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ESIPUHE JOHDANTONA

1. Tämä työn tavoitteena on koostaa vuodesta 2002 aloittamani tutkielmasarja mahdollisista
muista mytologian maailmoista ja tulkintatavoista. Työ alkoi suomalaisten mytologian
uskomuksellisen ja myyttisen aineiston kartoituksesta ja mahdollisesta Kalevalakeskeisyydestä pois pyrkimisenä suomalaisen mytologian
ainoana lähteenä. Johtuen kansallisista ambitioista jo
Kalevalan aineksia kerättäessä paljon jäi ja jätettiin sivuun ja

HYVÄKSYNTÄ

huomiotta. Nyt niitä on enää mahdotonta todentaa, tietoa on kadonnut tieteen nimissä, kun
keruuaika ei ole tunnistanut kohteen arvoa, tai jos aines on ollut yleisen näkemyksen tai
vallitsevan auktoriteetin näkemyksen kyseenalaiseksi saattavaa. Joissain tapauksissa jopa niin,
että kansanrunoainesta ei ole hyväksytty kokoelmiin, kun laitoksen johtajalla on ollut
henkilökohtaisia erimielisyyksiä kerääjän kanssa.

2. Harrastajat, niin kutsutut diletantit ovat saaneet ajan saatossa osakseen hyvinkin erilaista
kohtelua. Osaa vaihtoehtotulkinnoista on kommentoitu viralliselta taholta, osasta on vaiettu ja
pidättäydytty arvioimasta työtä millään tavoin. Omat työni
kuuluvat viime mainittuun sarjaan, vaikka olenkin opintoni
suorittanut folkloristiikasta ja kalevalaisesta

ARVOSTUS

kansanrunoudesta. Valmistumiseni jälkeen olen suorittanut
sekä ympäristöasiantuntijan jatko-opinnot Palmeniassa, joka johti sitten laatupäällikön uralle.
Lisäksi jatko-opiskelin itseni tuotekehittäjäksi Rastor-Instituutissa. Tulevaisuustutkimukseen
perehdyin Delfoi-työpajoissa 2018–2019, tuona aikana valmistuivat tekstit 1) Myytti ja metodi
– korpusmaisuus, kosmos ja keho huhtikuussa 2019 ja 2) Futurolokiset ennakkoluulot –
tutumeemien kvalia marraskuussa 2019.

3. Tämä työ on korpusmaisuustrilogian kolmas osa, jossa on tarkoitus koostaa sekä
erätrilogian eli hirvirunojen, kalamyteemien ja Kalevala-funktioiden ja lintujen mytologista
antia. Kehityskaaren alussa funktiointi kohdistui
satukaavan yleistykseen, myöhemmin muutin nimen
sekaannusten estämiseksi elonkaavaksi. Lisä- ja

KEHITTELY
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välikehitteinä prosessin aikana syntyi muun muassa viitokemenetelmä sekä runomatriisi, joita
tarvittaessa tässäkin työssä tullaan käyttämään. Lähdeaineiston suhteen menettelen totuttuun
tapaan konkreettisen logiikan, bricolaguen periaatteella. Bricolage on semioottinen termi,
joka on määritelty havainnollisen ja käsillä saatavan sekä konkreettisen perusteella
muodostuvaa ajattelua ja käsitteistöä. Lähdeaineistojen runsaus on nykymaailmassa todella
suuri, joten joka tapauksessa tutkija joutuu rajaamaan käyttämäänsä aineistoa.

4. Yleensä tieteen konsensus rajaa tiettyjä epäsuosiossa olevia tai vääriksi leimattuja
näkökulmia tai teoksia tarkastelusta pois. Ennakkoluulotonta tarkastelua harvoin tapaa,
yleensä skeemana käytetään sitä, mikä oletetaan tieteessä vallitsevan paradigman
mukaiseksi, menettelyllä haetaan hyväksyttävyyttä ja
viittauksia, jopa omaperäisyyden ja luovuuden
kustannuksella. Täten tieteen kielestä tulee loputtoman

STAGNAATIO

toiston gloriaa ja magiaa, jonka varaan ajattelu jumiutuu.

5. Kantavana ideana kehittelyissäni on ollut väinämöisefekti – katselevi, kääntelevi, mitä
tuostakin tulisi, toisin sanoen montaasi, kombinatoriikka, avantgarde, trizologia – milloin
mitenkin. Vladimir Fominin kuva Konstellaatio on sekin pienistä mietelmäosasista koottu
harmoninen kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa ja edustaa emergenssiä.
Kuva on harmoninen kaunis kokonaisuus, jossa korpusmaisuuden keskeisidea on hyvin
kuvattuna kosmos muodostaa ja on muodostanut materian, korpukset maan päälle, ja
vastaavasti luodut heijastavat ja heijastuvat kohti kosmosta myyteissä, ajassa ja iäisyydessä
kansojen kosmologiana, kosmogoniana ja
kosmografiana. Ihminen on heijastanut kuvitelmiaan
eläinrataan, tähdistöihin ja tähtiin. Suomalaisugrilaisessa

VILLI AJATTELU

mytologiassa on Pohjantähti ylitse muiden. Stella
Polariksella majailee pääsääntöisesti karhu Ursus Arctos, vaihtoehtoisesti joskus myös hirvi
Alces Alces.

6. Myytti ja metodi sai lopputulemakseen perusaihiot prepanamerikkalaiseen kaavaan, joka
perustuu M.A. Castrénin ja Claude Lévi-Straussin panamerikkalaisten ja ugrilaisten kansojen
mytologiaan. Tuolloin valmistui myös aihio tulevaisuustutkimuksen meemeiksi, tutumeemeiksi, joita tarkastelin lähemmin työssä futurolokiset
ennakkoluulot näkökulman kannalta. Tästä työ on edennyt
nyt nykyiseen vaiheeseensa, jossa on tavoitteena
muodostaa prepanamerikkalainen kaava ugrameksi

STRUKTUURI
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(ugrame, ugrilais-amerikkalainen kaava) ja täydentää meemiktalogia myyttisin ja kosmisin
esimerkein siten että hararimainen historianäkökulma ennen-nyt-tulevassa on edustettuna
kronotooppina systeemissä, aktorikvaliteetit ilmenevät kvalioina ja prinsiippienä. Universaalit
muodostuvat tarvehierarkioista ja myyttisistä elementeistä.
7. Tällä kertaa kantavan ideana on hyödyntää veediset prinsiipit ja jatkaa Ison härän tappo
-runon rakenteen sanomaa tarkemmin, sillä Ison härän tappo on suomalaisissa
kansanrunoissa jopa sampoakin suurempi arvoitus, jonka viimeiset kaiut kuuluvat
jättiläistarinoiden valituksena: - Iso härkä mölää. – kun
jättiläiset valittavat niin kirkonkellojen soittoa paetessaan
ääntä harmissaan. Tarinoissa heitellään vihattavaa ääntä

VISUALISOINTI

kohden isoilla kivillä ja siirtolohkareilla, moni palvoskivi on saanut osakseen jättiläistarinan, tai
sadun noidan kostosta. Nämä tietohiput ovat toisistaan irrallisia perinnereliktejä, hataraa
tietoa. Silti ne antavat aineksia kosmologisellekin tulkinnalle, sillä suomalaisessa mytologiassa
kalliot ja kivet yhdistävät ihmisen kosmokseen, yhteys maan ja taivaan välillä on saavutettu
kivien ja kallioiden kuvilla ja riiteillä.
8. Muukin kivet ovat esimerkki jättiläisten ja kallioiden
välisestä yhteydestä. Itäsuomalaisissa muukitarinoissa on
ikää, koska kehitys on ehtinyt 1900-luvun alussa jo

KALLIOMAALAUS

lastenperinteeksi joululeikkinä muukinkivien heittona. Myös Lapissa on tunnettu muukinkivet,
ne tehtiin hauen niskanikamista.
9. Ison härän tappo saattaa kuvata henkistä kehityspolkua aasialaiseen kymmenen härkää
tyyliin, mutta se voi myös rinnastua kosmologiaan, jos iso härkä ja Pentin tuvassa tapahtuva
hirvilahti ovat jollain tavoin sukua, tai jos Hiiden hirven hiihdäntä ja Hiidestä kosinta ovat
jollain tavoin samaa juurta. Astraalimytologiselta kannalta Pentin tupa ja Ison härän tappo
voivat olla paralleeli. Puiden, paasien, kivien ja kallioiden
rituaalinen palvonta on yleisinhimillinen palvontamuoto.
Suomalaisessa mytologiassa puiden pyhyys ilmenee

KOSMOS

mm. runosäkeissä pyhistä pihlajista, toisin sanoen tietyt
yksittäiset puut on korotettu pyhiksi aljopuiksi, jotka toivat kodin onnen tai onnettomuuden,
jos riittejä ei suoritettu, uutisia ei tuotu. Uskonpuhdistuksen myötä palvospuut jäivät pois
käytöstä tai kaadettiin ja unohdettiin.
10. Kalliot ovat puita kestävämpiä, joten kalliomaalauksia on säilynyt, varsinkin kun niitä on
vuosisatojen saatossa konservoitu uusilla maalikerroksilla ja kuvioilla. Aikanaan kalliotkin
rapautuvat ja lohkeilevat irtolohkareiksi ja siitä pienemmiksi kiviksi. Sedimentit maassa ja
vuosirenkaat puissa kertovat ajan kulusta. Kronikka kertoo historian tapahtumista, mutta
tuskin on sattumaa että Lapissa on kivikkoista rakkaa kutsuttu kronikaksi. Murenevat kivet
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kertovat omaa kieltään eroosiosta ja ajan hampaan toimista sekä geologiassa että historiassa.
Kiviaines on puiden ohella yhdistänyt suomalaisugrilaisten maailman maasta taivaaseen ja
kosmologisiin kuvitelmiin, jossa Iso tammi on ehkä
edustanut tähtitaivasta, joka on peitonnut maailman
tuikkeensa katveeseen.

ETNOASTRONOMIA

11. Elämä on syntynyt vedestä, jonka alkuperän kansanrunous liittää kallioon. Runosäe
veden synty kalliosta ei välttämättä liity vain tietoon vesisuonista, vaikkakin vesisuonten
etsiminen ja niistä tietäminen kuului tietäjän vahvuuksiin. Siinä missä kalliot tuottavat vettä,
puut juurineen imevät sitä maaperästä ja haihduttavat ilmaan. Pajunvarvulla kaivon
katsominen saattaa juontaa juurensa tähän
ominaisuuteen, oletetaan että samankaltainen vetää
samankaltaista puoleensa. Pajunvitsa tietää missä vettä

VESI-TULI

on.
12. Puut juurineen edustavat kolmea maailmaa, juuret alista, runko keskistä ja oksat
latvoineen ylistä. Elintapojen mukaan tietyt eläimet on sijoitettu näille tasoille. Käärmeet
juurakoissa oleskelevina ovat alisen maailman eläimiä, orava puunrukoa pitkin kipittävänä
eläimenä on viestien viejä ja välittäjä keskisen ja ylisen
välillä. Ylimmän lehvästön ja latvan kansoittavat linnut, sen
sijaan lepakko yöeläimenä ja alas suisen nukkuma-asentonsa

KOSMOGRAFIA

vuoksi luokitellaan aliseen maailmaan kuuluvaksi.
13. Yhdistävänä tekijänä puilla, kallioilla, kosmoksella on hiisi ja erityisesti hiiden ääni, josta
ei tosin ole suullista perinnettä säilynyt, vain lukuisa venekuvia kallioissa. Hiisi ääntää, kun
sopivan syvällä uiva laiva kapeasta salmesta hitaasti
soutaen nostaa aallot onkaloon. Ääni on matala,

ZOEMA

huokaileva ja jossain määrin koriseva. Hiisi on
merkitykseltään sekä metsän että kallion asukas, mikä tuskin on sattumaa. Lisäksi
saamelaisten mytologiassa on muistelma hiiden veneet -perinteestä, jossa
palvomistarkoituksessa nostetaan pieniä puisia veneitä oksistoon.
14. Tunnetuista mytologia-arvoituksen lähteistä on jäljellä kalliomaalaukset, joiden
oletetaan kuvaavan tähtitaivasta ja hirvijahtia kosmisena
tai maallisena tapahtumana.
Kalliokuvien tulkintaa saattaa auttaa peijaisriitit, jotka

HIISI

Suomessa tunnetaan karhunpeijaisina ja hirvipeijaisina. Edellinen on vanhempi ja tutkitumpi
olemukseltaan, mutta varmuutta ei ole hirvipeijaisten vanhuudesta, koska Mantsin saaren
oinasuhreissa runoillaan sarvipääjäniksistä ja hirven toisintonimiin kuuluu myös oinas.
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15. Rohkeita yrityksiä tutkimuksen kentällä silloin tällöin tehdään, lähinnä harrastelijoiden
toimesta, esimerkiksi Pekka Kivikkään kalliomaalausteokset. Tulkinnoista ei
systemaattisuuttakaan puutu. Tulkinnoista sinänsä ei voi sanoa totuusarvoa, onko tulkinta
osuva vai ei, mutta innostuneen harrastajan ja ammatillisesti harjaantuneen tutkimusotteen
välinen ero on koherenssi, kyky erottaa se mikä ei kuulu joukkoon tai sarjaan. Jos kyseessä
on vaikkapa astiasto ja katalogi ilmoittaa siihen kuuluvan 6 kuppoia, kannun, 6 lautasta, 6
asettia, kermakon, sokerikon ja talikon, niin valpas lukija epäilee ensisijaisesti talikkoa ja
toiseksi kannun kuuluvuutta kokonaisuuteen, vaikkakaan selvittämättä ei ole syytä pitää
sanottua valheena. Kyseessä voi olla epähuomiossa tehty erehdys, luku- tai kirjoitusvirhe tai
sitten esinekombinaatio todella on mainosmielessä tehty
kaksimieliseksi ja talikko on annettu nimeksi
sokerilusikalle leikitellen ajatuksella sokerin

SISÄLTÖMOTIIVIT

haitallisuudesta, joka ravintoarvoltaan on pelkkää s---aa. Ellei tiedä, oletus voi viedä villeihin
arvauksiin ja hakoteille, mutta jos tietoa ei voi saavuttaa, on pakko tyytyä arvailuihin tai jättää
asia sikseen.
16. Aukkopaikkojen tulkinnassa voi meemisistä ajatusrakennelmista olla hyötyä, samoin
taiteesta, koska taiteilija viime kädessä ammentaa itsestään ja käsityksistään, visioistaan. Käsi
on suomalaisen kalliomaalaustaiteen tyyppikuvio. Jokin merkki tekijyydestä. Suomalaisessa
kansanperinteessä on säilynyt suhteellisen vähän tietoja
tähtitaivaasta, sen sijaan läheisempi ilmiö, säätiedot,
millainen ilma on luvassa on kiinnostanut agraariyhteisöä.

SIGNUM

Säitä ennustettiin almanakalla, johon oli merkitty keskeisen planeettojen sijainti ja kuun
vaiheet.
17. Kuten parissa edellisessä julkaisussani, olen nytkin valinnut lähtökohdaksi kotikirjastoni
antimia ja nimennyt löydöksen E potenssiin kolme eli Kari Enqvistin Monimutkaisuus, Nils
Edelmanin Viisaita ja veijareita – Geologian maailma ja Pekka Ervastin Kalevala-avain, tosin
viime mainitun poimin nettiversiona luettavaksi, kirjaa en omista. Perusidea on
edustuksellinen, Enqvist toimii kosmoksen edustajana,
Edelman tekee selkoa maasta ja sen maaperästä, Ervasti
keskittyy ihmismielen hengellisiin kehitysmahdollisuuksiin.

TUONPUOLEINEN

Tässä systeemisessä alkuasetelmassa ottavat paikkansa ylinen, alinen ja näkyväinen ja
näkymätön maailma.
18. Alkuasetelmassa on mukana myös isäni käyttämä termi, lokoisat oltavat. Sanonta on
monimerkityksellinen, se tarkoittaa jotain miellyttävää olotilaa, mutta nuo ”hyvät” oltavat
sisältää myös yltäkylläisyyden, ylellisyyden, vaurauden, mukavuuden, kauneuden, harmonian,
mitä vain hyvää mieli saattoi ja mahtoi kuvitella. Ennen kaikkea mukavuus oli kokemuksellista
tässä ja nyt.
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Epäilen sanonnan tulevan jostain lokalisaation ja
logoksen rajamailta. Lokoisaa on, kun ihminen tuntee
olonsa kotoisaksi ja mukavaksi jossakin tilassa tai

LOKAATIO

paikassa. Kosmoksen kannalta Tellus on homo sapiensin koti, paras paikka
maailmankaikkeud essa, mutta uskonnollisessa tekstissä silti puhutaan taivaan kodista ja

taivasikävästä.

19. Vaikka olo olisi kotoisa, se ei silti aina ole lokoisa, vasta harmonia ja tasapaino tuottavat
lokoisat oltavat, paikan, jossa on hyvä olla. Tavoitteena on kartoittaa meemistöä karhu- ja
hirvimannekiinien avulla. Monet hirven ja karhun toisinto- ja kiertonimet edustavat suhdetta
¾ eli valssin tahtia. Kulttuuriset käsitteet tanssivasta
karhusta ja sanonnasta – svengaa kuin hirvi – kertovat
nekin viittauksen tapaan näiden eläinten suhteesta

EUFEMISMIT

sfäärien sointuihin. Joskin karhun tanssi on lähinnä tepastelua, hirvi kykenee tekemään
nopeita pyörähdyksiä.

20. Hirven ja karhun nimet on esitetty myteemijaon rinnastuksina Hirvirunot-kirjan liitteenä.
Tässä tarkastelussa nimien kertoma on meemi, joka tulkkiutuu kallion seinämistä,
toisintonimistä ja peijaisrunoista kronotooppeina, aikansa ajatteluna. Toisena
meemistötulkkina toimii prinsiipit, jotka tulevat
mytologisesta myteemijaosta. Aktorikvaliteetit koostavat
synteesin alkuaihioista loppupäätelmiin. Kolmantena

KVALITEETTI

tarkastelutapana meemeissä on käytetty motiivirealiteettien tasoa, joiden tieteeseen
johdattajina toimivat R. Mundochin ja C. Lévi-Straussin esittämät universaalit tarpeet ja
aihiot.
21. Tärkeä käsite on myös abjekti, jota edustaa kasvien osuus mytologiassa. Pääsääntöisesti
mytologiat koostuvat eeppisistä sankaritarinoista, vähemmän on tiedossa ja säilynyt
botanistista otetta. Myyttisimpiin mittoihin ovat kasvien osalta yltäneet noidat ja noitavainot.
Maailma, jossa pavunvarret yltävät taivaaseen ja peukaloiset toimivat hevoskuiskaajina on
tieteelle ja tutkimukselle kova pala järkeistettäväksi, ehkei kannata yrittääkään, maku menee
tarinoista. Myytit ja mieleen painuvat kuvat luovat
maailmoita mieleen mielellään.

RAJAUS
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Tietohippu 1. Telos I

Edellisen korpusmaisuuden osan II Futurolokiset ennakkoluulot yhteydessä evästettiin jatkossa
selittämään hieman sisältöä ja käsitteitä. Tässä työssä on otettu normaalin väliotsikoinnin lisäksi
kappalenumerointi käyttöön. Yksi kappale vastaa runosäkeistöä, sen lauseet säkeitä.
Yhtenä kantavan teeman on tehdä työstä eksploratiivinen tuktimus, jonka käsitteistössä on kolmikko
blast-fuzzy-purple, eli jotain mikä on yllätyksellistä, hieman hämärää ja vaikeaselkoista sekä
monimutkaista kerrontaa. Termit voisi suomentaa käsitettävämmäksi.
BLAST = Leimahdus (älynväläys, neronleimaus)
FUZZY = Sumeus (asteittainen, hämärä, epäselvä)
PURPLE = Konstikkuus (monimutkainen, korukuvioinen)
Johdannossa on 21 pientä kappaletta, jotka johdattavat sisältöön tai sen aikeeseen. Pääosioita on
kolme, josita I-osa kertoo onnervoisesesta, II-osa taivastarinoista ja III-osa matkasta merkitysten
ytimeen.
Esipuheessa on vain joitan blastisia väläyksiä sisällön teemoihin, jotka ovat laukanneet villin ratsun
tavoin. Pieni vilkaisu johdannon asiasanoihin auttaa hahmottamaan millaisista aiheista on kyse.

1 tulkintatavoista -> arvottamisen vaarat
2 diletantit -> asianharrastajan arvo ja arvokkuus
3 korpusmaisuustrilogia -> Kosmisen koostumus, III osa
4 konsensus -> yhteisnäkemys, yksimielisyys
5 väinämöisefekti -> luovuus, bricoleur
6 ugrame, universaalit -> yleismaailmalliset rakenteet
7 veediset prinsiipit -> intialaiset kuva-aiheopit
8 Muukin kivet -> joululeikki ja siirtolohkareet
9 Pentin tupa -> tähtiin vievä kansanrunomotiivi
10 kalliot -> suomalainen peruskallio ja pystykalliot
11 elämä -> myyttinen vastapooli kuolemalle
12 puut -> palvonnan kohteina
13 hiisi -> lehtometsä, myyttinen olento ja paikka
14 kalliomaalaukset -> hirviaiheet kosmossymboleina
15 koherenssi -> yhtenäisyys, johdonmukaisuus
16 merkki -> viestinnän väline
17 ylinen -> taivasmaailma kansanuskossa, tallin vintti
18 Tellus, taivasikävä -> maa, taivas, koti
19 kiertonimet -> sumeaa kieltä
20 nimet -> tilannevaihtelu, identifiointi (yksilöinti ja kuvaus)
21 abjekti -> huomiotta jäänyt kohde
Lisätehtävä. Jos jako kiinnostaa, siitä voi saada lisäarvoa pohtimalla, josko aines menee tasan jaolla 3x7
ja modalisoi sen. Kun löytää yhden vastauksen, voi löytää enemmänkin. Helpointa on alkaa erisnimistä.
Vaihe edustaa teloksena alkua, tavoitetta, aikomusta päämäärää. Toinen telos on se, mitä loppujen
lopuksi saavutetaan.
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1. TELOSPROSESSIN ALKUVAIHE
Tärkeintä on tietoisuus, sillä juuri se tekee ihmisestä
kykenevän arvioimaan tulevaisuutta. – Pentti Malaska

Teleologia tulee kreikan sanasta telos, ”lopputulos”; logos, ”oppi”), eli tarkoitusperäisyys tai
päämäärähakuisuus. Sanalla tarkoitetaan myös filosofista oppia, jossa pohditaan
tarkasteltavan kohteen (esimerkiksi jonkin toiminnan) tavoitetta ja myös oppia
esimerkiksi kaikkeuden eli kosmoksenrakenteen ja järjestyksen tarkoitusperäisyydestä.
Päämäärähakuisuudessa tärkeää on intentio, pyrkimys ja tavoite, johon pyritään. Päämäärän
saavuttamiseen tarvitaan tarkoituksenmukaiset eli mielekkäät keinot. Vaikkakaan lopputulos ei
ole etukäteen varmuudella ennakoitavissa tai ennustettavissa, niin teleologinen toiminta on
prediktiivistä, ennustavaa. Tulevaisuuden tutkimusmetodina tunnettu Delfoi-menetelmä pyrkii
kartoittamaan skenaarioilla, näkemyksillä vaihtoehtoisia kehityslinjoja, polkuja yleensä kolme
kappaletta, joista yksi on pessimistinen, toinen optimistinen ja kolmas on mediaani
näkemyksistä.
Kaikki pyrkimykset, päämäärät tai keinot päämäärän saavuttamiseksi eivät ole mielekkäitä
saatikka sitten hyväksyttäviä. Yhteisö säätelee, ettei yksilö voi pyrkiä tavoitteisiinsa keinolla
millä hyvänsä. Tyhjentävää näkemystä on mahdoton saavuttaa sellaisesta aiheesta kuin
Kosmisen koostumus. Siksi olenkin fokusoinut tekstin suomalaisen kansanperinteen pohjalta
tuonpuoleisen käsittelyksi. Tuonpuoleisella suomalaisperinne ymmärtää ja tarkoittaa toiseutta,
outoutta, vierautta taivaalla, pinnan alla, metsissä.
Tavoite ei riitä päämäärän saavuttamisessa, tavoite on presign, aikomus, josta lähdetään
liikkeelle kohti tavoitetta, josta tulee heti postsign, kun se on saavutettu. Toiminta on actsign
Metodi vastaa humanismissa tekniikan olemusta, Malaska puhuu ihmisen vastuusta
planetaarisena olentona, Juri Lotman mielen universumista. Olen tässä tekstissä pyrkinyt
selvittämään suomalaisen kansanperinteen kosmosta ja planetaarista roolia elinpiirissään,
jossa metsät karhuineen ja hirvineen ovat kansoittaneet mielikuvitusmaailman. Jaan Venkula
on todennut nykyisen teknologisen maailman mallin tarvitsen vastavoimaksi käytännön
elämän ymmärtämistä edistävän malliin, praksiksen, millä kuvata ja analysoida tekemisen
merkitystä ihmiselle ja hänen maailmalleen. (Venkula 2008:10)
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Maailmanmalleja täydentämään ja vastavoimaksi tarvitaan käytäntöjen kuvaamisen lisäksi
toimintojen merkityksen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Toimiminen on
tapahtuma/TOIMINTA: teko, taito, tapa -> TEKO: tulos, taito; Teko = Ergon -> ergodinen
semiotiikka. Sisältää keinot keinot, joilla itse kukin voi hyödyntää omasta kokemuksestaan
johdettavissa olevaa tietoa, mutta tässä tullaan tulkintaongelmiin yksiselitteisyyden
vaikeuteen. Esimerkiksi vaikkapa lause: - Saunoissa, uimahalleissa ja rantojen vesiposteissa
jäävät täydellä juoksemaan hanat, koska on jo totuttu niiden yleensä sulkeutuvan
automaattisesti. Hienoissa saleissa luennoiva joutuu puhumaan ”lapanen suussa”, kun
juomakelpoista vettä saa vain yleensä kaukana olevista ravintolatiloista muiden vesipisteiden
veden ollessa käsienpesulämpöistä.” -> asiasanat, hashtag: Vedenkulutus, ”vesi juoksee”,

virtausnopeus, automatiikka, annostelu, vesiposti, sauna, uimahalli, hana,
kulutuskäyttäytyminen, juomavesi, käyttövesi, vedenlämpö. Ulospäin samalta näyttävät teot
voivat yhdelle olla tuloksiin suuntautuvia, toiselle taitoja vahvistavia. Toimimisen, itsessään
arvokkaan tekemisen sisältämä liike on energeiaa, ´elinvoiman liikkumista´, joka luo itse
itseään, on voimaa täynnä ja vahvistaa ihmistä. Siten tekeminen aikaan saa olemisen tunteen.

TAPAHTUMA: Toiminta + teko => ergodinen semiotiikka

Kosmisen koostumus ei pyri tunkeutumaan astrofysiikan maailmaan, fokuksena on
etnoastronomia ja planetaarinen tietoisuus kananperinteessä omatekoisen metodiikan avulla.
Tapahtuman on korpustrilogian loppuun saatto päätökseen. Toiminta on muodostunut
kirjoittamisesta (teko), ajattelusta (tutkimus) ja menetelmistä (tapa), ja tämä on vaatinut
asiaan perehtymistä ja keskittymistä, jossa ergon edustaa työskentelytapaa meemistön,
listausten ja syrjähtelyjen avulla. Teksti ei etene kuin pikajuna raiteillaan, se liitää
planetaarista rataansa oudosti pomppien. Loppuun liitetty sanasto kertoo, millaisista
asiasanoista teksti koostuu, mutta varsinainen sisältö on enemmän kuin osiensa summa, se
on emergenssi kokonaisuus, josta on karsittu korpuksen lähdeaineistoa paljon pois aiotusta.
Tekstiä voisi kutsua ergodiseksi kybertekstiksi kiinalaisittain, sellaisena se muistuttaa
kiinalaista ergodista mekaanista laitetta, jolla voitiin generoida omia runoja.
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1.1 Tarkoituksenmukaisuus eli mielekkyys
Ihmisen jalat ovat kävelemistä varten,
lintujen siivet ovat lentämistä varten.
Ihmisen jalat ovat tarkoituksenmukaiset kävelemiseen,
lintujen siivet lentämiseen.
Miksi veri kiertää?
Mitä varten veri kiertää?
Mitä enemmän jonkin ilmiön välttämättömiä ehtoja tunnetaan,
sitä enemmän lähestymme ilmiön esiintymisen kausaalista
selitystä ja sen ennustettavuutta.
Tarkoituksenmukaisuusselitykset eivät tässä mielessä ole ristiriidassa
kausaaliselitysten kanssa vaan juuri niihin pyrkimistä.
(Kari Lagerspetz)
Veri kiertää, koska sydän pumppaa verta ja pitää sen liikkeellä. Tarkoitus on tuottaa happea
ja ravinteita elimistölle, sekä poistaa kuona-aineita, jotta ihminen pysyy hengissä. Aristoteles
erotti "miksi"- ja "mitä varten"-kysymykset ja niihin annettavat vastaukset selvästi toisistaan.
Vastauksena "miksi" -kysymykseen oli ilmiön syy (causa efficiens) ja vastauksena "mitä
varten" -kysymykseen oli ilmiön tarkoitus (causa finalis). Syy on suunnilleen samaa kuin
motiivi. Ellei ole mitään syytä ryhtyä toimeen, niin siihen ei myöskään tartuta, tai työ tehdään
väkinäisesti. Motiivi tarkoittaa myös aihetta, jossa siinäkin saatetaan päätyä suunnilleen
samaan johtopäätökseen. Ei ole aihetta enempään = Ei ole syytä puuttua asiaan. Mutta jos
jollain on jokin intohimoinen ajatus, esimerkiksi murha mielessä perinnön toivossa, niin syy on
samalla tarkoitus eli causa finalis. Murhan tarkoituksena on saada perintö ja päästä eroon
pahansisuisesta yksilöstä, samalla se on motiivi. Aina ei kuitenkaan toimita, vaikka syytäkin
olisi. Murha voi jäädä tekemättä moraalisista syistä, tehtävä tekemättä epähuomiossa.
Optimointi on sen arvioimista, mikä on välttämättä tai vähintään tarpeen, riittävän hyvä
suoritus. Sen sijaan tarkoituksenmukaiseksi voi tulla joko korvikekäyttäytyminen tai
kompensaatio. Semantiikka helposti pyörähyttää kaiken logiikan, ystävä hyvä.
Määrittelyssä telos on tulkittu lopputulokseksi, tässä tarkastelussa teloksella on myös
päätöksen merkitys ja tavoitteen merkitys. Sananparren mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty, strategisessa ajattelussa on tavanomaista muodostaa visio, näkemys tavoitteesta ja
halutusta lopputuloksesta, johon toiminnalla tähdätään. Tällä työllä on tarkoitus koota yhteen
vuosien 2002-2020 välisenä aikana luotu suomalaisen mytologian vaihtoehtokatselmus.
Prosessi alkoi vuonna 2002, jolloin jäin tutkijavapaalle kahdeksi vuodeksi ja loin perustan
myöhemmälle toiminnalle. Vuoden 2004 jälkeen siirryin työelämään ja sen vaatimusten
mukaiseen jatkokoulutukseen, tutkimus jäi sivurooliin ja vähälle huomiolle.
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Kuvio. Teleologiset prosessit
Telosprosesssi on rinnakkainen taustaprosesseille, kun tavoitteena oli luoda vaihtoehtoinen
tapa tarkastella suomalaista mytologiaa, joka aivan liiaksi perustuu Elias Lönnrotin Kalevalatulkinnalle ja vain osittain kansanrunouteen. Poikkeuksena mm. Kaarle Krohnin tulkintateos
Suomalaisten kansanrunojen uskonto, jossa hän pyrkii tekemään selkoa mytologiasta
rinnastuksena pyhimyslegndoihin. Telosprosessi ja taustaprosessi toimivat metatasona
tutkimus- ja tulkintaprosessille päämääränä luoda tetralogi, joka ensi alkuun piti oleman
erätrilogia, mutta joka yllättäen jatkui myöhemmin korpusmaisuusprojektina, ja jonka
viimeisin osa on tämä Kosmisen koostumus. Loppupuolella prosessia löytyi sekalaisista
muistiinpanoistani Korpusmaisuus-hankkeen alkuajoilta muistiinpano, jossa nimimerkinnän
mukaan oli luonnosteltu jostain Mihaly Hoppálin esittämästä artikkelista, jossa hän oli
arvioinut koristekuvioiden symboliikkaa. Tulkinta piti symboleita lintuina, joiden semioottinen
sanoma tulkkiutui analogiana veneen kanssa. Hiiden veneet voivat tarkoittaa samaa kuin
sielun siivet. Konstellaatioissa tunnetaan kuvio, jonka myyttinen tarina kertoo Jasonia ja
Argon-laivasta ja argonauteista. Voitaneen sanoa, että jokainen elävä ihminen on oman
elämänvirtansa argonautti aavalla merellä. Paeta voi vain mielikuvituksen voimin tai kunnes
kuolema, manhonväki korjaa. Intiaanimyyteissä puhutaan kanooteista.
Kahdeksantoista vuoden työputkea ei kannata tarkkaan kuvata, mutta pyrin tekstin myötä
jollain tavoin kertomaan, miten täällä Pohjantähden alla on aatokseni edennyt. Itse asiassa
aloin prosessin jo seminaarityöllä, jossa jäsensin Petri Laaksosen laulun sanoihin työni.
Tavoitteenani on testata nyt syntyvää tekstiä tuohon tekstiin, joka testannee hyvin, miten
visioni ja intuitioni on osunut oikeaan tulevaa ajatellen. Prosessi on ollut ainutlaatuinen
minulle, mutta noudattanee silti isossa kuvassa yleisiä rakenteita ja periaatteita. Prosessin
aikana tuotettiin myös myteemilajien kala- ja lintusymbolit.
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Prosessipöllöistä tunturipöllö ei kuulu Kielastajassa esitettyyn lintusarjaan, vaikka se on
prosessisymbolina pöllöjen pöllö kaikessa arktisessa arvokkuudessaan. Systeemisesti ensin
syntyivät sarjassa funktiojako ja myteemijako, sitten merkityslajit eri sovelluksineen.
Loppuvaiheessa prosesseja kuvaan astui mukaan runomatriisi ja viitoke, viimeisenä veediset
prinsiipit. Välissä oli trizologia-kokeilu ynnä muuta. Kaikista näistä vaiheista en tarkkaa selkoa
tee, keskityn sen sijaan kehittelyjeni ja muistiinpanojeni avaamiseen mukaan lukien koodattu
mytologinen aines.

Kuva. Muistiinpano Mihály Hoppálin näkemys keho(struktuuri)symboliikasta.
Kyseessä on analoginen isomorfisuus, samanrakenteisuus tai samanmuotoisuus. Muotoseikat
voivat saada perustavaa laatua olevan merkityksen niin semantiikassa kuin lakiteksteissäkin.
Esitetyistä symboloinneista syntyy mielikuva kukasta tai auringon kehrästä. Symbolisoinnin voi
tulkita triadiksi, jossa aurinko on ylinnä ja sen perustassa on siivet ja airot, jotka edustavat
keinoa, kuinka tai minkä avulla liikutaan. Kuljettimet kertovat kulkemisen keinon. Vesiteitse
kuljettaessa tarvitaan airot ja mela, ilmateitse siivet ja pyrstö. Aurinko on, planeetat kiertävät
rotaationa. Rohkea arvaus onkin, että suomalaisessa kansanperinteessä Linnunrata edustaa
ilmareittiä, muuttolintujen, noiden Ilmarisen alaisten matkalaisten suunnistusrataa, mistä se
on saanut nimensäkin ja eläinrataa edustaa hirviveneet taivaan vesireitillä. Meemijaon tästä
saa helposti elementtien avulla. Linnut edustavat ilmaa, veneily vettä, aurinko tulta, joka
pyörittää elämää telluksella, jonka sisus sykkii tulena sekin, sulana magmana. Vesi ja
vesilinnut ovat suomalaisugrilaisen mytologian ydinelementtejä, vesilinnut erityisesti. Tuskin
syyttä suotta. Aurinkolaiva tai -vaunut on symbolinen kulkuväline. Vesireittien peruskulkijoita
ovat tietenkin kalat. Eläinradan vastine maan päällä on eläinkunta, fauna, joka jumaluuksina
ulottuu flooraan.
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Tietohippu
Esimerkkinä työn telosprosessista on esipuheeseen aihioitu näkemys, mistä
aiheista tulen kirjoittamaan. Loppupuolella prosessia aihiot tarkentuivat siten,
että tutkittavaksi keskeiseksi korpukseksi muodostui etnoastronomiset myytit
Claude Lévi-Straussin tulkitsemina. Myös alkuun aihioimani 1. tietohipussa
esitetyt asiasanat saivat teloksen toisessa eli päättövaiheessa
tarkennuksekseen etiketit, joiden mukaan sisäaltöä on mahdollista kerta
vilkaisulla kartoittaa. Lisäksi päädyin normaalien kappaleiden nimeämisen
lisäksi ja osin sijasta käyttää lukukappaleiden numerointia. Joissain
tapauksissa kappaleella tarkoitetaan useita yhteen kuuluvia osia.
Kappalenumerointi tekstikappale kerrallaan helpotti myös viimeistelyvaihetta,
koska esimerkiksi piirrokset tulivat kuvaan vasta loppuvaiheessa, kuten
seuraavan kappaleen muistiinpanojen piirrosselvennös. Parhaiten
telosprosessin januskasvuista luonnetta selventää anti etikettien mukaisesta
näkemyksestä loppukoosteen tietohipussa, joka on merkitty kultaisella
nappulalla.
Prosessit iteroituvat, tarkentuvat prosessin edetessä.

99
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Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2002–2009 valmistuivat painettuina julkaisuina HirvirunotHirvipeijaisten maailma, joka kertoi suomalaisista hirvikronikoista ja hirvipeijaisista funktioina
ja merkityslajeina sekä lisäksi sovelluksena satukaavaan. Erätrilogian ensimmäinen osa
Mulurautunen – Ruutanalliset säkeet julkaistiin vuonna 2006. Kirja tutki suomalaisen
kalakannan myyttistä rakennetta nimistön ja tarinoiden perusteella. Kolmas osa Kielastaja –
Supisuomalainen mytologia keskittyi suomalaisen lintukannan myyttiseen erittelyyn, kohteena
85 lintuatlaksen mukaan yleisesti Suomessa tunnetun linnun perusteella. Samassa työssä
saivat osansa lastenpelottelut, möröt kuin myös jumalat, sankarit, haltijat, noidat kuin
kasvitkin. Toteemisia kaikuja oli havaittavissa. Taustaprosessissa suoritin
tuotekehitystutkinnon näytteenä kehitelmän kolmijakoisesta semioottisesta jaosta, jossa
lähtövirikkeenä toimi Bahtinin ja Lotmanin käsitteet aikapaikallisuudesta (kronotooppi,
spatiotemporaalisuus).

Näkökulma

Nominaalinen

Verbiaalinen ____________

Kronotooppi

AIKA

ajoittaa

Aktorikvaliteetti

EMERGENSSI

koostaa ja luo

Motiivirealiteetti

TIEDE

tutkii.

Telosprosessin alkuun sijoittuu edellisten teosten myötä syntynyt tapa ottaa lähtökohdaksi
jotain helposti käsillä olevaa so. kotikirjastosta jotain sopivaa luettavaa. Loppujen lopuksi
kaksi kirjailijaa, Hannu Piekkola ja Pekka Ervast lähempään tarkasteluun. Piekkolan ja
Ervastin kirjat pyrkivät laajentamaan ihmisten tietoisuuden piiriä, Kalevalan avain vertaa
henkistä kehityspolkua Kalevalan runoantiin, Piekkola tulkitsee Kalevalaista kansanrunoutta
etnoastronomisena myyttisenä tietona. Tutkimustietoa on molemmissa käytetty
tarkoitushakuisesti vahvistamaan omaa intuitiivista käsitystä.
Loppupuolelle työstämisprosessia kuuluu myös meemijaon syntyminen ja veedisten prinsiipit
rinnastuksena alun mytologiseen myteemijakoon. Korpuskokonaisuus näyttää kosmisen
koostumuksena tältä. Lista on ohjaava työsuunnitelma tälle työlle. Alustavassa vaiheessa olen
hahmottanut mytologiaa myös kokeilemalla jakaa myteemiryhmittäin myyttihahmoja, mutta
koherenssia ei sillä tavoin syntynyt. Koe kuitenkin toimi hyvänä harjoituksena abstraktioiden
luokittelussa ja hahmojen syvämerkityksen tiedostamisessa.
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Mielikuvitus ja tulkinta eivät voi nojautua pelkästään tosiasioihin, rohkeutta kuvitella
ja laittaa tarvittaessa mutkat oikoseksi tarvitaan myös.
Merkityslaji

Meemilaji

Myteemilaji

Veedinen

Myyttiaihio

prinsiippi
MLI

verkko

magia

KOSMOS

TIETÄJÄ

ML II

ennakointi

fantasia

VÄRI

KULTANEITO

ML III

regiimi

mystiikka

AVARUUS

SAMPO

ML IV

meemipleksi

primitivia

SYMMETRIA

JOUKAHAINEN

ML V

näkökulma

folklore

SOVELIAISUUS

HALTIJA

ML VI

evoluutio

luonto

VIIVA

LOITSU

ML VII

kognitio

demoni

MITTAKAAVA

PIRU

ML VIII

credo

sakraali

VALO

UKKO

ML IX

kieli

balladi

RAKENNE/PINTA

SURMA

ML X

replika

legenda

VIIMEISTELY

MARJATTA/JÄTIT

ML XI

kilpa

sankaru

ASEMA/TOPOS

KALEVA

ML XII

gender

traaginen

YKSEYS

SANKARI

ML XIII

väestö

pastoraali

MITTASUHTEET

SAMPSA

ML XIV

altruismi

ylevyys

TASAPAINO

SAUNA

ML XV

innovaatio

eksotia

MUOTO

LOHIKÄÄRME/KÄÄRME

fokus I

imitaatio

satu

KOKO

RAHKO

fokus II

humpuukki

eleellisys

LIIKE

POPPA

Kuvio. Merkitysjako suhteessa meemeihin, myteemeihin, prinsiippeihin ja suomalaiseen
mytologiaan.

Taustaprosessiin kuuluu joukko suomalaisen mytologian runottaria ja runolaisia,
jotka on poimittu tunnetuista lähteistä ja verrattu yleisesti siteerattuun ja tunnettuun
alan mytografiaan esiintyvyyden tiheytenä. Frekvenssi on tehty Excel-taulukkona.
Julkaisemattomiin taustaprosesseihin on jäänyt myös J.L. Runebergin Hirvenhiihtäjät
ja Hiiden hirven hiihdäntä, joskin motiiviverrokit on mainittu Hirvirunot -kirjan
liitteenä. Koska jotain tutkimuksellista jäljitysarvoa saattaa olla työstämilläni
alustavilla jaoilla, laitan ne näkyviin jo pelkästään koosteen työläyden takia. Ehkä
aihiosta on jotain apua jatkotutkimukselle.
Toinen työstämistapa oli koota sanakirja-arkiston ja hakuteosten sanojen myyttisiä
aihioita, esimerkiksi ohessa olevan T-kirjainta koskevan mukaan. Aineisto on koottu
vuosina 2003-2004 kirjoitusvapaan aikana. Taustatyönä tehty omalta osaltaan
kertokoon sen, ettei ehkä ollut ihan oikeudenmukainen tokaisu aikanaan
akateemikko Anna-Leena Siikalalta että tuulesta tempaan käsitykseni, omasta
mielestäni pikemminkin arkistoista ja luetun ymmärtämisestä on tietoni kotoisin.
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Jos se helppoa olisi ollut, niin luulisi tiedon tulleen kootuksi jo ajat sitten. Paradoksi syntyy,
kun liikaa luotetaan auktoriteettien ja tieteen vahvistamaan, ajan saatossa saattaa syntyä
emergenssiä, jotain uutta ellei sitä mustasukkaisesti estetä tulemasta julki. Hakusanoissa on
merkitystä sillä, onko tapana kirjata nimi yhteen vai erikseen, kuten Tanikan linnassa. Joskus
jokin nimi, joka ei päällisin puolin lainkaan kuulu sarjaan, voi antaa hyvän vihjeen johonkin
arvokkaaseen tietoon. Tanko mielletään nykyään tangoksi vaakasuunnassa, mutta alun perin
tanko on ollut salko eli tanko pystysuunnassa. Joten sana kuuluu myyttiseen sanastoon. Kun
myyttiset nimet on jaettu jumalhaltijoina nen-päätteisiin ja tar-päätteisiin, niin tarvitaan
yleistietoa erottamaan esimerkiksi tapiaisen, tihulaisen, tiaisen ja tiitisen kuuluminen samaan
sarjaan. Tar-, tär-päätteiseet on helpommin luokiteltavissa suoralta kädeltä myyttiseksi
nimeksi. Tuometar sitä on, Tuonetar sitä on, Tähetär sitä on. Jälkeen päin olen harmitellut
etten salauksen vuoksi merkinnyt muistiin lähteitä tarkasti. T-listauksessa on yksi poikkeus
päässyt tärkeydessään jopa tiedostonimeen, virheineen. Kyseessä on Tekla Dömötörin kuvaus
unkarilaisesta tietäjästä. Virhe on siinä että virolainen on lovehtivan shamaanin nimitys,
tuulitarkka merkkien selitykseen ja säiden ennustamiseen erikoistunut, nykyään heitä
sanottaiosiin säätieteteilijöiksi.
- Taltoksen taito tai taipumus siihen periytyy suvuittain kuten noitienkin.

Taltoksen syntymäominaisuuksiin kuului hammas suussa syntyminen tai
kaksoisluinen sormi tai varvas. Unkarin táltos vastaa kuta kuinkin suomalaista
perustietäjää ja virolaista tuulitarkkaa. –
1600-luvulla kerrotussa tarinassa piispa Terseruksen tarkastusmatkoilta Pohjanmaalta on
syntytarina Kemissä sijaitsevasta Hiidenojasta.

”Tämän joen varrella noin 9 peninkulman päässä joen suulta Walajaskosken
luona on suuri sileä paasi nimeltä Piispan pöytä ja alempana joessa, Muurolan
kylässä saari nimeltä Messusaari, josta kerrotaan, että muudan piispa kuuluu
matkustaneen jokea ylöspäin, pitäneen jumalanpalveluksen mainitulla saarella
ja saaneen ruokaa mainitulla saarella; matkalla hän kuuluu tulleen suuren
vuoren luokse karkottaakseen kummituksen, joka oli siellä näyttäytynyt ja
aiheuttanut asukkaissa suurta levottomuutta. Kun piispa sitten kuuluu saaneen
kummituksen karkotetuksi vuoresta, joka on nimeltään Kopsan Waara, oli
kummitus vaeltanut joen yli länteen ja mennessään raastanut maahan syvän
ojan, joka vieläkin on nimeltään Hijdenoja:” (Kielastaja: ->Sarajas 1956:110)
Vanhaa perintötietoa samalta vuosisadalta on myös Olaus Rudbecki ja Atlantica sekä
Johannes Murik Kokkolasta, joiden teoksissa on maininta Pälli-nimisestä jättiläisestä, jonka
Oulujoen matka olisi ollut muistumaa argonauttien vaelluksesta. Elias Palmskiöldin vainolaisja jättiläistarinat Uppsalan yliopiston kirjastossa kerrotaan sankarista Kempe, joka on
matkustanut vesitse pitkin Oulujokea sen monia koskia lasketelleen ja väkevimmän putouksen
kohdalla - Pyhäkosken kiivaan virran vuoksi – minkä johdosta paikkaa kutsutaan nimellä pelli.
Kuuluu olleen pakko mennä polvilleen ja siten hankkiutua eteenpäin. (Kielastaja-> Sarajas
1956: 102-103) Jättiläisten lisäksi kertoiltiin lisäksi käärme- ja sormi-ihmeistä.
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Antikviteettikollegio kannusti 1600-luku pappeja keräämään historiallisia tarinoita
seurakunnista. Bång, Lund, Cajanus tarttuivat kehotukseen, joista viime mainittu Juhana
Cajanus (1626-1703) on kirjannut ylös jättiläistä koskevat tiedot. Sama tarina toistuu myös
sata vuotta myöhemmin Gananderin sanakirjassa. Cajanuksenkin versiossa jättiläisellä
nimeltä Cajawa oli kaksitoista poikaa, joista yksi oli Soini. Toisella oli harmaakivilinna
Pyhäkosken luona, kun taas kolmas, Hiisi oli kymmenen peninkulman päähän Kajaanista
rakentanut kauhistuttavan näköisen teelmän kivistä ja maasta keskelle suo- ja rämemastoa.
Portaillakin tuossa linnassa oli väliä sylinmitta. Kauhistava oli paikka, ja portteja siinä oli
kaksin. Paikkaa alettiin nimittää omistajansa mukaan Hiiden linnaksi, ja kun kainuulaiset
suuttuivat toisilleen kuka mistäkin milloinkin, niin saattoi kuulla sadattelun, mene hiitehen tai
”Drag till Blåkulla”. Kerrottiin myös, että Soini vieraili Hiisi-veljensä luona. Turhan usein ei
vierailuja tehty, sillä vain kerran tapahtui tämä vierailu, vaikka matka oli niinkin joutuisaa
jättiläiselle, että veneellä koskea pitkin 13 peninkulmaa taittui yhdessä päivässä. Pälli-nimisellä
voimakkaimmalla koskella hän kuitenkin jouti nöyrtymään vahvempansa edessä sen verran,
että sauvoi polvillaan ollen kuohujen läpi. Calewa-veljesten Soinin ja Hiiden ammattina on
mainittu kaskiviljely.
Metsää kaatui rivakoin ottein, sillä yhtenä päivänä puita kaatui heidän toimestaan yhtä paljon
kuin mihin kymmenen vankkaa miestä nykyään pystyy. Voimistaan vielä sen verran, että jätti
suoriutui yhdessä päivässä veneen soudusta paikoissa, joissa viisi vahvintakaan miestä ei
pystynyt soutamaan samaa matkaa. Voimaa riitti, eikä siis ihmekään, että näiden Calawain
poikien kanssa Suomen kuningas kukisti koko Venäjän, mistä syystä kylläkin laulettiin
runolauluja. Soini ja Hiisi olivat paikoillaan pysyttelevämpiä. Kihavanskoinen oli liikuvampi.
Vielä 1600-luvulla oli tunnettua, että Calawan Pojan Paatena tunnettu siirtolohkare Ruotsin
saaristossa oli ikään kuin veneen hylky, sikseen vesiteloille jätetty kivinen kulkuneuvo.
Agricolan ohella suomen kielen ensimmäisiin vaalijoihin kuului myös Pietari Brahe, joka tuli
Suomeen vuonna 1637, ja teki kiertomatkan hallintoalueelleen pari vuotta myöhemmin 1939.
Retken tuloksista hän raportoi kuningatar Kristiinalle. Brahen väittämän mukaan suomea
puhuttiin Virossa, Liivin- ja Inkerinmaalla, pohjoisessa läpi suurimman osan Lappia
Nordkappiin ja Vienan mereen asti. Kielellisten ainesten keruu tuotti myös runsaimmin
kansanperinteeseen kuuluvaa dokumenttiaineistoa sananlaskukokoelmien ja
sanakirjahankkeiden muodossa. Suomen ensimmäisen sanakirja ilmestyi 1637 Erik
Schroderuksen toimesta ja muinaisuskoa ja – tarinastoa koskevia sanoja siitä löytyi muun
muassa: Liekiö, Calewan poika, Menningäiset, Tyrä (monstrum, Troll, Wunderding),
Wedenhaldia, Köpeli, Linducodonmies, Ardohauta, Vaaka lindu. Näistä vain kolme
ensimmäisiä sanaa oli kirjallisuudessa ennestään tunnettu Agricolan jumalluettelosta.
Vanhimpia myyttiseksi tunnistettuja hahmoja ja nimiä ovat Agricolan jumalluettelon lisäksi

19
-

Tyrä = peikko, hirviö
Vedenhaltia
Kööpeli
Lintukodonmies
Artohauta
Vaakalintu.

Mainituista olennoista tyrä on vähiten tunnettu nimi ja tunnetaan 2000-luvun yleiskielessä
lääketieteellisenä vaivana sekä tyrimisenä, mikä tarkoittaa lähinnä ”mokaamista” eli
epäonnistumista jossain toiminnassa.
Parinsadan vuoden kuluttua 1800-luvun loppupuolellea Elias Lönnrot laati suomalaisruotsalaista sanakirjaa ja sisällytti siihen myös myyttistä sanastoa. Alustaessani suomalaisen
mytologian mahdollisesti unohtuneita osia, sanakirja osoittautui hyväksi lähteeksi, osaksi ehkä
vanhahtavan goottilaisen kirjasintyypin takia, joka koetaan vaikealukuiseksi. Lisäksi Lönnrotin
sanakirjan selitteet ovat ruotsiksi, joten sekin on saattanut karkottaa innokkaita tutkijoita
sana-aarteen luota. Työstin löytämäni Kielastajaa kirjoittaessani erilliseksi myyttisanastoksi, ja
sen rinnalle myös lappalaisten mytologiasta tiedetyn sanaston. Osin hahmot ovat samat,
monelta osin omalaimaiset. Svetisismi on ilmeiesti vaikuttanut myös nimimuotojen
tunnettuuteen Pällistä puhutaan myös Pellinä, molemmista muodoista on säilynyt sukunimet.

1.2 Telos tähtää tulevaan
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Telos on kantasana teleologiana tunnetulla ja Aristoteleeseen viitattuna filosofiana.
Aristotelesta kiehtoi muutos ja sen syyt ja mahdollistajat. Syyt jakautuivat neljään luokkaan
1) materaalisiin, mistä olio koostuu, 2) formaalisiin eli esikuvallisiin, 3) katalyyttisiin,
käynnistäviin sekä 4) tavoitteellisiin, finaalisiin syihin.
Viime mainittu tunnetaan teloksena, tarkoituksena, johon tähdätään tai mihin toiminta päätyy
tai päättyy. Teleologinen selittäminen muistuttaa funktionaalista selitystä. Monet pitävät
asioiden teleologisia selittämistä näennäistieteenä, osittain koska niihin usein liittyy ilmiöitä
luovan henkilön subjektiivisiakin näkemyksiä, osittain koska teleologisesti on helppo selittää
mitä vain. Väärä teleologia syntyy, kun joku väittää ilman hyviä perusteluja, että X aiheuttaa
Y:n, koska Y:n täytyy tapahtua. Kausaliteetti usein horjuu teleologisessa todistelussa. Edellä
on teleologisena todisteaineistona esitetty telosprosessi mytologisisita tulkinnoista
malliesimerkkinä imitaattiomeemistä, joka on syntynyt niukoista ja osin harhaanjohtavista
tiedosista sekä auktoriteetteihin liikaa luottamisesta.
Ilpo Halonen on luentosarjassaan jakanut teleologiset selitystavat funktionaaliseen ja
intentionaaliseen selitystapaan. Funktionaalisuus syntyy tarkoituksenmukaisuudesta,
soveltuvuudesta sekä yhteenkuuluvuudesta. Intentionaalinen selitys koskee toimintojen ja
tunnusomaisten piirteiden tavoitteellisuutta ja suuntautuneistuutta ja tekee eron pskologisten
fyysisten ilmiöiden välillä. Käyttämäni metodologinen individualismi kuuluu intentionaalisiin
selitystapoihin. Tässä työssä teleologisuus on tavoitteellisuutta, päämääränä on ollut luoda
toisintosarja erätrilogialle. Sisällöllinen tavoite, tutkimustuloksen loppupäätelmät sen sijaan
ovat olleet koko ajan avoimet. Kosmisen koostumuksen yhtenä tavoitteena on muodostaa
prepanamerikkalaisesta kaavasta yleispätevä ugrame-kaava merkityskoordinaatit
keikauttamalla.
Tulkintaprosessissa kohti ugramea on syntynyt vaihtoehtoisia tapoja, esimerkiksi
uusryhmittely tai jako aisapareiksi. Saatu kiteytys karhun toisintonimistä ahioidun mukaisesti
muodostaa nimistä seuraavat aisaparit. Vaihe voidaan ohittaa ja muodostaa suoraankin
seitesnjaosta kaksi kolmen nimen ryhmää, ja yksi jää ylimääräiseksi eli fokukseksi. Tällä
tavoin ajatellen teloksena alun perin oli muodostaa erätrilogia osana supisuomalaisen
mytologian kartoitusta ja vaihtoehtoista näkemystä. Prosessi pohjana toiimi opinnäytteeseen
kerätyt hirvikronikat eli hirvipeijaisrunot. Peijaiset syynä on hirvenmetsästys. Metsästämisen
meemi syntyy metsän ja metsästyksen kombinaationa. Kiertonimeä käytetään kun puhuttavaa
pidetään jollain tavoin ”pyhänä” eli erityisenä, kunnioitettavana tai palvottavana olentona.
Uusryhmittleyssä fokustekijäksi jää jo unohtunut merkitys virosta, virolaisesta
muodonmuutokseen kykenevästä noidasta, joka pystyy kulkemaan milloin sutena, milloin
porona, tai karhuna tai kalana. Tämä muodonmuutoskyky kerrotaan myös kalevalaisessa
epiikassa mm. kertomuksissa Väinämöisen ja Louhen muodonmuutoksina sekä Ilmarisen
kiistana Pohjan neidon kanssa.
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Sankari – näyttävyys – TAPIOTAR (metsästys)
Eleellisyys – keväthuuma HONGATAR (peijaisriiti)
Fantasia – nimeäminen – KYYRETYINEN (hellittelynimi, epiteetti)
Traaginen – rosvous – PUTKINEN (karhun emuu)
Pastoraali – kylvöaika – POHJANOTAVA (ison karhun tähti, pohjantähti)
Ylevä – liikehdintä – TARIKAINEN (kiertonimi)
Folklore – riettalintu – VIROLAINEN (muodonmuutos).

Kuvio. Prepanamerikkalainen kaava murroksessa kohti ugramea.

1.3 Intuition hyöty ja hyödyttömyys

Alussa esitetty esityöstölistaukset ovat olleet apuvälineitä myteemimeemistön etsinnässä.
Paljon työtä on tarvittu ja tarvitaan edelleen jäntevään tulkintaan. Perusteet kunkin
myteemilajin myyttisiksi hahmoiksi on haettu intuitiivisesti turhia sumeilematta. Eikä
varsinkaan ole ajateltu, että nimien tulisi liittyä jotenkin kosmologiseen ulottuvuuteen.
Lönnrotin suomalais-ruotsalaisen sanakirjan anti on sekin sekalainen informaatioarvoltaan.
Esitulkintaa varten olen poiminut parannus- tai metsästysloitsuihin liittyvää sanastoa. Loviatar
oli maagisen taidon omaava, mutta Lönnrot on luonnehtinut hahmoa ihmisvihaajanaiseksi.
Selitteet ohjaavat tulkintaa, ja ellei selitys ole relevantti, niin virhekäsitys voi auktoriteetin
sanelemana elää pitkäänkin kenenkään kyseenalaistamatta asiaa. Toinen auktoriteetti sen
sijaan toteaa Laviattaren Syöjättären synonyymiksi. Karhutulkinnoissa tällä on merkitystä,
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koska karhun syntyyn vaikuttaa runojen mukaan muukin kuin Otavainen, syntytekijöissä
kerrotaan Syöjättären sylkemä. Koska karhun nimien mukaisessa ugramessa korostui
fokuksena noita, niin keskeistekijäksi tässä tarkastelussa tulee noita, shamaani, tietäjä
ihmisten kosmisen maailman rakenteen tietäjänä ja välittäjänä. Joten vielä
lopputyöstössäkään ei alun perin hakuammuntana tehty ole täysin paikkansa pitämätön. Kun
karsitaan epäoleellinen muistioaines sanotusta pois ja tiivistetään listauksen anti, saadaan jo
jonkinlainen käsitys suomalaisen mytologian ytimestä.
TENHETÄR = Tenhätär. Ganander on määritellyt lumoojattareksi, noidaksi, joka tenhoaa
tenhollaan, vaikutusvoimallaan, vaikuttavalla voimalaan, noitavoimallaan tai noitumisella ja
aiheuttaa pahaa. Tenhonpäivällinen on noiduttu, loitsittu, turmiollinen; esimerkiksi teräs
tenhonpäivällinen. tenhopiiri tunnetaan nykyään noitapiirinä, tenhovainen on lumooja, loitsija,
manaaja.
RUNOTAR. Selitteenä on runon jumalatar, laulun jumalatar, runoneito, taruimpi, runoilijatar,
tarinankertojatar. Muistettakoon runon tarkoittavan sekä mahoa hirvilehmää että
runonlaulajaa, joten nimi voi alun perin liittyä loitsurunouteen naispuolisen laulaman, runoja
on voinut olla kumpi vain, mies tai nainen. Metsän miniät Mikitär ja Miiritär voivat olla karhun
lapsia, koska karhu on synonyyminä ja peitenimenä käytetään metsää.
WIPUNEN. Vipusen on epäilty tarkoittavan ansanoitaa, ansamiestä, mutta vihje haarapääskyn
pyrstöstä johdattelee jo lähemmäksi kosmosta yläilmoissa, koska vaihtoehtoinen
maailmansyntyrunous pitää pääskyläistä päivälintua osallisena tapahtumiin.
RUPIAINEN. Edellistäkin eksoottisempi magian taitaja, loitsija ja manaaja, jonka repertuaariin
kuuluivat mm. rupeaman sanat. Rupeamalla on yhteys myös aikaan, ajan hetkeen ja kestoon.
Rupeaman sanoilla saatiin pilaus eli sitta kuriin. Jäljempänä zoeman yhteydessä ilmenee miten
paskominen liittyy avaruuden ilmiöihin, Suomessa enemmän taivaan asukkien, lintujen
paskomiseen ja vuodentulon pilaamiseen laiskuutena. Intiaaneilla paskomisuskomukset
liittyvät laiskiaiseen ja meteoreihin. Loitsimiseen ja/tai palvontaan kuuluvat myös rupikivi ja
ruhkakivi, joka paremmin tunnetaan rapakivenä. Tähtitaivaan pöytävuori saattaa hyvinkin
kummuta atavistisesta Kipuvuoren käsityksestä maailmanvuorena.
PANENTAINEN on Toisen asettama panennainen. Esim. Tämä kivi on panennainen.
Tosiasiallisesti magian kuvasta ei kovinkaan kaunista synny, maaginen maailma ei ole ollut
pelkkää kanteleen helskytystä, laulut ovat olleet toiset, teloksena jotain aivan muuta kuin
viihdyttäminen. Maaginen myyttimeemistö ei kerro kosmoksesta sinänsä, mutta tietäjänoita
on ollut oman yhteisönsä kosmogoni.
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1.4 Luokittelu varioi korpuksen mukaan
Ennen kuin päästään magiamyteemin ja verkkomeemin kanssa alkuun ja eteenpäin, on
välttämätöntä muuttaa esitöissä muodostettu myteemijako käsiteltävään korpukseen
sopivaksi. On todennäköistä, etteivät läheskään kaikki 17 myteemilajia ole mielekkäitä
kokonaisuuksia kosmisen koostumusta ajatellen, joka lajille ei löydy tähtikuvioita tai
eläinradasta myyttistä vastinetta.
Olen työn kuluessa yhä uudelleen ja uudelleen todennut joukkoon pujahtavan merkittävän
lapsuksen ja tässä tapauksessa tuo lapsus on pujahtanut lepinkäisen hahmoon, joka
lepinkäisenä on pujahtanut primitiivimyteemiksi, mutta lapinharakkana folkloristiseen
myteemiin, joka nyt on sijoitettu magiamyteemiksi ja verkkomeemiksi. Erhe toimii
tahattomana esimerkkinä siitä, mihin toisiaan muistuttavat nimet tai lajit johtavat, monenlaisia
sekaannuksiin, tarkoitettuihin ja tahattomiin. Lintumaailman pyövelit tunnetaan isona ja
pienenä versiona, lepinkäisen (launius collurio), on pienempi versio isolepinkäisestä (launius
excubitor). Mutta koska alun perin oli tavoitteena löytää mahdollisimman suomalaisia lintuja,
joiden levinneisyys kattaa koko Suomen tai suurimman osan, niin ikkulepinkäistä esiintyy vain
Etelä-Lappiin saakka. Todetana näin ollen Mustan Pekan jääneen käteen, ja rosvonaamarilintu
on syytä vaihtaa joko onnekkaaseen kuukkeliin tai sen vastapooliin närheen (Garrulus
glandarius). Tai sitten primitivamyteemiin käy molemmat onnen ja epäonnen kuvajaisina.
Primitiivisissä uskomuksissa on keskeistä voimakkaat uskomukset kohtalon kolhuja kohtaan,
ja vihollisuuksien pelko.
Kielastajassa esitetty alustava myteemijako menee näin ollen uusittavaksi, koska
isolepinkäinen on lapinharakka, joten primitivia-aihioon jää aukko. Tekstin kehimisen myötä
asia ratkennee, mikä lintu siihen lennähtää luontevaksi symboliksi aukkoa ja pönttöä virhettä
täyttämään. Liikaa ei voi koskaan tarkistaa. Olen tosin erätrilogian tekstejäni luonnehtinut
muistiinpanoiksi, joten korpuksessa ei alun perin edes pyritty tarkkuuteen, vaan ideoiden
luomiseen. Toisena juonilankana on ollut jo hiotumpi myteemiverkoston peilaaminen Claude
Lévi-Straussin myyttiaineksella ja Mundoch-universaaleilla. Luonnos tarkasteltavasta koskee
eskatologiaa, kalendaaririittejä, aitiologiaa eli syntyjä ja ilmojen vaihteluita. Almanakalla ja
sääennusteilla on yhteinen menneisyys, ja siellä missä on luotu myyttejä maailman alusta, on
syntynyt myös veikkauksia maailmanlopusta. Tuomiopäivän julistajia ja odottajia on riittänyt
joka aikakaudelle.
Kombinatoriikassa on hankaluutena sen kurinalaisuus suhteessa muuttuviin kuvioihin. Jos
systeemissä muuttuu jokin kohta, samalla on muutettava ja tarkistettava kaikki 17 kohtaa, tai
entropia alkaa tehdä hajottavaa työtään. Tähtitaivaan myyttiset alkuelementit ovat härkä ja
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karhu, linnuista tässä on valikoitunut korppi kosmiseksi primitivialinnuksi, jota pidetään
viisaana tietäjän nimikkolintuna. Mitä maallinen räähkälintu edustaa taivaan tähtien ja
M768

Maaginen

M662

species

M11

salmon M36

and

moons

M594

rites

robin

phases

tides

animals

peribinaarisuus

myytistön tasolla, selvinnee jahka teksti etenee. Esitetty lintusikermä vastaa melko hyvin
universaaliteemoja. Korppi on tähtikuvio, josta on myyttejä olemassa. Käki ja harakka
tunnetaan kansanperinteessä, lepinkäinen on niskat nurin -tekniikassaan myyttisiin mittoihin
yltävä tappajalintu. Käenpoikanenkin tapaa kasvinkumppaninsa heittämällä ne yli laidan
pesästä. Varis ja korppi tunnetaan viisaina, jopa kieltä oppivana lintuna, ja harakka ilolintuna
on syntytarun lintu.
Korpin lisäksi pohjoisella tähtitaivaalla kunnioitetaan erityisesti karhua. Karhumytologiaan
perehtynyt emeritus uskontotieteen professori Juha Pentikäinen lukee kosmologiaan
kuuluvaksi kosmografian ja kosmogonia lisäksi eskatologian, mutta siitä tarkemmin
myöhemmin. Ensin rinnastuksiin on syytä lisätä muurahaiskarhu-systeemin magiamyteemin
meemiluokittelu motiivin muodossa. Alustava meemikartoitus myyttikorpuksesta tuottaa
mielenkiintoisesti saman dilemman primitiviamyteemin ja magiamyteemin välille.
Sattumanvarainen rinnastus osoittaa riittävästi osuvuutta, jotta tulkintaa voi aihioidulla
jaolla jatkaa.

Primitiivi

M326a M28

M392

M242 names of

M57 comets

Night

moon

constellations

et meteorits

Stars

tähtitaivas

Kuvio. Claude Lévi-Straussin Mytolokiikoita: myyttien motiivien myteemijakaumaesimerkki.

Melko hyvin aihiointijako on osunut kohdalleen. Kosmisen koostumus muodostaa
verkkomeemistön, jolla on syvä synnyt kielessä ja käsitteistössä. Massiivisesta
myyttikorpuksesta olen valinnut kutakin osiota edustamaan yhden myytin, jako on tehty
meemikaavan periaatteella, siten että kustakin ryhmästä on mahdollista etsiä syvempiä
merkityksiä meemikaavan avulla, kaksi lisämeemiä muodostuu myteemijaosta ja kokoavasta
asiasanasta. Primitiivisen ihmisen strategiana oli tähtitaivas jumalineen, lepyttelyineen,
palvoksineen. Kuten Mikael Agricola sen aikanaan todisti, muinaissuomalaiset palvoivat monia
eri jumaluuksia, mutta myös kiviä, kantoja, tähtiä ja kuuta, unohtamatta päivääkään. Tästä
on siten hyvä alkaa merkityslaji I:n muotoileminen. – Ugramen 1. perussääntö:
YLIMALKAISUUS. Veedisistä prinsiipeistä kategoriarinnastuksena on rytmi, pulssi, syke.

25
Lisäksi on käyttökelpoista nimeämisen käytänne, jossa on rinnastettu myteemi sijamuotoon
nominatiivi, eli nimisanoihin.
1. AIKA
- folklore – elämä (CLS)
oppi maailmanlopusta
(Mundoch)
kalenterit
sään säätely
etiologia /synnyt

2. MYTOSET MYTEEMEINÄ
Koska jo telosvaiheessa olin kokeillut ryhmittää myyttisiä nimiä myteemilajien mukaan, tällä
historiatietoon kuuluvalla kokeilulla saattaa olla annettavaa tähän viime vaiheeseenkin, jossa
peilataan mahdollisia meemiryppäitä ja niiden yleispätevyyttä. Alkuvaiheessa koherenssia ei
juuri ollut havaittavissa. Sanotaan, että nerous on 90 %:sti kovaa työtä. Varsin lujaa uskoa
päämäärään tarvitaan, jotta ryhtyy alla olevaan hakuammuntaan merkitysten löytämiseksi,
kun on aivan tyhjän päällä, ilman mitään suuntaviivaa mitä hakee ja mistä suunnasta ja mitä
pitäisi etsiä. Tavoitteena oli kartoittaa, mitä 800-luvun lopussa tehty Elias Lönnrotin vanhoilla
päivillään laatima ruotsalaissuomalainen sanakirja voisi paljastaa. Mikäli lukeminen puuduttaa,
on se työstä käynyt kootessakin, ja lukija voi aivan hyvin hypätä listaukset yli, koska niillä on
vain menettelytapakuvausarvo. Tässä olen listannut vain nen-päätteiset ja niihin
rinnastettavat sanat ja sanaselitykset, pois aineistosta on jätetty tar, tär -päätteiset myyttiset
löydökset.

Mytonen 1_ LUONTO
PAAKANEN = Pakkanen.
PAKKANEN = Pakko, (myth.) Köldens beherrskare. Kylmän haltija.
Vertaa:
1) Pakkasenpurema, pakkasenpolttama.
Pakkanen, pakka; tjockar af köttet; reisipakka, linnunpakka, kalanpakka.
POHJANEN, (Pohja) Botten, grund; sladd; nord.
- Pohja, perusta, paula; pohjoinen.
Vertaa:
1) Pohjanen palaa eli kumpuaa (so. revontulet), norrskener flammar;
2) Pohjasen irro = pohjanperhonen, yöperhoslaji, jonka kuljeskelun uskottiin enteilevän pohjatuulta, en
art af nattfjäril, hvars kringflytande tros förebåda nordligvind.
HYYHÄMÖINEN = Hyytämöinen, (myth.) Rimfrostens vårdade. Jääriitten hoitaja.
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Vertaa. Hyytämö (hyytää) se joka jäädyttää, jäätäjä; den stelnade.
HYYTÄMÖINEN, (myth.) Vinterns fader.: mylly hyytää, (jäätyy kiinni)

- Talvipoika Hyytämöisen (Hyyhämöinen, Hyyheröinen).

Vertaa: Hyytäjäpäivä, dag då vatten tar is, päivä, jona vesi jäätyy, (hyypäivä).
VÄINEMÖINEN = Veinemoinen
ISÄNEN, Gammal man. Åska. Vanha mies. Ukkonen.
PITKÄINEN, Lång, något lång; ljungeld, åska.
- Pitkä, jokseenkin pitkä, salamointi, ukkosilma.
Vertaa:
1) Pitkäinen pauhaa, åskan går;
2) Ylin tukki seinässä lähinnä kattoa, öfversta stocken i en vägg närmast taket.
3) Pitkäkoipi, pitkäkorva = jänisepiteeetti (hare)
4) Pitkähäntäinen = susiepiteetti (varg)
5) Pitkähäntäri, Syöjätär epiteetti.
UKKONEN, (Ukko ) Liten gubben, kär eller älskad gubbe; liten åska, thordön, åskdunder.
Vertaa:
1) Pieni ukko, rakas tai rakastettava ukko; pieni ukonilma, ukkoskuuro, rajuilma.
2) Ukkosen ilma (pitkäisen, isäisen) ukkoset säät, ukkosen sade, (regnet under åskan, åskan)
3) Ukkosen vaaja eli nalkki åskvigg;
4) Isäsen ilma, pitkäisen tuli
5) Ukkosipu
6) Ukonkaari = sateenkaari
REUSKOPITKÄINEN, (myth.) Åskans gud. Ukonilman jumala.
TUULIAINEN, (loits.) Vädergudinna. Ilmojen jumalatar.
Vertaa: Tuulihattu, yrhätta.

MYTONEN 2_SANKARI
LEPPOINEN = Lepponen = Leppyinen = Leppinen, Bevaxt med alar, alrik.
- Kasvaa leppiä, lepikkoinen.
Vertaa: Lyyryinen: leppönen = lepytin, försorningen l. bildkuningsmedel.
ÄINEMÖINEN = Wäinämöinen.
TUIRETUINEN, Oansenlig, obetydig. Vähäinen, mitätön.
ILMAMOINEN = Ilmalainen, Luftens invånare.

- Ilman asukas.
Vertaa:
1) Tehdä kaunista ilmaa (fig./kuv.) äta allt från bordet:

2) Ilmanraana l. Rana, meteor, meteorsten (meteorikivi)
1) Ilmakivi, meteorsten, väderleksten (meteorikivi, ukonvaaja), märkvärdig sten i Padasjoki
(merkittävä kivi Padasjoella)
2) Ilmatauti, vädersjuk;
3) Ilmansiinnen, taivaanranta, horisont.
JOUKAMOINEN = Jouk(k)ahainen
Vertaa: = Jouk(k)avainen = Joukas:
1) Jouhkanen, Jouhko= jouhten, joutsen, svan;
2) jouhkojen sulka: joukkonen = pikkuparvi
3) joukkoinen, Jouk(k)o = perhe, ei parvi/familj icke hop;
JOUKKARAINEN, (jouhko) (loits.) liten hög l. hop.
Vertaa:
1) jouhti = joutsi (sulka => nuoli, kynä):
2) joukkoinen, (joukko):
3) joutsen s.; olla joutsenilla leka svanlek (olla joutsisilla):
joutsenselkä, båge i kaaripyssy
SAMMALOINEN, Epitet för Tapio. Tapion epiteetti.
VÄINÄMÖINEN, Luftdottern Kave Luonnotars (enl. Andra Kalevas) son; Ilmaris broder, af fornfinnarne
vördad med gudomligt dyrkan för sin vishet, rättskaffenhet, sångkunnighet, rådighet och själsnärvaro
samt många andra dels öfvermenskiliga dels annars ovanliga förmågor, hvarföre han i fornsångerna
kallas wakaa, pyhä uros, jalo jumala, laulaja iänikuinen mm.
- Ilmantytär Kave Luonnottaren (Uuden Kalevalan mukaan) poika; Ilmarisen veli, muinaissuomalasiten
arvostama jumaluus, jota palvottii hänen viisautensa, oiekduenmukaisuuten, laulutaitonta,
neuvokkuutensa ja mielenmalttinsa vuoksi samoin kuin muiden, osittain yli-inhimillisten toisin osin
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epätavallisten lahjojen vuoksi, minkä vuoksi häntä muinaisrunoissa kutsutaan sanoilla vakaa, pyhä uros,
jalo jumala, laulaja iänikuinen yms.
Vertaa:
1) Väinämöisen valkama;
2) Väinämöisen tie eli Väinämöisen kulku
3) Väinen, Renvallin mukaan Väinämöisen poika tai palvelija; Väinämöinens son eller tjenare.
4) Väini, Väinin = Väinö.
5) Väinästää, ponnistella, rasittaa;
1) Väinämöisen virsu tai virsut.
2) Väinämöisen kantele;
3) Wäinämöisen emä
1) Wäinämöisen veneen jäljet; rauhalliset laineet, jotka syntyvät järvelle myrskyn jälkeen; lugna fåror
som bilda sig på sjön efter storm;
9) Väinästys, rasitus, vaiva, poninstus; ansträngning, (Väinitys, väinastus)
1) Väinö, a) (värjy, värkki, nurjus) Slyngel, trashank; väsyin väinön vuotehelle!
Väinä, leveä, syvä ja tyynesti virtaava joki; bred, djup och stilla flytande flod.
VÄINÄMÖINEN, Luftdottern Kave Luonnotars (enl. Andra Kalevas) son; Ilmaris broder, af fornfinnarne
vördad med gudomligt dyrkan för sin vishet, rättskaffenhet, sångkunnighet, rådighet och själsnärvaro
samt många andra dels öfvermenskiliga dels annars ovanliga förmågor, hvarföre han i fornsångerna
kallas wakaa, pyhä uros, jalo jumala, laulaja iänikuinen mm.
- Ilmantytär Kave Luonnottaren (Uuden Kalevalan mukaan) poika; Ilmarisen veli, muinaissuomalasiten
arvostama jumaluus, jota palvottii hänen viisautensa, oiekduenmukaisuuten, laulutaitonta,
neuvokkuutensa ja mielenmalttinsa vuoksi samoin kuin muiden, osittain yli-inhimillisten toisin osin
epätavallisten lahjojen vuoksi, minkä vuoksi häntä muinaisrunoissa kutsutaan sanoilla vakaa, pyhä uros,
jalo jumala, laulaja iänikuinen yms.
Vertaa:
2) Väinämöisen valkama;
2) Väinämöisen tie eli Väinämöisen kulku
3) Väinen, Renvallin mukaan Väinämöisen poika tai palvelija; Väinämöinens son eller tjenare.
4) Väini, Väinin = Väinö.
5) Väinästää, ponnistella, rasittaa;
4) Väinämöisen virsu tai virsut.
5) Väinämöisen kantele;
6) Wäinämöisen emä
2) Wäinämöisen veneen jäljet; rauhalliset laineet, jotka syntyvät järvelle myrskyn jälkeen; lugna fåror
som bilda sig på sjön efter storm;
9) Väinästys, rasitus, vaiva, poninstus; ansträngning, (Väinitys, väinastus)
2) Väinö, a) (värjy, värkki, nurjus) Slyngel, trashank; väsyin väinön vuotehelle!
Väinä, leveä, syvä ja tyynesti virtaava joki; bred, djup och stilla flytande flod.
JOUKKAVAINEN = Joukkahainen, Joukkava: joukka = hoikka
JOUKKARAINEN, (jouhko) (loits.) liten hög l. hop.
Vertaa:
4) jouhti = joutsi (sulka => nuoli, kynä):
5) joukkoinen, (joukko):
6) joutsen s.; olla joutsenilla leka svanlek (olla joutsisilla):
joutsenselkä, båge i kaaripyssy
LEMMINKÄINEN, (myth.), Lemminkäisen poika dets. Kallas äfven Kalevan poika.
- Lemminkäisen poika, kutsutaan myös Kalevan pojaksi.
Vertaa:
1) Lieminkäinen = liemiäinen, ; finluden?
2) Lieminkäisvilla, liemenet, första ullen,
3) Lenninkäinen guldhöna, nyckelpipa (coccinella);
1) vistande i jorden, (vanligen af god egenskap); pikkuisia henkiolentoja, jotka esitetään maassa
oleilevana, tavallisesti hyväntahtoisi.,
2) Alfeja, henkiolentoja. Alfer
(kimmahiset, kirkonväki); keiju

MYTONEN 3 _ MAGIA
ARPUNEN, Flicka? Arpuset ajattelevat.
(Vertaa: flicka=lappa, arpunen viitannee lappalaisiin ja arpomiseen!)
VIPUNEN, (myth.) Antero Wipunen
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Vertaa:
1) Pääskyn wipu, svalans stjortpenna
2) Vipuruuhi, domkraft (väkivipu)
3) Vippua- vipua; hastig, rotering, hastigt kringlöpande eller kringrullande rörelse;
4) Virpous, (Vipotar)
5) Vippouta eli vippoutua, (vipota); börja hastigt drifvas eller gå omkring, börja snabbt rotera.
Vipunen: Ansanoita? Ansamies?
RUOTUSVÄINEN, (myth.) En underjordisk plågoande.
- Maanalainen kiusaajahenki.
TUONILMAINEN???
TUIMAMOINEN? -ÄMMERÖINEN = Yhmeröinen = Ähmeröinen = Ämyräinen.
Vertaa: Ähmerö
KUUHAINEN, Skuggbild, silhouett, varjokuva (kuvajaiskuva).
Vertaa: Kuuhiset, kuukautiset; menstruaatio.
ÄIMERÖINEN, Orörlig; dåsig. Liikkumaton Unelias.
Vertaa:
1) Äimä; neula, vihainen, tyhmä, lyöty;
3) Äimötellä, pistellä näverrellä ( vihoitella, piikitellä)
3) Äkämä, paise; spets, pik tagga, törn (piikki, äes)
RUPIAINEN, (ruveta) Besvärjare. Loitsija, manaaja.
Vertaa:
1) Rupeaman sanat, trollformel emot sitta.
2) Ruhkakivi = rapakivi
3) Rupikivi, oklar kisel.
PANENTAINEN, Af andra ingifven, påsatt.
- Toisen asettama panennainen. Esim. Tämä kivi on panennainen.
MYTONEN 4 _ SATU
KÄHÖNEN, (loits.) En som hväser, epitet för ödla.
- Kähisijä, sähisijä, pöllön epiteetti.
Vertaa: Kähö; Kähisevä, sihahteleva, kuiskiva olento; hes, hväsande, hviskande varelse.
HYYPELÖINEN, (loits.) = Hyypynyinen

- Merkitys epäselvä?

Vertaa: Hyypiö, (loits.) Issörjans m.m. beherrskarinne. Jääsohjon yms. haltijatar.
KEIJUKAINEN, (keiju) Sväfvande varelse (i skepnad af små barndockor, eldstrimmor mm. företrädesvik
på begrafningsplatser) alf, elfva:
- Leijaileva olento ( pikkunukkien, tulijuovien yms. muodossa, näyttäytyvät kalmistoissa).
Vertaa:
3) Ks. Keijo, keijulainen = Keijonen, keijunen
4) Keijunen Keijuset (myth.) små andevarelser som föreställdes vistande i jorden, (vanligen af god
egenskap); pikkuisia henkiolentoja, jotka esitetään maassa oleilevana, tavallisesti hyväntahtoisi.,
5) Alfeja, henkiolentoja. Alfer
(kimmahiset, kirkonväki); keijusten tanssit (elfdans) -> keijukainen = keijukainen
MAAHINEN, Hudutslag, frisel, elfbläst.
Ihottuma, vihurirokko, karannainen.
Vertaa:
1) Vesi-, tuli-, maa- tuuli-, lentomaahinen; utslag troddes härröra från vatten, elden, jorden, luften;
2) Maahiset, kollektiiviolentoina, pieniä olentoja, joiden uskottiin oleskelevan maassa (menninkäiset).
små väsenden som trodde ha sin vistelse i jorden (menninkäiset);
3) Määrittelemätön keltainen kukka, en (obestämd) gul blomma?
KORPIKONTIKAINEN = Korpikontu, Skogsbjörn, ökenbjörn. Metsäkarhu, korpikarhu.
Hevonen?
KARVARYÖKÄINEN, (loits.) Med lurfvigt, nedsöladt hår (röyhökarvainen).
- Pörröinen, tuhruinen karva.
Vertaa:
1) Karvaemo. Menniska.(emokave)
2) Karri, (om björnen). Muistan murrin syntyneeksi, pahan karrin kasvaneeksi.
1) Kariainen = Karriainen; Karri, någonting med sträf utstående yta: (jokin karkeamuotoinen)
Karripää, med knottrig hår (kähärätukka)
NÄKKINEN, En springlek liknande hök och dufva
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- Piirileikki, muistuttaa leikkiä Kotka ja kyyhkynen.
Vertaa:
3) Olla näkkisillä,
4) Näkki = nätti / näservä = puituri
3) Näkkilö = lumme, näkinlehti
4) Näkänkenkä, näkinkenkä (ympyriäinen kuin larin neula).
5) Näkiä = siare, spåmen, andeskådare; ögonvittra; näyttää kättä näkiälle;
6) Unennäkiä, drömmare
MÄNNINKÄINEN, Männinkäiset = Menninkäiset; Ytterst små, flygande insekter, af hvilkas bett en bulnad
uppstår i huden.
- Erittäin pieniä, lentäviä hyönteisiä, joiden purema nostatti äkämiä ihoon.
TEPPONEN ???

MYTONEN 5 _ BALLADI
VANTONEN, (loits.) Litet band. Vanne.
NIELOKAINEN, (loits.) Störare, frossare, slukare.
Häirikkö, hekumoitsija, syömäri.
VUOLAMOINEN, (myth.) Uti kärr vislande mythologisk personlighet; myrmalmens alstrare eller
upptäckare, i myror vistande, epitet för jernet.
Soilla oleileva mytologinen persoonallisuus; suomalmin synnyttäjä tai löytäjä, soilla oleileva, raudan
epiteetti.
Vertaa: wuolankoinen = wuolainen = vuolahainen
OSMOLAINEN = Osmonen, (myth) (osmo) Osmos son eller ätling.
- Osmon poika tai jälkeläinen
Vertaa:
1) Osmonen orosta viruksi, Osmos son talade ifrån dälden.
2) Osmo = Aaro
KAUKOLAINEN, Den fjerran boende, långväga ifrån kommen, långväga;
- Kaukana asuva, pitkän matkan takaa tullut, pitkämatkalainen.
Vertaa: To on kaunis kaukolainen (Kaukomieli, viisas (= Lemmikki) )
MEHTOLAINEN ????
KARILAINEN,(kari) (myth.) Klipprå, en af karis folk (dess son, tjenare).
Kallionhenki, Karin kansaa (poika, palvelija).
Vertaa:
1) Karilainen kaita poika; karilaisen kallio.
2) Karilankaukalo, köttet emellan bringan och låret. Liha reiden ja rinnan välillä.
3) Kalliolla tai kallioilla oleileva. Den på klippor vistande; som bor i klippa l. klippor;
1) Karilas, utgammal menniska utlefvad gubbe: Ikivanha rähjä äijä.
2) karinen = kivinen, (stenig) vrt. ajaa karille:
3) kareet = krunvägar, "aallokko"
4) kare = merenkäynti; ei hirviä mennä merelle, kun on niin paljun karetta, hyökyaalto;
5) karee = fläkt, vindfläkt; liten hvirfvel i vatten, sjögång;
6) karu = töykeä, nurjamielinen
7) Karimaa, stenbunden mark, stenig l. sandig jord. Louhikkoinen maasto, kivinen tai hiekkainen maa.
Karihiiri = karjahiiri, näbbmus (päästäinen).
MERELLINEN,Vid hafvet belägen; kustbo, syddlig, siren.
- Meren rantaan asettunut, eteläinen.
Vertaa:
1) Hylkeen rasva, raani; skälspäck
2) Merirauki, hafvrak
1) Merellisen makuinen, tranig; merellisen tapainen tranaktig:
ILMANEN = Ilmarinen, Ilman impi?
1) Ilmanhenki, luft (såsom kropp):
2) Ilmanmerkki, tecken hvaraf man förutspås väderlek;
3) Meteor, lufttecken (ilmanmerkki);
Ilmanperääjä, väderleksspåman (ilmantekijä)
MERILÄINEN = Mereläinen, (meri) Kunstbo, öbo.
Rannikkolainen, saarelainen.
Vertaa:
1) Meriläiset, rantalaiset, saaristolaiset; vid sjö boende, skärfall, kustbyggare;
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2) Meriteiri,sjöorre (fuligula nigra); svärta;
Merimajisteri, epäonnistunut ylioppilas, josta on tullut merimies. (Student som sjöman)
MYTONEN 6 LEGENDA
JÄPPINEN, Jätte, jättelik. Jättiläinen, jättiläismäinne.
Vertaa:
1) Jäppäläinen = jäppiläinen
2) Jäppänä = jäppi;
1) Jappana, nuhakuume, luns, flunssa;
2) Jappana jakulla (gåt) Jakku = rahi, palli (jakkara); mikä jaarikka jakulla (gåt)
JÄTTILÄINEN, Jätte, rese, titan.
Vertaa:
1) Suuri voima, kookas. Jättiaskeleet; jättestyrka, jättestepnad eller gestalt;
1) Jätttikokoinen tai muotoinen, jättelik;
2) Jättihauta, jättegraf; jättikumpu,
3) Hautakumpuhuone, asuinsija; jättehög; jättiluola jättehåla eller kula;
5) Jättiläisharkko, jättesten
6) Jättinen = jätti
KALEVAINEN ??
KALJOLAINEN, (loits.) Skogsnymf, som vårdade sig om alens växtlighet.
- Metsänneito, joka hoiti leppien kasvamista.
KOLJUNEN = koljumainen
KORKONEN = Kurkonen,
Vertaa: Kurkosen kova lykky, onni; O hårda öde!
ÄHKYRIÄINEN, (loits.) . Stönare, stånkare. Ähkyilijä.
MUNUAINEN = Munuaiset, Ögonen.
Vertaa: Silmämunuaiset (munonen= munnunen = munnunen).
NANNERVOINEN = Nunnervoinen, (loits.) Liknande nunno.
1) Sama kuin nunno.
Vertaa:
1) Nunnus, yksi ilman tyttäristä,en af luftens döttrar (Munnus).
2) Nunno = nunnu; kukka, blomma
3) Nunnonen, pinei kaunis kukka, sydänkäpy (hellittelynimi);liten vacker blomma, hjertunge
(smäkord).
4) Nunnuset = naisten, lehmän nännit
5) Nunnuttaa, potilasta nunnittaa, särkee, koskee, vaivaa; plåga, pina, oroa
PÄLLÄMÖINEN = pellervoinen, (myth.)
Vertaa:
1) Pällerö, pahka, hund klots (sten eller annat)
1) Pällöttää, bullra, rasa, förvirra;
Viina pällöttää päässä, susar i hufvudet;
MYTONEN 7 sakraali
TYYNYKÄINEN, (loits.) Stilla, säflig, stillsam, framsint, saktmodig, beskedlig.
- Tyyni, lauhkea, siivo
RUIVENTOLAINEN = Ruiventoinen (loit.) = Ruivanne eli Ruivannes,
Vrak. Odugling (räivänne). Heittiö. Kunniaton.
PIITOLAINEN= Piitulainen = Hiitolainen
JUUTTAHAINEN, (juutas) Namn på en ond mytologisk person.
Mytologisen pahan henkilön nimi.
Vertaa: Julma Juuttahainen pahin poikia pahoja, ilkeiisin aloja (Kant III 31).
MAAHIAINEN, = Maahide
Vertaa: maakkonen, kanta-asukas; urinvånare
KYYKELÖINEN, (loits.) = Kyykeröinen, Hoptryckt, nedbjöd varelse.
- Lysähtänyt, koukistunut olento.
Vertaa:
1) Kyiset sanat = myrkylliset, sapekkaat sanat
1) Diminutiivimuoto KyykeröPAHOLAINEN = Pahalainen, (paha) Stygg, elak varelse, ondt väsende, ond ande, hin onde.
2) Pahahenki.
Vertaa:
1) Pahakurki, pahakurkinen, hin onde:
5) Se tuli pahankurkiseksi;
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6) Paholainen, ondskefull, ilsk;
7) Pahoihin henkiin yhteydessä oleva, Den i hin onde (Pahalainen);
8) Pahus; fanken, hin onde; slyngel;
9) Paholainen vie! döden besitta!
10) Paanakko, kirosana (lindrigare), voi Paanakka!
9) Pahannenä. Pahannenälle tulit! opassligt tillfälle, dåligt tillstånd;
10) Paharaisko usel ELLER Dålig stackare.
11) Pahatsu, orm (käärme).
12) Pahamies, djefvul.
1) Paara = pari ; lintupaara
2) Paatero (paasi), flat sten, liten häll; täynnä paateroitta; tunkea joku palavihin paateroihin;
3) Istua palaville paateroilla; ei koski kova olisi ilman kuumitta kivittä, palavoitta paateroitta.
(ordspråk/sananparsi synnytyksestä);
4) 14) paatermuori, saunavaimo; barnmorska
5) Paateroita = synnyttää.
6) Pahanpieksiä = kaatumatauti, epilepsia
7) Pahannuoli, nopesti tullut sairaus, noiduttu; hastigt påkommen sjukdom, trollskott slag.
19) Pahtari, suupaltti; storpratare.
20) Tonttu,paholainen; tontta, den onde, hin onde, spöke, tomte;
21) Tujakka, ilkeä haju elak lukt.
MAANALUINEN = MAANALAINEN, Underjordisk.
HONKONEN, (honka) (myth.) Hongatars man, björnens fader.
Hongattaren puoliso, karhun isä.

Vertaa:

1) Honkela, (honki) Hoikka Honkelan emäntä, Tellervo tytär Tapion.
1) Honkelo, (honki) obäklig, oskicklig, ihålig; hontelo, kelvoton, risainen.
2) Honkelo = hinkalo; Vangin mustassa majassa, haisevassa honkelossa.
MYTONEN 8 DEMONI
Ampiainen:
Pirulainen: KAMULAINEN, (myth.) Fasväckande bergstroll, spöke, elak eller stygg ande, hin onde.
- Peloittava vuoripeikko, kumitus, ilkeä tai häijy henki, pirulainen.
PIRULAINEN = piruinen, pirunen, piru.
Vertaa:
1) Pirullisuus, djeflighet.
2) Pirusillaan hän sen teki, af pur ondska
3) Pirula, pirun asunto, hin ondes boning
4) Olla pirun kanssa kontrahdissa sanotaan kun jollain on eripariset kengät tai sukat yllään tai toinen
housunlahje käärittynä lös toisen ollessa alhaalla; säges, då en person har opar skor eller strumpor på
sig eller ena byxbenet uppvikt, den andra nere.
5) Pirunpuu, rönn (pihlaja).
1) Piru, paha henki, kiusaaja, pahalainen, saatana; ond ande, plågoande, den onde, djefvul,fan;
2) Piru täällä riivaa; fan drifver här sitt spel;
3) Pirun konstit, djefvulskonsster, djefvulssstyg; pirusti djefligt, för bannadt
9) Pirulainen, pirus son, djefvulens tjenare, liten djäfvul, satunge
10) Pirulaiset, dämoner
11) Pirunemäntä, ängsvädd (succisa)
12) Pirunhevonen , stora trollsländan, slände
13) Pirunhuuli, blåsticka med nsatt näfvertunga (et slags munharpa)
14) Pirunkenkä, pieni vene joka on kiikkerä käytössä, en liten båt som är tvär i aktern
1) Pirunpeukalo, jonkinlainen arsenikkipitoinen mineraali, sarvi tai luuaine, jota rahvas nauttii
lääkkeenä;ett slags arsenikhaltigt mineral, liknande horn eller ben, hvilket af allmoge nyttjas såsom
läkemedel;
2) Pirunpihka = pirunpaska
Peru = piru, vrt. alkuperu = peruna.
PISTÄJÄINEN, Geting. Ampiainen.
KIUSAAJAINEN, (kiusaaja) (loits.) Plågande sjukdom.
Kiusallinen pitkäaikainen sairaus.
MÄKEHINEN = Mäkihitto = Mäkimies, Hin håle.
Paha henki, piru.
Vertaa:
1) Nostohaltija -> nuijakivi = mukulakivi
2) Mäeltää: hoilata, ääristää, huutaa; ropa skrika, gaala, skråla,
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3) Mäkeinen(mäkihiisi, mäkimies), vuorenhaltija, bergsrå .
5) Mäkikettu: Suokettu kavala kettu, mäkikettu viekas kettu (sp), aina samanlainen.
LEMPOLAINEN, Lempos folk, ond varelse; den förbannade.
- Lemmon kansalainen, paha olento, kirottu.
Vertaa:
1) Lemmonkivi, frätsten;
2) Lempari, kehveli, piru, hittolainen; knäfvel, djekel, hin.
3) Lempo, paha henki, hin onde, ond ande; emälempo; lemmonkarva, pahannäköinen, hin ondes
utseende;
KÄÄKERÖINEN, (loits.) = Kaakeroinen, Kiekeroinen.
HITTAWAINEN, (myth.) En af Hittos folk (hittolainen).
- Hiiden kansalainen, sama kuin hittolainen.
Vertaa:
1) Hitu Hiiden tyttäriä.
2) Hitsin äkkiä!
TURKANEN = turkainen, Det är då knäfveln;
- Oi turkanen sentään!
Vertaa:
1) Turkasen tulinen kiire, ofantlig brådska;
2) turki = liian paljon , turki pouta!
3) Tuira = valkoinen hiomakivi.
4) Turkonen = turkanen, turkosen veitikka!
PIMIKKÖINEN, Dunkel, mystisk; mystiker.
Tumma, mystinen, salamyhkäiset.
MYTONEN 9 _ FANTASIA
KYYRETYINEN = Käyretyinen; Epitet för björn.
- Metsän käyjä käyretyinen, karhun epiteetti.
KARNEHINEN, (myth.) Ett andeväsenden, som kringflög i skepnad af en korp. (kaarnehinen).
Henkiolento, joka lenteli ympäriinsä korpin muodossa
KÄNGERVÖINEN, (loits.) En som rör eller svänges sig i krokiga träd.
- Koukistuneen puun luona liikkuva tai kiepsahteleva henkilö.
LIPUNEN, (loits.) Tillbehör till lut; aska;
- Lipeän ainekset, tuhka, poro.
Vertaa: Liputtaa niin kummallisesti ihoa (kutittaa).
RAJAINEN. Närmaste. Lähin, lähimmäinen, lähinnä oleva.
RIPANEN = Ripiäinen, a. = rivakas; pakkanen pajulla syntyi, risulla vähäripanen, den kraflösa 2) s. dim.
(ripa)
: ripatti = vatsatuti, ripuli (vatsari, ripakka)
VUOLIAINEN = nuoliainen ?
Vertaa: Kivennuoliainen (kala).
HYÖKYRÄINEN, (loits.) värk, gikt.
Kolottaja, wihlaisija.
Vertaa: Hyökyilevä meri -> hyökyaalto (svallvåg).
PAINAJAINEN = Mara.
UNIKAKKINEN, Spökbild, syn i yrseln
- Unennäkö. (Unenkakkia, kaikkiainen)
Vertaa:
1) Unikaukari, sömnmo, begrafningsnymf
2) Unikeko sjusofvare
3) Unikukka = unikko
4) Unilintu = ettt slags nattfjärill
5) Uniluu = ohimo
1) Unimatti = nukumatti
2) Hoosauni, hossauni; levoton, kevyt uni, torkahdus, uinahdus, maata hoosaunta.
3) yrsel, dvala, orolig sömn;
Hoornahtaa, hoornata, manke (kuorsata).

MYTONEN 10_ MYSTISYYS
ÄPPYRIÄINEN = Äpäräinen, (loits.). Oäkta. Avioton.
Vertaa: äiti, äpärälapsen synnyttänyt;hora, nanna.
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RIIKAMOINEN = Riukamoinen ?
VIPSUNEN, Liten tofs, utstyrd med små tofsar.
- Tupsu, vipsu, hapsu, töyhtö, ripsu, koristeltu vipsusilla.
RIHVANEN = riutukainen, Egentligen sjukdomens epitet.
- Oikeastaan taudin epiteetti.
Vertaa: Riisi poika riutukaisen, riutukaisen pojan poika; Förorsakande aftyning, förträdande (epit.).
VEMMELOINEN = Venneroinen, (loits.)
- Vemmeltäjä.
Vertaa:
1) Vemmeltää, böja, kröka; kröka sig, linka, gå ostadigt.
2) Vemmel, luokki; båje, lokal
3) Jouhikanteleen pesä, stråke (till fiol)
LALLAMOINEN = lullamoinen = lullonen eli Lulleroinen, (loits.) Något mjukt, eftergifvande, rundaltig o
fylligt (lullo).
- Jokin pehmeä, joustava, pyöreä ja täyteläinen
HINKIÄINEN, (loits.) Sandig. Hiekkainen.
Vertaa: Hiekkainen, hiekkarantainen meri, sjö/havet med sandliga stränder.
HYNKKYNEN, (loits.) Liten klump.

- Pieni möykky.

Vertaa: hynkäle, block, klump, klots (hynkiä, jänkäle, järkäle).
VAINEN = Kyinen.
Vertaa: Kussa on minun kyiset kintahani ja mun vaiset vanttuhuni, joilla mä kynnin kyisen pellon,
käänsin pellon käärmehisen

MYTONEN 11_ EKSOTIA
HANSKYYRIÄINEN, (barnspråk) dverg.
Linnunkotolainen.
KOIRANKUONOLAISET = Koirankuotonen, (myth.) Som till mun och ansikte liknas hundenos; kalmuk
hundturk (öknamn):
- Muistuttaa kasvoiltaan ja suultaan koirankuonoa
Vertaa:
1) Kalmukki, karvaturri (öknamn) köllejä eli pilkkanimiä.
2) Koirankuotonen, koirankuotolainen, synonyymejä
1) Koirankärvitsä = seulajainen (tähtisikermä), sjustjernan.
Koirannännä = näärännännä
LIEKKIÖINEN, Liekkiöiset. Lyktgubbar:
LAPPALAINEN, Karelare.
Vertaa:
1) Lappakivi, aluskivi, jolla nahka työstetään, klappsten, hvarpå läder bultar l. klappas (skom.).
2) Lapintuoli, hauen pääluun nmitys, vrt. länki; namn på ett ben i gäddans hufvud, jfr länki.
3) Lappavyö = lapavyö
RÄIVENTÖINEN = räivänne, (loits.)
Vertaa:
1) Räivä, (räähkä); Allt ondt, orent ovh atskyvärd, otyg; brott, last, synd;
2) Pilata kallokas suurella suuaukolla, smitta lappsko med stor mynning;
3) Ruma, ruokoton; ful, oanständig;
Varis on räivälintu, räivä juttu.
KIHONEN, (loits.) Parallel till Kähönen.
Vastaava kuin Kähönen, vertaa/jfr. Kiho, kähö
TEKONEN = kepponen
TOISPUOLEINEN, Hustru. Hin onde.
Vaimo. Paholainen
Vertaa: Kuuluu toisenlaiseen ilmastoon tai ilmanalaan tai toiseen maailmaan; sivulta kallellaan. Hörande
till ett annat väderstrack eller annan verld (tuonilmainen); åt en sida belägen.
VIERURANTAINEN, Som har nedrasande stränder.
- Ranta, jossa on äkkijyrkät reunat. Vierurantainen joki, koski.
Vertaa:
1) Vierupääsky, strandsvakt (hirundo riparia).
2) Vieruinen = vieru, vieri, kalteva
KYYNÄLÄINEN = Kyymeläinen, (myth.) (loits.) Ormtjusare; kopparorm.
- Käärmeenlumooja; vaskikäärme.
Vertaa:

34
1) kyynäl = kyynel: kyynysilmä, puoliavoin,
2) kyynsilmä, kalalaj, fiskart.
MYTONEN 12 _ PRIMITIVI
REPPELÖINEN = rapeleinen, (loits.)
Vertaa:
1) Repoollinen = levollinen uni, olo (lugn, sömnig)
2) Reposa = leikkisä
1) Repolainen, slarfvig, trasig
Repaleinen, trashund
HYYHERÖINEN = Hyyhäröinen.
AHOLAINEN, (myth.) Den som bor l. vistas på en aho; skyddsande derstädes
- Aholla asuva tai oleileva olento, seudun suojelijahenki.
- Aholainen = ahtolainen
Vertaa:
1) Aholintu, sånglärka (alauda arvensis). Laululintu so. leivonen eli kiuru
2) Onnen aho, fig. Lyckans fält. ; kuv. Onnen pelto.
3) Ahojänis, backhare, stor hare (varietet/vaihtelee).
4) Ahokivi, aholla oleva kivi (En sten på aho).
5) Ahokoivu, aholla kasvava koivu, frodig björk; jfr. Kangas-, korpi-, lehto-, noro-, solki-, suokoivu.
KESKINEN (keskoinen), Midja.
- Vyötäiset, keskisen kautta sidottiin nuoraan: vrt uuma
KAAKURAINEN = Kaakuriainen, Parallel till kiekurainen, kiekuriainen;
(gåt om skäran) sirppi;
kiekuriainen kaakuriainen käypi yli kaiken pellon
KÄÄMÖLÄINEN, (loits.) = Kyynäläinen (Käämeläinen).
PYÖKYRÄINEN, (loits.) Pösig, stolt, ståtlig
- Töykeä, pöyhkeä, komea, pöyhkeähkö.
Kontiainen:KONTIONTAPAINEN, Björn. Kontio.
Vertaa:
1) Kontiainen, joka könyää, hoipertee; som stutar, raglar
1) Konto, tavara, tuote, vara, produkt;
2) Metsän konto = kontio
3) Sumu, dimma, mist.
6) Kesälintu, muttolintu = konto, perhonen, fjärill.
7)
AHDIKKAINEN = AHIKAINEN, (myth.) Ahikainen, s. (myth.) = Ahtolainen
- KS. Ahkolainen = Ahtolainen = Ahtonen = dim. Ahikkainen, (myth.) = Ahikainen (löl)
- Vertaa:
1) Ahdinpuut; stänger i ria och lada för torkning af säd och hö. Riihessä olevat laudat, joille ladataan
heinät ja vilja kuivumaan.
2) Ahko = ahku, ahu, ahkera
3) Aherikko = maa
4) Ahkerainen = muurahainen (löl) ahera = kova maa; ahertaa -> työskentelee ahkerasti
MYTONEN 13 FOLKLORE
KÄYNTILOUKKONEN, Vistelsehåla. Puussa ontto säilytyspaikka.
PYÖPERÖINEN = Pyöpyriäinen, (loits.) Fubblare, fulare (pyöpelöitsiä);
- Hutilus, töhrys (pyöpelöitsiä);
Vertaa:
1) Pöppö, pöpö, mörkö; bus, barnskrämma, skräckbild
2) Pöpöräinen; perhonen, fjärril
Pöpöröinen, pörrinkäinen = pörhöpää.
ELJELLINEN, Begåfvad. Lahjakas.
Vertaa:
1) Eljetön, elki; halpamainen, häijy, ei hyvä, gemen, stygg, icke god.
1) Elki, eljäs; luonteenlaatu, luonne, tapa, tottumus; ominainen, oikku, luonto, luonnottomuus, ilve;
sinnesart, lynne, sed, vana; egensinne, nyck, kynne, okynne, upptåg;
2) Onnen eljet, lyckans nycker;
Äitin eljet tyttärellä, (tulee äitiinsä, on äidin luonteinen);dottern har moderns lynne.
MAMMELAINEN = Mammolainen = Mammeloinen, (myth.) Underjordiskt qvinliga väsende; ormföderska;
förvarade äfven underjordiska skatter.
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- Maanalainen naisolento, käärmeensynnyttäjä; säilytti myös maanalaisia aarteita.
Vertaa: Mammonen, matoseni, = mammelainen, om ormen.
OROINEN = Orkonen (oro, aro), orokoivu. Björk.
4) Orkonen; puussa on orkosia ja naarmoja; spricker och skråmor;
Vertaa:
1) Orko, Ödemark. Korpi; Oro = Orko
2) Ora, hingst, liten hingst; 2) hane; galt; 3) liten borr;
3) Ori, oras, uros.
4) Orakoivu = arokoivu;
Orko = Aaro.
VIROLAINEN, (Viro) Est, estländare, estnisk.
Vertaa:
1) Poppa, joka on ottanut karhun tai poron muodon; trollkarl, som antagit skepnad af björn, ren ;
Vrt/Jfr. Ihmissusi/Varulf.
2) Vironsusi, valkoinen susi, (suurin Suomessa), hvit varg (den storste i Finland).
RAIKAMOINEN, Ruikamoinen, (loits.) Spenslig, smal. Hintelä, laiha.
RIUVEROINEN = Riuvonkainen, = riutukainen,(loits.)
Katso Rihvanen.
PÄISTÄRINEN = päistär, Skäfvig, trasig.
- Ryysyläinen, turjake.
Vertaa:
1) Päistiä, (loits.) = päistää,
2) Päistärkarhu, gråaktig björn
1) Päistärpussi = päistärakka
Päistärsäkki = niittyvilla, ängull .
MYTONEN 14 pastoraali
RITINEN, (loits.) Hastig, snäll, qvick, nätt, tack, snygg.
Ripeä, nopea, vikkelä, soma, kiitollinen, sievä.
VÄRJÄLÄINEN, (loits.) Någon mythologisk personlighet, furans alstare.
Jokin mytologinen persoonallisuus, männyn synnyttäjä.
VÄRTÄHÄINEN, (loits.) Putsmakare, spelvink, skälm, klippare, (fig.) dansmästare.
- Peluri, kelmi, velikulta, (kuv.) tanssimestari.
Vertaa: Värtäjä, vartaja - On se aika värtäjä!
WAINEMOINEN = Väinämöinen
Vertaa:
1) Waine, kuolleiden olinpaikka tai olotila; de aflidnas uppehållsort eller tillstånd,
2) Kuoleman asunto, kuoleman valtakunta; dödas boning, dödsrike;
3) Vaipua vaineeseen, kuolla, aflida
4) Vainen = vaivainen
5) Vainua, sjunka ned (vaipua, vajua, aleta)
MULLEROINEN, Gåta om badstumuren. Saunankiuas.
Vertaa: Musta härkä mulleroinen, koko korvon vettä juopi, sylen puita syöpi
ORTAJAINEN, (loits.) Den som vistas på åsen eller trädgrenen.
- Oleilee harjuilla tai oksistoissa.
SYSMÄLÄINEN, Som bor på oodlade, aflägsna trakter, som bor in i landet (motsats till tarolainen).
- Syrjäisellä, viljelemättömällä seudulla, syvällä sisämaassa asuva.
Vertaa: Sysmä, mennä sysmään, förvillas = eksyä
TEINULAINEN, Vandrare, kringflackare. Kulkija, kulkuri, matkalainen.
Vertaa: Mistä tiesit teinulainen, äkkioutonen osasit..
POHJANPERÄINEN, Hyperboreisk. Ääripohjoinen.
Vertaa:
1) Pohjanlintu, (peipponen) bofink;
2) Pohjanotava, Ison Karhun tähti? Stora Björnens stjern? Karlavagnen (Suomen Otava)
3) Pohjakalttainen, luoteinen; nordvest,
4) Pohjanpalo, (revontulet), norrsken.
MYTONEN 14 pastoraali
RITINEN, (loits.) Hastig, snäll, qvick, nätt, tack, snygg.
Ripeä, nopea, vikkelä, soma, kiitollinen, sievä.
VÄRJÄLÄINEN, (loits.) Någon mythologisk personlighet, furans alstare.
Jokin mytologinen persoonallisuus, männyn synnyttäjä.
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VÄRTÄHÄINEN, (loits.) Putsmakare, spelvink, skälm, klippare, (fig.) dansmästare.
- Peluri, kelmi, velikulta, (kuv.) tanssimestari.
Vertaa: Värtäjä, vartaja - On se aika värtäjä!
WAINEMOINEN = Väinämöinen
Vertaa:
4) Waine, kuolleiden olinpaikka tai olotila; de aflidnas uppehållsort eller tillstånd,
5) Kuoleman asunto, kuoleman valtakunta; dödas boning, dödsrike;
6) Vaipua vaineeseen, kuolla, aflida
4) Vainen = vaivainen
5) Vainua, sjunka ned (vaipua, vajua, aleta)
MULLEROINEN, Gåta om badstumuren. Saunankiuas.
Vertaa: Musta härkä mulleroinen, koko korvon vettä juopi, sylen puita syöpi
ORTAJAINEN, (loits.) Den som vistas på åsen eller trädgrenen.
- Oleilee harjuilla tai oksistoissa.
SYSMÄLÄINEN, Som bor på oodlade, aflägsna trakter, som bor in i landet (motsats till tarolainen).
- Syrjäisellä, viljelemättömällä seudulla, syvällä sisämaassa asuva.
Vertaa: Sysmä, mennä sysmään, förvillas = eksyä
TEINULAINEN, Vandrare, kringflackare. Kulkija, kulkuri, matkalainen.
Vertaa: Mistä tiesit teinulainen, äkkioutonen osasit..
POHJANPERÄINEN, Hyperboreisk. Ääripohjoinen.
Vertaa:
1) Pohjanlintu, (peipponen) bofink;
2) Pohjanotava, Ison Karhun tähti? Stora Björnens stjern? Karlavagnen (Suomen Otava)
3) Pohjakalttainen, luoteinen; nordvest,
4) Pohjanpalo, (revontulet), norrsken.

MYTONEN 15 _ ELEELLISYYS
HURIKAINEN, (myth.) Hurikaiset lapparnes gudabildet.
- Hurikaiset lappalaisten jumalakuva.
UHRIMETTINEN, Turturdufva, bestämd till offer.
1) Turturikyyhkynen, uhrattava lintu.
Vertaa:
4) Uhrimässäys;
5) Uhritanssi tai –leikki pakanallisissa uhrijuhlissa; offerdans, dans eller lek vid hednisk offerfest,
3) Uhrijuutas. Henkiolento, jolle uhrattiin pässinpää, asetettiin uhrikoivun juurelle; ett andeväsen, åt
hvilket offret, bestående af ett gumshufvud, frambas till roten af en offerbjörk. = Uhripeijakas.
4) Uhrituli, offereld, offerlåga.
Uhripaikka = lyylipaikka, offferställe
KONUMAINEN?
UKURIAINEN, Hörande till urhålkning eller grufva, rik på gropar eller hålor mm.
- Onteloon tai kuoppaan asetettu, kuoppainen tai reikäinen ym.;
Vertaa:
1) Ukuriainen = Ukurallinen = Ukuramainen; vuori, kallio, jossa on paljon luolia, ontelo, halkeama?,
berg rikt på grottor; ihålig, urhålkad?;
2) Ukuraiset silmät, syvällä olevat silmät, in sjunkna, djupet liggande ögon;
Pikkukuoppa tai vajoama, den liten grop eller frdjuöpning.
ÄIJYKKÄINEN, (äijy) Liten gubbe, åske, thordön.
- Pieni ukko, ukkonen, salama.
Vertaa: äijä = paholainen, hin onde, Vanha Eerikki
NÄKÄRINEN, Geting. Ampiainen.
OSMONEN, (myth.) = Osmolainen
OSMOLAINEN = Osmonen, (myth) (osmo) Osmos son eller ätling.
- Osmon poika tai jälkeläinen
Vertaa:
1) Osmonen orosta viruksi, Osmos son talade ifrån dälden.
3) Osmo = Aaro
UHRINAINEN = Uhrinen.
Vertaa:
1) Uhrijoki, offerflod, lylyjoki.
6) Uhrineiti, uhrineitinen, henkilö tai muu vastaava, joka suorittaa uhrit ja antaa lahjat; offerprestinna,
offerjungfru, offermö, person eller annat, som erhåller offer eller gåfvor;
7) Uhrikirkko, uhrilähde; Offerkyrka, offerkälla.
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5) Uhririnta, Häälytys eli ylönnysrinta = haf offer (nostouhri)
: ylömys = saukon, oravan ylennys(vippsnaara l. Gilleer för utter, ekorre
6) Uhrittaa, låta offra; helga genom offer; uhrittaa puuta.
PEIJAINEN, PEIJAISET. Graföl.
Vertaa:
1) Peijakas ovanligt god eller dålig, peijakas juoksija. (snabb springare)
2) Peijakkainen; ond ande, hin onde, fanken, knäfvel; odjur, ohyra;
3) Peijas, peijaat, graföl; pitää peijaita; keitetään nahat peijahiksi.
4) Peijaispito, peijaiset; begrafningsgästabud, graföl.
5) Peijainen, de dödas gud, kakodämon, hin onde;
6) Sonnin peijaiset = kekri, vuodenalkajaiset
7) Peijahainen = peijainen.
8) Peikare = peikko, paha olento, paha henki, mörkö, aave, kummitus, ilkeä ihminen, villi eläin; ondt
väsende, ond ande, buse, gast, spöke, elak menniska, vild djur.
PALVAHINEN = Palvohinen = Palvanen, (loits.) Som begär, brukhufvud, huggkubb. Veitikka, jurja,
pölkkypää.
Vertaa:
1) Palve, pyyntö, rukous; bön, åkallan;
2) Lyyli, gåfva för att beveka ngn till med görlighet (suostutuslahja); gåfva (lahja);
Mitä annat palveheksi?
3) Palvinen = patvinen
4) Palvohinen = palvahinen; som begär, könfaller, tillbeder (rukolija; anelija)
5) Palvonen, se jota jumaloidaan uhrein ja pyynnöin; den som dyrkas med böner.
6) Patvi (tuore honka), hård fura.
MYTONEN 16 YLEVÄ
KAMMOJAINEN = Kammon poika
Vertaa: Kammoinen = pelottava.
KAMULAINEN, (myth.) Fasväckande bergstroll, spöke, elak eller stygg ande, hin onde.
- Peloittava vuoripeikko, kumitus, ilkeä tai häijy henki, pirulainen.
Vertaa:
1) Pirua pusertamaan, kamulaista kaatamaan. Ks. Kammo;
2) Kamu, utu, sumu; dunst, dimma
Auringon kamu, lämpimän kamu; solrök, foft buller; Vrt. Kama, kamista.
ONNERVOINEN, (loits.) Som vistas eller lefver i däldes eller ihåligheter.
- Joka oleilee tai elää louhoksissa tai onkaloissa
TARIKAINEN, Gamle man, oldfar, epitet för björnen.
- Vanha mies, isoisä, vaari, karhun epiteetti.
MAAEMONEN, (myth.) Jordens qvinliga skyddsande.
- Maan naisellinen suojelushenki.
Vertaa:
1) Maaemä = maailma, jordgrund; fasta jorden
2) Maahaltia = tonttu, tomte
:3) Maaemo, rantaa lähinnä oleva virta; ström närmast landet; anna veneen mennä maaenoa myöten
(so. rantaa pitkin eli myötäillen).
ÄÄREHINEN = Ääreinen, (ääri) Vid gränsen eller anden varande eller belägen , angränsande,
nästbelägen. Rajlla oleva tai asettunut, viereinen, laitimainen.
Vertaa:
1) Tuon äärehinen = tuokalainen; ääres, pois, borta
Äärö = Eero, Ernst.
TAARAKAINEN = tarasti = tarosta
Vertaa:
1) Taarosta, kylänvanhin; betydade, byålderman,
2) Tare, iloinen ja eläväinen; glad och livlig;
3) Taara, viipontaara = viipontori ?
TAROLAINEN, Som bor på odlade trakter motsatsen till sysmäläinen; som bor vid kusten (motsatsen till
sydänmaalainen).
Asuu viljellyillä seuduilla, vastakohta sysmäläinen; asuu rannikolla (vastakohta sydänmaalainen)
Vertaa:
1) Taromaa, viljelty tai asuttu seutu; (vastakohta sydänmaa, salomaa, salo, sysmä); odlad och bebodd
trakt (motsatsen till sydän- eller salomaa, sysmä, salo);
2) Taroa = tarpoa
3) Tarha, vaja, katos, ullakko, tuuli, vintti, saraja, yliset;lidet, vind, skulle ;
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tanhua on tarhan alla
4) Tanhua; pohjolan kujan perille, pohjan tarhan tanhuville.
5) Tanhuttila = kodanhaltija, (hemrå)
SYDÄNMAALAINEN, Det inre landet; som bor in i landet (sysmäläinen motsats till tarolainen).
Sisämaa, sisämaassa asuva (sysmäläinen vastakohtana tarolaiselle).
TÄHTIKÄINEN, Riddare. Tähtimies.
Vertaa:
1) Tähtiampuminen, målskjutning.
2) Tähtikunta, tähtisalo = tähtitarha = tähdistö.

MYTONEN 17 – TRAGIIKKA
NÖYRÄPÄINEN, Galing, fåne, dåre, dumhufvud, svagsint.
- Hullu, hupsu, löyhkä.
PITKÄPIIMÄINEN. ????PISTÄJÄINEN, Geting. Ampiainen
PYYHYLÄINEN, (loits.) Yfvig, lurfvig, svella; stolt, anspråksfull
- Tuuhea, karvainen, pöyheä, pöyhönen; ylpeä, vaativainen
OIKONEN, Den onde.
- Paha, piru; ison oikonen ottaa.
ÄYTIÄINEN = Äykiäinen, (loits.) Vresig, snärig, fräsande eller fnysande af vrede, sträf (till smaken).
Vertaa:
1) Äykeä äykiäinen;
2) Äyöttää, visa fram, hota, vara vresig; : etpä käärme lienekkänä, jos et piikkiä pitäne, äkämätä
äyöttäne.
Sukkamielinen`??
RAUKKANEN, Älskling, älskade. Rakas, rakastettu.
RUTTOLUONTONEN, Het, lefrad, häftig, hastig.
Kiivas, eläväinen, tulinen, kiireinen. (kiva, piukka)
Vertaa:
1) Ruttotuumainen, hastigt beslutande resolut;
2) Ruttolähtöinen, liikkuvainen, väsymätön aina liikkeessä oleva neitonen; rörlig, gemant mö att sätta
sig i rörelse.
3) Ruttonen, ruttoseen = mycket hastigt.
PUTKINEN, (loits.) Björnens framfödare. Karhun esi-isä.
Verta: putkittaa, plaska, sparka; koira uida putkittaa
TOMMEROINEN = Tohmeroinen (loits.) Något muddrig; försvårande, förhindranden; tafatt,
handfallenTUIMAMOINEN? Tuimetuinen = osaltad, rå
: tuimavainen äcklande (yököttävä)
: tuimeleita, v. (loits.) blifva våldsam, häftig, het; blifva kraftlös, vanmäktig, orklös
: tuima vesi = kova vesi = urosvesi
TOIVEROINEN = Tohverikko = Tommeroinen = Tohemronen, Dumhufvud.
5) Pölkkypää
Vertaa:
1) Tuhmuriainen = tuhmanlainen;
Suhmura = tuhmura = nuora.

Sekava rypäs raakadataa uhkeasta sanakirjasta kuoriutui esiin, mutta löydöksestä on vielä
sujuvaan tulkintaan matkaa. Epämääräinen sanaryhmittely toimii esimerkkinä siitä, miten
hankalaa erilaisia tiedonsiruja on luokitella yhteen ryhmään kuuluvaksi, varsinkin kun
joukossa voi olla koko joukko väärinkäsityksiä kieiellisistä eroista johtuen. Jos onkin
Sarajaksen kosotama 1600-luvun myyttinen aines niukkaa, niin epämääräiseksi jää myös
1800-luvun sanastajan saalis. Selkeimmin unohtunut myyttinen hahmo on jäppinen, joka
tunnetaan sanastossa molemmissa muodoissa. Jäppinen elää nykyajassa sekä sukunimenä
että paikan nimistössä, mutta jättiläisten merkitys sanasta on kokonaan unohtunut.
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Näin kompleksinen systeemi saattaa parantua, jos sen voi selkeyttää uusjaolla ja toisin
ryhmitellen. Putkinen on unohtunut alkumerkitykseltään karhun esi-isänä, mutta sana elää
sekä sukunimenä että paikan nimenä. Jäppiset ja Putkiset ovat mystisempää sukua kuin
tietävätkään. Onnervoinen hakusanana kansanrunokorpuksesta löytää 10 mainintaa, kohteena
on orava ”oravainen, onnervoinen”. Erikoinen sanaselitys ei selvennä oikeastaan mitään, joten
voi olettaa onnervoisen merkinneen jotain muutakin kuin oravaa.

Listaus ensin. Matti Kuusi on aikanaan löytänyt kansanrunoista oravan toisintonimiä
satukaavan verran eli 31 nimimuotoa. Nimet ovat onnervoinen, onervoinen,
onnervainen, onervainen, ongervoinen, onneroinen, olervainen ollervoinen,
oikeainen, oiveroinen, orgivainen, käiveröinen, näiveröinen, käiväräinen,
käyväräinen käppäräinen, käppähäinen kärkkäläinen, kärppyläinen, känneröinen,
kännervöinen, kängervöinen, teräväinen, värtähäinen, värtähinen, värtäväinen,
värtäkäinen väärtäjäinen, viertäjäinen, ortajainen. Hypätään turhat yritelmät yli ja
mennään kantatasolle, jolloin ryppäästä muodostuu kuusi ryhmää.

I Onervainen-ryhmä
II Ollervoinen-ryhmä
III Oiveroinen-ryhmä
IV Käiveröinen-ryhmä
V Teräväinen-ryhmä
VI Värtäjäinen-ryhmä

Tohmajärven tapaan
Ilomantsin tapaan
Impilahden tapaan
Kesälahden tapaan
Suojärven tapaan
Vienan tapaan.

Kun SKVR-korpuksesta rajataan näillä paikkakunnilla erärunous ja oravaan liittyvä runous,
voidaan luodata syntyjä syviä vasten kansallisrunoilijan tuntoja samasta aiheesta. Aleksis
Kivikin kävi mielellään metsällä luonnon helmassa. Kuusi varovasti ounastelee ja esittää
kysymyksen, voisiko oravan epiteeteissä piillä jotakin hämärtynyttä merkittävää? Sitä samaa
olen minäkin jahdannut pari vuosikymmentä. Voi olla! Orava liittyy Osmottareen,
Lemminkäisen virteen, Pohjolan pitoihin, oluen panoon. Vrt. oluen panon kaava. Teräväinen
ei löydy korpuksesta hakusanana, mutta ”terävä lintu” kyllä, nimitystä käytetään muistakin
oluenpanoprosessin eläimistä kuten portimosta.
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Oravainen, värtäjäinen,
Onnen oksilla ojennu,
Lemmen lehvillä leviä,
Tyveen puun, latvaan oksan…
SKVR 1087

Oravainen, värtäjäinen,
Kävyn syöjä, kämpyräinen,
Puunpurija, puhtahainen!
SKVR 1289

Oravan metsästyksessä otetaan kolme kuusen latvan kerkkää taskuun, ja kun koira löytää
oravan ja ampuja menee sen luo ja näkee sen oravan, niin silloin panee ne kuusen kerkät
hampaiden väliin ja luetaan että:
Oravainen, värtäjäinen,
Metsän valkie vasanen,
Puun puria puhtahainen,
Korven kirjo lähtemäinen,
Ojennaite oksaselle,
Levitäite lehväselle…
niin orava ei liiku, vaan istuu vasten ampujaa, sillä ei ole tietä ylemmäs, kuin on latvapuusta
ampujalla hampaissa. SKVR 1293
Oravainen, värtäjäinen,
Puunpurija puhtahainen,
Metsän valkea vasanen,
Korven kirja lähtemäinen,…

Saalis saukosta tulisi,
Erän korko kontiosta.
Ohtoseni, ainoseni,
Mesikämmen, kähköseni,
- Kähkönen SKVR 1424 -

Käiveröinen esiintyy kansanrunoissa sekä käärmeen että oravan epiteettinä. Orava on
kävynsyöjä käiveröinen, käärme on nuora, raippa käiveröinen, joka luuli puuta purrehensa,
kun puri ihmiseen. Molemmat ovat loitsuissa puunpurijoita. Lieksasta on löydetty oravan
metsästyssanoihin nimitys onneroinen.
Oravainen, onneroinen,
Kävyn syöjä känneröinen,
Pure puuta, syö käpyä,
Kunne jousen jouduttelen,
Vasamani valmistelen! SKVR 3485
Kun kansanrunoissa puhutaan “putosi puhas lumelle”, niin kyse on silloin talviturkkisesta
oravasta, ja samasta syystä talvioravaa voidaan kutsua myös valkeaksi. Europaeus kerännyt
Uhtualta Vienasta myös ortajainen.
Oravainen, ortajainen,
Puunpurija, puhtahainen,
Kuusenkulta, kukkurainen,
Ojentaikse oksaselle,
Levittäydy lehväselle, SKVR 1290
Orvainen, väärtäjäinen,
Puunpurija, puhtahainen,
Kävyn syöjä, käppähäinen,
… SKVR 1290
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Läksin miehestä metsälle,
Urohosta ampumaan.
Auta, Jumala, ampuessa,
Pyssyn kanssa pyytäessä!
Metsän tyttö, mielo neiti,
Salokaaren vaimo kaunis,
Panes kulta kulkemahan,
Hopia vaeltamahan
Minun metsipäivinäni,
Erän etsi aikonani!
Saata sille saarekselle,
Sille kummulle kuljeta,
Kussa on kuuset kultalatvat,
Hopiaiset hongan oksat,
Portimoina puiden juuret!
Oravainen, väärtäjäinen,
Puunpurija puhtahinen,
Ojentaikse oksasella,
Levittäös lehväselle. …. SKVR 1101

Karhu

Mielikki
Susi tai muu turkiseläin

Orava
Puhdas on talviturkkinen eläin

Oravaviittukset kansanrunoissa liittyvät Osmottareen, Lemminkäisen virteen, Pohjolan
pitoihin, oluen panoon. Vrt. oluen panon kaava. Teräväinen ei löydy korpuksesta
hakusanana, mutta ”terävä lintu” kyllä, nimitystä käytetään muistakin oluenpanoprosessin
eläimistä kuten portimosta.
Puunpurijuus tulee epäsuorasti esiin näreessä, josta kansanrunot tietävät jouluisesta kuusesta
sanoa, että se on näre poika näiveröinen. Puhutaan oravikuusista, kuten Aleksis Kivi sen
metsämiehenä ja muutkin laulajat tietävät, kuusen latvassa oksien alla on pesä pienoinen
oravalla.
Puu puhdas Jumalan luoma,
leppä Lennyksen tekemä,
koivu kolmen Luonnottaren,
haapa hiiden huoripoika,
näre poika näiveröinen,
honka puu romentolainen. SKVR 263

Lemmen lehväin alla Raision kivessä on orava, ei susi. Karhu etsii mielellään pesäpaikkansa
kaatuneen näreen juurakosta, tai näreen alle tehdystä muurahaispesän pohjasta. Sekä
käärmeen että karhun lempinimenä on sykkö ilmeisestikin niiden talvehtimisessa sykkyrässä.
Oravannahat kiihtelyksinä ovat antaneet varat elämän antimiin, karhu on niitä verottanut, ja
käärme pelottanut ihmisiä kuin joulupukki herkkiä lapsia. Mitä Osmottaren oluisiin tulee, niin
sekä karhu että orava olivat osallisia prosessiin, eri tuloksin vain.
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Auktoriteettiusko saattaa joskus vaikeuttaa tulkintaa, koska asiantuntijatkaan tai tiedemiehet
(tieteentekijät) eivät ole erehtymättömiä. Aika ajoin on syytä tarkentaa ns. tietty aines ja
tulkinnan perusteet. Teologian tohtori Pentti lempiäinen on suosittu symboliikan ja nimien
tulkki, johon nimien alkuperää selvitettäessä turvaudutaan kuin Kustaa Vilkunan nimikirjaan
ennen vanhaan. Näin on päässyt liikkeelle Lempiäisen tulkitsemana Onervan nimi Odelmalähtöisenä. Naisen nimenä jälkisato ei vaikuta uskottavalta, enemmänkin pilkalliselta tyyliin
pahnanpohjimmainen. Joten intuitioni sanoo ettei selite ole oikein. Kansanrunoaineksen
onnervainen, onervainen viittaa karhuun (kiinalaisille käy käärmekin, koska se on viisauden ja
kauneuden symboli). Koska karhutar, putkitar on ollut myyttinen hahmo, on sen hellittely- ja
kiertonimi voinut kiteytyä Onervaksi ja suomalaiseksi nimivastineeksi Ursulalle. Listasta voi nyt
katsoa, onko siellä karhusta mitään.

2.2 Viitteiden kato
Vuosien mittaan kertyneet aihiot ja kehittelyt jätin kirjoitusprosessin alussa tarkoituksellisesti
ilman viitteitä, jotta mahdollinen tietovarkaus ei voisi ilman vaivannäköä hyödyntää tekstejäni.
Vuosien vieriessä menettely osoittautui hankalaksi itsellenikin, koska ulkomuistiin ei voi täysin
luottaa viitetietona. Vuonna 2002 aloittamani myyttisten sanojen listaus jatkui ja tarkentui
muita lähteitä käyttäen. Kaikkea esityöskentelyä ei kannata laittaa näkyviin, mutta tässä
tapauksessa uskon esiprosessin aikana tekemäni työn kuvaus olevan paikallaan, koska
samalla keräelmät ovat lähdeaineistoni olleet ja oleva. Pari vuotta ilman viitteitä
työskenneltyäni opin jo alustavasti koodaamaan, mihin mikin viittaa kunnes koodistostakin tuli
niin monimutkainen, ettei se onnistunut ilman koodiavainta. Tavoitteena oli kartoittaa
mahdollisimman laajasti, minkä laista sanastoa myyttisessä kielessä on käytetty ja sen
mukaan yrittää jäljittää kansanmielen koukeroita menneinä aikoina.
Kuten aihiojaosta näkyy, ennen sanalistojen työstämistä olin perehtynyt muutamiin yleisesti
tiedossa oleviin lähteisiin ja luonut Eero Tarastin Myytti ja musiikki tutkimuksen pohjalta
myteemijaon, johon kertyi 17 myteemilajia. Eleellisyyttä en tosin lainkaan tajunnut, mutta
uskoin vakaasti sen vielä jonain päivänä tajuavani, kuten en ensin modaliteeteistakaan
tajunnut tuon taivaallista, mutta vuosien saatossa se ja generoituvat merkitykset alkoivat
pikku hiljaa avautua. Myteemilajit on pysynyt prosessissa mukana alusta loppuun,
käyttökelpoinen jako, kuten listausesimerkistä näkyy. Semiotiikkaa koskevan kirjastoni heitin
roskiin, ettei se ollut turhaa häiritsemässä omaehtoista ajattelua. Pitää osata semiotisoida
ilman tukeutumista auktoriteetteihin, sitten vasta on semiootikko – niin päätin. Sama periaate
päti myös folkloristiikkaan. Kolusin arkistoja, hakuteoksia, etymologisia sanakirjoja, poimin
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eräkirjallisuudesta kaiken kiinnostavan sana-aineksen jne. Jututin vanhoja ihmisiä
leikkipuistossa enkä kirjannut tietojani systemaattisesti minnekään. Tiesinpähän vain.
Joten kun olin antanut periksi normimenettelylle ja täydentänyt tietojani, lista sai selityksiin
ulottuvuuksia. Työstin tyttäreni avustuksella listoista Kielastajaan liitteeksi myyttisten nimien
listan, jonka olen muutamaan otteeseen julkaissutkin erillisenä listana, samaan syssyyn
tutkaisin kirjaani varten myös saamelais-lappilaisten mytologian kirjallisuutta ja tutustuin
uskomusperinteen saloihin. Kuten arvata saattoi, lappalaisten mytologiasta on vielä
niukemmin säilynyt tietoja kuin suomalaisesta mytologiasta, lisäksi yhteispohjoismaisena
nomadisena kulttuurina, monta kieltä ja mieltä olevana mytologiana yhtenäistä linjaa
uskomuksissa ja myyteissä oli vieraan kulttuurin edustajan vaikea hahmottaa. Ymmärsin
kuitenkin saamelais-lappilaisen kulttuurin keskeisen hahmon olevan poro, hirvieläin ja sen
myötä myös jotain merkityksiä syvemminkin hahmotin. Mytologiset rajat suomalaisen,
karjalaisen ja lappalaisen (saamelaisen) kulttuurin välillä olivat sumeat, lainautumista oli
jonkin verran, joskin toisaalta yllättävän vähän ja osin uskomukset jakautuivat selvärajaisiin
alueisiin. Halusin kuitenkin valita luokitteluperusteeksi arvoneutraalin jaon, ja siksi myteemit
esteettiseltä pohjalta sopi hyvin, sillä estetiikkaa en ollut opiskellut enkä siitä mitään tajunnut,
joten lähtökohta oli ennakkoluuloton, tuore ja raikas. Sen opin prosessissa, että lappalainen
on kantakansalaisten mielestä haukkumanimi besserwisserille tai omituiselle, noidaksi
katsotulle henkilölle. Velho taas positiivinen ilmaus taitavalle henkilölle tai aidolle tietäjälle.
Kliseenä puhutaan velhon oppipojasta, tyttöjä ei oppiin hyväksytty, ajateltiin etteivät hermot
kestä, ja voihan niin ollakin. Omanikin olivat välillä ihan riekaleina, ei tosin tietomäärän takia.

2.3

Listaukset hakemistona, muistiona, innoittajana

Kun tähän mennessä on esitetty jo kaksi kuolettavan ikävystyttävää aspergermaista listausta,
niin on syytä raottaa salaisuuden verhoa ja kertoa motiivista, miksi ryhtyä tällaiseen
uuvuttavaan työhön. Menettely on poikkeava, mutta pakollinen, mikäli tahtoo olla
toistelematta mitä joku auktoriteetti on sanonut. Mytologian tutkimuksessa tosin lähteet ovat
rajalliset, joten tiedon sirpaleista on kyettävä kombinoimaan uudet tulkinnat, mikä ei ole aivan
helppo tehtävä, meemistön muuttaminen on työlästä monin tavoin. Kielastajan liitteeksi loin
karhun ja hirven toisintonimistä alustavan listan myteemijakoa hyödyntäen, ja jahka
meemijakoon asti päästään, testautuu oliko ryhmittelystä hyötyä vai ei. Vapaan tutkijan
vuoteni 2002-2004 käytin muodostamalla kalojen nimistä myteemijaollisen tarkastelun sekä
hahmottamalla lintujen nimistön samalla jaolla. Tavoitteena luoda yhtenäinen tapa tarkastella
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hyvin erilaisia korpuksia keskenään. Myteemijako toimii rakenteena ja muu aines funktioina,
lihana luiden päällä. Siinä missä sana itsessään on synty ja rakenne, niin funktio on sanan
merkitys.
Tarkistuslistauksessa hakusanalla karhu osumia on 67 kpl, mutta niiden uudelleen listaaminen
olisi mieletöntä toistoa, joten tiivistän hakutulosta suorasanaiseksi selostukseksi.
Nimiryppääseen valikoin muutamia tärkeimpiä nimityksiä. Ensin a) epiteetiksi sanotut
Tarikainen ja Kyyretyinen, b) hellittelyt Onnervoinen, Sinisirkku, Osmo (Osmotar/Osmonen ;
c) naisemuut Tuonetar, Röyhkötär, Putkitar, Hongatar; miesemuut Honkonen, Putkinen, d)
myyttiperäiset Virolainen (Viro), Korpikontikainen, Pohjanotava, Tapiotar e) peijaisnimet
Tuometar, Tapiatar.
HONGATAR, karhun esiäiti; metsän neito, karhun suojelijatar; karhun äiti ja synnyttäjä
HONKONEN, Hongattaren puoliso, karhun isä.
KORPIKONTIKAINEN = Korpikontu, metsäkarhu, korpikarhu. Hevonen?
KYYRETYINEN = Käyretyinen; Metsän käyjä käyretyinen, karhun epiteetti.
ONNERVOINEN, Joka oleilee tai elää onkaloissa tai louhikossa.
OSMOTAR, OSMONEN vrt. OSMO, oma ”sulho” ”karhu”
POHJANOTAVA, Ison Karhun tähti
PUTKINEN, Karhun esi-isä.
PUTKITAR, Karhun esiäiti, karhun synty
PÄISTÄR (päistärkarhu) – harmaantunut karhu
RÖYHKÖTÄR, Karhun nimityksestä röyhelöinen, karhun emä, karvapeite
SINISIRKKU, metsän emon mairitteleva kunnianimi
TAPIATAR, karhunpeijaisrunollinen nimitys, Tapiatar , Rautalammilla löytynyt vanhin
karhunpeijaistunokuvaus
TAPIOTAR, Metsänjumalan tytär tai piika.
TUOMETAR; Karhupeijaiset: tuomettaren juomingit, pihlajattaren pidot.
TUONETAR karhun emä
VIROLAINEN, Poppa, joka on ottanut karhun tai poron muodon

Sattumalta listaan koostui 17 nimeä, mutta koska lista on sattumanvarainen sitä ei kannata
edes yrittää mahduttaa myteemijaon perustaksi. Siihen tarvitaan enemmän massaa, ja karhun
noin 400 toisintonimestä olen muodostanut 170 sanan myteemijaon ja täydentänyt sen hirven
toisintonimillä. Tällä menettelyllä olen tavoitellut karhunpeijaisten ja hirvipeijaisten mahdollista
riittiyhteyden selvittämistä mikäli se on mahdollista. Viite merkitysyhteyteen esiintyy tässä
listassa korpikontikaisen kohdalla, koska sanan on tulkittu karhun kiertonimeksi ellei sitten
hirven(kin). Hevonen on hirven toisintonimi, ja villihevosia ei Suomessa ole ollut nimeksikään.
Sen sijaan muodostunut ryhmittely nimistä epiteetteinä, hellittelynä, emuina, myytteinä (ja
uskomuksina) sekä peijaisnimityksinä voi olla käyttökelpoinen näkökulma. Kielastajassa jo
totesin vanhimpien nimien todennäköisesti löytyvän niistä nimistä, jotka muodostava miehisen
ja naisellisen nimiparin sekä parhaimmassa tapauksessa vielä kantanimen tyyliin Panu =
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panulaiset so. Panutar ja Panulainen väkineen. Näitä nimiä löytyi koko joukko. Eli tämän
pikaotoksen mukaan nimipariprobleemassa on kyse emuista, karhukannan vanhimmista,
synnyistä syvistä.
Myyttiperäiset nimet vuorostaan viittaavat toiseuteen, tähtitaivaalle Pohjantähtenä eli
Pohjanotavana, metsän pimentoon Korpikontikaisena, sekä tajunnantiloihin Virona,
lovehtivana noitana. Voisi sanoa että tässä toteutuu kolmiulotteisuus, Viro edustaa
syvätajuntaa, Pohjanotava ylitajuntaa ja Korpikontikainen alitajuntaa. Peitenimet Tuometar ja
Tapiatar on liitetty peijaisiiin. Hirvipeijaisten yhteydessä totesin nimisukkession, jossa nimitys
muuttuu saalistuksen vaiheiden mukaan kolmiportaisesti, elävästä peijattavaksi saaliseläimen
elinkaaren eri vaiheissa on eri nimet. Nimenvaihtoriitillä kunnioitetaan ihmistenkin kesken eri
elämänvaiheita, yleisesti vielä nykyäänkin avioituessa vaimon nimi vaihtuu miehen nimeksi
merkkinä aviosäätyyn astumisesta. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, arvostettua saalista
hellitellään ja hyvitellään, kun hengenlähtö oli tapahtunut. Onervoinen ja Sinisirkku ovat
ylätyylisiä ilmaisuja, joilla peijattava ylevöitetään syntysijoilleen taivaan tähtiin. Epiteetit ovat
lähellä liikanimityksiä kuten Kirves-Sirkka tai Nätti-Jussi, eepoksissa nimi on vakiintunut osa
nimeä esim. lieto Lemminkäinen.
Hakusanoilla löytyy vihje, mutta muodossa Torikainen ja Kyyretyinen on Seppo Ky3yretyinen
ja Kyyretyn emäntä, karhua runoissa on Kullervon tarusta tuttu Kalevanpojan kosto.
Torikaisen rinnakkaismuotoja ovat tarikainen, sirakainen sekä Tårikainen (SKVR 352). Tällä on
juminkaltainen syvämerkitys, koska runossa 4812 sanotaan: Sirakka siteeks, kärpänen
voiteeks, kyseessä on hyönteiset. Kyyretyinen vuorostaan rinnastetaan runoissa seppä
Kyyretyiseen, mutta myös karhuun kuten runosaa 6843, jossa kyyretyisestä puhutaan metsän
kuninkaana – Kulkia metän kuningas, metän käyjä kyyretyinen. Jumeihin kuuluu koputtavaa
ääntä, kansanuskomuksissa tämä on tulkittu kuoleman enteeksi, ja naputuksen aikaan saavaa
jumia kuolemankelloksi. Tämä osaltaa kertoo karhun myyttisestä olomuodosta manan
herrana. Selvemmin tämä rinnastus karhun ja kuoleman yhteyksistä ilmenee koukossa.
Koukolla tarkoitettiin itse kuolevan noutajaa, kuolemaa enteilevää jumia sekä karhua. Kun
täitä oli tavallista runsaammin, aprikoitiin josko kouko hakemaan Manan majoille. Musta
kouko metsässä on karhu, jonka ääntelyn kuulijaa odotti surma tai tapaturma. Mustana
koukona karhu samastetaan piruunkin, 1600-luvun virsi varoittaa suruttomasta
suhtautumisesta koukon murhatöille.
Merkitysrakenne alkaa hahmottua. Emuut kertovat synnyistä, myytit ulottuvuuksista,
tuntemattomasta, peijaiset tasapainon palauttamisesta seremoniallisella riitillä, johon kuuluu
peijattavan hyvittely hellittelynimin. Myyttiset eläimet saavat hohtoa ja karakteeria
epiteeteistä. Synnyt, myytit ja epiteetit kuuluvat myyttiseen mielenmaisemaan, peijaiset
hellittelyineen rituaaliseen, jossa myytti kertautuu ja uudistuu kerta kerralta.
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Käytetyt myteemijaot Kielastaja-vaiheessa eli lintumyyttisessä jaossa. Tätä jakoa
hyödynnetää41n jatkossa. Sama aines, eri näkökulma voi joko romuttaa tulkinnan kokonaan
tai parhaimmillaan eri tavoin nähtynä tulkinta saa syvyyttä ja uusia ulottuvuuksia.
Eleellisyys – keväthuuma HONGATAR (peijaisriiti)
Ylevä – liikehdintä – TARIKAINEN (kiertonimi)
Sankari – näyttävyys – TAPIOTAR (metsästys)
Folklore – riettalintu – VIROLAINEN (muodonmuutos)
Pastoraali – kylvöaika – POHJANOTAVA (ison karhun tähti, pohjantähti)
Traaginen – rosvous – PUTKINEN (karhun emuu)
Fantasia – nimeäminen – KYYRETYINEN (hellittelynimi, epiteetti)
Pikakatsaus luokittelussa kertoo tabukäytänteestä kiertoniminä. Kalloriitistä, shamanistisesta
uskomusperinteessä, astraalimytologiasta, syntytaruista ja luonnon kunnioituksesta.
Käsittääkseni listausten voimaa ei kannata vähätellä, eikä karhunkaan.

2.4 Kombinatoriikan voima

Kun edellä on esitestattu jaon toimivuus ja käyttökelpoisuus, niin liha luuston päälle saadaan
yhdistämällä myteemijaot, jotta niistä voisi muodostaa myyttisten meemistöjen koosteen
merkityksineen. Lopputuloksen testaaminen onnistunee parhaiten viitokkeen ja/tai
runomatriisin avulla. Tosin on muistettava että jakoperusteet ja korpus on aikojen saatossa
vaihdellut, joten jaot eivät ole samoin kriteerein valitut. Nimilistaa on työstetty sekä
normaalina aakkoslistana että jaoteltuna myteemilajeiksi. Yksi ja sama nimi voidaan
useimmissa tapauksissa funktionsa, tarkoitteensa ja näkökulman mukaan luokittaa eri
luokkiin. Joskus aivan yksittäinen maininta toimii koodina tulkinnalle, toisinaan monet ja
toistuvat tulkinnat ja yksimielisyys merkityksestä osoittautuu perustaltaan harhaksi, kuten
Ursulan nimessä onnervoista ei ole lainkaan noteerattu.
65. Alustavasti toisintonimet on jaettu sekä myteemijaon että siitä johdettujen aisaparien
mukaan. Tämän kirjan kannalta keskeistä on I ryhmä, jonka metamääritteenä on tähtitaivas,
kosmisen koostumuksesta puhuttaessa monelle tullee mieleen tähdet, tässä työssä kohteena
on astraalimytologiset näkemykset. Kun edellä on telos lopputuleman muodossa, alla olevat
listaukset ovat teloksen alkuvaihetta.
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2.5 Hirvi- ja karhumyteemiluonnos

Metaluokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TÄHTITAIVAS (sakraali-ylevä) - > astraalimytologia
METSÄLUONTO (pastoraali-sankari)
HIISIHALTIJA (balladi-legenda)
MYYTTIOLENTO (eksotia-fantasia)
ELÄINLAJI (luonto-tragedia)
LELLITTELY (satu-folklore)
KALMAHALTIJA (demoni-primitivia)
VOIMAELÄIN (magia-eleellisyys)
MIEHUUS (mystisyys)

Metateksti – Subteksti:
TÄHTI, MYYTTI, HIISI, METSÄ, KALMA, VOIMA, LALLI, ELÄIN, VIISIÖINTI
Seuraavassa listassa on myteemeittäin mainittu karhulle ominaisia nimityksiä ja sen jälkeen
riistafunktioiden perusteella ryhmitellyt vastaavat hirven toisintonimet. Myyttisyysperuste on
siten eri karhulla ja hirvellä, eksotiassa karhun eksoottiset nimet kertovat karhun
arvoituksellisuudesta.

Eksoottisuusmyteemi 11:
karhu = körri, luomatar, putkinen, putkitar, röyhkötär, ryöhkötär, ummi, mulleroinen, villatar,
vilman petra.
hirvi = kulko, kulo, kulokka, mätäspää, kulokas / MOTTO: JUOKSU -KIIMA
Legendamyteemi 6:
karhu = lalli, lallamoinen, lallanen, lalleroinen, lillanen, lilleröinen, lullo, lullokki, lylleröinen,
lälleröinen.
hirvi = virri, kypsis, romi, iso härkä, virpus / MOTTO: PUOLUSTUS -HYÖKKÄYS
Luontomyteemi 1:
karhu = metsonen, metsähinen, metsämies, metzihinen, metsolainen, metsän musta,
metsänriista, metsänvilja, mehtoinen, mehtäläinen.
hirvi = hevonen, jänis, poropeura, jalohirvi, peura / MOTTO: METSÄ -TAPIO
Eleellisyysmyteemi 15:
karhu = mettän myrö, metsän rikka, vieri, murri, köndö, könnijäinen, kontio, tasakärsä,
koverokynsi, metsänkäyvä.
hirvi = ruuvihäntä, netkaselkä, leveä otsa, lapiakämmen, laajapää / MOTTO: JÄLKI – VAINU
Demonisuusmyteemi 8:
karhu = pahakaari, pahennus, koranus, taalo, kooki, saatanan sinisaparo, nokiatar,
maankatala, kurko, koukii
hirvi = hiitten hirvi, kulopainainen, lapin huaran hantija, tevana, huoranhaltija / MOTTO:
PAHA -VOIMA
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Sankaruusmyteemi 2:
karhu = luusaparo, lyhykagla, lysmäpolvi, villapää, villasuu, villuri, villussi, yrkä, napakatti,
lynkämöinen.
hirvi = honganpiiskari, karipoika, sukkajalaka, ryttyniska, valkosukka / MOTTO: KOMEUS
-KOITOS
Traagisuusmyteemi 17:
karhu = Musta muuri, Muuri, Mönnö, Hepotiera, Havuhattu, Hippuhattu, Karri, Korpien
kuningas, Käärönen, Kääretyinen.
hirvi = Hyväselkä, Kynsi, Mäkilihava, Mäkiliha, Mäkilihanen / MOTTO:
TALVIUNI-KARHUNKAATO
Maagisuusmyteemi 3:
karhu = sykkä, vanhamies, metsänpeto, metsän vihko, mönnikäinen, pöykäri, pöykäre,
kälmys, karu, kelmi.
hirvi = hiiden poika, huoranhaltija, juonitar, kuha, lapin huaran hantija / MOTTO:
NOSTOKARHU -KOSTO
Ylevyysmyteemi 16:
karhu = Sammaloinen, Suuremmainen, Ysömpi, Osto, Elandeja, Heinätär, Kauniskarva,
Pyylypoika, Teyrityinen, Lieho.
hirvi = Jalopeura, Hellohirvi, Jaloin petra , Koru, Jumalan vilja / MOTTO: PESÄ -RUOKA
Fantastisuusmyteemi 9:
karhu = Ota, Maan kumma, Havuhippa, Häkkö(nen), Kulleroinen, Kummutar, Källönen,
Käyretyinen, Käyrän poika.
Mummukkoinen.
hirvi = Jäsmäjuoksu, Taahkiojalka, Maanmittari, Ritola, Kaviojalka / MOTTO: SYNTY -PENNUT
Pastoraalisuusmyteemi 14:
karhu = Mömmerö, Halpakarva, Harsokarva, Harvakarva, Vihurilas, Viljaneukko, Viljakontti,
hirvi = Hirvihärkä, Poroba petra, hirvilehmä, Villa, hirvivasikka MOTTO: KARJA -PAIMEN
Mystisyysmyteemi 10:
karhu = kainupoika, isopoika, mettän vanhus, metänpekko, vanha antti, metsänisoisä, eno,
ohtopoika, leveä mies, metän mies.
hirvi = iso, iso itikka, iso jänis, iso vilja, isomus. / MOTTO: VANHA ISÄ – NUORI POIKA
Satumyteemi 4:
karhu = Palleroinen, Nallervoinen, Möttö, Mesikki, Pöpö, Mesikynsi, Mesiä, Maitosuu,
Rieskasuu, Mörö. hirvi = Lumikki, Hepenäkaula, Metsävilla, Petra, Kaharasarvi / MOTTO: MESI
-SAPPI
Balladimyteemi 5:
karhu = Salosaaren kaunis vaimo, Sinisara, Sinervä, Rahakarva, Maankarva, Isokullanen,
Villalintu, Ampulintu, Halliparta, Kuulu.
hirvi = Halliparta, Metsänelävä, Liinaharja, Virunen juoksija, Metsänkarvainen / MOTTO:
VIHELTÄJÄ -LEPPONEN
Sakraalisuusmyteemi 7:
karhu = honkonen, hongatar, honkotar, jummi, junni, junnu, soini, hiisi, hiidenhonka, hiien
honka.
hirvi = köndös, porkkasilmä, tarvoinporkka, kanttura, herasilmä / MOTTO: PEIJAINEN
-SAALIS
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Primitiivisyysmyteemi 12:
karhu = kontija, kontto, talleroinen, kiskosilmä, kouku, kulkia, medenimijä, pienempi,
lanttupää, hilliukko.
hirvi = paskapaita, ulpukkasilmä, koppaturpa, karkeaturkki, jauhokuono / MOTTO: REVIIRI
-REITTI
Folkloristisuusmyteemi 13:
karhu = isäntä, karvakainen, jalokarva, karvaryökäinen, karvarössi, röyhytyinen, röyhökarva,
röyhetyinen, röyhyläinen, räyhykäinen
hirvi = peltohirvi, juoni(go), kolarihirvi, kameeli, juole / MOTTO: TALJA -PETO.

Meemilistauksessa on kahdessa edellisessä teoksessa yhdistetty merkityslajit ja myteemilajit,
tässä tarkastelussa kosmisen koostumusta peilataan lähinnä menneiden kosmologisten,
kosmografisten ja kosmogonisten kuvien kautta. Noista kuvista ja käsityksistä on olemassa
paljon julkaistua tietoa, joten mitään erityisen uutta tuskin tässäkään ilmenee.
Yhtenä tavoitteena on ollut työstämisprosessissa universaalien testaaminen. Aineistona olen
käyttänyt mm. Lévi-Straussin Mytologiikoita teoksen myyttikorpusta, Mundochin määrittelemiä
universaaleja sekä Maslown ja Malinowskin määrittelemiä tarvehierarkioita. Prosessin kuluessa
on tutkittu myös merkitysten palimpsestisuutta, koska pelkkä looginen ajattelu tai
kronologisen lainautumisen tarkastelu ei tuo tulkinnalle sen tarvitsemia aineksia riittävässä
määrin.

2.6 Meemijako tulkintaperustana symboleineen

Kosmisen koostumus on kirjan nimen mukaisesti keskeinen telos, joten on luontevaa lähteä
liikkeelle ensimmäisestä merkityslajista, joka sisältää rinnastuksen magiaan,
verkkomeemeihin, veedisenä prinsiippinä on rytmi. Lähtökohta on kompleksinen,
monimutkainen ja sisältää monia erilaisia ja eriaikaisia tasoja ja näkökulmia synnyteltyyn
meemistöön. Tarkoituksena on edetä meemi kerrallaan, mutta on todennäköistä, että on
tyydyttävä karhun toisintonimien seitsemään perusmeemistöön, loppujen jäädessä ajan
kanssa työstettäväksi.
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ML I Yleisyys
verkkomeemit
magiamyteemi

hyvä – hunaja f1 ruumis/kirja muistina f1 (perimätieto lääkinnästä)
paha – tupakka f10 ruumis/kirja palapelinä f10 – kipeä kohta
(selkäsärky, vatsatauti)

ennen: noidat
nyt: kirurgia
tuleva: biotekniikka

menipeia: ajankohtaisuus ja orgaaninen ykseys- > uutiset,
ajatusten valtiaat, alluusio, tendenssi
järjestys -> kosmos
- prinsiippi rytmi (pulssi, syke), magia
viljaeukko / nominatiivi
(kekrihahmo/sijamuoto)

MOTTO: PEIJAINEN -SAALIS
Primitiivisyysmyteemi 12:
karhu = kontija, kontto,
talleroinen, kiskosilmä, kouku,
kulkia, medenimijä, pienempi,
lanttupää, hilliukko.
hirvi = paskapaita,
ulpukkasilmä, koppaturpa,
karkeaturkki, jauhokuono
Funktiot F1 + F10
yksilö + yhteisö

Mundoch + cls universaalit
1. taikausko - maaginen – peribinaarisuus
ennustaminen
magia
unien tulkinta
yliluonnollisten olentojen lepyttäminen
Magiamyteemi – tietäjä – sus
viittaa alkuperäiseen demonis-mytologiseen maailmaan
magiassa myyttinen tieto astuu toiminnan palvelukseen
elementaarinen, edeltää luonnonmyyttistä ja
sankarimyyttistä
toistava, vahvistuva, hypnoottinen elementti
maagiset hahmot, vaeltaja, astrologi, shamaani

Kuvio. Malli erilaisista työvaiheista. Maro grammaticus -periaatteella nonimatiivinen
meemilaji, nimetään asioita. Maaginen toiminta voi olla joko yhteisön hyväksymää tai
pelkäämää.
Suomalaisten lintu- ja kalakannan olen aiemmin töissäni ryhmittänyt, ja nyt selvennöksen,
testauksen ja tarkastelun kohteena oleva maagisen ja kosmisen ajattelun osio saa seurakseen
nimikkokalan ja nimikkolinnun. Maagisena symbolina on esiaihiossa suopöllö eikä esimerkiksi
korppi, joka yleensä liitetään maagiseen mielikuvastoon Aihiossani korppi on ryhmitelty
kalevalaisiin lintuihin ja folkloremyteemiksi. Alun perin 85 lintulajista on valittu yksi lintu
viidestä edustamaan myteemiään, kaloissa suhde oli 1:3, eli yksi kala kolmesta edustaa
myteemiä. Symbolikuvituksen suurtyön on tehnyt kuvataiteilija Samuli Råman. Ellei muuta niin
näissä meemeissä on kuvien taikaa. Kuten matkan varrella on todettu alkuperäisestä hirvikarhunimimyteemiluokkasijoituksesta piti vaihtaa magiamyteemin nimet peijaispainotteiseksi,
koska monet peijaisiin liittyvät rituaalit ovat maagisia luonteeltaan ”henkiin herättämisineen”.

Kuvio. Magiayteemijaon symbolieläimet suopöllö ja ahven (Asio flammeus; Perca fluviatilis)
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Jäädään hetkiseksi lanttupään luo. Miten lähestyä karhuun ja hirveen liittyvää magiaa
yleisellä tasolla? Merkityslajin perusmääreenä on yleisen näkeminen yksittäisestä, ja yleisestä
osatekijöiden huomaaminen. Nimeämiskäytänne peijattaessa ja metsästettäessä karhua sopii
sekä unien tulkintaan että yliluonnosten olentojen lepyttämiseen. Yhteisö on tällöin peijaisia
juhliva kylä tai heimo. Taulukosta voisi pomia pari kolme kiinnostavaa elementtiä: noidat,
alluusio, elementaariolennot, joista mainitaan Panu puiden henkenä ja tulen haltijana.
Karhunkalloriitissä kosminen järjestys palautetaan, kun karhun kallo ripustetaan honkaan.
Alluusio on puheessa esiintyvä epäsuora viittaus muuhun tunnettuun kontekstiin tai
merkitykseen. Peitenimet valikoituvat satunnaisesti, tahtomisen modaliteetti toteutuu koston
ehkäisytoimenpiteenä, mikä vaatii nimitabujärjestelmää. Karhun ja hirven nimien
rinnakkaisuus ilmenee myös kalevalaisten pääsankarien uroteoista. Kullervo edustaa runoissa
virolaisuutta, eli hän muutti karjan karhuiksi ja kosti ilkeän emännän tempun sillä tavoin.
Väinämöisen uroteot eivät kohdistu karhuun eivätkä hirveen, mutta Kalevalassa Väinämöisen
karhunkaadosta kerrotaan varsin perusteellisen riistakannan verotuksena.
Kalevalaisten sankarien runoteot oat seuraavat:
Ilmarinen, urotyöt: 1. Kyisen pellon kyntö 2. Voitto manan pedoista (susi, karhu) 3. Manan
hauen pyynti. 56
Lemminkäisen urotyöt: 1. Hiiden hirven hiihto 2. Hiiden ruunan pyynti 3. Tuonen
joutsenen ampuminen.
Väinämöisen urotyöt: 1. Jouhen halkaiseminen 2. Tuohen kiskonta kivestä 3. Veneen
veisto.
Avainsanat, joiden avulla tätä urotyösikermää voi tarkastella, ovat Ilmarisen osalta kyy, mana
ja hauki. Lemminkäiseen on liitetty käsitteet hiisi, joutsen, hirvi ja Väinämöiseen jouhi, tuohi
ja vene. Vastaavat saavutukset olivat voitto Vipusesta, voitto Tuonesta ja Sammon valmistus.
Saadaan seuraava semantisointikuvio:
Väinämöinen:

Ilmarinen:

Lemminkäinen:

A) Kamppailun kohde:
VIPUNEN

SAMPO

TUONELA

- morsian

- elämä

- kyy, mana, hauki

- hiisi, joutsen, hirvi

B) Uroteon tavoite:
- sanat
C) Sankarin saavutus:
- jouhi, tuohi, vene
uroteko.
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3. KOSMISEN KOOSTUMUS

Prosesseille tyypillistä on limittäisyys ja päällekkäisyys, vaiheet eivät ole selvärajaisia, kuten
edellä kerrotussakin ilmenee. Jos tavoitteena on jotain määrittelemätöntä uutta, tehtävä
vaikeutuu ja teloksen tarkka määrittely myös, pyrkimys voi tuottaa yllättäviä loppupäätelmiä
tuloksia periaatteella tulokset eivät jää tulematta, vaikka päämäärä jääkin saavuttamatta.
Tutkimuksessa telos määrittää suurelta osin lähdeaineiston laadun ja määrän, väitös tarvitsee
työstettäväksi enemmän ja painavampaa tietoa kuin artikkeli. Pelkät lähteet eivät riitä
lopputuloksen tuottamiseen, taustatyötä on tehtävä mahdollisesti vielä työstöprosessinkin
aikana.
Varsinainen korpuksen perusteella muodostuva tulkinta vaatii työstämistä, siten osien 2 ja 3
suhde on subprosessia, josta sitten syntyy lopputulos, kun taas telos ja taustoitus tarvitaan
työn alkuun saattamiseen ja tutkittavan ilmiön päälinjojen ymmärtämiseen.
Keskusprosessissa tetralogian muodostamisessa on ollut pohjana ensin erätrilogia ja sitten
korpumasiuustrilogia, jonka keskeisenä tuloksena on meemistön kartoitus myteemilajien
mukaisesti ja ugramekaavan testaaminen. Esiaste ugramelle oli prepanamerikkalainen kaava,
joka muodostuu kahdesta kolmikulmiosta vakkasuunnassa, lineaarinen esitys on jollain tavoin
luontaisempaa silloin kun pysytellään totutussa ja kaavamaisessa ajattelussa. Syvemmät tai
täydet merkitykset syntyvät asioiden risteämissä, törmäyksissä, mistä syntyy uutta.
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Idea piilee syvyysvaikutelmassa suhteessa meemikaavan perusmuodostelmaan kuten jatkossa
ilmenee. Tetralogin teloksena on luoda myteemien avulla suomalaisen mytologian meemistön
tulkinnan perusteet. Tässä työssä ei voi aiheen laajuuden vuoksi kuin hahmotella
suuntaviivoja ja periaatteita, mutta jatkon alustuksesta sekin käy.

?

?

Kuvio. Ugrame-kaava

3.1 Kosmisen koostumus Kalevan poikien mukaan

Suomalaisen kosmoksen koostumuksesta on erittäin hankalaa saada kattavaa kuvaa, tiedon ja
arvostusten vajeiden vuoksi moni seikka on jäänyt selventämättä, keräämättä ja
ymmärtämättä. Jokaisessa selitysyrityksessä on siksi pakko käyttää mielikuvituksen tuomaa
sideainetta hahmottelun apuna. Pitäydyn vanhaan, joskin melko epämääräiesti esitettyyn
jakoon kuudesta kalevanpojasta, joiden nimimuodoksi vakioin seuraavat nimet: Soini, Hiisi,
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Väinämöinen, Ilmarinen, Liekkiö ja Vihovauhkonen. Viime mnainitun tunnen omasta
kotikielestäni, koska se oli äitini sanavarastoa, jolla tarkoitettiin suunnillteen samaa kuin
nykyisin ADHD:llä. Liekkiöstä kuulin vasta kansanrunouden opintojen alettua.
Kokonaisnäkemys on ylimalkainen näkemys kokonaisuudesta, aineksesta, josta paljon
sumentunut ja sumun peitossa, kuin tähtiavaruudessa, jossa tilaa vievät kaasumuodostelmat.
Ehkäpä muinaissuomalaiset ovat ajatelleet kahdentoista muodostuvan vastapooleista, joten
on riittänyt kun on tietänyt päätekijän, josta on voit johtaa sidossuhde.

Kuvio. Kalevanpojat ugrameasetelmana.

3.2 Epäonnistumisen seuraukset
Viite: Futurolokiset ennakkoluulot/Hälläsarven nutistajat

YL VI = o = Tapon epäonnistuminen YL VI F16 + F13
Ennuste # 1: Geneettiinen ja biologinen lääketiede kehittyy.
Pitkissä prosesseissa matkan varrella syntyy joskus turhaa toistoa, mutta lukijan taakkaa
helpottamaan seuraavassa kertaus tekstistä, joka osin on jo aiemmin julkaistu Kielastajanettisivulla lokakuussa 2016 ja sitten hieman toisella painotuksella työstettynä teoksessa
Futurologiset ennakkoluut – tutumeemien kvalia. Kyseessä on tulkintojen
merkitysmuuntumien eksperimentti ja harjoitelma. Mikko Europaeuksen luokittelun mukaan
Ison härän runonmotiivina on o) o) aktori(en) epäonnistuminen ja uhkaus, jossa korpuksen
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mukaan jumalat perääntyvät ensin ja uhkaavat yrittää härän kimppuun uudelleen; SKVR I 2:
891, 892, 894, 898, 900?, 901, 902? I 4 2175? 2176?)
Olen rinnastanut runomotiivin tulevaisuusteemaan, jonka mukaan geneettinen ja biologinen
lääketiede luovat miljarditeollisuuden ja uusi tekniikka mahdollistaa DNA:n muutokset,
sairaiden ja vanhojen elinten elvyttämisen, tai kehon kohentamisen tai älyn parantamisen.
Kansanrunojen metamorfooseissa mainittu DNA-muutos on ollut tietäjän arkipäivää. Kun oma
ymmärrys ei yltänyt, tietuoinnilla noudettiin lisätietoa tuonpuoleisten voimien avulla, nykyään
tuonpuoleista ja apueläimiä vastaa tekoäly ja robotit. Edes kansanrunojen kuvitelmissa
muodonmuutos ei ollut vaaraton, koska saattoi joutua ojasata allikkoon, tilanne saattoi
osoittautua umpikujaksi, suo siellä vetelä täällä.
Osiossa tapon epäonnistuminen (lue: ongelmana elättäminen) Ison Härän runoissa etsitään
mahdottoman suurelle oliolle tappajaa, nutistajaa. Lopulta alkoi tapahtua, etsinnän jälkeen.

Läksi ukko tappamahan,
Palvanen pitelemähän.
Härkä päätä heilahutti,
Mustat silmänsä muljautti,
Ukko kuusehen kuhaliti,
Virokannas kannon päähän,
Palvanen pajuhun nousi.
Läksi toini tappamahan.

Tulevaisuusennusteen 1 mukaan tulevaisuudessa ihmisestä sukeutuu entistä ehompi olio,
vaarana on, että jotain menee vikaan aikeissa kuten härän tapossa jumalatkin epäonnistuivat
liian suureksi päässeen ongelman edessä, mutta yritettiin uudestaan ja lopuksi saatiin
saavikaupalla lihoja.
Kansanrunouden kannalta ei sinänsä ole mielenkiintoista mikä biolääketieteen kohtalo tulee
olemaan, enkä suinkaan väitä että kyseessä olisi paralleeli. Sen sijaan minua ihmetyttää, ettei
runossa ole nähty olennaista, eli sitä syntytarujen ripettä, mikä selvästi näkyy Ison Härän
runossa. Muistettakoon, mikä kasvoi myöskin liian suureksi ja haitalliseksi Kalevalan mailla, ja
jolle myös etsittiin kaatajaa. Se oli iso tammi, joten jonkinlainen paralleeli voi olla
löydettävissä Ison tammen kaadossa ja Ison härän tapossa. Molemmissa etsitään kaatajaa,
häräntapossa jumalat tulevat apuun, tammenkaadossa mainitaan pienen miehen onnistuneen
pyrkimyksessään.
Monet toisinnot kertovat samaa, jumalten nimet ja pakopuut vaihtelevat jonkin verran.
Pääsankareina toimivat pääsääntöisesti Ukko, joka on mainittu myös piruna, Virokannas ja
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Palvanen. Yllä olevassa esimerkkirunossa on erityisongelma onko ”toini” tulkittava erisnimeksi
vai muuksi tekijäksi. Toini on siinä missä Miinakin androgyyni nimi, joka on sekä miehen että
naisen nimenä käytetty. Toini ja tointaa saattavat jollain tavoin olla samaa perua, koska
itämurteissa voidaan aprikoida tointaako jotain tehdä eli kannattaako jotain tehdä, kun
onnistuminen on epävarmaa. Ennusteessa puhutaan mm. elinten elvyttämisestä, mikä
tarkoittaa vaikkapa tekonivelten tuotantoa 3D-printeillä tai kudosten kasvatusta biotekniikalla.
Scifin kaavailemat kuvat keinoihmisestä ovat täten aivan toteutumisensa kynnyksellä. Yhditä
printti ja luo sille äly tietosirulla ja tarvittaessa elimistö, niin näköisihminen on valmis,
tarvittaessa geenisi on kloonattu ja elät ikuisesti, jos vain kuka viitsii keinoelämääsi yllä pitää
ja ei käy niin kuin kopiossa yleensä, ajan mittaan kopion kopion kopiosta tulee kehno.
Tappajien äkkilähtö karkuun puihin on jollain tavoin keskeinen tosiasia ja osa puumytologiaa.
On mahdollista olettaa, että Ukko on alkuperäinen kuusen haltija, Virokannos ”kannon” eli
hongan haltija, ja Palvanen pajun. Loitsuissa syntyjen tietäminen oli oleellista tietäjän
ammattitaidossa. Suoraan ei ehkä löydy riittävää tietoa kuusen, pajun ja hongan synnystä,
mutta kiertoteitä käyttäen tämä saattaa olla mahdollista. Vaikka pajun syntyä ei löytyisikään,
niin paju on tunnettu lääkekasvi ja pajun ja käärmeen merkitykset kietoutuvat toisiinsa.
Pajusta voimme päätellä käärmeen synnyn sanoista. Kuusen syntyäkään ei sellaisenaan
kannata ainakaan kansanrunoista etsiä, mutta tietoa siitä saa muun muassa
uskomusperinteestä haltijapuun tai aljopuun ominaisuuksista eli kotikuusen
palvoskäytänteistä. Virokannos (Virukannus), joka lensi kantoon. Kantoon ei voi lentää, mutta
jokin voi kyllä mennä päin mäntyä, ja männyksi tämä kanto on luettava.
Kaikki kolme puuta liittyvät palvontaan tai loitsintaan tavalla tai toisella, mutta otetaan
lähempään tarkasteluun honka-mänty-petäjä. Mikä hongassa on niin erikoista, että se on
valittu karhunkalloriitin puuksi? Virokannos on hongan haltijana ja emuuna suhteessa
Honkaiseen ja Hongattareen. Karhun kallo ripustettiin korkeaan honkaan, samoin karsikot
usein tehtiin honkapuuhun. Tämä antaa viitteen Virokannoksesta samaanina, tuonpuoleisen
toiseuden, kuolemanriittien ja karhunpeijaisten esikuvana. Toisinaan Virokannoksen kerrotaan
lentäneen vaahteraan, mutta tämä lienee viitteellinen runollisuuden vuoksi valittu puu,
todennäköisempää on että kyseessä on todellisuudessa pyhien lehmustojen puu, lehmus.
Runoissa näin ollen vilahtelee kaksi lehtipuuta ja kaksi havupuuta, silläkin voi olla merkitystä,
joskin selitys voi olla keinotekoinen kuin pitkitetty ihmiselämä. Hongan ja karhunpalvonnan
välinen yhteys on tunnettu, vähemmän tiedostettua on kuusen ja hirven välinen yhteys, mutta
Kalevalassakin kerrotaan, mistä hiidet eli pikkupirut laativat Lemminkäisen kiusaksi hirven
kuvatuksen. Se syntyi sekalaisista metsän aineksista, kuusen karahkaakin käytettiin.
Mitä tulee uhkaukseen revanssista, niin se lopulta onnistuikin, kun tuli ukko ja toi sata saavia
lihoja, kuuta eli rasvaa kuusi tynnyriä. Mikä tahansa rasvainen saalis, voi saada
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toisintonimekseen posso. Tämä saattaa olla syy siihen, miksi ison sian ja ison härän runot on
sotkettu toisiinsa. Metsäsuomalaisten keskuudesta on Väinö Salminen on taltioinut runon.

Porsaillen luk, pyhkäis selkään.

Kasvo kaltti kaŋkaasta,
Joll ol' kärsä viittä kyynäröö,
selkä seihentä vakolengnoo.
Tull visakanta viittasemaan,
5 Ryönikkä repäsemää,
lotkautti korviaan,
räväytti silmiään;hyppäis ryönikkä

raitaan,
muut perkeleet muihin
puihn. SKVR VII5/342

Lemminkäisen virressä kerrotaan myös ”posson” eli lihavan hirven selän silittelystä, josta
silitelty pillastui. Östmarkilaisen käsityksen mukaan Ryönikkä menee raitaan ja Visakanta
vaahteraan, ja muihin puihin jumalat ja perkeleet. Kääntäen sanonta: Ei mitään niin hyvää
ettei jotain pahaakin. Arhippa Perttusen mukaan Virokannas meni vitsasille, mikä arvatenkin
on paju, jos voi päätellä sanonnasta ”hoikka kuin pajunvitsa” ja piru pihlajan nenähän.
Arhippa antaa muutakin oivaa informaatiota metsälle lähtösanoissa, joissa ei voi tietää, onko
kerääjä höperehtinyt vai onko höynäytetty vai metsästäjän salakieltäkö on, vai murteellinen
kiertoilmaus, mutta kyseessä on silti hirvi, josta ilmeisesti on käytetty murremuotoa ”Hiiri”
sanasta ”Hiisi”, mutta tarkoitteena hirvi. Tätä vahvistaa sekin, että samaan viittava sanotaan
kalevalaisissa runoissa usein 2-3 säkeellä ei toisintoina. Tässä erämies haikailee jäniksen
jälille, jänis on Karjalassa hirven peiteilmaisu.
Satoi ukko uutta lunta,
Palvanen vitiä viskoi
Syksyisen uuhen verran,
Verran talvisen jäniksen.
Mieleni minun tekisi,
Itseni ajatteleisi
Ukon uuelle lumelle,
Jäniksen jälettömälle,
Hiiren hiihtämättomalle.
…
Mistä suuttui suuri luoja,
Villan antaja vihastu?
Soikkolalaiset ovat muuntaneet ison härän runoa tasa-arvoisempaan suuntaan, koska siinä
Ukko ja Akka ovat yksissä tuumin nujertamassa härkää yhdessä muiden jumalien kanssa.
(SKVR 346) Tässäkin Ukko pakenee kuuseen, Akka menee aidan seipääseen. Epäilemättä
jokin tulkintajuoni tässä johtaa kohti Aidan Akka-leikkiä ja Ajatarta. Se mikä jää puuttumaan
vanhentuneista kansanrunoista muista jumalista ja heidän puistaan, voi löytyä venepuun
etsinnästä, joissa ensin tulee vastaan haapa, kelvoton venepuuksi, sopiva suurten aaltojen
tekoon? Sitten on koivu, joka ilmoittaa olevansa sopiva rataspuuksi, mutta ei veneeksi.
Hongikon ja kuusikon kulkija ohittaa, kunnes tulee tammi eteen ja ilmoittaa ylpeänä sopivansa
venepuuksi. Sitten tuli veneen tekijälle ongelma, piti saada tukikaari laivaan. Ne saatiin
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karhun kylkiluista ja naulat suden selkäluista. Veneelle tarvittiin sitten vielä perämies,
ahavaisen arvaaja, tuulentuntija ja sellainen löytyi rannalla asuvasta aikapojasta nimeltä
Anteroinen:
Merenilman mieliäksi.
Tukasta hän tuulen tunsi,
Pahan ilman paidasta,
Meren ilman mielestä.
… lopuksi päädyttiin Pentin linnaan, ja joukon johtaja Untamo Ylerminpoika halusi aterioida:
Kysytteli kannoitteli:
Pentti sie oot pieni linnan vanhin,
Onko linnassa lihoa
Väelle väsynehelle
Ilman härjän tappamatta?"
Penti vasten vastaeli:
Ei ole linnassa lihoa
Ilman häljän tappamata,
Kaarasarven kaatamatta.

Kuun kauven orava juoksi
Härjän selän piitä myötä;
Kesän päivän pääskö lensi
Hällän sarvia välin.
Ken sen hällän tappajaksi,
Mullikin murentajaksi,
Sinisormen sortajaksi,
Kaarasarven kaatajaksi? SKVR 532

Hälläsarven nutistaja on Kalevalan mukaan Lemminkäinen, mutta tuo sankari teki muutakin
kuin kaatoi naisia. Kun Lemminkäiselle omien sanojensa mukaan Pohjolan isännän tapossa
”tuli työ, satu tapahtu”, niin hän riensi pyytämään äidiltään neuvoa, minne lähteä piiloon
tekonsa seurauksia. Äiti kehottaa muuntautumaan männyksi mäelle. Ehdotus ei sopinut
Lemminkäiselle, koska siinä olisi riski joutua pärepuiksi. Sitten ehdotettiin koivua, mutta siinä
oli vaara joutua pirttipuiksi. Hyvin varhaisessa kansanuskon tietäjäkäsityksessä, shamaani,
tietäjä pystyi muodonmuutoksiin eläimestä ihmiseksi ja päinvastoin. Sen lisäksi että noita
osasi muutta112. a omaa muotoaan, niin hän kykeni myös muuttamaan kansantarinoissa
muita esimerkiksi ihmissudeksi. On todennäköistä että puumetamorfoosit, josta
Lemminkäinen puhuu on vanhempaa perua kuin eläinuskomukset, koska muistitietoa tai
tarinoita puiksi muuttumisesta ei juurikaan ole. Sen sijaan monet tarinat varsinkin Lapissa
tietävät kertoa noidan kyenneen muuttamaan ihmisiä kiviksi. Palvonnan kohteista päätellen
niin puut kuin kivetkin on katsottu soveliaiksi niissä asuvan jumalhaltijan vuoksi, mikä ehkä
selittää karhunkalloriitin, kallon ripustamisen honkaan.
Kansanrunoissa tieto on sirpaleista menneiden aikojen elämänkäsityksistä saatua tietoa, ja
siksi pienet yksittäiset maininnat saattavat olla se ainoa tiedonmuoto, mistä lähteä
selvittämään sanat salasta julki. Venepuun etsinnässä maininta karhun kylkiluista veneen
tukikaarena ja suden selkänikamat naulamateriaalina yhdistää puun ja luun symbioosiksi,
millä voi olla jokin paralleelinen yhteys kanteleen kahdesta materiaalista, ensin oli luinen
kannel ja sitten puinen. Kallioiden runsas hirvipäinen venekuvasto on todennäköisesti
monimielinen ja vertauskuvallinen ilmaus, josta viime kädessä on jäljellä rippeitä vain
sananparsistossa, kuten mystisessä itä- ja pohjoissuomalaisessa sanonnassa: Taas Eerik
kannelta soittaa! Juha Pentikäinen on ilmaissut omana käsityksenään puheenparren
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tarkoittavan paholaisen soittavan taivaankannelta, eli ukkosta, kun taas lingvisti Tuomo Jämsä
esitti selityksenä kvasimyytin, jonka itsekin olen kuullut äidiltäni. Tuon selityksen mukaan kyse
sanonnassa on Juhana herttuan vankeudessa ilmaisema ikävä kannelta soittaen. Tiesin jo
lapsena ettei selitys voi olla totta, sitä vain en ymmärtänyt, miksi moinen sepite jollekin, mikä
saattoi olla ihan itsestään selvää ja luonnollista. Sananmukaisesti edeten kadonneesta
tarkoitteesta ja merkityksestä ei saa otetta, selitystä on etsittävä kiertoteitse. Sanontaa – Taas
Eerik kannelta soittaa – äitini käytti ilmaisemaan nousevaa kiukkua, pahantuulenpuuskaa tai
kiukuttelua. Ukkonen nousee kuin paha sisu. Kyseessä on metamorfoosi, jossa tabuna koettu
luonnonilmiö on saanut emotiivisen merkityksen. Mutta koska runojen selityksen mukaan
soitto on suruista tehty, niin kilpailevat selitykset ovat ristiriidassa keskenään. Oletan
Pentikäisen selitysarvauksen olevan lähempänä totuutta.
Hirvivene on runolaulun vertaus siinä missä maallisempi kulkuveuvo runorekikin. Soikkolasta
saatu runo kertoo venepuun etsinnästä. Runot ovat säilyneet elossa pitkään, koska niitä on
muokattu ajan mittaan. Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että Hämeen hälläpyörä on saanut
nimensä hällästä eli hirvihärästä. Mutta onko kyseessä ollenkaan koski? Ja kuinka moni tietää
sitäkään, että sepelikaula on koskessa olevan vaahtoavan veden ympäröivän kiven nimitys. Ja
että sillä on yhteys mitä vanhimpaan jumalkerrostumaan, eli Kalevanpoikiin, heistä
Vihovauhkoseen eli Kihovanskoiseen.
Missionani on yrittää selvittää, miten eepospohjainen mytologia on epäonnistunut
selvitysyrityksissä hakiessaan selityksiä liian akateemisesti tai kaukaa hakien etymologiaa
hyödyntäen, vaikka yhteys ei aina ole ollenkaan selvä, kun sana on monimerkityksellinen.
Hämmennystä lisää tulkintojen ja intentioiden kirjo pitävien todisteiden puuttuessa, ja kun jo
entisetkin tulkinnat ja väärinkäsitykset lisäävät aineksia uusiin virheellisiin tulkintoihin.
Todisteet ovat kadonneet, se on tosiasia, jotka on hyväksyttävä, haastateltavia tai
havainnoitavia ei enää ole. Sen sijaan hyvällä onnella ja sitkeällä työllä aihetodisteita voi olla.
Satunnaiset sanayhtäläisyydet eivät riitä todisteeksi, vaikka lopputulos joskus voikin olla hyvin
kiehtova kuten Wettenhovi-Aspan tunnettu finnoegyptiläinen teoria.
Sanoista yksistään ei saa otetta, kääntelipä ja vääntelipä niitä miten päin tahansa.
Kansanrunouden tutkimuksessa on huomioitava ja tiedettävä myös kansanuskon käsitykset,
jotka valitettavan usein ovat jääneet vähälle huomiolle, orvoksi piruksi tarinastoon. Tästä
erittäin hyvänä esimerkkinä on Kihovanskoinen alias Vihovauhkonen. Nämä kaksi rinnakkaista
muotoa ovat olleet elävää kansantietoutta vielä 1900-luvun alussa, mutta sitten hiipuneet
arkistotiedoksi pelkästään. Lapssuuden kotikielessäni oli tuttua tuo maininta vihovauhkoseen.
Ennen kuin jatkoa seuraa, on hyvä selvittää kiho- ja viho-sanojen merkityseroja. Kiho liittyy
kohoamiseen, vanskoisen olettaisin nimenä elävän Vänskänä. Kiho tarkoittaa myös päällikköä
tai johtajaa, iso kiho on iso pamppu eli vaikuttajayksilö joko rahan tai vallan kahvassa.
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Kielloissa käytetään sanontaa vihoviimeisen kerran, sietokyvyn raja on tullut vastaan, minkä
jälkeen alkaa tapahtua esim. Ilomantsin leimaus tai muu vihastumisen toimi. Kihovauhkoseen
liittyy kaksi ominaisuutta ylitse muiden, hänen kerrotaan olleen vilkasliikkeinen paikata toiseen
kulkija ja ennen kaikkea hän oli tietäjä, varsinainen veljo ja selvänäkkijä, joka sauvallaan
kopautteli puita ja maita ennustaen lähinnä kirkonpaikkoja ja maailmanloppua. Tällä
ominaisuudella Kalevanpoika Kihovanskoinen alias Vihovauhkonen saa eskatologin roolin
ugramessa.
Ugrame on käyttökelpoinen ratkaisukaava juuri sen vuoksi, että mystisesti kansa on taltioinut
ainoastaan kuusi kalevanpoikaa ikään kuin tietoisesti olisi jätetty vastapoolit tietäjien salatun
tiedon varaan, ja sanottu vain totta toinen puoli. Selkeä rakenne saattaa kokeneelle alkaa
hahmottua jo puolesta sanasta.
Nyt vuosikymmeniä myöhemmin, pari vuosikymmentä asiaa pohdittuani ja arkistoaineistoja ja
murresanastoa ja uskomustarinoita penkoneena, voin esittää käsitykseni Kalevanpoikien
sisimmästä tarkoitteesta ja keskinäisestä vuorovaikutussuhteesta. Kalevanpojat sinänsä on
tulkittu milloin miksikin, jumaliksi, haltijoiksi, jättiläisiksi, sankareiksi, historiallisiksi hahmoiksi.
Ehkä kaikkikin käsitykset ovat totta, koska hyvin monet kalevalaisten sankarien nimet elävät
edelleen sukunisissä, Kihovanskoinenkin Vauhkosen sukuna. Polveutumisen tietäminen ei ole
ollut ydinkysymys vain Raamatussa, myös suomalainen tietäjälaitos on korostanut jo
Schefferuksen todisteen mukaan 1600-luvulta lähtien loitsujen tehokeinona esivanhempien
tietämistä, mistä kertoo myös lukuisten eri lajien syntyloitsut formulanaan ”tiedän sykkö
syntymäsi”. Sanonnan hyvään selitykseen tarvitaan tarkka tieto siitä, mitä sykkö tarkoittaa,
onhan sekin sukunimi, joten todennäköisesti vakavasti otettava myyttinen sana. Sykkö tullee
sanasta sykkyrä, olla sykkyrällä on olla keräksi kiertyneenä/kierrettynä. Sanaa käytetään sekä
karhusta että käärmeestä yleisesti. Karhu kiertyy sykkyrään, sikiöasentoon talvipesässä ja
vaipuu horteeseen, käärme etsii jostain kannonkolosta talvipesänsä. Tämä ”kuolemanuni”
yhdistää kummankin lajin manalan valtakuntaan, maanaliseen elämään kuuluvaksi, johon
myös kalat ja sammakot kuuluvat. Sammakko voi väliin nousta maallekin, joten sen
symboliikka elää noitarummun sammakkona, eli merkkien avulla tietuointina.
Tästä hieman surkuhupaisa väärinkäsitys on sammakkoprofessorina tunnetun sääennustajan
nimen irvaileminen, jossa on tapahtunut tyypillinen kulttuurisukkessio, kun ei enää nähdä tai
ymmärretä syytä nimitykseen. Noita tai tietäjä sai tietonsa alisesta arvan eli sammakon avulla
ja tulkitsemalla saadut merkit. Eli hän katsoi tulevat asiat sammakosta, jota pidettiin
ihmissuvun kantaemuuna, ja siksi syntyjen syvien ilmoittajana alisen ja keskisen välillä, siinä
missä esim. Edda ilmaisee oravan toimineen viestijänä maan ja taivaan välillä Yggdrasil-puuta
pitkin.
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Kiertoilmaukset ja sanonnat muuttuvat kielen ja kulttuurin mukaan. Menneitä kiertoilmauksia
ei ehkä enää lainkaan ymmärretä, ja helposti erikoiset, mutta mitättömäksi katsotut
yksityiskohdat sivuutetaan ihmettelemättä tai oikomalla mutkat suoraksi. Yksi tällainen on
Kihovanskoisen ennustuksiin liittyvä sepelikaulan haukunta, joissain tapauksissa sanotaan
sepelikoiran haukkuvan. Edellä jo esitin sepelikaulan viittaavan kosken kiveen, mutta se viittaa
myös koiraan ja karhuun. Toimittaja-tietokirjailija Pentti Mäensyrjä on maininnut pohjoisen
väestön karhukäsityksiä tulkitessaan tiedon vyötikaulasta. – Yksi pennuista oli uutisen mukaan
vyötikaula. Tämä onkin normaalia, sillä Kuusamon alueen karhuilla on nuorina usein valkea
vyöti kaulassa. (Mäensyrjä 1971:103. Pohjoisessa vyö tarkoittaa myös yötä, puhutaan myös
tähtivyöstä, millä saatetaan viitata sekä tähtikirkkaaseen yöhön että Linnunrataan.
Todennäköistä kuitenkin on sepelikaulan ja vyötikaulan olevan yksi ja sama karvoituksen
muoto. Karhusta kansa on käyttänyt nimeä metsänkoira, joten mm. Kihovanskoinen-tarinoissa
esiintyvä sepelikoira voi olla tuollainen pentukarhu tai karhukoira. Tunnuspiirteenä on vaalean
kehän sijainti kaulan ympärillä kuin kaulapanta, mikä voi hyvinkin viitata vanhojen
vesileimojen symboliikkaan, jossa karhun pantaan on kuvattu tähdet. Kihovanskoinen ei
sepeliikaula-maininnan lisäksi millään leimallisella tai oleellisella tavalla liity karhukulttiin, ei
edes jättiläisvoimiin, ellei verrattain ripeää matkaamisen taitoa huomioida. Sen sijaa
Kihovanskoisen varusteina mainittu sauva viittaa tietäjän sauvaan, köpiin. Kopautukset ovat
niin tyypillinen piirre tarinoissa ennustusten yhteydessä, että motiivi on säilynyt monissa
tarinoissa.
Kihovanskoisen ennusteet kohdistuivat 1) viimeiseen taisteluun, 2) kirkon paikkaan, 3) kirkon
paloon ja 4) tekniseen kehitykseen, joista enimmäkseen rautatien tuloon, metsäkauppojen
alkamiseen. Toinen motiivirypäs kertoo tiheän asutuksen koittamisesta, ja merkittävänä
yksityiskohtana Kihovanskoinen kertoi oravan pystyvän hyppimään katolta katolle
rakennetussa ympäristössä. Ilmeiestikin hän kuvasi urbanisaatiota lopun aikojen
kehitystuotteena, jonka yhtenä seurauksena tulee sota ja miespula. Merkittävää näinä
ilmastonmuutoksen aikoina on Kihovanskoisen selvänäköinen vertaus vedenpinnan noususta
ja luonnonmullistuksista, mikä on verhottu vertaukseen nimen joutumisesta veden peittoon.
Kihovanskoinen ei ole ainut kuuluis tietäjä-ennustaja-profeetta suomalaisessa
kansanperinteessä, samaan kategoriaan yltää noita Rättäkitin toimet. Molemmat noidat ovat
aikojen saatossa saaneet lisäväriä muista kansanuskomushahmoista kuten Räpylä-Niirasesta,
jonka uskottiin pystyvän elämään veden alla. Kihovanskois-taruissa joissain viitataan kyllä
tietäjän jättikykyihin. Kaiken kaikkiaan Kihovanskoisesta saa vaikutelman ennustelevasta,
selvänäköisestä tietäjä-noidasta, päälliköstä ja maankiertolaisesta.
Ugrameksi käännettynä Kihavanskoisen alias Vihovauhkosen eskatologia noudattaa samaa
kaavaa kuin karhunnimistä saatu ja Kalevanpojista muodostettu kuvio. Rakenteella on siten
tulkinnallista kantavauutta.
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Kuvio. Kihovauhkosen ennustuksen rakenne

4. Ursus Arctos, tuonpuoleisen ruhtinas
Kuten edellä on esitetty, on karhu pohjoisen havumetsävyöhykkeen myyttisin eläin, jonka
rinnalla hirvi on jäänyt toissijaiseksi olioksi. Siksi ryhdyin aikanaan vaivalloiseen työhön
keräämällä eräkirjallisuudesta, arkistoista, kansanrunoista, tutkimuskirjallisuudesta ja
sanakirjoista löytämäni kaikki mahdolliset toisinnot, jotka vain pystyin löytämään. Joukkoon
luonnollisesti joutui myös saman sanan toisintomuotoja, joten nimien määrä on suhteellinen
ja tulkinnanvarainen. Tulkintaa vaikeuttaa metsän ja karhun synonyyminen käyttö.
Sanonnassa metsä liikkuu, voidaan tarkoittaa metson soidinta tai karhun liikkumista. Listani ei
ole täydellinen, se onkin tarkoitettu ikään kuin peiliksi, joka kuvastaa menneiden aikojen
sanastamisen taitoa, ja josta voi katsoa miltä asiat omien löydösten ja näkökulmien kannalta
näyttävät.

63

Kuvio. Ilomäen kuvaama kaava kääntyy ugrameksi seuraavasti:

Suojeluloitsut

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkija Henni Ilomäki on lisensiaattityössään tarkastellut
karhun, suden ja ketun nimeämisen käytänteitä ja luontosuhdetta. Hän on lähiluvulla löytänyt
yksittäisen ilomantsilaisen runomaininnan Timmatar ja Lyörätär (ovat kertosäkeenä tosiinsa
nähden) sekä Kuolatar. Kaksi edellsitä löytyy luvusta karhua vastaan, toinen on aiheeltaan
käärmeen syntysanoja. Teitäjän konsteina oli koiransa so. karhun tai käärmeen nostaminen
vihamiehen vaivoiksi. Susi ja koira ovat tavanomainen rinnastus. Eräkulttuurin mukaisesti
koira oli metsästäjän apulainen, siksi noita kutsui apulaisiaan koiraksi. Henni Ilomäki on
semiotisoinut tutkimustuloskensa kaavaksi eläinten haltija:riista :: pyhimys:pedot :: ihminen,
koira. Välivaiheena on syytä muistaa perimmäinen taso kansanrunojen loitsuissa, joka
muodostuu kahdesta vastapuolesta, jossa loitsija toimii ihmisen vastusten tuottajana tai
torjujana. Vastustettava hänelle tuottaa Paholainen, hevonen (so. metsän hevonen, metsän
härkä) hiitenä sekä käärme. Paha heijastetaan myös karhuun. Yhteistä näille eläimille on
msuitanpuhuva turkki tai nahka.
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Hirven tai karhun toisinto- ja kiertonimistä ei suoraan saa mitään relevanttia esiin jakamalla
nimet eri myteemeiksi, mutta ellei voi edetä suoraan, niin kannattaa kokeilla kiertotietä ylitse
pääsemättömän esteen edessä. Loitsut ja taikuus kuuluvat alkukantaiseen elämänmuotoon,
saatua alustavaa karhunimistöä sanaston perusteella kannattaa hyödyntää. Alustavan
tulkinnan mukaan rypäs jakaantuu näin:
Eleellisyysmyteemi – Hongatar (peijaiset, riitit)
Ylevyysmyteemi – Tarikainen (kiertonimet, tabut)
Sankaruusmyteemi – Tapiotar (metsästys ja metsästäjä)
Folkloremyteemi – Virolainen (muodonmuutos, noituus)
Pastoraalimyteemi – Pohjanotava (ison karhun tähti, astraalimytologia)
Traagisuusmyteemi – Putkinen ( karhun emuu, synnyt)
Fantasiamyteemi – Kyyretyinen (hellittely- ja toisintonimet)

Kuvio. Kosmosta selittäviä käytänteitä historian kulussa.

Alkuun serendipiteetin avulla muodostettu meemipleksi seitsemästä karhun nimityypistä
auttaa ratkaisemaan kosmisen koostumusta kansanperinteen kannalta. Yhdistelemällä eri
systeemien antia voi kuviosta syntyä emergenssiä, josta alkaa hahmottua muinainen
ajataskuvio, joka onnsituessaan voi olla vertailukelpoinen nykytilanteeseen ja jopa tulevaan
kulttuuriin. Asetelmasta voi muodostaa meemikaavan, jonka sanomaa voi selventää
asiasanoittamalla kukin ryhmä. Kosmsota edustaa Pohjanotava tähtenä, perustason
muodostaa nykyaikaan asti tunnetut nimet Tapiotar ja Hongotar, Putkinen on jo unohtunut
nimitys, mutta kertoo jollain kadonneella tavalla synnyistä eli on myteemi. Noidan
metamorfoosit eläimeksi ovat Viro-teemaa. Jäljelle jäävät Tarikainen ja Kyyretyinen, josita
Tarikainen edustaa strategeemia ja Kyyretyinen futureemia. Saatu meemikaava auttaa
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muodostamaan ugrame-merkityksen ja samalla testaa toimivuutta. Jatkoa kuviolle voi saada
tekemällä aihiosta viitoke.

Pohjanotava, tähit, kosmos, taivas:;
PASTORAALIMYTEEMI

Tapiotar, metsä, asuinsija, kammi;
SANKARIMYTEEMI

Hongatar, honka, peijainen, kalloriitti;
ELEELLISYYSMYTEEMI

Virolainen, noita, lovehdinta, apueläin;
FOLKLOREMYTEEMI
Putkinen, emuu, aitiologia, synnyt;
TRAAGINEN MYTEEMI
Tarikainen, lepyttely, hellittely;
strategeemi;
YLEVÄ MYTEEMI

Kyyretyinen, sumea kieli, kiertoilmaus;
futureemi;
FANTASIAMYTEEMI

Kuvio. Meemikaava karhun toisintonimistä isomorfiana myteemi- ja meemijakoon.
Ugramena tulkittuna näkymästä saadaan risteyskohdat, joka voidaan muodostaa myös
kahden neliön fokuksena ja tulokseksi saadaan nimet ja synnyt, mikä vaikuttaa sopivan
tulkintakuvioon perinteisessäkin mielessä ajateltuna.

SYNNYT

NIMET

Kuvio. Karhurunoissa on tyypillistä ruumiinosien ja sukulaisuuden alkuperä ja nimeäminen.
Otos antaa luotettavan kuvan perimäisistä kysymyksistä.
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4.1 Kalkas - Karhun kanssa eläminen
Eläin meissä ja elämässämme ilmenee monin tavoin ja selkeästi mieltymyksissämme, vaikka ei
olisikaan aktiivieläinharrastaja, hevostyttö, koiraihminen, kissaihminen, kala- tai hirvimies.
Puhumme metsästyksen kohteesta epäjohdonmukaisesti, hirvimies on samalla hirven kaataja,
mutta karhunkaatajaa ei sanota karhumieheksi. Vahvaa miestä voidaan kyllä verrata karhuun
voimiltaan. Mies on karhu, hän on kuin karhu. Vastaavasti karhun kiertoniminä käytetään
miestä tai metsän miestä, metsämies sen sijaan on paremmin tunnettu riistan metsästäjän
ominaisuudessa. Kun kaadettu karhu peijattiin, siitä tuli koristeltuna juhlakaluna kalkas.
Suomalaisen sanonnan mukaan mies on monena eläessään, mikä on tahallisen
monitulkintainen sanonta, koska sanonnalla voidaan viitata sekä karhun elämän ja kuoleman
vaiheiden moniin nimityksiin tai miespuolisen ihmisen moniin rooleihin ja vaiheisiin elämän
aikana. Kansanomainen tavanomainen tervehdystapa kahden miehen kohdatessa on : Mitä
mies!
Kansanomainen kaipaa hieman määrittelyä. Kansaa on monenlaista, kansanomaisen
leimaaminen pelkästään rahvaanomaiseksi, vulgääriksi on asioista syvemmin tietämättömän
puhetta. Jotta voisimme yli päätään puhua karhueeposmaisista aineksista suomalaisessa
kansanrunoudessa, on ensi alkuun määriteltävä mitä se on tämä kansan ja kansanomainen
maailmankuva, ja millaisista aineksista se muodostuu. Ensinnäkin kansanomainen kertoo
meille jonkin yhteisöllisen elämäntavan uskomuksineen ja tapoineen, lauluineen, runoineen,
puheenparsineen, johon voi antaa perinnetieteiden ohella myös lingvistiikka ja filologia sekä
semiotiikka. Kansanrunous on selvimmin edustettuna rahvaankulttuurissa, joka on
perinneaineiston keruuaikojen leimaamana totuttu pitämään talonpoikaskulttuurin tuotteena
vastakohtanaan korkeakulttuuri ja sivistyneistön elämänpiiri. On myös esitetty, että
perinteentutkijmukselle kansaa ovat kaikki ihmiset, jotka pienryhmänä, yksilönä tai verkostona
ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja luovat omaleimaista epävirallista kulttuuriaan. Kolmas
kriteeri edellä mainittujen yhteisöllisyyden ja intressien lisäksi on kieli, joka yhdistää.
Metsästäjillä on perinteisesti ollut oma sisäpiirikielensä, johon kuuluvat moninaiset
kiertoilmaukset ja kaskuston salatut merkitykset, jotka eivät metsästyksen merkitystä
taitamattomalle enää avaudu ja ovat kokonaan katoamassa ajan sumuun.
Tämä karhuteksti ryhmittyy edellisten kirjaluonnosteni tekstien pohjalle ja on samalla synteesi
matkan varrella kertyneistä huomioista. Tämä karhuteksti muodostaa kansanrunoutemme
tetralogian sen metsästykseen ja luontoon liittyvien keskeisaiheiden ja nimeämisen
käytänteen kannalta. Mulurautunen käsitteli kalojen kiertoilmausten ja lisänimien
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semioottisen luokittelun mahdollisuuksia, Hirvirunot kokosi yhteen hirven ja karhun
kansankieliset toisintonimet ja kiertoilmaisut. Kielastaja keskittyi Kalevalan runojen, myyttisten
nimitysten ja kasvien toisintonimien kenttään. Kalkas keskittyy olemaan pyramidimuodostelman pohja ja huippu. Karhu on kiehtonut tutkimusaiheena, eikä aiheeseen ole
todistettavasti paljoa lisäämistä. Metsän kuningas liittyy merkitykseltään sekä
astraalimytologiaan että aitologiaan (etiologiaan) eli syntytaruihin. Ison ja Pienen karhun
tähdistössä vilkkuu meille viesti menneestä. Pohjantähti, taivaannapa karhun
syntymäkartanon aluetta. Lapin leveysasteilla peijattavaa karhua kutsuttiin nimellä Kalkas.

4.2 Taivaslasten ikävä kotiin
Tarina perustuu Anisnaabe-traditioon ja yhdistyy perhehistoriaan, lapsuuden muistoihin sekä
tapaamisiin toisten intiaaniheimoisten kanssa Kanadassa ja Venäjällä. Myytti kertoo karhun
elämäntavoista ja kuinka karhu on integroitunut uskomuksiin ja muihin kulttuurisiin arvoin, ja
miten se ilmentää ajatusketjuja soturin velvollisuuksista Anshnaabe perinteissä ja taistelussa
intiaanien oikeuksien puolesta. (Kailo: 2008 -> Referoitu kertomus, WACOQUAAKMIK
Wo(men) and Bears ss. 221-232; refereoinut Marita Råman)

Alussa kaikkea ennen, ennen ajan alkua ihmiset elivät taivaalla. Siellä heillä ei
ollut käyttöä monillekaan tavaroille, joita me tarvitsemme arkielämässämme
maan päällä nykyään. Ilma oli aina lämmin ja kaunis, joten vaatteidenkaan
tarvetta ei ollut. Kaikki tarvittava ruoka saatiin kasveista helposti. Kaikki
puhuivat samaa kieltä kuin eläimetkin, eikä mitään saalistusta ollut. Elämä
taivasmaailmassa oli taivaallista.
Taivaalla asui kaksi pientä lasta, tyttö ja poika, jotka eräänä päivänä näkivät
suuren puun, joka oli kasvattanut juurensa ympäri maata. Lapset päättivät
katsoa, minne asti juuret ulottuisivat. He kaivoivat, kunnes kuopasta tuli todella
syvä. Viimein kajastui valoa, ja lapset kukistivat reiästä, josta valo näytti
tulevan. He menettivät tasapainonsa ja putosivat reiästä alas, putosivat,
putosivat käsi kädessä, kunnes tulivat maanpinnalle.
Maassa oli kylmää ja märkää ja Taivaslapset olivat peloissaan, katselivat
ympärilleen tietääkseen missä olivat. Kun he kulkivat edelleen, he pelästyivät
aina vain enemmän, koska kaikkialta kuului outoja eläinten ääniä ja
pensaikosta murinaa ja vihellyksiä, kieltä jota he eivät voineet ymmärtää. Heitä
paleli ja heille tuli nälkä. Lopulta he hakeutuivat luolaan suojaan sateelta.
Luoja katsoi alas ja kuuli taivaslasten itkun ja sääli heidän kurjuuttaan. Niinpä
hän lähetti emuukarhun* maan päälle huolehtimaan heistä ja opettamaan
maan päällä tarvittavat taidot. Saavuttuaan lasten majapaikkaan luolan suulle
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emuukarhu kutsui heitä taivaskielellä. Lapset olivat ikionnellisia, kun kuulivat
jonkun puhuvan heidän kieltään ja ryntäsivät emuukarhun luo, joka otti heidät
käsivarsilleen, lämmitti turkillaan, syötti heidät maidollaan ja lauloi unilaulun.
Kun lapset olivat levänneet, emuukarhu pyysi heitä seuraamaan häntä.
Niin kului monta vuotta, jona aikana karhu opetti heille, kuinka metsästää, ja
kuinka varustautua vaaran varalle. Emuukarhu opetti heille vaatteiden teon
taidon ja kaiken tarvittavan maan päällä elämiseen. Silti lapset kaipasivat
takaisin Taivaskotiin ja puhuivat usein kotiinpaluusta ja ikävöivät kotiaan.
Viimein Luoja sääli heitä ja lapset löysivät taivaaseen asti ulottuvan puun,
runkoa pitkin kiipeämällä he pääsisivät takaisin kotiin, mutta lapset eivät
osanneet kiivetä. Kun emuukarhu kuuli sen, hän ilmoitti karhujen olevan hyviä
kiipeämään ja hän saattaisi lapset kotiin.
Seuraavana aamuna he söivät tukevasti, pakkasivat matkatavarat
selkäreppuun, ensin vain vähän, sitten lisämokkasiinit, sitten vaihtomekko, jos
vaikka matkalla tapaisi hyvän näköisen uroskarhun. Keittiötarvikkeetkin tulivat
lopulta matkaan. Reppu kasvoi aina vain isommaksi, mukaan tuli neulaa ja
lankaa, paistinpannu jne. Lopulta lähes kaikki taloustavarat repussa lähdettiin
kohti taivaspuuta. Sen juurella emuukarhu pyysi lapsia odottamaan, kun hän
kiipeää ensin ylös ja pudottaa sitten köyden alas.
Sitten emokarhu alkoi kiivetä iso honkaa kohti taivasta. Pakkaus selässä
muuttui sitä painavammaksi mitä korkeammalle hän pääsi. Matka oli joutunut
kolmannekselle, kun tuuli nousi. Sinnikkäästi emokarhu jatkoi kiipeämistään
ylöspäin, tuuli yltyi yltymistään ja lopulta puu katkesi. Niin emokarhu
pakkauksineen joutui maan pinnalle takaisin, eikä sen jälkeen taivaslapset enää
koskaan kyenneet palaamaan kotiin.
Kertojan traditiossa on klaaniajattelu voimissaan. Kertoja kuuluu karhuklaaniin syntyjään ja
adoption kautta kurkiklaaniin. Jollain tavoin tarina puun, taivaan, karhun ja lasten tulon välillä
kuvaa jotain syntyä syvää Pohjantähden alla elävien kansojen kuvitelmissa. Jokin juonne alkuuskomuksessa, jossa haikara tuo lapset. Symbolisella tasolla tarinassa esiintyy myyttinen
elämänpuu keskeisessä roolissa. Itäsuomalaisessa mytologiajäänteessä lasten sielujen
kerrotaan syntyvän puiden latvoissa, ja karhunkin saaneen syntynsä siellä. Suomalaisten
kansanrunojen karhun synty sijoittuu tähdistöön, joten karhu kansan käsityksissä on korkeata
syntyperää. Karhunkalloriitti voi olla riittimuistuma yllä referoidusta kertomuksesta. Paluu
kotiin käy samoja teitä kuin mistä maanpäällinen elämä alkaa. Kiinnostavaa tässä on Harold
Bayleyn aikanaan tekemä suuri havainto paperintekijöiden vesileimoihin kätkeytyvästä
symboliikasta. Paperinvalmistajien vesileimoihin kätketty perinne on jotain, mitä pitäisi
jokaisen mytologin tarkemmin tutkia, koska niissä on samaa elämän universaaliin alkuperään
viittaavaa kuin saduissa ja myyteissä.
Saduissa metaforina säilynyt on keskiaikaisissa vesileimossa symboleina. Karhu on
symbolieläimenä universaali ilmiö, minkä myös Kaarina Kailon toteuttama
karhumyyttiantologia selvästi osoittaa. Sekä myytit että symboliikka ovat vaikeita tulkittavia.
Mysteeri ei ole tässä, vaan oravan ja karhun dilemmassa elämänpuussa.
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Kuvakollaasi. Tekstissä puhutaan ”Pyhästä karhusta”, tähtikuvio edustaa syntyperää,
hedelmät hedelmällisyyttä. Tähtiä edustaa pääsääntöisesti, joko ristikuvio tai kaulapannan
koristeet.

* Grandmother bear = Olen korostaakseni myyttisuskomuksellisuutta kääntänyt käsitteen emuukarhuksi.
Aihkikarhu, isoäitikarhu tai mummokarhu eivät oikein kuulosta tarkoitteeseen sopivalta, vaan pikemminkin
lastensadulta.

4.3 Eläinten nimet ja luontosuhde

Kansanperinteen tutkijan Henni Ilomäen mukaan karhun nimet ovat raaja-aiheisia, suden
suuaiheisia, mutta tämä väite ei pidä paikkaansa. Eräkirjailija Veikko Rissasen ohella karhun
toisintonimistöön on vuonna 1986 tutustunut Henni Ilomäki tutkiessaan eläinten nimittämistä
ja luontosuhdetta suden, karhun ja ketun nimistössä. Lähteenä hän käytti kalevalamittaisten
runojen loitsu- ja häärunoja sekä lastenperinnettä. Yleensä puhekielessä käytettiin karhua tai
kontiota, mutta loitsuaineistossa nimikirjo oli suurempi. Aineisto kattoi pohjois- ja
rajakarjalaiset runot. Vertailun vuoksi ja esitetyn raajaväitteen vuoksi on hyvä tarkastella
Ilomäen laatimaa listaa karhun toisintonimistä. Keskeinen toisintonimityyppi on kiertoilmaus
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karhusta metsänhaltijan koirana. Vastaavasti hirvi mainitaan metsänhaltijan hevosena.
Henni Ilomäen lisensiaattityössä on tarkasteltu petojen toisintonimiä pohjoiskarjalaisessa
aineistossa epiikan, lyriikan ja häärunojen esiintyminä. Karhun merkityksestä suomalaisen
mytologian alkuvoimaisen ja kantavana voiman vakuuttunut Juha Pentikäinen vuorostaan on
Arpeanumiin tekemässään karhunäyttelyssä päätynyt esittämään karhun toisintonimiä
löytyvän noin 200. Nimivarianttien lukumäärä on suhteellista ja pitkälti tulkintakysymys, kun
rajanvedot ovat häilyviä ja joskus mahdottomia jäljittää, mitä milloinkin on tarkoitettu ja
millaiseen kirjoitusasuun tarkoite on päätynyt. Siksi sanojen merkityssisällöllä on suurempi
merkitys kuin erillisillä sanamuodoilla. Esimerkiksi yksittäisenä sanan Väinö Salmisen
ohimennen ilmoittama haastattelutoteamus metsäsuomalaisista kertoo karhua kutsutun
soiniksi. Maininta on merkittävämpi kuin kuvitella saattaa, koska se johtaa vanhimpiin
jumalmainintoihin mitä tiedossa on suomalaisessa mytologiassa, toisin sanoen Schefferuksen
toteamukseen Torrosta eli Tyyristä ja varhaisten mytograafien nimeämästä Soini
Kalevanpojasta, myytin rippeet saattavat soida vielä Kullervon tarinassa
karhumetamorfoosina.
Koostamassani neljänsadan karhun toisintonimen listassa on runsaasti toistoa, vaikka
räikeimpiä kirjoitusasujen merkityssamuuksia onkin karsittu. Silti uskon listan sellaisenaan
palvelevan jatkotutkimusta, koska koottuun pohjaan on helpohkoa kirjata lisäykset, korjaukset
ja vähennykset todellisuudessa käytössä olleeseen karhunimistöön. Prosessi on aloitettu
eräkirjailija Rissasen nimirepertuaarilla, Rissasen erätuotannsota on poimittu anti on merkitty
kirjainlyhenteellä VR kaiken muun ollessa arksito-, kansanrunous- tai sanakirja-antia. Jatkossa
osoittautuu, miksi pidän soinia erityisen merkittävänä ja alkuvoimaisena karhun nimenä
kosmisen koostumusta ajatellen. Ennen lopullista ratkaisua on syytä käydä klassikko Ruben
Oskar Nirvin tutkimus sanankielloista riista- ja kotieläinten nimistä lähinnä tabun kannalta.
Mielikuvamatkan kaari myyttisestä koukosta nalleksi on pitkä ja polveileva, tunnepitoinen.
Selkeyden vuoksi olen nimiyhdisteet muodostanut yhdyssanaksi, koska yleensä kirjoituasu
horjuu runoaineiston yhdyssanoissa. Sanat voidaan kirjoittaa erikseen joko rytmiikan tai
väärinkäsityksen vuoksi, vaikka käytännössä kyse olisi yhdyssanasta, joten esim. tuonen
karhu on listassa muodossa tuonenkarhu. Olen myös jättänyt tulkinnanvaraisena pois härkään
ja hevoseen viittaukset, koska ne yleensä viittaavat hirveen. Kun vakiintunut metafora
karhulle on koira, niin todennäköisesti karhusta ei käytetä kissa-nimitystä, vaan viiasta
vihanen kissa on ilves. Metsän shiidu on merkityksenä lähes jäljettömiin kadonnut jo 1900luvulla, ja erityisselvitettäviin luuluu myös metsän lieko/liekö/lieho/lenko/lieto, joista ei
helpolla täyttä vahvistusta saa, mihin nimitykset tosiasiassa viittaavat, esim. lieko on leski;
liekö on olettava kysymyssana. Metshän shiidu on löydettävissä sanahaulla ”vinguttaja”, siis
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vaimon itkettäjä, mutta jotenkin suomalaisemmalta muodolta vaikuttaa shiitolainen, jolla
saattaa olla yhteys sukunimeen Siitonen, Siitoin.
Nimitys runoissa

Epiikka

Lyriikaa

Häärunot

karhu(seni)

x

x

x

tuonenkarhu

x

x

x

kontio, kondie, kontijo

x

x

x

poppö

x

mössi

x

lynkkäpolvi

x

harvahammas
vaari(seni)

x

x

x

jumalanvilja

x

Kuvio. Henni Ilomäen lisensiaattityön karhun eufemismimaininnat.
Lisäksi Ilomäen aineistossa on loitsurunoissa esiintyneet löydökset luokiteltuna
metsästysloitsujen, karhanhoitoloitsujen ja parannusloitsujen tai varaussanojen mukaan.
Toisinimeksi luokiteltavat, esim. ”käpälät, kynnet” ei kuulu samaan sarjaan karhun
toisintonimenä, vaan ilmeisesti kohdalla halutaan viitata näihin fyysisen olemuksen
yksityiskohtiin runoesiintymisissä. Loitsujen ja runojen välinen nimilista osoittaa suosiossa tai
yleisnimen omaisesti käytössä olleet nimet kontiomuunnelmineen. Yhteensä toisintonimiä
kertyy täten 38 nimitystä eli noin 10% siitä neljänsadan nimen ryppäästä, joka
eräkirjallisuudessa ja muissa kansanrunoissa tunnetaan. Tiedot ovat olleet hajallaan ja
hajautettuina kansantietoudessa. Ilomäen lisensiaattiyön alkuväite nimistä raajakeskeisinä ei
pidä kokonaisuutena ottaen paikkaansa, tulkinta on yksinkertaistus sananparsistosta, jossa
joudutaan suden suuhun ja karhun repimäksi, ja jossa otetaan kourat kontiolta, havukalta
haarottimet.
Nimitys loitsuissa

metsästys

karjanhoito

parannus

karhu

x

x

x

kontio

x

x

ohto/otso/otto

x

x

mesikämmen

x

x

karvajalka, kärmerjalka

x

x

x

suurijalka, jalkakyntylä
peto

x

karvahousu
pitkävillainen
jumalanvilja

x

x

x
x
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karvahousu

x

pitkävillainen

x

ryökämöinen

x

rusko

x

murri

x

sykkö

x

putkitar

x
x

maurihinen

x

viholainen

x

lullamoinen

x

mustarinta

x

mustamulkku

x

aikamies

x

vierrynpoika

x

x

ukko

x

x

veli(seni)

x

kultahammas

x

x

harvahammas

x

halliparta

x

kiirasilmä

x

metsänmälvi
lehmänsyöjä

x

metsänkyttä

x

Kuvio. Ilomäen työn loitsupohjaiset eufemismit.

4.4 Nimeämisen tapoja

Vanhempi lehtori J. Karhu on karhun syntyjä tutkiessaan päätynyt varsin tarkkaan
toisintonimien lukumäärään, ja ilmoitti reippaasti 1940-luvun lopulla karhunnimiä säilyneen
359 kappaletta (Karhu 1947: s. 239), mutta tutkimusaiheeseen nähden tarkastelu olisi vienyt
syrjään aiheesta, joten nimilistaa ei esitetty. Puoli vuosisataa myöhemmin professori Juha
Pentikäinen esitti omana näkemyksenään nimiä olevan noin 200. Totuus lienee todella
lähempänä Pentikäisen esittämää lukua, koska monet nimimuodot on lähemmin tarkastellen
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joko luokiteltava saman nimen muunnelmiksi tai väärinkäsityksiksi. Karhu esittää
loppulauselmassaan silti karhun nimistä kiinnostavan näkemyksen, hän luokittelee karhun
nimien vaihtelevan samaan tapaan kuin ihmistenkin elämänkaaressa nimille käy primitiivisessä
yhteisössä. Eri elämänvaiheissa saadaan jaksolle tyypilliset nimet. Karhun mukaan tietäjän on
pitänyt osata karhusta a) syntymänimi, b) kastenimi ja c) peitenimi (kiertoilmaukset), ja tästä
viime mainitusta ryhmästä hän olettaa runsaan nimikirjon olevan kotoisin. Sen sijaan melko
hataraksi jäävät perustelut, miksi hiien honka olisi ensisijainen syntymänimi, ohto tai
lullamoinen kastenimi, muiden nimien jäädessä tabuksi ja kiertoilmausten joukkoon.
Huomiotta nimikirjossa on jäänyt sekä soini, virolainen ja repolainen, jotka voivat viitata
kosmiseen maailmaan manalana tai tuonelana, taivaan, maan ja revontulten muodossa.
Revontulten nimitys tulee kyllä ovelasta repolaisesta (kettu), mutta monimielisyys viittaa
repolaisessa myös tietäjä-noitaan. Kuten satujen kettu ja karhu edustavat samaa sarjaa
oveloijina ja petoina, voiman ja tulen symboleina, niin niiden vastinparit maanpäällisessä
elämässä lienevät olleet repolainen ja virolainen (soini) eli pakkasilmojen ja suvipäivien
taivasilmiöt aurinkona ja revontulina. Vaikka tietäjä pääsääntöisesti noutikin tietonsa
tuonpuoleisesta lähinnä manalan väen voimalla, niin alkuperäinen syntytietous on kohonnut
taivaan tähtien tasalle rajattomine mahdollisuuksineen.
Perusjako on uskottavan tuntuinen, mutta kolmannen kategorian nimikirjossa on selvästi
havaittavissa kolminkertaista nimikerrosta, joka muodostuu 1) mätästyksessä käytetyistä
nimimuodoista, 2) peijaisriittinimistä, sekä 3) kalloriittiin kuuluvista nimistä. Martti Haavio
(1985: 130) on loitsunäytteenä julkaissut karhun purenta -loitsun, jonka Kainulainen lauloi
Lönnrotille tämän vieraillessa Hummovaarassa: ”Juumin Ukko, Juumin Akka, Juumin entiset
eläjät! Rusko mullasta ruvennut; muistan Murrin syntyneksi, pahan karren kasvanneksi pohjan
pitkässä perässä, Suomen suuressa salossa, Lapin maassa laukiassa. (SKS 1010), joten
jumikin voi olla karhun esi-isiä. Pietari Kaikkonen tiesi jumin todella kertovan karhusta.
Suomussalmelta taltioitu puhuttelee:
Jumi ukko, jumi akka, Jumin entiset eläjät!
Muista(n) muurin syntyneeksi, Pahan kaaren kasvaneeksi,
Pohjan pitkässä perässä, Suomen suuressa salossa,
Lapin maassa laukeassa.
Villa suusi, villa pääsi, Villa viisi hammastasi,
Villa villava itsekin.
Kun sa kuulet karjan kellon, Kellon helkkävän hevosen,
Tuki turpasi kulohon,Paina pääsi sammaleeseen! - SKVR 6854

Jumi luokitellaan myös Syöjättären tautipojaksi, perisokeaksi, joka ampuu nuoliaan minne
sattuu ja aiheuttaa tauteja. Hajamaininta Pohjantähdestä karhun asuntatähtenä viittaa sekin
paikallaan olevan kosmiseen asuinsijaan, ja houkuttaa sijoittamaan karhun tuohon paikoillaan
pysyvään, jumiin eli kiinni jääneeseen kiintotähteen. Mitä tulee kastenimeen Ohtoon tai
Ohtoseen, niin viime mainittu on sukunimi. Toimittaja Kimmo Ohtonen on jopa tuntenut J.
Karhun tavoin verenvetoa karhuteemaan ja julkaissut hänkin teoksen karhusta. Ainakin
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mainituille Ursus Arctos -nimisille havumetsien miehille nimi on toiminut enteenä tai ainakin
motiivivieheenä.
Jummi kuuluu skandinaavisen mytologian olentoihin, ja sen verran yhteistä jättitarinoihin
karhutarinoista ja uskomuksista löytyy, että karhun kerrotaan vihaavan kellojen ääntä ja
täyttävän tappamiensa lehmien kellot sammalella ja hautaavan ne visusti maahan. Myös
jättien kerrotaan kuulleen karsaasti kirkonkellojen ääntä ärsyyntymiseen saakka, jolloin
kivilohkareita on singottu kohti moukua. Toinen kaukainen, ja irrallinen uskomuspiirre saattaa
ulottaa juurensa jo prepanamerikkalaiselle kaudelle, koska jotkut tarinat kertovat karhun
vihasta tupakkaa kohtaan. Tupakaksi ei karhumetsällä kannata laittaa, karhu joko kaikkoaa tai
huitaisee kämmenellä tupakan pois. Nimikirjokäytänteessä voi hyvinkin olla hahmotettavissa
kehityskaari synty-kaste-kuolema, joka peijaisriitissä kerrotaan sekä palautetaan peijattava
sykliseen kiertoonsa taivaan tähtien tasalle, jotta se voisi sieltä käsin lisääntyä ja tulla
uudistuneena ja uusin voimin takaisin. Paradoksisesti syntymässä karhu ikään kuin vihitään
kuolemaan, kuolemassa siunataan elämään. Mutta vaikka juumin ukko ja akka jotenkin
merkityksenä ratkeaisikin, niin arvoituksellisempi ilmaisu on tuo villa, villatar, joka karhusta
usein mainitaan, vaikka karvainen ei tosiaankaan hampaiden määreeksi, vaikka partasuuuroista puhutaankin. Eikä helppone tehtävä Muurin ja Pahankaaren kohdallakaan.
Karhun nimiin perustuva kuvio sai fokuksekseen virolainen, mikä nykyaikana tunnetaan
eestiläisten nimityksenä, joskaan Eestin kansalaiset eivät nimityksestä pidä sen enempää kuin
saamelaiset lappalaiseksi nimittämisestä, koska sekä virolainen että lappalainen ovat olleet
tietäjä-noidan nimityksiä. Voisi ihmetellä mitä tekemistä tällä on karhun kanssa, mutta on
paljonkin. Karhu edustaa toiseutta, tuonpuoleista tajunnantilaa ja manalaa kuten tietäjä
shamanointimatkoillaan. 1900-luvun alun kirjailija-kriitikko Erik Therman on kuvannut
keskustelujaan kahden lappalaisnoidan kanssa. Hänelle tiedettiin kertoa ihmisen
olemuspuolista, sielu sijaitsee päässä, henki vatsassa ja muu elämän energia kehossa. Vain
puolet tästä energiasta voi transsissa antaa vaeltaa, muutoin menehtyy, ja jos henki lähtee
kokonaan niin se tietää kuolemaa.

Metsäsuomalaisten Maija Juvakselle antaman tiedon mukaan tietäjän nimi myrrysmies oli
laajalti tunnettu, koska sillä oli monia eri nimimuotoja. Mutta edes Elias Lönnrot niin sanastaja
ja kansanrunouden tuntija kuin olikin, ei tiennyt myrrysmiehen merkityksen syntyä. Nimellä on
yhteyttä karhunpyyntiin. Lovessa makaava, maassa viruva tietäjä, virolainen, lappalainen
makaa maassa samoin kuin kuollut karhu. Pentti Mäensyrjä kertoo haastattelemastaan Lopen
viimeisen karhun kaatajan Kaarlo Skogbergistä karhunkaatajan kertomaa: - Juu, kun minä
tulin, niin eikös se piru ollut juuri Ylitalon lehmän selässä
– imi verta lapojen välistä. Se taisi jotakin aavistaa, kun vilkaisi niin sinne mäkeen päin. Mutta
minä tähtäsin tohon lapoihin, mutta se perkele liikahti vähän juuri silloin ja kuula meni
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rintaan. Karhu loikkasi noin sivuttain sen lehmän päältä ja meni viidenkymmenen syllän
verran ja jäi siihen myrrylleen: noin pää etukäpälien välissä ja takajalat taaksepäin.
Skogbergin kuvaus karhusta myrrysmiehenä musitutta elävästi Schefferuksen kirjan kuvitusta
loveen langenneesta tietäjästä. (Mäensyrjä 1971:19) Elias Lönnrotin suomalais-ruortalaisessa
sanakirjassa 1880-luvulla mainitaan sekä myrrysmies että myrrysmuori, synonyyminä
myrnysmies.
Karhun ja tietäjän yhteisestä behavioristisesta käsitteestä olla myrryllään ei puhuta mitään.
Kalevalaisessa epiikassa ei kuitenkaan Kihovauhkosella ole tiettävästi mitään tekemsitä
karhunkaadon kanssa, sen sijaan kalevanpoista Väinämöinen toimi Lopen tapaisen
”nostokarhun” tappajana Kalevalassa. Karhulla ja tietäjäntoimella on funktionaalinen yhteys
yhteydessä maanalaisiin voimiin, joita jo maintius Erik Thermanin mukaan voitiin saada
vaikkapa ruumiin mullasta tai kalmosormesta (kuolleelta otettu sormi). Koska karhua
talvihorroksensa vuoksi pidettiin manalanvoimien haltijana ja sieltä tarvittaessa voimansa ja
viisautensa hankkivana ihmisenkaltaisena elävänä, niin karhun väki uskottiin olevan myös
monissa sen ruumiista saaduissa osissa, kynsissä, hampaissa, sapessa. Tietäjät käyttivä
mainittuja kehonosia voimavälineinä taikapussukoissaan. Toisaalta tämä koski vain karhun
maanpäällistä voimaa, lisäksi oli kosminen voima, joka oli taivaallista syntyperää ja siksi
arvaamaton ja karhunkalloriitein lepyteltävä. Karhun luut piti haudattaman kokonaisena
maahan puuttomassa maastossa, honkia kasvavalla maalla, kallo vietiin Hongattaren hoivaan
kuuskilaisten pariin, ja niin oli elämänkaaren päättäminen rituaalisesti hyvitetty ja tasapaino
palautettu.

Kuva. Virolainen tyyppiasennossa, pötköllään makuulla. Kollaasi Marita Råman
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4.5 Idolianalyyttinen yliote
Etsin selitysmalleja, jotka lävistävät kivikauden kalliomaalaukset ja
nykykiinalaiset julisteet, viimeöisen uneni ja Kahdeksan surmanluotia,
Lutherin Vähän Katkismuksen ja Katupoikien laulun, Grimmin sadut ja
Kurjensaaren essseet…Parasta idolianalyysissä on sen tämänhetkinen
keskeneräisyys.
– Matti Kuusi –

Vuosia ässänä hihassa on monisteissani ja kirjahyllyssäni säilynyt folkloristi Matti Kuusen
kirjoitus idolianalyysistä. Kirjassaan roolit ja särmät tekijä kertoo syntysanojen muodostuneen
jo vuonna 1957 esitelmässä Enteelliset idolit. Kehityskaaressa edettiin vuoteen 1973, jolloin
Kuusi sai eteensä opiskelijahaasteen lunastaa täyttymättä jääneet lupaukset. Haasteeseen
vastattiin poplore-luentosarjassa, joka Kuusen maininnoin veti mukaan naapuritieteiden
eksperttejä ja villejä tuntosarvi-ihmisiä. Idolit avasivat luennoitsijalle kiehtovan oikotien
näennäisyyksien tuolle puolen. Johdatus idolianalyysiin painettiin sekä Parnassoon 1973 ja
antologiaan Aika on aikaa 1974. Enteellistä, että akateemikon oma poika lukeutunee noihin
villeihin tuntosarvi-ihmisiin.
Idolianalyysin syntyhistoriassa Kuusi kertoo parhaimman vastaväittäjän olleen Olli Alhon, joka
kritisoi narrin olevan 20. vuosisadan anti-idolitulokas perustelunaan, että mm. intiaanien
trickster-hahmot, veijarit ovat samalla sekä voitettuja ettö voittajia, rohkeita ja pelkurimaisia,
ovelia ja tyhmiä ja niissä yhdistyy sekä alhainen että yljhäinen. Niin Kuusi tuntuu antaneen
myönnytyksen, jossa yhdistää narri-veijarin idolianalyysin johdannossa. (Kuusi 1986: 356)
Alkuperäisessä tekstissä nämä hahmot on kuitenkin esitetty erillisenä. Koska Kuusi
nimenomaan toivoo idolianalyysikeskustelun päätyvän laajemmille keskusteluareenoille, niin
siksikin on syytä pureutua tähän tekstiin erinomaisen tarkkaan, ja tolkun saaminen
kysymykseen onko narri ja veijari samanlaatuista ainesta vai ei, ja jos, niin missä määrin, on
tässä työssä turvauduttu ugrame-metodin apuun, koska sen struktuuri käsittää niin ugrilaisen
kuin intiaanimentaliteetin rakenteena. Ennen kaikkea Kuusi on ollut kiinnostunut samasta
problematiikasta kuin minäkin, eli niistä ajatusmaailmoista ja maisemista, jossa idolit syntyvät
ja elävät rakenteina ja myyttisinä mielikuvina ajasta toiseen vain hieman nimiä ja aiheita
muunnelleen.
Tarkasti lähiluettuani Matti Kuusen johdatuksen idolianalyysiin, sain selvennettyä ehdotuksen
perusrakennelma. Testin ja vertailtavuuden vuoksi on kaavioon jätetty suomalaisen
kansanperinteen superennustajan Kihovanskoisen alias Vihovauhkosen ennustusrepertuaari.
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Mikäli kaikki hypoteettiset osiot jollain tavoin osuisivat kohdalleen, olisi Vihovauhkonen
kaikissa eri ulottuvuuksissaan idolien idoli ja sellaisena ohi Väinämöisenkin toimintansa ja
puheidensa monipuolisuudessa. Tarusto tosin korostaakin Vihovauhkosen erityistä
mieltymystä matkaamiseen ja kulkemiseen paikasta toiseen ilman vakituista asuinpaikkaa.
Ainaisessa liikehdinnässään se soveltuu hyvin kosmoksen toimijaksi ja kulkijaksi.

Kuva. Matti Kuusen idolianalyysiaihioiden osatekijät ugramena suhteessa Vihovauhkosen
(Kihovauhkonen) elämään ja ennustuksiin.

Lyhyt arviointi osoittaa Kihovauhkosen olevan oman alansa ennustamisen tai selvänäkemisen
mestari, ja alansa johtava hallitsija, siksi usein tarinoissa on toteamus toteen käyneistä
ennusteista. On kuitenkin melko selvästi nähtävissä, ettei monia verhottuja ennusteita
aikanaan lainkaan ymmärretty, koska osa on alkanut toteutua vasta tällä vuosituhannella
2000-luvulla. Luojajumalaan liitetään myyteissä maailman luominen ja myös sen tuhoaminen.
Maailmanloput ovat osa kosmogonista ajatusmaailmaa, jonka vastapoolina Vihovauhkonen
esitti liiallisen väestön kasvun ja pakkautumisen kaupungeiksi niin, että orava yltää hyppiä
katolta katolle, Urbanisaatio luo slummit ja määre pätee siihenkin. Eläinpopulaatioissa liiallinen
tiheys aiheuttaa joukkotuhoa, kirkon palaminen on ennustajalle enteillyt tuhoisaa sotatilaa
väestölle. Ennustajan roolissa Vihovauhkonen on ollut valtaväestölle jotain pelättävän tietäjän
ja kylähullun välimailta, narri ilman hovielämää. Suorastaan hupaisaksi yksityiskohdaksi on
mainittu vedenpinnan nousu ja niemekkeen katoaminen veden alle.
Mitä metsän merkitykseen tulee, Vihovauhkosen oletetaan viittaavan metsäkauppoihin ja
metsäteollisuuteen ennusteellaan puiden arvon kasvusta ja rahaa tuottavasta ominaisuudesta.
Mutta verhotussa sanomassa voi olla jäljellä vielä muutakin, puiden vähetessä hiilinieluna
niiden arvo ja merkitys kasvaa, kuten jo on ajassamme käynytkin. Rautatiet toimivat vielä,

78
mutta ei ehkä enää sadan vuoden kuluttua. Tietäjä Kihovauhkosella oli vakiovarusteena keppi,
tietäjän sauva, köpi, jonka kopautusten myötä tieto saatiin ilmoille. Ennuste-ugramissa on
väliluonnehdinnaksi saatu kulttuuri nousu (x1) vastakohtana kulttuurin rappeutumiselle (x2).
Idolianalyysissä Kuusi puhuu konsessiivisesta tehostamisesta, jota pidän lähinnä paradoksina,
mikä tarkoittaa kulttuurijargonia, jossa puhutaan madonna-huora naiskäsityksistä, tai sankariroisto hahmoista. Pystysuoralla perusakselilla tappajaidolit ja partneri-idolit ovat vastapooleja.
Ajatellaan vaikkapa Bond-filmejä, joissa Bond on tappaja vastassa seksikäs partneri tai
useampia omalta ja/tai vastakkaiselta puolelta. Vastaavasti idolipari veijari-taituri saa
vastineensa konsulttimaailmasta, jossa konsultit voidaan karkeasti jakaa hyviiin ja pahoihin,
edellisestä ryhmästä saattaa löytyä hyviä esimerkkitapauksia liikkeenjohdon konsulteista ja
rakennuttajakonsuklteista (edelliset kulutttavat tukirahoja, jälkimmäiset asiakkaan).
Taiturikonsultti on tavallinen, rehellinen asiantuntijuutta edustava konsultti, joka tekee
parhaansa. Hovinarrina toimivat etujärjestöt. Kun näin on tullut pikatestattua systeemin
järkevyys, on syytä mainita joitain idolianalyysissä esitettyjä seikkoja listauksena. Keskeisiä
idolityyppejä on

luoja-uranuurtaja -> kulttuuriheerokset, jumalat
hallitsija -> esikuva, johtaja
messias-marttyyri -> vapahtaja, sankari
tappaja -> sotasankarit, terminaattori
veijari -> koomikko, mentalisti
taituri -> voimamies, asiantuntija
parneri -> nainen, kumppani
narri -> uudistaja, ”vouhkaaja”
anti-idoli -> valesankari, antagoni

Lisäksi nämä esitetyissä yhdeksässä idolilajissa voi esiintyä meemistöä muuttuja-akselistossa:
mytologis-sekulaarinen

sakraalimyteemi

fiktiivisyys-realistinen

fantasiamyteemi

yhteisöllisyys-yksilöllinen

primitiviamyteemi

monikollinen - yksilöllinen

luontomyteemi

uskollinen-nousukas

sankarimyteemi
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Puolen vuosisadan takainen ideointi voidaan modernisoida meemeiksi melko vaivattomasti,
kun saadusta muodostelmasta tehdään meemikaavan perusosia, saadaan hypoteesiksi
seuraavaa, eritasoisia korpussisältöjä rinnastettaessa on joka kerta erikseen arvioitava
mahdollinen isomorfisuus sekä se mahdollisuus, ettei aineksia riittävästi löydy rinnastusta
varten. Mekaaninen meemitarkastelu suhteessa myteemeihin ei riitä. Idolianalyysissä
lähtökohta on idoli, joka alun perin on tarkoittanut palvottavaa jumalankuvaa, mutta on
merkityksenä muuttunut pop-idoliksi, ihailun ja fanittamisen kohteeksi. Tällä perusteella Idolijumala saa genoomin paikan kuviossa, mutta vaikka itse asia on selvästi sakraalimyteemiin
luokiteltavissa mytologis-sekulaarisella akselilla, niin meemistössä uskomeemiä tabuineen,
kiertoilmauksineen ja siten sen sukulaisuusmeemejä ovat kognitiomeemi ja kielimeemi
sumeana kielenä.
Tarpeet ja arvot ovat primitiivisen yhteisön peruslähtökohdat, tarpeet määrittävät arvoja, joita
perinteiset säännöt ohjaavat ja määräävät, sukulaismeemistöä on siten sekä regiimimeemit
että replikameemit, kun uskomukset ja tavat toistuvat perinteisellä tavalla, päämeemi tässä
kolmiossa on regiimimeemi, yksilö joutuu noudattamaan yhteisön arvoja ja sääntöjä.
Idolianalyysin muuttuja-akselistossa myytti-rituaali sijoittuu fantasiamyteemiksi, päämeeminä
kognitiomeemi mielikuvituksena. Moniin riitteihin kuuluu osana tajunnantilojen muutokset,
esimerkiksi intialaisessa Siri-eepoksen esittämisessä laulaja joutuu esitettävän roolin
possessoimaksi samastuessaan rooliinsa.

Tarpeet-arvot
regiimimeemi
Primitiviameemi

Idoli-jumalat
uskomeemi
sakraalimyteemi

Pop-idolit, julkkis
verkkomeemi
Legendamyteemi

Myytti-rituaali
kognitiomeemi
Fantasiamyteemi

Yksilö-yhteisö
kilpameemi
Sankarimyteemi

Joukko-yksilö
Imitaatiomeemi
Luontomyteemi

Ego - Tekoäly
evoluutiomeemi
Eksotiamyteemi

Kuvio. Meemikaavan perusmuoto ja täydennys luonnoksena metameemistöllä (strategeemi + futureemi)
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julkisuus - tuntemattomuus

legendamyteemi

traditionaalinen - futuristinen

eksotiamyteemi

Listattuna kuvion meemijakoon kuuluvat seuraavat meemistöt väljästi tulkiten.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

imitaatiomeemit (jäljittely)
kognitiomeemit (tieto)
regiimimeemit (ohjailu, valta)
uskomeemit (tabu)
verkkomeemit (kommunikaatio)
kilpameemit (taistelu)
evoluutiomeemi (kehitys) .

Artikkelinsa lopuksi Matti Kuusi miettii keskiaikaisten kerjäläismunkkien köyhyysihannetta antiidolina. Nykyajan kulutuskriittisyys, ilmastoaktiivit ja kierrättäjät edustavat melko lailla
suoraan tätä kastia. Pentti Linkolan vastavirtaan kulkemisen ajoista on edetty Greta
Thunbergin aikaan, anti-idolina toimii nuori ilmastoaktivisti. Kuten Kuusi toteaa, anti-idoleihin
turvautuminen aktuaalistuu kulttuurissa, kun jokin todetaan toivottamana tai uhkana, silloin
totuudentorville on yösijaa, hovinarreille käyttöä, kun elämän vallitsevat perusteet järkkyvät ja
jokin vaikutuksiltaan määrittämätön uhka väijyy näköpiirissä. Matti Kuusi toimi sodan aikana
propagandistina ja tiedottamistehtävissä, joten hänen esittämänsä on aiempaa
ajankohtaisempaa. – Antakaa minulle joukkoviestinten yksinvalta, sanoi tiedotusmies, niin
pystyn tekemään X:stä ääniharavan ja suttuisesta kapakkalaulajattaresta seksipommin,
kunhan näillä on kyky olla särkemättä luomaani imagea. Lisään: - ja edellyttäen, että tunnet
suuren yleisön arkkityyppiset ja ajanmukaiset odotukset = idolimallit. (Kuusi 1986: 369)

4.7 karhun toisintonimet

1. aikapoika
2. aikamies
3. aljokarhu
4. ampulintu
5. autuas
6. elandeja
7. eläin
8. eläintensurma
9. eno
10. erraus
11. erä
12. grillikarhu
(VR)
13. hallaparta

14. hallavanahka
15. halliparta
16. halpakarva
17. haltia
18. harsokarva
19. harvahammas
20. harvakarva
21. havuhippa
22. heinätär
23. hepotiera
24. herra (VR)
25. hiidenhonka
(karhun
syntymänimi)

26. hiien honka
27. hiisi
28. hilliukko
29. hippuhattu
30. hongatar
31. hongattaren
poika
32. honkonen
33. honkotar
34. hopii
35. hurtta
36. hyvä
37. häkkö(nen)
38. hän
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39. ihmistenpelko
40. iso eläjä (VR)
41. iso elävä (VR)
42. iso kurki
43. iso metsä
44. iso poika
45. isojalka
46. isokullanen
47. isommainen
(VR)
48. isompi,
isombi
49. isoomettä
50. isäntä
51. itse
52. jalkakyntylä
53. jalokarva
54. jumala
55. jumalan vilja
56. jummi
57. junni
58. junnu
59. jurmu (VR)
60. kaima
61. kainupoika
62. karhu (VR)
63. karhukuoma
(VR)
64.
karhunkunttura
(VR)
65. karhuvaari
(VR)
66. karjan
vihollinen
67. karri
68. karu
69. karvahalli
70. karvahilli
71. karvahousu
72. karvajalka
73. karvakainen
74. karvalallu
(VR)
75.
karvaryökäinen
76. karvaröllös
77. karvarössi
78. karvavurrikka
(VR)
79. kauniskarva
80. kaunoinen
81. kaunoseni
82. kelmi
83. kiskosilmä
84. koira
85. koltso
86. kondii (VR)
87. kondio
88. kontiainen
89. kontian
90. kontii
91. kontija
92. kontio (VR)

93. kontto
94. kooki
95. koranus
96. korpien
kuningas
97. kortto (VR)
98. korvenukko
(VR)
99. korvenäijä
(VR)
100. koukii
101. kouko
102. kouku
103. kouvo (VR)
104. koverokynsi
105. kulkia
106. kulleroinen
107. kulta
108.
kultahammas
109. kultaherra
110. kultainen
kuningas
111.
kultakämmen
112. kultarinta
113. kummutar
114. kuningas
(VR)
115. kurki
116. kurko
117.
kusialaistennuolij
a
118. kuulu
119. källervöinen
120. källeröinen
121. källönen
122. kälmys
123. kämmen
imijä
124. kämmenen
imiä
125. kändö
126. käpälä
127. käyretyinen
128. käyränpoika
129. käyrönpoika
130. kääretyinen
131. käärönen
132. köndö
133. könnijäinen
134. könnikäinen
135. köntiäinen
136. köntiö
137. körri
138. köyryselkä
(VR)
139. lallamoinen
140. lallanen
141. lalleroinen
142. lalli
143. lallokki
144. lanttupää

145. lastupää
146. lehmän
syöjä
147. lehmänpelko
148. leilipäämies
149. leveä mies
150.
leviäkämmen
151. lieho
152. lillanen
153. lilleröinen
154. linkkupolvi
155. lintunen
156. lullamoinen
157. lullo
158. lullokki
159. lullunen
160. luomatar
161. luukyrpä
162. luusaparo
163. luusaparo
164. lyhytkagla
165. lylleröinen
166. lynkämöinen
167. lysmäpolvi
168. lälleröinen
169. maakarhu
(VR)
170. maan kavala
171. maan varpa
verkahousu
172. maankarva
173. maankatala
174. maitiainen
(VR)
175. maitopoika
176. maitosuu
177. matti
178. maurihinen
179. medenimijä
180. mehtainen
181. mehtä
182. mehtäläinen
183.
menninkäinen
184. mesikki
185. mesikynsi
186.
mesikämmen
(VR)
187. mesikäpälä
188. mesiloappa
189. mesiä
190. metsolainen
191. metsonen
192. metsä
193. metsähinen
194. metsähippa
195. metsäinen
196. metsällinen
(VR)
197. metsäläinen
198. metsämies
199. metsämies

82
200. metsän
hevonen
201. metsän hiisi
202. metsän
härkä
203. metsän
isoisä
204. metsän
kirjava
205. metsän kissa
206. metsän
kuningas
207. metsän
kyrmyniska (VR)
208. metsän lieko
209. metsän
musta
210. metsän mälli
211. karvaturpa
212. metsän
omena (VR)
213. metsän onni
214. metsän otus
215. metsän rikka
216. metsän
ruhtinas (VR)
217. metsän ukko
218. metsän
vanhimmainen
(VR)
219. metsän
vanhin
220. metsän
vihko
221. metsän vilja
222. metsän väri
223. metsäneläjä
(VR)
224. metsänelävä
225.
metsänisäntä
(VR)
226. metsänkulta
(VR)
227.
metsänkumma
(VR)
228.
metsänkuningas
229. metsänmies
230.
metsänmyyrtäjä
231.
metsänmörkö
232.
metsännurinkäänt
äjä,
233. metsänotus
234.
metsänpekko
235. metsänpeto,
metämpeto
236. metsänpitäjä
237. metsänriista

238. metsänukko
(VR)
239.
metsänvanhin
(VR)
240.
metsänvanhus
241. metsänvieri
242. metsänvilja,
metzänvilja
243. metsänäijä,
mettänäijä (VR)
244. mettä
245. mettänmyrö
246. metzä
247. metzähinen
248. metzäläinen
249. metällinen
250. metän
elukka
251. metän
emäntä
252. metän
isommainen (VR)
253. metän mies
254. metän mälvi
255. metänkäyvä
256. metänmyrö
257. metänpekko
258. metänpeto
259. metävvoari
260. mezikäbälä
261. mies
262. moan
kumma
263. mulleroinen
264.
mummukoinen
265. murri
266. musta
mulkku
267. musta muuri
268. musta rinta
269. muuri
270. mässi
271. mömmerö
272. mömmö
273. mönni
274. mönnikäinen
275.
mönningäinen,
monningäinen
276. mönnö
277. möntti
278. mönttö
279. mörkö
280. mörri
281. mörö
282. mössi
283. mössikkä
284. mötti
285. möttö
286. nalle ä
287. nallepoika

288. nallervoinen
289. nalli
290. nallukka
291. napakatti
292. nokiatar
293. nokinen
mies
294. nokinen neiti
295. nokinen
poika
296. nyrkkihäntä
297. ohto,
ohtonen
298. ohtopoika
(VR)
299. osmo
300. otava
301. otso (VR),
otsonen
302. otto
303. paha
304. paha karsi
305. pahakaari
306. pahennus
307. palleroinen
308. petkelsääri
309. peto
310. pienempi
311. piihkasilmä
312.
pikkusilmäinen
313.
pitkäkarvainen
314. pitkävilla
315. poikais
316. pottinaama
317. puhas elävä
318.
puhas/puhdas
metsä
319. putkinen
320. putkitar
321. pystykorva
322. pyylypoika
323. pöppö
324. pöpö
325. pöykäre
326. pöykäri
327. rahakarva
328. rakki
329. rieskasuu
330. riista
331. rommakoura
332. ruhtinas
(VR)
333. rusko
334. ryöhkötär
335. ryökämöinen
336. röyhetyinen
337. röyhkötär
338. röyhykäinen
339. röyhyläinen
340. röyhytyinen
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341.
röyhökarvainen
342. saalis
343. saatanan
sinisaparo
344. salaauvo
345. salojen
kasvatti (VR)
346. salon auvo
347. salosaaren
kaunis vaimo
348.
sammaloinen
349. se
350. selkosten
kuningas (VR)
351. sinervä
352. sinipiipari
353. sinisara
354. soini
355.
suuremmainen
(VR)
356. suuri herra

357. suuri jalka
358. suuripää
359. sykkä
360. sätintä
361. taalo
362. talleroinen
363. tapio
364.
tappajakarhu
(VR) -tappaa
365.
tapparakämmen
366. tasakärsä
367. teyrityinen
368. tummaturkki
(VR)
369. tätini poika
370. töötötöö
371. ukko (VR)
372. ummi
373. uuhi
374. uuho
375. vaari (VR)
376. vanha

377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.

vanha antti
vanhamies
vanhus
vieras
vieri
vierryn poika
viholainen
vihtahousu
vihurilas
vilja
viljakontti
viljaneukko
villalintu
villapää
villasuu
villatar
villuri
villussi
vilman peura
vurri (VR)
ylkä (VR)
yrkä
ysömpi
äijä (VR

4.6 Rommakoura – nimi miestä myöten

Toimittaja-kirjailija Pentti Mäensyrjä alkaa kirjansa Korpiemme kontio muistelulla kainuulaisen
emännän karhusanaston laajuudesta, ja mainitsee karhua mainittavan kiertonimellä ”joku”.
KArhuperitneeseen perusteellisesti tutustunut emeritus professori Juha Pentikäin on kirjassaan
Karhun kintereillä todennut nimien runsauden kansanrunoissa ja kansankielessä. Nimiä
tiedetään olleen ja ne ovat olleet elävää perinenttä vielä 1900-luvun Suomessa, mutta uusien
sukupolvien myötä merkitykset ovat katoamassa. Ja jo sata vuotta aiemmin oli tutkijoillakin
vaikeuksia hahmottaa, mihin mikin nimi kulloinkin viittasi. Varsinaisia selitysyrityksiäkin on
varsin vähän. Suomalaiset tunnetaan sisusta, suomalaiset valitsivat kansalliseläimekseen
karhun, jonka avuja ovat voima ja väkevyys. Karhussa on ”marttivoimaa”. Se on leikkisä,
kunnioitettu ja pelätty. Näin on, mutta miten karhu liittyy laatuun? Karhu on Kalevalassa
Pohjolan vahtikoira, Pohjan porttien vartija. Ellei kouvo suvainnut, ei kulkijan käynyt päinsä, ei
sopinut, ei käynyt lainkaan laatuun mennä sisään.
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Sisu on merkitykseltään ominaisuuden, sisukkuuden nimi. Sisukas on laatusana. Kun ihmisellä
on sisua, niin hän on sisukas eli sinnikäs, peräänantamaton, järkähtämätön, päättäväinen,
vastuksista piittaamaton, joka voimalla ja väellä pyrkii päämääräänsä. Sisukin on laatusana.
Karhu on metsien jermu, eräkirjailija Veikko Rissanen kutsuu tosin karhua jurmuksi, sana on
muunnelma huutavasta ja dominoivasta, mutta myös hiljaa jurottavasta olennosta jermusta.
Sisun tunnettu kansallinen julkilausuma on ikuistunut Veikko Sinisalon elokuvalliseen
improvisaatiokarjahdukseen ”Perkele”, kun hän lennättää turvetta suolla. Karhun kuokka on
kämmen, jolla sammaloinen, metsän isäntä, tapio, tuo metsien rommakoura turvetta
lennättää. Mesikämmen on tunnettu karhun toisintonimi, mutta merkitys on alkuperästään
paljon muuttunut. Toisinto mettinen, metinen ei viittaa pelkästään eikä edes ensisijaisesti
karhun taipumukseen herkutella hunajalla. Mesikämmen on saanut nimensä sananmukaisesti
kämmenestään, jonka lihan uskotellaan olevan makeaa, pehmeää ja rasvaista kuin mesi.
Karhun kämmenen liha ei ole rasvaa, eikä lihasta, se on mettä eli karhua itseään
parhaimmillaan sanoo kansa. Mesikämmen antaa meille avaimen myös karhuklaaniajatuksen
totemismiin. Mettinen, metinen, mettiäinen merkitsee myös sepelkyyhkyä sekä mehiläistä.

Muinaiskarhulaiset fratriat ovat siten olleet hyvissä väleissä kyyhkyjen ja mehiläisten kanssa.
Mettiäisiä kaikki tyyni. Sen lisäksi metsän poika, mettinen on muurahainen eli ahkerainen.
Mettiäinen on myös metsäläinen, ihminen ja metsämies. Suomalainen metsien mies
jälkeläisineen on myyttiseltä luonnoltaan ja sukujuuriltaan hunajainen kujertaja, herkkä ja
tunteikas. Suomalainen insinöörikin on - paitsi suuttuneena, jolloin hän muuttuu vihaiseksi
karhuksi, sulhaspoikana hän on nallukka, arjessaan ahkera kuin muurahainen. Sisu saa täten
uuden määritelmän ja tämä on tosi. Sisun merkitys tulee karhun-kierroksesta. Sisuuntuminen
on vihastumista ja kun suomalaisen sisu nousee, niin jokin käy silloin luonnon päälle.
Karhunmetsästäjällä on oltava sisua eli rohkeutta, sillä talviuniltaan herätetty ja sisuuntunut
karhu on vaarallinen vastustaja. Luonto nousee! Pistää vihaksi! Sisu on ominaisuus, jolla
vastukset voitetaan. Sisukas on rohkea ja sitkeä – vahva kuin karhu, mutta puheet muuttuvat
ajan myötä. Vahvuuden vertauskuva on nykyään hevonen. Sisukkuus vaatii henkisiä ja
fyysisiä voimavaroja; runnoen, karhumaisesti asia ei tule autetuksi. Voimaa uhkuva terve
yksilö on suomeksi vahva kuin hevonen siitä huolimatta, että hevonen on tulokas Suomen
faunastossa.
Karhun nimen ääneen lausumista on vältetty, siksi sitä on kutsuttu erilaisin kiertonimin.
Villalintu, ampulintu ja lintunen viittaavat karhun tapaan viheltää. Joidenkin
metsästäjähavaintojen mukaan ääni syntyy, kun karhu vetää vainua, toisten mielestä karhu
tosiaan osaa viheltää. Tulipa tuo ääni mistä tahansa, kansa pelkäsi ja kunnioitti karhua ja
kiteytti tämän pelkonsa vihellyskieltoon. Viheltää ei saanut, koska se toi pirun paikalle. Kaikki
kielletty kiehtoo. Lapsena tuota väitettä tuli marjametsässä pelkästä uteliaisuudesta kokeiltua.
Vastavihellystä joskus kuului ja ryskettäkin, karhua ei vain näkynyt, pirusta puhumattakaan.
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Hieman pelotti, mutta sisu ei antanut periksi pötkiä pakoon, sillä tiesihän sen, miten kävisi, jos
karhu sattuisi vihaiselle päälle. Neuvojen mukaan pakoon ei saanut juosta, piti tekeytyä
kuolleeksi. Siinä sitä mietti, miten selviäisi, jos karhu päättelisi kuolleeksi elävän pienen tytön
ja tekisi siitä rosvopaistin peittämällä sen tapansa mukaan turpeilla. Ymmärsin, mitä oli
metsän peitto alun perin. Siihen sitä katoaisi, etsijät eivät näkisi, vaikka kadonnut etsijöiden
äänen kuulisikin. Etsijät eivät ääntä kuulisi maan alta.
Käytöstä on jo unohduksiin painumassa monen muun nimityksen kanssa rommakoura.
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen murrearkistoon sanaa on tiedusteltu pari kertaa, mutta
yhtään sanalipuketietoa ei ole kertynyt tai säilynyt. Tutkijat tahtoivat tietää, mitä on romma?
Suomalainen kansallinen sanasto on muuntuvaa ja mielikuvituksen siivittämää. Romma lienee
muunnelma rähmästä tai rohmusta. Sikäli kun arvelu rommakourasta rähmäkäpälänä pitää
paikkansa, niin sana elää, mutta muuttuneena. Rähmäkäpälä eli rähmäkoura ei saa kunnon
otetta pallosta. Lieneekö karhun peukalo keskellä kämmentä? Elää myös huudahdus: Voihan
rähmä! Myös rähmällään olo tunnetaan niin laatuajatelussa kuin elämässäkin. Samoin kuin
romman toinenkin merkitystulkinta. Romma on rohmu eli varas ja ahne. Nykyään
rohmuaminen on hamstrausta, mutta alun perin se on tarkoittanut kaksin käsin tavaran
kantamista niin ahneesti ja kiireesti, että osa tavaroista tippuu maahan.
Laatupuhetta eli puhetta laadusta käytetään ajassamme kiertoilmaisuna, kun puheena on
työn jälki ja sisältö. Asiakkaan ja loppukäyttäjän kannalta laatupuhe on kuin kansantapa
puhua karhusta, osa elannosta meni väistämättä huntin (Hunni=susihukka) ja hantin
(hanni=karhu) suuhun - nykyään muutama huntti per neliö syntyy laadusta. Hukkaantuu vai
hyödyttää ja missä määrin, kas siinä kysymys? Nimiä ja käsityksiä on monia, kaikki tietävät
suurin piirtein, mistä oliosta on kyse, mutta asiaan vihkiytyneitä on vähän. Hyvistäkin
yrityksistä huolimatta työstä voi homma mennä metsään tai tulee susi. Metsäinen, kovin
metsäinen on suomalaisen huippuosaamisen ammattikieli. Metsästäjillä on kautta aikain ollut
oma salainen sanastonsa saalisolennolle. Tämä sanasto on ollut erityisen herkkä haipumaan
(haipua on yhdistelmä sanasta häipyä+haihtua+hävitä+kadota) pois sanastosta. Edellä
mainitussa karhun nimityksissä on merkitty sulkeisiin (VR) ne sanat, jotka ovat löytyneet
eräkirjailija Veikko Rissasen karhunmetsästystä koskevasta kirjasta Kitusen kintereillä.
Rissasen aktiivikarhusanasto sisälsi vielä 1980-luvulla yhteensä 50 nimeä, joista hänen omaa
metsästäjäsanastoaan on noin 20 nimeä. Yhteensä karhun toisinto- ja peitenimiä on taltioitu
ja löydettävissä noin neljäsataa. Karhun ikä ja kehitysvaiheet, käyttöfunktio, olemus ja
elintavat sekä karhuun liitetyt uskomukset, juhlatavat ja tabut luovat nimistöön erilaisia
kerrostumia. Osa nimistä on löydettävissä vain arkistosta tai kansanrunoista, mutta uusia
nimityksiä syntyy jatkuvasti kuten grillikarhu tai tappajakarhu. Ennen pidettiin aljokarhuja
elätteinä ja jopa renkeinä. Karhun varsinainen alkuperäinen syntymänimi hiidenhonka ja
samaan merkitysryppääseen liittyvä lastenpelotteena säilynyt kouko ovat jo tiedon piiristä
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lähes poistuneet ja unohtuneet. Karhusanasto uudistuu kuten muukin kieli. Kokoamani lista ei
ole täydellinen, vaan suuntaa antava.

5. TUONPUOLEISEN RUHTINAS
Juumin ukko, juumin akka

Idolit olivat siis entisaikain jumalkuvia, joita palvottiin ja joille uhrattiin. Koska palvomiseen
liittyy usein mainittujen idolien nimet, niin jotain on jäänyt jäljelle ao. idolien merkityksestä ja
olemuksesta kansan käsityksiin, sen runoihin ja uskomuksiin. Karhu on pohjoisten kansojen
uskomusten ykköskohde, mutta tunnetuksi nimistä on jäänyt suomalaisessa tarustossa
ainoastaan Osmotar ja Hongotar, viime mainittu tunnetaan myös maskuliinisessa muodossa ja
monina nimimuunnoksina. Kalevalssa Osmotar on oluen seppä, ja tällä uskomuksella voi olla
kolme pääasiallsita motiivilähdett: 1) karhu on perso viinalle, mitä ominaisuutta on
karhunmetsästyksessä hyödynentty, 2) karhunpeijaisissa on juotu runsaasti, väki penkin alle,
3) karhunpeijaiset on rinnastettu hääpitoihin, joissa perinteisesti nautittiin oluesta ja miestä
väkevämpää.

Vähäisten muistitietojen vuoksi pitävää selkoa asiasta ei voi enää saada, on mentävä ytimeen
kiertotietä, joksi arvelen sanaparin ukko ja akka, koska palvoskivet ovat olleet tällä nimellä,
laakea kivi on ollut akkakivi ja pystykivi ukko. Mutta mikä olisi se myyttinen hahmo, joka tätä
ongelmaa selvittäisi? Mitä itse asiassa juumin ukolla ja akalla on tarkoitettu? Koska juumilla
löytyy vain yksi kansanruno SKVR-korpuksesta, on syytä tutkia se tarkoin lähtökohtana.
Metatietona Lönnrotin Juhan Kainulaiselta keräämästä runosta SKVR VII2 loitsut 1001 on
sanottu että kyseessä on karhun vihat, synty sekä löylynsanat ja tulen synty sekä vuoresta
veden synty. Otsikoksi on laitettu ”karhun pureman jälkeen”. Tesktiä on yleiskielistetty tässä
yhteydessä ymmärrettävyyden vuoksi. Runossa kiinnittyy huomio sanaan villa, joka on outo
sana siinä missä sisukin, molemmat sanamerkitykset saattavat tulla samasta lähteestä eli
vihasta. Lapsuuteni kotikielessä kuhmolaista kielialuetta edustava äitini käytti vihastuksesta ja
kaunan tunteista kahta sanontaa, a) painaa villasella, b) painaa pahkaansa. Kyse oli
nimenomaan tunnepatoumasta, vihasta jota piti hillitä ja jota ei voinut/saanut purkaa. Pidän
tätä runoa avainrunona karhumyytin alkujuurista. Alaviitteissä on huomautus paasista, jotka
ovat selityksen mukaan ”flata stenar” eli akkoja, leveitä, tasaisia, sileitä palvoskiviä.
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Juumin Ukko, Juumin Akka,
Juumin entiset eläjät!
Rusko mullasta ruvennut;
muistan Murrin syntyneeksi,
pahan karren kasvaneeksi
pohjan pitkässä perässä,
Suomen suuressa salossa,
Lapin maassa laukiassa.
Villa suusi, villa pääsi,
villa viisi hammastais,
villaiset sinun vihais,
villanen sinä ihekin.
Jos olet pahaa tehnyt,
tule työsi tuntemahan,
pahasi parantamahan,
ennen kuin sanon emolle,
virkan vierin vanhemmille;
enempi on emolle työtä,
vaiva suuri vanhemmmalle
pahoo parantaissa,
tammottoissa taikiota.
Ei sinun isosi käskenyt
eikä valta vanhempais
syödä karvoja kapein,
viatonta verta juua.
Vie pois vihasi tästä
keltaisihin keuhkoihisi,
makeihin maksoihisi,
saata sappesi sisälle!
Muuta viinaksi vihasi,
maijoksi pahat makusi.
Kivut tuonne kiitäköön
vaivat tuonne vaipukoon
Kivuttaren kipposehen,
Vammottaren vakkasehen;
kipiä on kivuissa olla,
vaiva vammoissa asua;
tuonne mie kivut kiroon,
tuonne mie pahoja panen,
tuonne tungen turmioita
kipu vuoren kukkulalle,
keskellen kipumäkiä.
Lyhyt akka, Tuonen tyttö
tuolla keittääpi kipuja.
45 Äkäätär, neito äijä
keskellä kipu mäkiä,
kipuvuoren kukkulalla.
Sinne mie pahoja panen,
sinne tungen turmioita
ihosta inehmoraukan,
tai karvasta kapeen,
emon tuoman ruumiista.
Äkäätär, neito äijä
tuolla keittää kipuja
pikkuisessa kattilassa,
yhen sormen mentävässä,
peukalon mahuttavassa;
siihen mie kipuja kiroon,

siihen mie pahoja panen
kiviä kivistämään,
paasia pakottamaan:
Ej kivi kipuja itke,
paasi vaivoja valita.
Neisyt Maaria emoinen#2,
65 puhas muori muuvollinen,
jok olet emä emiin,
sekä vanhin vaimoloista,
tule tänne tarvitahan,
veäte tänne, mainitaan,
70 tule ja tule väleen
hätäiseen huutoiseen,
parkuissa pakkois[en];
tuolta mie anon apua,
tuolta huuan hoivahutan
75 ylähältä taivaasta#2,
isältäni#2 Jiesukselta,
emältäni#2 Maarialta,
jolta aina armot käyvät,
merkit tuttavat tulovat
80 tässä työssä työlähässä,
valanteissa vaikiassa.
Neisyt Maarian emoinen,
puhas muori muuollinen,
sou'a suonista veneettä
85 veneellä vaskisella,
kuutilla#6 kuparisella,
soua luun lomia#7 myöten,
jäsenten rakoja myöten.
Mist on liikkunut lihoa,
90 siihen liikuta lihoa;
mist on suonet sorkahtanu
siiheen suonet solmiele;
mist on kalvo katken̄una,
siiheen kalvo kasvahuta;
95 mist on luuta luikahtana,
siiheen luuta luikahuta!
Tie nyt yöllä terveheksi,
päivällä imanteheksi,
voija alta, voija päältä,
100 sekä keskiä sipaise
yheksillä voitehilla,
kaheksilla kahtehilla,
joll'#2 on Jiesus voijeltuna,
kastettuna kaikki valta
105 Pilatuksen piinatessa,
pahan vallan vaivan alla!
En puhu omalla suulla,
puhelen Jumalan#8 suulla,
Herran henkellä hyvällä,
110 lämpösellä läyvyttelen,
vihoin tuulen tuulemata,
viihoin [!] saamata satehen,
kovan ilman koskemata,
pakkaisen palelemata.
115 Revi ilma ikkunaksi,
taivas#2 kaareksi jakoa,

88
salvaksi sana Jumalan,
Herran henki peitteheksi,
siteheksi Luojan silkki,
120 Herran kalve katteheksi!
Ei oo löylyn löytämistä,
lämpöisen lähettämistä,
kivut saunan kiukuassa,
savu saunan sam̄alessa,
125 häkä huoran#2,#9 perseessä.

puu löyly, kivisen lämmin,
vesi vanhan Väinämöisen;
vuoresta vetosen synty,
tulen synty taivosesta.
130 Ej tuli syviltä synny
eikä kasva karkialla;
syntyi#2 Jiesuksen sylissä,
vyöltä vanhan Väinämöisen.

5.1 Jumia kiertämässä

Aihion verbi tulisi olla jumin keon kiertämisellä sattaa olla jotain yhteistä sekä
tähtitaivaan Pohjanähden kiertoliikkeen että karhunkierrosten kanssa. Kiertää-verbi ja
muu kiertoon liittyvä saa monenlaisia merkityksiä, joita tarkastelemalla jumin
kiertämiseen voi saada jotain selkoa. Aivan vähäarvoista tuskin on myöskään edelleen
elävät voimasanat, emootioilmaisut kuten jumankauta, jumalauta, jumankekka ja
jumaiste. Tai juma minkä teit!
karhun kierros -

kiertää karhunpesä

kuun ja päivän näkeminen - kiertäminen
kuun kierti, päivän kierti, ei kierrä jumin kekoa - ?? aika kuukausi ja vuorokausi ja
ajattomuus? Kiertoilmaus
Kiertää pikkusormensa ympärille – HURMATA
Kiertää = oksennuttaa (mahassa kiertää) - ETOA
Hyvä kiertää = kierrättää tavaraa, palveluja, panna kiertämään – KIERRÄTTÄÄ
kiertää = pyörittää, kieputtaaa, vääntää - PUNOA, VÄÄNTÄÄ
Kiertää = ympäri lankaa tai rataa
Kiertää = kulkea jonkin ympäri – KAARRELLA (kuin kissa kuumaa puuroa)
Kiertää = kulkea kaartaen jonnekin, päätyä kiertoteitse johonkin – KIERTOTIE
Kiertää = kaartaen sivuuttaa, välttää, karttaa, kaihtaa - KIERTOILMAUS
Kiertää = kulkea, kuljeksia, harhailla, kierrellä, vrt. maankiertäjä – kulkea metsässä
MAANKIERTÄJÄ
Metafora: mieltä kiertävä =inhottava, hyvin vastenmielinen, etova)

Kun otetaan tästä seitsemän tekijää, joista kolme nominia ja kolme verbiä sekä yksi
omaleimainen ilmaisu, joka ilmenee metaforana, niin siitä voi saada vihjeen
arvoitukselliseen jumin/juumin merkitykseen arvoituksessa – Kuun kierti, päivän kierti, ei
kierrä jumin kekoa. Myös sanonnalla kiertää pikkusormensa ympäri, eli saada jostain
henkilöstö pitävä henkinen yliote voi olla merkitykseöllinen jäänne jumin arvoituksesta
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yhdessä sellaisten sanontojen kuin – kiinni on ja pysyy kanssa. Aivan vastakkainen tälle
mieltymykseen perustuvalle tunnevaikutukselle on reaktio vatsassa kiertämsiestä, joka
koituu jostain epämiellyttävästä, kuten liiallisesta pyörimisestä, kuvaannollisesti etovan
henkilön vaikutuksesta seurauksena oksettava tunne tai oksentaminen.
Nominit:
Kiertotie
Kiertoilmaus
Maankiertäjä
Kiertolainen

Verbit:
Kaarrella (eksyttää, päätyä kiertoteitse jonnekin)
Kierrellä ja kaarrella (käyttää peiteilmaisuja)
Kuljeskella (kulkuri)
Kiertää (kärttää jotain varottavaa, kuin kissa kuumaa puuroa)
Kiertää (pikkusormensa ympäri, hurmata)
Kiertää lankaa, narua.

5.2 Kouko

Kansanperinneaineistossa voi nähdä seuraavia arveluja koukon ja karhun yhteyksistä. Niisä koukolla
ymmärretään kuolemaa, ymmälläoloa. ”On kuin Kouko kolmen tien haarassa”. Rinnakkaismuotoja ovat
Kouko, Koiki, Koikka. Turkulaisittain kouko eli kouvo on ollut joku hidasliikkeinen karvainen musta
mielikuvitusolento, joka muistuttaa lähinnä ahmaa, mahdollisesti yhtyneenä pahansuopaan vainajan
henkeen, jota karkottamaan tarvittiin koukkaria (=keppiä), jolla hiiliä kohennetaan pesässä.
Koukkarista on arvoitussananparsi: Isä istus edes, pesäkoukkari kädes, tussu hyppäs vedes, karvall
kaakersi läves” (Vastaus: Vanhanaikainen tähkämylly) Koukkari tarkoitti pahaa karkoittava nokinen
pesäkoukkaria. Kouko on myös täi, joka lastenpelotteluna saa lapset kampaamaan hiuksensa. Ellei niin
tee, niin täitä tulee niin paljon, että ne vetävät lapsen järveen tai vetävät kaivoon. Koukojen uskottiin
tarttuvan toisiinsa kiinni, jotta niistä muodostui pitkä letka. Sukkaan menneenä täikouko tiesi surua.
Kaivoonvedolla pelottelulla on yhteys bragiin, joka tunnetaan näkkinä, vesihiitenä.

Yhteen sanaan voi mahtua paljon informaatiota, jos sen osaa esiin onkia. Samoin yksittäisiin termeihin
voi sisältyä suuri määrä ammatillisen osaamisen vaatimusta, jotta se tulisi oikein tulkituksi ja
sovelletuksi. Aikamme ongelma alkaa olla tiedon nopea saatavuus ja toisaalta tarvittavien tietojen
nopea muuttuvaisuus ja käyttökelpoisuuden pikainen vanheneminen. Aikaa omaksumiselle jää liian
vähän eikä aina voi tietää tulisiko oppia ja opetella vai nimenomaan poisoppia opitusta. Pahimmillaan
koulutuspaineet nousevat oppijan eteen jonkinlaisena koukona, mörkönä syvistä vesistä. Toukokuisen
selvityksen aiheena on kohdata kaksi kovaa sanaa suomalaisessa kulttuurissa, kansanrunous ja
koulutus. Viime mainitusta kohteena on nimenomaan LVI-tekniikan alan koulutus ja sen tarpeiden
selvittely. Kouko tarkoittaa erilaisia pahoja taruolentoja ja se on käsitetty myös kummitukseksi,
petoeläimeksi (varsinkin karhuksi) tai isokokoiseksi ihmiseksi. Koukosta on kerrottu runoja ja tarinoita
myös ilman käsitystä siitä, mikä kouko on. Virossa sanan vastine kõuk tarkoittaa ukkosta ja ukkosen
jumalaa. Kouko on lainattu itämerensuomalaisiin kieliin balttilaiskielistä, joissa sanan vastine on
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tarkoittanut pienikokoista haltijaa. Juminvasara, jyminvasra on hyönteinen, jumilaji on myös
kuolemankellona tunnettu hyönteinen.
Maakarhu
Maailman karhulajeista vain ruskea maakarhu elää Suomessa, uhanalaisena lajina siitä on tullut
suosittu kuvasafarikohde Kainuun korpiin. Karhuja tavataan etelämpänäkin kuin Pohjois-Suomessa,
kesämökkiläisten jäteastiat ovat kaikkiruokaiselle karhulle liian houkutteleva kohde, samoin
mehiläistarhaajien hunajakennot voivat olla vaarassa. Ihmistä karhu normaalioloissa välttelee.
Karhusivustoja on verkossa, joten perustietoa uhkeasta havumetsien karvaturrista on saatavissa
runsain määrin sekä tietona, kuvina että juttuina. Tällä sivustolla lähestytään karhua uudesta
näkökulmasta käsin. Kiertoilmaukset ovat osa ikiaikaista metsästyskieltä, ja koska karhu on ollut
suuresti kunnioitettu sekä pelätty saalistettava, niin karhun nimikirjossa on monenlaista ainesta ja
aikakerrostumia.
Näitä myyttisiä sedimenttejä penkoessa löytyy helposti kolmen semantiikkasedimenttiä, jotka
muodostuvat karhusta elävänä olentona, liminaalitilaisena sekä myyttisenä olentona. Kahdesta
ensimmäisestä nimikerrostumasta voisi mainita hyvänä esimerkkinä eräkirjailija-toimittaja P.
Mäensyrjän petotrilogian karhukuvaukset, eräkirjailija-riistapäällikkö V. Rissasen nimikavalkadin ja
lopuksi omat myyttitutkielmani Honkosesta ja Hongottaresta, karhunkallopuun haltijoista.
Näistä sivuista kiinnostuneen tulee osata sananpyörittelyn taito, ellei osaa niin sivut kahlaamalla oppii.
Mikä on tämänkertainen yllätysmomentti tekstissä? Aiheesta kiinnostuneet toki karhunkalloriitin
tuntevat ja osaavat, honkosesta sanottuun ja kirjoitettuun on hankalaa lisätä mitään uutta sanottavaa.
Lintunen
Karhu, Ursus Arctus omassa elementissään on paksulla turkilla varustettu metsien elävä, joka
leikkisästä vihellysominaisuudestaan on saanut peitenimen lintunen. Suomen lintuset eivät ole näin
ollen ole pelkästään mitään pikkusirkuttajia oksilla, vaan tulkittavissa Karhu-sukuun kuuluviksi.
Huomattakoon, että Lintunen on Suomessa myös edelleen käytössä oleva sukunimi. Erityisesti
muistettakoon, että sukunimenä ei yleensä ole käytetty mitään yleisnimitystä ”pieni lintu”, vaan yleensä
nimessä on kyseessä jokin erityinen tunnistettava laji kuten karhu.
Karhut ja linnut suomalainen kansanperinne yhdistää ja rinnastaa nimikäytänteessä monin eri tavoin.
Tätä tapaa tutkittaessa karhun kannoilla, voidaan esittää ensimmäisellä ja helpoimmin tunnistettavalla
merkitystasolla käytettävän peitenimiä sarjaa lintunen laulaa. Hieman syvällisempää ymmärrystä
tarvitaan kuuskilaisen eli kuusangan yhdistämiseksi karhun nimeen. Aivan varmaa ei tosin ole onko
kuuskilaisella tarkoitettu myös karhua, mutta kuusen alla majailevaa miestä kylläkin.
Tässä puheen tasossa ollaan jo edetty puhumaan karhusta myyttisenä olentona, jolla on
hämäräperäinen tabunimi metsästyskielessä. Karhu on tällöin liminaaliolento, jota voisi luonnehtia
sanalla ei-elävä-ei-kuollut vaikkakaan ei tarvitse olla kyse suoranaisesta kuoleman kielissä tai
henkitoreissaan olemisesta, vaan horroksesta tai koomasta.
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Kun nämä karhunkierrokset on onnistuneesti saatettu loppuun ja peitottu karhu saateltu peijattavaksi,
niin nimi muuttuu. Karhunkalloriitin honkonen, muuttuu myyttiseksi olennoksi, puun haltijaksi, josta
kansa puhuu myös koukona tai kouvona, tästä nimitys kouvon päälliset. Kouko viittaa totemistisena
olentona kahteen eri suuntaan, täihin ihmisen päässä sekä kotkaan taivaalla. Karhun kynnet ja kotkan
kynnet ovat olleet voimallisia amuletteja taikakaluja.

5.3 Karhu taikakaluna
Taivaan ja maan valtiaana karhussa on uskottu olevan runsain mitoin maagista voimaa, jopa karhun
jäljissä. Metsien monitoimimies karhu on käypää tavaraa vielä kuolleenakin. Todisteluketju kielessä voi
toisinaan tuoda lähelle syntyjä syviä todella kaukaa kaartaen. Metodisapluunaa, jota näillä sivuilla on
tarkoitus selittää ja opettaa, voi käyttää monin tavoin kuten karhun nimiäkin. Yksi metodeista on ns.
sanaketju. Eikö kaikki tullut jo sanottua? Kyllä ja ei. Kun on puhe myyteistä, toden sirpaleet ovat siellä
täällä hajallaan pieninä paloina. Niinhän Kalevalakin sen meille opettaa sammon sirpaloitumisen myötä.
Miksi pitkittää enempää?
Sana, jolla pääsemme hedelmällisyyden ytimeen, on pitkä, ei muodoltaan vaan adjektiivina. Pitkänen
on ukkosilman haltijan nimi, Pitkänen lyö salamoita eli on sama asia kuin Ukkonen tai ukkosilma. Nyt
tämä teksti silti uhkaa aina vain pitkittyä, jotta ei mentäisi liian pitkälle harhateille, palataan ketjuun ja
ruotuun.
Pitkänen (Ukkonen) – pitkittyä - pitkä – pitkälle. Elkätten pitkästykö, ukkosilma ionisoi maan eli
hedelmöittää. Karhun tai konsan kynsi pistää kuin oka, tarttuu kuin ota, ja oras pistää sekin, esiin
maasta. Kuten tiedetään, jokin kuvitelma on saanut ajattelemaan karhun syntyneen Otavasta, taivaan
tähtien tasalta. Karhun luissa, siitinluussa erityisesti on täten uskottu olevan ytyä, yhdistyyhän siinä
taivaan ja maan voimat, miehinen ja naisellinen prinsiippi. Karhusymbolissa on sisäänrakennettuna
suomalaisten jing ja jang.
Karhu - (Usus arctos), synonyymejä ja kiertonimityksiä: iso elävä, iso kurki, iso mettä, itse,
jumalanvilja, karvalallu, kontio, kouko, kurki, könnikäinen, mesikämmen, metsä,
metsäinen, metsäläinen, metsänelävä, metsänkuningas, metsänpekko, metsänpeto,
metsänotus, metsänvanhin, mettä, mässi, mömmö, mörkö, mörö, mössi, nalle, ohto,
osmo, otso, pöppö, pöykäri, suuremmainen, vaari, vanhamies, vanhus, äijä.
Karhunhammas - profylaktisessa taikuudessa käytetty amuletti, jollainen voitiin ripustaa esim. pienen
lapsen kaulaan suojaksi pahoja voimia vstaan
Karhunkallo - "Karhunkallolla kierrettiin karjan laidunmaat, eikä siihen piiriin, mikä oli käyty,
metsähinen tullut liikkumaan"
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Karhunkierros - löydetty karhunpesä, sen ympäri hiihdetty piiri
Karhunpeijaiset - kaadetun karhun kunniaksi pidetty juhla, jossa mm. laulettiin karhua ylistäviä
runoja, karhurunoja
Karhuntalja kirkossa - suomalaispitäjissä vallinnut tapa lahjoittaa kirkon alttarin edessä
pidettäväksi karhuntalja saattaa olla perusluonteeltaan kirkkouhri, jolla pyrittiin
saavuttamaan metsästysonnea ja turvaamaan karja karhun tuhoilta. Sillä saattaa myös
olla yhteyttä perinteiseen karhunpalvontaan. Keskiaikaan palautuvat tiedot jatkuvat
1800-luvulle.
Karhuruno - karhunpeijaisissa esitetty, karhusta kertova muinaisruno, karhuvirsi
Karhunpeijaiset: kuvauksia ainakin 1500-luvulta asti. -SaxenMetsä - karhu t. susi; yl. Risita, saalis, metsällinen, metsähinen, vähämetsä on susi, isometsä on
karhu; puhdas metsä on jänis, metsäinen on susi tai karhu, kaarna, puun kuori,
metsänkira suis; metsännahka karhunnahka
Metsähinen - metsänahltija; petäjäinen, pettu, metsänriista -> metsä
Metsänhyvä - pakoon päässyt metsänriista
Metsänkoira – karhun peitenimi, nimi tulee karhun mustaa karhukoiraa muistuttavasta kuonosta
KOIRA SKVR
Hakusanoilla
rakki = 287 runoa
hurtta = 36 runoa
pentu = 32 runoa

peni = 56 runoa
umpisilmä = 33 runoa
koira = 3179 runoa
vahti = 63 runoa
sepelkaula = 2 runoa
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Karhun liittää kuoleman riitteihin ja tuonpuoleiseen kalloriitti, mutta manalaan on karhu rinnastettu
talviunensa, pitkän unenkaltaisen horteen vuoksi, mikä on tehnyt karhusta pohjoisten havumetsien
haadeksen herraan. Syöpäiset, kouko ja jumi ovat rinnastuneet karhumyytteihin ja rinnastuneet karhun
kiertonimiin tuonpuoleiseksi mielletyn kautta. Täit oleskelevat hiuksissa, ja täiden ilmaantuminen
kuoleman enteenä voi viitata sanontaan ”latvasta laho” eli seniliteettiin, joka johtaa kuolemaan. Jumit
tunnetaan mm. kuolemankellona, joka nakuttaa kuolemanenteenä asunnon seinähirsissä. Tämän
alkumielikuva saattaa olla rinnastuma karhun, jumin talvihorrokseen, joka syö Ursus Arctoksen
rasvakerroksen, nakertaa ”lihaa” kuin jumi seinähirttä. Myyttisin kerrostuma karhuista on ehkä
kuitenkin toisessa suomalaisessa surmaballadissa Piispa Henrikin surmavirressä, jonka toinen kuulu
vastaavuus on Elinan surma. Elina tulee nimestä Helena, jonka etymologia viittaa hevoseen, ja
sellaisena se voi liittyä myös suomalaisittain ajatellen hirveen, joka on nopsajalkaisena kasvissyöjänä
feminiininen symboli, kun karhu edustaa siitinluineen ja voimineen maskuliinista symbolia. Henrikin
surmavirresssä on toisena päähenkilönä Lalli, joka silpaisee piispan päänahan silmille. Vimmastuessaan
karhulla on tapana sokaista vastustaja vetämällä päänahka silmille. Alla malliksi yleiskielistetty ote
Suomen Kansan vanhoitas runoista. Yleiskielistys tarvitaan, koska kieli on vanhahtavaa ja vaikeaa
kääntää.
Lalli pahin pakanosita
Jumin juuttaitten seassa
Joka tappoi pyhän miehen
Piispan herran Henrikin
Otti korkian kypärän,
Pyhän miehen piispan päästä
Pani päähäsſä omahan,
Kallohonsa ilkiähän,
meni killdinä kotihin,
vaimo kehräs torttiansa,
Sanoin lauisuin puheli,
Mistä on lalloi lakin saanut

Mies häiiy hyvän kypärän,
Lalli nosti lackiansa
Lallin hiukset lakkiin imeytyi.
Kaikki kamara keralla.
Luikoi luusta jrrallensa.
Kaicki Kallosta erkani
Tuli turpa turvattomaksi.
pää paha pajiahaksi,
Nahattomaksi kuin naudan pää
paljahaxi pahan pannan
Sen teki suuri Luoja. SKVR 990
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Jumi esiintyy myös hirveen liittyvässä Ison härän tapossa juminkurikkana, ja siinäkin se on päähän
liittyvä epiteetti. Runossa on käytetty alkuperäisesti isosta härästä nimitystä ”häkkä”, jonka olen
karjalankielsitänyt häkiksi, joka tarkoittaa hirvihärkää tai uhrihevosta. Häilähytti on paremmin
ymmärrettävissä muodossa heilahutti. Häilyä-verbi viittaa lähinnä epävarmuuteen, kun joku häilyy
kahden ratkaisun välillä, joten se ei tule tässä kontekstissa kysymykseen. Heitä on imperatiivi, mutta
kysesssä ei ole minkään objektin heitto, vaan heittäytyminen maahan jonkin kiven tai kallion luona. Iso
härkä ei kuitenkaan totellut, keilasarvi on lehmien paimennusrunoissa heilasarvi. Tarkjoittanee
yksittäistä sarviparia vastakohtana monihaaraselle hatasarvelle. Härkä on sonni eli urosnauta. Sanaa
voidaan käyttää myös eräiden muiden nauta- ja hirvieläinten uroksesta, kuten hirvihärkä tai porohärkä
Päivän lenti pääskylintu
Härän sarvien välillä,
Kuukauden orava kulki
Härän häntäluuta myöten.
Tässäpä syödää syssyttelen,
Tässä juodaa jussuttelen,
Pää on kuin Jumin kurikka,

Häntä on kuin Hämehen miekka.
Heitäös tuolla mättähällä,
Heitäös tuolla kivellä:
Eipä häkki heitäkänä,
Häkki päätä heilahutti,
Keilasarvi keikahutti. SKVR 2174

5.4 Manhonväki
1

Manalan väkeä on manhonväki, manhot. joita uskomusperinneluokitus tuntee myös
hautausmaanväkenä, kirkkomaanväkenä, kalmanväkenä, ruumiinväkenä, manalaisina,
menninkäisinä, keijukaisina, keijulaisina, tyhjinä, keikaina, kyöpeleinä, intikona settisinä,
muun muassa. Manhot lienee suhteellisessa neutraaliudessaan kattotermi eri nimisille
maanalisille olennoille, joten manhoista puhuttaessa kyse on yleisluonteisesta
luonnehdinnasta. Manhoväki on siten kuolleitten maailmassa elävien olentojen nimitys, jotka
ihmissilmiin näyttäytyvät haamuina tai hahmo-olentona, joilla tarkotietaan vainajien sieluja,
haamusieluja eli Manlan väkeä. Vainajauskoa tutkinut Iivar Kemppinen toteaa manalaisten
olevan manholaisia aina ja väistämättä. Manhonväki tulee noutamaan vainajaa ja asettuu
ruumissaattueeksi. Loitsuissa tätä saattojoukkoa kutsutaan kalmaksi, joka manataan sinne
minne se kuuluu Manalaan tai Pohjolan kivimäkeen.
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Manalainen, maan alanen,
Manalainen maasta nousit.
Mene sinne, kusta tulit:
Mieheen maan alasehen!
Sinne mä sinun manaan,
Sinne kuolleitten kotihin,
Kalmalaisten kartanohon,
Pohjan pitkään perrään,
Lapin laajaan kyllään:
Kivi on keskellä ketoa,
Reikä on keskellä kiviä. SKVR 5620

Kansa tuntee manhon väen eli pörhösen tyhjällä eläjänä. Olento ei syö mitään, ja kulkee
meninnkäisjoukkona. Kerran yhteen mökkiin tuli kerralla paljon pörhösiä. Mökin eukko
siunailemaan: - Mitä te ootte tänne tulleet, tehän oletttte tyhjällä eläjiä! Ja samassa pörhöset
meni kuin noidan nuolet ovesta ulos. Pörhösistä eroon päästyään akka savusti huoneen
katajan savulla.
Menninkäisinä manalaiset ja manhot joskus sekoitetaan maahisiin ja kufittariin, maan alla
asuviin uskomusolentoihin. Myös delirium-tilassa nähdyt pikku-ukot tai näkijän hahmottamat
tuonpuoleisen olennot on laajasti tulkiten manhoja. Manhot sopivat yleisnimeksi Manalan
väelle ja sen johdannaisille siksikin, että nimitys on säilynyt elävimpänä pohjoisessa
kansanperinteessä, ja siten saattaa olla vanhinta kerrostumaa uskomusperinteessä, samaa
sarjaa kuin kufitarten ja maahisten elävä myyttinen kertomusperinne, joka muualla Suomessa
on jo rapautunut pelkäksi kansanuskoksi ja uskomusperinteeksi. Pohjois-Suomessa on myös
elävimpänä säilynyt tarinat karhusta ihmisen emuuna sekä karhun ja ihmisen liitosta
syntyneet lapset.
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6. KANSANRUNOUS JA ASTRAALIMEEMIT
Suomessa on yhteensä noin 85 lajia, joita esiintyy kautta maan. Tämän esiintyvyyden pohjalta
muodostuu myyttisyysaihioita seuraavasti. Seuraavassa on yhdistetty lintulajit myteemijakoon
mututuntumalla tehtynä. Edellä on esitetty jo magiamyteemi, alla muiden myteemien
symbolit. Kokemus on opettanut hurjimpienkin kokeilujen joskus johtavan johonkin
mielekkääseen lopputulokseen. Alkupuolella tutkimusta osoitin, että työläs tiedonsirpaleiden
hakuprosessi sanakirjoista ja arkistoaineksesta tarkoitteena pelastaa unohtumassa oleva ja
kiinnittää siihen huomiota, on joissain tapauksissa ollut merkittävä apu uutta tietoa luotaessa.
Koska olen aikanaan laatinut myös naisperäisistä hahmoista myteemijaon mukaiset
ryhmittelyt, liitän ne tähän symbolien kera näkyville, vaikka tällä tiedolla ei varsinaisen
astraalimytologisen tarkastelun kannalta ole merkitystä, tai ainakin niin voisi olettaa. Luovat
ratkaisut edellyttävät runsautta, massaa mistä koostaa uusia ideoita, siksikin tämä
raakadatarypäs saattaa olla paikallaan odottamassa jatkojalostusta. Mielikuvitus sinänsä on
galaktinen maailma.
Astrologia on tunnettu vuosituhansia ennusmenetelmänä, horoskooppi on tietyn hetken, ajan
kuva olipa kyseessä sitten syntymähetken tai muun hetken taivaan planeettojen suhde
eläinradan suhteen. Antiikin oppineet uskoiva harusspeksien ennusteisiin. Lintujen lennosta ja
muista liikkeistä pyrittiin ennakoimaan mitä tuleman piti. Tavallaan tästä muistumaa ja
jatkumoa on mm. sääuskomus, jossa pääskysen lennosta voi lyhyellä aikavälillä luotettavasti
onko tulossa pouta vai sade. Perimmäinen syy tosin piilee hyönteisten liikkumistavassa
ilmojen edellä. Planeetat on mielletty jumaliksi, joilla on taivaskeho (celestial body). Planeetta
edustaa siten sekä yksittäistä korpusta, kehoa että planeettajärjestelmää, jumalkorpusta.
Yhteistä linnuille ja planeetoille on semanttisesti maallisesta elämästä katsoen tuonpuoleisuus.
Vainajan henki lentää sielulintuna pois syttyäkseen jossain vaiheessa tähdeksi. Plejadien
tähtisisarten synnynkin kerrotaan olleen ylijumala Zeuksen tekoa, kun hän muutti Orionin
ahdistelemat neidot kyyhkyiksi. Astraalitaruissa transformaatiot linnuista tähdiksi sujuvat
muitta mutkitta. Jumalten lisäksi muistumia lintujen ja neitosten yhteydestä on vielä jäljellä
Kalevalassa ja suomalais-karjalaisissa kansanrunoissa, joissa puhutaan mielitietyistä
kainaloisena kanana. Muuta nuorison suorittamaa kisaamista kutsutaan teerenpeliksi, mikä on
suora osoitus etologiaan eli eläinten kyttäytymiseen. Mielikuvitus pyrkii täyttämään tiedon
aukkoja. Kalevalassa on suorempikin mahdollisten jumalattaren ja linnun välinen yhteys.
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Ilmarinen muuttaa kiukkuisen ja uskottoman morsiamen kajavaksi, lokiksi luodolle laulamaan,
kyse voi olla myös taivaallisesta meren luodosta. Kiinnostus eri konstellaatioita kohtaan on
aikojen kuluessa vaihdellut, hanhen konstellaatio ei enää kiinnosta, se elänee muistitiedon
viime rippeitä satuna ketusta kanatarhassa. Astraalitaruston rippeitä on myös saduissa kuten
Topeliuksen Koivu ja tähti tai ATU 7070 Kolme kultaista lasta, joiden versiosta löytyy lupaus
syntyvistä kolmesta lkultahiuksisesta lapsesta, joilla on tähti otsassa ja ketju kaulassa.
Nykyinen virallinen konstellaatioiden määrittely tunnistaa eteläisellä ja pohjoisella
pallonpuoliskolla vain muutamia lintulajeja konstellaatioissa ja astromeissa.
Apus – paratiisilintu
Aquila – kotka
Columba – kyyhkynen
Corvus – korppi
Cygnus – joutsen
Grus – kurki
Pavo – riikinkukko
Tucana – tukaani
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Lisäksi on tarusiivekkäitä Pegasos ja Phoenix. Kyyhkynen tunnetaan Suomessa
nimellä toukomettinen, ja sen kaupunkilaiserkku on pulu. Edellinen on romanttinen
vertauskuva sekä rauhan symboli. Mainituista nimistä on Ilmarisella selvästi jotain
tekemistä kotkan kanssa, ja joukahaisella joutsenen kanssa, mahdollisesti tähdistöjenkin.
Kurki esiintyy ratkaisevassa roolissa sammon ryöstössä, korpilla on sivuosansa Kalevalan
näyttämöllä.
Nousi lieto Lemminkäinen, kohosi Kalevan poika
haravassa vaskisessa päälle selvien vesien;
vaan oli pikkuista vajalla: yhtä kättä, puolta päätä,
paljo muita muskuloita, siihen henkeä lisäksi.
Emo tuossa arvelevi, itse itkien sanovi:
"Vieläkö tästä mies tulisi, uros uusi toimeaisi?"
Päätyi korppi kuulemahan. Tuop' on tuohon vastoavi:
"Ei ole miestä mennehessä eikä tuiki tullehessa:
jo silt' on siika silmät syönyt, hauki hartiat halaisnut.
Sie päästä merehen miestä, työnnä Tuonelan jokehen!
Ehkä turskaksi tulisi, valahaksi vahvistuisi."
…
Honka vastata hotaisi, itse äänehen ärähti:
"Ei minusta purtta tulle, kuuen kaaren kantajata!
Mie olen honka huolainniekka; kolmasti tänä kesänä
korppi koikkui latvallani, varis vaakkui oksillani."

….
Tiera tuon sanoiksi virkki, itse lausui, noin nimesi:
"Kostohonpa, koito raukat, kostohon, kovaosaiset,
saimme suurehen sotahan pimeähän Pohjolahan
oman hengen heitteheksi, itsemme ikimenoksi
näillä paikoilla pahoilla, teillä tietämättömillä.
"Emme tuota tunnekana, emme tunne, emme tieä,
mikä tie vetävi meiät, kuka juoni juohattavi
kuolemahan korven päähän, kaatumahan kankahalle,
korppien kotisijoille, variksien vainioille.
"Millä nyt maksan naisen naurun, naisen naurun, piian pilkan,
akan ilkeän evähät, pahan porton paistannaiset?"
Varis vaakkui varvikosta, varis vaakkui, korppi koikkui:
"Oi on kurja kullansolki, ainoa Kalervon poika!
Mit' olet mielellä pahalla, syämellä synkeällä?
Ota vitsa viiakosta, koivu korven notkelmosta,
aja suolle sontareiet, lehmät liejuhun levitä
puolen suurille susille, toisen korven kontioille!

Kalevala-otteet kertovat korpin roolista tietäjänä, varsinkin suruun, kostoon ja ikävään
liittyvänä neuvonantajana. Lemminkäisen äitiä korppi kehottaa heittämään turhan toivon,
venepuun etsijä saa kuulla hongan olevan karsikkopuu, jossa jo kolme kesää korppi ja
varikset ovat pitäneet kemuja. Lemminkäisen sotaretkelle houkuttelema Tiera valittaa

99
tappiotaan ja edessä olevaa kuolemaa korppien mailla. Ja lopuksi kostoa uhkuvaa Kullervoa
korppi yllyttää tuhoamaan karjan, jota paimentaa. Yhtymäkohdat saattavat olla kaukaa
haettuja, mutta uskonnollinen runokieli puhuu vihreistä niityistä, autuaista metsästysmaista,
joiden esikuva ehkä on taivaan tarhoissa, ja jäänne näistä taivaan tarjoista elää kiletoivirsien
ja lappalaulujen nuorten kisaavissa liekkulauluissa. Kreivin sylissä istunut saattaa olla
unohtunut jäänne samantapaisesta myyttisestä tarinastosta kuin mitä ovat kreikkalaiset
astraalitarut. Aatelisuus rinnastetaan kruunupäisyyteen, ja outoa kyllä, hirvellä on ollut
peitenimenä airojalka, joka on merkinnyt myös aatelista. Airojalkainen pikari on ollut Tallinnan
pormestarin arvomerkki. Korppiin liitetään antiikin taruissa janoisuus, kalevalaisissa runoissa
jano ja juominen esiintyy mm. Hirvi ja lähde helkarunojen loppurunossa. Korpin
astraalitarupohjaan voi juontua myös käsite korpinkivestä lainkäytön manipuloijana.
Tällä perusteella ja alun mallin mukaisesti seuraavassa sattumien keitoksessa on haarukoitu
alan asiantuntijoiden hajamainintoja erilaisista naisjumaluuksista tai haltijahahmoista
suomalaisittain, assosiaatiovihjeineen. Menettely on kaoottinen, kosmos on kaoottinen ennen
järjestymistään ja muototumistaan luonnonlakien mukaiseksi, ja lopulta saavutettu järjestys
tuhoutuu. Yleensä tuhottua ja tuhoutunutta ei enää ehjäksi voi saada, mutta tilalle syntyy
uutta. Ellei muistuman rippeitäkään ole, niin käsitykset vaipuvat kokonaan unholaan
tuonpuoleiseen tai kadotukseen. Seuraavan voisi täten tulkita jonkinlaiseksi muistorippeiksi
jostain ehjemmästä systeemistä, vaikea tosin sanoa mikä se on ollut.
Seuraavassa esitetty jako symbolilintuineen on melko lailla noeettinen, hakuammuntaa toisin
sanoen, varsinkaan kun etukäteen ei edes ole selvillä mitä sanasikermästä pitäisi löytää ja
hakea. Aiemmin jo esitetyn CLS-motiivien myteemiaihioinnin mukaan tähtitarhaan,
konstellaatioihin liittyvät myteemi on primitiiviseen liittyvä näkökulma. Tulkintoja on
mahdollsita tehdä monista eri lähtökohdista käsin. Sanakirjoissa on vedetty mutkia suoraksi,
kun on arveltu enottaren olevan nimitys äidinveljen tyttärelle. Tällaista nimikäytännettä ei
kuitenkaan tiettävästi ole ollut käytössä, joten todennäköisempää on enottaren viittaavaan
johonkin Eridanus-virran kaltaisene haltijaan. Äkäättären on vihjattu olevan Hiitolan emäntä.
jonka embleemeinä ovat teräaseet. Vanha suomi tuntee sanonnan – Kuolema, missä on otasi.
Äkämystynyt on vihastunut, kiukuissaan. Ehkä nimissä on jäänne samankaltaisista myyteistä
kuin mitä antiikin mytologia käsittelee Prosperinana ja Eridanus-virtana. Joka tapauksessa
aineisto osoittaa, miten sirpaleinen tulkintakirjo on ollut jo sata vuotta sitten.
ÄKÄÄTÄR, (myth.) Naispuolinen henki, jolla oli teräviä kaluja arvonsa merkkinä.
Äkäätär neito, Äiän ääs on pistin; Hiitolan emäntä
ENOTAR Äidinveljen tytär?
1) Enonen, eno; moders bror; enola, morbroderns hem/bostad;
2) Enovesi, fors, stark ström; stort öppet vatten.
Eno = Enu,koski, vaarallinen, voimakas virta, pääjoki; vattenfall, kalarakt, strid ström, hufvudelf
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Molemmat esimerkit valaisevat eksoottisuusmyteemin alle joutuneita jumalataraineistokäsitteitä, jotka lintujaossa
saivat Kielastajassa tunnuslinnuikseen käpylinnut, tilhen, pensastaskun ja järripeipon.

6.1 Suomen linnuston myttimeemistö

Sattumoisin tähtikorpuksen valinnan yhteydessä ilmeni, että tähdistöjä tunnistetaan ja
luokitellaan olevan yhteensä 85-88 johtuen hieman näkökulmasta. Kielastajassa olen
kartoittanut suomalaista mytologiaa sen faunaston, erityisesti lintujen kautta, joilla vaikutti
olevan selvä yhteys sekä jumalhaltijoihin että kasveihin. Jos kalliomaalausten funktiona on
ollut jollain tavoin kytkös astraalimytologiaan, niin linnuilla ja tähdilläkin voi olla jokin
toistaiseksi vielä kartoittamaton yhteys. Uskotaanhan ihmisen sielun sijoittuvan milloin lintuun,
toisinaan sielu lennähtää kauas tai syntyy ja syttyy tähti. Ehkäpä on niin, että lähituonelassa
ollaan netälisten ajan, jota kestää vainajan muistamisena neljäkymmentä päivää, ja sielu
liikuskelee välttämättömyyssyistä lintusena. Ehkä karhun, Ursus Arctoksen, tuonpuoleisen
ruhtinaan eufemismi lintunen viittaa sekin vainajainmaan asukkeihin, jotka yläilmoissa lintuna
ja henkenä liitävät ennen siirtymistään tähdiksi taivaalle.
Vaikka ajatus on vielä leikittelyasteella, niin mahdollisesti eri tähtiryhmittelyt voidaan jatkossa
rinnastaa jollain periaatteella eri myteemijoukoiksi, jolloin ehkä on havaittavissa jonkinlaisia
paralleeleja, samankaltaisuuksia kunkin ryhmän astraalitaruissa ja eri kansojen lintuuskomuksissa. Uskotaanhan esimerkiksi Venäkällä kurkien olevan sodassa kuolleiden sieluja.
Luokitteluperuste lintumaailmaan on täysin oma keksintöni, jossain määrin mielivaltainen,
toisin osin melko selvä uskomusten tai kansanrunojen perusteella. Korppi on kosmoslintu
maagisine tietäjäominaisuuksineen, lintu, josta löytyy tarinoita sekä astraalimytologiasta että
skandinaaviseta mytologiasta Eddasta. Lintuihin liittyy mytologiassa runsaasti symboliikkaa.

Magiamyteemi (Motto: RIETTALINTU)
Harakka
Varis

Käki
Lapinharakka (Isolepinkäinen)
Korppi – kosmos
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6.2 Lintusymboliikkaa

Tulevaisuuteen ja tulevaan on aina haluttu jollain tavoin nähdä ja tulevaan varautua, keinot
ovat vaihdelleet uhrieläimen maksasta ja kahvinporoista tilastollisiin laskelmiin ja päätelmiin.
Saattaa olla, että loppujen lopuksi on melko yhden tekevää, saako intuitionsa ja tulkintansa
hauen maksan kiemuroista vai skenaarioista. Kumpikaan menetelmä ei takaa, että tulkittu
osuu täsmälleen oikeaan, kummassakin tapauksessa ennuste voi osua kohdalleen, jolloin kyse
on valistuneesta arvauksesta tai perustellusta johtopäätelmästä. Ennemerkit ovat osa
kansanperinnettä, lintuihin on erityisesti liitetty sekä sielu-uskomuksia että kohtaloon liittyviä
tapahtumia. Merkit, unet ja tähdet ovat jatkumo, jolla on nykymuotonsa matematiikassa ja
tilastotieteessä. Fauna ja flora muodostuvat ympäristöön sopeutumisen ehdoilla. Tietty
lintulajisto kertoo kansanluonteesta tulkintojen kautta. Seuraavassa on aihioitu kuvin ja
jumalhaltijaolentovastaavuuksin suomalainen linnusto 1900-luvun puolivälissä. Jako on
esitetty 2009 julkaistussa Kielastajassa. Tekstin voi hyvin ottaa askartelu- tai tehtäväkirjana,
koska esitetylle on löydettävissä samalla jaolla tehty meemijako, joka on aihioitu pdfjulkaisussa Myytti ja metodi – Futurolokiset ennakkoluulot.
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Eksoottisuus: 11. Myteemi

(motto: METSÄ) = metsälinnut IV (suunnitelma)

Isokäpylintu

Tilhi

Pikkukäpylintu

Pensastasku

Legendamaisuus: 6. Myteemi
Punarinta
Varpunen

Järripeippo

(motto: KEVÄTMUUTTO) = Kevätlinnut (tehty)

Peltosirkku

Kiuru
Peippo
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Luonto: 1. Myteemi

(motto: ELINEHDOT) => vesilinnut III (suunnitelma)

Haahka
Heinätavi

Eleellisyys: 15. Myteemi
Pyy
Teeri

Naurulokki

Jouhisorsa
Sinisorsa

(Motto: KEVÄTHUUMA) = Metsälinnut IV (suunnitelma)

Kotka

Metso
Kurki
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DEMONISUUS 8. Myteemi (Motto: HAUKANKATSE) => SAALISTUS = suo ja
petolinnut X (suunnitelma)
Ampuhaukka
Kanahaukka
Hiiripöllö

Varpushaukka
Tuulihaukka

SANKARUUS 2. Myteemi (Motto: TUNNETTUUS) => vesilinnut III (suunnitelma)
Isokoskelo
Tukkakoskelo

Valkoviklo
Metsäviklo
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Koskikara

TRAAGINEN. 17. MYTEEMI (Motto: ROSVOTUT) = > vesilinnut III (suunnitelma)
Rantasipi
Liro

Tavi
Telkkä
Haapana
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MAAGINEN 3. Myteemi (Motto: KESÄYÖN KUULAUS)
= Suo ja petolinnut X (suunnitelma)
Kuikka
Töyhtöhyyppä

Jänkäkurppa
Suokukko
Suopöllö

YLEVÄ 16. Myteemi (Motto: LIIKEHDINTÄ) = kevätlinnut (tehty)
Kalasääski
Kalalokki

Kaakkuri
Tukkasotka
Laulujoutsen
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FANTASIA 9. Myteemi (Motto: LIVERRYS) = Pikkulinnut V (suunnitelma)
Kirjosieppo
Pohjansirkku
Harmaasieppo
Hömötiainen
Rautiainen

PASTORAALISUUS 14. Myteemi (Motto: KYLVÖAIKA) = kevätlinnut (tehty)
Västäräkki
Kivitasku

Kottarainen
Laulurastas
Taivaanvuohi
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MYSTISYYS 10. Myteemi
(suunnitelma)

(Motto: LINTUSYMBOLIT) => metsälinnut IV

Pohjantikka
Pikkutikka

Helmipöllö
Käpytikka
Palokärki

SATUMAISUUS 4. Myteemi (Motto: VÄRITYS) => pikkulinnut V (suunnitelma)
Leppälintu
Punakylkirastas

Kulorastas
Räkättirastas
Käenpiika
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BALLADIMAISUUS 5. Myteemi
Metsäkirvinen
Niittykirvinen

(Motto: LAULU) => pikkulinnut V (suunnitelma)

Pajulintu
Pajusirkku
Keltavästäräkki

SAKRAALISUUS 7. Myteemi (Motto: LENTO) -> Kevätlinnut (tehty)
Törmäpääsky

Haarapääsky
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Tervapääsky

Räystäspääsky
Punatulkku

PRIMITIIVISYYS 12. Myteemi (Motto: LAJI) = Kalevalaiset linnut (tehty)
Ruokokerttunen
Urpiainen
Talitiainen

Isolepinkäinen
Hippiäinen

FOLKLORISTISUUS 13. Myteemi (Motto: RIETTALINTU) > Kalevalaiset linnut (tehty)
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Harakka
Varis

Käki

Lapinharakka
Korppi

6.3 Esimerkkejä universaalirakenteiden
muodostumisesta
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Kuvio. Universaalimeemien verkosto Mundochin jaon perustella meemikaavaan sovellettuna.
Sälätiedosta kullan seulominen on yhtä hankalaa kuin vaskoolilla hiekan seulonta.
Vaivalloiseen puuhaan ei ole mitään mieltä tarttua, ellei jokin saisi uskomaan jotain arvokasta
olevan löydettävissä. Lopputulos on silti epävarmaa. Ensi alkuun arvokkain anti ehkä on siinä,
että yleisimmät lintulajit olen luokitellut myteemilajeittain ja etsinyt niille rinnastukset
suomalaisesta jumaljoukkiosta. Koska linnut ovat naisellisuuden allegoria, sen voi rinnastaa
pehmeään, valoisaan, feminiiniseen, eteläiseen taivaaseen, jota edustaa hirvi, kun taas
pohjoinen karhuineen on maskuliininen, voimaan ja älyyn liitetty pohjoisen tähtitaivaan
valtias, jonka kiintopisteenä toimii Pohjantähti. Tämän lisäksi se sattuma, serendipiteetti, että
sekä Kielastajassa esittämäni lintulajisto että tähän työhön valikoimani konstellaatiokorpus
sisältävät kumpikin 85 nimekettä, suo mahdollisuuden leikkiä rinnastuksen ajatuksella
päämääränä löytää jokin yhteinen nimittäjä meemeille niinkin toisistaan etäällä oleville
käsitteille kuin linnut ja konstellaatioiden tähtitarut.
Tehtävä on haastava. Aluksi kannattaa lähteä liikkeelle meemijahtiin etsimällä joukosta kolme
ensimmäistä viiden ryhmää, jolloin jokaiseen seitsemääntoista meemi-myteemilajiin kertyy
meemikaavan verran osatekijöitä, yhteensä viisi konstellaatiota kuhunkin. Lintulistauksen
ensimmäisenä on eksotiamyteemi, viimeisenä folkloremyteemi, kolmantena tässä joukossa on
sankarimyteemi, koska siihen on runsaasti tarullisia aineksia olemassa. Linnuista saamme
eksotiakolmikon tropiikin linnuista tukaani, paratiisilintu ja riikinkukko.
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Eksotia

tukaani

paratiisilintu

riikinkukko

kyyhkynen

kameleontti

Folklore

kotka

korppi

joutsen

kurki

kärpänen

Sankari

Hercules

Orion

Perseus

Kefeus

Ophiuchus

Luonto

susi

ilves

iso karhu

pieni karhu

kettu

Pastoraali

härkä

ajokoira

iso koira

pieni koira

oinas

Balladi

Kassiopeia

Berennice

Andromeda

neitsyt

delfiini

Demoni

valaskala

vesikäärme

skorpioni

etelänvesikäärme

käärme

Ylevä

mikroskooppi

sulatusuuni

kolmio

heilurikello

etelän kolmio

Satu

pegasos

kentauri

yksisarvinen

lohikäärme

feeniks

Primitivia

eridanus

kalat

etelänkala

lentokala

kultakala

Eleellisyys

pikkuhepo

jänis

sisilisko

kirahvi

kauris

Myyttinen

leijonat

kaksonen

vaaka

rapu

vesimies

Legenda

purje

köli

kompassi

kaukoputki

sekstantti

Tragedia

verkko

kilpi

jousimies

ajomies

karhunvartija

Sakraali

etel.kruunu

pohjankruunu

etel.risti

pöytävuori

alttari

Magia

ilmapuntari

oktantti

kulmaviivain

harppi

? lyyra

Fantasia

nuoli

intiaani

veistotaltta

kuvanveistäjä

maalari

Kuvio. Tämä on vaihtoehtoinen tapa tarkastella tähtitaivaan kuvioita, edellinen versio jakaantui hieman toisin,
vertikaalisuunnassa. Tämä on horisontaalinen tapa katsoa samaa asiaa.

Systeemiin kuuluu jostain toistaiseksi minulle selkiintymättömästä syystä merkittävä lapsus ilmiö, aina jokin kohta on väärin, joko tuplapuukaantuneena tai pois tippuneena. Tässä
tapauksessa puuttuva ruutu oli magiamyteemissä viides ruutu, jossa on esitetty erilaisia
hengen tuotteisiin tarvittavia elementtejä. Intiaanit edustavat kirjallisuutta, ns.
poikakirjallisuutta, josta usein kiinnostus sitten kumpuaa uusille urille taiteen tai tieteen pariin
maagisina välineinä, taikakaluina erilaiset tekniset välineet. Yhden yhtä työtä en ole
onnistunut tekemään ilman tätä lapsus-ilmiötä. Merkittäväksi sen tekee se, että kun joutuu
etsimään puuttuvaa, siihen kiinnittää enemmän huomiota kuin mitä muuten tulisi tehtyä, ja
usein löydös osoittautuu tulkinnan kannalta hyvin keskeiseksi. Ja kuinka ollakaan, puuttuva
tekijä on lyyra, kreikkalainen versio kanteleesta. Olin ensin aihioinut sen lintujen joukkoon
kuuluvaksi, koska oletetaan musiikin syntyneen lintujen laulusta. Kalevala tosin väittää soiton
syntyneen suruista. Lintujen joukossa on myös lyyrapyrstö, joskaan ei tässä korpuksessa.
Kadonnut sijoittuu magiamyteemiin, mikä sopii hyvin kuvaan, koska kalevalainen sankari
Väinämöinen käytti kannelta maagisena nukutuskeinona marviessaan Pohjolan väen uneen.
Enemmän sääyhteyksiin liittyy myös kanteleen ja taivaankannen rinnastus sananparressa: Taas Eerik kannelta soittaa! Sanonta sisältänee jonkin kadonneen tabun, koska vakioselitys
sanonnalle kuuluu, Juhana-herttua ikävissään soitelleen kannelta kauniille Kaarinalle. Juha
Pentikäisen tulkinnan mukaan kyse saattaa olla ukkosenilmasta ja salamoiden jyrinästä.
Noitarumpua on kutsuttu kanteloksi, rankkasade rummuttaa pintoihin. Kanteleen uskotaan
syntyneen joko hauen leukaluusta tai hirven sarvista. Näin oli ensimmäisen prototyypin laita,
kunnes kantele putosi veteen ja tilalle Väinämöinen loi nykyversion kanteleesta puusta.
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Meemimyteemilajhi, josta lyyra-kantele siirtyi magian piiriin oli folklore. Rajoittuneesti voi toki
hymähdellä erolle, onhan toki kärpäsellä ja kanteleella eroa melkoisesti, suoraviivaisesti
ajatellen ne eivät voi toimia toistensa korvikkeina, mutta ergodien semiotiikan avulla se lienee
mahdollista.
Mytolokiikka luokitteluineen menee toisin. Kärpänen on luokiteltavissa kansanperinteen
käsityksissä siivekkääksi siinä missä perhoset, ampiaiset, liito-oravat, lentokalat ja lepakotkin,
jolloin kategoria sisältää hyönteisiä, lintuja, kaloja ja nisäkäs. Siivekkäissä on anomalioita.
Lisäksi kärpänen on merkittävä mytologinen olento kansanperinteessä, koska sen uskotaan
olevan paholaisen luomus, kun linnut ovat pääsääntöisesti legendojen ainesta ja jumalan
luomia. Kansanrunous ei tosin , puhu kärpäsistä vaan herhiläisestä, jolla oli osuutensa raudan
luonteen, luntion pilaamisessa, kun hyödyllisestä tarvekaluaineksesta tuli tappava
asemateriaali.

6.4 Naishaltijat myteemeinä ja merkityksinä pareittain

Lintusymboliikan jumalhaltijaparit ovat koostettavissa myteemijaon lisäksi merkityslajeiksi,
jotka alla on nimetty ryhmää luonnehtivalla sanalla. Myöhemmin tullaan siihen, miten
tulkinnoissa Deneb saa suomalaistarustotulkinnoissa ensin Aino-kvasitarun omakseen ja miten
siitä oikeammin tulkiten voisikin tulla Mielikkiin liittyvä taru. Mielikki metsänemäntä on
metsästysloitsujen ja eränkäynnin pääjumalatar, mutta aisapariksi nimi ei käy. Metsään liittyy
monia muitakin olentoja, muun muassa turhankin perusteellisesti käsitelty onnervoinen, joka
on muuallakin kuin Aleksis Kiven tuotannossa onnen tyyssija, myös Onnetar tunnetaan, mutta
nimi vaikuttaa varsin suoralta lainalta Fortunan olemuksesta. Piekkola Kalevala-tulkinnassaan
rinnastaa Mielikin ja Mimerkin, folkloristi Martti Haavio arveli Himerkin viittaavan tähtitaivaalle
ja sanoihin ”Mikä merkki?”. Karhu kalloriitissä on Hongottaren/Honkosen suojeluksessa jne.
Alla esistetyssä myteemiluokituskessa jumlahaltijarinnastuksineen M1_M15 viittaavat
kehitystyön aikaiseen merkityslajiluokkaan.
Luontomyteemi
M11 ERÄHENKISYYS

Tapiotar/Tapiainen
Metsätär/Metsäläinen
Hongotar/Honkonen
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Sankarimyteemi
M1 KALEVALAN PÄÄSANKARIT

Magiamyteemi
M7 PAHANTEKIJÄT

Satumyteemi
M3 JÄTTILÄISTEN JÄLJET

Ilmatar/Ilmarinen, (Ilman tytär/Ilmalainen)
Lemmetär/Lemminkäinen
Väinätär/Väinämöinen
Malitar/Malinen
Panniatar/Panentainen
Angervatar/Angervainen
Jäpitär/Jäppinen
Kalevatar/Kalevainen, (Kalevatar, Kalevalainen)
Kareitar/Karilainen

Balladimyteemi
M2 ONNELLISET HETKET Auteretar/Auterinen
Sinetär/Sinervoinen, (Sinervätär, Sinervöinen)
Emuutar/Emuulainen
Legendamyteemi
Vedelliset eläväiset M16

Sakraalimyteemi
M5 TAIVAHAN TAATTO
Demonimyteemi
M6 VIHANPITO

Aallotar/Aaltamoinen
Ahikatar/Ahikkainen
Vuojalatar/Vuojolainen,
(Vuolamatar/Vuolamoinen;
Vuolahatar/Vuolahainen; Vuotar/Vuolainen)
Taivaannavatar/Taivasnapainen
Ääretär/Äärehinen
Räsätär/Räsänen
Joukon jorotar/Joukahainen
Kähetär/Kähönen
Äkäätär/Ähmeröinen

Fantasiamyteemi
M14 PUUT, PÖHEIKÖT JA KOSTEIKOT Tuometar/Tuominen
Lehdotar/Lehtolainen
Norotar/Noreinen
Mystiikkamyteemi
M8 TUULIEN TUOMAA

Eksotiamyteemi
M9 METSÄN HOUKUTUKSET

Primitiviamyteemi
Maalliset turjakkeet M17

Elkeellisyysmyteemi
M13 OLUT ON JUHLAJUOMA

Ahavatar/Ahavainen
Tuuliatar/Tuuliainen
Apajatar/Apajainen
Ajatar/Ajattaroinen
Orotar/Oroinen
Nokiatar/Noentolainen
Ähötär/Ähkiläinen
Turjotar/Turjolainen
Äijätär/Äijykkäinen
Pohjatar/Pohjanen, (Pohjolatar, Pohjolainen)
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Osmotar/Osmoinen
Äimätär/Äimeröinen
Ylevyysmyteemi
M4 VALOT TAIVAALLA

Tragediamyteemi
M10 MANALLE MENNEET

Pastoraalimyteemi
M12 PELTOVILJELYN VAIKUTUS

Folkloremyteemi
M15 KUUMAT OLTAVAT

Koitar/Koitulainen
Otavatar/Otavainen
Tähetär/Tähtikäinen

Tuometar/Tuonikkainen
Manatar/Manalainen, (Manalatar, Maanaluinen)
Mannotar/Mannulainen
Pellervotar/Pellervoinen
Ahotar/Aholainen
Karjatar/Karjalainen
Hiidetär/Hiitehinen
Panutar/Panuinen
Putkitar/Putkinen.

Hypoteesina on, että parillisten nimien löydös viittaa vanhimpaan uskomuskerrokseen. Yllä on
rinnastettu lintuviisiö ja jumalöydös. Asiaa tuntematon ei voi arvata Putkitar/Putkinen parin
viittaavan karhuun ja hänen väkeensä. Panutar/Panuinen on tulen ja puiden haltija,
Hiidetär/Hiitehinen on kantasanaltaan Hiisi ja hänen väkensä, tuleen liittyvä sekin. Rietta
tarkoittaa syntiä, räähkää, ja vanhakantaisen uskomuksen mukaan syntiä tekevät joutuvat
helvettiin (kallion sisään) tulisille hiilille.
Folklore,
riettalintu

Harakka, lapinharakka,
varis,
korppi, käki

Hiidetär/Hiitehinen
Panutar/Panuinen
Putkitar/Putkinen

Univeraaliaihiossa, korpus on jakautunut ajalliseen, jossa on eskatologia, maailmanlopun
tunnelma mukana, vaikka itse teema koskeekin elämää.

AIKA
- folklore – elämä (CLS)
oppi maailmanlopusta
(Mundoch)
kalenterit
sään säätely
etiologia /synnyt
Näennäisesti ristiriitainen saa selityksensä jatkossa, kun pois jätetyt taivaanvalot tulee
huomioiduksi. Meemikaavana esitettynä lyhykäisesti kosmisen koostumuksen koko kuvaan
tarvitaan tähtitaivaan lisäksi muutakin. Suomen kielen isänä tunnettu Mikael Agricola kuvasi
psalttarissaan suomalaisten palvovan aurinkoa, tähtiä ja kuuta sekä paljon muuta. Taivaan ja
maan kohtaamisessa on vuorokauden ja vuodenaikojen säätelijänä auringolla ja kuulla

117
erityinen merkitys pimeässä Pohjolassa. Näkökulma astraalimytologiassa on väistämättä
maanpäältä katsoen ja galaksina tunnetaan Linnunrata.

TÄHDET
AURINKO->

-> (tarkastelussa mukana)
KUU ->> (jätetään toiseen kertaan)

ILMAN MUUTTEET
(sää)
Transformaatiot
TELLLUS

Pantheon on oleellinen osa astraalimytologiaa. Länsimaisessa astraalimytologiassa on sama
tauti kuin Kalevalan tulkinnoissa, liiaksi tukeudutaan auktoriteettilähteisiin, tähtitaruissa on
Erasthotenen yliedustettuna ja toistettuna. Siellä missä on kuvitelmia maailmanlopusta, on
myös ajatuksia maailman synnytsä. Suomalaisen luomiskäsityksen mukaan taivas ja maa
syntyyn vaikutti vesilinnun muna, karjalaisittain ajatellen pääskysellä oli osuutta luomakunnan
syntyyn. Mikäli Ison härän tappo osoittautuu syntyperältään astraalimyytiksi, on siinä mainittu
pitkän matkan lentäjä pääskynen arkkilintu. Maailman syntyy vaikutti Sotkatar, joka muni
munan merellä ajelehtivan Väinämöisen polvelle, muna putosi pesästä ja särkyi. Noista luun
muruista kehittyi ylinen taivas ja alinen maaemä, ruskuaisesta syntyi aurinko eli päivä ja
muusta kirjavana pilkottavasta munan pinnasta syntyivät taivaan tähdet pilkistelemään pilvien

6.5 Meemistön salaisuus

Meemimyteemiin on sijoitettu erilaisia ihmiskunnan luomia artefakteja, tieteen ja kulttuurisen
kehityksen saavutuksia, jolla näkymätön on tehty näkyväksi ja luotu uusia materiaaleja,
mitattu aikaa ja suhteita geometrialla. Sama korpusaines voidaan luokitella ja tulkita monella
eri tapaa, alla aiempi jako, jossa on vertikaalitarkastelu viiden ryhmissä. Yllä olevassa on
lateraalinen jako esillä. Kumpi on osuvampi, testautuu edellä esitetyllä jumalatar-hahmojen
sälällä. Ennen sitä kuitenkin aihiointi siitä, miten suomalainen jumalhaltijakatras ehkä on
jossain merkitysyhteydessä taivaan tähtiin ja lintuihin.
Suhteutettuna konstellaatioihin ja sälään saadaan uustulkinta astraalimytologiaan, nyt kun on
todettu, ettei suomalaispanteon suinkaan niin niukkakaan ole, jos pystyy ohittamaan viralliset
versiot asiasta. Kahta erilaista myteemiluokitusta voi tulkita myös matriisina, jossa on
pystysuora, maskuliininen versio ja vaakasuora feminiininen näkökulmaversio, jossa on
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nähtävä taustan taaksekin. Esimerkiksi tragediamyteemin alle sijoitettu verkko-kilpi-ajomiesjousimies-karhunvartija on semanttisesti vain löysästi millään tavoin yhdistettävissä, mutta
myyttien suosima takaa-ajotilanne on hyvin yleinen, arkaainen ja atavistinen asetelma. Sota
ja metsästys ovat aseistuksen kautta rinnastettavissa. Kilpi on suojavarustus sodassa, verkko
on ollut gladiaattorien taisteluase ja metsästysväline. Karhu on kunnioitettu riistaeläin, mutta
karhunvartijalla on oma tarinansa taivaalta kerrottavanaan.
TÄHDET

LINNUT

astrologia – Zodiac - planeetat

Auguurit – Harusspeksit – Pantheon

tutu-meemit, ennakointi

jumalattaret, jumalat
KORPUSMAISUUS

kirjakorpus vs kehokorpus
Hypoteettiseesti on esitetty väite kalliomaalausten ja piirrosten esittävän symbolisesti
tähtitaivasta, eli piirrokset ovat aikansa tähtikarttoja. Kalevalassa kirjokannen kilkuttamiseen
joutui seppo Ilmarinen. Uskomuspohjaisessa mytologiassa Ilmarinen tunnetaan paitsi
Kalevanpoikana, niin myös muuttolintujen ja säiden haltijana ja suojelijana. Suomalaiskarjalasien kalliotaiteen päämotiivi on hirvi ja sen ohella joutsen, hirvellä ja joutsenella on
joissain kuvissa selvä kytkös toisiinsa. Tuo kytkös voi olla tuonpuoleisessa tähtitaivaan ja
manalan välillä, jos ajatellaan hirven edustavan tulituonelaa, ja joutsenen vesituonelaa. Siinä
välissä toimii Ursus Arctos, virolainen, jonka talvilevolle laskeutumisen juhlaa vietetään
kekrinä eli köyrinä. Kumma vain, että mörkömäinen riittihahmo on selvästi folkloressa
sekoittunut kurjen, pitkäkaulaisen hahmoon, koska turkkiin pukeutuneella köyrittärellä on
lampaankeritsimet nokkana. Ruotsissa vietetään kevätrouvan juhlaa, jossa pukeudutaan
selvästi kurjen hahmoon. Kurki ja joutsen muuttavat syksyisin lämpimämpiin maihin ja ovat
varhaisimpia kevätmuuttajia. Karhu ei muuta, mutta katoaa talviunille pesäänsä ja vaipuu
horrokseen eli on siinä suhteessa peitenimensä kaltainen lintunen, joka menee muille maille.
Niin on aika katsoa, miten jaot osuvat yksiin korpusmaisuuden aiempien
meemimyteemikaavailuiden kanssa. Toki tulee muistaa, että kyseessä ei ole totuus, vaan
mielikuvituksen leikki järkeistämällä sirpaleista kokonaisuutta. Parhaimmillaan tämä
hahmottelutapa voi luoda uusia oivalluksia ja näkökulmia sekä kunnioitusta erilaisia tulkintoja
kohtaan. Meemikaavalla tarkastaminen osoitti joitain parannuskohteita, joten taulukko on
syytä laatia uusiksi meemeittäin järjestettynä. Jotkin sijoittelut joutuivat uusryhmitteltäviksi.

Meemimyteemi

genoomi

semeemi

fenoomi

transfeemi

myteemi

Eksotia

tukaani

riikinkukko

paratiisilintu

kameleontti

kyyhkynen

Folklore

korppi

kurki

joutsen

kärpänen

kotka

Sankari

Hercules

Orion

Perseus

Kefeus

Ophiuchus
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Luonto

Iso karhu

ilves

susi

pieni karhu

kettu

Pastoraali

iso koira

ajokoirat

pieni koira

oinas

härkä

Balladi

Andromeda

Berennice

Kassiopeia

neitsyt

delfiini

Demoni

valaskala Keto

skoprioni

vesikäärme Hydra

etelänvesikäärme

käärme

Ylevä

kolmio

heilurikello

etelänkolmio

mikroskooppi

sulatusuuni

Satu

pegasos

kentauri

yksisarvinen

feeniks

lohikäärme

Primitivia

lentokala

etelänkala

kultakala

kalat

Eridanus

Eleellisyys

jänis

pikkuhepo

kauris

sisilisko

kirahvi

Myyttinen

kaksonen

vesimies

vaaka

rapu

leijona

Legenda

köli

kompassi

purje

sekstantti

kaukoputki

Tragedia

verkko

ajomies

kilpi

karhunvartija

jousimies

Sakraali

pohjankruunu

etelänristi

etelänkruunu

pöytävuori

alttari

Magia

kulmaviivain

nuoli

oktantti

ilmapuntari

intiaani

Fantasia

lyyra

harppi

maalari

veistotaltta

kuvanveisto

Kuvio. Tarkennettu ja testattu meemimyteemikaavio konstellaatioista.

Tulkintaan tarvitaan taustatietoa mytologiasta, esimerkiksi legendamyteemi muodostuu
Argon-laivasta ja argonauttien tarusta. Fantasiameemi koskee muusien innoittamia taidealoja,
joista harppi on arkkitehtuurin tunnus, jonka alalajina kuvataidetta pidetään. Luontomeemissä
pieni karhu tarkoittaa suomalaisittain osmaa eli ahmaa (Gulo Gulo) , osmo (Ursus Arctos) on
iso karhu. Helpoin ymmärrettävä on tässä mielikuvituksen siivittämä satumeemimyteemi
yksisarvisineen ja tuulihevosineen, tulta syöksevine lohikäärmeineen ja feeniks-lintuineen ja
muine olentoineen. Epämääräisin perusteiltaan on eleellisyysmeemimyteemi, jossa on pari
yleistä riistaeläintä. Siten se voisi edustaa mm. eläinseremonialismin kenttää. Mystiikkameemit
on tässä yhteydessä nimetty myyttimeemeiksi, jota kansoittaa zodiakin ilmamerkit kaksonen,
vesimies ja vaaka, joita kutsutaan myös älymerkeiksi. Leijona on kuninkuuden embleeminä
myyttinen olento sfinkseistä lähtien, ravun kääntöpiiri jakaa maapallon pohjoiseen ja etelään
tähtitaivaineen. Mutta olipa taivas mikä tahansa, ihmisillä on ollut tarve uskoa ja palvoa
edesmenneitä ja tuonpuoleisia voimia vainajina, jumalina, esi-isinä. Magiassa on keskeistä
taikakalut, sellaiseksi voi luokitella monet työkalut, jotka helpottavat toimintaa.

Taika tarkoittaa alun perin apua. Taikakalu on siten apuväline tavoitteen saavuttamiseksi,
vaikkakin jotkut luottavat myös sanoihin vaikutuskeinona. Tämä riittäköön tällä kertaa.
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Myt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5x17 myteemiä = 85 hakusanaa
V
luonto, sankarit, tähdistö…
1 andromedaandromeda
8 auriga
ajomies
9 bootes karhunvartija
18 cassiopeia kassiopeia
20 cepheus kefeus
26 corona australis
etelän kruunu
27 corona borealis
pohjan kruunu
29 crux
etelän risti
34 equuleus pieni hevonen
35 eridanus virta
39 hercules herkules
43 indus
intiaani
51 mensa
pöytävuori
58 orion
orion
63 pictor
maalari
71 sculptor kuvanveistäjä
78 triangulum etelän
australe
kolmio

II
2
6
10
17
23
55
40
50
52
56
67
68
72
74
76
77
82

esineet, artefaktit…
I
aythia
ilmapumppu
ara
alttari
caelum veistotaltta
carina
köli
circinus harppi
norma
kulmaviivotin
horologiumheilurikello
lyra
lyyra
microscopium
mikroskooppi
octans oktantti (navigointilaite)
reticulum verkko
sagitta
nuoli
scutum kilpi
sextans sekstantti
telescopiuskaukoputki
triangulumkolmio
vela
purje

3
5
11
22
24
28
30
31
38
46
48
49
59
73
79
85
44

eläimet, linnut…
apus
paratiisilintu
aquila
kotka
camleopardalis
kirahvi
chameleaskameleontti
columba kyyhkynen
corvus&Crates
korppi ja malja
cygnus joutsen
delphinus delfiini
grus
kurki
lepus
jänis
lupus
susi
lynx
ilves
pavo
riikinkukko
serpens käärme
tucana tukaani
vulpecula kettu
lacerte sisilisko

III
4
7
12
14
15
16
37
45
47
64
69
70
75
80
81
83
57

tähtimerkit + ursus ja canis
IV
aqvarius vesimies
aries
oinas
cancer krapu
canis Majoriso koira
canis minorpieni koira
capricornuskauris
gemini
kaksoset
leo&Leo minor
leijona & pieni leijona
libra
vaaka
pisces
kalat
sagittarius jousmies
scorpios skorpioni
taurus
härkä
ursa majoriso karhu
ursa majorpieni karhu
virgo
neitsyt
ophiuchus käärmeenkantaja

13
19
21
25
32
33
41
42
53
54
60
61
62
65
84
66
36

hirviöt, hybridit, kalat, tarut…
canes venetici
ajokoira
centaures kentauri
cetus
valaskala
coma berennices
bereniken hiukset
dorado kultakala (mahi-mahi)
draco
lohikäärme
hydra
vesikäärme
hydrus
etelän vesikäärme
monocerosyksisarvinen
musca
kärpänen
pegasus pegasos
perseus perseus
phoenix feeniks
piscis austrinus
etelän kala
volans
lentokala
puppis&pyxis
peräkeula&kompassi
fornax
sulatusuuni

Esimerrki

Luontomyteemi
13

51 mensa

pöytävuori

52 microscopium
mikroskooppi

73 serpens

käärme

75 taurus

härkä

54 musca

kärpänen

kotka

45 leo&Leo minor
leijona & pieni leijona

33 draco

lohikäärme

57 ophiuchus käärmeenkantaja

25 coma berennices
bereniken hiukset

Sankarimyteemi
11

39 hercules herkules

72 scutum

kilpi

50 lyra

lyyra

5 aquila

Fantasiamyteemi
15

63 pictor

maalari

31 delphinus delfiini

Tarinasikermän sapluunaa voi testata meemikaavan avulla, jolloin on oletettavissa, että ryhmittelystä on
vähintään yksi tai kaksi tekijää, jotka poikkeavat alkukolmion teemasta. Nämä kaksi sijoittuvatkin sitten
transfeemiksi, muutostekijäksi tai sitten myteemiksi, myyttiseksi toimintapiiriksi. Joten tuumasta toimeen ja
testaamaan. Osuuko edes suurin osa luokitelluista horisontaalisista meemeistä järkeväksi tulkintavälineeksi?

