. Castrén M. A. 1853, 70-. Harva 1913; 1997.  14.  Paulson 1961ab; 1965c.  15. 
Stattin 1984. 
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                                    70. METSÄNNEITO 
 
 
 
 

Metsämiesten tarina 
 
 
Edestä kaunis, takaa kuin kuusen kylki. Suomalaisessa kertomusperinteessä metsänneito on edestä 
kaunis nainen, jonka mies on kohdannut metsässä, mutta käännyttyään ympäri se onkin takaa kuin puun 
runko ja häviää puiden joukkoon. Metsänneidon yliluonnollisuuden tuntomerkki on sen selkäpuoli. Edestä 
se oli kaunis, hienoissa silkkisissä tai valkoisissa vaatteissa aivan kuin aatelis- tai säätyläisneito, mam-
selli, mutta takaa kuin naavainen kuusen kylki tai männyn kaarna, tervaskanto, lahopökkelö, risukasa tai 
kokonaan tyhjä. Takaa metsänneito oli samanlainen kuin paikalla kasvaneen puun runko niin, että 
pakoon käännyttyään se sulautui ympäröivään metsään ja hävisi ihmisen silmistä. Metsänneidon toinen 
stereotyyppinen tuntomerkki on, ettei se näyttänyt selkäpuoltaan. 
 
Eroottinen naishahmo. Suomalaisissa metsänneitotarinoissa on kolme keskeistä juonirakennetta.  
Peruskertomuksen mukaan (1) metsänneito tai vedenneito tulee ihmisen nuotiolle lämmittelemään. 
Metsässä yöpynyt erämies, tervanpolttaja tai paimen herää ja näkee nuotionsa loisteessa nuoren kauniin 
neidon, mutta kun se lähtee pois, mies huomaakin, että se on takaa kuin puunrunko ja häviää hänen 
silmistään muiden puiden joukkoon. Perustarinaan on kuulunut laajennus, jossa nuotio-teemaa on 
jatkettu. Metsästäjä varjelee neitoa polttamasta kauniita vaatteitaan ja saa siitä vastalahjan. Hän varoit-
taa kipinästä, joka on lentänyt neidon hameelle tai sammuttaa sen, jolloin kiitollinen neito lupaa auttajal-
leen jotain omasta karjastaan, "parhaan porsaansa" tai "mustan härkänsä". Myöhemmin miehen eteen 
tulee karhu tai hirvi, jonka hän saa helposti kaadetuksi, ja silloin hän ymmärtää, että tyttö onkin ollut 
metsänneito. Tai neito on koskettanut miehen pyssyä, joka siitä lähtien on "käynyt hyvin", sillä osui ja se 
tappoi saaliin. Metsänneito on voinut antaa palkkioksi myös likaantumattoman paidan tai kulumattomat 
kengät niin kuin vedenhaltia, maanalaiset (kartta 72) tai paholainen. Perustarinaan on yhdistetty kerto-
mus ihmisestä, joka auttoi elinympäristönsä yliluonnollista asukasta.   
    Miesten kertomuksissa teema on muuttunut. Eroottisissa tarinaversioissa (2) metsämies rakastelee 
metsänneidon kanssa ja saa palkkioksi hyvän saaliin, ikuisesti kestävän paidan tai pysyvän saalisonnen. 
Eroottisten tarinoiden jatko-osissa kerrotaan pojasta, jonka metsänneito synnytti metsästäjälle, sen 
yliluonnollisista ominaisuuksista kuten suurista voimista ja metsämiehen kyvyistä; motiivit ovat peräisin 
Väkevä poika -sadusta (AT 650A).(1  Moralistisissa kylätarinoissa (3) metsänneito houkuttelee miestä 
neidon hahmossa olevana paholaisena. Se keimailee miehen edessä, tulee metsästäjän nuotiolle tai 
tervanpolttajan tervahaudalle lämmittelemään näytellen itseään, nostelee hameensa helmaa, levittää 
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nuotion valossa jalkojaan ja näyttää sukupuolielintään ikään kuin houkutellakseen kanssaan sukupuo-
liyhteyteen tai esiintyy kokonaan alastomana. Metsämies kuitenkin karkottaa metsänneidon heittämällä 
kekäleen tai kuumaa tuhkaa sen haarojen väliin tai ampuu sitä, jolloin metsänneito kääntyy ja lähtiessään 
sammuttaa koko nuotion tai pakenee riekkuen metsään niin kuin linnun tai eläimen hahmossa ollut paha 
henki. Kertomuksen jatko-osassa loukattu metsänneito yrittää kostaa, mutta mies pelastuu. Kristillistä 
kerrostumaa ovat myös motiivit, että metsänneito näyttäytyy ihmiselle, joka on mennyt pyhänä (kirkon-
menojen aikana) metsästämään tai marjaan. 
    Lounais-Suomessa metsänneito on nimityksenä saattanut tarkoittaa myös naispuolista metsänhaltiaa 
ja se on satunnaisesti siirtynyt haltia- ja maahistarinoihin. Esim. metsänneidolla on mukanaan koira kuten 
metsänhaltialla. Tai sen nähdään kuivattavan vaatteitaan ja ne saadaan omaksi, jos (kristitty) ihminen 
ehtii koskettaa niitä ennen kuin metsänneito tulee paikalle (vrt. kartta 71). Tai metsänneito niin kuin 
metsänhaltiakin tulee nuotiolle, jos tuli viritetään tietyistä puulajeista.  
 
Karttakuva. Metsänneito-folkloren levinneisyysaluetta ovat Lounais-Suomi ja osittain Pohjanmaa; 
kertomukset kuuluvatkin kiteytyneisiin motiivitarinoihin, joiden levinneisyys on läntinen. Kartalla metsän-
neidon nimitykset, tuntomerkit ja peruskertomus kuuluvat läheisesti yhteen. Todellinen metsämiestari-
noiden metsänneito, joka on takaa kuin kuusen kylki tai ei näytä takapuoltaan, on ollut tunnettu yhtenäi-
sellä alueella, jonka sisällä vain Etelä-Pohjanmaalla tarinat ovat alun alkaenkin saattaneet kiinnittyä 
vedenneitoon. Tarinamotiivit, ennen kaikkea niiden eroottiset versiot ovat levinneet myös idemmäksi, 
mutta metsänneidon tilalla on naispuolinen metsänhaltia (kartta 62), satunnaisesti myös veden- tai 
myllynhaltia (kartta 69), jopa maahiseukko (kartat 71-72).(2  Ruotsalaisessa perinteessä metsänneidon 
tilalla on naispuolinen metsänhaltia, mutta suomalaisessa aineistossa  naispuolinen metsänhaltiahaltia 
on sekundaarinen eivätkä metsänneito-tarinoiden motiivit ole  kuuluneet vanhaan haltiauskoon. Nais-
puolinen metsänhaltia, loitsujen metsän emäntä, niin kuin karhun tai muidenkin eläinten naispuoliset 
kantaemot, ovat vanhempaa ja taustaltaan erilaista kerrostumaa kuin metsänneito. 
    Nimityksistä metsänneito tai -neitsyt on laaja-alaisin, sen esiintymäalueita ovat Varsinais-Suomi, 
Uusimaa ja Häme; metsänpiika on keskittynyt Ylä-Satakuntaan. Muita paikallisia nimityksiä ovat olleet 
mm. haapaneitsyt,  metsämaija ja sinipiika. Metsänneito ja -piika ovat esiintyneet myös vanhamittaisissa 
metsästys- ja karjanhoitoloitsuissa, mutta ne ovat lähinnä kielikuvia eivätkä tarkoita lounaissuomalaista 
metsänneitoa.   
    Metsänneitokertomukset ovat erotisoituneet ja lopulta seksuaalistuneet, mutta eri kerrostumissa ei ole 
selkeitä alueellisia eroja. Viaton perustarina ja miesten seksuaalikertomukset ovat eläneet rinnan ja 
arkistoon talletettujen kertomusten sävy on ilmeisesti riippunut siitä, millaisen version tarinan kertoja on 
tuntenut tai halunnut esittää. Lounaisella ydinalueella perusjuoni on usein jäänyt pois ja tarinoissa 
kerrotaan, kuinka joku tai kertoja itse kohtasi metsässä metsänneidon tai useampia; kuinka yön metsän-
neidon kanssa rakastellut metsästäjä huomaa aamulla, että hänellä onkin sylissään sammalmätäs; 
kuinka jollakin metsästäjällä oli morsiamena metsänneito, joka asuu kauniissa linnassa, tai kuinka 
metsänneito tappaa sulhasensa, kun tämä vahingossa kehuu, että hänellä on kylässä toinenkin morsian. 
  
Miesten kerrontaa. Suomalaisten metsänneitotarinoiden motiivit ovat kansainvälisiä, joskin eri maissa 
tarinat ovat saaneet oman luonteensa ja niiden roolinhaltijatkin ovat vaihdelleet. Keski-Euroopassa 
vastaavia kertomushahmoja ovat naispuolinen, kaunis, pitkätukkainen, lehviin pukeutunut puuneitsyt 
(saks. Holzfräulein) tai sammalnainen (saks. Moosweiblein). Gunnar Granbergin mukaan ruotsalaisessa 
ja suomenruotsalaisessakin perinteessä naispuolinen metsänhaltia on se, joka tulee taloon lämmittele-
mään tai esiintyy alastomana ja isorintaisena niin kuin Suomessa vedenhaltia (kartta 69). Ontto, tyhjä 
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selkä olisi ollut naispuolisen metsänhaltian tuntomerkki ja yliluonnollisuuden kriteeri samalla tavoin kuin 
mieshaltija esiintyy ympäristönsä pisimmän puun tai ruohon mittaisena (vrt. kartta 62).(3 
    Suomalaisessa perinteessä metsänneito ei ole metsänhaltia, vaikka se esiintyykin satunnaisesti myös 
haltiatarinoissa, vaan fiktiivinen olento kuten vedenneito, ja erityisesti miesten kertomusten naishahmo. 
Metsänneito on pohjoinen nymfi ja seireeni, jossa yhdistyvät miesten ristiriitaiset toiveet ja pelot, 
käsitykset naisesta enkelinä ja paholaisena. Antiikin kertomuksissa nymfit olivat metsissä ja muualla 
luonnossa asuvia kauniita naisia, tanssin ja elämänilon symboleita, usein vain puoliksi ihmisiä tai todelli-
sia. Odysseuksen seikkailuissa puolittain linnunhahmoiset seireenit viettelivät merimiehiä imeäkseen 
heistä veren; Euroopan kristillisessä  kertomusperinteessä viettelijä on ollut paholainen, joka milloin 
miespuolisena näkkinä (kartta 69), milloin naispuolisena metsänneitona vaani ihmisen kuolematonta 
sielua.  Metsänneito oli miespuolisen pan-näkin naispuolinen vastine, se houkutteli miehiä syntiin.   
    Metsänneitokertomuksissa miehet ovat voineet ilmaista omia toiveitaan; kuinka yksinäinen metsässä 
kulkijakin voisi kohdata nuoren, kauniin tytön ja saada hänet omakseen, tai saaliiksi niin kuin metsästäjä. 
Toisaalta kertomuksissa purkautuu miehinen moralismi niitä naisia kohtaan, jotka ovat seksuaalisesti liian 
aktiivisia tai haluavat viedä miehet tuhoon. Epänaisia, viettelijöitä, syöjättäriä ovat miesten tulkinnoissa 
olleet ne, jotka rikkoivat unelmat hyvistä neitsyistä, äideistä ja aviovaimoista.  
    Peruskertomus kauniista metsänneidosta, joka tulee metsämiehen nuotiolle lämmittelemään on vielä 
ritarillinen, siinä mies esiintyy naisen suojelijana. 1800-luvulla metsänneitotarinat ovat muuttuneet yhä 
eroottisemmiksi, niistä väistyi puhdasoppisen kristillisen kertomusperinteen miesidoli,  joka torjui naishah-
moisen paholaisen. Vuosisadan vaihteen lounaissuomalaisessa yhteiskunnassa, sen luokkautuneessa ja 
kaksinaismoraalisessa ilmapiirissä metsänneitotarinat muuttuivat kertomuksiksi miehisistä sukupuoliko-
kemuksista. Metsänneitokin oli sukupuolikohde, josta saatettiin miesjoukoissa kertoa hiukan samaan 
tapaan kuin piikatytöistä (vrt. kartat 34-38). Läntisten tarinoiden metsänneito on moraalisesti kokonaan 
toisenlainen naistyyppi kuin vienalaisten runojen Vellamon neito, joka pilkkaa Väinämöistä (kartta 91). 
    Luonnonmyyttisissä teorioissa metsän- ja vedenneitoja, nymfejä ja nereidejä on pidetty osoituksena 
ihmisen tarpeesta elollistaa luonto ja nähdä siellä ihmisen kaltaisia olentoja. Eurooppalaisessa perin-
teessä naispuolisen metsänhaltian kanssa on ollut tekemisissä erityisesti hiilenpolttaja, mikä saattaa 
johtua siitä, että metsästys on ollut aateliston harrastus, jopa etuoikeus. Hiilenpolttajat, kuten Länsi-
Suomessa metsästäjät, ovat kuuluneet agraariyhteiskunnan marginaali-ihmisiin. Lounais-Suomen 
metsänneitoalueella metsästys ei enää 1800-luvulla kuulunut olennaisesti toimeentuloon, kuten vielä Itä-
Suomessa ja rajantakaisessa Karjalassa. On todettu, että nykyisessä teollisessa yhteiskunnassa met-
sästystä harrastavat miehet ovat luonteeltaan yksinäisiä ja että heillä on vaikeuksia solmia suhteita 
naissukupuoleen. Ehkä myös metsänneidosta kertoneet metsästäjät ovat olleet oman aikansa yksinäisiä 
ja syrjään jääneitä, ainakin he ovat yleensä kuuluneet yhteiskuntaluokkiin, jolla oli vähän mahdollisuuksia 
kylän avioliittomarkkinoilla. Fantasiatarinoita tarvitaan peittämään yhteiskunnallista todellisuutta. Met-
sänneidot elävät yhä nykyajan miestenlehtien tai elokuvien kertomuksissa, siinä keinotodellisuudessa, 
jonka audiovisuaalinen tajuntateollisuus on luonut. 
 
(Si K 101-200) 
 
Haavio 1942, 20-. Granberg 1935. Virtanen P. 1988. 
 
1. Apo 1986, 156-. Rausmaa 1972, 446. Setälä 1964. 2. Virtanen P. 1988, 91. 3. Granberg 1935, 73-. 
Mannhardt 1904-1905 I, 74-. Österreichischer Volkskundeatlas: 115. 

412





71.-72. Maanalainen väki 
 
 
 
 
 
 
 

                            71.-72. MAANALAINEN VÄKI 
 
 
 
 

Maanalaiset asukkaat 
 
 
Ketkä asuivat maan alla. Maanalainen väki (ruots. underjordiska) tarkoittaa ns. sosiaalisia uskomus-
olentoja, maahisia, joiden on kerrottu eläneen omissa yhteisöissään maan alla tai luolissa vuorten sisällä 
(kartta 71). Perinneluokitteluissa sosiaaliset uskomusolennot on erotettu solitaarisista, yksin esiintyvistä 
luonnonhaltioista. Maanalaiset on kuvattu ihmisen kaltaisiksi, ne asuivat perheineen taloissaan, viljelivät 
peltojaan ja hoitivat karjaansa niin kuin kyläläiset maan päällä. Suomalaisessa kuten kansainvälisessäkin 
perinteessä maahiset ovat usein pienikokoisia, jopa vain vaaksan mittaisia aivan kuten lintukotolaiset. 
Etenkin Pohjois-Suomessa on säilynyt käsitys, että maanalaisten asuinsijat ovat nurinkäännettyä 
maailmaa, jossa kaikki oli päinvastoin kuin ihmisten puolella. Maanalaiset kulkivat pää alaspäin tai jalat 
vastakkain ihmisten kanssa, ja se mikä maan päällä oli oikea puoli oli siellä vasen jne. Ihmiset ja 
maahiset elivät rinnakkain kumpikin omalla puolellaan ja kohtasivat toisensa vain joissakin tilanteissa, 
kun ihminen  pääsi vierailemaan maanalaisten luona tai kun niiden nähtiin kulkevan maan päällä.  
 
Hiidenväki. Nimitys hiidenväki on tarkoittanut vainajia (kartta 7) ja se on erotettava yksiköllisestä termistä 
hiisi 'jättiläinen' (kartta 79) tai 'paholainen' (kartta 76). Vainajia tarkoittavana hiidenväki on kirkonväen ja 
hautausmaanväen synonyymi ja kuten nekin, se voi tarkoittaa myös kalmanväkeä eli kuolleissa olevaa 
(pahaa, kuolettavaa) voimaa; väki tarkoittaa silloin ns. manaa tai orendaa. Maanalaisten nimityksenä, 
jota kartta 71 esittää, hiidenväki rajoittuu Pohjois-Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan väliselle alueelle. Sen 
sijaan hiisi jättiläisen tai suurikokoisen pahan olennon merkityksessä tunnetaan kaikkialla Suomessa.  
    Hiidenväki on tavallisesti kuvattu liikkuvaksi  pienikokoiseksi joukoksi, taustalla on ikään kuin mielikuva 
hiisimetsiköiden asukkaista, jotka pakenivat kristillisen kirkon rakentamista, kirkonkellojen soittoa tai 
papin ääntä. Henkilökohtaisissa kokemuksissa hiidenväen on kuultu tulevan hätäisesti ääntelevänä, 
sipisevänä, ikään kuin kiihkeästi keskustelevana joukkona, joka ympäröi kertojan tai kulki hänen ylitseen, 
kun hän lepäsi metsässä. Toisaalta hiidenväellä on uskottu olevan metsissä polkuja, joita myöten ne 
kulkivat edestakaisin. Talonpoikaisperinteessä hiidenväen on kerrottu ajaneen pienillä hevosilla kulkus-
ten kilistessä ikään kuin hääkulkueena; niiden on myös kuultu menevän tai ajavan hevosella jonnekin, 
missä vietettiin pahaa elämää, kuten nurkkatansseihin (kartta 35) tai häihin, joissa sitten tapahtui mies-
murha. Levinneisyysalueellaan hiidenväki on tarkoittanut myös maanalaisia ja niistä on kerrottu samoja 
motiivitarinoita kuin vuorenpeikoista ja muista sosiaalisista uskomusolennoista. 
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Vuorenpeikot. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla maanalaisia on nimitetty vuorenpeikoiksi (peikko, ruots. 
troll). Ne ovat asuneet vuorten sisällä, kaukana sydänmailla tai myös kirkon lattian alla. Niiden asuinpai-
kaksi mainitaan Pohjanmaan korkeimmat mäet, Alahärmässä Kirkkopakka. Vuorenpeikkoja on kuvattu 
samoin kuin ruotsalaisessa tai norjalaisessa perinteessä. Niiden kylästä kuului lasten ääniä, koiran 
haukuntaa tai tuntui vastaleivotun leivän tuoksu, ne pitivät häitä, keittivät viinaa ja saattoivat käydä 
lainaamassa kylästä työkaluja käyttäen esineistä kummallisia nimiä. Yksittäisissä kertomuksissa vuoren-
peikkoja voidaan kuvata myös suurikokoisiksi ja vihamielisiksi jättiläisiksi (hiisiksi, paholaisiksi), tai ne 
ovat suurinenäisiä peikkohahmoja kuten skandinaavisessa kertomusperinteessä. 
    Nimityksenä vuorenpeikot, ruotsinkielisen Pohjanmaan bergtroll, vastaa ruotsalaista termiä bergfolk, 
joka on kuitenkin Ruotsissa harvinainen.(1 Pohjanmaalla, jossa maasto on tasaista, nimitys on sa-
dunomainen ja juontaa ilmeisesti Ruotsin ja Norjan peikko (troll) -perinteestä; myös satujen peikot on 
usein sijoitettu asunmaan luoliin vuorten sisällä.  
 
Maahiset.  Nimitys maahiset tai maahiaiset on ollut tunnettu Peräpohjolassa ja Länsi-Pohjan suomalais-
ten keskuudessa. Paikallisissa kuvauksissa kerrotaan, että maahisten asuinpaikoilla oli runsaasti 
käytäviä maan alle tai niiltä kohdin nousi maasta savua. Maahisten tyttärien kerrotaan olevan halukkaita 
tulemaan ihmisen vaimoksi, ja niistä on samantapaisia eroottisia tarinoita kuin metsänneidosta (kartta 
70). Kertomusten taustalla on käsitys, että maahiset halusivat tulla pois maan alta ihmisen maailmaan. 
    Maahis-alueelle ja saamelaisten keskuuteen on levinnyt raamatullinen selitys, että maanalaiset ovat 
Aatamin ja Eevan jumalalta piilottamia lapsia, jotka tuomittiin jäämään kätköihinsä maan alle. Tarinan 
mukaan Eeva oli juuri pesemässä lapsiaan Jumalan tullessa tervehtimään ensimmäisiä ihmisiä, ja 
nähdessään vieraan tulevan Eeva työnsi pesemättömät lapsensa metsään pois näkyvistä. Jumalan 
kysymykseen, oliko heillä muita lapsia, Eeva vastasi kieltävästi, jolloin Jumala sanoi, että jääköön ikui-
sesti kätketyiksi ne lapset, jotka hän oli salannut. Niin maanalaiset saivat alkunsa. Suomalaisella alueella 
Eeva-motiivi tunnetaan vain pohjoisessa ja se saattaa olla Lars Levi Laestadiuksen (1800-1861) levit-
tämää aikansa papiston vastatulkintaa. Lestadiolaisuutena tunnetun herätysliikkeen perustaja piti 
maanalaisia eli saamelaisten "taskukokoisia jumalia" päävastustajinaan, ja uskoen itsekin niiden ole-
massaoloon mustamaalasi jatkuvasti saarnoissaan maahiset pahuuden ja siveettömyyden edustajiksi, 
Jumalan kiroamiksi.(2 
 
Kufittaret. Saamelainen nimitys kufittaret tai kufihtaret tunnetaan laajalti Norjan ja Suomen Lapissa; 
muita nimityksiä ovat mm. ulda (ruots. huldra). Kufittaret tulee ilmeisesti norjan sanasta godvetter, 
goveiter; myös Ruotsissa vättar, (vättefolk) tai vittra (vitterfolk) on ollut Länsipohjassa yleinen maan-
alaisten nimitys.(3  Kufittaret on kuvattu saamelaisten kaltaisiksi; niillä oli poroja ja lampaita, kufittarien 
tyttäret nähtiin lapinpuvussa. Saamelaisten tapaan kufittaret jutasivat eli kulkivat porokarjoineen tuntu-
reilla. Suomen puolellakin tunnetaan kertomus saamelaispojasta, joka sai ohi jutaavan kufittaren tyttären 
ja hänen poronsa omakseen ehdittyään sohaista tyttöä teräaseella niin, että tytöstä alkoi vuotaa verta.  
    Myös saamelaisten keskuudessa on säilynyt käsityksiä, että kufittaret olivat vainajien tai haltioiden 
kaltaisia olentoja, jotka saattoivat auttaa ja suojella, mutta myös rangaista maan päällä asuvia. 
(Si C 1781 hiidenväki, M 1-200 peikot, M 301-400 maahiset, M 401-500 kufittaret) 
 
Yliluonnollinen karja. Laajalti levinneiden kertomusten mukaan ihminen voi joskus kohdata yliluonnol-
listen asukkaiden karjaa ja saada omakseen esim. maanalaisten lehmän, jos osasi toimia oikein. Suo-
messa tuonpuoleinen karja on voinut kuulua maanalaisille asukkaille: hiidenväelle, vuorenpeikoille, 
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maahisille tai kufittarille, mutta myös veden- tai metsänhaltialle, jopa jättiläiselle, hiidelle. Yleisimmin 
kerrotaan kuitenkin vedenhaltian karjasta. Tarinoissa vedenhaltian lehmät nähdään syömässä rantanii-
tyllä ja kuullaan, kuinka haltia kutsuu niitä kotiin. Vedenhaltian karja on ollut lihavaa ja suurikokoista, 
erityisesti mainitaan, että se oli väriltään punakirjavaa. Kertomukset luovat mielikuvia rehevistä rantanii-
tyistä, joille lehmät nousevat öisin syömään tuoretta ruohoa. Suomalaisessa perinteessä eivät ole 
saaneet jalansijaa mm. Ruotsissa tunnetut tarinat purohevosesta (ruots. bäckahäst), joka sekin on 
noussut rantaniityille syömään ja jonka esim. kartanon uusi renki tai piika tietämättään valjasti haran 
eteen ryhtyessään haraamaan peltoa (kartta 69). 
   Vedenhaltian lehmän, maahisten lampaan tai kufittarien poron on saanut itselleen, jos onnistui heittä-
mään eläimen yli teräaseen, esim. puukkonsa tai jonkun henkilökohtaisen esineen kuten huivin; esi-
neessä tuli olla omistajansa persoonallista voimaa. T. I. Itkosen mukaan saamelaiset heittivät kufittaren 
karjan yli henkilökohtaisen talismaninsa, siellan eli rautapalan, korun tai muun metalliesineen, joka 
annettiin lapselle heti syntymän jälkeen, jotteivät maahiset saisi vaihdetuksi lasta.(4 Yliheittäminen on 
haltuunottoriitti, joka esiintyy muissakin yhteyksissä; sen avulla katkaistiin symbolisesti eläimen siteet 
tuonpuoleiseen omistajaansa. Yliluonnollinen karja on jollain tavoin poikennut ihmisten kotieläimistä. Eläi-
met menestyivät eli kasvoivat ja tuottivat erikoisen hyvin, esim. maanalaisten lehmä lypsi aina oman 
astiansa täyteen, oli se kuinka suuri hyvänsä. Maanalaisilta saatu kotieläin voitiin tunnistaa jostain 
erikoisesta piirteestä, esim. siitä, ettei se osannut ammua tai määkiä. Eläimissä oli jotain poikkeavaa, eri-
laista, joka tulkittiin epäluonnolliseksi. 
(Si C 1806, K 42, L 301, M 71, M 361, M 421, N 971, N 1011) 
 
 

 

Maanalaisten auttaja 
 
 
Ihminen maanalaisten apuna. Kertomusten ytimenä on kansainvälinen tarina kansankätilöstä, paar-
muskasta tai pirttimuorista, joka haetaan maanalaisen tai vedenhaltian luokse auttamaan synnytyksessä 
(kartta 72). Maanalaisen talon isäntä tai pieni maahistyttö tulee yöllä noutamaan kätilöä ja vie tämän 
yliluonnollisella tavalla kotiinsa. Siellä hänet johdatetaan lapsivuoteen luokse ja hän auttaa maanalaista 
naista synnyttämään lapsensa. Auttajana on saattanut olla myös vanha mies, etenkin Pohjois-Suo-
messa, jossa miehet ovat todellisuudessakin voineet toimia kätilöinä. Paitsi kätilöksi ihminen on haettu 
maanalaisten luo lapsen kummiksi tai veisaaman kuolleen ruumis hautaan. 
    Suomalaisessa kertomusperinteessä maanalaiset (vedenhaltia tai paholainen) ovat tarvinneet ihmisen 
apua myös sepän tai muun ammattilaisen taitoa vaativissa töissä. Suomessa tunnetaan esim. kertomus 
naisesta, jonka maanalaiset palkkasivat kehräämään itselleen lankaa. Kertomuksen ydinkohta on kielto, 
ettei nainen saanut kehrätessään sylkeä sormiinsa, koska sellaisesta langasta tehty vaate olisi polttanut 
maanalaisten ihoa (Si M 41). Tässä tarinassa maahiset olivat paholaisen väkeä, jotka eivät sietäneet 
kristityn ihmisen sylkeä.  
 
Maanalaisten palkka. Palkkioksi auttaja sai helmallisen tai kourallisen lastuja, jotka maan päällä muut-
tuivat kullaksi, tai valkoisen paidan, joka ei mennyt koskaan rikki eikä likaantunut. Palkkiona on voinut 
olla myös tylsistymätön viikate. Ihmistä sitoi ehto, ettei paidasta tai viikatteesta saanut kertoa kenelle-
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kään, muuten ne menettivät ominaisuutensa. Suomalaisissa tarinoissa mielenkiinnon kohteena on ollut 
nimenomaan yliluonnollinen palkka, odottamaton maallinen kalleus, kullaksi muuttuneet arvottomat lastut 
tai esine, joka vapautti ihmisen arkipäivän vaivannäöstä. Kristillisessä perinteessä ne on alettu tulkita 
lahjoiksi, jotka sitoivat ihmisen paholaisen liittolaiseksi ja tarina saattaa päättyä siihen, kuinka ihminen 
kuolinvuoteellaan joutui tunnustamaan auttaneensa maanalaisia ja omistaneensa yliluonnollisen paidan 
tai viikatteen.   
 
Tarinoiden sanoma. Kertomuksia maan alla tai vuorten sisällä asuvista yliluonnollisista olennoista tun-
netaan eri puolilla Eurooppaa. Tuonpuoleisten kyläläisten merkityksessä maanalainen väki on Suomessa 
kuitenkin nuorta kerrostumaa. Nimitykset hiidenväki, vuorenpeikot tai maahiset ovat vakiintuneet vain 
läntisimmillä alueilla.  Vastaavat tarinat mm. ihmisestä maanalaisten apuna tavataan skandinaavisessa 
underjordiska-perinteessä ja Ruotsissa kuten Suomessakin maanalaiset kuvataan pienikokoisiksi, ne 
ovat kuin lintukotolaisia tai maailmanpuun kaataja Ison tammen runossa (kartat 94-95); kristillisen tulkin-
nan mukaan Eevan pieniä lapsia. 
    Ruotsissa kätilötarinalla on seuraava perusjuoni: Nainen näki pellolla viljaa leikatessaan suuren sam-
makon, joka näytti olevan synnyttämäisillään. Leikillään hän sitoi sammakon ympärille olkisiteen ja lupasi 
tulla sille kätilöksi. Yöllä naisen luokse tuli maanalainen muistuttamaan häntä lupauksestaan ja 
auttaessaan synnyttäjää nainen huomasi tämän vatsan ympärillä tekemänsä siteen; sammakko olikin 
ollut maanalainen. Tai hänet haettiin ottamaan pois siteensä lapsivaimon vatsan ympäriltä, jotta tämä 
olisi voinut synnyttää. Tarinaan kuuluu monia jatkoepisodeja. Voidellessaan lasta nainen pani vastoin 
kieltoa voidetta toiseen silmäänsä ja alkoi nähdä maanalaisia. Kun maanalainen esim. markkinoilla huo-
masi naisen kyvyn, se repi silmän tämän päästä. Maanalaisten luona auttajalle osoitettiin eri tavoin, 
kuinka järkyttävä kokemus raskaana olleelle maahis-naiselle oli ollut, kun ihminen sitoi hänet tai muulla 
tavoin kiusasi häntä. Esim. istuessaan maanalaisten ruokapöydässä auttaja huomasi päänsä päällä 
myllynkiven tai miekan joka roikkui olkisiteestä. Tai hän näki maanalaisten luona tutun piian ja samalla 
selvisi, miksi tyttö oli laiska ja unelias; hän oli öisin maanalaisten palveluksessa (vrt. kartta 57).   
    Vanhimmassa tunnetussa eurooppalaisessa toisinnossa, joka tavataan Cervasius of Tilburyn kokoel-
massa Otia imperialia 1200-luvun alusta, yliluonnollinen olento on vedessä asuva dracus. Ranskaan 
Rhone-joelle sijoitetussa tarinassa synnyttävä nainen on ihminen, jonka vedenhaltia-paholainen on 
houkutellut luokseen. Kertomuksessa esiintyy myös episodi, kuinka kätilö voitelee toisen silmänsä ja saa 
kyvyn nähdä dracuksen maan päällä; huomatessaan asian dracus puhkaisee naiselta silmän.(5  Kätilö-
tarinassa on siis kysymys "vuoreen viedystä" eli paholaisen luokseen houkuttelemasta ihmisestä, 
kristitystä naisesta, joka oli raskaana, muttei voinut synnyttää ilman kristityn ihmisen apua. Sama ajatus 
uudistetaan tarinoissa, joissa maanalaiset hakivat kristittyä kummia, kastajaa tai ruumiinveisaajaa. 
Kertomukset vahvistivat uskoa kirkon voimaan ja kuuluvat siihen laajaan folkloreen, jossa kristityn 
maailman vastapuolella on paholainen ja hänen väkensä. 
    Sammakko-episodi, maanalaisten näkijäksi tuleminen ja muutkin motiivit on tunnettu myös Suomen 
ruotsinkielisillä alueilla. Suomalaiseen perinteeseen ne ovat kuitenkin levinneet vain satunnaisesti ja 
juoneltaan hämärtyneinä, kuten esim. motiivi maanalainen sammakkona. Suomessa kertomusten paino-
piste on kuvauksissa, kuinka maanalainen tuli hakemaan apua ja mitä ihminen sai palkakseen. Melko 
yleisiä ovat myös kertomukset, kuinka lapsi tai aikuinen joutui maanalaisten luokse, mutta pääsi pois, kun 
ei suostunut syömään mitään, mitä hänelle tarjottiin (vrt. kartta 91).  
 
Suomalaiset kerrostumat.  Suomessa läntisten motiivitarinoiden alla on (1) luonnonhaltia- ja vainaja-
kerrostuma. Uskomukset "toisella puolella" asuvista haltioista ja vainajista, niiden näkijöistä (kartta 7), 
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nurinkäännetystä maailmasta ja vedenhaltian lehmistä ovat paljon vanhempia kuin juonitarinat ihmisestä 
maanalaisten auttajana. Käsitys siitä, että vainajat elivät omalla puolellaan samantapaista elämää kuin 
ihmiset maan päällä, on yleismaailmallinen ja näkyy mm. vainajien varustamisessa tuonelaa varten. 
Eräkauden ja kaskikaudenkin suomalaiselle ajattelulle paralleelisia ovat ilmeisesti pohjoisten metsästä-
jäkansojen, esim. obinugrilaisten käsitykset vainajien elämästä (kartta 7).(6  Vainajat asuivat maan alla 
sukukalmistoissa, esi-isiensä luona, samaan paikkaan haudatut yhdessä perheineen jopa samannäköi-
sessä sielu-hahmossa kuin maan päälläkin. Tällainen tuonela on sijainnut nimen omaan maan alla ja 
ihminen jäi kuoltuaan samoille seuduille, missä oli elänytkin. Samanistisessa maailmankuvassa haltiat ja 
vainajat ovat voineet elää yläpuolisen tai maanalaisen maailman eri kerroksissa. Saamelaisten ja mm. 
Laestadiuksen käsityksissä maahiset asuivat lähinnä maan pintaa ja vainajat syvemmällä eriasteisissa 
tuonelakerroksissa, kaikkein syvimmällä pahojen ihmisten sielut.  
    Maanalaisperinteen vanhimpia kertomusaiheita on ehkä samanistinen matka vainajien puolelle, kuten 
Väinämöisen käynti tuonelassa. Kerronnan jännitysmomentteja on ollut se, kuinka elävä ihminen rikkoi 
elämän ja kuoleman välisen rajan ja selvisi takaisin peruuttamattomasta vastatodellisuudesta. Maan-
alaisten maailmaan joutunut lapsi tai aikuinen päästettiin pois, kun hän kieltäytyi syömästä mitään mitä 
tarjottiin.  
    Etenkin pohjoisilla alueilla maahiskertomuksissa on samoja aiheita kuin vainaja- ja haltiatarinoissa. 
Maahiset voidaan yhdistää suoraan haltioihin; maassa ei ollut niin pientä paikkaa, ettei siinä eläisi haltia. 
Myös vuorenpeikot, maahiset tai kufittaret ovat pyytäneet ihmisiä siirtämään navettaansa, koska lehmien 
virtsa tippui heidän asuntoonsa, ruokapöydälle tai viilipunkkaan. Saamelaisten tuonela-tulkinnoissa 
vainajat saattoivat asua myös saivojärvien alla; tällaisissa järvissä oli kaksoispohja tai järvestä johti 
käytävä tuonelaan.(7  Vedenhaltian lehmät on ainakin jonakin aikana tulkittu järvien alla asuvien vaina-
jien lehmiksi tai poroiksi. Vielä länsisuomalaisessakin perinteessä maanalaiset, etenkin hiidenväki, mutta 
myös vuorenpeikot ovat assosioituneet vainajiin, jotka asuivat hautapaikoilla, kirkon mäessä. 
   Tarinat ihmisestä maanalaisten auttajana, kätilönä tai kummina ovat (2) agraarista kyläperinnettä, 
samoin illuusiot ainalypsävästä lehmästä, kulumattomasta paidasta ja tylsistymättömästä viikatteesta. 
Talonpoikaisyhteisöissä maanalaiset ovat yhä enemmän kertomusten roolihahmoja, joiden avulla on 
ilmaistu kristillisen kyläyhteisön arvoja ja kulttuurisia merkityksiä. Maanalaiset ovat muuttuneet tuonpuo-
leisiksi kyläläisiksi. Suomessa kätilötarinan alkuperäinen idea on jäänyt hämäräksi ja kertomukset ovat 
usein sisällöltään opettavia. Toisenlaisillekin asukkaille tuli antaa oma rauhansa; ihmisellä ei ollut oike-
utta kieltäytyä auttamasta synnyttävää naista tai vahingoittaa kantavaa eläintä, vaikka se olisi ollut vain 
sammakko. 
    Kristillistä paholaisfolklorea ovat kertomukset, kuinka maanalaiset vaihtavat ihmislapsia tai vievät heitä 
omalle puolelleen. Vaihdokas on suomalaisessakin perinteessä ollut epämuodostunut, aivovammainen 
lapsi, joka ei kehittynyt aikuiseksi ihmiseksi. Vanhimmissa kerrostumissa vaihdokas on ehkä käsitetty 
pahojen, tuonelan ulkopuolelle jääneiden vainajien reinkarnaatioksi, mutta vallitsevassa suomalaisessa-
kin perinteessä vaihtaja on paholainen, joka vaanii kastamattomia lapsia omakseen. Kristillinen uudel-
leentulkinta huipentuu kertomuksessa Eevan kätketyistä lapsista. Tällaiset historian tulkinnat olivat 
oppineiden teorioita ja niillä selitettiin Raamatun pohjalta kaikkien rotujen, jopa vastaihmisten olemassa-
olo. Siinä maailmanjärjestyksessä ei-länsimaiset luonnonkansat tai mustalaiset ovat olleet Kainin kado-
tettua sukuhaaraa.    
 
Tarinoiden rakennemuutokset.  Vanhoja maanalais-folkloren kertomusrakenteita ovat kulkeminen vil-
linä laumana ja nurinkäännetty todellisuus. Yliluonnollisen väen koetaan tulevan niin kuin lintuparvi. Se 
vikisee ihmisen ympärillä kuin sopulilauma tai kulkee edestakaisin polkuaan kuin muurahaiset; pienten 
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olentojen äänet täyttävät maassa nukkuvan ihmisen tajunnan, kunnes kaikki on ohitse. Kulkeminen 
uusiutuu myöhemmissä kerrostumissa: hiidenväki kulkee, vuorenpeikkojen hääkulkue nähdään, kufittaret 
jutaavat. Nurinkäännetty maailma itse asiassa kuvastuu tyynen metsälammen pintaan ja vaikka ihminen 
on epäilemättä aina tiennyt, että se on vain kuvajainen, tuonpuoleisuuden visioilla niin kuin maanalaisten 
kulkemisellakin on luonnossa kognitiivinen mallinsa.  
   Yhteistä tarinoille on ollut tämänpuoleisuuden projisioiminen näkymättömään, nurinkäännettyyn tai 
vastakkaiseen maailmaan. Vainajakultin valtakaudella maanalaiset on selitetty elävien kaltaisiksi vaina-
jiksi, kristillisen kyläuskon piirissä ihmisyhteisön ulkopuolisiksi, antikristillisiksi olennoiksi. Kylän ta-
rinaympäristössä ei enää riittänyt, että tuonpuoleiset olennot nähdään tai koetaan, vaan kerrontaan on 
tullut yhä enemmän ja enemmän juonikäänteitä ja jännitystä. Kyläyhteisön vastamaailma muuttui kerto-
muksiksi ihmiskohtaloista, ja nimenomaan sellaisista ihmisistä, jotka olivat joutuneet tai uhkasivat joutua 
pahan valtaan. Paholainen oli kaikkialle ulottuva uhka niin kuin rikollisuus, huumeet tai poliittinen hirmu-
valta myöhempien aikojen jännityskertomuksissa.    
 
(Si C 1741, L 39, L 41, M 31-32, M 41, M 346) 
 
Castrén 1853, 120-. Harva 1948, 263-. Honko 1966. Anttonen V. 1996. 
  
1. Campbell – Nyman 1976c, 60-. Wall 1989. Bø 1987, 33-. 2. Outakoski 1991, 113-.  3. Dahlstedt 1983. 
Arvidsson 1983.  4. Itkonen T. I. 1946ab; 1948 II, 348. Itkonen E. 1963, 556-. Vilkuna A. 1989, 160-.  5. 
Atlas över svensk folkkultur II:10. Campbell – Nyman 1976c, 59. Atlas der schweizerischen Volkskunde: 
131, 136. Briggs 1978, 93-.  6. Esim. Karjalainen 1918, 121-.  7. Esim. Harva 1913, 29-. Bäckman 1975. 
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                            73.-75. RAUHATTOMAT VAINAJAT 
 
 
 
 

Kummittelevat vainajat 
 
 
Vainajat ilman asemaa. Suomalaisessa kansanperinteessä käsite "sijattomat sielut" on tarkoittanut 
sellaisia kuolleita, joilla ei uskottu olevan "maasijaa", ei "sijaa maassa eikä taivaassa". Tällaisten vaina-
jien ongelma on paitsi uskonnollinen myös sosiaalinen. Kulttuurin kannalta voisi puhua statuksettomista 
vainajista, joita ei voitu lukea normaalilla tavalla kuolleisiin. Sijattomat vainajat olivat siis vailla asemaa, 
statusta, elävien ja kuolleiden muodostamassa kaksoisyhteiskunnassa, he olivat ikuisessa siirtymävai-
heessa, liminaalitilassa, jota voidaan verrata katolisen kirkon kiirastuleen. 
    Valtaosa suomalaisista kummitustarinoista on kertomuksia vainajista, jotka eivät ole saaneet rauhaa 
kuolemansa jälkeen. Kummittelevat vainajat ovat olleet ns. kotonakulkijoita, joiden on ollut pakko palata 
takaisin kotiinsa sovittamaan tekojaan tai jotka etsivät sovitusta kärsimästään vääryydestä, tai surmattuja 
ja rikospaikalle, usein talojen lattian alle haudattuja vainajia, jotka vaativat kristillistä hautausta, pääsyä 
siunattuun maahan. Kertomuksia kummittelevista, esim. jossakin talossa mellastavista vainajista on 
kaikkialta eikä niissä ole olennaisia alueellisia eroja. Sen sijaan oman, levinneisyydeltään läntisen 
kertomusryhmänsä muodostavat juonitarinat huutavista vainajista; kartoilla 73-75 on tarkemmin esitelty 
kertomuksia surmatuista lapsista, jotka paljastivat äitinsä.  
 
 

 

73. Sijattomat vainajat 
 
 
Kummittelijan nimi.  Suomalaisissa niin kuin skandinaavisissa kertomuksissa surmattu lapsivainaja on 
esiintynyt olentona, joka itki tai huusi lapsen äänellä. Se seurasi metsässä ihmistä, matki ihmisten 
puhetta ja yleensä hävisi, kun sitä puhuteltiin jumalansanalla tai se kastettiin tai siunattiin haudan lepoon. 
Pohjois-Suomessa kummittelevan lapsivainajan nimitys (kartta 73) on ollut äpärä, joka tarkoittaa avio-
tonta lasta. Äpärälapsensa äiti on synnyttänyt salaa, tappanut ja haudannut metsään tai kätkenyt talon 
lattian alle.  Länsilappalainen aeppar (diminutiivi aepparas) on suomalaislähtöinen, kertomuksissa se on 
metsään tai tunturiin surmattu tai heitteille jätetty lapsi ja nähtiin yleensä yöllä, auringonlaskun jälkeen tai 
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joka seitsemäs vuosi alastoman lapsen tai riekon hahmossa.  
    Keski-Pohjanmaalla tunnettu termi uloskannettu on käännöslaina pohjoismaisesta utbörding-nimityk-
sestä, Suomessa sana tavataan pääasiassa vain tarinoissa. Pohjoismaisessa, etupäässä pohjoisten 
alueiden perinteessä utbörding (utböling) on metsään surmattu tai heitteille jätetty lapsi, joka ilmestyi 
pienenä, usein alastomana lapsena tai itki kuin lapsi ja seurasi tai vainosi erityisesti äitiään ja sukuaan. 
Siihen viittaa myös sananparsi "Utbölingen är värst på släkten". Uloskannettu on alkuaan tarkoittanut 
nimen omaan suvun hylkäämää vastasyntynyttä. Tässä merkityksessä sana esiintyy varhaiskristillisissä 
maakunta- ja kirkkolakien teksteissä kuten myös islantilaisissa saagoissa (útburðir). Kristillisessä perin-
teessä utbörding paljastaa kätköpaikkansa ja häviää sen jälkeen, kun joku kastaa tai hautaa kummitteli-
jan tai vie ruumiin hautausmaalle. Ahvenanmaalla  esiintyvä gast tunnetaan kummittelevan lapsivainajan 
nimityksenä Keski-Skandinaviassa. Gast-kertomuksissa kummittelija on tavallisesti näkymätön ja saattaa 
pelästyttää ihmisen sairaaksi (gastkramning), se vastaa puhuteltaessa ja kostaa, jos sitä matkitaan.  
    Suomalaiset nimitykset liekkiö ja ihtiriekko tarkoittavat samantapaista metsässä kummittelijaa kuin 
skandinaavinen gast. Liekkiö on muuttunut itsenäiseksi kummitusolennoksi, jota ei sen pohjoissatakun-
talaisella levinneisyysalueella juurikaan enää yhdistetä surmattuun lapseen. Se seuraa lentäen metsässä 
liikkuvaa ihmistä, usein linnun hahmossa, metelöi ja matkii ihmisen puhetta, vaikenee kun sitä puhu-
tellaan Raamatun sanalla tai kysytään "missä sinä silloin olit, kun Kristus ristillä kuoli?" tai "Olitko joulu-
aamuna kirkossa?" Ihtiriekko on eteläpohjalaisissa kertomuksissa metsässä surmattu lapsi; sekin valittaa 
yöllä, muuttaa ääntään, seuraa ihmistä, matkii, katoaa kun sitä puhutellaan tai on kokonaan näkymätön. 
Yhdyssanan alkuosa on suomalais-ugrilaisissa kielissä 'sielua' tarkoittava, ikivanha itse-sana. Lehtike-
likko on paitsi liekkiön ja ihtiriekon kaltainen kummittelija, myös toisaalta metsänhaltiaan yhdistetty 
olento. Se on nähty metsänneitona (ruots. skogskäring), joka on takaa kuin puunjuurakko (kartta 70), 
jättiläiskokoisena miehenä, koirana tai lintuna, johon ei luoti pystynyt tai se haukkui kuin koira ja johdatti 
kulkijan harhaan. 
    Pohjoisten alueiden, erityisesti Jäämeren rannikon asukkaiden keskuudessa tunnetut meriraukat 
(norjan draug, lapin rawga) ovat olleet mereen hukkuneita vainajia, jotka huusivat tai näyttäytyivät ennen 
rajuilman tuloa. Lounaissuomalainen rajanhaltia eli rajaäijä, -piru tai rajalainen on rajakiveä siirtänyt 
isäntä, väärinvannonut todistaja tai vääryyttä tehnyt maanmittari, joka huusi rikospaikalla, kolisteli ketju-
jaan, ilmoitti oikean rajalinjan tai vaati muutosta huutaen "Raja oikoseen!". 
(Si 1001-1100) 
 

 

74. Surmattu lapsi valittaa 
 
 
Surmattu lapsi pyytää vaatetta.  Suomeenkin levinneissä skandinaavisperäisissä tarinoissa metsään 
haudattu lapsi on usein pyytänyt vaatetta ja samalla paljastanut äitinsä, joskus myös isänsä (kartta 74). 
Lapsivainaja huusi syksyisenä sunnuntaiaamuna kirkkoveneessä kirkkoon meneville: "Talvi tulee, takkia 
tarvitaan, ei ole sukkaa eikä kinnasta". Silloin kirkkoveneessä mukana oleva lapsensa surmannut äiti 
tunnusti tekonsa. Tai lapsi huutaa kirkkomatkalaisille tai ohikulkevalle nuorisojoukolle: "Isä sukkaa, äiti 
kenkää, hako pistää pieneen jalkaan!" Repliikissä lapsi usein mainitsee myös paikan, johon se oli 
haudattu. Länsipohjalaisen perinteen mukaan lapsivainajalle heitettiin pyydetyt vaatekappaleet, jolloin se 
sai rauhan.  
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    Toisen teeman mukaan surmattu lapsi on pyytänyt kenkiä yöllä talossa neulovalta suutarilta tai muulta 
vieraalta. Kertomusten mukaan talossa on huone, jossa kummitteli niin ettei siellä kukaan uskaltanut 
nukkua. Huoneessa yöpyvälle kulkijalle tai suutarille ilmestyy yöllä surmattu lapsi, joka on haudattu 
lattian alle, ja ilmoittaa äitinsä tuntomerkit. Aamulla vieras huomaa, että lapsen murhaaja on talon väkeä, 
esim. palvelija, joka tuo hänelle kahvia, ja paljastaa tämän tekemän rikoksen. 
(Si C 901, C 951, C 956, C 976) 
 
Lapsivainaja tanssii äitinsä häissä.  Skandinaavisissa kertomuksissa nainen on surmannut kolme 
lastaan, joista yksi on kätketty sukkaan, toinen pyttyyn ja kolmas tukahdutettu vaatteeseen. Surmatut lap-
set ilmestyvät tanssimaan äitinsä häissä ja laulavat: "Dansa strumpeholk (strumpesock), dansa byttefolk 
(byttjulp), dansa liten vira (myra). Om mor inte blivit gift i år, så hade vi varit fyra (flera)". Suomalaisissa 
versioissa (kartta 74) repliikki on kuulunut esim. seuraavasti: "Nahkahiha tanssii sukansäären kanssa, 
tule sinä pirttipytty joukkoon kanssa". Tavallisimmin suomalaistarinoissa kerrotaan kuitenkin kahdesta 
tanssivasta lapsesta, jotka laulavat: "Housupoika tanssii, pyttypiika ei pääsekään". 
(Si C 961) 
 
 
 

75. Surmattu lapsi kostaa 
 
 
Lapsivainaja pytyssä.  Moralistisissa lapsivainajatarinoissa vakiintuneen juonirakenteen mukaan äiti on  
kätkenyt surmaamansa lapsen ruumiin pyttyyn ja haudannut lattian alle (kartta 75). Kätköpaikasta 
kuullaan valitusta: "Byttan är trång, bena år långa" tai "Pytty on ahdas, luut on pitkät". Kun paikka tutkit-
tiin, pytystä löytyi lapsen ruumis ja tavallisesti myös äiti saatiin selville. 
    Pyttymotiivia on väritetty yksityiskohdilla saksista, joilla äiti on surmannut aviottoman lapsensa tai 
sulkenut pytyn. Kun talossa on häät tai tanssit, kuullaan huuto: "Om det inte vore för sassa (saxa), så 
skulle jag upp och dassa (dansa) med mor min" (Jos ei olisi saksia, nousisin ylös ja tanssisin äitini 
kanssa). Lapsen ruumis ja sakset löytyvät ja lapsenmurhaaja paljastuu tai jos lapsi saa pyytämänsä 
tanssiluvan, se tanssittaa äitinsä kuoliaaksi. 
(Si C 966, C 968, C 971) 
 
Lapsivainaja kostaa äidilleen.  Kertomusten mukaan jonkun ihmisen tai lapsen vanhempien kulkiessa 
surmapaikan ohitse kuultiin valitusta. Lapsi ilmestyi ja pyysi lupaa saada surmata äitinsä. Kun lupa 
annettiin esim. sanomalla: "Mene ja ime äitisi!" tai "Mene sinne, mistä olet tullutkin!", silloin lapsi etsi 
äitinsä tai molemmat vanhempansa, imi äitinsä rintaa niin että tämä kuoli, tai repi vanhempansa kuo-
liaiksi. 
    Motiiveiltaan kiteytyneiden lapsivainajatarinoiden keskeisin sanoma on se, kuinka surmattu lapsi 
ilmaisi olinpaikkansa ja paljasti äitinsä tekemän rikoksen tai kuinka syyllinen järkyttyi niin, että tunnusti 
itse tekonsa (kartta 75). Pyytäessään vaatetta tai vastatessaan ihmisten kysymyksiin lapsivainaja usein 
kuvaa muutamalla osuvalla sanalla äitinsä pukeutumista tai antaa hänestä sellaisen persoonallisen 
tuntomerkin, että tämä tunnistetaan paikalla olevien kesken. Suomalaisruotsalaisessa aineistossa 
repliikkiin kuului äidin nimen mainitseminen: "Anna, min mor, som sitter i båten och ror, hon skall ge mig 
strumpor och skor" (Anna-äitini, joka istuu veneessä ja soutaa, antakoon minulle sukat ja kengät). 
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Kristillisen moralismin hallitsemina vuosisatoina tarinoiden painopiste on siirtynyt kummittelusta kostoon 
ja äidin paljastuminen tai hänen saamansa rangaistus on saanut yhä dramaattisempia käänteitä.   
(Si C 976) 
 
Karttakuva.  Kertomukset aviottomista lapsivainajista ja rajanhaltioista ovat moraaliperinnettä, joka on 
kuulunut läntisiin agraariyhteisöihin. Suomessa kertomukset surmatuista ja kätketyistä lapsista ovat 
ilmeisesti jo varhain levinneet Länsi- ja Etelä-Suomen talonpoikaiskulttuurin alueelle ja vähitellen myös 
agraaristuvaan Savoon. Karttakuva on yhä läntinen ja tarinat seuraavat muiden kristillissävyisten moraa-
litarinoiden levinneisyyttä.    
    Perinnehistoriallisesti suomalaiset lapsivainajakertomukset ovat läntistä alkuperää. Lainat ovat kuiten-
kin eri-ikäisiä ja -tasoisia, ja niiden kerrostuneisuus tarjoaa monia mielenkiintoisia tutkimusongelmia. 
Niinpä liekkiö, lehtikelikko ja ihtiriekko ovat kaikki kokeneet omaleimaista paikallista erilliskehitystä siinä 
määrin, etteivät tarkalleen muistuta mitään skandinaavista esikuvaa. Lapsivainajakäsitteen sijasta voisi 
pikemminkin Uno Harvan tapaan puhua "erikoislaatuisista kummittelijoista", jotka joillakin alueilla on 
selitetty lapsivainajiksi. Vastaavaa heterogeenisyyttä esiintyy skandinaavisissa gast-kertomuksissa, ja on 
todennäköistä, että Satakunnan – Pohjanmaan kummittelijaperinne jatkaa juuri gast-traditiota sellaisena 
kuin se tunnettiin ennen lapsivainajauskomusten voimakasta ekspansiota. Selvin gast-roolien edustaja 
Suomessa on Agricolankin tuntema (1551) pohjoissatakuntalainen liekkiö, joka sisältää sekä varhem-
paan kummittelija-gastiin että myöhempään lapsivainaja-gastiin kuuluvia piirteitä. Lapsivainajauskomuk-
sen sekundaariutta liekkiön kohdalla osoittaa sekin, että vain 5 % aineistosta esittää liekkiön alkuperäksi 
surmatun lapsen. Lehtikelikko (metsä- ja leppäkelikko) on puoliksi metsänhaltian, puoliksi muiden kum-
mittelijoiden rooleissa. Ihtiriekko on motiiveiltaan liekkiötä ja lehtikelikkoa enemmän lapsivainaja, mikä 
selittynee paitsi Pohjanmaan utbörding-perinteen vaikutuksesta myös olennon nimeen sisältyvästä, 
sielua tarkoittavasta itse-sanasta (ihtiriekko < itseriekko). 
    Lappi muodostaa lapsivainajaperinteen näkökulmasta reliktialueen, jossa tavataan runsaasti eri-ikäi-
siä, osaksi jo muualta hävinneitä tai harvinaisiksi käyneitä perinneaineksia. Itälappalaiset (Inarin kalas-
tajat, koltat, Kuolan saamelaiset) eivät tunne lapsivainajauskomusta, mikä on selvä viittaus perinteen 
myöhäisyyteen. Vaikka nimitys aeppar on suomalaislähtöinen, kertomusten länsilappalaiset motiivit ovat 
yksityiskohtia myöten skandinaavista perua, ja saamelaisten välityksellä ne ovat ilmeisesti siirtyneet 
osittain myös Länsi-Pohjan ja Peräpohjolan suomalaistraditioon. Päinvastainen lainautumissuunta on 
hyvin harvinainen. 
    Etymologisesti meriraukan originaali on norjan draug, jota lapissa vastaa rawga. Draug on alkuaan 
ollut kummittelevan vainajaolennon yleisnimitys. Rajanhaltiallakin on vastineensa skandinaavisessa 
perinteessä, jossa vastaavasta kummittelijasta on käytetty gast-nimityksiä  (mm. skälgast, målgast, änga-
målare, skälvrängare). Mielenkiintoista on, että lapsivainajaolennot ja rajanhaltia näyttävät Etelä-
Suomessa torjuneen toisensa. Liekkiön ja rajanhaltian alueet koskettavat toisiaan, mutta rajanhaltiaa ei 
tavata siellä missä liekkiö on dominantti eikä päinvastoin.  
 
 

 

Vainajat yhteiskunnan ulkopuolella 
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Surmatut lapset. Lapsivainajaolennot ovat olleet heitteille pantuja, surmattuja, kastamatta kuolleita, 
keskosina tai kuolleina syntyneitä, joille ei ole suoritettu asianmukaisia siirtymäriittejä. Näistä riiteistä 
merkittävin oli nimenanto, joka useimmissa kulttuureissa takaa lapsen jäsenyyden suvussa. Nimi on 
lapsen yhteisökelpoisuuden tärkein symboli. Lapsen sukuun hyväksymisen edellytyksenä on usein myös 
se, että hänelle voidaan osoittaa äiti ja isä; aviotonta lasta ei monissa kulttuureissa ole hyväksytty, vaan 
heidät surmattiin esim. jättämällä heitteille. Nimettä tai kasteetta kuolleitten asema on poikkeuksellinen 
myös siinä suhteessa, etteivät tällaiset lapset ole sosiaalisessa mielessä lainkaan kuuluneet elävien 
joukkoon. Jos lapsi ei ole "elänyt", sitä ei myöskään voida liittää kuolleiden yhteisöön. Tällöin hautausse-
remoniat on jätetty suorittamatta tai ne on suoritettu poikkeuksellisella tavalla. Lasta on pidetty ulkopuoli-
sena; hän ei ole missään vaiheessa ollut suvun jäsen eikä häntä myöskään hyväksytty suvun vainajien 
joukkoon. Ulkopuolisuudessa tai sijattomuudessa on myös lapsivainajien kummittelun perussyy. Poh-
joismaisen uskomusperinteen mukaan lapsivainajat saivat rauhan, kun ne kastettiin ja/tai haudattiin sin-
ne, minne muutkin vainajat. 
    Oikeushistoriallisesti lasten heitteillepano näyttää ennen kristillisiä vaikutteita olleen Pohjoismaissa 
hyväksytty kansantapa. Skandinaavinen oikeustraditio on seurannut vanhaa roomalaista ja myös ger-
maanista käytäntöä, jonka mukaan suvun päämiehellä, tavallisesti isällä oli oikeus päättää, elätettiinkö 
vai hylättiinkö sukuun syntynyt lapsi. Kysymys aktuaalistui viimeistään nimenannon hetkellä, joka Poh-
joismaissa on kristillistä kastetta varhempi riitti. Islantilaisten saagojen mukaan isä osoitti hyväksymi-
sensä ottamalla vastaan hänelle ojennetun lapsen ja valelemalla lapsen vedellä hän antoi tälle nimen; 
toimituksesta käytettiin ilmausta, että lapsi oli 'kannettu isälleen'. Lapsi, jota syystä tai toisesta, esim. 
aviottomuuden vuoksi ei hyväksytty sukuun ja jolle ei annettu nimeä, jätettiin heitteille eli 'kannettiin ulos'. 
Sen sijaan kastetun lapsen hylkäämistä pidettiin sekä saagoissa että vanhimmissa skandinaavisissa 
maakuntalaeissa murhana (vrt. kartta 90). 
    Kristinusko pyrki lopettamaan sukujen oikeuden päättää lastensa henkiin jättämisestä ja heitteillepano 
kriminalisoitiin Islannissa iäkkään saaga-perinteen mukaan Olavi Pyhän toimesta 1018, Norjassa 1000- 
ja 1100-luvuilla, Tanskassa sekä Etelä-Ruotsissa jonkin verran aikaisemmin. Pohjoismaisen lapsi-
vainajaperinteen ensimmäinen korkeakonjunktuuri voidaan ajoittaa kristinuskon leviämisperiodiin sekä 
välittömästi sitä seuraaviin vuosisatoihin. Tällöin lapsivainajaolento oli ilmeisesti suvusta 'uloskannettu'. 
Yhteispohjoismaiseen levinneisyyteen yltänyt lapsivainajan nimitys on útburðir (sanan islantilainen 
muoto), joka tavataan yhtenäisellä alueella Islannista yli Norjan (utburd) ja Ruotsin pohjoisosan (utbör-
ding, utböling) Pohjanmaalle (uloskannettu) saakka. Termi esiintyy islantilaisissa saagoissa ja Norjan 
maakuntalaeissa, joissa ilmaus bera út barn 'kantaa lapsi ulos' tarkoittaa nimen omaan lasten heitteille-
panoa, kuten vastaava ruotsalainen utkasta 'heittää ulos, panna heitteille'. Lapsivainajaperinteen en-
simmäisen ekspansion aikana moraalinen tuomio ei kohdistunut aviottomiin äiteihin, vaan ei-toivottujen 
lasten heitteille jättämiseen.  
    Lapsivainajaperinteen voimakas leviäminen Pohjois-Euroopassa sai monin paikoin aikaan sen, että 
eräät varhemmin toisia uskomusolentoja tarkoittaneet käsitteet siirtyivät lapsivainajan nimityksiksi. Niinpä 
eteläisimmässä Skandinaviassa `murhattua, suohon haudattua vainajaa` tarkoittava myring tuli Götan-
maan-Upplannin alueella vallitsevaksi lapsivainajan nimitykseksi (sikäläinen murreasu myling). Samoin 
kummittelijan nimitys gast, joka on samaa kantaa kuin englannin ghost tai saksan geist, on  Keski-
Skandinaviassa, Norjan Opplannin maakunnasta yli Keski-Ruotsin järvialueen aina Ahvenanmaalle 
ulottuvalla vyöhykkeellä siirtynyt lapsivainajakertomuksiin. Gast-sanan merkityksen muutos lienee 
tapahtunut jo kristinuskon tuloa seuranneella lapsivainajatradition ekspansiokaudella. 
 
Aviottomat lapset.  Lapsivainajaperinteen toinen korkeakonjunktuuri ajoittuu 1600-1700-luvuille, jolloin  
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lapsenmurha niin kuin siveettömyysrikoksetkin kriminalisoitiin voimakkaasti ja niistä alettiin antaa kuole-
mantuomioita. Tilastojen valossa lapsenmurha oli tuolloin Ruotsi-Suomessa kaikkein yleisin kuoleman-
rangaistukseen johtaneista rikoksista. Kysymyksessä näyttää olleen erityinen sosiaalinen ongelma, mihin 
viittaa mm. aihepiiriä koskevien lakien ja asetusten suuri lukumäärä; lapsenmurhaoikeudenkäynneistä tuli 
jopa eräänlainen muotivirtaus. Perinnehistoriallisesti voidaan todeta, että monet lapsivainajatarinoiden 
teemoista ovat levinneet juuri tuona 1600-1700-lukujen periodina. Näissä tarinoissa, joissa kaikille löytyy 
skandinaavinen lähtökohta, keskeisenä elementtinä on lapsenmurhaajan yliluonnollinen ilmitulo sekä 
tapahtuneen siveellisyysrikoksen ja lapsenmurhan moraalinen tuomitseminen. 
 
Rauhattomat vainajat. Suomalaistenkin käsityksen mukaan kummittelija on sellainen, joka on kuollut 
"pahalla kuolemalla". Ruotsi-Suomen kirkkolaki luokitteli 1800-luvulle ja osaksi 1900-luvulle saakka 
kuolleet ja hautausseremoniat neljään luokkaan. Ihmisen kuolintavan mukaan hautaaminen tapahtui joko 
julkisesti, hiljaisesti, paheellisesti tai häpeällisesti. Hiljaisuudessa haudattavia olivat kuolleina syntyneet, 
kastamatta kuolleet, äkkipikaisuudessa itsensä surmanneet, viinaan kuolleet ja ruumiinsa leikkaussa-
leissa leikeltäväksi antaneet. Hiljaisessa hautauksessa pappi sai olla läsnä, mutta luki vain hautaussanat 
ja -rukoukset. Paheellinen hautaus suoritettiin kaksintaistelussa surmansa saaneille, äkkipikaisuudessa 
toisensa tappaneille, vankeudessa kuolleille, jumalattomasti eläneille, kuolleina löydetyille, surmatuille 
lapsille ja mestatuille. Paheellisesti haudattavat sijoitettiin kirkkomaan huonoimpana pidettyyn kolkkaan 
ilman minkäänlaista kristillistä seremoniaa. Häpeällinen hautaus suoritettiin kirkon kiroamille, tietoisille 
itsemurhaajille ja mestatuille, joiden ruumiit kuopattiin metsään. Kirkollisen käytännön ja kansanperinteen 
välillä on selvä vastaavuus. Ne kuolleet, jotka kirkkokin erotteli,  esiintyvät kansanuskossa sijattomina 
sieluina, joita ei ollut edes lupa kutsua vainajan kunniallisella nimellä. 
    Sukuyhteisöissä sijattomat vainajat jäivät vainajakultin kohteena olleiden suvun vainajien ulkopuolelle 
(kartat 3, 7). "Pahat kuolijat", kuten heitä Karjalassa nimitettiin, on haudattu poikkeuksellisella tavalla, 
esim. ilman arkkua ja juhlallisuuksia muista erilleen tai jätetty kokonaan hautaamatta. He rinnastuivat 
vieraaseen, paikkakunnalla tuntemattomaan kuolleeseen, josta kukaan ei huolehtinut ja jonka ei siten 
uskottu selvinneen matkasta kuolleiden valtakuntaan. Sijattomat vainajat jäivät ikään kuin puolitiehen, 
ikuiseen siirtymävaiheeseen; ne kummittelivat eläville, etsivät eri tavoin lopullista asemaansa. 
 
Juha Pentikäinen 
 
(Si C 901-1100) 
 
Atlas över svensk folkkultur II:19-21. Campbell – Nyman 1976 b. Devereux 1955. Haavio 1947b; 1950a; 
1966. Klintberg 1968. O'Connor 1991. Pentikäinen 1968; 1976; 1990. Solheim 1958. Klemettinen 1998. 
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                                    76. KIRKON KIVITYS 
 
 
 
 

Kristinuskon voitto 
 
 
Kirkonkivitystarinat.  Kartalla on esitelty tarinoita, joissa yliluonnollinen olento, jättiläinen heittää suuren 
kiven kohti jonkun paikkakunnan uutta kirkkoa tavallisesti siksi, etteivät kirkonkellot anna sille rauhaa. 
Kertomusten vakiintuneissa repliikeissä jättiläinen valittaa esim. seuraavasti: "En saa rauhaa, kun Lopen 
Santa Pirjo pauhaa" tai "Lopen iso kolli poraa"; kirkonkellon eufemistiset nimitykset tarkoittavat Lopen 
kirkon suojeluspyhimystä Pyhää Birgittaa (Si N 61-66). Tarinat ovat usein kiinnittyneet tiettyihin suuriin 
kivenlohkareisiin, jotka saattavat sijaita jopa kymmenien kilometrien päässä kirkosta. Jättiläisen heittämä 
kivi on voinut pudotessaan haudata alleen ihmisiä ja eläimiä ja sen siirtäminen saattaa tuottaa onnet-
tomuutta. Jotkut tarinat selittävät, miksi tietyissä kivikirkoissa on puusta tehty pääty tai yläosa. Kirkkoon 
on osunut jättiläisen kivi ja sitä on "korjattu" jälkikäteen. Luonnottoman pitkä heittomatka ja kiven suuruus 
todistavat heittäjän yliluonnolliseksi olennoksi. Kerrotaan myös, että tällaisissa kivissä näkyvät jättiläisen 
sormen jäljet tai että ne liikahtavat kirkonkellojen soidessa. 
    Kirkonkivitystarinoiden yleisiä juonikaavoja on (1) kertomus jättiläisen kukkarokivestä. Tarina selittää, 
miksi jossakin, esim. lähellä kirkkoa on suuri kivenlohkare; sen on jättiläinen pudottanut kukkarostaan 
ollessaan matkalla kivittämään paikkakunnan kirkkoa. Kirkonkellojen soitosta tai muusta syystä vihastu-
nut jättiläinen lähtee tarinan mukaan iso kivi kukkarossaan tuhoamaan kirkkoa. Vanha eukko lähetetään 
sitä vastaan loppuun kuluneissa kengissä tai aironrisoilla soutaen ja hän kertoo niiden kuluneen matkalla 
kirkolta, hän itsekin on pitkällä matkalla vanhentunut; tarinassa on erilaisia pitkän ajan ja matkan ilmai-
sukeinoja, mensuraaleja. Tietämättä, että kirkko on todellisuudessa jo lähellä, jättiläinen luopuu aikees-
taan ja jättää kivensä tiepuoleen tai heittää sen pois kirkon suuntaan. (Si N 91-94) 
    Lounais-Suomessa verraten yleinen tarina kertoo (2) Kalevanpojan kovasimesta. Kalevanpoika-jättiläi-
nen niittää heinää ja kuullessaan kirkonkellojen soiton suuttuu heittäen kovasimensa Laitilan kirkkoa 
kohti. Runsaan kahden metrin korkuinen, nelisärmäinen pystykivi on yhä nähtävissä Untamalan kyläkirk-
komaalla. Tarinoissa annetaan siis selitys, miksi joku siirtolohkare muistutti kukkaroa tai keskiaikainen 
hautapaasi suurta hiomakiveä.(1 Toisaalta kivien muoto oli puolestaan osoituksena kertomuksen toden-
peräisyydestä. (Si N 51) 
 
Ihmiset ja jättiläiset kirkonrakentajina. Kirkonkivitystarinoihin kuuluu myös muita johdanto- ja kehys-
kertomuksia, joilla tapahtumaa on dramatisoitu. Niissä (3) jättiläisistä on voitu tehdä paitsi kirkonraken-
tamisen vastustajia myös ihmisten kilpailijoita, jotka rakentavat omia kirkkojaan. Tai ihmiset ja jättiläiset 
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rakentavat kilpaa kirkkoja; se voittaisi, jonka kirkossa kellot ensiksi soivat. Ihmiset pettävät jättiläisiä 
soittamalla kelloaan tolpan varassa, jolloin nämä suuttuvat tappiosta, särkevät oman kirkkonsa (Kirkke-
linna Laitilassa, Kirkonlaattia Tl. Lapissa) ja heittävät kivellä ihmisten rakennelmaa. Myös muiden kirkon-
rakennuskertomusten jatkona on motiivi, kuinka jättiläinen, esim. saatuaan kirkon valmiiksi, suuttuu kello-
jen äänestä ja heittää kirkkoa kivellä. (Si N 101-104) 
    Kaikkein tunnetuimpia johdantokertomuksia on tarina jättiläisistä, joiden nimiä ihmisten ei olisi pitänyt 
saada selville. Kaksi jättiläistä lupaa rakentaa ilmaiseksi Raision pitäjän kirkon, jos kukaan ei arvaa 
niiden nimiä. Jättiläiset ryhtyvät työhön ja saavat sen jo melkein valmiiksi, kun joku ihminen kuulee jätti-
läisen vaimon laulavan lapselleen:  "Killi kirkkoja tekee, Nalli nauloja takoo rahaisessa Raisiossa."  Kun 
jättiläisille huudetaan: "Pois Killi kirkosta, pois Nalli harjalta!", ne suuttuvat, potkaisevat kirkon päädyn 
hajalle ja lentävät lintuina pois tai heittävät kirkkoa kivellä (kukkarokivellä). Tarinan vanhin suomalainen 
muistiinpano on ruotsiksi vuodelta 1656 (Petrus Gyllenius). Suomeksi tarina ilmestyi lentolehtisenä Luke-
misia kansalle N:o 53" (kolme painosta v. 1856, 1875, 1888). Myös Sakari Topelius julkaisi sen kansa-
kouluille tarkoitetussa Maamme kirjassa (suomeksi 1876).(2  (AT 500. Si N 401-405) 
    Erään kertomusteeman mukaan jättiläiset purkavat yöllä sen, minkä ihmiset rakentavat päivällä, sillä 
kirkkoa pystytetään jättiläisten mielestä väärään paikkaan. Näin tapahtuu esim. Huittisten kirkkoa raken-
nettaessa. Lopulta rakentajat kuulevat jättiläisten sanovan: "Tee kirkko Karsattiin, Karsatissa kirkko 
kaunis on." Kun kirkon paikkaa muutetaan tai se määrätään härkien avulla (kartta 79), jättiläiset alkavat 
rakentaa yöllä enemmän kuin ihmiset päivällä saavat aikaan. (Si N 421-441) 
 
Kirkonkivittäjän nimi.  Kirkon rakentamista vastustavaa yliluonnollista olentoa on nimitetty yleisesti jätti-
läiseksi, hiideksi tai kalevanpojaksi. Suomessa luonnollisin kristinuskon vastustaja on ollut hiisi, joka 
tarkoitti alkuaan vainajien metsikköä ja sen asukkaita, myöhemmin paholaista tai yleensä sellaista usko-
musolentoa, joka yhdistyi pakanallisiin kultteihin (kartat 3, 7). Suomen jättiläinen on sama kuin ruotsin 
jätte 'jättiläinen' (muin. ruots. iætti, iætun), joka polveutunee germaanisesta äta ('syödä') -verbistä. 
Kristillinen traditio muovasi kulttuuria vihaavasta pakanallisesta luonnonjättiläisestä kristinuskon vastus-
tajan.  
    Nimitys kalevanpoika lienee virolaisperäinen ja kulkeutunut Varsinais-Suomeen jo esikristillisenä 
aikana. Virossa kalevanpoika on ollut paitsi luojaheeros, luontoa muotoileva kyntäjä ja niittäjä, myös 
sorrettua kansaa puolustava jättiläissankari, joka esiintyy mm. moisioiden eli aatelislinnojen kivittämistä 
koskevissa tarinoissa. Kalevan alkujuuria on etsitty eri suunnilta, mm. germaanisista, muinaisskandinaa-
visista ja slaavilaisista kielistä, toisaalta se on palautettu viron murresanaan kali ja tarkoittaisi alkuaan 
'voimakasta, väkevää'. Vanhin hiisiä ja kalevanpoikia koskeva kirjallinen maininta sisältyy Agricolan 
Psalttarin esipuheeseen vuodelta 1551; siinä hiisi esiintyy metsänhaltiana. Muita vanhoja nimityksiä ovat 
munkit ja nunnat, jotka uskonpuhdistuksen jälkeen saattoivat kansanperinteessäkin saada kielteisen 
merkityksen. Satunnaisesti kirkkoa kivittävä olento voi olla myös noita, kuten Lounais-Suomessa tarina-
hahmoksi muuttunut Rättäkitti (kartta 61). Kristinuskon hallitsemina vuosisatoina kirkonkivittäjä on yhä 
yksipuolisemmin assosioitu Raamatun antikristukseksi, paholaiseksi.(3 
 
Karttakuva.  Kirkonkivitystarinoiden ydinaluetta on Lounais-Suomi, josta ne ovat levinneet itään ja poh-
joiseen. Vaikka kertomuksissa mainitaan runsaat 70 kirkkoa (puoliksi puu-, puoliksi kivirakenteisia), 
tarinat ja niiden repliikit ovat vahvasti kiinnittyneet lounaisen Suomen ja Pohjanmaan rannikon keskiai-
kaisiin kivikirkkoihin. Tarinoiden suomalaisista alkuperäisnimityksistä hiisi esiintyy hajatietoja lukuun 
ottamatta Lounais-Suomessa ja kalevanpojat kiinteällä ydinvyöhykkeellä Varsinais-Suomen vanhoilla 
asutusalueilla.  Lounais-Suomen rapakivialueilla on myös runsaasti suuria kivenlohkareita, mutta pelkät 
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maantieteelliset syyt tuskin selittävät perinteen levinneisyyttä; jääkauden kuljettamia siirtolohkareita on 
kaikkialla Suomessa.  
   Lounais-Suomen vanhoilta asutusalueilta alkoi kristinusko levitä muuhun Suomeen. Kirkonkivitystarinat 
ovat säilyttäneet muistoa kristinuskon tulosta ja ensimmäisten kivikirkkojen rakentamisesta. On luultavaa, 
että kiteytyneet kirkonkivitystarinat ovat olleet erityisesti keskiaikaista perinnettä. Ne kertovat kansan-
omaisesti kirkon voitosta ja pakanuutta edustaneen jättiläisen voimattomuudesta uuden jumalan edessä.  
 
Kivi oudossa ympäristössä. Kirkonkivitystarinat ovat yleismaailmallista folklorea, joka selittää kerron-
nan keinoin jonkun silmiinpistävän luonnonmuodostelman kuten yksinäisen kivenjärkäleen olemassa-
olon, muodon tai sijainnin oudossa paikassa, esim. muuten kivettömällä tasaisella maalla. Jättiläistarinat 
tukeutuvat todellisiin havaintoihin, jolloin ne ovat (1) alkuperätarinoita, joissa on kerrottu jääkauden 
aiheuttamien luonnonmuodostumien, siirtolohkareiden, kiviröykkiöiden, harjujen, hiidenkirnujen tai kalli-
oissa näkyvien erikoisten painanteiden alkuperä. Tarinoiden avulla voidaan myös selittää, kuinka esi-
kristilliset hauta- ja riittipaikat kuten hiidenkiukaat, uhrikivet ja jatulintarhat ovat syntyneet tai kuinka 
entisaikojen suuret rakennukset, kivikirkot, luostarit tai linnat rakennettiin. Samoin tarinat kertovat fyysi-
sesti ylimittaisten olentojen tekemistä silloista, kaatuneitten sorakuormien jäänteistä tai muista kätten 
jäljistä. Toisaalta kertomukset ovat (2) suhdetarinoita, joissa havainnollistetaan  jättiläisen suunnatonta 
kokoa, kuten tarinassa, joka kertoo jättiläistytön ottavan leikkikalukseen kyntäjän hevosineen (Si N 701-
704). Jättiläistarinasto sisältää myös (3) sadunomaisia fantasia- ja sankaritarinoita, joissa älyllisesti ete-
vämpi sankari voittaa fyysisesti ylivoimaisen jättiläisen ja esim. ryöstää hiisien hopeamaljan tai pettää 
jättiläistä (Si N 1031). 
    Kirkonkivitystarinoiden tapahtumat sijoittuvat pakanuuden ja kristinuskon murrokseen. Tarinoiden idea 
lienee peräisin muista kivenheittotarinoista, joissa kerrotaan mm. jättiläisten välisestä kivisodasta tai 
kilpaheitosta, tai kuinka jättiläinen heittää kiven ihmistä kohti. Tarinat esiintyvät myös mm. antiikin folklo-
ressa (kyklooppien kivisota). Kansainvälisten jättiläiskuvitelmien alkuperää on etsitty mm. maastomuo-
dostumien selitystarpeesta ja luonnonvoimien kuten myrskyn, maanjäristyksen ja tulivuoren purkausten 
elollistamisesta.  Luonnontarinoina virolais-suomalainen kalevanpoika-aiheisto kivenheittotarinoineen lie-
nee tunnettu jo yhteissuomalaisena aikana, siis Kristuksen syntymän tienoilla tai viimeistään esihisto-
riallisen ajan lopulla. Kristinuskon levitessä kivitystarinat saivat Euroopassa ja myös Pohjoismaissa 
uuden sisällön. Suomessa perinteenmuutos on tapahtunut erityisesti keskiajan suurena kirkkojenra-
kennusperiodina. 
 
Marjatta Jauhiainen 
 
(Si N 1-200) 
 
 
Atlas över svensk folkkultur II:1. Campbell – Nyman 1976a. Harva 1934. Höttges 1937, A I-VI. 
Jauhiainen 1962. Laugaste – Liiv 1970. Laugaste – Liiv –  Normann 1963. Laugaste – Normann 1959. 
Liungman 1959, 36-. Olbrich 1929-1930. Schmidt 1933. Scott 1955. 
 
1. Kivikoski 1952.  2. Gyllenius 1882, 236-. Topelius 1876, 160-.  3. Ariste 1946. Sorvali 1992. 
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77. Suuri suu 
 
 
Rohkea myllymies. Yleisimmän tarinaversion mukaan kertomuksen sankari valvoo yöllä myllyssä jau-
haessaan viljaansa ja keittää itselleen puuroa. Paholainen tai kummitus tulee myllyn ovelle, levittää 
leukansa pihtipieliin asti ja kysyy: "Oletko nähnyt suuta suurempaa?" Myllymies heittää tulikuuman 
puuron kummittelijan kitaan ja vastaa: "Oletko syönyt puuroa kuumempaa?"  
    Tarinaa on kerrottu myös tervanpolttajasta, pienkeittäjästä tai sepästä, joka takoo pajassaan, metsäs-
täjästä tai jostakin henkilöstä, joka laittaa itselleen ruokaa metsäsaunalla tai jossakin muussa yksinäi-
sessä paikassa. Ovelle ilmaantuvaa kummittelijaa nimitetään piruksi, myllyn- tai vedenhaltiaksi, joskus 
tontuksi tai jättiläiseksi (vrt. kartat 62-69, 76). Kummittelijan suuhun tarinan sankari heittää kuuman 
keitoksensa usein kattiloineen, kiehuvan tervan, hehkuvan raudan, sulan tinan, tuhkan tai hiilet, jolloin 
olento häviää rikkoen mennessään paikkoja, tai puuropata lentää koskeen ja löydetään myöhemmin. 
Paholainen huutaa keitoksen polttaessa sen suuta: "Poltti suuni!" tai "Kuuma rokka!". Tapauksesta ovat 
saaneet alkunsa sellaiset paikannimet kuin Poltinmylly, Rokkakoski tai Palonkylä (Satakunta). 
 
Karttakuva. Suuri suu -kertomuksen ydinaineksia ovat repliikit. Kysymys- ja vastausvuorosanat voidaan 
jakaa kolmeen pääversioon, joilla on omat levinneisyysalueensa. Tämä tarina, kuten useimmat muutkin 
kiinteät juonitarinat, on levinnyt lännestä itään ja samalla repliikit ovat saaneet uuden muodon. Suomes-
sa alkuperäisin ja tyylillisestikin ehein säepari on (1) "Oletko nähnyt suuta suurempaa?" –"Oletko syönyt 
puuroa kuumempaa?" Itään päin mentäessä suun tilalle ovat tulleet nokka ja lopulta hampaat. Toinen 
pääversio kuuluu (2) "Oletko nähnyt pitempää nokkaa (tällaista nenää)?" – "Oletko syönyt tällaista rokkaa 
(lientä)?" Itäisin vakiorepliikki on (3) "Oletko nähnyt pitempiä hampaita?" – "Oletko syönyt tämmöistä 
keittoa?" Muutoksia ovat ohjanneet sanaparit; Savossa puuro on muuttunut rokaksi, jolloin kummittelijan 
suukin on vaihtunut nokaksi (nenäksi). 
    Mylly ja myllymies, kuuma uutispuuro ja Suuri suu -repliikki ovat vakiintuneet läntiselle levikkialueelle. 
Itä-Suomessa tarinan sankari on usein joku muu kuten tervan tai pikiöljyn keittäjä tai kiertävä suutari, 
jopa satunnainen ohikulkija, joka karkottaa jossakin talossa mellastaneen pirun; itäiset repliikitkin ovat 
kiteytymättömiä. Suomalaisissa Suuri suu -tarinoissa kummittelijalla tarkoitetaan yleisimmin paholaista, 
josta kristillisessä talonpoikaisyhteiskunnassa tuli kaiken ulkopuolisen uhan vertauskuva. 
 
Jättiläisen pettäjät.  Pahan olennon sokaiseminen on vanha yleismaailmallinen aihelma, joka liittyy mm. 
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antiikin kertomusten Polyfemos-jättiläiseen. Odysseiassa kerrotaan, kuinka Odysseus miehineen pakeni 
yksisilmäisen Polyfemos-jättiläisen luolasta  puhkaistuaan palavalla seipäällä sen ainoan silmän. Odys-
seus oli etukäteen kertonut nimekseen "Ei kukaan", eivätkä muut jättiläiset osanneet ryhtyä takaa-ajoon, 
kun Polyfemos valittaa "Ei kenenkään" sokaisseen sen.(1  Kertomus uhkaavan yliluonnollisen olennon 
sokaisemisesta ja pettämisestä "Ei kukaan" tai "Itse poltti" -motiiveineen tunnetaan kautta Euroopan ja 
Vähän Aasian aina Intiassa asti joko homerolaisena perustyyppinä tai paikallisina muunnelmina. Vanhoja 
lähteitä ovat mm. 800-luvulta periytyvä intialais-persialais-arabialainen Tuhannen ja yhden yön tarinat ja 
Johannes de Alta Silvan Dolopathos noin vuodelta 1185.(2  
    Suomeen sokaisu-aihe on kotiutunut sekä yleisessä Polyfemos ("Itse poltti") -muodossaan että Suuri 
suu -tarinana. Lähimmät suomalaisen Suuri suu -tarinan ainekset tavataan Skandinaviassa. Ruotsissa 
tarinan sankari on jauhatusta yöllä valvova mylläri tai myllymies, joka heittää kuumaa puuroa tai lientä 
paholaisen, myllyn- tai metsänhaltian, peikon, tontun tai merenneidon suuhun, mutta myös silmään tai 
pitkään nenään. Ruotsalaisissa repliikeissä esiintyvät sekä suuri kita että pitkä nenä.  
    Suuri suu -tarina liittyy luontaisesti vesimyllyihin ja sen ydinalue noudattelee vesi- ja osuusmyllyjen 
levinneisyyttä (I osa, kartta 2). Itä-Suomessa ja Savon tervanpolttoalueilla (I osa, kartta 5), jonne vesi-
mylly kotiutui vasta verraten myöhään, paholainen tulee uhkaamaan ihmistä asuintaloihin tai tervahau-
doille. Länsi-Suomessa tarina on kiinnittynyt vanhoihin myllyihin; se selittää, mistä kosken tai myllyn nimi 
on saanut alkunsa. Lännessä kertomukseen on usein tullut moralistinen sävy: pyhänä viljaa jauhava myl-
lymies joutuu tekemisiin paholaisen kanssa. Savossa paholaisen polttaja on pikemminkin veijaritarinan 
sankari, neuvokas kulkuri, joka karkottaa taloon pesiytyneen pirun. 
    Suuri suu -tarinalla on yhteyksiä Tyhmä piru ja Petetty piru -satuihin, joissa esim. paholaisen kanssa 
tekemisiin ruvennut nokkela sankari pelastuu heittämällä kuumaa keittoa pirun suuhun. Epäsuorasti 
polttamismotiivi esiintyy tarinassa, joka tunnetaan mm. nimellä Dovren kissa. Siinä tervalla tai piellä 
poltettu olento palaa vielä aikojen kuluttua polttopaikalle ja kysyy: "Vieläkö se liemenkeittäjä elää?" (AT 
1161. Si G 1801). Kummittelijan polttaminen tavataan myös tarinassa metsästäjän nuotiolle tulleesta 
lemmenkipeästä metsänneidosta, jonka haaruksiin metsästäjä heittää palavan kekäleen (kartta 70). 
Ruotsissa sama tarina sisältää "Itse"-motiivin ja liittyy siten Polyfemos-aiheeseen.(3 
 
Marjatta Jauhiainen 
 
(AT 1131. Si G 1601-1700, M 87, N 1054) 
 
Bolte – Polívka 1915-1918 III, 374-. Haavio 1942, 121-. Hackman 1904. Liungman 1952, 321-; 1958. 
Röhrich 1976, 234-. Vilkuna K. 1942. 
 
1. Homeros 9:106-545.  2. Liungman 1952, 321-.  3. Liungman 1958, 270-. 
 
 
 
 
 
 

434



78. Lenore 
 
 
 
 
 
 

78. Kuollut sulhanen noutaa morsiamensa 

     Lenore 
 
 
Kuollut kyyditsee. Tarina kertoo, kuinka kuollut sulhanen noutaa hevosella morsiamensa ja ajaa hänen 
kanssaan yöllä kuutamossa kotiinsa häihin. Johdannossa rakastavaiset nuoret, morsian ja sulhanen tai 
aviopari joutuvat eroon toisistaan. (1) Poika lähtee matkoille, sotaväkeen tai sotaan ja tyttö jää odotta-
maan, tai nuoret rakastavaiset ovat eri pitäjistä.  Toisen alkuteeman mukaan (2) varakkaan pojan van-
hemmat eivät antaisi poikansa ottaa köyhää tyttöä ja he erottavat rakastavaiset toisistaan. Avioparista 
kertovissa tarinoissa (3) vaimo lähtee yksin vierailulle lapsuudenkotiinsa miehen jäädessä kotosalle. Eron 
aikana sulhanen tai aviomies kuolee. Tyttö tai nainen ei saa tietää rakastettunsa tai aviomiehensä kuo-
lemasta, tai päinvastoin kuulee tämän kuolleen ja alkaa loputtomasti surra ja kaivata vainajaa. 
    Kuutamoisena talviyönä kuollut sulhanen saapuu hevosella noutamaan tyttöä ajelulle. Tyttö lähtee 
kyytiin ja heidän ajaessaan sulhanen kysyy, pelkääkö tyttö, ja toistaa joskus kysymyksensä kolmesti. 
Yhtäkkiä tyttö huomaa, ettei hangella näy hevosen eikä ajajan varjoa tai ettei reen jalaksen ääntä ollen-
kaan kuulu. Hän vastaa silti, että mitäpä hän oman kullan kanssa pelkäisi, vaikka jo epäileekin olevansa 
vainajan kyydissä. 
    Sulhanen vie tytön (1) kotiinsa, jossa valmistellaan hänen hautajaisiaan tai nuoren parin häitä, tai 
matka suuntautuu suoraan (2) hautausmaalle, johon sulhanen on haudattu. Sulhasen kotona morsian 
saa kuulla tämän kuolleen ja löytää rakastettunsa ruumislaudalta. Tarinan loppu vaihtelee; usein sulha-
nen perille päästyä katoaa ja jättää tytön rauhaan, mutta hautausmaalle päättyvissä versioissa kertojat 
ovat käyttäneet hyväksi vainaja- ja paholaistarinoiden kauhuefektejä. Sulhanen yrittää viedä morsia-
mensa mukanaan omaan hautaansa, mutta tyttö pelastuu heittelemällä hautaan vaatteensa, tai sulhasen 
kiskoessa tytön hame repeää ja kappale siitä jää vainajan käteen. Tyttö pelastuu juoksemalla kirkkoon, 
tai vainaja-paholainen katoaa, kun kukko alkaa kiekua. Joissakin toisinnoissa tarinan loppu on onneton. 
Sulhanen vie tytön mukanaan, tappaa hänet; tyttö voi myös kuolla säikähdyksestä tai tulla mielenvi-
kaiseksi. Erityisesti Laatokan Karjalassa kyytimatkaan on yhdistynyt ruumiinsyöjä-motiivi (AT 363. Si E 
256), joka lienee kulkeutunut venäläiseltä taholta. Matkan varrella sulhanen käy kirkoissa syömässä 
ruumiita, järsimässä luita. Kertojat ovat joskus tehostaneet kauhukuvaa karjaisemalla yllättäen jonkun 
kuulijan korvaan: "Ja syön minä vielä sinutkin!" 
    Vainajan paluun syyksi mainitaan (1) morsiamen lohduton suru, jonka vuoksi sulhanen ei saa rauhaa 
haudassa tai (2) vala tai sopimus, jonka vainaja on eläessään tehnyt; vainaja on luvannut viedä morsia-
mensa vihille tai noutaa vaimonsa tämän vierailulta lapsuudenkodista. Myöhemmissä tulkinnoissa (3) 
vainaja on nähnyt oman kuolinilmoituksensa ja noudattaa hautajaiskutsua. 
 
Lenore. Kertomus kuolleesta sulhasesta, joka saapuu hevosellaan noutamaan morsiantaan, tunnetaan 
eurooppalaisessa perinteessä nimellä Lenore. Erityisesti tarinaa on kerrottu Itä-Euroopassa, josta myös 
tarinan alkujuurten on arveltu löytyvän. Monissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa, etenkin germaanisella 
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ja slaavilaisella taholla sekä osassa Skandinaviaa Lenore tunnetaan myös balladina. 
    Kansainvälisen nimensä Lenore on saanut saksalaisen Gottfried August Bürgerin vuonna 1773 kan-
santarina-aiheen pohjalta sepittämästä samannimisestä balladista, jonka Eino Leino on suomentanut 
(Leirivalkeat, 1917). Eurooppalaisissa kertomuksissa kuollut sulhanen noutaa morsiamensa ratsullaan, 
Suomessa tällainen visio on harvinainen. Meillä tapahtumat on sijoitettu kuutamoiseen talvimaisemaan ja 
kuollut sulhanen ajaa morsiamineen reessä äänettömästi, niin ettei varjoakaan näy hangella. Kerronnal-
lisesti tarinan kantavia aineksia on kaikkialla ollut hevosen äänetön kulku ja varjon puuttuminen; niillä 
ilmaistiin yliluonnollisen läsnäolo.  
 
Karttakuva. Lenore-tarina on ollut Suomessa ja Karjalassa laajalti tunnettu, siitä on kirjattu satoja 
toisintoja eri puolilta maata. Tarinan kerronnallisia kohokohtia on kuolleen sulhasen kysymys, ja kuten 
repliikkitarinoissa yleensä, siitä on olemassa vakiintuneita alueellisia versioita. Lenore-tarinan länteen 
painottuva repliikkiversio kuuluu seuraavasti: (1) "Kuu paistaa heleästi, kuollut ajaa keveästi. Etkös kul-
tani pelkää?" tai "Kuu paistaa kirkkaasti, kuollut ajaa vilkkaasti. Etkös elävä pelkää?" Idempänä säkeen 
perusmuoto on (2) "Kuu paistaa, kuollut ajaa. Hirvittääkö herttaistain (oman kullan keralla ajaessa jne.)?"; 
alkusäkeet tunnetaan laajalti myös sananpartena. Idempänä voi myös esiintyä sanapari kumeasti – 
rohkeasti. 
    Läntinen muoto vastaa länsieurooppalaisia repliikkejä, joiden perusmuoto on ollut 'Kuu paistaa kirk-
kaasti, kuollut ratsastaa nopeasti. Etkö ... pelkää?' Esim. "Der Mond scheint so hell, der Tote reitet so 
schnell. Annamirl, fürchst dich nicht?" (Saksa). "The moon shines bright in the lit, the dead, they ride so 
swift. Love, art thou not afraid?" (Englanti). Lyhyt itäinen versio vastaa puolestaan virolaista säettä "Kuu 
paistab, koolias sõidab. Kallike, kullake, kas kardad?" Repliikkien perusteella näyttäisi siltä, että Lenore-
tarina on kulkeutunut Suomeen sekä lännestä että idästä. Vanhin suomalainen muistiinpano siitä on 
1850-luvulta ja sananparresta "Kuu paistaa, kuollut ajaa" 1700-luvun lopulta. Karttakuvaltaan Lenore 
poikkeaa puritaanisen talonpoikaisyhteisön moraalitarinoista (kartat 73-75), joiden levinneisyys rajoittuu 
pääasiassa Länsi-Suomeen. 
 
Vainajan paluu. Vainajatarinat ovat Suomessa olleet erittäin yleisiä; noin viidesosa Kansanrunousar-
kistoon talletetuista  uskomustarinoista kuuluu (1993) tähän ryhmään (Si C 1-2000). Kertomusten aiheina 
vain tietäjät ja noidat ovat vainajia yleisempiä. Kotonakulkevista "elävistä" tai "takaisin palanneista" 
vainajista kertovat tarinat kattavat puolestaan neljänneksen vainajatarinoista. Kotonakulkija on murhaaja, 
itsemurhaaja tai noita (kartat 7, 61), kristillisen talonpoikaisyhteisön tarinoissa myös syntinen, ahne, 
petturi, väärinvannoja, irstasta elämää viettänyt juomari ja kortinpeluri. Toisaalta rauhaton vainaja voi olla 
hyvä ihminen, lapsistaan huolehtiva äiti, eläessään vääryyttä kokenut, mustasukkainen, huonosti hau-
taan varustettu vainaja, surmattu lapsi (kartat 73-75) tai sellainen, jonka viimeinen toivomus on jäänyt 
täyttämättä. Vainaja on myös luvannut palata tai kostaa, tai tietäjä on taikonut sen kummittelemaan. 
    Lenore-tarinassa sulhanen kuuluu ei-rikollisiin kotonakulkijoihin ja on mahdollista, että palaavan 
sulhasen (aviomiehen) teema on ollut tunnettu jo esikristillisen ajan sukuyhteisöissä. Säilyneessä muo-
dossaan Lenore on jo kristillinen varoitus- tai opetustarina. Sillä on sama funktio kuin eräillä muillakin 
vainajatarinoilla, joiden mukaan ruumis kuljeskelee ennen hautaamista, jos sitä murehditaan liiaksi. 
Kuollut puoliso, jota vaimo suree, palaa takaisin ja hänet on saatettava uudestaan tuonelan joen yli tai 
vainaja kieltää omaisia itkemästä, koska kyyneleet kastelevat tai polttavat sitä haudassa. Nämä tarinat 
ovat levinneisyydeltään selvästi itäisiä; Vienassa asti tunnetaan käsitys, että kyyneleet polttavat vainajaa.  
Kristillinen hegemonia on myös ortodoksisen uskonnon piirissä yrittänyt vastustaa vainajakulttia, muis-
tajaisia ja haudoilla itkemistä (kartat 7, 8). 
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    Romanttisen rakkauden levittyä eurooppalaiseen folkloreen, mm. balladeihin (kartta 99) tarinan sa-
noma on tulkittu myös kertomukseksi yli kuoleman pitävästä rakkauden valasta ja annettujen lupausten 
merkityksestä. Tai nuorille on päinvastoin haluttu opettaa, ettei rakkaus yli kuoleman voi toteutua, ja että 
kuolema katkaisee valat, joita maanpäällisessä elämässä solmitaan. Jälkeenjääneen on unohdettava 
suru ja itsesääli, hänen on elettävä elävien eikä kuolleiden parissa. 
    Talonpoikaisyhteiskunnassa kertomus kuolleesta sulhasesta on muiden vainajatarinoiden tapaan 
muuttunut yhä selvemmin kauhukertomukseksi, jossa käytettiin hyväksi kristilliselle kulttuurille ominaista 
kuolleiden pelkoa ja paholaisuskoa (vrt. kartat 7, 57, 61, 73-75). Monissa suomalaisissakin tarinatoisin-
noissa kyyditsijä on muuttunut kaikkialla vaanivaksi paholaiseksi, joka kuolleen sulhasen hahmossa yritti 
viedä tytön mukanaan. Tarinassa alettiin viljellä kliseitä, joilla vainaja- ja hautausmaakertomuksissa on 
todisteltu tapahtumien autenttisuus. Tytön hameen kappale löydetään seuraavana päivänä hautaus-
maalta sulhasen arkusta tai haudasta. Kun morsiamelle näytetään sulhasen ruumista, tämä makaa 
laudalla hiukset lumisina tai hevonen löydetään tallista hiestä märkänä. Joissakin paikallistoisinnoissa 
kerrotaan, kuinka tyttö oli matkalla muuttunut vanhaksi naiseksi, sillä ajelu kuoleman kanssa olikin 
kestänyt vuosikausia. Lopulta Lenore-tarinasta on tullut jännitysviihdettä. Kuollut sulhanen vie morsia-
mensa häihin tai noudattaa kutsua omiin hautajaisiinsa, mutta käyttäytyy lopulta niin kuin kauhutari-
noiden pelottavat vainajat, ruumiinsyöjät tai ihmissieluja tavoitteleva paholainen. 
 
Marjatta Jauhiainen 
 
 
(AT 365. Child 272. Si C 501) 
 
Liungman 1952, 101-. Luoto 1967. Mengis 1932-33. Peuckert 1955b. Röhrich – Brednich 1965, n:o 8. 
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                                  79. KIRKON PAIKKA 
 
 
 

 

Oikea rakennuspaikka 
 
Kuinka kirkon paikka määrättiin. Tarinoiden mukaan joidenkin pitäjien kirkkoa ei saatu rakennetuksi 
siihen paikkaan, mihin se oli alun perin tarkoitettu. Kirkko ei valmistu, sillä se mitä päivällä rakennettiin 
hajosi öisin maan tasalle (Simonsuuri N 481-521). Silloin pitäjäläiset tulevat siihen tulokseen, että paikka 
on väärä ja antavat uuden paikan määräämisen jumalallisten voimien ratkaistavaksi. Oikean kirkon 
paikan määräämisestä on erilaisia tarinaversioita. Päätyypit ovat seuraavat: 1. Vetojuhta, härkä tai hevo-
nen pannaan vetämään hirsiä, kiviä tms. ja mihin se seisahtuu, siihen rakennetaan kirkko.  2. Hirsi tai 
pyhäinkuva lähetetään ajelehtimaan vedessä; kirkko rakennetaan siihen, missä se ajautuu maihin. 
    Tyyppiesimerkkejä ovat seuraavat Lohjan (Uusimaa) ja Pielaveden (Pohjois-Savo) kirkoista kerrotut 
tarinat.  
    Lohjalle ruvettiin rakentamaan kirkkoa suurista kivistä paikalle, josta kirkko näkyisi kauas. Mutta 
paholainen hajotti yöllä kaiken, mitä päivällä rakennettiin. Moneen eri paikkaan yritettiin rakentaa, mutta 
turhaan. Lopulta valjastettiin kaksoishärät kivikuorman eteen. Härkien annettiin mennä minne tahtoivat, ja 
paikkaan, minne ne seisahtuivat, rakennettiin Lohjan nykyinen kirkko. 
    Pielaveden kirkkoa koetettiin ensin rakentaa mantereelle Pielaveden rannalle, mutta mikä päivällä 
rakennettiin, se yöllä purettiin. Silloin sanottiin: "Jollei tämä paikka ole oikea, annetaan Herran itsensä 
valita kirkon paikka." Pantiin rannasta hirsi uimaan ja hirren päähän lyötiin kirves. Hirsi ajautui läheisen 
saaren rantaan, johon sitten rakennettiin kirkko. 
 
Karttakuva.  Tarinat jakavat Suomen kahteen alueeseen. Länsi- ja Etelä-Suomessa kirkon paikan mää-
räävät vetojuhdat, härät; Itä-Suomen ja Hämeen järvialueella sekä Turun saaristossa veteen työnnetty 
hirsi. Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Karjalassa ajelehtiva hirsi on motiivina luontaisesti ekotyyppinen, 
paikallisiin oloihin sopiva, koska kirkot rakennettiin hirsistä ja melkeinpä poikkeuksetta järvien rannoille 
vesireittien risteyksiin.   
    Härkä tai härkäpari on tarinoissa selvästi laaja-alaisempi kuin hevonen, mutta toisaalta ne keskittyvät 
Lounais-Suomeen, vanhalle vetohärkien alueelle (I.-osa, kartta 25). Erityisesti härkäpari esiintyy lähes 
yksinomaan alueella, jossa parihärkiä myös todellisuudessa käytettiin; muualla missä härkää ei ole veto-
juhtana tunnettu, on puhuttu vain härästä. Härkien kuorma on riippunut siitä, millaisesta kirkosta tarinaa 
on kerrottu. Jos kohteena on kivikirkko, härkä on vetänyt yleensä kiveä tai peruskiveä; jos kysymys on 
ollut puukirkosta, on vedettävänä hirsi tai hirsikuorma. Länsi- ja Etelä-Suomen keskiaikaisten kivikirk-
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kojen alueella ekotyyppisiä ovat tarinat, joissa kirkon paikan määräsi kivikuormaa vetävä härkäpari. 
    Hevonen esiintyy vetojuhtana hajanaisemmin, pääasiassa Orimattilan kirkkoon kiinnitetyissä tari-
noissa, jotka usein samalla antavat selityksen pitäjän nimen alkuperästä. Pitäjän nimi on ilmeisesti ollut 
kertomusten kantavia elementtejä, sillä tarinoita Orimattilan kirkosta on kerrottu hyvinkin kaukana itse 
pitäjästä.  
    Kartalle on merkitty myös se, minkä pitäjän kirkosta tarinaa on kerrottu. Länsi-Suomessa, rannikoiden 
ruotsinkielisissä pitäjissä ja Pohjanmaalla tarinaa on kerrottu yleensä oman pitäjän kirkosta; se on voi-
makkaasti paikallistettu, niin kuin lännestä kulkeutuneet motiivitarinat yleensäkin. Idässä tarinat ovat 
useammin keskittyneet jonkun tietyn kirkon ympärille tai niitä on kerrottu muiden kuin oman pitäjän 
kirkosta. Kuuluisimmat kirkot ovat kuitenkin lännessä. Keskiaikaisella kivikirkkoalueella tarina on erityi-
sesti kiinnittynyt Nousiaisten kirkkoon lähellä Turkua, muita tarinakeskuksia on ollut Orimattilan lisäksi 
mm. Tammelan kirkko.  
    
Korkeimman valitsema paikka. Temppelin, rakennuksen tai kokonaisen kaupungin paikan määräämi-
nen käyttämällä vetojuhtaa kohtalon välikappaleena on kansainvälisesti laajalti tunnettu kertomusteema. 
Ruotsissa kirkkotarinasta on hyvin runsaasti toisintoja ja vanhimmat tiedot voidaan ajoittaa 1500-luvulle. 
Keski-Euroopan maissa motiivi tunnetaan sekä kansantarinana että katolisessa legendastossa. Myös 
antiikin ajalta on säilynyt kertomuksia, kuinka vetoeläimet määräsivät, mihin sakraali paikka tai kaupunki 
perustettiin.  
    Eurooppalaiseen perinteeseen on epäilemättä vaikuttanut myös Raamatun kertomus kahden lehmän 
vetämän liitonarkin kuljetuksesta ja temppelin sijaintipaikan etsimisestä (1. Sam. 6:7-14). Raamatun 
kertomus pohjautunee vanhoihin tapoihin, joita eri puolilla maailmaa –  myös islamilaisilla alueilla –  on 
käytetty pyhän paikan määräämisessä. Suomalais-ugrilaisista esim. udmurteilla (votjakeilla) nuori hevo-
nen osoitti pyhän lehdon paikan.  
    Ajelehtiva hirsi on Dag Strömbäckin mukaan pohjoismaista alkuperää; jo Islannin asutuskertomuksissa 
mainitaan, että uudisasukkaat valitsivat asuinpaikkansa sen mukaan, mihin puunrunko kulkeutui. Poh-
joismaisista tarinoista tunnetuin kertoo Tukholman perustamisesta; kaupunki perustettiin paikalle, jonne 
Sigtunasta ajelehtimaan lähetetty tukki ajautui maihin. Ruotsissa kirkon paikan määräämisestä kertovat 
tarinat keskittyvät Keski- ja Etelä-Norrlantiin, Taalainmaalle ja Vermlantiin. Myös suomalaisissa toisin-
noissa tavataan yksityiskohta, joka esiintyy jo kaikkein vanhimmissa pohjoismaisissa asutustarinoissa: 
ajelehtimaan lähetettävän hirren päähän lyödään kirves.  
    Suomenkin seurakunnissa kirkon rakentaminen ja sen paikan valitseminen ovat olleet aikansa suurim-
pia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Joissakin pitäjissä tarinan elinvoimaisuuteen ovat saattaneet vaikuttaa 
kylien väliset riidat siitä, mihin kirkko tuli rakentaa. Myös kertomuksissa mainitaan usein, että Jumalan 
itsensä annettiin määrätä kirkon paikka, kun siitä ei muuten päästy yksimielisyyteen. Kertomus on myös 
voinut selittää, miksi jonkin pitäjän kirkko sijaitsee erikoisessa paikassa, esim. syrjässä myöhemmästä 
asutuksesta.   
 
Pirkko-Liisa Rausmaa 
 
(MI B 155.1, D 1314, D 1816.6, V 111.3) 
 
Atlas över svensk folkkultur II:2-3. Blümmel 1978. Keltanen 1950. Rausmaa 1973, 75-76. Strömbäck 
1960; 1976. 
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Ryöstösotien kertomuksia 
 
 
Ruotsit ja ryssät. Suomen historiassa on vuosisatoja käyty rajasotia hämäläisten ja karjalaisten, 1300-
luvulta  Ruotsiin kuuluvien suomalaisten eli "ruotsien" ja  Novgorodin karjalaisten eli "ryssien" välillä. 
Ajoittain heimosodiksi puhjennutta vihamielisyyttä jatkui itärajalla Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Pohjois-
Pohjanmaalla ja Lapissa  aina 1600-luvun alkuun asti. Pohjoiseen työntyvät savolaiset ja pohjanmaa-
laiset uudisasukkaat ja rajantakaiset karjalaiset tekivät ryöstö- ja hävitysretkiä puolin ja toisin. Suur-
Karjalan taantuessa Ruotsin ja Novgorodin välille vedetty Pähkinäsaaren rauhan raja (1323) murtui ja 
suomalainen uudisasutus levisi Oulujärven erämaihin ja yhä kauemmas Kainuuseen. 1450-luvulla 
Vienan karjalaiset alkoivat venäläisten tuella puolustaa vanhoja nautintaoikeuksiaan tekemällä hävitys-
retkiä Pohjois-Pohjanmaalle sekä Oulujoen, Iijoen ja Kemijoen varsille. Tällöin alkoivat ne ryöstösodat, 
joiden muistoja on yhä jäljellä näiden karttojen kertomuksissa.(1 
    Ruotsi-Suomen ja Venäjän kesken käytiin jatkuvia kahakoita pitkin itärajaa, ja ajoittain mm. 1490-
luvulla ne puhkesivat myös rajasodiksi. Näiden sotien varjossa käytiin suomalaisten ja karjalaisten välisiä 
ryöstösotia myös Käkisalmen ympäristössä Laatokan Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa eli niillä alueilla, 
joihin Laurukais-tarina on pääasiassa levinnyt. Pisimpään varassodat (ryöstösodat) jatkuivat pohjoisessa, 
Oulujokivarressa ja Kainuussa; ryssät eli viholliset olivat Vienan karjalaisia. Sekä suomalaisten että 
karjalaisten keskuudesta nousi sissipäälliköitä, joiden nimet ovat jääneet historiaan ja joista tuli myös 
kansantarinoiden keskushahmoja, kuten vienalaisesta Vornasta. Tunnettu suomalainen sissipäällikkö oli 
Pekka Vesainen, joka 1500-luvun lopulla johti monia ryöstöretkiä Vienaan ja suuntasi matkansa aina 
Jäämeren rannikoille, jossa hänen joukkonsa mm. surmasi Petsamon luostarin munkit (1589). Heimo- eli 
varassotia käytiin paikallisten suomalaisten ja karjalaisten kesken, kumpikin puoli teki ryöstöretkiä pyrkien 
yllättämään kylien tai yksinäistalojen asukkaat. Apuna käytettiin vangiksi otettuja paikkakuntalaisia, jotka 
pakotettiin johtamaan viholliset kyliin ja kenties ilmaisemaan niiden asukkaiden piilopaikat. Sotaretkien 
tarkoitus oli ryöstäminen ja vastapuolen asutuksen hävittäminen, ei maan valloittaminen.  
    Vuosisatojen kuluessa heimosodat ovat unohtuneet ja suomalaisissa sotatarinoissa viholliset tarkoitta-
vat useimmiten jo slaavilaisia kansoja: venäläisiä, tataareja ja kasakoita, jotka Ruotsin ja Venäjän väli-
sissä sodissa, mm. suuren pohjan sodan eli isonvihan aikoina (1713-21)  hävittivät Suomea. Monet 
vihollisten ryöstöretkistä kertovat vainolaistarinat ovat kuitenkin peräisin heimosotien ajoilta, kartastossa 
niistä ovat esimerkkeinä Laurukainen (kartta 80), Vorna ja Lähestyvä metsä (81). 
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80. Laurukainen 
 
 
Laurukainen vihollisen oppaana. Vainolaisen oppaista tunnetuin tarinahahmo on ollut Laurukainen 
(Laurikainen, Lauri, Lari, Larikka, Larikainen, Larinen jne.), jota on nimitetty myös Valkeapääpojaksi (vrt. 
kartta 85). Asiakirjoissa Laurukaisen nimi mainitaan ensi kerran v. 1737, jolloin tarina Laurukaisen joutu-
misesta venäläisten vangiksi ajoitetaan vuoteen 1555.(2 
    Kartalle 80 on otettu kolme yleisintä Laurukais-tarinaa. Niiden yhteisenä juonena on, kuinka Laurukai-
nen vainolaisten oppaaksi pakotettuna johtaa vihollisjoukon tuhoon. Laurukainen (1) soutaa viholliset 
johonkin saareen, josta he eivät pääse pois vaan menehtyvät, tai hän (2) laskiessaan vainolaisten 
perämiehenä koskea hyppää veneestä pois ja antaa vihollisten hukkua. Kolmas kertomustyyppi on 
rinnakkainen koskenlaskulle. Edellä hiihtävä tai ajava Laurukainen (3) johdattaa vihollisen pororaidon 
pimeässä tunturin jyrkännettä alas rotkoon. 
    (1) Laurukainen jättää vainolaiset saareen. Kertomuksissa Laurukainen pakotetaan soutamaan tai 
opastamaan vihollisjoukko veneillä järven yli. Sokkeloisella järvenselällä Laurukainen johtaa vihollisen 
saareen, josta hänen onnistuu yöllä karata ja työntää vainolaisten veneet ajelehtimaan. Vainolaiset 
havaitsevat paon, mutta hiukan liian myöhään, ja tarinaan kuuluvat olennaisesti keskustelu rannalla 
olevien vihollisten ja veneessä soutavan Laurukaisen välillä. Vienan murretta jäljittelevissä vuorosa-
noissa vainolaiset houkuttelevat Laurukaista palaamaan ja lopulta uhkaavat mm. kaataa hänen kurk-
kuunsa sulaa tinaa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa (Pielisjärvellä) kerrotun tarinan mukaan Höytiäisen 
Raatosaari on saanut nimensä vainoajoilta. Venäläiset majailivat saarella ja sieltä käsin tekivät ryöstö-
retkiä. Oppaakseen he olivat ottaneet Larikaisen. Eräänä yönä vahtina oli Iivana-niminen mies, joka 
kuitenkin nukahti. Silloin Larikainen työnsi veneen vesille, jolloin venäläiset unissaan kysyivät: "A Iiva-
nako siel on?" Ja Larikainen vastasi: "A niin ollah!" Iivana havahtui ja veteen juosten sai veneen laidasta 
kiinni, mutta Larikainen löi kirveellä häneltä sormet poikki ja pääsi pakoon. Venäläiset huusivat: "A tule, 
hyvä Larikainen, hyvä huttu keitetäh!" Mutta kun hän ei tullut, he huusivat: "A jospa tulisitkin, niin kuuma 
tina kulkkuhuis valettaisiin!" – Venäläiset jätettiin saarelle kuolemaan nälkään.  
    (2) Laurukainen koskenlaskijana. Esimerkiksi Kainuusta (Kuusamosta) tallennetun tarinan mukaan 
"vihavenäläiset" olivat pakottaneet Laurikaisen ohjaamaan heidät veneineen alas koskista. Laurikainen 
tiesi, että ensimmäisen kosken voi hyvin laskea, mutta heti sen alla olevasta toisesta koskesta ei enää 
veneellä selviäisi. Koskille lähdettäessä Laurikainen asettui ensimmäiseen veneeseen ja sanoi jäljessä 
tuleville, että nämä seuraisivat heti, kun näkisivät hänen kohottavan melaansa.  Päästyään ensimmäisen 
kosken alle Laurikainen hyppäsi kallionkielekkeelle ja vilautti melaansa. Silloin toinenkin vihollisvene lähti 
perässä ja sekin, tai venekunta toisensa jälkeen tuhoutui; vihollinen saattoi veneissään vain voimatto-
mana katsoa kuinka Laurikainen seisoikin kivellä. Tähänkin tarinaan on kuulunut omat vuorosanansa, 
joka tunnetaan myös sananpartena. Nähdessään Laurikaisen melan heilahtavan kosken päällä vuoroaan 
odottavat huudahtivat iloissaan: "Hyvin meni, mela vilahti!"   
    (3) Laurukainen oppaana tunturilla. Tarinan pohjoisessa, myös saamelaisten keskuudessa yleisesti 
tunnetussa versiossa Laurukainen harhauttaa hiihtävän tai poroilla ajavan vihollisjoukon alas tunturin 
jyrkänteeltä. Ylitettäessä tunturia yöllä pimeässä tai kaamosaikaan Laurukainen johtaa joukon jyrkänteen 
reunalle ja heittää soihtunsa alas rinnettä, jolloin perässä hiihtävät tai ajavat vainolaiset syöksyvät yksi 
toisensa jälkeen soihdut palaen alas rotkoon. 
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Karttakuva.  Laurukais-tarinoiden eri teemat ovat sopeutuneet maantieteellisiin olosuhteisiin. Saareen 
jättäminen on eteläisin tarinatyyppi ja levinnyt järviseuduille, erityisesti Saimaan, Pielisen ja muiden suur-
ten järvien alueelle. Suomessa saari-teema on ollut yleisin tarinaversio, siitä on tallennettu yli 600 toisin-
toa. Koski-teeman painopiste on Oulujoen seuduilla sekä pohjoisempana Kainuun ja Peräpohjolan 
jokivarsilla. Suuria pohjoisia jokia on käytetty ammoisista ajoista matkareitteinä ja niiden varsilla on 
lukuisia vuolaita koskia, joita ei voitu laskea ilman erityistä paikallistuntemusta; toimipa Oulujoen koskilla 
arvostettu "valantehneiden" perämiesten ammattikunta, jonka palkkauksesta kruunu piti huolta. Pohjois-
Pohjanmaalla ja Kainuussa koskien lasku ja jokia pitkin ylös sauvominen oli arkipäivän kulttuuria, siellä 
myös Laurukaisen uroteko on tuntunut todelliselta.  
     Samalla tavoin rotkoon syökseminen on luonnollinen Lapin tunturialueella, vaikka jyrkkiä kalliorotkoja 
on ollut myös etelämpänä Suomessa. Lapissa vainolaiset niin kuin muutkin kulkijat ovat hiihtäneet tai 
ajaneet pororaidolla ja alkutalvesta kaamosaikana käyttäneet soihtuja latua valaisemaan. Saamelaisten 
keskuudessa opastarinoihin on kiteytynyt muistoja ryöstö- ja verotusmatkoista, joita vuosituhansien aika-
na milloin ruotsalaiset ja suomalaiset (pirkkalaiset), milloin karjalaiset ja venäläiset ovat Lappiin tehneet. 
Saamelaisten kertomuksissa Laurukainen on ollut kansallissankarin asemassa.   
    Kertomuksissa Laurukaisesta niin kuin paikallistarinoissa yleensäkin tapahtumat liitetään usein tiettyyn 
kuulijoille tuttuun saareen, koskeen tai tunturin jyrkänteeseen. Tarinat ovat elinvoimaisia ja pitkäikäisiä 
seuduilla, joissa on kertomusta vahvistavia luonnonpaikkoja. Laurukais-kertomukset ovat selittäneet, 
mistä jokin paikannimi, Venäläissaari tai Laurinsaari on saanut alkunsa. Vainolaisten kohtalosta olisivat 
tarinoiden mukaan saaneet nimensä etenkin Hauta-, Kalmo-, Raato- tai Ristisaaret, joiden nimet viittaa-
vat kuolemaan. Todellisuudessa monet tällaiset saaret lienevät aikoinaan olleet hautausmaita tai tila-
päisiä hautapaikkoja, joihin Itä-Suomen suurpitäjien syrjäkulmilla vainajat haudattiin odottamaan kuljetta-
mista kirkkomaalle. Tarinoiden todenperäisyyttä on myös vahvistettu kertomalla paikalla tehdyistä esine-
löydöistä; tunturin juurelta, kosken alta tai saaresta on löydetty luurankoja tai viholliselle kuuluneiden 
tavaroiden jäänteitä. 
    Vainolaisten opastamisesta kertovat tarinat voivat olla luonteeltaan paikallisia ja kuvata todellisia 
historiallisia oloja. Paikallisten oppaiden hankkiminen on kaikkialla kuulunut sodankäyntiin ja ryöstöret-
kien tekoon. Laurukais-tarinoilla  on kuitenkin myös kansainväliset vastineensa, esim. rotkoon syöksemi-
nen tunnetaan myös Keski-Euroopan vuoristoseuduilla. Koski-tarinan tunnetuin roolinhaltija on Wilhelm 
Tell, Sveitsin symbolinen kansallissankari, jonka on kerrottu paadelle hyppäämällä paenneen kiinniottaji-
ensa veneestä myrskyisellä Vierwaldstätter-järvellä.(3 
 
 

 

81. Varassodat 
 
 
Lähestyvä metsä. Tarina kertoo, kuinka hyökkääjät puiksi naamioituneina pääsevät yllättämään viholli-
sensa (kartta 81). Kainuussa (Sotkamossa) muistiinpannun tarinan mukaan Venäjänniemessä oli kaksi 
pirttiä täynnä venäläisiä sissejä. Yksi heistä oli vahtina katolla. Suomalaiset lähestyivät pirttejä siten, että 
jokaisella oli kuusi suojanaan. Vahti sanoi: "A mi tulloo, ku metsä lähenöö?" Toiset venäläiset vastasivat 
hänelle pilkaten: "Mitä se mehtä lähenöö!" Suomalaiset ampuivat vartijan katolta, laittoivat pönkän ovien 
taakse ja asemiehet ikkunoiden alle, ettei kukaan sisällä olijoista päässyt pakenemaan, ja sytyttivät pirtit 
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tuleen. Tarinan vakiorepliikki on metsän lähestymistä ihmettelevän vartiomiehen huudahdus "Maat yle-
nee, metsät lähenee", jota on käytetty myös sananpartena. 
    Lähestyvä metsä -tarinasta on Suomessa tallennettu yli 100 toisintoa, ydinalueita ovat Oulujoen seu-
dut sekä Kainuu ja Pohjois-Karjala, jossa varassotia on todellisuudessakin käyty. Kertomukseen on lähes 
aina yhdistetty toinen Suomessa tunnettu vainolaistarina, jossa vihollisjoukko teljetään pirttiin tai saunaan 
ja poltetaan. Tarinan yleisyyteen ja leviämiseen on jonkin verran vaikuttanut Pietari Päivärinnan v. 1867 
julkaisema kertomus teoksessa Seurakunnan kosto. Muistelmia ison-vihan ajoilta, jossa tapahtumat on 
sijoitettu Ylivieskaan. Suomalaisissa  kertomuksissa yllättäjät ovat suomalaisia, jotka neuvokkaan päällik-
könsä johdolla pääsevät ryöstömatkalle tulleiden venäläisten eli Vienan karjalaisten kimppuun. Tarinan 
sankarina esiintyvät monet historiasta tunnetut sissit ja sotapäälliköt, myös vihollisten johtajat mainitaan 
joskus nimeltä. Venäjänniemiä tai muita paikkoja, joihin tapahtuma on tavallista useammin sijoitettu, on 
Sotkamon lisäksi mm. Ylivieskassa, Puolangalla ja Tuusniemellä. 
 
Macbethin tarina. Lähestyvän metsän tunnetuin versio on kerrottu Shakespearen näytelmässä Mac-
beth. Malcolmin joukot lähestyvät Macbethin joukkoja puunlehvät suojanaan, ja sanansaattaja kertoo 
Macbethille: "Kun vahtina ma kunnahalla seisoin ja katsoin Birnamiin, niin metsä käyvän minusta näytti." 
Shakespeare on käyttänyt hyväkseen Raphael Holinshedin teosta Chronicles of England, Scotland and 
Ireland v:lta 1597, jossa kerrotaan tarina Macbethistä ja Birnamin metsästä; lisäksi hän on tuntenut myös 
kansantarinoita samasta aiheesta.  
    Sankaritarina vihollisen harhauttamisesta tunnetaan myös Saksassa, jossa sen on kerrottu tapahtu-
neen mm. vuonna 1164, mutta sotajuonena puuksi naamioituminen mainitaan jo 500-luvulle ajoitetussa 
muinaisfrankkilaisessa sadussa. Tanskassa kerrotaan sotajuonta käytetyn tanskalaisten ja ruotsalaisten 
välisissä taisteluissa. Saxo Grammaticuksen 1200-luvulla kertomassa versiossa sama aihe on sijoitettu 
merelle, teemana purjehtiva metsä. Ruotsissa lähestyvän metsän tarina tunnetaan myös hyvin ja sen 
päähenkilöitä on mm. Kustaa Vaasa.(4 
(MI K 1872.1) 
 
Vorna, vienalainen sankari. Tarinoita Vornasta on kerrottu Kainuussa itärajan kahden puolen, ja 
riippuen siitä kummalta puolelta kertomus on tallennettu, Vorna on joko suuri sankari tai julma ryöstelijä. 
Vorna-tarinoiden ydinalue on Vienan puolella, Suomessa niiden levinneisyys noudattaa melko tarkasti 
vanhaa kauppareittiä Vienasta Oulujoen vesistöä myöten Ouluun (kartta 81). Vornan kotipaikka on sijoi-
tettu Vienaan ja sankarina häneen yhdistyy aikansa mieskuva: sitkeä matkan tekijä, väkivahva taistelija 
ja tarkka jousella ampuja.  
    (1) Vorna sauvoo kosket. Palatessaan ryöstelymatkalta ja paetessaan takaa-ajajiaan Vorna sauvoi 
ylös kosken, jota kukaan muu ei ole sauvomalla noussut. Suomalaisissa tarinoissa Vorna sauvoi istual-
taan Oulujoen kosket, joista kaikkein kovin oli Pälli; siinä Vornan täytyi laskeutua veneessään polvilleen. 
    (2) Vorna sokaisee vastustajansa. Tarinan mukaan suomalaiset eli ruotsit seurasivat Vornaa ja piiritti-
vät hänet saunaan. Vorna täytti kuumalla tuhkalla housunsa ja niillä huiskimalla sokaisi kiinniottajansa. 
Sankari pääsi pakoon tai joutui kiinni, kun nuori poika tai muu vähäpätöinen ampuja osui nuolellaan 
hänen kantapäähänsä. 
    (3) Vorna ampuu pilkkaan joen yli. Taistelussa tai ampumakilpailussa Vorna ampuu joen yli suksisau-
vaan tai puuhun asetettuun pilkkaan niin, että puu halkeaa. Viholliset säikähtävät Vornan taidonnäytettä 
ja pakenevat.      
    Esimerkkinä Vorna-tarinoiden perusaiheista on seuraava Kuhmossa muistiinpantu kertomus (lyhen-
nelmä): Vorna-niminen venäläinen, suuri ja voimakas mies, asui Vornanniemellä Venäjän puolella liki 
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Suomen rajaa. Hän kävi pitkillä ryöstöretkillä aina Oulussa asti ja tappoi seudun suomalaiset melkein 
sukupuuttoon. Oulusta hän kulki tavaroineen tervaveneellä kotiinsa. Kaikki Oulujoen kosket hän pääsi 
sauvomalla ylös, yksin Pyhäkoskenkin. Pällissä hänen oli kuitenkin käytävä polvilleen sauvomaan ja 
silloin hän sanoi: "Jos ei voine Vorna päästä pyhän Pällin päälle, ei pääse pojat puoletkaan."  Kun hän 
kerran tuli ryöstöretkeltä kotiin, hän käski vaimonsa lämmittää saunan. Vaimo varoitti häntä, koska oli 
nähnyt unissa paljon korppeja Vornan jäljessä. Vorna sanoi: "Ei lie kukkoa kurahtavaa, kananlasta 
laulavaa aina Hailuotoa myöten."  Kun Vorna meni saunaan, ruotsit piirittivät sen. Vorna mätti housunsa 
täyteen kuumaa tuhkaa, juoksi miesjoukon läpi tappaen tuhkasäkillään useita miehiä ja olisi päässyt 
pakoon, ellei 15-vuotias poika olisi sattunut ampumaan jousella häneltä kantasuonen poikki. Rauhan aika 
seurasi Vornan kuolemaa pitkäksi aikaa rajaseudulle.  Vornan ruumis kummitteli monena kesänä. Viiden 
korttelin pituinen sääriluu nousi pystyyn haudasta ja kuului uikutus. Kun pappi vihki haudan, loppui kum-
mittelu. 
    Vornan repliikit ovat säilyneet myös vanhamittaisina lauluina ja sananparsina. Esim. Vienasta (Konto-
kista) on muistiinpantu sauvonta-repliikki: "Ei peäse pojat puoletkana, ei kolmanneksetkana uroista, kun 
ei voinut Vorna nousta, peästä peällä Pällin korvan, ilman puun pusertamatta, rompsin roimahuttamatta, 
polvusilleen nousematta." (SKVR I 2:1266). Runomuotoisena on säilynyt myös Vornan kerskaus, ettei 
häntä voi kukaan seurata, sillä hän on hävittänyt Suomen puolelta asutuksen niin ettei siellä ole Hai-
luotoa myöten jäljellä "kukkoa kurahtavaa, kananlasta laulavaa". 
 
Heimosotien sankarityyppi.  Ampujatarinoissa Vorna ampuu jousella joen yli, mutta hän esiintyy myös 
Wilhelm Tell -tyyppisessä versiossa, jossa hänen kerrotaan nuorena ampuneen munan isänsä pään 
päältä. Myös Aunuksen karjalaisten sotasankari Trohkima ampui joen poikki vihollisen sauvoimeen tai 
kilpailussa vihollisen asettamaan pilkkaan, mm. sormukseen, jolloin hyökkääjät pakenivat. Oulujoen 
koskien sauvonnasta on vanhoja muistiinpanoja, mutta niissä ei Vornaa esiinny.  Paltamon rovastin 
Juhana Cajanuksen 1674 Ruotsin antikviteettikollegion kyselyyn lähettämässä vastauksessa  kerrotaan 
Calawa-jättiläisen (vrt. kartta 79) pojasta Soinista, joka istualtaan sauvoi kaikki kosket, mutta Pällin 
putouksessa hänen täytyi nousta polvilleen. Samasta tarinasta on muistiinpanoja myös 1700-luvun 
alusta, mutta niissäkään sankaria ei mainita nimeltä.(5  Saunasta pakeneminen sokaisemalla kiinniottajat 
tuhkalla lienee alunperin juuri Vornaan liittynyt aihe, vaikka motiivi tavataan myös muista  karjalaisista 
sissisankareista, esim. Hilipasta ja Trohkimasta kertovissa tarinoissa. 
    Vornan tarina ei ole elämäkerta, vaan se keskittyy  muutamiin kerronnallisiin tapahtumiin; hänen mah-
dollisista ryöstelyretkistään ei anneta juuri mitään todellisia tietoja. Laurukais-tarinoihin verrattuna Vorna-
tarinaston levinneisyysalue on suppea, mutta molempiin keskushahmoihin on yhdistetty aiheita eri 
tahoilta ja erilaisista kansainvälisistä sankari- ja jopa jättiläistarinoista. Kansainvälinen on esim. motiivi, 
jossa halveksittu tai mitätön antisankari surmaa sankarin (vrt. kartta 49), ja myös Vornaa ammutaan 
kantapäähän kuten Akilleusta antiikin kertomuksissa. 
    Vainoaikojen tapahtumien ympärille kehittyi elinvoimainen kansantarinasto, jossa  hävitykset ja ryöstöt, 
murhat ja julmuudet, toisaalta oma vastarinta ja omien sissijoukkojen neuvokkuus on käsitelty kerronnan 
keinoin. Historialliset tosiasiat, ajankohdat, tapahtumapaikat ja henkilöt ovat sekaantuneet ja hämärty-
neet. Samoja tarina-aiheita kerrotaan eri henkilöistä kummallakin puolella rajaa. Pysyvimpiä ovat olleet 
kerronnalliset elementit, juonikäänteet, sanonnat ja paikannimien selitykset. Sankarina Vorna on paikalli-
nen ihmistyyppi, ehkä pohjoisten uudisasukkaiden idoli, joka selviytyi omassa ympäristössään kosken 
laskijana, ampujana ja tarvittaessa röyhkeänä kaskimaiden valtaajana. 
 
Pirkko-Liisa Rausmaa 
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(MI F 661.3, Z 311) 
 
Ahokanta 1951. Haavio 1934a. Mattila E. 1955. Nuotio 1935. Rausmaa 1973, 97-98, 103. 
 
1. Luukko 1954. Kirkinen 1976, 44-. Keränen 1986.  2. Ervast 1956 (1737), 55-.  3. Ahokanta 1951. 
Mattila E. 1955. Nuotio 1935.  4. Haavio 1934a. 5. Erik Frosteruksen aineisto 1700-luvun alusta ja 
maanmittari Wijkarin muistiinpano v:lta 1739, ks. Sarajas 1956, 102-, 175; Ervast 1956 (1737), 54. 
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                                  82. LAPSI JA KÄÄRME 
 
 
 
 
 
Lapsi ja käärme yhteisellä ruokakupilla. Tarinan peruskertomuksen mukaan talossa on pieni lapsi 
yksin kotosalla muun väen mentyä työhönsä, tavallisesti heinäntekoon. Hän syö maidon kanssa puuroa 
kupistaan lattialla tai pihamaalla, joskus heinäväen mukana ladon varjossa. Puurokupille ilmestyy käär-
me, yleensä sattumalta; joskus käärme on käynyt lapsen maitokupilla jo aikaisemminkin. Lapsi lyö tai 
taputtelee lusikallaan käärmettä ja opastaa samalla sitä syömään myös puuroa eikä vain pelkkää maitoa.      
    Kehotus on tarinan vakiorepliikki, jonka alueellisia versioita on esitelty kartalla. Käärmettä ei yleensä 
tarkemmin kuvata, mutta toisinaan sen kerrotaan tulleen lattian alta tai olevan talon elättikäärme (Lou-
nais- ja Itä-Suomessa, vrt. kartta 5) tai kruunupäinen käärme. Talonväki saattaa tappaa käärmeen, mutta 
se on Suomessa harvinainen kertomuksen päätös, ja tappamisesta seuraa toisinaan yliluonnollinen 
rangaistus: lapsi itse tai talon emäntä kuolevat (vrt. kartta 3). 
   Lapsen käärmeelle osoittamasta kehotuksesta on suomalaisissa tarinoissa kolme kantaversiota: 

(1) Länsi-Suomi:  "Syö puuroa kanssa, tiittinokka!” tai "Syö leipää kanssa, pitkäpää!" 
(2) Pohjanmaa: "Syö omalta laidaltasi, silopää!" 
(3) Itä-Suomi: "Syö lukkalla (= lusikalla), älä kielellä!"  

    Läntisissä tarinoissa lapsi nimittää käärmettä pitkänokaksi,  tiittinokaksi,  kikkanokaksi;  pitkänokka 
vastaa ruotsalaista ja suomenruotsalaista nimitystä långnäbba, josta on eri johdannaisia. Itäisissä tari-
noissa esiintyy sellaisia nimityksiä kuin nulkkipää, muikkupää, moukkapää, pitkäpää, kolipää, silopää, 
mustapää, murikkapää, kekkapää jne., joilla kuvataan käärmeen pään muotoa tai asentoa. 
 
Lapsi ja pyhät käärmeet. Tarina sisältyy jo intialaiseen Pantšatantraan (alkuteos 1. vuosisadalta eKr.) ja 
sitä voidaan jäljittää aina kreikkalaisen historioitsijan Phylarchoksen teksteihin 3. vuosisadalle eKr. 
Tarinan aineksia on myös vanhoissa eurooppalaisissa lähteissä, mm. teoksessa Gesta Romanorum 
(1342) ja Olaus Magnuksen Pohjoismaisten kansojen historiassa (1555); Pietari Kalm kirjoitti matkaku-
vauksessaan (1753-1761), että Pohjois-Amerikassa kerrotaan nähdyn käärmeitä lasten kanssa samalla 
maitokupilla eivätkä ne purreet, vaikka lapset välistä naputtivat niitä lusikalla päähän.(1 Saksalaiset 
Grimmin veljekset julkaisivat kertomuksen kansansatukokoelmassaan (1812-1814). Meillä Topelius 
julkaisi sen viime vuosisadan puolivälin tienoilla ruotsiksi (1845-1852). Tämä H. A. Reinholmin muistiin-
pano kuuluu Martti Haavion suomentamana seuraavasti: "Haltiakäärmettä ruokittiin vielä joitakin aikoja 
sitten jokaisessa karjalaisessa tuvassa; nykyäänkään ei ole mahdotonta nähdä, kuinka se syö lattialla 
tuttavallisesti samasta maitokupista lapsen kanssa; se ei välitä, vaikka lapsi lusikallaan koputtaa sitä pää-
hän ja sanoo: 'Älä syö niin paljon!'"(2 
    Suomeen tarina lienee kulkeutunut sekä lännestä että idästä. Tarinan itäsuomalaista repliikkiä vastaa 
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esim. virolainen kehotus "Sõõ lusikaga, ära pista pead kaussi!" ("Syö lusikalla äläkä pistä päätä kup-
piin").(3 Suomessakin käärme on alkuaan tulkittu elättikäärmeeksi. Monet toisinnot sisältävät yhä mai-
nintoja elätti- ja haltiakäärmeestä tai kesystä käärmeestä, johon myös lattianalus käärmeen olinpaikkana 
viittaa. Myöhemmin tarinasta on tullut jännityskertomus erityisesti Pohjanmaalla, jossa kertomukset 
kotikäärmeiden pitämisestä ovat olleet lähes tuntemattomia; samalla ehkä suojeluseläimenä yleinen 
tarhakäärmekin (Natrix natrix) on tarinassa muuttunut vaaralliseksi kyyksi (Vipera berus). Jännitystarinan 
tehokeinona on ollut viattoman-rohkean lapsen ja vaarallisen myrkkykäärmeen kohtaaminen tai peräti 
ystävyys. Joissakin kertomuksissa käärmettä on pidetty jonkinlaisena lapsen sielueläimenä; jos käärme 
tapetaan tai kuolee lapsen käsissä, lapsikin kuolee. Suomessa elättikäärmeet ovat olleet yhteydessä 
vainajakulttiin ja niiden tappaminen niin kuin vainajien puiden kaataminenkin johti jonkun suvun jäsenen 
sairastumiseen ja kuolemaan (kartat 3, 7). 
   Lapsi ja käärme yhteisellä ruokakupilla on eräs muunnelma tarinoista, joissa käytetään hyväksi käär-
meiden mieltymystä maitoon. Maitomotiivi esiintyy Suomessa myös tarinoissa, jotka kertovat käärmeen 
imevän lehmistä maitoa tai kuinka käärme houkutellaan maidolla pois ihmisen vatsasta, jonne se on 
mennyt suun kautta heinäntekijän maatessa pellon laidalla. 
 
Marjatta Jauhiainen 
 
(AT 285. Si G 1501-1600) 
 
Bolte – Polívka 1915-1918 II, 459-. Haavio 1942, 549-. Liungman 1952, 49-. Waugh 1960. 
 
1. Bolte – Polívka 1915-1918 II, 459-. Kalm 1991 (1753-1761), 118. Liungman 1952, 49-.  2. Topelius 
1845-1852, 169. Haavio 1942, 551.  3. Eisen 1910, 153. 
 
 
 
 
 
 
 

450





83.-86. Aarretarinat 

 
 
 
 

                                     

                                   83-86. AARRETARINAT 
 
 
 
 

Maahan kätketty aarre 
 
 
Unelma onnesta. Ihmisellä on aina ollut unelmia onnesta, äkkirikastumisesta, joka voisi muuttaa arkito-
dellisuuden. Niinpä aarteista on kerrottu maapallon eri puolilla. Vanha aarretarinasto elää yhä myös 
Suomessa, vaikka maahan kätkettyjen aarteiden ja kultasuonien tilalle ovatkin tulleet arpajaiset ja raha-
pelit. Aarretarinat ovat kuvitteellista kerrontaa, toisaalta kuitenkin realistisia, joskus historiallisesti tosia. 
Niitä ovat ylläpitäneet todelliset löydöt, joita arkeologisissa kaivauksissa yhä paljastuu. Löydettyjä aarteita  
ovat olleet vainajien tarpeiksi kätketyt kalleudet, jumalille uhratut tai vainolaisilta piilotetut arvoesineet, 
merirosvojen kätköt, uponneet laivat. Kätköpaikoilla nähdyt aarretuletkin voivat joskus olla  todellisia, 
suokaasujen metaanin ja fosforipitoisen lahopuun aiheuttamia valoilmiöitä.                                 
    Suomalaisissa tarinoissa aarre on usein ollut maahan tai veteen kätketty kuparikattila, viinapannu tai 
vene täynnä vanhaa metallirahaa. Aarteina on kerrottu löytyvän myös kulta- ja hopeaesineitä, silkkiä, 
kupariportit. Joskus aarre elää salattua elämäänsä: se ilmaantuu näkyviin, siirtyy paikasta toiseen tai 
muuttuu eläväksi olennoksi. Raha saattaa ensin näyttää arvottomalta esineeltä, hiililtä tai lastuilta, mutta 
muuttuu sitten kullaksi ja hopeaksi. Aarteiden kätkijät, mikäli heistä kerrotaan, ovat saitoja vanhuksia tai 
ihmisiä, jotka ovat pelänneet sotia ja vainolaisia, joskus kätkijät ovat menneisyyden jättiläisiä. Tietäjä- ja 
vainajausko on taustalla käsityksissä, että aarteen kätkijä voi asettaa kätköään vartioimaan jonkun haltia-
eläimen tai jäädä itse kuoltuaan aarteensa vartijaksi. Suomalaisissa kertomuksissa aarteenhaltia näh-
dään sen kätkijän, vanhan miehen tai naisen tai sotilaan hahmossa puhdistamassa kalleuksiaan.  
    Oman ryhmänsä muodostavat tarinat jonkun pitäjän upotetuista kirkonkelloista, jotka sota-aikana kät-
kettiin viholliselta upottamalla ne veteen, tai jotka putosivat ryöstäjiltä heidän kuljettaessaan niitä järven 
tai joen yli. Kertomukset on usein liitetty historiallisiin, esim. isonvihan aikaisiin tapahtumiin ja muutenkin 
voimakkaasti paikallistettu. Monissa pitäjissä on sukupolvesta toiseen säilynyt tieto siitä, missä kellot yhä 
odottavat nostajaansa. 
 
Kuinka aarteen saa haltuunsa. Aarteiden kätköpaikkoina ovat olleet tavallisimmin peltoon kaivettu 
kuoppa, kivenalus metsässä, suohauta tai lähde. Aarrepaikoilla paloi aarretuli, aarnivalkea, joka tietyin 
ajoin puhdisti maahan kätketyt kalleudet; tarinat aarretulista ja niiden näkemisestä ovat Suomessa 
yleisiä. Aarrepaikka on saatettu näyttää ihmiselle unessa tai kätkölle johdatti yliluonnollinen eläin, lito-
mato, siellä kukki sananjalka, maa kumisi, pysyi aina sulana tai paikalla oli muita erityismerkkejä; joskus 
sivullinen on nähnyt kätkijän piilottamassa aarrettaan. 
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    Kertomuksissa aarteen kätkijän on yleisesti uskottu asettaneen jonkun ehdon, joka oli täytettävä en-
nen kuin aarteen sai esille. Aarretta saattoi suojella myös haltia. Juhlaöinä, etenkin juhannusyönä se 
puhdisti rahoja aarrevalkeassa ihmisen tai eläimen hahmoisena. Suomalaisten tarinoiden keskeistee-
moja ovat ehdot, jotka oli täytettävä ennen kuin aarre nousisi ylös. Aarteen ehtoja ovat olleet uhrit, jotka 
oli uhrattava kätköpaikalla tai kiellot ja käskyt, joita oli noudatettava. Yleinen on esimerkiksi ollut ehto, 
ettei aarretta nostettaessa saanut puhua. 
    Tarinoissa kerrotaan myös henkilöistä, jotka olivat löytäneet aarteen ja saaneet sen ylös. Usein he 
ilmeisesti ovat olleet tavallista toimeliaampia ja säästäväisempiä ihmisiä, joiden epäiltiin vaurastuneen 
yliluonnollisella tavalla. Joskus löytäjä sairastui eikä parantunut ennen kuin palautti aarteen löytöpaikalle. 
Vaikka tarinat kertovat lukemattomista aarteiden kätköpaikoista, ani harvan uskotaan saaneen aarteen 
haltuunsa. 
    Suomalaiset aarretarinat rakentuvat tavallisesti kahdesta kohtauksesta: (1) aarteen kätkeminen ja 
nostoehtojen asettaminen, (2) nostoyritys, joka yleensä epäonnistuu.  
 

 

83. Aarreuhrit  
 
 
Lapsiuhrit.  Aarteiden saamisen ehdoissa asetetaan usein vastakkain aineellinen rikkaus ja ihmisyys 
(kartta 83). Aarteen saamiseksi on uhrattava valkeapää poika, kastamaton tai vastasyntynyt lapsi. Aarre-
paikkaan on kätketty veneellinen rahaa. Sen saisi heittämällä veteen tai luovuttamalla kätköpaikalla 
aarteenhaltialle tai pirulle valkeapäisen, kastamattoman poikalapsen tai oman poikansa. Tarinoissa on 
kaksi yleistä juonikaavaa: Aarteen nostaja (1) lupaa uhriksi esim. oman lapsensa, mutta alkaa katua tai 
nostaja  (2) yrittää petosta, mutta yritys epäonnistuu. 
    (1) Tarinoinen roolinhaltija on yleensä kerjäläinen, avioton äiti tai kulkuakka, joka aikoo uhrata oman 
lapsensa. Kun rahavene alkaa nousta näkyville, hänen mukanaan ollut poika mustenee, parahtaa 
itkemään, pyörtyy, saa kouristuksia tai painuu veteen. Silloin uhraaja katuu tai siunaa ja aarre painuu 
takaisin. 
    (2)  Lapsen uhraamisen sijasta aarteen nostaja yrittää petosta uhraamalla valkean jäniksen, joskus 
lampaan vuonan, kukon, kissan tai porsaan, toisinaan riepuihin käärittynä, tai lepästä veistämänsä 
nuken. Aarteen alkaessa nousta näkyville kuuluu metsästä tai vuorelta (haltian, paholaisen) huuto, että 
nostaja aikoo saada aarteen petoksella. Repliikistä on muutamia vakioformuloita ja usein siinä jäljitellään 
kuviteltua yliluonnollisen olennon puhetta: "Pettää, pettää, jänöpojan antaa." "Imeloinen (ihminen) pettää, 
jänöpojan antaa." "Mies pettää, rahat ottaa, jänöpojan antaa." Silloin aarre painuu takaisin. 
(Si P 271-272) 
 
Yksiöinen poikalapsi.  Yksiöisen poikalapsen on noudettava aarre yksiöisellä varsalla yksiöistä jäätä 
myöten. Tiettyyn paikkaan, tavallisesti saareen on kätketty aarteena kultainen rukki, vaunut, pöytä, 
astioita tai kirkkohopeita. Aarteen saisi haltuunsa, jos yksiöinen poikalapsi tai aarteen löytäjä ajaisi kätkö-
paikalle yksiöisellä varsalla yksiöistä jäätä myöten. Aarresaaria on ollut kaukanakin rannasta. Tarina 
sisältää joskus paikallisia lisäehtoja ja muunnelmia, esim. Laatokan Karjalassa on ajettava tuohiveneellä, 
Pohjois-Karjalassa ja Savossa reellä, joka on sidottu yksikesäisellä pajulla. 
(Si P 251) 
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Mahdottomat ehdot. Oman lapsensa uhraaminen tai yksiöisen poikalapsen lähettäminen aarretta 
hakemaan ovat mahdottomuusehtoja, joita tavallinen ihminen ei voi täyttää.  Vaikka molemmat tarinatyy-
pit tunnetaan suomenruotsalaisella taholla, niiden levinneisyys on itäinen. Tarinat ovat ilmeisesti luon-
teenomaisia savolaisalueille, jossa kerronta on suosinut realistisuutta tai huvittavia käänteitä. Yksiöisyys 
on saattanut olla jopa savolaista huumoria, aarre-ehtojen hienovaraista pilkkaamista. Valkeapääpoika on 
useinkin vain klisee, se esiintyy  samoilla alueilla myös  Laurukaisen toisintonimenä (kartta 80). Lapsiuh-
ritarinoiden sanoma korostaa ihmisyyden ja verisiteiden tärkeyttä. Juuri missään tarinassa ei esiinny 
henkilöä, joka aarteen saadakseen todella kykenisi uhraamaan lapsensa tai edes vierasta aviotonta ja 
hylättyä vastasyntynyttä. Tarinassa asetetaan vastakkain ihmishenki ja aineellinen varallisuus. 
 
 
 

84. Aarre-eläimet 
 
 
Härkä aarretarinoissa. Läntisissä tarinoissa härkä esiintyy (1) uhrieläimenä, (2) aarrepaikan vartijana tai 
(3) eläimenä jolla saadaan vedetyksi ylös maahan kätketty kirkonkello (kartta 84). 
    (1) Härkä on uhrattava tai härällä on kynnettävä. Aarteen saamiseksi aarrepaikka on kynnettävä 
(kaksos)härillä tai uhrattava (kaksos)härät; joskus edellytetään lisäksi, että kyntäjinä on oltava kaksos-
pojat. Tarina saattaa päättyä epäonnistuneeseen nostoyritykseen. (Si P 201) 
    (2) Härän kanssa on taisteltava. Aarrepaikkaa vartioi härkä ja aarteen saadakseen ihmisen on taistel-
tava sen kanssa aamunkoittoon asti. Tarinan johdannossa joku ihminen löytää aarteen kätköpaikan näh-
tyään paikalla palavan aarrevalkean tai aarteen etsijä kiipeää juhannusyönä kolmasti muutetun raken-
nuksen katolle katsomaan, näkyikö jossakin aarnitulia. Tultuaan aarrepaikalle hän kohtaa suuren, verisen 
tai nyljetyn härän, joka käy hänen kimppuunsa. Rohkea ihminen tarttuu härkää sarvista ja taistelee sen 
kanssa aamunkoittoon asti, jolloin aarrehauta aukeaa tai härkä katoaa ja hän huomaa pitävänsä kiinni 
rahaa täynnä olevan kuparikattilan tai viinapannun sangasta. Tarinassa korostetaan taistelijan rohkeutta; 
arka aarteen löytäjä tai hänen toverinsa pakenee, mutta peräänantamaton ihminen saa palkinnon. (Si P 
311) 
    (3) Härillä on vedettävä kirkonkello ylös. Tarina on yhdistetty kertomuksiin upotetuista kirkonkelloista, 
jotka saataisiin nousemaan härillä vetämällä. Nostamisehtoja on monin tavoin varioitu, esim. kello 
nousee vain mustilla kaksoshärillä, joiden ajajina ovat kaksospojat. Kerronnallisesti tärkeä ehto on ollut, 
ettei nostamisen aikana saanut puhua, siihen perustuu tarinan loppuhuipennus.  
    Tarina päättyy tavallisesti epäonnistumiseen. Pitäjän kirkonkello nousee jo näkyville, kun paikalle 
odottamatta ilmaantuva outo vanha nainen (haltia) tai ilmasta kantautuva ääni rikkoo puhekiellon ja 
kysyy: "Joko se Iso-Maija nousee?" Tai jännityksen huipentuessa, kun vetoköysi uhkaa irrota, joltakin 
läsnäolijoista pääsee hätäinen huudahdus. Silloin kello vajoaa takaisin veteen eikä sitä enää saada ylös. 
Repliikki sisältää usein kirkonkellon eufemismin, joka voi olla härkä ("Joko se iso härkä nousee?"), muu 
deskriptiivinen kirkonkellon ääntä kuvaileva nimitys ("Joko se iso mäyhääjä nousee?") tai kellon nimi 
juontaa kirkon keskiaikaisen suojeluspyhimyksen nimestä (Neitsyt Maria > Iso-Maija). Tarina upotetuista 
kirkonkelloista on tunnettu Skandinavian ohella myös muualla Euroopassa, mutta useimmiten ilman 
kirkonkelloa symbolisoivaa kiertoilmaisua. Puhekielto ja nostouhreja on myös suomenruotsalaisessa 
aineistossa. (Si P 701) 
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Härkäkulttuurin symboli.  Härkä esiintyy aarretarinoissa lounaisella härkäkulttuurin alueella (I osa, kart-
ta 25). Laajimmalle on levinnyt verinen härkä –motiivi;  kaksoshärillä kyntämisestä on muualta Suomesta 
vain hajatoisintoja. Kertomuksia sota-aikana upotetuista kirkonkelloista tunnetaan kaikkialla, mutta vain 
Lounais-Suomessa kellojen nostoehtona on, että ne vedetään ylös härillä. Talonpoikaistaloudessa pari-
härillä vetäminen on assosioitunut kaikkeen sellaiseen voimaan, jolla ihminen kenties olisi kyennyt 
murtamaan aarteen ehdot. Aarteen vartijana härkä on tulkittu haltiaeläimeksi, joita suomalaisessa kerto-
musperinteessä ovat olleet myös käärmeet, joskus muukin eläin. Nyljetty tai verinen härkä on pikemmin 
tarkoitettu yliluonnolliseksi hirviöksi. Se on Länsi-Euroopan kylätarinoille ominainen kummituseläin, jota 
tarvittiin tuomaan kerrontaan dramaattista jännitystä ja kohtalonomaisuutta.  
 
 
 

Aarremato ja unikakkiainen 
 
 
Litomato kulkee aarrepaikalle. Itä-Suomessa, Laatokan Karjalasta aina Pohjanmaalle ulottuvalla 
alueella on kerrottu, että aarteen saisi haltuunsa seuraamalla aarrematoa, joka johdattaisi ihmisen 
kätköpaikalle (kartta 84). Joissakin kertomuksissa aarrematoa tuli seurata koko matka silmää räpäyttä-
mättä tai piti levittää silkkihuivi aarremadon kulkutielle; jos saisi madon luikertelemaan huiville, se muut-
tuisi aarteeksi. Ehtoja ei tarinoiden mukaan juuri kukaan ole yrittänyt täyttää.  
    Aarrematoa on tarinan levinneisyysalueella nimitetty myös lito- tai litamadoksi (murt. litakka = 'litteä, 
lattea'), sen rinnalla tunnetaan eri puolilla myös nimitys lettimato. Litomadon on sanottu olleen matkalla 
puhdistamaan aarretta, syömään sen pinnalta homeen ja ruosteen. Aarrepaikan kohdalla se työntyisi 
maan alle ja katoaisi yhtäkkiä näkyvistä tai haarautuisi kahtia. On myös ennustettu, että litomato tietää 
talon rikastumista kulkiessaan taloon päin ja köyhtymistä kulkiessaan pois päin. 
    Litomato on harsosääsken toukkakulkue, joita muodostuu syyskesällä toukkien alkaessa vaeltaa. 
Kulkue on muutaman sentin levyinen ja 1-6 metriä pitkä nauha, jossa on kymmeniätuhansia pieniä touk-
kia monessa kerroksessa. Ne erittävät pinnalleen hopeanhohtoista limaa, joka liittää ne toisiinsa 
"ketjukäärmeeksi". Kulkue liikkuu 1-2 metriä tunnissa, hajaantuu ruokailuajaksi ja painuu joskus osittain 
lehtien peittoon, jolloin se näyttää katkenneelta. Harsosääskeä esiintyy kaikkialla, missä maa on kasvilli-
suuden peitossa, mutta toukkakulkue muodostuu ainoastaan kauniilla ja lämpimällä säällä. Toukkakulkue 
on herättänyt huomiota mm. luonnontieteilijöiden keskuudessa ja Keski-Euroopasta siitä on kirjallisuu-
dessa tietoja 1600-luvun alkupuolelta, Suomesta 1800-luvun lopusta lähtien.(1 
    Ruotsissa ja Virossa litomatoa on käytetty parantamisessa. Suomessakin on uskottu, että sitä kosket-
televa sai sormeensa voiman, jolla hän kykeni parantamaan mm. hammas- ja ihotauteja sekä helpotta-
maan synnytystä. Eri puolilla Eurooppaa litomadon on uskottu ennustavan jotain tulevaa, esim. Saksassa 
sitä on pidetty sodan ja nälänhädän tai rauhan ja hedelmällisyyden enteenä, suomenruotsalaisessa 
perinteessä sairauksien ja onnettomuuksien aiheuttajana.(2 
    Aarretarinoihin litomato lienee assosioitunut toukkakulkuetta peittävän hopeanhohtoisen liman vuoksi. 
Litomatoa koskeva perinne aarteen löytämiseksi on saattanut olla lapsille tai tietämättömille tarkoitettua 
harmitonta leikkiä, samantyyppistä aarre-ehdoilla huvittelua kuin yksiöisyys. Aarremadon seuraaminen 
silmää räpäyttämättä tuskin onnistuu ja kärsivällisyytensä palkintona ihminen joutuu lopulta toteamaan, 
ettei toukkakulkue mene mihinkään tai se katoaa ikään kuin häviäisi tyhjään. 
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(Si P 51) 
 
Unikakkiainen ilmoittaa aarteesta. Pohjois-Pohjanmaalta Savoon ja Pohjois-Karjalaan ulottuvalla 
alueella on kerrottu, kuinka uniolento, nimeltään unikakkiainen tai unihuppias, ilmoittaa yöllä unessa 
aarteen tarkan paikan (kartta 84). Ihminen voi joskus päivälläkin joutua epätavalliseen unitilaan ja kuulla 
olennon äänen. Aarteen ilmoittajan nimityksenä kakkiainen on yleisempi, huppio tavataan vain Pohjois-
Savon etelä- ja länsiosien tuntumassa. Uniolento antaa tiedon, ikään kuin puhuisi ihmiselle, että aarre on 
tietyn kiven tai raunion alla, jonkun silmiinpistävän puun juurella, nimeltä tunnetussa lähteessä jne. 
Samalla uniolento ilmoittaa nostoehdon: Kätköpaikalle on mentävä heti, yksin ja vieläpä yöpukimissa 
eikä aarretta hakiessa saa puhua, aarteen lunnaiksi on jätettävä rahaa, erilaisia esineitä tai uhrattava 
poikalapsi tai on taisteltava härän kanssa jne. 
    Kertomuksissa tapahtuu usein niin, että ilmoituksen saanut henkilö ryhtyi nostoyritykseen, mutta epä-
onnistui koska joku ehto jäi täyttämättä tai pelko esti häntä jatkamasta loppuun saakka. Joissakin 
toisinnoissa kerrotaan, kuinka unihuppiaan tieto piti paikkansa ja jonkun paikkakuntalaisen onnistui saa-
da aarre haltuunsa.  
    Tiedon saaminen unissa keskittyy Itä-Suomeen. Unissa ilmoittaja voi olla myös aarteenhaltia, vanha 
mies, vainaja tai piru. Tieto on usein unissa koettu kuuloelämys, joskus se voi olla näky, visio. Kertomuk-
sissa uniolento on ulkonäöltään epämääräinen eikä sitä yleensä unen aikana nähdä. Vaikka näkömiel-
teet ovat unissa varsin vallitsevia, unikakkiais- ja unihuppiokokemukset ovat olleet valtaosaltaan (yli 80 
%) pelkkiä kuuloaistimuksia.(3   
    Unikakkiainen tai -huppio lienee pikemmin fiktiivinen kuin uskomusolento, siinä heijastelee ehkä raha-
pirityisenkin mielikuvia (kartta 58), tai se on vain unennäön kiertoilmaus. Unikakkiainen tai unihuppio on 
yleisemminkin ollut olento, joka neuvoi, varoitti tai ennusti erilaisissa elämäntilanteissa tai näytti unia ja 
pani kävelemään tai puhumaan unissa. 
(Si P 321) 
 
 
 

85. Aarrevalkeat ja raudan voima 
 
 
Metallin heittäminen aarrevalkeaan. Levinneisyydeltään läntinen on Suomessa tarinatyyppi, jonka 
mukaan ihminen saa aarteen, jos ehtii heittää aarretuleen teräaseen, metallia, rahaa tai henkilökohtaisen 
esineen (kartta 85). Joskus joku henkilö tai kertoja itse on nähnyt aarrevalkean palavan esim. juhan-
nusyönä ja yrittänyt saada aarteen haltuunsa heittämällä aarrepaikalle teräaseen, kuten veitsen, puukon, 
neulan, naulan tai rautaa, harvoin rahaa, tai heittäjä on temmannut oman takkinsa, lakkinsa, kenkänsä, 
napin, minkä hyvänsä käteensä osuvan esineen; samalla tavalla kuin vedenhaltian tai maanalaisten 
asukkaiden lehmän on saanut omakseen (kartta 71). Aarrevalkean näkijän täytyi olla nopea ehtiäkseen 
ennen kuin tuli sammui. Ehto jää yleensä täyttämättä ja aarteen nostaminen epäonnistuu. 
 
Kirveen heittäminen aarrepaikalle.  Itäinen, kaakkoisille alueille levinnyt versio teräasetarinoista on 
painavan kirveen heittäminen tavallisesti salmen yli aarresaareen. Kertomuksissa aarresaareen on 
kätketty tavallisesti veneellinen rahaa ja sen sai omakseen, jos kykeni heittämään mantereelta kätköpai-
kalle kirveen, joskus painavan kiven.  Kirveen painoksi mainitaan 3, 5 tai 7 naulaa (1-3 kiloa), heittomatka 
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ilmaistaan tavallisesti paikanniminä – siitä ja siitä paikasta aarresaareen. Kertomuksissa vanha 
painomitta naula (425 g) on säilynyt, mutta pituusmittana – jos heittomatka yleensä mainitaan – on  
käytetty metrejä, jotka tulivat Suomessa käyttöön 1892. Alkuaan tarina on kiinnitetty tuttuihin paikkoihin, 
joiden nimien perusteella kuulijat ovat tienneet, kuinka pitkä matka aarrepaikalle oli. 
   Kirveen heittäminen on ollut voimannäyte ja näennäisen realistinen, mutta todellisuudessa yhtä mah-
doton ehto kuin yksiöisyyskin. 
(Si P 201) 
 
 
 

86. Aarteen saaminen petoksella  
 
 
Seitsemän veljeksen veri.  Oman ryhmänsä muodostavat veijaritarinat, joissa nokkela sivullinen saa 
aarteen  keksittyään muuttaa aarteen ehtoja (kartta 86). Tarinoiden kehyskertomuksessa aarteen kätkijä, 
tavallisesti talon vanhaisäntä tuntiessaan kuoleman lähestyvän, menee metsään kätkeäkseen rahansa ja 
arvoesineensä. Saatuaan aarteensa kätketyksi hän asettaa ehdon, ettei kukaan saa sitä nostetuksi 
muuten kuin uhraamalla eli vuodattamalla paikalla seitsemän tai yhdeksän veljeksen veren tai katkaise-
malla paikalla seitsemän tai yhdeksän poikalapsen tai ihmisen päätä. Isännän oma poika, talon renki tai 
joku köyhä sivullinen, naapuri tai kulkumies osuu paikalle, tai on varta vasten noussut puuhun seuraa-
maan vanhanisännän toimia. Kuullessaan aarteen kätkijän asetussanat hän huutaa nopeasti: "Eipäs kun 
seitsemän kukonpojan päätä!" Kun aarteen kätkijä on lähtenyt pois tai kuollut, hän tulee ja teurastaa 
paikalla seitsemän kukonpoikaa ja saa aarteen haltuunsa.  
    Kehyskertomus tavataan myös lyhyemmässä muodossa. Repliikkiosa on voinut jäädä pois ja ehdon 
kuulija menee ja uhraa seitsemän ihmisveljeksen sijasta seitsemän eläinveljestä, kukonpoikaa. Joissakin 
tarinaversioissa aarteenkätkijä kuulee sivullisen huudon ja alkaa epäröidä, mutta luulee jumalan, paho-
laisen tai haltian puhuvan ja myöntyy sanoen esim.: "Olkoon hyvä jumala sinun tahtosi." 
    Tarinan ideana on, kuinka nokkela sankari saa ihmisuhrin muuttumaan eläinuhriksi. 
    (1) Uhrina seitsemän kukon- tai kananpojan päätä. Ydinkertomuksessa petosuhrit, "seitsemän 
veljeksen veri tai päät" ovat seitsemän kukonpoikaa, joiden veren tarinan sankari laskee kätköpaikalle. 
Kukonpojat kuuluvat tarinan alkuperäiseen ideaan ja motiivi on vallitseva petostarinoiden lounaisella 
levinneisyysalueella. 
    (2) Seitsemän kalan päätä. Savon järvialueella ja Kannaksellakin petosuhri on vaihtunut viideksi, seit-
semäksi tai yhdeksäksi kalanpääksi. 
    (3) Seitsemän eläimen päätä. Ihmisuhrin tilalle tarinan sankari voi tuoda jonkun eläimen, esim. viisi, 
seitsemän tai yhdeksän jäniksenpoikaa. Tarinoiden kehyskertomuksessa aarteen kätkijä on asettanut 
uhriksi esim. lapsen, valkeapääpojan, jonka tilalla uhrataan valkea pässi, jänis tai muu eläin. 
    (4) Seitsemän seipään päätä. Juonitarinoiden reuna-alueella Pohjois-Savossa eläimen päätkin ovat 
muuttuneet seipään päiksi. 
    Suomessa tunnetaan myös petostarinan versio, jossa aarteen kätkijä asettaa ehdoksi, että aarre voi-
daan nostaa vain hänen omalla kädellään: "Oma käsi ottakoon." tai "Näillä kynsillä kynnettävä". Kun 
kätkijä kuolee, tarinan sankari hakee haudasta vainajan käden tai kyntää tappamansa kukon kynsillä 
kätköpaikkaa ja saa aarteen. Petostarinat tunnetaan Suomen lähipiirissä mm. Skandinaviassa sekä 
virolaisella ja liiviläisellä taholla. Numerolla 7 on kertomus- ja uskomusperinteessä kautta maailman kat-
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sottu olevan erityistä maagista voimaa. Seitsemän on valehtelijan luku, seitsemän kuolemansyntiä ja 
seitsemän hyvettä, seitsemän unikekoa jne. Suomalaisessa kansanperinteessä seitsemän esiintyy 
merkkilukuna etenkin parannustaioissa, loitsuissa ja uskomuksissa. 
(Si P 401, P 411, P 421, P 441) 
 
Suomalaiset aarretarinat. Suomalaiset aarretarinat sisältävät kansainvälisiä aineksia sekä lännestä että 
idästä. Aarteen ehdoista kertova tarinaperinne on Suomessa varsin vivahteikas, mutta toisaalta lähes-
kään kaikki Euroopassa yleiset motiivit eivät miljöösidonnaisuutensa vuoksi ole juurtuneet Suomen 
kamaralle. Motiiveiltaan kartastossa käsitellyt suomalaiset aarretarinat jakaantuvat läntisiin ja itäisiin 
tyyppeihin. Läntisiä ovat yliluonnollisiin olentoihin kytkeytyneet aiheet ja juonitarinat: taistelu verisen 
härän kanssa, kirkonkellojen dramaattinen nostoyritys, sankari joka muuttaa uhrin ehdot ja vie aarteen.    
    Itäiset aarreuhrit ovat ehdoiltaan näennäisen realistisia. Oman lapsen uhraaminen tai yksiöisen pojan 
lähettäminen yksiöistä jäätä pitkin on mahdolliselta näyttävä mahdottomuus niin kuin kirveen heitto kau-
kana järvenselällä olevaan aarresaareen. Läntisen ja itäisen kerronnan ero näkyy myös tarinassa, jossa 
aarre saadaan petoksella. Tarinan lounaissuomalaisella ydinalueella juoni on toiminnallinen. Sankari 
seuraa aarteen kätkijää ja keksii mahdollisuutensa: seitsemän veljeksen veri voidaan korvata seitsemän 
kukonpojan verellä. Itään ja pohjoiseen mentäessä sanoma menettää juonitarinoille ominaisen voimansa, 
kukonpojat vaihtuvat kalanpäiksi ja lopulta seipään päiksi. Motiivista jää jäljelle kekseliäs pila, aarre-
ehdon muuttaminen huvittavaksi.  Mutta niin Länsi- kuin Itä-Suomessakin useimmilla aarretarinoilla on 
pohjaltaan opettava kristillinen sanomansa. Aarretta ei ihminen voi tässä elämässä saada. Rahojen 
kätkeminen ja aarre-ehtojen asettaminen on sekin turhaa niin kuin paran tekeminen (kartat 58-60) tai 
muu maallisen onnen tavoittelu. 
 
Marjatta Jauhiainen 
 
(Si P 1-900) 
 
Erdmann 1931. Haavio 1956. Halonen 1972. Hirschberg 1935-36. Hurley 1951. Liungman 1962, 299- (10 
B). Mertamo 1965. Norlind 1918. 
 
1. Rummukainen – Kjellander 1957, 537-.  2. Mertamo 1965, 13-.  3. Halonen 1972, 56-. 
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                                 RUNOMITTAINEN PERINNE 
 
 
 
 
Vanhamittainen laulutapa 
 
 
Kansanrunojen tilastot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon on vuoteen 1967 
mennessä talletettu n. 268 000 toisintoa runomuotoista perinnettä, joista puolet (52 %) on vanhamittaisia 
eli ns. kalevalamittaisia runoja ja loitsuja, puolet uusimittaisia kansanlauluja. Vanhamittaisia runoja on 
kaikkiaan n. 85 000 toisintoa, niistä neljännes (26 %) Länsi-Suomesta (Lounais-Suomi – Pohjanmaa); 
karjalaiselta alueelta, alkaen Kannakselta ja päättyen Vienaan on tallennettu 30 000 toisintoa (35 %) ja 
Inkeristä 18 000 (22 %). Arkiston käyttämä luokka kalevalamittainen runous sisältää kaiken alkusointuista 
trokeemittaa noudattavan runouden länsisuomalaisista lasten loruista sankariepiikkaan. Numeroitu 
toisinto saattaa sisältää yhtä hyvin lyhyen säeparin (Länsi-Suomi) kuin monta sataa säettä käsittävän 
eeppisen runon (Viena). Tilasto ei siis kuvaa vanhamittaisen perinteen säilymistä eikä elinvoimaisuutta 
eri alueilla. Numerot osoittavat kuitenkin, että itään päin mentäessä vanhamittaisten runojen osuus myös 
määrällisesti kasvaa.  
    Uusimittaisia riimillisiä eli loppusointuisia kansanlauluja on arkistossa n. 128 000 toisintoa, niistä eniten 
on kerätty läntisiltä perinnealueilta. Lounais-Suomesta tallennetusta laulu- ja runomuotoisesta perin-
teestä 70 % on riimillisiä kansanlauluja, vanhamittaisia runoja on 20 % ja loitsuja 10 %. Vienassa eep-
pisten ja lyyristen "muinaisrunojen" osuus on n. 40 % alueen koko aineistosta, samoin loitsujen, mutta 
uusimittaisia kansanlauluja on tallennettu suhteellisesti vähiten, vajaat 20 %. Kaikkiaan noin 60 % uusi-
mittaisista kansanlauluista on Lounais-Suomesta ja Pohjanmaalta, joskin keinu- ja tanssilauluina ne ovat 
levinneet nopeasti myös Itä-Suomeen ja Karjalaan. 
 
Vanhan laulutavan säilyminen. Vanhamittainen epiikka ja lyriikka oli 1800-luvulla jo lähes kokonaan 
väistynyt Länsi- ja Etelä-Suomesta; jäljelle oli jäänyt loitsuja ja lasten elämänpiirin runoutta, kehtolauluja, 
hokemia ja loruja, joita numerollisesti on taltioitu erittäin runsaasti, yli 20 000 toisintoa. Läntisen agraari-
kulttuurin alueilla eeppinen runous oli 1900-luvulle tultaessa korvautunut uusimittaisilla riimillisillä 
kansanlauluilla, poikkeuksen muodostavat Ritvalan helkarunot (kartta 99). Savossa ja Pohjois-Suomessa 
vanha runous säilyi 1800-luvulla vain syrjäseuduilla harvojen perinteentaitajien muistissa vailla yhtei- 
söllistä merkitystä. Myöhäisimpään ovat Savossa säilyneet loitsut ja häälaulut. Katkelminakin kerätyt 
vanhamittaiset eeppiset runot (kartat 87-96) kuitenkin osoittavat, että ainakin pääosa Suomen kansal-
liseepoksen, Kalevalan kertomarunoista on joskus ollut tunnettu myös Savossa. 
    Vanhamittaisen runouden säilymisalueet alkavat Kannakselta. Viimeisiä vanhan runon elinalueita ovat 
olleet etelässä Inkeri ja pohjoisessa itäinen Karjala Laatokalta Vienaan. Etelä-Karjala ja Inkeri olivat 
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agraaristuneita, mutta numerollisesti vanhamittaisen laulun rikkaimpia alueita. Kannakselta on tallennettu 
yhteisiä savolais-karjalaisia eeppisiä ja lyyrisiä runoja sekä häälauluja, lisäksi myös vanhamittaisia 
legendarunoja ja balladeja (kartat 97-99), joista osa on aiheeltaan läntisiä, osa itäisiä. Eeppisiä sankari-
runoja, esim. Väinämöis-runoja ei Etelä-Karjalasta ole kuitenkaan enää perinteenkeruun alettua tavattu 
muuta kun katkelmina (kartat 90-93). Vanhamittaisten runojen säilymäalueina Etelä-Karjala ja suoma-
lainen (luterilainen) Inkeri kuuluvat yhteen, ortodoksinen Laatokan Karjala liittyy puolestaan Vienaan ja 
Aunukseen. Miesten laulama epiikka on säilynyt ennen kaikkea Vienassa, mutta monia vanhoja runo-
aiheita on saatu talteen myös Länsi-Inkerin ortodoksisen karjalaisväestön inkerikkojen keskuudesta. 
    Eteläisillä alueilla Inkerissä ja Karjalan Kannaksella ovat säilyneet ennen kaikkea lyyriset runot; vanha 
laulutapa on jatkunut naisten kulttuurina. Naiset lauloivat yhä työ- ja tunnelmalauluja, häissä naisten 
laulut olivat keskeinen osa siirtymäriittejä ja epiikkakin oli muuttunut tyttöjen kylälauluiksi (kartat 87, 89, 
93-94). Kun Länsi-Suomessa nuorten laulut olivat jo kokonaan vaihtuneet riimillisiksi, Inkerin tytöt lauloi-
vat vanhaan tyyliin esilaulajan johdolla myös kylän nuorten seurustelutilaisuuksissa, tansseissa, kylä-
keinuilla ja kulkiessaan pyhäisin kylän kujilla (kartat 27-29, 34-35, 38). Inkerin laulutavoissa on usein 
pyritty näkemään erilaisia heimoperinteitä, savakkojen ja äyrämöisten etnisiä traditioita. Eroja on ollut 
enemmän uskontokuntien eli ortodoksisten inkerikkojen (alkuperäisten karjalaisten) ja luterilaisen valta-
väestön (suomalaisperäisten savakkojen ja äyrämöisten) välillä, muut paikalliset ominaispiirteet ovat 
agraarisen kyläkulttuurin vakiintuessa tasaantuneet.  
    Pohjois-Suomen pohjalaisen ja savolaisen uudisasutuksen alueella Kainuussa ja Peräpohjolassa on 
säilynyt vanhamittaisia loitsuja, mutta myös vanhaa erärunoutta (kartat 1, 88) ja myyttisiä runoja kuten 
Maailmansynty ja Iso tammi (87, 94-95). Vanhamittaisella epiikalla ja erärunoudella on 1700-1800-luvulla 
ollut Kainuun kaskiviljelijöiden ja uudisasukkaiden yhteisöissä vielä kulttuurinen merkitys.  
    Viena ja Aunus ovat erityisesti sankariepiikan kuten Väinämöis- ja Sampo- runojen säilymäaluetta 
(kartat 90-93). Kartat ja runojen jakautumat vahvistavat käsityksiä, että eepos-kehitystä eli runomotiivien 
yhteen kytkeytymistä on tapahtunut erityisesti Vienassa, Aunuksessa sekä Laatokan Karjalassa ja 
Pohjois-Karjalassa. Tämä on ehkä johtunut siitä, että näillä alueilla vanhamittainen esitystapa jatkui ja 
runonkerääjät saattoivat kirjoittaa muistiin kokonaisia laulajien tai laulajasukujen repertoaareja eikä vain 
yksittäisiä runoja tai niiden katkelmia. Laulaessaan kalamajoilla ja juhlatilaisuuksissa epiikan taitajat 
punoivat runoja yhteen, lisäsivät omia säkeitä ja irrottivat niitä muista yhteyksistä. Vanhamittainen 
esitystapa oli vielä kerrontaa, jonka agraarisen kyläkulttuurin piirissä korvasivat juonitarinat. 
 
Vanhan runon tyylikaudet.  Matti Kuusen mukaan vanhamittaisesta epiikasta voidaan runokielen ja 
tyylin perusteella määritellä viisi kerrostumaa: (1) esisuomalainen, (2) varhaiskalevalainen, (3) sydän-
kalevalainen, (4) keskiajan kalevalainen ja (5) myöhäiskalevalainen aikakausi.(1 Esikalevalaiselta 
kaudelta olisivat peräisin suomalais-ugrilaisille ja muillekin pohjoisille kansoille ominaiset myytit, kuten 
maailman synty ja karhun synty. Vanhamittainen laulutapa olisi muotoutunut varhaiskalevalaisella kau-
della ja varhaisimpia runoja olisivat arkaaiset, yksinkertaista tyyliä noudattavat syntyrunot kuten 
Maailman synty. Ajallisesti ne ulottuvat jo kantasuomalaiseen eli balttilais-suomalaiseen yhteisaikaan 
(kartta 87). Väinämöisen ja Lemminkäisen runot ja pääosa muustakin sankariepiikasta olisi sydän-
kalevalaista tyyliä ja ajoittuisi ensimmäiselle vuosituhannelle (kartat 90-93). Sydänkalevalaisella kaudella 
olisivat tulleet muotiin kalevalaisen kerronnan tyylikeinot kuten säkeen kertaus tai kolmen kohtauksen 
kertaus. Viikinkiajalla Suomeen olisivat levinneet skandinaaviset soturilaulut kuten Ahdin ja Kyllikin runo 
ja Kaukamoisen virsi. 
    Keskiajan kalevalaiselle runolle olisi luonteenomaista koristeellisuus ja mm. kultaa tai hopeaa viljelevät 
kliseet, kuten Kultapyörätammessa (kartta 95); runojen ympäristönä olisi katolisten kirkkojen loisto. 
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Keskiaikaista perua olisivat myös vanhimmat legendarunot ja balladit (kartat 97-99). Myöhäiskalevalaista 
tyylikautta edustaisivat Väinämöisen tuomio, Vellamon neito ja Iso sika (kartat 90, 91, 96). 
    Kartastossa vanhamittaista epiikkaa on tarkasteltu aikansa kulttuuriympäristön tuotteena niin kuin 
muutakin perinnettä; ekosysteemien mukana runot ovat kokeneet rakennemuutoksia. Vanhimmat juoni-
aiheet ovat pohjoisten metsästäjäkansojen maailmasta, mutta samanistiset teemat ovat pirstoutuneet 
moniin runoihin tai ne on eri aikakausina tulkittu uudestaan. Ne ovat sekä sanomaltaan että tyyliltään 
muokkautuneet vastaamaan kunkin aikakauden ihmisen odotuksia. Arkistoihin talletettuja runotekstejä ei 
sellaisenaan voida sijoittaa johonkin aika- tai tyylikauteen, runojen alkuperäisten sankarien nimetkin ovat 
voineet vaihtua. Mutta monet aikakaudelle ominaiset kerronnan struktuurit kuten juonikaavat ja ympä-
ristökuvat ovat ainakin sirpaleina jääneet elämään siellä, missä niillä on vielä ollut kulttuurinen sanoma. 
Pohjoisten pyyntiyhteisöjen maailmanselityksillä, kuten karhuriiteillä tai saalishaltioilla, oli merkitystä Itä-
Suomen ja Karjalan syrjäkylien ihmiselle vielä satoja vuosia sen jälkeen, kun ne talonpoikien perinneym-
päristössä olivat tulleet kulttuurisesti merkityksettömiksi. Suomalaisen ja koko pohjoismaisen runoker-
ronnan vanhimmat struktuurit voidaan löytää Vienasta, ei niinkään Eddasta tai muista kirjallisista 
lähteistä.  
 
Kahden ympäristön laulut.  Säilyneissä runoissa on vallitsevana kaksi aikakautta. Pohjoisilla alueilla 
epiikan rakenteet ovat kaskiviljelijöiden ja etelässä agraaristen kyläyhteisöjen kokemuspiiristä.  Kaski-
kulttuurin ja agraarikulttuurin kerrostuma on jäljellä kaikkein vanhimmissakin yhteisissä runoteemoissa 
kuten Maailman synnyssä, Maailmanpuu ja Metsästäjä -runoissa; niistä on säilynyt Vienassa oma ver-
sionsa ja Inkerin kylissä omansa (kartat 87, 88, 94-95). Varsinainen sampoepiikka, Väinämöisen ja 
Ilmarisen ympärille punottu seikkailurunous on ehkä syntynyt kaukopyynnin, osittain vasta varhaisten 
viikinkiretkien kaudella. Rautakauden rannikkokylissä runojen sankareita ovat olleet sepät, tietäjät ja 
pyyntiveneiden tai suomalaisten ledung-veneiden päälliköt. Ristiretkikaudelta tai varhaiskeskiajalta ovat 
ilmeisesti peräisin pilkkarunot Iso härkä ja Iso sika, joissa uuden ideologian edustajat parodioivat vanhoja 
myyttejä.  
    Kalevalamittaisen epiikan vanhimpien ja uusimpien maailmankuvien tai ideologioiden välillä on sato-
jen, kenties tuhansien vuosien aikaero, mutta 1800-luvun Savo-Karjalassa vanhatkin runoteemat ovat 
yhä sopeutuneet kaskikulttuurin ihmisen elinympäristöön ja runojen keskushenkilö oli tietäjä. Vastaavasti 
Etelä-Karjalassa ja Inkerissä, jossa vanhamittainen epiikka on säilynyt naisten esittäminä kylälauluina, 
runojen miljöö on agraarinen kylä ja roolihahmotkin ovat kylän tyttöjen elämänpiiristä. Kartografisesti van-
hoista runoista erottuu pohjoinen ja etelä. 
    Vanhamittaisessa epiikassa on usein vastakkain uusi ja vanha kulttuuri, rannikon viljelijöiden ja sisä-
maan metsästäjien elämänmuoto, tietäjyys ja samanismi, kristinusko ja pakanuus, agraarikulttuuri ja 
kaskitalous. Runot ovat rakennemuutosten tulkintoja tai hegemonialauluja, joissa uusi voimakkaampi 
elinkeino ja yhteiskunta mitätöivät vanhan ja muuttavat sen antikulttuuriksi. Jäljelle ovat jääneet ekolo-
gisten voittajien runot. Tietäjien valtakaudella samaanit jäivät hautoihinsa niin kuin Antero Vipunen. Suo-
menlahden rannikon viljelijöille ja Lapin verottajille pohjoiset metsästäjä-keräilijöiden yhteisöt ovat olleet 
pettuleipäkulttuuria samalla tavalla kuin Itä-Suomen kaskialueet olivat nälkämaita myöhemmille rinta-
maiden talonpojille. 
   Vanha runomitta on ollut kerrontakieltä tai resitointia, erilaista kuin arkipuhe; mitta ja rytmi helpottivat 
muistamista ja laulujen oppimista. Esitystapaa on käytetty kaikessa sakraalissa tai representatiivisessa 
perinteessä, juhla- ja riittirunoissa, jopa sananlaskuissa. Rytmiltään vanha mitta on ilmeisesti sopinut 
kantasuomeen; kalevalaisen kerronnan kukoistuskaudella esitystapaan tuli omat tyylikeinonsa kuten 
säetoisto, dialogikertaus ja kolmen kohtauksen kerto. Tyylikeinot lavensivat kerrontaa ja antoivat esilau-
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lajalle, vaikkapa venekunnan perämiehelle, aikaa miettiä ja improvisoida seuraavia säkeitä. Näin juo-
neltaan lyhyet eeppiset laulut saatiin jatkumaan lähes loputtomiin. Vienan suurimmaksi runonlaulajaksi 
nimetty Arhippa Perttunen kertoi Elias Lönnrotille 1834, että hänen isänsä saattoi nuotalla käytäessä 
laulaa toverinsa kanssa nuotiolla yökaudet käsityksin eikä koskaan samaa laulua kahdesti laulettu.  
    Vanha alkusointua noudattava mitta säilyi esittävän perinteen koodikielenä aina keskiajan talon-
poikaisyhteiskuntaan saakka. Varhaisimmat uuden aikakauden runot, legendat ja balladit suomennettiin 
Länsi-Suomessakin vielä vanhalla mitalla ja itämurteiden alueella kansanrunoilijat käyttivät alkusointuista 
runomittaa aina 1900-luvulle saakka. Paikallisten murteiden kehitys on ehkä osaltaan vaikuttanut siihen, 
että Länsi-Suomessa laulutapa etääntyi liian kauas arkikielestä, jopa Vienan Karjalassa elävää kieltä oli 
1800-luvulla jo vaikea sovittaa vanhaan trokeemittaan.       
 
 

 
Aikakausien vaihtuminen 
 
 
Uudet laulukulttuurit.  Riimilliset eli uusimittaiset laulut ovat loppusoinnullista runomittaa noudattavia 
kansanlauluja: balladeja ja arkkiveisuja sekä piirileikki-, tanssi- ja keinulauluja. Varhaisimmat uusimit-
taiset laulut levisivät Länsi- ja Etelä-Suomeen 1500-1600-luvun taitteessa ja syrjäyttivät vähitellen 
kalevalamittaiset eeppiset ja lyyriset runot (kartat 97-99). Uusimittaisten runojen mukana tulivat myös 
uudet sävelmät ja tanssit, kokonaan uusi ajanviete- ja nuorisokulttuuri (kartat 34-38). Riimilliset kansan-
laulut ovat levinneet lännestä, yleensä suoraan Ruotsista, mutta Karjalaan ja Inkeriin myös slaavilaisilta 
kansoilta. Niiden tilastollinen jakautuma on päinvastainen kuin vanhamittaisten runojen, ja tilastolliset erot 
ovat vielä erittäin selvät, vaikka uusimittaiset laulut kulkeutuivat 1800-luvulla tanssisävelmien mukana 
nopeasti yli koko suomalais-karjalaisen perinnealueen kuten nuorisomuoti nykyisinkin. Länsi-Suomessa 
riimillinen kansanlaulu oli 1800-luvun lopulla jo vallitseva laulutapa, Lounais-Suomessa uusimittaisten 
laulujen osuus kerätystä runomuotoisesta perinteestä on n. 70 %, Pohjanmaalla 58 %, Vienassa ja 
Aunuksessa 17 %.                 
    Uusien kansanlaulujen tulo on ollut sidoksissa agraarivallankumoukseen ja yhteisökulttuurin syntyyn. 
Ne olivat valtaosaltaan yhdessäoloperinnettä, jota esitettiin kylähäissä ja nuorten seurustelutilaisuuksissa 
(kartat 14-16, 34-38). Riimillisen laulun sanomakin on toinen kuin vanhamittaisen epiikan ja lyriikan. 
Vanhat laulut olivat vielä sukuyhteisön runoutta. Niiden keskeisaiheet olivat kosinta, miniän osa vieraas-
sa perheessä, suvuttoman eli orvon kohtalo; rakkausdraamoja ei juuri esiinny. Yhteiskunnalliset teemat 
tulevat esille vasta läntisissä balladeissa (kartta 99). Niiden vakioaiheita ovat epäsäätyisten rakastavais-
ten traaginen kohtalo, nuorten kapina vanhempien järjestelemää avioliittoa vastaan, ylempien luokkien 
petollisuus. Länsi-Suomen talonpoikaisyhteiskunnassa, niin kuin yleensä patriaattisissa agraarikulttuu-
reissa, vanhemmat kontrolloivat avioliittoja voimakkaammin kuin Savo-Karjalassa; esim. lasten kihlaa-
mista on esiintynyt nimenomaan Hämeessä ja Satakunnassa. Vähitellen uusi riimirunous tuo esille 
nuorten tunteet, petollisuuden ja uskollisuuden, rakkauslaulujen ikuiset teemat. 
    Nuorten kylätanssien levitessä alkoi iskelmäkulttuurin aikakausi. Tanssi- ja piirileikkilauluja tekivät 
myös kylien nuoret etenkin Pohjanmaalla, ja niiden aiheetkin olivat kylän nuorten elämänpiiristä. Uusimit-
taiset kansanlaulut kertovat heilasta, rakastetun kaipuusta, uskollisuudesta mutta myös uskottomuudesta 
ja rakkauden tuottamista pettymyksistä.  Monissa 1800-luvun piirileikki- ja tanssilauluissa nousivat esille 
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talonpoikaisen luokkayhteiskunnan sosiaaliset suhteet, maattomien nuorten, piikojen ja renkien asema, 
siirtolaiseksi lähteminen, rikkaus ja köyhyys. Nuorisokulttuurin mukana syntyivät protestilaulut, joissa 
uhmattiin kyläkuria, ahdasta kristillistä kylähenkeä, juoruämmiä. Toisaalta pilkkalauluilla ylläpidettiin kylä-
kuria myös nuorten omassa keskuudessa.  
     Kulttuurin rakennemuutoksissa vaihtuivat myös laulujen idolit. Vanhan runon keskushenkilöitä olivat 
tietäjät, sepät ja viikinkisankarit, keskiajan balladeissa ylhäiset kuninkaanpojat ja aatelisneidot, 1800-
luvun lopulla nuorten omat vaikuttajahahmot: kyläyhteisön arvoja uhmanneet tappelijat, kiertelevät tukki-
laiset, seksuaalisankarit, ja yhä useammin myös tavalliset ihmiset.  Paikalliskulttuureissa laulu oli tapa 
ilmaista henkilökohtaisia asioita, tunteita ja ajatuksia. Suomenkin kyläyhteisöissä ihmiset lauloivat paljon 
niin tehdessään työtä kuin kulkiessaan tai ollessaan omissa oloissaan; nuoret illanistujaisissaan ja 
tanssitilaisuuksissaan, kyläkeinuilla ja leikkikedoilla.  
    Paikallisen elämänmuodon kadottua laulujen tekeminen ja esittäminen on siirtynyt ammattimaisille 
teknokoneistoille. Postlokaalisen maailmankulttuurin aikakaudella ihmisen tunteita tuottaa ja käsittelee 
globaali tajuntateollisuus, se on osa tieteellis-teknistä ihmismielen hallintaa. Yötä ja päivää pyörivä 
tajuntateollisuus on tehnyt tavallisen ihmisen laulamisen kulttuurisesti merkityksettömäksi ja musiikin 
asemakin on kokenut rakennemuutoksen. Laulaminen on yhä vähemmän sosiaalista. Yhteisöllisyyden 
ihminen voi kokea rock-konsertissa tai diskossa, kuluttamalla yhdessä. Laulaminen on osa viihdettä, 
jonka todellinen tehtävä on privatisoituneen ihmisen yksinäisyyden ja irrallisuuden kompensoiminen, 
ympäröivän todellisuuden hävittäminen. Tavallinen ihminen voi keskittyä yhä enemmän omiin tunteisiin-
sa, valita loputtomasti elämyksiä, siirtyä vaikkapa kokonaan keinotekoiseen ääni- ja kuvatodellisuuteen. 
 
1. Kuusi 1957. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

465





87. Maan ja taivaan synty 
 
 
 
 
 
                            87. MAAN JA TAIVAAN SYNTY 
 
 

 

Maailmanmuna 
 
Lintu merellä. Pohjoisilla runoalueilla maailmansynty-runo on osa Väinämöis-runoja ja kertoo, kuinka 
alkulintu teki pesänsä meressä ajelehtivan luojaheeroksen, demiurgin polvelle; sen johdantona on 
Väinämöisen ammunta ja usein myös Merenpohjan muodostelu (kartta 92). Runossa sotka tai muu lintu 
lentää autiolla merellä etsien pesäpaikkaa. Lopulta se löysi mättään tai saaren, teki siihen pesänsä, muni 
munan ja alkoi hautoa. Pesäpaikka on meressä ajelehtivan Väinämöisen polvi ja tuntiessaan polveaan 
kuumottavan Väinämöinen liikautti jalkaansa, jolloin pesä putosi mereen ja muna särkyi. Munan kappa-
leista syntyivät maa ja taivas, aurinko, kuu ja tähdet. 
 

Maailman synty 
 Tuo oli vanha Väinämöinen selvällä meren selällä. Nosti polvensa merestä vihannaksi  
    mättähäksi, tuoreheksi turpeheksi.  
 (a) Tuo oli sotka suora lintu/ (b) Tuo oli hanhut ilman lintu (c) Lensi kokko koilta ilman.  
    Liitelevi, laatelevi, etsivi pesän sijaa. Näki mättään merellä.  
    Valoi vaskisen pesäsen, muni kultaisen munasen polven päälle Väinämöisen.  
    Vaka vanha Väinämöinen tunsi polvensa palavan, jäsenensä lämpiävän. Liikautti polveansa. 

Pesä pyörähti veteen, muna muruiksi vieri. 
 Vaka vanha Väinämöinen itse noin sanoiksi virkki:  
 – Mikä munassa alaista kuorta, alaisiksi maaemiksi. Mikä munassa yläistä kuorta, yläisiksi 

taivosiksi. Mikä munassa valkuaista, se päiväksi paistamaan. Mikä munassa ruskuaista, se 
kuuksi kumottamaan. Mikä munassa kirjavaista, se tähdiksi taivaalle! 
 

Pääskynen merellä.  Eteläisen syntyrunon lintu on pääskynen ja runossa on kaksi redaktiota. (1) Pääs-
kynen lensi merellä ja etsi lepopaikkaa. Se löysi merestä mättään, teki siihen pesänsä, mutta myrsky 
nousi ja pyyhkäisi munat mereen. (2) Pääskynen näki merellä laivan ja teki pesänsä sen kannelle, mutta 
myrsky upotti laivan ja munat vierivät veteen. Molemmissa muunnelmissa loppu on yleensä ollut saman-
lainen. Pääskynen pyysi seppää valmistamaan haravan, jolla se haravoi murusia meren pohjasta. 
Löydetyistä munankappaleista syntyivät aurinko, kuu ja tähdet. 
     

                   Pääskyläinen päivälintu 
 (a) Pääskyläinen päivälintu, yölintu, lepakkolintu lenteli kesäisen päivän, sykysyisen     

yösydämen.  Etsi maata maataksensa, lehtoa levätäksensä.  
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    Näki mättään meressä, muni kultaisen munasen. Nousi tuuli, aivoi tuuli, meren vihkura vihainen. 
Vieritti munat veteen. 

 (b) Pääskyläinen päivälintu...  
    Näki laivasen merellä, punapurjeen lainehilla. Lensi laivan kannen päälle, valoi vaskisen 

pesäsen, muni kultaisen munasen. Tuli suuri pohjatuuli, kaatoi laivan kallellensa. Pesä pyörähti 
mereen, munat veteen vieri. 

  
    Pääskyläinen päivälintu lensi seppälän pajaan: 
 – Seppyeni veljyeni, takojani tammueni taoit ennen, taoit eilen, niin tao tänäkin päivänä.  
    Tao rautainen harava, teräksiset piit panele, varsi vaskinen valele. Haravoin meron kokoon, 

meron laineet lakoon. 
 Pääskyläinen päivälintu haravoi meren kokoon, meren ruovot ruopotteli, meren kaislat 

karhenteli. Löysi puolen valkeaista, toisen puolen ruskeaista.  
    Minkä puolen valkeaista, sen päiväksi paistamaan. Minkä puolen ruskeaista, sen kuuksi 

kumottamaan.  Mitä muita muruja löysi, ne tähdiksi taivaalle. 
     
    Pääskyläinen päivälintu -runolla on myös muunlaisia päätösjaksoja, joita ei ole kartalla esitetty. Eräi-
den eteläisten versioiden mukaan munista kasvoi mereen saari ja sille kaunis neito, tai munista syntyivät 
mereen kalat ja hylkeet. Vienassa maailman synnyn loppujaksona on joskus Kokon ja hauen taistelu (MI 
B 264.2). Suuri hauki nieli veteen vierähtäneen munan, mutta jättiläismäinen kotka iski kyntensä kiinni 
haukeen ja vedessä käydyn taistelun jälkeen sai sen saaliikseen. Kotka repi auki hauen vatsan ja roiski 
munan palaset ympäriinsä taivaalle. 
 
Karttakuva.  Lintu merellä -runo on säilynyt Vienassa, Aunuksessa ja Laatokan Karjalassa Väinämöisen 
ympärille punotun eepoksen yhtenä episodina. Mätäs tai saari, johon lintu tekee pesänsä, selitetään 
meressä ajelehtivan Väinämöisen polveksi ja Maailman syntyä on ajatuksellisesti edeltänyt Väinämöisen 
ammunta. Pohjoisessa versiossa alkulintu on ollut useimmiten sotka, sen säilymäaluekin on laajin. 
Sotkan rinnalla on hanhi tai satunnaisesti joku muu vesilintu, jopa mehiläinen kuten voiteen luvussa (vrt. 
kartta 44). Kotkaa ja sen lentoa kuvaavat säkeet ovat samat kuin häärunojen Kädeniskuvirressä (kartat 
13, 16). Vaikka kotka tavataan myös virolaisissa maailman-syntyrunoissa, suomalainen luoja-eläin on 
ollut vesilintu, sotka. Vesilinnuilla on keskeinen asema myös pohjoisten suomalais-ugrilaisten pyynti-
kansojen kertomaperinteessä.    
    Pääskynen päivälintu -runo on levinnyt Inkeristä Karjalan kannaksen kautta Savoon. Sen alkusäkeet 
ovat virolaisesta Pääsukene päevalindu -laulusta, joka on kuitenkin runona erilainen. Vienalaiseen 
Maailman syntyyn verrattuna pääskysversio on ilmeisesti uudisruno, jossa on käytetty hyväksi vanhoja 
syntymyytin aineksia, jopa merenpohjan haravointia. Inkerissä Pääskyläinen päivälintu on kuulunut 
tyttöjen lauluihin, joita he esittivät nuorten seurustelutilaisuuksissa tai kulkiessaan laulaen kylän kujilla 
(kartta 35). Runon ympäristö on agraarinen merenrantakylä laivoineen ja pajoineen.  
    Pohjoisella runoalueella Väinämöisestä on tullut maailman luoja, joka lausuu universumin syntysanat. 
Luoja-heerosta ei kuitenkaan kaikissa toisinnoissa esiinny eikä ihmishahmoinen demiurgi ole säilynyt 
virolais-inkeriläisessä syntyrunossa. Säe "Näki mättähän meressä" tavataan myös Inkerissä ja Etelä-
Karjalassa, joten se lienee itämerensuomalaisen myytin perusaineksia, kuten meren yllä lentävä lintukin. 
Mätäs tai saari ja niiden rinnalla toisintosäkeessä esiintyvä vuori tarkoittavat alkumeren ensimmäistä 
saarta, keskusvuorta tai muuta kosmisen järjestyksen ensimmäistä kiintopistettä. Suomalaisen Maailman 
synty -runon kantaversio lienee kuvannut, kuinka vesilintu lentää alkumerellä, löytää sieltä ensimmäisen 
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palan maata ja tekee siihen pesänsä. Kosmos syntyy särkyneestä munasta. 
 
Tutkimushistoriaa. Aikoinaan jo Otto Donner vertasi suomalaista Maailman syntyä euraasialaisiin, 
etenkin Intian kirjallisuudessa esiintyviin syntymyytteihin. Julius Krohn yhdisti suomalaisen Maailman 
synty -runon pohjoisten suomalais-ugrilaisten kansojen kertomuksiin alkumeressä uiskentelevasta juma-
lasta, joka sai paholaisen hakemaan meren pohjasta maata vesilinnun tai muun sukeltavan eläimen 
hahmossa; runo kuuluisi siten pohjoiseen sukeltajaeläin myytistöön. Kaarle Krohn piti Maailman synty -
runoa kristillisenä, niin kuin muitakin vanhoja runoja, ja katsoi sen esikuvana olleen Raamatun luomis-
kertomuksen. Virolainen Pääskyläinen päivälintu oli hänen mielestään allegorinen tyttöjen keinulaulu.(1 
    Perusteellisimmin suomalaisen runon yhteyksiä maailmanmuna-teemaan on tarkastellut Martti Haavio 
teoksessaan Väinämöinen. Hänen mukaansa runon ainekset kuten autio meri, lintu, kelluva pesä, erivä-
riset munat, tuuli, ruskuaisen ja valkuaisen jaottelu jne. ovat olleet euraasialaisten kansojen mytolo-
giassa valmiina olemassa ja kulkeutuneet virolaisten mukana kaikkialle Suomenlahden rannikkopiiriin. 
Myyttirunon ympäristö on hänen mielestään merellinen. Suomalainenkin versio olisi syntynyt jo ennen 
kristinuskon tuloa; Raamatun luomiskertomuksen kanssa runolla ei olisi mitään tekemistä. Alkuperäi-
simmässä muodossaan runo olisi säilynyt Vienan järvialueella, virolainen ja inkeriläinen Pääskys-versio 
olisivat vähitellen mukautuneet agraariseksi naisten perinteeksi.(2 
    Myös Matti Kuusi on pitänyt Maailman synty -runoa virolais-suomalaisena. Hän olettaa, että sen 
perusmuodossa alkulintu olisi kotka, kuten satunnaisesti myös Virossa. Ensimmäinen mätäs viittaisi 
sukeltaja-motiiviin. Myytin jatkeena on hänen mukaansa saattanut olla Kokon ja hauen taistelu kuten 
eräissä vienalaisissa toisinnoissa. Kaikkiaan suomalaiset syntyrunot olisivat voineet käsittää seitsemän 
myyttistä historiolaa: Väinämöisen syntymän, Väinämöisen ammunnan, Merenpohjan muodostelun, 
Maan ja taivaankappaleiden synnyn, Sammon tai taivaan kannen taonnan ja Merenpohjan haravoinnin.(3 
Tutkimuksen ongelmaksi on jäänyt kysymys, onko suomalaisen runon taustalla arktinen sukeltajamyytti 
vai kuuluuko virolais-suomalainen Maailman synty alun alkaenkin eteläisempään euraasialaiseen maail-
manmuna-traditioon. Joka tapauksessa pohjoisilla runoalueilla säilynyttä Lintu merellä -runoa voidaan 
pitää erittäin arkaaisena, samanistisena runona, jonka monet metaforat palautunevat uralilaisten pyynti-
kulttuurien kaudelle. 
 
  
 
Maailman myytit 
 
  
Maailmanmuna.  Kosmogonisissa syntykertomuksissa on monia yhteisiä perusrakenteita. Lukuisten 
kansojen myyteissä maa ja koko universumi on kasvanut tyhjyyteen. Ennen maailman luomista on vallin-
nut kaaos tai täydellinen autius, jota mm. kuvataan visioilla tyhjyyden merestä. Taivaan ja maan järjes-
tyksen loi ylijumala, alkuluoja tai alkuheeros, demiurgi, tai yleisesti myös mies- ja naispuolinen synnyttä-
jäpari, jota voidaan kunnioittaa maan ja taivaan tai kaikkien maan päällä elävien ihmisten ja eläinten 
kantaisänä ja -äitinä, jumalaparina. Demiurgi "erotti taivaan maasta", loi tuonpuoleisten ja tämänpuoleis-
ten asioiden kategoriat.  
    Syntykertomuksia värittävät usein kuvaukset demiurgien välisistä taisteluista; Ymir-myytin mukaan 
universumi syntyi kuolleen jättiläisen (hirviön, alkuihmisen) ruumiista. Demiurgien taistelu on allegorinen 
tulkinta niistä voimista, jotka ovat muokanneet maapallon pintaa, ikään kuin työntäneet vuoret kasaan, 
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repineet rotkot ja kaivaneet joet ja järvet. Taistelu jatkuu luonnonvoimien riehuessa, tulivuoren purkauk-
sissa ja maanjäristyksissä.(4 
    Kosminen muna eli maailmanmuna-tulkinta on ollut tunnettu eri puolilla maailmaa Lähi-idän vanhoista 
korkeakulttuureista Tyynelle merelle; motiivi tavataan jopa inkojen mytologiassa. Sen rinnalla esiintyy 
toinen selitys, ns. sukeltaja-tulkinta, joka on ollut ominainen pohjoisille kansoille Pohjois-Amerikan inti-
aanikulttuureita myöten.(5 Maailmanmuna-selityksestä on olemassa muutamia perusversioita. Erään 
version mukaan kosmisesta munasta syntyy maailmankaikkeus tai alkuheeros käyttää kosmisen munan 
palasia universumin alkuaineina; nämä molemmat teemat esiintyvät suomalaisessa runossa. Myyteis- 
sä voidaan myös kuvata, kuinka ensimmäinen muna luotiin tai ilmestyi alkutyhjyyteen. Toisten perusver-
sioiden mukaan alkumunasta syntyy joko ensimmäinen ihminen, ihmispari tai jumala, joka suorittaa 
luomisteon.   
    Varhaisimmat säilyneet maailmanmuna-kertomukset on tavattu muinaisegyptiläisistä käsikirjoituksista, 
aikakaudelta 1500-1000 eKr. Maailmanluoja-myyttien ohella myös egyptiläisessä kertomaperinteessä 
esiintyy vesilintu, iibis, joka teki munansa vedessä kelluvaan pesään. Kosminen muna -teema tavataan 
myös juutalaisten Talmudissa, samoin kreikkalaisten, muinaisten persialaisten, intialaisten ja muiden 
Aasian kansojen varhaisissa kirjallisissa lähteissä. Erään Oseaniassa tunnetun version mukaan maail-
man luoja-jumala vapauttaa ensin itsensä jättiläismäisen munan sisältä ja muotoilee sen kuorista taivaan 
tähtineen ja meren lukuisine saarineen. Myös Aasian kansojen myyteissä munaa kuvataan hopeiseksi tai 
kultaiseksi kuten suomalaisissa säkeissä, ja jopa japanilaisessa versiossa alkumunan särkee myrsky. 
    Suomalainen Maailman synty kuuluu siis niihin luomiskertomusten perusversioihin, joiden mukaan 
maa, taivas, aurinko ja muut taivaankappaleet ovat saaneet alkunsa kosmisen munan palasista. 
Runossa on kaikkien kansojen kosmogonian yhteisiä aineksia: autio maailmanmeri, ensimmäinen pala 
maata, alkueläin, demiurgi ja maailmanmuna. Universumi syntyy särkyneestä munasta tai demiurgi 
Väinämöinen luo munan palasista maailmankaikkeuden alkumeren ylle. Syntynäytelmässä myrsky sär-
kee pesän, maailma niin kuin kuolemakin syntyvät sattumalta (kartta 49).  Universumia katsovalle ihmi-
selle taivaankansi on pyöreä, munan muotoinen. Muna on luonnossa elämän alku, ja munassa ihminen 
on kaikkialla maailmassa ja kaikkina aikoina voinut nähdä syntymän ihmeen. 
 
Samanistinen visio.  Syntymyytit ovat nekin olleet aikansa tulkintoja ja muuttuneet ihmisen siirtyessä 
metsästäjä-keräilijäyhteisöistä viljelevään talouteen. Samanistisessa kerronnassa maailman luoja on ollut 
ehkä ollut ensimmäinen samaani tai keskenään taisteleva samaanipari, joiden sielut tai sielueläimet 
liikkuivat alkukaaoksessa, sukelsivat esiin maan ainekset tai munivat maailmanmunan. Sielunmatkan 
rakenne - taistelut, muuntautumiset, pako ja takaa-ajo ovat voineet värittää tuon ajan syntymyyttejä ja 
jäädä pohjakerroksena elämään Suomessakin viljelevän yhteisön Väinämöis-eepoksessa ja Sampo-
runoissa. Jo pyyntikauden suomalaiseen maailman syntyyn on voinut kuulua myös samaani-demiurgien 
taistelu, josta on jäljellä Väinämöisen ammunta, Merenpohjan muodostelu, ehkä myös Hauen ja kotkan 
taistelu, jopa Kilpalaulannan ja Sampo-eepoksenkin eräät maailmankuvat (kartat 90-93). 
    Samanistiseen kertomusperinteeseen ovat ilmeisesti kuuluneet myös pohjoiset sukeltajamyytit. Luoja-
heeroksella on ollut apunaan joku vesieläin kuten saukko, majava tai kilpikonna, joka sukelsi meren-
pohjasta palasen maata (MI A 811). Pienestä, merenpohjasta nostetusta mättäästä maa kasvoi ja 
muotoutui ihmisen asuttavaksi. Eräkauden kerronnassa alkulintukin on ehkä tulkittu samaanin apu- tai 
sielueläimeksi. Suomalaisessa myyttirunossa ei sukeltaja-motiivia esiinny, mutta alkumeressä uisken-
televa Väinämöinen vastaa sukeltajamyyttien samanistista demiurgia (vrt. kartta 41). Maailmanmunan 
muni samaanin sielulintu, sotka tai hanhi, jotka elävät merellisessä ympäristössä. Samanistisen kerron-
nan uskottavuuskriteerinä on usein se, että sielueläin kykeni toimimaan niissä olosuhteissa, joissa 
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samaanin sielu kulloinkin liikkui. Sukeltajaeläin on vesieläin, alkulintu on vesilintu, tai kuten Väinämöisen 
Tuonelanmatkassa samaani muuntautuu käärmeeksi, joka ui vedessä ja kykenee selviytymään Tuonelan 
jokeen viritetyistä verkoista (kartta 91). 
    Suomalaisessa runossa munan muotoinen maailmankaikkeus jakaantuu eri kerroksiin: alinna on 
maanalainen maailma ja ylhäällä kaartuu taivaan kansi, tähtitaivas. Universumin jäsennys on vielä sel-
keä, ihmisen näkökulmasta on olemassa yläpuolinen ja alapuolinen maailma, vainajien ja jumalten 
asuinsijat. Niiden välissä on maa, reaalinen ihmisten elintila. Aurinko nousee vertauskuvallisesti maail-
manmunan toiselta puolelta, kiertää yli taivaan kannen ja laskeutuu ihmisten maailman alapuolelle 
noustakseen toiselta puolelta jälleen ylös. Kaikkeus on ikään kuin pystyyn nostettu muna, jonka pintaa 
aurinko, kuu ja tähdet kiertävät. Samalla tavalla myös elollinen luonto kiertää universumia eläen aikansa 
ja nousten tuonpuoleisesta maailmasta yhä uudelleen ja uudelleen reaalisen maailman olomuotoon. 
    Vienassa ja Laatokan Karjalassa säilynyt Lintu merellä -runo on kaikkein puhtaimpia samanistisia 
maailmanmuna-aiheen säilyneitä muunnelmia: rannaton meri luotoineen, kuolemaan matkalla ollut 
Väinämöinen, joka ajelehtii autiudessa ja muodostelee merenpohjaa; sielunmaailman lintu, joka lentää 
merellä ja pesii ensimmäiselle saarelle; myrsky, sattuma, joka särkee pesän; ajatus munanmuotoisesta 
maailmasta, taivaan kansi ja maanalainen puoli. Ne ovat eräkauden ihmisen mielikuvia tai kerrontaa, 
unikieltä, jolla Itämeren rannikoilla eläneet metsästäjä-keräilijät ovat kuvanneet mielenmatkojen tapah-
tumapaikkoja ja selittäneet oman ympäristönsä perimmäisiä kysymyksiä. 
 
Viljelevän ihmisen tulkinnat. Munanmuotoinen maailmankaikkeus vastasi eräkulttuurin ihmisen käsi-
tystä ympäröivän todellisuuden rakenteista. Agraaristuneiden kansojen syntymyytit ovat punoutuneet 
dramaattisiksi näytelmiksi, joissa vastakkain ovat viljelevän ihmisen järjestys ja kaaos, maan hedel-
mällisyys ja hedelmättömyys. Myyteillä aletaan hallita viljelevän ihmisen ympäristöä, säätä, sateita ja 
myrskyjä; demiurgi on maan hedelmöittäjä, jumalapari tai äiti maa (vrt. kartta 96). Vienalaisesta Maail-
man synnystä puuttuvat agraarikulttuurin ajatusrakenteet kuten luojapari, maaäiti ja sen hedelmöittäjä, 
samoin kasvun ja kuihtumisen, onnen ja epäonnen, hyvän ja pahan välinen ristiriita. Maanviljelys-
kulttuurin luoja-heeroksia vastaavat suomalaisella alueella "taivaanjumala" Seppo Ilmarinen tai Ägräs, 
Pellon-Pekko ja muut kasvuvoiman haltiat. 
    Pääskyläinen päivälintu on maailmansyntyruno, joka Inkerissä niin kuin Virossakin on siirretty talon-
pojan elinympäristöön; siinä eräkauden runokuvat on konstruoitu uudelleen. Suomalaiset syntymyytit 
ovat vielä paikallisia, ne esittävät arkitulkinnan siitä, kuinka tavallista ihmistä ympäröivä maailman-
järjestys on saanut alkunsa. Runossa ei puhuta jumalasta eikä taivaankannen hierarkkisista kerroksista 
kuten organisoituneiden uskontojen, esim. hindulaisuuden myöhemmissä teksteissä, joissa yhteiskunnan 
kompleksisuus on siirretty maailmankuvaan, osaksi kosmogonista järjestystä. Maailmansyntymyytit eivät 
ole pyhiä historioita eivätkä riittitekstejä, mutta ne kuuluvat uskonnollisen ajattelun primordiaaliseen 
kokonaisuuteen.(6 Pohjimmaltaan suomalainen myytti perusteli samanistisen maailmanjärjestyksen, teki 
siitä osaltaan loogisen kokonaisuuden, uskonnollisen tietojärjestelmän, joka toimi eräkauden ihmisen 
kulttuuriympäristössä. 
 
(MI A 641, A 814.9) 
 
1. Donner 1863. Krohn J. 1885, 390-; 1894; Krohn K. 1903-1910, 190-, 827; 1930. Lid 1949.  2. Haavio 
1950c, 59-.  3. Kuusi 1956; 1959; 1963a, 61-. Honko 1963c; 1963-1965, 322.  4. Lukas 1894. Hellbom 
1963. Long 1969. Freund 1965. Middleton 1967. Sproul 1979. Meletinski 1979. Lincoln 1986.  5. Köngäs 
1960. Rooth 1969, 73-; 1984. Dundes 1988.  6. Eliade 1984. 
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                                88. METSÄSTÄJÄT 
  
 
 
 
 
Hiiden hirven hiihtäjä 
 
 
Epäonnistunut hirvenpyynti.  Hiiden hirvi -runo kertoo lapinkylän eli pyyntiyhteisön hirvenhiihtäjästä, 
joka valmisti itselleen sukset ja kerskailee, ettei metsässä ole eläintä, joka pääsisi häneltä karkuun. 
Laatokan Karjalassa tavataan säkeistö, jossa metsästäjä vielä kehottaa väkeään valmistautumaan saa-
liin paloitteluun ja keittämiseen. Hiisi kuuli kerskauksen, loi hirven mitättömistä aineksista ja lähetti sen 
lapinkylään. Siellä hirvi särki kodan, kaatoi keittoastiat ja säikäytti naiset ja lapset. Metsästäjä ryhtyi 
takaa-ajoon ja sai hirven kiinni, mutta hänen alettuaan kerskua saaliillaan hirvi suuttui, riuhtaisi itsensä irti 
ja pakeni. Rynnistäessään uudestaan hirven perään metsästäjän sukset särkyivät. 
 
              Vienalainen runo 

Lystikki (Lyylikki) lylyjen seppä, Kauppi kalhujen tekijä syksyn lylyä vuoli, talven kalhua kavelti. 
Sai lylyn lykittäväksi, kalhun kannan lyötäväksi.  
Lykkäsi lylyn lumelle, solautti suopetäjän.  Kantoi kaksi sauvoansa kahden puolen kalhuansa: 
– Ei ole sitä metsässä jalan neljän juoksevaa, jota ei näillä yllätetä. 
Päätyi hiisi kuulemaan. Hiisi hirveä sukesi. Pään mäkäsi mättäästä, sääret aidan seipäästä, 
nahkan kuusen koskuesta, korvat lammin lumpeista, muun lihan lahosta puusta. 
– Juokse tuonne, hiiden hirvi, poropeura poimettele Lapin lastutanterille! 
Siitä juoksi hiiden hirvi, poropeura poimetteli Lapin lastutanterille. Potkaisi kodasta korvan, 
keitinselän keikautti. Liemen lieteen levitti, lihan tuhkaan tuhersi. Lapin naiset nauramaan, Lapin 
lapset itkemään, Lapin koirat haukkumaan. 
– Mitä täällä naiset nauroi, mitä täällä lapset itki? 
– Juoksi tästä hiiden hirvi, potkaisi kodasta korvan... 
Niinpä kerran potkaisihe silmän siintämättömään, toisen kerran potkaisihe korvan kuulemat-
tomaan. Jo kerralla kolmannella lautaselle hiiden hirven noustessa tapomäkeä, vuorta kirjo 
kiivetessä. 
Laati vaajan vaahterisen, tarhan tammisen rakenti. Selkää silittelevi, taljaa taputtelevi. 
– Sopisipa tuossa maata nuoren neitosen keralla, kasvavaisen kainalossa. 
Siitä suuttui hiiden hirvi, poropeura potkimaan/ rikkoi vaajan vaahteraisen, tarhan tammisen 
levitti.  
Lysmähti lyly lävestä, taittui kalhu kannan tiestä, sauva suoveron sijasta. 
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               Laatokankarjalainen runo 

Viisas Viini Vuojolainen, kaunis Kauppi Lappalainen syksyn lylyä vuoli, talven kalhua kaversi. 
Lykkäsi lylyn lumelle, kantoi kalhun hangen päälle. Lähti hirven hiihdäntään, poropetran potken-
taan: 
– Mitä lie Lapissa miestä, kaikki veitsien hiontaan. Mitä lie Lapissa naista, kaikki kattilan pesuun. 
Mitä lie Lapissa lasta, kaikki lastun poimintaan! 
Päätyi hiisi kuulemaan. Kuin kerran potkoavi, eipä silmä siinnäkkänä. Kuin toisen potkoavi, 
eipä korva kuulekkana. Potkaisi kolmannen kerran, jo tapasi hiiden hirven. 

 
    Laatokan Karjalan versiossa ydinsäkeet ovat samansisältöiset kuin Vienassa, mutta runo on säilynyt 
katkelmina. Hirven luomisesta, lapinkylän tuhosta, hiihtäjän kerskauksesta ja hirven paosta on Laatokan 
Karjalassa jäljellä vain yksittäisiä hämärtyneitä säkeitä. Niiden perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että 
perusjaksot on sielläkin tunnettu. Tammisesta tarhasta ei eteläisellä säilymäalueella esiinny jälkiä; vas-
taavasti kerskausta "Mitä lie lapissa miestä, kaikki veitsien hiontaan jne." ei tavata Vienassa.  
    Vertailevan säeanalyysin perusteella Jouko Hautala toteaa, ettei hirven luominen ole kuulunut alun 
perin runoon, vaan se on muodostettu tietyn loitsukaavan mukaan käyttäen monissa muissakin yhteyk-
sissä esiintyviä aineksia. Vastaavia tietäjäkauden loitsuja ovat mm. Käärmeen ja Karhun synty, joissa 
vaaralliset eläimet luodaan mitättömistä aineksista ja niiden voima kielletään. Säkeet hirven sukimisesta 
("Hiidet hirveä sukivat...") lienevät legendarunosta Pilvivene.(1  
 
Sankarin nimi. Vienassa metsästäjää nimitetään tavallisesti Lystikiksi tai Lyylikiksi ja kertosäkeessä 
Kapo tai Kauppi kalhujen tekijäksi, Laatokan Karjalassa runon sankari on viisas Viini Vuojolainen, kaunis 
Kauppi Lappalainen. Nimien selitykset ovat olleet keskeisiä runon tutkimuksessa. Vuojolainen on yhdis-
tetty Hämeen ja Savon vuoja-alkuisiin paikannimiin (Rafael Koskimies), mutta myöhemmin Vuojolan eli 
Vuojonmaan on yleisesti katsottu tarkoittaneen Gotlantia (Gösta Grotenfelt, Jalmari Jaakkola), muinais-
ruotsalaista Gautlandiaa (Heikki Ojansuu), tai yleensä 'saksalaista', alkuaan gootteja (*vokja; Mikkola, E. 
N. Setälä). Kaarle Krohn on käsitellyt nimityksiä monissa yhteyksissä ja esitti mm., että Lyylikki tulee 
henkilönnimestä Lydecken, jonka nimisiä porvareita esiintyi Suomessa 1400-1500-luvulla. Hänen mu-
kaansa Hiiden hirven alkusäkeissä esiintyy henkilönnimi viisas tai hieno (viini ruots. fin) Vintti Lyydikäinen 
eli Vincentus t. Wilhelm Lydecken ja viitaten mm. säkeisiin, joissa puhutaan tammisesta tarhasta ja vaah-
teraisesta vaajasta, hän katsoi runon syntyneen etelässä ja kertovan ulkomaalaisen, lähinnä gotlanti-
laisen kauppiaan epäonnistuneesta hirvenpyynnistä.(2  
    Suomessa melko yleisen Kauppi-nimen takana on kuitenkin erisnimi Jaakop eikä se tarkoita kaup-
piasta. Hautala pitää primaarisena lappalaista, joka esiintyy myös Hiiden hirven sisarrunon Oravan 
pyynnin eli Lauri Lappalaisen runon päähenkilönä. Vuojolainen saattaisi sekin tulla vanhasta saamelaista 
tarkoittavasta nimityksestä vuowjos. Vanha uralilaisiin kieliin palautuva sana viini tarkoittaa nuoliko-
teloa.(3 Alun perin hiiden hirven hiihtäjä olisi siis ollut nuolikoteloa kantava metsästäjä, joka kuului sisä-
maan (lappalaiseen) pyyntikansaan; siihen viittaa myös runon näyttämö: lapinkylä, kodat ja lihapadat. 
 
Hirven ja peuran pyynti. Hirven tai peuran pyynti hiihtämällä on ollut todellinen metsästystapa, jota har-
joitettiin etenkin kevättalvella, kun hanki kantoi hiihtäjää, mutta upotti eläintä. Hirven tai peuran kiinni 
hiihtäminen saattoi kestää päiväkausia, ja pyyntiä pidettiin vaarallisenakin, koska eläin lopulta kääntyi 
päin ja hyökkäsi terävine sorkkineen ahdistajansa kimppuun. Ennen ampuma-aseita hirvi tapettiin hiihto-
sauvana olleella keihäällä, peura myös puukolla, tai eläimen takajalan jänne katkaistiin poikkiteräisellä 
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nuolella. Hirvien ja peurojen hiihtoa on Itä-Suomessa ja Karjalassa harjoitettu vielä 1900-luvulla. Metsä-
peuran hävittyä Suomesta 1700-luvulla niitä oli jäljellä Laatokan Karjalassa ja Vienassa, jossa ne 
kokoontuivat kevättalvella suurten järvien saariin ja peuranpyynti kuului jokatalviseen metsästykseen. 
Monet Laatokan Karjalan eeppisten runojen taitajat ovat itsekin olleet tunnettuja peuranpyytäjiä.(4 
    Runossa mainitaan epäpariset sukset, joista vasemman jalan pitkää liukumasuksea on nimitetty lylyksi 
ja lyhyempää, nahalla pohjustettua oikean jalan suksea kalhuksi; sillä potkaistiin vauhtia. Säe "Lysmähti 
lyly lävestä, taittui kalhu kannan tiestä, sauva suoveron sijasta" kuvaa lyhyesti, kuinka lyly katkesi 
jalkasiteen, mäystimen eli varpaallisen reiän kohdalta, kalhu kantapään alta, ja suksisauva kohdasta, 
johon suovero eli alapään sarvinen suojustuppi päättyi.  
    Sukset ovat pohjoisten Euraasian kansojen vanhimpia kulkuvälineitä ja nimitys suksi esiintyy jo urali-
laisissa kielissä. Epäparisia suksia on kuitenkin nykyisen käsityksen mukaan käytetty vain Skandinavian 
alueella. Ne ovat ilmeisesti olleet juuri peura- ja hirvisuksia, joita käytettiin kevättalvella hankikannon 
aikaan tai Lapin tuntureilla. Liukumasuksi eli lyly valmistettiin kovasta, tiukkasyisestä suopetäjästä, joka 
kesti parhaiten kulutusta karhealla lumella. Viimeksi epäparisia suksia on käytetty Laatokan Karjalassa, 
Pohjois-Karjalassa, Vienassa ja Kainuussa, mutta ne jäivät käytöstä jo 1800-luvulla (I.- osa, kartta 83).       
    Lapponia-teoksessaan Johannes Schefferus kuvaa (1674) laajasti saamelaisten suksia ja hiihtomet-
sästystä. Hän mm. toteaa, että lyly tehtiin noin jalan verran pitemmäksi kuin hiihtäjä ja kalhu vain jalan 
lyhyemmäksi lylyä. Hiiden hirven hiihtäjä jousineen ja nuolineen voisi siis olla sisämaan metsästäjäyh-
teisön jäsen, samanlainen kuin epäparisia suksia käyttäneet 'skridfinnit', joista jo Adam Bremeniläinen 
(1073-1075), Saxo Grammaticus (1180-luvulla) ja Olaus Magnus (1555) puhuvat.(5 
    Niilo Valonen on verrannut tammista tarhaa hirvitarhoihin, joita esiintyy Etelä-Suomen paikannimissä. 
Hirvitarha on ollut ansapyydys, oksista tehty aitaus, jonka aukkoon pielipuiden eli vaajojen väliin pantiin 
silmukka-ansa. Sen pohjoinen vastine on ollut hangasaita. Ansaköyden pää oli kiinnitetty alas taivu-
tettuun kasvavaan puuhun, joka ansan irrottua vaajasta tempaisi hirven ilmaan. Näin selittyisivät eräiden 
toisintojen säkeet hirtetyistä hirvistä.(6 Tarha-ansoja on käytetty myös Ruotsissa ja runon kielikuvat "tam-
minen tarha" ja "vaahterainen vaaja" ovat ehkä peräisin jostain skandinaavisesta laulusta, todennä-
köisesti keskiaikaisesta ihme-eläin runosta, jossa hirvi on kristillinen symboli. Kuten Valonen on todennut, 
tarhapyydys esiintyy myös Hirvisillä-leikin repliikeissä. On kuitenkin todennäköistä, ettei tarhapyydys-
motiivi kuulu alkuperäiseen Hiiden hirven hiihdäntä -runoon.  
 
 
 
 
Oravan pyytäjä  
 
 
Oravan metsästys.  Runo kertoo Lauri poika Lappalaisesta, joka valmistaa huolellisesti suksensa ja 
lähtee koirineen metsälle etsimään saalista. Hän hiihtää kauan turhaan, kunnes on enää yksi kolkka käy-
mättä ja päättää tutkia vielä senkin metsäsaarekkeen. Koira löytää puusta oravan, metsästäjä ampuu, 
muttei osu ennen kuin kolmannella kerralla pyyhittyään pyssynsä lumella ja havuilla. Saaliinsa hän vie 
kotiin äidilleen, ja jatkeena on runo pojan naittamisesta. Kannaksella jatkorunon nimenä on Mihin panen 
rahani ja Inkerissä Äidin vaivojen palkitseminen; molemmat päätyvät siihen, että äiti kehottaa poikaansa 
hakemaan vaimon. 
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              Kannakselainen runo  

Lauri poika Lappalainen teki suksia sykysyn, kesäkauden liukumia. Kesän säästi vuohen voita, 
talven pukin talia. Voiti voilla suksiansa, talmasi pukin talilla. 
Läksi noilla liukumaan. Liukui soita, liukui maita, liukui maita liu'uttuja, liukui liukumattomia. 
Liukui surman suun editse, kalman kartanon peräitse.  
Jäi tuo liuska liukumatta, korven kolkka koskematta. 
– La mie liu'un tuonkin liuskan, koskettelen korven kolkan. 
Kuuli koiran haukahduksen, villahännän vingahduksen. Liukui koiran haukuntaan. Katsoi 
koiran suuta myöten, haukkujan haventa myöten. Näki oksalla oravan/ Näki näädän rekko-
rinnan.  
Ampui kerran, kävi ylitse. Ampui toisen, kävi alitse.  
Pyyhki pyssynsä lumella, havuloilla harjaeli, katajilla kampaeli. Ampui kohti kolmannella. Putosi 
puhas lumelle, raha hangelle hajosi.  
Tuon kokosi kopraansa, pani paitansa poveen. Siitä vei emollensa, kantoi kantajallensa. 
– Emoseni, vaimo vanha! Mihin panisin rahani, kuhun suuren saaliini? Ostanko orihevosen? 
– Älä osta poikueni! On ori isäsi saama. 
– Ostanko sotasatulan (sotaisen miekan, pyssyn jne.)? 
– On satula isosi saama. Mene mustalle merelle, siellä on neidot kylpemässä, vaskipäät valele-
massa. Katso kuudesta parahin, etsi selvin seitsemästä. Raho neito, tuo kotiin. 
 

   Kannakselainen Mihin panen rahani -runo on äidin ja pojan keskustelu siitä, mitä oravan nahalla oste-
taan, ja se päättyy äidin kehotukseen, että pojan pitää mennä kosimaan eli rahomaan neito. 
 
               Inkeriläinen runo 

Lauri poika lappalainen veisti suksia sykysyn, kaplahia kevään kaiken. Suden luista sukset 
veisti, karhun luista kaplahaiset. Säästi vuoden vuohen voita, puoli vuotta pukin talia. Voiti voilla 
suksiansa. 
Meni maita liukumaan. Liukui maita liu'uttuja, liukui liukumattomia. Liukui suureen saloon, 
koreaan koivikkoon. 
Näki oksalla oravan, käsnällä kävyn purijan. Pyritteli pyssyään, keritteli keihästään.  

Metsästäjä pyytää oravaa istumaan oksallaan, kunnes on saanut pyssynsä pyyhityksi. 
Ampui kerran, löi ylitse. Ampui toisen, löi alitse. Kolmannen kohdalle puuttui. Putosi puhas 
lumelle, raha hangelle hajosi. Tuon sitoi silkkiriepuseen, pani paidan poveen. Vei emon ehdolle. 

 
Inkeriläinen jatkoruno alkaa pojan kysymyksellä:  

               – Emosein, ehtosein, maamosein marjasein! Joko on maidot maksettuna, kovat vaivat                                                                                                                       
              kostettuna?  

Äiti vastaa, etteivät hänen vaivansa ole korvattu ennen kuin hän on saanut turkin, uuden tuvan, leh-
män jne. Lopulta äiti toivoo saavansa miniän. 
 

    Lauri Lappalaisen runoa koskevassa säetutkimuksessaan Jouko Hautala on nimittänyt kannakselaista 
versiota äyrämöisredaktioksi ja inkeriläistä inkeroisredaktioksi, Inkerin savakkojen keskuudessa runoa ei 
hänen mukaansa ole tunnettu. Molempien versioiden perusjaksot ovat samat: suksien valmistus ja 
voitelu, hiihto metsällä, kunnes saalis löytyi, kolme ampumayritystä ja aseen pyyhkiminen, saaliin pano 
povipussiin sekä vienti äidille. Jatkorunot ovat sekä Kannaksella että Inkerissä agraarisia, slaavilais-
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peräisiä kylärunoja, joita on laulettu tyttöjen illanistujaisissa ja häissä. Ne poikkeavat toisistaan, mutta 
päättyvät siihen, että äiti kehottaa poikaa hankkimaan itselleen vaimon. 
 
Oravametsällä hiihto. Myös Lauri Lappalaisen runo on pohjaltaan autenttinen metsästyskuvaus ja 
kertoo talvisesta oravanpyynnistä. Metsästystekniikka on pohjoisille kansoille ominainen; siinä käytetään 
oravia puuhun haukkuvaa koiraa eli pystykorvaa. Aluksi oravan pyytäjä valmisti itselleen sukset, ikään 
kuin se olisi ollut metsästäjältä vaadittu taidonnäyte. Suksien veiston runokuvat ovat samantapaiset kuin 
Hiiden hirven alkusäkeissä. Oravan metsästäjä hiihteli koiran kanssa ja etsi kauan saalista kuusikko-
saarekkeista. Lopulta koira alkoi haukkua ja näytti haukunnallaan, missä orava istui. Metsästäjä ampui 
malttamattomasti ja osui vasta kolmannella kerralla.  
    Runossa puhutaan ampuma-aseesta, mutta aikoinaan oravia on metsästetty käsi- ja jalkajousilla. Kui-
valla pakkasilmalla puujousen kostuttaminen lumella on ollut tarpeellinen toimenpide, joka palautti jousen 
normaalin jännityksen. Sen sijaan ampuma-aseen kasteleminen lumella on jopa vaarallista; piippuun 
jäätynyt lumi voi tuhota aseen. Runona Oravan metsästys kuulunee kaupallisen turkismetsästyksen 
aikaan, joka Suomessa alkoi ainakin jo viikinkikaudella mutta oli vilkkainta 1000-luvun ensimmäisinä 
vuosisatoina. Oravannahasta käytetään runossa vanhaa, veronkannossakin tunnettua nimitystä raha.  
 
Karttakuva. Hiiden hirvi -runo on säilynyt alueella, jossa hirven- ja peuranhiihtoa vielä 1800-luvulla ja 
1900-luvun alussa yleisesti harjoitettiin ja epäpariset suksetkin ovat viimeksi olleet käytössä. Runojen 
karttakuva on karjalaisempi kuin yleensä vanhamittaisen epiikan, eikä niistä ole varsinaisilla savolais-
alueilla säilynyt edes katkelmia. Inkeriläinen Lauri Lappalaisen runo on painettu D. E. D. Europaeuksen 
Pieneen Runoseppään (1847), joka levisi myös kansan keskuuteen, mutta kirjasesta opitut toisinnot on 
tutkimuksissa pyritty erottamaan pois levinneisyyskartoilta.  
    Hiiden hirvi lienee alun alkaenkin itäistä metsästäjäkauden perua ja ehkä juuri Vienassa ja Laatokan 
Karjalassa sillä on saattanut olla juurensa jo eräkauden pyyntiyhteisöissä. Karhu- ja peurarunojen säily-
mäalueiden raja on Savon ja Karjalan välillä. Peuranmetsästyskulttuuria on säilynyt Karjalassa, Suomen 
puolelta ei vanhamittaisia hirvi- tai peuralauluja tunneta; sen sijaan savolaiset ja kainuulaiset ovat 
puolestaan säilyttäneet karhurunoja. Karttakuva vahvistaisi siten käsityksiä, että eräkaudella Suomessa 
olisi asunut ainakin kaksi totemistista klaania: karhu- ja hirvikansa (kartta 1).   
    Oravan pyynti eli Lauri Lappalaisen -runo on Hautalan mukaan kantakarjalaista kerrostumaa, joka on 
levinnyt Inkeriin ennen 1600-luvun uudisasutusta ja säilynyt alkuperäisen inkeroisväestön keskuudessa. 
Jatkorunoista Äidin vaivojen palkitseminen tunnetaan laajalti Inkeristä aina Vienaan asti, sen sijaan Mihin 
panen rahani, jota voidaan nimittää myös Neidon valinnaksi, on itsenäisenä runona harvinainen ja tunne-
taan lähinnä Inkerissä. Se on voinut jossain muodossa olla osa alkuperäistä Oravan pyynti -runoa.  
Hautala olettaa, että Oravan pyynti on sekin puhtaasti karjalainen ja syntynyt Vuoksen Karjalan vanhalla 
keskusalueella 1500-1600-luvulla. Siihen viittaisivat runon suppea levinneisyys ja sellaiset olennaiset 
yksityiskohdat kuin pyssy, vuohen tali ja muu talonpoikainen sanasto. 
 
 
 
 
Eräyhteisön laulu 
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Tutkijoiden tulkintoja. Hiiden hirveä on verrattu lumottuun eläimeen, josta on kertomuksia Euroopan 
kansojen folkloressa. Luonnonmyyttisen koulukunnan kannattajana Julius Krohn tulkitsi Hiiden hirven 
astraalimyytiksi; hirvi olisi lumottu aurinkohirvi ja metsästäjä itse Odin joka ajoi takaa aurinkoa.(7 Lumo-
tun eläimen takaa-ajo on teema, jota voidaan seurata antiikkiin asti. Kertomuksissa yliluonnollinen hirvi, 
kauris tai muu eläin johdattaa takaa-ajajansa tuonelaan, synkkään rotkoon tai muuhun kammottavaan 
paikkaan tai jonkun pahan olennon käsiin, joka on lähettänyt eläimen houkuttelemaan metsästäjiä. Mutta 
kuten Hautala on todennut, myyttisen hiiden hirven luominen ei ole alkuaan kuulunut suomalaiseen 
runoon ja hirven hiihtäjän lähimpiä vastineita ovat pikemminkin pohjoisten metsästäjäkansojen Osiris-
myytit.  
    Hiiden hirvi on vanhaa pohjoisten kansojen samanistista metsästysrunoutta. K. F. Karjalaisen muistiin-
panema mansien (vogulien) myytti kertoo, että hirvi asui alkuaan taivaalla ja sillä oli kuusi jalkaa, joilla se 
juoksi niin nopeasti, ettei kukaan kuolevainen voinut sitä saavuttaa. Myytin sankari-heeros kuitenkin laati 
sukset pyhästä puusta ja tavoitti hirven. Kun pakeneva hirvi laski maahan etujalkansa, jäi taakse 
koivuinen maa, kun se laski takajalkansa, jäi taakse mäntyinen maa. Mutta samalla tavalla kun hiihtäjä 
potkaisi kerran, saavutti hän koivuisen maan ja toisella potkaisulla mäntyisen maan, otti kiinni hirven ja 
hakkasi siltä takimmaiset jalat pois niin, että jäljelle jäivät vain tyngät; ne näkyvät vieläkin hirven jaloissa. 
Astraalimyyttien tapaan hirven takaa-ajokin sijoitettiin tähtitaivaalle: ajettu eläin on Otava ja linnunrata 
takaa-ajajan suksen jälki. Myös Jouko Hautala pitää Hiiden hirvi -runoa pohjoisten kansojen perintönä.(8  
    Niilo Valosen mielestä Uikujoen Zalavrugan kalliopiirroksissa esiintyy Hiiden hirven aineksia: yliluon-
nollisen suuri hirvi, tarhapyydys, hirveä synnyttävä hiisi, hiihtäviä saamelaisia ja jopa metsästäjä, joka 
tavoittaa hirven tai peuran. Tietyt kalliopiirrokset voidaan hänen mukaansa tulkita hirvimyytin kuvitukseksi 
ja asettaa runojen taustaksi pohjoinen tähtitaivas. Monet muutkin kalliopiirrokset olisivat vanhamittaisina 
runoina tunnettujen myyttien kuvitusta ja niillä olisi vastineensa pohjoisen taivaan tähtikuvioissa.(9 
 
Metsästysrunojen sanoma. Metsästäjä-keräilijäkulttuureissa riitit keskittyvät suurten saaliseläinten met-
sästykseen, totemistisen sukuyhteyden vahvistamiseen ja metsästäjien ja samaanien initiaatioon. Hiiden 
hirven hiihdäntä ja Oravan pyynti eivät ole totemistisia eivätkä saalisriittienkään tekstejä, mutta ne saat-
tavat olla initiaatiorunoja, jos niillä yleensä on ollut rituaalinen merkitys. 
    Hiiden hirvi -runon sanoma lienee seuraava: Pyyntiyhteisössä elävä nuori mies valmistaa itselleen 
ensimmäiset metsästyssukset ja kerskailee fyysisellä kunnollaan. Hirvien haltia, kantaemo, tulee itse pai-
kalle tai kenties esi-isät, hiidet, lähettävät hirven hänen asuinkentälleen. Alkaa takaa-ajo, joka saa myyt-
tiset mitat ja sijoitetaan tähtitaivaalle. Metsästäjän annetaan ottaa hirvi kiinni tai ehkä pikemminkin haltia-
hirvi antaa tavoittaa itsensä, mutta näyttää sitten mahtinsa ja karkaa. Loppukohtausta tehostetaan met-
sästäjän kuvitelmilla, kuinka hän nuoren vaimonsa kanssa makailisi hirventaljalla. Typerästi käyttäytynyt 
nuori mies menettää metsästysvoimansa, hänen onnensa särkyy.     
    Hiiden hirvi kertoo nuoren metsästäjän hybriksestä, tuonpuoleisten voimien uhmaamisesta. Saaliin 
antaa eläimen kantaemo tai paikanhaltia, siitä ei voinut kukaan kerskua. Metsästäjien kulttuurissa saalis-
ta ei saanut jakaa etukäteen eikä asettua naisensa kanssa hirventaljalle, ennen kuin oli todella surman-
nut eläimen ja päässyt peuranpyytäjien joukkoon. 
    Oravanpyynti-runossa puhutaan ehkä siinäkin nuoresta miehestä, joka metsästää ensimmäistä tal-
veaan ja saa lopulta oravia niin paljon, että osoittaa aikuistuneensa, tai saa henkirahansa maksetuksi. 
Kun alkavissa viljely-yhteisöissä, erityisesti Karjalassa, äidillä on ollut suurin valta lastensa naittamisessa, 
loppurepliikit käydään äidin ja pojan välillä. Molemmat runot puhuvat nuoresta metsästäjästä ja hänen 
elämänkaarensa käännekohdasta, aikuistumisesta ja naisen ottamisesta.  
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Metsästäjän initiaatio.  Runot sisältävät tietoa eränkävijän todellisuudesta ja korostavat metsästäjien 
kulttuurin taitoja. Suksien valmistaminen, jousen oikeassa vireessä pitäminen ja tieto hirven tai oravan 
käyttäytymisestä ovat metsästäjän perustietoja. Hiiden hirven ydinsäkeet nostavat esiin miehisen hirven-
hiihtäjäidolin: "Niinpä kerran potkaisihe silmän siintämättömään, toisen kerran potkaisihe korvan kuule-
mattomaan..." Vastaavasti kestävin Oravan metsästyksen runokuva on ollut säe "Liukui maita liu'uttuja, 
liukui liukumattomia..." Vaikka molemmat laulut ovat saaneet uusia aineksia, ydinsäkeet ovat säilyneet 
kaikkialla, missä runoja on tallennettu. Laulujen sanoman jokainen metsästäjä tietää omakohtaisesti 
todeksi; metsällä auttaa vain sitkeys ja kärsivällisyys, kaikki metsäsaarekkeet on kierrettävä.  
    Metsästäjien symboliikka on yleensä voimakkaasti maskuliinista, ja myös suomalaisessa niin kuin 
saamelaisessakin perinteessä on monia normeja, jotka ovat erottaneet miehisen metsästyskulttuurin 
feminiinisestä elämänpiiristä. Seksuaalinen kanssakäyminen on ollut kielletty valmistauduttaessa metsäs-
tämään; naiset veivät miehisen voiman. Ehkä juuri sitä kuvaa symbolisesti runon lakoninen päätös: 
"Lysmähti lyly lävestä, taittui kalhu kannan tiestä..."  Seksuaaliset fantasiat ovat olleet jotain, joka erotti 
noviisin kokeneesta metsästäjästä ja tekivät hänet naurettavaksi. Metsästysrunot voivat siis olla erä-
kauden initiaatiolauluja. Niitä on esitetty nuorille miehille, jotka ensimmäiset sukset valmistettuaan olivat 
tulossa avioitumiskelpoisten eränkävijöiden joukkoon.  
    Hiiden hirvi -runolla saattaa olla jonkinlainen yhteys kalliopiirroksiin. Suomalaiset, karjalaiset ja mui-
denkin pohjoisten kansojen kalliopiirrokset kertovat nimenomaan peuranpyytäjien maailmasta. Ne esittä-
vät saaliseläimiä, kokonaisia peuralaumoja, hirviveneitä täynnä erämiehiä, hiihtäjiä jotka tavoittavat 
peuraa hännästä, miehiä joilla on näkyvillä miehinen sukupuolielin. Ne eivät ehkä esitä myyttejä eivätkä 
ole tiettyjen runojen kuvitusta; niiden rituaalista merkitystä ei ole syytä liioitella. Tiedetään, että keräilijä-
metsästäjät ovat tehneet kalliopiirroksia tai muita kuvia ainakin initiaatiomenoissa, tai piirroksissa on 
totemistista symboliikkaa, jolla on vahvistettu uusien jäsenten identifioitumista yhteisöön. Kalliopiirrosten 
ääressä on ehkä siirretty kulttuuritietoa kuten metsästäjien initiaatiolauluissakin, ennen kaikkea on seli-
tetty miehisten pyyntiyhteisöjen uusille jäsenille jotain olennaista ympäröivästä luonnosta, peurojen ja 
hirvien metsästyksestä, miesten ja naisten suhteista. Initiaatioriiteissä on pyyntiyhteisöjen pyhillä paikoilla 
uusinnettu metsästäjille tärkeä tieto ja se kulttuurinen järjestys, joka vallitsi pyyntiyhteisön ihmisen ympä-
ristössä.(10  
 
(MI B 184.4) 
 
1. Hautala 1945, 1947, 136-.  2. Krohn K. 1903-1910, 802-; 1918 I, 213-; 1924a; 1924-1928 II, 153-. 
Setälä 1932, 418-. Hautala 1947, 76-.  3. Hautala 1947, 102-. Vilkuna K. 1950b.  4. Melander 1920. 
Virtaranta 1958, 329-. Leskinen 1939, 88-. Virtanen E. A. 1939, 11-.  5. Itkonen T. 1957. Schefferus 1963 
(1673), 334-. Vuorela T. 1975, 678-.  6. Valonen 1981. Korteniemi 1992. 7. Krohn J. 1885, 271-.  8. 
Hautala 1947, 213-. Karjalainen 1918, 395-. Harva 1933a, 139. Barthens 1986. Vrt. Ashimina 1992. 9. 
Valonen 1985, 8-.  10. Vrt. Turner V. 1967; 1974ab. Smith N. 1992. (Kivikäs 1995; 1997.) 
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                                   89. KANTELE 
 
 
 
 
 
Kanteleen synty ja soitto 
 
 
Kalevalan ydinrunoja. Kalevalan neljäskymmenes runo kertoo, kuinka Väinämöinen, Ilmarinen ja 
Lemminkäinen matkatessaan hakemaan sampoa (kartta 93) tarttuvat veneellään ison hauen hartioille. 
Väinämöinen tekee hauen leukaluusta kanteleen, jota monet yrittävät soittaa, mutta kukaan ei onnistu. 
Seuraava Kalevalan runo on omistettu kokonaan Väinämöisen kanteleensoiton kuvaukselle. Se kertoo, 
miten Väinämöinen soittaa niin, että maan, ilman ja veden eläimet, koko luomakunta pysähtyy 
liikuttuneena kuuntelemaan. Kalevalaa kootessaan Lönnrot käytti hyväkseen Kanteleen synty ja soitto  
-runoja, joista on säilynyt toisintoja enemmän kuin yleensä muusta vanhamittaisesta epiikasta. Nämä 
runot voidaan jakaa neljään päätyyppiin:  
 
Kalanluinen kannel. Kalevalassa esiintyvä Kanteleen synty ja soitto on pohjoisten runoalueiden versio, 
jossa Väinämöinen törmää venematkallaan suureen haukeen ja valmistaa sen pääluista kanteleen. 
Johdantorunossa Väinämöinen veistää vuorella venettä (vrt. kartat 45, 90) ja valmiiksi saatuaan työntää 
sen vesille, tai hän kohtaa rannalla itkevän purren, joka murehtii sitä, ettei ollut päässyt sotaan; tämäkin 
johdanto on erillinen runonsa, joka tunnetaan nimellä Purren valitus. Venematkalla Väinämöinen panee 
ensin vanhat soutamaan, mutta vasta nuorten tartuttua airoihin alkaa vene kulkea. Mutta vene ajaa karil-
le, se juuttuu suuren hauen (lohen) hartioille: 
 
               Kalanluinen kannel 

Puuttui pursi Väinämöisen, takeltui vene jumalan ei kivelle, ei haolle; hauen suuren hartioille, 
veden koiran konkkaluille. 
Väinämöinen kysyy purren päästäjää tai Joukahainen yrittää turhaan iskeä haukea miekallaan, 
mutta miekka murenee mullaksi. Lopulta Väinämöinen vetää hauen veneeseen ja iskee sitä 
miekallaan, jolloin:  
Hauki kolmeksi palaksi. Keskimuru keilahteli, häntämuru heilahteli meren mustiin muriin. 
Pääpala kätehen saatiin. 
– Mitä tuosta seppä tekisi, mitä tuosta tulisi?  
Kantele! Kanteleen naulat saadaan hauen hampaista ja kielet Hiiden neidon hiuksista. 
Mistä kokka kantelehen? Hauen suuren hammasluusta. Mistä hiukset kantelehen?  
Hiuksista Hiiden neidon.   
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    Kun Väinämöinen sitten ottaa kanteleen ja alkaa soittaa, kaikki veden ja metsän eläimet samoin kuin 
ihmisetkin tulevat kuuntelemaan. Kyyneliin asti herkistyneenä koko luomakunta kuuntelee Väinämöisen 
soittoa. 
    Laatokan Karjalassa kanteleen tekijänä on Kauko (Kauno, Kaino, Kallas). Kanteleen rungon hän val-
mistaa poropeuran polviluusta, kannen lohen pyrstöstä, naulat hauen hampaista ja kielet Hiiden neidon 
hiuksista. Kannel tulee valmiiksi, ja sillä soittavat pojat ja naineet uroot, mutta ilo ei tunnu ilolle. Vasta kun 
Väinämöinen alkaa soittaa, tulevat kaikki kuuntelemaan. Ei ole metsässä nelin jaloin eikä vedessä evän 
kuuden kulkevaista tai ilmassa kahden siiven lentäväistä, joka ei olisi tullut kuuntelemaan Väinämöisen 
soittoa. Hiiden eukkoa myöten kaikki kyyneltyneinä kuuntelivat. 
 
Oinaanluinen kannel. Etelä-Karjalassa ja Inkerissä, etupäässä äyrämöisten keskuudessa, kannel val-
mistetaan oinaan sarvista. Runo etenee minä-muodossa kuten Ison sian runokin (kartta 96).  
                
              Oinonluinen kannel 

Olin orjana Virossa, paimenena pahalla maalla.  
Sain tuolta palkastani kupin ruista, kauhan voita, sarven täyden otrasia.  
Kertoja kylvää ohrat maahan ja mennessään kolmen päivän kuluttua katsomaan kylvöstään 
tapaa siellä oinaan.  
Oli oinas otrassani, sinisarvi saaressani.  
Laulaja ottaa oinaalta sarvet ja pyytää seppää valmistamaan niistä kanteleen. Jatkona usein 
vielä ainesluettelo: 
Kantele vähästä uupui; uupui kieltä keskimmäistä. Kävin tietä terhollista, tuli neito vastahani: 
– Anna, neito, tukkaasi, hipiäinen hiuksiasi!  

    Tyttö tai Hiiden neito antaa hiuksia ja kantele saadaan valmiiksi. Kanteleella soittivat nuoret ja soittivat 
vanhat, mutta se ei soi kauniisti. Silloin huutaa nurkasta sokea poika: ”Tuokaa tänne kantele!” Kun sokea 
alkaa soittaa, kaikki naiset kuuntelevat vesissä silmin, miehet hatutta päin, ja kaikki metsän eläimet saa-
puvat paikalle kuuntelemaan. 
    
Hirvenluinen kannel. Inkerin kantaväestön inkerikkojen laulamissa toisinnoissa kertoja-minä tai vaihto-
ehtoisesti tyttö nimeltään Oute menee lehtoon lehdekseen ja kuulee kauempaa kummaa kumua. Hän 
näkee hirvien taistelevan.  
 
              Hirvenluinen kannel 

Kuuluu kumu lehosta, korven korkia helinä. Hirvet sarvet tappelevat, luusarvet lutaelevat.  
Kertoja menee kotiin ja pyytää veljiään tappamaan hirvet. Kertojalle tai Oute-tytölle annetaan 
hirven sarvet, hän menee sepän pajaan ja pyytää tätä tekemään kanteleen:  
– Seppyeni, selvyeni, tao mulle kanteloinen!  

    Jatko on usein sama kuin muissakin Inkerin runoissa. Kanteleen kielet saadaan Tuonen tytön hiuk-
sista, naulat suuren hauen hampaista. Mutta kannel ei soi, ennen kuin sokea poika alkaa soittaa. Silloin 
kaikki metsän eläimet tulevat kuuntelemaan ja ihmiset tanssivat ilosta sokean pojan soittaessa. 
 
Puinen kannel. Kolmannessa inkeriläisessä versiossa Iivana Kalervon poika tekee kanteleen vaahteran 
vesoista, mutta kanteleesta ei tule soivaa.  
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Puinen kannel 
Kalervikko poisikkainen, teki kannosta kantelen. Ei tehnyt luusta eikä puusta, valoi vaahteran 
vesasta. Ei se kantele helissyt.  
Silloin sanoo nurkasta sokea poika: "Anna tänne kanteleesi."  
Ja sokean pojan soittaessa metsän eläimet tulevat kuuntelemaan. 

     
Kanteleen soitto. Pohjoisilla alueilla soittajana on Väinämöinen, joskin hänen rinnallaan esiintyy satun-
naisesti mm. Joukahainen ja sokea soittaja tunnetaan Ilomantsissa ja Suojärvellä asti. Kanteleen soitto -
runon rakenteeseen kuuluvat olennaisesti soittajan kysyminen ja epäonnistuneet soittoyritykset. Pohjoi-
sessa versiossa Väinämöinen kyselee kanteleen soittajaa, nuori Joukahainen tai joku muu yrittää näyttää 
soittotaitoaan. 
 
               Kanteleen soitto 

Soitti nuoret, soitti vanhat; ei ilo ilolle tunnu eikä soitto soitannolle.  
Vaka vanha Väinämöinen itse istui soittamaan, otti soiton sormillensa.  
Sormin soitti Väinämöinen, kielin kantelo pakisi/ käsin pienin, hoikin sormin, peukaloin ylös 
kiverin. 
Ei sitä metsässä ollut jaloin neljin juoksevata, joka ei tullut kuulemaan. Itsekin metsän isäntä 
(emäntä) nousi vuoren kukkulalle/ rinnoin aidalle kavahti.  
Ei sitä vedessä ollut evin kuusin kulkevaa, joka ei tullut kuulemaan soitantoa Väinämöisen./ 
Itsekin veden emäntä vetihen vesikivelle, rinnoin ruo'olle rupesi. 
Harvinaisessa lisäjaksossa  
Itse vanhan Väinämöisen vedet juoksi silmistänsä; pyöriämmät pyyn munia, häriämmät härän 
päitä. 

 
    Eteläisillä alueilla soittajana on sokea, joka muiden ensin yritettyä nousee esiin nurkastaan:  

Sokea sopesta lausui, kolkasta vähänäköinen: 
– Tuokaa tänne kanteloinen sormille pojan sokean! 
Mitä oli poikia tuvassa, ne kaikki käsi poskella. Mitä oli tyttöjä tuvassa, ne kaikki vesissä silmin. 
Lintusetkin lentäväiset oksille ojentelevat, matoiset maanalaiset mullalla muhaelevat ... Susi 
taittoi suuren päänsä, karhu kankeat niskansa järven jäätä juostessaan kanteloista kuulemaan, 
soittoa pojan sokean. 

 
Kansainväliset motiivit. Niin Aasiassa kuin Euroopassakin tunnetaan tarinoita, joissa soittimen synty 
yhdistetään johonkin eläimeen. Esim. kreikkalaisissa kertomuksissa Hermes laati kitaran käyttämällä 
kaikupohjana Niilin rannoilta löytämänsä kilpikonnan kuorta. Martti Haavion mielestä kalanluu-motiivi viit-
taa pikemmin soittimen muotoon kuin sen todellisiin tekoaineksiin, muistuttaahan vanhojen 5-kielisten 
kanteleiden koppa kalaa. Hirvenluisessa kanteleessa on kehyskertomuksena kuvaus neidosta, joka 
menee metsään, näkee hirvien taistelevan ja teettää sepällä niiden sarvista soittimen. Soitinten synty-
kertomuksissa myös sarvi-motiivi on yleismaailmallinen, mm. kreikkalaisessa perinteessä Apollonin lyyra 
laadittiin hänen härkiensä sarvista.(1 
    Neidon hiukset -motiivi on yhdistetty kansainväliseen aiheeseen surmatusta tytöstä, jonka ruumiin-
osista tehty soitin valittaa tytön kohtaloa ja paljastaa surmaajan. Monissa eurooppalaisissa, esim. saksa-
laisissa ja tanskalaisissa kertomuksissa soittimen aineksina ovat neidon sormiluu ja hiukset samoin kuin 
virolaisissa Kanteleen soitto -runon toisinnoissa. Motiivi esiintyy mm. Laulava luu -sadussa (AT 780), joka 
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tunnetaan myös Aasiassa ja Afrikassa, sekä brittiläis-skandinaavisessa balladissa (TSB A 38, Child 10), 
jonka juonen kulku on seuraava: Vanhempi sisar haluaa omakseen nuoremman sisarensa rakastetun, 
johdattaa sisarensa meren rantaan, työntää tämän veteen ja antaa hukkua. Rannalta löytyneestä ruu-
miista tehdään soitin, useimmiten harppu, joka alkaa soida vanhemman sisaren häissä paljastaen tämän 
syyllisyyden.  
    Suomalais-karjalaisella alueella sormiluu-aihe on ilmeisesti jäänyt pois tai muuttanut muotoaan, ja 
jäljellä on vain hius-motiivi; toisaalta hiuksia on myös käytetty soitinten kielinä. Hiiden neito tarkoittanee 
tässä yhteydessä kuollutta (surmattua) tyttöä, joka on vainajien kalmistossa, hiisi-metsikössä, tai Tuone-
lan tyttöä, joka esiintyy mm. Väinöisen Tuonelanmatka-runossa (kartta 90). 
    Surmattu neito -aihe kätkeytyy ehkä myös Puinen kannel -versioon. Runoa on tavattu vain läntisessä 
Inkerissä ja sillä onkin selvimmin yhteyksiä virolaiseen perinteeseen. Virossa on säilynyt yleisenä motiivi, 
jonka mukaan surmattu neito kätketään maahan ja hänen haudalleen kasvaa puu. Taustalla on Laulava 
luu -aihe; kannelta ei kuitenkaan valmisteta tytön ruumiista, vaan hänen haudalleen kasvaneesta sielu-
puusta. 
    Kanteleen soittoa koskevissa tutkimuksissa on alusta lähtien viitattu siihen, että runolla on yhtäläi-
syyksiä antiikin Orfeus-tarun kanssa. Keskiajan Euroopassa Orfeus-aihetta viljeltiin runsaasti, se esiintyy 
myös balladirunoudessa. 1300- ja 1400-luvun Englannissa tunnettiin King Orfeo -balladi (Child 19), joka 
on ilmeisesti ollut samaa juurta kuin pohjoismainen balladi Harpans kraft (TSB A 50). Venäjällä on 
tunnettu bylina Sadko-kauppiaasta, jonka veneen Ahti pysäyttää. Jotta jälleen päästäisiin liikkeelle, on 
uhrattava yksi miehistä ja arpa sattuu laivan omistajaan Sadkoon. Jouduttuaan meren pohjaan Ahdin 
valtakuntaan Sadko soittaa kanteleellaan niin kauniisti, että koko meren kansa alkaa tanssia.  Samoin 
kuin bylinassa myös Laulava luu -sadussa on nähtävissä paralleeleja Väinämöisen soitolle. Haavion 
mukaan Väinämöinen soittaa surmatun neidon ruumiinosista tai hänen sielupuustaan valmistettua kan-
nelta. Kanteleen sävelissä itkee neidon ääni herättäen syvää, kyyneliin puhkeavaa sääliä läsnäolijoissa, 
itsessään Väinämöisessäkin; koko luonto kuuntelee hämmästyneenä neidon ääntä.(2 
 
Kulttuurikerrostumat. Kantele-runon alkuperäiset ydinainekset, Kanteleen synty ja Veneen veisto -
aiheet on ajoitettu ns. varhaiskalevalaiselle eli kantasuomalaiselle kaudelle. Kanteleen soitto -runon, ja 
sen pohjoisen päätyypin Matti Kuusi on määritellyt uudisrunoksi, joka olisi peräisin sydänkalevalaiselta 
kaudelta, historiallisesti se sijoittuisi rautakautiseen Suomeen. Kuusi on kiinnittänyt huomiota Kanteleen 
soiton tyylillisesti omaperäiseen, loistokkaaseen sanontaan ja kutsuu runoa kalevalaisen epiikan yksinäi-
seksi, arvoitukselliseksi huipuksi. Kanteleen soittoa voidaan pitää myös aitona vanhan viisikielisen sor-
mintakanteleen soittotavan kuvauksena. 
    Laaja-alaisin ja ilmeisesti myös vanhin päätyyppi on Kalanluinen kannel, joka on säilynyt Savo-
Karjalan kausi- ja kaukopyyntikulttuurin alueella. Kalanluisen kanteleen syntyä on pidetty alkuaan riittiru-
nona; vielä 1700-luvulla sitä on käytetty kalanpyytäjien ja metsämiesten loitsuna. Sekä Haavio että Kuusi 
pitävät mahdollisena, että Väinämöinen on ollut arktisen kalastajakansan samaaniheeros, jonka maine 
säilyi lauluissa pitkälle vuosisatojen taakse. Samaanin roolia laulun tulkinnassa korostaa myös Anna-
Leena Siikala ja viittaa tietoihin laulun ja kanteleen käyttämisestä samaanin ekstaasin välineinä. Muutkin 
suomensukuiset kansat, ainakin samojedit ja ostjakit ovat käyttäneet kielisoittimia rummun ohella sama-
nistisissa istunnoissaan.(3 
    Juuri samanistinen käsitejärjestelmä tuntuu selittävän niin Kantele-runojen kuin paljolti muunkin kes-
keisen kalevalamittaisen epiikan taustaa. Ranskalainen antiikin ja varhaisten kulttuurien tutkija Iégor 
Reznikoff on todennut, että laulujen ydinsanottavaa tulkittaessa olisi vertailtava niiden edustamaa maail-
mankuvaa muissa kulttuureissa tavattaviin käsitejärjestelmiin sen sijaan, että pyritään löytämään vasti-
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neita ja yhtymäkohtia yksittäisistä lauluista. Hän on kiinnittänyt huomiota samankaltaisuuteen vanhamit-
taisen samanistisen epiikan ja antiikin kreikkalaisen, ns. orfilaisen käsitejärjestelmän välillä. Orfilaisuus, 
joka sekin edustaa samanistista maailmankuvaa, on saanut nimensä Orfeus-myytistä. Orfilaisuuden 
mukaan ääni ja sen resonanssi ihmisessä yhdistää hänet kosmiseen maailmankaikkeuteen ja toiseen 
todellisuuteen. Äänensä välittämänä ihminen kantoi omassa ruumiissaan mahdollisuutta tavoittaa tuon-
puoleinen. Laulaen hän kykeni pääsemään transsiin ja kielisoitin oli tässä apuvälineenä, koska kielet 
resonoivat samalla tavoin kuin ihmisen ääni. Reznikoff korostaa juuri Kantele-runojen (Kanteleen synty, 
Väinämöisen soitto) keskeistä merkitystä avaimena Väinämöis-epiikan tulkinnassa.(4  
    Suomalainen tutkimus on näiden laulujen ydinsanottavaa tarkastellessaan pitäytynyt niiden sanal-
liseen muotoon eikä kiinnittänyt huomiota siihen, että vanhamittaisen epiikan sanomaa voisi tulkita myös 
ihmisäänen ja musiikin ulottuvuuksia tarkastelemalla. Tästä näkökulmasta laululla ja kanteleen soitolla, ja 
erityisesti kanteleen soitosta kertovalla runolla näyttää olleen keskeinen rituaalinen merkitys siinä kulttuu-
rissa, jota nämä laulut edustavat. Lähinnä alkuperäistä muotoaan Kantele-runot ovat säilyneet Savo-
Karjalan pyyntikulttuurin alueella, missä laulettiin kalanluisesta kanteleesta. Hirvensarvinen, Oinaan-
luinen ja Puinen kannel esiintyvät Karjalan kannaksella ja Inkerissä, jotka jo pitkään ovat olleet maanvil-
jelyskulttuurin aluetta. Eteläiset agraariversiot ovat muuttuneet naisten lauluiksi, kuten esim. Maailman 
synty (kartta 87) ja saaneet myös enemmän naisia kiinnostavan sisällön. Soittajana on sokea, ei enää 
Väinämöinen.(5 Etelässä runot olivat viime vaiheessa dramaattista kerrontaa, sosiaalista runoutta, joka 
kiinnosti kyläkulttuurin ihmistä. 
 
Anneli Asplund 
 
(AT 780. Child 10, 19. MI A 1461.2, D 1419.3, D 1441.1.3.2. TSB A 38, A 50) 
 
SKVR 1908-1948. Andersson 1923; 1946. Haavio 1950c. Kuusi 1963cd. Väisänen 1928. 
 
1. Haavio 1950c, 189-.  2. Andersson 1923, 66-; 1946 n:ot 2-3. Haavio 1950c, 182-.  3. Siikala 1992b, 
236-.  4. Reznikoff 1987, 253-.  5. Kuusi 1963c, 230-; 1963d, 147-. Haavio 1950c, 266-. Väisänen 1928, 
294-. 
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                              90-91. VÄINÄMÖINEN 
 
 
 
 
Väinämöis-runot. Kartoilla 90-91 on esitetty viisi eeppistä runoa, joiden keskushenkilönä on pohjoisilla 
alueilla ollut tietäjä Väinämöinen.  Monissa Väinämöis-runoissa on ilmeisesti uralilaisen eräkauden sama-
nistinen perusjuoni, joka kaskikauden tietäjäkulttuurissa on saanut uuden sisällön.  Eräkauden runoissa 
päähenkilö on ollut samaani, kuten "luotteikas Lemminkäinen". Tietäjäkaudella Väinämöinen on saanut 
vähitellen dominoivan aseman ennen kaikkea savolais-karjalaisella alueella. Lisäksi runoissa on viikin-
kiajan sankarikerrostumia ja Vienassa ne ovat saaneet aineksia myös slaavilaiselta taholta. 
 
 
 

 
 
90. Väinämöinen ja vainajat 
 
 
 
Väinämöisen tuonelanmatka 
 
 
Elävänä kuolleiden asuinsijoilla. Tuonelanmatka kertoo Väinämöisen käynnistä kuolleiden valtakun-
nassa Tuonelan virran toisella puolella ja hänen selviämisestään takaisin maan päälle. Runon ydin-
jaksoja ovat Väinämöisen ja Tuonen tytön vuorokeskustelu sekä Väinämöisen pako käärmeen hahmos-
sa läpi verkon, jonka Tuonen tyttö viritti Tuonelan jokeen. Väinämöisen pyytäessä venettä päästäkseen 
Tuonelan virran yli Tuonen tyttö kysyy, mihin tämä on kuollut.  
    Väinämöinen väittää kuolleensa tuleen, veteen ja lopuksi sotaan, mutta Tuonen tyttö vastaa Väinä-
möisen valehtelevan. Jos hän olisi kuollut tulessa, hänen vaatteensa olisivat palaneet; jos hän olisi 
hukkunut, hänen vaatteensa valuisivat vettä; jos hän olisi kuollut miekkaan, hänen täytyisi vuotaa verta. 
Lopulta Väinämöinen tunnusti tulevansa elävänä.  
    Tuonen tyttö haki Väinämöisen, muttei päästänyt häntä enää pois, vaan kutoi rautaverkon Tuonelan 
virran poikki estääkseen Väinämöistä pakenemasta. Väinämöinen muutti kuitenkin itsensä käärmeeksi ja 
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ui verkon läpi. Lopussa Väinämöinen varoittaa, ettei kukaan enää lähtisi Tuonelaan ennen kuin on kuol-
lut, sillä sinne on paljon menijöitä, mutta hyvin vähän palanneita. 
    Ydinjaksojen lisäksi runossa on kolme erilaista, ilmeisesti myöhemmin tehtyä lisäystä, joissa esitetään 
syitä, miksi Väinämöinen lähti Tuonelaan. Yleisin alkujakso on sama kuin Väinämöisen polvenhaava -
loitsussa (kartta 45) ja Vipusen virressä. Väinämöinen (1) veistää laulaen venettä, mutta häneltä puuttuu 
kolme sanaa, joita hän lähtee Tuonelasta hakemaan. Toisten versioiden mukaan Väinämöiseltä (2) sär-
kyy runoreki hänen laulaessaan Päivölän pidoissa tai (3) reki hänen ajaessaan hevosella kirkkoon. 
Korjatakseen runorekensä Väinämöinen lähtee hakemaan Tuonelasta sanoja tai realistisessa versiossa 
oraa, 'rautapiikkiä, poltinrautaa, poraa'. Matti Kuusi on arvellut, että ora (otra ven. 'sampi') olisi alun perin 
tarkoittanut haltiakalaa ja runo olisi versio kalojen sieluja hallitsevan alkukalan (hauen) pyydystämisestä 
Tuonelan joesta.(1 Sanat ja runo tarkoittanevat kuitenkin loitsua, tietäjän sanoja eivät samaanin laulua.      
    Myöhempiä lisäyksiä lienevät kuvaukset Väinämöisen Tuonelassa saamasta kestityksestä ja hänen 
pelastumisestaan Tuonen tytön vatsasta. Tuonelassa Väinämöiselle tarjotaan sammakon kutua ja käär-
meen kähyjä, tai Tuonen tyttö nielaisee Väinämöisen, mutta joutuu oksentamaan hänet ulos Väinämöi-
sen ryhdyttyä soutelemaan veneellä Tuonen tytön suolistossa. 
    
               Väinämöisen tuonelanmatka  

(Rikkoutui reki runolta, jalas taittui laulajalta. Silloin vanha Väinämöinen läksi Tuonelta oraa, 
Manalasta vääntiötä.) 
-- Tuo'os venettä Tuonen tyttö, lauttaa Manalan neiti! 
– Vene täältä tuotaneen, kun syy sanottaneen. Mikä sinut Manalle tuopi? 
– Tuli minut Manalle tuopi. 
– Jo tunnen valehtelijan! Jos tuli Manalle saattoi, tulin vaatteesi valuisi. 
– Vesi minut Manalle saattoi. 
– Jo tunnen valehtelijan! Jos vesi Manalle saattoi, vesin vaatteesi valuisi. 
– Rauta minut Manalle tuotti. 
– Jo tunnen valehtelijan! Jos rauta Manalle saattoi, verin vaatteesi valuisi. 
– Toki saatan todenkin sanoa. Rikkoutui reki runolta, jalas taittui laulajalta. Läksin Tuonelta 
oraa, Manalasta vääntiötä. 
Toi veneen Tuonen tyttö. Syötti miehen, juotti miehen, pani maata matkamiehen. Mies makasi, 
vaate valvoi. 
Tuonen tyttö (poika) rautasormi, rautasormi, rautakynsi rautaverkkoa kutoo, vaskiverkkoa valaa 
poikki Tuonelan joesta.  
Silloin vanha Väinämöinen muuttihen mustaksi madoksi, käärmeeksi käännälleiksen. Ui poikki 
Tuonelan joesta, läpi Tuonen verkkoloista.  
Vaka vanha Väinämöinen itse noin sanoiksi virkki: 
– Älkäätte vasta nuoret miehet menkö surmatta Manalle, kuolematta Tuonelaan. Paljon on 
sinne menneitä, ei paljon palanneita. 

 
               Väinämöinen Tuonelan neidon vatsassa  

Syötettiin, juotettiin kyillä käärmeen kähyillä...  
Matala Manalan neiti syöpi vanhan Väinämöisen.  
Tuo vanha Väinämöinen, laati purren laulamalla. Alkoi soutaa luikuttaa suolen päästä suolen 
päähän.  
Tuo matala Manalan neiti oksensi pois Väinämöisen. 
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Karttakuva. Tuonelanmatkan ydinsäkeitä on tallennettu sekä Inkeristä että Karjalan pohjoisilta runo-
alueilta, mutta ei enää Savosta. Sen säilymäalue on suppeampi kuin Vipusen virren, toisintoja on tallen-
nettu vain noin 60, joista 46 on Vienasta; lisäksi runosta on löydetty pari toisintoa Inkeristä. Karttaku-
valtaan runo olisi siis vanhaa karjalaista tai ehkä itämerensuomalaista kerrostumaa. Runoa on kenties 
laulettu vielä suurkarjalaisten eränkäyntimatkoilla ja muistona pohjoisista pyyntikulttuureista se olisi 
jäänyt elämään Vienan kalakentille ja eräsaunoille.  
 
Tutkimus ja tulkinta. Uno Harva ja häneen yhtyen Martti Haavio, Matti Kuusi ja muutkin tutkijat pitävät 
käärmeeksi muuntautuvaa Väinämöistä samaanina ja runon alkumuotoa kertomuksena samaanin mat-
kasta kuolleiden asuinsijoille.(2 Rakenteeltaan se on samaanin sielunmatka tuonpuoleiseen todellisuu-
teen, unimaailmaan. Väinämöisen sielu liikkui eri hahmoissa ja kohtasi monia vaaroja, mutta selvisi 
takaisin elävien puolelle. Käärme on ollut yksi samaanien sielueläimiä (vrt. kartta 5). Tavallisesti samaani 
on matkustanut tuonelaan hakemaan sairaan sielua. Se on ollut pohjoisten kansojen samaanien tärkeim-
piä tehtäviä (vrt. luku Samaanit, tietäjät ja noidat ja kartta 39), ja keskeinen idea myös Pohjois-Amerikan 
intiaanikansojen samanistisissa parannusriiteissä.(3 Tuonelanmatka on ollut kulttifolklorea, joka vahvisti 
samanismia korostamalla transsitilaan vaipumisen ja sielunmatkan vaarallisuutta.  
    Tuonelanmatka on ikivanha kertomusteema, jota on varioitu eri puolilla maailmaa ja kaikkien uskonto-
jen piirissä.  Käsitys tuonelasta, jonka virta tai vesi erottaa tämänpuoleisesta maailmasta, on sekin laajalti 
tunnettu eri kansojen keskuudessa ja esiintyy jo idän vanhimpien kulttuurien, muinaisen Assyrian, Baby-
lonian ja Egyptin ajoilta säilyneissä teksteissä. Vedentakainen kuolleiden valtakunta tunnetaan uuden 
mantereen kansojen, myös esim. inkojen ja atsteekkien, samoin arktisten ja subarktisten kansojen perin-
teessä. Suomalaisen runon Tuonela on samantapainen kuin esim. kreikkalaisen mytologian Haades, 
jonne lautturi Kharon vie vainajat yli Styks-virran.  
    Toisen laajalle levinneen käsityksen mukaan Tuonela-vainajala on sijainnut jossakin kaukana pohjoi-
sessa tai maan rajoilla; siellä missä suomalaisen runon mukaan "puut kaatuvat tyvin mereen" (vrt. kartta 
7).(4 Manalassa tarjottu epämiellyttävä ravinto, käärmeen kähyt ja sisiliskot ovat yleismaailmallista tuone-
lafolklorea ja kuuluvat meillä myös kertomuksiin hornaan ja maanalaisten luo joutuneista ihmisistä (kartat 
57, 71). Tuonelan ruoka on antiravintoa; taustalla on ajatus, että maanalaisessa vainajien maailmassa 
kaikki on maanpäälliselle elämälle vastakkaista, mutta suomalaiset runot ovat ehkä saaneet vaikutteita 
myös katolisen ajan kiirastulikuvauksista.      
    Vuosisatojen kuluessa runon päähenkilö on muuttunut samaanista tietäjäksi ja jopa viikinkiajan sanka-
riksi. Viikinkiajan Väinämöinen tulee Tuonelaan kuin seikkailija, babylonialaisten Gilgames tai kreikka-
laisten Odysseus, kohtaa matkoillaan neitoja, hirviöitä ja taisteluja. Julius Krohn vertasi Tuonen tyttöä 
Balder-sagan Módgudr-neitoon, jonka Odinin poika Hermoder kohtaa Gjöll-virralla.(5 Vielä selvemmin 
Väinämöinen muistuttaa viikinkisaagojen sankaria harvinaisessa ja ainakin osittain kirjallisena säily-
neessä Pohjolanmatka-runossa. Siinä seppä Väinämöinen takoo miekan ja lähtee Pohjolaan, huutaa 
venettä Pohjolan joen rannalla ja toiselle puolelle päästyään haastaa Pohjolan pojat miekan mittelöön. 
Runon ydinsäkeitä ovat Väinämöisen huhuilu Pohjolan joella sekä haaste otteluun: "mitelkäämme miek-
kojamme, katselkaamme kalpojamme". 
    Samanistinen Tuonelanmatka on ilmeisesti jo rautakauden viljely-yhteisöissä mukautunut tietäjäkult-
tuuriin ja säilyneessä vienalaisessa perinteessä sen sankari Väinämöinen on tietäjä, joka varoittaa tulevia 
polvia uskomasta samanistisiin sielunmatkoihin. Runon säilyttäneet kristilliset sukupolvet ovat varmaan-
kin tulkinneet Väinämöisen varoitusten tarkoittavan kaikkea kanssakäymistä kuolleiden kanssa, jolloin 
sen sanoma on suuntautunut vähitellen vainajakulttia vastaan (kartat 3, 7). Säilynyt Tuonelan-matka on 
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siis hengeltään tietäjän, ei enää samaanin laulu, ja se on miehisen tietäjyyden ylistyksenä säilynyt karja-
laisen kaskikulttuurin piirissä. 
(MI A 672, D 191, D 1810.13, E 481.2.2, F 81.1.2, F 93.1, F 141.1, H 1382.1) 
 
 
 
 
Väinämöinen ja Antero Vipunen  
 
 
Vipusen virsi.  Arkistoihin talletetussa muodossaan runo Antero Vipusesta kertoo, kuinka Väinämöinen, 
eteläisillä alueilla Lemminkäinen tai satunnaisesti joku muu kuten Seppo Ilmarinen käy kuolleen Antero 
Vipusen luona hakemassa tietoa, puuttuvia sanoja, mikä tietäjäkielessä on tarkoittanut loitsua, synty-
sanoja tai tietoa siitä miten tulevaisuutta voidaan hallita. Erityisesti Vienassa runon johdannoksi on 
vakiintunut kuvaus Väinämöisen veneen veistosta; alkusäkeet ovat samoja kuin Väinämöisen polven-
haavassa (kartta 45). Väinämöinen rakentaa venettä laulamalla, mutta häneltä puuttuu kolme sanaa. 
Ensin hän kyselee sanoja lähiympäristöstään, jopa tappaa suuren määrän eläimiä, joutsenia, pääskysiä 
ja peuroja löytääkseen niiden sisältä puuttuvat veneen sanat. Vihdoin hän lähtee hakemaan sanoja Ante-
ro Vipuselta tai Tuonelasta (Väinämöisen tuonelanmatka). 
    Väinämöistä varoitetaan, että Vipunen on maannut jo kauan kuolleena; suuret puut kasvavat hänen 
ruumiistaan. Löydettyään Antero Vipusen Väinämöinen käskee tämän nousta ylös, mutta Vipunen vas-
taa, ettei ole enää "miestä menneessä". 
    Alkuaan Väinämöisen matka lienee päättynyt Vipusen vastaukseen, mutta eri aikakausina runon 
loppujakso on laajentunut eri suuntiin. Vallitsevassa tietäjäperinteessä Väinämöinen esiintyy uhmak-
kaasti, kaataa Vipusen ruumiista kasvaneet puut ja vaatii sanoja. Silloin Vipunen käskee hänen ensin 
hakea sydämensä (sisäelimensä) Tuonelasta tai Pohjolasta tai "kirjavan kiven sisästä". Vienassa runosta 
on kasvanut seikkailukertomus. Väinämöinen horjahtaa Vipusen suuhun ja joutuu jättiläisen vatsaan, 
siellä hän rakentaa pajan ja takoo itselleen rautatangon, jonka hän työntää jättiläisen hampaiden väliin. 
Kun Vipunen ei pysty puremaan rautatankoa poikki eikä pääse eroon kiusaajastaan, hänen on vihdoin 
luovutettava Väinämöiselle puuttuvat sanat. Runo loppuu usein säkeisiin "Saipa veneen valmihiksi", jota 
seuraa Purren valitus ja Venematka (kartta 89). 
 

Väinämöinen ja Antero Vipunen  
Yleisversio 
Viikon on Vipunen kuollut, kauan Antero kadonnut. Kulmilla on oravikuuset, venehaavat har-
tioilla, pajupehko parran päällä. 
Tuo vanha Väinämöinen, tietäjä iänikuinen kaatoi haavat harteilta, pajupehkon parran päältä, 
kulmilta oravikuusen. 
– Nouse pois makaamasta, ylene uneksimasta! 
– Ei ole miestä menneessä, urosta kadonneessa. Vielä on tuolla syömykseni kiven kirjavan 
sisässä. 
 
Viena: 
Vaka vanha Väinämöinen teki taidolla venettä, laati purtta laulamalla. Puuttui kolmea sanaa                                                                                                    
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parraspuuta pannessansa.  
              Tappoi joukon joutsenia/ tappoi parven pääskysiä, pellon petroja levitti. 
               Ei saanut puoltakaan sanaa. 

– Olisi tuolla sanoja kolme, viisi virren tutkelmaa hauin suussa, lohen päässä, joukoisen (jout-
senen) kynän nenässä, peuralauman päälaella. Ei ole sieltä ottaminen mahdittoman, muistit-
toman, kunnottoman, tiedottoman. 
 
Viikon on Vipunen kuollut, kauan Antero kadonnut. Suuri on haapa hartioilla, pajupehko parran 
päällä, kulmilla oravikuusi. Koivut on keuhkoista kohottu, haavat hampaiden lomista, petäjät 
perälihoista. 
Vaka vanha Väinämöinen lähtevi sanoja saamaan. Astui päivän helkytteli miesten miekkojen 
teriä, toisen päivän torkutteli naisten neulojen neniä. Päivänä kolmantena astui suuhun Antero 
Vipusen. 
Pani paitansa pajaksi, polvensa alasimeksi. Takoi rautaisen korennon, pani suuhun poikki-
puolin. Puri poikki meltoraudan, ei tiennyt terästä purra. 
– Ulos koira keuhkoistani, maan konna maksoistani! 
– Ennen en lähde keuhkoistasi kuin saan sanoja kolme, viisi virren tutkelmaa. 
Siitä sai sanoja kolme. Saipa purren valmiiksi. 
 
Reuna-alueilta Pohjanmaalta, Kannakselta ja Inkeristä tallennettu versio: 
Virsikäs Vipusen poika, luottehikas Lemminkäinen teki tiedolla venettä. Ei tehnyt luusta eikä 
puusta, teki sorvan suomuksista. 

 
Karttakuva. Vipusen virren ydinsäkeitä on tallennettu laajalta alueelta Inkeristä aina Peräpohjolaan; 
toisintoja ja katkelmia on kaikkiaan n. 95. Varsinainen säilymäalue on kuitenkin Viena, josta on tallennet-
tu n. 60 toisintoa, sekä Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo; sen sijaan Laatokan Karjalan sydänalueilta runoa 
ei ole saatu talteen. Ydintekstin muodostavat Vipusta kuvaavat säkeet: Vipunen on maannut kuolleena jo 
kauan, hänen ruumiistaan kasvavat suuret puut sekä Vipusen vastaus. Savossa ja Pohjois-Karjalassa 
runo alkaa yleensä ydinsäkeillä ilman veneenveistojaksoa. Inkerissä Vipusen virren ydinsäkeet tavataan 
myös runossa, jossa päivänpäästäjä menee Väinön haudalle tiedustelemaan taivaanvalojen kätköpaik-
kaa. Runon yhteiseksi perusjuoneksi koko sen säilymäalueella näyttäisi jäävän haudalla käynti; runon 
sankari lähtee hakemaan tietoa kuolleen Vipusen haudalle, mutta Vipunen vastaa, etteivät kuolleet voi 
auttaa eläviä.  
 
Transsiin jäänyt samaani.  Tutkijat ovat Julius Krohnista lähtien huomauttaneet, etteivät Veneen veisto 
ja Vipusen vatsassa käynti ehkä kuulu alkuperäiseen runoon. Vipusen virren ydinruno kertoo haudalla 
käynnistä. Kaarle Krohn on painottanut uskoa kolmeen sanaan. Riittiä ei pidetty vaikuttavana, ellei tietäjä 
tuntenut tarkalleen oikeaa vaikuttamistekniikkaa eikä oikeita sanoja; uskoa sanaan hän piti kristillisenä. 
Uno Harva yhdisti Antero (Antervo) Vipunen -nimen Pyhään Andreakseen, joka oli mm. kalastajien 
suojelija. Pyhän Andreaksen tunnus, vinoristi, olisi kansan keskuudessa mielletty vipuansaksi.(6   
    Runon tulkinta sai uuden suunnan, kun Martti Haavio esitti ajatuksen, että Vipunen on loveen eli 
transsitilaan jäänyt samaani, jonka sielu ei ole palannut takaisin ruumiiseen.  Samaaniperinteessä on 
kertomuksia siitä, kuinka samaani on jäänyt matkalleen esim. siksi, etteivät hänen apulaisensa ole 
muistaneet, kuinka hänen sielunsa kutsutaan takaisin. Valas-motiivi on ehkä assosioitunut runon käsityk-
sistä, että sielunmatkalla ollut samaani saattoi kulkea valaan hahmossa. Vipusen Haavio katsoo olleen 
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samanlainen suursamaani kuin on ollut Lapissa Sompion alueella elänyt saamelaisten johtaja Akmeeli 
(Akimelek 'Ikämieli'), johon on kiinnittynyt runsaasti paikallista kertomaperinnettä. Akmeelin haudalla on 
käyty kysymässä neuvoa vielä 1800-luvulla. Runon perusjuonena olisi siis samaanin tai tietäjän käynti 
tapaamassa suursamaania, joka kuitenkin olisi jäänyt transsitilaan, elämän ja kuoleman välille. Vipusen 
sielu olisi valaan sisällä, valasta tarkoittaisi myös säe "kiven tai kian kirjavan sisällä" (ven. kit 'valas').(7 
    Vipusen vatsassa käynti on erillinen tarina ja kuuluu kansainvälisiin kertomuksiin sankarista, jonka 
merihirviö, suuri kala tai valas nielaisee. Nokkeluudellaan sankari selvittää itsensä ulos. Joona-motiivi on 
merimiesjuttujen perusaineksia, joita tunnetaan merikansojen perinteessä antiikin Kreikasta aina Tyynelle 
merelle. Merimiestarinoissa hirviö nielaisee laivan, mutta miehet pelastuvat sytyttämällä laivansa tuleen 
tai ryhtymällä leikkelemään ruuakseen hirviön sisäelimiä, jolloin se tuskissaan oksentaa ulos kiusaa-
jansa. Tarinan sankari voi olla myös kalastaja tai agraariympäristössä talonpoika, jonka hirviö nielaisee 
puukuormineen. Suomessa vatsassa käynti -motiivi esiintyy myös Tuonelanmatka-runossa ja Ansiotyö-
kosinnassa (Sampo-eepos, kartta 93). Matti Kuusi on kiinnittänyt huomiota siihen, että Vipusen runossa 
esiintyy nimi Lemminkäinen useammin kuin muissa yhteyksissä sekä veneen tekijänä että loveen jää-
neenä samaanina.(8 
 
Merikansan tietäjä. Säilyneessä Vipusen virressä Väinämöinen on haudalla käyvä tietäjä, vienalaisessa 
versiossa hän on jopa vainajien uhmaaja, joka kaataa puut Vipusen haudalta ja pakottaa tämän anta-
maan puuttuvat sanat. Nimenomaan Vienassa puiden kaataminen kalmistosta on ollut suorastaan tabu-
rikos (kartat 3, 7). Haudoilla käynti on tuskin kuulunut samanismiin vaan alkavien viljely-yhteisöjen 
vainajakulttiin. Samaanien tekniikka ja varhaisten pyyntiyhteisöjen hautaustavatkin ovat olleet erilaisia. 
    Vipusen virren yhteydessä on säilynyt arvoituksellisia säkeitä. Chr. Gananderin 1700-luvulla tekemissä 
muistiinpanoissa Seppo Ilmarinen tekee laulamalla venettä, jonka hän päällysti kalannahalla ("ketti kalan 
kedellä, voiti sorvan suomuksella"). Myös eteläisessä Kannaksen versiossa puhutaan sorvannahkaisesta 
veneestä (Reinholmin keräelmät). Haavio katsoi säkeiden viittaavan eräkauden nahkaveneisiin ja osal-
taan ajoittavan runon virolais-suomalaiseen yhteisaikaan.(9   
    Sorvannahkavene tuskin tarkoittaa hylkeen- tai edes valaannahkavenettä, vaan se lienee tulkittava 
symbolisesti. Ehkä säkeissä on säilynyt sirpaleita eräkauden runosta jossa samaani, alkuaan ilmeisesti 
Lemminkäinen, valmistaa kalanmuotoista sieluvenettä varustaakseen itsensä matkalle tuonpuoleiseen 
maailmaan, joko Tuonelaan tai Päivölän pitoihin; Lemminkäisen matka Päivölään on sekin juoniraken-
teeltaan sielunmatka.  
    Vipusen virren taustalla saattaa siis olla samanistinen sielunmatka ja maailmankuva, mutta veneen-
veistäjänä Väinämöinen on merikansan tietäjä, jopa jonkinlainen auguuri tai uhrieläinten sisälmyksistä 
ennustaja, joka tappaa suuren määrän eläimiä ikään kuin tutkiakseen niiden sisälmyksiä (extaspicia). 
Väinämöinen on ehkä Suomenlahden rautakautisten rannikkokylien tietäjä, jonka tuli turvata kaukopyyn-
tiin rakennetun veneen hyväkulkuisuus ja onni, selvittää sen tuleva menestys. Ne ovat olleet merellä 
kulkeville kansoille oleellisia asioita, ja Väinämöisen veneenveisto riitteineen on saattanut olla vaikkapa 
samantyyppinen kokonaisvaltainen rituaaliprosessi kuin trobriandilaisten kula-kanootin rakentaminen.(10 
    Säilyneessä runossa Väinämöinen käy haudoilla kysymässä neuvoa vainajilta, kuten myöhemmässä 
perinteessä tietäjät kävivät hautausmaalla tai kirkossa (kartta 52). Vipusen virren ympäristö on rautakau-
tinen kyläyhteisö vainajakultteineen ja hiisimetsiköineen, ja Väinämöinen on veneenveistäjä, tietäjä-
seppä, joka onnekkaan veneen saamiseksi etsii ennusmerkkejä, suorittaa erilaisia uhreja tai hakee 
suojelusta vainajilta. Haudassa makaava Vipunen on kenties Akmeelin tapainen sukukulttien suurhahmo, 
mutta runon sisäinen viesti on kielteinen, se julistaa haudoilla käynnin turhuutta. Niin kuin monet muutkin 
eeppiset runot, Antero Vipunen sisältää rakennemuutosten dramatiikkaa. Tietäjäperinteessä samaanin 
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tieto, jopa sielunmatka ja muuntuneen tajunnan tilaan jääminen muuttuu merkityksettömäksi, samoin käy 
tietäjyyden ja lopulta haudoilla kävijä assosioidaan jättiläisen vatsassa seikkailevaan satujen sankariin. 
(MI D 1810.13, F 531.2.6, H 1382.1) 
 
 
 
 
91. Tietäjä Väinämöinen 
 
 
 
Väinämöinen ja Joukahainen 
 
 
Kilpalaulanta.  Runo alkaa kuvauksella, kuinka vanha Väinämöinen ja nuori Joukahainen ajoivat hevo-
sillaan yhteen kapealla tiellä. Väinämöinen kehotti Joukahaista nuorempana väistämään, mutta tämä 
sanoi, että se väistäköön, joka on tiedoiltaan vähäisempi. Silloin Väinämöinen käski Joukahaista esittä-
mään tietonsa. Joidenkin versioiden mukaan Joukahainen luetteli tietävänsä erilaisia syntyjä tai itsestään 
selviä asioita, jolloin Väinämöinen pilkkasi niiden olevan naisten ja lasten tietoa. Lopulta Joukahainen 
kerskaili muistavansa maailman synnyn, mutta Väinämöinen ilmoitti itse luoneensa maailman, kyntä-
neensä meren ja kaivaneensa kalahaudat.   
    Runon käännekohdassa Väinämöinen suuttuu ja laulaa Joukahaisen suohon "suolivyötään myöten" tai 
"suin lumeen, päin vitiin, kourin ilmaan kovaan" (Laatokan Karjala). Etenkin Vienassa runo jatkuu kuvauk-
sella, kuinka Väinämöinen lauloi mereen myös Joukahaisen koiran, hevosen ja hänen varusteensa. 
Surman suuhun vajoava Joukahainen pyysi Väinämöistä perumaan sanansa ja tarjosi lunnaiksi ensin 
venettään ja sitten hevostaan, joissakin paikallistoisinnoissa myös joustaan tai miekkaansa tai kultaa ja 
hopeaa. Vihdoin Joukahainen lupasi sisarensa Väinämöiselle aviopuolisoksi. 
   Runo päättyy Joukahaisen kotiintuloon. Surullisena hän tunnusti luvanneensa sisarensa Väinämöiselle, 
mutta Joukahaisen äiti huudahti ilahtuneena, että hän oli aina toivonut sukuunsa suurta miestä. 
 
               Väinämöinen ja Joukahainen  

Yksi oli vanha Väinämöinen, toinen nuori Joukahainen. 
Ajoivat tiellä vastatuksin. Vemmel tarttui vempeleen, rahe rahkeen nenään. Vesi kiehui vempe-
lessä, rasva rahkeen nenässä. 
Sanoi vanha Väinämöinen: 
– Väisty tieltä, Joukahainen! 
– Kumpi on tiedoilta parempi, sen on tiellä seisominen. Kumpi tiedoilta vähempi, sen on tieltä 
väistyminen. 
– Oi sinä nuori Joukahainen, mitäpä syvintä tiedät? 
– Muistan meret kynnetyiksi, kalahaudat kaivetuiksi. Ilman pielet pistetyiksi, taivaan tähditetyksi. 
Luodot luoduksi kokoon. 
– Lapsen tieto, vaimon muisti, ei ole partasuu uroon! Meret on minun kyntämäni, kalahaudat 
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kaivamani, ilman pielet pistämäni, taivas tähdittämäni, luodot luomani kokoon. 
Siitä suuttui Väinämöinen. Lauloi nuoren Joukahaisen, lauloi suohon suolivyöstä, niittyyn 
nivuslihoista, kainaloista kankaaseen. Lauloi koiran Joukahaisen kynsin kylmään kiveen, ham-
pain vesihakoon, lauloi hevon Joukahaisen hylkeeksi hyppimään. Lauloi jousen Joukahaisen 
kaareksi vesien päälle, lauloi nuolen Joukahaisen havukaksi kiitäväksi ylhäälle taivoselle. 
– Oi vanha Väinämöinen, tietäjä iänikuinen. Pyörrytä pyhät sanasi, peräytä lauseesi! 
– Mitäpä minulle annat, kun pyörrän pyhän sanani, luovuttelen luotteeni? 
– On minulla venettä kaksi; yksi on soudulta keveä, toinen paljon kantavampi. Ota niistä 
jompikumpi. 
– On vene itsellänikin. Ei ole venhon soutajaa, itse pitäisin perää. 
– On minulla oritta kaksi; toinen on juoksulta parempi, toinen raisu rahkeilta. Ota niistä jompi-
kumpi. 
– On ori itsellänikin kahta kolmea parempi. Ei ole reessä istujaa, itse ohjissa olisin. 
– Vaiva on täällä ollakseni. Virta jalkoja vetää, hiekka silmiä hioo. Voi sinä vanha Väinämöinen, 
pyörrytä pyhät sanasi, peräytä lauseesi. Annan ainoan sisaren, laitan emoni lapsen. 
Tuosta Vanha Väinämöinen pyörrytti pyhät sanansa, päästi nuoren Joukahaisen. Siitä nuori 
Joukahainen ajoi itkien kotiin. Isä päätyi ikkunaan, emo aitan portaille. Emo ennätti kysyä: 
– Mitä itket, poikani. Joko on naisesi naurettuna vaiko voitettu oriisi? 
– Ei ole nainen naurettuna eikä voitettu oriini. Annoin ainoan sisaren oman pääni päästimiksi 
vanhan Väinämön varaksi, laulajalle puolisoksi, turvaksi tutisevalle. 
– Tuota toivoin koko ikäni, poikki polveni halasin suvukseni suurta miestä, vävykseni 
Väinämöistä!  

 
Karttakuva. Kilpalaulanta on eeppisistä runoista yleisimpiä, siitä on säilynyt n. 185 toisintoa. Runoa on 
tallennettu Inkeristä ja Kannakselta ja katkelmina se on säilynyt laajalla alueella Savossa. Ydinjaksoja 
ovat vastakkain ajo, joka tavataan kaikkialta säilymäalueelta, sekä suohon laulaminen ja merenpohjan 
muodostelu.  Kilpalaulanta on ollut suosittu tai elävä runo vielä agraaristuvassa yhteiskunnassa ja ilmei-
sesti sen vuoksi siitä on myös runsaasti paikallisia muunnelmia. Runon sanomaa on painotettu eri tavoin 
ehkä sen mukaan, onko laulaja vanhan Väinämöisen vai nuoren Joukahaisen ja hänen sisarensa puo-
lella. Vaihtelua on erityisesti vuorosanoissa. Joissakin lunnasversioissa on korostettu Joukahaisen sur-
keutta. Hän lupasi ainoan hevosensa, veneensä ja henkilökohtaiset aseensa sekä viimein ainoan sisa-
rensa, ja ajoi itkien kotiinsa. 
    Vienassa ja Laatokan Karjalassa Kilpalaulannasta on muodostunut lavea kuvaus, jota oheinen kon-
struoitu teksti pääosin noudattelee. Siinä Joukahaisella on tarjota valittavaksi kaksi, Laatokan Karjalassa 
(Shemeikkojen versiossa) kolme venettä tai hevosta. Väinämöisestä on tehty aviopuolisoa kaipaava van-
ha ukko kuten eräissä muissakin Vienan eeppisissä runoissa. Väinämöinen ei huoli lunnaiksi venettä, 
koska hänellä ei ole vaimoa, joka soutaisi, eikä hevosta, koska hän ei voi kyyditä reessä emäntäänsä; 
erityisesti Vienassa säilyi tapa, että naiset soutivat miesten pitäessä perää. 
 
Tiedoilla taistelevat sankarit. Suomalaisista tulkinnoista on tunnettu E. N. Setälän luonnonmyyttinen 
teoria, jonka mukaan kilpalaulanta olisi allegoria kesän ja talven välisestä taistelusta. Väinämöinen-nimen 
takana olisi väinä 'suuri, virtaava joki' ja taistelun käännekohta kuvaisi Väinäjoen vapautumista jääpeit-
teestään ja jäiden vertauskuvallista ajautumista mereen.(11 Luonnonmyyttiset teoriat olivat aikansa 
tulkintoja, jotka menettivät nopeasti mielenkiintonsa.  
   Tiedoilla taistelu, esim. samaanien tai heidän sielujensa kaksintaistelu tuonpuoleisessa maailmassa on 
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vanha kertomusteema, ja runon taustalla voisi olla myös eskimoiden ja muidenkin arktisten kansojen 
keskuudessa tunnettu tapa ratkaista riitoja julkisilla laulutaisteluilla.(12 Vienassa näyttäisi valtakerros-
tuman joukossa säilyneen samanistisia runokatkelmia, joissa Väinämöinen ja Joukahainen laulavat 
toisiaan kilpaa eri eläimiksi. Säkeet on yleensä luettu kuuluviksi muihin runoihin, lähinnä Lemminkäisen 
virteen, mutta myös Kilpalaulannan varhaisimpia kerrostumia saattaa olla kahden samaanin sielueläinten 
kaksintaistelu.   
   Väinämöisen ja Joukahaisen kilpalaulantaan verrattavia jaksoja esiintyy myös Eddassa Alvissin ja 
Vafthrudnirin runoissa, joissa Odin ja Thor käskevät Väinämöisen tapaan runojen sankareita esittämään 
viisautensa. Joukahaisen oikeus luvata eli naittaa sisarensa Väinämöiselle on pikemminkin muinais-
skandinaavinen kuin karjalaisten sukuyhteisöjen käytäntö (kartat 13-14), joskin vanhimmalla veljellä on 
saattanut olla laillisen naittajan asema myös Suomenlahden rannikon viikinkiaikaisissa yhteisöissä. 
Viikinkiaikaista lienee myös mieskuntoinen sankaruus, joka henkii monista toisinnoista. Lähes kaikilla 
säilymäalueilla runoon on tunkeutunut kohtaus, jossa Joukahainen haastaa ensin Väinämöisen miekan 
mittelöön ("Mitelkäämme miekkojamme..."); säe on sisämaan rauhanomaisessa perinneympäristössä 
kuitenkin muuttunut sananmukaisesti miekkojen pituuden vertailemiseksi. Niin kuin monet eeppiset runot, 
Kilpalaulantakin sisältää sekä itäisiä eräkauden että läntisiä rautakauden ja viikinkiajan aineksia. 
 
Agraarinen hierarkia. 1800-luvulla talteen saatu Väinämöisen ja Joukahaisen kilpalaulanta kuuluu vilje-
levän kulttuurin piiriin. Termi laulaminen ei tarkoita enää samaanin laulua vaan tietäjän loitsua, ja synnyt 
ovat tietäjäperinteen kognitioita, alkusyntyjä, joiden tunteminen oli osa vaikuttamistekniikkaa. Väinämöi-
sen ja Joukahaisen virressä kilpaillaan tietäjyydestä. Runon miljöö on jälleen Suomenlahden rannikon 
rautakautinen kyläyhteisö mahtisukuineen ja tietäjineen. Merellinen maailmansynnyn näyttämö, Jouka-
haisen varusteet: veneet, jouset ja miekat ovat rannikon eräviljelijöiden ja kaukopyytäjien elämänympä-
ristöstä. Eräissä Vienan niin kuin Inkerinkin toisinnoissa Väinämöinen ja Joukahainen kohtaavat meren 
selällä ja Väinämöinen laulaa vastustajansa varusteineen mereen. Hevoset, reet, Joukahaisen talon 
pihapiiri aittoineen kuvaavat jo talonpoikaista elämänmuotoa.  
   Kilpalaulannalla on ollut sosiaalinen sanoma nimenomaan alkavissa viljely-yhteisöissä. Laulu mani-
festoi miehistä ikähierarkiaa. Viljelykulttuurit ovat eri puolilla muuttuneet patriaattisiksi, ja Suomessakin 
miesten valta-asema on korostunut viikinkiajan levottomissa oloissa. Tietäjät ja parantajat ovat tavallisesti 
olleet vanhoja miehiä tai naisia. Pohjoisissa pyyntiyhteisöissä ikähierarkia ei ole ollut yhtä merkityksel-
linen, infrastruktuuriin kuuluva, ja samaaniksikin on voitu tulla jo nuorena. Kilpalaulannassa nuoruus jou-
tuu väistymään iän ja kokemuksen edessä. Viljelevissä kulttuureissa vanhempi polvi hallitsi paikallisen 
viljelytekniikan, kyläyhteisöjen sosiaalisen perinteen ja sukupolvien viisauden, vanhemmat ovat valvoneet 
omaisuutta, avioliittojen solmimista, reproduktiota. Myös epiikka on vahvistanut viljelytalouden, kyläyhtei-
söjen ja suurperheiden sosiaalista järjestystä. Arkielämässä Kilpalaulannan sanoma on voinut aktuaa-
listua monella tavoin. Se on runotaitoisten vanhojen miesten voitonlaulu; toisaalta sillä on pilkattu nuoria, 
jotka luopuvat perinteisestä tiedosta, alkusynnyistä. Joissakin toisinnoissa vanhan miehen ja nuoren 
tytön välinen avioliitto on tehty oikeutetuksi, jotkut laulajat ovat dramatisoineen Joukahaisen sisaren koh-
taloa ja nostaneet esiin sukupolvien välisiä ristiriitoja.  
(MI A 15.3, D 522, D 523, D 1275, D 1781, J 185) 
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Väinämöinen ja Vellamon neito  
 
Vedenneito tarttuu onkeen. Runo Väinämöinen ja Vellamon neito tunnetaan myös nimellä Vellamon 
neidon onginta ja se kertoo, kuinka Väinämöinen tai Lemminkäinen saa onkeensa vedenneidon. Vella-
mon neidon ongintaa on tallennettu Vienasta n. 70 toisintoa ja lisäksi n. 10 toisintoa tai katkelmaa 
Aunuksen puolelta. Joitakin runossa esiintyviä säkeitä on saatu talteen Suomenkin puolelta, mutta ne 
ovat ehkä alkuaan muusta yhteydestä. Vellamon neito on vienalainen muunnelma kalanpyrstöisestä, 
yläruumiiltaan kauniista merenneidosta; miesten perinteessä vedenneito on samantapainen eroottisen 
kertomaperinteen fiktio kuin metsänneito (kartta 70).  
  
              Väinämöinen ja Vellamon neito  

Vaka vanha Väinämöinen oli ongella olija, käsiverkolla kävijä nenässä utuisen niemen, päässä 
saaren terhenisen. Vapa vaskinen vapisi, hopeainen siima siukui onkiessa Väinämöisen. 
Lohi puuttui onkeensa, taimen takrarautaansa.  
Katselevi kääntelevi, ei tunne kalaa tuota. Sileä on siikaseksi, halea on haukiseksi, suomuton 
lohikalaksi, räpylätön hylkeeksi, päärivaton neitoseksi, vyötön Väinön tyttäreksi. Sanoi vanha 
Väinämöinen: 
– Vyöllä on veitsi Väinämöisen, kattila sepon pajassa lohi leikkaellakseni, kala palstoin panna-
kseni murkinaisiksi muruiksi. 

               Lohi kimmahti mereen, kala kirjo kimmeltihe. Äsken päätänsä ylenti vihurilla viidennellä, aallolla                                                                                                                                                                                                                                                            
               yhdeksännellä: 

– Ohoh hullu hulluuttasi, vähämieli miehuuttasi, kun et tuntenut pitää Ahdin lasta ainoata, vetistä 
Vellamon neittä. En minä sinulle tullut murkinaisiksi muruiksi, lohisiksi lounaiksi. Olinpa minä 
tuleva ikuiseksi puolisoksi, sijasi levittäjäksi, panijaksi päänalasen, valkean virittäjäksi, pirtin 
pienen pyyhkijäksi. 

 
Vienalainen Vellamon neito.  Suomalaiset tutkijat Julius ja Kaarle Krohn, K. A. Franssila, Antti Aarne ja 
A. R. Niemi ovat todenneet, että vienalaisen Vellamon neidon lähimmät vastineet löytyvät Virosta.(13 
Tutkimuksissa on keskusteltu siitä, miten runo on kulkeutunut kauas pohjoiseen, kun sitä ei ole tavattu 
Inkeristä eikä muilta Karjalan runoalueilta. Erityisesti Niemi on pitänyt virolaisia runoja vienalaisten esi-
kuvina ja osoittanut niiden välillä olevan monia yhtäläisyyksiä, kuten kalanpyytäjän yritys leikata ja keittää 
saaliinsa sekä kalaneidon repliikki, ettei hän ole tullut syötäväksi vaan aviopuolisoksi; Virossa sängyn 
säätäjäksi, patjan pieksäjäksi, liinan levittäjäksi, marjapensaan vartijaksi, omenatarhan hoitajaksi, kota-
tien kuluttajaksi jne. Runo etenee Virossa minä-muodossa, samoin joissakin Vienan toisinnoissa. 
    Vellamon neitoa on pidetty seireenien suomalaisena vastineena. Niemi yhdistää Vellamon neidon 
naispuoliseen vedenhaltiaan ja näkkiin, mutta ne ovat kuitenkin eri kerrostumaa (kartta 69). Kertomuksia 
tai pikemminkin satuja, kuinka jonkun miehen onnistui saada (kalanpyrstöinen, tukkaansa kampaava) 
merenneito vaimokseen, on tunnettu laajalti euraasialaisessa kulttuuripiirissä. Väinämöinen ja Vellamon 
neito on siis vanhalla runomitalla kerrottu satu. Merenneidon kalanpyrstöinen hahmo on jopa taiteen ja 
koriste-esineiden välityksellä tullut jo varhain tunnetuksi ilmeisesti myös Pohjoismaissa. Vanhimpia 
vedenneidon kuvia Suomessa on Hattulan keskiaikaisen kirkon seinämaalauksessa 1500-luvun alusta. 
Runon esiintyminen 1800-luvun Vienassa on silti arvoitus, mutta kuten monet tutkijat toteavat, se on 
ilmeisesti nuorimpia niistä aidoista vanhamittaisista runoista, joissa Väinämöinen vielä esiintyy keskus-
henkilönä. 
(MI B 81.13.11.1) 
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Väinämöisen tuomio 
 
 
Väinämöisen lähtö. Tuomio-runo kertoo Väinämöisen lähdöstä pois kansansa parista jouduttuaan 
vastasyntyneen uuden kuninkaan häpäisemäksi. Katkelmina säilyneen runon juoni on ilmeisesti seu-
raava: Pohjolassa syntyy isätön poika, jolle ei saatu annetuksi oikeaa nimeä. Väinämöinen tuomitsee 
pojan vietäväksi suolle ja surmattavaksi. Silloin poika puhkeaa puhumaan ja ilmoittaa, että Väinämöinen 
on antanut väärän tuomion. Väinämöinen itse on vietellyt hänen äitinsä tai tehnyt muita siveelli-
syysrikoksia, joista hänet tulisi samalla tavoin tuomita kuolemaan. Lapsi kastetaan ilmeisesti kristityksi, 
häväisty Väinämöinen tekee vaskisen, rautapohjaisen veneen ja purjehtii pois Kurimukseen, meressä 
olevaan syöveriin. Lapsesta tulee uusi kuningas. Joidenkin laulajien mielestä Väinämöinen on mennyt 
pois iäksi, vieläpä Jumalan tuomitsemana, toiset odottavat hänen palaavan uuden laulun tuojana. 
 
               Väinämöisen tuomio  

Syntyi poika Pohjolassa, pieni mies Pimentolassa, uros kylmässä kylässä. Iso kutsui Ilmariksi, 
emo Ehtapojaksensa, sisaret Sotijaloksi, veljet vennon Joukoseksi. Etsittiin ristijää.  Ei tullut nimi 
vakava. Käytiin tuohon tuomaria. Tuli vanha Väinämöinen: 
– Poika suolle vietäköön, puulla päähän lyötäköön! 

               Puhui poika puolikuinen: 
– Oho sinua ukko utra, kun olet tuhmin tuominnunna, väärin kantanut lakia! Ei sinua silloin suol-
le viety eikä puulla päähän lyöty, kun oman emosi nauroit/ kun sinä herjasit hevoset, juoksuttelit 
suorajouhet maan navoilla, suon selillä, rannalla meren karisen. 
Silloin pappi ulkomainen, Virokannas karjalainen risti lapsen ripsautti, kastoi lapsen kapsautti. 
Kastoi Pohjolan kuninkaaksi, rahavaaran vartijaksi./ Ristittiin Riion poika, kastettiin Kaukomieli. 
Silloin vanha Väinämöinen sekä suuttui että häpesi. Lauloi vaskisen venosen, umpipurren 
rautapohjan. Lähti sillä laskemaan Kurimuksen kurkun suuhun, kidan kielen kääntimille.  

   
     Runosta on tallennettu vain n. 15 toisintoa ja katkelmia Sydän-Vienan runokylistä; lisäksi K. A. 
Gottlund pani muistiin joitakin runon säkeitä Vermlannin suomalaisten keskuudesta (1821). Kuten mo-
nien eeppisten runojen, myös Väinämöisen tuomion alkujakso on vaihteleva. Runo on ilmeisesti alun 
perin alkanut säkeillä "syntyi poika Pohjolassa", mutta laulajat ovat pyrkineet selittämään aviottoman 
tytön raskaaksi tulon tai käyttäneet alkujaksossa säkeitä Marjatan ja Hannuksen runosta, joka kertoo 
ulkomaalaisen kauppiaan ja paikallisen tytön rakkaussuhteesta. Myös tässä runossa löytölapsi uhataan 
surmata, mutta vastasyntynyt puhkeaa puhumaan ja paljastaa vanhempansa. 
 
Sukuoikeuden ja kristinuskon yhteentörmäys.  Väinämöisen antamaa tuomiota on pidetty osoitukse-
na siitä, että myös Suomessa olisi ollut tapana lasten surmaaminen tai heitteille jättäminen.(14 
Esihistoriallisen ajan skandinaavisissa yhteisöissä lastensurmaa on pidetty institutionaalisena suku-
oikeutena. Lapsen isällä olisi ollut valta hyväksyä lapsensa ja jättää surmattavaksi tai heitteille viallisena 
syntyneet ja sellaiset, jotka hän oli tehnyt orjan kanssa. Jos isä otti lapsen vastaan, symbolisesti syliinsä, 
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ja tälle oli annettu nimi, ei heitteillejättöä enää saanut tehdä, vaan sitä pidettiin jopa murhana. Lapsi oli 
silloin liitetty sukuun ja saanut oikeudet sukunsa perintöön (vrt. kartat 73-75). 
    Kun kristinusko v. 1000 tuli Islantiin, maan suurkäräjät hyväksyivät uuden uskon sillä ehdolla, että 
oikeus lapsen heitteille jättöön ja hevosenlihan syönti edelleen sallitaan. Kuningas Olavi poisti kuitenkin 
varsin pian sukujen oikeuden päättää lasten kohtalosta ja Pohjoismaiden vanhat maakuntalait (1100-
1200-luvulta) velvoittavat hoitamaan kaikki syntyneet lapset ja tuomitsevat jyrkästi lastenmurhat. Lasten 
elinoikeus ja hevosuhrit ovat olleet kysymyksiä, joissa viikinkiyhteisöjen tai ainakin islantilaisten pakanal-
linen sukukulttuuri ja kristinusko ovat törmänneet yhteen.  
    Heitteillejätön ongelma tulee esille jo esikristillisen ajan saagarunoudessa. Islantilainen Dorsteinin 
saaga, jota voidaan pitää Väinämöisen tuomion kaukaisena vastineena, kuvaa kuinka isänsä hylkäämä 
lapsi puhkeaa puhumaan, jolloin hänet jätetään eloon ja kastetaan; Dorsteinista tulee ensimmäisiä Islan-
tiin muuttaneita ja sukunsa kantaisä, päällikkö. Jos suomalaista runoa pidetään esikuviltaan skandinaa-
visena, Väinämöinen tuomitsisi siis oman poikansa surmattavaksi. Alkuperäisessä versiossa poika 
syyttäisi Väinämöistä isäkseen ja säkeet "itse viettelit emosi" olisivat kuuluneet esim. "itse viettelit emoni". 
Suomalaisissa toisinnoissa ei tällaisia säkeitä esiinny, vaan Väinämöistä syytetään sukurutsasta ja sodo-
miasta; vastaavia säkeitä tavataan harvinaisina muissakin yhteyksissä. 
 
Nimenannon ongelma.  Väinämöisen tuomion keskeisiä aineksia ovat nimenanto, lapsen tuomitsemi-
nen surmattavaksi ja Väinämöisen lähtö. Runon Pohjolassa tai jossakin kaukana on syntynyt poika, jolle 
yritetään antaa oikea nimi. Se on vainajauskon ongelma. Sukuyhteisöissä on eri puolilla maailmaa 
pidetty tärkeänä, että lapsi saa sen esi-isän nimen (sielun), joka vastasyntyneessä on reinkarnoitunut 
takaisin maan päälle. Jos nimi ei ollut oikea tai suomalaisen runon kielellä "vakava", lapsi sai väärän 
sielun, se itki öisin, sairasteli ja kuihtui. Jotta lapsesta saataisiin elinkelpoinen, oli löydettävä oikea esi-isä 
ja vaihdettava vanha nimi uuteen.  
    Nimenvaihto niin kuin mahdollisesti nimenantokin on ollut samaanien ja tietäjien tehtävä, arkkipiispa 
Makarijn kirjeessä (1548) mainitaan, että Karjalassa lapsen nimen antoi arpoja. Oikea uudelleen syntynyt 
vainaja on tunnistettu mm. luettelemalla kuolleiden sukulaisten nimiä ja tarkkailemalla lapsen reak-
tioita.(15 Jos lapsi tietyn nimen kohdalla esim. aivasti tai lakkasi itkemästä, oli nimi "vakava", silloin lap-
seen oli kiinnitetty oikea, pysyvä sielu ja elinvoima. Säkeet, joissa iso eli tytön isä kutsui Ilmariksi, tytön 
äiti Ehtopojaksensa, sisaret Sotijaloksi, veljet vennon Joukoseksi (Joukkariksi) ovat ehkä alkuaan olleet 
oikean nimen koettelua. 
    On todennäköistä, ettei Suomen erä- ja kaskiyhteisöissä isällä ole ollut samanlaista oikeutta lastensa 
surmaamiseen kuin Islannissa tai muualla Skandinaviassa. Suurperhekaudella isätön lapsi ei ole ollut 
erityisen suuri sosiaalinen kysymys; yksinäinen äiti tai miehensä hylkäämä nainen on lapsineen jäänyt 
isänsä tai veljiensä suurperheeseen, niin kuin Tuomio-runossa on käynytkin. Moraaliseksi ongelmaksi 
aviottomat lapset ovat tulleet vasta kristillisten avioliittokäsitysten aikana. Jos runo on skandinaavista 
perua ja tullut tunnetuksi Suomenlahden rannikon rautakautisissa viljelykylissä, sen sanoma on tulkittu 
uudestaan ja ainakin savolais-karjalaisen sukukulttuurin piirissä keskeisin kysymys on ollut oikean nimen 
löytäminen. Keskiajalla runoteema on kristillistynyt, vastakkain ovat tietäjyys ja kristinusko, vainaja-nimet 
ja pappien antamat uudet ristimänimet. Väinämöisestä tehdään jopa väärä tuomari, säkeet "suolle vie-
täköön ja puulla päähän lyötäköön" ovat ilmeisesti esikristillisestä tuomarinohjeesta ja koskeneet rikol-
lisen rankaisemista.    
 
Uuden kuninkaan syntyminen.  Väinämöisen tuomio -runon kerronnallinen käännekohta on puolikuisen 
lapsen puhuminen. Motiivi on kansainvälinen (esim. AT 531) ja sen sanomassa on keskeistä, että 
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alhaissyntyinen, onnettomana tai jopa elinkelvottomana pidetty lapsi pelastuu ja hänestä kasvaa sankari, 
josta suomalaisessa runossa käytetään kliseetä "Pohjolan kuningas ja rahavaaran vartija". Kristillisen 
ajan laulajat ovat yhdistäneet aviottoman lapsen Jeesukseen ja runon sanomana on yhä selvemmin 
kristinuskon voitto tietäjyydestä. Kristus-lapsi asettuu Väinämöisen ja koko moraalittoman, pakanallisen 
yhteiskunnan tuomariksi. Sukurutsa ja sodomia ovat synnillisyyden kauhukuvia, joita ennen kaikkea 
Mooseksen lain eli puhdasoppisuuden aikana 1600-1700 -luvulla käytettiin moraaliseen hallintaan.  
    Häväisty Väinämöinen purjehti vaskisella tai rautapohjaisella veneellä kuolemaan. Kurimus tai Kuri-
muksen kurkku tarkoittaa Kharybdista, josta eri kansojen uskomusten mukaan vuoksi ja luode virtasivat 
sisään ja ulos. Kurimuksen on kuviteltu olevan suuri meressä oleva reikä ja imevän syöveriinsä jopa 
kokonaisia laivoja. Olaus Magnuksen Carta marinassa (1539) kurimus on sijoitettu Norjan rannikolle 
lähelle Lofootteja, suomalaisen perinteen syöveri on sijainnut yleensä pohjoisessa Jäämerellä, jonka ran-
nikoilla vuorovesi-ilmiö on olemassa. 
    Väinämöisen lähdön on katsottu kuvaavan pakanuuden väistymistä. Tosin Kaarle Krohn arveli, että 
runossa ovat vastakkain luterilaisuus ja katolinen oppi, puolipakanuus; runo olisi kristillinen niin kuin 
hänen käsityksensä mukaan kaikki muutkin eeppiset runot. Haavio on tarkastellut Väinämöistä kansansa 
väistyvänä johtajana, Beowulf-eepoksen kuningas Scyldina tai tolteekkien Quetzalcuatlina, joka lähti 
merelle langettuaan syntiin.(16 Lukuisten kansojen kertomuksissa väistyvä kulttuuriheeros on lähtenyt 
merelle, kohti uutta maata, josta hänen odotetaan palaavan pelastamaan kansansa. 
    Väinämöisen lähtö on runon viimeisellä elinalueella herättänyt ristiriitaisia tulkintoja. Vienassa tietäjyys 
oli vielä 1800-luvulla hyväksyttyä ja kunnioitettua; toisaalta Karjalan syrjäseuduilla vaikutti ortodoksinen 
vanhauskoisuus ankarine sääntöineen. Kuten Haavio toteaa, toiset laulajista pitävät Väinämöisen lähtöä 
tappiona omalle kulttuurilleen, toiset julistavat hänen menneen lopullisesti pakanoiden Tuonelaan ja 
palaavan vasta viimeisellä tuomiolla, jos silloinkaan. 
 
 
 
 
Väinämöinen 
 
 
Väinämöisen hahmo. Kalevalamittaisten runojen tutkimuksissa Väinämöisen henkilöstä on esitetty 
lukuisia selityksiä. Vanhimmassa kirjallisuudessa Väinämöistä on antiikin tarustojen tulkinnan mukaisesti 
pidetty (1) suomalaisen Olympoksen ylijumalana tai veden, maan, soiton ja laulun jumaluutena. Agricolan 
Psalttarin esipuheessa (1551) Väinämöinen mainitaan hämäläisten jumalana ja virsien takojana. Todelli-
suudessa suomalainen muinaisusko tuntee vain haltioita eikä Väinämöisen palvonnasta ole muutenkaan 
tietoa.  
    Toisen selityslinjan edustajat ovat pitäneet Väinämöistä (2) historiallisena henkilönä. Kaarle Krohn 
luonnehti Väinämöistä henkilönnimeksi, joka voisi olla länsisuomalainen heimopäällikkö. Historiantut-
kijoista Jalmari Jaakkola on sijoittanut Väinämöis-runojen ja Sampo-eepoksen (kartat 92-93) keskus-
paikan (Väinölän) Lounais-Suomen vanhoille viljelyalueille ja pitää Väinämöistä satakuntalaisena varjagi-
päällikkönä, Pohjanlahden kautta Lappiin suuntautuneiden ryöstöretkien johtajana. Pohjankävijöiden eli 
pirkkalaisten mukana asutus ja myös vanhamittainen epiikka olisi kulkeutunut Vienaan asti. Samoin Matti 
Klinge on pitänyt Väinämöistä kaukopyytäjien ja turkistenhankkijoiden seuran jäsenenä, ledung-veneen 
johtajana, mutta sijoittaa Väinölän Baltian rannikolle; vastakkain olisivat olleet Suomenlahden ja Skan-
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dinavian (Göötan) varhaiset merivallat, joiden rajana olisi ollut Ahvenanmaan saaristo (Skiftet eli Kihdin 
selkä).(17      
    Kolmannen linjan mukaan Väinämöinen on aikansa (3) uskonnollinen roolinhaltija. Jo italialainen 
Domenico Comparetti esitti (1892), että Väinämöinen on Väinäjoella elänyt samaani ja saanut kotipaikan 
mukaan nimensä, joskin hänen määrittelemänsä samanismi tarkoittaa lähinnä tietäjyyttä.(18 Varsinai-
sesti samaani-teorian esittäjä on Martti Haavio. Hänen ja muidenkin myöhempien tutkijoiden, mm. Matti 
Kuusen ja Lauri Hongon mukaan vanhamittaisen laulutavan varhaiskerrostumat palautuisivat jo sama-
nismin kaudelle. Väinämöinen olisi nimenomaan arktisen pienyhteisön hengellinen johtaja: samaani, 
laulaja ja neuvonantaja. 
    Väinämöisen nimi tulee, kuten Setälä on esittänyt, itämerensuomalaisesta sanasta väinä 'leveä, 
hitaasti virtaava joki' tai 'meren salmi' ja esiintyy Liivinmaan Väinäjoen nimessä. Henkilönä Väinämöinen 
on voinut olla veneenrakentaja, merenkävijä, tietäjä ja seppä jossakin Suomenlahden rannikon pronssi- 
tai rautakautisessa jokivarsikylässä ja elinympäristönsä arkkityyppinä jäädä elämään miesten laulaman 
epiikan keskushenkilönä. Säilyneessä vanhamittaisten runojen valtakerrostumassa Väinämöinen on 
kuitenkin epiteettinsä mukaisesti ollut vanha tietäjä, "vaka vanha Väinämöinen, tietäjä iänikuinen". 
Vanhamittaisten runojen samaanihahmoja ovat olleet "luottehikas Lemminkäinen", "ukko märkähattu", 
"umpiputkella puhuja", jonka varustus Uno Harvan mukaan viittaa samaanin pukuun. Samaani-nimet ovat 
syrjäytyneet Väinämöisen rinnalta, mutta kuten Kuusi toteaa, Lemminkäinen on ilmeisesti esiintynyt alku-
peräisenä pohjakuvioltaan kaikkein samanistisimmissa runoissa, Tuonelanmatkassa, Lemminkäisen 
virressä ja Vipusen virressä.(19 Suuret tietäjät ovat olleet laulu- ja loitsutaitoisia niin kuin lukuisat Savo-
Karjalan myöhemmät runonlaulajat, joilta eeppiset runot on saatu talteen. Väinämöinen oli heidän 
kulttuurinsa symboli, loitsujen, oikeiden sanojen ja syntyjen takoja, ja he lauloivat tietäjästään vielä kauan 
sen jälkeen, kun vanhat runot olivat Länsi- ja Etelä-Suomen talonpoikaisyhteiskunnasta jo kokonaan 
hävinneet.  
 
Rakennemuutosten sanoma.  Useimmat vanhamittaisista pienoiseepoksista ovat olleet rakenne-
muutosrunoja, ja voittajien tulkintoja uudesta aikakaudesta. Monien runojen ydinosa on samanistinen 
visio. Samaani käy kuolleiden valtakunnassa, matkalla olevan samaanin sielu kohtaa monenlaisia vaa-
roja eikä ehkä pääsekään palaamaan enää ruumiiseen, samaanit taistelevat, laulavat sielunsa erilaiseen 
olomuotoon. Viimeisiä samanistisia taistelulauluja lienee Lemminkäisen virsi. Lemminkäinen matkaa 
kutsumatta Päivölän pitoihin (Tuonelaan), ylittää sieluveneellään tuliset kosket, selviää lävitse esteiden, 
pysäyttää nostokarhut ja tulee taloon koirien haukkumatta. Päivölässä hän lumoaa ihmisten sielut, mutta 
jättää laulamatta sokean paimenen, joka salakavalasti surmaa Lemminkäisen.   
    Vähitellen tietäjyys voittaa samanismin. Vainaja-runoissa tietäjä Väinämöinen vähättelee Tuonelassa 
käyntiä, kieltää sielunmatkat,  Kilpalaulanta julistaa vanhan ja viisaan tietäjän mahtia, mutta Väinämöisen 
tuomio -runossa uusi valta, ilmeisesti jo kristinusko, voittaa tietäjyyden. Vastakkain ovat olleet pyyntiyh-
teisöjen samanismi ja alkavien maanviljelykylien tietäjyys, lopulta pakanuus ja kristinusko. Vanhamittai-
nen epiikka seurasi rakennemuutosten mukana Suomenlahden rautakautisista yhteisöistä yhä kauem-
maksi Savo-Karjalan syrjäseuduille niin kuin erä- ja kaskikulttuurikin. Lopulta Lemminkäisen ja Väinä-
möisen runoilla on ollut sanoma ja merkitys vain Vienan ja Laatokan Karjalan laulajille, jotka 1800-luvulla 
itse kokivat kaskikulttuurin tuhon, tietäjien elämänmuodon kuoleman, kokonaisten aikakausien drama-
tiikan. 
 
1. Kuusi 1976a.  2. Harva 1937. Haavio 1950c, 103-. Kuusi 1963c, 251-.  3. Miller 1988.  4. Esim. Haavio 
1948; 1950c, 119-. Davidson 1975. Klimkeit 1978. Siikala 1992b, 250-.  5. Krohn J. 1885, 258. Ellis 1977, 
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170-.  6. Krohn K. 1904, 451-. Harva 1937.  7. Haavio 1950c, 138-.  8. Kuusi 1963c, 255-.  9. SKVR XII 
1:70. Ganander 1789. Haavio 1950c, 131-.  10. Malinowski 1932, 124-. 11. Setälä 1913; 1932. 12. 
Hoebel 1967, 92-. Vrt. Itkonen T. I. 1960.  13. Krohn J. 1885, 329-. Krohn K. 1903-1910, 399-. Franssila 
1900, 76-. Aarne 1923. Niemi 1925. Mansikka 1915.  14. Haavio 1950c, 232-. Pentikäinen 1968, 68, 76-, 
86-. 15. Kirkinen 1970, 130-. Vilkuna A. 1989, 118-.  16. Krohn K. 1924-1928 V, 167-. Haavio 1935, 276-; 
1950c, 259-.  17. Krohn K. 1914, 301-. Jaakkola 1935, 380-.  Klinge 1984, 7-. 18. Comparetti 1892, 155-.  
19. Harva 1922b; 1945. Kuusi 1963c, 259; 1981.    
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                               92.-93. SAMPO-EEPOS 
 
 
 
 
Vienalainen seikkailukertomus 
 
 
Eepoksen tapahtumat. Vienan laulajat esittivät Sammon taonnan ja ryöstön usein yhtenäisenä jaksona, 
jonka alkunäytöksenä on Väinämöisen ammunta tai Kilpa- ja Ansiotyökosinta. Sampo-eepoksen perus-
juoni on seuraava: (1) Väinämöisen ammunta. Vihamielinen lappalainen ampuu merellä Väinämöisen, 
joka suistuu veteen; ammuntaa seuraa tavallisesti lisäepisodina Maailman synty (kartta 87) ja Meren-
pohjan muodostelu. Kartalle 92 on merkitty myös toisinnot, joissa Väinämöinen Kilpalaulanta-runossa 
(kartta 91) julistaa muodostelleensa meren pohjan. (2) Sammon taonta. Mereen ammuttu Väinämöinen 
ajelehtii Pohjolaan ja lupaa kotiin päästäkseen hankkia Pohjolan emännälle sammon. Kotiin tultuaan 
Väinämöinen houkuttelee seppä Ilmarisen lähtemään Pohjolaan kertoen, että siellä sammon takojalle oli 
luvassa Pohjolan tytär. Tai Väinämöinen lähettää Ilmarisen tuulispäässä Pohjolaan saatuaan hänet 
kiipeämään kuuseen tavoittelemaan kiinni kultaturkkista näätää. Pohjolassa Ilmarinen takoo sammon 
kosijan ansiotyönä. (3) Sammon ryöstö (kartta 93). Kuultuaan kuinka sampo jauhaa Pohjolalle rikkauksia 
Väinämöinen tovereineen lähtee ryöstämään sen itselleen.  
    Väinämöinen nukuttaa Pohjolan väen, kyntää irti sammon juuret ja vie sen veneeseensä. Merellä 
toverit pyytävät Väinämöistä laulamaan, mutta silloin Pohjolan väki herää ja Pohjolan emäntä soturei-
neen ryhtyy ajamaan ryöstäjiä takaa. Kun Pohjolan emäntä saavuttaa Väinämöisen, tämä heittää mereen 
piinpalan ja siitä kasvaa kari, johon takaa-ajajien pursi haaksirikkoutuu. Pohjolan emäntä muuttaa itsensä 
suureksi kotkaksi tai vaakalinnuksi, ottaa asemiehet selkäänsä ja hyökkää Väinämöisen purren kimp-
puun. Pohjolan emäntä tarttuu sampoon, mutta Väinämöinen lyö sitä melalla kynsille niin, että kynnet 
katkeavat ja sampo joutuu mereen; yhdellä kynnellä riiputtaen Pohjolan emännän onnistuu viedä sam-
mon kansi - kirjokansi - takaisin Pohjolaan. Sampo jää meren pohjalle jauhamaan.    
   Taistelu sammosta päättyy eri tavoin. Runoille yhteisen vision mukaan Väinämöinen sivaltaa Pohjolan 
emäntää kynsille. Ryöstäjien vene kaatuu ja Sampo katoaa veteen, tai kuten runonlaulaja Arhippa 
Perttunen lauloi, Väinämöinen lyö miekalla sammon rikki ja sen muruset vaipuvat mereen, mutta kannen 
saa Pohjolan emäntä kannetuksi takaisin Pohjolaan. Sammon joutuminen mereen kuvastuu myös 
selityksissä, että se jauhaa siellä suolaa ja sen vuoksi meri on suolainen tai muuten rikas, ehtymätön. 
Joissakin toisinnoissa Väinämöisen ja Pohjolan emännän taistelu jatkuu; Pohjolan emäntä puhaltaa 
merelle kylmän sumun, Väinämöinen puolestaan lähettää Pohjolaan rakeita ja lumituiskuja. Runonlaulaja 
Ontrei Malisen kertoman mukaan Taistelu kasvusta on esitetty kevät- ja syyskylvöjen yhteydessä 
ilmeisesti Sammon ryöstön päätteeksi. Siihen on saattanut kuulua Merenpohjan haravointi. Väinämöinen 
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saa haravoiduksi sammon murusia ja lausuu: "Tänne kyntö, tänne kylvö, tänne vilja kaikenlainen." 
Jonakin aikana Sampo-eepos on ilmeisesti esitetty kaski-yhteisön riittirunona. 
 

 
 
92. Väinämöisen ammunta 
 
 
               Väinämöisen ammunta  

Lappalainen kyyttösilmä piti viikkoista vihaa, kauaista ylenkatsetta päälle vanhan Väinämöisen. 
Vuotti illoin, vuotti aamuin tulevaksi Väinämöistä, saavaksi uvantolaista. 
Katsoi päivän, katsoi toisen, niin päivänä muutamana keksi mustasen merellä, sinervöisen 
laineilla. Jo ajavi Väinämöinen selässä sinisen hirven, raudankarvaisen kapeen. 
Niin koppoi tulisen jousen korvalta kodan tulisen. Jännitti tulisen jousen, nuolen juonelle asetti. 
Käsi kielsi ampumasta; käsi kielsi, toinen käski, sormet suoniset epäsi: 
– Älä ammu Väinämöistä. Ilo ilmalta katoovi, laulu maalta lankeavi. 
Toki ampui, ei totellut. Ampui kerran nuolellansa, niin meni kovin alitse. Ampui toisen nuolian-
sa, niin meni kovin ylitse. Itse noin sanoiksi virkkoi: 
– Kun käsi alentanevi, niin nuoli ylentäköön. Kun käsi ylentänevi, niin nuoli alentakoon! 
Koki kerran kolmannenkin. Ampui vanhan Väinämöisen selästä sinisen hirven, raudankarvai-
sen kapeen./ Ampui olkisen oriin, hiirenkarvaisen hevosen alta vanhan Väinämöisen. 
Siitä vanha Väinämöinen sormin suistui veteen, käsin kääntyi laineisiin. Siellä kulki kuusi vuotta, 
seuroi seitsemän kesää. Kulki kuusisna hakoina, petäjäisnä pölkyn päänä. 

 
               Merenpohjan muodostelu  

Missä maatui maata vasten, siihen siunasi apajat, kalahaudat kaivatteli. Missä päätänsä kohotti, 
siihen luopi luotoloita, karipäitä kasvatteli. 
 

Merenpohjan muodostelu Väinämöinen ja Joukahainen -runossa: 
Minun on meri kyntämäni, kalahaudat kaivamani, luodot luomani kokoon. 
 
 
 

93. Sammon taonta ja ryöstö 
 
               Sammon taonta  

Nousi tuuli luoteesta, idästä iso vihuri. Kantoi vanhan Väinämöisen pimeään Pohjolaan nenään 
utuisen niemen, kiven kirjavan sivulle. 
Pohjan akka harvahammas nousi aivan aikaiseen, pyyhki pitkin pirttiänsä, lattiatansa lakaisi. 
Veipä rikkansa pihalle, pellolle perimmäiselle, takaiselle tanhualle.  
Seisotaksen kuulemaan. Kuuluvi mereltä itku.  
– Ei ole itku lapsen itku, eikä itku naisen itku. Itku on partasuun uroon, jouhileuan juorottelu. 
Pohjan akka harvahammas koprin helmansa kokosi, käsin kääri vaatteensa. Meni luota katso-
maan, tarkasti tähyämään: 
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– Mitä itket Väinämöinen, kuta Untamo uriset? 
– Onpa syytä itkijällä. Jo jouduin poloinen poika, jouduin maalle vieraalle, äkkioudoille oville. 
– Mitäpä minulle annat, kun saatan omille maille...? 
– Mitäpä kysyt minulta, mitä unnalta utelet? 
– Saatatko sampoa takoa, kirjokantta kirjoitella? Annan neidon palkoistasi. 
– En saata sampoa takoa, kirjokantta kirjoitella. On seppo omilla mailla, joka on taivosen tako-
nut, ilman kannen kalkutellut. Ei tunnu vasaran jälki eikä pihtien pitämät. 
Pohjan akka harvahammas otti vanhan Väinämöisen; sata on haavaa sivussa, tuhat tuulen 
pieksemää. Syötti miehen, juotti miehen, saattoi miehen terveeksi. Työnsipä omille maille. 
Siitä vanha Väinämöinen purjehti punaista merta punaisilla purjeilla. Laski päivän merivesiä, 
toisen päivän enovesiä, kolmannen kotivesiä./ Pani oron juoksemaan, liinaharjan liikkumaan 
pimeästä Pohjolasta, summasta Sarajasta, miestensyöjästä kylästä, urosten upottajasta.  
Siitä vanha Väinämöinen päästyä omille maille lauloi kuusen kukkalatvan, lauloi näädän kulta-
rinnan kultalatvakuusoseen. 
Jo kuului pajasta pauke, hilke hiilihuoneesta.  
– Oho seppo Ilmarinen, kun on neito Pohjolassa, impi kylmässä kylässä. Maan kuulu, veden va-
lio, kiitti puoli Pohjanmaata. Lihan läpi luu näkyvi, luun läpi ydin näkyvi. Sille tyttö annetaan, joka 
sammon valmistavi. 
– Oho vanha Väinämöinen, jopa sinä minut lupasit, oman pääsi päästimeksi, itsesi lunasti-
meksi. 
– Oho seppo Ilmarinen, kun on näätä kultarinta kukkalatvakuusosessa. Nouse näätä ottamaan! 
Siitä seppo Ilmarinen nousi puuhun korkealle. Sanoi vanha Väinämöinen: 
– Nouse tuuli tuppuriin, ilma raivoon rakennu! Ota tuuli purteesi, ahava venoseesi viedä viillä-
telläksesi pimeään Pohjolaan! 
Nousi tuuli tuppuriin, ilma raivoon rakenti. Sepon saattoi Pohjolaan luokse Pohjolan emännän. 
Siitä seppo Ilmarinen päivät sampoa takovi, kirjokantta kirjoittavi, yöt neittä lepyttelevi.  
Jo sai sammon valmiiksi, kirjokannen kirjatuksi, ei neittä lepytetyksi/ neidon lepytetyksi. 
Tuonne sampo saatettiin, kirjokansi kannettiin Pohjolan kivimäkeen. Sinne juurtui sammon 
juuret yhdeksän sylen syvään./ Juuri juurtui maaemään, toinen juurtui taivoseen, kolmas vesi-
vierteeseen. 

 
               Sammon ryöstö  

Kysyi vanha Väinämöinen: 
– Miten Pohjola elävi? 
Sanoi seppo Ilmarinen: 
– Hyvä on Pohjolan elää, kun on sampo jauhamassa, kirjokansi kiikkumassa. Jauhoi purnun 
puhteessa; jauhoi purnun syötäviä, toisen purnun myytäviä, kolmannen kotieloja. 
Sanoi vanha Väinämöinen: 
– Oho seppo Ilmarinen, lähde sammon noudantaan, kirjokannen kannantaan pimeästä Pohjo-
lasta! 
Yksi vanha Väinämöinen, toinen seppo Ilmarinen laski laivansa mereen, nosti päälle purjepuun-
sa. Laskeepi sinistä merta melan koukkupään nojassa. Niemi matkalla tulevi. Vesiliito laito poika 
(Ikutiera Lieran poika) se sanoi nenästä niemen: 
– Oho vanha Väinämöinen, ota minut matkaasi! Olen minäkin miesnä siellä, uroona kolman-
tena, kun saat sammon nostantaan, kirjokannen kannantaan. 
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Siitä vanha Väinämöinen otti senkin matkaansa. Laski päivän suovesiä, toisen päivän maa-
vesiä, kolmannen merenvesiä. Portit Pohjolan näkyvät, paistavat pahat saranat, pohjan ukset 
ulvottavat. Siitä vanha Väinämöinen sormin soitti kanteletta/ otti uniset neulat, kaiken Pohjolan 
nukutti, pahan vallan vaivutteli. 
Kulki jouhisna matona, sykysyisnä käärmeenä lukkojen lomia myöten. Sylin sampoa piteli, käsi-
varsin kallutteli. Eipä sampo liikukana; juuret on maahan juurrutettu.  
Vesiliito laito poika härän suustansa sukesi, satasarven kieleltänsä. Itse vanha Väinämöinen 
kynti irti sammon juuret satasarvella härällä, tuhatpäällä tursaalla. Vei sammon veneeseensä. 
Siitä vanha Väinämöinen nosti päälle purjepuita, itse istuvi perään. Laski pitkin Pohjan merta. 
Sanoi seppo Ilmarinen: 
– Mikset laula Väinämöinen, hyreksi hyväsukuinen Pohjolassa käytyäsi, hyvän sammon saa-
tuasi? 
– Aikainen ilonteoksi, varhainen laulannaksi. Portit Pohjolan näkyvät, paistavat pahat veräjät. 
Äsken laulanta sopisi, kun omat ovet näkyisi, omat ukset ulvottaisi. 
– Oisinpa itse perässä, laulaisinpa, taitaisinpa hyvän sammon saatuani... 
Siitä lauloi Väinämöinen. Äreä uroon ääni lainehilla laulaessa. Vuoret loukkui, paadet paukkui, 
kaikki kalliot järisi. Ilman kannet katkieli, portit Pohjolan repesi.  
(Tai: nukuttamatta jäänyt muurahainen kusi kurjen jaloille, kurki päästi suuren äänen, johon  
Pohjola heräsi.) 
Pohjan akka harvahammas tapasihe sampoansa. 
– Joko on täältä sampo saatu, kirjokansi kannettuna yhdeksän lukon takaa Pohjolan kivimäes-
tä? 
Tuopa Pohjolan emäntä työnsi maalta puisen purren, seitsenlaitaisen veneen. Pani joukot jou-
siinsa, laittoi miehet miekkoihinsa. Sata miestä soutamaan, tuhat ilman istumaan. 
Sanoi vanha Väinämöinen: 
– Oho seppo Ilmarinen, nouse purjepuun nenään, kasisliekaan kavahda. Katso itä, katso länsi, 
katso pitkin pohjan ranta! 
Siitä seppo Ilmarinen nousi purjepuun nenään, kasisliekaan kavahti. Katsoi idän, katsoi lännen, 
katsoi pitkin pohjan rannan. Niin sanoi sanalla tuolla: 
– Jo tulevi Pohjan pursi, satahanka hakkaapi. Sata miestä soutimilla, tuhat airon tutkaimessa; 
sata miestä miekallista, sata toinen ampujia. 
Silloin vanha Väinämöinen jo näki tuhon tulevan, hätäpäivän päälle saavan. Tapasipa tasku-
ansa, löysi piitä pikkaraisen, taulaa toki vähäisen. Nepä mestasi mereen, saattavi sarajaseen. 
Luotiin mereen luoto, salasaari siunattiin.  Siihen puuttui Pohjan pursi, satahanka salpasihe.  
Itse Pohjolan emäntä jaloin tammasi veteen, läksi purtta nostamaan, laivaa kohottamaan. Eipä 
pursi liikukaan, ei vene ylenekään. 
Pohjan akka harvahammas, nenä vanka vuojolainen nousi lievon lentimille, kokon kynkkäluun                                                
nenille. Sata miestä siiven alla, tuhat purston tutkaimessa. Lenti purjepuun nenään, vaatevar-
paan rapasi. Tahtoi pursi päin pudota, laiva lastuin lohkeilla. 
 
Kotkan hahmossa Pohjolan emäntä tarttuu kynsillään sampoon. Väinämöinen käskee Ikutieraa 
Nieran poikaa ottamaan miekkansa ja lyömään vaakalintua, mutta miekka ei pysty lintuun.Silloin  
Itse vanha Väinämöinen melan merestä nosti, lapiansa laineesta. Kokon koprille sivalsi, vaaka-
linnun varpaille. Jäi yksi nimetön sormi sampoa pitelemään kirjokantta kantamaan. 
Pohjan akka harvahammas kannen kantoi Pohjolaan, rivan kylmään kylään sormella nimettö-
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mällä vasemmalla varpaalla. 
              Siitä lähtien meri on ollut rikas (suolainen). 
 
Sampo-eepoksen ainekset. Sampo-runojen tutkimuksissa on esitetty monenlaisia käsityksiä siitä, onko 
yhtenäistä Sampo-jaksoa ollut olemassa ja mitä runoja mahdolliseen eepokseen on kuulunut. Sammon 
ryöstön jatkeeksi Matti Kuusi liitti aikoinaan (4) Kilpa- ja ansiotyökosinnan sekä (5) Kultaneidon taonnan. 
Ilmarisen epäonnistuttua Pohjolan neidon kosinnassa Väinämöinen lähtee salaa kosimaan Pohjolaan, 
mutta Ilmarisen sisar saa ohi purjehtivalta Väinämöiseltä udelluksi tämän matkan todellisen tarkoituksen. 
Ilmarinen kiiruhtaa hänkin Pohjolaan, jonka jälkeen Kilpakosinta vaihtuu Ansiotyökosinnaksi. Pohjolan 
tytärtä tavoitellessaan Ilmarinen takoo ansiotyönään uuden sammon. Lopussa häviölle jäänyt ja pettynyt 
Ilmarinen takoo itselleen vaimon vastineeksi kultaisen neidon (Kultaneidon taonta). Sampo-eepos 
sisältäisi tällöin juoni-kokonaisuuden, johon sisältyisivät keskeisimmät Väinämöisen ja Ilmarisen seikkai-
luista kertovat runot.   
    Kansanruno-Kalevalassaan Kuusi on lähtenyt toiseen suuntaan ja ottanut alkujaksoihin mukaan Ison 
Tammen ja Päivän päästön, joka on rakenteellisesti Sammon ryöstön sisarruno. Väinämöisen ammun-
nalla ja Maailman synnyllä alkava Sampo-eepos olisi voinut käsittää muitakin kosmisia alkutapahtumia, 
kuten myytit siitä, kuinka taivaanvalot vapautettiin ja maailmanpuu eli linnunrata kaadettiin taivaalle. 
    Sammon ryöstöstä Kuusi on koonnut kolme peruseeposta, mutta yhtyy myöhemmin Setälän tulkin-
taan, että juonirakenteita on kaksi: toinen alkaa maailman luomisella ja toisessa pääjuonena on Pohjolan 
neidon kilpakosinta.(1 Uno Harvan mielestä ydinteema on Sammon ryöstö Pohjolasta. Taonta-aihe olisi 
peräisin Kilpa- ja Ansiotyökosinnasta ja sitä tarvittiin selittämään, miksi Pohjolassa on rikkautta tuova 
sampo.(2 Suomalaisen Ansiotyökosinnan mahdottomuustehtäviä ovat kyisen pellon kyntö, hauen pyy-
dystäminen Tuonelan joesta ja sammon tai taivaankannen taonta. Seppo Ilmarisen epiteettinä on nimen- 
omaan taivaankannen takoja ja sen vuoksi hänestä on tullut myös Sampo-eepoksen roolihenkilö. 
Alkuperäinen Sampo-eepos olisi siis kertomus kahden tai kolmen toveruksen matkasta paikkaan, jota 
nimitetään Pohjolaksi. 
    Sammon taonta ja ryöstö eivät ole osa laajempaa seikkailu- tai syntyeeposta. Sammon ryöstön ympä-
rille on kietoutunut monia muitakin kertomarunoja, joiden sankareina ovat Väinämöinen tai Ilmarinen, 
väliepisodeina voivat olla Venematka, Kanteleen synty ja soitto (kartta 89) tai jopa Vellamon neidon 
onginta (kartta 91). Vienassa ja todennäköisesti aikoinaan kaikkialla kaukopyytäjien kulttuurissa epiikan 
taitajat ovat – pitkillä venematkoillaan – jatkaneet esitystään yhdistämällä aiheeltaan yhteensopivia 
runoja punoen tapahtumat tietyn keskushenkilön ympärille. Laulajat ovat kilpailleet epiikan taidossa ja 
tuottaneet omat eepoksensa. Ne ovat voineet jossain määrin noudattaa paikallista laulutapaa tai suku-
traditiota, mutta Sampo-eeposta ei sellaisenaan ole ollut olemassa.  
 
Karttakuva. Sampo-eepoksen ydinrunoja Sammon taontaa ja ryöstöä on tallennettu Vienasta, Vienaan 
rajoittuvasta osasta Aunuksen Karjalaa sekä Pohjois-Karjalasta, joitakin ryöstö-jakson katkelmia on saatu 
myös Vermlannin suomalaisilta. Sammon taonta -jaksoon luettuja toisintoja tai katkelmia on kartaston 
aineistossa n. 80, niistä 65 Vienasta. Ryöstöjaksosta on n. 100 muistiinpantua runotoisintoa (Vienasta 
60). Sammon ryöstössä on joitakin ikivihreitä ydinsäkeitä, jotka ovat säilyneet muita paremmin, kuten 
sankarin laulu merellä. Kaikkiaan sammosta, sen taonnasta tai ryöstöstä kertovia toisintoja on n. 130. 
Väinämöisen ammunta on säilynyt laajemmalla alueella kuin Sampo-runot; toisintoja siitä on kaikkiaan n. 
160. Suhteellisen runsaasti runoa on tallennettu Laatokan Karjalasta, josta Sammon taonta ja ryöstö 
puuttuvat lähes kokonaan. 
    Karttakuvaltaan Väinämöisen ammunnan ja Sampo-runojen säilymäalueet ovat niin toisistaan poikkea-
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via, että niitä voidaan pitää eri aikakausien runoina. Merenpohjan kyntäminen, joka tavataan Kilpalaulan-
ta-runossa (kartta 91) on vielä laaja-alaisempi kuin Merenpohjan muodostelu. Siitä on toisintoja Inkeristä 
ja Kannakselta aina Vienaan saakka. Merenpohjan muodostelu tai kyntäminen ovat erillisiä aitiologisia 
myyttiaiheita, jotka palautuvat jo eräkaudelle tai balttilais-suomalaiseen yhteisaikaan, kuten Maailman 
synty tai Maailmanpuu (kartat 87, 94-95).  
    Sammon ryöstön säilymäalue on hiukan laajempi kuin Sammon taonnan, mikä vahvistaisi Harvan olet-
tamusta, että taontaruno on myöhempää perua. Väinämöisen ammunnasta alkava Sampo-jakso on 
Kuusen mukaan ominainen koillisen Vienan suurille runonlaulajasuvuille, joiden juuret ovat usein 
Suomen puolella. Ansiotyökosinnalla alkavan Sampo-eepoksen levinneisyys rajoittuu kaakkoiseen 
Vienaan, ja taustaltaan niin Ansiotyö- kuin Kilpakosinta-runokin ovat itäisiä, niihin on yhdistynyt yliluon-
nollisista tehtävistä kertovaa pohjoisvenäläisten kansojen laulu-, tarina- ja satu-ainesta.(3 Kosintateema 
olisi siis myöhäinen lisäys eikä Väinämöisen tai Ilmarisen kosimassa käynti muutenkaan vastaa savolais-
karjalaisen sukuyhteisön todellisia avioliiton solmimistapoja (kartat 11-21). Sen sijaan on mahdollista, 
että Väinämöisen ajelehdinta tai haaksirikko on jotenkin liittynyt Sampo-runoihin; runon sankari on käynyt 
Pohjolassa ennen ryöstömatkalle lähtemistä. 
    Kaiken kaikkiaan Sampo-eepoksen ydin on ryöstöretken kuvaus ja runona se näyttäisi kuuluvan siihen 
skandinaavis-vaikutteiseen seikkailuepiikkaan, joka on kulkeutunut Länsi-Suomesta suoraan Vienaan. 
Ryöstöteemaan on Vienassa liitetty erilaisia johdanto- ja päätösjaksoja, tavallisesti Väinämöisen ammun-
ta ja sen lisäepisodi Merenpohjan muodostelu. 
 
 
 
Eepoksen tulkinnat 
 
 
Sammon arvoitus.  Sammosta on esitetty kymmeniä, joidenkin laskelmien mukaan satakunta tulkintaa, 
jotka voidaan jakaa kolmeen luokkaan: allegorisiin, kultillisiin ja historiallisiin. Allegorisissa tai tarullisissa 
teorioissa sammon ryöstöä pidetään luonnonmyyttinä, luonnonvoimien taisteluna,  ja sampoa aurinkona, 
kuuna, pohjantähtenä, sateenkaarena jne. Kulttiselitysten mukaan sampo on uskonnollinen idoli: kultti-
patsas, jumalankuva, noitarumpu, talismaani, jopa Raamattu tai muu pyhä esine, jolla on erityistä 
symbolista arvoa. Monet selitysketjut lähtevät sampo 'sammakko', sampi 'kala' t. sammas 'patsas' –sa-
nojen etymologiasta. Sammakko voi tarkoittaa myös tukea, esim. myllyn sammakkorautaa, pohjaa johon 
tukipuu nojaa, vertauskuvallisesti kannattajaa, esim. maailmanpatsasta.(4  
    Historiallisissa tulkinnoissa Sampo-eeposta pidetään pohjimmiltaan todellisena kuvauksena, joka 
kertoisi rautakauden yhteisöjen tai päällikkökuntien välisistä suhteista; Väinölä ja Pohjola olisivat todel-
lisia paikkoja. Esim. Matti Klingen mukaan korkea paalu (roland-patsas) on Itämeren turkiskaupan piirissä 
ollut rauhoitetun kauppapaikan tunnus ja Sampo-kertomuksessa olisi kysymys vuojolaisten eli germaa-
nien perustaman kauppakeskuksen ryöstämisestä ja sen tunnuksen anastamisesta.(5 
    Selityksistä kestävin on todennäköisesti Uno Harvan esittämä teoria, että sampo on taivaankantta, 
runojen kirjokantta kannattava maailmanpatsas. Se on symbolinen taivaannaulaan eli Pohjantähteen 
päättyvä pylväs, muinaisgermaanien irminsûl, saamelaisten veralden tsuold eli 'maailmanpaalu', jonka 
ympäri pohjoinen tähtitaivas pyörii. Saman ajatuksen esitti myös E. N. Setälä, mutta hänen tulkintansa 
Sammon ryöstöstä oli allegorinen.(6 Taivaanpatsas on voitu sijoittaa maailman keskusvuorelle, Pohjolan 
kivimäelle, johon sampo joidenkin toisintojen mukaan oli juurtunut. Puisia maailmanpatsaita on ollut saa-
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melaisten ja muiden pohjoisten metsästäjäkansojen seitapaikoilla; ne ovat olleet luonnonjärjestyksen ja 
elämän jatkumisen symboleita. 
     Harvan esittämiä ajatuksia jatkaen Martti Haavio on päätynyt näkemykseen, että sampo olisi "kosmi-
nen rotaatiokone", intialaisen mytologian tapainen maitomeressä pyörivä jumalten kirnu, joka tuotti kuole-
mattomuuden juomaa ja jonka pyörivää mäntää joku eläin kannatti; monien kansojen tarustossa maail-
man kannattaja on kilpikonna, Suomessa se olisi voinut olla sammakko. Sampi-appellatiivi on johdat-
tanut Kuusen yhdistämään sammon haltiakalaan. Sammon ryöstäjät veivät kulttipaikan (seidan) 'pyhät 
kalat', ne symbolisoivat maailmaa kannattavaa alkukalaa, josta kalaonni riippui.(7 
    Säilyneiden runosäkeiden mukaan sampo jauhoi Pohjolalle rikkauksia, yhden päivän syötäviä, toisen 
myytäviä, ja jäi yhä jauhamaan meren pohjalle suolaa tai elämän rikkautta. Jo varhaisimmat ulkomaiset 
Kalevalan tutkijat Jacob Grimmistä lähtien, ja suomalaisista M. A. Castrén sekä Julius ja Kaarle Krohn 
ovat verranneet sampoa germaanisten kansojen grotti-myllyyn, joka jauhoi loputtomasti rikkauksia, jau-
hoja ja suolaa.(8  Myös vienalaiset kansanlaulajat itse ovat tulkinneet sammon myllyksi tai käsikiviksi. 
Sampo olisi ollut onnea tai rikkauksia tuottava mylly tai muunlainen runsauden sarvi, suomalainen 
Pandoran lipas. Eddaan sisältyvässä Grotti-laulussa kerrotaan kuningas Frodin ihmemyllystä, joka jauhoi 
kultaa ja muuta rikkautta; sitä pyöritti kaksi jättiläiskokoista naisorjaa. Kateellisen kilpailijan ryöstettyä 
myllyn naiset alkoivat jauhaa suolaa, jolloin ryöstäjän laiva täyttyi ja vajosi mereen. Saagan mukaan 
grotti-mylly jatkaa meren pohjalla kurimuksena pyörimistään ja siitä johtuu, että meri on suolaista.  
 
Eräyhteisöjen sampo.  Nils Lid on verrannut Sammon ryöstöä ja muinaisskandinaavisten fornaldarsaa-
gojen matkoja 'botteniin', Trollbotteniin, Nordbotteniin, Havsbotteniin  eli 'Pohjolaan', miestensyöjäpaik-
kaan, jota vartioi naispuolinen taruhirviö gygr, suomalaisten Louhi. Matkat ovat sadunomaisia, mutta 
niissä on monia samoja rakenteita kuin Sammon ryöstössä. Lid on esittänyt vastineita myös saamelais-
ten ja muidenkin pohjoisten kansojen perinteestä. Gygr-hirviötä eli griippiä vastaisi lappalaisten jättiläis-
mäinen vuogo- eli vaakalintu, joka tarttui laivojen mastoon ja kantoi niitä rannoille. Y. H. Toivonen on 
selittänyt vaakalinnun tai lievon tarkoittaneen alkuaan samaanin apulintua; kun Pohjolan emäntä "nousi 
lievon lentimille", hän muuntautui siis sielulintunsa hahmoon.(9 Arktinen Pohjola, saamelaisten boasso 
on Lidin mukaan maan ja taivaan yhtymäkohdassa oleva aukko, josta samaanit pääsivät tuonpuoleiseen 
maailmaan, Tuonelaan tai taivaankannelle, tai josta johti tie Lintukotolaan; sen vartijoita olivat kääpiöt tai 
linnut, nimenomaan kurki. Fornaldar-saagojen ja suomalaisen Sammon ryöstön taustalla olisi siis 
yhteinen pohjoisten kansojen samanistinen maailmankuva ja kertomusperinne. 
    Sammon arvoitusta ei voida ratkaista etsimällä yhtä ja ainoaa selitystä. Sampo on kunkin aikakauden 
illuusio elämän ylläpitäjästä ja turvallisuudesta; sammon ryöstö puolestaan kertomus ihmisen epäonnis-
tuneista pyrkimyksistä anastaa itselleen ikuinen hyvinvointi. Pyyntiyhteisöjen aikakaudella sammon 
kognitio saattoi olla taivaanpatsas, jonka ympäri taivaankansi kiersi loputtomasti vuodesta toiseen. Tähti-
taivaan, "kirjokannen" pyöriessä vaihtuivat vuodenajat, luonto heräsi uudestaan eloon ja saaliseläimet 
ruumiillistuivat takaisin maan päälle. Sammon ryöstäjä yritti ottaa haltuunsa luonnon uusiutumisen, riistan 
reinkarnaation, meren ja maan loputtoman saaliin. 
    Säilyneissä Vienan runoissa on vielä monia samanistisia aineksia. Väinämöinen laati itselleen sinisen 
hirven, jolla hän kulki meren selällä ikään kuin samaani sielunmatkallaan, ja laulaa Ilmarisen kuusen 
latvasta lentämään Pohjolaan samaan tapaan kuin lappalaisten noitien on kerrottu liikkuneen tuulen-
pyörteessä tai linnun hahmossa. Pohjolassa Väinämöinen muuttautuu käärmeeksi tai sankarit "sukevat 
suustaan" apueläimiä saadakseen sammon kuljetetuksi pois. Pako Pohjolasta on tarunomainen, mutta 
pohjimmaltaan ilmeisesti samaanien muuntautumis- eli "sielutaistelu"; juonikaavana on pako ja takaa-ajo, 
joka huipentuu takaa-ajajan muuntautumiseen vaakalinnuksi.  
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     Sammon ryöstö on voinut olla kertomus suursamaanista, joka yritti noutaa saaliseläinten ja myös 
ihmisen uudelleensyntymisen avaimet, luonnonjärjestyksen perustan. Kertomus on kosketellut pyyntiyh-
teisöjen ihmisen perimmäisiä kysymyksiä, niin kuin Maailman synty ja Merenpohjan muodostelu. Näissä 
Sampo-jakson runoissa eräyhteisön miljöö on vielä jäljellä, Väinämöisen ampujakin luetaan lappalaisiin, 
"kotakansaan".  
 
Agraariyhteisön sampo.  Samanistisen kertomuksen päälle on tunkeutunut viljelevän yhteisön kerronta. 
Agraarisimmassa versiossa Väinämöinen ajaa hevosella ja reellä pitkin jäätietä, kun lappalainen ampuu 
häntä; tai Väinämöinen ajaa hevosella palatessaan Pohjolasta, samoin Ilmarinen matkatessaan Pohjo-
laan takomaan sampoa. Ilmarinen on kyläyhteisön seppä, Pohjolan emäntä hallitsee taloa ja tyttäriään 
niin kuin kaskikauden matriarkat. Mutta Sampo-eepoksessa on ilmeisesti jälkiä myös viikinkiajan yhtei-
söstä ja maskuliinisesta seikkailukerronnasta. Joissakin toisinnoissa Pohjolan emäntä komentelee 
orjiaan ja panee orjat soutamaan. Kun kaskiyhteisön Väinämöinen lyö kokkoa kynsille melalla, viikinki-
sankari Ikutiera sivaltaa miekalla.  
    Agraariversiossa Väinämöinen niin kuin Pohjolan emäntä sotajoukkoineen ovat saaneet jopa heimo-
päälliköiden piirteitä. Orjuus ja miekkasankaruus ovat voineet olla todellisuutta myöhäisen rautakauden 
länsisuomalaisessa yhteiskunnassa, mutta vieraita savolais-karjalaisille kaskiyhteisöille, puhumattakaan 
arktisista kulttuureista. Fornaldar-saagojen tapaiset sankarit ovat savolais-karjalaisessa yhteisössä olleet 
rauhallisia kaskiviljelijöitä, kosiskelevia tietäjiä ja seppiä. 
    Sampo-eepoksen juonirakenne on matka noutamaan jotakin: samaanin matka noutamaan tietoa, 
heeroksen matka vapauttamaan päivänvalot, muinaisskandinaavisten saagojen kuvaama matka tarun-
omaiseen Pohjolaan. Matka on kerronnalle välttämätön kaava, jota voidaan perustella ja kuvittaa erilai-
silla aineksilla kuten Tuonela, Trollebotten, Pohjola ja Tuonen tyttö, griippi-hirviö, Pohjolan emäntä. 
Matkan syykin on vaihdellut eri ympäristöissä; tavoitteena on ollut saada tietoa, sampo-mylly, kuninkaan-
tytär. Viikinkiajan sankarit ovat ryöstöretkellä, rauhallisten sukuyhteisöjen edustajat varkaissa tai kosio-
matkalla. Sampo-eepoksessa kiteytyy esittävän taiteen eräs inhimillinen perustehtävä: kuulijoiden siirtä-
minen pois ympäröivästä todellisuudesta. Ei ole olemassa todellista, historiallista Pohjolaa, vaikka eri 
kulttuureissa onkin oma antitodellisuutensa, unimaailmansa tai visioympäristönsä. 
    Vanhoja maata viljelevän ihmisen sampoja ovat grotti-mylly, paratiisikone, joka jauhaa loputtomasti 
niin syötävää kuin myytävääkin, rahaa, viljaa, maitoa, aineellista rikkautta, tai jumalten kirnu tai pandora. 
Agraarikulttuureissa paratiisi on ollut yltäkylläisyyden kehto, maailman keskus, jossa Euraasian kansojen 
kuten juutalaisten Genesiksenkin mukaan sijaitsi elämän lähde, maitojärvi, runsaudensarvi, loppumat-
toman hyvinvoinnin jumalaeläin tai hedelmällisyyden mylly. Myös pohjoisessa Suomessa viljelevä ihmi-
nen omaksui uuden maailmankuvan ja illuusion turvallisuudesta. Muinaisaikojen sampo ei ole sen enem-
pää arvoitus kuin jokin teollisen yhteiskunnan kulttuuria ylläpitävä ehtymättömän energian, loputtoman 
kasvun ja kehityksen illuusio, atomivoimala, automaattinen robottitehdas, tai tietokone, maailmanaivot, 
jotka valvovat tieteellis-teknistä tietoa, luonnon haltuunottoa ja elämän säätelyä.  
(MI F 871, A 15.3, A 142, A 1115, B 31, D 152.2, D 1175, D 1275, D 1364, D 1419.3, H 335, L 113.6, R 
225, T 52) 
 
1. Kuusi 1949, 311-; 1976b; 1977.  2. Harva 1943, 59-.  3. Kuusi 1977. Rausmaa 1964.  4. Setälä 1932, 
192-. Kettunen 1941. Harva 1944b. Mäkeläinen 1945; 1976.  5. Krohn K. 1918, 192-. Klinge 1984, 70-.  
6. Harva 1943; 1948, 43-. Setälä 1932, 537-. (Anttonen V. 2000.)  7. Haavio 1967b, 189-. Kuusi 1976a.  
8. Castrén M. A. 1853. Krohn J. 1885, 230-. Krohn K. 1924-1928 IV. Niemi 1928. 9. Lid 1943; 1949. 
Kuusi 1963c, 216-. Toivonen 1931. 
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94. Ison tammen kasvu 
 
 
Itämerensuomalainen maailmanpuu.  Iso tammi kertoo maailmanpuusta, joka kasvoi taivaaseen asti ja 
esti auringon ja kuun valaisemasta maata. Maailmanpuuta on pidetty eräänä vanhamittaisten runojen 
vanhimmista aiheista ja virolais-karjalaisella säilymäalueellaan teema on versonut moniin suuntiin. Kar-
talla 94 on kaikkiaan kuusi erilaista ison tammen syntyrunoa. Vienassa ja muualla pohjoisilla alueilla 
runoissa on säilynyt vanhaa pohjoisten metsästäjäkansojen symboliikkaa, etelässä iso tammi on siirtynyt 
kylälauluihin, jotka kertovat naimattomien tyttöjen elämänpiiristä. Runoja yhdistää iso tammi, kuvaukset 
suuren puun kasvamisesta ja kaatamisesta.   
 
     Pohjoiset runoalueet 

Tammi kasvaa tuhkasta. 
Oli ennen neljä (kolme) neittä. Nepä heiniä tekivät, kokosivat kortteita nenässä utuisen niemen. 
Minkä niitti, sen kokosi, pisti heinät pielekseen. 
Lensi Lapista lintu, tuli kokko Turjan maalta/ tuli Tursas Pohjolasta, se poltti poroksi heinät. Jäi 
tuhkia vähäsen. 
Nousi tuuli Pohjolasta. Tuonne tuuli tuhkat kantoi: meren mustiin muriin, vaaran vankan rinteille, 
niemelle nimettömälle, Pohjan pellon pientarelle. Siihen kasvoi kaunis tammi. 

 
    Tammi syntyy lehdestä. 

Oli ennen neljä (kolme) neittä. Nepä heiniä tekevät nenässä utuisen niemen. Löytyi sieltä tam-
men lehti. Vietiin maalle kasvamaan, norolle ylenemään. Kasvoi siitä kaunis tammi. 

 
    Tammi kasvaa hiuksesta. 

Neiti musta hyyretyinen, impi virran vierellinen, sepä päätänsä sukivi korvalla tulisen kosken, 
pyhän virran viertänellä. Hius päästänsä putosi, suastansa pii pirahti. Tuosta kasvoi kaunis 
tammi. 

 
    Eläinversio. 

Vilja ennen maata juoksi, kave muinen kankaita. Jopa villat siitä vieri, karvat kantaan repesi. 
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Niistä kasvoi kaunis tammi. 
 
     
    Eteläiset runoalueet 
    Tammi syntyy terhosta. 

Kolme (neljä) neittä tietä käyvät, käyvät tietä terhollista, maata maksankarvallista. Löysivät tieltä 
tammen terhon, lepän lehtien seasta. Mihin terho pantaneen? Sanoi nuorin neitosista:  
– Vien mie tammen kankaalle, kannan keloille maille. 
Sanoi vanhin neitosista:  
– Tammi ei kasva kankaalla. Vien mie tammen kaskimaalle. 
Kasvoi tammi kaskimaassa/ ison ikkunan alle, veljen seinän vieryeen. Iso tuohon istutteli, veli 
tuohon vettä kantoi. 

 
    Tammi kasvaa oluen vaahdosta. 

Olin juotossa Jumalan, pidoissa pyhän Kalevan. Kysyin vettä juodakseni. Tuotiin tuopilla olutta. 
Alla hiiva, päällä vaahto, keskellä olut punainen. Mihin vaahtosen valutan? Valan isoni ikkunan 
alle, veljeni veräjän suuhun. 
Siihen kasvoi kaunis tammi. 

 
    Kultapyörätammi. 

Laulan tähän taloon, laulan tammen lattialle. Tammelle tasaiset oksat, joka oksalle omenan, 
omenalle kultapyörän, kultapyörälle käkösen. 

 
     
    Tammen kasvu (kaikki versiot) 

Kasvoi tammi tasalatva, ojenteli oksiansa, levitteli lehviänsä. Latvoin taivosta tavoitti. Peitti 
päivän paistamasta, kuun kumottamasta. Esti pilvet juoksemasta, hattarat harittamasta. Neidot 
neuvoa pitävät: 
– Kuinka kuutta oltaneen, päivättä elettäneen? 
Etsittiin kaatajaa. Ei ole tammen taittajaa, puun suuren murtajaa. 

 
 
 
 
 
 
95.  Ison tammen kaato  
 
 
Maailmanpuun kaataja. Pohjoisilla alueilla tammen kaatajaksi nousee merestä pieni mies, joka esiintyy 
myös Ison härän runossa (kartta 96). Eteläisillä runoalueilla tammen kaataa laulajatytön veli (veljet) ja 
valmistaa siitä saunan, talon, laivan maston tai erilaisia esineitä. 
 
    Pohjoiset alueet 
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Pieni mies merestä nousi, uros aalloista yleni. Pystyn peukalon pituinen, vaimon vaaksan 
varrellinen. Alle maljan maata mahtui, alle seulan seisomaan. Vaskikintaat kädessä, vaskivyöhyt 
vyölle vyötty, vaskikirves olkapäillä/ kultakirves olkapäillä, hopeata ponnen päässä. 

Laatokan Karjala:  
Rauta suuna, rauta päänä, rautahattu hartioilla, rautasaappaat jalassa, rautavyö vyölle vyötty, 
rautakirves vyön takana (olkapäillä). 

Viena:  
Hiusjouhet kantapäihin, parta polvilla edessä. Syltä oli suusta housun lahkeet, kahta kaatiot 
leveät. Hyinen (jäinen) hattu hartioilla, hyiset kintaat kädessä, hyinen varsi kirveessä. 
Iski kerran, iski toisen, iski kohta kolmannenkin. Jo taisi tammen kaataa. Tyven työnsi pohja-
seen, latvan suureen suveen, poikki Tuonelan joesta sillaksi ikusijaan. 
Pääsi päivä paistamaan, pääsi kuu kumottamaan. 

 
    Eteläiset alueet 

Inkeri:  
Menin, etsin veljeäni. Etsin Suomet etsin saaret/ Moskovan molemmin puolin, kahden puolin 
Kapriota. Tuolta löysin veljyeni homesuiden huoneesta. Veli kultia lunasti. Otin veljen olka-
päästä.  
Tuli veli, tammen tagroi, puun pitkän pirotti/ taittoi tammen, veisti oksat, pitkän puun lyhensi. 

Kannas:  
On minulla ainoa veli, oiva veikko ja väkevä, syötetty sianlihalla, kamaralla kasvatettu. Viikon 
hioi kirvestään. Tuopa tammen taittelee, puun pitkän pirottelee. 

 
Tammesta tehdyt esineet. Pohjoisilla alueilla tammesta syntyvät pistosnuolet (kartta 49). Kehyskerto-
muksen mukaan tammen lastut joutuvat mereen ja ajelehtivat Manalaan, Pohjolaan tai johonkin muuhun 
paikkaan. Rannalla pyykkiä pesevä tyttö, vanha nainen tai rannalla juoksenteleva koira löytää lastut ja 
vie pajaan, siellä ne joutuvat ahjoon tai osuvat sepän silmiin. Laatokan Karjalassa tammen kaataja 
hakkaa lastut lehmien alusiksi ja pistosnuolten valmistamisesta on vain hämärtyneitä säkeitä. Eri ver-
sioita yhdistää repliikki Noista noita nuolet saisi, ampuja pahat aseet, jonka tammen kaataja, lastujen 
löytäjä, seppä tai joku muu lastuja kädessään katseleva sanoo. Paha, so. pahansuopa tietäjä tai paho-
lainen kuulee sanat, ottaa lastuja ja valmistaa niistä pistosnuolet. Sen jälkeen on seurannut pistosnuolten 
ammunta (Kolme on poikaa pahalla...). 
 
    Pohjoiset alueet 

Lastut kauas kirpoavi selvälle meren selälle, ulapalle aukealle. Niitä tuuli tuuditteli, meren läikkä 
läikytteli, aalto rannalle ajeli Tuonen mustiin muriin, Manalan alusveteen niemelle nimettömälle, 
Pohjan pitkiin periin.  
Hiiden piika pikkarainen (Marjatta matala neiti) lastut helmaansa kokosi. Vei seppojen pajaan, 
kantoi hiilihuoneeseen./ Pohjan musti musta koira, Lapin koira rautahammas koppoi lastun 
lainehilta, kantoi kavolle käteen. 
Noista noita nuolet saisi, ampuja pahat aseet. 

 
    Eteläiset alueet  

Tyven veisti tynnyriksi, keskipaikan kellariksi, latvan laivaksi rakensi/ latvan lapsen kätkyeksi. 
Suorat oksat soutimiksi, väärät oksat värttinöiksi. Sydänpuusta saunan salvoi./ Mitä jäi muruja 
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muita, ne salvoi saunakseen.  
Inkerissä saunaversio päättyy usein jaksoon, jossa laulaja-tyttö lämmittää veljelleen saunan. 

 
Karttakuva. Ison tammen säilymäalue jakaantuu (1) pohjoiseen eli savolais-karjalaiseen kaskikulttuurin 
ja (2) eteläiseen eli virolais-inkeriläiseen agraarisen kyläkulttuurin kerrostumaan. Pohjoisessa Ison tam-
men johdantona on tavallisesti runo neljästä neitosesta, jotka tekevät heinää meren niemessä tai ran-
nalla. Pohjoistuuli tai pohjoisesta lentänyt lintu, jotka ilmeisesti on tarkoittavat salamaa, sytyttää heinät 
tuleen ja tuhka kulkeutuu Pohjolaan, nimettömälle niemelle tai muuhun salaperäiseen paikkaan, johon 
kasvaa tammi. Toisen version mukaan neidot löytävät lehden, josta tammi alkaa kasvaa. Kolmannen, 
pohjoisen johdantorunon mukaan tammi kasvaa hiuksesta tai harjan piistä, jonka Tuonelan virran ran-
nalla hiuksiaan kampaava tyttö pudottaa. Hiusteemaa lienee taustalla säkeissä, joiden mukaan tammi on 
syntynyt metsässä juosseiden eläinten karvoista (vrt. Raudan synty, kartta 43). 
    Etelä-Karjalassa ja Inkerissä tammi syntyy terhosta, jonka neidot löytävät tieltä ja istuttavat kaskeen tai 
talon pihaan. Toinen syntymotiivi on oluen vaahto; tammi kasvaa oluen vaahdosta, jonka laulaja pidoissa 
kaataa maahan.  
    Syntyrunoista laaja-alaisin on Kultapyörätammi; Savossa, Kannaksella ja Pohjois-Karjalassa sen levin-
neisyys on laajempikin kuin Ison tammen runojen yleinen säilymäalue. Karttakuvan perusteella ja kuten 
muutenkin on oletettu, se on oma itsenäinen runonsa eikä ole alkuaan kuulunut Ison tammen yhteyteen. 
    Pohjoisen ja eteläisen alueen erot näkyvät myös kartalla 95. Tammen kaataja on pohjoisessa pieni 
musta mies, joka nousee merestä, eteläisellä alueella laulajatytön veli.  Pohjoisessa Ison tammen jatkee-
na on Pistoksen loitsu; kaadetun tammen lastuista syntyvät kuoleman nuolet (kartta 49). Inkerin ja Etelä-
Karjalan kylälauluissa tammesta valmistetaan talonpoikaistaloudessa tarvittavia tavaroita ja rakennuksia. 
 
 
 
 
Itämerensuomalainen tausta 
 
 
Virolais-inkeriläiset kylärunot. Inkerin ja Kannaksen laulut liittyvät läheisesti virolaisiin Ison tammen 
runoihin. K. A. Franssilan yksityiskohtaisen toisintoanalyysin mukaan syntyrunoista on Virossa kolme 
pääversiota. (1) Omaisten puu, joka ei kasva. Eri puolilla Viroa tunnetussa versiossa laulaja istuttaa tam-
men omaisilleen, isän, äidin, veljen tai sisaren iloksi tai nimelle, mutta se ei ala kasvaa. Lopulta hän 
kantaa taimen oman ikkunansa alle, istuttaa sen omalle nimelleen tai sulhaselleen (morsiamelleen), ja 
silloin taimi alkaa menestyä. Istutuspaikan etsinnässä on muitakin vaihtoehtoja. Puu istutetaan eri paik-
koihin kotipihaa, ilolle tai surulle jne. kunnes oikea paikka löytyy. Franssilan mukaan runo on alkuaan 
naisten laulu ja kuvaa, kuinka tyttö istuttaa itselleen puun, josta hänen tuleva sulhasensa sitten valmistaa 
kapiokirstun, sulhaslahjoja tai talousesineitä. Suuri tammi olisi tytön nimikkopuu.  
    Toisen pääteeman mukaan (2) neidot istuttavat tammen terhon. Tyttö tai neidot lakaisevat tuvan lattian 
ja vievät roskat pellon päähän, pyhälle mäelle tai johonkin muuhun paikkaan; johdantona saattaa olla 
varpujen haku ja luudan teko. Roskien mukana kulkeutuu tammen terho, josta kasvaa suuri puu. Rannik-
koseuduilla mm. Pohjois-Virossa neitoset "lakaisevat merta" ja myös sulhanen nousee merestä, tai 
neitoset vievät roskat mereen, jonne kasvaa saari ja saarelle iso tammi tai saarni. Franssila pitää näitäkin 
teemoja alkuaan tyttöjen avioliittorunoina. Ne kertovat ahkerasta tytöstä, joka pitää talon siistinä ja vie 
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niin paljon roskia pellolle, että maa tulee hedelmälliseksi ja lopulta siihen alkaa kasvaa suuri tammi, josta 
saadaan monenlaisia tavaroita. 
    Virosta on peräisin motiivi, jonka mukaan (3) tammi kasvaa oluen vaahdosta, hiivasta tai pihalle heite-
tystä oluthaarikasta. Laulaja menee pitoihin tai häihin, joissa hänelle tarjotaan vaahtoavaa olutta ("Hiiva 
alla, vaahto päällä, keskellä olut punainen"). Laulaja valuttaa vaahdon maahan tai juomingeissa heittää 
oluthaarikan ulos pihalle. Runoon on kietoutunut muitakin pitolaulujen motiiveja, mm. Ison härän runoa. 
    Myös Virossa tammi (saarni) kasvaa taivaaseen asti ja sen oksat estävät päivän paistamasta ja pilviä 
liikkumasta. Tyttö alkaa etsiä kaatajaa ja löytää veljensä; usein kaatajan etsintä ja veljen taivuttelu on 
oma pitkä jaksonsa, johon voi kuulua myös "kirjovartisen" kirveen teroitus. Joissakin Etelä-Viron toisin-
noissa on säilynyt samantapainen kaadon kuvaus kuin pohjoisilla runoalueilla: veli iskee kerran tai yhden 
lastun, sitten toisen kerran ja kolmannella kaataa puun mereen (Punaiseen mereen) tai sillaksi eri paik-
kojen välille. Yleisimmin tammirunot päättyvät erilaisten esineiden valmistukseen. 
    Esineiden valmistaminen on Franssilan mukaan peräisin Itkevän tammen runosta. Se on ollut Virossa 
hyvin yleinen ja kertoo kuinka tyttö kohtaa metsässä tammen, joka itkee, ettei sitä ole kaadettu niin kuin 
viereiset puut. Tyttö lohduttaa tammea kertomalla, että hänellä on kotona viisi veljeä, jotka jo hiovat 
kirvestään, tai tyttö lupaa, että hänen veljensä tulee kaatamaan tammen. Lopuksi runo kuvaa yksityis-
kohtaisesti, mitä kaikkia esineitä tammesta saadaan; niiden joukossa on tupa ja erilaisia astioita ja 
huonekaluja, kehto, laiva tai masto, sauna, kirkko sekä morsiusesineitä kuten kapiokirstu, siis yleensä 
esineitä, joita talon ja kylän piirissä on tarvittu.(1 
 
Yhteiset ainekset. Suomalais-karjalaisissa Ison tammen runoissa on yhteistä neljä, alkuaan ilmeisesti 
kolme neitoa, jotka lakaisevat merta tai kokoavat heinää meren niemessä. Kaikilla alueilla on säilynyt 
kuva taivaaseen asti ulottuvasta puusta, joka peittää auringon ja pidättää pilvet liikkumasta; teema on 
paralleelinen päivän vangitsemisesta kertoville myyteille. Kolmas yhteinen motiivi on kaatajan etsintä. 
Pohjoisessa neidot, kansa tai Väinämöinen kysyy kaatajaa, etelässä laulajatyttö etsii veljeään ja löytää 
hänet kaupungista, usein epämääräisestä seurasta. 
    Neidot ja meri -runokuvat saattavat olla yhteydessä elämänpuumotiiviin. Jo Franssila viittasi roomalai-
siin loitsuihin, joissa esiintyy kolme neitoa.(2 Loitsun historiola noudattaa aiheuttamisen ja sen estä-
misen kaavaa: "Puu seisoi keskellä merta; siinä riippui astia täynnä ihmisen sisälmyksiä, kolme neitoa 
ympäröi sitä, kaksi niistä sitoi, yksi päästi auki". Neidot ovat kohtalottaria eli fortunoina t. fatoja ja esiin-
tyvät myös kreikkalaisessa mytologiassa. Ison tammen skandinaavinen vastine on Yggdrasill-saarni. Sen 
luona asui kolme neitoa, nornaa eli kohtalotarta, jotka mittasivat ihmisen ja jumaltenkin osat, elämän-
langat. Varhaisissa kristillispohjaisissa loitsuissa kolmen kohtalottaren tilalle tuli kolme Mariaa (vrt. kartat 
45, 50). 
 
Ison tammen tulkintoja.  Julius Krohn vertasi isoa tammea Yggdrasill-saarniin ja aikansa luonnonmyyt-
tisen selitysmallin mukaan katsoi, että puu kuvaa vertauskuvallisesti taivaalle leviävää suurta pilveä, joka 
peittää auringon kunnes ukkonen sen hajottaa.  Franssilan näkemyksen mukaan Ison tammen runot ovat 
syntyneet Virossa ja levinneet Suomeen; pohjoisilla alueilla runoihin olisi yhdistetty aineksia muista 
yhteyksistä, erityisesti loitsuista. Puun kasvaminen valtaviin mittoihin olisi vain tyylittelyä ja sen nimeämi-
nen tammeksi johtuisi siitä, että se on Baltiassa suurin puu. V. J. Mansikka yhdisti Ison tammen elämän-
puuteemaan, mutta piti runoa keskiaikaisista ristinpuulegendoista versoneena; seulan tai maljan alle 
mahtuva kaatajakin olisi Kristus-hahmo tai Kristus-lapsi, joka venäläisissä loitsuissa on sijoitettu ehtoollis-
maljaan.(3 
    Uno Harva on yhdistänyt vienalaisen Ison tammen runon pohjoisten kansojen Linnunrataa koskeviin 
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kertomuksiin. Hänen mukaansa säkeet "Latvoin suureen suveen, tyvin kohti koilliseen t. pohjoiseen" 
kuvaavat täsmällisesti puuta muistuttavan Linnunradan kaartumissuuntaa talvisella tähtitaivaalla. Tätä 
näkemystä myös Martti Haavio on asettunut tukemaan. Linnunrataan on kiinnitetty monenlaisia kerto-
musteemoja. Suomalaisten ja monien muidenkin pohjoisten kansojen keskuudessa Linnunrata on käsi-
tetty lintujen tieksi, jota pitkin ne muuttavat talveksi Lintukotolaan. Suomalaisissa Ison tammen runoissa 
on myös säkeitä, jotka kertovat kuinka linnut lensivät tammen oksille. Pohjoiset metsästäjäkansat ovat 
nähneet Linnunradassa myös myyttistä hirveä takaa ajavan suksimiehen jäljet (kartta 88).       
    Maataviljelevien kansojen kertomuksissa linnunrata on ollut olkirata tai maitorata. Mutta hyvin vanha ja 
lukuisten eurooppalaistenkin kansojen perinteessä tunnettu on käsitys, että Linnunrata on ollut suuri puu, 
joka kaartuu yli Tuonelan virran, ja sitä pitkin vainajien sielut (sielulinnut) vaelsivat tuonelaan, paratiisiin 
tai kristillisessä perinteessä Jumalan valtakuntaan. Haavio on etsinyt Ison tammen runolle vastineita mm. 
aasialaisten ja eteläamerikkalaisten kansojen maailmanpuukertomuksista.(4 Kiinalaisten, lao-kansan ja 
japanilaisten kertomuksissa taivasta varjostava puu estää riisipeltojen kasvun ja kun se saadaan haka-
tuksi, siitä syntyvät maanviljelyesineet, agraarinen maailmanjärjestys.  
    Maasta taivaaseen ulottuva puu on sijoitettu myös osaksi paratiisimyyttejä, kaikkialla maailmassa tun-
nettuihin kertomuksiin ihmiskunnan onnellisesta alkuajasta, jolloin taivas oli vielä lähellä maata ja ihmiset 
tai ihmissielut saattoivat kulkea ylös taivaaseen suurta puuta, liaania tai viiniköynnöstä pitkin. Maailman-
puun kaataminen merkitsi yhteyden katkeamista, syntiinlankeemusta ja paratiisin katoamista.(5 
 
Tammen kaataja. Pohjoisilla alueilla tammen kaataja on pieni mies, häntä kuvataan yleisesti peukalon 
tai vaaksan mittaiseksi, mutta muut epiteetit vaihtelevat. Laatokan Karjalassa pikkumies esiintyy rauta-
puvussa; merestä nousevalla miehellä on rautahattu, rautapaita, rautavyö ja rautakintaat. K. F. Frans-
silan mukaan rautamies kuuluu alkuaan Virossa ja muualla eteläisellä alueella tunnettuun Merten kosijat 
-runoon, joka kertoo mereltä saapuvasta keskiaikaisesta ritarista. Vienassa ja muuallakin tunnettu hyinen 
tai jäinen mies on hänen mukaansa peräisin Palovamman parannusloitsusta. Kaarle Krohn yhtyi V. J. 
Mansikan tulkintaan, että pikkumies on Kristuksen metafora. Y. H. Toivonen on pitänyt pikkumiestä lintu-
kotolaisena tai maanääreläisenä; suomalais-ugrilaistenkin kansojen perinteessä ne ovat kansaa, joka 
asui kaukana pohjoisessa Linnunradan päässä, maan reunalla missä taivaankansi ja maa yhtyivät.(6 
    Haavion mielestä pieni musta mies on klisee, jota on käytetty eri yhteyksissä; niin Ison tammen kuin 
Ison häränkin runoissa pienuus korostaa kaatonäytelmän dramaattisuutta. Puun kaataja on maailman-
puukertomuksissa ollut yleensäkin toissijainen.(7 On kuitenkin mahdollista, että merestä nouseva pieni 
musta mies, josta monissa Vienan toisinnoissa sanotaan, että se oli hiukan kuollutta parempi, on Ison 
tammen laulajille merkinnyt esim. maanalaisen tai nurinkäännetyn maailman asukkaita, maanalaisia tai 
vainajia, jotka usein kuvitellaan pienikokoisiksi (vrt. kartta 71). 
 
 
 
Maailmanpuun sanoma 
 
 
Eräkauden maailmanpuu. Ison tammen synnystä ja kaatamisesta kertovat runot ovat eri aikakausien 
tulkintoja maailmanpuu-teemasta. Alkuperäistä syntyrunoa on tuskin ollut olemassakaan, vaan iso puu 
on mielikuva, jonka avulla samaanit, tietäjät ja agraariyhteisöjen ihmiset, kylän tytöt, ovat ilmaisseet 
itselleen merkityksellisiä asioita. Maailmanpuun sanoma on sopeutunut kulttuurien rakenteisiin. 
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     Itämerensuomalaisissa Ison tammen visioissa on ilmeisesti taustalla kolme yleismaailmallista teemaa: 
(1) maailmanpuu, (2) elämänpuu sekä taivaan pimentävä (3) jättiläispuu, joka uhkaa kosmoksen järjes-
tystä. 
   (1) Maailmanpuu yhdistää universumin eri kerroksia niin kuin maailmanpatsaskin ja se sijoitetaan usein 
kasvamaan maailman keskipisteeseen, maailmanvuorelle, suomalaisten runojen Pohjolaan. Puun juuret 
ovat maanalaisessa maailmassa, Tuonelassa, ja latva kohoaa tähtitaivaalle, jumalten asuinsijoille; maail-
manpatsasta tai -puuta myöten samaanin sielu saattoi nousta yläpuoliseen maailmaan. Samanistisissa 
astraalimyyteissä se on Linnunrata, silta Tuonelaan tai vainajien tie. Mitä kaikkia käsityksiä maailman-
puuhun eri kansojen kertomuksissa liitetäänkin, se on nimenomaan kosminen puu, joka alkuaan tuki 
samanistisia käsityksiä kosmoksen rakenteesta. 
    Eräkauden samanistista maailmanpuuperinnettä ovat säilyttäneet pohjoiset metsästäjäkansat, ja 
samanistisen maailmankuvan visioita on jäljellä vienalaisissa runoissa, joissa iso tammi syntyy Tuonelan 
virran rannalle ja kaadetaan yli Tuonelan joen, sillaksi ikusijoihin. Astraalimyyttinä Iso tammi on tuskin 
käsittänyt muuta kuin kuvauksen puusta, joka kasvaa ja kaadetaan poikki taivaan. Se on ollut selitys, 
miksi Linnunrata on olemassa ja mikä on sen merkitys universumissa. Myytti selitti eräkauden kosmok-
sessa vallitsevan järjestyksen.  
    (2) Elämänpuu kasvaa jumalten asuinsijoilla tai maanpäällisessä paratiisissa elämän lähteellä tai 
elämän virran äärellä, sen hedelmiä jumalat käyttävät ravinnokseen. Paratiisinpuussa kiteytyvät ihmisen 
toiveet yltäkylläisyydestä ja kuolemattomuudesta, mutta se on myös kohtalon puu, jonka lehtiin kohtalon 
jumalattaret ovat kirjoittaneet jokaisen ihmisen elämän mitat. Paratiisin puutarha elämänpuineen ja 
runsaudenlähteineen on ehkä erityisesti Lähi-idän autiomaissa asuneiden kansojen illuusio, mutta se 
esiintyy korkeauskontojen teksteissä, ja siitä on jälkiä myös suomalaisissa vanhamittaisissa runoissa.   
    (3) Jättiläispuu pysäyttää taivaankappaleiden liikkeet ja pilvien kulun, estää päivän paistamasta ja 
sateiden tulon. Se uhkaa pysäyttää ajan, järkyttää maailmassa vallitsevaa järjestystä, se on mittasuhteil-
taan luontoa suurempi niin kuin suuri alkueläin, iso härkä (kartta 96).  
    Myös Yggdrasill-saarnissa on monia aineksia. Se on maailman eri kerroksia tukeva puu, jonka latvas-
sa istuu kotka niin kuin taivaankotka esim. hantien (ostjakkien) maailmanpatsaan päässä.(8 Aikojen 
lopussa puu palaa tuhkaksi ja maailmat sortuvat. Mutta Yggdrasill-saarni on myös ikivihreä paratiisinpuu, 
elämän antaja ja kasvaa elämän lähteellä. Ja lopulta, norna-neitoineen se edustaa myös kohtalon ja 
kuoleman puuta, lähde sen juurella oli samalla viisaudenlähde, jonka luona jumalatkin kävivät kuuntele-
massa neuvoja antavan Mimir-jättiläisen puhuvaa päätä. Saarnen juurilla asusti käärmeitä, jotka sama-
nistisessa maailmankuvassa liitetään vainajien valtakuntaan.(9 Samalla tavalla vanhamittaisissa Ison 
tammen runoissa on monia kosmisia maailmankuvia ja eri aikojen selityksiä ihmisen näkyvästä ja näky-
mättömästä ympäristöstä. 
    
Viljelevän ihmisen maailmanpuu. Alkavissa viljely-yhteisöissä, tietäjäkaudella, maailmanpuu on asso-
sioitunut pistosnuolten valmistamisesta kertovaan loitsuun, pistoksen syntymyyttiin. Kuoleman nuolet 
valmistetaan ison tammen lastuista, ne on veistetty Tuonelan puusta, siitä tiestä, jota kuolleet kulkevat. 
Vienalaisessa Ison tammen runossa toistuu vainajien valtakunta. Tammi on syntynyt Tuonelan neitosen 
hiuksista, hänen sielunvoimastaan, se kaadetaan sillaksi Tuonelan virran yli ja sen lastutkin ajelehtivat 
joidenkin toisintojen mukaan Tuonelan virralla.  
    Tietäjien puuna iso tammi on pikemminkin antiikin ja muinaisten skandinaavien elämänpuu, jonka 
luona kohtalottaret mittaavat ihmisen elämänlankaa. Suomalaisen kaskikulttuurin arkisia kohtalottaria 
lienevät neitoset, jotka ikään kuin kohtalon oikusta tekevät heinää, kampaavat hiuksiaan ja löytävät tam-
men lastut. Pistoksen etiologiat, syntymisopit, ovat tietäjäuskon perusmyyttejä. Niillä kaskikulttuurin tietä-
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jät ottivat haltuunsa kuoleman ja sairauden nuolet, elämän ja kuoleman puun voiman, ja ryhtyivät hallitse-
maan elävien ihmisten kohtaloita. 
    Laatokan Karjalassa ison tammen lastut viedään lehmän alusiksi, puu yhdistetään karjaonneen, talon 
menestymiseen. Etelä-Karjalassa, Inkerissä ja Virossa suuresta puusta tehdään monenlaisia talousesi-
neitä, mutta se assosioituu myös tyttöjen avioitumiseen, pellon viljavuuteen ja muihin talonpoikaisiin 
elämänarvoihin. Kylälauluissa roolinhaltijoina ovat tytön veli, sisaret, isä ja äiti; kuolema ja kohtalo ovat 
vaihtuneet avio-onneksi ja iso tammikin merkitsee taloa ja tavaroita, sellaista elämän vankkuutta, jota 
viljelevä ihminen on arvostanut. 
    Agraarikulttuureissa maailmanpuu-paratiisinpuu muuttuu kasvuvoiman symboliksi, kasvun ihmeeksi, 
jättiläisliaaniksi tai kurpitsaksi, joka kasvaa taivaaseen ja estää auringonvalon ja sadepilvien liikkeet. 
Suuri puu uhkaa maan viljelyä, mutta toisaalta siihen ikään kuin kerääntyy maan kasvuvoima ja kun se 
kaadetaan, sen oksista ja rungosta saavat alkunsa hyödylliset kasvit ja uusi aikakausi, viljelevän ihmisen 
maailma ja kyläkulttuuri. Jättiläiskasvi on kaadettava, jotta sateet tulisivat ja aurinko pääsisi kasvatta-
maan sadon; pilvien, auringon ja kuun vapauttamisesta alkaa uusi aika. Jättiläispuun osista syntyvät 
uudet esineet ja työkalut tai kasvit ja hedelmät, joita siitä lähtien aletaan viljellä. Viljelevän ihmisen 
maailmanpuukertomuksilla ympäristö on myös jaettu hierarkkisiin kategorioihin, määritelty ihmisen kan-
nalta tarpeelliset ja tarpeettomat esineet, hyvää ja pahaa tuottavat asiat, luonnonvoimat, jotka ovat 
yhteydessä kasvuun tai antikasvuun, elämään ja kuolemaan. 
 
(MI A 652, A 2681.2, D 950.2, E 481.2.1, F 95.5, F 535.1, F 610.2) 
 
1. Franssila 1900.  2. Franssila 1900, 439-, 454-.  3. Krohn J. 1885, 289-. Mansikka 1910, 179-.  4. Harva 
1933b, 48-; 1945; 1948, 70-.  Haavio 1941; 1967b, 342-, 354-.  5. Eliade 1961, 62-.  6. Franssila 1900, 
265-. Krohn K. 1917, 77-; 1932, 44- . Mansikka 1910. Toivonen 1935; 1937.  7. Haavio 1967b, 353.  8. 
Harva 1920, 20; 1933b, 29-.  9. Edda 1982: Näkijättären ennustus ja Grimnirin runo. Bauschatz 1982.  
Butterworth 1970. Mannhardt 1904-1905 I. Roe 1982, (136-). 
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                                      96. SUURI ELÄIN  
 
 
 
 
Iso härkä ja iso sika 
 
 
Suuri kotieläin ja sen tappaminen. Ison härän runossa kerrotaan, kuinka Hämeessä, jota toisinto-
säkeessä nimitetään Suomeksi, kasvoi niin suuri härkä, että sen pää keikkui Kemijoella asti ja pääsky-
seltä kesti päivä lentää härän sarvien väliä. Härälle ruvettiin etsimään tappajaa ja jumalat tulivat paikalle. 
Kun härkä heilautti päätään ja muljautti silmiään, jumalat pakenivat puihin ja alkoivat sieltä huudella 
uhkauksiaan. Monet toisinnot päättyvät samalla tavoin kuin Iso tammi: Merestä nousee pieni musta mies, 
rautamies, joka iskee härän kuoliaaksi ja siitä saadaan suuret määrät lihaa ja verta. 
    Toinen vanhamittainen laulu kertoo isosta siasta, se on säilyneessä muodossaan leikillinen kyläruno. 
Runon johdannossa kerrotaan kyläläisestä, joka oli juonut talonsa ja joutunut palvelukseen, tai laulaja 
itse on ollut palveluksessa (orjana Virossa) ja saanut palkakseen porsaan. Hän syöttää porsastaan hyvin 
ja siitä kasvaa valtava sika, jonka selkä on seitsemän vakoa tai asetta, kärsä kuusi kirvesvartta ja saparo 
sata syltä. 
 
               Iso härkä   

Hämeessä härkä syntyi, sonni Suomessa sikisi. Ei ollut suuri eikä pieni: Hämeessä häntä heilui, 
pää keikkui Kemijoella, sarvet torkkui Torniossa. Päivän lensi pääskylintu härän sarvien väliä, 
kuukauden orava juoksi härän selkäpiitä (häntäluuta) myöten. 
Etsittiin iskijää. Tuotiin Ukko iskemään, Virokannas viilemään, Palvanen pitelemään. Ukko 
kirvestä heristi. 
Härkä päätä häiläytti, sonni sorkkansa soristi. Ukko kuuseen kavahti, Rauni pihlajan nenään, 
Virokannas vitikköön, muut jumalat muihin puihin. Ukko kuusesta toruvi, Rauni pihlajan nenästä: 
– Kun mä tulen toisen kerran: sata saavia lihaa, kuuta kuusi tynnyriä, verta seitsemän venettä. 
Musta mies (rautamies, vaskimies) merestä nousi, pystyn peukalon pituinen. Iski härän häiläytti. 
/Ensin väänsi polvillensa, sitten käänsi kyljellensä, siitä siirsi selällensä. Saatiin sata saavia 
lihoa, kuuta kuusi tynnyriä, verta seitsemän venettä. 

 
               Iso sika 

Runon kertoja-minä, Lauri poika Lappalainen tai joku muu on orjana Virossa tai myy maansa, 
juo rahansa ja menee rengiksi. Palkakseen hän saa porsaan. 
 
Talvet syötin (syötti) tahtahalla, kesän voilla, vehnäsillä. Sika suureksi sikisi, possu (ortti) kasvoi 
kauhiaksi: selkä on seitsemän vakoa, kärsä kuusi kirvesvartta. 

521



96. Suuri eläin 
 

Tuli ukko tappamaan/ kultaisella kurikalla, vaskisella vasaralla. Sika käänsi kärsäänsä, törrötti 
saparoansa. Ukko kuuseen kavahti, muut jumalat muihin puihin. Ukko tuolta uhottelee: 
– Malta malta possu parka. Et tongi toista vuotta Toron pellon pientareilla (Torajoen penke-
reillä). 

 
Jumalten tappoyritykset. Jakso on kummassakin runossa hiukan erilainen, mutta kartalla ne on esitetty 
vain yhdellä merkillä. Jakson yhteiset ydinainekset ovat Ukon ja mahdollisesti muiden jumalien tulo 
tappamaan, säkeet kuinka härkä häiläytti päätään tai sika käänsi kärsäänsä ja törrötti saparoaan, jolloin 
jumalat kiipesivät puuhun ja esittivät sieltä uhkauksiaan. 
  
Ison härän runo.  Suunnattoman suuren härän kasvupaikkana on yleisesti Häme, mutta esim. Chr. 
Gananderin (1789) julkaisemassa toisinnossa Kainuu, joissakin savolaisissa muistiinpanoissa myös 
Karjala. Muut maakunnat mainitaan kuitenkin satunnaisesti ja alkuperäisimmiltä, kaikkialla tunnetuilta 
vaikuttavat säkeet, joiden mukaan härkä oli niin suuri, että se ulottui Hämeestä Kemijoelle.  
    Muissa härän suuruutta ilmaisevissa metaforissa tyypillisiä ovat eläinvertaukset; pääskyseltä tai viiri-
linnulta kestää päivä ennen kuin se ehtii lentää härän sarvien välin ja vastaavasti oravalta kuukausi tai 
vuosi juosta härän selkää myöten tai sen hännän päästä päähän. Kolmas, harvinainen eläin on kärppä; 
se esiintyy oravan tilalla tai sanotaan, että siltä kuluu kesäkausi kiertää härän kynttä, sorkan jälkeä jne. 
("Kesän kärppä kääntelihe, yhden kyntyvän sijalla.")  Samat eläimet ja kielikuvat esiintyvät Ison härän 
virolaisessa vastineessa. Tällaiset suuruuden mensuraalit ovat ilmeisesti hyvin vanhoja ja jossain muo-
dossa tunnettuja kaikkialla maailmassa kuvattaessa mytologisen eläimen tai kasvin kokoa. 
    Jumalten tappoyritys -jakso sisältää katkelman Agricolan jumalten luettelosta, jonka hän esitti Davidin 
Psalttarin esipuheessa (1551). Ukko, Rauni, Virokannas ovat Agricolan mukaan nimenomaan karjalais-
ten jumalia. Ukon kunniaksi pidettiin kevätkylvön aikaan vakkovejuhla (kartta 4) ja Rauni oli Ukon puoliso, 
ilmojen haltia ("Kuin Rauni, Ukon naini, härsky, jalosti Ukko pohjasti pärsky. Siis antoi ilman ja vuoden 
tulon."); Virokannas "kauran kaitsi". Ukko ja Rauni vastaavat Martti Haavion mukaan skandinaavisen 
mytologian Thoria ja Freyjaa, Virokannas -nimen takana olisi pyhimyksen nimi Virak-Hannos (Johannes), 
jossa virak tarkoittaisi katolista suitsuketta. Pyhän Johannes Evankelistan päivänä suoritettiin keskiajan 
kirkoissa kauran siunaus. Palvanen (Pajainen ym.) olisi Ukon toisintonimi tai epiteetti, joka merkitsisi 'pal-
vottavaa tai ylhäällä olevaa'.(1  
 
Ison sian runo.  Kuten Haavio on todennut, sian kokoa kuvataan vanhoilla pituusmitoilla, kokonaan toi-
sella tavalla kuin ison härän suuruutta. Vako tai vakolenko tarkoittaa vakomittaa (n. 300 kyynärää), ase 
(seitsemän asetta, aselta, sasenta) saattaa olla sama kuin askel tai venäläinen pituusmitta sasen. Epi-
sodi jumalten siantaposta poikkeaa yksityiskohdiltaan härän iskennästä. Ison sian runossa Ukko, kirvei-
neen tai aseenaan kultainen kurikka ('nuija') on Haavion mukaan Thor-hahmo, taivaan ja ukkosen 
jumala, germaanien Donar. Thoriin viittaisivat hänen mukaansa virolaiset säkeet "Toodi Turgi tappamaie" 
(Inkerissä "Tunkei Turulta miekkoi"), samoin kielellisesti erikoinen paikannimi Toro tai Torojoki.(2 Jois-
sakin toisinnoissa Ukko iskee sian ja siitä saadaan paljon lihaa, jota suolattiin mm. jouluksi (SKVR XIII 
1:258). Jos johdantoa pidetään myöhempänä lisäyksenä, runo on saattanut alun perin olla kuvaus siitä, 
kuinka jossakin kasvaa niin suuri sika, että itse taivaanjumalaa tarvitaan se tappamaan.   
 
Ison härän karttakuva.  Ison härän runosta on tallennettu suhteellisen vähän itsenäisiä toisintoja, sen 
sijaan runon ydinsäkeitä, jotka kuvaavat eläimen mittoja, on säilynyt eri yhteyksissä lähes koko vanha-
mittaisten runojen säilymäalueella, erityisesti Kainuussa ja Peräpohjolassa. Iso härkä esiintyy tietäjän 
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loitsutaidon näytteenä joissakin Lemminkäisen virren ja Kilpalaulannan toisinnoissa sekä johdantona 
mm. Voiteen luvussa (parannusvoiteet ovat peräisin härän rasvasta) ja Pistoksen loitsussa; lisäksi klisee-
säkeet suuresta härästä tavataan mm. Hämeen ihmeet -pilkkarunossa, jopa eräissä lastenrunoissa, 
ketjusaduissa ja arvoituksissa.   
    Runo isosta härästä on virolais-suomalais-karjalainen ja Suomenlahden alueella se on ilmeisesti jo 
kantasuomalaista kerrostumaa. Runo on ehkä muotoutunut Suomenlahden varhaisissa viljely-yhteisöissä 
tai rautakauden Hämeessä ja säilynyt savolais-karjalaisen kaskikulttuurin piirissä. Sen säilymäalue on 
kuitenkin läntisempi kuin yleensä eeppisten runojen ja Karjalassa, jopa Vienassa se on ollut yleensä tun-
nettu vain Hämeen ihmeet -pilarunon yhteydessä. Vaikka Haavio pitää paikannimiä vain kaukaisten seu-
tujen vertauskuvina, niillä lienee todellista merkitystä. Häme, Suomi, Kemijoki, Tornionjoki ja jopa Kainuu 
viittaavat 1000-luvun Suomeen, silloiseen Hämeeseen, jota vastassa aina 1300-luvulle asti oli Karjala. 
Paikannimet mahtuvat siihen Hämeeseen, jossa varsinaissuomalaiset ja hämäläiset (pirkkalaiset) erän-
kävijät ja uudisasukkaat liikkuivat, ja tuon ajan heimosuhteet tekevät ymmärrettäviksi, miksi härkä ulotet-
tiin Hämeestä juuri Kemijoelle. 
    Jumalten tappoyritys esiintyy kummassakin runossa, mutta vain karjalaisen kulttuurin piirissä Länsi-
Inkerissä, Kannaksella ja Vienassa. Suomenpuoleisilta alueilta tappoyrityksen säkeitä ei ole tallennettu 
lukuun ottamatta Etelä-Savoa, jonne se on ilmeisesti levinnyt Kannakselta. Karttakuvankin perusteella 
luettelon jumalat ovat siis karjalaisia.  
    Pieni merestä noussut mies näyttäisi kuuluvan kaikkialla Ison härän runoon ja esiintyy härän tappajana 
myös Virossa. On mahdollista, että musta pikkumies on Ison tammen runosta (kartat 94-95). Laulajat 
ovat värittäneet tapponäytöksen mittasuhteita kuvaamalla, kuinka pikkumies iski sonnin kuoliaaksi nyrkil-
lään tai peukalollaan. Matti Kuusen mukaan paljain käsin tappaminen osoittaisi, että kohtaus on siirretty 
myyttiseen alkuaikaan.(3 Vaaksan tai sormen pituisella iskijällä on aseenaan kirves, mutta myös kultai-
nen kurikka, hopeinen nuija, jotka esiintyvät myös Ukon säkeissä. Sonnin tappaja voisi siis alkuaan olla 
samantapainen salamoita iskevä hahmo kuin muinaisskandinaavinen Thor, jonka tunnusmerkkeinä on 
kurikka tai vasara. Voitaisiin ehkä ajatella, että Iso härkä kertoo suuresta teuras- tai uhrieläimestä, jonka 
ukkonen iskee kuoliaaksi. Runo olisi päättynyt täysien lihapatojen ylistykseen, runsauden ja hyvinvoinnin 
symboliikkaan.   
 
Iso sika ja jumalten pilkka.  Ison sian runoa on tallennettu vain Etelä-Karjalasta ja Inkeristä sekä Viron 
Kuusalusta, jonne se on saattanut levitä Inkerin puolelta.(4 Lisäksi Ison sian säkeitä on talletettu Verm-
lannin suomalaisilta, joiden keskuudessa runo on säilynyt porsaiden loitsuna. Runo on eteläkarjalainen 
tai mahdollisesti virolais-karjalainen, kartalla sen ydinalue on vanha Käkisalmen tai Vuoksen Karjala, 
eteläisen Saimaan pitäjät mukaan lukien. Ison sian runolla on saattanut olla samanlainen pohjarakenne; 
se on kertonut yliluonnollisen suuresta eläimestä, jonka jumala tappaa. Erityisesti Ison sian säkeissä on 
säilynyt yksityiskohtia, jotka kenties viittaavat Thoriin.                   
    Karttakuvan mukaan jumalten tappoyritykset on Karjalassa tehty lisäys, joka on alkuaan kuulunut ehkä 
vain Ison sian runoon, mutta liitetty mm. Vienassa myös Isoon härkään. Pilkkasäkeissä ivaillaan karja-
laisten pakanallisia jumalia, jotka pakenevat puihin huutelemaan uhkauksiaan. Ukko, Rauni tai Röönikkä, 
Virokannas ja Palvanen ovat kuin katkelma suomalaisesta Olympoksesta ja kliseesäkeenä nimien 
luettelo on siirtynyt eräisiin muihinkin runoihin. Jo Kaarle Krohn arveli, että runoilla hämäläiset ovat pil-
kanneet karjalaisia, Kuusi on pitänyt jumalten tappoyrityksiä alun perin Ison sian runoon kuuluneena ja 
esittänyt ajatuksen, että runo on keskiaikainen ivamukaelma Isosta härästä. Sen on voinut sepittää joku 
kirkonmies karrikoidakseen pakanallisia jumalia ja uhritapoja. Myöhemmin Ison sian ja Ison härän runot 
ovat Karjalassa ja Inkerissä sekoittuneet toisiinsa. Iso sika sijoittuisi samaan varhaiskeskiaikaiseen tyyli-
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kauteen kuin Väinämöisen tuomion, Vellamon neidon onginnan (kartat 90-91) tai Luojan laivaretken 
parodiaversiot.(5 
    Jumalten tappoyritys -jakson tekijän on täytynyt tuntea Agricolan jumalten luettelo tai papiston piirissä 
vaikuttanut käsitys karjalaisten pakanallisista "jumalista". Runojakso on oppineiden luoma ja se on tehty 
antiikin mallin mukaan. Hierarkkista jumalamaailmaa, Olymposta ei suomalaisessa vanhassa uskon-
nossa ole, vaan jumalat ovat olleet eri eläinten tai luonnonpaikkojen haltioita tai katolisen ajan pyhi-
myksiä. Vastaavaa luetteloa ei esiinny muissa vanhamittaisissa runoissa.  
 
 
 
Runojen arvoitus 
 
 
Tappomyytti. Mythologia Fennicassa Ganander vertaa Ison härän sanomaa yltäkylläisistä lihapadoista 
tuhatvuotisen valtakunnan tuloon uskoneiden apokalyptisten suuntien, separatistien ja kiliastien odo-
tuksiin, mutta arveli myös, että taivaallisella härällä tai mullilla on tarkoitettu Otavaa.(6 Runo olisi siis 
astraalimyytti. Luonnonmyyttisen koulukunnan edustajana Julius Krohn puolestaan tulkitsi ison härän 
ukkospilven ja myrskyn vertauskuvaksi.(7 Ison härän runosta on säilynyt Kaarle Krohnin Vienasta tallen-
tama tieto, että sitä laulettiin aina kekrinä. Kekrillä oli oma "Härän laulunsa". 
    Isoa härkää tutkijat ovat yleensä pitäneet myytti- tai riittirunona, sen sijaan Ison sian iästä ja sano-
masta on eri näkemyksiä. Haavio nimittää runoja kekrivirsiksi ja katsoo niiden olevan rinnakkaisrunoja ja 
samaa vanhaa kerrostumaa.(8 Ison härän hän on yhdistänyt ns. tappomyytteihin, jotka kuvaavat suuren 
alkuolennon surmaamista. Jumala tai alkuheeros tappaa kosmosta uhkaavan hirviön, jättiläisen tai 
demonin, jonka ruumis paloitellaan, ja sen eri osista saavat alkunsa maan eri pinnanmuodot sekä kasvit 
ja eläimet. Kysymyksessä olisi siis eräs maailmansyntymyytin perustyyppi (kartta 87). Alkuhirviön skan-
dinaavinen vastine on Ymir-jättiläinen, joka mainitaan muutamissa Eddan runoissa. 
 
Mithran kultti Karjalassa. Ison härän lähimpänä esikuvana Haavio pitää Mithra-uskonnon syntymyyttiä. 
Mithras oli iranilaisten, alkuaan arjalaisten valon jumala ja taistelussa pimeyden valtoja vastaan hän sai 
tehtäväkseen tappaa suuren alkusonnin, joka oli Ahuramadzan luoma ensimmäinen elollinen olento. 
Mithras tavoittaa sonnin, tarttuu takaa päin sen sieraimiin ja surmaa sen veitsellään. Kuolleen sonnin 
ruumiinosista syntyivät ihmisten käyttämät vilja- ja lääkekasvit ja eläimet. Tapahtuma uudistuu aikojen 
lopussa. Silloin Mithras palaa takaisin, teurastaa sonnin ja jakaa sen lihat uskonkunnan jäsenille. Sonnin 
veren ja rasvan hän sekoittaa viiniin ja jakaa oikeamielisille; he saavat kuolemattomuuden ja pelastuvat 
suuresta maailmanpalosta, joka hävittää pahuuden. Siitä alkaisi uusi maailmankausi. Säilyneissä Mithran 
temppeleissä sijaitsee alttarin takana tavallisesti kuva Mithraasta, joka on vääntänyt sonnin polvilleen ja 
sen vuoksi on oletettu, että tappomyytti on uudistettu Mithran mysteereissä kulttiryhmän nauttiessa yhtei-
sen aterian. 
    Jumalten tappoyrityksille Haavio on löytänyt vastineen muinaisen Assyrian savitauluista, joissa kuva-
taan, kuinka jumalia pyydettiin surmaamaan leijonan kaltainen Labbu-hirviö. Eläimen nostaessa häntään-
sä jumalat pelästyvät, kunnes jumala Tispak (Taivaanmies) lähettämänsä myrskyn suojissa onnistuu 
tappamaan sen. Eläin oli niin suuri, että siitä valui verta yli kolme vuotta. Haavion mukaan suomalaisissa 
runoissa on monia yhtymäkohtia Labbu-myyttiin, kuten eläimen suuren koon ilmaukset, tappajan etsintä, 
jumalten pako eläimen "häiläyttäessä päätänsä" tai "tölistäessä saparoaan", jopa suuri verimäärä, joka 
eläimestä valuu. Iso härkä ja Iso sika olisivat muinaisen idän korkeakulttuurin piirissä syntyneiden tappo-
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myyttien suomalaisia vastineita.  
    Ison härän runoa Haavio pitää jopa osoituksena siitä, että Mithran kultti olisi jossain muodossa ollut 
tunnettu myös muinaisessa Suomenlahden kulttuuripiirissä, nimenomaan Karjalassa. Mithran uskonto 
mysteereineen levisi 100-luvulla jKr. Roomaan, jossa sen kannattajia olivat erityisesti sotilaat ja kaup-
piaat. Heidän mukanaan uskonto kulkeutui eri puolille Rooman valtakuntaa, myös Germaniaan ja Britan-
niaan. Euroopassa Mithra-uskonnon kukoistuskausi oli 200-300-luvulla jKr., kunnes kristinusko tuhosi 
sen. Suomeen Mithran mysteerit olisivat Haavion mukaan voineet levitä jo roomalaisella rautakaudella, 
jolloin turkisten ja meripihkan kauppa loi yhteyksiä roomalaiseen imperiumiin. Silloin nuoria sotureita 
myös Baltian ja Suomen alueelta on ehkä palvellut roomalaisissa palkkajoukoissa hankkien aseita, mm. 
roomalaistyylisiä miekkoja, joita on löydetty tuon ajan haudoista. Ison härän runo olisi siis ollut "karjalai-
sen uskonnon peruskirja". Vuodenvaihteen juhlissa karjalaiset mysteeriryhmän jäsenet olisivat uhranneet 
härän tai sian ja nauttineet yhteisaterian, jonka esikuvana olisi ollut mithralaisten convicium.(9 
    Haavion rohkeita rinnastuksia vastaan voidaan tehdä monia huomautuksia. Franz Cumontin rekon-
struktio mithraismin syntymyyteistä perustuu oleellisesti säilyneiden kuvien tulkintaan eikä ole juuri 
mitään tietoa siitä, mikä mysteerien sanoma on Euroopassa eri aikoina ollut. Mithran kannattajia olivat 
sotilaat, virkamiehet ja kauppiaat, eivät talonpojat, eikä mithralaisuus ole ollut luonteeltaan kyläuskonto, 
vaan temppeleissä tai alttareilla on uhrattu yksityisesti. Mithras sonnin tappajana on symbolisoinut mie-
histä voimaa, taistelua, kilpailua ja kurinalaisuutta.(10 Idolina tällainen sankari olisi voinut saada vasta-
kaikua viikinkiajalla, mutta tuskin varhaisissa rautakauden viljelykylissä.  
   
Vuodenvaihteen juhlaruno.  Vaikkei Ison härän ja sian runoilla olisikaan suoranaista tekemistä Mithra-
uskonnon kanssa, niillä on voinut alkuaan olla jokin paikka Suomenlahden rannikon rautakautisissa elin-
keinoriiteissä. Iso härkä on saattanut olla kekriruno, niin kuin säilyneet kontekstitiedot Vienasta ja 
Kannakselta kertovat. Kekri on tarkoittanut vanhaa vuodenvaihdetta, jakoaikaa, jolloin suoritettiin syys-
teurastus ja siirrettiin vilja ja karjaonni tulevaan vuoteen. Runojen kognitiivisena taustana saattavat olla 
myytit suuren alkueläimen tappamisesta. Metsästäjäkansojen keskuudessa ne ovat olleet saalismyyttejä 
ja kertoivat, kuinka luonnon eläimet ja kasvit saivat alkunsa. Agraarikulttuureissa myytit on uudistettu ja 
teurastettu ”alkuhirviö” on suuri kotieläin, jonka ruumiinosista syntyy viljelevän yhteiskunnan elämänjär-
jestys. Ne ovat kumonneet metsästäjien ympäristökäsitykset ja siirtäneet elämän yltäkylläisyyden, tule-
vaisuuden ja ekologisen turvallisuuden viljelevälle, karjaa kasvattavalle ihmiselle.                  
     Agraarikulttuureissa suuri härkä on hedelmällisyyden ja kasvuvoiman symboli, niin muinaisissa Lähi-
idän dynastioissa kuin suomalais-ugrilaistenkin kansojen keskuudessa. Härkiä ruvettiin teurastamaan 
marien (tseremissien) ja mordvalaisten viljelyriiteissä, samoin karjalaisten uhrijuhlissa (kartta 4).(11 
Snorri Sturlusonin Ynglinga-saagassa kerrotaan svealaisten perimätiedon mukaan kokoontuneen joka 
vuosi Uppsalaan uhraamaan härkiä hedelmällisyyden jumala Freyrille torjuakseen katovuodet; myös 
sialla on Freyrin ja Freyjan kultissa ollut erityinen asema.(12 Germaanisten kansojen niin kuin suoma-
laistenkin eläinuhriin on kuulunut eläimen pyhittäminen, rituaalinen teurastaminen ja yhteisateria. Mui-
naisgermaanisissa lähteissä puhutaan myös runoista, joita nimitettiin 'mahtirunoiksi' ja ne kirjoitettiin tai 
piirrettiin usein eläimen verellä.(13 Ison härän runo on voitu esittää loitsuna teurastettaessa kekrinä 
eläimiä, ylistys- tai mahtirunona  kasvun haltioille tai pitolauluna iloittaessa hyvästä vuodesta. 
    Suomessa suuresta teuraseläimestä kertovan runon alkuperäisiä elinympäristöjä ovat voineet olla 
Suomenlahden rannikon varhaiset viljely-yhteisöt tai rautakauden hämäläiset kylät. Virossa ja Suomen 
puolella Varsinais-Suomessa ja Hämeessä härkä on ollut vanhin vetoeläin ja kulttuurisesti erityisase-
massa (I osa, kartta 25). Erityisesti esihistoriallisessa Hämeessä mutta myös Laatokan Karjalassa härkiä 
on voitu pyhittää kotieläinten haltioille ja syödä samantapaisilla sukupiirin yhteisaterioilla kuin myöhem-
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96. Suuri eläin 
 
min kekrilammas tai mikkelinpässi (kartta 4). Iso härkä ja Etelä-Karjalassa vaihtoehtoisesti Iso sikakin 
ovat siis ehkä olleet alkuaan vuodenvaihteen sukuriittien lauluja. Niissä ylistetään suurta kotieläintä, josta 
oli jakaa lihaa, rasvaa ja verta niin eläville kuin vainajille, joka oli niin suuri, ettei sitä ihminen kyennyt 
iskemään kuoliaaksi. 
(MI B 16.1.5.1, B 871, F 610.2) 
 
1. Haavio 1959c, 79-, 95-, 245.  2. Haavio 1959c, 49-, 60-, 96-.  3. Kuusi 1963d, 162-.  4. Tedre 1969. 
Salminen 1929.  5. Krohn K. 1924-1928 II, 157-. Kuusi 1963b, 326-, 336-.  6. Ganander 1789, 9-.  7. 
Krohn J. 1885, 492-. SKVR I 2:896.  8. Haavio 1959c. Niemi 1913, 13-.  9. Haavio 1959c, 40-.  10. 
Cumont 1956, 135-.  11. Krohn J. 1894, 141-. Harva 1914, 65-; 1915b, 124-; 1942b, 135-; (1996).  12. 
Davidson 1969, 25-, 74-, 86; 1985, 95-.  13. Derolez 1963, 229-. 
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                            97.-98. LEGENDALAULUT  
 
 
 
 
Kristillinen epiikka 
 
 
Kristilliset balladit. Euroopassa balladitraditioon luetaan myös legendalaulut, jotka käsittelevät Jeesuk-
sen ja muiden Raamatun henkilöiden tai pyhimysten elämää. Aiheensa ne ovat saaneet useammin 
apokryfisestä kirjallisuudesta ja keskiaikaisista legendoista kuin suoraan Raamatusta. Keski-Euroopassa 
ja Skandinaviassa legendaballadeja on laulettu jo keskiajalla, osa lauluista on syntynyt vasta myöhäis-
keskiajalla. Monissa roomalaiskatolisissa maissa legendalauluja on runsaasti, esim. sloveenit tuntevat 
toista sataa laulutyyppiä.(1 Skandinaviassa legenda-balladeiksi luokitellaan 37 tyyppiä (TSB B 1-37); 
Suomessa vanhamittaisia legendalauluja on viisitoista. Esimerkkinä legendalauluista on kartoilla esitetty 
Tapanin virsi ja Luojan virsi, joista jälkimmäinen on muotoutunut pienoiseepoksen luonteiseksi laajaksi 
kokonaisuudeksi.  
    Luojan virttä on nimitetty suomalaiseksi tai kalevalaiseksi messiadiksi.(2 Sen säilyneet toisinnot ovat 
keskimäärin n. 200 säkeen mittaisia, mutta pisimmät saattavat käsittää yli 300 säettä. Muistiinpanot 
sisältävät yleensä kolme tai neljä jaksoa, jotka käsittelevät Jeesuksen tai Neitsyt Marian elämään liitettyä 
tapahtumaa.(3 Legendojen laulajat ovat yhdistäneet aiheita eri tavoin. Jouluevankeliumin tapahtumia 
käsittelevät laulut eli Marjavirsi, Saunanhaku ja Lapsenetsintä muodostavat usein yhden kokonaisuuden, 
samoin pääsiäislegendat Ylösnousemusvirsi ja Hiiden sepän kahlinta. Pisimpiä kokonaisuuksia on 
tallennettu Vienasta, missä laulutavalle muutenkin on ollut ominaista laulujen yhdistäminen eepoksiksi.       
Vienassa ja Inkerissä, erityisesti Hevaalla Luojan virteen on toisinaan yhdistetty myös Tapanin virsi ja 
satunnaisesti muitakin aiheita kuten Silta ja kirkko, Kylvöihme sekä niukahduksen loitsuna käytetty 
kertomus Jeesuksen ratsastuksesta (kartta 50). Tämäntapaista laulujen yhdistelemistä pidettiin aikai-
semmin runonlaulun rappeutumisena. Nykyisen käsityksen mukaan teemojen variointi kuuluu laulajien 
tapaan käyttää hallitsemiaan perinneaineksia ja kertoo pikemminkin laulukulttuurin elinvoimaisuudesta 
kuin sen rappiosta. 
 
 
 
 
97. Vapahtajan syntymä 
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Tapanin virsi.  Legendalaulun taustalla ovat Jeesuksen syntymästä ilmoittanut Betlehemin tähti ja kunin-
gas Herodes, joka Raamatun ja apokryfisten kertomusten mukaan koki syntyneessä Jeesus-lapsessa 
maallisen valtansa uhkaajan (kartta 97). Suomalaisessa legendassa Ruotuksen (Herodeksen) tallirenki 
Tapani menee juottamaan isäntänsä hevosta lähteelle, mutta hevonen kieltäytyy juomasta. Syynä on 
lähteeseen kuvastuva kirkas tähti. Tapani vie hevosen talliin, menee Ruotuksen tupaan ja sanoo: "On 
syntynyt Jumalan valtias. Luovun Ruotuksesta, otan uskon Kiesuksesta." Ruotus ottaa uutisen vastaan 
epäillen ja sanoo uskovansa sen todeksi vasta, jos paistettu kukko vadilla alkaa laulaa, pöydällä paistina 
oleva sonni mylviä ja veitsenpää vesoa. Ihmeet tapahtuvat. 
    Tapanin virsi on Suomen puolella esiintynyt aina itsenäisenä lauluna ja Vienassakin se on vain poik-
keuksellisesti yhdistetty muuhun Luojan virren kokonaisuuteen. Sen sijaan Inkerissä, erityisesti Hevaalla, 
sitä on laulettu Saunanhakuvirren jälkeen. Tapanin virsi on säilynyt myös Länsi-Suomessa, mikä johtuu 
siitä, että laulu on kuulunut joulunaikaisten kiertueiden ohjelmistoon (kartat 27-29). Katkelmia laulusta on 
tallennettu myös hevosten hoitoon liittyneissä loitsuissa. 
 
              Tapanin virsi 

Tapani oli tallirenki ruman Ruotuksen talossa. 
Ajoi juomaan hevosen jouluyönä korkeana. Lähde läikkyi hepo korskui, ei hepo vettä juonut. 
– Mitä korskut korpin ruoka, hirnut Ruotuksen hevonen? 
Tapani oli tallirenki, vedestä vikaa etsi. Näki tähden taivaalla pilkun pilvien raossa, tähden varjon 
lähteessä. 
Tapani oli tallirenki, ajoi juoksulla kotiin. Meni Ruotuksen tupaan, seisahtihe oven suuhun: 
– Syntynyt on Jumalan valta! Jo nyt luovun Ruotuksesta, otan uskon Kiesuksesta! 
Vastas Ruotus ruo'altansa: 
– Jollet ääntäsi vähennä, niin minä ikäsi lyhennän! Sitten tuon todeksi uskon, jos tuo kukko 
laulaneepi, joka on paistina vadissa. Rupesi kukko laulamaan.  
– Sitten tuon todeksi uskon, jos tuo härkä mylvineepi, joka on luina lattialla. Rupesi sonni myl-
vimään.  
– Sitten tuon todeksi uskon, veitsenpää jos vesoneepi, jolla on vuosi vuoleskeltu.  
Paiskas veitsen permantoon. Veitsenpää vesomaan alkoi, vesoi kuusi kultavesaa kultalehti 
kunkin päässä. 

 
    Suomalainen Tapanin virsi on mukaelma Skandinaviassa ja Englannissakin tunnetusta Pyhän Tapanin 
balladista. Englanninkielisessä 1400-luvun muistiinpanossa (Child 22) kerrotaan, kuinka Stefanus, 
Herodes-kuninkaan palvelija, nähdessään taivaalla kirkkaan tähden haluaa luopua Herodeksesta ja ryh-
tyä äsken syntyneen Vapahtajan palvelijaksi. Herodes sanoo uskovansa vastasyntyneeseen, jos pöy-
dällä paistina oleva kukko alkaisi kiekua. Ihme tapahtuu, kukko kiekaisee: "Christus natus est!" Ihmeestä 
huolimatta Herodes käskee kivittää Stefanuksen. Suomentaja täydensi skandinaavista laulua lisäämällä 
kukko-ihmeen jatkoksi sonni- ja veitsenpää-ihmeet. Tähden kuvastuminen lähteeseen: "Näki tähren 
taivahas, tähren varjon lähtehes" on motiivi, joka puuttuu eurooppalaisesta perinteestä, mutta on aikoi-
naan ollut tunnettu ainakin Ruotsissa; lähteeseen heijastuva tähti tavataan Dädesjön kirkon Staffan-
aiheisessa maalauksessa.(4       
    Pohjoismaisissa legendalauluissa Stefanuksesta on tullut Herodeksen tallirenki, koska pyhimyksenä 
Stefanus oli hevosten suojelija. Ruotsissa tavataan kaksi Staffansvisanin päällekkäistä kerrostumaaa, 
jotka ovat kuuluneet suomenruotsalaistenkin perinteeseen. Vanhempi, ns. Staffan ja Herodes -balladi 
(FSF V 1:23. TSB B 8) on ollut suomalaisen Tapanin virren esikuvana; kartalle on merkitty myös harva-
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lukuiset ruotsinkieliset toisinnot. Nuoremmalla, Staffan stalledräng -nimisenä tunnetulla joululaululla (FSF 
V 1:24) ei ole suoranaista yhteyttä Staffan och Herodes -balladiin, vaan se on joulukiertueiden 
seremonialaulu. 
(Child 22. FSF V 1:23-24. MI B 130, D 1311.4.0.1, E 32, E 168.1, E 741.1.1.2, F 960.1, H 252. TSB B 8) 
 
Marjavirsi.  Luojan virren ensimmäinen kiinteä jakso, Marjavirsi, kertoo kansanomaisesti Neitsyt Marian 
yliluonnollisen raskauden: Jeesus sikisi Marian syömästä marjasta. Marjavirren alkusäkeissä marjanen 
huutaa mäeltä: "Tule neito poimimaan!". Maaria, korea neito lähtee marjan poimintaan, poimii marjan ja 
panee sen huulilleen, huulilta marja joutuu kielelle, kieleltä vatsaan. Maaria tulee marjasta raskaaksi. 
Vienassa- ja Aunuksessa Maaria poimii puolukan, Inkerissä erityisesti Hevaalla Maaria, pyhäinen vaimo 
lähtee kulkemaan kodistaan, saapuu metsän reunaan, näkee oksalla omenan, puussa pähkinäisen, 
poimii sen, syö ja tulee raskaaksi. 
 
               Marjavirsi 

Marjanen mäeltä huusi punapuola kankaalta: 
– Tule neiti poimimaan, tinarinta riipomaan ennen kuin etana syöpi mato musta muikkajaa. 
Neitsyt Maaria emonen rakas äiti armollinen keksi marjasen mäeltä punapuolan kankaalta. 
Heitti marjan helmoihinsa, helmoiltansa rinnoillensa, rinnoiltansa huulillensa. Siitä tyytyi siitä 
täyttyi, siitä paksuksi panihen. Kantoi kohtua kovaa vatsan täyttä vaikeaa ympäri yhdeksän 
kuuta, kuuta puolen kymmenettä. 

 
    Raskaaksi tulon symbolikielessä alkuperäinen on ilmeisesti omenamotiivi, koska se tavataan keskieu-
rooppalaisissa ja englantilaisissakin balladitoisinnoissa (esim. Child 54 A). Omena tulee ehkä apokry-
fisesta kertomuksesta, jossa palmupuu taivutti latvansa Marian edessä tarjoten tälle hedelmiään pyhän 
perheen Egyptin-matkan aikana. Pohjoisessa legenda on sopeutunut paikalliseen ympäristöön ja 
olemassa olevaan perinteeseen. Suomen oloissa tuntematon hedelmä, omena on vaihtunut marjaksi, 
muutosta on ehkä tukenut Maria ja marja sanojen yhtäläisyys. Karjalassa tavataan myös erillisenä lyyri-
nen laulu, jossa marja huutaa mättäältä ja kehottaa poimimaan itsensä; se on ehkä vanhempi kuin 
legendalaulu ja siirtynyt Marjavirren johdannoksi.(5   
    Hidastettu marjansyönti, marjan poimiminen maasta helmoille, helmoilta rinnoille ja edelleen huulille, 
kielelle ja lopulta vatsaan on peräisin virolaisesta Kyynelten vierinnän kuvauksesta.(6 Laatokan Karja-
lassa Marjavirrestä ja muista runoaineksista on puolestaan syntynyt antikristillinen legenda Iro-neidosta, 
joka marjasta raskaaksi tultuaan synnytti kolme poikalasta, Väinämöisen, Ilmarisen ja Joukahaisen. 
(Child 54. MI T 511.1.2) 
 
Saunanhakuvirsi. Toinen Luojan virren jakso, Saunanhakuvirsi kuvaa kuinka yksinäinen Maria etsii 
paikkaa synnyttääkseen lapsensa. Legendalaulussa ympäristö pitää Mariaa vieraana, epäsiveellisenä 
naisena eikä hänen anneta mennä saunaan synnyttämään, niin kuin suomalais-karjalaisella kulttuuri-
alueella on ollut tapana, vaan hänet ajetaan kylmään talliin. 
 
               Saunanhakuvirsi 

– Piltti pieni piikaseni! Lähde kylpyä kylästä saunaa Sarajalasta, jossa huono hoivan saisi. Avun 
ange tarvitsisi. 
Piltti pieni piikojansa, hyvä kielas käskeäkin sekä juoksi että joutui ruman Ruotuksen taloon. 
Ruma Ruotuksen emäntä liikkui keskilattialla: 
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– Ei ole kylpyä kylässä saunaa Sarajalassa. On talli Tapomäellä, johon portot pojan saavat, tu-
len lautat lapsen luovat. 
Neitsyt Maaria emonen rakas äiti armollinen astua taputtelevi talliin Tapomäelle. Yläiset maat 
aleni, alaiset maat yleni. 
– Henkäise hyvä hevonen, kylyn löyly löyhäytä, jotta huono hoivan saisi. Avun ange tarvitsisi. 
Henkäisi hyvä hevonen. Synnytteli poiuttansa talliin hevosen luokse. Jouluna Jumala syntyi, 
paras poika pakkasella. 

 
    Saunanhakuvirressä on kolme pääredaktiota: (1) vienalainen, (2) aunukselainen ja (3) inkeriläinen.  
   Vienassa Neitsyt Maria synnyttää lapsen ja lähettää pikku piikasen tiedustelemaan saunaa Sarajalasta. 
Portot menkööt talliin Tapomäelle, vastaa isäntä (Ruotus eli Herodes) eikä lupaa saunaa. Maria lähtee 
vastasyntyneen kanssa kylmään talliin, laskee lapsen hevosen soimeen ja pyytää hevosta henkäise-
mään lapselle lämpimän löylyn. Niin hevonen henkäisee lämpöä vastasyntyneelle ja hänen äidilleen. 
    Aunukselaisessa legendassa Maria tulee äitinsä luo raskaana ollessaan, mutta tämä ajaa hänet pois. 
Maria lähtee kosken luo ja pyytää sitä viemään hänet mukanaan, mutta koski sanoo: "Ei sinua virta voi 
viedä, kun on poika polvillasi, Herra Kristus helmoillasi." Maria palaa takaisin ja äiti kehottaa häntä mene-
mään talliin synnyttämään. Kolmesti Maria lähettää orjansa katsomaan, joko päivä paistaa ja kolmannella 
kerralla orja ilmoittaa: "Jo paistaa Jumalan päivä." Maria synnyttää pojan. 
    Inkeriläisessä versiossa Maria tulee kylään ja tiedustelee talosta itselleen paikkaa, jossa voisi synnyt-
tää lapsensa. Emäntä käskee hänen mennä talliin mäelle. Maria menee kylmään talliin, synnyttää pojan 
ja panee hänet jäisten heinien päälle. 
    Vienassa ja Aunuksessa synnytysjakso sijoittuu Marjavirren jälkeen, mutta Inkerissä se on seurannut 
Lapsenetsintää ja sen jälkeen on vielä laulettu Tapanin virttä. Näin syntynyt kokonaisuus on tapahtumil-
taan epälooginen. Tällaista käännettä Senni Timonen on pyrkinyt selittämään korostamalla Saunanhaku-
jakson vahvaa myyttisyyttä. Etsiessään lasta, joka ei vielä ollut syntynytkään, Neitsyt Maria aavistelee 
olemuksessaan jotain poikkeuksellista ja ymmärtää saattavansa maailmaan pyhän lapsen.(7 
    Saunanhakuvirressä Raamatun tapahtumat on siirretty niin suomalaiseen ympäristöön, ettei laululle 
ole suoranaista vastinetta eurooppalaisessa perinteessä. Joitakin yhtäläisyyksiä on romanialaisissa 
kolinda- eli kalendas-lauluissa ja samoja motiiveja tavataan myös eräissä ranskalaisissa ja saksalaisissa 
legendalauluissa.(8 
(MI T 511.1.2, T 581.4, Z 216) 
 
 
 
 
98. Vapahtajan elämä 
 
 
Lapsenetsintävirsi. Lapsenetsintävirren taustateksti on Raamatun kertomus 12-vuotiaan Jeesus-lapsen 
katoamisesta ja siitä kuinka Jeesuksen vanhemmat etsivät poikaansa ennen kuin löysivät hänet temp-
pelistä (kartta 98). Suomalais-karjalaisessa legendalaulussa Marialta katoaa lapsi ja hän lähtee tätä 
etsimään. Hän tapaa auringon, kuun ja tähden, paikallisissa toisinnoissa tien, puun, kirkon, tuulen tai 
jonkun muun, joilta kyselee poikaansa. Kaikki kieltäytyvät kertomasta, vaikka olisivat nähneetkin; aurinko 
siksi, että Marian poika oli luonut sen aamusta ylenemään, illasta alenemaan; kuu siksi, että se oli luotu 
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illasta ylenemään, aamusta alenemaan; tie siksi, että se oli luotu olemaan sotahevosen jaloissa jne. 
Lopulta Maria viedään Luojan oven pieleen. Luojan luona lapsi istui punakukat kädessä tai esim. päivä 
kertoi, missä poika on.  
 
               Lapsenetsintävirsi 

Neitsyt Maaria emonen rakas äiti armollinen piilotteli poiuttansa kultaista omenuttansa alla seu-
lan seulottavan, alla korvon kannettavan. Alkoi päätänsä sukia hapsiansa harjaella. Katosi poika 
polviltansa. 
Neitsyt Maaria emonen rakas äiti armollinen etsiskeli poiuttansa kultaista omenuttansa. Etsiskeli 
hienot heinät, katseli kanervan juuret. Käy tietä, astelee. Kumartaa tien eteen. 
– Näitkö pientä poiuttani kultaista omenuttani? 
– Jos lien nähnyt, en sanele. Poikasi on minutkin luonut kovin kengin käytäväksi, ratsain ajetta-
vaksi. 
Neitsyt Maaria emonen rakas äiti armollinen käy tietä, astelee. Kuuhut vastaan tulee.  
– Näitkö pientä poiuttani kultaista omenuttani?  
– Jos lien nähnyt, en sanele. Poikasi on minutkin luonut illasta ylemään aamusta alenemaan. 
Neitsyt Maaria emonen rakas äiti armollinen käy tietä, astelee. Päivyt vastaan tulee. 
– Näitkö pientä poiuttani kultaista omenuttani? 
– Poikasi on minutkin luonut aamusta ylemään illasta alenemaan. Näin minä poikasi pyhäisen. 
Luoja lapsen korjaeli, kappelin Jumala laati. Pani lapsen lavitsalle punakukkasen käteen.  
Neitsyt Maaria emonen rakas äiti armollinen käypi Luojan uksen suulle Jumalan oven eteen. 
– Tulipa minun emoni, tuli lasta ottamaan! 

 
    Vienassa ja Aunuksessa Lapsenetsintävirttä on useimmiten laulettu Marja- ja Saunanhakuvirsien 
jälkeen, jolloin sitä on seurannut Ylösnousemusvirsi. Laatokan Karjalasta Lapsenetsintää ei ole tavattu, 
Inkerissä monet laulajat ovat esittäneet laulun joko erillisenä kokonaisuutena tai liittäneet sen alkujak-
soksi Ylösnousemusvirteen. 
    Jeesus-lapsen katoamista käsitteleviä balladeja on Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa (esim. TSB B 
4), mutta suomalais-karjalaiselle alueelle aihe ei ilmeisesti ole kulkeutunut lännestä vaan slaavilaisten 
kansojen välityksellä. Suomalaisen legendan lähimmät vastineet on tavattu ukrainalaisista koljada-
lauluista.(9  Venäläisessä ikonografiassa ja legendaperinteessä aurinko, kuu ja tähti -symboliikalla on 
ollut varsin keskeinen asema. Ne ovat myös suomalaisen Lapsenetsintävirren perussymboleja, vaikka 
lauluun on tullut paikallisia aineksia ja Maria kohtaa esineitä tai ihmisiä, jotka ovat läsnä laulajien omassa 
arkiympäristössä. 
(MI D 1311.6, H 1385.2, N 818.1. TSB B 4) 
 
Kylvöihme. Legendalaulu kertoo apokryfiseen Tuomaan evankeliumiin pohjautuen Neitsyt Mariasta, joka 
poikansa kanssa pakenee vihollisia. Kylvöihme tunnetaan sekä lauluna että suorasanaisena kertomuk-
sena. Legendalauluna Kylvöihme on kuulunut Luojan virsi -sikermään, sen sijaan proosaversio on tun-
nettu satuna nimellä Maaginen pako (AT 313) aina läntistä Suomea myöten.  
 
               Kylvöihme 

Neitsyt Maaria emonen pyhä piika pikkarainen pienen poikansa keralla hiihti maita hiihti soita, 
hiihti Hiiden kankahia. Meni kohti kylväjää: 
– Kylväjäinen, kyntäjäinen, kun tulee parvi pakanoita ja kysynevi: Ammoinko tästä Maaria mat-
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kasi? Sano silloin menneeksi, konsa oli kaski kasvamatta, joka nyt on ohran sänki; konsa oli 
hepo syntymättä, joka nyt on kyntöhepo. 
Tulee parvi pakanoita:  
– Ammoinko tästä Maaria matkasi? 
– Vielä oli kaski kasvamatta, joka nyt on ohran sänki, vielä oli hepo syntymättä, joka nyt on 
kyntöhepo. Silloin tästä Maaria matkasi. 
Neitsyt Maaria emonen pienen poikansa keralla hiihti maita hiihti soita, hiihti Hiiden kankahia.  
– Oi sinä paras paimeneni, kun tulee parvi pakanoita ja kysynevi: Ammoinko tästä Maaria mat-
kasi? Sano silloin menneeksi, konsa oli lehmä syntymättä, joka nyt on lypsylehmä. 

          Tulee parvi pakanoita:  
– Ammoinko tästä Maaria matkasi? 
– Vielä oli paimen palkkaamatta, lehmä vielä syntymättä, joka nyt on lypsylehmä. Silloin tästä 
Maaria matkasi. 
Neitsyt Maaria emonen pienen poikansa keralla hiihti soita hiihti maita, hiihti Hiiden kankahia. 
Meni parhaan papin luokse: 
– Oi sinä paras pappiseni, kun tulee parvi pakanoita ja kysynevi: Ammoinko tästä Maaria mat-
kasi? Sano silloin menneeksi, konsa oli pappi panematta, kirkko vielä salvamatta. Tulee parvi 
pakanoita:  
– Ammoinko tästä Maaria matkasi?  
– Vielä oli pappi panematta, kirkko vielä salvamatta. Silloin tästä Maaria matkasi. Nyt on par-
tansa homeessa, kirkon katto jäkälässä. 
 

    Laulu jakautuu kolmen kohtaukseen: Paetessaan Neitsyt Maria tai Luoja tapaa ensin peltomiehen, 
toiseksi paimenen karjoineen, kolmanneksi papin kirkon luona. Pakenija pyytää kutakin kieltämään näh-
neensä hänet, kun vihollinen saapuu paikalle. Näin tapahtuu ja Neitsyt Maria pelastuu. 
    Pako-aihe tunnetaan monissa Euroopan maissa (esim. Child 55) sekä lauluina että proosaversioina. 
Suomalais-karjalaiselle alueelle laulu on kulkeutunut slaavilaiselta taholta ja sen levinneisyys on suppea. 
Kaikkiaan Kylvöihme-laulua on tallennettu n. 15 toisintoa Raja-Karjalasta ja Aunuksesta. Säilymäalueen 
paikallisuudesta huolimatta laulun toisinnot eivät pohjaudu samaan kanta-asuun, vaan niiden taustalla on 
erilaisia venäläisiä legendaversioita. Haavio on yhdistänyt Kylvöihme-legendan niihin teemoihin, joissa 
kuvataan kamppailua Jeesuksen ja hänen vastustajiensa välillä. Se on ollut apokryfisen kirjallisuuden ja 
kansanomaisten legendojen ydinaiheita. Pohjimmaltaan Kylvöihme-legendassa olisi kysymys jumalan ja 
paholaisen välisestä taistelusta, eräästä perusteemasta kaikkien korkeauskontojen pyhissä kertomuk-
sissa.(10 
(AT 313. Child 55) 
 
Ylösnousemusvirsi. Omintakeisimmin Raamatun sanomaa on käsitelty Ylösnousemusvirressä, jonka 
pohjana on pääsiäisevankeliumi. Vanhin tieto legendalaulusta tavataan Juhana Cajanuksen väitös-
kirjassa vuodelta 1697. Jeesuksen ylösnousemusta kuvaavat suomalaiset legendalaulut voidaan jakaa 
kahteen pääredaktioon. (1) Karjalais-inkeriläisessä legendalaulussa Luoja on kuoletettu eli surmattu ja 
pantu rautapohjaiseen hautaan, kallioiden alle. Hauta on suljettu kiinni tina-, rauta-, hopea- ja vaskinau-
loilla. Mutta päivä paistaa Luojan haudalle, sulattaa naulat ja haudan kansi aukeaa. (2) Toisessa, lähinnä 
ortodoksisen Karjalan versiossa Neitsyt Maria pyytää päivää lentämään Luojan haudalle ja nukuttamaan 
vartijat, jotta Luoja pääsee pois haudasta. Päivä tottelee. 
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              Ylösnousemusvirsi 1 

Mitä laulan, kuta laulan? Laulan Luojan kuolemasta. Kunne Luoja haudattiin? Yhdeksän sylen 
syvyyteen, tinanauloin naulattiin vaskivitjoin vahvistettiin. 
– Oi Jumala armollinen, pane päivä paistamaan! Sulata tinaiset naulat, vaskinaulat pois valele. 
Paistoi, paistoi Luojan päivä. Sulatti tinaiset naulat, vaskinaulat pois valeli. Päästi Luojan kuo-
lemasta katoamasta Kaikkivallan. 

 
               Ylösnousemusvirsi 2 

Laulamme Jumalan virttä. Ammoisia ajattelemme muistelemme muinoisia, kun oli Luoja kuole-
tettu, kadotettu Kaikkivalta kiven alle kiusattuna, paadet päällä paadet alla somerot sydäntä 
vasten.  
Maaria matala neiti pyhä piika pikkarainen itse noin sanoiksi virkkoi:  
– Oi päivä Jumalan luoma, lennä päätönnä kanana Luojan haudan partaalle. Paista kerran 
hempeästi toinen himmeesti hiosta, kolmas koko terältä. Nukuttele nuiva kansa painele väki pa-
kanan. Nosta Luoja kuolemasta!  
Tuo päivä Jumalan luoma lensi päätönnä kanana Luojan haudan partaalle. Paistoi kerran hem-
peästi toisen himmeesti hiosti, nukutteli nuivan kansan paineli väen pakanan. Nosti Luojan 
kuolemasta. Kivet silloin kielin lauloi paateret sanoin pakisi. Joet liikkui, järvet järkkyi, vuoret 
vaskiset vavahti. 

 
    Legendalaulun (3) kolmas, ns. suojärveläinen versio on rakenteeltaan Luojan ja auringon välinen dia-
logi. Luoja on haudattu kallioiden alle. Päivä lentää lintuna Luojan haudan partaalle. Luoja haudasta 
kysyy: Miksi tulit? Päivä vastaa tulleensa kuolemaan yhdessä Luojan kanssa. Luoja kehottaa nyt päivää 
palaamaan takaisin entisille sijoilleen ja paistamaan niin palavasti, että haudan vartijat, hiiden väki, 
nukahtaisi. Päivä menee, paistaa palavasti ja niin Luoja pääsee nousemaan ylös haudasta. 
    Ylösnousemusvirren toisinnoissa kuvataan, kuinka Luoja on haudattu yhdeksän sylen syvyyteen, 
hänen päälleen on vyörytetty paasia, ja haudalla on vartijoina sata miekallista miestä, tuhat kilven kanta-
jaa, pakanaparvi tai hiiden väkeä – kaikki vastineita evankeliumin roomalaisille sotilaille. Enkeli, joka 
Raamatun mukaan vieritti haudan suulta kiven, on kuvattu auringoksi. Se sulattaa paaden tai lentää lin-
tuna haudalle.  
    On oletettu, että aurinko olisi peräisin esikristilliseen aikaan ulottuvasta uskomuksesta, jonka mukaan 
suurissa käännekohdissa aurinkokin järkkyy eli "tanssii", kristillisessä perinteessä tämä tapahtuisi 
pääsiäisaamuna; uskomus on ollut yleinen paitsi Suomessa ja Karjalassa myös Virossa sekä Skandi-
naviassa ja Keski-Euroopassa. Legendalauluja laulaneille karjalaisille naisille päivällä eli auringolla on 
ollut myös toivon tai kaiken hyväksi tekevän merkitys. Etenkin ortodoksisessa Karjalassa ja Inkerissä 
Neitsyt Maria pyytää päivää nukuttamaan haudan vartijoita, hänestä on tullut oman poikansa pelastaja ja 
ylösnousemukseen vaikuttaja. Ortodoksisessa perinteessä Marian rooli on kasvanut: hän on pääsiäisen, 
suuren perjantain ja suuren lauantain laulujen keskeinen hahmo.(11 
(MI A 733.6, N 818.1, V 211.8) 
  
Silta ja kirkko. Inkerissä Ylösnousemuksen ja Hiidensepän kahlinnan liittää toisiinsa Silta ja kirkko -ni-
misenä tunnettu jakso, jota ei ole tavattu Inkerin ulkopuolelta. Laulun pohjana on Jeesuksen yllättävä 
käyttäytyminen: hän arvostaa vähäpätöistä, kaikkien jalkojen tallaamaa siltaa enemmän kuin arvokasta 
kirkkorakennusta.  
   Silta ja kirkko -legendassa Luoja tai Neitsyt Maria kulkee tietä pitkin jäljessään pyhimyksiä ja enkeleitä. 
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Tulee silta vastaan ja Luoja tervehtii sitä kumartaen. Pyhimykset ja enkelit ihmettelevät, miksi Luoja siltaa 
tervehtii. Luoja vastaa: Kun minua ajettiin takaa, olin sillan alla suojassa. Tulee aita vastaan, Luoja ter-
vehtii sitäkin kumartaen ja selittää taas ihmettelijöille, että aita on suojellut häntä. Tulee kirkko vastaan, 
mutta Luoja ei tervehdi eikä kumarra kirkolle, vaan sanoo: "En anna kättä kirkolle, sillä siellä minut otettiin 
kiinni." 
 
               Silta ja kirkko 

Luoja ratsulla ajaa hevosella hiirakalla, sata santtia jälessä. Oli tielle silta tehty. Luoja sillalle 
kumarsi, antoi kättä siltapuille. Enkelit ihmettelivät, pyhät miehet naurahtivat: 
– Mikä meidän Luojallamme, kun sillalle kumartaa, antaa kättä siltapuille?  
Luoja siihen vastaeli: 
– Siksi sillalle kumarsin, annoin kättä siltapuille. Seisoin silloin sillan alla, kun Juutas julki juoksi 
paha päällitse pakeni.  
Luoja ratsulla ajaa hevosella hiirakalla. Oli kirkko tielle tehty. Luoja ei kirkolle kumarra, anna ei 
kättä alttarille. Enkelit ihmettelivät, pyhät miehet naurahtivat:  
– Mikä meidän Luojallamme, kun ei kirkolle kumarra, anna kättä alttarille?  
Luoja siihen vastaeli: 
– Siksi en kirkolle kumarra, anna en kättä alttarille. Kirkossa minut kiinni pantiin, alttarilla ahdis-
tettiin. 
 

    Laululle ei ole löytynyt selvää kansainvälistä vastinetta eikä aiheen takana olevaa apokryfistä kerto-
mustakaan tunneta. Matti Kuusi olettaa, että laulu kuvastaa teillä ja silloilla jumalanpalveluksia pitäneiden 
kerjäläismunkkien ja kirkonmiesten keskinäistä vihamielisyyttä ja pitää mahdollisena, että sen sepittäjä 
olisi 1300-luvulla Turun seuduilla elänyt dominikaanimunkki. Rakenteeltaan Silta ja kirkko on kertauslaulu 
ja sen sanonta on tyyliltään harrasta ja ylevää. Haavion mukaan "siinä ovat kuin kruunauskulkueessa 
matkalla Salvator mundi, seurassaan Regina coeli, edessään enkelien hohtava parvi, takanaan mart-
tyyrien ja autuasten vilinä".(12  Ylhäisten alentaminen ja alhaisten ylentäminen on ollut yleinen tehokeino 
kristillisessä kerronnassa, samoin Jeesuksen yllättävä menettely ja sen selittäminen, ns. exemplum-
tekniikka.(13 
(MI V 138) 
 
Hiiden sepän kahlinta.  Viimeinen Luojan virren jakso, Hiiden sepän kahlinta, kuvaa kuinka Luoja voit-
taa vastustajansa viisaudellaan ja kahlitsee paholaisen tämän itsensä takomaan kaularautaan.  
    Hiiden sepän kahlinta -lauluissa Luoja menee tuntemattomana hiiden sepän pajaan ja tiedustelee, 
mitä tämä on takomassa. Seppä vastaa takovansa kahleita Luojan kaulaan ja valittaa unohtaneensa 
mitata Luojan kaulan paksuuden ja pituuden. Vieras vastaa Luojan kaulan olevan yhtä pitkä ja paksu 
kuin sepän omakin kaula. "Käteni ei käänny sitä mittaamaan", sanoo seppä. Luoja lupaa auttaa mittaa-
misessa. Kahleet asetetaan sepän kaulaan mittaamista varten, mutta Luoja sulkeekin niiden lukon ja 
hiiden seppä jää vangiksi. 
 
               Hiiden sepän kahlinta 

Nousi Luoja kuolemasta, Herra haudasta heräsi. Kuuli seppien taonnan, Hiiden joukon hilkutuk-
sen. Meni köyhänä pajaan:   
– Mitä rautiot takovat, Hiiden sepät hilkuttavat? 
– Taomme Jumalan rautaa, Jeesukselle kaulaköyttä. Vaan en muistanut mitata, kuinka on 
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paksu Luojan kaula. Kuinka on pitkä, kuinka on paksu. En sitä takoa taida. 
Virkkoi Jeesus Juuttaalle: 
– Niin on pitkä Luojan kaula kuin on kaula itselläsi.  
– Eipä mun käteni käänny itse mittaellakseni. Vaan minä antanen mitata, jos et lukkoon lukota. 
Niin meidän suuri Luoja pani Hiiden istumaan. Raudan lukkoon lukotti takasalpaan takitsi, perän 
polki kallioon vuoreen teräksiseen. Niin sanoiksi virkkoi: 
– Pysy tuossa pintahinen, paru tuossa pantahinen tekemässäsi pahassa luomassasi kahleessa.   
Niin meidän suuri Luoja kiven karkaisi kovaksi, raudan kastoi karkeaksi.   

 
    Runomuotoisen Hiiden sepän kahlinnan ydinalue on Laatokan Karjala, mutta se tunnetaan muuallakin 
Karjalassa Inkeristä Vienaan asti. Proosamuodossa legendaa on tallennettu myös Savosta ja Pohjois-
Pohjanmaalta. Haavio olettaa legendalaulun syntyneen suorasanaisen kertomuksen pohjalta. Hänen 
mukaansa myös proosaversio on alkuaan muotoutunut Laatokan Karjalassa mutta levinnyt ehkä jo suur-
karjalaisten muinaisia yhteyksiä pitkin pohjoiseen. Legendat kertovat, kuinka antikristus tai ilmestys-
kirjassa kuvatut pahat voimat on syösty alas ja vangittu.  
    Kahlehdittu paholainen esiintyy myös uskomuksissa, joilla ylläpidettiin kristillisen agraariyhteisön 
maailmankatsomusta ja moraalinormeja. Paholaisen uskottiin koko ajan tempoilevan itseään irti kallioon 
kiinnitetystä kahleestaan ja jos se onnistuisi, tulisi maailmaloppu. Jokaisen oli toimittava siten, ettei 
auttaisi paholaista eikä jouduttaisi maailmanlopun tuloa. Pyhänä ei saanut hioa rautaa, koska tällöin 
paholaisen kahleet olisivat ohenneet. Pataa pestessä oli aina pestävä myös padan sanka, koska muutoin 
siihen syntyvä ruoste olisi edistänyt kahleiden kulumista jne. Erityisen varovainen tuli olla pääsiäis- eli 
lankalauantaina, koska silloin kahleet olivat ohuimmillaan, vain langanvahvuiset. Kriittinen aika on saatta-
nut olla myös vuodenvaihde, käännekohdan jälkeen kahleet alkoivat taas lujittua seuraavaan kriisiaikaan 
saakka. 
    Hiiden sepän kahlinnan proosaredaktio perustuu apokryfiseen Nikodeemuksen evankeliumiin, joka 
kertoo, miten Jeesus kukisti paholaisen tuonelassa. Kristillisen kerrostuman alla on nähty vanhempi ja 
laajalti levinnyt euraasialainen myyttitraditio. Eri kansojen maailmasyntymyyttien mukaan Luoja järjesti 
kaaoksen kosmokseksi, mutta kaaoksen demiurgi ei halunnut alistua, jolloin Luoja kukisti sen väkivalloin 
tai viekkaudella ja loi maailmassa vallitsevan järjestyksen, olemassaolon järjestelmän (vrt. kartat 42, 87, 
94-95, 96). Taustalla olisi siis myytti luoja-jumalasta ja hänen vastustajastaan, järjestyksen ja kaaoksen 
välisestä taistelusta, joka kristillisessä perinteessä oli muuttunut maailmanloppuun saakka kestäväksi 
taisteluksi hyvän ja pahan välillä.(14 
(MI A 677.1, A 1071.1) 
 
Luojan virsi. Suomalaista legendarunojen eeposta, Luojan virttä on tallennettu ennen kaikkea Karjalan 
ja Inkerin (Hevaan) ortodoksisen väestön keskuudesta. Matti Kuusi pitää todennäköisenä, että legenda-
laulut ovat kulkeutuneet suomalais-karjalaiselle kielialueelle juuri ortodoksisen, eivätkä keskiajan rooma-
laiskatolisen kirkon mukana kuten Julius ja Kaarle Krohn olettivat. Osa Luojan virren jaksoista samoin 
kuin muistakin legendalauluista on ilmeisesti lähetystyön luomuksia, joita on tietoisesti sepitetty paka-
nallisen sankariepiikan vastapainoksi. Myös Heikki Kirkinen on korostanut Luojan virren ydinainesten 
karjalaisuutta.(15  
   Senni Timonen on pitänyt Luojan virren päähenkilönä Neitsyt Mariaa ja tulkinnut legendalaulut jumalan-
äidin elämän kuvaukseksi sellaisena kuin se suodattui karjalaisten naisten omista tunteista ja elämänko-
kemuksista. Legendojen ulkoiset puitteet ovat ortodoksisen kirkon teksteistä, mutta niiden sisällä naiset 
ovat purkaneet omaa arkielämäänsä, raskaaksi tuloa, synnyttäjän yksinäisyyttä, lapsensa menettämisen 
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pelkoa. Timonen puhuukin Marian virrestä ja kutsuu Luojan virttä naisten sankarimyytiksi, jota naiset 
lauloivat välittämättä patriaattisen kirkon luomista Kristus- ja Maria-kuvista. Maria-laulujen aluetta ovat 
olleet venäjänpuoleinen Karjala ja Inkeri, sen sijaan Jeesus-hahmo olisi keskeinen Laatokan Karjalassa, 
jolla on ollut läheiset yhteydet luterilaiseen Suomeen.(16 
 
Anneli Asplund    
 
Erk - Böhme 1893-1894. Haavio 1935; 1952a; 1955. Jevsejev 1950; 1976-1980. Järvinen 1981. Kirkinen 
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Suomalainen balladirunous 
 
 
Mikä on balladi?  Eurooppalaiset kansanballadit voidaan erottaa yhtenäiseksi laulutavaksi, jolle ovat tyy-
pillisiä dramaattiset, kohtalokkaat teemat. Rakenteellisesti balladille on ollut ominaista loppusointu ja 
nelisäkeinen säkeistö; etenkin Skandinaviassa niitä on pidetty balladin päätuntomerkkeinä. Suomalainen 
balladi on kuitenkin omaleimainen, sillä se ei noudata loppusointua eikä nelisäettä. Meillä Suomessa 
balladia onkin pidettävä lähinnä sisältökategoriana, tietyntyyppisiä aiheita käsittelevänä lauluna. 
    Euroopassa balladin on katsottu syntyneen 1200-1300-luvulla.(1 Suomenlahden ympäristössä balla-
deja on luultavasti alettu laulaa 1300-luvulta lähtien. Silloin vanhamittaisen epiikan rinnalle alkoi tulla 
kertovia lauluja, joissa sadunomaisuus tai myyttisyys väistyi ja aiheet alkoivat kytkeytyä lähiympäristöön, 
esim. sukujen ja perheiden maailmaan. Olennaista suomalaiselle balladirunoudelle on tapahtumien 
kuvaaminen dialogia käyttäen sekä juonen dramaattinen loppukäänne.(2 Rajankäynti muuhun vanhamit-
taiseen epiikkaan on horjuvaa. Meillä tähänastinen tutkimus on rajannut myös legendalaulut erilliseksi 
lajiksi (kartat 97-98), eurooppalaisessa tutkimuksessa ne luetaan yleensä balladirunouden piiriin. Raja 
kertauslauluihin ja lyyrisiin lauluihin ei sekään aina ole selkeästi määriteltävissä.  
    Suomalaisten balladien esikuvia voidaan löytää skandinaaviselta taholta. Niiden lähimmät vastineet 
tavataan yleensä suomenruotsalaisesta perinteestä, joskin balladiteemoja on lainautunut myös itäisiä ja 
eteläisiä teitä pitkin. Vastineita suomalaisille balladeille on löytynyt isovenäläisestä ja ukrainalaisesta, 
mutta myös muiden slaavilaisten kansojen perinteestä. Laulujen välittäjinä ovat paljolti olleet inkeriläiset, 
joiden traditiossa niin suomalais-karjalaiset ja virolaiset kuin slaavilaisetkin ainekset ovat sulautuneet 
yhteen. Suomessa balladiteemat on pyritty sopeuttamaan vanhamittaiseen laulutapaan. Toisinaan esiku-
vana olleen balladin kokonaisrakenne on säilynyt melko hyvin, mutta useimmiten suomalainen versio on 
niin omaperäinen, ettei alkuperäislähdettä ole enää mahdollista tunnistaa.       
    Suomalaistuessaan balladit ovat myös talonpoikaistuneet. Skandinaavisen perinteen aatelismiljöö 
linnoineen ja kuninkaankartanoineen katoaa, kultakruunua kantavat ja silkkipuvuissa tai samettiviitoissa 
koreilevat linnanneidot ja ritarit muuttuvat porvaristytöiksi, kauppamiehiksi, verorahojen kantajiksi tai 
useimmiten vain tavallisiksi talontyttäriksi ja -pojiksi, jotka elivät suomalaisessa talonpoikaisympäristössä. 
 
Balladien aihepiirit. Keskeisiä balladien aihepiirejä olivat kohtalonomaiset tapahtumat, rakkaus ja 
kuolema. Päähenkilö joutuu ristiriitaan suhteessaan rakastettuunsa tai perheenjäseniinsä. Päinvastoin 
kuin sankariepiikan roolinhaltijat, balladien päähenkilöt ovat antisankareita tai kohtalonsa toteuttajia, jotka 
joutuvat tekemään väistämättömiä, traagiseen loppuun johtavia ratkaisuja. Anterus ja Kaloiniemen neito -
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nimisessä laulussa päähenkilö surmaa itsensä saatuaan tietää vaimon kuolleen hänen poissa ollessaan. 
Tuurikkaisen runossa sankari viettelee tietämättään oman sisarensa ja totuuden selvittyä hänelle syök-
syy miekkaansa. Elinan surmassa mustasukkainen Klaus Kurki uskoo pahaa Kirsti-piikaa ja polttaa elä-
vältä viattoman Elina-vaimonsa ja pienen poikansa.   
    Olennainen ero sankarilauluihin on myös siinä, että päähenkilöiksi nousevat usein naiset. Balladien 
naistyypit ovat rohkeita ja arvostaan tietoisia persoonallisuuksia kuten Annikainen, Miehentappajaneito 
tai Meren kosijat -laulun tyttö, toisaalta taas maahan asti nöyryytettyjä kuten Mataleena tai rakkau-
dessaan uskollisia kuten Inkeri. Verrattuna sankarirunouteen näkökulma on vaihtunut. Balladi ei ihannoi 
enää miehisiä seikkailuja, tietoja ja taitoja, vaan valokeilaan nousee myös vähäväkinen, heikompi ja 
usein sorrettu osapuoli; myötätunto on hänen puolellaan. Vaikka balladien kuvaustapa on yleisesti ottaen 
objektiivinen, monien balladien funktio on selvästi varoittava. Toistuvana teemana on ylhäissyntyisen tai 
vierasmaalaisen viettelijän ja viattoman neidon suhde. 
    Kartalla 99 on esitetty viisi vanhalla mitalla laulettua balladia, joista kolme tunnetaan helkavirsien 
nimellä. Balladeille on yhteistä se, että niiden keskeinen roolihahmo on nainen.  
 
 
 
Ritvalan helkavirret 
 
 
Helan laulanta. Mataleenan, Inkerin ja Annikaisen virret tunnetaan yhteisellä nimellä helkavirsinä, koska 
ne ovat kuuluneet Sääksmäen Ritvalan kylässä vietettyjen helkajuhlien ohjelmistoon. Helatorstain ja Pie-
tarin päivän (13.6.) välisenä aikana Ritvalan kylän nuoret naimattomat tytöt kokoontuivat sunnuntai-
iltapäivinä kylän keskustaan "raittien ristille", jossa he muodostivat laulukulkueen. Risteyksestä kulkue, 4-
5 tyttöä rinnakkain lähti laulaen etenemään vuoron perään kutakin risteyksestä erkanevaa tietä. Kuljet-
tuaan jonkin matkaa tytöt palasivat takaisin risteykseen; lopuksi he vaelsivat läheiselle Helkavuorelle, 
missä laulaminen päättyi.  
    Kulkueen ensimmäisessä rivissä olivat hyvä-äänisimmät tytöt, jotka toimivat esilaulajina. Kunkin 
säkeen jälkeen seurasi aina kertauma "Jumala on kauniissa joukoss". Seuraavat tyttörivit kertasivat 
laulujen säkeet kukin omalla vuorollaan. Tällä tavoin laulaminen kesti koko matkan ajan Helkavuorelle 
saakka. Jokaisena iltana aloitettiin lyyrisellä alkuvirrellä ja jatkettiin yhdellä kolmesta balladista, joista 
Annikaisen virsi esitettiin yleensä vasta viimeisenä iltana. Laulaminen päätettiin lyyrissävyisen Loppu-
virren säkein. Kevätpyhinä, helatorstaina ja helluntaina ohjelma päättyi helavalkeiden polttoon Helka-
vuorella (vrt. kartat 24-25). 
    Ritvalan helkajuhlan vietto jatkui 1800-luvun puoliväliin saakka, mutta muuttui sen jälkeen epäsään-
nölliseksi, kunnes vuosisadan vaihteeseen mennessä loppui kokonaan. Tämän vuosisadan puolella 
helkavirsiä on esitetty paikallisen nuorisoseuran järjestämillä kotiseutujuhlilla. Tavan säilymiseen niinkin 
myöhään kuin viime vuosisadalle saakka vaikutti laulamista tukeva uskomus, että kylän pellot lakkaisivat 
kasvamasta, elleivät tytöt kävisi "helkaa huutamassa". Ritvalan kylän helkajuhlille ei ole vastineita 
muualla länsisuomalaisessa tapaperinteessä. Sen sijaan tyttöjen laulukulkueet eli ns. gulanjassa käynti 
ovat olleet yleistä ortodoksisessa Karjalassa sekä Inkerissä ja Virossa. Tapa on levinnyt slaavilaiselta 
taholta, mutta naisten kulkuelaulun juuret ulottuvat kauas antiikkiin. Inkerissä kuten laajalti pohjoisvenä-
läisissäkin kylissä tytöt kokoontuivat kesäaikaan kyläkujalle laulamaan melkeinpä jokaisena pyhäiltana 
(kartta 35).(3   
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           Helkavirret 
 
              Alkuvirsi 

Ruvetkaamme, rohjetkaamme, älkäämme ääntämme hävetkö! Annas mun käen kukuta meri-
helmen helkytellä. Käykäämme siskot sinelle mataroille morsiamet. Tehkäämme sinestä silta 
jumaloihin mennäksemme!  

 
               Mataleenan virsi 

Mataleena neito nuori kauan kotona kasvoi tykönä hyvän isänsä kanssa armaan emonsa. Pal-
kin polki permannosta hänen korkokengillänsä. Hirren kynnystä kulutti hänen hienohelmallansa. 
Meni vettä lähteeltä kultakiulunen kädessä. Katseli kuvajaistansa: 
– Oho minua neito parka, pois on muotoni muuttunut kaunis karvani kadonnut! 
Jeesus paimenna pajussa anoi vettä juodaksensa. 
– Ei ole mulla astiaa, ei ole kannua mukana. 
– Pistäpä pivosi täysi, kahmalolla kanniskele! 
– Mitä puhut Suomen sulha, Suomen sulha maiden orja isäni ikäinen paimen, ruotsin ruodoilla 
elänyt kalanpäillä kasvatettu.   
– Silloin lienen Suomen sulha isäsi ikäinen paimen, ellen elkiäs sanele. 
– Sano kaikki minkä tiedät! 
– Missä on kolme poikalastas? Yhden tuiskasit tuleen, toisen viskasit veteen, kolmannen maa-
han kaivoit. Se jonka tuiskasit tuleen, se olisi Ruotsissa ritari. Se jonka viskasit veteen, se olisi 
herra tällä maalla. Siitä jonka maahan kaivoit, siitä olisi pappi tullut. 
Mataleena neito nuori itki vettä kiulun täyden, pesi Jeesuksen jalat, hiuksillansa kuivaeli: 
– Lienet itse Herra Jeesus, kun minun elkeni sanelit. Pane minut, Herra Jeesus, pane minut mi-
hin tahdot, soihin maihin portaiksi jaloin päällä käytäväksi, joka tuulen turjotella joka laineen la-
della.  

 
               Inkerin virsi 

Lalmanti iso ritari kihlasi vakuun neidon, antoi kättä kätkyeen.  
– Odottele vuotta viisi, vuotta viisi vuotta kuusi vuosikausi kymmenettä. Kun sa kuulet kuolleeni, 
ottaos uros parempi, ällös pahempaani. 
Eerikki vähä ritari valhekirjat kannatteli: 
– Lalmanti on voitettu sodissa, pantu maahan paineluissa. 
Inkeri ihana neito vietiin vihintupaan, väkisin kihlat annettiin. Väkisin ei vihille saatu, ei miehin 
eikä miekoin eikä vaimoin valituin. 
Inkeri ihana neito istui luhdin solassa, sekä istui että itki. Katsoi itään katsoi länteen, näki kyk-
kärän merellä: 
– Jos lienet lintuparvi, niin lähde lentämään, jos lienet kalaparvi, niin vaipune mereen. Jos lienet 
Lalmantini, laske pursi valkamaan. 
– Mistä tunnet Lalmantisi? 
– Tulennasta tunnen purren kahden airon laskennasta. Toinen purje uusi purje, purje silkkiä si-
nistä, silkki Inkerin kutoma.  
– Minun nuori veljyeni, ota ohrilta oriisi, aja vastaan Lalmantia! 
– Terve nuori näälämiesi! Kuinka Inkeri elää?  
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– Hyvin Inkeri elävi, viikkokausi häitä juotu toinen lahjoja jaettu. 
 
              Annikaisen virsi 

Annikainen neito nuori istui Turun sillan päässä, katsoi kaupungin kanoja neuvoi Turun neitosia:  
– Älkää tehkö, toiset tytöt, niin kuin tein minä poloinen: Kesän kestiä lepytin, kesän juotin talven 
juotin. Lihat ostin leivät ostin, viinat ostin viidenlaiset kalat ostin kaikenlaiset kestin syödä, kestin 
juoda.  
Kesti kesää toivoi. Kun näki kesän tulevan, kantoi rannalle kalunsa veneelle vei elonsa, työnsi 
veneen vesille muille maille mennäksensä. Jätti neidon itkemään. 
– Tuo Jumala suuri tuuli, rakenna rajuinen ilma. Kaada laiva kallellensa, sysäele syrjällensä!  
Toi Jumala suuren tuulen, rakensi rajuisen ilman, kaatoi laivan kallellensa, sysäeli syrjällensä.  
– Kutti kutti kestin kelmi! Meren tyrsky tyynynäsi meren hiekat hurstinasi meren vaahto vaip-
panasi meren aalto pääsi alla. 

 
               Loppuvirsi 

Hikosi hirvi juostuansa, joi hirvi janottuansa heranteesta lähteestä. Siihen kuolansa valutti, sii-
hen heitti haivenensa. Siihen kasvoi tuomi kaunis, tuomeen hyvä hedelmä. Joka siitä oksan otti, 
se otti ikuisen onnen, joka siitä lehvän leikkas, se leikkas ikuisen lemmen.  
– Jeesuksen jätän sijaan, Maarian tähän majaan. Hyvä on toiste tullakseni parempi palatakseni. 

 
    Vanhimmat Ritvalan helkavirsien muistiinpanot teki K. A. Gottlund 1824, myöhemmin niitä kirjoittivat 
muistiin mm. Elias Lönnrot, H. A. Reinholm ja A. A. Borenius-Lähteenkorva. Sekä Gottlund että Lönnrot 
julkaisivat laulut, edellinen Otavassa, jälkimmäinen Kantelettaressa. Sääksmäkeläisen Aug. Blåfieldin 
toimesta ilmestyi 1800-luvun puoliväliin mennessä vielä kolmaskin helkavirsijulkaisu, arkkiveisu (1846), 
jota Ritvalan tytöt ahkerasti käyttivät laulujen jo alkaessa unohtua. 
    Tutkijat ovat Gottlundista alkaen pohtineet helkajuhlien arvoitusta. Julius ja Kaarle Krohnin Kantelet-
taren tutkimuksiin (1900-1901) sisältyy ensimmäinen laajahko laulujen analyysi. Yksityiskohtaisimman 
tutkimuksen helkavirsistä ja koko Ritvalan kylän helkakulttuurista on tehnyt Elsa Enäjärvi-Haavio (1953). 
Hän kytki tyttöjen laulukulkuetavan viljankasvun edistämiseksi suoritettuihin kanttai-prosessioihin, joita 
roomalaiskatolisissa maissa oli tapana järjestää. Helkavuorelle kulkemisessa hänen mukaansa on nähtä-
vissä aineksia Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissakin tavallisista "vuoriprosessioista", jotka jäljittelivät 
pyhiinvaeltajien nousua Öljymäelle. 
    Laulujen tutkijat ovat yleensä pitäneet helanlaulantaa ja helkavirsiäkin alkuaan länsisuomalaisena 
tapana. Myöhemmin Pertti Virtaranta on laulujen kielen perusteella päätellyt, että ainakin Inkerin virsi olisi 
kulkeutunut paikkakunnalle Inkerin kautta. Matti Sarmela on pitänyt helanlaulantaa tyttöjen gulanja-perin-
teenä (kartta 35), joka on mahdollisesti inkeriläisten siirtolaisten mukana tullut Sydän-Hämeeseen 
huolimatta siitä, että pääosa helkavisiä olisi kulkeutunut suomalaiselle kulttuurialueelle suomenruot-
salaisten välityksellä. Joka tapauksessa Ritvalan ulkopuolella helkavirsiä on tallennettu lähinnä vain 
Inkeristä.(4 
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Naisten balladit 
 
 
Mataleenan virsi. Mataleenan vesimatkan tai Mataleenan virren nimellä tunnettu helkavirsi perustuu 
legendaan Pyhästä Maria Magdalenasta. Legendan taustalla ovat Raamatun kertomukset Maria Magda-
lenasta, joka pesi Jeesuksen jalat, sekä samarialaisesta naisesta, jonka synnit Jeesus paljastaa keskus-
tellessaan hänen kanssaan kaivolla.  
    Laulun sääksmäkeläisessä versiossa Mataleena menee noutamaan vettä lähteestä. Katsoessaan 
kuvaansa vedessä hän huomaa samalla kauneutensa kadonneen. Paimenen hahmoinen Jeesus saapuu 
paikalle ja pyytää vettä. Mataleena kieltäytyy kopeasti. Jeesus sanoo: "Vaikka olen orja, tiedän kyllä 
tekosi. Minne panit kolme poikalastasi? Yhden tuiskasit tuleen, toisen viskasit veteen, kolmannen kaivoit 
maahan. Ensimmäisestä olisi tullut ritari Ruotsiin, toisesta herra tälle maalle, kolmannesta pappi." Mata-
leena alkaa itkeä: "Lienet itse Herra Jeesus, kun tiesit tekoni." Hän itkee kiulullisen kyyneliä ja nöyrty-
neenä pesee Jeesuksen jalat ja kuivaa ne hiuksillaan. 
    Inkeriläisessä redaktiossa Mateliina (Maaria) pyytää Omelia-ompelijaa (Saksan suutaria) tekemään 
itselleen korean viitan mennäkseen kirkkoon kansan katseltavaksi. Omelia-ompelija tekee viitan ja 
Mateliina menee kirkkoon, mutta ovella Luoja sanoo hänelle: "Mene pois, huora, kirkosta. Kolme on 
sinulla lasta, yksi isäsi, toinen veljesi, kolmas kummisi (papin?) kanssa." Mateliina pyytää anteeksiantoa, 
mutta Luoja sanoo: "Kaksi annan anteeksi, mutta en kolmatta." 
    Laulun kotipaikkana on pidetty Kataloniaa, josta se levisi mm. Ranskaan, Italiaan sekä slaavilaisten 
kansojen keskuuteen. Balladia laulettiin myös Englannissa ja Skandinavian maissa (Vrt. Child 21. TSB B 
16). Suomenkielinen laulu noudattaa maamme ruotsinkielisen väestön tuntemaa versiota (vrt. FSF V 
1:18), mutta sisältää myös omintakeisia piirteitä. Näitä ovat alkukohtauksen motiivit korujen himme- 
nemisestä ja Mataleenan kauneuden katoamisesta sekä Jeesuksen esiintyminen halvan paimenen hah-
mossa.  
     Motiivi, jossa Magdaleenaa syytetään lastensa surmaamisesta, on suomenkielisessä versiossa esiku-
viaan vertauskuvallisempi. Lasten surmapaikoiksi mainitaan vanhan maailmankäsityksen mukaisesti 
kolme luonnon pääelementtiä: maa, tuli ja vesi. Sen sijaan esim. suomenruotsalaiset toisinnot puhuvat 
vain ylimalkaisesti merestä, virrasta tai suosta. Suomenkielisessä laulussa on myös jakso, jossa kuva-
taan, mitä Mataleenan surmatuista lapsista olisi tullut, jos he olisivat saaneet elää. Motiivi on kuitenkin 
lainautunut Leinon lesken runosta. Pohjoismaissa kuten Inkerissäkin balladin dramaattisia tehokeinoja on 
insestirikos. Skandinaviassa Magdalenan aviottomien lasten isäksi paljastetaan hänen oma isänsä, 
veljensä ja pitäjän pappi. Inkerin toisinnot poikkeavat muutamilta osin sääksmäkeläisestä; ortodoksisten 
inkerikkojen versiossa mm. korostetaan selibaattirikoksen raskautta ja pidetään sitä insestiäkin pahem-
pana. Inkeriläisessä redaktiossa on yhdistyneinä sekä skandinaavisten että romaanisten maiden toisin-
noissa tavattavia motiiveja, esim. kirkkoonmeno-kohtaus laulun alussa sekä surmattujen lasten isien pal-
jastaminen.  
    Magdalena-balladista on muistiinpanoja kaikkialta suomenruotsalaiselta alueelta Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta. Sen sijaan suomenkielisiä toisintoja ei ole tavattu Sääksmäen ulkopuolelta muualta 
kuin Inkeristä ja sieltäkin alueen karjalaisen kantaväestön, inkerikkojen keskuudesta. Länsi-Suomesta on 
löytynyt muutamia säkeitä sekä irrallisina (Uskela, Tammela) että muuhun teemaan liittyneinä (Ruovesi). 
Joitakin säkeitä on muistiinpantu myös Vienasta, Aunuksesta ja Karjalan kannakselta, mutta ne esiintyvät 
kokonaan muissa yhteyksissä. Karttakuva viittaisi siihen, että laulu on levinnyt Inkeriin ennen 1600-
luvulla tapahtunutta savakkojen ja äyrämöisten Inkeriin muuttoa. Inkeriin laulu on saatu virolaisten 
välityksellä ja saattaa olla, että laulu on levinnyt Viron rannikon ruotsinkielisten siirtolaisten välityksellä.   
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    Suomalainen tutkimus on yleensä pitänyt Mataleenan virttä itsenäisenä ja taiteellisesti tehoavana 
(Matti Kuusi), ulkomaisia esikuviaan hillitympänä ja siksi tyylikkäämpänä (Elsa Enäjärvi-Haavio). Keski-
eurooppalaisten vastineiden päättöminä kummittelevat surmatut lapset ja syntisen naisen raadollisuus 
ovat suomalaisista toisinnoista hävinneet. Myös loppukohtauksen täydellinen, antautuva nöyryys koros-
taa aiheen omaperäistä kehittelyä.(5 
    Suomalaisen laulun vastakohtapari rikas Mataleena – köyhä Jeesus on nähty esimerkkinä siitä 
rikkauden synnillisyyttä ja köyhyyden arvoa korostavasta köyhyysideologiasta, pauperismista, joka 
kerjäläismunkkien välittämänä levisi meillekin.(6 Naistutkimus on pohtinut keskiaikaisen Mataleenan 
virren säilymisen syitä. Ritvalassa laululla on rituaalisen käytön ohella täytynyt myös olla nuoria esittä-
jiään puhutteleva sanoma. Aili Nenola kytkee laulun patriarkaalisen yhteiskunnan asenteisiin, joiden 
mukaisesti seksuaalirikkomuksissa nainen oli aina vastuullinen ja syyllistettiin, mutta ei miestä. Mata-
leenan virren säkeisiin kätkeytyisi naisvihamielinen suomalainen kulttuuri, joka on vieläkin olemassa vaik-
kakin niin peitetysti, ettei sen olemassaoloa aina edes tiedosteta.(7   
(Child 21. FSF V 1:18. MI V 211.2.1.3, V 223.3. TSB B 16) 
 
Inkerin virsi. Toinen Ritvalassa esitetyistä balladeista, Inkerin virsi, tunnetaan suomenruotsalaisten kes-
kuudessa nimellä Dejelill och Lagerman (FSF V 1:74). Skandinaviassa se luetaan morsiamenryös-
töaiheisiin ritariballadeihin ja lienee tanskalaista alkuperää (ks. TSB D 45). Laulun perusteema on oikean 
sulhasen tai aviomiehen paluu hetkellä, jolloin rakastettu tai vaimo on menossa naimisiin toisen kanssa. 
Aihe on yleinen eurooppalaisessa perinteessä antiikin Odysseus-eepoksesta lähtien; teeman ydinsa-
noma on naisen uskollisuus. 
    Inkerin virren sisältö on seuraava: Lalmanti Iso Ritari kihlaa Inkerin tämän ollessa lapsi. Ritari lähtee 
matkalle, mutta kehottaa Inkeriä odottamaan itseään, kunnes palaisi tai kunnes joku toisi viestin hänen 
kuolemastaan. Eerikki Vähä Ritari tuo valheellisen viestin, joka kertoo Lalmantin kuolleen sodassa. Nyt 
Inkeri kihlataan väkisin Eerikille, mutta vihille häntä ei kuitenkaan saada. Inkeri istuu itkien luhdin solassa 
ja tähyilee epätoivoissaan merelle. Silloin hän näkee kaukana merellä hahmon, jonka toivoo olevan 
Lalmantin laivan. Inkerin häitä vietetään. 
    Suomenkielisestä balladista puuttuu selkeä loppuratkaisu. Ruotsinkielinen laulu päättyy kuvaukseen, 
kuinka Lagerman saapuu viime hetkellä takaisin morsiamensa häihin ja ehtii syrjäyttää kilpailijansa, sen 
sijaan suomalaisessa laulussa lopputapahtumat jäävät avoimiksi, laulu päättyy ikään kuin kesken. 
Suomenkielisissä toisinnoissa on omaperäistä Inkerin kihlaaminen kätkyessä eli jo lapsena, mikä on ollut 
tapana länsisuomalaisessa talonpoikaisyhteiskunnassa, sekä kuvaus siitä, miten morsian merelle tähyil-
len odottaa oikeaa rakastettuaan palaavaksi. 
    Suomen puolelta Inkerin virttä on tallennettu täydellisenä vain Sääksmäeltä, muut tallenteet ovat 
muutaman säkeen katkelmia, jotka nekin saattavat olla peräisin painetusta arkkiveisusta. Sen sijaan 
Inkerissä balladi on ollut laajalti tunnettu. Inkeriläisestä laulusta puuttuu kuitenkin kokonaan petollinen 
kilpakosija. Enäjärvi-Haavion mukaan suomalainen versio olisi sepitetty Länsi-Suomessa aikaisintaan 
1300-1400-lukujen vaihteessa, 1600-luvulla laulu olisi ehtinyt levitä jo Karjalan kannakselle, mistä 
todisteena on toisinto Sakkolasta, ja sieltä Inkeriin mahdollisesti Suomen puolelta muuttaneiden äyrä-
möisten ja savakkojen mukana. Virtaranta on kuitenkin osoittanut, että Ritvalan toisinnoissa on monia 
itämurteille ominaisia kielimuotoja, joita ei hämäläismurteissa esiinny, ja laulun alkuperää olisi etsittävä 
Inkeristä. Jo Gottlundin varhaisissa muistiinpanoissa esiintyy maininta, että perimätiedon mukaan laulun 
tapahtumat olisivat koskeneet Inkeriä tai Viroa.(8 
(FSF V 1:74. MI T 61.5.1, T 210.1. TSB D 45) 
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Annikaisen virsi. Kolmatta helkavirttä, Annikaisen virttä, laulettiin Ritvalassa harvemmin kuin muita, 
yleensä vain toisena helluntaipyhänä Mataleenan ja Inkerin virren jälkeen, eikä se eräiden tietojen 
mukaan ole kuulunut kaikkien helan laulajien repertoaariin. Annikaisen virrelle ei ole löydetty vastinetta 
ruotsalaisista eikä muista eurooppalaisista balladeista, joten sitä on pidettävä alkuperältään suomalai-
sena.  
     Annikaisen virren alussa sen päähenkilö Annikainen istuu turun sillan päässä ja neuvoo turun 
neitosia: "Älkää neitoset tehkö kuten minä. Syötin kestiä (ulkomaalaista kauppiasta) koko talven, ostin 
voit, lihat, leivät, tupakat, viinat hankin Viipurista. Luulin kestin olevan tyytyväinen, mutta kesti toivoikin 
kesää ja ajatteli: Kun Kiesus kesän tekisi, veneellä pois pakenisin." Kesän tullen kesti jättääkin Anni-
kaisen, mutta tämä lähtee meren rantaan ja rukoilee Jumalaa nostamaan suuren tuulen. Myrsky nousee 
ja Annikainen ilkkuu: "Nyt on meren vaahto vaippanasi, meren paasi patjanasi, ei enää minun tyynyni 
eikä villavaippani." 
    Laulu kuuluu balladeihin, joissa kuvataan saksalaisten hansakauppiaiden ja suomalaisneitojen suh-
teita. Hansakauppiaita oli Suomessa Hansa-liiton kauppaherruuden murtumiseen saakka 1530-luvulle, 
mutta kesti voi tarkoittaa myös myöhemmin Suomeen asettuneita vierasmaalaisia kauppiaita. Yhteistä 
lauluille on vihamielinen asennoituminen vieraaseen, niiden tendenssinä on ollut varoittaa suomalaisia 
tyttöjä. Enäjärvi-Haavio piti laulua länsisuomalaisena kuten muitakin helkavirsiä. Kuusi on luonnehtinut 
laulun sepittäjää "turkulaismodernistiksi", epäsovinnaiseksi naispuoliseksi laulajaksi, joka elämäniloisin, 
humoristisin äänenpainoin kuvailee nuoren neidon pehmenemistä vierasmaalaisen hansakauppiaan eli 
kestin käsissä. Laulun sepittäjä olisi "ensimmäinen suomalainen feministi", joka asettuu sovinnaisia, 
miesten ylläpitämiä käyttäytymisnormeja vastaan.(9      
    Runon alkusäkeiden perusteella laulua on pidetty länsisuomalaisena, niin Enäjärvi-Haavio kuin 
Kuusikin ovat sijoittaneet Annikaisen virren tapahtumat myöhäiskeskiajan turkulaiseen porvarismiljööhön. 
Sama aloitusformula tavataan myös osassa inkeriläisiä toisintoja. Laulun tapahtumat voidaan kuitenkin 
sijoittaa yhtä hyvin Viipuriin kuin Turkuun. Sana turku voi tarkoittaa myös toria ja Viipurin linnan silta on 
vanhastaan tunnettu Turunsillan nimellä.(10 Laulun ruotsalaisperäiset sanat (kelmi, kesti, paatti, piika, 
tyyny) voivat yhtä hyvin olla peräisin Viipurin ruotsinkielisestä ympäristöstä, ne tunnetaan myös Kannak-
sen ja Inkerin suomalaismurteissa. Myöhäiskeskiajalla Viipuri on ollut samanlainen merellinen kauppa-
kaupunki kuin Turku. Annikaisen virsi voi sekin siis olla kulkeutunut Ritvalaan Inkerin kautta. 
    Jos helkavirsien laulanta Sääksmäellä on inkeriläislähtöistä tapakulttuuria, Annikaisen ja Inkerin virret 
olisivat ensin Inkeriin levittyään kulkeutuneet takaisin Suomen puolelle Sääksmäen tyttöjen ohjelmistoon. 
Länsisuomalaisen ja yleensäkin suomenpuoleisen aineiston niukkuus tekee mahdottomaksi tietää, 
ovatko helkavirret olleet tunnettuja Hämeessä ja kuinka yleisesti niitä olisi Sääksmäellä laulettu. Helka-
virsien historia jää yhä arvoitukseksi. 
 
Meren kosijat.  Balladi Meren kosijat kuuluu niihin vanhamittaisiin lauluihin, joita on voitu tallentaa vielä 
tällä vuosisadalla jopa toisen maailmansodan jälkeenkin. Toisintojen luku nousee lähes kolmeensataan, 
laulun ydinalueita ovat olleet Raja-Karjala ja Pohjois-Inkeri. Rakenteellisesti Meren kosijat on ns. kertaus-
laulu, joita suomalaisessa tutkimuksessa on usein pidetty omana ryhmänään, vaikka ne teemoiltaan 
kuuluvatkin balladeihin. Kertauslauluissa on tyylikeinona käytetty erilaisia kertauskaavoja, kuten juuri 
kosijoiden vertailua, mutta samoja rakenteita ovat vastaantulijoiden tai omaisten vertailut. Rakenteen on 
selitetty johtuneen siitä, että lauluja on käytetty laululeikeissä ja -tansseissa, tyylikeinona kertaus esiintyy 
myös eurooppalaisissa balladeissa. Balladirunouden piirteitä kertauslauluissa ovat dialogin ja monologin 
runsas käyttö, henkilöhahmojen stereotyyppisyys sekä koristeellisesti tyylitelty erotiikka.(11 Kertauslau-
luissa kerronta etenee verkkaisesti eivätkä tapahtumat saa samaa dramaattista tehoa kuin varsinaisissa 
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balladeissa.   
 
              Meren kosijat 

Kirstinen kivellä istui, toivoi miestä mieleistä sulhasta sulosanaista. Mies merestä nousi rauta-
hattu hartioilla, rautakintaat kädessä.   
– Tuletkos Kirstinen minulle? 
– Ei ole suotu eikä luotu rautamiehelle tuuditettu.  
Kirstinen kivellä istui toivoi miestä mieleistä sulhasta sulosanaista. Mies merestä nousi vaski-
hattu hartioilla, vaskikintaat kädessä. 
– Tuletkos Kirstinen minulle? 
– Ei ole suotu eikä luotu vaskimiehelle minua. 
Kirstinen kivellä istui, toivoi miestä mieleistä sulhasta sulosanaista. Mies merestä nousi hopea-
hattu hartioilla, hopeakintaat kädessä. 
– Tuletkos Kirstinen minulle? 
– Ei ole suotu eikä luotu hopeamiehelle minua. 
Kirstinen kivellä istui, toivoi miestä mieleistä. Mies merestä nousi kultahattu hartioilla, kultakin-
taat kädessä. 
– Tuletkos Kirstinen minulle? 
– Ei ole suotu eikä luotu kultamiehelle minua! 
Kirstinen kivellä istui, toivoi miestä mieleistä. Mies merestä nousi leipähattu hartioilla, leipäkin-
taat kädessä.  
– Tuletkos Kirstinen minulle? 
– Nyt on luotu, nyt on suotu, nyt on käsketty kotoa. Sinulle on tuuditettu! 

 
   Meren kosijat -balladin suomalaisessa pääversiossa Kirstinä tai Annikki (Anni, Annikainen) istuu kivellä 
tai turun (saaren) sillan päässä odottaen mieleistään miestä. Merestä nousee rautamies ja pyytää tyttöä 
omakseen. Tyttö kieltäytyy sanoen, ettei häntä ole tälle tuuditeltu. Merestä nousee vielä vaski-, hopea- ja 
kultamies, ja kukin pyytää tyttöä omakseen, mutta joka kerta tämä kieltäytyy. Mutta kun merestä nousee 
leipämies (multa-, kyntömies), tyttö myöntyy: "Sinulle minut on tuuditeltu." 
    Pohjois-Inkerissä Meren kosijoiden rakennetta on käytetty paikallisessa runossa, jossa neito laulaa 
minä-muodossa. Laulajaneito käy tietä pitkin, kun tammen takaa astuu mies, joka pyytää häntä omak-
seen, lehmiensä lypsäjäksi. Neito kysyy, mitä saan palkaksi ja kosija lupaa hänelle "iloviikon ensim-
mäisen, mutta itkun pitkäksi iäksi". Laulaja vastaa, ettei emo ole häntä sitä varten synnyttänyt. Seuraava 
kosija lupaa "itkuviikon ensimmäisen, mutta ilon pitkäksi iäksi". Hänelle neito menee vaimoksi, sellaiselle 
miehelle äiti on hänet synnyttänyt.        
    Meren kosijat -laulussa on kysymys neidosta, joka valitsee aviopuolisokseen realistisesti turvalli-
simman eli "leipämiehen", maanviljelijän, talonpojan ja hylkää kulta-, hopea- ja vaskimiehet. Annikaisen 
virren tapaan runo varoittaa tyttöjä; rikasta muukalaista parempi on tutusta elämänpiiristä tullut kosija. 
Laulun esikuvaksi on esitetty saksalaisperäistä Meererin-balladia, mutta suomalainen Meren kosijat ei 
kosintateemaa lukuun ottamatta sisällä mitään yhtäläisyyksiä saksalaisen balladin kanssa. Laulun 
aloitusformuloista laaja-alaisin on Annikki Turusen tyttö, joka istuu turun sillan päässä, mutta päähen-
kilönä alkuperäisempi lienee Kirstiina (Ristiina), joka istuu kivellä meren rannalla.  Meren kosijat -laulu on 
itäsuomalais-karjalainen, niin kuin ehkä Annikaisenkin virsi, ja niiden alkusäkeet ovat yhdistyneet toi-
siinsa. 
(MI L 213.3) 
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Miehentappaja. Aiheeltaan Miehentappaja kuuluu samaan ryhmään kuin Annikaisen virsi ja Meren 
kosijat. Perusteemana on vieraan viettelijän ja suomalaisneidon suhde. Päähenkilönä on tyttö, joka nou-
see viettelijää vastaan ja kostaa naisen kunnian puolesta. 
 
              Miehentappaja 

Hannus Saaren saksalainen soitti kauan kanteletta viikon viimapilliänsä. Nuoria nukuttelee, 
vanhempia vaivuttaa. Sai nuoret nukkuneeksi, vanhemmat vaipuneeksi. Voiti ukset vierteellä, 
kastoi kaljalla saranat. Meni Kaisan kainaloon ylisille yläisille luhdille lukolliselle.  
– Oletko oma urooni vaiko huorien hosuja? 
Tuo oli vieras ventolainen. Kaisa vaimo aivan kaunis tempaisi tupesta tuiman otti vyöltänsä 
veitsen, sysäsi sydänalaan. Lähti veri juoksemaan läpi viiden villavaipan päälle kuuden pään-
alaisen. Alkoi halli haukkuella. Sanoi Anni Antilleen:  
– Mene Antti katsomaan, ei halli valetta hauku! 
Meni Antti katsomaan. Kaisa seisoi seinän viertä kädessä verinen veitsi, päässä huntu hur-
meinen. 
– Voi huora häpeätäsi, tapoit oman uroosi! 
– Ei ollut oma urooni, oli huorien hosuja. Päästin heimolta häpeän, suvultani suuren soiman.   

 
    Balladissa Vietrikkä (Hannus, Antero, Nyrvi Lauri) soittaa kanneltaan ja puhaltaa viimapilliään (säkki-
pilliään) niin kauan kunnes koko talonväki nukkuu, ja hiipii sitten Katin kamariin. Kati käskee miehen 
mennä pois, jos hän on vieras, mutta tulla sisään, jos tämä on hänen puolisonsa tai sulhasensa. Vietrikkä 
sanoo olevansa vieras, mutta tulee kuitenkin Katin luo, jolloin tyttö tempaa tupesta puukon ja syöksee 
sen miehen sydänalaan. Alhaalla talonväki herää ääniin ja ihmettelee, onko karhu karjassa. Kun näh-
dään, mitä on tapahtunut, kaikki syyttävät Katia: "Voi sinua Hiiden huora, tapoit oman uroosi." Kati puo-
lustautuu: "Ei ollut oma urooni, oli huorien hosuja." 
    Miehentappaja-laululla ei ole selvästi tunnistettavaa vastinetta eurooppalaisessa balladiperinteessä, 
vaikka esikuvaksi on oletettu laaja-alaista balladisikermää Lady Isabel and the False Knight (Child 4).(12 
Surmamotiivi esiintyy myös virolais-inkeriläisessä Maie-balladissa, mutta lauluilla ei liene muuta yhteyttä 
keskenään. Levinneisyydeltään Miehentappajaneito on itäinen, toisintojen lukumäärän perusteella sen 
ydinaluetta on Inkeri, mutta balladia on laulettu myös Raja-Karjalassa ja Savossa. K. A. Gottlund tallensi 
laulun Juvalta v. 1816 ja hänen selityksensä mukaan taustalla olisi Ristiinan pitäjässä sattunut tosita-
pahtuma, jonka perusteella pitäjän kappalainen olisi sepittänyt laulun 1776-1780 tienoilla. Tutkimus ei ole 
kyennyt tietoa sitovasti todistamaan, muttei myöskään kumoamaan.(13 
(MI T 173) 
 
Uusi aika -- uusi mitta.  Vanhamittainen balladiperinne säilyi elinvoimaisena 1600-luvulle saakka, jolloin 
laulutapa alkoi Länsi- Ja Etelä-Suomessa vähitellen muuttua. Länsieurooppalainen säkeistöllinen laulu 
monimuotoisempine sävelmineen valtasi vähitellen alaa vanhamittaiselta traditiolta. 1700-luvulla uusia 
balladeja omaksuttiin edelleen lähinnä suomenruotsalaisilta, mutta laulut alkoivat säilyttää yhä selvem-
min alkuperäisen säkeistöllisen muotonsa, sisältönsä ja sävelmänsä; balladien leviämisessä sävelmä tuli 
yhä tärkeämmäksi. Esimerkkeinä uusimittaisista balladeista mainittakoon Velisurmaaja, Morsiamen 
kuolo, Lunastettava neito ja Herra Petteri. 1800-luvulla uusimittaisia balladeja julkaistiin myös kirjallisessa 
asussa, arkkiveisuina, mikä on vaikuttanut yksittäisten laulujen levinneisyyteen. Vuosisadan jälkipuo-
liskolla suuren suosion saivat romanssityyppiset laulut, joita meillä on totuttu kutsumaan arkkiballadeiksi. 

547

Matti Sarmela
Kynä

Matti Sarmela
Kynä



99. Balladit 
 

Niitä käännettiin aluksi suoraan ruotsalaisista arkeista, mutta myöhemmin syntyi myös kotimaisia arkki-
veisuja. 
    Vanhamittaiset balladit kuuluvat sukukulttuurin aikakauteen, jolloin ihminen yksilönäkin oli ennen 
muuta sukunsa jäsen ja nuorten avioliitot, heidän onnensa ja onnettomuutensa koski koko sukua. Tuon 
ajan ihminen ei elänyt itselleen, hänen käyttäytymisensä oli suvun kunnia tai häpeä. Miehentappaja-lau-
lun aviovaimo tai naimaton neito esiintyi sukunsa edustajana, hän poisti yltään koko sukunsa häpeän. 
Sukuyhteisön ajan laulut, vanhamittainen runous ei puhu avoimesti rakkaudesta, vaikka inhimilliset tun-
teet, keskinäinen kiintymys ja uskollisuus epäilemättä vaikuttivat ihmiselämässä silloin niin kuin myöhem-
minkin. Tunteet esitettiin eri sanoin, eri tavalla, tai ehkä rakkauden julkista ilmaisemista pidettiin kulttuu-
risesti hävettävänä.  
    Uusimittaisen kansanlaulun ja tanssisävelmien mukana alkoi myös uusi tunteiden ja itseilmaisun aika-
kausi. Talonpoikaisyhteiskunnassa suku menetti vähitellen merkitystään, tilalle tulivat naapurit ja paikalli-
nen yhteisö. Musiikista tuli seurustelukulttuuria, joka kuului kylähäiden (kartat 11-21), kylätanssien ja 
muiden yhdessäolotilaisuuksien ohjelmaan (kartat 34-36). Musiikin keinoin käsiteltiin yhä avoimemmin 
tunteita ja koetun elämän arvoja, yhteiskuntaluokkien välisiä suhteita ja ihmisen asemaa arkikulttuurin 
muutoksissa. Teollisen kulttuurin aikakautena musiikki on keskittynyt ammattimaisille viihdekoneistoille, 
osaksi valtiokulttuuria ja yhdenmukaista, teknistä kehitystä. Kyläihmisestä on tullut kansainvälisen musii-
kin, yhä kasvavan tunne- ja illuusioteollisuuden kuluttaja. Postlokaalisessa maailmassa ihmisen tunteet ja 
elämykset tuottaa globaali teknosysteemi, maailmanlaajuisesti toimiva tajuntateollisuus. Alati soiva mu-
siikki kuuluu mediaympäristöön, se ympäröi ajatonta ja paikatonta maailmanihmistä kaikkialla ja kaikkina 
vuorokauden aikoina, todellisuudessa ja epätodellisuudessa. 
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Ensimmäisen painoksen takakannen teksti 

 
 
 
 
 
 

SUOMEN PERINNEATLAS 
 
 
Suomessa on maailman suurin kansanperin-

nearkisto, jonka aineistolla on myös ajallista 

syvyyttä. Kansankulttuurin tutkimus ja tallen-

nus aloitettiin jo 1800-luvun alussa, yli 150 

vuotta sitten. 

 

Vain Suomessa on mahdollista tehdä tällainen 
perinneatlas. Sen monet teemat ulottuvat kauas 
pohjoisten kansojen, koko eurooppalaisen kult-
tuurin menneisyyteen. 
 
 
99 KARTTAA VANHASTA SUOMALAISESTA 

KULTTUURISTA 

 
KARHURIITIT. ELÄINUHRIT. SEIDAT. SAMAA-

NIT. TIETÄJÄT. NOIDAT. SIELU. HALTIAT. 

MAANALAISET. VAINAJAT. AARTEET. MAA-

ILMAN SYNTY. SAMPO-EEPOS. VUOTUISET 

JUHLAT. NUORISON SEURUSTELU. HÄÄ-

TAVAT. 

 
Perinneatlas kuvaa suomalaisten ja karjalaisten 
kulttuuria eräkaudelta talonpoikaisyhteiskunnan 
aikaan. Kartat ovat esimerkkejä ihmiselämän eri 
alueilta tavoista ja riiteistä vanhamittaisiin runoi-
hin.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Teoksen näkökulma on perinne-ekologinen. Eri 
aikakausien kulttuureita tarkastellaan kokonai-
suuksina, järjestelminä, joiden aineelliset ja hen-
kiset rakenteet muotoutuivat aikansa paikalli-
sessa ympäristössä. Karttojen avulla konstruoi-
daan esihistoriallisten pyyntiyhteisöjen ja myö-
hempien kaski- ja peltoviljelijöiden kulttuurijärjes-
telmä.  
    Atlas kertoo, millainen oli eräkauden ihmisen 
käsitys turvallisesta maailmanjärjestyksestä, mi-
ten savolainen kaskiviljelijä hallitsi henkisesti 
ympäristöään tai kuinka kristilliset talonpoikais-
kylät organisoivat yhteisökulttuurinsa ja vahvisti-
vat elämänarvojaan.    
 
   Perinneatlaksessa tiivistyvät Helsingin yliopis-
ton kulttuuriantropologian professorin Matti Sar-
melan tulkinnat länsisuomalaisuuden, savolai-
suuden ja karjalaisuuden kulttuuriekologiasta. 
Artikkeleissa enteillään myös muutosta paikalli-
suudesta keskitettyihin ideologisiin järjestelmiin ja 
valtiokulttuuriin. Suomalainen kulttuuri on ollut 
sarja rakennemuutoksia ihmisen sopeutuessa 
ympäristönsä muuttumiseen, tulevaisuuteen.  
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