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JOHDANTO.

Taikamerkeillä tarkoitetaan sellaisia kansan käyttämiä merk
kejä ja kuvioita, joita on piirretty esineihin taikka muihin pin
toihin ja jotka —  piirtäjien käsityksen mukaan —  salaisella voi
mallaan aiheuttavat joko hyvää tai pahaa tietylle kohteelle.

Varhaisin kirjallinen esitys suomalaisten taikamerkeistä lie
nee v:lta 1782. Sen julkaisi Kristian Erik Lencqvist tunne
tussa latinankielisessä väitöskirjassaan »De superstitione veterum  
Fennorum theoretica et practica» (s. 84). Se kuuluu suomen
nettuna näin:

»Ne erikoiset apuneuvot (adjumenta), joita ns. loitsijat käyt
tävät ja jotka tiedämme, ovat kuulemma seuraavat: I. Taika- 
merkit (Characteres Magici). Ne ovat kirjaimia, numeroita tahi 
muita merkkejä, joissa luullaan piilevän jonkin erinomaisen 
kyvyn joko tuottaa pahaa tai aiheuttaa hyvää. Kuitenkaan ei 
tiedetä, ovatko suomalaiset ennen vanhaan käyttäneet tällaisia 
merkkejä, he kun arvatenkin olivat muinoin kirjoitustaidottomia. 
Lappalaisen noitarumpu ja siihen kirjoitetut merkit näyttävät 
olleen pikemminkin leikkimistä ja arpomista kuin loitsua varten.»

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston runsaat tiedot 
taikamerkkiemme käytöstä ovat huomattavat, vaikka ne 
eivät varmaankaan sisällä kaikkia niitä merkkejä, joita Suomen 
kansa on käyttänyt". Parhaimmat kokoelmat tässä mielessä ovat 
Heikki Meriläisen ja H. Brandtin keruutulokset; myöskin Kaarle 
Krohnin ja Samuli Paulaharjun arvokkaat kokoelmat on mainit
tava. —  K . A . Gottlund on piirrellyt eräitä taikamerkkejä anti
kvaarisiin kokoelmiinsa. (Kuvat 1— 12, 24— 25). —  Laajimman 
esityksen suomalaisista symbolisista salamerkeistä on kirjoitta-
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Kuvat 1—12: 1 kolmikanta, 2 nelikanta, 3 viisikanta, 4—5 kuusikantoja, 6 seit- 
senkanta, 7—8 kahdeksankantoja, 9 yhdeksänkanta, 10 kymmenkanta, 11 yksi- 
toistakanta, 12 tursaansydän. (Gottlund: Antiqvariska samlingar IV, s. 545—6).

Eräät merkeistä eivät liene kansanomaisia.

nut Yrjö Blomstedt »Suomen Museoon» 1894. U. T. Sirelius ja 
I. Manninen ovat myöskin selvitelleet eräitä taikamerkkejämme, 
mm. hakaristiä ja hannunvaakunaa.

Yleisimmät suomalaisten taikamerkeistä ovat olleet risti ja 
viisikanta.

Kun risti on kristillisen kirkon kunnioittama ja palvoma kor
kein symboli, suljetaan se tämän tutkielman ulkopuolelle. Niin 
ikään ei kiinnitetä huomiota kansanomaisiin tekstiileihimme ver
taamalla niiden koristekuvioiden mahdollisia sukulaisuuksia tai- 
kamerkkien kanssa. Paitsi suomalaisten taikamerkkejä on tut
kielmaan otettu verraten laajasti vertailuaineistoa Virosta. Tä
män alan laajinta kokoelmaa säilytetään Tartossa Eesti Rahva 
Muuseumin arkistossa, jonne se on koottu v:n  1931 jälkeen.

Seuraavassa esitellään aihepiireittäin suomalaisten käyttämiä 
taikamerkkejä sekä muitakin piirroksia, jotka näyttävät valaise
van tutkittavaa asiaa.



TAIKAMERKKIEN KÄYTTÖ.

Kalastus.

Kalastukseen liittyvissä taioissa taikamerkki esiintyy suhteel
lisen harvoin. Kuitenkin sitä on käytetty seuraaviin tarkoi
tuksiin:

Kalaan lähtiessään nuottamiehet tekivät rantatiehen viisikan- 
nan, »niin sittä onnellisesti palloovat rantaan kallain kanssa».1) 
Nuotta oli tehty hyväonniseksi, kun se oli kierretty kolmella 
kuusenoksalla ja luettu sanat. Sitten tehtiin maahan kolme viisi- 
kantaa, joitten ylitse nuotta vedettiin.2) Nuotan lekkoihin piir
rettiin Etelä-Pohjanmaalla muinoin viisikolkkanen.3) Kun kala- 
onnea tahdottiin parantaa, leikattiin vieraan verkosta kolmesta 
kohdasta kolmikulmainen kappale, jossa on yhteensä yhdeksän 
silmää. Ne pujotettiin kahdesti myötä- ja kerran vastapäivään 
sormuksen läpi, jolla oli kolme paria vihitty. Sen jälkeen parsit
tiin kappaleet omaan verkkoon. Näin saatiin hyvin kaloja.4)

Kalat eivät hyppineet pois apajasta, kun nuotan perilaudassa 
oli viisikantoja ja »onsi luotikko ( =  laatikko) perilaudan sisässä», 
johon oli pantu elohopeaa. »Sitte kalat eivät ole pahoja pois pyr
kimään, ne kajoavat apajassa.» 5)

Samaa tarkoitusta varten nuotan siuloihin tehtiin sellaiset 
laudat, joihin sisäpuoliin piirrettiin viisikanta, kuten edelläkin, ja 
tähän viisikantaan valettiin tinaa. Tämä suoritettiin siten, että 
laudan kupeeseen leikattiin syvä viisikanta ja siihen kaadettiin
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kuuma sulatettu tina sekä tasoitettiin laudan tasaan ja sen 
päälle naulattiin toinen lauta niin, ettei kukaan tietänyt asiasta 
mitään. Tällaiset laudat pantiin kumpaiseenkin siulaan. Kukku- 
lautaan väännettiin näverillä reikä ja siihen pantiin elohopeaa ja 
»ohrajauhoja sille ruoaksi» sekä leppätapilla tukittiin reikä, 
ettei vesi päässyt sisään. Kulkkuun (kitasiin) sijoitettiin sellai
nen kives, johon oli pantu yölintu (lepakko), ja saunan kiukaasta 
otettiin kolme kivenpalasta. Silloin kalat eivät menneet apajan 
ylitse eivätkä alitse, eivät sivuin siuloista, vaan kaikki, jotka vain 
nuotan kohdalle sattuivat, joutuivat apajaan.6)

Kalavesi, joka oli pilattu kaloja varastamalla, pääsi pilauk
sesta, kun otettiin kolme kolmihaaraista lepänoksaa ja kolme 
leppälastua, joihin tehtiin viisikanta. Oksat ja lastut käärittiin 
punaisella langalla kiinni toisiinsa, kuljetettiin kolmesti muura
haiskeon läpi ja vietiin turmeltuun kalaveteen. Kivi Sidottiin niin, 
että koko laite meni pohjaan, sekä samalla luettiin uhrilukuja; 
hopeata vuoltiin ennen pyydysten panoa, ja näin selvittiin pa
hasta.7)

Kahdeksankantaa käytettiin seuraavassa taiassa (besvär- 
jelse): Kun kalastajalta oli varastettu kaloja pyydyksestä, hän
repäsi muutamia yksivuotisia pajunvesoja suosta, teki niistä vas
tan ja meni kosken rantaan. Sitten hän nosti järven pohjasta 
risuja, joihin hän teki kahdeksankannan. Sen sisälle hän astui 
verkkoineen ja vastoineen tulirauta suussa. Siinä hänen piti lau
sua loitsu, jotta varas olisi saanut rangaistuksensa.8)

Metsästys.

Suomalaisten metsälläkäymiseen liittyi, kuten kaikkiin mui
hinkin elämänaloihin, runsaasti taikoja. Näissä on käytetty tai
kamerkkejä —  ennen muita viisikantaa —  monella eri tapaa.

Kun pyyntionni oli pilattu niin, ettei esim. metsänvilja ammut
taessa kuollut, oli ammuttava orava. Siihen luotiin, jolla orava 
ammuttiin, piti tehdä viisikanta. Otus nyljettiin ilman veistä, ja
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sen jälkeen raadolla pyyhittiin niitä puita, joista orava oli am
muttu, sitten se heitettiin vasemman olan yli pohjoiseen päin. 
Taakse katsomatta oli mentävä tiehensä.1) Kun metsämies lähti 
metsälle, niin veräjän suussa, sen ulkopuolella, hän teki kädel
lään viisikannan maahan polulle. Silloin vieras ei voinut pilata 
metsäonnea.2) Metsäonnea on Pielavedellä hankittu niin, että 
on kierretty »ympäir sen ratasa, jonka sisällä sittä metsästee». 
Iäti kuohuvan lähteen reunalta on otettu kolmihaarainen leppä- 
keppi. Kierrettäessä aina yhdeksän askeleen päähän on tehty 
kolmikanta ja yhdeksänsadan askeleen päähän viisikanta, »niin 
kyllä siitä apajasta saap lintuja sinä syyssä niin paljo, kun tahtoo 
tappaa».3) Kaavilla suonenlaskettaja otti veret riepuun yhdek
sältä ihmiseltä, joista ensi kerran suonta laskettiin. Kun aamulla 
lähdettiin metsälle, pantiin veräjällä riepu Veitsen kärkeen ja 
piirrettiin viisikanta.4)

Metsänkävijä sai viisikannasta varauskeinon kateita, silmän- 
teitä, kiroja ym. vastaan. Siksipä hän syksyllä ensi kerran met
sälle lähtiessään meni rannalle, nosti vesihaon koholle ja kulki 
sen alitse kaikkine metsäneuvoineen ja koirineen., Sen jälkeen 
hän painoi havun paikoilleen. Ensimmäistä viljaa ammuttaessa 
oli pantava »latingiin» ruudin sekaan elohopeaa ja ohrajauhoja 
sekä piirrettävä viisikanta kuulan nenään. Silloin ei tarvinnut 
koko syksynä pelätä kadehtijoita eikä noitia. Metsästysneuvoja 
ei saanut tuoda kotiin ennen metsästyskauden päättymistä.5)

Sama taika on muuten toisintonakin Heikki Meriläisellä.6)
Hyrynsalmella tehtiin askeliin keihäällä ristejä ja piirreltiin 

viisikantoja, jotteivät kateen pilaukset olisi pystyneet metsämies- 
ten toimiin.7)

Pohjois-Hämeessä taas pahanilkiset ihmiset pilasivat metsän
kävijän onnen lakaisemalla uuniluudalla metsään päin ja teke
mällä viisikannan hänen askeliinsa.8) Niin ikään kun Etelä-Poh
janmaalla tehtiin metsämiehen jälkeen »jääräpää»- ( =  visapää) 
veitsellä viisikanta, hävisi häneltä onni.9)

Pohjois-Pohjanmaalla kirot (Hetat) torjuttiin syömästä saa
liita, jos ansoja viritettäessä tehtiin ansojen eteen maahan kah
den puolen viisikanta vasemman käden sormella.10) Uudellakir
kolla V.l. »sitä sannoot näät, jot palokärelt pitäis ottaa kiel ja sil pi-



täis tehhä viiskanta tuohee ja* sit ampuu siihen viisikantaa, ni sit 
pyssy pääsöö lumouksist, kus saap ammutuks siihe tuohee.11) 
Venäjän Karjalassa meneteltiin samoin: Jos pyssymiehellä oli
paha »lykky», se parani, »kun latasi pyssyn ja pani luodin vasta- 
hakaa ja vasemman käden nimettömän sormen kynnellä teki luo
din kantaan viisikannan». Näin onni parani ja »silmänteet» kark- 
kosivat pois.12) Samoin pyssyn pilautuessa niin, ettei metsämies 
ampuessaan osunut oravaan, otettiin »luovi», siihen piirrettiin 
viisikanta, painettiin paikalleen sekä laukaistiin pyssy.13)

Heikki Meriläinen on muistiinmerkinnyt Kenttijärveltä V e
näjän Karjalasta seuraavan taian: »Metsämiehen jäljille kuin 
tehään yheksikanta, vanhalla visapäisellä veitsellä piirretään, niin 
ei osaa ampuva. Pääsee kuin pannaan leppäluovi ja yli olan 
ampuu:

Kaatukoon kaheksan kahen uutta, 
yheksän lemmon karitsata 
yhen nuolen nostamalla, 
vasaman varustamalla.

Ken lienee katehin katsonut,
silmin kieroin keksinyt,
sen silmät verta vuotakoot jne.» 14)

Konginkankaalla on viisikanta kaiverrettu pyssynperään ja 
ruutisarveen vielä aivan muutamia vuosia sitten.15)

Virolaisten kesken on myöskin ollut tunnettu viisikannan 
vaikutus pyssyyn. Jos haluttiin, ettei pyssy ampunut maaliin, 
piirrettiin viisikanta omistajan näkemättä pyssyn perään. V il- 
jandin puolessa kerrottiin, että tällaisissa tapauksissa viisikanta 
oli tehtävä korvavaikolla.16)

Etelä-Pohjanmaalla on jänislangat ja linnunansat viritetty 
etelätuulella ja kauniilla säällä. Metsään piti mennä taakseen 
katsomatta ja pysähtymättä määräpaikalle asti, missä kolme haa
paa kasvoi niin, että ne hakattuina muodostivat kolmion, kun 
latvat kaadettiin tyvelleen. Ensimmäinen puu kaadettiin kintaat 
kädessä, toiset kaksi paljain käsin. Sitten pantiin langat ja ansat 
ja sanottiin etenkin jänislankoja viritettäessä näin:
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»Mene vimmattu vipuhun, 
pyöräsilmä pyydyksehen, 
pakarasilmä paulahan, 
seitsemästä seurakunnasta, 
kahdeksasta kappelista.»17)

Lintuja pyydystettäessä Reisjärvellä (Pihtiputaalla) riettaat 
s.o. peto- ja raatolinnut, estettiin syömästä lintua seuraavin kei
noin: Kaksi miestä käveli, edellinen tyhjiltään ja jälkimmäisellä 
oli eväskontti ja rihmanippu, joka veti maata myöten, niin kauan 
kunnes aita tuli vastaan. Sitten rihma pujotettiin kolmannesta 
aidan raosta läpi ja vedettiin maata myöten ensimmäisen puun juu
relle, johon piirrettiin viisikanta puukon kärjellä. Siitä nostet
tiin se ylös ja tehtiin ensimmäinen vihi. Se jätettiin tyhjäksi. 
Tehtiin toinenkin vihi, johon jo pantiin rihma. Kun ensimmäi
nen lintu saatiin tällä pyydyksellä, pistettiin kolmihaarainen havu 
sen suuhun, jos se oli koppelo tai urosmetso. Silloin riettaat 
eivät syöneet lintuja. Jos pyydykseen sattui tulemaan pyy taikka 
metsäkana, pantiin suuhun kolmihaarainen varpu, ne kun olivat 
varpulintuja.18) Jos linnut eivät käyneet rihmaseen, niin tehtiin 
Kontiolahdella viisikanta vihin viereen.18

Karhun pesälle menemiseen liittyi monia tapoja ja taikoja. 
Pohjanmaalla kansa on pitänyt karhua tietäjänä, sen kun arvel
tiin voivan lumota tulen niin, ettei pyssy lauennut. Siksi pesälle 
mentäessä tehtiin tuli tervaskantoihin sekä »tuliteltiin ja savus- 
teltiin» kaikki metsästäjien kapineet sekä heidät itsensäkin. Kun  
pyssyyn pantiin latinki, niin luotiin piirrettiin viisikanta ja sitten 
painettiin luoti pyssyyn siten, että viisikanta tuli suuhun päin. 
Sen jälkeen karvaruutiin pantiin leivänmuruja ja vasemman kor
van vaikkoa. Nyt pyssyn luoti pystyi karhuun.19) Pesälle men
täessä tehtiin eteen kolme viisikantaa ja puun taulaan pantiin 
tuli kytemään keskimmäisen viisikannan päälle. Sitten luettiin:

»Nouse pois, tätini poika, 
nokiselta nuotiolta, 
havusilta pää-aloilta!
Nyt on ottajat ovilla, 
veräjillä poiesviejät.
Säterinen sänkys käännä, 
perinät kultaset kumoa, 
late aitasi lahovi,



10

laki päälles lankijavi.
Pistä jo  villainen pivosi, 
käännä karvakämmenesi 
miehen etsivän etehen, 
uron käyvän tienohille.»

Jos se sitten ei herännyt, niin ammuttiin pesän suulla, silloin se 
kyllä nousi.2")

Pistojärvellä Vienan Karjalassa karhunkaatoon mentäessä 
otettiin mukaan elävän puun pakkulaa ja vanha sodassa ollut 
miekka. Kun päästiin kontion jäljille, käännettiin nurin kolme 
jälkeä ja luettiin karhun synty. Sen jälkeen miekankärjellä piir
rettiin kärkeä kohottamatta jäljille kolme viisikantaa. Sitten sy
tytettiin tuli pakkulaan ja sillä kierrettiin paikka. Samalla sa
nottiin:

»Rieskasuu riuvottele, 
maitosuu mallottele 
honkaisessa huonehessa, 
tammisessa tanhuassa, 
havulinnan liepehellä, 
kerkällä komean kuusen, 
luona luonnontyttärien, 
metsäpiikojen pihoilla.»

Silloin karhu ei mennyt etemmäksi, vaan asettui siihen paik
kaan, jossa oli. Sen jälkeen kierrettiin vielä palavalla pakku- 
lalla kierros loppuun ja vedettiin miekalla risti maahan. Pak- 
kula sammutettiin ja ummessa silmin palattiin kotiin.21)

Kun kontiota oli lähdetty kiertämään ja jäljet oli löydetty, 
otettiin tapionnäreestä oksa, jolla piirrettiin kolme viisikantaa 
jäljille. Oksa pistettiin viimeisen viisikannan sisään pystyyn. 
Karhu ei silloin kulkenut pitemmälti, vaan asettui siihen paik
kaan, jossa se oli jälkien löytämisen aikanakin. Se ei tullut myös
kään tapettaessa kaatajien kimppuun.22) Kun karhu kävi tule
maan päälle, ei ollut apua siitä viisikannasta, joka piirrettiin 
eteen, ellei sanottu: »Sie oot nuorempi minua, anna tietä van
hemmalle». Näistä sanoista eläin häpesi, ja niin sen saattoi hel
posti ampua.23)

Samaa tarkoitusta varten on Etelä-Pohjanmaalla tehty vasem
malla kantapäällä viisikanta ja loitsittu.24)

Jos karhua tapettaessa se kävi kaatajan kimppuun, oli va
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semmalla kantapäällä tehtävä maahan viisikanta taikka oli pa
rempi, jos ehdittiin tehdä kolme. »Hyvin karaistulla luonnolla» 
oli loitsittava, minkä jälkeen oli astuttava kolme askelta taakse
päin. Karhu ei voinut kulkea muuta kuin viisikantaan asti, siinä 
sen saattoi surmata.25)

Muuan V .l:n  uusikirkkolainen kertoja muisteli samoin: »Uo 
kuult keskenää haastaat —  jot ku —  oliko se nyt mieka kärk 
tai sapel kärk vai mikä se o, mil se viiskanta on teht löyhyy tai 
kuuse koskusee ja ku sen löyhy viskais karhuu vastaa, ni se ei 
tult kimppuu. Viiskanta pit olla mukan varsinki metsämiehil ja 
kaikil muilki.» 2Ö)

Laihialta on taika, jonka avulla »saarhan kärmes tapetuksi»: 
»Kun nährähän se makoosilla ja sitä peljätethän, niin se tuloo 
jällen samhan paikkaan maata, kun kepillä piirtää maahan neli- 
kulmaasen kehän ja ristin sen keskellen».27)

Kun metsämiehen jäljille tehtiin vanhalla visapäisellä veit
sellä yhdeksänkanta, niin hän ei osannut ampua.28)

Karjanhoito.

Karjanhoitoon on taikamerkkien käyttö liittynyt monin eri 
tavoin.

Satakunnassa tehtiin keväällä kellolehmän sorkkaan viisikanta 
puukkoa kertaakaan nostamatta. »Lehmät tulee hyvin kotiin, 
eivät riskaa maijon annissa.» *) Hämeessä on niin ikään karjaa 
ensi kertaa metsään vietäessä keväällä piirretty veräjän tahi por
tin alle maahan viiskantti. Kun karja oli kulkenut veräjästä, kier
rettiin karja kolmesti ja luettiin isämeitä. Näin lehmiä eivät 
uhanneet metsässä sudet, ne eivät katkoneet jalkojaan eivätkä 
noitumiset pystyneet niihin.2)

Kun Keski-Pohjanmaalla laskettiin lehmiä keväällä ensi ker
taa ulos, niin tehtiin viimeiseksi kolmesta pihlajan vesasta »kol
mikulma rinki», jonka nurkat sidottiin kolmisäikeisellä punotulla
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nuoralla kiinni ja niihin pantiin taulakimppu, joka ulospäästet- 
täessä sytytettiin palamaan.’) Kun paimen Venäjän Karjalassa 
päästi lehmiä metsään, hän otti vettä hetteestä, vuoli kolme silua 
hopeata sekaan; tällä vedellä pestiin kaikki lehmät. Tapion nä
reestä otettiin oksia »kolme yhdeksää» (3 X  9) ja tehtiin luuta, 
jolla pyyhittiin jokaista lehmää. Veräjällä tehtiin kolmesta yk- 
sikantaisesta pihlajasta kolminurkkainen ristikko, joka pantiin 
tulelle. Sen jälkeen luettiin loitsua:

»Vihi Jeesus viljojani,
katso Jeesus karjojani jne.»4)

Karja pantiin tulemaan kotiin seuraavasti: Ikivanhalta ter- 
vahaudalta haetuista kolme kertaa yhdeksästä (= : 27) tervas- 
tikusta salvettiin kolmikulmaristikko alakivelle sille pellolle, jossa 
karjaa kunakin kesänä pidettiin. Ristikko sytytettiin sitten joka 
nurkastaan palamaan, ja sen palaessa emäntä valutti kourastaan 
murskattuja suoloja yhdeksän kertaa ristikon sisään alakivelle. 
Sillä aikaa kierrätti joku kellokkaalla kiveä kolme eri kertaa 
niin, että joka kerralla jäi aukko. Tämä tapahtui siksi, että leh
mät olisivat osanneet metsään ja pysyneet siellä. Ruskettuneet 
suolat syötettiin karjalle. Jos taikakeino ei ensimmäisellä ker
ralla auttanut, suoritettiin se uudestaan.0)

Laskiaisen seutu oli karjanhoidon kannalta tärkeää aikaa. 
Satakunnassa tehtiin silloin oveen viisiloppi, jottei rulli olisi pääs
syt sisään.11) Samoin uskottiin, ettei itikoille (karjalle) tullut mi
tään vahinkoa, jos laskiaisyönä veitsellä piirrettiin navetan oveen 
viisiloppi.7) Pohjois-Hämeessä ripoteltiin laskiaisena ruokapöy
dälle jauhoja ja suoloja. Jauhoiselle pöydälle vedettiin muuta
mia viisikulmia, jotta lehmät tulisivat hyvin kotiin.8)

Seuraavaa taikaa on käytetty, kun on haluttu saada lehmä 
pysymään uudessa kodissa: Kun lehmää lähdettiin kuljettamaan, 
oli siitä pilttuusta, jossa sitä ennen oli pidetty, otettava lantaista 
multaa ja lehmän entisen kotitalon tuvan uunista tuhkaa sekä 
suoloja. Aineet sekoitettiin ja pantiin lehmän juomaan. Jään
nökset haudattiin uuden kodin maahan. Hautaaminen tapahtui
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siten, että leikattiin kolminurkkainen turve pihamaasta, sen alle 
pantiin nuo jäännökset, ja sitten turve asetettiin entiselle paikal
leen.9) Sotkamossa lehmiä pihalle laskettaessa otettiin maasta kol
minurkkainen turve ja pantiin se navetan oven päälle.10) Pohjois- 
Karjalassa on neliskanttinen maa auttanut lehmää pysymään osta
jan kotona. Kun ostettua lehmää kuljetettiin ensimmäisen puron 
tai joen reunalle yli menoa varten, piti ottaa nelikulmainen maa- 
palanen ja sillä painella lehmän rintapäätä ja sanoa tällöin: »Näin 
kylmät ovat nämät (entiset) karjamaas». Sen jälkeen oli maapala- 
nen pantava paikalleen vasemmalla kantapäällä.11)

V .l:n  Uudellakirkolla piti yölepakon kynsi mukana kiertää 
karjamaan ympäri kahdesti myötäpäivään ja kolmasti vastapäivään. 
Sen jälkeen kynnellä tehtiin viiskanta. »Sit ei ne elokkahat män- 
neet etähäl. Ei männeet yli.»12)

Pohjois-Karjalassa valmistettiin poikineen lehmän juomavesi 
erikoisella tavalla. Ennen juottamista lehmä ja vasikka kierrettiin 
tulella, joka oli sytytetty päreisiin, joihin oli leikattu viisikanta.13)

Karjan lypsyonneen vaikutti viisikanta edullisesti. —  Jos leh
mä oli noiduttu ja maito kuivunut tyhjiin, luettiin loitsu ja tehtiin 
viisikanta kiulun pohjaan.14) Samoin Pohjois-Karjalassa »pahan
suovien pilattua karjan lypsämättömäksi» piirrettiin viisikanta kiu
lun pohjaan ja lypsettiin astiaan maitoa muutamia pisaroita vihki- 
mäsormuksen läpi.15) Jos lehmä tuli »lypsämättömäksi» (utarat 
ajettuivat), niin Juuassa leikattiin maasta viisikanta ja sillä pai
neltiin utareita; maankappale pantiin sen jälkeen entiselle pai
kalleen.15 A)

Maidon venyessä tehtiin viisikanta lehmän sorkkaan ja 
leppäpuntarilla mitattiin jonno (maidon venyminen).10) Jos 
maito kävi virumaan, silloin oli tehtävä tuohesta kolminurkka- 
tuohinen, »siit panna kokkoa tuohisee ja viijä lievän räystääle, 
luuva nurkale, lintuin syötäväks, kyllä herkiää virumasta».17)

Pieksämäellä on voita saatu hyvin, kun otettiin kolmen vero- 
piirin koskesta kuohua sekä kolmesta lepästä lepänpiimää. Kuohu  
annettiin juomassa lehmälle, kun se laskettiin ensi kerran keväällä 
metsään. Lepänpiimää taas pantiin korpinsulan sisään ja se kellon 
kantimen väliin. Kun sitten käytiin ensi kerran kirnuamaan, köy
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tettiin kirnun ympärille hame, jolla oli synnytetty kolme kertaa. 
Kolmikanttinen tikkuristikko, joka sytytettiin tuleen joka kul
masta, pantiin kirnun alle.17 A) Satakunnassa tehtiin viisikulmio 
lypsinkiulun pohjaan, »kun maito on huonossa kunnossa».18)

Jos lehmä lypsi verta, niin Pohjois-Hämeessä oli tapana ottaa 
kolme kertaa muutetun huoneen katosta kolme pärettä tai lastua 
ja kustakin tehtiin kolme pientä viisikantaa, joitten kantoihin pan
tiin tervaa. Lopuksi ne poltettiin suullaan olevan kattilan poh-

Voita saatiin hyvin Etelä Pohjanmaalla, kun kirnun männän 
alapäähän tehtiin viisiloppinen tahi risti,20) Kaavilla pantiin kirnun 
uurteen väliin neulan kärki ja elohopeaa, pohjaan leikattiin viisi
kanta.21) Samoin Pohjois-Karjalassa kirnun pohjalla pidettiin sa
maa tarkoitusta varten karvalämpä ja kirnuun piirrettiin viisi
kanta. Karvat otettiin kolmesta lehmästä pääsiäisen vastaisena 
yönä.22)

Lehmän metsänpeitosta päästämiseksi meneteltiin näin: Otet
tiin kolme kuusista varaseivästä kodin luota aidasta, jonka sivua 
oli karjan tapana kulkea. Seipäitten latvapäät halkaistiin ja met
sään tultua tehtiin niistä kolmikulmainen piiri karjan kulkutielle. 
Sitten otettiin kolmesta kuusesta kolmen oksan latvusta kustakin 

/  tämän muotoisia haarukoita, jotka sidottiin punaisella lan
galla kolmeen tukkoon kolme kuhunkin. Kun teos oli val

mis, istui tekijä kolmion päälle ja kutsui miekan tupen lävitse kar
jaa luoksensa.23)

Puumalasta on merkitty lehmän metsänpeitosta vapauttami
seksi seuraava taika: Kolmen tien risteyksestä otettiin erikoisesti 
huolehtien kolmikulmainen turve, joka vietiin kodin lähelle, sinne, 
missä lehmä oli viimeksi nähty. Sieltä etsittiin kolmikulmainen 
kivi, jonka leveämpi puoli oli pohjoiseen päin. Kiven pohjoispuo
lelta leikattiin sellainen kolo, johon turve hyvin sopi. Sen jälkeen 
kivi kierrettiin suolapussilla, joka oli ommeltu ruumisneulalla ja 
-langalla, kahdesti myötä- ja kerran vastapäivään. Suolat pantiin 
kivelle ja sytytettiin mahlan aikaan kiskotulla ihvituohella pala
maan. Kun lehmä palasi kotiin, vietiin turpeet paikoilleen.24)

Pohjois-Hämeessä asetettiin metsänpeitosta vapautumiseksi

jalla.19)
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yhdeksän männynneulaa alakivelle niin, että ne tekiväl kolmikul
man, ja toisella kivellä lyötiin päälle. Tämä tapahtui sillä veräjällä, 
josta karja kulki metsään. Kivellä iskettäessä lausuttiin:

Ihmisen karja irti, 
metsän karja kytkyeen, 
keväästä syksyyn, 
syksystä kevääseen.26)

Metsänpeitosta päästettiin kotieläin siten, että tien eri puolilla 
kasvaneet näreet sidottiin latvoistaan yhteen ja puitten alle tehtiin 
viisikanta. »Ja jos ei kolmessa päivässä löyvy, niin ei ole metsän
väin syytä.»26) Metsänpeitosta päästettiin hevonen siten, että sille 
tielle, jota hevonen oli metsään mennyt, sujutettiin tien yli kolmen 
puun latvat yhteen ja tehtiin tuli. »Ja sen tulen metsän puolelle 
tehään viisikanta ja talon puolelle kaksi viisikantaa.» Merkit teh
tiin vanhalla tuliraudalla ja sen jälkeen kirottiin. Metsähiisi päästi 
silloin hevosen. —  Jos hevonen löytyi, oli viisikannat purettava 
pois, sillä näin vapautettiin metsähiitten väkiä1)

Pohjanmaalta on myös merkitty muistiin taikoja, jotka 
auttoivat metsänpeitossa, ja niissäkin esiintyy viisikanta. Tem
meksellä käytettiin tätä merkkiä samanlaisissa tapauksissa kuin 
edellä.2*) Sotkamossa pantiin alakivelle kolme pientä kiveä, sitten 
yksi iso niitten päälle. »Ne on pirun mulukut siilon pihissä.» Sen 
jälkeen ne vietiin veräjälle ja niihin sidottujen puiden alle piir
rettiin veitsellä maahan viisikanta.29) Lehmää päästettiin metsän
peitosta näin: »Tietäjä otti verkon päähänsä ja nosti multaa. Sitten 
hän käänsi kolme lehmänaskelta viikatteen kärellä kotiin päin. 
Kolmannen askeleen alle hän pani taulan. Sen jälkeen hän viisi- 
kannan toiseen ja sitten viimeiseen havüoksaan pistää alle ja joka 
kerran kun näin teki, kutsui hän lehmiä kotiin.»30) Karjasta eksy
neen lehmän sai palaamaan karjaan ja kulkemaan sen mukana, 
kun mentiin siihen suuntaan, jonne lehmä oli mennyt. Sitten oli 
käännyttävä selin sitä suuntaa vasten ja »takakätteen pyöräättee 
linkkuveetellä viisikanta». Silloin lehmä palasi karjaan ja pysyi 
muun karjan mukana.31) Kiimasjärvellä on viisikanta piirretty 
eksyneen lehmän taikka lapsen jäljille niin, että »pisin kanta oli 
suunnattava metsään päin».32)
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Karjan pahinta vihollista, karhua, vastaan oli useita taikoja.
Niinpä Itä-Pohjanmaalla talon isäntä veti karhun käpälällä 

tahi hampaalla karjaa ensi kertaa uloslaskettaessa kolmesta kohti 
kujan lattian poikki piirron ja sanoi: »Yhdet maat, eri eväät». 
Sitten karja laskettiin ulos, ja emäntä teki karhun käpälällä viisi- 
kannan ja lausui loitsun.33)

Vuonnisessa karhun jalan sijaan piirrettiin viisikanta karhun 
kynnellä tahi veitsellä. Jalan sijan mähnäispuolta, kantapuolta 
hiukan kohotettiin ja siihen piirrettiin merkki. Näin karhu kark- 
kosi pois selkoselta.34)

Monet karjantaudit paranivat myös taikamerkin avulla.
Karjan ähkyä parannettiin Etelä-Pohjanmaalla piirtämällä 

puukolla maahan kolme viisiloppista; piirrettäessä ei saanut puuk
koa nostaa.35) Sydäntaudissa oleville elukoille annettiin kanan
munaa taikka naulattiin Icolmikanttinen leppänaula siihen, mihin 
eläin vettään laski, ja annettiin sitä (vettään) paikalla suuhun.36) 
Jos hevonen oli ammuksissa, niin auttoi, kun neljä pintapärettä ha- 
laistiin ja tehtiin ristikko; joka nurkasta se sytytettiin tulelle ja 
hevonen ajettiin ristikon läpi.37)

Virolaiset ovat tehneet jotenkin samanlaisia taikoja.
Kun eläintä vaivasivat paiseet, tehtiin kovasimeen viisikanta 

(viiskand) ja sillä siveltiin eläintä.38) Kun uusi lehmä tuotiin 
taloon ja ripoteltiin suolaa lehmän syömäpaikalle viisikantaan, niin 
lehmä ei pelännyt noituutta.39) Nautaeläin parannettiin seuraa
vasti: leipä kostutettiin maidolla ja kostealla palalla tehtiin viisi- 
kantoja kipeään kohtaan.40) Virossa viisikantaa on käytetty myös 
karjan ihotautiin (veise- 1. loomaröögatus) .41) Piirtäminen tapah
tui oikean käden nimettömällä sormella piirrintä kertaakaan nos
tamatta.42) Niin ikään kun karjalla oli ravandus-tauti, otettiin pa- 
janpohjasta nokea, sen päälle tehtiin viisikanta, ja se annettiin eläin
ten syötäväksi.43) Kun lehmän hampaat olivat heltyneet, oli Pär
nun tienoilla tapana painella hampaita kovasimella, johon oli piir
retty viisikanta.44) Kun lampaita vaivasi töbi-tauti (ne söivät sil
loin vuonilta jalat), niin pahalla silmällä oli tässä osansa. Silloin 
mm. piirrettiin navetan oveen viisikanta, ja näin estettiin noitu- 
misten vaikutus.45) Yleensäkin kaikkinainen noituus estettiin pää
semästä navettaan, jos vain oveen oli leikattu viisikanta.46)
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Jos Satakunnassa sattui lehmä kuolemaan itekseen, oli tehtävä 
taika, että onnettomuus olisi kadonnut raadon mukana. Tällöin 
isäntä kuollutta lehmää ulos vetäessään teki navetan oven päälle 
sisäpuolelle oikean käden etusormella viisikannan.47)

Hämeessä paimennuksen piti tehdä talon kujan oveen risti ter
valla. Myöskin lehmän lautaseen piirrettiin viisikanta tervalla.48)

Jos Kittilässä lehmä oli kipeäksi noiduttu, ei siihen saanut pal
jain käsin koskea. Piti olla jokin rautaesine, jolla piirrettiin sen 
kylkiin viisiloppisia ja ristejä. Eläin piti niillä kartoittaa ristiin ja 
rastiin.49) Pohjois-Karjalassa sonni pilattiin, etteivät vieraat leh
mät tulleet kantaviksi, jos sen kaulaan pantiin lavi (kytkyt), jonka 
harjalautaan piirrettiin viisikanta.50) Etelä-Savossa toisen karja- 
kartano saatiin pilautumaan, kun hautausmaalta otettiin ruumiin 
luita ja multaa sekä pantiin maahan navetan nurkan alle ja harmaa 
kivi päälle. Sen viereen tehtiin viisihaaranen risti ja tavallinen 
risti.51)

Keski-Pohjanmaalla karjaa suojeltiin asetussuoloin. Kun ne 
oli tehty, piti ikään kuin ameneksi tehdä kolme viisikantaa navetan 
oven päälle. Ne piti tehtämän joko sellaisella visapäisellä veit
sellä, jonka tekijää ei tiedetty, tai linkkuveitsellä sellaisella, jonka 
terän pinnalla oli tehtaan nimikirjoitus.52)

Myöskin Virossa karjarakennusten ovien päälle tehtiin viisi- 
kantoja (viisinurgaline rist).*3)

Etelä-Pohjanmaalla on hankittu karjaonnea piirtämällä viisi- 
loppi kytkyen kantaan. Silloin eivät noidat voineet viedä onnea.54) 
Tallin oveen on siellä myöskin piirretty tämä merkki,55)

Pohjois-Karjalassa pantiin Mikkelinä lehmät kiinni ja tehtiin 
viisikanta »yhdeksmerkkisellä kääntöpääveitsellä» vanhimman 
lehmän vaajan juureen.56)

Kuusiloppinen kerrotaan Jalasjärvellä piirretyn puukytkyihin, 
jotta lehmät olisivat onnessansa, s.o. lypsäisivät hyvin ja tulisivat 
aikanaan metsästä kotiin. Samaa merkkiä käytettiin puuastioiden 
pohjassa ja työkaluissa, koska se tuotti menestystä. Rinnan kuusi- 
kloppisen kanssa piirrettiin viisikantaa samoihin tarkoituksiin.57) 
Lehmään ei tarttunut noituus —  virolaisten käsitysten mukaan — , 
jos tehtiin kuusnurk (kuusikanta) ,58)

Tässä yhteydessä lienee syytä mainita, että virolaisissa härän
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ikeissä esiintyy viisikanta. G. Ränk’in kartan mukaan (1931) on 
Eesti Rahva Muuseumin kokoelmissa toistakymmentä iestä, joissa 
on tuo merkki.59) —  Saman merkin tapaamme muidenkin maitten 
ikeistä. Niinpä portugalilaisissa parihärkien ikeissä on sellainen 
merkki.60) • Viisikannan voimaa häränikeessä valaisee muuan 
tarina siitä, miten loimaalainen noita uhkasi pysäyttää vainiota 
kyntävät härät. Neljä paria pysähtyi »kuin kantoon, mutta viides 
jatkoi vakoaan». Siihen ei näet noidan voima tehonnut, ikeessä 
kun oli viisilappu ja pihlajaiset rahkeennaulat.61)

Karjan ollessa kotona pyrki sitä usein vaivaamaan painajainen. 
Se ajettiin pois, kun lehmän kolmeen jalkaan tehtiin viisikanta ja 
luettiin loitsu.62) Niin ikään lehmän pään kohdalle tehtiin navetan 
seinään viisiloppinen ja pantiin kuvastin viereen.63) Satakunnassa 
tehtiin viisiloppinen tuoheen tervalla, ja se asetettiin lehmän koh
dalle kattoon64) taikka tehtiin kolme viisiloppista joka ilta lehmän 
selkään siksi kunnes eläin parani.65) Hämeessä saatiin painajai
nen pois eläimestä siten, että selkäpäreestä tehtiin tikku, jonka 
keskelle puukolla kaivettiin viisikanta. Sen jälkeen tikku pantiin 
punaisessa langassa eläimen kaulaan.66) Lehmien niskalaudassa 
päälläpäin oli aina viisisoppi, ettei painajainen olisi voinut tulla aja
maan. Viisisoppea käytettiin hyvin yleisesti lypsinkiulujen ja mai- 
tokehlojen pohjassa, ettei pahansuopa voinut pilata maitoa.67) K ir
vussa, Vasikkalassa, on aivan viime vuosina ollut navetan ovessa 
viisikanta, joka on suojellut painajaiselta.68) Rovaniemellä käytet
tiin viisikantaa painajaisen karkoittamismenoissa.69)

Pohjois-Savossa talvinirkon jälkeä parannettiin näin: »Otetaan 
vaskea semmoista kuin kynttilän jalka, jollei sitä olisi saatavissa. 
Siihen tehdään viisikanta, sitte otetaan talikynttilän päätä ja pan
naan kolmeen pohjapäreeseen tuli, jossa lämmitetään kynttilän 
pätkää ja vaskea.»70)

Virossa viisikanta piirrettiin tadikolla navetan lattiaan lannan- 
vedon jälkeen, taikamerkki esti pahoista.71) Yleensäkin on 
piirretty viisikanta karjan menestykseksi. Jos eläin kos
ketti tuota merkkiä, tehtiin heti siihen tervalla risti. Jos 
taas merkkiä (samoinkuin »onnen munaa») kukaan ei koskenut, 
paimen sai paljon onnea karjalleen.72)
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Suomen ruotsalaisten keskuudessa on myöskin tunnettu viisi- 
kannan suuri voima.

Vöyrissä viisikanta (femhörning) on piirretty lehmänkytkyeen. 
Silloin lehmä menestyi hyvin, eivätkä pahat vaivanneet sitä.73) 
Samoin siellä kytkyen sisäpintaan piirrettiin merkki (jem - 
uddig stjärna) pahaa vastaan. Erikoisesti oli tällöin varottava, ettei 
piirrettäessä veistä nostettu.74)

Painajainen (mara) on karkoitettu karjaonnea pilaamasta 
viisikantaa käyttäen. Tallin seinään tai oveen on piirretty mai
nittu merkki.75) Navetan tahi tallin oven yläpuolelle merkki on 
tehty veitsellä kertaakaan sitä nostamatta.7") Onpa veitsi väliin 
piirtämisen jälkeen isketty viisikannan keskelle.77) Samoin on eläi
miä suojeltaessa tehty tämä merkki lehmänkytkyeen nimettömällä 
sormella; vanhoissa lehmänkytkyissä on usein ollut tuo kuvio.78) 
Niin on tehty Vöyrissäkin: siellä on piirretty merkki suojaksi 
(i »klävaheldane»).79) Porvoossa on tunnettu myöskin merkin 
vaikutus80), samoin itäisellä Uudellamaalla, jossa se on piir
retty tallin ja navetan oven yläpuolelle.81)

Suomen ruotsalaiset ovat piirtäneet veitsellä myöskin haka
ristin tallin tahi navetan seinään suojellakseen karjaa 
painajaiselta (m aran)P) Se on siis selvästi ollut tai- 
kamerkki. Södermanlandissa parannettiin karjan 

noidannuolta (trollskot) ottamalla liedestä kolme hiiltä, jotka muo
dostivat kolmion, murskaamalla ne ja syöttämällä kipeälle eläi
melle.83)

Muinaisessa Intiassa hakaristi oli varausmerkki karjantauteja 
vastaan. Sellaisena merkkinä on sitä arvatenkin ryhdytty piirtä
mään varhaiskristillisenä aikana 200-luvulta lähtien katakombien 
hautalaitteisiin.84)

Tanskassa viisikanta (marelcors) piirrettiin tallin oveen, jottei 
painajainen (mara) olisi ahdistanut hevosia.85)

Lappalaiset ovat painajaisen ahdistellessa eläintä sitoneet viisi
kannan (visloppe) sen kaulaan. Merkki kirjoitettiin molemmin 
puolin puupalasta. Tärkeätä oli silloin kirjoittaa se yhdellä vedol
la.86) Sivumennen mainittakoon tässä, että Paatsjoen kolttalap- 
palaiset nimittävät viisikantaa vitta suop’iksi ( =  viisisoppi). Lyn-
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genin lappalaiset ovat antaneet sille nimen ruollamaerkka ( =  noi- 
tamerkki); sen he piirtävät ovilleen.87)

Liiviläisetkin ovat suojelleet karjaa painajaiselta taikamerkein, 
ennen kaikkea ristin taikka viisikannan voimalla. Aivan viime 
vuosiin saakka ovat useat tehneet joko hiilellä tahi liidulla viisi
kannan navettojen ja tallien oviin. Piirtäminen suoritettiin pyhien 
aikaan, jouluaattoiltana taikka uudenvuoden yönä. Silloin eivät 
tulleet koirankuonolaiset, noidat eivätkä painajaiset (libahund, 
völu, painaja).8S) Liiviläiset ovat käyttäneet myöskin kahdeksan- 
kulmaa (kaheksanurgaline rist) suojellessaan eläimiä painajaista 
vastaan. Useimmiten on kuitenkin piirretty viisikantoja.89)

Hämeestä on K . Kallio merkinnyt muistiin taian, joka suojelee 
hevosta taudeilta ja muilta pahennuksilta. Talliin hevosen kruvun 
(seimen) etupuolelle tehdään läpi ja siihen pannaan kynsilaukkaa, 
pirunpaskaa ja elohopeaa. Läven päälle pannaan kdhdeksankant- 
tinen leppäinen nappula.90)

Satakunnassa uskottiin, ettei hevosta kukaan saanut noidutuk
si syömättömäksi, jos vain tehtiin viisikanta (viisinurkkainen) sen 
selkään.91) Samoin Nilsiässä tehtiin viisikanta hevosen vasempaan 
takakavioon ja pantiin silmäniekka tulirauta häntään. »Sitte ei 
kuulunna näkki hevosta ottavan.»92)

Kun hevosta vietiin uimaan, niin Pohjois-Karjalassa tehtiin 
viisikanta kavioon, pantiin silppuviitake veteen ja solmittiin tuli- 
rauta häntään. Tuon rautaesineen yli vietiin sitten hevonen. Silloin 
näkki ei ottanut kiinni hevosta.93).

Metsänhaitasta päästiin menemällä metsään ja iskemällä 
yksinkertaiseen leppään kolmesti kirveellä. Lepästä otettiin lastu, 
samoin tavoin vielä kahdesta muusta, kaikkiin niihin tehtiin viisi
kanta. Silloin oltiin varmat siitä, ettei metsän haltian syytä ollut 
lehmän katoaminen.94)

Maanviljelys.

Maanviljelykseen kohdistuvissa taianteoissa ovat viisikanta ja 
eräät muutkin merkit esittäneet omaa osaansa.

Kurkijoella 1880 kerrottiin O. A . Heikelille, miten vanhat
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keväällä toukokyntöä alkaessaan ensimmäiseksi auralla ajoivat 
pellolle viisikantamerkin.1) Kun Venäjän Karjalassa, Vuokkinie- 
mellä, lähdettiin kauas sydänmaalle kaskea viljelemään, puettiin 
ylle pestyt vaatteet. Maahan leikattiin kirveen terällä viisikanta, 
johon vuoltiin hopeahitusia kolmesta vanhasta hopearahasta. Sen 
jälkeen luettiin uhrilukuja.2) Hyvän viljavuoden saamiseksi kyl
väjä teki vasemman käden etu- tahi nimettömällä sormella viisikan- 
nan säkin alle peltoon, ennen kuin se laskettiin selästä maahan/) 
Niin ikään valjastettiin hevonen »aatransarvikkoon» ja auran 
aisoista kiinnipitäen kynnettiin viisikanta ilman auran nostamista. 
Sen jälkeen kylvettiin ensimmäiset siemenet. Sitten vasta alkoi 
varsinainen kylvö. Viisikanta tehtiin siksi, ettei »pistynyt kylvöön 
rikakset».4) Kangasniemellä on varjeltu halmetta pahoilta teke
mällä peltoon viimeksi viisikanta auraa nostamatta.5)

Vanhassa suomalaisessa maanviljelyksessä on puhuttu nimen
omaan viisikantavaosta, jonka tarkoituksena oli suojella peltoa. 
Tämännimistä vakoa ei liene muilla kansoilla.6)

J. Tanholinin (Viitasaarelta) mukaan —  hänen tietoihinsa on 
muuten suhtauduttava varsin kriitillisesti —  toisen liinapelto saa
tiin heti kylvetyksi katkievaksi siten, että päivänkintaalla miteltiin 
viisikanttiin tuulen alta liinapeltoa alakuun viimeisenä päivänä.7)

Keski-Pohjanmaalla piti ottaa siltä, joka teki isättömän lapsen, 
vasemman jalan sukka ja kolmen verotalon tunkiosta panna siihen 
lantaa, mennä sen jälkeen järven rannalle, ottaa keittokapusta, 
jonka pohjaan tehtiin viisikanta, ja sitten kolmesti pistää siihen 
tuulen tuomaa rupaa. Korpin pään läpi pujoteltiin siemenet, jotka 
sen jälkeen pantiin lannan ja mudan sekaan. Nämä siemenet kyl
vettiin, ensiksi.8)

Kun juurimato kaasi istutettuja taimia ja »ne on semmoisia 
syötyjä tokkoja», oli otettava niistä kolme ja asetettava »kolme- 
kantille» alapaaden päälle kaalimaahan ja kerättävä siihen ken- 
gänrajoja, tuohia ja tervaa. »Kun nämä yhdessä poltetaan, niin 
kyllä kaikkonee madot.»9) Tohmajärveltä on pantu muistiin taika, 
jolla suojeltiin nauriita madoilta: nyljettiin nelikulmainen palanen 
kuusen kuorta ja tehtiin siitä lippi, johon vielä pantiin varsi, ja 
sitten kaaputettiin veitsellä lippiin kuusen jälttä ja herutettiin
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vettä siltä kohdalta, josta kuori oli poissa, ja sen sekaan pantiin 
nauriin siemenet.10)

Juvalta on pantu muistiin taika: Jos auralla ajetaan nelis
nurkkainen vako pellon itäkulmaan, niin poistuu ruoste pel
losta.11) Ohdakkeita on hävitetty voitelemalla sian kärsällä tahi 
korvalla auraa, jolla on kynnetty viisikanta peltoon juhannus
yönä.12)

Jos maa oli pilattuna, ettei se kasvanut viljaa, niin Etelä-Sa- 
vossa mentiin hautausmaalle ja otettiin sieltä multaa, joka vietiin 
pilattuun maahan. Siellä leikattiin maasta nelikulmainen tilkku, 
johon pantiin hautausmaan multa. Sen jälkeen leikattu maakap- 
pale asetettiin entiselle paikalleen.12) Pellon pilauksesta vapaudut
tiin Pohjois-Hämeessä varsin monimutkaisen taian avulla. Ilki- 
työntekijälle kostettiin siten, että vedettiin perässä sammakkoa 
pitkin maata. Sitten mentiin pellon keskelle ja auralla kynnet
tiin sinne viisikanta. Sammakko pantiin arkkuun ja haudattiin 
viisikannan keskelle kaivettuun kuoppaan. Sammakon asettami
sesta arkkuun riippui, millainen rangaistus kohtasi pahantekijää.14)

Ruisnärtteen pohjalle on piirretty kissan hampaalla kolme 
viisikantaa maahan ja loitsittu. Silloin hiiret eivät syöneet jyviä. 
Samaa tapaa käytettiin perunakuoppaa ja jyvähinkaloa varjel
taessa. Kun näin meneteltiin, niin »ei syö hiiret jyviä eikä pottuja, 
vaan janoon kuolevat ja syövät toisensa».15)

Virossa on käytetty samantapaisia taikoja. Niinpä kun kyl
vetty siemen oli juurtunut, käännettiin äes nurin, tehtiin viisikanta 
sen pohjaan, käännettiin jälleen entiselleen ja äestettiin pelto kolme 
kertaa. Näin oras alkoi nousta hyvin mullasta.10)

Rakennukset.

Taloa rakennettaessa taikamerkki piirrettiin suojelemaan sen 
asujamia. Suosituimpia merkkejä on ollut viisikanta.

Savossa kerrotaan rakennuksen ensimmäiseen salvaimeen lyö
dyn hevoskengän viisi ruosteista naulaa (viiskantaa) ;  silloin tuli 
hyvä onni taloon.1) Suomenniemellä on ollut härkinmylly, jonka 
ovessa oli mainittu merkki.2) Niin ikään Hämeessä, Vanajassa,
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tehtiin merkki ovien yläpuolelle.3) Seurasaaren ulkomuseoon 
siirretyssä Niemelän torpassa tallin ja Heikin vaateaitan oven 
päältä keksimme niin ikään viisikannan. Torppa on peräisin Kon
ginkankaalta.4) Satakunnassa, Multialla, viisikanta piirrettiin 
kynnykseen.3) Keski-Pohjanmaalla, Pulkkilassa, se on leikattu 
huoneiden seinään3) ja Raja-Karjalassa uksen  pihtipieleen.7) 
Vermlannissa kerrottiin merkin olleen pajapölkyn alla.8) Ja Länsi- 
pohjassa, Vittangin Lainiossa, on tämän kirjoittaja kesällä 1932 näh
nyt erään vanhan talon ulkoseinässä monta viisikantaa. Virossa, 
Petserissä, on viisikanta ollut riihen eteishuoneen (rehealune) 
ovessa, tarkoitusta ei enää muisteta.9) Hakaristi on Virossa joskus 
veistetty rakennusten katonpäätyyn,10)

Monessa Euroopan maassa viisikanta suojelee taloja rauhat
tomuuksilta ja noituudelta; niin on ollut asian laita esim. Ruot
sissa ja Saksassa.11)

Kuusikanta esiintyy eräässä Pohjois-Savosta saadussa taiassa: 
»Saunaa kun meinoo rueta pohjaamaan, niin pittää ottoo linttikivi 
ja tehä siihen kuuskanta ja se peittää sitte mullan alle, niin sitten 
ei tule siitä saunasta häkänen eikä katkunen,»12)

Kaheksankulmainen 1. kaheksansoppinen on piirrettynä Vää
näsen aittaan Yli-Kiimingissä. Aitassa on vuosiluku 1806.13)

Hakaristi näyttää myöskin olleen suojelevana merkkinä. Ylö- 
tyn luodon luotsimajassa on rahiin leikattu veitsellä sama kuvio.14) 
Niin ikään Pielavedeltä tunnetaan saman merkin ta
painen piirros, jonka viereen on veistetty vuosiluku 
1738.15)

Liettualaisten keskuudessa on ornamenttina esiintynyt haka
risti, uguns krusts (merkki tulta vastaan). Sen he ovat luulleet 
suojelevan salaman tuhoilta.16) Merkkiä on piirretty lattiapalk- 
kien väliin ja nurkkiin. Kynnykselle tehtiin niin ikään hakaristi, 
joka oli tuomesta.17) Muuten jo IX :n  ja X :n  vuosisadan hauta- 
löydöissä on ompelukoristeissa esiintynyt sama merkki.18) Ruot
sissa Taalaissa on hakaristi veistettynä ainakin kuuluisan Ornäsin 
luhdin ovipieleen; luhti on rakennettu 1400-luvulla. Intiassa on 
hakaristi (swastika) ollut suosittu kuvio ja esihistoriallisissa esi
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neissä. Sitä on mielellään käytetty suojana pahalta silmältä. 
Kauppiaat maalasivat sen ovilleen.19)

Eräs mielenkiintoinen taikamerkki, tursaansydän, on liitty
nyt rakennuksia suojeleviin merkkeihin.

K . A . Pfaler kirjoittaa: »Tursa on kansan muisteloissa erittäin 
salaperäinen olento. —  Kuhmoniemellä tuntuu kansa arvelevan 
tätä pieneksi ristikko-turpaiseksi hylkeeksi. Tursan luullaan an
taneen leimansa moniin vanhoihin esineihin, puihin ja rakennusten 
seiniin; varsinkin nähdään sitä rasiain kansissa ja astiain pohjissa. 
Näitä leimoja tiedetään lappalaisten taikamerkeiksi ja tunnetaan ne 
nimellä Tursan-turpa ja Tursan-sydän. —  Nämä kuvalit vivahtavat 
laillaan tuohon tavalliseen viisikantaan. —  Nuorison muistellaan 

muinoin Tursanturpa-laudalla pelanneen puupuikoilla 
melkein' samoin kuin susipeli-laudoilla. —  Viime ai
koina näkyvät poro-urheilijamme ruvenneen käyttä
mään tuota kuviota vaatteissaan.»20)

Hyrynsalmella Väisälässä oli leikattu tursaansydän (tapion- 
kanta) kalma-aitan oveen, jossa oli myös viisikanta sekä vuosiluku 
1827; rakennus lienee kuitenkin vanhempi.21) V . Kyander on niin 
ikään matkoillaan piirtänyt tursaansydämen, joka oli vuoltu erään 
myllyn oveen; myöhemmin samaa rakennusta oli käytetty sau
nana.22) Jaakko Hiltunen kirjoittaa Suomussalmelta: »Tursaan
sydän on yleinen myllyaitan seinissä, mutta esiintyy joskus myös
kin astian pohjissa.» Merkin mahdollista tarkoitusta ei tiedetä 
enää selvittää.23) Kuusamossa on merkki leikattu astian pohjiin.24) 
Tursaansydämen kuva on ollut joskus Kuusamon Nissivaaran 
myllyaitan ovissa, mutta nyt ei enää tiedetä sen nimeä.25) Vuoli
joella on Ollilan kartanon maalla olevan aitan seinässä sama piir
ros.20) Sama merkki tunnetaan vieläkin Suomussalmella,27) Haa
pavedellä,28) Laihialla (kahreksanloppi) 29) ja Längelmäellä.30) 
Pulkkilassa tunnetaan myös merkki vieläkin, vaikkei muisteta enää 
sen nimeä.31) Sama merkki on Halsuan kirkon kuvussa, joka on 
peräisin v:lta 1825.32)

Tursaansydän on tavattu Suomenlahden eteläpuolelta. Erää
seen Töstamaan verkkokotaan on se ollut piirrettynä, samoin se 
on esiintynyt puumerkkinä Mihklin kihlakunnassa.33) Merkki on 
muuten Virossa perin harvinainen.
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Talousesineet ja -toimet.

Viisiloppisia on yleisesti piirretty astiain pohjiin ja kytkyiden 
harjusteihin Etelä-Pohjanmaalla.1) Samoin Suomussalmella on 
maitopytyissä, kirnuissa ja muissa ollut viisiloppisia, väliin kaksi 
ja kolmekin. Ne varjelivat karjanviljaa pilauksilta.2) Niin oli asian
laita myös Puolangalla.3) Piirrettiinpä viisikantoja kirnun kor
viinkin, »jottei paha voinut silmäillä».4) Iisalmella ja Kurikassa 
viisikanta on ollut erilaisten astioiden pohjassa.3) Vuonnisessa 
se on leikattu soikon pohjaan.0)

Viisikanta näyttää olleen maitotaloudessa käytetyissä astioissa 
hyvin yleinen. Esimerkkeinä lueteltakoon vielä eräitä: Kurkijoella 
on viisikanta piirretty pystykirnujen pohjaan.7) Ylitorniossa piir
rettiin merkki fiilipunkan pohjaan, jotta »fiili happani paksuksi»,8) 
Vehmaalla astioihin,9) Kontiolahdella maitoastioihin,10) Vanajalla 
puuastioiden pohjiin,11) Ilmajoella kirnuihin, täällä on pystykirnu 
v:lta 1812, sen pohjassa on viisikanta,12) Karstulassa maitoastioiden 
pohjiin,13) Jalasjärvellä astioihin,14) Iitissä viilipyttyihin, tällöin 
maito ei pilaantunut eikä tarhakäärme syönyt maitoa,15) Raisiossa 
puuastioiden pohjiin,10) Tohmajärvellä maitoastioiden ja kirnujen 
pohjiin; merkki tehtiin heti astian valmistuttua ja se tuotti »säilyt
tävää voimaa»,17) Konginkankaalla puisiin maitopyttyihin18) ja 
Laukaassa voiastioihin, kirnuihin ja piimäleileihin. Viisikantaa 
on nimitetty myöskin paran suojeluksi19) jne. Viisikanta esiin
tyi usein juustomuottien sisässä, ja se oli helposti juustossa huo
mattavissa.2")

Kainuun puolella turvattiin talon astiat ja muut esineet pilauk
selta tekemällä astian pohjaan, työkaluihin tai laatikon laitaan joko 
viisikanta, tursaansydän taikka kahdeksankulmio.21) G. A . Anders
son on saanut kokoelmiinsa tiedon, jonka mukaan taikamerkkejä 
Suomen Lapissa on pidetty erikoisesti maito- eli karjanviljan 
astioissa. Niitä ovat olleet kolmi-, viisi- ja kaksitoistasoppinen 
( =  tursaansydän).22) Fellman kertoessaan Lapin oloista sanoo 
eteläisimmissä pitäjissä asetetun voi- ja maitoastioiden päälle aina 
ristin tai viisiloppisen taikka molemmat.23)

Ruotsalaiset ovat viisikantaa piirrelleet maitoastioihin samoin 
kuin oviin ja vuoliaisiin.24) Nordiska Museet’in kokoelmissa on
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pytty, johon on veistetty viisikanta sekä vuosiluku 1820. Astia on 
saatu Nyskogasta, Kärnbergistä.25) Norjan lappalaiset Lyngenissä 
ovat piirrelleet niin ikään astioihin viisikantoja.26)

Virossa leikattiin viisikanta maitoastioiden pohjaan, jotta mai
to ei olisi käynyt venymään ( et piim mitte halvaks, venima, ei 
läheks) .27) Sama merkki tehtiin pyttyjen, kiulujen ja maitoastioi
den pohjiin, jottei paha tuottanut onnettomuutta (et vanapagan 
pikse eest nousse ei jookseks).28)

Viisikanta on piirretty ruokapöydän alle, ettei kukaan olisi 
vienyt leipäonnea talosta.29)

Kuusikantaa on piirretty Suomussalmella maitopyttyjen poh
jiin suojelusmerkiksi.30)

Hannunvaakunaa on käytetty juustonkehiä koristettaessa eri
koisesti Varsinais-Suomessa. Merkillä on ilmeisesti ollut suojelus- 
voima aivan samoin kuin sen uskottiin Etelä-Ruotsissa suojaavan 
karjaa noitia ja pahoja ihmisiä vastaan.31)

Paitsi jo edellä mainittuihin maitoastioihin piirrettiin Kuri
kassa viisikantoja viikatteen- ja haravanvarsiin sekä astioihin, ku
ten leileihin.32) Iisalmella piti hierimissä olla lukuna viisi, sillä

»viisihaara, viljahaara, 
kuusihaara kuivahaara, 
nelihaara nälkähaara».33)

Suomenniemellä tunnetaan vieläkin samantapainen sanan
parsi: »viishuora ( =  viisihaara) viljahärkin, kuushuora kurja här- 
kin».34) Viisikantaa, kuusikantaa ja kahdeksankantaa on piirretty 
Virossa viljahinkaloihin, jottei piru (pisuhänd) vienyt jyviä mu
kanaan.35)

Orivedellä on piirretty viisikanta ajokaluihin,36) Iitissä pöytä- 
haarikkoihin, vesi- ja terva-astioihin,37) Säkylässä vyyhdinpuun 
pohjalle,38) Taipalsaarella saaveihin,39) Vampulassa pyttyihin,40) 
Raja-Karjalassa talouskapineihin ja kanteleihin,41) Pyhäjärvellä 
V.l. eri esineihin,42) Multialla hevosen kavioihin43) (vrt. s. 11, 18, 
20). Kurkijoella oli merkki päänaluslaudan, taikinan ( =  taikina- 
pytyn) kannen ja kirnun kannen koristeena.44) Tursaansydän on 
piirretty ylivieskalaiseen uurrehöylään45) sekä alaveteliläiseen 
kaulauslautaan, jossa on vuosiluku 1695.46) Myöskin tursaansydän
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esiintyy eräässä niidenpyörässä, jonka pitäisi olla kotoisin Hä
meestä tai Uudeltamaalta.47)

V . Blomstedt on Lentiirassa nähnyt rukinlavan, jonka pintaan 
oli uurrettu »mursunsydän».48) Oulun museossa 0 n kuusamolai
nen rukinlapa, siihen on tehty vuosiluku 1851 ja viisikanta.49) 
Viisikanta on piirretty erinäisiin esineisiin myös koristelemisen

Kuvat 13—16. Kaulauslautoja: 13 Satakunnan Museo 7550, 14 Satakunnan Museo 
4534, 15 Partaveitsilaatikko, Kiukainen, Satakunnan Museo 5773, 16 Kaulauslauta,

SKM 4074: 10.

tarkoituksessa, niinpä sellainen kuvio on eräässä Kansallismu
seossa olevassa pesukurikassa.50)

Suomen Kansallismuseossa on kaulauslauta,51) jossa on vuosi
luku 1699 ja viisikanta. Samoin Satakunnan museossa on turkulai
nen kaulauslauta, johon on merkitty sama merkki ja vuosiluku.52) 
Lisättäköön tähän vielä, että Turun museossa on kaulaus-
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lauta Isostakyröstä (v:lta 1650), jossa on viisiloppinen. U. T. Sire
lius arvelee tällä merkillä koristetun -näitä talouskaluja yarsinkin 
1700-luvulla.53)

Oulun museossa on kaulauslauta, joka on tuotu sinne Hailuo
dosta ja johon on piirretty rinnakkain kaksi kaksinkertaista han- 
nunvaakunaa sekä vuosiluku 1666.54)

Myös yhdeksänkanta esiintyy joissakin kansanomaisissa esi
neissä. Kansallismuseossa on kaulauslauta Kuortaneelta vuosi
lukuineen 1664, jossa on tämä merkki.55)

Virossa kuusikanta on koristanut joitakuita esineitä, mm. 
tapaamme sen naisten puukontupissa.56)

Myöskin kahdeksankanta tavataan koristeena Suomenlahden 
eteläpuolella, Virossa. Eesti Rahva Muuseumin kokoelmissa on 
Muhusta kotoisin oleva tuoli, jonka selkänojassa on kahdeksan
kanta.57) Samoin se esiintyy virolaisissa pesukartuissa.58) Virolai
sissa talouskaluissa on usein viisikanta. Eesti Rahva M uu
seumin kokoelmissa on karttuja, kurikkoja, jauhovakkoja, olut- 
kannuja, voirasioita ym. esineitä, joissa on koristeina, kenties 
taikamerkkeinä, viisikantoja.59)

Myöhempinä aikoina on hakaristi ollut suosittu; ruotsalaisten 
museoitten kokoelmat vahvistavat väitteen. Niinpä Taalaista on 
saatu pari kaulauslautaa, jotka ovat peräisin 1600- ja 1700-luvulta. 
Molemmissa on hakaristejä.60) Tekstiilit ovat suosineet luonnolli
sestikin samaa merkkiä.61)

Tursaansydän mainitaan tavatun Ruotsissa. Sieltä on näet 
saatu tallelle Nordiska Museet’iin mm. kaksi kaulauslautaa; näissä 
molemmissa on tursaansydämiä sekä muitakin merkkejä.62) Ruot
sissa mainittu kuvio on esiintynyt myöskin puumerkkeinä.63)

Hakaristi tunnetaan yleisesti Suomessa, niinpä Urjalassa sitä 
on piirretty puumerkkinä ja somistettu sillä talouskaluja64) ; se 
tunnetaan edelleen Ähtärissä ja Saarijärvellä.65) Hakaristi on 
mm. piirretty ylivieskalaiseen uurrehöylään, joka on Kansallis
museon kokoelmissa.66) Pohjanmaalta kotoisin olevaan kangas- 
pitimeen on samoin piirretty hakaristi.67)

Virolaisissa kansanomaisissa esineissä tämä merkki (haakrist) 
on verraten harvinainen.68) Merkki on esim. jauhovakassa.69) 
Tekstiileissä se on sen sijaan varsin suosittu aihe.
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U. T. Sireliuksen tutkimusten mukaan hakaristi tavataan 
kaikkien muiden suomalais-ugrilaisten kansain paitsi lappalais
ten tekstiileissä.70)

Kaikkiin muihinkin suomalaisten taloustöihin näyttävät viisi
kanta ja muut taikamerkit painaneen leimansa.

Itä-Pohjanmaalla tervahauta päästettiin pilauksesta taiko
malla, minkä jälkeen viimeksi haudan päälle tehtiin viisikantanen 
sammakon varpaalla.71) Heikki Meriläinen on keruumatkoillaan 
kuullut, että vanhan kirveen kasalla oli piirretty tuo merkki ker
taakaan välillä kirvestä nostamatta.72)

Saippuaa keittäessään ilomantsilainen nainen huolehti siitä, 
että ensiksi keitettiin lipeä ja sitten ryhdyttiin makuja panemaan: 
pataan pantiin tervaa, leppähierimellä tehtiin viisikanta veteen ja 
heitettiin mm. kuninkaan mynttiraha ja hevosenkengännaula.73)

Pohjois-Hämeessä on kaivoja etsitty näin: Otettiin hopeapo
kaali, yhdeksän hopeankipinettä ja yhdeksän ohran jyvää. »Kun  
ne seuras sitte ne otran jyvät niitä hopean kipineitä, millä seuvulla 
ne seuras toisiaan pääksyttäin, niin piti olla vesisuoni maan alla ja 
vetelee viisikantoja lumelle sille kohti.»74) Kaivonkaivajille oli 
apua kolmikannasta. Kun »mettumaariyöksi» pani kolmikulmai- 
sen maakappaleen joka kulmaan elohopeaa ja meni aamulla 
katsomaan sitä, niin se elohopea, joka on kolosta valunut pois, 
»viisaa mihinkäpäin kaivetahan prunni».75)

Kun pohjois-karjalainen viinankeittäjä ryhtyi panemaan rank
kia, hän piti padan alla puita ja kolmella kekäleellä kiersi jauhot 
ja veden sekä heitteli pienet kekäleet toisin puolin patansa alle. 
Melan kärkeen hän teki kolme viisikantaa ja alkoi sillä hämmen- 
nellä. Näin »ei pystynyt viinankeittäjän työhön mitään». Kun  
sen jälkeen laari ( =  klar ?) pantiin tulelle, niin tehtiin kolme 
viisikantaa pannun kupeeseen ja »kolme kekälettä tiuhautetaan 
sikunapannussa ristiin, ettei silmäys pysty»,76)

Syöpäläisten hävittämiseenkin nelikanta vaikutti edullisesti. 
Mäntyharjulla luultiin, etteivät kirput ja luteet asustaneet tuvassa, 
jos rakennettavan asumuksen ensimmäisistä hirren lastuista teki 
sen kannon pohjoispuolimmaiselle äärelle huoneenmuotoisen neli- 
kulman ja sanoi vain: »Siin on kirpuille ja luteille tupa».77)
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Kun emäntä kävi leikkaamaan ensimmäistä leipää, hän 
teki puukolla sen pohjaan viisikannan.73)

Virossa, Haljalassa, tehtiin myöskin leipien päälle viisikanta 
(ime nurgeline rist), jottei piru olisi niihin kajonnut (»siis vanal 
sarvikul sugugi hakkamie poleks»).79)

Juhlat.

Kuten edellä on mainittu, taikamerkkejä on tehty erikoisesti 
juhlapyhien aikoina. Noidat ja pahat näet liikuskelivat silloin, 
ja siksi oli suojeltava kartanoa ja sen asujamia onnettomuuksilta.

Niinpä pääsiäisämmä ei voinut päästä navettaan, jos visapäi- 
sellä veitsellä taikka tuntemattoman tekijän valmistamalla van
halla tuliraudalla piirsi kolme viisikantaa, yhden yli kamanan, toi
sen oveen ja kolmannen kynnykseen.1)

Keski-Pohjanmaalla Nivalassa on vielä takavuosina ollut 
tapana joka pääsiäislauantaina piirtää viisiloppinen navetan vie
reen.2)

Samantapaisia suojakeinoja on käytetty Suomenlahden etelä
puolellakin. Helmen kihlakunnassa Saarenmaalla tehtiin 
jouluksi kaikkialle moninaisia taikamerkkejä, mm. viisikantoja.3) 
Yleisesti levinnyt tapa oli Virossa uudenvuoden aamuna merkitä 
kaikki talon paikat, ovet sekä ikkunat, vieläpä ruoat ja juomatkin 
ristillä taikka viisikannalla.4) Ja kun leikattiin joululeipää, tehtiin 
samalla viisikanta tahi risti.7’)

Myöskin liiviläiset ovat tehneet taikamerkkejään pyhien 
aikoina. Joulunaattoiltana (joulu öhtul) vedettiin merkki oviin 
hiilellä, uudenvuoden yönä taas liidulla. Piirtämisen suorittivat 
etupäässä lapset, mutta ellei näitä ollut, niin aikuiset. Tehtiinpä 
vielä jouluiltana valkealla liidulla kolme viisikantaa (kolm viie- 
nurgalist) tallien ja aittojen oviin, jottei noita (völu) olisi päässyt 
sisään. Uudenvuoden yönä taas piirrettiin mustalla hiilellä kolme 
viisiloppista tallien oviin, jottei painajainen (painaja) olisi päässyt 
hevosten kimppuun. Merkki oli nimenomaan tehtävä yhdellä 
vetäisyllä, muuten se ei pystynyt pysäyttämään painajaisen 
tuloa.6)
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Kolmikanta on myöskin liittynyt eräisiin juhlatapoihin. 
Pohjois-Karjalassa on paistettu hyvin suuri joululeipä, joka pan
tiin »kolomikolokkaseks», välille ripoteltiin suoloja. Tällainen 
joululeipä oli pöydällä koko pyhät. Kevätkylvössä oli onnea joulu- 
leivästä. Siitä tehtiin muruja kirveellä paloittelemalla. Suolat ja 
päreet pidettiin tallella jyrinpäivän uhritarpeiksi.7)

Avioliitto.

Naimaonneen näyttää kolmikanta vaikuttaneen edullisesti. 
Siitä on pantu muistiin eräitä taikoja.

Uudellamaalla juhannusyönä piti käymän kolme kertaa vas
ten päivää kolmikulmaisen peltosaran ympäri. Kun kolmannen 
kerran kulki saran ympäri, tuli vastaan tuleva aviokumppani.') 
Satakunnasta on saatu samanlainen taika.2) Nastolassa tuli odot
taa samana merkkiyönä armasta kolmikulmaisella peltosaralla. 
Jos näin teki, näki tulevan puolison.3)

Etelä-Pohjanmaalta on saatu seuraava taika: Mettumaari-
lauantai-illalla leikattiin irti kolmikulmaisen pellon kulmasta kol
mikulmainen mätäs ja pantiin takaisin paikalleen. Juhannus- 
aamuna mentiin katsomaan, ja »jos alla on kiiltopäinen lotikka, tu
lee katsojasta sinä vuonna huora, jos onkimato, vihitty vaimo».4) 
»Mettumaariehtoolla pitää ottaa kolmikulmainen mätäs maasta 
lapiolla ja jos alla on mato, niin sinä vuonna saa äpäriä.»5)

Etelä-Karjalassa on hankittu tytölle naimaonnea näin: Tyttö 
vietiin sunnuntaiaamuna saunaan. Siellä hän riisuikse. Kolme 
viikatetta asetettiin yhteen kolmion muotoon ja sidottiin toisiinsa 
punaisella langalla. Samoin myös kolme pintapärettä sidottiin 
päistään punaisella langalla. Jokaisen läpi pujotettiin tyttö 
kolme kertaa alhaalta ylöspäin ja joka kerralla sanottiin:

»Ota perkele ominais, 
katko hitto kahleis, 
päästä nyt vanki valloilleen.»

Luku jatkui kylvetyssanoina. —  Lopuksi tyttö vietiin kirkkoon.0) 
Pihtiputaalla sulhanen piti huolen siitä, että leikkasi salaa morsia-
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men paidasta kolmikulmaisen palan, jonka pani taskuunsa. Näin 
avioliitosta ei tullut »akkavalta».7)

Vuokkiniemen (Ven. Karj.) häätapoihin kuuluivat monet 
menot. Niinpä sulhaskansaa varoitettiin, etteivät häiden aikana 
heihin rikkiet eivätkä muut silmäykset olisi pystyneet. Jokaiselle 
sulhaskansaan kuuluvalle henkilölle pantiin kenkään vanha raha 
tai kaarnan palanen, johon oli piirretty kolmikanta.8)

Nelikantaa on käytetty myöskin naimaonneen liittyvissä 
taioissa. Pihtiputaalta on merkitty muistiin seuraava taika: hiili- 
koukulla tehtiin nelinurkkanen, siihen vedettiin verinen vasikan- 
nahka ja sen päälle istuttiin odottamaan, kunnes sulho tuli pois 
noutamaan. Temppu tehtiin pitkänäperjantaina tai pääsiäistä vas
ten yöllä pihamaalla.9) Laihialta on saatu juhannustaika: »Kun  
menöö usiempia flikkoja mettumaariyönä ja puukolla kukin ottaa 
neliskanttisen mäthän irti ja panoo jällen tilallensa ja kun huom- 
meeltaan tuloo kattomahan, niin johonka flikan mäthän all’on onki- 
mato, niin se tuloo morsiameksi sinä vuonna ja johonka vihalaanen, 
niin se tuloo huoraksi».10)

Naimaonneen viisikanta vaikutti ilmeisesti edullisesti. Keski- 
Pohjanmaalla ovat nuoret mielistyneet kohta toisiinsa, kun uuden 
uutukaisella nuppineulalla on piirretty viisiloppi avioksi toivotun 
henkilön vaatteisiin. Pojan piti piirtää tytön vaatteisiin tuo merkki 
ja taas tytön pojan pukimiin.11) Vuokkiniemellä morsianta nouta
maan lähtiessä patvaska palasi häätaloon ja teki viisikannan maa
han ja taivaalle sekä sanoi:

»tiissethän bojar,
kn’äs molotoi».

Silloin morsian tuli uudessa kodissaan onnelliseksi eikä ikävöinyt 
entisille elosijoilleen.12) Venäjän Karjalassa noitien varalta pat
vaska teki koskenkiveen vanhalla tuliraudalla kolme viisikantaa. 
Kivestä saatu hieno kivenjauho ripoteltiin morsiamen pään päälle 
ja vasemman kantapään alle kengän sisään.13) Samoin Luvajär- 
vellä patvaska huolehti siitä, että takoi vesikiveen viisikannan. 
Kiven jauhot hän otti mukaan, ettei kukaan olisi saattanut vahin
goittaa kosimismatkalla.14) Jos juohtokansa pelkäsi matkalla 
kadehtijoita, piirrettiin korpin sulalla reen sijalle kolme viisikan-
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taa ja viimeinen merkki vetäistään poikki,13) Juohtoretkellä innos- 
tutettiin hevosta tekemällä tiehen viisikanta.16)

Virossa (Virumaalla) on Boeclerin mukaan tehty viisikanta 
oveen sen jälkeen, kun morsian on mennyt nukkumaan.17)

Taudit.

Taikamerkki esiintyy huomattavan monissa eri tapauksissa 
tauteja paranneltaessa. Se näyttää olevan tunnettu muuallakin 
kuin Suomessa juuri terveyden symbolina. Runsaan aineiston 
vuoksi on seuraavassa ryhmitelty eri taudit yhteen ja samalla 
liitetty vertauskohdiksi joitakuita samantapaisia taikoja, joita ulko
maillakin on tunnettu.

Iitistä on saatu parannustaika, jossa esiintyy nelikanta: Kun  
hampaita pakotti, oli mentävä salaa metsään ja otettava haavasta 
nelikulmainen kuori ja terävä tikku puusta sekä kaivettava ham
masta kolme kertaa niin, että tuli verta. Nelikantainen kuoren- 
pala oli sitten jälleen pantava paikoilleen puuhun niin, ettei ku
kaan sitä nähnyt.1)

Hammastautia on Savossa parannettu seuraavasti: Kolmi
merkkisellä veitsellä oli leikattava järven rannalla yksinään kas
vavasta lepästä kolmion muotoinen kiila ja sillä kaivettava ikeniä 
niin, että verta lähti. Veri pantiin leppään syntyneeseen koloon 
ja kiila paikoilleen sekä köytettiin pajun kuorella kiinni.2) Elämä- 
järvellä taas sahalla sahattiin kolme yksillä juurilla olevaa leppää 
poikki. Sitten otettiin kolme naulaa kolmesta pohjapäreestä ja 
kaivettiin näverillä joka kantoon reikä, mihin syljettiin hampaasta 
kaivettua verta. Hammastikut pantiin reikiin ja tulpittiin kol
mesta tervaskannosta otetuilla kolmikulmanauloilla.3) Hammas- 
tautia parannettaessa Itä-Pohjanmaalla lyötiin pajan seinään 
hampaita kaiveltaessa veriseksi käynyt puikko, joka oli tehty toi
sinaan leppäpuusta. Joka oksaan tehtiin viisikantanen. Vasaralla 
ja pihdeillä kierrettiin sitten sairaan pää.4)

Ruotsissa, Skanessa, on hammassärkyä parannettu loitsien ja 
tekemällä viisikanta paperiin, jota on pidetty kaulan ympärillä 
kolme vuorokautta.5)
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Ihottumille on Suomen kansa antanut erittäin runsaasti nimi
tyksiä. Sellaisia ovat tulenlento, täintarha, syyh y, ruohunnainen, 
rohtuma jne. Maahinen, tulimaahinen ja vesimaahinen ovat taas 
eräillä paikkakunnilla yleisesti tunnettuja. Maahisen luultiin tart
tuvan ihmiseen maasta, vesimaahisen vedestä ja tulimaahisen tu
lesta. Vielä on yleisesti nimitetty ihotautia savipuoleksi, jonka 
parantelemisesta on koottu tähän esitykseen erikseen suuri joukko 
taikoja. Paiseet ovat niin ikään omana ryhmänään.

Pohjois-Hämeessä maahisen päästössä otettiin visapäinen 
puukko, jonka tekijää ei tunnettu. Puukon päähän tehtiin uudella 
neulalla sitä nostamatta viisikanta.6) K un kädessä oli ollut tulen
lento, niin tehtiin nuppineulalla viisikanta.7) Pohjois-Karjalassa 
maahinen parannettiin tekemällä kipeään ihoon viisikanta.8)

Ihotauteihinkin nelikanta on tuonut parannuksen: Maasta on 
leikattu kolme nelikulmaista turvetta ja kullakin turpeella on 
painettu ruohunnaista taikka rupea. Sen jälkeen turpeet on ase
tettu paikoilleen ja naulattu leppänauloin kiinni.9) Täintarhaa 
parannettiin samalla tapaa Ilomantsissa.10) Etelä-Savossa maahi
nen parannettiin siten, että »hartsikovasimeen» piirrettiin viisi
kanta ja sillä yhdeksästi paineltiin kipeätä.11) Tulimaahinen on 
parannettu siten, että otettiin pohjapäreitä, joista tehtiin viisi
kanta; se poltettiin ja niillä »hömyillä», mitä jäi, paineltiin kipeätä 
kohtaa.12)

Jos »jossakin ihmisessä oli lentova», oli leikattava lastuun 
viisikanta. Potilas vietiin sitten lämpiävän uunin eteen, ja paran
taja paineli lastulla lentova kolmesti.13) Kun Inkerissä, Soikko- 
lassa, lapsi sai tulenlennon, otettiin kolme tuohta, joihin »henkeä 
pitämättä» tehtiin lämpiävän uunin edessä viiskantain. Sitten tuo
hilla paineltiin kipeätä, lopuksi niistä yksi heitettiin tuleen, toinen 
veteen ja kolmas tuuleen.13*)

Juvalla parannettiin täintarha painelemalla kovasimella, jo
hon oli piirretty viisikanta,14) ruohunnainen taas piirtämällä viisi
kanta ruumiinmittapuusta tehdyllä puikolla.15) Ruohunnainen 
parantui, jos leikattiin semmoisella veitsellä, jonka tekijää ei tun
nettu, kolmesta kyntämättömästä paikasta kolme »kolminurk
kaista saupalasta» ja niillä painettiin Tuohtuneita kohtia.16)

Pohjois-Savossa parannettiin tulimuahinen näin: tulisijalle
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tehtiin kolme viisikantaa. »Niistä ottoo tuhkaa, sillä painella ja 
panna tuhka paikoilleen.» 17) —  Likamuahinen parannettiin teke
mällä saunan karsinaan kolme »viisikanttii».18) Järvimuahinen 
parantui tekemällä nuo kolme merkkiä rantahakoon.19) Vesi- 
muahista lääkittäessä piirrettiin viisikannat liinan 1. pellavan 
likovaajoihin. Merkit oli tehtävä »veen rajaan ja siitä ottoo 
lastut, jolla painella».20) Eräässä maahisen painelemisen oh
jeessa on pidetty tärkeänä, että tuli sytytettiin saunan uuniin 
ja tehtiin kolomet viisikantoo rinnakkain uunin eteen veit
sellä, jonka tekijästä ei ollut tietoa.21) Maahinen 1. ruvet on pa
rantunut, kun messinkiseen avainkoukkuun on piirretty kättä 
nostamatta viisikanta ja tuolla esineellä paineltu kipeätä.22)

Karjalan kannaksella, Uudellakirkolla, piirrettiin viisikanta 
tuohiseen, jolla paineltiin tulenlentoa ihoa. Tuohisessa on kolme 
tulista hiiltä, joita seulotaan ja sitten vasemman olan yli heite
tään pohjoiseen päin.23) Pohjois-Karjalassa tulimaahista on pa
ranneltu painelemalla kolmesti sitä vaskella, johon oli piirretty 
viisikanta.24)

Jos muahinen vaivasi, pantiin Rääkkylässä sorvattuun vatiin 
vettä ja tehtiin tuvan taikka saunan sillan alle maahan kolme 
viisikantaa. Merkkien keskeltä otettiin multaa ja paineltiin ru
pia. Sen jälkeen multa heitettiin maahan, sitä syljettiin, poljet
tiin vasemmalla kantapäällä sekä sanottiin:

»Muan ruppa, mannun ruppa, 
ruppa kolomen perkeleen ruppa. 
ala muata muan alla, 
alla penkereen on pesäs.»25)

Jos taas taudin luultiin olevan kotoisin tulesta, niin luettiin:

»Kun lienet tulesta tullut, 
mää tulleen!
Lienet veistä, 
mää vetteen!»

»Kaks pärettä oil* tulessa, siihen viskattiin toinen kerta, kolo- 
mas kerta ves’kuppiin. Sitte tuil’ viskattiin viiskantoin piälle, 
siihen sitte ves’ ja vasemmalla kantapiällä polettiin ja sanottiin:
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Makkoo muan alla, 
alla penkereen on pesäs, 
elä nouse ruohuttammaan 
immeisen lasta.» 2I))

Tulimaahinen hävisi siten, että veitsellä leikattiin kolmesta 
kohdin kotaliestä maata, jolla paineltiin kipeätä. Lopuksi tehtiin 
viisikanta, jolla niin ikään paineltiin kipeätä kohtaa.27)

Vesimaahinen parannettiin viemällä potilas sellaiselle pai
kalle, jossa oli liinalikoa. Lumpeeseen piirettiin kynnellä viisi
kanta, sillä paineltiin kolmesti kipeätä ja sanottiin sanat.28) —  
Sama tauti (ruohutukset) pakeni, kun kolme pintapärettä pan
tiin ristiin ja joka nenä tuleen. Kolmemerkkisellä veitsellä tehtiin 
viisikanta, jokaisen päreennenään. Näillä paineltiin kipeitä.29)

Maamaahista paineltiin kapustalla (kauhalla), jonka pohjaan 
oli tehty viisikanta. Sylkeminen oli tärkeä taiottaessa.30) —  Nur
mikosta leikattiin kääntöpääveitsellä viisikanta, jolla paineltiin 
kipeätä kohtaa. Nurmesta otettu pala pantiin sitten entiselle pai
kalleen.31) Sorvattuun vatiin pantiin vettä. Sitten tuvan tahi 
saunan sillan alle piirrettiin kolme viisikantaa. Sieltä otettiin- 
multaa ja sillä paineltiin rupia.32) Kaikki maahiset parannettiin 
»yhellä tiellä» siten, että otettiin vettä puhtaaseen pahkakuppiin. 
Sen jälkeen pohjapäreeseen tehtiin viisikanta ja siihen lattiasta 
otettiin arpalastu. Tulessa lämmitettiin viisikantaa ja sillä pai
neltiin kipeätä.33)

Etelä-Pohjanmaalla tulenlentoa 1. täitarhaa paranneltaessa 
tehtiin viisikolkkanen tuoheen.34) Maahinen pakeni kasvoista, 
kun vaskisen neulan nupilla piirrettiin viidenloppid5) Samoin 
savipuolta on parannettu tekemällä tuo merkki kipeisiin kasvoi- 
hin.38) Maahisia parannettaessa on Keski-Pohjanmaallakin piir
retty viisiloppinen uudella nuppineulalla.37) Maahista on lää
kitty painamalla kolmella kolmikulmaisella maakappaleella, jotka 
olivat otetut kolmen tukiseipään alta ja kastetut kissanmaidossa. 
Painamisen jälkeen piti kappaleet ehdottomasti viedä paikoil
leen.38) Myöskin meneteltiin seuraavasti: Paineltiin kolmella
saunan kiuaskivellä ja sillä jäällä, joka jäätyi kaivon reiän par
taaseen. Sitten vedettiin saunanpesän eteen maahan viissoppinen 
yhdellä vetämällä ja otettiin siitä multaa, jolla paineltiin.39) Sor
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tavalan tienoilla on täintarhaa parannettu piirtämällä viisikan
ta.39*) Juuassa on paineltu sitä korvan vaikolla ja vaskisella nuppi- 
neulalla, samalla on tehty tuo merkki.39®)

Itä-Pohjanmaalla parannettiin syyhynaju, jolloin oli ajoksia, 
menemällä metsään ja piirtämällä viisikanta ajosten päälle.40) —  
Tulimaahisessa on sielläkin tehty saunankarsinan maahan mainittu 
merkki ja mullalla paineltu kipeää.41) —  Kulkumaahinen taas pa
rannettiin tekemällä vanhalla veitsellä viisikanta; sen sakaroista 
leikattiin maata, jolla paineltiin kipeää. Maahisen sanat olivat: 
»Maahinen maahan painukohon, kotihinsa koitukohon.»42) —  Vesi- 
maahisen vaivatessa tehtiin tien kohtaan järven rannalle, josta 
ruumiita oli pantu veneisiin, vanhalla tuliraudalla viisikanta. Rau
dalla iskettiin tuli elävän puun taulaan, ja se pantiin merkin kes
kelle. Sakaroista otettiin multaa, jolla paineltiin kipeätä kohtaa.43)

Vienan Karjalassa on merkillä parannettu metsännenää, joka 
tässä tarkoittanee ihottumaa sekin.44) Silloin on muurahaiskeon 
viereen kasvaneesta puusta otettu lastu, johon on piirretty viisi
kanta. Merkin sisään vuoltiin hopeanhitusia, minkä jälkeen lastu 
vietiin kauas metsään tapionnäreen juureen.45)

Pohjois-Ruotsin suomalaiset ovat myöskin parannelleet rohtua 
kädessä tekemällä viisikannan.46) Putkenpolttamassa, jolloin on 
ilmaantunut näppyjä, on Vittangin Lainiossa ( Pohjois-Ruotsissa) 
vielä v. 1932 vedetty viisloppinen vastapäivään sairaan paikan 
päälle. Savipuoleen ja näärännäppyyn se oli myös hyvä.47)

Viron-Inkerissä tunnetaan niin ikään viisikantanen 1. viiskant- 
tinen, joka piirrettiin tuohipalaselle. Sillä paineltiin puuttunutta, 
s.o. tulesta, vedestä ja tuulesta saatuja ihotauteja. Paineleminen 
suoritettiin kolmesti ja sanottiin: »Mäne sin, kust olet tult». Tuohi 
heitettiin tuleen, veteen ja tuuleen. Taika tehtiin perjantaina.48)

Savipuoli on varsin yleinen nimitys eräälle määrätynlaiselle 
ihottumalle. Itä-Suomessa ei nimitystä tunneta. Satakunnasta on 
saatu talteen seuraavia parannustapoja:

Nuppineulan nupilla tehtiin viisiloppinen savipuoleen ja syljet
tiin päälle. Sen, joka piirtämisen suoritti, täytyi nimenomaan olla 
kuopus sairastavan henkilön perheessä.49) Savipuolen päälle vedet
tiin neulalla viisiloppinen neulaa nostamatta.50) Viisiloppi tehtiin 
neulalla kovasimeen, jolla pyyhittiin savipuolta.51) Paperille piir-
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rettiin viisisoppinen (tähdenmuotoinen viisikulmio). »Tämä paperi 
pidetään sen paikan päällä, missä savipuolta on, ja neulalla piste
tään viisisopen rajoja myöden niin, että neulan terä myös vähän 
haavoittaa ihoa.»52) Tuliteränuppineulalla tehtiin viisiloppinen 
savipuolen päälle.53) Savipuolen päälle vedettiin viisiloppinen joko 
sormella tahi »muulla».54) Kun tehtiin »viisilonkainen» kipeän pääl
le, parani savipuoli.55) Savipuoli katosi ihmisestä, jos piirsi viisilop- 
pisen ikkunan hikeen ja sen sisältä otti hikeä sormeensa ja siveli 
sillä savipuolta.56) Savipuolta on Viljakkalassa parannettu piirtä
mällä neulalla kolmiloppi kipeän päälle.57) Hongonjoella on savi
puoli parantunut kasvoista viisiloppisella.58)

Hämeessä on tunnettu samantapaisia taikakeinoja: Savipuoli 
on parannettu tekemällä viisiloppinen hikiseen tahi kuluneeseen 
kovasimeen kynnellä sormea kohottamatta. Kovasimella sitten on 
painettu savipuolta.59) Neulan kärjellä piirretään viisisoppinen 
hyvin syvään savipuolen päälle.60) Savipuolen eli ruvin päällä teh
dään pyhäaamuna viisiloppi nimettömällä sormella, joka on kas
tettu ikkunahikeen.61) Savipuolen päälle on piirrettävä usein mai
nittu merkki messinkisellä nuppineulalla.62) Tammelassa savi- „ 
puoli parannettiin piirtämällä viisiloppinen vasemman käden 
nimettömällä sormella.63) Neulalla tehtiin merkki, ja neula hei
tettiin olan yli hukkaan.64)

Virolahdella on samoin merkki piirretty neulalla ja viskattu 
se hukkaan. Varottava vain oli, ettei neula löytynyt, sillä »kuka 
sen neulan löysi, niin savipuolinen tarttui siihen».65) Viime aikoi
hin saakka on merkki piirretty nuppineulan nupilla.66) Eljas 
Raussi tietää »savipuolisen» paranevan parhaiten, kun »veri-vieras 
piirtää veitsen kärjellä viiskannan yhteen perään veitsen kären 
kohottamatta» .67)

Iissä on myöskin viisisoppinen piirretty neulalla tahi puukon- 
kärjellä.68)

Etelä-Pohjanmaalla on tunnettu tapa painaa viisiloppisella 
merkityllä kovasimella kipeää kohtaa. Merkki oli piirrettävä »yh
dellä vetämällä».69) Kun savipuoliainen tuli »muotoon», piti uudel
la nuppineulalla vetää viidenloppi sen päälle,70) Keski-Pohjan- 
maalla on samassa tilanteessa käytetty sellaisia neuloja, jotka olivat 
aivan uusia. Merkin piirtämisen jälkeen neulat heitettiin uuniin.71)
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Temmeksellä oli piirtämisen jälkeen nuppineula heitettävä uunin 
päälle.72) Nuppineuloja piti olla kolme ja jokaisella niistä piirret
tiin viisisoppinen kipeän paikan päälle. Neulat viskattiin uuniin.73) 
Eräillä paikkakunnilla taas nuppineulan nupilla piirrettiin viisisop
pinen.74)

Pohjois-Pohjanmaalla »pittää messinkinuppineulalla kiertää 
rupinen paikka ja tehä viisloppinen neulala».75) Rovaniemellä on 
viisikanta parantanut savipuolta kasvoista.76) A . Laiho on mainin
nut myös tärkeäksi seikaksi, että viisisopen piirtäjänä Tyrväässä 
piti olla perheen nuorin lapsi, joka nimettömällä sormellaan piirsi 
merkin.77) Virolaisissa taioissa esiintyy myöskin taikamerkin piir
täjänä nuorin lapsi (vrt. s. 42).

Parannuskeino on siis monella paikkakunnalla jotensakin 
sama. Se on ilmeisesti varsin vanha Suomessa, sillä siitä on säily
nyt tietoja jo 1600-luvulta. Silloinkin nimettömällä sormella oli 
piirrettävä taudin parantamiseksi viisiloppinen fjemhörning) .78)

Tässä kohdin on ehkä syytä huomauttaa, miten suuri taika
voima piili juuri nimettömässä sormessa. Ennen kaikkea sen avulla 
parannettiin sairaita, mutta sitä käytettiin myöskin arpomisessa, 
varastetun tavaran takaisin saamisessa, jonkun hulluksi saattami
sessa, hukkunutta etsittäessä yms.79)

Samoja taikatapoja on ollut virolaisillakin, kuten myöhemmin 
esityksestä huomataan.

Kernin (ihottuman) parantamista varten on saatu kaksi tai
kakeinoa Etelä-Pohjanmaalta. Toinen on Jalasjärveltä: kolmesta 
kirkkokunnasta, lähimmäisen talon kaivosta, »jok on lähiti kirk- 
kua», on otettava vettä ja kolmikulmainen maakappale kaivon 
luota ja »siitä kumpaakin sitte panoo muluhun», kun lasta ensim
mäisen kerran pestään. Näin ei »tuu lapsi kernihin, äkämihin 
eikä mihinkää möhkylööhin».80) Toinen on Laihialta: ruumiin- 
pesuvedellä on täytettävä astia, kirkon seinästä otetaan maalia ja 
kirkkomaan multaa »siihen vethen yhreksän kolmikulmaasen 
mäthän alta» ja sitten pannaan nuo mättäät jälleen paikoilleen. 
Vesi keitetään ja sen sekaan pannaan tervaa. Näin valmistuu 
lääke, jolla voidellaan lapsen päätä. Lapsi paranee näin kernistä.hl)

Suomen ruotsalaiset tuntevat savipuolta parantaessaan samoja' 
keinoja. Kuivalla reikäleivän kannikalla piirretään viisikanta
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savipuoleen. Leipä viskataan sen jälkeen katolle,82) Savipuolen 
parantamiseksi leivänkannikalla piirrettiin viisikulmainen tähti 
(femuddig stjärna) kipeään paikkaan. Piirtäminen oli tehtävä niin 
voimakkaasti, että verta tihkui. Potilas söi leivänkannikan.83) 
Piirrettiin kolmella silakanpäällä viisiloppinen savipuolen pääl
le.84) Leivänkannikalla piirrettiin yhdellä vedolla viisiloppinen 
savipuoleen.85) Savipuoli parannettiin siten, että »sunnuntailapsi» 
piirsi kipeään kohtaan viisikannan nostamatta piirrintään, jona 
oli rukiinjyvä; sen piti kulkea eheänä myllynsilmän läpi ja löytyä 
ruisleivästä.80)

Ruotsissa, Södermanlandissa, tautia on parannettu viisikannan 
avulla.87)

Pohjois-Norjan suomalaiset tuntevat niin ikään viisikannan 
voiman savipuolta lääkittäessä. »»Savipuoli kun on käsissä eli pos
kessa, paranee, kun siihen piirretään knuppineulalla noitaristi 
( =  viisikanta).»88)

Ruvet on saatu kasvoista paranemaan Etelä-Pohjanmaalla 
näin: on otettu aidan kolmen tukiseipään vierestä pöytäveitsellä 
kolme kolminurkkaista turvetta, painettu jokaisella kolmesti kas
voihin, syljetty sitten kolme kertaa jokaiseen maapalaan ja ase
tettu ne samaan paikkaan, mistä ne on otettu.89)

»Rupia kasvoista ja huulista parannettiin sillä kum mentiin 
johonkim mäkeen taikka kedolle ja otettiin siälä lapiolla maasta 
kolmiskulmainen turve ja pantiin sen sijaan kourallinen suoloja ja 
turve laskettiin sitten taas sijallensa suolojen päälle, ja tultiin ta- 
kansak katsomata siältä pois. Ei saanuv vaan takansak kattoo, vaik
ka hääjoukko olis peräsä tullu.»90)

Paiseiden parantelemisessa näyttää erikoisesti viisikanta, jos
kus kolmikulmainen maapala, näytelleen omaa osaansa.

Kun paise oli kolmea vuorokautta nuorempi, niin paineltiin 
sitä vasemman käden nimettömällä sormella. Sen kynnellä kier
rettiin kolmesti paiseen ympäri ja sen päähän tehtiin viisikanta 
sekä luettiin loitsu.91) Samaa tarkoitusta varten otettiin sellainen 
veitsi, jonka tekijää ei tunnettu. Sillä kierrettiin kolmesti paise ja 
sen päähän tehtiin veitsen kärjellä viisikanta.92) Pohjois-Hämeessä 
ajos, rohtuma ja muukin ihovamma parannettiin viiltämällä viisi- 
nurkkanen visapäisellä puukolla maahan saunan karsinaan ja pai
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namalla maa kantapäällä jälleen tasaiseksi. Painaessa oli syljettävä 
joka kerta.98) Viiskloppinen auttoi Jalasjärvelläkin (Etelä-Pohjan
maalla) ajoksia 1. paiseita parannettaessa. Merkki piirrettiin veit
sen kärjellä.94) Pohjois-SavoSsa paineltiin ajosta kauhalla, jonka 
pohjaan oli tehty viisikanta.95)

Itä-Karjalassa uskottiin paiseen painuvan, »kun kolme yödä 
enne nimettömäl sormel paineloo ja luadjii piäl kynnel viiskan- 
nan».9C) Ajoksen parantelussa Kuusjärvellä, Pohjois-Karjalassa, 
oli ennen kolmatta vuorokautta otettava puunrupia 1. päivännäke- 
mättömiä, joiksi sanottiin pohjoispuolella puuta kuoren alla kasva
neita pieniä pahkoja, vanha saha, sian kärsä, ammuttu luoti ja kir
ves, jolla käärme oli tapettu. Viisikanta oli tehtävä rahaan. Näillä 
kaikilla esineillä oli paineltava kipeätä kohtaa. Lopuksi mainitta
koon, että oli paineltava vielä sellaisen käärmeen päällä, joka oli 
tapettu ennen käen kukuntaa, ja »omalla tekemällään taulalla».97) 
Pohjois-Karjalassa kauhan ulkopohjaan leikattiin merkkiveitsellä 
viisikanta. Sillä parannettiin paiseita.98) Inkerissä, Kattilassa, on 
viisikanta tehty tuohilevylle, joka pantiin paiseen päälle useaksi 
päiväksi.98*)

Suomen ruotsalaiset ovat myös osanneet neulalla piirtää viisi
kannan paiseen päälle, joka siten paranikin.99)

Viron-Inkerin suomalaiset ovat parannelleet ajantaista mittaa
malla karhun jälkiä metsässä ja tekemällä sitten sormella »viis- 
kanttisen».100)

Kolmikulmainen maakappale esiintyy seuraavissa pohjalai
sissa parannustaioissa:

»Parathan vaarnehros (iso paise). Kun on johnakin kolmi- 
kulmaanen maan sarka ja sitte kun sen saraan joka kulmas sat
tuu olemhan puu, niin sitte pitää ottaa joka puun kyljestä laikan 
ja kun niillä laikoolla sitte sivelöö vaarnehrosta, kullakin kolme 
kertaa, niin sitte paranee vaarnehros.»101) »Paiseen painelu: 
Otetaan yhdeksän varaseipään juuresta kolmikulmaisia kamara- 
palasia. Niiden alapuolelle pyyhitään märkää eli verta ajoksista 
ja palat painetaan paikoilleen. Sitte otetaan punasta ja Valkosta 
lankaa, jotka sidotaan yhteen, ja sillä tupulla taas ajos pyyhitään 
ja se tuppu viskataan kolmen tien risteykseen. Palatessa ei kat
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sota jälelle, vaan tilkkain päälle tehdään vasemman käden nimet
tömällä sormella risti.» 102)

Kuten jo mainittiin, virolaisilla on suuri joukko ihotautien 
parannuskeinoja, jotka ovat meikäläisiin verrattuina harvinaisen 
samankaltaisia. Taikamerkin voima kuvastuu niistä selvästi. Sen 
merkitys näyttää olevan taianteossa ratkaiseva.

Ruusua (roos 1. eliting) parannettaessa viisikanta on piir
retty joko kovasimella, jolla on paineltu kipeätä kohtaa, taikka 
useimmiten erikoisella sinisellä ruusupaperilla (roosa pappertj.103) 
Väliin merkki leikattiin lepänkuoreenkin.104) Pöltsamaalla on 
musteiselle paperille piirretty viisikanta ja jokaiseen paperin- 
nurkkaan merkitty sairaan ristimä- ja sukunimi.105) Ihotautia, 
jonka nimityksenä eräillä paikkakunnilla on ollut sammaspool, 
toisilla taas lagujat, röögats, veiseröögatus, söötiir, sööthiir, na- 
hakoi, salakoi, ihukoi, ürisüet ym., on parannettu taikamerkin 
voimalla. Sammaspool-nimiselle taudille on tehty viisikanta, jos
kus nimettömällä sormella, toisinaan neulalla tai syljellä, joko 
iholle tai kasvaimelle, puupalikalle, leivänkuorelle tai paperille. 
Väliin se on tehty lyijykynällä sitä kertaakaan nostamatta. Merk
kejä on tehty useimmiten vain yksi, toisinaan taas kolme, jopa 
yhdeksänkin.100) Tartonmaalla, Vönnussa, on savipuolta (sammas- 
pool) parannettu tekemällä viisikanta veitsellä taikka muulla 
aseella sairaaseen paikkaan.107) Helmen kihlakunnassa on paran
nettu savipuolta (sammaspoolik) seuraavasti: otetaan koivun 
tuohta, johon tehdään juutalaisen risti (juudi rist). Tuo- 
hipala pannaan sairaan kohdan päälle hetkeksi ja heite
tään sen jälkeen palavaan uuniin. Mainitulla merkillä 
varustettu tuohi auttaa myös vatsakivuissa (köhuvalu).10*)

Veiseröögatus-nimisens. tätä tautia parannettiin piirtämällä 
viisikanta kovasimeen taikka kipeään kohtaan. Piirtäminen suo
ritettiin eräillä seuduilla nimenomaan vasemman käden nimettö
mällä sormella.109) Söötiir 1. söötlmr-nimisenä se parannettiin 
samoin viisikantaa käyttäen.110) Piihalepasta muistiinmerkityssä 
taiassa mainitaan, että söötiirin 1. nahakoin vaivatessa avioliiton 
ulkopuolella syntynyt lapsi piirsi merkin vasemman kätensä ni
mettömällä sormella.111) Myöskin ensimmäinen (vanhin?) poika, 
hätätapauksessa tytärkin, saattoi piirtää merkin sormellaan.112)
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Sama tieto on saatu Emastestakin.113) Nahakoita on Pühalepassa 
parannettu piirtämällä viisikanta,114) Käinassa on taas käytetty 
kuusikantaa.115) Kuusalussa on tautia nimitetty savipuoleksi 
(savipool), jonka päälle vasemman käden nimettömällä sormella 
tehtiin kolmesti viisikanta.110) Kun Kihnussa ürisüet (sammas- 
poolik), savipuoli, kävi kasvoihin tai käsiin, niin tehtiin oikean 
käden nimettömällä kovasimen tahi kipeän paikan päälle viisi
kanta (viiskand) ja paineltiin kovasimella kipeätä kohtaa.117) 
Samoin on Töstamaalla parannettu ürissüet viisikannan avulla.118) 
Salakoita (Hagerissa)110) ja ihukoita (Amblassa)120) on paran
nettu niin ikään viisikannan voimalla.

Ahavoituminen (ohatus) on ennen pitänyt parantaa viisikan
nan avulla.121) Pillistveressä hierottiin sormella hikiseen ikku
naan ja sillä tehtiin merkki kipeään paikkaan.122) Punaisia täp
liä, hilseily (kööm endus)123) on lääkitty samalla tapaa viisi- 
kannalla. Näppylöitä (vistrik) parannettiin myöskin viisikannan 
avulla.124) Koerakaela-tautia on paineltu leivällä, jossa on ollut 
viisikanta.125) Rupia (kärna) parannettaessa viisikanta on ollut 
suurena apuna.120) Lasten rupia parannettaessa piirrettiin kova
simeen joko ohranjyvällä tai kaurantähkällä taikka kolmitahkoi- 
sella neulalla viisikanta. Kovasimella oli hiveltävä kolmesti ki
peätä kohtaa.127) Paiseet paranivat myöskin viisikantaa käyt
täen,128) se leikattiin saippuaan 129) taikka piirrettiin selän takana 
veitsenkärjellä kovasimen päälle.130) Yleensäkin viisikantaa on 
käytetty ihotauteihin (nahahaigus)131) taikka kipeiden paranta
miseen.132)

Noarootsissa on rinnan viisikannan kanssa käytetty kuusi- ja 
kahdeksankantaa,133) Lüganusessa näiden lisäksi myöskin haka
ristiä, näitä on piirretty myöskin suojaksi tartuntaa vastaan.134)

Etelä-Suomen ruotsalaiset ovat parannelleet haavaa (osär) 
piirtämällä tuohipalalle viisikannan (jemhörn). Tuohi kiinnitet
tiin ruumiiseen ja sai olla siinä siksi kunnes itsekseen pu
tosi pois.135)

Kun lapsivaimo oli synnytystuskissa, tarjottiin potilaalle V e
näjän Karjalassa taikalääkettä. —  Pyssyyn pantiin latinki. Luo
tiin piirrettiin viisikanta toiselle puolen ja kahdeksankanta toi
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selle puolen. Pyssy laukaistiin hetteeseen, josta otettiin vettä 
lääkkeeseen.136)

Kun lapsivuoteessa olevan vaimon rinnat olivat ruvenneet 
paisumaan, otettiin juurisaavi ( =  taikinasaavi), pantiin se kumol
leen ja pohjan päälle lyötiin puukkoja kolmikantaan pystyyn ja 
veitsien joka solasta läikäytettiin puhdasta vettä kaksi kertaa 
myötäpäivään ja yhden kerran vastapäivään uurretta myöten. 
Sitten tämä vesi pantiin kahvikuppiin, ja sitä piti kolmesti ryy
pätä ja kolmesti voidella rinnat märiksi asti.137)

Lasta koskevissa varauksissa ennen kaikkea viisikanta näyt
tää esiintyvän useasti.

Pienen lapsen synnyttyä ryhdyttiin monenmoisiin suojelus- 
keinoihin. Niinpä äidin kylpy vastan tynkiä säilytettiin lapsen 
kätkyessä vuoden päivät, ettei piru olisi vienyt lasta. Lapsen 
ristimisen jälkeen pantiin ristan viereh hopearaha ja lehmännah- 
kainen läpykkä, johon oli leikattu viisikanta, ja kolmikolkkainen 
pussi, jossa oli maanteiltä löydetyn hevosenkengän naula.138) 
Lehtimäellä Etelä-Pohjanmaalla on lapsen kehdon pohjaan piir
retty kolmikanta.139) Kun lasta lähdettiin viemään ristille, teh
tiin piirtämällä viisikanta ja punaisesta, mustasta sekä valkeasta 
langasta kierrettiin nauha; jolla lapsen kaulaan sidottiin lappu. 
Tällöin »ei tartu kirot eikä minkäänlaiset silmänteet».140)

Raja-Karjalassa, Loimolassa, »viiskandan’e laittah 1’ibo nah- 
kah, 1’ibo paperih, 1’ibo mihin, dai pannah lapselle piän pohjih».141) 
Samoin Raja-Karjalassa kun lapsi oli tuotu saunasta ensi kerran 
tupaan, otettiin vanhasta, vasemman jalan kenkärajasta kanta- 
lappu ja siitä tehtiin viisikanta, johon tehtiin reikä keskelle. Se 
pujotettiin sitten ristinauhaan. Viisikanta tehtiin myöskin lapsen 
pesualtaaseen.143) Aunuksen Karjalassa ristitoimituksen jälkeen 
pantiin ristin viereen hopearaha sekä lehmännahkainen läpykkä, 
johon oli leikattu viisikanta. »Siit ei tartu silmävykset eikä piru 
vie.»143)

Suomen ruotsalaiset ovat niin ikään suojelleet pienokaisia 
vaaroilta piirtämällä veitsellä viisikannan kätkyeen.144)

Profylaktisen tarkoituksen vuoksi lienee eräässä pieksämä
keläisessä sängyssä 1. vihkivuoteessa ollut viisikannan kuva.145)

Virossa on viime vuosisadalla usein tavattu kehtoon piirret
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tynä risti taikka viisikanta. Näin on lasta suojattu yllättävien 
tapausten varalta.140)

Alpeilla, Wildhad Gasteinin tienoilla, vuoristoasukkaat ovat 
piirtäneet viisikannan kätkyeen suojellakseen lasta pahoilta 
(Gespenster, Kobolde). —  Sveitsissä on liidulla piirretty sama 
merkki (Bierschild, Drudenfuss) lapsen kehtoon; pienokainen ei 
silloin laihtunut.147)

Kun yönitkettäjä eli valvottuja vaivasi lapsia, auttoi viisi
kanta sen karkoituspuuhissa. Pohjois-Karjalassa valvottaja pois
tettiin lapsista niin, että otettiin viisi pohjapärettä ja niistä teh
tiin viisikanta solmiamalla päreet vetämättömällä rihmalla toi
siinsa. Viisikanta sytytettiin sitten nurkistaan tuleen. Vetämät
tömästä rihmasta tehtiin selän takana päivänkinnas siten, että 
yhdellä kertaa tehtiin yhdeksän solmua, ja se pantiin viisikan
nan ympärille.148) Samoin Pohjois-Karjalassa lapsen isän oli teh
tävä ilmassa viisikanta lapsen silmien kohdalle. Silloin yönitket
täjä poistui lapsesta.149)

Heikki Meriläisellä on viisi eri taikaa, joitä käytettiin samaan 
tarkoitukseen: saunasta tultua tehtiin kärettömällä visapäisellä
veitsellä kolme viisikantaa jäljille. Silloin ei tule se itkettäjä jäl
kiä m yöten takasi.160) Kolmella kynnyksellä tehdään kolmella 
pintapäreellä viisikannat, jotka pannaan lapsen kätkyeen vuode
vaatteiden alle.151) Villalangasta tehdään »päivänkämmen», joka 
pannaan lapsen pään alle. Kätkyeen pohjaan piirretään hiilellä 
kolme viisikantaa. Lopuksi »manataan itkettäjä virran mu
kana».152) Poikalapselle tehdään lepästä jousipyssy, johon laite
taan punaisesta langasta jänne. Pojan kämmeniin ja vasempaan 
kantapäähän tehdään hiilellä viisikanta (»kesueen kannon sy
välle») ja ristitään lapsen silmät. —  Tyttölapselle taas annetaan 
kuosali ja kehrävarsi, jotka pannaan pään alle.153) Pohjapäreistä 
tehdään ristikko »kuin ristin hirsipuu», sen sakaroihin tehdään 
kolme viisikantaa. Se pannaan lapsen pään alle kätkyeen.154)

Kolmikanta auttaa monissa muissakin lasten taudeissa.
Lapseen ei tule niekki, lipisevä tahi kierosilmäisyys, jos hänet 

pestään ja kylvetetään sellaisella vedellä, jota on sulatettu tieltä 
kootuista tieroista, ja pestessä käytetään kolmikolkkaista saip
puaa, jonka yksi kulma on pyöreä ja kaksi terävää.155) »Jos lapsi
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on kova itkemään, korjaantuu se, kun tehän pärreistä kolmikul- 
mainen ristikko, joka kulmaan pannaan pieni valkee, se viijään 
siihen paikkaan, missä lapsi on syntynyt, sitte lapsi pistetään 
kolme kertaa palavan kulmion läpi.»150) Kun lapsessa on liika 
itkettäjä, otetaan kolme pientä pärettä, ne sidotaan kolmionmuo-

V _  toiseen ristikkoon. »Sytytetään tuli niiden neniin jo
kaiseen, sitte pannaan se ristikko kolmannella sijalla 
olevan huoneen kynnykselle, siitä läpi pujotetaan lapsi 

kolmesti. Pujotettaessa luetaan:

»Kuin liet tullut tuulen tietä, 
ahavan rekiratoa, 
niin mene tästä tuulen tielle, 
ahavan ajorekehen.
Jos olet kiihtynyt kiroista, 
naisten naarojen sanoista, 
niin kotihisi kanna, 
männös maahisi, paha pakene, 
tai jos et sitä tottele, 
kyllä sulle kyyvin laitan, 
hankin harmahan hevosen» jne.

Lapsen silmät ristitään, lapsi pannaan kätkyeeseen ja siunataan. 
Päreen-kappaleet nakataan tielle tahi kerjäläisen rekeen.»157)

Jos lapset olivat öisin levottomia, pantiin niiden pään alle 
Ruotsissa, Skänessa, taikataulu, jossa oli mm. viisikantoja.158)

Kun lapsi itki alinomaa, tehtiin Vermlannin suomalaisten 
keskuudessa kolmikanta, sytytettiin nurkista palamaan ja pujo
tettiin lapsi kolmesti sen lävitse.159)

Pohjois-Hämeessä riisitautia on parannettu (ruukittu) siten, 
että kolme juurillaan olevaa hienoa pihlajaa sidottiin kukin van
teen muotoon punaisella langalla. Parannettava pujotettiin nyt 
kahdesti myötäpäivään ja kerran vastapäivään joka vanteen läpi. 
Sen jälkeen kaivettiin suohon kolminurkkainen hauta, johon tuli 
vettä. Siihen pantiin äskenmainitut punaiset langat ja vuoltiin 
kolmesti hopeaa sekaan. Potilas pestiin kuopan vedellä. Ensi 
yöksi vietiin taikalangat salaa sairaan pään alle. Aamulla mitel- 
tiin parannettava lakeisen alla kunkin ulottimen nenästä toiseen 
vaaksoilla, kunnes kaikki ulottimet olivat yhtä pitkät.160)

»Jos alaraajoissa oli riisi, niin tehtiinpä isän lusikkaan viisi
kanta (viisikulma) pohjaan sisäpuolelle ja otettiin kolme pinta-
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pärettä ja sytytettiin ne palamaan ja savussa pidettiin lusikkaa 
siksi, kun se lämpisi, ja sillä paineltiin rii*jen kohtaa kolmasti ja 
se parani hyvin pian.» 161)

Kun lapsen peräsuoli ei pysynyt sisällä, niin Pohjois-Karja
lassa otettiin rahakuppi, jonka pohjaan tehtiin viisikanta. Astia 
lämmitettiin ja sillä paineltiin suolta.102)

»Sampaat parannettiin siten, että kolmesta selkäpäreestä 
tehtiin kolmikulmanen torvi. Se, jolla oli sampaat, jäi kynnyk
sen ulkopuolelle. Sitte leikkajalla oli kerittimet ja vähän vettä. 
Se otti vettä suuhunsa ja sitte juoksutti sen torven läpi kolme 
kertaa sen suuhun, jolla sampaat on. Sitte täytyi olla vielä yks 
nuarin joukosta, joka kysyy, kun sampaita leikattiin: Mitäs leik- 
kaat? Sampaita leikkaan, vastasi toinen.»163)

Kun lapsia »rupesi repäsemään ohimoista», tehtiin kolmesta 
pohjapäreestä kolme viisikantaa, ne sytytettiin tulelle ja luettiin 
loitsu. Samoin hierimen päihin ja kapustan pohjiin tehtiin sama 
merkki; esineillä paineltiin päätä.164)

Kun lapsella oli painajainen, niin survottiin alakivellä suoloja 
hienoksi ja pantiin pussiin. Sitten tehtiin päreistä kolminurkkai
nen lumireen tapainen laite ja tuli sytytettiin joka nurkkaan. 
Sillä lapsi kierrettiin kahdesti myötäpäivään ja kolmannen ker
ran vastapäivään. Suolat syötettiin sen jälkeen lapselle.105)

Etelä-Pohjanmaalta, Kurikasta, on seuraava taika: »Kun lapsi 
on paineeh, niim pannak kolomep pärettä kolomellen kulumallen 
ja joka kulumahav valakija. Sittel läpittel lasta kulijettaak kolo- 
mek kertaa.»166)

Kun lasta vaivasi painajainen, auttoi Savossa nelikantainen 
pussi. Lapsen kaulapussi tehtiin nahkasta, »ommeltiin pieni nelis- 
nurkkanen pussi». Siihen pantiin raha, elohopeaa, uuninporoja, 
pirunpaskaa ym. Pussin nauha tehtiin punaisesta tai mustasta 
villalangasta. Pussi oli yötä päivää lapsen kaulassa, jottei paina
jainen ahdistellut.167)

Hermotaudista on Saarijärvellä päästy seuraavasti: Ukkosen 
särkemästä puusta on otettu kolme pitkänlaista säilää ilman kä
den koskemista ja asetettu ne pystykolmioon. Sairaan piti kier
tää kolme kertaa kolmion ympäri myötäpäivään ja joka kerralla 
pistäytyä kolmion läpi ja taas kolme kertaa vastapäivään ja myös
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joka kerta käydä kolmion läpi. Lopuksi piti sairaan sytyttää kol
mio nurkista tuleen.16̂ )

Pohjois-Savosta on G. Laitinen merkinnyt muistiin taian, 
joka on auttanut »langettavassa taudissa»: sairas pujoteltiin van
teiden läpi. Sen jälkeen parantaja (noita) meni kusiaispesän 
luo ja teki pesän päälle leppäisen kolmion, jonka joka kulmaan 
sytytettiin tuli. Nyt noita teki pesän viereen kolmesta viikat
teesta kolmion, jonka keskelle pantiin kirves. »Sitte kusiaispesän 
palaissa astuu parattava kirveen päälle ja nostaa viikatekolmiolla 
leppäsen kolmion ylös, jolloin myös tuohikäpryt palavat ja joko 
nostaa parrasta eli välillä astuu taaksepäin kirveen päältä ja vii
meisellä kerralla laskee ruumiinsa läpi alaspäin sekä puistaksen 
ja siunaa. Sen jälkeen viedään parattava saunaan ja kylpiissä 
löylyttäjä ampuu tietämättä saunan sisään. Täten parani sanottu 
tauti.»160)

Pohjois-Savossa, Nilsiässä, oli pahanpieksulaista (epilepsiaa) 
parannettu siten, että sairas vietiin itäänpäin juoksevalle joelle 
ja kylvetettiin vesisammaleista tehdyllä vastalla. Kolmeen kiveen 
leikattiin kuhunkin kolme »viiskantoo».170)

»Kaatumatautiin, jos on syöttämällä pilattu, niin parannetaan 
siten, että tehää yksikantaisesta lepästä ihmisenkuva, sen päähä 
kaivetaan ontto reikä, siihen kajetaan viinaa. Sitten tehään kesu- 
veen kannoista tuli ja se kuva pannaa tuleen. Sitten se palava 
viina otetaan vanhaan pahkakuppiin, sitten otetaan yheksästä eri 
puusta juuria, niistä poltetaan tuhkaa. Sitä sekotetaan viinaan 
ja pannaan siihen jauhoja ja tehään kolme leipäkakkua, joiden 
pohjiin tehään kolmikanta, viisikanta ja yhdksikanta. Sitten 
annetaan sairaan syyvä ne.»171)

Mielenvikaisen parantamiseksi Muhoksella »otetaan kolmesta 
männystä semmoinen tervas vääntö keskeltä mäntyä». Siitä teh
dään semmoinen kolminurkkainen kehikko, joka eräitten vaihei
den jälkeen sytytetään tulelle. Mielenvikainen »puulataan» het
teeseen ja jatketaan monimutkaista parannusta.172)

Mielenvikaisuutta parannettiin Jalasjärvellä näin: Tehtiin 
vihta, jossa oli yhdeksää lajia (lehdeksiä?). Yöllä mentiin kirkko
maalle. »Sitte kun pääsöö kirkon veräjän sisäpuolelle, niin pitää 
vetää kolmikulma ja astua oikea jalkansa sen kolmikulman sisäl-
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len ja siunata ja sylkiä sitten kolme kertoo.» Poislähtiessä oli 
pyörähdettävä kolmesti ja luettava loitsuja. Lopuksi sillä vihdalla 
kylvetettiin sairasta.173)

Mielenvikaisuutta on parannettu Itä-Pohjanmaalla tähän ta
paan: vanhalla kirveellä, jonka tekijää ei tunneta, tehdään kolme 
viisikantaa saunan oveen. »Sitten tietäjä vihan vimmassa lyöpi 
sen kirveen siihen keskimmäiseen viisikantaan.»174)

Käärmeen puremaa on paineltu kolmikulmaisella maankap- 
paleella, joka sen jälkeen on viety entiselle paikalleen. Painel
taessa on luettu sanat:

»Pho. pho,
Mato musta manalaan, 
toukka tuonen karvaanen, 
kuka sun kulosta nosti, 
maalien matelemahan 
ja tiällen tenkalehtamhan 
pho, pho, pho.
Pho, pho. Orma puri 
Pietari pyyhkii
ja Neiteen Maria Sanoi: on, ei 
ja se parani, pho, pho, pho.»175)

Kolmikanta tehtiin Maaningalla sen lapion pohjaan, jolla pai
neltiin käärmeenpuremia sekä eläinten ajettumia 1. turpoamia.176)

Ennen kaikkea kolmikanta näkyy olleen käytännössä erään 
taudin lääkitsemispuuhissa. Sellainen vika oli nari, jota on vä
liin sanottu narriksi (Tottijärvi). Nari tuli käteen. E. Lönnrot 
selittää sanakirjassaan: »narri, en äkomma i handleden, hvaraf 
den vid böjning ger ngt knarrande läte; knarr». —  Samanlaisen 
selityksen tapaamme muuallakin, niinpä Satakunnasta on säily
nyt tieto: »Narriksi sanotaan sellaista kipua, kun käsivarsi tai
vuttaessa narisee».177)

Jukka Rekola on merkinnyt Tottijärveltä muistiin seuraa- 
van parannustavan: »Kolmesta pintapäreestä tehtiin narrin-

kota. Sinnek keskellep pantiin kuivia tikkuja ja sytytettiin 
palaa. Se, jonka käressä narri oli, heilutti kättänsä valkeen 

i päällä, liki valkeeta. Se, jossa narri oli, kysy »polttajalta» 
(valkeen sytyttäjältä, taikojalta): Mitäs poltat? —  Narria, vastaa 
polttaja. Silloin tartti kaikkien kattelijoittenkin nauraa niim paljo 
kuv voivat.»178) —  Naria parannettaessa hyvin useassa tapauksessa
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huomautetaan, että kaikkien läsnäolevien on kovasti naurettava, 
mikä on parantumisen ehto. Tätä on verrattu egyptiläisten tau
tien parantamiseen, kun he suurella melulla ajoivat sairaasta 
tautiolennon pois.179)

T. Siren selostaa vielä tarkemmin: »Tehdään narrinkota pö- 
lökylle, kolmikulmainen, pärekiirroista. Se sitte pannaan pa
lamaan joka kulumasta. Se, jonka naria parannetaan, seisoo
pölökyn ääressä ja käsi valkeen päällä. Vieressä on taikoja ja 
hänellä vielä apuri. Ensimmäinen (taikuri) lyö kirveellä pölökkyyn. 
Toinen kysyy: Mitä poltat? —  Se vastaa: Naria. Sitten lyö toiselta 
puolen kättä. Toinen: Mitä salvat? Se sanoo: Naria, ja lyö kolo- 
mannelta puolen. Siinä nauraa sitte ne kaikki kolome henkilöä 
kovasti, että nari paranee. Se häpee.» —  Toimitus on närin salva- 
mistä.180) Satakuntalaisen tiedon mukaan on sanottava: »Nari, kar- 
tanos palaa» niin kauan kuin »valkeeta piisaa».181) Viljakkalassa 
poltettiin närin kolmiloppinen huone ja esitettiin asianomainen 
vuoropuhelu.182)

Sääksmäellä on naria parannettu niin, että on poltettu närin 
kotaa. Kolmesta pintapäreestä on otettu kolme tikkua kustakin, 
näistä yhdeksästä tikusta on tehty kolmikulmainen kota, joka syty
tettiin joka kulmasta palamaan. Siltä, joka oli kodan sytyttänyt ja 
jonka kädessä nari oli, kysyttiin: Mitäs nyt poltat? —  Naria, vas
tasi puhuteltu ja huiskasi kättään tulen yli. Kun tämä oli tapahtu
nut yhdeksästi, niin nari oli poissa.183)

Etelä-Pohjanmaalla on menetelty jotensakin samoin: Takalle 
tehtiin päreistä kolmikulmainen kotus. Käteen lyötiin teräaseella 
kummallekin puolelle. Tähänkin kuuluu vuoropuhelu.184)

Eräissä länsi-suomalaisissa tiedonannoissa ilmoitetaan, että 
nari- 1. narritauti johtuu työnteosta, esim. rukiinleikkuusta. Ker
rotaan myös tämän taudin syntyvän siitä, että metsässä potilas 
sattuu kuulemaan kahden lähelle toisiaan kasvaneen puun narise
van, kun tuuli liikuttelee niitä je ne hankaavat toisiaan.185) Loh
jalla on muudan mummo kertonut taudin olevan samanlaisen kuin 
»niukkavunu ainoastaan sillä erotuksella, että silloin jäsen, käsi 
eli jalka, rupee narisemaan, jos sitä liikuttaa».186)

Taudin ruotsinkielinen nimi on knarr ja saksalainen der Knarr. 
Parannusmenetelmä on alkuperäisestään suuresti sekaantunut,
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kuitenkin siinä voidaan todeta »se periaate, että milloin taudin al
kuperä eli aiheuttaja voidaan hävittää, häviää itse tautikin».187)

Suomen ruotsalaiset ovat parannelleet narria jotenkin samoin 
vuoropuheluin kuin suomalaisetkin,188) esim näin:

Vad hugger du?
Knarrn.

Vad hugger du?
Knarrn.

Vad hugger du?
Knarrn ur led 4 i trä.189)

Nari-tauti tunnetaan Virossakin. Se vaivaa etupäässä rukiin- 
leikkaajia ja johtuu ranteen liiallisesta ponnistuksesta.190)

Toinen pikkuvaiva, jonka paranemiseen kolmikanta vaikuttaa 
edullisesti, on näärännäppy. Se syntyy silmäluomeen talirauhasen 
ja karvanjuuren tulehtumisen takia. Tulehdukselle kansa on anta
nut useita nimityksiä, esim. nääränappi (Elimäki), noarannäppy 
(Vesanto), neärännäppy (Pielavesi), niärännäppylä (Joroinen), 
niärnäppy (Juva), naarannäppy (Kaavi), naarannappi (Längel
mäki, Veteli) jne.

Sen arvellaan syntyvän esim. siitä, että salaa katselee jotakin 
(Elimäki).

Parannuskeinot ovat jotensakin samankaltaiset kuin närin 
poistamisenkin. Elimäellä rakennetaan »nääränapin kirkko». Se 
»tehdään reijän ympäri kolmekulmaisista pienistä päretikuista», 
jotka samoin kuin seinähirret pannaan ristiin toistensa päälle. Sen 
jälkeen kirkko sytytetään palamaan.191) Laukaassa, Pohjois-Hä- 
meessä, on rakennettu kolmiomainen »niäräaitta» hiilloskivelle pie
nistä tikuista ja sillä parannettiin silmäluomeen tahi kieleen kas
vanut näärännäppy. Aitta sytytettiin palamaan, pidettiin kipeätä 
kohtaa savussa ja hoettiin: »Niärä, niärä, aittas pallaa!»192) Vesan
nolla tehdään pienistä tikuista kolmikulmainen kehikko eli salvos, 
jota nimitetään noarankirkoksi. Se sytytetään tuleen ja sen savussa 
pidetään silmäluomea, jossa on »noarannäppy». Samalla sanotaan: 
»Noarannäppy, noarannäppy, kirkkos pallaa!»198)

Toinen Pohjois-Hämeestä saatu taikakeino on jotenkin saman
lainen: Kolmikulma tehdään yhdeksästä pohjapäreestä. Joka pä
reestä otetaan kolme tikkua, pannaan tulet joka nurkkaan, joissa 
silmät savustetaan. Sitten saunassa kissanhännällä sivellään, ja 
kissa pudotetaan ikkunasta pihalle.191)
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Längelmäeltä on saatu tieto: Naarannappi parannetaan siten, 
että otetaan kolme selkäpärettä ja kolme tikkua joka päreestä. 
Näistä tehdään kolmikulmainen koppi. Aamulla ylösnoustua syty
tetään tuo koppi tuleen ja syljeskellään sekä sanotaan kolmesti: 
»Naarannappi, koirankoppi pois!» Neljännellä kerralla sanotaan: 
»Pois koppi kopin tieltä» ja heitetään se koppi »mirriin».195)

»Naarannappi paranoo silmästä, kun tekkee tikuista kolme- 
nurkkaisen ristin, jota pietään silmäin alla ja huudetaan:

»Konttilan kota pallaa, 
pois naaran nappi silmästä.»

Sillä se lähtöö.»196)
Pohjois-Savosta: »Jos sattuu lapsissa eli vaikka aikuisissa

neärännäppyjä silmiin kasvattamaan, niin pitää ottoo ja leikellä 
kerihtemillä olokija jonnii korttelin pituisiks, neljäkolmatta kap
paletta ja sittä pankon nurkalla tehä kolmnurkkanen huone, sittä 
panna kolomella lastulla siihen tulennos, sittä sen tulennoksen 
peällä pittee silimäsä ja sannoo, että ’kato nyt neärän näppy, kirk- 
kois pallaa’, sillä vaan sylykäsöö siihen, niin siihen se paskataut 
jeäp».197) Etelä-Savosta: »Niärännäppylä silemästä parannoo, kun 
tekköö pintapäreistä tuvanlattialle kolomnurkkasen kokon (lä
jän), sytyttää sen palamaan ja siinä savussa pittää sitä kippeetä 
silemääsä ja loihtoo, että: »Konnan kokko pallaa, niärännäppy on 
silemässä», niin paranoo.198)

»Niäränäppy» saadaan pois silmästä, kun uunin pankkoki- 
vellä laitetaan kolmesta eri pohja- (ei pintapuisesta) päreestä kol
minurkkainen kota (suoja, salvos), sytytetään se palamaan ja sen 
hai’ussa pidetään kipeätä silmää ja sanotaan:

»Kokkonen, kokkonen, 
kottais pallaa,
niärännäppy on silemässäin»

tai
»Siiritä sijasi, 
muuta majasi!»

Pitää lukee tämä kolmeen kertaan silmää savustaissa. —  Tai myös 
sanoo sairas: »Niämäppy on silemässäin». Siihen vastaa joku toi
nen: »Kaho koiran p— sen». Näin sanotaan kolme kertaa.199)

Puumalassa on näärännäpyn poistamiseksi tehty kota seuraa
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vasti: Pohjoisrinteeltä etsittiin petäjä, jonka pohjoispuoli merkit
tiin'ennen kaatamista. Se vietiin kotiin ja halottiin pärehaloiksi. 
Sitten otettiin merkityltä puolelta hakattu halko, josta vuoltiin 
pintapäre. Siitä tehtiin tikkuja, joista salvettiin uuninkielelle 
kolmikulmainen kota (salvos); lapsille se tehtiin 5 kerrosta, isom
mille 7 kerrosta, naisille 15 kerrosta ja miehille 17 kerrosta kor
keaksi. Kodan terävä kulma piti olla uuniin päin. Kota sytytettiin 
sen puoleisesta kulmasta, kumpi silmä oli kipeä. Sytyttämiseen 
käytettiin pussissa säilytettyjä ihvituohia. Sairas silmä asetettiin 
niin lähelle tulta, että savu kävi silmiin. Sen vuoksi potilaan pää 
peitettiin, vain uunin puolelta jätettiin vähän peittämättä. Ikku
nasta ei valo saanut tulla sairaan silmiin. Kun huntu heitettiin 
sairaan korville, heittäjä sanoi:

»Neärännäpyn kota on tulessa,
pahan paisuma palaa.»

Samalla hän sylkäisi.200)
Pohjois-Karjalassa on merkitty muistiin taika: Kolmesta poh- 

japäreestä vuollaan kolme yhdeksää tikkua, joista tehdään kolmi
nurkkainen kirkko siten, että tikut pannaan päällekkäin kuten 
huonetta rakennettaessa. Sitten se poltetaan uloslämpiävässä tu
vassa liemupellin ja savutuvassa lakeistorven alla, hämmennetään 
putkettomalla avaimella, ja savun annetaan käydä silmään. Toi
nen kysyy sitten: »Mitäs sinä poltat?» Polttaja vastaa: »Naaran- 
näppykirkkoa».201) Etelä-Pohjanmaalta tunnetaan samanlainen 
parannustapa: Naarannapin parantamiseksi lohotaan päreitä
tulitikun tapaisiksi kappaleiksi. Niistä ladotaan kolmikulmainen 
kehys, jota sanotaan naarannapin aitaksi. Se sytytetään jokai
sesta kulmasta yhtä aikaa, ja silmää haudotaan savussa sekä hoe
taan: »Naarannappi, aittasi palaa».202)

Vielä lisättäköön, että Uudellamaalla kolmikannan asemesta 
esiintyy nelikanta. »Nääränäpin» poistamiseksi otetaan neljä pä
rettä ja asetetaan neliöksi, sytytetään tulelle ja sanotaan: »Nää- 
ränäppi tupas palaa, nääränäppi tupas palaa!»20'1)

Pohjois-Savossa on kasvaimia paranneltu käymällä kolmella 
maalla, joista jokaisesta on otettu viisikanta, mikä tehtiin maahan 
veistä nostamatta. Näillä paineltiin kasvaimia.204)
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Syylät on saatu pois Alavetelissä, hfaaseporissa, Teerijärvellä ja 
Lapväärtissä (Tjöck) ruotsalaisväestön keskuudessa piirtämällä 
viisikanta syylien päälle.205) Niin ikään kasvannaiset ovat hävin
neet samalla tapaa.206) Syylän on saanut pois Hämeenkyrössä, 
kun »ottaa villasta lankaa ja tekee siihen kolme solmua ja hieroo 
niillä syylää. Sitte ottaa lapiolla maasta kolmikulmasen turpeen 
ja pistää sen lankan sinne turpeen alle. Mutta se täytyy olla 
semmottesta paikasta, ettei sitä maata enää pidellä».207)

Virossa, Palamusessa, on opetettu lääkitsemään syyliä näin: 
Niihin tehdään viisikanta ja niitä hierotaan suoloilla, jotka heite
tään tuleen; samalla juostaan nopeasti huoneesta ulos.207 A)

Käsnät (vir. soolatiigas 1. sulatiiule) on parannettu viisikan
nan voimalla 208) taikka painamalla niitä kahdeksankannalla 
(prees) yhdeksän tai seitsemän kertaa.209)

Ahdistelipa painajainenkin väliin aikaihmistä. Sitä ajettiin 
Etelä-Pohjanmaalla pois siten, että oven päälle piirrettiin »viisi- 
loppinen».210)

Kuitenkin näyttää siltä, että painajaisen vaivatessa erikoisesti 
eläimiä käytettiin viisikantaa suojeluskeinona. (Tästä oli puhe jo 
muiden karjataikojen yhteydessä s. 18.)

»Painajaisen ajo. Pesuveteen kolmesta saunankiukaasta ki
veä, sitte pestessä kylvetään nurin käätyllä vastalla, luetaan 
vähä huokuin Isämeitä kolmasti. Sitte pestyä palasta kiinni, jalka
pohjat kosketetaan kattoon kolmasti ja luetaan Herran siunaus. 
Vastaan ottaja seisoo viikate kolmikannan sisässä ja koskettaa 
lasta joka kulmaan, kierretään vasemman reijen ympäri. K yl
vetys pitää tapahtua päästä kantapäähän kaks kertaa, kantapäästä 
viime kertaa ylöspäin. Sauna lämmitetään torstaina tervaskan
noilla ja ilmankaatopuilla. Laps on tupaa vietäessä piettävä tu
paan päin».211)

Etelä-Pohjanmaalla on paineesta päästy, kun on otettu kolme 
pärettä ja joka päreen molemmat päät halkaistu vähän ja pantu 
päreet halkeimista ristiin (kolmion muotoon) niin, että niistä tuli 
kolmikulmanen ja sanottiin: »Päästä minua (häntä) painehesta, 
vielä vatsan vääntehestä. Päästä ja päästä pian!» 212)

Jalas järvellä on paineesta parannuttu ottamalla kolmesta 
pohjoiseen päin juoksevasta joesta vettä johonkin astiaan. Siihen
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veteen on pantu kaksitoista nasianmarjaa ja viety kello yhden
toista ja kahdentoista välillä saunan kiukaalle. Samalla on luettu 
loitsu.213)

Samaan tapaan on Nurmeksessa ajettu lapsesta painajainen 
pois: Se vesi, jolla lasta pestään, piti laskea kolme kertaa saunan 
kiukaan läpi ja sitten asettaa siihen kolme teräkalua ja neljäs 
teräkalu piti olla istuimena. Niin ikään tarvittiin sellainen 
vasta, jonka ainekset oli otettu kolmesta yksikantalepästä. Sitten 
piti lapsi laskea lauteilta alas oikean jalan (reiden) alaitse ja al
haalla pujottaa se kolme kertaa pintapäreistä tehdyn kolmion 
läpi, jonka nurkat oli sidottu punaisella langalla. Kolmion kul
mien piti olla tulessa lasta sen läpi pujoteltaessa ja loput siitä 
piti heittää kirkkotiellä olevan kolmen tien ristiin.214)

Suomen ruotsalaiset ovat hyvin tunteneet painajaisen (mä
rän); sen, jota painajainen vaivasi, oli piirrettävä vasemman kä
den nimettömällä sormella viisikanta.215)

Ruotsissa on kutsuttu pahoja henkiä loitsimalla ja piirtämällä 
viisikanta.216)

Tanskassa painajaisen vaivatessa käännettiin puukengät nu
rin sängyn edessä. Jos se ei auttanut, niin tehtiin viisikanta (mare- 
kors) henkilöön, jota painajainen (mara) ahdisti.217)

Norjassa on sama merkki tunnettu taioissa; sen nimenä on 
doppelkross. Kun painajainen (muru) ahdisteli, maalattiin kuusi- 
kanta makuuhuoneeseen johtavan oven yläpuolelle. Sen piti 
olla erinomainen suojeluskeino murua vastaan.218)

Liettualaisilla kahdeksankanta on auttanut painajaista vas
taan niin kuin viisikanta (leetuwena krusts), kaksitoistakanta, 
nelitoistakanta ja kuusitoistakantakin. Tällaiset merkit oli piir
rettävä nopeasti yhdellä vedolla. Parantaja teki merkin sairaan 
taikka lääkkeen päälle. Merkeillä on ollut suojelevakin tarkoi
tus. Liidulla liettualaiset ovat piirrelleet niitä asuntojensa oviin, 
ikkunoihin ja kynnyksiin. Joskus merkkejä on ollut lehmien sor
kissa ja hevosten kavioissa, eläimiä kun on vaivannut painajainen. 
Huvittavaa on muuten, että samassa yhteydessä liiviläisiä sano
taan vieläkin taikauskoisemmiksi kuin liettualaisia.219)

Ähkyä parannettiin Etelä-Pohjanmaalla ihmisistä, samoin 
kuin eläimistäkin, piirtämällä maahan kolme viisiloppista.220)
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Kun talosta tahdottiin poistaa kirot tai rienat, suonenlasket- 
taja otti veret riepuun. Kun lähdettiin aamulla metsälle, pantiin 
veitsen kärkeen tuo riepu ja tehtiin viisikanta.221)

Kirot on Savossa poistettu ikuisesti siten, että kolme pinta- 
pärettä liitettiin päistään kolmioksi, joka sytytettiin tuleen kul
mistaan ja jonka lävitse sairas pujotettiin.222)

Keski-Pohjanmaalla on päästy kiroista, joitten on uskottu 
metsässä säikähtäessä tarttuneen, seuraavasti: Ensin on kylvetty 
uuniluudalla, sitten on peseydytty. Tämä toimitettiin pohjapä- 
reistä kolmikulmaksi muodostetun piirin sisällä. Luettiin karkoi- 
tussanat, kylvettäissä manaussanat ja pestessä rukous. Kun vam- 
manalairien lähti pois saunasta, piti hänen yhdeksällä ensimmäi
sellä askeleella lukea isämeitä kolmesti päätöstä vaille eikä sil
loin saanut katsoa jälkeensä.223)

Heikki Meriläinen on merkinnyt muistiin kolme samaan tar
koitukseen käytettyä taikaa: Kun lapsi tahdottiin Sotkamossa
vapauttaa kiroista, piirrettiin veitsellä kolme viisikantaa saunan 
lauteihin. Merkkien päällä lasta kylvetetään sellaisella vastalla, 
jonka sisään on kääritty kolme nartun hammasta.224) Kiroista 
päästiin sitenkin, että ammuttiin luoti sairaan kainalosta metsään. 
Luotiin tehtiin sitä ennen kolme viisikantaa.225) Äidin kiroista 
taas vapauduttiin Kannanlahdessa siten, että sairas pantiin maata 
ja pään alle tehtiin viisikanta sekä jalkain alle kahdeksan- 
ja yhdeksänkanta.22")

Latvajärvellä (Venäjän Karjalassa) satavuotias vanhus ker
toi Heikki Meriläiselle keinon kiroista pääsemiseksi: Otettiin het
teestä vettä kattilaan ja sidottiin kolme viikatetta kolminurkkai
seksi kehikoksi, jonka sisään tehtiin ukkosen repimistä puista 
tuli. Sillä lämmitettiin mainittu vesi, jolla sitten sairas pestiin. 
Tällöin luettiin muudan loitsu. Vesi kaadettiin kusiaispesään.227)

Sivumennen mainittakoon, että huomattavaa osaa muhamet
tilaisten taikuudessa näyttelee kuusikanta, jota —  samoin kuin 
viisikantaa —  on nimitetty Salomonin sinetiksi.228) Erikoisesti 
se näyttää suojelevan pahaa silmää vastaan, niin on asianlaita 
esim. Marokossa.229)

Etelä-Pohjanmaalla »rumhin kalma parataan», kun tehdään 
päreistä kolmio ja sytytetään se tuleen sekä pujotetaan säiras sen
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läpi kolmesti; viimeisellä kerralla oli säikytettävä sairasta ko-

Suomen ruotsalaisseuduilla on kalmaa, tuota vaarallista tau
tia, parannettu näin: On piirretty lattialle viisikanta, jonka päällä 
sairaan piti seista. Sen jälkeen parantaja täytti lasinsa palovii-

Suomen ruotsalaiset ovat tunteneet keinon päänkivun pois- 
tomiseksi: he ovat neulalla piirtäneet viisikannan neulaa nosta
matta; sen jälkeen piirrin on heitetty tuleen.232)

Lappalaiset tuntevat niin ikään kolmikannan käytön, niinpä 
bosta-nimisen taudin parantamista varten leikataan veitsel
lä kolme ruohonpalasta seuraa van muotoisiksi:

sitten pestään kipeätä kohtaa.233)
Pukamat saadaan paranemaan siten, että leikataan kolme 

kolmikulmaista lappua ja mennään jonakin iltana 9— 10 välillä 
semmoiseen paikkaan, jossa on kolme tienhaaraa, ja heitetään

Muuan kansantietouden kerääjä on väittänyt viisikannan vai
kuttaneen hyvän ruokahalun saamiseen. Laitettiin muka eri
koista puuroa ja huonosta ruokahalusta kärsivä kävi syödessään 
istumaan maitopytyn päälle, jossa oli viisikanta. »Kyllä tämän 
tehtyä käy syönti vaikka konin raatoja.»235)

Aivan kuolintaudistakin on »kolmikulmaanen karkko» pelas
tanut Jalasjärvellä. Silloin on menetelty näin: Hautuumaalta
tuodulle kivelle tehtiin päretikuista oikein korkea kolmikulmai- 
nen »karkko», joka sytytettiin tulelle joka kulmasta. Se temppu 
auttoi paranemaan »kuolovaasesta taurista».236)

Henkiinherätettäessä on Ruotsissa, Skänessa, piirretty viisi
kanta samalla kuin on luettu loitsu.237)

Nyrjähdykseen (nikats) on auttanut Virossa sekä haka
risti 23S) että viisikanta.239)

J. Mustakallio on merkinnyt muistiin Kainuusta varsin mo
nimutkaisen taian, jota on käytetty tauteja parannettaessa: Pa
rantaja saapuu sairaan luo ja vaatii aluksi kolme viinaryyppyä. 
Ne juotuaan hän käy levolle. Unessa hän näkee, mikä tauti sai

nalla; lasia hän kosketti veitsellä, jota koskaan ei oltu teroi
tettu.231)

Ne keitetään vedessä, jolla sekä tervasaippualla

lappu kuhunkin tienhaaraan.234)
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rasta vaivaa. Sen jälkeen parantaja käskee panna saunan läm
piämään. Edelleen tietäjä menee itse metsään ja ottaa kattilan, 
—  hakee siihen vettä yhdeksästä hetteestä ja kolmesta muurahais
pesästä kourallisen kustakin pesästä rikkoja. Sitten hän hakee 
metsästä kolme kolmihaaraista leppäpuuta. Kotiin palattuaan hän 
rakentaa »lapintoolin». Hän panee halkoja ristiin »qvadratin 
muotoiseksi» saunan lattialle, taivuttaa ne kolme leppäpuuta 
lapintoolin päälle ja panee kattilan pesän suuhun kiehumaan. 
Sen jälkeen sairas viedään saunaan ja alkaa pitkä parannussere- 
monia, mm. sairaan on kuljettava yhdeksästi tuon lapintoolin 
läpi.240)

Nykyaikaan ei ole säilynyt enää kaikilla paikkakunnilla 
tietoja taikamerkkien käytöstä parannuspuuhissa. Niinpä esim. 
Pälkäneellä vain muistetaan viisikantaa käytetyn sairauksissa.241)

Viisikantaa on yleensä piirretty sairauksia parannettaessa. 
Niinpä Karjalan kannaksella merkki tehtiin »siihe lesketuohee 
ja sit niit kipehii paineliit. Korvaaki ku pakotti, ni sit se tuohi 
pantii, köytettii siihe korva päälle».242)

Samoin on Virossa taikamerkkiä käytetty yleensä lääkitse
miseen. Saarde’ssa on piirretty kolme viisikantaa paperille 243) 
taikka kaksi seitsenkantaa (seitseme nurgallist risti) .244)

Sairaustapauksissa hakaristi on Keski-Euroopassa tuottanut 
onnea.24")

Haltiat.

Kuolemaan liittyviin taikoihin ja uskomuksiin taikamerkki 
niin ikään kuuluu.

Ruijassa —  niinkuin Suomessakin —  huunpurema on ennus
tanut kuolemaa. Vanhat ihmiset ovat silloin kynnellä tehneet 
viisiloppisen sen ympärille. Se loppui siihen, kun sen teki. Se 
kuivui pois.1)

Hyrynsalmella tehtiin viisikanta sille paikalle, jossa vainaja 
oli pesty, jottei pirtissä myökännyt eikä öykännytä) Länsipoh
jassa vietiin ruumiin pesuvedet kirkkomaalle ja viskattiin jokin 
vaskiraha veden mukana maahan. Siihen paikkaan vanhalla tuli-
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raudalla piirrettiin kolme viisikantaa. Sitten »ei lähe jälkeen ma- 
nalaiset».3) Uudellamaalla kerrottiin lyötävän rautanaula siihen 
ovensuupalkkiin, jota myöten kantajat kulkivat, ja kynnykseen 
tehtävän kirveellä viisikanta tahi risti, kun ruumista lähdettiin 
viemään kuolinhuoneesta ulkorakennukseen.4)

Kalmaisessa huoneessa saattoi nukkua rauhassa, kun ennen 
vuoteen valmistusta käveli lattialla niin, että jäljistä muodostui 
viisikanta. Silloin »saa maata rauhassa manaiaisilta vaikka kop- 
polin lattialla ja metsätien päälläkin».5) Edellä on mainittu, mi
ten kalma-aittoihin on piirretty viisikantoja. Niinpä Hyrynsal
mella Väisälän kalma-aitassa oli viisikanta ja vuosiluku 1827.'1)

Kun ruumis oli raskas eikä hevonen jaksanut vetää, niin 
pohjois-Savossa tehtiin oikealla kantapäällä hevosen eteen viisi
kanta.7) Satakunnassa uskottiin, että silloin kun »eresmenneet 
rupee ihmistä vaivaamaan», oli kuljettava kolme askelta taakse
päin ja tehtävä viisiloppi kantapäällä. Silloin vainaja ei päässyt 
sen ylitse.3)

Kalma lähti, kun kuolleelta sotamieheltä otetulla miekalla 
piirrettiin sairaan rintaan viisikanta.0) Kalman tarttuminen saa
tiin ehkäistyksi, kun pesuvesi vietiin hautausmaalle, kolmella 
pihlajan »suvikuntaisella» lyötiin kolme ristiä ja vasemmalla 
kantapäällä tehtiin kolme viisikantaa. Pihlajavesat nakattiin 
olan ylitse hautausmaalle, silloin »ei lähe jälkeen kalman väki».10)

Edellä on jo esitetty eräitä muita tähän ryhmään kuuluvia 
taikoja (s. 24).

Sivumennen tämän yhteydessä mainittakoon, että esim. Suo
menniemellä on piirretty viisikanta vainajan karsikkopuun kyl
keen.11)

Jos metsäsaunassa oli »paha haltia», niin yöksi siihen raken
nukseen mentäessä oli sanottava: »pois entiset eläjät uusiin tieltä» 
ja tehtävä kynnykseen viisikanta. Kirves pantiin sitten oven ra
koon, yöpyjä risti silmänsä ja sai rauhassa maata yönsä.12)

Kirkonväki saatiin Pohjois-Hämeessä talosta pois kiertämällä. 
Sen jälkeen tehtiin paikalle portti »siten, että kirveenterällä ve
detään maahan kuusi viisikantaa niin, että niiden välille jätettä
vän avonaisen paikan kummallekin puolelle tuli kolme viisikan
taa». Merkkien väliin kylvettiin »pellavassiemeniä».13) Länsi
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pohjassa taas kirkonväki karkoitettiin ottamalla kolmesta »hyö- 
teästä» kuusesta juuria, joista punottiin kolme viisikantaa. »Por
tille itä puolimmaiselle tehdään vasemmalla kantapäällä risti, sii
hen pannaan yksi viisikanta sitten mitataan yheksän askelta eteen
päin siihen taas tehään risti kantapäällä ja pannaan toinen viisi
kanta samoin taas kolmas —  sitten otetaan leppänen pihlajainen 
ja haapanen kurikka —  ja manataan pois —  Sitten viijään kuri- 
kat ja ne viisikannat kirkkomaalle».14) Saman kerääjän mukaan 
on käytetty toistakin keinoa. Kun kuljetaan takaperin yhdeksän 
askelta, taikoja tekee »kolme viisikantaa maahan vasemman kan
tapäänsä varassa pyörähtää ympäriinsä ja lähtee takasa katso
matta pois niin silloin ne sinne (hautausmaalle) jäävät ne viisi
kannat estävät niistä pääsemästä jälkeen ilman niittä eivät ero- 
vaisi vaan tulisivat perästä ja voisivat tarttua ihan syyttömiin
kin ihmisiin tahi eläviin».15)

Kun tietäjä läksi viemään pesuvesiä hautausmaalle, piti hä
nen välttämättä lukea kalman lukuja ja tehdä puukolla kolme 
viisikantaa. Silloin kirkonväki jäi oikeaan paikkaan eikä se tul
lut eläviä häiritsemään.16) Pohjois-Karjalassa pidettiin tarkkaa 
huolta, että haudankaivajalle annettiin palkkioksi viinapullo tahi 
rahaa. Muuten »se kuollut joka yö kummittel kotonaan eikä 
antana rauhoo». Jos näin kävi, piti tehdä havuista reki, jota oli 
vedettävä jokunen virsta hautausmaalle päin. Takaisin palatessa 
oli tielle tehtävä viisikantoja, »niihen yl’ harpata eikä jälelleen 
kahtoo».17)

Kaarle Krohnin pohjois-karjalaisessa taikakokoelmassa on 
taika, jolla saa kirkon ovet auki: »Pitää kolme korttelin pitkä 
leppänen kalikka ottaa, ja sillä kolme yhdeksää sen pituutta mi
tata kirkon ovelle ja sitte vasemen käen nimettömällä sormella 
viisikanta tehä kirkon oveen ja sitte ehtii Kaisa nimisen tahikka 
vaimon sääriluun hauasta, jonka pistäs sen oven väliin. Silloin 
kun on viisikänta tehty, niin pitää isämeitä lukea, sitte aukeaa 
ovi, ja sitte .panna se sääriluu väliin, jotta se ei pääse lukkuun. 
Sitte tasakäpälässä sieltä hyppää pois.»18)

Varkaudenkin yhteydessä viisloppi näyttää olleen tarpeen. 
Varkaan jäljille on tehty vanhalla veitsellä tahi sotamiekalla 
kolme viisikantaa. Ruumiin mittakepillä on lyöty sitten yhdek-
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sästi merkkien päälle loitsien. Silloin syntyi siitä kirkonväkeä, 
joka meni varkaan kimppuun.19) Samoin menetellen varas tuli 
tunnustamaan ilkityönsä.20)

Kun metsänväkeä nostettiin, otettiin tasalatvaisen kuusen, 
tapion, ylimmäisen kerkän nippu. Sitten mentiin metsään rau
halliseen paikkaan ja laskettiin tapio viimeisen jäljen päälle, jo
hon pantiin kolme männyn lehvää. Puukolla piirrettiin kolmi- 
kantaristi ja lehvät asetettiin kukin omaan kulmaansa, viimeksi 
koillisen puolen kulmaan. Sen jälkeen otettiin tapio ja pantiin 
vasemman jalan kantapään alle ja käännyttiin oikealle kolmesti 
ympäri.21)

Tohmajärvellä on pirut karkoitettu takaisin sinne, mistä ne 
oli laitettu, laatimalla jousi ja leikkaamalla »ykskannasta» lepästä 
kolme sormenpituista palikkaa sekä vuolemalla päät kolmisul- 
kaisiksi. Sen jälkeen pantiin jousi vireeseen ja ammuttiin sinne
päin, missä luultiin pahantekijän olevan, ja luettiin loitsu.22) 
V .l:n  Uudellakirkolla »kellol keittiit metsäs ollessaa ja kolmis- 
kolkkane rove oi. Putroo keittiit, metsähaltijat keittiit. —  Pit 
kolmest myllyst, kolmest seinäsaumast ottaa tommuu ja keittää 
putroo, ja pantii kolmikolkkassee ropehessee».23)

Sippolassa »mettänhaltia tulee, kun menee niitylle, kaivaa 
kolmekanttisen kuopan, astuu vasemmal jalal kuoppaan ja siinä 
lukee».24)

Tautien yhteydessä olleiden haltiataikojen lisäksi mainitta
koon vielä:

Kun joku sairas oli vesihiiden vallassa, niin hänet päästettiin 
siitä pujottamalla potilas kolmesta pintapäreestä tehdyn vanteen 
kautta. Päreet oli sidottu toisiinsa punaisella langalla ja kuhun
kin päreeseen oli tehty kolme viisikantaa.25)

Kun maahaltia liikkui, niin Keski-Pohjanmaalla varauduttiin 
seuraavasti: Tehtiin viisikanta »ristiin vaotun kartanon pinnalle». 
Merkin kolmeen nurkkaan lyötiin nuppineula kuhunkin. Näin 
saatiin olla rauhassa, haltia ei »ei myskännyt eikä vammottanut 
karjaa, hevosia, lampaita eikä ihmisiäkään».26)

Pohjois-Hämeessä on vuorenväki, kirkonväki ja vedenväki 
kuljetettu kartanoon seuraavasti: »Otetaan kirkkomaan pihlas-
puskasta pohjoispuolimmainen noin vitaksen vahvuinen pihlas,
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josta oksat tarkasti karsitaan ettei kuori rikkoonnu ja pistellään 
koiras kusiais pesän päällen ne oksat viisikanttiseen tarhaan.»27) 
Metsähiisi on päästetty Vuonnisessa, Venäjän Karjalassa, teke
mällä kolminurkkainen kehikko.28)

Esitettäköön tässä vielä eräitä virolaisiakin taikoja.
Järvamaan Koerussa ammuttiin pirua (tont) tahi pahaa hen

keä (kurja vaimu) hopeasormuksen läpi. Sen jälkeen pantiin 
yhdeksän rukiin jyvää pystyyn, otettiin viisi ohran jyvää ja näillä 
tehtiin kullakin viisikanta (viide-nurka märk) pyssyn kuulaan. 
Kun näin huolellisesti valmistauduttiin ja ammuttiin, niin heti 
paholainen kuoli (see vöttab vana pagana kohe m aha).29) Sa
malla paikkakunnalla tehtiin veräjän poikkipuuhun ja talon ala- 
oven päälle viisiloppinen. Silloin ei haltia eikä piru (tont ega 
vana pagan) päässyt tunkeutumaan sisään. Paha ei voinut näet 
kulkea sivuitse eikä ylitse.30) Viisikanta suojeli kratilta ja vana- 
kuratilta, S1) . pirulta (tont),S2) »vanhalta pirulta» (vanatuhi) ,33) 
(vanapagan)34) ja pahoilta hengiltä (kurjavaimud)33) .

Eri tarkoituksia.

Kun Virossa lähdettiin pitkälle hevosmatkalle, tehtiin kolme 
viisikantaa hevosten etujalkojen eteen.1) Samoin valjastetun he
vosen eteen piirrettiin viisiloppi Södermanlandissa.2) Koskelle 
lähdettäessä Pohjois-Suomessa piirrettiin veneen keulaan ulko
puolelle kolme viisikantaa. Silloin vene ei mennyt kivelle eikä 
aalto tullut veneeseen.3)

Jos ihminen eksyi metsään, niin piti piirtää vasempaan jalko- 
pohjaan kolme viisikantaa vanhalla tuliraudalla, jonka tekijää ei 
tunnettu.4)

Metsään ei myöskään eksynyt koskaan, jos »syntymäsijalla 
vasemeen kantapäähän» piirsi veitsellä viisikannan. »Eksyminen 
tulee siitä kuin sattuu pirun jäljille metsässä, niin silloin eksyy, 
vaan kuin on kantapäässä viisikanta, niin ei ole mitään, ei piru
kaan mene viisikannan päälle, jos vaikka tiehen tehään».5) Sa
muli Paulaharju kirjoittaa, miten eräät tietäjät Kainuun mailla 
piirsivät leppäpalikkaan tursaansydämen kuvan ja asettivat pa
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likan metsäpolun ylitse latvoistaan sidottujen koivujen »vahvis
tukseksi».6) Vanhat virolaiset tekivät kuusikannan, etteivät ek
syneet marjamatkoilla.7)

Tarina kertoo, että hakaristi (juudi patit rist) tehtiin tielle, 
jottei juutalainen olisi päässyt sen yli, mutta —  hän kulkikin sen 
sivuitse.8)

Suomen ruotsalaiset tekivät viisikannan (Salomons insegel 1. 
alruna) siihen paikkaan, jossa oli nähty käärme. Kun näin oli 
piirretty, uskottiin käärmeen seuraavana päivänä palaavan tälle 
paikalle.9)

Hyvän muistin sai, kun menetteli näin: »Ennen kolmea tors
taita juhannusta piti ottaa viinaa kolmeen pieneen puteliin ja 
panna ne kusiaispesään (viinan piti antaa olla kusiaispesässä). 
Sitte piti ottaa ukkosen särkemästä puusta kolme laikkeretta, 
vaan ei kirveellä. Laikkareihen piti olla petäjäisestä puusta ja 
vielä semmoisista, joiden latavat olivat kaatuneet pohjoiseen 
päin. Nämä myös piti ottaa ennen juhannusta. Juhannusyönä 
piti myös hakea umpilammista kolme lummetta ja sitte samana 
yönä piti lakaista kolme kertaa perään päin huoneiden lattiat ja 
sitte viedä laikkareet ja tehdä kolminurkkanen kirkko kolmen 
tien risteykseen ja myös pullot piti ottaa mukaansa ja rikat piti 
pujottaa, ristikko kirkon päällä seisten, kolme kertaa paitansa 
läpi siten, että helman puolelta kaadettiin rikat aina paitaan 
alasti ollen. Itse kunkin pullon piti myös olla eri pesässä.» Ja 
sitten piti ryypätä joka pullosta kolme kertaa joka lumpeella. 
Täten tuli muistamaan kaikki pirunkirjat, mitä vain sattui kuu
lemaan.10)

Niissä savolaisten taioissa, jotka kohdistuivat ikävän poista
miseen, näyttää viisikanta auttaneen. Niinpä kun tytär lähti 
isänsä kodista joko miehelään tahi muuten maailmalle, ei ollut 
syytä sanoa hyvästejä kotiväelle, vaan oli tehtävä kynnykselle 
viisikanta. »Sitten maailma ei tuntunut ahtaalta eikä tullut ikävä 
vanhempien kotiin.»11) Pielavedeltä on seuraava taika: »Toiselle 
moalle, väistyminen. Entisellä paikalta kun lähtöö kulukemaan 
toista olopaikkaa kohi kulukemaan; männöö niin kauvan kun 
pääsöö mänöpaikan mua-osalle, niin pittää kumartoo maata ja 
tehä viiskanta keskelle tietä, sittä sylillään mitata joka kantaan:
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tämä on merkki että ei ikävät eikä muut vastoinkäymiset tule 
koskaan».12)

Pohjois-Karjalassa uskottiin varkaan tuovan varastamansa 
tavaran takaisin, jos vain leikattiin kolme viisikantaa sille maalle, 
jolta oli varastettu,13) Vuonnisessa taas tehtiin viisikanta palo
kärjen päällä varastetun esineen alkuperäisellä paikalla. Silloin 
rupesi tauti vaivaamaan varasta, ja hän kuolikin siihen.14)

Pohjois-Karjalassa on hakattu raudalla märkänä olevaan ki
veen viisi viisikantaa. Jos »niiden ja niiden korkopaikoilta loh
koo murusia ja pitää niitä taskussa, niin tulee voimaa, että voi 
vaikka tuvan nostaa». Näin siis mies taiotaan väkeväksi.15)

Pohjois-Karjalassa on saatu joku juomariksi viisikannan 
avulla. Silloin on tehty viisikanta pohjapäreeseen. Siinä on 
poltettu viinaa, jota on juoksutettu kuppiin ja annettu asianomai
selle.16) Samaa tapaa selostaa toinenkin taika: »Ottaa pohjapäre 
ja siihen tehä viisikanta ja sitte panna astian päälle ja siihen vii- 
noo ja tulta alla pietään, jotta se palaa ja sen sitte kuuluvat pa
nevan astiaan ja sitte panna semmonen imeinen jotta antaa rak- 
kauvesa ryyppyä viskaalille. Sitte oppii juomariksi».17)

Karjalasta on saatu taika, jonka avulla on poistettu kuoleman 
pelko. Silloin on menetelty näin: Kolme kertaa on mitattu se 
riihi, jossa ruumista on pidetty yöllä, selkäpuolella käsin ympäri 
riihen sisäpuolelta; ovi vain on jätetty mittaamatta. Sen jälkeen 
on tehty puukolla nelikulma maahan ja siinä seisottu sekä luettu 
loitsusanoja.18) Etelä-Savossa ruumiinpesijän piti alusoljista 
tehdä kolminurkkainen ristikko ja panna ruumiin rinnan päälle. 
»Sitä ruumista ei sit pelekee kukkaa.»10) Kun kuollutta peljät- 
tiin, piti Laihialla ottaa päreestä kolme tikkua, joista tehtiin 
kolmikulmainen risti kuolleen haudan päälle. Risti piti polttaa 
yöllä yhden ja kahden välillä haudan päällä.20)

Kun tyttölapsella oli viisikanta kourassa, luultiin Virossa, 
että hän läheb kesukse ( =  saapi lapsen).21)

Viisikanta tehtiin Virossa seinään taikka hiekkaan, kun kuul
tiin harvinaisia uutisia.22) Se piirrettiin myöskin suojelemaan 
tulipalolta.23)

Taikamerkin, viisikannan, tekivät virolaiset ennen mielellään 
leivotun leivän päälle ennen uuniin panemista. Silloin oltiin var
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moja siitä, ettei piru (tont) tai muu pahahenki (kurivaim) va
rastanut leipää uunista.24) Kuusikantaakin käytettiin samaan 
tarkoitukseen.25) Suomessa on ilmeisesti tunnettu sama tapa, 
siitä on sananparsi: »Hyv on risti riistan päällä, siunaus sitä pa
rempi». Ristiä on yleisesti käytetty leivänteossa.2-) Mainittua 
sananpartta on Tohmajärvellä käytetty yleisesti vielä 1880- 
luvulla.27)



TAIKAMERKIT.

Kolmikanta.

Kolmikanta on ollut suomalaisten hyvin suosima taika- 
kuvio, jota on käytetty moneen eri tarkoitukseen, kuten 
edellä on huomattu. Se on ollut tavallisesti tasasivuinen 
kolmio, mutta väliin myöskin tämäntapainen merkki:1)
Ennen kaikkea se näkyy olleen käytännössä eräiden \>y  
tautien lääkitsemispuuhissa. Se on esiintynyt myöskin 
puumerkkinä.2) Käytettävissä olevan taika-aineiston perusteella 
voisi kenties väittää, että länsi-Suomessa ja Pohjanmaalla on eri
koisesti suosittu kolmikantaa. Kuitenkin on runsaanlaisesti esi
merkkejä myöskin maan itä- ja keskiosista.

Kolmikanta on ollut tunnettu Lapissakin. Taioissa puhu
taan »kolmikannan Lapista».3) Lapin noidat olivat ennen noidan 
opissa »kolmikannan Lapissa», s.o. kolmen valtakunnan alueen 
yhteisillä rajoilla.4)

Tässä kohden mainittakoon, että kolmikantaa, viereen 
kuvattua merkkiä, joka lienee osoittanut rajan loppua, on 
käytetty ennen ainakin Karjalassa rajamerkkinä. Rannan 
kihlakunnan eräässä asiapaperissa 1690 mainitaan kolmkando eller 
änderä, Jääskessä on 1630 ollut kolmikannan K ifw i:)

Keski-Euroopan kansat tuntevat kolmikannan hekin. Sen
latinalainen nimi on triquetrum  6) ja sillä on huomattava voima
niinkuin muillakin teräväkulmaisilla merkeillä.7) Lisättäköön
tähän vielä, että samoin kuin nelikannalle rakentuu ruotsalainen

merkki Sant Pehrs vapen, perustuu kolmikannalle
— - —  ruotsalainen Sante Bengts vapen.s)__ _

Huomauttamisen ansainnee sekin, että silmää kuva
taan kolmioksi. Niinpä maamme kirkon symbolististen koristeiden
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joukosta tapaamme kolmion, jonka keskellä on silmän kuva. Usein 
sillä somistetaan alttarien ja ovien yläosia. —  Marokossa silmää 
kuvaa niin ikään triangeli, ja tällä on varsin laaja käytäntö. Se 
esiintyy marokkolaisissa rahoissa ja taianomaisissa papereissa, 
jotka suojelevat pahaa silmää vastaan.9) Kenties kirkkomme 
symbolistisella kolmiolla on ollut oma vaikutuksensa suomalai
seen taianomaiseen kolmikantaan.

Kuusikanta.

Suomalaisten taikamerkkien ryhmään on kotiutunut myös- • 
kin kuusikanta, joka rakentuu kahdesta kolmi
kannasta. Se esiintyy kuitenkin varsin har
voin (kuvat 4, 17).

Paitsi niitä harvoja esimerkkejä, joissa 
kuusikanta on edellä mainittu, lisättäköön vielä 
pari tietoa. Haapavedellä se niin ikään tunne
taan1), samoin Laukaassa.2) Laihialla on 
myöskin tunnettu kuurenloppi.3) Taikatoimi- 
tuksiin sitä kerrotaan käytetyn Pieksämäellä.4)

Kuusikanta on tunnettu puumerkkinä V i
rossa.5) Norjassa merkki on ollut käytännös
sä. Ennen kaikkea sitä käyttää kuitenkin mu
hamettilainen taikuus. Juutalaiset nimittävät 
merkkiä »Davidin kilveksi».6) Saksassa sen 
nimenä on »Salomonin kolmikulma» (ein salo
monisches Dreieck).’’)

Nelikanta.

On selvästi havaittavissa, miten edelläolevissa nelikanta- 
taioissa on runsaasti samoja piirteitä kuin kolmikantaa käyttä
vissä taioissa. Nelikanta ja kolmikanta näyttävät olevan verraten 
samanarvoisia.

Kuva 17. Kirnu Ja
lasi ärveltä (SS: U. 

Yrjänäinen).
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Kahdeksankanta.

Melko harvinaisena koristekuviona ja taikamerkkinä on Suo
messa pidettävä kahdeksankantaa (kuvat 7, 8, 14, 19). Usein 
sen nimenä on kahdeksanloukkonen?) Se tunnetaan Tohmajär- 
vellä.1’)

Kuvat 18—19: Rukinlapa Kiikoisista. Satakunnan 
Museo 10129; Pesukurikka, SKM 4586: 36.

Merkki tunnetaan myös Skandinaviassa.3) Ruotsissa sitä 
käytettiin leikissä tai leikittäessä »tili att skjuta runstjärta».4) 
Muuten kahdeksankanta on yleisesti tunnettu merkki Euroopassa.
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Muhamettilaiset ovat myöskin käyttäneet sitä taikomistoimituk- 
sissaan.5)

Kuten äsken on jo huomautettu, risti on ollut viisikannan 
rinnalla kaikkein yleisin taikamerkeistämme. Hakaristi on ta
vallisimmissa muodoissaan haaroilla varustettu risti, haarat ovat 
suorakulmaisesti taivutettuja taikka väliin kaarikäyriä (kuva 18).

Suomessa on tästä merkistä säilynyt joitakuita sangen
vanhoja tietoja. Niinpä paikanniminä Haganristi ja Hagaristi 
mainitaan jo 1432 eräässä Yläneen seurakunnan alueita selvittä
vässä asiakirjassa.1) Luultavastikin hakaristi on ollut piirrettynä 
rajakiveen, josta kivi on saanut nimensä. —  Myöhemmän rautakau
den esineissä Suomessa hakaristi on esiintynyt.2) Keskiajalla 
merkki oli tavallinen kirkollisessa kalustossa ja kirkkojen seinä
maalauksissa. Suomesta on mainittava Nousiaisten kirkon ko- 
ristemaalaukset.*) Hyvin suosittu hakaristi on ollut suomalais-- 
ten puumerkeissä. Esimerkkejä voisi tästä koota runsaasti. Jon
kinverran monimutkaisempi on se hakaristi, joka on tällainen: 

.£p. Se on esiintynyt puumerkkinä Räntämäellä.4) Urjalassa ha- 
karistiä on piirretty puumerkkinä.5) Samoin se on ollut tun

nettu Perttulassa.6) Viljakkalassa se on ollut puumerkkinä v. 1796, 
jolloin Mats Wirsi on sitä käyttänyt.7)

Hakaristin nimenä suomalaisten tekstiileissä on mm. väärä- 
pää, joka tunnetaan Inkerissä.*) Viron Inkerissä on sitä nimitetty 
lciviristiksi.“) Tl:n Lapissa sitä on sanottu noidanjalaksi.

Hakaristin nimenä Virossa on ollut aakrist, haakrist ja joskus 
juudimärg. Puumerkkinä (öue- 1. peremärg) se on ollut tunnettu 
useilla paikkakunnilla.10)

Skandinaviassa esiintyy hakaristi taikamerkkinä jo roomalai
sella rautakaudella ja kansainvaelluksen aikana. Erikoisen run
saasti sitä on näinä aikoina tavattu Tanskassa, vähemmän Ruot- 
siss ja vähiten Norjassa.11)

Aunuksen läänin venäläisillä se on kankaissa.12) Omaisuus- 
ja puumerkkinä se on esiintynyt Tveristä löydetyissä myöhäisen

Hakaristi.
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kivikauden esineissä.13) Balkanilla on slaavilaisten kansain kes
kuudessa hakaristiä käytetty pääsiäismunia värjättäessä.14)

Hakaristi on kansainvälinen, vanha ja laajalle levinnyt merk
ki. Luschanin mukaan se puuttuu vain Austraaliasta ja Okeanias- 
ta.15) Esimerkkejä kaikista maanosista on jo varsin vanhoilta 
ajoilta. Merkki on todettu Siebenbürgenin kivikaudelta v:n  3000 
vaiheilta e.Kr.,16) ja se on piirretty muinaisen Troian värttinöihin, 
jotka kuuluvat vanhoihin kerrostumiin, ainakin jo toisen kaupun
gin aikaisiin.17) Ruotsissa se esiintyy pronssiajan lopulla.18)

Hakaristin yleisin nimi lienee sanskriitin swastika, mikä sana 
merkitsee »hyvin käymistä» (swastika on siis »onnenmerkki»).10) 
Ruotsissa sen nimenä on hakkors, saksassa Hakenkreuz, kreikassa 
tetraskeles, rankassa croix gammäe ja englannissa fylfoot.

Kun hakaristi on ollut näin yleisesti tunnettu, ei ole ihme, että 
se on suuresti kiinnostanut tutkijoita. Sen synnystä ja alkuperäi
sestä merkityksestä on lausuttu varsin eriäviä mielipiteitä. A m e
rikkalainen Zelia Nuttal johtaa hakaristin alkuperän siitä asen
nosta, missä otava on eri vuodenaikoina pohjantähteen nähden. 
Hakaristi on hänen mielestään elämän vertauskuva ja vuoden 
merkki; hyvin yleinen se on ollut sekä intiaanien että useiden mui
denkin pohjoisen pallonpuoliskon kansojen taiteessa.20) M. Hoer- 
nes olettaa hakaristin esittäneen ihmistä, toinen käsi koholla, toi
nen alaslaskettuna.21) Karl von den Steinen taas arvelee siinä 
olevan haikaran kuvan ja samalla hedelmällisyyden symbolin.22) 
Ranskalainen tutkija Houssay näki siinä mustekalan.23) Molem
missa viimeksimainituissa tapauksissa U. T. Sireliuksen mukaan 
hakaristi olisi ollut amuletti, ja sillä olisi ollut uskonnollinen mer
kitys, koska haikaraa ja mustekalaa on pidetty totem-eläiminä.24)

Saksalainen Jörg Lechler on viime vuosikymmenellä selvitel
lyt myöskin hakaristiä. Hänen mielestään se on ollut alkujaan 
auringon vertauskuva. Ja kun aurinko on kaiken elämän lähde, 
niin hakarististä tuli samalla hedelmällisyyden ja jatkuvan menes
tyksen vertauskuva. Skandinaviassa se oli erikoisesti ukkosen
jumala Torin tunnusmerkki.25) Ukkonen ja hedelmällisyys liit
tyvät taas toisiinsa: edellinen tuo sateen, joka vuorostaan hedel
möittää maan. Tätä käsitystä tukee se, että Troiasta on löydetty
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naisenmuotoinen maljakko, jossa navan kohdalla on hakaristi ja 
joka symbolisoi naisen raskaudentilaa.26) Lisäksi on tuotu esille 
Etelä-Afrikan basundi-kansan tapa tatuoida hakaristi vaimon 
lantioon ja rintain väliin.27)

Näyttää siltä, että hakaristi ei Suomessa ole ollut erikoisen 
tunnettu merkki. Kuitenkin viime vuosina on yleisesti pyritty 
väittämään, että muka hakaristi on nimenomaan suomalainen. Sen 
vuoksi kai merkki on joutunut esim. ilmavoimiemme tunnus
merkiksi.

Tursaansydän.

Samoin kuin hakaristi on syntynyt ristin pohjalle, on haka
ristin kuviota kehittämällä muodostunut uusi, varsin monimut
kainen merkki (kuvat 12, 20— 1), jonka ehkä yleisin nimitys on 
tursaansydän.

Kuva 20. Rasia Ylivieskasta. SKM: F 1801.

Samalle merkille on annettu muitakin nimiä. Niinpä Lentii- 
rassa kansa sanoo sitä mursunsydämeksi?) Mursu ja tursas tar
koittanevat samaa, toinen vain lienee johtunut toisesta. Myöskin 
tunnetaan nimitykset turskansydän ja tapionkanta2) sekä kaksi- 
toistasoppinen Suomen Lapissa.3) Kuusamossa sen nimenä on 
korskansydän?) Niin ikään lienee samaa merkkiä nimitetty 
jertaksi (ruots. hjärta =  sydän).5)

Tursaansydämen leviämisalue ei ole kovin laaja, sillä maamme 
kaikilla paikkakunnilla sitä ei tunneta. Niinpä se ei näy esiinty
vän etelä-Suomessa. Kansallismuseossa6) on kappale Nurmeksen
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tienoilla kasvanutta honkaa, johon on veistetty vuosiluku 1829 
sekä tursaansydän ja labyrintti. —  Edellä (s. 24, 26— 7) on esitetty 
eräitä taikoja, joissa on ollut tursaansydän ja jotka ovat olleet käy
tännössä Hyrynsalmella, Suomussalmella, Lentierassa, Pulkkilassa 
ja Kuhmoniemellä. Kestilässä on turskan sydän leikattu mm. 
niisitooleihin.7) Ylivieskasta on saatu Kansallismuseon kokoel
miin rasia, johon on veistetty vuosiluku 1754 ja tursaansydän 
(kuva 20). K . A . Gottlundin kokoelmissa on erääseen Soanlahden 
pitäjän kallioon piirretty merkki; tieto on v:lta 1859.7A)

Virossa se on ollut tunnettu Töstamaan verkkokodassa sekä 
puumerkkinä Mihklissä. Vändrassa se tehtiin Tonnin vakalle (Tön- 
nivakkale) .*) Lyhyitä tietoja, että merkki on ennen tunnettu, on 
saatu vielä Töstamaalta” ja Marja-Magdalenasta (juudilukk)." )

Reinhold Mejborgin mukaan tursaansydän on harvimmin tai- 
kamerkki. Skandinaviaa lukuunottamatta sitä on tavattu vain 
parisen kertaa ja silloinkin sellaisissa olosuhteissa, että näyttää 
siltä kuin merkin kotipaikka olisi pohjolassa. Sen sijaan se esiintyy 
melko usein Skandinaviassa. Väliin se on muinaisajan riippuvissa 
koristeissa, väliin pakanallisissa riimukivissä, vieläpä tanskalaiseen 
kastemaljaan on hakattu kuvio, jota on pidettävä »Torin vasa
rana» (Torshammer).1’ )

Kuva 21. Kaulauslauta Taalaista (Mejborgin mukaan, s. 13).

Vaikeata on ratkaista, mistä merkin syntymäseutua on etsit
tävä. Toisaalta tursaansydän voi viitata ruotsalaiseen alkuperään, 
samoin kuin Kalevalassa esiintyvän hirviön nimitys Tursas 1. 
Turso johtuu skandinaavisesta sanasta thurs (—  jättiläinen). 
Vielä on mainittava, että Kaarle Krohnin mukaan ruotsalainen 
Hrungners hjärta on erään kolmikulmaisen merkin nimi; sen neli
kulmainen toisinto on suomeksi juuri tursaansydän,12) jonka sanan 
jälkimmäinen osa sydän saanee näin selvityksensä. Ilmeiseltä 
näyttää, että merkki on Viroon tullut muualta, mainittu Töstamaa 
on näet aivan meren rannalla lähellä Pärnua.
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Toisaalta taas merkin esiintyminen Pohjois-Suomessa voisi 
kenties antaa tukea sille olettamukselle, että tursaansydämen syn
tymäsijoja olisi etsittävä Suomen puolelta. Tursas-mursu-sana- 
perheen etymologiaan tutkijat ovat kiinnittäneet melkoista huo
miota, nämä sanat kun valaisevat omalta osaltaan kansamme my
tologiaa. Viimeksi on E. N. Setälä laajasti selvitellyt turilas, tursas 
ja turri sanojen sukulaisuutta.13)

Viisikanta.

Kuten edellä on huomautettu, viisikanta 1. viisiloppi on taika- 
merkeistämme se, jota Suomen kansa on taioissaan viljellyt hyvin 
yleisesti ja jota se on käyttänyt melkeinpä kaikkiin tarkoituksiin. 
(Kuvat 3, 13, 18, 22).

Kuva 22. Vyyhdinpuu Säkylästä. SKM: Satakunnan Museo 2323.

Merkille on annettu muitakin nimiä, kuten viisikantanen, viis- 
kantti, viisikanta, viisikanttinen, viisihaarane, viiskolkkane, viis- 
kolskane, viisiloppinen, viiden loppi, viisinurkkanen, viisisoppi jne. 
Sen nimi murteissamme on yleisimmin muodossa viis- 
kanta, esim. Inkerissä, Kannaksella (Sakkolassa ja Metsä
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pirtissä).1) Sen rinnalla tunnetaan viisiloppi, joka sekin on 
useimmiten muodossa viisloppi, esim. Temmeksellä.2) Eri paikka
kuntien murrepiirteet ovat nimitystä muovailleet omaan asuunsa, 
esim. Paimiossa puhutaan viisklopista1) , Huittisissa viiskloppi- 
sesta() Längelmäellä viisloppisesta5) jne. Viisikannan tuntevat 
sanakirjammekin hyvin. G. Renvall selittää viisi-loppisen mer
kitsevän pentagonumia.6) Elias Lönnrotilla on: Wiisiloppi, -lopen, 
s. cps. femhörning. Wiisiloppinen, a.rel. femhörnig.7) Lönnrot—  
Kallion sanakirjassa: Wiisikanta, -kannan s.cps. femhörning (viisi
loppi). Wiisloppi, -lopen, s.cps. =  viisiloppi.8)

Virolaiset ovat antaneet merkille seuraavia nimityksiä: viis- 
nurg, viiskand, viislapp, viislepp, viislep, viieharu, viitnurg, viie- 
nurgaline rist ym.

Viisikantaa on käytetty usein puumerkkinä. Sellaisena se 
tunnetaan Perttulan kappelista9) ja Ypäjältä.10) Ilomantsissa on 
kivi, joka on matala, maaperäinen ja jossa on mainittu taika- 
merkki.11) Selvittämättä on, onko tällä viisikannalla jotain teke
mistä taikakeinojen, kanssa. Viisikanta on ollut tunnettu puumerk
kinä Virossakin.12)

Viisikannan käytön viimeisiä vaiheita lienee se, että sitä —  
noin kuin muitakin taikamerkkejä —  piirrettiin lopulta vain taito- 
merkkinä. Esimerkkejä tästä voidaan kai luetella ympäri Suomen, 
tässä mainittakoon vain, että Halsualla on vieläkin merkkiä tehty 
kilpapiirroksena13) ja Suomenniemellä sitä piirrellään vain »huvin 
vuoksi».14) Takavuosina ainakin koulupojat piirtelivät merkkiä 
»kirjan syrjään» näyttääkseen tovereilleen taitonsa »tehdä tuollai
sen monisokkelon».15) Ja sama piirteleminen on varmaankin jat
kunut meidän päiviimme saakka (vrt. s. 85.).

Viisikannan on sanottu olevan ikivanhan taikamerkin, ja 
todella voidaan sen esiintyminen todeta peräti vanhoista tiedon
lähteistä. Jo muinaisessa Babyloniassa merkki oli tunnettu. Siellä 
viisikanta oli Istar-jumalattaren ja viisipäiväisen viikon vertaus
kuva.16) —  Tähtien palvonnan symbolina näet piirrettiin seitsen- 
kärkinen tähti (heptagramma), joka esiintyy vanhassa babylonia
laisessa savitaulussa ja vielä keskiajan astrologiassa tärkeänä 
merkkinä. Kun tästä kuviosta poistettiin kaksi onnettomuutta 
tuottavaa tähteä, Saturnus ja Mars, jäi viisi jäljelle: Jupiter, aurin
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ko, Venus, Merkurius ja kuu.17) Viisikanta oli Istarin tähti, V e
nuksen, valonjumalattaren, yön pimeäin voimain karkoittajan ver
tauskuva, ja siksi sillä arveltiin olevan suojeleva voima.18) Mer
kin omaksuivat myöhemmin babylonialaisen kulttuurin jatkajat, 
mm. helleenit ja roomalaiset. Pythagoras ja hänen koulukuntansa 
piti sitä henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin merkkinä.19)

Kristillinen kirkko on suosinut viisikantaa yhtenä rakkaim- 
pana symbolinaan. Juudeassa oli näet tähti odotetun Messiaksen 
tunnusmerkki. Raamatussa puhutaan useassa kohdassa tähdestä, 
niinpä siellä mainitaan esim. »—  me näimme hänen tähtensä — »20) 
ja »—  loistaakseen meille, jotka istumme pimeässä — ».21) Sen 
vuoksi oli luonnollista, että vanhin kristillinen kirkko käytti täh
teä Vapahtajan herruuden tunnusmerkkinä. Myöhemmin symbo
lien luvun lisääntyessä nimenomaan viisikanta sai tehtäväkseen 
kuvata tuota tähteä.22) Sellaisten raamatunlauseiden viereen kuin 
»Ja valo loistaa pimeässä, ja pimeä ei saanut sitä valtaansa»23) ja 
»Minä olen maailman valo, joka seuraa minua, hän ei ole vaeltava 
pimeässä — »24) on kirkkotaide kuvannut viisikannan.

Kristillisen kirkon ulottaessa valtansa pohjoismaihin viisi
kanta saapuu sinnekin, ja sen kristillinen leima vakiintuu. Ruot
sissa merkkiä käydään nimittämään Neitsyt Marian vaakunaksi 
(Jungjru Maria vapen). Siellä se esiintyy usein piirrettynä ristin 
ym. pyhien kuvioiden rinnalla. Niin ikään sitä käytetään pahan 
hengen karkoittamiseksi luettujen ja myöskin eräiden tautien 
(esim. ruusun ja kihdin) parantelemiseen liittyvien loitsujen yh
teydessä.25)

Suomen kirkko on jo keskiajasta lähtien suosinut viisikantaa. 
Turun tuomiokirkkoa rakennettaessa on käytetty tiiliä, joihin on 
piirretty tuo merkki. Nämä tiilet ovat todennäköisesti peräisin 
1300-luvulta.26) Samoin kuvio esiintyy esim. vanhassa Maarian 
kirkossa. Muuten erikoisesti Marialle keskiajalla kuului ver
tauskuvana viisikantatähti (Stella matutina) .27) Tutkijat ovat 
Istarin ja katolilaisen Marian välillä löytäneet useita samoja piir
teitä ja symbolinen viisikanta on yksi niistä.28) Keskiaikainen 
kirkko piirsi seiniin viisikannan samassa tarkoituksessa kuin talon
pojat sen tekivät talleihinsa ja navettoihinsa, s.o. suojellakseen 
rakennusta demooneilta.29)
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Viisikannan yleinen kulttuurinimitys on pentagramma, jota 
käytetään monessa kielessä. Norjassa sen nimenä on naudkross 1. 
tussem erke30) Ruotsissa Jungfru Marie vapen .31) Saksaksi merk
kiä on nimitetty Drudenfuss’iksi. Nimi viittaa siihen, että se eri
koisesti suojeli pahoilta.32) Saksalaisissa taikalappusissa esiintyy 
useita merkkejä, myöskin viisikantoja.33) Hyvin usein toistetaan 
taikoja esittelevässä kirjallisuudessa myöskin J. W , Goethen 
»Faust»-näytelmästä Mefistolle singottu säe:

»Das Pentagramma macht dir Pein?»34) 35)

Saksassa viisikanta on muuttunut kapakan symboliksi. Tämä 
on tapahtunut Kreikan esikuvan mukaan. Vanha tarina näet ker
too, miten muuan pythagoralainen jäi johonkin majataloon kuo
lemansairaana. Kun vieraalla ei ollut varoja maksaa syöntivelko- 
jaan, hän pyysi isäntää tekemään seinään viisikannan, jotta ohi
kulkevat pythagoralaiset aateveljet tietäisivät astua maja
taloon ja suorittaa sairaan velat. Tästä lähtien sanotaan viisikan
nan jääneen majatalojen tunnusmerkiksi.30)

Symbolina viisikanta edelleenkin hallitsee sivistynyttä maail
maa. Niinpä L. L. Zamenhof’in perustama esperantoliike on 
omaksunut vihreän viisikantatähden tunnusmerkikseen ja Venä
jän neuvostoliitto punaisen pentagramman symboliseksi johtotäh- 
dekseen.

Ornamentiikassa viisikanta esiintyy useissa maissa. Liettua
laiset ovat erikoisesti suosineet tätä merkkiä (leetuvoena krusts). 
Liettualaistuneitten liiviläisten keskuudessa se on yleinen. Heidän 
kansanlaulunsa kehoittelevat mm.:

»Syötä, veli, hevonen,
me koristamme valjaat tähtösin jne.»37)

Omaisuus- ja puumerkkinä näyttää viisikanta olleen myöskin 
suosittu. Niinpä Hiidenmaalla, Kärdlassa, joka aikaisemmin on 
ollut ruotsalaista, nyt virolaista seutua, viisiloppinen on esiintynyt 
puumerkkinä v. 1810.38)

Viisikannan levinneisyyskarttaan voidaan merkitä myöskin 
Amerikka, merkki esiintyy mm. Meksikossa.39) Viisikannan tut
kimiseen ovat tiedemiehet kiinnittäneet huomiotaan. Vertailevan
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etnografian kannalta merkkiä on mm. selvitellyt J. Leite de Vas- 
concellos, joka on julkaissut 1918 laajahkon portugalinkielisen 
tutkimuksen »Signum Salamonis».

Yhdeksänkanta.

Yhdeksänkanta näyttää suomalaisissa taioissa esiintyvän erit
täin harvoin (kuvat 9, 16).

Kuva 23. Puulusikka. SKM: 7538: 2.

Hannunvaakuna.

Hannunvaakunaksi nimitetty koristemerkki ansaitsee mainin
nan muiden suomalaisten käyttämien taikamerkkien joukossa, 
koska sillä näyttää olleen taikamerkin tehtäviä (kuvat 14, 16, 23, 
25, 27).

Kun I. Manninen on esittänyt joukon tapauksia, jolloin mai
nittua merkkiä on piirretty,1) ei seuraavassa ole haluttu muuta 
kuin luetella joitakuita lisäesimerkkejä, jotka valaisevat merkin 
esiintymistä Suomessa. Vanhin suomalainen muinaisesine, jossa 
hannunvaakuna on, lienee se suksen keulakappale, joka on äs
kettäin löydetty Kemijoen Neitikosken läheltä Kemijärvellä. 
Suksen sivuilla on leikkauskoristeita samoin kuin päällyspinnas- 
sakin, jonka keskivaiheilla katkeimen vieressä on mainittu merkki. 
Sama kuvio esiintyy muuten Pohjoismaissa tiettävästi ensi kerran 
tanskalaisessa Nydamin suolöydössä, 4:nnellä vuosisadalla 
j. K r.1 A) T. I. Itkonen päättelee, että »Kemijärven suksi palau
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tuu ennemmin Kristuksen syntymän jälkeiseen kuin etiseen 
aikaan».

Hannunvaakuna esiintyy myöskin sen vanhan koivuisen puu- 
lusikan pesässä, joka on äskettäin löydetty Kangasalan Tiiha- 
lasta (kuva 23).

Ornamenttina se on tunnettu ennen kaikkea Pohjanmaalla, 
mutta myöskin Suomen länsi- ja etelä-osissa. Suomen Kansallis
museossa on Pohjanmaalta ainakin kolme juustokehää, jossa on 
hannunvaakuna.2) Niin ikään Satakunnan museossa on tällä mer
kitty juustovormu3) (kuva 27). Kansallismuseossa säilytetään 
eräitä kaulauslautoja, joissa on tämä merkki. Ne ovat peräisin 
Uudeltamaalta4) ja Hämeestä.5) —  Etelä-Pohjanmaaltakin on saatu 
talteen vanhoja kaulauslautoja, joihin on tehty mainittu kuvio, 
niistä yksi on peräisin Lappajärveltä, siinä on vuosiluku 1641“), 
toinen Kuortaneelta, siinä taas vuosiluvut 1664 ja 17007) sekä kol
mas Ylistarosta.8) Vielä on Satakunnan museossa muutamia sa
manlaisia kaulauslautoja, jotka on saatu kokoelmiin Eurajoelta 
ja Lapista.9) Vertauksen vuoksi mainittakoon, että merkki on 
smälantilaisessakin kaulauslaudassa.10)

Tätä merkkiä Suomessa ei ole käytetty vain talousesineissä, 
vaan se on ollut yleinen ornamentiikassamme, jolloin sillä on ollut 
omia erikoisia nimityksiä. Niinpä Larin Paraske on maininnut 
kuvion Ad. Neoviukselle ja nimittänyt sitä käpäliköksi.1') —  K o- 
ristemerkkinä se tunnetaan Suomussalmella.12) Erään isokyröläi- 
sen puumerkkinä se myöskin on ollut v. 1867.13)

Muutamissa lastenleikeissämme merkki tunnetaan. Raja-Kar
jalassa leikitään huussia. Silloin piirretään tuo merkki, jonka eri 
osiin merkitään esim. nollia, ristejä jne.13A) Pohjanmaalla ollaan 
paskahoususilla.

Kuusamossa on leikattu koivun tahi 
haavan lehdistä taikka paperista lemmen- 
lehti taittamalla lehti monin kerroin ja< 
leikkaamalla yhdellä kertaa. »Se oli op

pinut, joka sen näin osasi leikata.»14) Tamme
lassa on lemmenlehti leikattu monivärisestä paperista; se ase
tettiin hikisen lasiruudun koristeeksi. Leikkaus toimitettiin
niin, että kerralla tuli tuo kuvio. Samalla paikkakun-
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nalla on tunnettu arvoitus: Kun lemmenlehti 
liikahtaa, niin kaikki kansa katsahtaa.15) Nur
meksessa se tehtiin haavanlehdestä puremalla 
kuvioita. Se, joka sai kauneimman, onnistui 
parhaiten avioliitossa joutumalla naimisiin kau
niin morsiamen tahi sulhasen kanssa.16) Vii
meksimainittu taikakeino antaa kuvion nimelle << 
varsin sopivan selityksen, mikäpä muu olisi 
lemmenlehden tarkoituksena ollutkaan. &

Taianomaisia piirteitä ei näy meillä mer
kistä säilyneen, kuten esim. Norjassa on laita.
Siellä merkin on todettu olleen käytännössä
taikauskosta tunnetulla noitaprosessien 
a ia lla  171 Kuvat 24—25: K. A.

J ‘ '  Gottlundin piirtämiä
On ilmeistä, - että suomalaisten tutkijain taikamerkkikuvioita
i i . . . .  i (Antiqvariska sam-omaksuma merkin nimitys, hannunvaakuna, on ]jngar fy s 545_g>

peräisin Ruotsista, jossa se on nimeltään Sante
Hans vapend*)



TAIKAMERKKIEN TARKASTELUA.

Taikamerkit liittyvät hyvin läheisesti koristekuvioihin, joita 
on käytetty esineellisen kulttuurin eri aloilla. Näillä ei ole vain 
somistettu joka päivä käytettäviä tarve-esineitä (esim, kaulaus- 
lautoja, rukinlapoja) silmän iloksi, vaan useasti on ollut ilmei
sen selvä tarkoitus suojella itse esinettä, sen käyttäjää, suoritettua 
työtä ym. Helposti herääkin olettamus, että kenties kaikilla 
koristekuvioilla on ollut jokin maagillinen merkitys. Vaikka tälle 
hypoteesille on runsaasti tukea ja monet esimerkit voivat vah
vistaa olettamuksen, niin se on kuitenkin aina jossakin määrin 
summittainen.

Toisaalta taas näet voidaan todistella, että koristemerkkejä ei 
ole käytetty eräissä tapauksissa näin tarkoituksellisesti; joistakin 
piirroksista ei voida keksiä lainkaan maagillista tarkoitusperää, 
vaan niitä on piirretty pelkän kauneudenkaipuun pakoittamina, 
kenties myöskin vain sattumoisin. Piirrintä käytellessään piirtä
jällä on voinut olla mielessään esim. luonnon muotoja ja merkkejä, 
niistä hän on saattanut sommitella mieleisensä kuvion, jolla sitten 
on koristanut talouskalunsa, aseensa, kankaansa taikka muut esi
neensä. Näin luonnon muotojen jäljittelystä ovat syntyneet taika- 
merkit.

Vertauskohtia suomalaisen koristelunhalun ilmaisulle on huo
mattavissa kaikkialla, missä kansanomainen sivistys vielä elää, ko- 
ristemerkit kun ovat yleisinhimillisiä. Luonnonkansojen parissa 
työskennellessään tutkijat ovat helposti olleet havaitsevinaan ko- 
ristemerkkien synnyn vaikuttimia. Usein on silloin tähdennetty 
ornamenttien symbolista merkitystä. Niinpä Gunnar Landtman 
kirjoittaa tästä:

»Ylimalkaan voinee sanoa, että luonnonkansoilla varsin har
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voin, jos milloinkaan, esiintyy ornamentteja, joilla ei ainakin al
kuaan olisi ollut jokin tarkoitettu merkitys. Taipumukseen 
nähdä ornamenttikuvioissa erikoista merkitystä viittaa sekin, että 
malleille, joita muodostetaan aivan mekaanisesti, esimerkiksi pal
mikoimalla, annetaan jäljestäpäin usein määrätyt nimet, ja niiden 
katsotaan kuvaavan määrättyjä esineitä. Niinpä papualaisnaisten 
palmikoimissa vöissä esiintyvät geometriset kuviot esittävät niistä 
käytettyjen nimien ja nimiin liittyvän merkityksen mukaan haja- 
pilviä, aallon merkkejä hiekassa, kiemurtelevan käärmeen jälkiä 
hiekassa, sammakon ruumiinasentoja jne. Tällöin 'luonnollinen 
motiivi’ nähtävästi ei kuitenkaan ole käynyt mallin laatimisen 
edellä, vaan järjestys on pikemmin ollut päinvastainen, koska on 
tuskin ollut mahdollista papualaisten palmikoimistekniikassa ta
hallisesti mukailla esineitä. Nähtävästi on jäljestäpäin annettu 
mallille nimi niiden esineiden mukaan, joita ne muistuttavat.

Myöskin ornamenteilla, jotka koristavat määrättyjä esineitä, 
on usein maagillinen luonne. Niinpä esiintyy maagillinen tarkoi
tus siinä, kun papualaiset koristavat eräiden nuolenvarsien kärki
osan niin, että se muistuttaa käärmettä, tai veistävät harppuunin- 
varren käärmeenpään muotoiseksi. Monet niistä koristeista, joilla 
papualaiset varustavat sotakanoottinsa, viittaavat taisteluun ja 
niiden luullaan antavan suoranaista maagillista apua. —  Ylipäänsä 
on muistettava, että dekorativiset ornamentit ovat yleensä mer
kitykseltään symbolisia ja että niillä voidaan ilmaista monenlai
sia aatteellisia seikkoja.»1)

Edvard Westermarck on eräässä tutkimuksessaan osoittanut, 
miten taikakeinona »pahaa silmää» vastaan auttaa oikean käden 
sormien ojentamisliike, myöskin oikeata kättä voidaan käyttää 
samaan tarkoitukseen. Pelkkä luku viisi on loppujen lopuksi tul
lut taikakeinoksi pahaa silmää vastaan.2) Edelleen kättä ja 
sormia edustavina taikaesineinä käytetään yleisesti mm. pieniä, 
litteitä, hopeaisia kädenkuvia. Fezissä on vaimojen ohimoilla 
tällainen esine, berberiläispojat pitävät oikeassa korvassaan korva
rengasta, jossa on käsi jne. Eräissä kaupungeissa, kuten Mar- 
räksh’issa, on tuskin sitä taloa tai liikettä, jonka seinällä tahi 
ovessa ei olisi tavalla tai toisella kuvattuna viisi sormea.3) Kättä 
esittäviä kuvia on tavattu rakennuksista ja haudoista muinais-
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Egyptistä, Babyloniasta, Kartagosta, Foinikiasta ja Intiasta, ja 
kädenmuotoisia amuletteja ovat käyttäneet monet vanhan maail
man sivistyskansat. Ilmeisesti useimmissa tapauksissa kädenku- 
vat ovat olleet taikaesineitä pahaa silmää vastaan. Nykyään 
niitä käytetään siihen tarkoitukseen Pohjois-Afrikassa sekä jos
sain muuallakin.4) Tällainen »taikakäsi» on Kansallismuseon ek
soottisessa kokoelmassa, johon se on saatu Kaukasiasta."')

Osmo Helin on saanut Urjalasta tiedon, jonka mukaan »oralla 
poltettiin kämmenen kuvia kaikkien talous- ja työkalujen poh
jiin».*1) Tämä vähäinen tieto saattaa viitata siihen, että kättä on 
Suomessakin pidetty 'suojelusmerkkinä. Euroopasta tapaamme 
runsaasti vertauskohtia, mainittakoon vain, miten Italiassa on 
käytetty mm. amulettina pahaa silmää vastaan kättä, jonka etu
ja pikkusormi ovat pystyssä, muut sormet taas kämmentä vastaan 
painautuneina.7) Käden taikavoima on ollut erikoisen väkevä 
pahaa silmää vastaan.8)

Koristemerkkien symbolisuutta valaisee havainnollisesti 
myöskin tatuointi. Ihon koristeleminen pistämällä on ennen kaik
kea kukoistanut malaijilais-polyneesialaisen rodun itäisellä levin
neisyysalueella sekä sen naapurimaissa, esim. Japanissa, Uudessa 
Guineassa ja Luoteis-Amerikan rannikolla.9) Ne kansat, jotka 
asuvat maapallon pohjoisosissa ja tarvitsevat täydellistä vaatetusta, 
ovat tatuoineet etupäässä käsiä ja kasvoja, mutta väliin myöskin 
muita ruumiinosia, koska eräät heimot asunnoissaan liikkuvat 
alasti.10)

Tämän yhteydessä lienee syytä mainita, miten tatuoimismer- 
keistä on kehittynyt myöskin sukumerkkejä, jotka kulkivat su
vussa perheenjäseneltä toiselle ja jotka luulojen mukaan suojeli
vat ja kaikin tavoin tuottivat onnea merkin omistajille. P. S. Pal
las kirjoittaa matkoiltaan, miten ostjäkkinäiset koristivat käden- 
pöydän, käsivarret ja sääret, mutta miehet ranteensa ja hartiansa 
sinertävällä tatuoinnilla. Piirros tehtiin niin ikään hiilellä ja 
siihen pisteltiin neulalla verestäviä reikiä, jotka myöhemmin 
muodostuivat sinisiksi pisteiksi. Ranteisiin tehdyt merkit olivat 
samoja kuin verokirjoissa ja asiapapereissa käytetyt puumerkit.11)

Jugralaiset kansat ovat yleisesti käyttäneet ihonkoristeluja, ta
tuointia, nivelkolotukseen. Kuvioita, useimmiten lintujen kuvia,
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piirrettiin kädenselkään, ranteeseen, nilkkaan taikka muuhun 
kivistävään paikkaan. Kuvien tarkoituksena oli se, että »kipu 
menisi kuvattuun lintuun ja sairas siitä vapautuisi, pohjaltaan 
siinä on siis samantapainen ajatus kuin panna käärmeen pure
massa haavan päälle elävä sammakko, jotta myrkky siihen vetäy
tyisi».12)

Nykyaikainen tatuoiminen, joka on tosin muodostunut vain 
pelkän kaunistelemisen ja yhteenkuuluvaisuuden tulkitsemiseksi, 
tarjoaa siitä huolimatta runsaasti mielenkiintoisia piirteitä. Kaikki 
eurooppalaiset kansat, mustalaisia lukuunottamatta, tatuoivat 
itseään.13) Suomeenkin tapa on jossain määrin levinnyt, ja sen 
lumoissa ovat ennen kaikkea eräänlaisella alkeellisella sivistys
tasolla olevat henkilöt, kuten merimiehet, sotilaat, irtolaisnaiset, 
niinkuin asianlaita on kaikkialla Euroopassa.14) Kuitenkin tatuoi
mista ovat joskus harrastaneet eräät sivistyneetkin kansanluo
kat.15)

Varsinkin eräät vaaralliset ammatit ovat harjoittajiensa kes
ken tehostaneet tatuoimismerkkien viljelyä, niinpä merimiehet 
ennen suurten höyrylaivojen aikaa ja vielä nytkin joutuvat vai
valloisille matkoille, joilla kuolema vaanii emäpuun alla. Silloin 
mielikuvituksfen kerrotaan kiihoittuvan kummallisen taikauskon 
vallassa ja silloin merimiesten tatuoimismerkeille muodostuu oma 
arvonsa. Jos sattuisi haaksirikko ja ruumiit ajautuisivat joskus 
rantaan, olisi tatuoimismerkeistä mahdollisesti jo se käytännöl
linen hyöty, että vainaja niistä tunnettaisiin. Mutta merkkien 
salaperäinen vaikutus ei rajoitu vain siihen, vaan eräille niiden 
omistajille merkitsevät ne esim. turvallisuuden tuntua, jatkuvaa 
menestystä ym., aivan kuin maskotit nykypäivien kulttuuri- 
ihmisille.

Tatuoimisen symboliset vertauskuvat ovat nekin kaikkialla 
sivistyneessä maailmassa jotenkin samanlaiset. Hyvin yleisiä 
Ruotsissa —  ja Suomessakin —  ovat uskon, toivon ja rakkauden 
vanhat vertauskuvat, jotka ikuistetaan ihoon ristin, ankkurin ja 
sydämen piirroksina.16) Miesväkeä kiinnostaa nainen, siksi ovat 
suosittuja naisten ja käärmeiden kuvat.17) Kaksi tervehtivää 
kättä tulkitsee ystävyyttä tahi toveruutta jne.

Vaikka siis merkit eivät suoranaisesti tatuoitujen luulon mu
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kaan autakaan taianomaisesti, on niillä koristautunut henkilö 
omaksunut sen pyrkimyksen, jota merkki lähinnä edustaa, ja hän 
koettaa sen turvin ainakin jossain määrin hankkia tahi säilyttää 
sitä ominaisuutta, jota piirros lupaa. Niinpä kotka muka hankkii 
voimaa, naisen kuva ehkä tuottaa menestystä naismaailmassa, 
jokin ammattiin liittyvä tunnus lupaa onnea omalla alallaan jne. —  
Kun tatuoimismerkkejä on piirretty, ei niillä eurooppalaisten kes
kuudessa ole sanottavaa maagillista merkitystä, mutta lähtemät
tömiä kun ovat, ne kenties muuttuvat tatuoidulle symbolistisiksi, 
jopa taianomaisiksi, niitten avulla hän on suoriutuvinaan elämän 
monissa pulmissa paremmin kuin ilman niitä, kuten edellä jo on 
viitattu.

Taikamerkeillä on yhteyttä kirjoitusmerkkienkin kanssa. 
Kirjoitusmerkkien alkuperää ei toistaiseksi vielä täysin var
masti ole selvitetty, vaikka useita uskottavilta tuntuvia olettamuk
sia onkin esitetty. Eräät tutkijat ovat arvelleet, että varhaisim
mat kirjoitusmerkit ovat olleet numeromerkkejä. Ne ovat sitten 
johtaneet ihmisen kirjoittamaan kirjoitusmerkkejä.18) Alkukan
tainen kirjoitus lienee kuitenkin kehittynyt kuvakirjoituksesta. 
Itä-Aasian sivistysmaiden kuvakirjoitus, persialaisten solmukir- 
joitus, Skandinavian kalliopiirrokset, intiaanien koivuntuohiteks- 
taukset —  kaikki ovat varmasti olleet alkuperäisellä asteella elä
vien kansojen keskuudessa kunnioitusta herättäviä. Ja kun aak- 
koskeksintö oli nerokas teko, joka valtavasti yksinkertaistutti 
kirjoittamista, niin kirjainmerkkeihin sisältyi niitä ymmärtämät
tömien henkilöiden ajatuksissa suurta ihmettelyä ja pelkoakin.

Kirjainmerkkejä on käytetty niitäkin taikamerkkeinä. Niinpä 
norjalainen arkeologi, professori Haakon Shetelig on Helsingissä 
pitämässään esitelmässä arvellut riimukirjoituksen monien merk
kien viittaavan siihen, että ne alkuaan ovat olleet eräänlaisia tai- 
kamerkkejä. Riimukirjoitusten hän mainitsee olleen yleisiä jo 
noin 200-luvulla pohjoismaissa.19) Vanhalla ajalla itämaitten kan
sojen keskuudessa on todettu kirjoituskirjaimilla olleen yhteyttä 
taikuuden kanssa.20) Jätteenä primitiiviseltä ajalta, jolloin pahoja 
haltioita, pahaa silmää ym. vastaan käytiin taistelua, ovat säily
neet ns. aapismuisfomerkit (A B C -Denkmäler). Ne ovat aikoi
naan hallinneet ihmisten elämää.21) Kirjoituksen ja sen esivai
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heiden ratkaiseminen on tutkimukselle varsin vaikeata Maa
pallon eri kulttuuripiirit tarjoavat sille runsaasti ainehistoa.22)

Symbolinen ja maagillinen luonne ilmenee usein varsin sel
västi myöskin puumerkeissä, jotka sangen likeisesti liittyvät kir- 
jainmerkkeihin, kuten edellä jo huomautettiinkin.

Satakuntalaisissa asiakirjoissa 1600-luvulla esiintyvät puu
merkkeinä hakaristi, mursunsydän ja viisikanta.23) —  Vastaavan
laisia merkkejä ovat muutkin kansat käyttäneet, niinpä mordva
laiset ovat käyttäneet puumerkkinä hakaristiä.24) Vogulien kä
siin piirretyt tatuoimismerkit, jotka ovat käyneet puumerkkeinä, 
esittävät taas usein lintuja (esim. teertä). Näillä kuvilla on ilmei
sesti yhteyttä magian kanssa.25) Ostjakkienkin mieluinen ta- 
tuoimismerkki on lintu, joka on piirretty kädenselkään. Syrjää
neillä on myöskin omat sukumerkkinsä (kleimo tai znak).

Puumerkkejä suomalaiset eivät käyttäneet ainoastaan nimi
kirjoitusten sijasta, vaan väliin omituisemmissakin paikoissa. 
Maariassa kerrotaan puumerkkejä olleen mm. lautakatossa, joka 
oli peittänyt kirkkomaan aitaa. Jokaisella talolla näet oli velvol
lisuus pitää kunnossa sovittu katon osa; kukin talo piirsi siihen 
merkkinsä.26)

Mainittakoon vielä eräs esimerkki omalaatuisesta taikuudesta. 
Leppävirralla on ollut tapana jäniksiä pyydystettäessä leikata 
oma puumerkki omalla verellä (veri otettiin vasemman käden 
nimettömästä sormesta). Näin tehtiin »kontraht pirun kanssa, 
miten paljon jäniksiä pittää soaha ja siilon kuuluu pitävän suoha 
paljo, mutta ei piä ensimmäistä ei viimestä ottaa».27)

Kun taikamerkkien symbolistinen merkitys nykyisten aikojen 
koittaessa unohtui —  tai mahdollisesti aikaisemminkin — , taika- 
merkkien piirtäminen sai joillakuilla paikkakunnilla omalaatuisen 
tarkoituksen.

Usein tulivat kyseeseen varsinkin vaikeasti piirrettävät mer
kit.28) Niitten piirtäminen oli sinänsä taidonnäyte, ja näin ne 
olivat taitomerkkejä. Niinpä mursunsydämen piirtäminen ei ole 
laisinkaan yksinkertainen tehtävä; eipä onnistu usein ensikerta
laisen piirtää viisikantaa, eritoten piirrintä kertaakaan nostamatta. 
(Vrt. s. 74.) Eräät tällaisista merkeistä ovat siis varsin mutkik
kaita ja vaikeasti piirrettäviä; ne lienevät suurimmalta osaltaan
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tulleet maahamme lännestä ja etelästä käsin. »Älyllisellä leikitte
lyllä on huomattava asema kansanomaisessa ornamentiikassa», 
sanoo Sakari Pälsi.29)

Hyvin lähelle taikamerkkien käytön piiriä liittyvät suoma
laisten taikuudessa esiintyvät kuvat, joita joskus on piirretty tahi 
tehty taiontavälineiksi. Ennen kaikkea tällaisia kuvia meillä on 
käytetty ns. pahanilkisessä taikuudessa311), mutta joskus onnea 
tuottamassa. Tällaisista taioista otettakoon esimerkkejä.

Kun haetaan eksynyttä ihmistä, tehdään portti tuoreista kas
vavista männyistä sitomalla niiden latvat punaisella villalangalla 
yhteen tien yli. Vähän matkan päähän kasvavaan puuhun —  mie
luimmin leppään —  pannaan ihmisen kuva. Sen jälkeen piestään 
notkeilla koivuilla kotiin päin pitkin sitä tietä, jota eksyneen luul
laan viimeksi talosta lähtiessään kulkeneen. Jos taika ei auta, 
niin seuraavana päivänä luetaan rukouksia (Isämeitä, Uskontun
nustus ja Herran Siunaus) »nurin päin», s.o. amenesta alkuun 
päin. Taika on Pohjois-Pohjanmaalta.31)

Venäjän Karjalasta on Heikki Meriläinen merkinnyt muis
tiin useita taikoja, joissa kuvan avulla aiheutetaan terveyttä ym, 
onnen edellytyksiä. Kiimasjärven kylässä tehtiin esim. seuraavia 
taikoja: Lapsen itkettäjä lähti, kun lepästä tehty kuva asetet
tiin oven päälle. Jos itkettäjä vaivasi poikalasta, tehtiin poika
lapsen kuva, se puettiin asianmukaisesti: miehen vaatteet ylle, 
hattu päähän ja kuin metsämiehelle konsanaan jousi käteen. Ase 
viritettiin kohti lapsen kätkyttä, jotta tuo kuva saattaisi am
pua itkettäjän. Nyt luultiin, ettei lasten kiusaaja uskaltanut en
sinkään tulla öisin, kun leppälapsi oli näin peloittelemassa.32) 
Taika kuuluu neutralistuttamistaikuuden alalle.33) Tyttölapsen 
suojaksi taas tehtiin leppälapsi, joka puettiin tytöksi ja pantiin 
pesupaalilcat käteen iskuasentoon. Nyt ei itkettäjä rohjennut tulla 
häiritsemään tyttösen yöunta.34)

Mutta —  kuten jo huomautettiin —  kuva aiheutti ennen muuta 
pahaa. Venäjän Karjalasta, Luusalmen kylästä on säilynyt tieto, 
että jos haluttiin pilata joku ihminen kitumaan, valettiin tinasta 
sen henkilön kuva, mainitun ihmisen hiuksia käärittiin kuvan pää
hän ja kuva pantiin niin kuin ruumis leppäiseen arkkuun. Tuo 
henkilö alkoi kitua, mutta jos arkku haudattiin, kuolema korjasi 
hänet heti.35)
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Vermlannin suomalaisten keskuudesta on Väinö Salminen 
merkinnyt 1906 tällaisista mieskuvista erinomaisen selvän esi
merkin:

»Mieskuvat». Östmarkin Mullinkeärnan metsässä on Mieskuva- 
suossa honka, jonka kylkeen menneinä aikoina on hakattu miehen 
kuva. Ennen niitä on ollut tiheästi metsissä. Jos tahtoi jollekin 
pahaa, niin oli mentävä metsään, haettava suuri petäjä, jonka kyl
keen hakattiin miehen kuva —  tavallisesti kirveellä. Kuva kastet
tiin, kuten lapsi ja annettiin sille vihamiehen nimi. Östmarkissa 
näkemäni mieskuva oli tämänlainen (kuva 26).
Kuva oli hakattava pohjoispuolelle puuta —  
jos mahdollista pohjoiseen viettävän mäen rin
teelle, ettei aurinko millään muotoa päässyt sitä 
valaisemaan. Kuva oli hakattava torstaiyönä 
ja kastettava viikon kuluttua. Jos nyt tahdot
tiin, että vihamies, jonka nimelle kuva oli ris
titty, kuolisi vähitellen kitumalla, lyötiin kolme 
naulaa kolmella iskulla sydämeen, yksi kuna
kin torstaiyönä. Niitä piti sitten torstaiöisin 
käydä syvemmälle lyömässä. Seurauksena oli, 
että mies kuoli tautiin kärsien sydämentuskaa.

Mieskuvasuon puussa oli kolme naulan jäl
keä, yhdessä oli vielä pitkä ruosteinen kotitaot- 
tu naula juurta myöten lyötynä sydämeen.

Jos asianomainen jonkun tietäjän kautta sai vihiä, että hänelle 
oli tehty kuva, mentiin miehissä sitä salaa etsimään, jottei tekijä eh
tisi lyödä nauloja juurta myöten. Kun se löydettiin, oli kasteen 
sanat luettava takaperin, tehtävä taikoja ja niin kaadettava puu ja 
kuva veistettävä pois, lastut vietävä kirkkomaahan tai poltettava; 
jos taisi, niin samalla lukea vastaluvun pahalle.

Kerrottiin, että oli toistakin lajia mieskuvia. Jos joku sairastui, 
oli kuva hakattava honkaan sairaan nimelle, ja kuvalle piti sitten 
kantaa uhria. Jollei löydetty sitä kuvaa, joka luultiin sairauden 
syyksi, oli vastakuva hakattava ja sille uhrattava. Silloin kävivät 
vihamiehen hankkeet tyhjiksi.38)

Kuvan välityksellä taikomisesta suomalaisessa taikuudessa 
huomataan myöskin katartinen (puhdistava) ja apotropeinen (pa- 
haatorjuva) tarkoitus.37)

<  ^  O ’  o

Kuva
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Ei ole ihmeteltävä, että käärmeen kuva edustaa yhtä suoma
laisten taikamerkeistä. Tunnetuthan ovat täällä käärmeen kammo 
ja sen tihutyöt sekä kansamme runsaasti käyttämät käär- 
meenloitsut, joita samoinkuin käärmeenkulttia on meillä tut
kittu.38)

Kuitenkin käärmeenkuvan piirtäminen näyttää olleen varsin 
vähäistä tai kenties nykypäiviin tultaessa vähitellen unohtunut mel
kein kokonaan.

Lehtimäellä kiirehdittiin vetämään käärmeenkuva käärmeen 
eteen, kun se sattui tulemaan kartanolle. Piirros oli tehtävä ennen 
kuin se ehti menemään huoneiden alle. Kuvan yli käärme ei voi
nut kulkea. —  Myöskin mättään ympärille, jossa käärmeitä oli, ve
dettiin käärmeviiva, silloin käärmeet eivät tulleet ulos.39) Hauki- 
vuorella on käärmeenkuva vartioinut naurishalmetta.40)

Joihinkin esineihin on kuvaa myös piirretty. Pari sellaista 
esittää U. T. Sirelius kansanomaisten kaulauslautojen ornamentii
kasta.41) Urjalassa on tehty käärmeenkuva astioihin.42) Karstu
lassa oli »käärmeen kiekura» tervakopan pohjassa. Se lienee ollut 
hyvän tervaonnen taika.43) —  Tähän voimme liittää vielä eräitä 
taikoja, joihin on käytetty kuvaa.

Heikki Meriläisen mukaan pilautunut kalavesi parannettiin 
tekemällä puusta kalankuva. Sen jälkeen se »pantiin koiran pää
luun sisään ja sen järven pohjasta harattiin pohjaryöniä ja niihen 
käärittiin se pääluu ja hukutettiin».44)

Jos Pielavedellä joku tahtoo hävittää kalansuvun pois järvestä, 
niin »tehhään tervaspuusta sen kalan kuva ja se painetaan (upo
tetaan) järven pohjaan. Niin kauvvan kuin se kuva kestää siellä, 
ei saada sitä kalalajia siitä järvestä kuin joskus suurien ihmeiden 
(tapausten) edellä».45)

Kiimingissä tehtiin uutta tallia rakennettaessa leppähevonen 
ja sille pieni tallintapainen koppero, johon kuva pantiin seisomaan. 
Leppähevonen sai loimen lapsivaimon likaisesta paidanhelmasta. 
Silmät tehtiin lapsivaimon verestä. Leppähevonen pantiin tallin 
sillan alle. Hevoset menestyivät nyt hyvin uudessa tallissaan.43) 
Jos tuo leppähevonen varastettiin ja vietiin toiseen talliin, niin 
hevoslykky seurasi mukana tallineen päivineen,47)

Savossa leppähevonen ajoi hevosesta painajaisen pois. Painajai



89

nen näet vaivasi öisin ja silloin hevonen hikosi, sanottiin »hiijen 
hevosella ajavan».48)

Eläimiä yleensäkin parannettaessa pahoista tehtiin Pohjois- 
Savossa, Suonenjoella, lepästä sen eläimen kuva, joka oli sairaana. 
Kipeä eläin kierrettiin tuo kuva kainalossa ja sen jälkeen kuva 
upotettiin lähteeseen.49)

Karhua nostatettaessa Venäjän Karjalassa tehtiin yksikantai- 
sesta lepästä elukan kuva, joka pantiin »muuraiskekoon».50)

Pohjois-Karjalassa mainitaan tehdyn hukankuva puusta.''1)
Sivumennen huomautettakoon, että suomalaiset arvelivat 

lepällä olevan erikoisen taikavoiman.52)
Sammakon kuvalla saa Ähtärissä toiselle pahaa ja onnetto

muutta aikaan.53) Kun Juvalla kostettiin nauriin varkaalle, pantiin 
sammakot erikoisesti valmistettuun kirstuun.54)

Vuokkiniemellä poikinut märkä lehmä kuivi, kun tervalla pii
rustettiin mäkivyön kuvat.55)

Juvalla tehtiin satulan kuva hevosen selkään, se esti »aijaisen 
sillä ajamasta».56) Myöskin pidettiin tapana tehdä tervaristi hevo
sen kaulaan molemmille puolille sekä satulan kuva selkään. Luul
tiin, että »aijaisella on näet pyhät istuinkamarat, joita se ei tahdo 
tervata».57)

Samantapaisia taikuuden piirteitä on tavattavissa muittenkin 
kuin suomalaisten parista, niitä on mm. sekä Norjassa että Ruot
sissa —  näistä on kirjoittanut Nils Lid. Hän on hakenut skandina- 
vialaisille tapauksille vertauskohtia muualtakin. Meksikossa on 
käytetty noitanukkeja.58) Japanilaiset piirtelivät vastaavanlaisia 
kuvia paperille.59) Niin ikään Skotlannissa,60) Pohjois-Amerikas- 
sa,61) Sumatralla ja Keski-Aasiassa62) on havaittavissa kiintoisia 
vertauskohtia.

»Etäisimmistä suomalaisheimoisista kansoista näyttävät aina
kin votjakit harjoittaneen kuvan avulla taikomista. Paholaisen 
karkoittamismenoissa saitanista tehdään ihmisenmuotoinen kuva 
niinenkuoreen leikkaamalla.»63)

Kuvan käytöstä taikuudessa on lausuttu eräitä mielipiteitä. 
Albert Hämäläisen mukaan siinä ilmenee »taikuudessa yleinen 
pyrkimys mahdollisimman suureen havainnollisuuteen ja loogillis
ten keinojen löytämiseen etätaikuuden palvelukseen».64) »Suoma
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laisessa kuvataikuudessa kannattavana prinsiippinä on homoio- 
paattinen ajatus sekä taianomainen imaginäärinen yhteys kuvan ja 
sitä esittävän henkilön välillä.»65)

Sivumennen huomautettakoon, että amuletit eivät ole kehitty
mättömien, vaan päinvastoin varsin kehittyneiden uskontomuoto
jen piirteitä.66)

Taikamerkkeihin liittyvät taikataulut, joista tunnettuja maas
samme ovat seuraavat:

S A T 0 R
A R E P 0
T E N E T
O P E R A
R O T A S

A M O R
M I L O
O L I M
R 0 M A 67)

Tapa lukea lukuja taaksepäin on eräissä sairauksissa ollut van
ha ja laajalti tunnettu Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, 
Saksassa, Dalmatiassa ja Englannissa.68)

Myöskin noitasolmut ovat näytelleet taikuudessa osaansa.69)
Taikamerkkien käytöllä näyttää meillä olleen loppujen lopuksi 

hyvin monissa taioissa vahvistava merkitys.
Samantapainen tarkoitus on ollut eräillä muillakin taikuutta 

harjoittavien toimenpiteillä. Niinpä jos tarkastellaan taioissa esiin
tyvää kiertämistä, on silläkin ollut taikojen voimaa lujittava ten
denssi. Myöskin sylkemisellä on mitä erilaisimmissa taioissa vah
vistava merkitys.ru)

On todella mielenkiintoista huomata, miten monet kansat, nii
den joukossa Suomen ruotsalaisetkin, ovat nimittäneet taikamer- 
keistä yhtä kaikkein tunnetuinta, viisikantaa, Salomonin sinetiksi. 
»Tuhannen ja yhden yön tarinoissa» on satu, missä kerrotaan myös
kin vahvistetun tekoa piirtämällä pullon suuhun Salomonin sinetti.

Taikamerkkiä on ehkä sattuvimmin sanottukin jonkinlaiseksi 
taikuuden sinetiksi. Samoin kuin asiakirja on virallistettu määrä
tyllä leimalla, samoin taika on saanut lopullisen vahvistuksensa 
asiaankuuluvasta taikamerkistä. Jotenkin samaan tapaan ilmei
sesti Suomen kansakin on käsittänyt esim. viisikannan merkityk
sen. Vehmaalla on asiasta arveltu näin: »Tämä oi se vihoviimäne
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kruunaus, kaikki saavehi ja y. muihi puust nyrvätty esineihi».71)
Varsinkin symbolisella parallelismilla on suomalaisessa taikuu

dessa ollut huomattava asema. Se on ollut useimmiten määräävänä 
prinsiippinä taikaesinettä, -paikkaa ja -aikaa valittaessa.72)

Ei liene täysin asiatonta lisätä tähän, ettei nykyaika aivan pe
rinjuurin ehkä ymmärrä, miten tärkeitä taikamerkit aikoinaan 
ovat olleet. Maassamme ei ole paljon symboleja, ja niitä muuta
mia, joita on, ei osata kunnioittaa. Tästä on huomautettu aikakaus
kirjojen palstoilla.73)

Taikamerkin voima on ilmeisesti suuntautunut eri tarkoitus
ten tavoittamiseen. Jos jokin paha uhkasi, merkki suojeli sen vai
kutuksilta (apotropeinen taikatapa). Jos taas paha oli saanut val
lan, merkki auttoi vapautumaan sen kahleista. Pahalla tarkoite
taan tässä sairautta, heikkoutta, voiman puutetta, onnettomuutta 
jne. Muttei vain ehkäiseviin (profylaktisiin) taikoihin rajoittunut 
merkin voima, vaan se on ulottunut muillekin taikuuden aloille. 
Niinpä ominaisuuksia synnyttävä (protreptiivinen) taikuus tarjoaa 
edellä suuren joukon esimerkkejä. Väliin eri tarkoitukset ovat 
yhdistyneet samalla kertaa samaan merkkiin.

Estämisen ja suojelemisen (profylaktinen) tarkoitus taioissa 
kuvastuu selvästi siinä, että useimmat taikamerkeistä ovat teräviä. 
Primitiivisen ajatuksen mukaan terävissä huipuissa, piikeissä ym. 
oli oma maagillinen voimansa. Laajalle levinnyt on uskomus, että 
neuloilla, haarukoilla, veitsillä, sarvilla, kammoilla, karhilla ja sor
millakin on erikoista voimaa. Samoin on laita terävien merkkien
kin.74)

Tässä voidaan syystä huomauttaa, miten terävät rauta-aseet 
ovat olleet alkukantaisilla kansoilla maagillisten voimain asuinsi
joina.- Myöhemmin maagillinen funktio laajeni niin, että yleensä 
kaikki rautaesineet muuttuivat taianomaisesti vaikuttaviksi.75)

Suomalaisissakin taioissa esiintyy usein esineitä (esim. veitsi, 
puukko, tikku jne.), joita ennen taianomaista käyttöä teroitetaan. 
Samoin taikamerkkejä piirretään usein terävällä puukolla tahi 
muulla aseella.

Varsinkin sota-aseilla on ollut sijansa monenlaisissa taioissam
me: tietäjä karkoitti niillä tauteja, patvaska suojeli niiden avulla 
hääkansaa kaikelta pahalta, metsästäjä hankki itselleen metsäon-
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net jne.76) Samoin jo rauta ja teräs ovat suomalaisten elämänkäsi
tyksen mukaan olleet väkeviä tekijöitä taikoja tehtäessä.77)

Tärkeätä taikamerkkiä piirrettäessä näyttää olleen se, että tä
mä toimitus suoritettiin yhdellä vedolla. Siitähän on nimenomaan 
mainittu monen taian yhteydessä, joita edellä on esitetty. Tällä 
tavalla suljettiin taikamerkin voima eheänä ja täydellisenä siihen, 
mihin se tehtiin.

Jos välillä piirrintä olisi nostettu, olisi voima päässyt virtaa
maan pois. Kolmikannasta puhuttaessa esitettiin jo tässä kirjoitel
massa taika, joka pakotti karjan tulemaan kotiin (s. 12). Siinä 
kierrätettiin kellokkaalla kiveä kolme eri kertaa niin, että joka 
kerta jäi aukko. Tämä tapahtui siksi, että lehmät olisivat osanneet 
metsään ja pysyneet siellä. —  Samoin naurista kylvettäessä oli 
kierretty naurismaa kahdesti, mutta veräjä pois erotettu.78) Nämä 
pari taikaa jo osoittavat, miten kiertämällä lujitettu alue sai sellai
sen voiman, ettei se päästänyt kehän sisällä olevaa pois, ja jos taas 
vartavasten jätettiin kierrokseen aukko, niin pääsi kehästä vai
keuksitta pois.

»On muuten hyvin luultavaa, että usko taikamerkkien salai
seen voimaan alkuaan johtuikin niiden mutkikkaasta piirtämi
sestä.»79)

Lopuksi lienee tässä aihetta huomauttaa, että suomen kielen 
sana »taika» on E. N. Setälän arvelun mukaan »todennäköisesti 
alkujaan merkinnyt maagillisessa tarkoituksessa tehtyä merkkiä: 
se on tunnetusti lainattu germaaniselta taholta, missä sen sukulaisia 
ovat gootin taikns f. 'ennusmerkki’, sekä myös taikn 'todistus’, isl. 
teikn 'merkki', nyk.-ruotsin tecken».80) Näin siis taiantekeminen 
on merkinnyt taikamerkin piirtämistä. Taikuuden oleellisimpaan 
puoleen on kuulunut siis taikamerkkien käyttäminen.

Kuva 27. Juustomuotti. Satakunnan Museo 6602.
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Taikamerkkimme ja ne taiat, joihin maagilliset kuviot ovat 
liittyneet, kuvastavat huomattavassa määrin sitä ajatusmaailmaa, 
jossa vanha kansa on elänyt ja jonka avulla se yritti saattaa elä
mänsä onnelliseksi. Vaikeuksien koetellessa on sillä ollut varmasti 
suuri voima taikuudestaan. Siksi maagillisilla piirroksilla on ollut 
oma tärkeä merkityksensä.
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47) SKS: A. Tikkanen b 347. « )  SKS: Kaarle Krohn g, d 10029. 4») SKS: Samuli 
Paulaharju n 15384. 50) SKS: Antti Rytkönen j 961. “ ) SKS: K. V. Vidbom f
209. “ ) SKS: E. Keränen 1 111. 03) ERÄ: H II 25, 235 (11), Helme, 5») SKS: M. 
Nurmio k 436; SS: 113 U. Yrjänäinen, Jalasjärvi. 55) SKS: A. V. Koskimies k 
172. M) SKS: U. Karttunen j 67. 57) SS: 113 U. Yrjänäinen. «■) ERM: KV IX 
1629 Tori. 59) vertaa: G. Ränk, Härjaike. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 
V. Tartu 1929 s. 154—169, 6C) de Vasconcellos, s. 122, esim. Canga de Melgaco. 
6‘ ) Vilkuna s. 19. 62) SKS: Heikki Meriläinen II 265. «8) SKS: A. Laiho 161. 
“•) SKS: V. Korhonen b 40. 8B) SKS: V. Korhonen b 41. ««) SKS: A. Kivi d 56. 
•7) SKS: K. V. Talvinen, E 72 s. 3, Jämsä. °8) Kirjoittajan muistiinp.tieto. 
"") SKS: Samuli Paulaharju n 13287. 70) SKS: M. Väisänen g 8. 71) ERM: KV X 
2006 Torma. 72) Boeder s. 116—117. 73) Forsblom, Folktro s . . 745. 74) Forsblom, 
Folktro s. 745. 76) Forsblom, Folktro s. 637, Lappfjärd. 76) Forsblom, Folktro 
s. 637, Petalahti, Maalahti, Korsnäs. 77) Forsblom, Folktro s. 637. Petalahti, Ala- 
vetelä 7a) Forsblom, Folktro s. 636, Petalahti. 79) Forsblom, Folktro s. 636. 
ao) Forsblom, Folktro s. 636. al) Forsblom, Folktro s. 636. 82) Forsblom, Folktro 
s. 637, Lappfjärd, Tjöck. a3) Heurgren s. 185. 81) Sirelius, Hakaristi s. 113.
aB) Feilberg III p. 553. aa) Qvigstad s. 28—29. 87) Qvigstad s. 84. aa) Loorits s.
210. a9) Loorits s. 211. ™) SKS: K. Kallio 62. 91) SKS: F. O. Viitanen b 27. 
92) SKS: Kaarle Krohn g 10565. 93) SKS: Kaarle Krohn j 13013. 94) SKS: Heikki 
Meriläinen I 41.

Maanviljelys.

>) SKS: O. A. Heikel E 78 s. 157. 2) SKS: Heikki Meriläinen p II 2400. 
3) SKS: E. Keränen 1 61 b. 4) SKS: M. Pajari h 51. 6) SKS: Oskari Nousiainen 
f  259. 8) Rantasalo s. 85. 7) SKS: J. Tanholin e 306. 8) SKS: Kaarle Krohn 1
14843. 9) SKS: V. Tarkiainen f 251, Juva. 10) SKS: J. H. Hakulinen j 188, Tohma
järvi. n ) SKS: V. Tarkiainen f 233. 12) SKS: Kaarle Krohn j 11870 a, Juuka. 
13) SKS: V. J. Kärkkäinen f 2. 14) SKS: H. Moisio e 102. ™) SKS: Heikki Meri
läinen 1 II 12, Oulun pitäjä. 19) Eisen s. 558.

Rakennukset.

1) SKS: E. V. Hirsikoski f 180. 2) SS: 113 Elis Kääriö. 3) SS: 113 Alma 
Aarni. 4) Seurasaaren ulkomuseo. Niemelän rakennukset, kuval. 21. 5) SS: 113 Jo
hannes Kylmälä. 6) SS: 113 Martta Soukka. 7) Forsström s. 75. 8) Maija Ju- 
vaksen tiedonanto. 9) ERM: KV XI 1627, Petseri. 10) ERM: KV IX 1466, Saarde.
71) Norlind s. 147; Wuttke s. 138. 12) SKS: Fr. Tikkanen g 361. 13) Samuli Paula
harjun tiedonanto, v. 1913. 14) Killinen s. 206. 16) SS: 113 Kuopion isänmaallinen 
seura. ,e) Novoselov s. 50. 17) Novoselov s. 51. la) Novoselov s. 51. ln) Selig- 
mann II s. 297. 20) Kotiseutu 1912 s. 59. 21) SKS: Samuli Paulaharju 7635; Paula
harju, s. 251, 273. 22) SKM, kuva 1031: 13. 23) SS: 113 Jaakko Hiltunen. 24) SKS: 
Samuli Paulaharju m 14848. 2a) SKS: Samuli Paulaharju m X. 1932. -’7) SS: 113 
Jaakko Hiltunen. 2a) SS: 113 J. V. Haanpää. 29) SS: 113 Viljo Kotkanen. 30) SS: 
113 Aug. Toivonen. 31) SS: 113 Martta Soukka. 32) SS: 113 J. Salmela. 32) Man
ninen s. 102.
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Talousesineet ja -toimet.

1) SKS: A. V. Koskimies k 174; Samuli Paulaharju k 3005. 2) SKS: Samuli 
Paulaharju m 14847. 3) SKS: Samuli Paulaharju m 7344. 4) SKS: Samuli Pau
laharju m 7463; Paulaharju, Kainuun mailta s. 128. 5) Kotiseutu 1912 s. 149. 
®) Kotiseutu 1912 s. 149. 7) SKS: Lauri Laiho h 159. 8) SS: 113 K. A. Hepo-oja. 
“) SS: 113 Arvi Jalo. 10) SS: 113 Evert Eskelinen. “ ) SS: 113 Alma Aarni.
12) SS: 113 Antti Pojanluoma. 13) SS: 113 H. Savolainen. 14) SS: 113 U. Yrjä
näinen. 1S) SS: 113 Eino Aalto. 16) SS: 113 Jenny Kokko. 17) SS: 113 Ester 
Vatanen. 18) SS: 113 Veikko Tiitinen. 19) SS: 113 Aukusti Riuttanen. 20) Gro
tenfelt s. 79. 21) Paulaharju s. 246. 22) SKS: G. A. Andersson n 105 sekä sana. 
kokoelmat. 23> Sirelius, Suomen k.kultt. I s. 331. 24) Norlind s. 147. 261 SKM: 
N. M:n kuvakok. 77. -’*) Qvigstad s. 184. 27) ERM; KV VIII 339, Jüri. 
28) ERM: KV IX  1725, Tori. 29) ERM: KV VIII 1029, Rapia. 39) SS: 113 Jaakko 
Hiltunen. 31) Vahter s. 25. 32) Antero Vipunen 1909 s. 26. 33) Antero Vipunen 
1909 s. 25—6. 34) SS: 113 Elis Kääriö. 35) ERM: KV IX 1466, Saarde. 36) SS: 
113 Kustaa Mäkelä. 37) SS: 113 Eino Aalto. 38) SKM: Satak. mus. kuv. 2323.

39) SS: 113 Antti Suikka. 40) SS: 113 Emmi Lindström. 41) Forsström s. 75. 
42) SS: 113 Tuomas Kitunen. 43) SS: 113 Joh. Kylmälä. « )  SKS: A. O. Heikel 
E 78 s. 157. 4B) SKM: c 2513. 49) SKM: 1587. 47> SKM: 7351,77. 48) Blomstedt 
s. 187. 49) O. M. 1253. 5») SKM: 4586, 36. “ ) SKM: 4340, 277. “ ) SKM: Satak. 
mus. kuv. 3117. 53) Sirelius, Kafvelbräden s. 214. 54) O. M. 1541. B5) SKM: 4074,
10. 56) ERM 18604, kuva siitä: Eisen, Kosjad s. 35, kuva 10 b, ERM: Aastaraamat VII. 
57) ERM, huone 16. 58) ERM. 59> Vrt. Eisen, Viisnurk s. 558. 80) Mejborg s. 15. 
61) Mejborg s. 14. 62) Mejborg s. 13. 63) Norlind s. 139. 64) SS: 113 Osmo Helin. 
8B) SS: 113 Anna Oikari, Olga Savonen. ««) SKM: c 2513. «7) SKM: 36: IV. 
68) Manninen s. 102. " )  ERM: huone 12. 70) Sirelius, Hakaristi s. 124. 71) SKS: 
J. Mustakallio m 92. 72) SKS: Heikki Meriläinen II 4. 73) SKS: Kaarle Krohn 
j 8462. 74) SKS: Kaarle Krohn e 15662. 7B) SKS: H. Brandt k 539, Jalasjärvi. 
79) SKS: Kaarle Krohn j 13445. 77) SKS: A. Kytö 72. 78) SKS: Kaarle Krohn 
j 9584 b. 79) ERÄ: H II 46, 210.

Juhlat.

1) SKS: Heikki Meriläinen II: 23. 2) SKS: Tahvo Liljeblad 1 28. 3) Varo
nen s. 207. 4) Boeder s. 74. 5) Boeder s. 94. 9) Loorits s. 210. 7) SKS: A. 
Hyvärinen j 75.

Avioliitto.

<) SKS: Mathilda Österberg c 21. 2) SKS: H. Massa b 20. 3) SKS: J. Silf- 
venius d 70. 4) SKS: M. Tarkkanen k 292. 5) SKS: S. Korpela k 240. 8) SKS:
O. Matikainen h 27, Kurkijoki. 7) SKS: J. Gummerus ja G. Ränni e 954. 
8) SKS: I. Marttinen p III 816. 9) SKS: J. Gummerus ja G. Ränni e 912. 10) SKS:
H. Brandt k 228. “ ) SKS: K. Päivärinta 1 11. *2) SKS: I. Marttinen p 818.
13) SKS: Heikki Meriläinen p II: 2086. 14) SKS: Heikki Meriläinen p II: 2045. 
15) SKS: Heikki Meriläinen II: 35. 16) SKS: Heikki Meriläinen I: 329. 17) Boec- 
ler s. 38.

Taudit.

1) SKS: K. E. Uino c 152. 2) SKS: E. Läng f  162, Kerimäki. 3) SKS: J. 
Gummerus ja G. Ränni e 709. 4) SKS: J. Mustakallio m 36. 6) Linderholm,
Signelser s. 151. 6) SKS: J. Gummerus ja G. Ränni e 649. 7) SKS: Kaarle
Krohn e 15671. 8) SKS: O. A. Lönnbohm j 1783. 9) SKS: A. Kanninen e 70.
i») SMY aikak. VII s. 41. “ ) SKS: O. A. Lönnbohm f 948. 12) SKS: O. A. Lönn
bohm f  287. 13)  SKS: D. Pöyry f  12. 13a )  SKS: J. Lukkarinen s II: 4119.
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44) SKS: T. Pasanen f 658. 15) SKS: T. Pasanen f 476. 1B) SKS: L.
Schadevitz f  193, Juva. 17) SKS: P. Ollilainen g 410. 18) SKS: P.
Ollilainen g 411. 1B) SKS: P. Ollilainen g 412. -'») SKS: P. Ollilainen
g 412. 21) SKS: A. Tikkanen g 67. 22) SKS: J. Räisänen g 71.
23) Kotiseutu 1912 s. 149. 24) SKS: M. Nurmio j 1433. 25) SKS: A. Hyvärinen
j 319. 2») SKS: A. Hyvärinen j 320. 27) SKS: P. Ikonen j 234. 28) SKS: J. V. 
Vartijainen j 118. 29) SKS: Savokarj. Osak. ja Hels. suom. alkeisop. j 90.
30) SKS: Savokarj. Osak. ja Hels. suom. alkeisop. j 92. 31) SKS: J. Riiko
nen j 20, J. Ryynänen j 32. 32) SKS: A. Hyvärinen j 319. 3S) SKS: Kaarle
Krohn j 13029 c. 34) SKS: Samuli Paulaharju k 1192. 35> SKS: J. Kotkanen 
k 289. 3«> SS: 113 Kalle Koskinen. 37) SKS: E. F. Rautell 1 347. 38) SKS: 
E. Läng 370, Veteli. 3") SKS: E. F. Rautell 1 684. 39 a )  SKS: KRK: Heikki 
Hyppönen 30. 38b )  SKS: J. Lukkarinen j II: 2974. 40) SKS: A. Mikkonen m 
22. -n) SKS: Heikki Meriläinen m II: 1791, Sotkamo. 42> SKS: Heikki Me
riläinen m II: 1792, Sotkamo. 43) SKS: Heikki Meriläinen m II: 1794, Sot
kamo. 44) vrt. Maija Juvas, Virittäjä 1933, s. 28. 45> SKS: Heikki Meriläinen 
p II: 2290, Jyskyjärvi. 46) SKS: Sulo Haltsonen 479, Lovikka. 47) SKS: Sa
muli Paulaharju 21473. 48) SS: A. Angeria, Sanasto. 49) SKS: F. V. Han
nus b 105. s») SKS: J. F. Ollinen b 329. 3U SKS: Signe Siren b 116. =2) SKS: 
J. Tervaskanto b 97. 53) SKS: A. J. Walldeman b 14. 54) SKS: H. Äijälä 
b 206. M) SKS: Tuntematon b 4. °6) SKS: Martti E. Mattila b 889, Viljak
kala. S7) SKS: Martti E. Mattjla b 1051, Viljakkala < Kuru. 58) SKS: Toivo Ala- 
Kamppi 1. M) SKS: K. K. Aalto d 24. SKS: A. Leino d 880. «1) SKS: 
K. V. Pettersson d 101. 02) SKS: T. Puttila d 189. 6S) Antero Vipunen 1908
s. 13. «4) SKS: K. G. Sohiman e 71. «■>) SKS: V. Alava h C 147. ««) SS:
113 Jaakko Korpela. «7) SKS: E. Raussi h III s. 250, Virolahti?. <>*) SKS: Sa
muli Paulaharju 1 19961. 69) SKS: Etelä-Pohjanmaan nuorisoseura k 142.
i») SKS: M. Tarkkanen k 399. 7U SKS: E. F. Rautell 1 643. 72) SS: 113 Olli 
Rusila. 73) SKS: A. Leino 1 533. 74) SKS: Juho Kalliokoski 1 19. SKS:
H. A. Salmen n 344. 7e) SS: 113 Toivo Rompasaari. 77) SKS: A. Laiho b 38.
78) Snellman s. 46. 79) Fredriksson s. 5. 80) SKS: H. Brandt k 591. 81) SKS: 
H. Brandt k 637. 82) Forsblom, Folktro s. 435, Vöyri. 83) Forsblom, Folktro 
s. 435, Vöyri. 84) Forsblom, Folktro s. 436, Larsmo. 85) Forsblom, Folktro s. 
435, Raippaluoto. 86) Forsblom, Folktro s. 435, Uusimaa. 87) Linderholm, Sig- 
nelser s. 165. 8S) Samuli Paulaharjun antama tieto. Kamöysoer, Mageröy. 
89) SKS: J. M. Rosnell k 48. 9») SKS: H. Äijälä b 205, Tyrvää. 9U SKS: 
Heikki Meriläinen I: 246. 92) SKS: Heikki Meriläinen I: 140. 93) SKS: J. Gum
merus ja G. Ränni e 661. B4) SS: 113 U. Yrjänäinen. 95> SKS: Paavo Meriläinen 
g 70. »») SKS: I. Härkönen i 180. 97) SKS: P. Ollilainen j 448. 98) SKS: P. 
Vauhkonen j  56. B8a )  SKS: J. Lukkarinen s II 2775. ™ ) Forsblom,
Folktro s. 330, Teerijärvi. 1B0) SKS: Sulo Haltsonen s 40. 104) SKS:
H. Brandt k 1228. 1B2) SKS: J. Gummerus ja G. Ränni e 663.
10S) ERM: KV VII 1175 Haapsalu linn; ERM: KV V ili 1731 Jöhvi;
ERM KV VIII 2091 Väike-Maarja; ERM: KV VIII 2165 Narvatagune;
ERM: KV IX 839 Andru; ERM: KV IX 1269 Karksi; ERM: KV 88 Kolga-Jaani; 
ERM: KV X  219 Suure-Jaani; ERM: KV X  235 Suure-Jaani; ERM: KV X
389 Paistu; ERM: KV X  605 Tarvastu; ERM: KV X  Viljandi; ERM: KV X
1294 Kodavere; ERM: KV X  1345 Kodavere. 194) ERM: KV VIII 1345 Väike- 
Jaagupi. 105) ERM: KV X  168 Suure-Jaani. 106) ERÄ: EH 49751 (53) Vönnu; 
ERÄ: E 59997 (97) M.-Magdaleena; ERÄ: E 73100 Läänemaa; ERM: KV VII 
337 Kihelkonna; ERM: KV VII 946 Käina; ERM: KV VIII 1989 Väike-Maarja; 
ERM: KV IX 864 Halliste; ERM: KV IX 1001 Hailiste; ERM: KV IX 1021 Hääde- 
meeste; ERM: KV IX 1026 Häädemeeste; ERM: KV IX 1030 Häädemeeste;
ERM: KV IX 1233 Karksi; ERM: VK IV 1407—8 Pärnu; ERM: KV IX 1573 
Saarde; ERM: KV IX 1817 Töstamaa; ERM: KV X  46 Kolga-Jaani; ERM: 
KV X  ■ 117 Suure-Jaani; ERM: KV X  235 Suure-Jaani; ERM: KV X  324 
Paistu; ERM: KV X  399 Pilistvere; ERM: KV X  605 Tarvaste; ERM: KV
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X  637 Tarvaste; ERM: KV X  1269 Kodavere; ERM KV X  1345 Koda- 
vere; ERM: KV X  1371 Kursi; ERM: KV X  1899 Puhja; ERM: KV X  1971 
Röngu; ERM: KV X  2069 Torma; ERM: KV XI 93 Hargla; ERM: KV 891 
Röuge. io’ ) ERÄ H II 56, 620—13. 1o*) ERÄ I 3, 357 (2) Tartu Helme, Jöge- 
veste v. 10») ERÄ: H II 40, 586 Kuusalu; ERM; KV VII 1549 Martna; ERM: 
KV 82 Hageri; ERM: KV 331 Jöelähtme ERM: KV 343 Juuru; ERM: KV VIII 
2127 Väike-Maarja; ERM: KV VIII 2291 Viru-Nigula; ERM: KV IX 39 Ambla; 
ERM: KV IX 1114 Pärnu-Jaagupi; ERM: KV IX 1965 Vändra; ERM: KV X  88 
Kolga-Jaani; ERM: KV X  95 Kolga-Jaani; ERM: KV X  219 Suure-Jaani; ERM: 
KV X  235 Suure-Jaani; ERÄ: E 39337 Kadrina. 11») ERM: KV 933
Emaste; ERM: KV 989 Piihalepa; ERM: KV 1086 Pühalepa. 111) ERM:
KV IX 1037 Pühalepa. 112) ERM: KV VII 1003 Piihalepa. 11*) ERM: KV
VII 889 Emaste. 114) ERM: KV VII 1021 Pühalepa. 115) ERM: KV VII
941 Käina. 11«) ERM: KV VIII 711 Kuusalu; vrt. ERM: KV VIII 669 Kuusalu. 
111) Saareste s. 423. 11«) ERM: KV IX 1789 Töstamaa. 11«) ERM: KV VIII 
82 Hageri. 12«) ERM: KV IX 39. 121) ERM: KV VIII 1825 Kadrine; ERM: KV 
X 2039 Torma. 122) ERM: KV X  399 Pilistvere. 123) ERM: KV VII 1924 Ridala. 
124) ERM: KV VII 1655 Marjamaa; ERM: KV VIII 1331 Ilumäe; ERM: KV IX 
1205 Karksi. 125) ERM: KV IX 1205 Karksi. 12«) ERM: KV VII 1655 Marja
maa; ERM: KV IX 1205 Karksi. 121) ERM: KV VII 1635 Marjamaa. 12*) ERM: 
KV VII 299 Jöelähtme; ERM: KV IX 1541 Saarde. 12») ERM; KV VII 2407 Rak- 
vere. 13«) ERM: KV VIII 1029. 131) ERM: KV ,VIII 895 Rapia; ERM: KV IX 
1055 Häädemeeste; ERM: KV IX 1817 Töstamaa. 132) ERM: KV VII 847 Emaste; 
ERM: KV VII 865 Emaste; ERM: KV IX 1629 Tori; ERM: KV IX 1835 Töstamaa; 
ERM: KV X  521 Pöltsamaa. 1*3) ERM: KV VII 1831 Noarootsi. 1*4) ERM: 
KV VIII 1895 Liiganuse. 185) Forsblom, Folktro s. 429, Karjaa. 13«) SKS: 
Heikki Meriläinen II: 1104. 131) SKS: Ebba Weilin f 27 b, Säräisniemi. 13*) SKS:
I. Härkönen q 528. 138) SS: 113 Kalle Keskinen. 140) SKS: Heikki Meriläi
nen I: 4. 141) SMK: I. Manninen, Tapoja n. 46. 142) SKS: Nasti Lesonen i 237. 
143) SKS: I. Härkönen q 528. 144) Forsblom, Folktro s. 565 ja 569 Ähtävä. 145) SS: 
113 S. V. Halonen. 14«) Boeder s. 61; Eisen s. 556. 141) Hovorka — Kronfeld 
s. 703. 14*) SKS: J. V. Vartiainen j 127. 148) SKS: M. Havukainen j 10.
150) SKS: Heikki Meriläinen I: 331. lr,1) SKS: Heikki Meriläinen II: 444.
152) SKS: Heikki Meriläinen II: 188. 153) SKS: Heikki Meriläinen II: 246.
ls4) SKS: Heikki Meriläinen II: 503. 15o) SKS: E. Läng f 36, Mäntyharju. 
156) SKS: E. Vaissi b 344. 111 SKS: Heikki Meriläinen p II: 61, Ve
näjän Karjala. 158) Linderholm, Signelser s. 153. 1r>") Palmqvist s. 81
18°) SKS: A. Kanninen e 24. 1«1) SKS: M. Pajari h 67. 162) SKS: M. Nurmio 
j 2285. 163 SKS: K. R. Kivi 131, Längelmäki. 1«4) SKS: Kaarle Krohn j 13200 a 
185) SKS: J. Gummerus ja G. Ränni e 622, Sydänmaa. 1««) SKS: Samuli
Paulaharju k 2896. 1«1) SKS: A. Kinnunen f  385. 168) SKS: M. Nurmio e 338. 
188) SKS: G. Laitinen g 239. 11o) SKS: P. Kallio g 58. 111) SKS: Heikki Meri
läinen II: 1621, kertoi Iso-Tommo, kuullut Lapissa. 172) SKS: Heikki Meriläi
nen II: 28. 113) SKS: H. Brandt k 614. 114) SKS: Heikki Meriläinen II 1785.
115) SKS: H. Brandt k 6. 118) SS: 113 Aaro Pylkkönen. 111) SKS: T. Siren
b 76. 11*) SKS: J. Rekola b 816. 118) Hästesko, Luonnollista jne. s. 28. 1*o) SKS:
T. Siren b 76, Virrat. 1*1) SKS: Emil Vaissi b 37. 1*2 ) Martti E. Mattila 999, 
Viljakkala (K uru. 1*3) SKS: J. Aalto d 65. 1*4) SKS: S. Korpela k 305.
1*5) Antero Vipunen 1908 s. 59. 186) Antero Vipunen 1909 s. 48. 187) Hämä
läinen, Hauhon retkik. s. 29. 188) Katso: F. A. Hästesko, Länsisuomalainen 
loitsurunous, Jyväskylä 1918 s. 129—132. 1*8) Erla Lund, Budkavlen 1931 s. 
93—95. 180) Antero Vipunen 1909 s. 13. 191) SKS: A. Pekkola c 212. 182) SS: 
Aukusti Riuttanen. 1*3) SKS: I. Fri e 116, Vesanto. 184) SKS: J. Gummerus 
ja G. Ränni e 685. 1*5) SKS: A. Kivi d 144. 18«) SKS: E. Läng g 22. 181) SKS: 
Fr. Tikkanen g 106. 198) SKS: AI. Rytkönen f 126, Joroinen. 188) SKS: V. 
Tarkiainen f  546, Juva. 200) SKS: H. Haataja f  261. 201 ) SKS: Antero Var
tiainen j 29. 202) SKS: E. Läng k 298. 203) SKS: K. G. Sohiman c 125.
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-114) SKS: Kaarle Krohn g 10471. 2 05) Forsblom, Folktro s. 354. 206 ) Fors
blom. Folktro s. 334. Alaveteli ja Teerijärvi. 207) SKS: Martti E. Mattila b 42. 
207a )  Eisen s. 557. 2« 8 esim. ERM: KV VII 933 Emaste; ERM: KV XI 373 Sangaste; 
ERM: KV V 219 Suur-Jaani. •"»“) ERM: KV IX 1629 Tori. 2"o  SKS: Samuli Paula
harju k 13389. 2n ) SKS: J. Gummerus ja G. Ränni e 775. 212) SKS: S. Pirilä k 104. 
213) SKS: H. Brandt k 618. 214) SKS: M. Nurmio j 1661. 2i5) Forsblom,
Folktro s. 636, Teerijärvi. 2I") Linderholm, Signelser s. 159. 217) Feilberg s. 
553. 2 18 ) Röstad s. 48—49. 219) Novoselov s. 23. 22°) SKS: Elina Lahtinen 
k 10. 221) SKS: Kaarle Krohn 12045. 222) SKS: E. Läng f 61. Ristiina.
22») SKS: G. Keränen 1 174. 224) SKS: Heikki Meriläinen m II: 1766.225) SKS: 
Heikki Meriläinen II: 1198. 228) SKS: Heikki Meriläinen p II: 1199. 227) SKS: 
Heikki Meriläinen p II: 260. 228) Winkler s. 127—132. 229) Westermarck, Magi 
och Ornamentik s. 428. 230 ) SKS: M. Nurmio k 748, Kortesjärvi. 2 31 ) Fors
blom, Folktro s. 592, Teerijärvi. 232) Forsblom, Folktro s. 428, Finström. 
238) Qvigstad s. 177. 234) SKS: J. N. Mikkola b 30, Kauvatsa. 235) SKS:
J. Tanholin g 434. 236) SKS: H. Brandt k 1120. 237 ) Linderholm, Nordisk
magi s. 228. 238) ERM: KV IX 1407—8 Pärnu. 239 ) ERM: KV X  88 Kolga- 
Jaani. 240 ) SKS: J. Mustakallio m 38. 241) SS: 113 Eino Uhrman. 242) SKS: 
Samuli Paulaharju h 3138. 243 ) ERÄ: E 57757. 244 ) ERÄ: E 57758. 245 ) Ho- 
vorka-Kronfeld I s. 195.

Haltiat.

1) SKS: Samuli Paulaharju 15882. 2 ) Paulaharju s. 273. 3) SKS:
Heikki Meriläinen II: 1514. 4) SKS: O. H. Moisio e 193. «) SKS: Heikki 
Meriläinen II: 418. °) SKS: Samuli Paulaharju s. 273. 7) SKS: J. Lan- 
ginen g 47. 8) SKS: Signe Siren b 117. '■') SKS: Heikki Meriläinen II: 425. 
10) SKS: Heikki Meriläinen II: 238. 11) SS: 113 Elis Kääriö. 12) SKS: Heikki 
Meriläinen II: 831. 13) SKS: O. H. Moisio e 276. 14) SKS: Heikki Meriläinen 
o II: 1421. 15) SKS: Heikki Meriläinen II: 30. 18) SKS: Heikki Meriläinen 
II: 162. 17) SKS: A. Hyvärinen j 238. 1«) SKS: Kaarle Krohn j 12220. '») SKS: 
Heikki Meriläinen II: 374. 2») SKS: Heikki Meriläinen II: 514. 21) SKS: J. 
Jalkanen e 78. 22) SKS: J. H. Hakulinen j 233. 2 3 ) SKS: Samuli Paulaharju 
h 1968. 24 ) SKS: Antti Rytkönen c 1885. 25 ) SKS: J. Lonkainen j 19. 26 ) SKS: 
E. Keränen 1 100. 27 ) SKS: J. Tanholin e 244. 28 ) SKS: Heikki Meriläinen 
II: 251. 2") ERÄ: H. II 40, 69—70. 30) ERÄ: H II 39, 38—64. 31) ERM: KV 
VII 2003 Ridala. 12) ERM: KV IX 909 Halbste. 33) ERM: KV XI 1141. 14) ERM: 
KV IX 985 Halbste. 15) ERM: KV X  65 Kolga-Jaani.

Eri tarkoituksia.

1) ERM: KV VII 76 Jämaja. 2) Linderholm, Signelser s. 165,
3) SKS: Heikki Meriläinen II: 358. 4) SKS: Heikki Meriläinen II: 1143. 5) SKS: 
Heikki Meriläinen II: 1306. 6) Paulaharju s. 250. 7) ERM: KV X  88 Kolga- 
Jaani. 8) ERM: KV IX 247—8 Koeru. ") Forsblom, Folktro s. 75. 10) SKS: G. 
Laitinen g 271. 11) SS: F. Tikkanen g 542. 12) SKS: F. Tikkanen g 2. 13) SKS: 
P. Ollilainen j 316. ,4) SKS: Kotiseudun toim. p 112; Kotiseutu 1912 s. 149. 
•°) SKS: M. Nurmio j 1703. 1«) SKS: Kaarle Krohn j 13009. 17) SKS: Kaarle 
Krohn j 13136. 18) SKS: O. A. F. Lönnbohm j 1297, Kitee. 1») SKS: J. Ruotti- 
nen f 261, Sulkava. 2») SKS: H. Brandt k 1158. 21) ERM: KV VIII 2407 Rakvere.
22) ERM: KV XI 159 Helme. 23) ERM: KV IX 247—8 Koeru 24) ERM: KV
VII 76 Jämaja; ERM: VII 353 Kihelkond; ERM: KV VII 367 Kärla; ERM: VII
Pöide; ERM: VII 581 Valjala; ERM: KV VII 559 Piiha; ERM: KV IX 247—8 Koeru.
25) ERM: KV VII 353. *#) SKS: E 67 Lyyli Riikonen, Enonkoski; E 67 Hyvärinen.
Karttula. 27) gg. 1 )3  Ester Vatanen.
391 Kärla; ERM: KV VII 442 Mustjala; ERM: VII 459 Pöide; ERM: KV VII 474
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TAIKA MER KI T.

Kolmikanta.

1) Esim. SS: 113 Aaro Pylkkönen. 2) SS: 113 Osmo Helin, Urjala. 3) Va
ronen, Metsästystälkoja s. 68. 4) Samuli Paulaharjun tiedonanto. 5) Voionmaa 
s. 355 ja 362. 6) Meringer s. 114. 7) Meringer s. 118. 8) Hylten-Cavallius s. 426. 
*) Westermarck, Magi och Ornamentik s. 428.

Kuusikanta.

i) SS: 113 J. V. Haanpää. 2) SS: 113 Aukusti Riuttanen. 3) SS: 113 Viljo 
Kotkanen. 4> SS: 113 S. V. Halonen. 5) ERM: KV VII 699—703 Muhu; ERM: 
KV XI 1205 Vastseliina. 6) Rubin s. 38. 7 ) Meringer s. 117.

Kahdeksankanta.

1) Kotiseutu 1911 s. 288. 2) SS: 113 Ester Vatanen. 3) Mejborg s. 5. 4) Si
relius, Kafvelbräden s. 217. 5) Winkler s. 95.

Hakaristi.

i) Finlands medeltidsurkunder III s. 39. 2) Müller s. 29. 3) Sirelius, Ha
karisti s. 113. 4) Kotiseutu 1910 s. 195 6) SS: 113 O. Helin. 6) Rautanen s. 37.
7) SKS: Martti E. Mattila d 2749. 8) Larin Parasken antama nimitys; SKS: 
Neovius E 73; Lukkarinen E 71, Narvusi. 8) SKS: K. Salminen E: 93, Kallivieri. 
i») ERM: KV VII 660—1 Muhu; ERM: KV VII 699—703 Muhu; ERM: KV VII 
867 Emaste; ERM: KV VII 897 Emaste; ERM: KV VII 935 Emaste; ERM: KV 
VII 942 Käina; ERM: KV VII 1023 Pühalepa; ERM: KV VIII 2235 Viru-Nigula; 
ERM: KV IX 1026 Häädameeste; ERM: KV IX  1839—10 Töstamaa; ERM: KV XI 
1205 Vastseliina. u) Linderholm, Nordisk magi s. 84. 12) Anitäkov s. 328—329. 
13) Putjatin s. 83. 14) Gavazzi, Svastika. 16) Luschan s. 36. 16> Sirelius, Haka
risti s. 112. 17) Günter s. 131. 18) Tietosanakirja III p. 18. 19) Lechler s. 7. 
20) Holmberg, Elämänpuu s. 10. 21) Sirelius, Hakaristi s. 113. 22) Sirelius, Ha
karisti s. 113. 23) Tietosanakirja III p. 18. 24) Tietosanakirja III p. 18. 25) Lech
ler s. 9. 26) Lechler, taulu X, kuva 119. 27) Sirelius, Hakaristi s. 112; Luschan 
s. 37.

Tursaansydän.

1) Tietosanakirja III p. 18. 2) Paulaharju s. 246. 3) SKS: G. A. Andersson 
n 105. 4) SKS: Samuli Paulaharju 14848. 3) Kotiseutu 1911 s. 288. «) SKM: huo
ne 49. 7) SKS: KRK: Ilmari Mannermaa 221. 7a )  Gottlund, Antiqvariska. samlin- 
gar IV s. 598. 8) ERM: KV IX 1965. •) ERM: KV IX  1839—1840. 10> ERM: 
KV X  1591. n ) Mejborg s. 16. i2) Krohn s. 216. 13) Virittäjä 1932 s. 201—222, 
343—357.

Viisikanta.

i) SKS: Ad. Neovius, Sakkolan ja Metsäpirtin murteen sanaluet
telo 1885—92 s. 807. 2) Kotiseutu 1912 s. 149. 3) SS: 113 Matti Hietala. 4) SS: 113 
Sv. Vuorio. 5) SS: 113 Aug. Toivonen. 6) Renvall I s. 318. 7) Renvall I s. 976. 
8) Lönnrot—Kallio s. 200. 8) Rautanen s. 37—38. 1®) Lounais-Hämeen vk. VII 
s. 83. 11) SMY aikak. VIII s. 40. 12) ERM: KV VII 275 Kihelkonna; ERM: KV 
VII 699—703 Muhu; ERM: KV VII 923 Emaste; ERM: KV VII 987 Pühalepa;
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ERM: KV VIII 263 Jöelähtme; ERM: KV XI 1893—1840 Töstamaa; ERM: KV XI 
1205 Vastseliina. 13) SS: 113 J. Salmela. 14) SS: 113 Elis Kääriö. 15) Hästesko,
Viisiloppinen s. 58. 10) Tietosanakirja X  p. 1238. 17) Hästesko, Viisiloppinen
s. 56. ls) Tietosanakirja X  p. 1238. 18) Sirelius, Kafvelbräden s. 215. 20) Matt. 
2: 2. 21) Luukk. 1: 79. 22) Mejborg s. 6. 23) Joh. 1: 5. 24) Joh. 8: 12. 20) Häs
tesko, Viisiloppinen s. 57. 28) Prof. J. Rinteen tiedonanto. 27) Tietosanakirja X  
p. 1238. 28) Tietosanakirja III p. 1122. 2B) Rock s. 9. 30) Qvigstad s. 84. 31) Hyl- 
ten—Cavallius I s. 426. 32) Hovorka—Kronfeld s. 89. 33) Wuttke s. 76. 34) V. 
Juvan suom.: »Vai pentagrammaa pelkäät hiis?» 35) Faust I osa, 1396 säe.
38) Eisen, Viisnurk s. 57. 37) Novoselov s. 51. 3S) Russwurm s. V. 39) Rock s. 8.

H annunvadkuna.

1) Kalevalaseuran vuosik. 7 s. 142—157. >A) Itkonen s. 4. 2) SKM: B 2780, 
B 2782, B 696 (Säkylä). 3) SKM: Satak. m. kuvasto 6602. 4) SKM:
2318, siinä kaksi samaa merkkiä. 6) SKM: c 1359; SKM: 4340, 277. 
") SKM: 1844. 7) SKM: 4074, 10. 8) SKM: 1703. '») SKM: Satak.
m. kuvasto 1883, 2354, 5028. 10) Sirelius, Kafvelbräden s. 221. 11) SKS:
E 73. 12) SS: 113 Jaakko Hiltunen. 13) Kyrönmaa III s. 97. 13a )  SKS: Impilahden 
Kitelän koulu 469. 14) SKS: Samuli Paulaharju m 20751. 15) SS: 113 Armas Huo-
kuna. 16> SS: 113 Anna Pikkarainen. 17) Sirelius, Suomen k. kultt. s. 440. ls) Hyl-
ten—Cavallius s. 246.

TAI KA M E R KK IE N  T A R K A S T E L U A .

1) Landtman s. 168. 2) Westermarck, Ritual s. 445—446. 3) Westermarck, 
Ritual s. 448. 4) Westermarck, Ritual s. 469. 5) SKM: kaappi XXII: 4950 : 8.
8) SS: 113 Osmo Helin. 7) Hagberg s. 37. 8) Seligmann II s. 164 ja 
seur. 9) Schurtz s. 434. 10) Buschan s. 87. “ ) Pallas s. 41. 12) Karjalainen s. 56.
13) Humbla s. 102. 14) Suomalaisten merimiesten tatuoimismerkkejä on S a m u l i  
P a u l a h a r j u n  teoksessa »Vanha Raahe» (1925) s. 352; Schurtz s. 435—436. 
15) Lauffer s. 13. 18) Humbla s. 105. 17) Humbla s. 106. — Tatuoimisesta uusim
pia tutkimuksia on G. le Goarant de Tromelin »Le tatouage considerations psycho- 
logiques et medico — legales» (Lyon 1933), sen lähdeluettelossa on joukko kansa
tieteenkin alalta mielenkiintoisia teoksia. 18) Putjatin s. 74. 1B) Uusi Suomi 28.
II. 1932. 20) Dornseiff s. 155. 21) Dornseiff s. 157. 22) Katso esim. Karl Weule, 
Vom Kerbstock zum Alphabet. Ersatzmittel und Vorstufen der Schrift. Stuttgart.
23) Sirelius, Suom. k. kulttuuria s. 516. 24) Mainov s. 106, liite. 25) Rudenko s. 17. 
28) Kotiseutu 1910 s. 194. 27) SKS: I Savolainen g 24. 28) Vrt. Sulo Haltsonen, 
Saksanvee. Kotiseutu 1936 s. 32. 28) Pälsi s. 165. 30) Hämäläinen, Kuvan käytöstä 
s. 95. 31) SKS; V. Tolonen 45. 32) SKS: Heikki Meriläinen II: 1340. 33) Hämäläi
nen, Lisiä s. 70. 34) SKS: Heikki Meriläinen II: 1341. 35) SKS: Heikki Meriläinen 
II: 818. 38) SKS: Väinö Salminen 642. 37) Hämäläinen, Lisiä s. 71. 38) esim. J. W. 
Juvelius, Länsi-Suomen käärmeen loitsuista; Kaarle Krohn, Suomalaiset synty- 
loitsut s. 25—48; J. R. Aspelin, Ormen och ormkulten i Finland, Finskt Museum 
1895. 38) SS: 113 Kalle Keskinen. 40) SS: 113 Taavi Leikas. 41) Sirelius, Kafvel
bräden s. 221. 42) SS: 113 O. Helin. 43) SS: 113 H. Savolainen. 44) SKS: Heikki 
Meriläinen II 325. 45) SKS: J. Räisänen g 48 . 48) SKS: Heikki Meriläinen II: 1118. 
47) SKS: Heikki Meriläinen II: 1119 ja II: 1120. 4S) SKS: A. Tikkanen g 441.
40) SKS: J. Langinen g 7. 50) SKS: Heikki Meriläinen II: 430. 51) SKS: J. H. Ha
kulinen j 242. 52) Vrt. E. Aaltonen »Leppä Suomen kansan taioissa», SKS: F .  48. 
63) SS: 113 Anna Oikari. 54) SKS: V. Tarkiainen f  248. »5) SKS: I. Marttinen p 
548. 58) SKS: V. Tarkiainen f 199. 57) SKS: A. Rimppi f  17. 58) Lid s. 103.
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“ ) Lid s. 104. «») Lid s. 106. «1) Lid s. 107. ««) Lid s. 108. «*) Hämäläinen, Kuvan 
käytöstä s. 97. M) Hämäläinen, Kuvan käytöstä s. 97. 65) Hämäläinen, Lisiä s. 77. 
fi<i) Karjalainen s. 371. ®7) Tarkemmin: Sulo Haltsonen, Kotiseutu 1935. 98) Fors
blom, Magiska räkneformler s. 126—131. m) katso: esim. Hj. öhrvall, Om knutor, 
2 p. 1916; N. E. Hammerstedt, Svensk forntro och folksed i bild oqh ord. Stock
holm 1920. 70) Hämäläinen, Ihmisruumiin substanssi s. 79. 71) SS: 113: Arvi Jalo.
72) Mansikka s. 16. 73) esim. Bertel Gripenberg, Symbolien puute, »Sininen kirja» 
1929 n:o 4, s. 21—24. 74> Meringer s. 114. 76) Zelenin s. 731. 7S) Br. Suviranta, 
Sota-aseiden käytöstä taioissa, SKS: F 10. 77) Tarkemmin: Yrjö Paasivirta, Rauta 
ja teräs suomalaisissa taioissamme, SKS: F. 23. 78) SKS: J. Gummerus ja G. Rän
ni e 478, Pihtipudas. 78) Pälsi s. 165. 80) Setälä s. 47.
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Antero Vipunen 1908—1909.
B l o m s t e d t ,  Y r j ö ,  Symbolisista salamerkeistä sananen. (Suomen Museo 1 8 9 4 .)
B o e c l e r ,  J o h a n  W o l f g a n g  ja K r e u t z w a l d ,  F r .  R., Der Ehsten abergläubische 

Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten. St. Petersburg 1854.
Budkavlen 1931.
B u s c h a n ,  G e o r g ,  Illustrierte Völkerkunde I. Stuttgart 1922.
E i s e n ,  M. J. Viisnurk (Eesti kirjandus 1923).
D o r n s e i f f ,  F r a n s ,  Das Alphabet in Mystik und Magie (ETOIXEIA VII, 1922).
F e i l b e r g ,  H. F., Bidrag til en ordbog over jyske almuesmäl. Andet bind. Kjpben- 

havn 1894.
Finlands medeltidsurkunder III. Helsingfors 1921.
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XXVII.)

G o t t l u n d ,  C. A. Antiqvariska samlingar IV. Käsikirj. SKM.
G r o t e n f e l t ,  G ö s t a ,  Vanhanaikainen suomalainen maitotalous. Helsinki 1916.
H a g b e r g ,  L o u i s e .  »Vasst emot». Nägra stälets föregängare som magiskt skydds- 

medel (Fataburen 1929).
H a l t s o n e n ,  S u l o ,  Kaksi suomalaista taikataulua (Kotiseutu 1 9 3 5 ) .
H e u r g r e n ,  P a u l ,  Husdjuren i västsvensk folktro och folksed. Göteborg 1923.
H o l m b e r g ,  Uno, Elämänpuu. Helsinki 1920.
H o l m b e r g ,  U n o ,  Metsän peitossa (Kalevalaseuran vuosikirja 3).
H o v o r k a ,  O. v o n — K r o n f e l d ,  A., Vergleichende Volksmedizin. II. Stuttgart 1901.
H u m b la ,  P. Om tatuering i vära dagars Sverige (Fataburen 1928).
H y l t e n - C a v a l l i u s ,  G u n n a r  O l o f ,  Wärend och Wirdarne. Ett försök i Svensk 

Ethnologi I. Stockholm 1864.
H ä m ä l ä i n e n ,  A l b e r t ,  Hauhon retkikunnan tapaetnografiset tulokset (Kotiseutu 

1931).
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kuudessa. Helsinki 1920 (Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia XLVII).
H ä m ä l ä i n e n ,  A l b e r t ,  Kuvan käytöstä taiontävälineenä suomalaisessa taikuudes

sa (Virittäjä 1920.)
H ä m ä l ä i n e n ,  A l b e r t ,  Lisiä n.s. kuvataikuuteen (Suomen Museo 1933).
H ä s t e s k o ,  F. A., Luonnollista, johdonmukaista ja todellista kansan taikuudessa. 

Väittelynalkajaisesitelmä (Virittäjä 1910).
H ä s t e s k o ,  F. A., Viisiloppinen eli viisikanta. Antero Vipunen 1908.
I t k o n e n ,  T. I., Muinaissuksia ja -jalaksia III (Suomen Museo 1934).
K a r j a l a i n e n ,  K. F., Jugralaisten uskonto. Porvoo 1918.
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K i l l i n e n .  K u s t . ,  Muinaisjäännöksiä Vehmaan kihlakunnasta (S. Muinaismuisto- 
yhd. aikakauskirja VII).

Kotiseutu.
K r o h n ,  K a a r l e ,  Skandinavisk mytologi. Helsingfors 1922.
Kyrönmaa III. Forssa 1933.
L a n d t m a n ,  G u n n a r ,  Varhaisin kulttuuri. Porvoo 1921.
L a u f f e r ,  O t t o ,  Über die Geschicte und den heutigen volkstümlichen Gebrauch 

der Tätowierung Deutschland (Wörter und Sachen VI).
L e c h l e r ,  J ö r g ,  Von Hakenkreutz. Leipzig 1921.
L e n c q v i s t ,  C h r i s t i n i a n u s  E r i c u s ,  De superstitione veterum Fennorum theoretica 

et practica. II. Abo 1782.
L id ,  N i l s ,  Um bilet-trolldom. (Maal og minne 1 9 2 8 ) .
L in d e r h o m ,  E m m a n u e l ,  Nordisk magi. Studier i  nordisk religions- och kyrkohis- 

toria. I urnordisk magi. (Svenska Landsmäl ock svensk folkliv 143.)
L i n d e r h o l m ,  E m m a n u e l ,  Signelser och besvärjelser frän medeltid och nytid. 

(Svenska Landsmäl ock svenskt folkliv 185.)
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Ülikooli toimetused B: XVI.)
Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikirja VII.
L u s c h a n ,  F. v o n ,  Zusammenhänge und Konvergenz (Mitteilungen d. Anthropol. 

Gesellschaft in Wien 1918.)
L ö n n r o t ,  E l i a s ,  Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Helsinki 1874—1880.
L ö n n r o t ,  E l i a s —Kallio, A . ,  Lisävihko — sanakirjaan. Helsinki 1886.
M a i n o v ,  V l a d i m i r ,  Mordvan kansan lakitapoja. Helsinki 1888.
M a n n i n e n ,  I,, Eesti Rahva Muuseumi rahvasteadlikkude kogude juht. Tartu 1928 
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MERKKIEN SELITYKSET.
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saapunut monia kymmeniä vastauksia eri puolilta maata.
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K A N S A T I E T E E L L I N E N  A R K I S T O  II: 2.

P U I N T I  H Ä K K I ,

SU O M A LA ISE N  R IIH IKALU STO N  
ERIKOISU US

A R V O  T.  I N K 1 L Ä



Tämän tutkielman aiheen on prof. Albert Hämäläinen anta
nut kirjoittajalle. Prof. Hämäläinen, toht. Kustaa Vilkuna sekä 
varsinkin prof. Martti Rapola, jolla on kerättynä runsaasti tie
toja ja valokuvia puintihäkistä sekä huomioita sen ulkomaisista 
liittymäkohdista, ovat antaneet apuaan työn kestäessä ja ohjan
neet minua antoisille lähteille. Lausun arvoisille opastajilleni 
parhaat kiitokseni.

A . T. I.



*

I

Viljan puintitavat ja -esineet muodostuvat paikallisten olo
suhteiden ja puitavan elon mukaan. On tullut tavaksi erottaa 
Meyer-Lübken mukaan kolme primitiivistä puintimuotoa, jotka 
esiintyvät toistensa rinnalla. Ne ovat polkemis-, laahaamis- ja 
iskemismenetelmät. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu eläinten 
käyttö. Puitava elo levitetään lattialle tai puimatanterelle ja 
eläinten (hevosen, härän) annetaan jaloillaan polkea jyvät irti. 
Toiseen ryhmään kuuluu eläinten vetämien laahauslaitteiden tai 
puintivankkurien käyttö.1) Pohjoismaissa ei kumpikaan näistä 
tavoista ole voittanut huomattavaa asemaa, sillä ne soveltuvat 
parhaiten avarilla seinättömillä puintitanterilla käytettäviksi. Ei 
kuitenkaan puutu yrityksiä soveltaa' niitä täkäläisiin oloihin. 
Meillähän on kauroja puitu hevosilla poljettaen (esim. Tamme
lassa 1880-luvulta lähtien2), Jaalassa prof. Rapolan muistiinpa- 

. nojen mukaan jne.) ja Ruotsiin yritettiin 1700-luvun puolimaissa3) 
sekä meille 1800-luvun alussa koteuttaa puintivankkurien 
käyttöä.4)

Pohjoismaihin, joissa elon kuivattamista varten on tarvittu 
varta vasten rakennettuja riihiä ja joissa sato on ollut henkilö- 
määrään verrattuna pieni, on alkeellisista puintitavoista kolmas, 
jyvien irroittaminen iskemismenetelmää käyttäen, osoittautunut 
tarkoituksenmukaisimmaksi. Se ei vaadi laajaa tilaa ja vilja saa-

*) W. Meyer—Lübke: Zur Geschichte der Dreschgeräte. Wörter und 
Sachen I, Heidelberg 1909, ss. 211—244.

2) Häme Kuvissa n, Porvoo 1931, s. 13.
s) Nordiska Museets och Skansens ärsbok 1932, ss. 110—113.
4) Underrättelser frän Kongi. Finska Hushällnings-Sällskapet 1807, jossa 

artikkeli »Huru den torkade säden med största besparing af dagsvärken skall 
tröskas».
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daan mahdollisimman tarkoin talteen. Tältä pohjalta on muodos
tunut kaksi työtapaa, jotka usein esiintyvät rinnan toisiinsa yhdis
tettyinä: jyvät varistetaan Tapaamalla, so. iskemällä lyhteitä sei
nään tai rapauspenkkeihin tai sitten lattialle levitetty elo puidaan 
varstoin. Meikäläisiin oloihin on yleisimmäksi rukiin puintita- 
vaksi vakiintunut juuri näiden molempien muotojen yhdistymä: 
elo ensin ravataan sekä tämän jälkeen levitetään riihen tai luuvan 
lattialle ja puidaan. Kaurat ja ohrat on puitu Tapaamatta. Varsi
naisen puinnin pohjalta on myös kehitetty sellainen eräillä maam
me seuduilla käytetty menetelmä, että oljet levitetään erityiselle 
alustalle, ns. puintihäkille ja siinä suoritetaan jyvien irralleen- 
kepakointi.

II

Kirjalliset tiedot puintihäkin käytöstä ja historiasta ovat niu
kat. Seuraavassa esityksessä mainittavat 1700-luvun lähteet eivät 
sitä tunne. Sitä ei mainita vielä J. T e n g s t r ö m i n  maanvilje
lyksen oppikirjassakaan, josta toinen täydennetty painos ja sen 
suomennos ilmestyi v. 1844.1) Ensimmäisenä ja tärkeimpänä on 
mainittava Gösta G r o t e n f e l t i n  esitys.2) Grotenfelt tuntee 
sekä lyhyen että pitkän häkin, mainitsee niitä käytettävän rinnan 
eräillä seuduilla ja luettelee nimet häkki, portti, reppana, reteli 
ja resla.3) U. T. S i r e l i u s  myös ohimennen mainitsee tämän 
puintitavan ja nimittää häkkiä rohdoksi?) Deskriptiivisiä esityk- * 
siä on siellä täällä Länsi-Suomen kansanelämää kuvailevissa 
viime vuosina ilmestyneissä julkaisuissa. Erityisesti mainittakoon 
v. 1934 ilmestynyt teos Vanhaa Satakuntaa, jossa on (ss. 377— 428)

1) J. Tengström: Lärobok i Landthushällningen för Finska Allmogen, 
Andra upplagan Abo 1844. Suomal. laitos (Opetus-kirja Maanviljelemisessä) 
samana vuonna.

2) Gösta Grotenfelt: Det primitiva jordbrukets metoder i Finland under 
den historiska tiden, Helsingfors 1899, s. 404.

3) Kun tämä kirjoitus jo  oli ladottu, on tohtori Kustaa Vilkuna huomaut
tanut M. Weckströmin teokseen »Anteckningar i landthushällningen uti alpha- 
betisk ordning» sisältyvästä puintihäkkiä koskevasta suosittelusta: Parempi tapa 
on levittää puitava vilja penkeille, jotka muistuttavat harvapohjaisia puutarha- 
sohvia, ja puida vilja penkeillä, jolloin jyvät valuvat penkin säleiden välistä. 
Teos ilmestyi Helsingissä 1850. — Tämä tieto saattaisi ehkä »johtaa uusille jäl
jille», mutta niiden seuraamiseen ei ole tällä haavaa tilaisuutta.

■*) 17. T. Sirelius: Suomen kansanomaista kulttuuria II, Helsinki 1921, s. 234.



5

runsaasti tietoja puintihäkin käytöstä ja jossa myös on kajottu 
sen nimien etymologioihin (ss. 417— 418). Puintihäkin levinnei
syyttä on selvitellyt Mikko Y l i t a l o  »Kotiseudussa» v. 1931 jul
kaisemassaan kirjoituksessa »Puintivälineet ja niiden levinneisyys 
maamme suomenkielisellä väestöllä». Tämä esitys perustuu M ui- 
naistieteellisen Toimikunnan kyselyyn saapuneisiin vastauksiin, 
jotka ovat pääasiallisimmin kansakoulunopettajien ja seminaari
laisten keräämiä. Molempiin viimeksi mainittuihin esityksiin on 
syytä kajota vielä myöhemmin.

Käsillä oleva eityskin perustuu osittain edellä mainittuun 
aineistoon sekä Kansallismuseon piirros- ja valokuvakokoelmiin 
(1379: 200; 1421: 11; 1178: 136; 1698: 181; 1214: 194; 1214 A ) .  
Kirjoittajalla oli myös tilaisuus tutustua Mustialan maamiesopiston 
oppilaiden harjoitustöihin, jotka on laadittu johtaja Antto Laihon 
ohjeiden mukaan maaseudulta kerätyn aineiston pohjalla ja jotka 
sisältävät runsaasti tietoja. Mustialan museon kokoelmiin kuuluu 
myös kaksi puintihäkkiä (esineet 861 ja 862) sekä useita kepa- 
koita. Runsaasti hyviä tietoja on löytynyt myös Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran hallussa olevista kansatieteellisistä kerto
muksista.1)

Tämän tutkielman pääasiallisena lähteenä on kuitenkin ollut 
Sanakirjasäätiön arkisto, jonne kertyneet puintihäkkiä koskevat 
tiedot ovat saapuneet vastauksina maisteri E. A . V i r t a s e n  
laatimaan ja »Sanastajassa» 1928 sekä myöhemmin (v. 1930) eril
lisenä vihkosena julkaistuun kyselyyn.2)

1) Muinaistieteellisen toimikunnan kerätyttämä aineisto on kuitenkin mo
nilta kohdiltaan harhaanjohtavaa, sillä tietojen muistiinpanijat eivät ole olleet 
tällaisen aineksen keräystyöhön eivätkä myös aina edes puintitekniikkaan 
perehtyneitä. Eräissä tapauksissa (varsinkin seminaarilaisten lähettämissä tie
doissa) on merkkejä siitä, että vastaamista on pidetty tärkeämpänä kuin tietojen 
luotettavuutta. Sama koskee osittain myös Mustialan harjoitustöitä, joissa silloin 
tällöin on toisen seudun tietoja käytetty kokonaan toisen seudun riihenpuintia 
kuvailtaessa.

2) Tämä aines on melkoisesti edellisiä luotettavampaa (virheellisiä ja yli
malkaisia tietoja on siinäkin), sillä vastaajat useimmiten ovat koko ikänsä sa
malla paikkakunnalla asunutta, maanviljelystyöhön- ja siis myös puintitekniik
kaan hyvin perehtynyttä väkeä, joka samalla myös tuntee harrastusta kansan
tietouden keruuseen. Tämän aineiston eduksi on mainittava myös sen sisältämä 
sanaston runsaus, jota voidaan käyttää selviteltäessä puintihäkin leviämissuun- 
tia. Typologinen tarkastelu sensijaan jää niukka-antoiseksi, sillä tältä kohdalta 
lähteet ovat useimmiten puutteellisia ja lisäksi tiedot menevät monen pitäjän 
kohdalta suuresti ristiin, samoilla seuduilla käytetään erityyppisiä esineitä.
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Lähteiden laadusta johtuu, että on täytynyt suorittaa melko 
rohkeita yleistyksiä varsinkin esineen levinneisyysaluetta selvitel
täessä. Aivan myöhäiset ja yksinäiset tapaukset on täytynyt jättää 
kokonaan huomioonotamatta, jotta yleiskatsauksellisuus on voitu 
säilyttää. Vastausten ylimalkaisuus antaa myös monesti aiheen 
tiedon hylkäämiseen. Lisäksi on huomattava eräs psykologinen 
tekijä. Sekä tietojen antajat että myös niiden kerääjät saattavat 
pitää paikkakunnalleen häpeänä tärkeän ja kehittyneen puinti- 
välineen puuttumista ja tämä seikka sekä myös väärinkäsittämiset 
ovat saattaneet houkutella epäluotettavia vastauksia.1) On saatu 
paljon hajatietoja puintihäkin varsinaisen levinneisyysalueen ulko
puolelta (ks. Ylitalon laatimaa karttaa; Kotiseutu 1931 s. 45). Osa 
näistä tiedoista perustuu kuitenkin todellisiin puintihäkin esiinty- 
mistapauksiin, jotka ovat yhteydessä palvelusväen ja kartanoiden 
työnjohtajien paikkakunnalta toiselle siirtymisen sekä maanvilje- 
lysoppilaitosten vaikutuksen kanssa. Niinpä mainitaan, että M ik
kelin tienoilla häkkiä käytettiin ainoastaan suurtiloilla, niilläkin 
vain vanhan polven nuoruusajoilta. Suurien talojen esineeksi se 
mainitaan esim. Hiitolasta. Säämingistä on tieto, että Hämeestä 
sinne muuttaneet ovat tuoneet sen mukanaan. Virolahdelta kuulin, 
että jonkin aikaa Orimattilassa elänyt ja sieltä takaisin Virolah- 
delle siirtynyt mies oli yrittänyt koteuttaa sitä sinne, mutta viro
lahtelaiset eivät hyväksyneet tätä puintitapaa, sillä häkin alle 
katkeili muka runsaasti rukiin tähkiä. Palvelusväen mukana 
häkin sanotaan siirtyneen Hämeestä Kustaviin. Kalajoelta on tieto, 
että Multialta siirtynyt isäntä oh tuonut häkin paikkakunnalle. 
Pieksämäeltä mainitaan häkki suurten talojen riihikalustoon kuu
luvaksi ja häkkipuintia sanotaan mustolaisittain puimiseksi. Viita- 
saarelainen tiedonanto sanoo vielä selvemmin tätä tapaa mustialai- 
sittain puimiseksi. Viittaus Mustialan maamiesopistoon on 
kiistaton. Elimäeltä on tieto, että Harjun maanviljelyskoulu on 
sinne levittänyt »räppänäpuinnin». Ahvenanmaalta, Jomalasta on

1) Esim. »Puintihäkkiä on käytetty, mutta 80—100 vuotta takaperin, joten 
ei muisteta tarkalleen millainen se oli. Eräs 80-vuotias mummo kertoi hänen 
lapsena ollessaan mainitun, että sitä oli käytetty.» (Suojärvi.) — »Puintihäkki 
on kanssa uskollisesti palvellut 50—100 vuotta sitten, jolloin vielä paljon puitiin 
saunassa» (Toivakka). »Ei enää käytetä» (Korpilahti). »On käytetty kauroja ja 
ohria puitaessa» (Antrea). »Ennen puitu puintihäkillä, sitten riihen lattialla» 
(Ristiina). »On harvemmin käytetty» (Nivala).
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viita 1906 tieto, jonka mukaan häkki oli luuvassa pukkien päällä. 
Ahvenanmaalainen tröskharpa mainitaan myöhäisissä ruotsalai
sissa tutkielmissa (vrt. seur. s. 20 ja seur.). Luumäen Luotosen 
kylässä jouduin kesällä 1934 näkemään häkin, »räppänän», joka oli 
ensi kertaa käytännössä, eikä koko kylässä tätä ennen ollut sellaista 
kuin yhdessä talossa. Tämä näkemäni häkki oli rakennettu samoin 
kuin ahvenanmaalainen. Kahden pukin selkään oli naulaamalla 
kiinnitetty poikkipuut. Samanlainen mainitaan myös Jaalasta. —  
Yleensä missä häkki on uusi ja kuulotiedon perusteella laadittu, 
se on kömpelötekoinen eikä läheskään niin tarkoituksenmukainen 
kuin siellä, missä sen käyttö ulottuu vuosien taakse.

III

1. Puintihäkki on neljälle jalalle asetetun lappeellaan olevan 
portin tai veräjän näköinen laite. Kahden reisipuun ja pääpuiden 
muodostamaan kehikkoon on asetettu n. 5— 10 emin päähän toisis
taan 2Vi— 31/2 emin läpimittaisia puolia 1. pituja, jotka ovat usein 
ohuista kuusista valmistettuja. .Huolellisimmin tehdyissä häkeissä 
ne ovat reisipuihin kaivetuissa tai uurretuissa lovissa melko löy-

Kuva 1. Luhankalainen puintihäkki. Kuvasta käy selville kehittynein 
varpojen kiinnitystäpä; ne ovat irrallisina reisipuihin uurretuissa lovissa. 

Valok. Martti Rapola 1929.
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sästi kiinni ja pääsevät siis puitaessa jonkin verraan liikahtelemaan 
(vrt. kuv. 1). Häkin pituus reisipuiden suuntaan on joko yksi tai 
kaksi ruislyhteen mittaa ja sen mukaan häkkejä sanotaan pitkiksi 
tai lyhyiksi yksisäätöisiksi tai kaksisäätöisiksi (vrt. kuv. 2— 3). Le
veys puolain pituussuuntaan on yleisimmin jonkin verran yli met
rin. Sivujen mittasuhteet vaihtelevat kuitenkin melkoisesti. Niinpä 
esim. Artjärveltä mainitaan häkin mitoiksi 300X125 cm. Samalla 
paikkakunnalla on tämän rinnalla ollut käytännössä myös suun-

Kuva 2. Nastolaiset näyttävät, miten kepakointi tapahtuu. Häkki, joka 
tässä tapauksessa on lyhyt, on nostettu luuvasta riihen edustalle, jotta 

kameran silmä sen näkisi. Valok. Martti Rapola 1929.

nilleen nelikulmainen häkki, mitat n. 125X125. Usein on häkki 
myös puolain pituussuuntaan suurempi kuin reisipuitten suuntaan 
(esim. Mustialan museon esine n:o 861). Vanajasta saadun tiedon 
mukaan kartanopaikoissa, joissa puitiin yhtaikaa kaksi riihellistä, 
häkit olivat niin suuria, että niille mahtui päittäin kaksi lyhdettä. 
Missä puitiin vain riihellinen kerrallan, siellä häkki oli puolta pie
nempi. Orivedellä taas silloin, kun luuvan yhteydessä oli kaksi
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riihtä, oli myös kaksi häkkiä ja kaksinkertainen työväki, vain site- 
lijä oli molemmilla joukoilla yhteinen. Harvinaisena esiintyy mai
ninta, että riihessä on käytetty kahta lyhyttä häkkiä (Pukkila, U r
jala, Kylmäkoski, Akaa). Häkin korkeus on keskimäärin 50— 70 
cm. Jalat ovat usein irroitettavat, jotta häkki voidaan siirtää sei
nustalle pystyyn (kuva 3). Tammelasta mainitaan häkki, jonka 
toinen jalkapari oli kiintonainen. Häkki nostettiin seinustalle riip
pumaan näistä jaloistaan, jotka työnnettiin riihen oven vieressä

Kuva 3. Pälkäneläisen häkin jalat on irroitettu ja se 
vartoo riihipäivää riippuen luuvan seinällä kahden nau

lan varassa. Kepakkokin on päässyt valokuvaan.
Valok. Martti Rapola 1931.

ylhäällä olevasta tomuaukosta sisälle. Orivedellä on häkin reisi- 
puut joskus valittu niin, että puun juurikas kääntyy häkin jalaksi. 
Samasta pitäjästä mainitaan m yös/että  häkki oli joskus toisesta 
päästään saranoilla kiinni seinässä ja käännettiin puinnin jälkeen 
ylös.

Häkille levitetyt elot puitiin vähän päälle metrin pituisella 
kepakalla (kepakka, kipakka, kapula, kalikka, räppänävarsta). 
Sen kädensija muodosti taipeen, jotta kepakoitsija ei lyönyt rysty
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siään häkin reisipuihin (kuva 6). Eräillä seuduilla on käytetty 
aivan suoraa kapulaa.

2. Puintihäkkiä käytettäessä oli työväkeä 6— 7 henkeä. Ylei
simmin oli kaksi rapaajaa (pudistajaa, seinäänlyöjää), henkilö, 
joka katkaisi lyhteiden siteet ja levitti oljet häkille (säätäjä, sää- 
dönpanija, aloja), kaksi kepakoitsijaa (kepakoitsija, tappaja), jotka 
seisoivat kumpikin omalla puolellaan häkkiä, olkien pudistaja 
(kohlija, ravistaja, pudistaja), joka kokosi oljet häkiltä ja pudisti 
ne sekä sitelijä, joka pani oljet kuvoille (lyhteille). Rapaajia oli 
joskus vain yksi. Rapaaminen tapahtui riihessä, kepakointi luu- 
vassa. Jos häkki oli kahden lyhteen pituinen ns. pitkä häkki, 
sattoi työ jatkua keskeytymättä, sillä häkin toisessa päässä kepa- 
koitiin, kun toisesta päästä korjattiin oljet pois ja pantiin uudet 
tilalle. Kun »säätö» oli valmis, oljet levitetty häkille, siirtyivät 
kepakoitsijat sen ääreen, ja näin vuorotellen, häkin päästä toiseen 
siirtyen jatkui työ. Missä taas käytettiin lyhyttä häkkiä, siellä oli 
kepakointi olkien vaihdon ajaksi keskeytettävä. Kun riihessä oli 
kaksi häkkiä, siirryttiin toisen äärestä toisen ääreen, niinkuin pit
kän häkin ääressä päästä päähän.

On aivan ilmeistä, että lyhyt häkki on alkuperäisempi ja pitkä 
häkki tämän työvälineen kehittyneempi muoto. Juuri pitkän 
puintihäkin käytössä on voitu soveltaa pisimmälle menevää työn
jakoa, niin että työ sujui keskeytymättä.

Puintihäkin etevämmyys vanhaan, lattialla suoritettuun puin
tiin verrattuna on siinä, että jyvät varisevat sen puolain välitse 
eivätkä sotkedu olkiin. Työ muodostuu keveämmäksi kuin vars
toilla suoritettava puinti, sillä lyöntivälineet ovat köykäisiä, eikä 
häkin ääressä tarvitse seistä kumarassa.

Nykyisin ovat uudenaikaiset koneet syrjäyttäneet häkin 
varakkailla ja viljavilla seuduilla, mutta pikku tiloilla se on vielä 
käytännössä ja suurillakin silloin, kun halutaan suoria olkia esim. 
patjoihin tai kattoihin. Myös siemenviljaksi riihitetty ruis puidaan 
usein häkillä.

3. Puintihäkin levinneisyysalueeseen kuuluu etelä- ja keski- 
Häme, osittain Uusimaa ja Satakunta sekä etelä-Pohjanmaa ns. 
savolaiskiilan rajoille asti. Alueen rajat eivät ole jyrkät; reuna- 
alueen pitäjistä on sekä myönteisiä että kielteisiä mainintoja tai
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on esine ilmoitettu aivan uudeksi (kuva 4). Tämän 
alueen ulkopuolelle jää kaksi aluetta, nimittäin toisaalta Varsi- 
nais-Suomi, osa Satakuntaa ja Uuttamaata sekä toisaalta koko 
Itä- ja Pohjois-Suomi, joihin puintihäkki ei ole kotiutunut. Haja
tietoja sen esiintymisestä näilläkin alueilla on, niinkuin edellä 
esitettiin, mutta niiden karttaan merkitsemistä olen pitänyt tar
peettomana.

Kuva 4. Puintihäkin varsinainen levinneisyysalue. Rajoi
tettu alue on yhtenäistä ja vanhahkoa aluetta, viivoitetul
ta reuna-alueelta saadut tiedot käyvät ristiin tai maini
taan esine uudeksi. Hajatietoja ei karttaan ole merkitty.

4. Erittäin mielenkiintoista on tarkata puintihäkistä käytet
tyjä nimiä ja niiden levinneisyyttä (kuva 5). Huo
miota herättävä on nimistön runsaus. Niinpä esim. Vanajan pitä
jästä on viisi nimeä tiedossa: häkki, rehto, resla, rinni, rämppä. 
Tästä moninaisuudesta, joka aluksi vaikuttaa suorastaan seka-
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valta, paljastaa yksityiskohtainen erittely kuitenkin melkoista 
johdonmukaisuutta.

Suurin nimien moninaisuus vallitsee Tampereen— Hämeen
linnan tienoiden pitäjissä. Kangasalan, Sahalahden ja Pälkäneen 
pitäjistä on merkitty nimi harppu. Näistä etelään ja kaakkoon 
sijaitsevissa Sääksmäen, Hattulan, Hauhon, Tuuloksen, Lammin 
ja Padasjoen pitäjissä käytetään nimeä rämppä. Siirryttäessä

Kuva 5. Puintihäkin nimien levinneisyysalueet. Kolmen 
valtaedustuksen lisäksi on vain harvoja muita nimiä saatu 

karttaan näkyviin.

edellen itää, kaakkoa ja etelää kohti, on häkin nimenä resla. 
Kaakkois-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on laaja ja yhtenäinen 
räppänä-alue. Laajimmalle levinneitä ovat häkki, (puinti-, pui
ma-, tappo-, kepakka-, kepakoimishäkki) sekä kepakka. Näiden 
alueet ovat yhtenäisiä sikäli, että häkki-alue on suurimman nimi- 
kirjavuuden alueesta pääasiallisesti koilliseen, pohjoiseen ja län
teen, niin että harppa-alue jää kokonaan saarekkeeksi sen sisälle,
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sillä se ulottuu aina Somerolle, Tammelaan, Vanajaan, Hauholle, 
Luopioisiin ja Kuhmoisiin asti. Kepakka-alue on taas laajana ja 
yhtenäisenä häkki-alueen pohjoispuolella käsittäen mm. koko 
etelä-Pohjanmaan.

Näiden nimien rinnalla on vielä suuri joukko muita nimiä, 
joista tärkeimpiä on merkitty karttaan. Portti ja rehto ovat 
lisäämässä Tampereen— Hämeenlinnan seutujen kirjavuutta. 
Etelä-Hämeessä ja Uudellamaalla portilla näkyy olevan yhtenäi
nen levinneisyysalue. Edelleen on tietoja veräjä, priitta, hais
tan, alttari, kalleri, ränkky, kvintti, puimalava, pärrä ja veteli sa
noista, mutta niiden esiintyminen on paria (karttaan merkittyä) 
poikkeusta lukuunottamatta hajanaista ja aivan pikku alueille 
rajoittuvaa. Erikseen mainittakoon Vanajassa käytetty nimi 
rinni, joka A l m a  A a r n i n  mukaan olisi ollut käytännössä 
viime vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla.1)

Osa nimistä on laadultaan deskriptiivis-onomatopoeettisia ja 
niiden synty on etsittävä esineestä itsestään. Niinpä räppänä viittaa 
rämisevään ääneen (Nastola: se pit sellaser räpinän; Jaala: räppä 
'jänisräikän tapainen laite’) , rämppä samoin (Vanajassa häkki 
»rämppää» vert. myös Lönnrot räpättää ja rämpättää). Saman 
selityksen antaisin myös Punkalaitumelta ja Tyrväästä merkitylle 
pärrä sanalle. Verrattakoon tähän vain Lönnrotin pärrätä verb. 
onomatop. »Vanhan Satakunnan» toimittaja yhdistää sanan ruot
sin sanoihin sparre 'parsi, tanko’, spärra 'sulkea' jne.2) Deskriptii- 
vis-onomatopoeettista sivumerkitystä hän pitää myöhäisenä. Tämä 
nimi on varsin pienelle alueelle levinnyt. Ei ole myös osoitettu, 
että vieraskielinen originaali merkitsisi jotakin puintihäkin 
tapaista esinettä. Siksi uskallan arvella, että tämän sanan kätkössä 
ei ole häkin historiaa. Metaforanomaisia, esineen ulkonäöstä 
aiheensa saaneita nimityksiä ovat portti, veräjä, rinni (r. grind), 
resla (vrt. reen reslat) ja rehto (vrt. rehtoaita). Kepakoimishäkki,

J) Alma Aarni: Vanhaan hyvään aikaan. Kuvaus kansanelämästä Vana
jassa 1800-luvun edellisellä puoliskolla, Hämeenlinna 1928; s. 182.

Hieman epävarmaksi jää, onko koko esinettä viime vuosisadan alkupuolis
kolla ollut olemassakaan. — Kirjeellisesti on maisteri Aarni ystävälli
sesti ilmoittanut, että nykyisin rinni näyttää Vanajassa olevan tässä merkityk
sessä harvinainen. Se tarkoittaa heinähäkkiä, joka liittyy joko rekeen tai rat
taisiin. Myös rehto nimeä käytetään seudun pitäjissä puintihäkistä.

2) Ks. Vanhaa Satakuntaa; s. 418.
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kepakkahäkki ja puintihäkki sanat eivät kaivanne syntynsä puo
lesta enempiä selityksiä, sillä onhan tämän esineen lava suuresti 
esim. heinälläkin laitaa muistuttava. Häkki on ilmeisesti elliptinen 
muoto edellisistä, samoin myös kepakka. Häkistä on jäänyt pois 
yhdyssanan etu-, kepakasta jälkiosa. Harppa on ruotsalainen laina, 
jolla suomen kielessä ei nykyään liene muuta merkitystä kuin 
'puintihäkki’. Ruotsissahan harpa merkitsee mm. uudenaikaista 
'viskuukonetta' (vrt. seur. s. 25). Lönnrotin sanakirjan har
pulla (nominat. harppu) on mm. merkitys 'viskuri' ( =  'kastverk- 
tyg, den som kastar’), mutta tämä laina on pidettävä kokonaan 
erillään harppa sanasta. Sanakirjojen tietämän mukaan harppa on 
vanhin puintihäkin nimi. Varhaisin tieto on Lönnrotin sanakirjan 
lisävihkossa (v. 1886): »harppa, harpan, ett af spolar sammansatt 
grindligt bord hvarpä halmen tröskas med k e p a k k a.»

5. Häkin levinneisyysalue osoittaa, että tämä esine on pääasial- 
lisimmin hämäläisen tai hämäläissukuisen heimon ja Hämeeseen 
välittömästi liittyvien seutujen omaisuutta. Oleellisimmilta osil
taan häkin käyttö liittyy Hämeessä vanhastaan tunnettuihin puin- 
titapoihin. 1700-luvulla laadituista pitäjänkertomuksista saamme 
tietoja mm. eri seutujen riihenpuinnista. Niiden mukaan on juuri 
Hämeessä työ kulkenut yhtenäisenä virtana, aivan samoin kuin 
häkkiä käytettäessä, kun taas muilta seuduilta on tietoja jaksoit
taisesta, lattia lattialta edistyvästä puinnin kulusta. Suomennetta
koon tähän otteita Eric Lencqvistin esityksestä, jossa hän vertailee 
toisiinsa Karjalohjan ja Oriveden puintitapoja 1700-luvun jälki
puoliskolla. Kuvaus koskee rukiin puintia.1)

»Puintitavat ovat sangen erilaiset Karjalohjalla ja Orivedellä. 
Karjalohjalla on käytännössä niinkuin enimmäkseen kaikkialla 
etelä-Suomessa riihi, luuva ja olkilato samassa rivissä. Eräillä on 
kaksi riihtä ja niiden välissä luuva. Kun ahdos on kuiva, siirretään 
elot luuvaan ja levitetään yli koko lattian riveihin, tähkät toisiaan 
kohti. Sitten puidaan kahdessa tai kolmessa parissa kohtalaisen 
suurin varstoin. Varstoja ei kuitenkaan kohoteta juuri kyynärää 
korkeammalle lattiasta. Puidut oljet sidotaan kupoihin luuvan

>) Eric Lencqvist: Jämförelse Emellan Äkerbruket och Landthushällningen 
i Carislojo och Orihvesi Soknar i Finland. Tidningar Utgifne Af et Sällskap
i Abo 1775—1776, s. 36—33.
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oven edessä ja heitetään olkilatoon. Riihessä tarvitaan 7 henkeä: 
yksi pudottaa elot parsilta, yksi lyö seinään, sillä lyhteet lyödään 
ensin seinään riihessä, jotta raskaimmat jyvät karisevat, sitten ne 
siirretään luuvaan, kaksi paria eli neljä henkeä pui; ennen pui
mista heitä autetaan lyhteiden lattialle levittämisessä ja myös puin
nin jälkeen olkien puhdistamisessa. Lopuksi yksi sitoo oljet 
kuvoiksi.1)

Ei Orivedellä eikä Hämeessä yleensäkään käytetä luuvaa, vaan 
riihi on yksinäinen, katos (skjul) oven yläpuolella. Riihessä vilja 
kuivatetaan ja siinä se puidaan. Puintiin tarvitaan 7— 8 henkeä, 
joista kaikki työskentelevät kuin saman koneiston osat, Jos yksi lo
pettaa, on kaikkien lopetettava. Yksi pudottaa lyhteet parsilta, toi
nen lyö seinään, kolmas levittää ravatut lyhteet kahteen lyhyeen ri
viin riihen lattialle oven luo, neljäs ja viides puivat lyöden hyvin 
pienillä varstoilla (med mycket smä slagor) levitettyjä olkia. Niin 
kurja on täkäläinen puintitapa, että paljon viljaa jää tähkiin. Jotka 
käyttävät leveää puuvarstaa (trä klamp), johon on jätetty oksa 
varreksi ja jolla täällä tavallisesti puidaan kauraa, he saavat irti 
tarkkaan kaiken viljan. Kuudes henkilö pudistaa puidut oljet ja 
antaa ulos seitsemännelle, joka seisoo ulkona ja sitoo ne kuvoiksi.»

Hauholta antaa Christopher H e r k e p e a u s  tietoja 1700- 
luvun puolimaista.2) Kuvaus poikkeaa oriveteläisestä siinä, että 
Herkepaeuksen mukaan Tapaamisen jälkeen oljista katkotaan täh
kät petkelellä ja vasta sen jälkeen oljet levitetään kahteen riviin ja 
puidaan (»1. [person] afhugger Axen med stampjärnet, 1. breder 
de afhuggna sädes banden pä rjegalfvet i 2. rader»).

Suunnilleen samaan tapaan kuvailee P. A . G a d d puinnin 
tapahtuvaksi pohjois-Satakunnassa mainiten myös tähkien katko
misen. Hänkin tehostaa toiminnan koneellisuutta ja hyvää järjes
tystä: »Työ käy jatkuvasti kuin kellokoneisto eikä siinä kukaan saa 
vitkastella eikä laiskotella, vaan jokaisen on tehtävä toimensa tah- 
toopa tai ei, sillä jos yksikin laiminlyö tehtävänsä, on kaikkien

*) Verrattakoon tähän esim. Antero Vareliuksen kuvausta .tyrvääläisestä 
puinnista. Se sujui suurin piirtein samalla tavalla. Puinti tapahtui siis jaksoit- 
taisesti, lattioittain. (Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853. Suomi 1854, ss. 86—87.)

2) Pehr Kalm: Historisk och oekonomisk beskrifning ofwer Hauho socken 
uti Tawastland (respond. Christopher Herkepaeus, Tawastlaening) Abo 1750, 
s. 25.
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keskeytettävä.»1) Saman kuvauksen hän on painattanut myös ruot
salaiseen maanviljelysoppikirjaansa yhtä ylistävin loppulausein.'1) 
Vertaus koneistoon on muutoin Herkepaeukselta peräisin.

Rukiin puinti kepakoita käyttäen on säilynyt Hämeessä Päl
käneellä niin kauan, että siitä voidaan muistitiedon mukaan esittää 
seuraava kuvaus: »Lattialla puitiin niin, että kaksi miestä istui 
noin 6 " pölkyllä vastakkain n. 1,5 m :n välimatkalla. Niiden väliin 
pantiin ’säätö’ kahteen riviin niin, että tappajat istuivat säätöjen 
välirajan kohdalla. Työjärjestys oli seuraava: Noin Vz ahdoksesta 
pudotettiin kerrallaan lattialle. Sitten kaksi miestä alkoi ’pulistaa’, 
löi sidonta seinään, kolmasti latvaa ja kerran tyveä. Säätöpoika 
katkaisi siteet ja heitti kaksi sidonta kerrallaan tappajain eteen. 
Kun toinen rivi oli tapettu, siirryttiin tappamaan toista ja kohlija 
otti sen kohlittavakseen oven eteen, ja heitti ne riihen kynnykselle 
sitojalle.» (SS:n kok.).

Edellä on osoitettu, että sekä vanha hämäläinen puinti että puin 
tihäkin käyttö ovat tarkkaa työnjakoa noudattavaa työskentelyä. 
Toteamme häkkipuinnin ja vanhan hämäläisen puintitavan välillä 
vielä lisäksi kaksi vastaavaisuutta. Olkien asettaminen kahteen 
lyhyeen riviin ja siitä johtuva puintitapa on ilmeisesti lähempänä 
häkille levittämistä kuin pitkät kautta lattian ulottuvat säädöt. Hä
kin vanhin kirjaanpantu nimi harppa viittaa myös Hämeen maille. 
Puintivälinettä sanoo L e n c q v i s t  pieneksi ja valittaa siitä joh
tuvaa huonoa tulosta. Ilmeisesti tämä Lencqvistin mainitsema esine 
on ollut jonkinlainen häkkipuinnin kepakkoa muistuttava ase. Se 
on poikennut huomattavasti raskaasta oksavarstasta, jota on käy
tetty kauroja puitaessa.

6. Puintihäkin synnyn selvittelyn kannalta on syytä käsitellä 
yksityiskohtaisemmin juuri puintivälinettä. Varsinaisen häkki- 
puinnin yhteydessä käytetyn kepakon olemme edellä (s. 9) sivuut
taneet verrattain lyhyellä maininnalla. Meillä on tietoja myös 
puintivälineistä, joita voimme pitää oksavarstan edeltäjinä ja joita 
on käytetty niinkuin kepakkoa, mutta kepakoitsijan on ollut aseen

*) Pehr Adrian Gadd: Försök til en oeconomisk beskrifning öfver Sata- 
cunda Häraders norra del, Stocholm 1751, s. 121.

2) Pehr Adrian Gadd: Försök til en systematisk inledning i svenska landt- 
skötselen I—III, Stockholm 1773—1777.
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varrettomuuden tai varren lyhyyden ja mataluuden vuoksi oltava 
polvillaan. Tällaisia tietoja on runsaasti eri puolilta Suomea.

Pertunmaan, Hartolan ja Joutsan tienoilta mainitaan taika tai 
talakka. Se oli n. 2 kyynärää pitkä ja antoi lyötäessä myöten. 
Kymistä on tietoja oksavarstasta, jolla puitiin polvillaan ollen. 
Mutta myöhemmin tulivat käytäntöön korkeampikaulaiset oksa- 
varstat, joilla voi puida seisaaltaan. Nakkilasta, jossa puintihäkkiä 
ei käytetä, on tieto, että kepakka tehtiin lylykaarelle kasvanneesta

Kuva 6. Luhankalaisia varstoja. Ylintä käytetään pui
taessa lattialla, kaksi alempaa on räppänävarstoja. 

Valok. Martti Rapola 1931.

nuoresta havupuusta. Se oli vähän yli kaksi kynärää pitkä ja sillä 
puitiin joko »seisaaltaan, selän takaa huimaisten tai polvillaan ollen 
suoralyönnillä». Noormarkussa taas oli semmonen notke pihlavai-
nen seiväs, k ep a k k o  oltim polvillas elom päällä kun niillä
lüätin kauroja niillä kepakoilla. Samantapaisia kepakoita on käy
tetty myös häkillä puitaessa. Pyhämaalaiset kepakot (kepäk) ovat 
osaksi hieman käyrähköjä, n. 1 m pituisia keppejä, osaksi matala-
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kaulaisia oksavarstoja.1) Joka tapauksessa pyhämaalaisen riihimie- 
hepkin täütü olla polviles kun hän tämmöisellä lyhytvartisella 
kepakolla pui luuvassa. Todettakoon myös suuri yhtäläisyys luhan- 
kalaisen varstan ja räppänävarstan välillä (kuva 6). Karjalan
kannakselta ja pohjois-Inkeristä on maininta, että vanhoissa 
riihissä puitiin vartoilla eli polennoilla ja selitetään: »Vartta oli 
luonnonväärä puu, kartun tapainen. Puidessa oltiin Iäkkäiden (?) 
päällä polvillaan, lyhteet oli asetettu riviin maalle latvat vastak
kain. —  —  Myöhemmin puitiin riusoilla, kun riihet tehtiin kor
keammiksi.» Edelleen voitaneen mainita myös herneiden puinnissa 
käytetty työväline ja sen vaatima työtapa. Jaalassa herneiden 
puinti suoritettiin yleisimmin varstalla, mutta myös kalikalla niin, 
että istuttiin riihen lattialle lasketulla astinlaudalla kalikka toises 
käles, [herne-] roivdhiin toises, siin istuttih ja puitih. Myös Nasto
lassa herneet puitiin tavallisesti istuallaan ja lyhyttä papukalikkaa 
käyttäen. Istuttiin joko »roiviolla» tai permannolla iiks roivio otet
tiin toiseen käteen ja toises käles kalikka, lüötiim pielle. Tiedon 
muistiinpanija (prof. Rapola) toteaa, että työ rasitti suuresti pui- 
jan selkää ja jalkoja.

Toteamme siis tämän yhteydessä, että on ollut puintivälineitä, 
jotka ovat vaatineet käyttäjänsä istumaan tai olemaan polvillaan. 
Toisaalta riihten mataluus tai pikemminkin alimpien parsien 
sijainti on estänyt työskentelemästä seisaallaan. Samoin myös on 
todettava, että oksavarsta, jolla siis voidaan puida seisaltaan ja 
häkillä puitaessa käytetty työkalu kuuluvat kiinteästi yhteen.

7. Puintihäkin iästä ei ole varmoja tietoja. Kirjalliset lähteet 
eivät tuo selvitystä, eivät liioin arkistojen kokoelmat. Esineen 
leviämisalueelta on usein mainittu sen iäksi 20— 70 vuotta, mutta 
eräistä pitäjistä on tietoja, joiden mukaan sen ikä ulottuu muisti
tietoja kauemmas. Tiedonannoista on kuitenkin vaikea tehdä var
moja johtopäätöksiä. Tässä voitaneen vain luetella pitäjät, joista on 
tieto, etteivät vanhimmatkaan muista häkin käytön alkua: Viljak
kala, Karkku, Lempäälä, Padasjoki, Vanaja, Hollola. Tietojen 
arvon osoitukseksi mainittakoon kuitenkin, että Lempäälän naa
puripitäjästä, Kangasaita on maininta, jonka mukaan häkki van

1) Ks. Kustaa Vilkuna: Varsinaissuomalaisten kansanomaisesta taloudesta, 
Porvoo 1935, kuv. 104.
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himman polven lapsuudessa oli harvinaisuus, vanhoillisissa taloissa 
sitä ei ollut. Samoin Vanajan naapuripitäjästä, Hämeenlinnasta se 
sanotaan neljänkymmenen vuoden ikäiseksi ja Hauholta kolmen
kymmenen. Karkusta taas toiset tiedonantajat nimenomaan mai
nitsevat, että puintivälinettä ei käytetty vanhimman polven aikana. 
Tyrvääläinen Antero V a r e l i u s e i  niinikään tunne tätä esinettä, 
niin tarkka kuin hänen 1854 julkaistu kertomuksensa Tyrvään 
pitäjästä on riihenpuinninkin kohdalta.1) Kannisto sanoo Urjalan, 
Akaan ja Kylmäkosken pitäjien kansatieteellisessä kuvauksessa 
niinikään: »Ennen tapettiin kaikki viljat, rukiikkiv varstolla. Nyt 
tapetaar rukiit toisella lailla kum muu vilja» [Seuraa kuvaus puin
nista, jossa käytetään kahta häkkiä]. Kun 1700-luvun lähteet eivät 
sitä mainitse (1800-luvun alkupuoliskolta ei soveliaita lähteitä ole 
ollut käytettävissä), ja kun monissa pitäjissä (ed. lis, esim. Laihia, 
Alavus, Orivesi, Jämsä, Sahalahti, Iitti, Orimattila, Nurmijärvi, 
Tammela) muistetaan sen käytäntöönottaminen, on esinettä pidet
tävä nuorehkona, ehkäpä parhaiten viime vuosisadan keskim
mäisten neljännesten aikaan kuuluvana keksintönä. Esineen myö- 
häisyyttä osoittaa myös sen nimien moninaisuus ja sen kahden 
päätyypin esiintyminen rinnan samoissa pitäjissä. Valinta ei ole 
ennättänyt tapahtua parhaan esinetyypin hyväksi eikä enää ennä- 
täkään, sillä varstat ja puintihäkit ovat aikansa eläneitä ja joutavat 
uudenaikaisten koneiden tieltä lahoamaan.

IV

1. Perehtyminen naapurimaiden puintitekniikkaa käsittele
vään kirjallisuuteen osoittaa varsin pian, ettei näissä ole käytän
nössä puintihäkkiä, sillä etsimälläkään ei ole löytynyt tietoja tästä 
kansantieteellisesti varsin mielenkiintoisesta esineestä. Mutta on 
kuitenkin runsaasti riihikalustoon kuuluvia esineitä, jotka tuntuvat 
liittyvän puintihäkkimme kehityshistoriaan.

Ensimmäisenä tulevat vastaan Viron riihikalustoon kuuluvat

1) Vrt. Vanhaa Satakuntaa, s. 417: »Epäilemättä hänen aikanaankin on tapa 
[puida häkkiä käyttäen] ollut Tyrväässä tunnettu.» Pidän tätä otaksumaa ai
heettomana.
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mpauspenkit, joita prof. M a r k  esittelee.1) Ne ovat esineitä, joita 
vasten ruislyhteen latvaa lyödään, jotta jyvät karisevat tähkistä. 
Nämä penkit (Markin ed. teoksen kuvat 9— 16, 30— 31 ja jälk. 10—  
12) ovat keskimäärin 150 cm pitkiä, toinen pää n. 50— 80 cm korkei
den jalkojen varassa, toinen pää nojaa tavallisesti lattiaan. Useat 
penkit ovat vain yhdestä laudasta tai halkaistusta puunrungosta 
valmistettuja, eräät ovat leveämpiä. Mutta on myös tietoja, että 
tavallista vaakasuoraa penkkiä tai pöytää on käytetty rapauspenk- 
kinä. Eräillä seuduilla on penkin tehokkuutta lisätty uurtamalla 
siihen pykäliä (kuva 7). Penkeistä ei kuitenkaan mikään välit-

, -V

Kuva 7. Virolainen rapauspenkki Julius Markin mukaan. 
Penkkiin on uurrettu pykälät, jotta sen vaikutus olisi 
tehokkaampi. op. Eesti Seltsi Aastaraamat 1931, s. 335.

tömästi liity meikäläiseen puintihäkkiin käyttönsä tai rakenteensa 
puolesta.

Rapauspenkki on käytännössä myös Ruhnun saarella2) ja 
Ruotsissa läntisellä Götanmaalla.3) Varsinkin ruotsalainen esine 
herättää huomiota, sillä se on valmistettu puolia käyttäen samaan 
tapaan kuin meikäläinen puintihäkki (kuva 8). Esinettä nimi
tetään kirjoituksessa puintipukiksi (tröskbock), mutta sen mur

1) Julius Mark: Über das Roggendreschen bei den Esten, öpetatud Eesti 
Seltsi Aastaraamat 1931, Tartu 1932, ss. 315—374.

Sama: Neue Bemerkungen über das Dreschen und Ernten bei den Esten. 
Aastaraamat 1932, ss. 42—111.

2) Ks E. Klein: Runö, Stockholm 1924, s. 304.
3) Ks. art. »Nordiska Museet och Skansen under är 1932» julkaisussa 

Nordiska Museets och Skansens ärsbok 1933, ss. 294—5 ja kuva 5 (s. 297).
Vrt. myös Nordisk Familjebokin artikkeliin tröskning (2. NF 30, 200) liittyvää 

kuvaa 1.
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teellinen nimi on böstebock (verbin bösta kääntänemme onnistu- 
neimmin suomen ravata verbillä). Edelleen mainitaan Östadin 
pitäjästä saaduksi edellistä suurikokoisempi pukki, joka on veräjän 
muotoinen ja jota verrataan ahvenanmaalaiseen tröskharpa nimi
seen esineeseen. Länsi-Götanmaan esineiden käyttötapaa ei selos
teta täsmällisesti, vaan sitä verrataan ahvenanmaalaiseen: »Puinti 
tapahtuu siellä [Ahvenanmaalla] niin, että viljaa muokattiin 
pukilla (pä bocken) hieman käyrin kepein, kun sensijaan Länsi-

Kuva 8. Ruotsalainen rapauspenkki. Pyöreät kapulat 
on naulattu kolmen luonnonkäyrän aluspuun selkään. 

Nordiska Museets ärsbok 1930, s. 297.

Götanmaalla sitä usein lyötiin suorastaan säleitä vasten». Lau
seen epämääräisyys jättää hämäräksi kysymyksen, onko Ruotsissa 
ollenkaan kepakoitu häkille levitettyä eloa, ja kirjoittajan varsi
naisen sanonnan tulkitsisin niin, että ainakaan hän itse ei tunne 
tätä tapaa. Yksinomaan Tapaamisen mainitsee myös Sigurd 
E r i x o n esitellessään mm. eräitä riihikalustoon kuuluvia esi
neitä.1)

Puintihäkin puuttumisolettamusta vahvistaa myös se, että 
juuri Länsi-Götanmaan kansanelämää esittelevä Klas O l o f  s s o n

1) Sigurd Erixon: Lantmannens lätta redskap, Svenska kulturbilter IX 
—X, s. 317.
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ei mainitse häkkipuintia, vaikka hän verrattain tarkasti selittääkin 
rapaamisen (bösta), mainitsee rapauspukin (böstebock) käytön ja 
yksityiskohtaisesti kertoen etenee puintiin ja puhdistamiseen.1) 
Ei voida olettaa, että häkkipuinti olisi jätetty mainitsematta, jos 
se olisi kirjoittajalle ollut tuttu. Ahvenanmaalainen tröskharpa on 
ilmeisesti peräisin omalta mantereeltamme ja myöhään sinne kul
keutunut, niinkuin oli Kustavissakin (vrt. ed. s. 6).

2. Mielenkiintoisin ja meikäläistä puintihäkkiä lähimmäksi 
osuva esine on Viron Inkerin riihissä käytetty järkfy]. Viron 
Inkerissä ravataan ruista melko suureen vaakasuoraan nelijaikai-, 
seen penkkiin (kuv. 9 a ) . Sen ääreen mahtuu työskentelemään 
neljä henkeä, kaksi kummallekin puolelle. Mutta tätä penkkiä

Kuva 9. Inkeriläinen penkki Ilmari Mannisen mukaan. 
Penkkiä käytetään sekä ravattaessa että puitaessa. Oikealla 
(b) olevat kartut ovat puintivälineitä. Eesti Rahva Muu- 

seumi Aastar. IV, kuva 37.

käytetään myös toisin. Ravatut lyhteet levitetään rapauspenkille 
ja puidaan karttuja käyttäen (kuv. 9 b ).2) Näin joudutaan käyt
tämään rapauspenkkiä suunnilleen samalla tavalla kuin meikä
läistä puintihäkkiä, ero on ainoastaan siinä, että rapauspenkki on 
tiivis, pöytämäinen, eivätkä irtautuneet jyvät pääse putoamaan sen 
alle. On kuitenkin vaikea löytää välitöntä yhteyttä tämän esineen 
ja puintihäkin kesken. Sen nimikin järkfy] on meikäläisen esineen 
nimenä tuntematon. Antti Sovi järvi on seminaariesitelmässään 
(säilyt. SS:n arkistossa) Soikkolan inkerikkojen riihistä ja viljan-

0 Klas Olofsson: Folkliv och folkminne i As, Vedens och Gäsens härader
i väster Götland, Göteborg 1928, ss. 199—202.

2) /. Manninen: Etnograafilisi märkmeid Eesti Ingerist. Eesti Rahva Mu- 
seumi Aastaraamat IV, ss. 47—48 ja kuv. 37.
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puinnista maininnut ainoastaan vinon rapauspenkin. Sekin on ollut 
käytännössä vain n. 15— 20 v. Tuntuu uskottavimmalta, että inke
riläiset ovat saaneet rapauspenkkinsä ja myös puintipenkkinsä 
virolaisilta. On nimittäin myös Virosta, Alutagusesta tietoja puin- 
tipenkistä. Mannisen mukaan siellä levitetään rukiin oljet puita
viksi vartavasten valmistetulle leveälle ja matalahkolle penkille, 
jonka reunoilla on lisäksi pystypuut estämässä olkia valumasta 
maahan. Puintivälineenä on telamainen karttu (kuva 10) d)

Yllättävänä rinnastuksena mainittakoon, että Hailuodosta on 
tietoja ja myös kuva puintihäkistä, jossa niinikään on sivuilla 
samantapaiset olkien valumista estävät laitteet kuin Alutagusen 
puintipenkissä.2) Molemmat saavat selityksensä tarkoituksenmu-

Kuva 10. Virumaalainen puintilavitsa ja -karttu (Manni
sen mukaan). Lavitsan reunoilla olevat pystypuut estävät 

olkia valumasta reunoilta alas.

kaisuuden vaatimuksesta. Iikka Kaakisen tiedonannon mukaan on 
puintihäkki Hailuodossa v:n 1921 jälkeinen tulokas, pastori Saa- 
rennon sinne viemä.

Inkeriläinen ja virolainen esine jäävät siis ainoiksi läheisestä 
naapuristostamme löydetyiksi puintihäkin liittymäkohdiksi. 
Kauempaa, aina Keski- ja Etelä-Euroopasta sekä Vähästä Aasiasta 
löydämme kuitenkin esineitä, jotka ovat tutkimallemme suomalai
selle esineelle yhtä läheistä sukua kuin inkeriläinenkin.

Unkarissa käytetään vaakasuoraa, leveää rapauspenkkiä, johon 
on yhdistetty meikäläistä rohkaa muistuttava, mutta paljoa harva-

1) 1. Manninen: Die Sachkultur Estlands II, Tartu 1933, s. 102 ja kuva 95.
2) KMA valok. 1698: 181 »Saljastusvehe 1. rukiinpuintihäkki». Valok. Ter

ho Merva (ent. Mählberg).
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piikkisempi riipimislaite. Ei ole kuitenkaan tietoa, että ravattua 
eloa kepakoitaisiin penkillä, vaan suoritetaan lopullinen jyvien 
irroittaminen puimatanterella.1) Sensijaan auringonkukan sieme
niä varistetaan mykeröstä niin, että mykerö on penkillä, ja sitä 
lyödään pienin kepein.

Kun siirrytään Italian puolelle, todetaan sieltä hyvin suuresti 
virolaisia rapauspenkkejä muistuttava laite. Paitsi kaltevaa 
rapauspenkkiä, käytetään myös vaakasuoraa penkkiä, jolla kuri- 
koidaan viljaa.2) Friulin murteen sana scoma saa merkitysselityk- 
sekseen mm. ’battere a banco’ so. 'puida penkillä’. Edelleen V ä
hästä Aasiasta mainitsee englantilainen 1700-luvulla elänyt tutkija 
V. S. H a m i l t o n ,  samanlaatuisen puintitavan. Hän kertoo puin
nista, jossa oljet säilyivät kokonaisina: naishenkilö piti lyhteen lat
vaa alustalla ja kaksi miestä löi tähkiä litteällä kartulla.3)

Näissä tapauksissa on siis kepakoimisalustana ollut tiivis 
lavitsa. On myös mainittava M e y  e r - L i i b k e n  julkaisema 
aostalaisen (Pohj.-Italia) katedraalin mosaiikkikuva, joka esittää 
puintia.4) Siinä puimista suorittavan miehen edessä on lavitsa, 
jonka pohja näyttää ristikoimalla kokoonpannulta. Selityksettö- 
mänä ja yksinäisenä tapauksena jää kuvan arvo vähäiseksi. Meikä
läisen esineen rinnalla sillä ei ole muuta merkitystä kuin korkein
taan mielenkiintoinen yhtäläisyys.

Pietarin Venäläisessä Museossa näin esineen sekä valokuvan 
(3932— 5) esineestä, jonka kotipaikaksi mainittiin Kaukasia 
(Grusia). Se oli halkaistuista pajukepeistä punomalla valmistettu 
korin tapainen laite, kooltaan n. 70X80 cm. Pohja, joka oli verrat
tain harva, oli koholla maasta. Laitetta käytetään maissin puimi
seen. Tähkät katkotaan oljista, pannaan laitteeseen ja puidaan 
puukurikoilla. Jyvät varisevat pohjan raoista maahan.

Myös Zeleninin mukaan Venäjältä on tieto samantapaisesta 
puintimuodosta/’) Sieltä mainitaan pesukartuntapainen, mutta

, ) Ks. Györffy Istvdn: A takaräs 4s nyomtatäs az Alföldön (Viljankorjuu ja 
puinti Alfölfillä); Ethnographia (Nepelet) 1928, A  magyar nemzeti muzeum 
neprajzi täränak ertesitöje, az »Ethnographia» melleklete, ss. 36—41 ja kuv. 17—20.

2) Ks. Iso Tietosanakirja, art. Italia. Kuvaliite III, kuva 8.
3) Ks. Meyer-Lübke: WuS I, s. 227.
4) WuS I, s. 242, kuva 40.
®) Dmitrij Zelenin: Russische (Ostslavische) Volkskunde, Berlin und Leip

zig 1927, s. 50.
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suurempi esine, jolla muokataan pellavaa ja liinaa 'jonkinlaisella 
lauta-alustalla ja pohjoisosissa (Arkangelin, Vologdan, Karjalan 
ja Novgorodin kuvemementeissa) sillä mainitaan puitavan myös 
viljaa.

3. Puintihäkin yhteydessä on käsiteltävä kolinattakin riihi- 
kalustoon kuuluvaa esinettä, jonka nimi esiintyy meillä lainana 
sanassa harppa. Tämä sana on sama kuin ruotsin harpa, tanskan 
harpe, alasaksan harpe ja yläsaksan harfe.1) Nämä germaanisten 
kielten sanat ovat alunperin soittimien nimiä, mutta metaforan- 
omaisesti niitä käytetään myös erilaisista seulalaitteista. Suomen 
harpa, jonka puintihäkin nimenä muistamme Kangasaita, Pälkä
neeltä ja Sahalahdesta, viittaa lähinnä ruotsalaiseen originaaliin. 
Tässä tarvitsee puuttua vain niihin näillä nimillä tunnetuista, var
sin erilaisiin tehtäviin käytetyistä ja paljon tutkituista esineistä, 
jotka mahdollisesti tarjoavat valaistusta puintihäkkimme histo
riaan.

Saksalaisen tähän kuuluvan, harfe nimellä tunnetun esineen 
määrittelee G r i m m seuraavasti: »nelikulmainen viljan puhdis
tukseen käytetty metallilankaesine, jonka langat sijaitsevat kuin 
harpun kielet» ja artikkeliin on liitetty esimerkki viita 1648: »das 
getreide durch die harpfe laufen lassen». Alasaksalaisen harpe- 
nimisen esineen käyttöä valaisevat seuraavat runonsäkeet:

»nacher wird das getreide dann aufs neue auf einen häufen bracht 
und durch ein neues instrument die harpe, die aus draht gemacht, 
(worüber man es laufen lässt) von spreu geschieden und 

geschichtet».

Tämä esimerkki on 1600-luvulta ja siinä merkitään esine nimen
omaan riihiesineeksi, jonkinlaiseksi seulomislaitteeksi. M e r i n -  
g e r 2) pitää tätä esinettä pohjoisgermaaniseen, liettualaiseen ja 
lättiläiseen esineistöön kuuluvana. Tanskan harpe on esine, jota

’ ) Ks. seur. sanakirjoja: Svenska Akad. ordb. XI. H, palsta 470; Ordbog 
over det danske sprog VII Harpe 2 p. 900—901; Grimm: Deutsches Wörterbuch 
harfe 2. b ja harpe.

2) R. Meringer: Wörter und Sachen. Indogermanische Forschungen, Zeit
schrift für indogermanische Sprach- und Altertumskunde. XVI Band. Strass
burg 1904, ss. 101—196.
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käytetään perunoiden, viljan, koksin, kivien, soran ym. puhdistuk
seen ja lajitteluun. Ruotsissa on alunperin ollut laita samoin, mutta 
siellä on harpa nimi siirtynyt merkitsemään myös tehtaissa valmis
tettuja viskuukoneita (2 NF 28: 24). Ruotsista on tämä sana tullut 
meille ainakin viskuukoneen nimenä, mutta mahdollisesti myös 
yksinkertaisemman seulomislaitteen nimenä. Ruotsissa Skultunan 
tienoilla on lisäksi ollut käytännössä puusta valmistettu seulomis- 
laite, jolla on puidusta viljasta erotettu murskautuneet oljet ja 
muut isommat roskat. Tämän laitteen nimestä ei ole tietoa, mutta 
ulkonäöltään se varsin suuresti muistuttaa meikäläistä puinti-

Kuva 11. Lättiläinen seulomislaite 
(Bielensteinin mukaan).

häkkiä. Sen pidut ovat vain paljon lähempänä toisiaan ja ohuem
mat kuin puintihäkin.1)

Niinkuin M e r i n g e r  jo mainitsee, on vastaavanlainen, suu
ren ja harvan seulan tapainen riihiesine käytännössä Latviassa, 
muistuttaapa se ulkonäkönsä ja käyttönsä puolesta puintihäkkiä- 
kin.2) Sen nimi on restes (pl.t), resgis, reksis, (liett. rezgis 
punous; esineen nimi johtuu ilmeisesti siitä, että sen pohja 
on nidottu korin pohjan tapaan), resgu seets, resi, kratamais seets 
tai kists. Esine on nelijalkainen, lautalaitaisen vuoteen näköinen, 
sen pohja on kapeista säleistä ristikoitu korin pohjan tapaan, mutta 
hyvin suuriaukkoiseksi. Esine sijoitettiin luuvan oven edustalle, 
ja oljet, joista hevoset olivat polkeneet jyvät erilleen, nostettiin 
kolmipiikkisillä, meikäläisiä heinähankoja muistutavilla hangoilla

1) Sigurd Erixon: Skultuna bruks historia II, s. 328.
2) A. Bielenstein: Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten II, Petro

grad 1918, s. 506 ja kuva 478.
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siihen. Kaksi henkilöä ravisteli lyhyillä kepeillä pehkuihin jääneet 
jyvät, jotka varisivat harvan pohjan lävitse. Vaikka B i e l e n -  
s t e i n i n esityksessään käyttämä sanonta kepeillä suoritetusta 
ravistelusta antaakin hämärän kuvan, on esineen rakenne kuiten
kin sellainen, että varsinainen puinti ei voi tulla kysymykseen: lai
dat ovat liian korkeat ja pohja liian heikko. Meikäläinen, Länsi- 
Suomessa käytetty välppä on lähempänä tätä esinettä kuin puinti- 
häkki.

Olemme näin joutuneet esittelemään useita esineitä, jotka 
tavalla tai toisella tuntuvat liittyvän puintihäkkimme historiaan. 
Ne voitaneen luetella kolmena ryhmänä: 1. R a p a u s p e n k i t  
(Vähä-Aasia, Italia, Unkari, Ruotsi, Viro, Inkeri), 2. niistä kehit
tyneet (?) erilaisiin tarkoituksiin käytetyt p u i n t i a l u s t a t  
(Vähä Aasia, Italia, Venäjä, Viro, Inkeri), jotka ovat sekä muo
tonsa, että käyttötapansa puolesta lähellä ja 3. s e u l a m a i s e t  
laitteet (Latvia, Saksa, Tanska, Ruotsi), jotka liittyvät taas yleisen 
muotonsa, harvapohjaisuutensa tai nimensä puolesta tämän riihi- 
esineen historiaan. Mistään ei kuitenkaan ole varmaa tietoa harva- 
pohjaisesta p u i n t i  alustasta. Meikäläinen puintihäkki jää siis 
ainutlaatuiseksi riihikaluston erikoisuudeksi.

V

Voinemmekin tämän jälkeen tehdä lyhyet johtopäätelmat, joi
hin mielestäni on aihetta edellä käsitellyn ja ryhmitellyn aineiston 
perusteella.

Häkin synty on yhdistettävä vanhaan hämäläiseen puintita- 
paan ja puintiesineisiin, joita esiteltiin Lencqvistin ymm. mukaan 
ss:lla 14— 16, Karttumainen puintiväline tai suora kepakka on 
saattanut toisaalla kehittyä varsinaiseksi oksavarstaksi (vrt. ed. s. 
17 K ym i), jota käyttäen työ on helpottunut sikäli, että on voitu 
puida seisten. Toisaalta taas on puintia helpotettu niin, että puin- 
tialusta on kohotettu maasta. Näin on laita esim. Vähässä Aasiassa, 
Italiassa, Unkarissa ja läheisessä naapuristossamme Virossa ja 
Inkerissä. Tähän keksintöön on johduttu myös Hämeessä. Kulla
kin seudulla on voitu itsenäisesti päätyä samantapaiseen ratkai
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suun. Hämäläinen ratkaisu on kuitenkin puintialustan harvapoh- 
jaisuuden ja koon puolesta onnistunein. Sen syntymiseen on saat
tanut osittain vaikuttaa jonkin ss:lla 25— 27 esitellyn seulalaitteen 
tunteminen.

Puintihäkin levinneisyysalueen keskuksena on pidettävä Tam
pereen— Hämeenlinnan tienoita. Huomattakoon, että esineen van
hin kirjoista tunnettu nimi on juuri Tampereen lähistölle viittaava 
harppa. Eri nimien levinneisyysalue käy myös parhaiten ymmär
rettäväksi, jos oletetaan esineen levinneen tältä alueelta säteittäin. 
Keskusalueella on uusi esine saanut monia eri nimiä. Kielenkäyttö 
on hapuillut sinne ja tänne. Puintiesine on saanut nimensä etu
sijassa niiden esineiden mukaan, joita se on muistuttanut ulkonä
könsä puolesta; Vähitellen on eräät nimet, idässä räppänä, etelässä 
portti ja hämäläis-satakuntalaisella alueella häkki (puinti-, tappo-, 
kepakoimis- jne. häkki) tunnettu muita luontevammiksi, ja ne ovat 
ruvenneet leviämään esineen mukana kumpikin omalle suunnal
leen. Etelä-Pohjanmaalla on kepakkahäkistä jouduttu pelkkään 
kepakkaan, joka on häkin jälkeen voittanut alaa esineen levitessä. 
Räppänä-alueen reunoilta olen todennut, että nimi kulkee esineen 
edellä: kerrotaan räppänällä puinnista, vaikkei räppänää käytetä. 
Häkki on tunkeutunut lisäksi nimistöltään sekavalle Tampereen—  
Hämeenlinnan alueelle ja työntänyt luontevana sanana sekalais- 
edustusta sieltä tieltään.

Selityksensä vaatisi myös puintihäkin levinneisyys tai pikem
min rajoittuneisuus pääasiallisimmin juuri hämäläisvärisen heimon 
asuma-alueelle. Keskusalueeksi oletettiin Tampereen— Hämeen
linnan seudut. Miksi se on kiivennyt sieltä ylös Etelä-Pohjan
maalle, mutta ei ole mennyt Savoon tai Hämeen härkätietä Varsi- 
nais-Suomeen? Tähän kysymykseen ei käsillä oleva aineisto anna 
varmaa vastausta. Itäinen raja tuntuu parhaiten selittyvän riihi
rakennusten laadusta. Yleensä siellä, missä puintihäkkiä käyte
tään, puinti suoritetaan l u u v a s s a ,  sillä parsien vuoksi mata
lassa riihessä ei puintihäkille oikeastaan ole sopivaa tilaa. Luuvan 
levinneisyysalue ei liene tällä haavaa täysin selvillä. Sen raja on 
sitäpaitsi aivan yhtä epämääräinen ja viime vuosina yhtä nopeasti 
siirtynyt lännestä itään päin kuin puintihäkinkin. Voinemme kui
tenkin lainata tähän S i r e l i u k s e n  sanat: »Mutta nyt on
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lato-luuva-riihi-tyyppi valloittanut suurimman osan Hämettä
kin.»1)

Osaltaan myös riusojen vakiintuminen yleiseen käytäntöön on 
saattanut olla esteenä puintihäkin leviämiselle. Tästä ehkä selittyy 
häkin levinneisyysalueen länsirajan synty. Niinpä eräs Sanakirja- 
säätiön lavialainen vastaaja kirjoittaa: »Olen 50-vuotias ja lapsuu
teni aikana käytti noin puolet häkillä tappamista, toiset tappovat 
laattialla varstalla. Jos esim. oli talot rinnan, toinen talo käytti 
häkkiä, toinen talo varstaa ja laattiaa. Siitä ’vänkättiin’ kumpi oli 
parempi.» Häkin etevämmyys ei siis ollut aivan kiistaton. Mutta 
siellä, missä oli käytännössä matalakaulainen oksavarsta, siellä oli 
hyötyä korkeasta puintialustasta. Osaltaan ovat myös puimakoneet 
saattaneet tulla häkkiä vastaan ja pyörtää sen takaisin.

Onko puintihäkki puhtaasti kansanomainen keksintö, liittyykö 
se kartanokulttuuriin vai onko se vanhimman maanviljelysope- 
tuksemme ja esim. Suomen Talousseuran maatalouden edistämis
toiminnan aikaansaannoksia, siihen ei käsittelemäni aineisto anna 
vastausta. Suomen Talousseuran toimesta tehtiin viime vuosisadan 
puolimaissa voimakkaasti työtä mm. parempien maanviljelysesi- 
neiden keksimiseksi ja levittämiseksi. Ulkomailta koetettiin saada 
oppia, ja kotimaiset keksijät olivat työssä. Niinpä luutnantti Odert 
Gripenberg keksi v. 1838 uuden kylvökonemallin. Mustialan maa- 
miesopiston pajassa valmistettiin monenlaisia koneita ja 1844 han
kittiin Ruotsista kyntäjä (plogdreng) opettamaan stjernsundilais- 
auran käyttöä.2) Tuntuupa riihikalustokin saaneen osansa. Puin- 
tivankkureista mainittiin alussa (s, 3 ), ja Kokemäen ja Huit
tisten riihikalustoon kuuluu kooninpiiska, eräänlainen riusa, johon 
ilmeisesti sisältyy nimi Skäne.3)

1880-luvulla järjesti Uudenmaan ja Hämeen läänien talous- 
seura »maatalouskinkereitä» ,jotka toimeenpanivat »vähäisiä näyt- 
telöitä ja kilvoituksia [tarkoitetaan etupäässä siihen aikaan muo
dissa olleita kyntökilpailuja] sillä sen kautta mieltyvät pitä
jäläiset siihen [»kinkereihin»] paremmin.» Nämä kinkerit oli suun

1) U, T. Sirelius: Suomen kasanomaista kulttuuria II, s. 233.
2) Ks. esim. Kejserliga Finska Hushällnings-Sällskapets Handlingar III, 

1. häftet, Äbo 1856, ss. 11—12 ja taulukko III.
3) Yrt. Vanhaa Satakuntaa, s. 387.
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niteltu erityisesti vähävaraisten ja pieneläjien tarpeita silmällä
pitäen: »sillä että vähätkin maanviljelijät elähtyisivät noista pie
nemmistä näyttelöistä, joita vuosittain pidettäisiin läheisimmissä 
pitäjissä ja joihin siis kuka hyvänsä helposti pääsisi saapu
maan».1) Tampereen maanviljelyskokouksessa v. 1884 oli myös 
näyttely, jossa oli mm. riihikalustoa. Siellä oli Mathildedalissa 
valmistettu puimakone, mutta siellä oli myös Karkun Kauniaisista

Kuva 12. Puintihäkki (»tappohäkki»). Hauho. Valok. K. Vilkuna 
1925. KM 1379: 200.

kotoisin olevan torpparin, Karl Ojalan näytteillepanema puintilaite 
(tröskverk).2) Viimeksimainitun laatu ei käy luettelosta selville, 
mutta samassa näyttelyssä on ollut myös verrattain vaatimatto
miakin esineitä (esim. vesisaavin kuljetuslaite), joten tämäkin 
saattaa olla varsinaisten koneiden lukuun kuulumaton.

Oppilaitosten osuuden mahdollisuuteen viitattakoon mainitse
malla, että Mustialan maanviljelysopisto sai kuudennessa yleisessä

1) Hämäläinen 2. ja 19. p. kesäkuuta 1880.
2) Keisarillisen Suomen Talousseuran Maanviljelyskokous Tampereella 

1884. Luettelo näyttelyistä. Turku 1884.
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Suomen Maanviljelyskokouksessa v. 1870 kiitoslasunnon mm. 
»jyvävälpästä».1)

Arvailuja voitaisiin jatkaa, mutta niiden oikeaksi osoittaminen 
tuottaa vaikeutta, sillä tietolähteet ovat niukka-antoisia. Puinti- 
häkin historiaan saattaa vielä tulla monta lisäpiirrettä. Ne tulevat 
esiin ehkä vasta riihien, riihikaluston ja puinnin kokonaiskuvauk- 
sen aineksia koottaessa.

1) Kertomus kuudennesta yleisestä Suomen Maanviljelyskokouksesta Hei 
singissä 5:nä, 6:na ja 7:nä p:nä syyskuuta 1870. Helsinki 1871, s. 117.





K A N S A T I E T E E L L I N E N  A R K I S T O  II: 3.

H EIN Ä N TEO STA  ETELÄ* 
PO H JA N M A A LLA

T O I V O  V U O R E L A





H E I N Ä N T E O S T A  ETELÄ? P O H JA N M A A L L A .

H e i n ä m a a t ,  n i i t t y j e n  v i l j e l y s  j a  h e i n ä l a j i t .

Vanhimmat heinimaat olivat yksinomaan l u o n n o n n i i t 
t y j ä ,  joiden suhteen luonto onkin Etelä-Pohjanmaata kohtaan 
ollut varsin antelias. Ilmajoen kirkkoherran S a l o m o n  H  a n-  
n e l i u k s e n  Ilmajoen pitäjän kertomuksessa v. 1801 esittä
män tiedonannon mukaan1 silloisessa Ilmajoen pitäjässä, johon 
Jalasjärvikin kappeliseurakuntana kuului, oli niittymaan suhde 
peltoon »melkein kuin 7: 1». Saman kertojan mukaan niityistä 
kaksi kolmannesta oli pitäjän läpi juoksevien jokien ja luomien 
varsilla. Muu osa oli aavoja, kortetta ja saraheinää kasvavia soita. 
Ensimmäiset raivatut niityt syntyivät savipohjaisille suomaille, 
joista vanhimmat ovat nykyään viljeltyinä peltoina. Niittymaina 
käytettiin myös vanhoja sammaltuneita kytöjä, jotka olivat jää
neet »retuperähän» 1. »uuruokkoon» (hoidotta) sentakia, että 
ruokamulta oli niistä polttamalla jo loppuun kulutettu.

Nimeltään ja laadultaan eroitetaan joukko erilaisia niitty- 
maita. Heinäniityn nimitys on luhta. Sanan erikoismerkitys tun
tuu lähinnä olevan alava ja laaja, vesiperäinen luonnonniitty: 
tälle vastakohtana keto tarkoittaa tasaista, kuivaperäistä 
aukeaa niittyä. Perkiö sensijaan on vasta äsken suosta ojitettu ja 
raivattu kytö tai niitty; nykyään tämän sanan tapaa useasti sellais
ten vainoiden erisnimenä, jotka ovat entisiä »perkiöitä». Laihialta

1 Hanelles, Sai. (Hannelius): Yritys Ilmajoen pitäjän kertomukseen v. 1801. 
Niilo Liakan suomennos, Helsinki 1903, s. 36.
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muistiin merkitty sana huoppi tarkoittaa kuivahkoa suoniittyä. 
Samalla paikkakunnalla edelleen aro merkitsee saraheinää kas
vavaa, kuivunutta suomaata. Kuortaneelta tunnetaan sana moisio, 
jonka merkitys Sanakirjasäätiöön saapuneiden tiedonantojen mu
kaan on järviluhta, johon myös kuuluu heinää kasvava mäenrin
ne —  tai muukin alava heinää kasvava maa, jota suojaa metsäi
nen heinää kasvava mäki. Harvinaisemmista nimityksistä mai
nittakoon vielä kempura eli matokempura, jolla jalasjärveläinen 
tarkoittaa hoidon puutteessa pahasti mätästynyttä luhtaa, minne 
harvoin oli viikatteen kanssa asiaa, syystä että se oli luhtamatojen 
jokakeväinen tyyssija.

Erityisen ryhmän heinämaiden joukossa muodostavat järvi- 
luhdat 1. järvet. Nämä ovat entisten matalavetisten järvien rantoja 
ja pohjia —  joko itsestään kuivuneita tai kaivauksien avulla kui
vattuja. Tämä tapa, järviä keinotekoisesti kuivattamalla kartuttaa 
heinämaiden pinta-aloja, on muutoin Etelä-Pohjanmaalla ollut van
hastaan, jo toista vuosisataa sitten käytännössä. Jalasjärvellä esim. 
toimitettiin pitäjän koilliskulmassa sijaitsevan Luopajärven ensim
mäinen lasku jo niin varhain kuin 1790-luvulla. Menettelyllä las
kettiin saatavan noin 600 tynnyrinalaa uutta niittyä.1 Samoin on 
Kauhajoella Kauhajärven kuivaus jo 1820-luvulla loppuun suori
tettu yritys.

Niittyihin on myös laskettava kotivainioiden heinää kasvavat 
pientaret, pyörtänöt, joiden merkitys heinäntuotossa ei vallan vähä
pätöinen ollutkaan. Sitä kuvaa erään jalasjärveläisen kertojan 
maininta, jonka mukaan oli ollut tapana kuokkiessa jättää pienta
ret leveiksi, että rehevän nurmiheinän kasvulle olisi jäänyt run
saammin tilaa.

Kyläkuntien yhteisniityistä ei ainakaan muistitieto enää tiedä 
kertoa. Järviluhdatkin heti alun perin jaettiin talonumeroiden 
kesken järvisarkoihin, jotka numeroitten jakautuessa on edelleen 
halottu osakasten kesken. Muutoin niityt olivat sekaisin palsta 
siellä, toinen täällä. Näin on ollut laita Jalasjärvellä sekä Etelä- 
Pohjanmaalla yleensä. S a m u l i  P a u l a h a r j u  mainitsee van
han Härmän luhtamaista,2 että ne olivat »sekaasinsa pitkin rantoja

1 Hannelius, mt. s. 39.
2 Härmän aukeilta, s. 160.
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ja metsiä». Asian valaisemiseksi hän nimeltä luettelee erään sikä
läisen talon heinämaita, joita oli kuudessa seitsemässä kohdin: 
»Konilahti, Karoomäjen alusta, Luomanluhta, Rintaperkiö, Kortes- 
lahti ja Kurjenluhta».

Lähellä taloa olevat maat yleensä ja siis myös niityt olivat 
aidatut tavallisella kolmvitsaksisella panenta-aidalla. Etäämpänä 
sijaitsevilla metsäniityillä käytettiin risuaitoja, sensijaan jokiluh- 
dilla ja yleensä kaukaluhdilla ei ole käytetty aitoja.

Varsinaisesta niittyjen viljelemisestä samoinkuin kylvöheinän 
käytöstä ei ole paljoa puhumista. Edellä mainittu Ilmajoen kirkko
herra H a n n e l i u s  lausuu asiantilasta valittelunsa seuraavaan 
tapaan:1 »Huolenpito niitynviljelyksestä ei ole vielä saanut tiettä
västi kuin yhden talollisen ryhtymään maan muokkaamisella kar
tuttamaan ketonurmikkojen kasvullisuutta, vaikka heillä on ollut 
pitäjän säätyläisten luona, jotka ovat panneet hyvälle alulle niitty- 
viljelyksen, tilaisuus nähdä, kuinka siinä on meneteltävä ja mitä 
hyötyä siitä on». —  Maa sai kasvaa, »mitä se ittestänsä lykkäs». 
senjälkeen kuin siitä kaksivuorojärjestelmän mukaan oli ensin 
otettu niin monta ruis- ja ohrasatoa kuin se pystyi antamaan. En
simmäisenä vuotena sen ottivat valtaansa rikkaruohot, saviaiset. 
pilliäiset, hevonherat, vuohensilmät ja »kaikenlaiset keltakukat». 
Senjälkeen pelto rupesi vähitellen ketoutumaan ja kasvamaan 
lauhaa, hyvää juuriheinää sekä parhaassa tapauksessa apilaa tai 
imiäistä (lyhytkasvuista apilaa). Hyötyisät kivikkopaikat työnsi
vät sinistä hiirenhernettä, mutta huonoimmat kohdat kasvoivat 
sangen ala-arvoisena pidettyä karkeaa siankarvaa. Sittemmin ru
vettiin heinänkasvua edistämään ryhtymällä keräämään latojen 
pohjilta pehuja —  varissutta siemenainesta —  jota ruvettiin ke
väisin rukiinoraiden päälle kylvämään. Seuraukset tästä vaati
mattomastakin kylvötavasta olivat kuitenkin jo siinä määrin suo
tuisat, että talolliset vähitellen tottuivat hankkimaan ostosiementä 
(timoteitä ja apilaa), jonka käyttö Jalasjärvellä on n. 60— 70 
vuotta vanhaa, rintapitäjissä ehkä vähän vanhempaa —  maakun
nan syrjäseuduilla taas vastaavasti nuorempaa. Esim. erään Lap

1 Hannelius: mt. s. 38.
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pajärven Kauhajärvenkylän isännän arvelun mukaan kylvöhei
nää oli hänen kotipaikallaan käytetty vasta n. 30 vuoden ajan.

Mutta luonnonniityt olivat, kuten sanottu, heinämaista tär
keimmät entisaikaan: alavat jokiluhdat rehevinä kasvoivat lau
haa, vetiset rannat tuottivat saraa ja parhaat järviniityt antoivat 
kortetta, jota viimeksi mainittua pidettiin erityisen hyvänä kar
janrehuna.

Kuva 1. Viikatteita, a ja b Jalasjärveltä, 
c Kauhajoelta (krinniviikates).

Heinätyökaluista eli luhtaroskista oli tärkein viikate (kuva 1), 
jolla kaikki heinä kaadettiin. Nykyään käytännössä oleva viikate 
on samaa pitkävartista tyyppiä, jota aikaisemminkin niin kauan 
kuin muistetaan on käytetty. Lyhytvartista viikatetta ei tiedetä 
käytetyn. Itäisellä Etelä-Pohjanmaalla ns. »Järviseudun» pitäjissä,
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kuten Töysässä, Alajärveltä ja Lehtimäellä, paikkakuntalaiset sen 
tuntevat, mutta pitkiin aikoihin käytännössä se ei ole ollut. Vasta 
vähän idempää, Ähtäristä lähtien, alkaa Etelä-Pohjanmaalla ly- 
hytvarsiviikatteen käyttöalue. Jalasjärvellä ainoastaan jotkut 
isäntämiehet muistavat Hämeen puolessa nähneensä sellaisen vii
katteen, jolla niittää ruihottiin molemmin puolin; eteläpohjalai
sella pitkävarsiviikatteella nimittäin niittäminen tapahtuu vain 
yhteen suuntaan, oikealta 
vasemmalle.

Jo v, 1801 H a n n e l i u s  
sanoo Ilmajoen viikatteiden 
olleen yksinomaan suora- 
vartisia. Kaikesta huolimat
ta viikatteen varsi saattaa 
tekotavaltaan melkoisesti- 
kin vaihdella. Jalasjärvellä 
ja lähipitäjissä käytännössä 
oleva tyyppi on nimeltään 
painimavarsi, myös käy
tetään nimityksiä lapavarsi 
ja pyrstövarsi. Varsi teh
dään aina kuusesta ja varsi- 
puuksi valitaan sellainen, 
että varren yläkapulaksi 
saadaan sopiva oksa, joka 
sopii hyvin kätehen. Kuusi

.... . Kuva 2. Viikatevarren alakapulan ja
on tahan tarkoitukseen erit- oksan välin määrääminen.
täin soveltuva myös sen
takia, että se on verraten lujaa ja esim. koivuun verrattuna suh
teellisen kevyttä. Varren pituudella on viikatteen käyttäjän mu
kaan omat tarkat mittansa. Esim. alakapula (tappi, kapula, Lai
hia: knappula, Vimpeli, Evijärvi: tulli) kiinnitetään niin kauas 
varren alapäästä, että sen parahiksi voi pusertaa kouraansa, kun 
painettuaan varren alapään kainalokuoppaansa ojentaa kätensä 
suoraksi. Alakapulan ja yläkapulan eli oksan väli taas on oleva

1 Hannelius: mt. s. 41.
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yhtä kuin kahden kämmenen leveys lisättynä peukaloiden 
pituudella. Viimeksimainitun seikan voi muutoin helposti todeta 
tarttumalla molemmin käsin varteen siten, että kämmenten ulko
reunat koskettavat kumpaankin kapulaan. Senjälkeen ojenne
taan peukalot suoriksi varren pituussuuntaan. Jos tällöin peu
kaloiden päät koskettavat toisiinsa, niin mitta on oikea (kuva 2).

Eräässä toisessa varressa, joka ei sanottavasti poikkea edellä- 
kuvatusta ja jota käytetään mm. Alavudella, Töysässä, Lehtimäellä, 
Alajärvellä, Lappajärvellä ja Kuortaneella, määrätään molem
pien kapulain väli taas siten, että se on yhtä pitkä kuin välimatka 
käsivarren taipeesta sormien neniin. —  Melkein joka paikassa 
tunnettu, mutta vähemmässä määrin käytetty on hurrivarsi. Se 
on aivan suora varsi, jonka yläpäähän on vuoltu kädentila, kapula 
on ainoastaan alhaalla keskivarressa. Eräässä varsityypissä, joka 
Suupohjaa lukuunottamatta on Etelä-Pohjanmaalla yleinen, on 
samalla tavoin ainoastaan alakapula, mutta varren yläpäähän on 
vuoltu ohut, peukalohankaan hyvästi soveltuva kohta, tai on sille 
kohtaa tehty noin tuuman läpimittainen reikä. Kiinnipitotavan 
mukaan tätä vartta nimitetään peukalovarreksi. Se oli usein leik
kauksin kauniisti koristeltu, kruusattu eli herkuteltu, mihin tar
koitukseen varren yläpää tarjosi sopivan pinnan. Painimavar- 
teen eli pyrstövarteen sensijaan ei yleensä ole koristelua tuhlattu. 
Syy on ymmärrettävä: niitettäessä varren yläosa (pyrstö, lapa, 
lehti) tuli nojautumaan niittäjän käsivarteen. Tarkoituksenmu
kaisinta oli tällöin, että varsi oli siltä kohtaa ohut sekä varsinkin 
alapuolelta hankauspinnan kohdalta mahdollisimman sileä.

Varret tehtiin valmiiksi aina talvella, jolloin miesväki niitä 
iltapuhtein 1. ehtatöinänsä veisteli. Olipa joskus rengin palkka- 
sopimuksessa suorastaan määritelty, kuinka paljon hänen piti tal
vella puhdetöinään valmistaa viikatteenvarsia. —  Syksyllä halko
metsässä kulkiessa- katsottiin valmiiksi sopivia varsipuita, kir
veellä rahittiin niistä puolivalmiita teelmiä, kannettiin kotiin ja 
pantiin tuvan orsille muiden »värkkipuiden» joukkoon kuiva
maan. Jos tällaisia puolivalmiita varsipuita kerääntyi niin pal
jon, että niistä osa jäi talven kuluessa valmiiksi tekemättä, kul
jetettiin ne keväällä ulkosuojien orsille varastoon. Täten saattoi 
hyvin hoidetun talon irtaimistoihin kerääntyä sekä valmiita että
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puolivalmiita viikatteenvarsia vähitellen ihan kymmenin kap
palein.

Tärkeintä viikatteessa oli kuitenkin terä, jonka erityinen vii- 
katesepän maineessa oleva seppä valmisti. Eivät kuitenkaan 
kaikki viikatesepätkään pystyneet valmistamaan luotettavan hy
vää terää, joten se monesti jouduttiin hankkimaan kauempaakin, 
ja maineen saavuttaneilla sepillä oli siten aina yllin kyllin työtä.

Viikatteen terään pantiin 2 naulaa terästä, mikä seppien tie
tämän mukaan oli vanha määrä. Varhempina aikoina, kun ei 
»räkänny panna terästä kovin paljua», tehtiin teräksestä ainoas
taan varsinainen teräosa, muu raudasta. Aikaisemmin oli myös 
raaka-aineeksi käytettävänä ainoastaan pyöreää puikkorautaa 
(porakankea), mistä terän valmistaminen oli suuritöinen ja ras
kaan takomisen takana.

Kun tällainen pyöreä puikkorauta oli taottu tasaiseksi, hal
kaistiin pultilla sen toinen syrjä ja tähän halkeamaan pistettiin 
sorko terästä. Uuttamiseen tarvittavaa booraksia ei entisajan 
sepillä ollut, heidän menetelmänsä oli yksinkertainen: hietaan
piti kastaa ja sitten taas kiehuttaa. Mutta tämä »hietaan kasta
minen» olikin raudan käsittelyssä erityisen tärkeä momentti, itse 
paholaiselta opittu konsti. Tavan oppimisesta kertoi eräs iäkäs 
seppä seuraavan tarinan, josta hän mainitsi: »minä oon häjystä 
kersasta sen sanan kuullu». Tuli piru pajan ovelle ja kysyi se
pältä, mitenkä viikate valmistettiin. Seppä oli siihen vastannut, 
että rauta kuumennettiin ahjossa ja sen jälkeen taottiin. Piru 
siihen:

»no siin’ on hiki heitetty 
ja hietahan kastettu».

Seppä oli ruvennut tuumimaan paholaisen lausumaa, ja siten 
opittiin raudan »keittämisen» taito.

Viikatteen terä on suunnilleen puolet varresta eli noin 75 
sm:n pituinen. Terä on alapuolelta 1. ruohon puolelta sileä, ylä
puolelta teränsuusta hamaraan päin paksuneva. Hamaran ja tap
pion rajalla on kapea paksunnos pinsi (pinnen, pirittä). Lehti
mäellä ja Vimpelissä nimitys kuuluu pinni. Terän kärki on, niin
kuin muidenkin teräkalujen, nimeltään tutkain, murt. tutkan 
(: tutkamen), Isossakyrössä tutkaan (tutkaamen), ja sen tyvi-
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päässä oleva taivutettu osa, miltä kohtaa terä kiinnitetään var
teen, kamppi. Kamppi päättyy kokkiin, jota varten varren ala
päähän on koverrettu kolo.

Viikatteiden varttaminen suoritetaan kesällä muutamia päi
viä ennen varsinaisen heinänteon alkua. Nitoen kämpin ympäri 
terä kiinnitetään niteellä varteen kiinni. Nide, murt. niet (Iso
kyrö, Vimpeli: nies, Evijärvi, Lappajärvi: nijes) oli tavallisesti 
vuoltu notkeasta pajusta tai suorana kasvaneesta pihlajanvesasta, 
myöhemmin on samaan tarkoitukseeti käytetty ostettua rottinkia. 
Terän varteen kiinnittäminen oli huolellisuutta ja tarkkuutta 
vaativa toimitus. Oli katsottava, ettei terä tullut ristiin 1. krök- 
kyyn  ja ettei myöskään tullut liika paljon suuta. Tavallisesti terä 
pantiin tasoin (oijeti) tai annettiin tuuma suuta. —  Ristissä ole
minen merkitsi sitä, että tutkain sattui sisäpuolelle sitä ympyrän 
kaarta, minkä ajattelee piirretyksi säteellä varren pää— terän 
kulma. Toisin sanoen etäisyys varren päästä terän kärkeen oli 
tällöin lyhempi kuin varren pituus. —  Jos terässä oli suuta, tut
kain jäi ajatellun ympyränkaaren ulkopuolelle. Jos taas tutkain 
ja terän tyviosa sattuivat kumpikin tälle samalle ympyränkaarelle, 
terä oli silloin tasoin 1. oijeti. Käytännössä mainittu seikka muu
toin todetaan seuraavalla tavalla: varsi asetetaan pystyyn lähelle 
tikapuita tai jonkin rakennuksen nurkkaa. Terä asetetaan pai
koilleen, kädellä pitäen puristetaan, ettei se pääse liikkumaan. 
Sen jälkeen terän tyviosalla painetaan puuhun merkki, kalliste
taan vartta niin paljon oikealle, että terän kärki (tutkain) tulee 
saman merkin kohdalle. Tämän jälkeen jo voidaan terä asettaa 
haluttuun asentoon. —  Kun täten terän kulma varteen nähden 
on saatu määrätyksi, on vielä katsottava, että myös terän suhde 
maanpintaan tulee olemaan oikea, jottei viikatteesta tule mättää- 
seen menevä: terää pidetään liikuttamatta paikoillaan siinä asen
nossa, mihin se äsken jäi. Pitkin terän alapuolta tähdätään oksan, 
s.o. ylemmän kädensijan päässä olevan kapulan toiseen päähän. 
Viikatetta kallistetaan, ja kun tähtääminen terän koko pituudelta 
osoittaa, että poikkikapulan kärki ja terän alapuoli ovat samalla 
suoralla viivalla, silloin terä on oikeassa asennossa ja voidaan 
aloittaa niominen. Nidettä kierretään kämpin ja varren ympäri 
niin pitkästi kuin sitä riittää, tavallisesti 8— 10 kertaa, loppupää
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pistetään niteen alle. Jos nide käyttämisen kuluessa höltyi ja 
terä rupesi hölskymään 1. hutajamaan, vikate täytyi suutita. Sil
loin lyötiin litteä suute varren ja niteen välin.

Viikatteet saivat olla vartettuina kesät talvet. Niitä säilytet
tiin ylisillä, tuvan kokissa tai ulkorakennusten orsilla riippu
massa, kunnes ne vähää ennen kuin ruvettiin tarvitsemaan otet
tiin sieltä esille korjattaviksi ja teroitettaviksi. —  Voi myös sat
tua, että vanhat ja kuluneimmat terät oli kuljetettava sepillä 1. 
kaiuttavina. Kallitessaan seppä takoi ja karkaisi terän uudelleen 
niin, jotta siitä ti^li sekä ulkonäöltään että käyttöarvoltaan mel
kein uuden veroinen.

Käytön aikana viikatteet pidettiin terävinä teroitusvälinei- 
den avulla, joita olivat tahko sekä erilaiset kovasimet ja Hipat. Ja
lasjärvellä ei ole saatavissa luonnonomaista tahon kiveä, vaan on 
sitä täytynyt hankkia muualta. Suurimmassa maineessa on ollut 
vanhastaan kuulu Kauhajoen lauhankivi (paikannimestä: Lau- 
hanvuori), josta on valmistettu myllynkiviäkin ja josta valmis
tettuja tahkoja talvisin kuljetettiin kaupan. Tavallisesti niitä 
ostettiin viljaan vaihtamalla. —  Tavallinen kivitahko tahtoi kui
tenkin olla viikatteiden teroittamiseen liian karkea, minkä takia 
ne myöhemmin on mielellään vaihdettu uusiin keinotekoisesti val
mistettuihin sementtitahkoihin.

Tahkoamiseen 1. laskemiseen otti osaa kaksi henkeä, laskija 
ja tahon pyörittäjä. Mikäli tahkon telineiden alle asetettava vesi- 
ruuhi puuttui, tarvitsi laskija vielä apulaisekseen veden kaatajan, 
jona tavallisesti toimi joku nuori poikanen. Laskiessa oli varot
tava, ettei terä päässyt kierteelle, kuperaksi 1. silakankyljelle, ei 
liioin saanut jättää terän suuta auki. Tahkoaminen suoritettiin 
aina kotona lepoaikoina tai aamulla ennen työhön lähtöä, niitylle 
tahko vietiin ainoastaan poikkeustapauksissa. Siellä tulivat teroi- 
tusvälineinä kysymykseen ainoastaan edellämainitut kovasimet ja 
liipat (tikut).

Tavallisin näistä on ollut alkuaan nimensä mukaisesti puusta. 
Mäntylastaan kaiverrettiin uurteita pitkin ja poikin, senjälkeen 
se tervattiin ja kastettiin hienoon hietaan. Niinpian kuin terva 
oli ehtinyt kuivua, oli »tikku» valmis. Nykyiset tikut ovat kova- 
sinkiveä ja muodoltaan kapean taltan näköisiä. P a u l a h a r j u
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mainitsee1 lapualaisten ennen vanhaan käyttäneen puisia Hip
poja, kun taas härmäläisillä oli samaan aikaan kovasinkiviset 
»tikut». Toisin paikoin taas kumpiakin oli käytetty rinta rin
nan, kunnes edelliset ovat vihdoin tykkänään jääneet pois käytän
nöstä.

Itse teroitustoimitusta nimitettiin tikkuamiseksi. Kostutet
tiin tikkua ja viikatteen terää vesiojassa tai sylkäisemällä. Vii 
kate nostettiin pystyyn, sormilla tuettiin hamaran vaiheilta ja 
kuljettaen kahta sormea terän tyviosasta kärkeä kohti lyötiin 
tikulla vuoroin kummallekin puolen terän sivua. Kuivana aikana, 
jos ei ojissa ollut vettä, piti tikkuamavettä kuljettaa kiululla. M uu
ten tikkuaminen oli erityisen suuressa määrin harjaantumusta ky
syvä toimitus, sillä taitamaton helposti löi vastasuuta, ja terä siitä 
vain tylsyi. Kun kuitenkin pidettiin periaatteena, että jokaisen oli 
osattava itse teroittaa työvälineensä, nolvakkaa (nolvakka =  
osaamaton, taitamaton, nolo) pilkallisesti kehöftettiin menemään 
sadepäiviksi tallin päälle viikatekakiota tikkuamaan, s.o. saamaan 
tarpeellista lisäharjoitusta.

Samoinkuin viikatteiden varret tehtin myös haravat yleensä 
valmiiksi jo talvella, ainoastaan hätätilassa tuli kysymykseen ha
ravan valmistaminen heinäajan jo tultua. Siihen tarvittavat 
ainekset olivat laadultaan tarkasti määritellyt. Varsi tehtiin pai
non keventämiseksi haavasta. Se oli noin 160— 190 sm:n pitui
nen, poikkileikkaukseltaan pyöreä tai hiukan litteä. Varren ala
päässä oleva leveämpi osa oli nimeltään sammakko. Suunnilleen 
75 sm:n pituinen lapa saatiin koivusta kestävin. Pihlajasta aina 
tehtiin piikit, joita tarvittiin 12— 14 kappaletta yhteen haravaan. 
Pienellä sepän takomalla haravanpiikkioralla kairattiin hiukan 
takaviistoon reiät lapaan, tervan kanssa pistettiin paikoilleen 
piikkipuu, jonka päähän oli vuoltu sievä nuppi. Kun valmisteilla 
oleva piikki oli kierretty lujasti paikoilleen, katkaistiin se sopi
valta kohtaa sekä vuoltiin etupuolelle päin hiukan teräväksi. 
Muualla Suomessa —  erityisesti Lounais-Suomessa ja Ahvenan
maalla —  tunnettujen, runsaasti koristeltujen morsiusharavain 
vastineita ei Etelä-Pohjanmaalla ainakaan enää tavata. Joskus

1 Härmän aukeilta, s. 168.
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sentään tehtiin varren »sammakkoon» ja lavan kumpaankin pää
hän hiukan kruusauksia, lovia tasaisin välimatkoin, vinoneliöitä 
muodostavia uurteita tms., mutta muuta runsaampaa koristelua 
—  lukuunottamatta kelta- ja punamaalin käyttöä •—  ei ole juuri 
pidetty tapana. Pääasia oli, että harava oli kevyt ja kestävä. En
sinmainitun ominaisuuden tavoittelusta haravat saattoivat olla 
tavallisiksi käyttöaseiksi hyvinkin sirotekoisia.

Kuivausvälineiden käyttö ei ole vanhaa. Yleisin kuivaustapa 
on heinien kuivaaminen nidoksellaan maassa. Vasta yleistymään 
pääsevä kylvöheinän käyttö toi tullessaan joukon erilaisia kui- 
vausvälineitä; niistä tunnetuin on Jalasjärvellä noin 60— 70 vuotta 
käytännössä ollut heinäseiväs, kräkky, joka on noin 3 tuuman 
paksuinen, molemmista päistä teroitettu, toista syltä pitkä seiväs. 
Seipään rungossa on tasaisin välimatkoin 5— 6 reikää, joihin pis
tetään kyynärän mittaiset ja tuuman paksuiset kuusenoksista 
tehdyt kräkynpiikit. Tällaisen heinäseipään alkumuotona voi
nee pitää sitä luonnonomaista »kräkkyä», joka kuorimalla ja osit
tain karsimalla tehtiin nuoresta männystä. Tällaiset vanhamal- 
liset irtopiikkiset seipäät ovat jääneet käytännöstä vasta viime 
vuosina, jolloin on ruvettu laittamaan uusia, ammattikirjallisuu
den suosittamia kuivausseipäitä.

Haasioiden käyttö on ollut vähäistä. Ilmajoen kirkkoherra, 
jo mainittu H a n n e l i u s  sanoo siitä:1 »Parhaana keinona, millä 
sateisillakin säiliä saadaan heinänteko viivytyksittä jatkumaan, 
pidetään Ilmajoella heinäin haasioimista, jota varten haasioita 
olisi laitettava kunkin ladon viereen. Ei kuitenkaan kukaan 
talonpoikainen mies ole ryhtynyt tällä tavalla suojelemaan hei- 
niään pilaantumiselta.»

Mikäli myöhemmin (edellinen tiedonanto on v:lta 1801) haa- 
sioita kuitenkin on käytännössä ollut, eroitetaan niitä rakenteel
taan kolmenkinlaisia. Alkukantaisimpana voinee pitää siten val
mistettua, että lyötiin maahan kolme neljä seiväsparia noin sylen 
välimatkan päähän toisistaan. Vitsasten (vittoosten) varaan ase
tettiin riukuja, joiden päälle heinät voitiin latoa kuivamaan. Täl
laisen haasian esikuva oli valmiina yksinkertaisessa kolmiorti-

1 Hannelius: mt. s. 41.
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sessa aidassa. Kehittyneitä muotoja edustavat jo sellaiset tyypit, 
joissa riu’ut asetettiin paaluihin tehtyihin reikiin asetettavien 
tappien varaan. Näitä oli kahta lajia: käytettiin joko useampia 
peräkkäisiä yksinäispaaluja, joissa tapit olivat riukujen putoami
sen estämiseksi vinoasennossa ylöspäin —  tai voitiin käyttää 
kahta vinosti toisiaan vasten asetettua paaluparia, joissa paalut 
oli yhdistetty toisiinsa puunaulalla »niinkun laros (ladossa) ma- 
laat». Paalujen vinoasennosta johtui, että tässä tapauksessa tap
pien reiät sai kairata kohtisuoraan puuta vasten. Luonnollisesti 
tällaisten haasioiden valmistus kysyi enemmän työtä kuin ensiksi- 
mainitun. Mutta ne eivät olleetkaan enää tilapäisluontoisia, vaan

käytön jälkeen ne voitiin irroittaa ja 
panna säilöön seuraavaa vuotta var
ten.

K o r j u u v ä l i n e i s t ä  tarpeellisin 
oli vanhaan aikaan takkavitsa. Pääosina 
eroitetaan takka vitsassa raaka ja varsi
nainen vitsa. Raaka oli parin sylen mit
tainen ja aina pihlajainen. Vitsa vään
nettiin pihlajasta ja kiinnitettiin silmu
kalla raa’an latvapäähän jätetyn oksa- 
hangan taakse. Vitsaan tehtiin länkki, 
mistä sitä vielä jatkettiin erillisellä, pik
kuiseen poikkikapulaan päättyvällä vit
salla, kädentilalla. Poikkikapulan sijalla 
saattoi olla myös toinen, pienempi länkki.

Heiniä on kannettu myös hamiloi- 
millä —  n. 3 m :n mittaisilla heinäkasan 
alle työnnettävillä seipäillä (sapilailla). 
Jalas järvellä ei tällaisia hamilaita enää 
ole käytännössä, mutta sensijaan esim. 
Isojoella niitä vielä nykyään käytetään. 
Hamilaiden käyttö tuli kysymykseen etu
päässä kuivaperäisessä maastossa; veti
sillä vajottavilla suoniityillä taas käytet
tiin eräänlaatuisia pureja, nimeltään neva-

Kuva 3. Nevareha, Kauha- ,    , ..
• „ reha eli iarvireha (kuva 3). Myöskäänjo e n  m uieu. x
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»nevarehaa» en ole tavannut säilyneenä Jalas järvellä. Tunnet
tuahan on, että yksinkertaisimmat —  usein tilapäisluontoiset —  
käyttöesineet nopeimmin pyrkivät jäljettömiin häviämään. Iso- 
joella tunnetaan sama väline nimellä järvikeisit eli nevakeisit. 
Kauhajoen pitäjänmuseossa olen valokuvannut saman pitäjän 
Kauhajärven kylästä tuodun nevarehan. Siinä oli 3 sylen mit
taiset välipuilla ja vitsoilla toisiinsa kiinnitetyt aisat, joiden tyvi- 
päissä oli kädensijat; latvaosat rehaa vedettäessä laahasivat 
maata. Kuorman tila oli järjestetty suunnilleen keskikohdan ja 
kädentilain välille. Kuorman luisumisen estämiseksi oli keski- 
paikkeille taivutettu notkea pihiäjanvesa luokiksi sekä yhdistetty 
se vielä muutamin välivitsoin alhaalla oleviin aisain välisiin poik
kipuihin.

Hevosta kannattavassa maastossa on 
käytetty myös hevosen vetämiä lehtoja.
Ne rakennettiin kahdesta käsivarren pak
suisesta koivusta, jotka tyviosaltaan kar
sittiin latvuksien jäädessä koskematto
miksi. Poikkipuulla tai'vitsaksella yhdis
tettiin puut sopivalta kohtaa toisiinsa, ty
veen tehtiin tampin reijät ja hevonen voi
tiin ilman muuta valjastaa täten synty
neiden kuljetusneuvojen eteen. Heinät 
ladottiin latvuksien päälle, missä niitä 
voitiin kuljettaa uskomattomia määriä.

Sellaisia kulttuurisaavutuksia kuin reet 
ja kärryt on vasta perin myöhään ruvettu 
käyttämään apuvälineinä heinänteon 
jouduttamiseksi. Näistä on heinärekeä 
käytetty vähemmän, mutta sensijaan pal
jon enemmän kaksipyöräistä, karikoilla 
varustettua elolavaa 1. piikkilavaa, jota 
yhä edelleen käytetään niin heinää kuin 
elojakin siirrettäessä paikasta toiseen.

Korjuuvälineiden yhteydessä parhai
ten sopii mainittavaksi järvisukset eli

, . . . . . .     .. Kuva 4. Sivakoita Kauha-
sivakat, joilla liikuttiin järvi- ja suona- joen museosta.
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tyillä heinää korjattaessa (kuva 4). Sivakka valmistettiin kahdesta 
kuoritusta näreestä, jotka latvuksistaan naulattiin yhteen ja taivu
tettiin ylöspäin. Keskikohdalla pantiin jalan pohjaksi kengän pi
tuinen lauta, mihin vuorostaan vitsainen mäystin kiinnitettiin. Että 
sivakoiden nenä pysyisi käyränä, se kiristettiin jalkalautaan kiinni
tetyllä vitsalla. Vanhimpien sivakoiden sanotaan olleen valmis
tettuja pitkin pituuttaan halkaistusta laudasta, mihin jätettiin 
jalansija keskelle. Sivakoilla liikkuminen oli laahustavaa, puoliksi 
kävelyä, puoliksi »hiihtämistä».

T a l v i s ä i l y t y s .

Tärkein talvisuoja on lato. Etelä-Pohjanmaa on vanhastaan 
tunnettua latorunsaudestaan. Alavilla jokilakeuksilla, niinkuin 
Ilmajoen ja Lapuan Alajoella, niitä saattaa olla silmän laskematto
miin. S i r e l i u s  sanoo1 ensimmäisiä latoja maassamme mainitun 
asiakirjoissa aina 1400-luvulta lähtien, todeten myös samalla niiden 
luonteenomaisimmin edustavan juuri Länsk-Suomea, koska hän lau
suu: »(ladot) eivät vieläkään ole käyneet yleisiksi maamme itäi- 
simmällä kulmalla». H e i k k i  K l e m e t t i  esittää Kuortaneen 
historiassaan2 erään ladon, jonka hän —  tosin hiukan epäröiden —  
arvelee olevan peräisin aina 1400-luvun alkupuolelta saakka. Mutta 
vaikka esimerkillä ei olisikaan todistusvoimaa, on latojen käyttö 
Etelä-Pohjanmaalla epäilemättä sangen vanhaa. Tästä seikasta 
vuorostaan johtuu, että itäsuomalaiselle heinätaloudelle luonteen
omaiset erilaiset ulkosäilytysmenetelmät, kuten vähää myöhemmin 
näemme, ovat Etelä-Pohjanmaalla paljon vähemmässä määrin tun
nettuja kuin itä- ja keskiosissa Suomea.

Entisajan heinäladot olivat nykyisiin verraten paljon vähäi
sempiä. H a n n e l i u k s e n  tiedonannon mukaan1 ladot Ilmajoella 
viime vuosisadan alussa rakennettiin 10 kyynärää pitkiä, 7 kyynä
rää leveitä ja 5 kyynärää korkeita. Ulkonäöltään ne olivat alhaalta 
ylöspäin leveneviä. Lattiaksi käytettiin aidaksia, katoksi lautoja tai 
olkia, yleisemmin kuitenkin viimeksimainittuja.

1 Sirelius: Suomen kansanomaista kulttuuria I, s. 295
2 Klemetti: Kuortaneen vaiheita, s. 23.
3 Hannelius: mt. s. 41.
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Yleensä ladot yritettiin rakentaa pitkien kantomatkojen vält
tämiseksi, mikäli maasto sen salli, mahdollisimman keskelle niittyä. 
Kutakin latoa ympäröi oma ladonalansa, laskettiinpa heinämaiden 
suuruus usein ladonalojen perusteella. Kullakin ladolla oli oma 
nimensä, joita annettiin mitä erilaisimpien seikkojen mukaan, ku
ten seuraava luettelo erään Jalasjärven talon latojen nimiä osoittaa: 
Tienvierilato, Suulato ja Perälato (—  niityn suussa tai perällä ole
va), Solalato, Lautakattolato, Uusilato, Vanhalato, Mettävainion- 
lato, Kloostarinlato, Kyrönperänlato, Haapalato (—  haapapuista 
tehty), Koivulato (ladon lähellä kasvavan yksinäisen koivun mu
kaan), Viitikkolato, Mettänrantalato, Tarhalato (kotikartanolla) 
jne.

Uudet ladot rakennettiin aina alkukeväästä, heti kun routa 
rupesi maasta lähtemään eikä kylvöille vielä pidetty kiirettä. Hir
ret hakattiin mänty- tai kuusimetsästä sekä kuljetettiin paikoilleen 
talven viime keleillä. Kooltaan ne olivat heikompia kuin tavalliset 
rakennushirret; määritelmästä »ladonhirren vahvuinen» on kansan
omaiseen kielenkäyttöön muodostunut erityinen paksuuden mitta. 
Yleisesti käytettiin nurkkakiviä alusina, mikäli niitä vain oli saa
tavissa, muussa tapauksessa rakennettiin pelkästään alushirsien 
varaan. Pehmeällä maalla täytyi alushirsiä käyttää paljon/jolloin  
niitä voitiin panna rinnatustenkin. Järvillä ja yleensä kevättulvan 
peittoon joutuvilla paikoilla ladot olivat korkeampia kuin muualla, 
syystä että oli pakko rakentaa toistakin metriä korkea aluskehä, 
jonka päälle vasta voitiin ajatella lattian sijoittamista.

Seinähirsien salvutapa oli mitä yksinkertaisin ladonnurkalle 
eli lclupunurkalle salvaminen. Oljista tehdyn katon painona oli 
kolme paria malkoja, joiden alla oli päätyihin sijoitettujen sarvi- 
lautojen tappeihin (sarvet) tunkeutuvat riu’ut eli viertilöimet.

Oven tukkeena käytettiin ovipuita. Ne tehtiin rakennettaessa 
jäljelle jääneistä ladonhirren kappaleista. Kummassakin päässä ovi- 
puuta oli kirveellä hakattu lovi, joka sopi ovipieliä tukeviin pysty- 
pienoihin. Ne asetettiin paikoilleen yksitellen määrätyssä järjes
tyksessä, tavallisesti sitämukaa kuin lato rupesi heinistä täytty
mään, ja olivat sitävarten merkityt latinaisin numeroin alhaalta 
ylöspäin. Mikäli ovipuut eivät olleet tasapaksuja, oli niiden järjes
tys siten suunniteltu, että vuorotellen tulivat vastakkain tyvi ja
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latvapuoli. Määrätyn järjestyksen noudattaminen ovipuiden pai
koilleen asettelussa oli tärkeä ennen kaikkea senvuoksi, että tätä 
helpottaen oviaukko oli tehty ylöspäin levenevä. Siitä vuorostaan 
johtui, että kaikki ovipuut olivat keskenään hiukan eri pituisia.

Latojen puutteessa, mikä voi sattua järviluhdilla, mutta varsin
kin etäisillä suoniityillä, oli joskus pakko varastoida heinät talvi- 
säilöön avoimen taivaan alle. Tällöin tulevat kysymykseen vielä 
nykyään tunnettu ja käytetty suova sekä sitä paljon harvinaisempi 
saura.

Suova on joskus sokeritoppaa muistuttava, tavallisesti kuiten
kin keskikohdaltaan paksuneva keko, välistä useita metrejä kor
kea. Maaperän vetisyyden vuoksi on suovaa tekemään ryhdyt
täessä aina ensiksi rakennettava suovan lava. Ensin pannaan maa
han pitkälleen kaksi rankaa, nevapuut, samansuuntaisina niin etääl- 
le toisistaan, kuinka suureksi suova halutaan tehdä. Nevapuiden 
kumpaankin päähän lyödään ristikkäin kaksi lyhyttä seivästä, jotka 
sidotaan vitsoilla yhteen. Nevapuiden tarkoituksena on tällöin 
antaa alhaalta käsin seipäille tukea. Seipäiden yläpäähän muodos
tuneiden ristikoiden varaan asetetaan tukevia riukuja, joiden 
päälle voidaan sitten jo ruveta latomaan, sellaisista aineksista kuin 
saatavissa on, varsinaista suovan lavaa. Jo ennen nevapuiden pai
koilleen asettamista on maahan lyöty korkea suovan tanko, minkä 
ympäri varsinainen suovan teko tapahtuu. Mikäli on tilaisuutta, 
suovan paikaksi valitaan silloin suo- tai järviniityllä sijaitseva 
kivikkoinen karikko tai mäkipää. Maasta koholle rakennettu lava 
käy tällöin tarpeettomaksi. Useinkin riittää, kun tangon ympäri 
heitellään vähän puita, aidaksia ja vesoja eristämään suovaan tule
vat heinät maanpinnasta. Tällaistakin laadultaan epämääräistä 
rakennelmaa kuitenkin tavallisesti nimitetään »lavaksi».

Heinät nostellaan lavalle, missä niitä on vastaanottamassa suovan 
tekijä. Hänen on tärkeimpänä seikkana pidettävä silmällä, että 
suovan keskikohta tangon ympäriltä aina pysyy jonkinverran reu
noja ylempänä. Siten saadaan estetyksi sadeveden tunkeutuminen 
suovan sisään. Suovan tekijän on myös pidettävä »maineensa puo
lesta» huoli, että keosta tulee yhtä puoltava joka taholle. Kun  
suova on saatu valmiiksi, sidotaan tangon päähän muutamia tuuli- 
vitsoja pitämään suovan nenää koossa. Myös on joskus ollut tapana
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kattaa suova kuusenhavuilla tai oljilla. Vihdoin pistetään tangon 
kärkeen viimeksi rahkamätäs (Lappajärvi).

Apuvälineenä nostettaessa heiniä kohoamassa olevaan suovaan 
on entisaikaan käytetty 3-haaraista hankoa. Nykyiset hangot sekä 
tadikot ovat melkein kaikki tehtaantekoisia.

Sauvan käytöstä Etelä-Pohjanmaalla ei ole ollut yhtä helppo 
saada selvää kuvaa, syystä että sitä koskevat tiedonannot ovat ol
leet epätarkkoja ja keskenään jossakin määrin ristiriitaisia. Niinpä
Laihialta ilmoitetaan, että sau ra  »lehtihaasio tai haasio yleensä»,
Lapualla sen taas sanotaan tarkoittavan talvisäilytystä varten teh
tyä suurta heinäkekoa. Toisin paikoin sauran käsite sekoitetaan 
kekomaiseen suovaan, mitä merkitystä sanalla tuskin lienee ollut. 
Sanakirjasäätiön eräs kuortanelainen tiedonantaja ilmoittaa tunte
vansa »saurasuovan», jossa oli »napapuut ja poikkipuut, joiden 
päälle ladottiin heinät —  vuorattiin tuohilla, päällen pantiin kansi- 
puut ja sivuille malaat (pielipuut) ja pöngät».

Vertailemalla eri tiedonantoja keskenään voi kuitenkin pää
tellä, että saura on eräänlainen heinäpieles, jonka rungon muodos
taa kaksi tai useampia linjaan iskettyjä pystyjä, sileitä ns. sanka- 
puita, joiden väliin heinät ladotaan. Valmiina se hyvinkin suuressa 
määrin muistuttaa kuivatuksessa käytettyjä haasioita, joihin mei
käläiset pieleksemme yleensä ovat sukulaisuussuhteissa, kuten 
H i r s j ä r v i  toteaa eri tutkijain (Sirelius, Rapola) panneen mer
kille.1 Näinollen tältä kannalta tehtäköön selkoa jalasjärveläisen 
sauran valmistustavasta, vaikka se tuntuu kehityksessään edusta
van verraten myöhäistä astetta. Maahan lyötiin kaksi tukevaa paa
lua, joihin sopivan matkan päähän toisistaan oli roukkujen oralla 
kairattu reiät. Reikiin sovitettiin orsiksi valmistettujen riukujen 
päät. Kun alin riuku oli asetettu paikoilleen, ahdettiin se seuraa- 
van riu’un korkeudelle saakka heiniä täyteen, asetettiin seuraava 
orsi paikoilleen ja menettelyä jatkettiin, kunnes saura oli valmis. 
Märkäperäisellä maalla saattoi olla tarpeen jonkinlaisen lavan teko 
samaan tapaan kuin suovaakin tehtäessä. Koko laitos katettiin 
lopuksi havuilla tai oljilla ja sauran päälle heitettiin koossapitä-

1 Hirsjärvi, A. J.: Suomen kansanomaiset heinän ja viljan ulkokuivatus- 
ja säilytysmenetelmät, Helsinki 1934; Juhlakirja Yrjö Wichmannin 60-vuotis- 
päiväksi (SUST LVIII, s. 48).
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jiksi tavanmukaiset tuulivitsat. Sauran runko oli yleensä raken
teeltaan siksi vahva, että sitä voitiin vähin korjailuin käyttää tar
koitukseensa useana vuonna peräkkäin. Kuten edellä ehkä jo kävi 
selväksi, on käsite varsinaisella eteläpohjalaisella maaperällä ver
raten vieras ja käytännössä ainakin nykyään miltei tuntematon. 
Mitä tulee itse sanaan, kansanomaiselle kielenkäytölle se on tutuin 
Etelä-Pohjanmaan itäisellä ja koillisella kulmalla, missä myös jo 
sana pieles alkaa esiintyä.

Toinenkin, rakenteensa puolesta edellisestä jonkin verran, 
poikkeava pielestyyppi on ollut tunnettu ainakin Kuortaneella.

H e i n ä n t e k o .

Heinäajan (heiniajan) alun määrittelee sananlasku: »kun tulee 
Marketanpäivä, niin on aika niityllen käydä.» Jo K . A . Bäckman 
Jalasjärven kappelia koskevassa kirjoitelmassaan1 mainitsee sanan
laskun ja toteaa heinänteon Jalasjärvellä alkaneen heinäkuun 17—  
19 päivän vaiheilla. Vanhaa perintätapaa noudattaen Kauhajoella 
käytiin heinään Hermanninpäivä-viikolla (Hermanni 12 /7 ), siis 
vähän aikaisemmin. Tosiasia kuitenkin on, että viimeistään heinä
kuun 20 päivän tienoilla joka paikassa talo toisensa jälkeen 
ryhtyi hankkiutumaan heinään. Kiireistä heinäaikaa jatkui sitten 
aina rukiinleikkuuseen saakka eli noin kolme neljä viikkoa.

Talon elämänjärjestyksessä alkoi heinäajan lähestyminen kui
tenkin näkyä varsinaista merkkipäivää paljon aikaisemmin. Etu
päässä sen saattoi havaita naisväen puuhailusta. Viikkoa tai paria 
ennen heinäajan saapumista toimitettiin nimittäin perinpohjainen 
pyykinpesu, jolloin pestiin puhtaaksi talon kaikki vaatetavarat, 
yksin riihivaatteista ja jauhosäkeistä lähtien. Tällaista heinäpyykin 
tekoa pidettiin välttämättömänä, sillä heinäniityllä haluttiin aina 
esiintyä puhtaissa pukimissa. Yhtä suurta lukua ei pidetty, oliko 
tällöin käytetty pukuparsi kulunut tai miten paikattu tahansa, 
pääasia, että kaikki oli mahdollisimman puhdasta. Miehillä oli 
hurstihousunsa ja -mekkonsa, naisväki esiintyi valkoisissaan —  
heinäväki tarjosi siinä suhteessa varmaan miellyttävän näyn.

1 Beskrifning öfver Jalasjärvi kapell, Suomi 1851, s. 265.
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Paitsi pyykinpesua oli naisväellä muitakin toimittamisia, mitkä 
välttämättä oli saatava suoritetuiksi ennen heinään ryhtymistä. 
Paisutettiin puolikat, pysty päät, fiilipunkit ja p iimäleilit, tehtiin 
heinäkaljaa, juomaa; myös oli leivottava —  siinäkin tapauksessa, 
että vanhoja varastoja olisi ollutkin riittämiin, sillä raskaan heinä- 
työn ajaksi piti olla varattuna pehmeätä leipää.

Samaan aikaan miesväki välitöinään pitkitti haravoita sekä 
haki esille viikatteet säilöistään. Viimeksimainitut kävivät läpi 
perinpohjaisen tarkastelun. —  Missä terä oli kulunut niin huo
noksi, että se täytyi kallita, mikä oli uudestaan niottava, missä taas 
höltynyt terä saatiin pysymään kiinni pelkällä suutitsemisella. Kun  
sitten jolloinkin ikäpuoleen ruvettiin viikatteita tahkolla laske
maan, silloin saattoi olla varma, että heinään käytiin jo huomisin.

Heinänteko aloitettiin yleensä niistä luhdista, jotka olivat 
talosta kauimpana, kunnes päädyttiin kotoluhdille; kaikkein 
viimeksi tehtiin kotivainioiden pyörtänöt. H a n n e l i u k s e n  
mukaan1 ensin tehtiin heinä »korte-, sitten saraheinä- ja viimeksi 
nurminiityiltä». Hän sanoo myös: »Mitään vuorottelua ei heinän
teossa noudateta, niin että se niitty, joka edellisenä vuonna niitet
tiin ensiksi, korjattaisiin viimeksi, vaan aina aloitetaan heinänteko 
talosta etäisimmällä olevista niityistä, sekä jatketaan vanhassa jär
jestyksessä, niin että lähimpänä olevat niityt joutuvat viimeiseksi 
niitettäviksi. Niistä harvoista pitäjässä olevista järvistä, jotka kas
vavat kortetta ja kaislaa, korjataan heinä veden lämpimimmillään 
ollessa.»

Matkat niitylle tehtiin yleensä jalan kunkin kantaessa työ- 
kapineitaan —  viikatetta ja haravaa olallaan. Eväskontit, piimä- 
ja kaljaleilit seurasivat mukana, sillä harvoin eväitäkään kulje
tettiin niitylle hevosella, jotka koko heinä- ja leikkuuajan saivat 
olla jouten. Konttien ja leilien kantovälineenä käytettiin joskus 
kanninpuuta, joka oli koukullinen, olkapäähän soveltuva luonnon- 
väärä puu.

Tuskin mikään maatalouden alaan kuuluvista töistä on yhtä 
suuressa määrin sääsuhteista riippuvainen kuin heinän- ja elon
korjuu. Senvuoksi suotuisan korjuuajan tullen työaika pyrittiin

1 Hannelius, s. 40.
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käyttämään mahdollisimman tarkkaan, välittämättä siitä, että työ
päivät täten saattoivat venyä tavattoman pitkiksi. Työpäivien 
pituutta kuvaa se, että heinäaikana säännöllisesti noustiin jo 4— 5 
ajoissa aamulla, ja siitä huolimatta työssä voitiin viipyä aina 
auringon laskuun saakka. Heti herättyä pantiin pöytään eine: 
viiliä, voita, leipää ja silakkaa. Pian tämän vaatimattoman aamu- 
aterian jälkeen alettiin sonnustautua matkaan, sillä tähdellepan- 
tava oli työssä saavutettu kokemus, että kasteen aikana viikatekin 
parhaiten pystyy.

Luhdalle päästyä ryhdyttiin heti niittämään, mihin työhön 
niin nais- kuin miesväkikin otti osaa. Paras niittäjä asettui etu- 
mieheksi, muut niittivät hänen jäljessään peräkanaa 1. peräjulkkaa, 
heikoimmaksi arvosteltu viimeisenä. Kukin huiteli omaa etuansa, 
kaadetun »edun» nimitys oli laispuoli (joskus laespuoli). Lehti
mäellä, Lappajärvellä, Vimpelissä laisi (: laisin). Aloittaa voi
tiin joko saran tai yleensä niitettävän alueen reunasta; se oli lais- 
puolelle niittämistä. Tai sitten aloitettiin keskeltä sarkaa, jolloin 
takaisin tullessa äskeistä lakeista vasten muodostui paksunlainen 
karho; sitä taas sanottiin vastaan 1. karheelle niittämiseksi. Toisen 
päälle kaatuva uusi lakeinen oli vastoo. Viimeksimainittua tapaa 
käytettiin etupäässä heikkokasvuisilla heinämailla. Hyväkas
vuista, vankkaa heinää taas ei voitu karheelle niittää, koska niit
täminen olisi tällöin suotta ollut tarpeettoman raskasta ja paksulle 
karholle joutuminen olisi vain hidastanut heinän kuivumista. Eri
tyisen huonossa heinässä vuorostaan haravoinnin helpottamiseksi 
käytettiin viikatteen päälle asetettua krinniä (Etelä-Pohjanmaan 
itämurteessa: kaha), joka niitettäessä toimi kokoojana. »Krinnin» 
rakenne ja kiinnitystäpä viikatteeseen selviää kuvasta 1, joka 
on Kauhajoen pitäjänmuseosta. B ä c k m a n  mainitsee tällaisen 
krinnin käytöstä:1 »Muutamat käyttävät viikatteissaan harvakas
vuista suoheinää niittäessään omaperäistä laitetta, joka kerää poik- 
kilyödyt korret yhteen riviin sille kohtaa, mihin viikate pysähtyy. 
Siten haravoiminen on melkoista helpompaa.»

Usein niittäminen muodostui suoranaiseksi kilpasilla oloksi, 
jolloin perässä tulevat yrittivät päästä hoputtamaan edellä meni

1 Bäckman: mt. s. 265.
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jöitä lausuen uhkailuja: »pois edestä taikka muutoin kintut poikki». 
Yhtään ei kilpailu helpottunut siinäkään tapauksessa, että kukin 
meni omalle saralleen: »silloin sitä vasta kapin kiistaa mentihinkin 
kun mentihin sarkaa ja poikaa».

Niittäessä oli viikatteen pystyvyys sangen huomionarvoinen 
tekijä. Huonosti pystyvällä viikatteella ei niittämisestä tahtonut 
tulla mitään, ja siksi vähä väliä pysähdyttiin tikkuamaan viikat
teita sekä samalla »oikaisemaan selkää». Paitsi hitautta huonon 
niittäjän ominaisuuksia olivat kaukalolle niittäminen, so. sänki 
tuli keskeltä lakeista lyhyempää kuin reunoilta —  sekä haukien ja 
välikarvojen jättäminen. Kaukalolle niittäminen samoinkuin tykkä
nään koskemattomien paikkojen (»haukien») jättäminen saattoi 
tulla kysymykseen ainoastaan opettelevilta, sensijaan »välikarvo
jen heittämiseen» voi helpolla tehdä itsensä syypääksi kokenutkin 
niittäjä liikaa kiirehtiessään. Koska työskentely tapahtui kilpailun 
hengessä, niittäjät olivat kovin kärkkäitä arvostelemaan toisiaan 
virheistä.

Niittämistä jatkettiin yhtämittaa päivän toiseen ateriaan 1, 
puolipäivään asti, joka kesällä syötiin klo l l :n  aikaan. Tällöin 
keräydyttiin jonkin ladon luo sekä käytiin käsiksi eväisiin, joiden 
lisäksi saatiin, mikäli niitty ei ollut vallan kaukana, kotoa tuotua 
keittoa. Sillä niin pian kuin perunat alkoivat maassa valmistua, 
keitettiin niistä maitoon liemiperunoita, mitä heinäväki piti ras
kaan työn lomassa parhaana herkkuna.

Puolipäivän jälkeen seurasi aina kello yhteen saakka kestävä 
puolipäivälepo, jolloin oli tilaisuus loikoilla ladon vierellä »kalave- 
hes» tai sitten ladossa heinien päällä tuokion ajan jatkaa varhain 
keskeytyneitä aamu-unia. Levon jälkeen—  sateen uhatessa sitä 
»ei täritetty pitää» —  jätettiin viikatteet syrjään ja ruvettiin hara
voimaan edellispäivän niitosta karheelle. Varsinkin ohut luoko 
kuivui hyvillä poutasäillä niin nopeaan, että monta kertaa voitiin 
vasta aamulla niitettyä heinää jo puolelta päivin ryhtyä haravoi
maan sekä iltaan mennessä viemään latoon. Muutoin laskettiin 
haravointi kuuluvaksi varsinaisesti naisväen töihin, vaikka tarpeen 
vaatiessa yhtähyvin koko heinäväki saattoi ottaa siihen osaa. Hara
voimista siis yleensä pidettiin helppona työnä, mutta ettei siinäkään
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suvaittu vetelehtimistä, sitä kuvaa sanonta: pitää haravoida niin 
jotta savu haravanvarresta nousee.

Haravoiminen aloitettiin saran reunoilta pyörtänöiden vetä
misellä. Viimeisten rippeiden haravoiminen oli peräin vetämistä. 
Työskennellessä muodostui saran tai yleensä haravoitavan alan 
keskelle pitkänomainen, kapea harjanne heiniä, karhe (Kuortane: 
karho, Laihia: karos, karho). Mikäli heinät olivat tarpeeksi kui
via, heti karheelle saatua ruvettiin niitä viemään latoon.

Tavallisesti sanottiin viimeksimainitusta toimituksesta yksin
kertaisesti vain: ruveta kantamaan. Se tarkoitti silloin aina heinien 
takkavitsalla kantamista. Miehet aina kantoivat, naisten työnä oli 
tehdä takkoja. Koska heinään ei vähillä voimin lähdetty, 
voitiin kantaminen tavallisesti suorittaa useassa parissa, jolloin 
kullakin kantajalla oli oma taakan tekijänsä. Karheen päähän 
asettuen ja heiniä edellään työntäen painamalla haravan lapaa, 
piikit ylöspäin, karheeseen saatiin muodostumaan suurehko, muo
doltaan epämääräinen kasa. Tästä taakan tekijä kokosi haravallaan 
vähin erin ruumiinsa alaosaa vasten niin paljon heiniä kuin ker
rallaan voi saada haravan avulla sylissään pysymään. Sellainen 
määrä heiniä oli nimeltään lavos 1. lapohinen, Lappajärvellä, Vim 
pelissä ja Evijärven suunnalla lepeys, joskus myös haravuus. Lavos 
kannettiin karheen viereen niin kauas kuin arveltiin karhetta 
yhteen takkaan menevän. Menettelyä jatkettiin samalla tavoin, 
uusi lavos asetettiin edellisen viereen, näiden päälle vielä 
toiset kaksi, ja niin oli taakka valmis. Mikäli lavokset olivat pie
niä, voitiin vielä lisätä viides, joka pantiin yksinään edellisten 
päälle. Kuitenkin oli »sellaanen plaa (tapa), jotta viittä lapohista 
suurempia takkoja ei tehty». Taakan painoksi olisi ehkä arvioi
tava 4— 5 leiviskää.

Kun taakka oli täten saatu kantovalmiiksi, pujotti kantaja 
taakkavitsan tyvipään taakan alitse, avustamassa oleva henkilö 
tarttui siihen sekä länkistä pujottaen ojensi sen varsinaista vitsaa 
pitelevän kantajan käteen. Senjälkeen hän otti vitsaa kädentilasta 
kiinni ja siitä pidellen toimitettiin taakkavitsan kiristäminen 1. 
hirttäminen. Hirttämisen jälkeen kantaja kiersi kourallisen heiniä 
raa’an ja vitsan väliin luisumisen estämiseksi, minkä jälkeen avus
taja kiepautti taakan kantajan selkään. Lisäksi oli hänen muis
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tettava käsin tai haravalla riipiä (sukia) siitä irtonaiset heinät 
pois, ettei niitä matkalle varisisi. Taakan taidolla selkään kiepaut
taminen vaati joltistakin tottumusta, ja siksi miehet usein keske
nään kiistelivät, kenet saivat taakan tekijäkseen.

Kantaja vei taakan latoon, jota ruvettiin perästä päin täyttä
mään. Kukin kantoi taakkansa perille saakka asettaen sen siellä 
paikoilleen, sillä erityistä latomiestä ei taakoilla kannettaessa ollut 
tapana pitää. Ladosta poistuessaan kantajat tekivät jokaisen kan
netun taakan jälestä —  laskun muistissa pitämiseksi —  ovipieleen 
piirtuvan Kukin piti huolen omasta merkkiryhmästään, joista työn 
päätyttyä laskettiin latoon saatujen heinien kokonaismäärä. Taval
lisesti merkit tehtiin 5 piirron ryhmiin, 4 vierekkäin, niiden 
päälle yksi poikittain. Siten kannettujen taakkojen luvun saattoi 
päätellä jo heti ensi silmäyksellä. Ladon täyttyessä käytiin heiniä 
vähä väliä polkemassa tiiviimmälle. Nurmosta on siinä suhteessa 
olemassa hauska tieto. Koko väki meni latoon ja laulaen jotakin 
säveltä polki tahdissa. Se oli latopolskaa.

Edelläkuvattua taakkavitsalla kantamista monin verroin har
vinaisempia olivat sapilaiden, nevarehan ja rukolehtojen käyttä
minen. Näiden välineiden rakenteellisesta puolesta oli puhetta 
korjuuvälineiden yhteydessä. Sapilailla —  siis kahden seipään 
avulla —  kantaminen tapahtui yksinkertaisesti vain siten, että sei
päiden päälle ladottiin heinistä kuorma, minkä jälkeen se kaksissa 
hengin kannettiin ladolle. Isojoen murteessa, missä itse välineiden 
nimi oli hamiloomet, tunnetaan näillä kannettava heinäkasa 
nimellä ruho, jota nimitystä ei käytetä missään muussa yhtey
dessä. Rukolehdoilla 1. lehdoilla vedettäessä käytettiin useimmin 
apuna hevosvoimaa. Lienee sentään vaikeakulkuisessa maastossa 
pieniä kuormia lehdoilla vedetty miesvoiminkin, kuten alkuaan 
on tietysti yksinomaan ollut laita.

Erityisesti suo- ja järviluhdilla käytetyt olivat eräänlaiset 
purit, Isojoen murteen nevakeisit, muualla Etelä-Pohjanmaalla 
nevareha 1. järvireha. Rehan harvapohjaiselle telineelle tehtiin 
kuorma, jota vedettäessä aisain väliin luokiksi asetettu vitsa esti 
luisumasta taakse. Kädensijoista kiinnipitäen ja aisojen pitkien 
latvaosien laahatessa perässä kuorma pysyi märkäperäistä maan
pintaa korkeammalla; luonnollisesti myös kuorman vetäminen
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pieneksi muodostuneen hankauspinnan takia täten helpottui. Hei
nänteko vetisiltä järviluhdilta oli muutenkin tavallisuudesta jonkin 
verran poikkeavaa. Siellä heinäväki käytti liikkumisen helpotta
miseksi ns. järvisuksia 1. sivakoita. Sivakoiden käyttö on tunnettua 
yli koko Etelä-Pohjanmaan. Sensijaan mm. Hämeestä mainittujen, 
pyöreiden tai soikeahkojen »karpposten» käytöstä Etelä-Pohjan
maalla en ole saanut tietoja. —  Vasta äsken tulvasuosta raivatuilla 
kydöillä on Jalasjärvellä käytetty, esim. äestettäessä, hevosten jal
kaan kiinnitettyjä, edellisiin verrattavissa olevia nevakenkiä, mutta 
ne kuuluvat paremmin varsinaisen maanviljelyksen kuin heinän
teon yhteyteen.

Eihän kuitenkaan voisi sanoa heinäntekoa sääsuhteista riippu
vaiseksi, jos aina olisi voitu viedä heinät, kuten edellä kuvattiin, 
suoraan niitokseltaan latoon. Jos sattui kiusallisia sadeilmoja 
taikkapa vain äkillinen »ukkosraju», heinien kuivaaminen saattoi 
tuossa tuokiossa kasvattaa työn monikertaiseksi. Jottei sateen tur
melemia härjänheiniä 1. mullinheiniä olisi saatu, oli turvauduttava 
erilaisiin kuivaustapoihin.

Yksinkertaisin niistä oli tapa antaa heinien kuivaa sängellään 
maassa 1. luo’ossa, mistä ne latoon korjaamista varten haravoitiin 
karheelle. Mutta jos kuivaminen tapahtui siinä määrin hitaasti, 
ettei niistä ollut samana päivänä latoon korjattaviksi, läjättiin kar- 
heet yökasteen varalta suuriin kasoihin, mistä ne aamulla heti kas
teen lähdettyä maasta hajotettiin hajalle sekä pöyhittiin 1. pideltiin. 
Juuri tällaista, puolikuivista heinistä yön ajaksi tehtyä suurenpuo
leista heinäkasaa tarkoittaa Isojoen murteessa kuupano. Samassa 
merkityksessä sana tunnetaan myös Alavudella, Töysässä ja Lehti
mäellä. Viimeksi mainituille pitäjlle ominainen, mutta muuallakin 
tunnettu on ristikuupano, joka tehtiin kolmesta tai useammasta 
päällekkäin ristiin asetetusta lepeyksestä 1. lapohisesta.

Jalasjärvellä ja yleensä varsinaisen Etelä-Pohjanmaan mur
teen alueella sana kuupano tarkoittaa hiukan toisenlaista, vain 
yhdestä lapohittesta (1. lapohisesta) tehtyä, edellisiin verrattuna 
paljon pienempää kasaa. Toinen samaa tarkoittava nimitys reikä- 
kuupano selvittää sen rakenteen. Tällainen kuupano tehtiin nimit
täin siten, että haravan varren ympäri kiepauttaen lapohinen 
käännettiin ympäri ja asetettiin maahan sileä taivepuoli ylöspäin.
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Tällöin jäi kuupanon keskelle kuivamista edistävä tuulireikä. 
Periaatteellisena erona edellä kuvattuun kuupanoon verrattuna on 
myös mainittava, että viimeksimainittu tehtiin verituoreista tai 
märistä, kun sensijaan edellinen pantiin kokoon mieluimmin puoli- 
kuivista heinistä. Edelliset, sekä yönajaksi tehty kasa että myös 
ristikuupano, ovat siis kuivauksen kannalta katsoen luonteeltaan 
tilapäislaatuisia. Sensijaan jälkimäinen (reikäkuupano) on jo kat
sottava kuuluvaksi varsinaisiin kuivausmenetelmiin. Sillä reikä- 
kuupanoilla heinän voitiin huoletta antaa olla tarpeen vaatiessa 
pitkänkin aikaa. Kuvaavana seikkana, mitenkä taattuna kansan
mies menettelytapaa on pitänyt, mainittakoon miltei sananparren 
luontoiseksi muodostunut lauselma: »koos se, joka on kuupanos».

Kuupanoissa kuivaaminen on ollut yleisesti tunnettu ja käy
tetty kautta koko Etelä-Pohjanmaan. Semmoisena se myös on eri
tyisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle tunnusmerkillinen ilmiö, joka 
etelässä ulottaa vaikutuksensa Satakunnan pohjoisimpiin pitäjiin 
asti.1 Isojoella, missä kuupano nimitys oli omistettu eräälle toisen
laiselle heinäkasalle, se tunnetaan nimellä kirri, Etelä-Pohjanmaan 
itäisellä murrealueella käytetään nimityksiä kirri, kirronen, nok
konen, reikäkuupano. Lukuunottamatta viimeksimainittua ovat 
muut Jalas järvellä tuntemattomia.

Seipäille (kräkkyihin) ja haasioihin pantiin heinä tuoreitaan 
ja se sai olla koskemattomana paikoillaan lopulliseen kuivami- 
seensa saakka. Kumpienkin, erityisesti haasioiden, käyttö on kui
tenkin ollut, kuten näiden rakenteellisesta puolesta puhuttaessa 
tuli todetuksi, suhteellisen vähäistä sekä alkuperältään verraten 
myöhäistä.

Alussa mainittiin, että matkat niitylle yleensä kuljettiin jalan 
ja että hevosten käyttö heinänteon yhteydessä on varhempina 
aikoina ylimalkaan ollut verraten vähäistä. Oman mielenkiintoi
sen lukunsa ansaitsee kuitenkin Lapualla vielä viime vuosisadan 
kolmannella neljänneksellä vallinnut tapa matkustaa kaukana 
sijaitseville Alajoen niityille jokiveneissä, joita hevoset vetivät. 
Varsin eloisasti kuvaa Samuli Paulaharju tällaista matkustustapaa 
teoksessaan »Härmän aukeilta». Asiallisen tarkasti kertoo siitä

1 Hirsjärvi: mt., s. 14.



28

myös nimimerkki Z. S.(chalin) v. 1883 ilmestyneessä Pohjalais- 
Osakunnan Joukahais-albumissa IX . Pääasiallisesti seuraten vii
meksi mainittua kuvausta se tapahtui suunnilleen seuraavaan 
tapaan:

Kaikki vehkeet —  työvälineet ja tarpeellinen määrä eväitä —  
sijoitettiin suurenpuoleiseen jokiveneeseen,1 minne myös heinä- 
väki sijoittautui. Suunnilleen veneen keskikohdalle toisesta pääs
tään siten kiinnitettyyn seipääseen, että se pääsi vapaasti liikku
maan sivuille ja ylöspäin, sidottiin pitkä köysi. Köyden päähän 
valjastettiin rannalle hevonen, jonka selkään ajaja kiipesi. Hevo
sen kulkiessa pitkin rantatörmään tallautunutta polkua peräsi
messä oleva ohjaili airollaan veneen kulkua pitkin joen keskiuo- 
maa. Tällöin kulku sujui mukavasti ja vaivattomasti veneessä 
olijain milloin rupatellessa keskenään, milloin laulaessa —  miesten 
joskus ryhtyessä viljelemään viinaksia.

Kuten mainittiin, kuljettiin edellä kuvatulla tavoin ainoastaan 
kaukaluhdille, joita Lapuan kirkonkyläläisillä vieläkin on aina 
20— 30 km:n päässä Alajoella ja Härmässä asti. Luonnollista on 
myös, ettei tämänluontoisia matkoja ilman pakottavaa syytä tehty 
kovin usein. Tavallista olikin, että tällöin jäätiin viikkokuntaan, 
so. vähintään lauantaihin saakka, joskus niin pitkäksi aikaa, että 
kaikki heinä oli luhdalta korjattu. Yöt nukuttiin heinäladoissa tai 
erityisesti karjan paimenia varten rakennetuissa kytötuvissa 1. 
majoissa.

Muutoin edellä kuvattu hevosten vetämissä jokiveneissä liik
kuminen lienee aikoinaan ollut Etelä-Pohjanmaalla verraten yleis
täkin. Siihen nimittäin viittaa myös eräs »Kotiseudussa» julkaistu 
v. 1792 peräisin oleva arkistotieto,- missä Lapuan lisäksi mainitaan 
saman tavan olleen käytännössä myös Ilmajoella.

T a i a t .

Taianomaisten uskomusten suhteen heinäaika on verraten 
köyhää. On kuin valoisa vuodenaika ja työn kiireinen joudutus 
olisi karkoittanut ihmisten mielistä ne monet taikojen teot ja

1 Ks. Paulaharju: mt., kuva s. 169.
2 Kotiseutu 1931, s. 75.
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ennustelut, jotka eräinä muina työaikoina entisaikaan näyttelivät 
niin merkittävää osaa. Mikäli kuitenkin taianomaista heinäajan 
suhteen ilmenee, koskee se useassa tapauksessa heinämiehen niin 
pahoin pelkäämän sateen ennustelua sekä taikomista karjan me
nestymiseksi seuraavana talvena.

Sateen tuloa —  muistiinpanot ovat kaikki Jalas järveltä —  
ennustettiin monistakin seikoista: »ei saanut vetää haravaa peräh- 
nänsä piikit ylöspäin». Jos niin tapahtui, tekoon syyllistä pidettiin 
»sateentekijänä», joka puhkoo pilviä. Sadetta tiesi myös, jos oli 
paljon liikkeessä ronttovihalaisia (suurikokoisia muurahaisia) tai 
jos hauen kuikka (kuovi) iltasella piti pahaa ääntä. Edelleen 
samaa merkitsevänä pidettiin, jos haravoitsijain haravat pyrkivät 
huomiota herättävän kovasti kolahtelemaan toisiinsa, jos kärpäset 
purivat kiukkuisesti tai jos pääskyset lentelivät kovin »alhaatte». 
Toivottuna poudan merkkinä taas pidettiin, jos »sontiaiset (sit
tiäiset) ehtoosta kovin pörräs». Iltaisin myös tähyiltiin taivaalle 
ja sananparsi sanoi:

»Ehtoorusko päivänpaiste, 
aamurusko päivän paska».

Hyvän karjaonnen saamiseksi seuraavana talvena naiset niit
tämään ryhdyttäessä kiirehtivät viemään ensimäisen tukon heiniä 
latoon, sillä lehmät sitten talvella tekivät lehmäisiä vasikoita. Jos 
tempun ennen heitä ehti suorittamaan joku mieshenkilö, karja 
synnytti talvisaikaan päinvastoin sonnivasikoita. Karjanonnen 
saavuttamiseksi naiset myös pyrkivät viimeisinä haravoimaan 
ladon edun. Kaiken ohessa oli tarkka vaari pidettävä, ettei ladon 
ovipuiden väliin jäänyt törröttämään yksinäisiä heinänkorsia, sillä 
ne olisivat olleet karjanonnelle pahaa merkitseviä trullinheiniä.

Jos naisilta taakkoja tehdessä tai haravoidessa jäi jälkeen pie
niä mitättömiä heinänrippeitä (kehtoheiniä), tiesi se asianomaiselle 
lapsen saarnista. Kun taas niittäjät palasivat viimeistä kertaa niit
tämästä, he sanoivat: nyt ovat viikatteet emännän kaulalla. Emäntä 
pelastui siitä rientämällä tarjoamaan heinäväelle varaamansa 
viikatejuuston.

Kun heinät oli saatu latoon, varattiin ne hiiriä vastaan luke
malla hiirenluku:

t



»hiukka hiiren hampahasen, 
korsi kaunaajan kitahan, 
jos karvan nielet ja toisen puret, 
niin kolmannella kohta kuolet».
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Karjan istuttamisesta uuteen 
olinpaikkaan Suomen kansan 

taikuudessa

T O I V O  V U O R E L A





KARJAN ISTUTTAMISESTA UUTEEN OLIN# 
PAIKKAAN SUOMEN KANSAN 

TAIKUUDESSA.

Seuraavassa on karja-käsitteellä ymmärretty koko kotieläi- 
mistöä yleensä. Mutta koska runsain osa karjataioistamme liittyy 
nautakarjan hoitoon, sama asiantila ilmenee tiettynä yksipuoli
suutena tässäkin.

»Istuttamisella» käsitetään niitä maagillisia toimenpiteitä, joilla 
tahdotaan turvata uuden —  ostamalla, vaihtamalla tai muulla 
tavoin saadun —  eläinyksilön menestyminen siinä ympäristössä, 
mikä omistajan vaihduttua tulee sen uudeksi kodiksi. Näiden tai- 
katoimien perimmäiseksi syyksi on taas ajateltava sellaista käsitys
tä, että eläin on entiseen kotiinsa ikäänkuin kiinnikasvanut: sitä 
yhdistävät siihen näkymättömät, salaiset, mutta monisyiset siteet. 
Entisestä kodistaan toiseen paikkaan siirrettävä eläin on siis 
ikäänkuin saatava vapautetuksi näistä kahleistaan ja kiinnitettävä 
1. »istutettava» uusiin olosuhteisiin uusin vastaavanlaatuisin sitein. 
Koko toimitusta tekisi mieli verrata siihen varovaan huolellisuu
teen, jolla puutarhuri käsittelee arimpia hoidokkejaan.

Mutta niinkuin puutarhuri pyrkii työssään noudattamaan joko 
toisten tai oman kokemuksensa tarkoituksenmukaisiksi opettamia 
erilaisia menettelytapoja, niin on taikatoimintojenkin takana 
ohjaavasti määräävät tekijänsä. Sillä, niinkuin L a n d t m a n  
sanoo (1), »on tehty se havainto, että pohjana oleva ajatustapa 
maagillisen voiman siirtämistä koskevassa uskossa on pääasiassa 
sama kuin se ajattelutoiminta, joka ilmenee psykologian n.s. miel
teiden yhtymislaeissa, ja perustuu niihin sääntöihin, joiden mu
kaan mielikuva tietoisuudessamme on omiaan herättämään toisen». 
Täten taikatutkimus vapautuu umpimähkäisyydestä ja sielunelä
män toiminnoissa vallitseviin assosiatiolakeihin nojautuen voidaan
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eritellä erilaisia taikaopillisia periaatteita. Niin puhutaan homeo
paattisesta magiasta, joka on väljästi sanoen jotenkin samaa kuin 
yhdenkaltaisuusmagia, ja ulkonaiseen paikalliseen yhteyteen 
perustuvasta kosketusmagiasta. Erityisesti viimeksi mainitun suh
teen on huomattava paikan yhtäläisyyteen perustuva assosiatio- 
laki, joka maagilliseen uskoon siirrettynä merkitsee sitä, että esi
neiden, jotka kerran ovat kuuluneet yhteen, yhä edelleen ajatel
laan pysyvän toisiinsa samassa suhteessa ikäänkuin yhteys vielä 
olisi olemassa. Toiselta puolen, mikäli maagillinen väline ja sen 
kohde eivät enää olisi keskenään kosketuksessa, sellainen yrite
tään jollakin tavalla saada aikaan tarkoitetun vaikutuksen aikaan
saamiseksi. Puheena olevien karjan »istuttamistaikojen» kannalta, 
joissa merkittävää osaa näyttelee sekä ihmis- että eläinruumiin 
olemus, erityisen tärkeäksi muodostuu se salaperäinen ja kiinteä 
riippuvaisuussuhde, jonka katsotaan vallitsevan osan ja kokonai
suuden välillä.

Molemmat magian lajit, homeopaattinen ja kosketusmagia, 
voidaan sopivasti sisällyttää yhteiseen sympatiamagian termiin, 
koska kumpaisenkin sisältämän käsityksen mukaan oletetaan, 
että esineet salaisen sympatian välityksellä etäältä vaikutta
vat toisiinsa, siten että vaikutus siirtyy esineestä toiseen jonkin 
aineen välityksellä, minkä voimme kuvitella jonkinlaisen näky
mättömän eetterin kaltaiseksi. Tämä tapahtuu jotenkin samalla 
tavalla kuin miten nykyaikainen tiede olettaa olevan eräässä 
toisessa, hyvin samanlaisessa tapauksessa —  nimittäin selittäes
sään, kuinka fyysillinen vaikutus kahden esineen välillä voi 
olla mahdollinen, vaikka niitä näyttää eroittavan toisistaan tyhjä 
tila (2).

Pitäen mielessä edellä lyhyesti mainittuja taikaopillisia pää
periaatteita seuraavassa esityksessä on yritetty kansanpsykolo
gian valossa päästä seuraamaan sitä ajatuksenjuoksua, mikä 
puheena oleville taikatavoille olisi ominaisinta. Käsittelyssä on 
pyritty rajoittumaan ainoastaan tyypillisimpinä pidettyihin 
tapauksiin. Myös selityksiä annettaessa on tavallisesti turvau
duttu yksinkertaisimmalta näyttävään mahdollisuuteen, siten 
ainakin yrittäen välttää sitä harhapolkua, mille johtaisi teoriain 
käyttö, joita aloitteleva kuitenkaan ei voi sanoa hallitsevansa.
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Sillä kirjoitelma on asioihin syventymisen muodossa vasta vain 
jonkin verran avannut laatijansa silmiä näkemään, että tuon 
alussa milloin järjettömältä kaaokselta näyttävän, milloin sala
myhkäisyydellään vaikuttavan taikamaailman takaa sittenkin 
tulee esiin järjellisesti ajatteleva ja toimiva ihminen.

I. U U DEN ELÄIM EN M U K A N A  V IE D Ä Ä N  JO TAK IN  
V A N H A S T A  K O D ISTA.

Yleisesti käytettyjä keinoja taata eläimen menestyminen 
uudessa kodissaan on ollut tapa ottaa eläimen mukaan sen van
hasta kodista jotakin, mikä samalla kertaa eläimen muassa siir
retään uuteen paikkaan. Tähän ryhmään kuuluvien taikojen 
logiikkana on siis käsitys, ettei eläin voi joutua muuton johdosta 
kärsimään, kun se täten menetellen toiseen paikkaan siirrettynä
kin tulee jatkamaan elämäänsä itse asiassa entisessä kodissaan. 
Taikaopillisen pars pro toto käsityksen nojalla arvellaan, ettei 
eläin edes tajua uuteen ympäristöön joutuneensa, kun sen par
ressa on murenakin esim. samoja olkia, joiden päällä se on enti
sessä kotinavetassaan maannut. Tällainen käsitys kuvastuu esim. 
niistä yksinkertaisista taioista, joissa kehoitetaan eläimen koti- 
navetasta tai -tallista ottamaan mukaan vähän rehua, mikä ennen 
eläimen sijoittamista uuteen olinpaikkaansa on etukäteen vietävä 
eläimen tulevalle tilalle navettaan tai talliin. Niinpä Kyyjärvellä 
olen kuullut vakuutettavan, ettei lehmä ikävöi, kun taskussaan 
tuo samasta paikasta, mistä lehmän on ostanut, vähän rehua ja 
pistää sen parteen ennenkuin vie lehmän siihen. Muita tapoja on 
esim. sellaisia, että lehmän jalan vierestä kolmesta kohden ote
taan multaa tai pieniä kiviä, jotka uudessa navetassa asetetaan 
saman jalan viereen kolmeen eri kohtaan (4). Kuljettaja ottaa 
vanhasta paikasta risuja poveensa, vie ne mukanaan uuteen paik
kaan, eikä lehmä ikävöi (5). Elukan ostaja ottaa talosta salaa 
olkia tai heiniä ja vie ne muassaan(6). Ostamalleen sialle saa 
sikaonnen, kun ottaa siitä pahnasta olkia mukaansa, mistä sika 
on ostettu (7). Lehmän talutusmiehen on otettava entisestä par
resta roskia mukaansa ja ne viskattava verekseen parteen, mihin
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lehmä pannaan (8). Uuden talon navetanhinkaloa hierotaan enti
sen .talon heinillä (9). Navetan peräseinästä ja oviseinästä ote
taan kolmesta kohti sammalia, ne viedään uuteen navettaan ja 
pian lehmä muka tuntee itsensä kotiutuneeksi (10). Puhdistavan 
luonteinen varotoimenpide sisältyy taikaan, kun rehuja parresta 
otettua niiden tilalle heitetään luuta, lapio tai jokin rautaesine 
(11). Entisestä paikasta otetaan matkaan pieniä kiviä (12). Eri 
puolilta maata muistiin merkityistä taioista voi panna merkille 
verraten suuren väljyyden siinä periaatteessa, mitä yleensä katso
taan olevan asiallista ostoeläimen muassa viedä. Ensiarvoisen 
tärkeätä on sensijaan: sen, millä ostoeläimen menestys voidaan 
taata, täytyy olla jotakin tavalla tai toisella eläimen entiseen 
läheisyyteen kuulunutta, osa sen entistä kotia.

Mukana kuljetettava aine —  siis yhtäkuin taikaväline —  saat
taa toisaalta olla laadultaan ja paikaltaan varsin yksityiskohtai- 
sestikin määritelty. Esimerkiksi sopii Pieksämäeltä muistiin
merkitty taika, jonka mukaan lehmän sarviin nuoraa sidottaessa 
on otettava lehmän vasemman kynnen välistä lantaa tai heinän- 
korsi ja pantava se nuoraa solmitessa solmunväliin, niin lehmä 
empimättä kulkee, minne viedään (14). Taian varsinainen tar
koitus oli luoda yhteys kuljetusnuoran ja kuljetettavan välille. 
Nilsiässä ja Teuvalla lehmäkaupan tekijä on ottanut lehmän 
vasemman kainalon välistä likaa ja pehkua taskuunsa ja lehmän 
omaan navettaan saatettuaan heittänyt ne eläimen eteen  (15). 
Taika tarkoittaa yhteyden synnyttämistä omistajan ja lehmän 
välille. Lantaan eläinruumiin eritteenä ja kenties myös arvok
kuutensa takia pellon höysteenä sisällytetään pelkkää siirtoaja- 
tusta laveampia taiallisia tarkoituksia. Kun ostoeläimen mukana 
tuo lantaa sen entisiltä olosijoilta, sillä katsotaan voitavan siirtää, 
ei ainoastaan ostettu eläin ehjänä yksilönä, vaan koko karja- 
onni siitä paikasta, mistä eläin on kotoisin. »Elävää ostettaessa 
viedään karjanlykky toisesta talosta omaan siten, että lantaa ote
taan elävän jalkojen alta ja viedään omaan läävään», sanotaan 
Kesälahdelta muistiinmerkityssä taiassa (16). Sivupiirteenä samaa 
käsitystä ilmenee lukuisissa muissakin taikamuistiinpanoissa.

Tapa ottaa ostoeläimen matkaan entisestä kodista rehua, lan
taa, rikkoja jne. on ulkosuomalaisten keskuudessa ollut tunnettu
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ainakin Soikkolassa ja Narvan Joensuussa (17). Tyypinomaiseen 
taikaan sisältyvää ajatuksenjuoksua sopii ilmentämään rautavaa- 
ralainen kirjaanpano: —  Kun ostoeläintä lähdetään kuljettamaan, 
otetaan sen kynsien alta rikat matkaan, mitkä uuden kodin nave
tassa viskataan ostokin päälle ja sanotaan:

»Vaikka on vieras maa oltavas’,
Vaan omat ön kotirikkas’ asuttavana» (18).

Yhtä selvää on ajatuksenjuoksu taiassa, jonka mukaan 
hevosta ostettaessa otetaan taskuun multaa, mikä uudessa 
kodissa heitetään maahan, sanoen:

»Vaikka on mailla vierahilla,
Niin on mullilla omilla» (19).

Samanlainen logiikka kuvastuu myös taioista, jotka koskevat 
lehmän kytkyttä  tai hevosen riimua. Yleensä osto- tai vaihto- 
lehmä on kuljetettava sillä kytkyellä, jolla se oli kiinni entisessä 
kodissaan (20). Uutta lehmää ostettaessa nuoraa, jossa sitä on 
kuljetettu, ei pidä antaa takaisin (21). Jos myy hevosen ja antaa 
sen riimu päässä, niin se ei ikävöitse kotiin (22). Näissä tapauk
sissa on tietysti ajateltava sitä läheistä yhteyttä, mikä eläimellä 
ajatellaan olevan siihen esineeseen, mikä sen ulkonaisesti sitoo 
olinpaikkaansa. Sillä jos eläin on kahleissaan entisessä kodissaan 
ollut tyytyväinen ja hyvinvoipa, samaten se on uudessa kodis- 
saankin, mikäli vain pidetään huoli, ettei tuota yhteyttä katkaista 
tai sitä taitamattomasti muuteta toiseksi, jolloin eläin kummas
sakin tapauksessa tuntisi olevansa vanki.

Eräässä lapualaisessa viimeksi puheenaolleiden taikain toi
sinnossa sanotaan, että ostolehmän perukkeet on katkaistava kol
mannesta lenkistä lehmän kaulasta lukien, niin että kaksi lenkkiä 
jää lehmän kaulaan ja loput seinään kiinni sinne, missä lehmä on 
seisonut kytkyissään. Tällä tavalla muka saa myyjältä ja hänen 
talostaan vasikanonnen, koska senjälkeen »ostajan vasikat rupea
vat hyvin menestymään» (23). Käsittääkseni tähänkin taikaan 
on alunperin sisältynyt ainoastaan tarkoitus saada eläin muassa 
tuodun kytkyensä avulla kokonaisuutena siirretyksi uuteen 
kotiinsa. Käytännön osoittaessa keinosta olevan apua siihen on 
myöhemmin liitetty sivutarkoitus saada kenties puuttuva karja- 
onni korjatuksi lähimmäisen mahdollisesti parempana pidetyn



karjanonnen kustannuksella. Mutta sitä varten taikaa on pitänyt 
tehostaa lisäämällä siihen luku- kolme, mitä tällöin tietysti on 
pidetty onnea tuottavana.

Taikaopillinen periaate, osa kokonaisuutta edustamassa, 
ilmenee useissa eri muodoissa, erittäin mitä tässä yhteydessä tulee 
eläinruumiin substanssiin: Kun ostettua lehmää tai mitä muuta 
eläintä hyvänsä lähdettiin kuljettamaan, oli otettava saman karjan 
kellokaslehmästä häntäjouhia ja kotona sidottava ne pellinnuo- 
riin, silloin lehmä ei ikävöinyt entiseen kotiinsa (25). Samassa 
tarkoituksessa otettiin ostohevosen tovereiden päästä jouhia ja 
sidottiin ne oman hevosen suitsiin kiinni (26). Tämänlaatuisissa 
taioissa on johtavana ajatuksena yhteyden luominen eläimen ja 
sen kotipaikan välille tai tarkoitus fyysillisen substanssin avulla 
kiinnittää eläin ihmiseen tai toisiin eläimiin. Toiselta puolen niissä 
kuvastuu käsitys siitä sympateettisesta siteestä, jonka ajatellaan 
vallitsevan eläimen ja sen ruumiillisen olemuksen osasten välillä. 
Niinpä hevonen ei vieroksu uutta ympäristöään eikä kaipaa tove
reitaan, kun sen uuden elämän voi ajatella jatkuvan entisen sille 
läheisen ja tutun hevosparven keskessä (vrt. hevosen päästä ote
tut ja suitsiin sidotut jouhet). Sama eläimen läheinen riippuvai- 
suussuhde ruumiillisen olemuksensa osasista kuvastuu myös lam- 
paanostotaiassa, joissa kielletään ennen poiskuljettamista ostokin 
päältä pyyhkimästä rupia, koska myönteisessä tapauksessa lam- 
masonni häviäisi (27). Tuohon riippuvaisuussuhteeseen vedoten 
kiellon syyksi on ajateltava pelkoa, että ruvista irtautuneita osa
sia kenties voitaisiin pahansuovassa tarkoituksessa käyttää taiko- 
misvälineinä onnen riistämiseksi tai että niiden tuuliajolle joudut
tua eläimen hyvinvointi siitä kenties jollakin muulla tavalla jou
tuisi kärsimään.

Puhtaasti homeopaattinen on eräs toinen tähän kuuluva tai- 
karyhmä perusajatukseltaan. Kun parresta, josta lehmää lähde
tään kuljettamaan, otetaan kolme jälkeä ja viedään uuteen par
teen, mihin ne kukin naulataan kolmella leppänaulalla kiinni, sil
loin lehmäkin pysyy uudessa paikassaan (28). Lehmää kuljetta
maan lähdettäessä otetaan kolmesta ensimmäisestä askelesta 
kolmasti multaa —  sekä lehmän parresta kolme rikkaa, mitkä 
pannaan talosta otettuun (varastettuun) lapaseen. Kotiin päästyä
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lapanen haudataan lehmän parren alle multaan (29). Ostolehmän 
muassa tuodaan parresta otettuja rikkoja ja kotipihaan päästyä 
mennään tekemään navetan peräseinään kolmanteen hirteen 
maasta lukien kolme reikää. Rikat reikiin sovitettua niiden suulle 
lyödään leppäinen tulppa, eikä ostokas tule ikävöimään entiseen 
kotiinsa (30). Ostolehmä saadaan pysymään kotona siten, että 
kynnyksen eteen, jonka yli lehmä on kuljetettava, pannaan sit
keää turvetta. Siitä puukolla irroitetaan lehmän kyntysen jälki 
ja haudataan se uuden kodin navetan pohjalle, niin että kantapään 
puoli tulee oveen päin (31).

Mainittakoon lopuksi esimerkkejä siitä, kuinka taian tehoa 
pyritään vahvistamaan loitsunomaisin toimituksin. Ostolehmän 
parresta otetaan matkaan rikkoja, jotka sovitetaan nuoran ja sar
ven väliin. Lähdettäessä eläimen puoleen kääntyen sanotaan: 
»Niin menköön muisto tästä talosta, kuin rikat lähti matkaan par
resta!» (32). Mennään lehmän parteen vasemmalta puolen lehmää 
ja oikealla kädellä kolme kertaa otetaan rehua oikeaan taskuun 
ja joka kerralla luetaan isämeidän-rukous ja »herrahyvästisiu- 
naus» (33). Erityisesti viimeksi mainittu esimerkki myöhäisine 
kirkon piiristä saatuine lisineen luo valoa siihen naiviin käy
tännölliseen uskoon, mihin taikojen viljely ja toisaalta uusien 
taikojen muodostaminen eräältä osaltaan pohjautuu.

Edellä puheena olleille taioille löytää vastineita mm. skandi
naavisista taikatavoista. Niinpä Ruotsissa esim. tunnetaan tapa 
estää ostolehmä ikävöimästä tuomalla sen entisestä parresta heinä- 
tukko, joka heitetään uuteen parteen (34). Lehmää ostettaessa 
oli varottava, ettei sen entinen omistaja saanut anastetuksi kap
paletta talutusnuorasta (35). Lehmän laitumelta otettiin kolme 
koivun oksaa ja vietiin ne sinne, mihin lehmä oli aiottu »istuttaa» 
(36). Jos lehmä ikävöi, oli sen entisestä kodista varastettava lei- 
vänkappale ja annettava se eläimelle (37).

II. KIERTÄM INEN.

Kiertämisellä ymmärretään niitä yhteystaikoja, joilla eläin 
pyritään kiinnittämään uuteen omistajaan, toisiin eläimiin tai
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uuteen kotiin yleensä. Käytännössä kiertäminen toimitetaan joko 
siten, että ihminen jokin taikaväline muassaan kiertää eläimen 
tai että eläimellä kierrätetään jokin taikaväline, jonka katsotaan 
erittäin kiinteästi kuuluvan uuden koti-käsitteen yhteyteen tai jota 
laatunsa tai sisäisten ominaisuuksiensa takia pidetään soveliaana 
taikavälineenä. Kummassakin tapauksessa on pohjimmaisena 
tarkoituksena yhteyden luominen eläimen ja uuden ympäristön 
välille eli käytännöllisesti katsoen pyrkimys ikäänkuin sitomalla 
sitoa eläin uusiin olosuhteisiin. Näihin taikoihin varsin luonteen
omaisena liittyy tapa tehostaa taian vaikutusta loitsuin ja taian 
suorittamisen yhteydessä lausutuin huudahduksin, jotka myös ovat 
omiaan kuvastamaan sitä päämäärää, mihin taian suorittamisella 
kulloinkin pyritään. Taian sitova luonne ilmenee aidoimpana niissä 
taioissa, joissa eläin jollakin taikavälineellä kiertäen ikäänkuin 
suljetaan jonkinlaisen maagillisen ympyrän sisään.

Eläimen kiertäminen toimitetaan tavallisesti jo vanhassa 
kodissa ennenkuin sitä lähdetään kuljettamaan, joskin se yhtä 
hyvin voidaan myöhemminkin suorittaa. Tällä tavoin taian suorit
taja ( =  ostaja) ikäänkuin ensi hetkestä lähtien pyrkii kohoamaan 
uuden omaisuutensa henkiseksi valtiaaksi. Ennenkuin eläin oste
taan, se pitää kiertää kolme kertaa myötäpäivään ja joka kerta 
pyyhkäistä sitä kerran myötäpäivään; sitten se pysyy kotona (38). 
Taian suorituksessa esiintyvää kädellä koskettamista on pidettävä 
taian lisäkomponenttina, jolla osaksi substantiaalista tietä pyri
tään yhteyden luomiseen ostajan ja ostettavan välillä. Kun leh
mää tuotaessa tullaan sen talon rajalle, johon lehmä on vietävä, 
pitää lehmä kiertää kolme kertaa vastapäivään; sitten se ei enää 
ikävöi kotiin (39). Kiertämistä tehostetaan useaakin eri laatua 
olevilla toimenpiteillä. Ostettua lehmää kesytettäessä se kierre
tään kolme kertaa vastapäivään ja samalla kertaa syötetään sille 
leivänpalanen (40) tai kiertäminen toimitetaan alakivellä (41). 
Alakiveä yleensä pidetään taikuudessa paikoillaan pysymisen 
(»ankkuroitumisen») symboolina.

Lehmä saatetaan kulkemaan, jos kädellään kiertää lehmän 
yli myötäpäivään ja sitten puhaltaa vasempaan korvaan kolme 
kertaa ja sanoo joka kerta: »Seuraa minua!» (42). Tässä
tapauksessa kosketus ja puhallus tuovat tarvittavan yhdyssiteen.
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Ostolehmä kierretään kolme kertaa navetan edessä ja sitä 
lähdetään kuljettamaan vasemmalle. Toimituksen yhteydessä 
luetaan isämeidän-rukous kolmasti (43). Muutamista kiertämis- 
taioista ilmenee yksinkertainen tarkoitus hämäännyttää lehmältä 
tietoisuus entisestä kodistaan, kuten esim. seuraavassa, jossa tehoa 
lisäksi korostetaan eläimelle lausutun valeen avulla. Kun ostettu 
lehmä lyhyemmälle matkalle viedään, niin ostaja pyöräyttää leh
män kaksi kertaa myötä- ja kerran vastapäivään ja sanoo:

»Palo pihas’, palo peltos’,
isäntäs’ kuoli da emäntäs’ kuoli teältä» (44).

Muillakin tavoin voidaan eläimeltä entisen kodin muisto 
hävittää. Sellainen tapaus, että eläin käännetään kolme kertaa 
ympäri ensimmäisessä vastaan sattuvassa tienhaarassa, on tar
koitukseltaan varsin selvä (45). Kun taas pyörittäminen toimi
tetaan juoksevan puron yli johtavalla sillalla (46) tai ensimmäi
sessä ojassa (47) —  viimeksi mainitussa tapauksessa vielä eläi
men silmät vedessä pesten —  on menettelyn kuvaannollisena tar
koituksena, että juokseva vesi on vievä muassaan kaiken sen 
yhteyden, mikä eläimellä voisi olla entisiin olosijoihinsa, kun taas 
toimituksen jälkeen eläin on kaikista mahdollisista siteistä vapau
tettuna kypsä mukautumaan uuteen tulevaisuuteensa.

Tällainen tarkoitus ei ole yhtä silmiinpistävän selvä niissä 
taioissa, joissa eläin kierretään jonkin esineen ympäri, mikä täl
löin tavallaan muodostuu taikavälineeksi. Asia kuitenkin selve
nee lähemmin ryhdyttäessä tarkastamaan esineiden laatua, joiden 
ympäri kiertäminen toimitetaan.

Yleisimpiin tapoihin on kuulunut kuljettaa eläin jonkin sen 
uuteen kotiin kuuluvan rakennuksen ympäri. Riippuen siitä, 
pyritäänkö kotiuttamistarkoitus kohdistamaan talonväkeen vaiko 
eläimen uuteen olosijaan yleensä, toimitus suoritetaan joko asuin- 
tai karjarakennuksen ympäri. Kun vieraan lehmän ostaa, se pitää 
tuoda tuvan eteen ja kolme kertaa viedä myötäpäivään tuvan 
ympäri ja sanoa joka kerta: »Sinun ei pidä tästä liikkua niinkauan 
kuin tämä tupa on tässä!» (48).

Ostolehmä talutettiin kaikkien rakennusten ympäri (49); 
pirttikartano kierrätettiin kolmasti myötä- ja kerran vastapäivään 
(50). Tehokas lisämomentti tulee taikaan, kun asuinrakennusta
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kierrettäessä lehmästä nyhdetään karvoja ja ne asetellaan seinän- 
rakoon (51). Ostettu hevonen kierrätettiin tuvassa keskelle lattiaa 
nostetun pöydän ympäri kahdesti myötä- ja kerran vastapäivään
(52). Hevoselta poistetaan ikävä siten, että se tuodaan tupaan, siir

retään pöytä keskilattialle ja sitten talutetaan hevosta kolme kertaa 
vastapäivään pöydän ympäri ja joka kerta annetaan syödä leipää 
pöydältä. Joka kerran kierrettäessä luetaan isämeidän-rukous
(53). Ostettu hevonen viedään heti tupaan ja se kierrätetään kolme 
kertaa pöydän ympäri ja lopuksi syötetään sille pöydältä leipää 
tai kauroja (54).

Erityisesti karjansuojiin suovuttaminen tapahtui vastaavalla 
tavalla. Jämsässä kierrettiin ostolehmän kanssa navetta kolmeen 
kertaan; toimituksen kestäessä kuljettaja sanoi kuljetettavalleen: 
»Seuraa uutta hoitajaasi!» (55). Maaningalla ostohevonen riisu
tettiin pihassa ja sen kanssa kierrettiin tarha, missä länget pala 
sisässä olivat kivellä, kaksi kertaa myötä- ja kerran vastapäivään. 
Kiertämisen jälkeen länkien välissä ollut pala syötettiin hevoselle, 
jolta täten karkaamisaikeet hävisivät (56). Laitilassa ostohevo- 
sella ajettiin kolme kertaa ympäri tallin, ennenkuin se vietiin 
sisälle (57). Jos lehmä karkasi, niin vastedes se ei sitä tehnyt, 
kun sen kanssa kierrettiin navetta kolmasti myötäpäivään (58). 
Nurmeksessa oli tarkoituksena estää lehmä ehtymästä (59), jossa 
taiassa alkuperäinen ajatus on jo hämärtynyt. Kauhajoella piti 
ostolehmää kolmeen kertaan juoksuttaa ympäri navetan, silloin 
se ei ikävöinyt (60). Toimitukseen liittyi usein silmien peittämi
nen sekä muita toimenpiteitä. Niinpä Sotkamossa lehmä saatiin 
ikävöimättömäksi siten, että sitä kuljetettiin hame päähän pan
tuna navetan ympäri kaksi kertaa myötä- ja kerran vastapäivään 
ja sitten vietiin pohjoisovesta navettaan (61). Aina ei taianteossa 
kuitenkaan tarvinnut olla yhtä perusteellinen, niin että olisi pitä
nyt vaivautua hankalissakin olosuhteissa kiertämään koko kar
tano tai jokin siihen kuuluva rakennusryhmä. Karjalassa esim. 
riitti, kun ostolehmän kanssa kartanon sijasta kierrettiin iso tan- 
huassa oleva patsas. Kiertämisen aikana, mikä suoritettiin kol
meen kertaan —  manattiin: »Kuin tämä patsas seisoo, huonehessa 
muga seisokoon minulle tämä siivatta, tässä on hänen koti. Sen 
on tuli polttanut, vesi vienyt, kussa oli hän» (62). Yhtä tarkoi
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tuksenmukaisena pidettiin Pohjois-Hämeessä kodan kiertämistä, 
jolloin lehmällä piti olla emännän esiliina silmillään (63). Tässä 
tapauksessa emännän esiliinassa piilee omistajan vaatekappaleen 
avulla aikaansaatavan yhteyden ajatus.

Jos ajattelisi asuinrakennusta tai karjasuojia niinä pääkoh
teina, joihin suovuttaminen oli katsottava erilaisten maagillisten 
keinojen ainoaksi tarkoitusperäksi, ja pitäisi kaikkia muita kier
rettäviä taikavälineitä ainoastaan edellä mainittujen korvikkeina, 
näitä korvikkeita tulisi olemaan epälukuisa joukko. Mutta näin 
ei asia olekaan. Sillä paitsi lopullisesti ihmiseen kohdistuvaa suo- 
vuttamistarkoitusta —  joksi asuinrakennuksenkin kiertäminen on 
katsottava —  tai pyrkimystä kiinnittää eläin tulevaan suojaansa 
suovuttamisyritys saatetaan kohdistaa pelkkään paikallisuuteen 
yleensä. Niin voidaan eläin kierrättää esim. kaivon ympäri, koska 
kaivoa yleensä on pidetty suotuisana maagillisten toimien harjoi
tuspaikkana ja koska sen vakituisesti paikoillaan pysyvänä voi
daan katsoa symbolisoivan jotakin erittäin lujaa ja kiinteätä. 
Sama on laita juurevasti paikoillaan kasvavan kotikoivun, jonka 
ympäri kiertämisen myös katsotaan johtavan toivottuun tulokseen 
jne. —  Lehmä ei karkaa uudesta olinpaikastaan, kun ostaja vie 
sen kaivolleen ja sen kanssa kiertää kaivon kahdesti myötä- ja 
kerran vastapäivään ja lopuksi antaa sen juoda kaivon kannella 
olevasta astiasta (64). Iitissä ostolehmä ensi töiksi kuljetettiin 
kaivon ympäri siinä tarkoituksessa, että se pysyisi juomassa vettä 
siitä kaivosta (65). Sama menettely tehosi myös hevoseen, kuten 
selviää laihialaisesta muistiinpanosta, jonka mukaan vaihtamalla 
saatu hevonen estettiin ikävöimästä kuljettamalla sitä kolme ker
taa vastapäivään kaivon ympäri (66). Tapa sellaisenaan on ollut 
tunnettu kautta maan. Suurinta vaihtelua esiintyy siinä piir
teessä, moneenko kertaan, mihin suuntaan ja missä järjestyksessä 
kiertäminen toimitetaan.

Uudellamaalla vieraasta karjasta ostetun lehmän kanssa kier
rettiin kotikoivun ympäri kolme kertaa vastapäivään: »Näin 
katosi lehmästä entisen paikan ikävä, ja heti se täysin kiintyi 
uuteen paikkaan sekä tuli myös joka ilta laitumelta kotiportille 
odottamaan hoitajaansa» (67). Pohjois-Pohjanmaalla ostoeläintä 
kuljetettiin kartanon lähellä olevan kannon ympäri kolme kertaa
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myötä- ja yhtä monta kertaa vastapäivään, ennenkuin se lasket
tiin laitumelle (68). Tässä tapauksessa taian pääosan kuitenkin 
muodostanee menettelyn loppu, nimittäin eläimestä nyhdettyjen 
karvojen kätkeminen kannossa olevaan reikään (69). Luhangalla 
lehmä pantiin pysymään kotona kiertämällä sen kanssa kolmeen 
kertaan viimeinen kylään päin oleva koivu (70). Erilaisia toisin
toja ovat vielä kolmen samasta juuresta kasvavan koivun (71), 
kolmihaaraisen puun (72) tai kolmen tukiseipään kiertäminen 
(73). Näiden lisäksi ennen kaikkea maaemon uumenista kohoava, 
kiintonaisesti aloillaan pysyvä alakivi oli se kohta, joka erinomai
sesti soveltui taian suorituspaikaksi. Viimeksi mainitun suhteen 
useimmissa tapauksissa riitti, että pelkkä alakivi kierrettiin määrä- 
kerrat. Mutta toisinaan kivelle pantiin kiertämisen ajaksi jokin 
esine, johon —  tai jonka omistajaan —  suovuttaminen tahdottiin 
kohdistaa, tai esineen sijasta jotakin ruoasta, mikä varsinaisen 
taikatempun suorittamisen jälkeen syötettiin eläimellä. Juvalla 
ostohevonen saatiin kotiutumaan siten, että länget pantiin ala- 
paaden (maan sisässä olevan kiven) päälle kumolleen. Näitten 
ympäri kierrätettiin kolmasti hevonen, joka »kyllä ei sitten mieli 
kotiinsa» (74). Muunnoksia erilaisine lisineen on epämääräisen 
paljon. Kivelle pantiin korento ja sen päälle emännän hame. 
Tempun suorittamisen jälkeen hameen päällä olleet suolat ja 
porot syötettiin lehmälle (75). Pyhäjärvellä kiertämisen tapah
duttua lehmälle syötettiin »voikakko», joka toimituksen aikana 
oli ollut kellokkaan kaulasta otetun »lavin» päällä ja joka oli val
mistettu kotilehmien maidosta tehdystä voista, mihin oli kello- 
kaslehmän nisästä lypsetty vähän maitoa (76). Vaikutukseltaan 
pikemmin puhdistavaksi, katsoen eläimen koti-ikävän hävittämi
seen, lienee katsottava Laihialta tallennettua menettelytapaa 
kiertää eläimen kanssa kirkko kolme tai yhdeksän kertaa vasta- 
aurinkoon (77). Perusteellinen ja ainesosiltaan paljon sisältävä 
sensijaan on Vienan Karjalasta muistiinmerkitty taika, joka saa
koon sijansa semmoisenaan. »Kun ostettu lehmä viedään ly- 
hyemmälle matkalle, niin kun viedään kotipihalle ja on alakivi 
siinä pihalla, niin sille alakivelle viedään kumolleen pirtistä pata, 
millä väelle keittoa keitetään (emännän hame pannaan leh
mälle huppupäähän korviin) ja lehmä kierretään kiven ympäri
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2 kertaa myötä- ja kerran vastapäivään ja sanotaan:
—  »Täss’ on moas, täss’ on mantos’,
täss’ on pihas’, täss’ on peltos’,
teälä elää isäntäs’,
teälä elää emäntäs’,
teälä on moat vihannat!» (78).

Skandinaavian maissa vallinneista vastaavista tavoista olen 
voinut merkitä mm. seuraavia edellisiin rinnastettavia. Kotiin  
saatettaessa suojaksi pahoja voimia vastaan lehmä talutettiin 
kolme kertaa vastapäivään lehtipuun ympäri (79). Lehmä kul
jetettiin kolme kertaa pihassa tai sen läheisyydessä olevan kiin- 
tonaisen kiven ympäri (80). Eläimen kanssa kierrettiin kolmasti 
vastapäivään asuinrakennus tai »alakivi», jonka päällä oli padan 
ympäri kolmasti kierretty leivänpalanen tai sitten kivellä oli 
keittopata erinäisine muine tehostavine lisineen (81, Ruotsi). 
—  Eläin kierrettiin kolmasti ensimmäisen kotimatkalla kohdatun 
maakiven ympäri (82, Norja).

III. SYÖ TTÄM INEN.

Niiden karjataikojen, joista teknillisen suoritustapansa joh
dosta voi käyttää yhteistä nimitystä »syöttäminen», pääasiallisim
mat ilmenemismuodot ovat: uusi eläin »syötetään» ihmiseen, kar
jaan 1. uuteen toveripiiriinsä tai yleensä uuteen kotipiiriinsä. Nii
den menettelytapojen taikaopillisena sisällyksenä voidaan osittain 
katsoa olevan kiinnittää eläinyksilö johonkin kokonaisuuteen 
antamalla eläimen sisällisesti nauttia kokonaisuudesta jokin osa. 
Tyypillisimpiä tapoja on uuden eläimen suovuttaminen omista
jaansa.

Viimeksi mainitussa tapauksessa keskeisimmäksi momentiksi 
muodostuu siis ihmisruumiin olemus osineen ja eritteineen. Per
hossa syötettiin ostolehmälle leivän muassa kolme pisaraa va
semman käden nimettömästä sormesta otettua verta (83). Ruo
vedellä tehtiin samoin, sillä eroituksella, että leivänpalasten luku
määrä oli oleva kolme, kun sensijaan veripisarain on määrittele
mätön (84). Jyväskylässä lehmä estettiin ikävöimästä antamalla
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sille verta nimettömän sormen keskinivelestä (85). Maaninkalai- 
sessa taiassa määritellään, että lehmän juomiseen on pantava 
emännän verta (86). —  Taikatoimituksissa esiintyvän yleisyy
tensä perusteella veren kanssa samanarvoisena maagillisena väli
neenä voi pitää sellaisia ihmisruumiin eritteitä kuin hikeä ja kor
vaan kehittyvää vaikkua. Oli otettava vaikkua omasta sekä leh
män korvasta. Leipään sekoitettuna tämä eritteiden muodostama 
yhdistys syötettiin ikävän vallassa olevalle lehmälle (87). Tyr- 
nävältä saadussa tiedonannossa vakuutetaan, että muualta ostettu 
eläin kotiutuu uuteen navettaan ja karjaan, kun karjanhoitaja 
ottaa samaa ainetta korvastaan ja leipoo sen leipään, mikä on leh
mälle syötettävä (88). Hien käyttö taikomisvälineenä esiintyy 
erityisen selväpiirteisenä Nurmeksesta muistiinmerkityssä taiassa, 
jonka mukaan emännän oli leivottava leivän mukaan omaa hikeään 
ja ostokaslehmälle syötettävä sellainen leipä (89). Satakunnassa 
isäntä samoin suostutti ostohevosen itseensä syöttämällä sille omaa 
hikeään (90). Kihniöläinen metsämies suostutti samoin koiran 
tarjoamalla sille leipää, johon oli hieronut omaa hikeään (91).

Mutta kuten taioista yleensä, ei'näissäkään taian perusluonne 
suinkaan aina säily yhtä yksinkertaisena ja yhtä selvästi tajutta
vana, vaan käytön yhteydessä menettelytapa monimutkaistuu 
saadessaan lisäpiirteitä, joiden teho kenties joistakin muista yh
teyksistä on ollut vanhastaan tunnettua. Niinpä paikka, mistä 
hikeä on otettava, saattaa joutua tarkan ja yksityiskohtaisen mää
rittelyn alaiseksi. Lehtimäellä esim. leipään pantavan hien oli 
oltava peräisin uuden emännän varpaiden välistä (92). Karja
lassa emäntä kolmea vuorokautta ennen lehmänostoon menoaan 
pani leivänpalasen vasempaan kainalokuoppaansa ja tuotuaan 
ostokin kotiin syötti sen lehmälle (93). Leipää oli pidettävä va
semmassa kainalokuopassa siihen saakka, että se lämpeni, ja ennen 
syöttämistä lehmä oli kierrettävä kolmeen kertaan (94). Kiertä
minen esiintyy tässä taas taian lisämomenttina. Toiselta puolen 
taas katsottiin riittävän, jos leipää oli kolme kertaa vaikkapa vain 
käytettykin samassa paikassa (95). Leipä voitiin korvata myös 
suoloilla, joilla pyyhittiin kainaloiden alustaa ja jotka joko leivän 
kanssa tai siltään syötettiin lehmälle (96). Tämä viimeksi mai
nittu seikka vapauttaa enemmistä aprikoimisista itse leivän suh
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teen, niin usein kuin se eri toisinnoissa esiintyykin, koska se täten 
osoittautuu pelkäksi teknilliseltä kannalta välttämättömäksi ja 
sopivaksi välikappaleeksi ihmisruumiin eritteen koko ajan näytel- 
lessä taiallista pääosaa.

Samaan ryhmään elimellisesti kuuluvia —  näennäisestä eroa
vaisuudestaan huolimatta —  ovat sellaiset variantit, joissa mitään 
ihmisruumiin osaa tai eritettä esille tuomatta mainitaan esim. jota
kin sen tapaista, että syöttöleivän täytyy olla povessa pidettyä 
(97), housun kauluksen alle ihon kautta pistettyä jne. On vain 
huomattava, että ihmisruumiin läheisyydessä olleen aineen katso
taan tällöin omaavan samoja ominaisuuksia ihmisruumiin 
substanssin kanssa, jolloin se siis myös taikavälineenä on arvok
kuudeltaan viimeksi mainittuun täysin rinnastettavissa. Selvä
piirteisiä ovat sellaiset tapaukset, joissa ihmisruumiin olemusta 
edustaa sylki —  lehmälle kolmeen kertaan syötettäessä suussa 
pureksittua leipää (98) tai kynnet —  hevoselle kauroissa varpaista 
vuoltuja lastuja (99). Lehmälle voidaan syöttää myös hius (100), 
parempi, jos emännän tukan latvaa (101). Kaksinkertainen sisäl
lys tulee taikaan, kun välineeksi määritellään hikikarvat (102), 
koska taikavälineeseen kuuluu silloin osa kumpaakin, ihmisruu
mista semmoisenaan ja sen eritettä. Silloin taas, kun syötettävä 
leipä pujotetaan hihan läpi (103), uudelle hevoselle syötetään 
kauroja naisten helmasta (104), lehmälle suoloja esiliinasta (105), 
isännän sukasta (106) tai »syöttämisastiana» käytetään housuja, 
takkia, vyötä, jalkinetta jne., on taiallisen voiman katsottava piile
vän siinä ominaisuudessa, minkä ruumiin verhona käytetty vaate
kappale on tullut ikäänkuin imeneeksi itseensä ollessaan ihmis
ruumiin olemuksen kanssa välittömässä kosketuksessa. Tämän 
loogillisen puolen huomioon ottaen käy siis varsin ymmärrettä
väksi se seikka, kuinka vaatekappaleet voidaan taikomisvälineinä 
rinnastaa ihmisruumiin olemukseen.

Kuten luvun alussa mainittiin, syöttämisellä tarkoitettu kiin- 
nittämistoimenpide voidaan suorittaa myös karjaan tai uuteen 
ympäristöön kohdistuvaksi. Eritoten ensiksi mainitussa tapauk
sessa taikojen loogillinen pohja on täysin sama kuin niissä taioissa, 
joiden tarkoituksena oli uuden eläimen suostuttaminen ihmiseen. 
Ero piilee vain siinä, että tällöin ihmisruumiin olemuksen tilalle
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astuu eläinruumiin substanssi erilaisine ilmenemismuotoineen: 
niitä salaperäisesti vaikuttavia voimia, joita ihmisruumiin fyysil- 
lisen puolen katsotaan omaavan, pidetään myös eläinruumiille 
ominaisina. Myös näistä taioista tulee siis esille sama usko siihen 
näkymättömään, mutta kuitenkin kiinteään riippuvaisuussuhtee- 
seen, jonka katsotaan vallitsevan osan ja kokonaisuuden välillä.

Käytäntöä valaisemaan luotakoon taikoihin yleispiirteinen 
katsaus.

Mikkelin seuduilla kierrettiin oma lehmä leivänpalasella ja 
syötettiin se ostokkaalle (107). Karjalan kannaksella pantiin uusi 
eläin »rakastumaan omiin lehmiin» ottamalla omista lehmistä mai
toa kolmeen leivänpalaseen ja syöttämällä ne uudelle tulokkaalle 
(108). Mäntyharjulla ostoporsas tuotiin tupaan ja painettiin sen 
kärsä maitoon (109). Uudelle lehmälle annettiin kolme pehmeää 
leivänpalasta, joihin oli lypsetty kolme tilkkaa maitoa (110). Lipe
rissä emäntä pani ostokaslehmän juotavaan voita (111). Runsaasti 
on esimerkkejä siitä, että syöttäminen toimitettiin tuvassa (112), 
tai että voihin oli lisättävä pöydästä kaavittua tahdasta (113). 
Erityisesti pöytä, talouden keskeisimpänä välineenä, on taikojen 
teossakin saanut hyvin keskeisen aseman. Taian tehoa ei tarvin
nut epäillä, jos leivän seassa syötettiin kellokkaan turvasta tipu
tettua verta, jolloin lehmä »kestyi» uuteen kotiinsa ja myös hy
vin pysyi karjassa (114). Nurmijärvellä oman lehmän häntään 
leikattiin haava ja siitä otettua verta sekoitettiin uuden lehmän 
juomaan (115). Saman taian toisinnossa, jonka mukaan veri on 
sekoitettava suoloihin ja niissä syötettävä, lausutaan selventä
västä »Suola ei tässä itsestään mitään vaikuta, vaan veri se on, 
joka ikävän poistaa» (116). Toiselta puolen eräs hankasalme
lainen muistiinpano tarjoaa hyvän esimerkin siitä, kuinka moni
mutkaiseksi taika eri taikaopillisia käsityksiä yhdistäessään saat
taa tulla. On otettava suoloja käteensä ja pujotettava niitä tien 
poikki kulkevien puunjuurien alitse, kahden alitse myötä- ja yh
den alitse vastapäivään. Lehmän sarviin pannaan nuora ja talu
tetaan se oman maan rajalle, mihin seisautetaan siten, että eläi
men etujalat ovat omalla maalla ja takajalat vieraalla puolella. 
Otetaan sitten neula tai sellainen rautakalu, jonka tekijää ei tun
neta, ja sillä otetaan verta lehmän vasemmasta korvasta. Veri



19

sekoitetaan suoloihin ja syötetään tai veden muassa juotetaan 
lehmälle (117). Samalla tavoin kuin ihmisen, voidaan eläimen
kin korvasta ottaa vaikkua, mikä taikomisvälineenä on siis kat
sottava esim. veren suhteen samanarvoiseksi. Karjalassa vaikkua 
otettiin vanhimman lehmän korvasta, se pantiin palaselle, joka 
kierrettiin kolme kertaa lehmän kellonkantimen ympäri (118). 
Karstulassa on samaa menettelyä sovellettu myös hevosiin (119), 
Siilinjärveltä taika on tallennettu lampaihin kohdistuvana (120), 
Vaikun ottoa koskevat määrittelyt sisältävät tavallisesti vain yli
malkaisen vaatimuksen, että sitä on otettava jonkin omaan kar
jaan kuuluvan yksilön ruumiista. Mutta niin pian kuin erite on 
peräisin jostakin tietystä yksilöstä, kuten esim. kellokaslehmästä, 
on taian tarkoitus silloin laveampi, nim. saada uusi yksilö paitsi 
kotiutumaan myös hyvin seuraamaan kellokasta. Taika voidaan 
myös vahvistaa loitsuin, lukemalla syöttämisen yhteydessä esim. 

»Tämä on se sinun kotis’, 
siellä ei ole enää 
ei luuta, ei lammasta 
eikä kissankana hammasta» (121). 

Haapavedellä totutettiin karjaan tuotu uusi lehmä seuraa
maan kellokasta kaapimalla tämän kellonkantimesta hikeä sen 
juomaan (122); Nurmeksessa hevoselle annettiin leivänpalasen 
seassa längistä otettua hikeä (123). Luonteeltaan yhdistynyt on 
taika, kun hikeä on otettava sekä längistä että hatusta, jolloin toi
mitus saa kahtaalle suuntautuvan tarkoituksen (124). —  Ruu
miin eritteistä tulee vielä kysymykseen esim. sylki. Niinpä Muo
niossa hevosen tai lehmän suostuttaminen suoritettiin syöttämällä 
eläimelle leipää, jota sitä ennen oli käytetty toisen eläimen suussa. 
Taian vahvistukseksi oli manattava :»Seuraa tätä hevosta niin
kuin piru sitä lautamiestä, joka toisin tietää ja toisin tuomit- 
tee!» (125). Toivottu päämäärä saavutettiin myös käyttämällä 
tarkoitukseen eläimestä nyhdettyjä karvoja (126), kaviosta kaa
vittua luujauhoa (127), kellokkaan etujalan kyntysistä leikattuja 
lastuja (128), sitä rahkaa, mitä saadaan kaapimalla hevosen ja
loissa olevista ns. »yösilmistä» (129). —  Tätä luetteloa voisi jat
kaa pitkältikin, koska erilaiset toisintomuodot mainiosti viihty
vät samallakin paikkakunnalla rinnatusten.
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Myös uuteen ympäristöön yleensä voidaan eläin kiinnittää 
syöttämismenetelmää käyttäen. Näissä taioissa osan ja kokonai
suuden välillä vallitseva riippuvaisuussuhde voi laajentua käsit
tämään myös elotonta luontoa, taian lopullisen kohteen —  ihmi
sen tai kotikarjan —  kuitenkin useimmin kuultaessa kaiken ta
kaa. Niinpä kun markkinoilta tuodun lehmän eteen on ensinnä 
vietävä saunasta tuotuja vihtoja, tällöin tulevat mieleen ne omi
naisuudet, mitkä ihminen niihin on kylpöessään itsetiedottomasti 
tullut jättäneeksi (130). Haukivuorella ostolehmälle juotettiin 
uuninluutavesi (131), Ilomantsissa annettiin juotavaksi taikina- 
vettä (132), toisen karjalaisen tavan mukaan sekä emännän että 
isännän oli ostohevoselle syötettävä leiväntahdasta (133). Nur
meksessa syöttimenä käytettiin suoloja, joilla tupa oli kierretty 
ulkopuolitse kahdesti myötä- ja kerran vastapäivään (134). Pihti
putaalla ostolehmän kanssa kierrettiin tupa, jonka jälkeen eläi
melle ikkunasta tarjottiin heinää; koko toimituksen päätökseksi 
ikkunan päälle lyötiin kirves (135). Jos lehmä ikävöi, otettiin 
Pylkömäellä kolmen kynnyksen alta roskaa, jolla kierrettiin 
pöytä kolmasti vastapäivään ja kolmasti myötäpäivään ja roskat 
juotettiin lehmälle (136). Tämän yhteydessä voi huomauttaa 
siitä, että kynnys on ollut erikoisen tärkeä taikalokaliteetti. 
Selvä ihmiseen tähtäävä yhteys ilmenee taiasta, kun hevoselle 
syötetään kauroja leipäkorista (137) tai kun ostolehmää syöte
tään astiasta, josta ihmisetkin ovat syöneet (138). Laihialla leh
män ikävöiminen poistettiin pesemällä ruoka-astiat eläimen juo
tavassa (139). Syöttäminen voitiin vielä toimittaa esim. pata- 
pölkyn nokisesta päästä (140), havutukin päältä (141), leipä- 
lapiolta (142), kylvövakasta (143), saunakiulusta (144), kumoon- 
käännetyn lypsinkiulun pohjasta (145), mittakapasta (146), huh
maresta (147), seulasta (148), pohtimesta (149), jolloin useim
missa tapauksissa esineen taikavaikutuksia sisältävä arvo piilee 
siinä ominaisuudessa, minkä se ihmiselle tahi hänen taloudelleen 
välttämättömänä ja siis läheisenä käyttöesineenä on itseensä, saa
nut. Toisissa tapauksissa esineen taikavoiman katsotaan johtu
van joistakin muista syistä, kuten esim. erikoislaatuisesta käytän
nöllisestä tehtävästä jne. (vrt. patapölkky, seula, pohdin).

Rakennusta käsitellään elollisen luonnon tavoin, kun suos-
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tuttamistarkoituksessa eläimelle ohrien seassa syötetään kolme 
kurkihirrestä, tuosta kynnykseen verrattavasta taikalokalitee- 
tista, otettua sammalta tai lastua (150), tai kun lehmälle leivän 
sisässä syötetään hinkalon seinästä vuoltu lastu, minkä yhtey
dessä puukko upotetaan hinkalon lattian alle ja eläimelle sano
taan: »Vanha emäntäsi on kuollut ja uuden hallussa olet» (151) 
(Imitatiivinen idea)! Eläimen katsotaan silloin pysyvän paikoil
laan kuvaannollisesti käsittäen yhtä kiinteästi kuin taikatoimessa 
käytetyn ja piiloonsa joutuneen puukon. Suoranainen kontuun 
kiinnittäminen on taian tarkoituksena, kun uudessa paikassa osto- 
kaslehmälle tarjotaan juotavan mukana multaa (152).

IV. V A A T E K A P P A L E ID E N  K Ä Y T T Ö  T A IK O M ISV Ä L IN E IN Ä .

Edellä tuli useissa kohdin esille se suuri merkitys, mikä ih
misen vaatekappaleelle taikomisvälineenä annetaan. Kuten näh
tiin etenkin ns. syöttämistaioista —  kun syöttäminen toimitettiin 
esim. paidan päältä, hameen tai esiliinan helmasta, lakista jne. —  
ihmisruumista verhoavia pukukappaleita pidettiin taikavaikutuk- 
sia sisältävien ominaisuuksiensa puolesta ihmisruumiin olemuk
sen kanssa vieläpä samanarvoisina tekijöinä. Mutta juuri näiden 
taikavoimia sisältävien ominaisuuksiensa takia ihmisruumiin 
verhoukseen sisältyviä vaatekappaleita voidaan yksinäänkin käyt
tää taikomisvälineinä eräissä taioissa, jotka sisältävät sekä kos- 
ketusmaagillisia että imitativisia käsityksiä.

Sellainen taika kuin »Eläimen saa perässään tulemaan vaikka 
mihin, jos vaatteen liepeellä pyyhkii lehmän kuonoa ja sanoo: 
'Seuraa mua niinko toi vaate!’» (153) on tyypillinen esimerkki 
tähän ryhmään kuuluvista taioista. Sisällykseltään yhtä selvä 
on eteläpohjalainen taika, kun ostokaslehmän päälle pantiin jokin 
vaatekappale ja sanottiin: »Olkoon tämä vaate sulien niin läm
min, kuin tämä vaate on mullen!» (154). Näissä kosketusmaa- 
gillinen momentti sisältyy itse taian konkreettiseen puoleen, so. 
vaatekappaleen käyttöön, yhdenkaltaisuus-käsityksen ilmetessä 
taikatoimen henkisestä osasta. Perusajatukseltaan selväpiirtei
nen on sellainen taika, jonka mukaan ostetun lehmän silmille on
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sidottava vaate, ennenkuin sitä viedään navetasta ulos; kotimat
kalla uusi omistaja taluttaa ja entinen isäntä ja emäntä käyvät 
jäljessä ja vielä kerran lyövät eläintä vitsalla (155).

Perusajatukseltaan edellisten tyyppiesimerkkien kaltaisia 
toisintomuotoja on mm. seuraavantapaisia.

Kestilästä muistiin merkityssä taiassa sanotaan: »Majan muu
tossa pitää kaviota takkiinsa painella, niin ei hellytä, vaikka kul
jettaisi kuinka kauan» (156). Karjalassa karannut ostohevonen 
suostutettiin uuteen kotiinsa heittämällä takin sen silmille (157). 
Hämeessä oli lehmän ostaneen ensimmäinen tehtävä riisua takki 
päältään ja heittää se lehmän selkään sekä vetää sitä sarvien 
päältä alkaen kautta selän, »jotta se olisi edellisen omistajan ki
roista vapaa» (158). Eräs satakuntalainen muistiinpano sisältää 
vakuutuksen, ettei lehmä karkaa uudesta kodistaan, jos parressa 
lehmän oikealta puolen takilla tai röijyllä pyyhkeilee sen selkää 
kolme eri kertaa päästä aina häntään saakka ja joka kerralla lu
kee Herran rukouksen (159). Kuortaneella olen kuullut sanotta
van samasta asiasta: »Lehmältä saa ikävän pois, kun pyyhkii
verhalla, hilkulla tai muulla sellaisella vaatekappaleella lehmää 
kolme kertaa pitkin selkää samalla sanoen: »Tämä maa on sulle 
niin lämmin kun mulle tämä verha» (160). Tyrväässä tiedetään 
ostolehmän menestykseksi menetellyn siten, että lehmää navet
taan vietäessä isäntä riisui takin päältään ja laski sen nurin kään
täen kynnykselle, jonka yli vasta lehmä kuljetettiin uuteen na
vettaan (161). Taian idea alkaa selvitä kun kiinnittää huomiota 
siihen, että vaatekappaleen piti olla nurin käännetyn, jolloin 
siis ihoa lähellä ollut puoli joutui tulemaan ulospäin. Suo
mussalmella sama taika tehtiin hevoselle sillä eroituksella, että 
takin sijasta käytettiin kuluneita sarkahousuja, joiden yli —  hou
sut kynnyksen alle sijoitettuna —  hevonen talutettiin talliin (162). 
Yleisesti käytettyjä ovat juuri hame tai myös esiliina, jotka voi
tiin panna, paitsi silmille, eläimen korviinkin (163); myös voi
tiin vaatteella selän sijasta pyyhkiä eläimen kasvoja (164). Ha
metta ja esiliinaa kenties arvokkaammaksikin on katsottava lähin 
ruumiin verho, nim. paita (165), eritoten huonomaineisen naisen 
paita (166). Viimeksi mainitussa tapauksessa lienee lisänä afro- 
disinen ajatus. Tehtävänsä täyttäviä taikavälineitä olivat vielä:
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sukka (167), sukkanauhat (168), kenkä (169), kengänpaikka 
(170), virsu (171), kintaat (172); myös lakki (173), huivi (174) 
ja mikä päähine hyvänsä (175) ja uuden omistajan vyö (176).

V. M U IST A  M EN ETTELYTAVO ISTA.

Käsittelemättä on vielä suuri joukko muita taikatapoja, jotka 
teknillisen suoritustapansa puolesta osaksi tai kokonaan jäävät 
edellisten ryhmittelyiden ulkopuolelle. Luotakoon näihin omana 
ryhmänään lyhyt katsaus.

Ensinnäkin on huomautettava siitä, ettei taikatoimenpiteitä 
aina suinkaan aloitettu vasta silloin, kun ostamalla tai vaihta
malla hankittua eläintä lähdettiin kuljettamaan vanhasta kodista. 
Päinvastoin, erinäisiä taikoja tehtiin jo ostomatkalle lähdettäessä 
ja myös kauppaa hierottaessa, hintaa maksettaessa jne. Nämä 
perusteellisuudesta puhuvat seikat ovat omiaan osoittamaan, ettei 
taikain viljelyä harjoitettu pelkän totunnaisen tavan vuoksi, vaan 
että tosiaan vakava tarkoitus piili niiden takana. Ja taiat olivat 
epäilemättä vain käytännöllinen keino onnellisesti selvittämään 
se monimutkainen vyyhti, mikä eläinyksilön siirtämiseen toisesta 
paikasta toiseen sisältyi. Ne siteet, jotka eläimen kiinnittivät 
entisiin olosijoihinsa, olivat niin monelle taholle käyvät, ettei os
taja voinut olla varma uudesta omaisuudestaan, vaikka olisi siitä 
jo maksanutkin rahat. On nimittäin muistettava, ettei entinen 
omistaja tietenkään aina hyvillä mielin luopunut myymästään 
eläimestä, vaan pyrki pidättämään siitä niin paljon kuin mahdol
lista, taikakeinoihin turvautumalla. Ostajan vuorostaan oli siis 
osattava pitää varansa myös tällaisia, suorastaan pahansuopia 
tarkoituksia vastaan.

Niin on taikatavoissa sellaisia esimerkkejä, että ostajan oli 
hinnasta sovittua maksettava se käsineet kädessä, koska rahat 
paljain käsin käsiteltyinä olisivat olleet liian persoonallisia an
nettaviksi vieraisiin käsiin (177). Myös ostajan oli visusti varot
tava, ettei myyjä päässyt nyhtämään myymästään eläimestä kar
voja (178), koska silloin voisi olla pelättävissä eläimen .hyvin
voinnin kyseenalaiseksi joutuminen riippuen siitä, millaisen koh
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talon tai käsittelyn alaiseksi nämä sen ruumiillisen olemuksen 
osaset myöhemmin joutuisivat. Mikäli myyjää oli syytä epäillä 
kateudesta, ei saanut antaa hänen edes silittää lehmää sen jäl
keen kuin rahat oli maksettu, »ettei hän olisi voinut lehmälle 
koti-ikävää noitua» (179). Vielä pitemmälle mentiin varotoi
menpiteissä, kun entisen emännän ei annettu taluttaa myytyä 
eläintä navetasta ulos (180), tai kun vanhalla omistajalla ei ollut 
lupa toimituksen aikana olla edes saapuvilla (181). Edellisessä 
tapauksessa pelättiin kadehtimista yleensä, jälkimmäisessä ka
teellista silmäystä. Pahan silmän varominen oli myös sellaisen 
menettelyn vaikuttimena, minkä mukaan eläimen siirtäminen oli 
suoritettava pimeällä (182), siis kenenkään näkemättä.

Monenlaiset taikatoimet ovat kohdistuneet niihin konkreet
tisiin esineihin, joiden kanssa eläin kuljetuksen aikana joutui 
läheiseen fyysilliseen kosketukseen, nimittäin talutusnuoraan, 
suitsiin ja kuolaimiin. Kun Jalasjärvellä ostohevonen oli kulje
tettava kotiin sellaisilla suitsilla, joilla oli vankia kyyditty, sisäl
tyy taikaan käsitys, että eläin on uudessa kodissaan pysyvä yhtä 
lujasti kuin vanki kahleissaan (183). Toisaalta taas, kun talutus
nuora määrättiin tuotavaksi ostajan kotoa (184), siinä voi nähdä 
pyrkimyksen saattaa eläin ensi hetkestä lähtien yhteyteen tule
van kotinsa kanssa, mitä talutusnuora tässä tapauksessa edustaa. 
Kun taas talutusnuoran laatuun nähden pidetään sopivana, että 
siinä on »vasenkätinen» solmu (185), nuora vasenkätisen varas
tama (186), taluttajan ympäri määräkerrat kierretty (187), va
semman jalan alitse (188) tai saattajan hihan tai lahkeen läpi 
kuljetettu (189), nämä eivät ole muuta kuin vahvistaviksi tar
koitettuja toimenpiteitä, jotta talutusnuora olisi taiallisesti tar
peeksi tehokas siirtoon käytettäväksi välineeksi. Tässä yhtey
dessä on paikallaan huomauttaa, että »vasemmuudella» yleensä 
on taikuudessa hyvin laajakantoinen, usein sekoittamista, hävit
tämistä, jälkien sotkemista jne. ilmentävä merkitys, mikä kuvas
tuu etenkin vainajiin kohdistuvissa taioissa. Tämä käsitys puo
lestaan luontevasti liittyy siihen ajatukseen, että ostajan oli alusta 
alkaen saatava uusi omistamansa eläinyksilö haltuunsa mahdol
lisimman ehjänä kokonaisuutena, vapaana kaikista mahdollisista 
siteistä, mitkä saattaisivat jäädä sitä entisen kodin yhteyteen
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kiinnittämään. Hyvin selvästi tämä tarkoitus kuvastuu siinä me
nettelyssä, jonka mukaan lehmä oli ennen matkaan lähtöä talu
tusnuoran kanssa kierrettävä (190).

Luonnollista on, ettei sellaisissa tapauksissa, joissa eläimen 
kuljetusvälineellä katsotaan olevan taikavoimia sisältävä arvonsa, 
ole yhdentekevää, millaisen kohtalon alaiseksi tämä esine käy
tön jälkeen joutuu. Onhan otaksuttavaa, että kuljetusvälineeseen, 
ollessaan kosketuksissa eläinruumiin olemukseen, jää käytön 
aikana eläimen hikeä, suitsien kuolaimiin suun eritteitä tai leh
män kaulaimeen karvoja jne., ja niin ei ole lainkaan samanteke
vää, millaisen kohtalon noita ruumiin substanssin osasia sisäl
tävä esine saa osakseen. Siten taioissa on sellaisia määräyksiä 
kuin esim., että ostohevosen suitset on pantava samaan suitsinau- 
laan omien hevosten suitsien kanssa (191), viskattava yönajaksi 
tallin katolle (192), tai ensimmäiseksi heitettävä ne maakivelle 
(193), vietävä tuvan pöydälle (194), orteen (195) tai upotettava 
yöksi kaivoon. Sama koskee lehmän kuljetusvälineitä. Lehmän 
kaulain vietiin navetan parteen (196), jätettiin läävään (197), 
sisälle huoneeseen haahlaorrelle (198), »pellinkripaan» (199) tai 
kätkettiin uunin taakse (200). Lammilla vietiin lehmän talutus
nuora saunaan ja sidottiin kiukaan pylvääseen ja annettiin olla 
siinä kolme päivää. »Näin oli lehmäkin muka siihen taloon 
sidottu — » (201). Joskus määrätään kuljetusväline poltettavaksi 
(202), jolloin se tulen hävittämänä kaikkineen turvataan joutu
masta tietymättömille kohtaloille alttiiksi.

Syöttämiskeinojen rinnalla on eräs laji toisia taikoja, joiden 
tarkoituksena myös on yhteyden luominen eläinyksilön ja sen 
uuden omistajan välille, vaikka taikain oleellisimpana ideana 
esiintyneekin eräs toinen, nimittäin hedelmällisyyden ajatus. 
Mm. Pohjois-Satakunnasta on muistiinpano, että lampaanostaja 
pujotti karitsan kolme kertaa jalkainsa välitse (203). Sama 
temppu voitiin tehdä lehmälle, käytännöllisten syiden vaatiessa 
noudattamaan vähän mutkikkaampaa menettelyä, jolloin taval
lisin keino oli, että emäntä nousi kahareisin joko portin päälle 
(204) tai navetan ovelle tervatynnyreiden päälle siksi aikaa, kun 
eläintä kuljetettiin siitä alitse. Tällaiset taiat kuuluvat varsinai
sesti karjan uloslaskutaikoihin ja mielestäni olisi aihetta otaksua,
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että tähän kuuluvien taikain tarkoituksena olisi synnytystapah- 
tumaa jäljitellen pyrkiä eläimen ja omistajan välille tavoitellun 
yhteyden luomiseen. —  Hämeestä on muistiin merkitty, että osto- 
hevonen kuljetettiin ensimmäistä kertaa uuteen talliinsa siten, 
että kuljettaja nosti tallin ovella vasemman kätensä ylös, hevo
sen saadessa kulkea siitä alitse (205). Tämän voinee selittää syn
tyneen käytännöllisen sovellutuksen tietä edellisen pohjalla.

Useaankin otteeseen on tullut esille se moninaisuus, jolla 
taikomisvälineenä käytetään eläinruumiin substanssiin kuuluvia 
osia, milloin lisätaian luontoisesti, milloin päätekijänä, kuten 
esim. ns. syöttämistaioissa. Mutta näiden lisäksi on erikseen run
saasti itsenäisiä taikoja, joissa taikomisvälineenä esiintyy veri, 
hiki, korvan vaikku, eläimen karvat jne. Näiden suhteen voi
daan paikkansa pitävänä yleistää se, mitä prof. H ä m ä l ä i n e n  
tutkimuksessaan sanoo kohdistaessaan huomiotaan karvojen käyt
töön taikomisvälineinä: »Näissä eläimiin kohdistuvissa taioissa, 
joissa karvoja käytetään taikomisvälineenä, on useimmissa joh
tavana ajatuksena yhteyden luominen eläimen ja ihmisen, eläi
men ja sen kotipaikan tahi eri eläinyksilöiden välille karjassa.» 
Viitaten aikaisempiin esimerkkeihin täydennettäköön kuvaa tyy
pillisimmillä lisäesimerkeillä:

Satakunnassa ostohevonen tai -lehmä estettiin ikävöimästä 
leikkaamalla eläimen vasemman etujalan alta hikilihaa ja pane
malla sitä seinänrakoon (206). Itä-Pohjanmaalla pidätettiin os
tettu hevonen omille laitumille siten, että sen etujalan ja vasem
man takajalan kaviosta kummastakin ennen laitumelle laskemista 
vuoltiin kolme sirua, jotka pistettiin pirtin halko-orteen tai pila
riin vasenkätisellä vääntimellä tehtyyn reikään, joka reikä vih
doin suljettiin leppänauhalla (207). Multialla hevosen ikävä pois
tettiin panemalla kavioiden »harakkalihasta» vuoltuja lastuja 
kahdella tervasnaulalla kiinni pöydän pään kohdalle kolmanteen 
permannon rakoon (208). Vienan-Karjalassa ostettu lehmä pi
dätettiin taas siten, että otettiin ensin oikean, sitten vasemman 
etujalan sorkasta kynttä, samoin takajaloista. Yhdessä eläimestä 
nyhdettyjen karvojen kanssa ne pantiin valkoiseen riepuun, nau
littiin »kiukuan perih» ja luettiin:
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»Tässä on muas, tässä mantus,
tässä pihas, tässä peltos,
tässä kotis, tässä kartanos,
tässä isäntäs, tässä emäntäsi
Siellä on palan muas, mantus» (209).

Eläimen kaviosta leikattuja kynnenhitusia voitiin panna myös 
tallin tai navetan kynnyksen alle, jolloin oli pihlajainen tulppa 
lyötävä suulle (210) tai pistettiin samoja lastuja yhdessä karvo
jen kanssa tallin portaiden alle (211). Lehmän kyntysistä lei
katut lastut vietiin navettaan (212), parempi jos haudattiin rik
kojen alle lehmän parteen (213). Hevosta kotona pysyväksi taiot
taessa kaviolastut kätkettiin pilttuuseen kaivettuun reikään ja 
lyötiin luja naula päälle (214).

Tahtomatta kajota yli voimien käypään omavaraisuuden tai 
mahdollisten lainasuhteiden kysymykseen, valaistakoon kuiten
kin vielä muutamin esimerkkipoiminnoin sitä melkoista saman
kaltaisuutta, mikä tässä suhteessa näyttää kotimaisen ja skandi
naavisen taikavaran välillä vallitsevan.

Ruotsi. Kuljettaja sivelee ostolehmää lakillaan, nainen pai
dallaan ja lehmälle syötetään leivänpalanen, jota on kolme ker
taa vastapäivään kuljetettu padan korvan läpi (215), Kolme leh
män häntäjouhta kierretään palikan päälle, joka haudataan na
vetan kynnyksen alle (216). Ostolehmä menestyy hyvin, jos sitä 
ensi kerralla syötetään padasta (217), Leivänkappale murretaan 
kolmeksi, kuhunkin palaan sylkäistään ja ne syötetään eläimelle 
(218). Karjanhoitaja pujottaa kaula-aukon kautta iholleen suo
loja, joiden soluessa alas hän kokoaa ne vasempaan käteensä. 
Toimitus toistetaan kolmasti ja suolat syötetään lehmälle (219). 
Lehmän vasemmasta lavasta nyhdetään karvoja, jotka ympäril
leen katsomatta heitetään uunin pellin päälle (220).

Norja. Lehmän kanssa kierretään kolmasti ensimmäinen 
kotiaituuksessa tavattu »alakivi»; samalla pistetään lehmän suu
hun sen entisestä parresta otettua lantaa ja rehua (221). Leh
mällä syötetään kainalokuopassa lämpiämiseen saakka pidettyjä 
suoloja (222). Lehmän silmien edessä pidetään tulta. Hännästä 
otetaan kolme jouhta, jotka kiinnitetään navettaa lähinnä olevaan
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puuhun. Lisäksi kuhunkin jouheen tehdään kolme solmua (223). 
Lehmää tartutaan korvasta kolme eri kertaa ja sille lausutaan: 
»Sieltä, mistä olet, kaikki ovat kuolleet!» Samalla kertaa eläi
melle syötetään savea, jossa on (omasta) lehmästä otettua verta 
(224).

Tanska. Uudesta tantereesta otetaan maata käteen ja leh
mälle sanotaan: »Älä ikävöi tästä talosta ennenkuin tämä maa 
lähtee sinun muassasi!» (225). Sisällysyhteyttä saattaa olla myös 
lehmälle luettavissa sanoissa, kuten esim.:

»Sieltä, minne sinä nyt ikävöit, 
kaikki ihmiset ovat kuolleet 
ja kaikki talot ovat siellä autioina.
Minä kiellän sinua sinne ikävöimästä 
tästä päivästä lähtien, 
mutta täällä pitää sinun ikävöidä parteesi 
kuin avain lukkoonsa» (226).
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145. y> » 1105 (d. Iitti) 201. » f> 341 (d. Lampi)
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202. » » 328 (k. Lehtimäki) 215. Heurgren, s. 349.
203. » » 485 (b. Parkano) 216. » s. 349.
204. » » 486 <j. ? ) 217. » s. 349.
205. » » 471 (d. Janakkala) 218. s. 350.
206. » 612 (b. Kankaanpää) 219. » s. 350.
207. » » 614 (m. Puolanka) 220. i> s. 350.
208. » ■ » 615 (b. Multia) 221. » s. 351.
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K A N S A T I E T E E L L I N E N  A R K I S T O  11:5.

PYHÄM AAN V A N H O JA  
R A K E N N U K SIA

T.  I. I T K O N E N





A l k u l a u s e .

Pyhämaan saaristopitäjä sijaitsee Pohjanlahden rannalla Rau
man ja Uudenkaupungin välimailla. Sen kymmenen kylää on kol
mella isohkolla ja yhdellä pikku saarella, joiden yhteinen pituus 
lasketaan n. 25 km:ksi; pitäjän suurin leveys on n. 18 km. Pyhä- 
maa on maa-alueeltaan pieni, vaikka siihen kuuluu 234 saarta 
(yleiskartan mukaan). Maanlaatu on yleensä karua, graniittipe- 
räistä. Viljelykset sijaitsevat enimmäkseen mäkien ja kallioiden 
välisissä notkoissa ja alavilla paikoilla, jotka ovat verraten myö
hään kohonneet vedestä. Maanviljelyksen ohella harjoitetaan 
merikalastusta tärkeänä elinkeinona. Suurtiloja ei Pyhämaassa 
tavata ensinkään, mutta siitä huolimatta pitäjä vaikuttaa hyvin 
toimeentulevalta.

Jokunen sana Pyhämaan menneisyydestä. Tarinan mukaan 
on Pyhärannassa (ent. Rohdaisissa) sijaitseva Torlahden 1. Tuor- 
lahden kartano pitänyt »Pyhämaan luotoa» ennen muinoin lam- 
mashakanaan. Saaren vanhimmaksi asuinpaikaksi arvellaan Kui- 
virauman kylän Takko nimistä taloa, jossa muka Torlahden lam
pun oli elellyt. (Lampaita näet kutsutaan luokse, huutaen »tako- 
tako»), »Pyhämaa oli vanhastaan tärkeä paikka Pohjanlahden 
purjehtijoille, joilla täällä oli kuuluisa ns. Pnspansatama, mikä nimi 
vieläkin on säilynyt. Samalla kertaa seutu kuitenkin oli tunnettu 
merirosvojen tyyssijana, jopa sitä sanottiin pahojen henkien olin- 
sijaksi ja nimitettiin sitä syystä Pahaksimaaksi ja Murhaluodoksi. 
Näiden epäkohtien poistamiseksi perustettiin piispa Rothoviuksen 
aikana tänne kirkko ja Pyhämaan niminen seurakunta, jolloin 
pahojen henkien kerrotaan kohta kauhealla kiljunalla sieltä paen
neen. Pyhämaan kirkko on kuuluisa ns. uhrikirkko, jonka maine 
on pysynyt meidän aikoihimme asti ja jolle uhraamalla meren-
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Kuva 2. Kettelin kylän mökkiläisryhmä (Valtonen, Grönblom, Uskelin).

kulkijat luulevat pelastuvansa haaksirikosta ja merenhädästä» 
(Suomenmaa III, s. 66).

Vaikka pyhämaalaiset ovat ylimuistoisista ajoista saakka har
joittaneet merenkulkua ja itsekin rakentaneet laivoja sekä nähneet 
vieraita maita, ovat he kotoisissa oloissaan ihmeen sitkeästi säilyt
täneet vanhat elämäntapansa, osallistumatta myöskään kovin ker- 
keästi siihen uudistusintoon, joka on viime vuosikymmenien 
kuluessa lyönyt leimansa useimpiin mannerpitäjiimme. Tämä juu
reva vanhoillisuus kiinnitti puoleensa kansatietein jäin huomion, 
kun vuosina 1925— 28 etsiskeltiin sellaisia paikkakuntia, joissa 
voitaisiin vanhaa kyläkulttuuria tutkia mahdollisimman monipuo
lisesti. Suomen Kansallismuseon, Suomen Muinaismuistoyhdis
tyksen, Sanakirjasäätiön ja Kalevalaseuran toimesta kohdistettiin 
v. 1928 ns. neljäs kylätutkimusretki Pyhämaahan, jossa kesäkuun 
aikana kerättiin ainesta monilta kansanelämän aloilta. Rakennus
ten ja pihamuotojen tutkiminen oli allekirjoittaneen sekä ylioppi
las Hannes Tepon huolena, teknillisen opiston oppilaiden Bruno 
Laurilan ja Tauno Lindroosin toimiessa piirtäjinä. Näitä tutki
muksia suoritettiin pääasiallisesti kuudessa eri kylässä, jotka ovat: 
Pitkäluoto, Ketteli, Pyhämaa (kirkonkylä), Kuivirauma, Heinänen 
ja Edvänen.
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Kuva 3. Alinen Uuskartano, Kettelin kylä. 1 miespiha 1. kartano, 2 tarha, 
3 aita, 4 asuinrivi; siinä ylhäältä alas salitupa, porstuakamari, tupa- 
kamari, porstua (jaettu myöhemmin väliseinällä kahtia), asuintupa, 5 luhti- 
portti, 6 luhtiaitat, 7 kartanoportti, 8 kellari, 9 puuhuone, 10 tallilato, 11 talli, 
12 sikariavetta, 13 lammasnavetta (ent. karjanavetta), 14 portinvaja (ja siinä 
tarhaportti), 15 lehtilato, 16 tarhalato (seinämällä halkopino), 17 vaja, 18 karja- 
navetta, 19 lankkuaita (sen ulkopuolella lienee aikoinaan ollut humalisto), 20 
kaivo, 21 pirtti 1. sauna, 22 pirtinvaja. (B. Laurilan piirros.) Ks. kuvaa 16,1.

P i h a .

Pyhämaalaisen talon pihan jakaa aita (tarh-aet) kahteen 
osaan, jotka ovat asuinrakennuksen puoleinen miespiha (kartan) 
ja karjasuojien ympäröimä tarh. Jälkimäinen on tavallisesti kar
jan jäljeltä lannan sekä sen lisäkkeeksi hakattujen havujen ja ok
sien peittämä; siitä nimi hakotarh.1 Sinne päästään aidan verä
jästä f veret, veräi). —  Pihamaa on taloissa enemmän tai vähem
män säännöllisen suorakaiteen muotoinen, ja rakennukset sijait
sevat sen ympärillä niin, että piha usein muodostuu melko sulje
tuksi, vaikkei kuitenkaan siinä määrin kuin esim. Seurasaaren 
ulkomuseoon Säkylästä siirretyssä Antin talossa. Umpeenraken- 
tamisen syyksi mainitaan, että tällaisen talon väki saattoi helpom

1 Muita nimiä karjapiha ja tarhapualus.
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min puolustautua merirosvoja ja susia vastaan, jotka jälkimäiset 
ennen vanhaan talvisin ahdistelivat ihmisiäkin. Itse asiassa tämä 
rakennustapa, joka on tunnettu laajoilla alueilla Länsi-Suomessa 
ja Pohjanmaalla Tornionlaaksoa myöten, lienee syntynyt tiheään 
asutuissa kylissä tonttimaan mahdollisimman tehokkaan hyväksi
käytön tähden, ja levinnyt niistä väljempiinkin asuinpaikkoihin. 
Pohjimmaltaan lienevät umpipihat meillä vanhaa Ruotsista tullutta 
vaikutusta.

Pyhämaan taloista on umpinaisin piha Kettelin kylän Alisessa 
Uuskartanossa, eritoten siinä asussa, joka sillä oli ennen vuotta 
1874 (kuva 3). Siinäkin nähdään sentään tarhan vasemmalla puo-

Kuva 4. Heinästen Uuskartano. 1 miespiha 1. kartano, 2 aita, 3 tarha, 4 perä
kamari, 5 asuintupa, 6 porstua, 7 porstuakamari, 8 salitupa, 9 kuisti, 10 kaksi 
puotia (päällä yhteinen luhti), 11 pirtti 1. sauna, 12 lato, 13 vasikkana vettä, 14 
katos, 15 lammasnavetta, 16 lehtilato, 17 sikanavetat, 18 heinälato, 19 vaja, sen 
perällä tarhaportti, 20 karjanavetta, 21 kaivo, 22 puoti (päällä 2 luhtia), 23 talli, 
24 puuhuone, 25 rekihuone, 26 nuolen suunnassa ovat kauempana mäellä vielä 

aitta, kellari, paja ja tuulimylly. (B. Laurilan piirros).
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Kuva 5. Mikola ennen vanhaan. A kartano, 1—7 asuinrivi: 1 salitupa (uuni- 
ton, siellä säilytettiin jauho- ja ryyniastioita), 2 porstua, 3 asuintupa (uunin- 
viereisen pienen ikkunan nimi oli »ruutu»), 4 kellari, 5 katos (»potkopuiden« 
varassa), 6 takaovi, 7 takaoven «vahe», 8 kamari (isännän ja emännän makuu
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huone kesällä), 9 vahe, 10 puoti ja luhti, 11 vähäntuvan porstua, 12 vähätupa, 
13 vaarin kamari, 14 aita, 15 »isotportit», 16 kota (uuniton »ryjähuone«), sen 
ulkoseinämillä tahko, verkonlipeäsaavi ja viiri (»flakuraaka»), 17 pirtinvaja 
(siinä verkonvärjäysvehkeet), 18 pirtti 1. sauna, 19 pirtinportti, 20 luhtirivi, 21 
makki, 22 vähätarha, 23 tanhua (kuja), 24 isotarha, 25 aitaus, jossa lampaat oli
vat kesällä yötä, 26 »tarhaportit», 27 heinälato (vähäntarhan puolella lakka), 
28 puuportti, 29 vasikkanavetta, 30 vaja (hirsinen), 31 vaarin navetta (vanha 
»rytö«), 32 navetantausta, 33 aita, 34 humalisto (sen molemmilla puolin riuku
aita), 35 lehtilato, 36 korkea lautaseinä, 37 lammasnavetta, josta osa erotettu 
pikkuvasikkain karsinaksi, 38 porsasvahe, 39 karjanavetta (nurkassa parkitus- 
vehkeet), 40 puuvahe, 41 talli, 42 riukuaita, 43 seivästapuli, 44 sikanavetta, 45 
riukutapuli, 46 puuhuone, 47 »puuplassi», 48 kaivo (»lähde«). (B. Laurilan piirros.)

Ien melkoinen rakentamaton väli, jonka aiemmin lankkuaita 
(plarjkk-aet) sulki. Koko lailla umpinainen on myös Heinästen 
kylän Uuskartano, siinä kun jää huomattavampi aukko vain mies- 
pihan vasemmalle sivulle; tätä vastassa oleva reki- ja puuhuone 
sijaitsee jonkin verran pihan ulkopuolella (kuva 4). Eri kylistä 
näyttää Edvänen olleen aikoinaan taajimmin rakennettu. Kerro
taan, että Kleemolan talon väki rantaan mennessään kulki Vanhan- 
pereen porstuan lävitse; Uudenpereen rakennukset olivat »krimin 
kramin».

Pihamaan perusmuodosta tavataan poikkeuksiakin. Kette- 
lin Eerolan (»Eelan») navetta ja tarhalato ovat vastoin tavallisuutta 
miespihan eli kartanon ja tarhan välissä jättäen tarhan vasemman 
sivun avoimeksi. Edvästen Vanhanpereen tarha on siirretty hyvän 
matkaa pihan pituusakselin vasemmalle puolen sen oikean sivun 
jäädessä rakentamatta. Kettelin Mikolassa n. 70 vuotta takaperin 
erotti ns. vähätarh miespihan ja tarhan toisistaan, jotapaitsi jälki
mäinen oli paljoa kaidempi edellistä (kuva 5).

Asuinrakennus (asunoripi) rajoittaa pihaa tav. sen kapeam
malta sivulta, mutta milloin se sijaitsee pitemmällä (tällöin aina 
oikealla) sivulla, kuten Kettelin Kämärissä ja Harmaassa ynnä 
Kuivirauman Sorassa, jää toinen kapea sivu avoimeksi, joten 
rakennukset saartavat pihaa vain kolmelta puolen. Päärakennuk
sen pihanpuolinen seinä antaa enimmäkseen etelää tai itää kohti. 
Muihin rakennuksiin nähden ei ilmansuuntia oteta lukuun.

Päärakennuksen ohella rajoittavat miespihaa jotkin seu- 
raavista:
vähätupa (myös faarinripi), talon vanhan isäntäväen asunto, ollut 
esim. Mikolassa ja Vanhassapereessä;
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luhtripi, tavataan seuraavissa taloissa: Kettelin Alinen Uuskar- 
tano, Kamari, Eerola, Harmaa, Mikola, Pitkäluodon Kouhi ja 
Laato, Edvästen Vanhapere, Heinästen Uuskartano ja Mammela, 
Kursilan Prunkka;

puotirivi, puaäi(t), Vanhapere, Kuivirauman Sora;

sauna (pirtt). Kamari, Mikola (ennen), A . Uuskartano (osaksi
tarhan sivulla);

kota, Mikola (ennen), pränni ja prännivaja. Sora;

rekihuane, Eerola (miespihan ja tarhan välissä), Kämäri, Harmaa,
Kouhi;

tali, Kouhi, A . Uuskartano (puoleksi tarhan sivulla), H. Uuskar
tano (miespihan ja tarhan välissä), tallivaja, Harmaa, Kouhi; 
kellar, Harmaa, (ennen) A . Uuskartano; 

puuhuane, A . Uuskartano.

Miespihasta johtaa ulos portt, joka on tav. asuinrakennuksen 
toisen tai kummankin pään vieressä, esim. A . Uuskartanossa kar- 
tanportt ja luhtportt; Mikolassa ennen isopporti (isotportit) vähän- 
tuvan ja kodan, pirtimportt luhtiaitan ja saunan välissä.

Kuva 7. Laaton talon portti. Pitkäluodon kylä.
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1

Kuva 8. I pieneläjän asunnon yleistyyppi, II Valmun pientilan asuinrakennus.

Tarhan ympärille sijoitetaan tarhhuaneet, kuten karja-, va
sikka-, lammas- ja sikanavetat, tarha-, lehti- ja silppuladot, katok
set ynnä vajat, toisinaan tallikin (Sora, Vanhapere). Tarhasta 
päästään 1- tai 2-ovisen, useimmiten portivajan perällä olevan 
tarhportin kautta ulos. Tämä portti sijaitsee milloin tarhan jom
mallakummalla sivulla (A . Uuskartano, Harmaa, Kämäri, Vanha
pere, H. Uuskartano), milloin perällä (Eerola, Sora); Hämärissä 
on poikkeuksellisesti vielä verei (veräjä) porttia vastapäätä ole
valla sivulla.

Vahe nimisiä solia, katettuja ja peräseinällisiäkin, on eri 
rakennusten välissä, esim. Hämärissä (ruhmenhuaneen ja vasikka- 
navetan välissä), Vanhassapereessä (lammasnavetan ja lehtiladon 
v.), Harmaassa (luhtirivin ja kellarin v.; sen nimenä on myös 
suntt, g. sunti), Mikolassa ennen (päärakennuksen ja vähäntuvan 
v., tallin ja karjanavetan v., porsasvahe karja- ja lammasnave
tan v.).

A s u i n r a k e n n u s  f asunoripi).

Yksinkertaisinta, neliseinäistä asumusta ei Pyhämaassa tavata 
köyhimmilläkään mökkiläisillä. Tavallinen pieneläjän huoneisto 
käsittää kolmijatkoisen rivin (nom. ripi), johon kuuluu tupa (1.



12

Kuva 9. I Laihon pientilan asuinrakennus, Edvästen kylä. Tuvan sisusta: 1 pöyt, 
2 seinkaapp. .3 penkksänk. 4 seinkelI, 5 kaksi tualia. 6 rukk, 7 kaksi sänkyä, 
8 patakaapp ja sen yläpuolella hyII. Porstuan ulko-ovi on 8-osainen (ylä- ja 
alaosa); oviseinä laudoista. Kellari on erikseen salvottu, pajjmannoton, ovi 1 
m:n, oviseinä 1,6 m:n korkuinen. Peräseinällä n. 1 m:n korkeudella maasta 
pieni lasiton tuuletusläpi. Sivuseinästä toiseen käy 3 laipion niskaa. Vesi
katto, 1-lappeinen, lakkamainen, on vain siinä osassa kellaria, joka työntyy 
porstuasta ulospäin. Kellaria käytetään perunoiden säilytykseen. Puhdin lat
tialankut on uurrettu päistään kiinni seiniin. Oviseinältä käy perälle 1,7 m:n 
korkeudella 2 ortta, joiden varaan on asetettu muutamia lautoja lavaksi. Vas. 
sivuseinällä lauta hyllynä, oik. sivuseinällä 2-ruutuinen matala ikkuna. Sola- 
osassa, jonne päästään porstuasta — sen takia kellaria ei ole rakennettu puo
tiin kiinni —, on ulkoseinänä laudoitus. Puoti on täynnä ry jää (romua).

II Rikstenin pientilan asuinrakennus. Pyhämaan k.k.

asuntupa), porsto ja pv.aä(i) (1. kammjo) (kuva 8, I). Sekä tupaan 
että kammioon johtaa ovi porstuasta, jonka alkeellisemmassa muo
dossa ulkoseinät on tehty pystylaudoista, ulko-ovien sijaitessa joko 
toisessa tai kummassakin lautaseinässä; jälkimäisessä tapauksessa, 
joka lieneekin alkukantaisempi, porstua on siis läpikäytävä. 
Puoti on lattiallinen, mutta uuniton aittahuone, jossa ruoka- 
aineita säilytetään; 1— 2 ulkoseinällä on pieni aukkomainen 
ikkuna. Puodin päällä sijaitsee luhti.

Pitkäluotolaisen E. Valmun tuvan, porstuan ja luhtiaitan 
käsittävässä asumuksessa on puoti muuta riviä kapeampi, rinnan 
puolelta laudoitettu maahan asti, ja sinne johtaa ovi porstuasta.
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Kuva 10. Laihon pientilan asuinrakennus. Äärimaisenä vasemmalla uuniton
kesäkamari.

Sekä puodin että luhdin ulommassa päätyseinässä toimii pieni 
luukku valonlähteenä. Porstuan ovi- ja peräseinä on laudoista 
(kuva 8, II). Mikolassa oli ennen niinikään pikku luhtiaitta »vä- 
häntuvan» yhteydessä.

Seuraava —  nykyään harvinainen, mutta ennen todennäköi
sesti yleisempi —  ryhmitys on sellainen, että 3-jatkoiseen raken
nukseen lisätään puinen maanpäällinen kellari (puukellar), joka 
sijoitetaan porstuan perään1, osittain ulkoseinästä esiin työnty
väksi (kuva 9, I).

Hyvin samantapainen on pohjakaava ollut myös Mikolassa, 
jonka asuinrivissä (kuva 5) nähdään niinikään kellari porstuan 
perällä. Kellarin, jonka katto oli 1-lappeinen, vierestä johti ulos 
takaovi; tämä sijaitsi takaoven vaheessa. »Vähässätuvassa» oli 
kellarin sijalla faarirjkamar, tämäkin peräseinältään ulostyöntyvä 
ja katoltaan 1-lappeinen. Kamarissa oli puulattia, peräseinässä 
ikkuna ja ovinurkassa uuni.

Asuinrakennus kasvaa edelleen 1— 2 kamarilla, jotka sijoite
taan joko porstuan perään niin, että ne eivät enää työnny ulos,

1 Maist. E. A. Virtasen tiedonannon mukaan mainitaan tällaisia kellareita 
Lounais-Suomea koskevissa vanhoissa asiakirjoissa.
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Kuva 11. Rikstenin pientilan asuinrakennus. Valok. T. Kaukoranta.

tai tuvan peräseinän taakse. Jos porstuakamareita on vain 
yksi, kuten Grönblomin (Kettelin kylää) ja Rikstenin asumuk
sissa (Pyhämaan k.), johtaa siihen ovi tuvasta, uunin vierestä. 
Edellisen porstua on läpimentävä (kuva 12); tuvan kaikissa ulko
seinissä on akkuna ja lattiassa multapenkit, joita Pyhämaan raken
nuksissa tavataan enää hyvin harvoin. Rikstenin puodissa on 
ullikko (ullakko) ja puodin vieressä ryjäporsto sekä porston edessä 
kuist (kuva 9, II ja 11).

Randelinin pientilan asuinrivissä (Kuivirauma) on porstuan

Kuva 12. Grönblomin mäkitupa. Kettelin kylä. Vasemmalta oikealle tupa, 
porstua (sen etuosassa pieni kamari) ja puoti. T. Lindroosin piirros.
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Kuva 13. I Randelinin pientilan asuinrakennus. Kuivirauman kylä; II Otsan- 
pään pientilan asuinrakennus. Pitkäluodon kylä. Tuvan sisusta: 1 penkk
(matala selus), 2 penkk (sivullevedettävä sänky), 3 kirjakaappi (kirikääpp, 
ylhäällä), 4 kellkaapp, 5 pöytkaapp, 6 kaapp. 7 softa (sivullevedettävä sänky), 
8 kaksi patakaappia, ylempänä hyll, 9 tualeja (kolme niistä karmastualeja). 10 
puukaapp (halkoja varten). Muurin osia: uun (pesä), patas — liesi, patta osa 
— »kranssi», holv, korsteen, patasraot liedenkulman kannatin, siinä kiinni pat- 
tankraak. josta pata riippuu tulella, sukktank uunin seinämän yläosan koh
dalla. Puoti: 1 laar, 2 tiinuja, saaveja. (Nuolet osoittavat lattialankkujen suuntaa).

perällä uunillinen tupakamar ja konttuur, johon jälkimäiseen vie 
porstuasta ovi (kuva 13, I). Otsanpään pientilan (Pitkäluoto)

asuinrivissä taas nähdään näiden pai
kalla kaksi uunitonta kamaria (tupa- 
ja porstokamar); edelliseen päästään 
tuvasta, jälkimäiseen porstuasta (kuva 
13, II). Porstuakamarin alla on kellar. 
Porstuan kaksoisovi on 2-osainen siten, 
että oikea puolisko (ulkoa katsoen) on 
ehyt, mutta vasen jakautuu ylä- ja ala
osaan, jotka voidaan avata ja sulkea 
toisistaan riippumatta (kuva 14).

Tämä huoneluku, joka tavataan Ot- 
sanpäässä, osoittautuu riittäväksi muu-

. tamissa taloissakin, mutta tällöin on J-osainen ulko-ovi.
Otsanpää. huomattava, että kammion paikalla si-

Kuva 14.
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Kuva 15. Alinen Uuskartano. Kettelin kylä.

jaitsee rakennuksen paras huone, salitupa, jota käytetään yleensä 
vain vieraspitoihin ja juhliin. Mikolassa oli salitupa ennen vanhaan 
vielä uuniton, joten siinä voitiin oleskella vain kesällä; uunitonta 
huonetta sanotaan myös oltavaksi. Asuin- ja salitupa, niiden välissä 
porstua ja sen perällä kaksi kamaria muodostivat tuonnoin pää
rakennuksen Kouhin ja Alisen Uuskartanon taloissa. Jälkimäi
sessä on porstuan oikea puoli verraten myöhään erotettu välisei
nällä kamariksi, tehty kuisti ja tuvasta n. 30 vuotta takaperin pois
tettu multapenkit, mutta muuten on rakennus ennallaan (kuvat 
15 ja 16, I),

Kuten edellä mainittiin, voidaan kamari lisätä myöskin tuvan 
päähän, jolloin sitä sanotaan perä- 1. päräkamariksi. Sellainen 
tavataan muutamissa pieneläjienkin asumuksissa, kuten Iida 
Grönroosilla Kettelissä ja Hilma Lehtosella kirkonkylässä (ku
vat 16, II; 17 ja 19, I).

Heinästen Uuskartanon asuinrivi eroaa pohjakaavaltaan edel
lisistä pääasiallisesti vain siinä, että porstuan perällä on kamari 
(kuva 19, II). Samanlainen huonejärjestys, paitsi että porstuakama- 
reja on kaksi, esiintyy Harmaassa1 (kuva 2 0 ,1), Hämärissä (ennen) 
ja Vanhassapereessä. Asuintuvan ja porstuakamarien uunit sijait
sevat yleensä ovinurkassa, Harmaassa kuitenkin nykyään tuvassa

1 Myöhemmin on täällä kuitenkin peräkamari jaettu väliseinällä kahtia 
siten, että niillä on yhteinen uuni; toiseenkin kamariin on avattu ovi suoraan 
tuvasta.
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Kuva 16. I Alisen Uuskartanon asuinrakennus. Tuvan sisusta: 1 patakaapp,
2 ruakkaapp, 3 piironk 1. sen kk, 4 istunlaut (ennen 3:n ja 4:n sijalla oli pärä- 
sänk), 5 penkk, 5 a:n yllä ennen kalukampp =  kaha, 6 seinkell. 7 loukaskaapp 
(nurkkakaappi) ja sen yllä kirikääpp, 8 pöyt, 9 pöyttual, 10 softa (ennen ovi- 
sänk, jossa alis- ja ylissänk), 11 oven päällä ennen kirveskampp (oikeastaan 
kamanan varho), 12 vesisaav, 13 puu!ootta, 14 muur, siinä u n  (leivinuuni), 
holv, uunimBäällyst, jolla nukutaan, u.-Bäällystän trapu(t), sukktank etupuo
lella, ylhäällä, »kranssin» kohdalla. — Lattian (nyt trosslaatti) osat: anssa(t) 1. 
niskat, laattiplanku(t), riuvu(t). välissä olkici, samhlit, muitta, Laipiossa on 2 syö
märiä. lakilauda(t), orret, 2 paria pärepparsia ja perällä varttat (leipivartaat). 
Tupakamari: 1 pöyt, 2 soffa, 3 muur 1. uun. Porstuakamari: 1 pöytkaapp, 2 
pöyt, 3 päistlykättävä sänk, 4 soffasänk, 5 keinustual, 6 (pesu)kommod, 7 muur. 
Salitupa: 1 soffa, 2 pöyt, 3 vaatekkaapp, 4 kakluun, 5 kommod, 6 harklc (arkku, 
merimiesten käyttämää mallia), 7 päistlykättävä sänk, 8 senkk (päällä satull- 
peil), 9 piironk, 10 keinustual, 11 tuoleja, 12 kukkaispöytiä (2 kpl.). Lattialla

7 mattoa (matta) oviseinältä perälle.
II Iida Grönroosin asuinrakennus. Kettelin kylä. Peräkamari: 1 sänk, 2 pöyt,
3 tuoleja, 4 kaapp, 5 uun. Tupa: 1 soffa, 2 karmastual, 3 pöyt, 4 penkk, yllä 
kouku(t) 1. kuaku(t) (naulakko), 5 ylissänGy(t), alempi sivullevedettävä, 6 tu ai, 
7 hyll, 8 pöytkaapp, 9 puulootta, yllä pikkukaapp, 10 ämpär (puinen), 11 muur, 
n. 46 v. vanha, siinä 1-reikäinen hella ja patas. Porstua on läpikäytävä: 1 
kaapp, 2 penkk, päällä vesiastioita, ylhäällä kirveskampp, 3 höylpenkk. Puoti: 
1 harkk (arkku), 2 penkk. Lattialla saaveja, tiinuja. Katkoviivan kohdalla 
(leipäjvarras; sivuseinämillä 2 orren päällä 1,7 m korkealla lautoja hyllyinä.
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Kuva 17. Iida Grönroosin asuinrakennus.

peräseinän keskellä, porstuakamareissa väliseinän puoleisessa 
peränurkassa. Salituvan uuni voi olla joko ovinurkassa tai taval
lisemmin oviseinän keskellä. Peräkamarin uuni sijoitetaan jälki
mäisellä tavalla; Kämärin ja Vanhanpereen peräkamarista uuni 
puuttuu. Kämärin salin alla oli tilava kellari, johon päästiin lattia- 
luukun kautta.

Pisimmälle kehitelty huonejärjestys on Soran talossa (Kuivi- 
rauma)1. Sen pitkään asuinriviin sisältyy eri suojia 9 kappaletta, 
kellareita ja kuisteja lukuunottamatta (kuvat 20, II ja 21).

Muista poikkeava pohjakaava esiintyy Kettelin Eerolassa, joh
tuen siitä, että tässä on maalaistalo muodostettu pappilaksi. V . 
1928 vanha asuinrivi purettiin ja sen viereen rakennettiin uusi, 
ajanmukaisempi päärakennus.

S a u n a  (pirtt2).

Pientilojen ja mäkitupien saunat rakennetaan tavallisesti 
ulommaksi pihasta, varsinkin jos saunaa käytetään myös riihenä, 
niinkuin asianlaita on usein köyhemmän väestön keskuudessa. 
Talojen saunat sijaitsevat milloin pihassa, milloin sen ulkopuolella,

1 Mainittakoon, että Souranderin suku on tästä talosta lähtöisin.
2 Sisäänlämpiävä sauna kiuaspirtt.
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Kuva 18. Iida Grönroosin tupa; ovi auki peräkamariin.

lyhyemmän tai pitemmän matkan päässä muista rakennuksista. 
Jo vanhastaan on sauna ollut pihasta erillään Harmaan, Eerolan, 
Soran ja Vanhanpereen taloissa. Sitävastoin Mikolan (ennen), AI. 
Uuskartanon, Kämärin, Pitkäluodon Laaton, Heinästen Uuskar
tanon ja Randelinin palstatilan (Kuivirauma) sauna sijaitsee 
pihassa, useinkin »kartanon» ja tarhan rajalla, tav. siten, että 
asuinrivin ja saunan välissä on luhtiaitta; toisinaan saunan erottaa 
luhdeista vaja (pirtivaja). Mikolassa pirtinvaja sijaitsi ennen sau
nan ja kodan välissä. AI. Uuskartanon pirtinvajassa on poikittain 
kaksi hirttä miehen pään korkeudella, ja niiden päällä sahataan 
lautoja. Saunan naapuruudessa tarhan puolella on milloin mikin 
talousrakennus; kota, navetta, lato tai rekihuone. Sauna on pihan 
vasemmalla puolen Laatossa, AI. Uuskartanossa, Kämärissä, Miko
lassa ja Randelinilla, oikealla taas Heinästen Uuskartanossa. K ol
messa tapauksessa ovat asuinrivi ja sauna kulmittain toisiinsa näh
den, kahdessa vastapäätä toisiaan. Omituinen on saunan asema 
Laatossa, se kun sijaitsee kahden luhtiaitan välissä. Näistä pe- 
rempi lienee myöhemmin siirretty tälle paikalle.

Saunan koko vaihtelee (sisäpuolisin mitoin) 4,35X4,5— 5,75 
X 6,5  m, mutta voi pikku tölleissä olla pienempikin, jopa 3,5 m
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Kuva 19. I Hilma Lehtosen asuinrakennus. Pyhämaan k.k. 
Porstua läpikäytävä. Lattiassa katkoviivojen kohdalla 3 
ansasta ja laipiossa samoilla kohdin 3 niskaa. Puotiin vie 
ovi vastoin tavallisuutta pihalta eikä porstuasta, a lai
pion niskat, joiden päällä lautoja harvana lavana; b orret 
(niskoja alempana), niiden varassa leipivartaat; c 2-ruu- 

tuinen pieni klasi, miltei katon rajassa.
II Heinästen Uuskartanon asuinrakennus.

pitkä ja leveä. Tasakerta on 14— 16 hirttä korkea. Perustan muo
dostaa joskus paljas maa, mutta useimmiten matala kivijalka, luon
nonkivistä tehtynä ja miltei maan sisään vajonneena. Vesikatto 
(kato, kylmkato) tehdään torppien saunoihin useimmiten oljista, 
saunariihiin aina. Talojen saunoissa on tuohi- ja malkakatto tai 
nyttemmin tav. pärekatto. Vuolia pannaan harjahirren molemmin 
puolin 4— 6 kpl. päädyn korkeuden mukaan. Ovi sijaitsee pääty- 
seinässä, ja laipion (lämhälaen 1. lämmilaen) niskat 1. syämärit 
(1— 2 kpl.) käyvät päädystä toiseen. Laipion täytteenä (fyllinä) 
on päistäriä, sammalia, kusilkaispesää, olkia ja maata. Jos syömäri 
on yksinäinen ja laipio siis 2-lappeinen, on syömärin ja sivuseinän 
välissä poikittain niskoja1, sekä näiden päällä riukuja ja halaspuo- 
likkaita. Jos syömäreitä on kaksi ja laipio 3-lappeinen, tukeutuvat 
poikittaiset laipiolaudat, paitsi keskilappeessa, alapäästään kahden 
ylimmän sivuseinähirren väliseen varhoon. Vanhanpereen sau-

1 Luotosen torpassa (Ketteli) 7 kpl.
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Kuva 20. I Harmaan asuinrakennus. Kettelin kylä. Salitupa: 1 piironk, 
päällä peil, 2 kukkaispöyt. 3 pöyt, 4 tuoleja, 5 sänk. 6 vaatekkaapp, 7 Har
moon. Lattialla 7 mattöa (matta) oviseinältä perälle. Laipio matalasti 
3-lappeinen, 2 lankkumaista syämäriä. Porstuakamari (ennen sänk) ja 
ovikamari nyt asumattomina. Porstua: 1 tual (rahi), 2 vintin tikapuut, 3 
kaapp. Lattiassa 4 ansasta, laipiossa 4 niskaa oviseinältä perälle. Tupa:
1 sänk, 2 karttatual, 3 kistu, 4 kukkanen, 5 siivupöyt ja ruakpöyt, 6 
pöyttual (pitemmän yllä katolampp). 7 matala kaapp, 8 senkk, 9 keinus- 
tual, 10 rukk, 11 penkk, ylempänä kell(o). Muurissa hella; muuri on 
aiemmin ollut oik. ovinurkassa. Peräkamari: 1 piironk, 2 sänk. Perä
kamari on myöhemmin jaettu väliseinällä kahtia ja oikeanpuol. kamariin

avattu ovi tuvasta.
II Soran asuinrakennus. Kuivirauman kylä. 1 toinen tupa 1. muorin tupa,
2 porstokamar, 3 ovikamar, 4 porsto, 5 kuist, 6 asunotupa, 7 vähäkellar, 8 
päräkamar (nimi siltä ajalta, jolloin siitä päästiin asuintupaan eikä viivan 
A—B oikealla puolen olevia huoneita vielä ollut), 9 salikamar, 10 tamsuur,

11 kuist, 12 sali, 13 isokellar.

nassa on sitäpaitsi sivulappeiden alusina kaksi hoikkaa niskaa. 
Kahdessa saunassa (AI. Uuskartanon ja Heinosen torpan) on lai
pio muista poiketen tasainen ja kolmen sivuseinästä toiseen käy
vän parrun varassa. —  Kun riihissäkin on tav. 2 syömäriä, niin 
voidaan sanoa, että 1-syömäriset saunat ovat säilyttäneet vanhim
man kannan, jotavagtoin 3-lappeinen ja tasainen laipio kuvastavat 
saunan myöhempiä kehitysvaiheita1.

Lattialankkujen suunta on yleensä päätyseinästä toiseen; kui-

1 Mainittakoon, että Pyhämaasta länteen aavalla merellä sijaitsevassa Ve
karan saaressa (Uudenkaupungin maalaiskuntaa) on Vahlbäck-nimisillä ruotsin
kielisillä asukkailla sauna, josta laipio kokonaan puuttuu. (H. Teppo.)
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Kuva 21. Soran talo.

tenkin kahdessa 10:sta tutkitusta saunasta oli suunta sivuseinästä 
toiseen (Sora, Laurila). Lattia lepää kolmella poikittaisniskalla, 
joista äärimmäiset ovat lähellä seinää. Kiukaan pesän edessä on 
permantona usein paljas maa tai iso kivilaaka. Eräässä saunassa 
laaka oli pantu lattialankkujen päälle; toisessa taas kiukaan pesä- 
puolen ja oviseinän väli oli kokonaan lattiaton, ollen samalla lavon 
alustana (Luotosen torppa).

Kuva 22. Mammelan talon tuvan astiakaappeja ja -hyllyjä. 
Heinästen kylä.
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Kuva 23. Mammelan vanhan asuinrakennuksen tuvan uuni. 
T. Lindroosin piirros.

Kiukaan muurikivet ovat yleensä enemmän tai vähemmän 
6-tahkoisia lohkopaasia; sisällä on kahden puolen per/kit ja pesän 
päällä isot kuulemat, joiksi kelpaa tummanharmaa tai musta kivi. 
Sammalluodon rannassa tavattavista kuparkivistä saadaan hyviä 
kuulemia, vaikka tuli murentaa nekin loppujen lopuksi1. Tutki
tuista kiukaista oli kolmessa pesänsuu 4-kulmainen (yhdessä niistä 
molemmat sivut tiilistä), neljässä taas tiilistä holvattu; holvauksen 
(kiarmon) keskimäistä kiveä sanotaan kiilaksi. Pesänsuu nousee 
harvoin kokonaan ylemmäksi lattiaa, vaan sen alareuna on useim
miten lattian tasalla, jopa alempanakin, niinkuin säännöllisesti on 
asianlaita riihissä. Kiuas sijaitsee milloin missäkin nurkassa, tav. 
sentään jommassakummassa ovinurkassa (oikeassa 6 saunassa, 
vasemmassa 3:ssa, oikeassa peränurkassa 4 saunassa, vasemmassa 
3:ssa); yhdessä tapauksessa kiuas on miltei keskellä peräseinää 
(Vanhapere). Jos kiuas sijaitsee ovinurkassa, on sen suu aina vas
takkaiseen sivuseinään päin, jos taas peränurkassa, on suu joko 
ovi- tai peräseinään päin2.

1 »Kuulemak kun tulta kestävä (H. Teppo).
- Kiukaiden mittoja: 1.8XL9X0.9 m (Luotosen torppa); 2 ,2 X l$ X h 5  m 

(Kylä-Mikola); 2 .2X1JX M  m (Vanhapere).
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Omituinen ja kiintoisa lisäke kiukaassa on ns. patsas (pat)as, 
gen. paääan), joka tavataan kuudessa 16:sta tutkitusta saunasta, 
Nimitykseen sisältyy tietenkin muisto savupirtin kiukaan puupat- 
saasta1, joka esiintyy käytännössä vieläkin Keski- ja Itä-Suomessa. 
Alkeellisimmassa muodossaan patsas tavataan Edvästen kylässä 
Hiltusen torpan saunassa, jossa on vuosiluku 1753; siinä on kiukaan 
vasenta kylkeä jatkettu peräseinää kohti ja ulkonurkkaan laitettu 
jonkinlainen 4-kulmainen, 2-seinäinen arina, mitä ei kuitenkaan

käytetä tulenpitoon, vaan mata- 
lon portaan alustana, jotta pääs
täisiin käsittelemään löylykivien 
päälle asetettua vesipataa (kuva 
2 6 )2. Kehittyneemmässä muo
dossaan »patsas» on takkauuni, 
joka on savujohdollinen ja muu
rattu tiilistä, poitsi lohkokivistä 
tehtyä alaosaa. Holvia kannattaa 
kaksi suoran kulman muodosta
vaa puuta (Laurila) tai rautakis
koa, ja kulma tukeutuu pystyyn 
rautakankeen (Sotka). Eräässä 
tapauksessa patsas on 3-seinäi- 
nen ja kiuasta lyhyempi (Vanha- 
pere; molempien pituus yhteensä 
3,3 m ). Patsaassa on vesipata lie
dellä tai tavallisemmin haah- 
loissa holvin sisälle poikittain 
muuratusta rautatangosta riippu
vana. Patsas sijaitsee aina kiu
kaan vasemmassa kupeessa (ku
va 27). —  Löylyä lyödään kiu

1 Asuintuvankin uunin liettä sanotaan patsaaksi.
2 Patsas sanan merkityksen muuntumisesta mainittakoon, että kirjoittaja 

näki v. 1935 Lammin pitäjässä erään torpan riihisaunassa kiukaan, jonka lakea 
reunusti vaakasuorasti asetettu lauta sekä pesänsuunsivun että lattianpuoleisen 
pitkänsivun päällä. Molempien lautojen yhtymäpaikassa eli kiukaan ulkokulman 
kohdalla oli matala pölkky istuvaa kylpijää varten, siis lavon korvike. Kylpijää 
kehotettiin menemään pattaalle, millä tarkoitettiin mainittuja lautoja pölkkyi- 
neen.

Kuva 24. Mammelan vanhan asuin
rakennuksen peräkamarin kakluuni.
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kaalle pesänsuusivulta, mutta Laurilan saunassa patsaan oikean
puolisen seinämän ylitse.

Ilmeisesti on pyhämaalaisella patsaalla yhteyttä länsisuoma
laisen kodan tai »prännin» uunin kanssa. Pyhämaassa onkin kota 
nykypolven muistaman ajan ollut ylen harvinainen. Sellainen 
tavattiin —  tosin uunittomana —  n. 60 vuotta sitten Mikolassa, 
lähellä saunaa, »pirtinvajan» tästä erottamana. Nyttemmin on 
pränni tiettävästi vain Soran talossa ja sitä käytetään m.m. kaljan- 
panoon.

Lavon (laö, lau) niskoja on tav. 3, harvemmin 1 tai 2, n. kiu
kaan laen korkeudella tai vähän ylempänä, ja ne käyvät sivusei
nästä toiseen useammin kuin päätyseinästä toiseen. Milloin niskoja 
on vain yksi, on saunan keskitse käyvän niskan ja toisen saman
suuntaisen seinän välissä 3— 4 poikkiparrua, joiden päällä lavolau- 
dat lepäävät (Sotka, Vahtonen). Lavoa reunustaa usein seiniin 
salvottu hirsi. Lavo tulee olemaan 1,5— 1,7 m korkealla, sijaiten 
niinkuin kiuaskin millä seinällä tahansa, useimmin kuitenkin 
vasemmalla sivuseinällä; kiuas on tällöin vastakkaisessa ovinur-

Kuva 25. Mikolan saunan halkileikkaus. Kettelin kylä. 
B. Laurilan piirros.
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Kuva 26. Hiltusen saunakiuas. Edvästen kylä.
B. Laurilan piirros.

kassa tai jommassakummassa peränurkassa. Jos lavo sijoitetaan 
oviseinälle, on kiuas perällä, jos taas peräseinälle, saa kiuas paik
kansa ovinurkasta. Lavo on tav. lähes V2 lattian leveydestä, mutta 
joskus se täyttää melkein koko saunan, kiukaan kohtaa lukuun
ottamatta (Sora, Hiltunen). Trapu(t) ovat tikapuiden muotoiset, 
tav. lauta-askelmaiset. Niiden paikka on useimmin vasemmalla 
sivuseinällä, lavoa vastassa1.

Muutamissa saunoissa on paätors, seiniin nauloin tai vitsa- 
vauloin kiinnitetty riuku, joka Luotosella on kiukaan yllä ja Vah- 
tosella ulottuu vasemmasta ovinurkasta peräseinän keskivaihelle, 
yli lavon; Hiltusella kahdesta paitaorresta toinen on vas. sivusei
nän vieressä, toinen käy viistoon yli kiukaan2.

Saunariihiä, siis parsilla varustettuja, tavataan ainakin 5 tor
passa isoimman saaren pohjoispäässä, Pitkäluodon ja Kettelin ky
lissä. Parttenalusia on milloin 2, milloin 3 kpl., jälkimäinen määrä 
ainakin silloin, kun parret ulottuvat seinästä toiseen. Parret, luvul-

1 Yksinäistapauksissa oikealla sivuseinällä t. peränurkassa (seinää vasten) 
t. oviseinällä (lavoa v.) t. peräseinällä (1. v.).

2 Alisen Uuskartanon saunassa on kaksi lihansavustusvarrasta.
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Kuva 27. Heinästen Uuskartanon saunan kiuas ja »patsas«. 
T. Lindroosin piirros.

taan 7— 10, sijaitsevat useimmiten oikean sivuseinän puolella, yksi- 
näistapauksissa vasemman sivuseinän tai peräseinän puolella. Par
ret ovat milloin seinänpituiset, milloin lyhyemmät; jälkimäisessä 
tapauksessa ne ovat seinän ja lavon tai kiukaan välissä (kuva 28).

Ovi tehdään toiseen päätyseinään, joko keskelle tai lähemmäs 
toista nurkkaa1. Oviaukon korkeus on 5— 7 hirttä, ja ovi, joka aina 
aukeaa ulospäin, lyödään kokoon laudoista kaksin poikkipienoin; 
kynnys on matala, 1/2— 1 1/2 hirren korkuinen.

Ikkuna voidaan sijoittaa kaikkiin muihin seiniin, paitsi ovisei
nään. Kiukaanvastainen sivuseinä on tässä suhteessa suosituin, 
toinen sija tulee peräseinälle. Vain yhdessä saunassa tavattiin 2 
ikkunaa, niistä toinen sivu-, toinen peräseinällä. Ikkuna voi joskus 
olla lavon alla. Ikkunan korkeus on 1— 3 hirttä ja muodot vaih- 
televia.

S a u n a n  y h d e s s ä  s e in ä s s ä ,  y l io s a s s a ,  o n  a u k k o  (läpi) h ä ä n  ja 
l i i a n  löylyn  p o i s l a s k e m is e k s i ,  t a v .  s ä k i l l ä ,  h a r v o i n  l u u k u l l a  (luukk) 
S u l je t t a v a -

Lattialla on toisella sivuseinällä, väliin perälläkin, melkein

1 Poikkeuksellisesti sivuseinäänkin (Laato ja Randelin),
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O 1/4. I 2 m

Kuva 28. Luotosen torpan saunariihi. Kettelin kylä. 
a lavo, b parret. T. Lindroosin piirros.

seinänpituinen pepkk, joskus lisäksi lyhyempi jollakin muulla sei
nävierellä. Vain yhdessä tapauksessa todettiin penkki lavon alla. 
Lavolle sijoitetaan toisinaan 1— 2 jakkaraa.

Eräässä saunassa (Sora) on ylempänä lavoa riippumassa syö
märeistä nuorien varassa matalan laatikon muotoinen mustunut 
lautt maltaiden valmistamiseksi. Tavallisesti maltaat kuitenkin 
levitetään lavolle (yleensä lokakuussa). Perunoitakin voidaan 
idättää lavolla.

Sauna on neliseinäinen, siis eteisetön, kuudessa 17:stä tutki
tusta tapauksesta. Näistä kuudesta on 4 kpl. torppien, 2 taas talo
jen saunoja, ja ne sijaitsevat —  kahta lukuunottamatta —  pihan 
ulkopuolella. Yhdessä saunassa on katto pidennetty oviseinän 
edessä lakaksi (nom. laka).

Eteiselläkin varustetut saunat sijaitsevat pihan ulkopuolella, 
yhtä lukuunottamatta. Eteinen (porsto) on oviseinän pituinen, 
mutta paljoa kapeampi, laipioton suoja, harvoin hirsistä, vaan 
yleensä pystylaudoista tehty siten, että nurkkapylväät tukevat 
koko konstruktiota. Oviaukko, tav. oveton, on toisessa kapeassa 
seinässä, harvoin kummassakin niistä tai pitkässä ulkoseinässä. 
Permanto on melkein poikkeuksetta puulattiainen ja sen laudat 
käyvät kapeasta seinästä toiseen, siis poikittain saunanlattialautoi-
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Kuva 29. E. Valmun saunariihi takaa nähtynä.

hin nähden; niskoja on 3 kpl. Eteisessä voidaan pitää halkoja, pel- 
lavalihtoja y.m.s.

Kahdessa saunariihessä on pieni luvakin. Laineen torpassa 
todettiin kokonainen pieni riihirivi, jonka päissä on saunariihi ja 
lato sekä niiden välissä luva nuijalautaisine ulkoseinineen. Talojen 
luvista poiketen on lattia tässä aivan maan tasalla. Valmun sauna- 
riihessä on eteisen yläosa muodostettu luvaksi, josta pieni ovi avau
tuu saunariihen lavolle —  varsinaisen saunanoven ollessa alapuo
lella. Luva-eteisen takaseinä on kyhätty osittain aidaksista ja lau
doista, jotka lepäävät vaakasuorasti seiväsparien välissä (kuva 29). 
—  Milloin saunariihestä luva puuttuu, puidaan vilja saunan 
eteisessä.

A i t t a .

Aittoja on 1- ja 2-kerroksisia, 1-huoneisista aina 8-huoneisiin 
asti. Hyvin vanha muoto 1-kerroksista pikku aittaa tavataan 
Edvästen kylässä, nim. Vanhanpereen entinen fa.arimpua.di —  
ollut ennen pihan sivulla, päärakennuksen oikealla puolen, nyt 
metsäniityn luona lehtilatona —  ja Sotkan ent. vilja-aitta (nyt 
pihalatona). Ne ovat molemmat salvotut ohuiksi veistetyistä hir
sistä, edellinen vanhanaikaisin sulkanurkin, ja ovi on tehty sivu- 
seinään. Vanhanpereen aitta on pohja-alaltaan 3,7 X  3,7 m, 10
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Kuva 30. Vanhanpereen »vaarinpuoti», nyt hei
nälatona. Edvästen kylä.

hirsikertaa korkea (lattiasta katonrajaan 1,9 m ). Oviseinä ulko- 
nee ylhäältä matalaksi parveksi1. Tämän pohjana on kaksi lau
taa, joiden päät työntyvät päätyhirsien väliin. Parven reunahirsi 
on koko alasyrjästään veistokoristeinen, samoin ylimmät nur- 
kanpäät, ja koristelu osoittautuu tässä aitassa runsaammaksi kuin 
missään muussa Pyhämaan rakennuksessa. Oven yläkulman vie
ressä oikealla nähdään pieni luukku. Lattian niskoja on kolme, 
suunta päätyseinästä toiseen, lattiana nykyään pyöreät tai halais
tut riu’ut; kattona ensin poikittain vieriviereen asetetut lankut 
(palkit), joiden päähän alapuolelle tehty uurto sopeutuu päädyn 
yläreunaan; lankkujen päällä ovat oljet, sitten aika tiheään pan
nut malat ja näiden alaosain päällä painopuu poikittain (kuva 30).

Nykyiset vilja- 1. jyväaitat ovat maamme länsiosissa yleistä
1- tai tavallisimmin 2-kerroksista (kaksvuovi kist) tyyppiä, jossa 
ovi on päätyseinässä. Vilja-aitta sijaitsee pihan ulkopuolella,

1 Sotkan aitta on parveton. Ennen vanhaan, kun pellot olivat vähäiset, 
mahtui vilja niinkin pieneen aittaan kuin tämä on.
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Kuva 31. Kolmen talon jyväaitat ja tuulimyllyt. Heinästen kylä.

yleensä päärakennuksen oikealla tai vasemmalla puolen 15— 30 
m:n päässä siitä.1 Sen perustuksena ovat nurkkakivet, harvoin 
hirsisalvos, 2— 3 hirttä korkea, milloin itse aitan levyinen, mil
loin kaidempi; salvos on hiirien pääsyn estämiseksi veistetty 
sileäksi ja tehty sir/katuill nurkill, jotka ovat vielä tapitetut lu
juuden vuoksi.2 Seinien pituus on 4— 4,5 m ja 2-kerroksisen aitan 
tasakerta käsittää 15— 17 hirttä päällekkäin. Alakerran halas- 
puolikkaista (laattiplarjkut) tehty lattia on väliin pääty-, väliin 
sivuseinien suuntainen. Jos perustuksen muodostaa salvos, lepää
vät alimmat päätyseinähirret lankkujen päiden päällä, mutta 
muussa tapauksessa lattian päät työntyvät kahden alimman seinä
hirren väliin, jotapaitsi lattiaa voi tukea alla keskellä oleva haltio- 
niska. Ovi avautuu sisäänpäin; kynnys on 1 1/ i— 2 1/2 hirttä kor
kea. Yläkertaan (ylislakke) noustaan tavallisesti ovinurkkaan 
pystytettyjä tikapuita tai portaita myöten. Ylälattia lepää kah
den niskan varassa. Näiden suunta on useimmiten päädystä toi-

1 Heinästen kylässä ovat kolmen talon aitat taloja ylempänä kallioperäi- 
sellä mäellä n. 10 m:n välimatkoin; aittojakin ylempänä on vielä 2 tuulimyllyä.

2 Soran talossa on koko aitta sinkkanurkkainen, harvinaista kyllä. Tämän 
yhteydessä mainittakoon Pyhämaassa tunnetut nurkkamuodot: 1) katin- t. koiran- 
t. siankaol (-kaula), 2) pakknurkk sulkanurkka (6-tahkoinen, ollut sata vuotta 
takaperin käytännössä, on »silmälle sopimaton»), 4) klottnurkk tavallinen 4-kul- 
mainen ulkoneva nurkka, 5) sinkk- t. kirkonnurkk ja 6) seev- t. lähteen (- kai
von) -nurkk sinkkanurkan laji.
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Kuva 32. Vanhanpereen jyväaitta. I lattia säiliöineen, 1 ruislaareja, 2 kaura- 
laareja, 3 saaveja, 3 sammioita (»tiinuja»), 4 saaveja; II orsien päällinen raken

nelma, 4 saaveja, 5 lautahyllyjä, 6 orret, 7 porras; III laareja lattialla.

seen ja ne ovat salvotut seinäloviin; lankkujen päät voivat vielä 
tukeutua matalaan seinävarhoon. Yläkertaan pääsee valo pää
tyyn hakatusta aukosta, joka toisinaan on luukulla suljettava. 
Kattona ovat pitkittäin tiukkaan asetetut leveät laudat ja niiden 
päällä päreet. Malkakattoa tavataan vilja-aitoissa enää hyvin 
harvoin. Nurkanpäät ovat usein laudoitetut, joskus seinätkin. 
Oven edessä portaana toimii tavallisesti kivipaasi.

Vanhanpereen 1-kerroksisessa aitassa on vasemmalle seinä
mälle tehty pienoilla kiinnittäen 4-osainen laar —  sen kahdessa 
osassa ruista, yhdessä kauraa, neljäs tyhjä —  ja perälle 3-osainen 
(kahdessa ruista, yhdessä kauraa). Oikealla puolen 8 sammiota 
ja saavia. Katossa poikittain kolme ortta, joiden päällä vasem
malla seinällä kaksi lautaa, oikealla neljä lautaa hyllyinä ja nii
den päällä pienempiä saaveja; porras jälkimäistä hyllyä vastassa. 
(Kuva 32).
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Kuva 33. Kamarin jyväaitta. A  alakerran, B yläkerran lattia säiliöineen.
(T. Lindroosin piirros).

Alisen Uuskartanon aitan alakerrassa on vasemmalla ruis- 
laar, oikealla kaurlaar, sen sivulla korkeita kannellisia jauhsaa- 
vei, perällä harkk (arkku) maltaita varten sekä trapu (porras). 
(Väli)laess ( =  ylälattian alla) kuusi kpl. leipävarttait sivusei
nästä toiseen käyvillä kahdella orrella; yläkerrassa vas. kaura- 
laari, oik. ohralaar.

Kämärissä on alakerrassa vasemmalla kiinteän laarin sijasta 
iso laatikkomainen jyväsäiliö ja muualla 8 erikokoista sammiota 
ja saavia jauhoja, lihoja yms. varten. Iso 5-osainen, viisi hirttä 
korkea salvottu laari täyttää yläkerrassa suurimman osan lattia
pintaa perä- ja toisesta sivuseinästä lähtien. (Kuva 33).
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P u o t i  (puaäi, puar) 1-kerroksisena muotona on pihan
äärellä hyvin harvinainen. Soran talossa se tavataan sentään kol- 
messakin kohtaa tässä asemassa. Miespihassa päärakennusta 
vastapäätä sijaitsee saman katon alla 4-huoneinen rivi, joka kä
sittää vasemmalta oikealle muarimpuaäin (muorinpuodin), kala- 
puaöin, pränni(n)vajan ja prännin. Puotien tasakerta on 17, kyn
nys 2 Vi hirttä korkea. Kummankin ovi —  6 hirttä korkea, 
sisäänpäin aukeava —  on sivuseinässä. Lattialankut käyvät ovi- 
seinältä perälle, ja portaina toimivat lankkujen päät, jotka oven 
kohdalla työntyvät ulos kahden alimman seinähirren väliin haka
tusta raosta. Muorinpuodin päädyssä on, harvinaista kyllä, ulla
kolle viepä ovi ja ylhäältä kokonaan avoin sola, jonka parras on 
3 hirttä korkea. Sinne noustaan tikapuita myöten. Tarhan va
semmassa nurkkauksessa on jauhpuaäi ja tarhan takana raken
nusrivi, jonka muodostavat puoti, rekihuone ja mäkilato. Jäl
kimäisen puodin tasakerta on 14, kynnys 2 hirttä korkea; pää
dyssä valoaukko. Siitä päättäen, että puodin taempi katonlape

on etumaista kaidempi ja 
takaseinä korkeampi kuin 
etuseinä, lienee puoti al
kuaan kuulunut osana luh
tiaittaan, josta parvi on hä
vitetty. Mainittakoon vielä, 
että Vanhanpereen pihaa 
reunusti ennen oikealla 
puolen kaksi rinnakkaista 
puotia; vasenta puolta ra
joitti luhtirivi, kuten nyt
kin.

Rannoilta venevalka
mien äärestä saa 1-kerrok- 
sinen puoti yleisimmin paik
kansa. Rantpuadi on yk
sinkertaisimmassa muodos
saan 4-seinäinen, ladon-

 ................................  näköinen, olkikattoinenKuva 34. I Puodin ovi, II—IV barokkiaihei-
siä puodin ovien koristelevyjä. Sora. huone, joka rakennetaan
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Kuva 35. Rantapuoti ja venehuone kivisillan päässä. Kettelin kylä.

meren äyräälle maa- tai irtokivien päälle, joskus kivistä 
kyhätyn laiturin (kivisillan) ulompaan päähän, jopa val
lan veden ylle nurkkakivien varaan. Muutamissa tapauksissa on 
vedenpäällinen silta perustettuna siten, että sen lankut lepäävät 
puodin kahden vastakkaisen seinän alimpien niskaksi ulkonevien 
hirsien päällä. Ellei silta ole puotiin välittömästi liittyvä, käy 
oven editse lankuista tehty rantsilt, jonka ulompi pää jatkuu 
merta kohti. Ovi sijoitetaan aina matalaan seinään. Toisinaan 
oviseinä tehdään peräseinää korkeammaksi ja tällöin harjahirsi 
käy lähempänä ovi- kuin peräseinää ovenpuolisen räystään ulo- 
tessa leveäksi röydäksi. Tasakerran korkeus on vain 9— 11 hirttä. 
Lattian niskojen päät tukeutuvat aluskiviin tai kahden alimman 
seinähirren väliseen varhoon. Laipiota tai ullakkoa ei ole. Noin 
miehen pään korkeudella on orsia, joille voidaan ripustaa pyy
dyksiä, venekalustoa jne. Lattialla saavat paikkansa suolakala- 
astiat. Puotia voidaan jatkaa 1— 2 samankaltaisella huoneella, 
joiden seinät tehdään väliin laudoista; tällöin ovat runkona tuke
vat nurkkapylväät ja seinät kyhätään pystylaudoista. (Kuvat
35— 36).

Pyhämaan kirkonkylän rannassa on puotirivejä, jotka käsit
tävät lähes kymmenkunnan, eri taloille kuuluvaa puotia. Pitkässä 
puotirivissä voi esiintyä eri tavoin tehtyjä kattoja, useimmiten
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päre-, mutta myös tuohi-, olki- ja lautakattoja. Jos puoti on taval
lista pitempi, saattaa siitä olla kaksi ovea samassa seinässä. 
(Kuva 37).

Valju on »semne koppa, koija», tarkemmin sanoen kala-aitta 
Edvästen kylän yhteisen nuotta-apajan luona Luppa-nimisen 
luodon valkaman suussa. Valjussa pitää neljä taloa, Vanhapere, 
Uusipere, Kleemola ja Sotka, tavaroitaan kukin omassa »louk- 
kaassaan» (loukossaan); penkit käyvät ympäri seiniä. Myöskin 
Edvästen »Vintterin rannassa» on Hiltusella pieni valjuhuane'.

L u h t i a i t t a .  Kaksikerroksinen luhtripi sijaitsee tavalli
sesti kulmittain asuinrivin vieressä —  tästä luhäimportin erotta
mana —  joko vasemmalla tai oikealla puolen. Milloin piha on 
yhdeltä sivulta avoin, saa luhtirivi paikkansa vastapäätä asuin
rakennusta (Kämäri, Harmaa, Kouhi). Alakerrassa ovat puaäit, 
lukumäärältään 2 kpl., 1 ainoastaan Kleemolassa ja Heinäs
ten Uuskartanossa. Luhteja on niinikään kaksi kpl. Kämä- 
rissä pitivät pojat vasenta puotia yösijanaan kesällä, oikea oli 
kalapuotina, vasemmassa luhdissa nukkuivat piiat, oikeassa säi
lytettiin vaatteita. AI. Uuskartanossa käytettiin vasenta puotia

Kuva 36. Huhtikarin pientilan rantapuodit. Valok. E. Leskinen.

1 Valjua koskevat tiedot ovat H. Tepon.
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Kuva 37. Rantapuotirivi. Pyhämaan k.k. Valok. T. Kaukoranta.

ruhmenpuaäina (jossa pidettiin kaleita ja huonoa viljaa; nyt jauh- 
puaäina), yläkerrassa oli vasemmalla poikatte luht, oikealla 
flikatte luht. Eerolassa on toinen puoti marjkelhuaneena. Laa
tossa esiintyy kaksi luhtirakennusta rinnakkain; toisessa niistä 
on poikkeuksellisesti ainoastaan yksi puoti ala- ja yksi luhti ylä
kerrassa.

Yhtenäinen luhtirivi käsittää muutamissa taloissa 3— 5 luh
tia (Vanhapere, Uusipere, Sotka, Prunkka, Mammela, Jusi) sekä 
2— 4 puotia ja joskus keskellä sijaitsevan, läpimentävän porti(n)- 
vajan. Rivin eri huoneet saattavat olla erikokoisia. (Kuva 38).

Luhtirakennuksen leveys on 5 1/2— 6 ‘ /2, pituus huoneluvusta 
riippuen 7,5— 18 m. Tasakerran korkeus 17— 21 hirttä. Etuseinä 
tehdään parven tähden korkeammaksi kuin takaseinä. Väliseinät 
ulottuvat milloin etuseinään, milloin solanrintaan (»partaaseen») 
asti. Nurkkien ja väliseinien päiden alla ovat perustana kivet; 
joskus tavataan melkein täydellinen, matala kivijalka tai raken
nus lepää osittain kalliopohjalla. Katon takalappeeseen tulee 5— 7 
vuolta, etulappeeseen 3— 4. Ennen vanhaan oli käytännössä 
malka-, nykyään pärekatto. —  Luhdinparven (sola, luhöi(n)- 
sola) rinta eli parras on verraten matala, tav. 3, toisinaan vain 
2 hirren korkuinen. Parrasta voidaan korottaa 3— 4 pitkittäis-
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Kuva 38. Jusin talon luhtirivi. Kursilan kylä. Valok. E. Leskinen.

laudalla. Katonrajassa olevan kamanahirren1 ja partaan väliin 
jää 3 % — 6 hirren leveyttä. Vanhanpereen luhtirivissä on solan 
aukossa kannatinpatsas äärimäisten luhtien väliseinien kohdalla, 
AI. Uuskartanossa keskellä parrasta, H. Uuskartanossa parrasta ko
rottaa aita, jossa on pystyt pidut eli säleet. Sivuseinät ulottuvat 
partaan alareunan ja räystään välillä partaaseen asti —  jolloin 
ulkonurkassa tavataan joskus sinkknurka(t) tai hammassalvain 
ilman ulkonevia nurkanpäitä —  mutta alempana vain etuseinään 
saakka; Laaton luhdeissa ne kuitenkin ovat tältäkin kohden täy- 
sipituiset, joten muodostuu ns. hulas. Vanhassapereessä ovat so- 
lanpäät poikkeuksellisesti avoimet. Sola(n)laattjon muodostaa 
4— 5 pitkittäislautaa muutamien lyhyiden niskojen varassa.

Luhtirivin kuhunkin huoneeseen vie oma, sisäänpäin auke
neva ovensa, joka on tavallisesti keskellä seinää, mutta väliin 
lähempänä toista sivuseinää. Oviaukkojen korkeus on 4,5— 6 
hirttä, ja niitä vahvistavat kamanan ja kynnyksen väliset kapeat 
pielikarat; kynnys 1,5— 3 hirttä korkea. Ovilaudat pystyssä, 
ylen harvoin poikittain. Puodin oven edessä portaana kivipaasi, 
Ikäänkuin puotien lattian jatkona olevaa ovenedussiltaa ei tun
neta. Luhteihin noustaan tikapuita (trapu) myöten, jotka pie

1 Laaton luhdeissa on kamana poikkeuksellisesti 3—4 hirttä korkea.
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nissä rakennuksissa ovat jommassakummassa, isoissa kummas
sakin solanpäässä; joskus ne sijoitetaan keskemmäs, väliseinien 
kohdalle. Tikapuut ovat toisinaan täydelliset, jopa lauta-askel
min varustetut, mutta tavallisemmin puolain tai astinlautojen 
sisäpäät uurretaan seinään kiinni.

Valon vuoksi voidaan luhdin ja puodinkin perä- tai pääty- 
seinään tehdä pieni aukko, väliin lasiton, väliin lasillinen; jälki
mäisessä tapauksessa näin syntyneessä ikkunassa on 2— 4 pikku 
ruutua. Mikolassa oli ennen aukoissa luuku puuvarhoss. Van
haan aikaan puaäi- eli alalaatti ja luhäi- eli välilaatti tehtiin halas- 
puolikkaista (vestoplap.kuist). Niskoja ei tarvittu, vaan lank
kujen päät tukeutuivat seinähirren yläreunaan uurrettuun var
tioon. Myöhemmin, kun alettiin säästää puuta ja tehdä lattiat 
sahalaudoista, pantiin kannattimiksi 2— 3 niskaa lohenpyrstösal- 
vaimella (sirjkill) hirteen kiinni tai salvottiin läpi seinän. Puo- 
dinlattian niskat voitiin myös salvomatta asettaa päistään tuki- 
kivien varaan alimman hirsikerran tasoon. Luhdin lattialankut 
(lakimukset) asetettiin ennen usein pitkin päin, ovelta perälle, 
sittemmin sekä väli- että alalattian laudat poikittain. Uusia luhti
aittoja ei enää rakenneta.

Luhtirivin päätyseinämällä kohoaa toisinaan tuuliviiri (flaku
1. flakuraak), jonka nenässä, itse viirin alla, on »kompassin jälkeen 
tehty» tuuliristi. Mikolassa oli flakuraak ennen kodan päätyseinän 
vieressä.

T a l l i .

Tall(i) sijaitsee tav. miespihan ja tarhan rajalla, joko vasem
malla tai oikealla sivulla, joskus lähellä asuinrivin päätä, ja tallin 
ovi on useammin pihan kuin tarhan puolella. Kämärissä entinen 
päärakennus, joka tallivajan ja tallin kanssa reunusti pihan pitkää 
sivua, oli poikkeuksellisesti jälkimäisten rakennusten kanssa 
saman katon alla. Muutamissa taloissa talli on tarhan puolella, 
joskin melkein aina liki tarha-aitaa. Heinästen Uuskartanossa se 
on vastapäätä asuinriviä tarha-aidan paikalla.

Talliin päästään pihasta (resp. tarhasta) joko suoraan tai talli- 
vajan kautta; ovi aukeaa sisäänpäin. Pitkällaattjomplaykuft) käy-
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Kuva 39. Soran talon tarharakennuksia. Vasemmalta oikealle navetta, 
talli, silppulato, heinälato ja vasikkanavetan nurkka; ylh. vasemmalla 

näkyy »prännin» kattoa. Kuivirauman kylä.

vät oviseinältä perälle, paitsi toisella sivuseinällä, missä pilttuut 
(nom. piltto) —  tav. 3 kpl. —  sijaitsevat. Näiden kohdalla 
lattia, ns. rousi (roösi, g. roöäen) viettää keskilattiaan päin 
ollen tätä n. 3 tuumaa ylempänä; lankut käyvät tässä poikittain 
muun lattian suhteen. Lattian alla on niskat ovi- ja peräseinän 
vieressä sekä keskempänä n. 1,5 m :n (2,5 kyynärän) välein. 
Routta kannattaa kaksi niskaa, toinen sivuseinän vieressä, he
vosten etujalkojen kohdalla, toinen 45 cm:n (3 korttelin) päässä 
pitkänlattian reunimaisesta lankusta. Niskoja ei yleensä salvota 
seinään kiinni, vaan ne lepäävät aluskivillä. Soran talossa pilt
tuut ovat vastoin tavallisuutta peräseinällä. —  Seimi on nimel
tään krupu.

Vanhemmat tallit ovat monasti pimeitä, ikkunattomia, mutta 
joihinkin pääsee valoa 1— 2 pienestä ikkunasta. Pilttuuttomassa 
sivuseinässä on luukulla suljettava aukko, josta lanta luodaan 
ulos. Tällä seinällä saattaa olla myös silpplaar. Tallista pääs
tään rappuja myöten ylisille, tallimBäällystään. —  Soran talossa 
on tallin vieressä vähä tall(i) varsahevosille.
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Kuvassa 40 näh
dään hyvin vanha talli 
(nyk. mäkilatona).
Se on 16 hirsikertaa 
korkea ja rakennettu 
päätyseinien suuntai
sille alushirsille, joi
den päällä lattialan
kut lepäävät. Ulos
päin aukeava ovi on 
lähellä vasenta nurk-
kaa ja lanta-aukko Kuva 40. Heinästen Uuskartanon vanha talli.

.. Valok. T. Kaukoranta,
vas. sivusenassä. Piit-
tuut ovat olleet oikealla sivuseinällä. Ylisillä on päädyssä luu
kulla suljettava aukko. Olkikatto ulkonee oviseinämällä lakaksi, 
jota sivuseinien ylinten hirsien pitkiksi jätetyt päät kannattavat. 
Rakennus sjaitsi aikanaan pihan ja tarhan rajalla.

Relcihuane fharv. kärryhuane)

rakennetaan tallin läheisyyteen, pihan ja tarhan rajaviivalle —  
niin että ovi on pihaan päin — , harvemmin pihan jommallekum
malle sivulle tai kokonaan sen ulkopuolelle. Ovi tehdään usein 
2-osaiseksi, jotta ajokalut mahtuvat siitä hyvästi kulkemaan. 
Rekihuoneen ylisillä, milloin sellainen tavataan, voidaan esim. 
kuivata sahattuja lautoja. Tallia ja rekihuonetta yhdistää jos
kus vaja tai katos. Kaikissa taloissa ei rekihuonetta ole.

N a v e t t o j a

on isossa talossa useampaa lajia: 1) karjanavetta (karinavett, 
pl. -etot), 2) vasikk-n., 3) lammas-n., 4) sika-n. (harv. sikaläätt). 
Ne saavat paikkansa aina tarhan ääreltä, joko perältä tai sivuilta.' 
Ovi on tarhaan tai navetan viereiseen katokseen päin. Karja- 
navetta rakennetaan luonnollisesti muita isommaksi. Siihen teh-

1 Eerolan navetta on poikkeuksellisesti pihan ja tarhan rajaviivalla^
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Kuva 41. Alisen Uuskartanon tarharakennuksia. Vasemmalta oikealle 
lehtilato, portinvaja, lammasnavetta, sikanavetta ja talli. Kettelin kylä. 

Valok. T. Kaukoranta.

dään tavallisesti yksi, ulospäin aukeneva ovi, jos kaksi ovea, niin 
ne sijaitsevat vastakkaisissa seinissä ja toinen niistä voi olla 2-osai- 
nen; sivuseinissä 1— 2 pientä ikkunaa. Karjanavetoissa käyte
tään ylimuistoisista ajoista saakka puulattiaa. Se tehdään tallin- 
lattian tavoin, paitsi että roudet ovat kahden puolen, samoin hin
kalot (hinGulot), lukumäärältään 6— 14; jälkimäisiä on toisella 
sivulla tav. vähemmän kuin toisella, ja täten liikenevälle sei
nälle voidaan sijoittaa vasikkarsin. Muista lattian osista mainit
takoon luori (röör) ja sontruuh. —  Joskus on samassa navetassa 
lehmättemBualust, mullettemb . ja joutikaistemB.

AI. Uuskartano omistaa toistasataa vuotta vanhan karjanave- 
tan (käyt. v:sta 1869 asti lammasnavettana). Sen tasakerta on 9, 
kynnys 2 hirttä korkea; päätyhirsiä 6, vuolia 4 molemmin puo
lin. Päädyssä pitkulainen aukko kahden hirren välissä. Ovi
2-osainen, peräseinässä pieni ikkuna. Laipionniskoja, oviseinältä 
perälle käyviä, hirtten väliin salvottuja, kaksi kpl. Seinissä nä
kyy jälkiä vasemmalla seitsemästä, oikealla kuudesta hinkalosta. 
—  Navetta nähdään kuvassa 41.

Navettaa vastapäätä sijaitsee usein tarhlato (heiniä varten) 
ja molempien välissä tarhvaja, johon lanta navetasta luodaan.
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Kuva 42. Soran talon navetan sisustaa. Kuivirauman kylä.

Siinä saattavat eläimet pitää sadetta ollessaan tarhassa syysmyö- 
hällä. Navetan tarhaseinämällä pidetään hakopuit, joista haot 
karsitaan tarhaan. Ladon seinävierellä voi olla halkopino.

Kuivirauman Kukonkarissa sijaitsee vanha kesänavetta, 
jonne lehmät viedään heinänteon jälkeen syyskesäksi. Navetta 
on laipioton, vesikatto oljista. Hinkaloita kummallakin pitkällä 
seinällä seitsemän; kytkyet käyvät läpi seinän. Hinkaloiden väli
seinien tukipylväät kiinni navetan halki kulkevassa orressa. Lat
tia tehty maanpinnalle ladotuista palkeista.

Luonnonkivistä on navettoja muurattu viime vuosisadan puo- 
limaista alkaen. Vanhimmat niistä lienevät Heinästen kylän Mam- 
melassa ja Viinikkalassa. NavetomBäällyst, jossa heiniä säilyte
tään, on rakennettu puusta ja tav. jaettu väliseinällä kahtia, syystä 
että sivuseinät ovat liian pitkät salvottaviksi yksimittaisista hir
sistä. Katto tehdään aina päreistä. »Päällystässä» on ikkuna pää
dyssä tai 1— 2 ikkunaa sivuseinässä. Sen parioville johtaa ulkoa 
korkea kivinen tai puinen silta, Vanhanpereen 1880-luvun lopulla 
rakennettuun kivinavettaan vie tarhasta kaksi pariovea; peräsei- 
nässä on kaksi melko isoa ikkunaa. Soran v. 1872 rakennetun kivi- 
navetan jakaa kivinen väliseinä karja- ja vasikkanavettaan. Edel
lisen ovet sijaitsevat vastakkaisilla seinillä; toinen on pariovi. Kah-
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Kuva 43. Kouhin talon tarharakennuksia ulkoa nähtyinä. Vasemmalta oikealle 
karjanavetta, vaja, tarhalato, lammasnavetta ja lehtilato; Laaton talon »vanhan

piian tupa». Pitkäluodon kylä.

den puolen kapeampaa ovea, josta ihmiset kulkevat, on kaksi 
pientä 4-ruutuista ikkunaa. Laipion niskoja 6 kpl., hinkaloita 6 
molemmilla seinämillä. Sisustaa esittää kuva 42. Vasikkanavet- 
taan johtaa kaksi pariovea, jotka eivät ole vastapäisissä, vaan vie
rekkäisissä seinissä. Siinäkin on 6 laipionniskaa. Vasikkanavetan 
»päällystään», jota käytetään »lehtilatona», johtaa kivistä tehty 
navetonsilt eli lehtladommäki.

P i e n k a r j a n  n a v e t a t  ovat hyvin vaatimattoman näköi
siä, matalia, tav. maapermantoisia, hirsistä rakennettuja suojia, 
joista lammas- ja sikanavetta sijaitsevat usein vierekkäin. Jälki
mäisen jakaa hirsiseinä monessa talossa kahteen osaan, joihin kum
paankin johtaa ovi tarhasta; ovet aukeavat ulospäin. Joko pera- 
tai oviseinässä on 1— 2 yksiruutuista ikkunaa. Eerolassa sikana- 
vetan oviseinällä on leveä lakka. Sorassa sikanavetat sijaitsevat 
koko tarhan perän yli levittäytyvän katoksen alla. Ellei sioilla ole 
omaa läättiä, varataan niille muun pienkarjan navetassa sikakarsin. 
Samoin kanakopp voi saada sijansa esim. lammasnavetan nurkasta.

Pikkunavettojen ovi on milloin tarhaan, milloin vajaan tai 
katokseen päin.
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L a t o j a
on monennimisiä ja ne sijoitetaan luonnollisesti tarhan puolelle1 
tai ulommas talosta. Lueteltakoon ne tässä nimien mukaisessa 
järjestyksessä.

Lehtlato melkein joka talossa, tav. lammasnavetan lähellä, tar
han perällä. Siinä pidetään kerppoja y.m. lammasten ruokaa.

Mäkilato (heiniä varten) Sorassa ja Hein. Uuskartanossa talon 
ulkopuolella.

Niittladot voivat 
tietysti sijaita kauka
nakin talosta.

Ruhmenhuane 
(myös r.-aitt, -puaäi, 
ruumenia varten) on 
rakennustavaltaan la
toihin luettava. Tava
taan esim. Hämärissä 
ja Pöylässä.

Silpplato Har
maassa, Sorassa ja 
Randelinilla.

Tallilato tallin vieressä, harvinainen.
Tarhlato (joskus heinlato), jossa karjanrehu säilytetään; usein 

navetan oviseinää vastapäätä, siitä vajan erottamana.
Touk(o)lato, pienehkö, Hämärissä; siinä pidetään tonttimaalta 

niitetty heinä.
Pihaa reunustavia latoja on enintään 3— 4 kpl.; tavallisimmat 

ovat tarha- ja lehtilato. Ladon kynnys on 2J/2— 31/2 hirttä korkea, 
ovi pienehkö, ulos aukeava, toisinaan syrjään lykättävä ja se voi 
sijaita lähellä nurkkaakin, useammin matalassa kuin päätyseinässä. 
Niittyladon ovi sitävastoin tehdään aina päätyseinään, samoin myös 
mäkiladon (paitsi Sorassa, jossa tämä lato sisältyy samaan riviin 
kuin puoti ja puuhuone). Mäki- ja niittyladon kynnys on jopa 5 
hirttä korkea; jälkimäisen oveksi pannaan puunkappaleita pääl
lekkäin. Niittyladon seinähirsiä ei veistetä (kuva 44).

Suuliksi sanotaan uudenaikaista lautaista latoa tai vajaa.

1 Poikkeuksellisesti on AI. Uuskartanon tallilato miespihan sivulla.
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K a t o s  j a  v a j a .

Ulkorakennuksia pyritään kullakin pihan sivulla yhdistämään 
yhteisen katon alle, jolloin navettojen ja latojen väliin muodostuu 
edestä ja takaa avoimia katoksia (kato 1. katos) tai vain edestä 
avoimia vajoja (nom. vaja). Monessa talossa nimitetään kumpaa
kin lajia vajaksi. Takaseinä tehdään hirsistä tai laudoista; jälki
mäisessä tapauksessa sen nimi on plar/kutus. Jos siinä on portti 
—  sisällepäin aukeava, toisinaan 2-osainen, sanotaan vajaa porti- 
vajaksi; umpeen suljettava portti on tuppinainemportt. Takasei
nää korvaa joskus vain aita. Vajoja kuuluu taloon jopa 3— 5 kpl. 

Paitsi portivajaa, voi talossa olla:
tarhvaja karjanavetan ja tarhaladon välissä; Sorassa se täyttää 

tarhan koko peräosan;
tallivaja tallin ja jonkin senviereisen suojan välissä; Harmaan 

tallinvajassa on poikkeuksellisesti etuseinäkin (ja siinä ovi);
pirtivaja saunan ja kodan t. luhtiaitan t. puuhuoneen välissä 

(siinä voitiin ennen sahata lautoja kahden orren päällä); 
prännivaja, Sorassa prännin ja puodin välissä; 
kartanvaja, Randelinilla saunan ja silppuladon välissä.
Muita vajoja ei nimitetä erikseen; niitä saattaa esiintyä lam- 

masnavetan ja lehtiladon välissä, harvemmin myös vasikka- t. sika- 
navetan ja ladon, lammas- ja sikanavetan, ladon ja puuhuoneen 
välissä.

K e l l a r i

rakennettiin vanhaan aikaan puusta (puukellar) maanpäälliseksi 
lattiattomaksi huoneeksi, joka toisinaan sijaitsi omana salvokse
naan asuinrivissä porstuan perällä (niin ennen Mikolassa ja vielä
kin Edvästen kylän Laihon torpassa (ks. s. 13). Harmaan talossa 
puinen kellari on miespihan vasemmalla sivulla vaheen 1. suntin 
(solan) erottamana luhtirivistä. AI. Uuskartanon varhempi kellari 
oli niinikään hirsistä salvottu, n. 4 kyynärää korkea suoja mies
pihan oikealla puolen, kartanoportin erottamana tuvasta. Sen ovi 
avautui ulospäin ja peräseinällä oli pieni ikkuna.
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Muutamien entisten torppien multapenkillisten tupien lattian- 
alusta on kellarina, johon päästään lattiassa olevasta luukusta. 
Samantapainen kellari oli muutamissa taloissakin (Sora, Kämäri 
ennen). Soran kahteen kellariin ei mennä lattian kautta, vaan 
kivijalkaan tehdystä kaksinkertaisesta ovesta; kellarit on holvattu 
suurista maakivistä.

Useimmiten kellari kuitenkin sijaitsee pihan ulkopuolella. 
Pienemmissä paikoissa sen virkaa tekee olkisen harjakaton suojaa
ma maakuoppa, jonka ovenpielet voidaan tehdä maakivistä, jopa 
vuorata seinätkin kivillä sisäpuolelta. Iida Grönroosin kellari on 
hyvin tyypillinen näyte sellaisesta maakuopasta (kuva 45). Lattia
pinta on 1,8X3,5 m, korkeus sisältä 1,7 m. Ovi kapeassa seinässä, 
sisälle aukeava; oviseinältä perälle käyvien laipiolautojen kannat- 
timina 4 niskaa. Olkikaton päädyt avoimet. Permannolla on seinä
vierillä 0,6 m korkean lautaseinän aitaamana viisi hinkaloa erilai
sia juureksia y.m. ruoka-aineita varten; hinkaloiden ulkoseinämiä 
tukee 6 pylvästä. Vas. sivuseinän keskellä olevassa hinkalossa on 
puulattia, lihasaavin alusta. —  Uudempi kellarimuoto (esim. Han
nes Helon kellari Kettelissä) on vain puoleksi maanalainen, kivi
seinäinen, olkikattoinen, päädyt pystylaudoista.

r r r r r r r r r m

' n x

Kuva 45. Iida Grönroosin kellari. Kettelin kylä. 
1 saaveja, 2 hinkaloita, 3 laipio.
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Kuva 46. Laaton talon vanha kellari sisältä. Pitkä- 
luodon kylä.

Laaton talossa sijaitsee pihan ulkopuolella luonnonkivistä 
kokonaan holvattu vanha kellari, jonka päällä oli ennen muarin 
tupa (kuva 46). AI. Uuskartanonkin kellarin päällä on, kuten yli 
80-vuotias isäntä kertoi isoisältään kuulleensa, ollut n. 140 v. taka
perin yliskamar, katoltaan tuvankaton tasalla. Hän ei kuitenkaan 
tiennyt, oliko kellari silloin ollut kivestä tehty. —  Kivikellarin 
päällinen tupa ei ole tuntematon muuallakaan Varsinais-Suomessa. 
Tämän kirjoittaja on nähnyt sellaisen Rymättylän Järvensuun 
talossa ja Suomusjärven Laperlan kylän Ylijaakkolassa; jälkimäi
sessä oli kellarin päällä ylitupa.

M a k k i .

Hyysiltä  1. hyyskäItä puuttuu vakiintunut paikka, joskin tar
han ja miespihan rajaseutua pidetään sille sopivimpana. Vanhas- 
sapereessä se on erillinen 4-seinäinen hirsisuoja, mutta muualla 
yleensä laudoista kyhätty. Mikolassa makki oli, harvinaista kyllä, 
salituvan ja luhtirivin välissä pihan vas. puolella. —  Kettelin kylän 
Pirha nimisessä kalasatamassa, jossa on suuri joukko rantapuo- 
teja sekä jokunen kalamaja, on kyhätty makki kahdesta poikkisa
hatusta, vastakkain pystyyn asetetusta veneenpuoliskosta. —  Tällä



49

tavoin tehty suoja mainitaan yleisenä Vakka-Suomen saaristosta, 
m.m. kalastusvälineiden säilytyspaikkana, jopa kalamajanakin1.

H a l k o v a j a  (puuhunne) 

on tav. pihan ulkopuolella, joko erillään tai jonkin muun ulko
huoneen yhteydessä. AI. Uuskartanossa se sijaitsee pihan oikealla 
sivulla, kellarin ja talliladon välissä, Kouhissa tarhan vasemmalla 
sivulla, tallin Vieressä. Se on yleensä lakkakattoinen, hirsistä, jos
kus laudoista tehty suoja, josta etuseinä voi kokonaan puuttuakin.

K a i v o ,
Kaivo (lähde) sijaitsee 

viidessä talossa miespihan 
vasemmalla puolen, Miko
lassa (ennen), Vanhassape- 
reessä ja Heinästen Uus
kartanossa luhtirivin, AI.
Uuskartanossa saunan luo
na, Harmaassa rekihuoneen 
kulmassa; Sorassa toinen 
kaivo on hiukan ulompana 
pihasta, vasemmalla, »prän- 
nin» takana, toinen taas pi
han ulkopuolella, oikealla.
Mikolassakin oli ennen 
kaksi kaivoa, niistä toinen pihan ulkopuolella, asuinrivistä 
vasemmalle.

Pieneläjä saattaa pitää vesipaikkanaan luonnonkivillä reu
nustamaansa lähteensilmää (kuva 47). Yleensä on kaivon päällä 
(ja kehänä maassa) puusalvos, joko harjakattoinen talon tapaan 
tai harvemmin kartiomainen, 4-lappeinen. Vintti- 1. miekka- 
kaivoja ei käytetä. Vesi nostetaan käsivoimalla ja kannetaan har
tioiden mukaan koverretulla korennolla (kahlut, leik. ämmä- 
rät]kke, s.o. ämmänlänget), jonka kummassakin päässä sanko riip
puu nuoranpäähän kiinnitetystä koukusta.

Kuva 47. Kivikehäinen lähde. 
Valok. Tyyni Vahter.

1 V. W. Forsblom, »Piirteitä vakkasuomalaisten rakennusmuotojen kehi 
tyksestä», ss. 45—6.* (Käsikirjoitus Kansallismuseossa.)
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Kuva 48. Otsanpään piisi. Pitkäluodon kylä. 
Valok. E. Leskinen.

P i i s i

merkitsee tilapäistä tulisijaa ulkosalla keittämistä varten. Otsan
pään palstatilalla ympäröi piisiä suoja, jonka muodostaa kaksi 
kivistä ladottua matalaa seinää, kaksi lautaseinää ja lautainen har
jakatto. Liedellä on muuripata, jossa keitetään pyykkivesiä ja vär
jätään verkkoja. Piisillä on siis sama tehtävä kuin pistekodalla 
monin paikoin Sisä- ja Itä-Suomessa (kuva 48).

Mainittakoon, että V. W . Forsblom kirjoittaa v. 1910 tavan
neensa Pyhämaassa erään järven rannalla keitinkivien suojaksi 
tehdyn viistokatoksen, jonka katteena oli limittäin asetettuja kuu- 
senkuoria (kuusenkoskei)1.

R i i h i r i v i .

Riihripi saa paikkansa säännöllisesti peltojen vierestä, syrjässä 
talon muista rakennuksista. Pyhämaan kirkonkylässä ja Kettelissä 
sijaitsevat kolmen talon riihet liki toisiaan, kylän laidassa, kirkolla 
Pöylän, Vuorlan ja Laurilan (kauempana metsänreunassa vielä

1 »Piirteitä vakkasuomalaisten rakennusmuotojen kehityksestä», s. 30. 
(Käsikirjoitus Kansallismuseossa).
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neljännen talon), Kettelissä Harmaan, AI. Uuskartanon ja Eero
lan. Pienemmissä kylissä sattuvat kahden talon riihet monasti 
lähekkäin, esim. Edväsissä Uudenpereen ja Kleemolan, Heinäsissä 
Uuskartanon ja Mammelan. Riihen seudun nimenä on riihtarh 1. 
riihkumo.

Riihiriviin kuuluu taloissa ja muutamissa torpissakin riih, 
luva ja lato. Kahdessa Kettelin talossa, joissa peltoviljelys on 
tavallista laajempaa, tavataan paririihet, välissä luva (Harmaa, 
ennen myös Eerola, jossa sittemmin toinen riihi muodostettiin 
ladoksi). Kolmihuoneinen perusmuoto on monessa tapauksessa 
lisäytynyt vielä pääty- tai sivuseinämälle kyhätyllä lakalla. Tämä 
on neljässä talossa riihen ulkopäädyn edessä (Pöylä, Sora, Uusi- 
pere, Sotka), niinikään neljässä talossa riihen ulkoseinämällä 
(Pöylä, Laurila, Uusipere, Sotka); kahden talon riiheen kuuluu 
siis 2 lakkaa. Harvemmin on ladon ulkoseinämällä lakka (Lau
rila) tai lakkakattoinen, mutta hirsiseinäinen salkkar-osanen, jo
hon johtaa aukko ns. salkkarista (Sotka, Kleemola, ks. s. 57— 8). 
Hyvin harvinaisia riihirakennuksen osia ovat: vähäluva (kapea 
suoja luvan ja ladon välissä; Sora) sekä ruhmenhuane vähän- 
luvan alla, Sora; luvan alla riihen seinämällä, Laurila). Riihi-

"T 3»

Kuva 49. Mikolan riihirivi. Ylempänä 
oikealta vasemmalle riihi, luva ja lato. 
a parttenniskat, b isotparret, c vähät- 

parret. T. Lindroosin piirros.



52

riviin liittyvänä, mutta siitä erilleen rakennettuna esiintyy pai
koin lato tai kaksikin (ladon päässä ja sivulla, Uusipere; luvan 
vieressä, M ikola).

Riihen —  sekä ladon —  perustana ovat nurkkakivet. Tasa- 
kerta käsittää 14— 16 hirttä, mutta poikkeustapauksissa, jos hir
ret ovat hoikkia, parikymmentäkin. Riihen koko on sisäpuoli
sin mitoin 6 ,6X 6 ,6  m (Mikola), 6 ,7X 6 ,7  (Harmaa), luva 6 ,35X 5  
(Mikola), 6 ,7X 6,35 (Harmaa), lato 6 ,6X 5,7  (Mikola). Rivin 
koko pituus (ulkoa): 18 m (Mikola, AI. Uuskartano), 20 (Eerola), 
22,5 (Harmaa).

Riihen ulko-ovi sijaitsee melkein aina ulommassa päätysei
nässä1, toisin kuin esim. Uudellamaalla on laita. Kiuas saa paik
kansa jommassakummassa ovinurkassa (9:sti oikeassa, 5:sti va
semmassa); sen ja seinien väliin jätetään rakoa 15— 20 cm. Kiuas 
tehdään kuusitahkoisista lohko- tai maakivistä (kalljopaasist). 
Sen osia ovat seinät 1. kiukkanseinät: etu-, takaseinä, sivuseinät, 
laella mukula- 1. kiukkankivet; sisäkivinä, jotka muodostavat 
pesän, ovat tav. tiilet, ja niistä muurataan pesämperä, ku
peille pesämper/.kit; pesällaki on tav. harjava ja sen lappeita 
sanotaan (kiukkan[kuulemiksi. Vanhoissa kiukaissa (esim. Har
maa, Kleemola) on pesänsuu suorakaiteen muotoinen, luon
nonkivistä tehty —  sen pielet kuitenkin joskus tiiliset —  mutta 
uudemmissa holvimainen (tiilinen kiarmo) ; varhemmin muurat
tiin kaksi varvia sisempänäkin holvimaisesti, joten »kiermoja» 
oli yhteensä kolme. Kiukaan edessä on tav. kapeahko lattia- 
ton osa, usein kuoppamaisenakin. Kuopan pohjalla on paljas 
maa tai kivilaakoja, milloin keskellä, milloin molemmissa päissä; 
joskus kuoppa on kauttaaltaan kivetty. —  Mitä alempana kiu- 
kaanlaki on parsista, sitä paremmin sanotaan viljan kuivavan; 
siksipä löyly paranee pesänsuun joutuessa lattiapinnan alle. Pe
sänsuu onkin osaksi tai kokonaan lattiaa alempana ainakin nel
jässä riihessä (Harmaa, AI. Uuskartano, Pöylä, M ammela)2 (kuva 
50). Kiuas on 1,5— 1,8 m leveä, 2— 2,3 pitkä, 1,2— 1,4 korkea.

Lattialankut (laattiplaykut) käyvät kiukaansuun vastak-

1 Ainoastaan Rikstenin torpassa riihen sivuseinässä.

2 Vrt. K. V i l k u n a ,  Mynämäen seudun kansanomaisista rakennuksista 
(Varsinais-Suomen Maakuntakirja 3).
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Kuva 50. Pöylän talon riihenkiuas. Pyhämaan k.k.

kaisen sivuseinän välissä päädystä toiseen, nuoremmissa riihissä 
samoin myös kiukaan ja peräseinän välissä, mutta vanhemmissa 
on tällä kohtaa lava 1. riihellava 5— 10 cm ylempänä päälattiaa, 
ja sen laudat sijaitsevat poikittain muuhun lattiaan nähden (M i
kola, Vuoria, Kleemola, Laurila, Uusipere, Hein. Uuskartano, 
Mammela; Harmaa ennen). Kolmessa riihessä (Kleemola, Uusi
pere, Mammela) on jäljellä vielä jakohirsi 1. sirkkinen (nimeä 
ei paikkakunnalla enää muisteta), joka erottaa lavan lattiasta, 
ulottuen päädystä toiseen ja käyden kiukaan editse vajaan kyy
närän päässä suusta. —  Lattialankkujen alla on 3 niskaa kivien 
varassa, olematta seiniin kiinni salvotut. Seinävierillä peittää 
lattianrajaa toisinaan päällenaulattu lautalista. Lavaa rajoittaa 
joskus ylemmäs kohoava parraspuu kiukaan puolella.

Riihen ulko-ovi ei ole keskellä seinää, vaan lähempänä jom
paakumpaa nurkkaa. Sen korkeus on 3— 4, harvemmin 5 hirttä, 
kynnyksen 2— 4 hirttä. Oviaukko tav. neliömäinen tai kor
keuttaan leveämpikin: 0,7— 0,8 m korkea, 0,9— 1,2 leveä. Aukon  
kupeilla pielikarat kynnys- ja kamanahirteen uurrettuina. Ovi 
kokoonlyöty laudoista kaksin poikkipienoin; avautuu sisään
päin. Muutamissa riihissä on tätä vastapäätä toinen ovi, joka 
johtaa luvan alustaan. Samalla kohtaa —  Sotkassa keskellä sei
nää — , mutta parsien yläpuolella on aina luvaan viepä ovi. M o-
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Kuva 51. Laurilan talon riihirivi. Oikealta vasemmalle riihi (edessä lakka), 
luva ja lato. Luvan alta näkyy kauempaa toinen riihirivi. Pyhämaan k.k.

lemmat ne avautuvat väliin riiheen päin —  yhdessä tapauksessa 
saranat ovat kamanassa — , mutta useimmin ne ovat ns. lykkyy- 
ovia, jotka työnnetään syrjään kahta pitkittäistä varhopuuta myö
ten (varho =  falssi). Myöhemmin on seitsemään riiheen tehty 
nopeamman läpikulun vuoksi vielä ovi toiseen sivuseinäänkin, 
lähelle peränurkkaa (esim. Harmaassa lähes 40 v. takaperin).

Hikiläpi, 0,5— 1 hirttä korkea, joskus jopa 0,5— 1,5 m pitkä, 
tehdään kiukaan vastakkaiseen sivuseinään aivan parsien alle. 
Se avataan tuoreita eloja kuivattaessa, jotta »hikilöyly putoo». 
Harmaassa on toisessa sivuseinässä 1, toisessa 2 läpeä. —  Parsien 
alisten seinähirsien välit jätetään sammaltamatta, jotta ilma vaih
tuisi paremmin lämmityksen aikana.

Laipio (lämhälaki) lepää kahden tukevan, kuoritun, mutta 
veistämättömän syömärin varassa; nämä käyvät päädystä toiseen. 
Uudenpereen riihessä on kolme syömäriä, kaikki samassa tasossa, 
laipion keskiosaa kannattamassa. Laipion koveruus on tav. 3 
hirttä. Sen sivulappeissa lautojen alapäät tukeutuvat kahden 
ylimmän sivuseinähirren väliseen varhoon. Toisinaan on syö
märien varassa ensin 5— 8 riviä veistämättömiä ruoteita (kato- 
kaaria) ja vasta niiden päällä lepäävät laipiolaudat tai myös 
-riu’ut syömärien suuntaisina1. Ylinnä on sammalta ja multaa.

1 Harmaan toisessa riihessä on keskilape laudoista, sivulappeet riu’uista.
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Yhdessä tapauksessa1 ori laipio vallan tasainen ja sitä kannattaa 
neljä päädystä toiseen kulkevaa niskaa.

Vesikatto on miltei säännöllisesti oljista; vuolia (vualet) mo
lemmilla lappeilla 7— 9 kpl., olkien päällä pitkittäin riukuja, 
kiinni kärväissä 1. nopparpuissa (noppar =  pysty tappi, jollaisia 
kärväässä on yhtä monta kuin riukuja on); lisäksi tuulemBuut. 
Harjalle pannaan olkia paksummalti kuin muualle ja rästääseen 
sitomat, joiden tyvet viikatteella tasataan.

Parttenniskoja on useimmissa riihissä 2, muutamissa 3 kpl., 
suunta sivuseinästä toiseen, päät seinän läpi salvotut. Toisinaan 
lepää 2 niskan päällä poikittain seinävierillä, päät koloihin ase
tettuina, 2 hoikempaa niskaa, ja parret vasta näiden päällä; alem
pien niskojen suunta on kahdessa riihessä päädystä toiseen (Pöylä, 
Vuoria), yhdessä sivuseinästä toiseen (Mammela).

Isopparret, lukumäärältään tav. 14, joskus 18:kin2, käyvät 
päädystä toiseen, muualla paitsi kiukaan ja peräseinän välillä. 
Vähäpparret, 10— 18 kpl., ovat poikittain kiukaan ja peräseinän 
välillä, ja niiden alusimina kaksi isoa kiintopartta, joista toinen 
kulkee kiukaan editse, toinen peritse —  yläpuolella —  sivusei
nän suuntaan; jos parttenniskoja on kolme, on vähäinpartten alu- 
simien pituus sama kuin itse parsienkin. Heinästen Mamme- 
lassa ja Uuskartanossa, joiden riihet näyttävät saman rakenta
jan tekemiltä, isotparret ovat tavallisuudesta poiketen perällä 
sivuseinien välissä sekä vähätparret niiden ja oviseinän välissä 
kiukaan edessä. Pöylässä taas jälkimäiset ovat kiukaan ja perä- 
seinän välissä, kuten tavallista, mutta samansuuntaisina kuin isot
parret. Pöylän ja Vuorlan riihissä, jotka nekin lienevät saman 
tekijän käsialaa, tavataan isojen- ja vähäinpartten lisäksi kiin
teät ylisepparret (3 kpl.) laipion keskilappeen alla, 1— 2 hirttä 
alempana kuin syömärit ja näiden suuntaisina. Niitä käytetään, 
kun riihitetään ruista lyhyempää viljaa, siis ohraa ja kauraa. 
Tällöin pannaan aina kaksi sitomaa yhteen ja asetetaan ne yli
sille parsille riippumaan tavallisen ahdoksen (täytteen) lisäksi. 
—  Ahtamista sanotaan pistämiseksi. Lyhteet asetetaan isoille-

1 Harmaan toisessa riihessä.
2 Lisäksi on kiinteä, kiukaan editse ylhäällä kulkeva parsi, joka on samalla 

»vähäinpartten» päiden aluspuuna.
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Kuva 52. Mammelan riihen isot- ja vähätparret sekä karsina. Heinästen kylä-

parsille kahteen osaan (isoppisteet), välille jää n. kyynärän levyi
nen pisterrako, samoin vähilleparsille (vähäppisteet) ;  pisteitä on 
siis yhteensä neljä. —  Ylisissä parsissa on nähtävästi alku siihen 
kehittyneeseen parsitukseen, joka tavataan Varsinais-Suomen 
itäosassa, Länsi-Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä ja jossa on irto- 
parsien päällä 3— 4:kin riviä kiinteitä parsia (loittoja), toinen 
toistansa ylempänä.

Jott’eivät oljet putoisi kuumalle kiukaalle ja syttyisi pala
maan, on kiukaan päällys laipioon asti eristetty ahdoksesta 
aitauksella (häkit 1. karsin). Tätä tukee pylväs, joka 7 riihessä 
ulottuu lattiasta kattoon —  toiseen syömäriin —  asti, mutta muissa 
vain parsien korkeudelta kattoon. Parissa riihessä on pylväitä 
kaksikin, toisessa kiukaan etusivun molemmissa kulmissa, toi
sessa ulomman kylkisivun vierellä. Kulmapylväästä (lavantol- 
pasta) käy etu- ja kylkisivun suuntaisesti seiniin, nauloin kiinni
tettyinä, lautoja tai seipäitä 2— 7 kpl. päällekkäin (kuva 52).

Pyhämaalainen luva on siitä merkillinen, että sen alusta 
(lava alust) on useimmiten sangen korkea, n. 8 hirsikertaa kä
sittävä; lattian niskat sijoitetaan miltei riihen parsien tasalle, ja 
luvan alle saattaa monasti ajaa hevosella. Sama lavamuoto esiin
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tyy myös Pyhärannassa ja Uudenkirkon rantaosassa, mutta hä
viää jo viimeksimainitun pitäjän itäosassa; maisteri E. A . Virta
sen tiedonannon mukaan sitä tavataan laajemmaltikin Lounais- 
Suomen saaristossa.

Luvan alustasta riiheen viepä ovi on usein syrjäänlykättävä, 
varhoissa liikkuva. Luvan sivuseinät rakennetaan hirsistä tai 
tavallisemmin laudoista tai lankuista, jotka asetetaan pitkittäin 
riihen ja ladon nurkkien sisäsivun ja pystypienojen väliin. Si
ten luva muodostuu vähän kapeammaksi kuin riihi ja lato. Lu
van ja ladon väliseinän pääty jätetään ylhäältä usein avoimeksi.

Monissa luvissa on toisessa sivuseinässäkin ovi. Tätä voi
daan tilapäisesti leventää ottamalla irti sen ja riihenpuoleisen 
päätyseinän välinen seinänosa (Pöylä). Ovelle päästään tika- 
puitse, joiden yläpäässä on tav. pieni lautainen sillake (porras). 
Alkuperäisimmässä asussaan tikapuut (trapu) ovat tehdyt kah
desta juurikkaasta, joiden väliin on naulattu askelmat ja sillake. 
Sillakkeelle sopii mukavasti nostella olkia. Latoon viepä luvan 
ovi sijaitsee joskus likellä toista sivuseinää, mutta tavallisemmin 
sen virkaa tekee iso oveton aukko seinän keskellä. —  Ilmanvaih
don vuoksi on luvan toisessa tai kummassakin sivuseinässä kapea, 
1— 2 m pitkä aukko; väliin on toisesta seinästä poissa ylhäältä 
lukien toinen hirsi tai lankku.

Luvasta ja ladosta puuttuu laipio. Luvan lattialankut käyvät 
sivuseinästä toiseen. Niskoja on tav. 3, harvemmin 4— 5; joskus 
on vain yksi niska ja tällöin lankut tukeutuvat kahden alimman 
seinähirren väliin. Luvan lattialla saa nykyään usein puimakone 
paikkansa. —  Ladon lattia tehdään yleensä riu’uista ja halaspuo- 
likkaista, jotka käyvät useammin sivu- kuin päätyseinien suun
taan. Niskoja on 3— 5 ja niiden alla päissä ja keskikohdalla kivet.

Salkkar1 niminen laite muutamissa Edvästen kylän riihissä 
(Kleemola, Sotka, ennen myös Vanhapere). Se on seinän läpi sal
vottu parveke ladon sisäseinällä, luvaan johtavan oven alapuolella; 
siinä on 5— 6 palhottua hirttä lattiana ja 2— 3 hirttä rintana 1. etu
seinänä. Salkkarissa hakattiin ennen petkeleellä oljista silppuja 
hevosille. Pöylän talossa on salkkarin sijalla seinän läpi käyvien

1 Samaa tarkoittanee myös survinluva 'ladoissa ja vanhoissa riihissä oleva 
lava’ (Tepon mukaan).
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luvanlattian niskanpäiden varassa yksi palhottu hirsi, mutta se 
toimii vain portaana. Sotkan ja Vanhanpereen taloissa tavataan 
riihiladon ulkoseinämällä salkkarin kohdalla n.s. salkkar-osanen, 
lakkakattoinen, permannollinen huone, johon vie aukko salkka- 
rista; siellä säilytettiin hakatut silput. Vanhassapereessä sen lattia 
on palhotuista hirsistä. Salkkariosasen ulko-ovi on sen toisessa 
päätyseinässä.

Lakka lepää 2— 3 pylvään tai seinähirsien jatkeiden varassa1. 
Väliin tehdään siihenkin seinät laudoista tai hirsistä.

Tuulmyll2

kuuluu usein talon rakennuksiin ja sijaitsee tav. aukealla mäellä, 
missä tuuli hyvin tuntuu. Muutamissa kylissä ovat eri talojen 
myllyt vierekkäin myllmäellä, kirkolla neljä kpl. (Pöylän, Pussi- 
lan, Rantatalon 1. Mustapään ja Vuorlan) jonossa peräkkäin sekä 
Edväsissä samoin neljä kpl. epäsäännöllisemmässä ryhmässä (Sot
kan3, Vanhanpereen ja Uudenpereen peräkkäin, Kleemolan vähän 
syrjässä). Kirkonkylän myllyrivin pituus on n. 70, Edvästen 
n. 35 m.

Tuulimyllyn eri lajeista on varvas- 1. kehä- (kähä-) myll taval
lisin. Siinä on korkea nelikulmainen hirsinen salvos tai lautainen 
kehä matalahkon ristikkojalan päällä, myllynkivien sijaitessa 
melko ylhäällä. Harakkmyllyssä on jalka kehittynyt salvotuksi 
huoneeksi, jossa myllynkivet saavat paikkansa. Tätä lajia enää 
tuskin tavataan Pyhämaassa, vaikka nimi kyllä tunnetaan. Sitä
vastoin kolmas, nuorin laji mamBsellmyll esiintyy verraten ylei
senä. Siinä on korkea, katkaistun kartion muotoinen alakerros, 
joka tehdään laudoista 8-kulmaiseksi tai melkein pyöreäksi pysty- 
parrujen muodostaman rungon ympärille; kivet sijaitsevat tässä
kin alhaalla. Tekoaineen mukaan sanotaan varvasmyllyä joskus 
hirs-, mamsellimyllyä laötmyllyksi.

Kuvissa 53— 54 nähdään Kämärin varvasmylly Kettelin kyläs-

1 Käyhaar on viisto lakan kannatin, ellei lakka ole seinähirsien tai tolp
pien varassa (H. Teppo).

2 Tuulimyllyn terminologia on H. Tepon keräämä.
3 Sotkan mylly on nyt eri paikassa. — Vanhin mylly mäellä on v:lta 1764. — 

Otsanpään kehämyllyssä on vl. 1756.
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tä. Sen perustan muodostaa neljä hirttä, jotka on kaksittain asetettu 
maata vasten ristiin (pitkät varpaat, pitkä’varppa, a ) ; niiden päällä 
kohoaa neljän hirren korkuinen ristikkosalvos (lyhyve varppa, b ) . 
Perustan keskeltä nousee paksu pyöreä tukki (kontt, c )1, jonka 
yläpää on upotettu vaakasuoraan aykkurpalkkiin (d). Perustan 
yläosassa on satul (e), ja sen päällä kiertävät yläosaa kannattavat

1 Sitä on sisällä runsaan sylen verran.
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Kuva 54. Kämärin tuulimylly. T. Lindroosin piirros.

rekipuut (f), kun häntpuusta 1. tangosta (g) väännetään. Häntä- 
puun tyven päällä on sillake (porttat), jolle noustaan matalia rap
puja myöten ja jolta päästään myllyn ovesta sisään. Lattia on 
nimeltään alislaki (h); ankkuripalkin päällä sijaitsee ylislaki (i). 
Kun trappuja (j) myöten noustaan »ylislakeen», nähdään siellä 
ylinnä tukeva 8-kulmainen, hirrestä veistetty aksli (k ), joka pyörii 
päätyihin tehdyissä rei’issä; sen etumaisessa ulkopäässä on kiinni 
neljä siipeä 1. armia (1), ja näiden kärkipuolen aukot 1. portit (m)
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Kuva 55. Kolmen talon tuulimyllyt. Edvästen kylä.

voidaan peittää laudoilla tuulen voiman mukaan. Akselin mukana 
pyörii myös puinen (hammas[ratas (n), läpimitaltaan lähes syli- 
nen. Sen vieressä, akselin alla ja tähän nähden poikittain sivu- 
seinästä toiseen käy palkki, nimeltään väkikarjk. (o) ja vastaavalla 
kohdalla alisess ruumass (alakerrassa) nähdään päätyseinien 
välissä palkk (p) ja tämän päällä lyhyt kiila (r). Naparaöt (1. 
väkiraät) (s) käy läpi pusan, puun, joka menee kiven läpeen. 
Naparaudan alapää tukeutuu kiilaan, yläpää väkikankeen, ja sen 
yläosassa liikkuu rattaan hampaiden pyörittämänä puinen lyht 
(t), jossa on 10 pualaa1. Naparaudasta ulkonee siil (u), joka on 
kiinni ylisen kiven  (v) silmässä. Tämä kivi siis pyörii (häälyy) 
alisen kiven  (x) pysyessä alallaan. Kiviä ympäröi laatikko, nimel
tään kahna (y), ja jyvät kaadetaan toroon, mistä ne valuvat pienen 
ruuhen (porsaan) kautta kivensilmään; valmiit jauhot putoavat 
jauhtoron (z) lävitse alle pingotettuun säkkiin. Jos tahdotaan 
karkeita jauhoja, nostetaan ylistä kiveä luutir/kien avulla. Tämän 
toimituksen nimi on kevittämine; sen vastakohta on rasittamine.

1 Mahdollisesti eräät näistä nimistä kuuluvat vesimyllyyn. Sellainen on 
ollut Kettelin kylässä Luotosen torpan luona, jossa kallionpenkereeltä putoava 
puro muodostaa pikku kosken.
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Kuva 56. Mammelan talon pajan sisustaa. Heinästen kylä.

P a j a

(kuva 56) on suunnilleen joka toisessa talossa. Se sijaitsee luon
nollisesti ulkona pihasta, ja vieressä voi kyhjöttää harja- tai lakka- 
kattoinen pieni hiilhuane. Pajan katto tehdään nyttemmin aina 
päreistä. Luonnonkivistä muurattu ahjo on jommassakummassa 
peränurkassa. Vanhempityyppisenä se on savu johdoton, jolloin 
savu nousee ylös kattoon jätetystä aukosta. Uudempiin ahjoihin 
on tiilistä muurattu kolme seinää ja holvi, josta savupiippu jatkuu 
katon läpi. Nahkainen palje tavataan vielä useimmissa pajoissa. 
Mikolan pajassa kannattaa holvin etusivua vaakasuora puupalkki. 
Holvi supistuu jokaiselta neljältä lappeeltaan ylöspäin pyramiidin 
tavoin. Karkaisuallas hongasta koverrettu, 4-sarvinen, päihin upo
tettu poikkipienat vahvisteiksi; koko 1,7X 0,4X 0,25 cm (kuva 57).

Kuva 57. Mikolan pajan allas. Kettelin kylä.
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Kuva 58. Edvästen kylän veneranta, I Kleemolan, II Uudenpereen, III Vanhan- 
pereen, IV Sotkan; a rantapuoti, b rantasali, c kivisiltä. T. Lindroosin piirros.

V  e n e h u o n e .

Venehuone (rantsali) rakennetaan rantaan jään päälle. Kun  
sitten jää sydetään auki seinävieristä yltympäri, painuu rakennus 
pohjaan, vajaan metrin syvyyteen; jää sulaa siellä piankin seinien 
alta. Jos pohja on pehmeä, levitetään jään päälle paksu kerros 
hakoja tulevia seinänpaikkoja myöten. Kun venehuone upotetaan, 
painuu havukerros liejuun, alimpien seinähirsien jäädessä pohjan 
tasoon. Venehuone on tilava ladonkaltainen, tav. olkikattoinen 
suoja, n. 6 m. leveä, 7— 8 m pitkä; sivuseinät ovat rantaan ja me
relle päin. Toisessa päädyssä —  useinkin etelänpuoleisessa, on

Kuva 59. Edvästen »rantasaleja», Valok. J. Turunen.
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veneelläkulkua varten korkea ja leveä aukko, joka ulottuu mel
kein pohjaan asti, ollen tästä vain yhden kynnyshirren erottamana. 
Vastakkaisessa päätyseinässä tai maanpuoleisessa sivuseinässä 
lähellä ehyen päätyseinän nurkkaa on pienempi suljettava ovi, 
jonka pieliä sitovat pielipuiden sijasta timvUincit 1. hirtten väliset 
salavaarnat. Puusillat ovat palkkien, harvemmin hirsiarkkujen 
(karkk) varaan asetettuja lautoja. Kuvassa 58 nähdään Edvästen 
kylän neljän talon vierekkäin sijaitsevat rantapuodit, -sillat ja 
-salit. —  Kettelin kylän rannassa saattaa havaita kivisiltoja jat
ketun merelle päin vuosisatojen kuluessa, sillä maanpuoleiset osat 
ulottuvat kymmeniä metrejä kauas mäkeen päin. Kivisiltä näh
dään kuvassa 35.

K i r k k o .

Pyhämaan vanha »uhrikirkko» voidaan sekin lukea puolittain 
kansanomaisiin rakennuksiin kuuluvaksi. Sen pohjakaava on 
nelikulmainen kirkkosali, kooltaan 15,80X8,35 m; sen jatkona on 
4,46 m pitkä kuori, jonka peräseinä on kolmitaitteinen. Tästä kir
kosta on arkkitehti A . W . Rancken julkaissut kuvauksen »Pyhä- 
maan Luodon uhrikirkko» (Suomen Museo 1935, ss. 23— 36). Hän 
pitää sen ikää nurkkasalvosmuodon ym. seikkojen perusteella 
vanhempana vuotta 1639, jolloin Pyhämaasta tehtiin oma seura
kunta. Mainittakoon, että »uhrikirkosta» kerrotaan Pyhämaassa 
ja ympäristön pitäjissä paljon tarinoita.
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REFERATE.  

K A N S A T IE T E E L L IN E N  A R K IS T O  II.

1. Ü b e r  f i n n i s c h e  z a u b e r z e i c h e n ,  von Sulo Haltsonen.
Unter Zauberzeichen versteht man solche vom Volke 

gebrauchte Zeichen und Bilder, die man auf Gegenstände oder 
sonstige Flächen zeichnet und die nach der Vorstellung derjenigen, 
die sie anbringen, mit einer geheimnisvollen Kraft einer bestimm
ten Person, einem Tier, einer Sache etc. Gutes oder Böses bringen.

Von älteren Schriften bringt die lateinische Dissertation 
von C. E. Lencqvist aus dem Jahre 1782 die meisten Mittei
lungen über die Zauberzeichen der Finnen. Eine grosse Zahl von 
Aufzeichnungen befindet sich in den Sammlungen der Finnischen 
Literaturgesellschaft (Helsinki); vor allem sind die Sammlungen 
von Heikki Meriläinen, H. Brandt, Kaarle Krohn und Samuli Pau
laharju erwähnenswert. Die bekanntesten Zauberzeichen sind das 
Kreuz und das Pentagramm; das erstere wird in dieser Unter
suchung nicht: behandelt. Ausser den finnischen Zauberzeichen 
wird in der vorliegenden Schrift Vergleichsmaterial aus dem Aus
lande dargestellt. Am  reichlichsten sind dabei estnische Zauber
zeichensammlungen benutzt worden, die im Archiv des Estnischen 
Nationalmuseums (Eesti Rahva Muuseum, Tartu) aufbewahrt 
werden.

Ü b e r  d i e  V e r w e n d u n g  d e r  Z a u b e r z e i c h e n .
In den sich auf die F i s c h e r e i  beziehenden magischen 

Gebräuchen erscheint ein Zauberzeichen ziemlich selten. Vor
nehmlich das Pentagramm wird verwendet.

Eine bemerkenswerte Rolle spielt das Pentagramm bei den 
abergläubischen Vorstellungen, die mit der J a g d  im Zusammen
hang stehen. Daneben kommt das Viereck vor.

Im Rahmen der V i e h z u c h t  ist die Verwendung von Zau
berzeichen mit vielen verschiedenen Gebräuchen verbunden. Auch
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hierbei benutzte man besonders das Pentagramm. Das Zauber
zeichen hilft u. a. dazu, dass das Vieh gut von der Weide heim
kehrt, die Kuh wohlbehalten im Hause bleibt, der Milchertrag 
erhalten wird, die Kuh sich nicht im Walde verirrt, die Raubtiere 
dem Vieh keinen Schaden zufügen, Krankheiten ausheilen usw. 
In Estland wirkte das Pentagramm u. a. bei Viehseuchen.

Bei den Zaubergebräuchen, die mit der L a n d w i r t s c h a f t  
Zusammenhängen, wird auch gewöhnlich das Pentagramm ange
wendet.

Bei dem Bau eines Hauses zeichnete man ein Zauberzeichen 
zum Schutze seiner Bewohner. Zu  den beliebtesten Zeichen ge
hörte wiederum das Pentagramm, auch gebrauchte man ein sog. 
»tursaansydän» [Herz des Tursas],

W i r t s c h a f t  und H a u s g e r ä t .  A uf Gefässen, Butter
fässern, Pferdegeschirr, Musikinstrumenten (Kantele), Hobeln, 
Spinnrocken, Rollbrettern und anderen Gegenständen wurden 
früher Zauberzeichen angebracht; einige dieser Dinge in den M u
seen stammen aus dem 17. Jhdt., ein mit Zauberzeichen verzierter 
Schneeschuh (Moorfund) sogar etwa aus dem 11. Jhdt. Bei der 
Ausführung verschiedener Haushaltsarbeiten machte man geich- 
falls Zauberzeichen.

Besonders bei F e s t e n  waren Zauberzeichen gebräuchlich. 
Man ritzte sie in die Wände ein.

A u f das E h e g l ü c k  übten Pentagramm und das Dreieck 
einen günstigen Einfluss aus.

Das Zauberzeichen ist auch bei der Heilung von K r a n k h e i 
t e n  von Wichtigkeit gewesen. Folgende Leiden wurden durch die 
Kraft des Zauberzeichens kuriert: Zahnschmerzen, Hautausschlag, 
Geschwüre, Wunden, Geburtswehen u.a. Bei Kinderkrankheiten 
trat besonders das Pentagramm in Gebrauch.

G e i s t e r .  Zu den Zaubergebräuchen und Vorstellungen, die 
sich auf den Tod beziehen, gehört ebenfalls das Zauberzeichen. 
Überhaupt verhilft das Zauberzeichen, zur Überwindung des Ein
flusses der bösen Geister.

V e r s c h i e d e n e  Z w e c k e .  Das Zauberzeichen leistete 
Hilfsdienste a.uf Reisen, schützte vor dem Verirren, half auch zur 
Wiederbeschaffung gestohlener Gegenstände u. a.

Ü b e r  d i e  Z a u b e r z e i c h e n  a l s  s o l c h e .
Das D r e i e c k  ist eine beliebte Zauberfigur gewesen.
Das S e c h s e c k  (Abb. 4 und 17) tritt bei den finnischen aber
gläubischen Gebräuchen sehr selten auf.
Das A c h t e c k  (Abb. 7 und 19) ist ebenfalls eine seltene Zau
berfigur.
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Das H a k e n k r e u z  ist neben dem Fünfeck das allgemeinste 
von allen solchen Zeichen. Es diente auch als Namenszeichen.

Eine besonders interessante Figur ist das »tursaansydän» 
(Abb. 12 und 20). In Finnland tritt es nur in den nördlichen 
Landesteilen auf. Das Zeichen ist in den Küstengebieten von Skan
dinavien und Estland ebenfalls nur wenig bekannt.

In der Magie des finnischen Volkes hat das Pentagramm (Abb. 
3) eine mächtige Rolle gespielt, es wurde beinahe zu allen Zwecken 
gebraucht.

Das S a n k t  J o h a n n e  s-W  a p p e n (Abb. 23) war eine 
Ornamentfigur, die auch als Zauberzeichen fungierte.

B e t r a c h t u n g  d e r Z a u b e r z e i c h e n .
Die Zauberzeichen stehen in einer sehr nahen Beziehung zu 

dem Ornament, mit welchem man z. B. die in der Wirtschaft 
gebräuchlichen Gegenstände schmückt. Jedoch haben bei weitem 
nicht alle Ornamente bei den primitiven Völkern eine magische 
Bedeutung gehabt. Bei manchen Völkern tragen die Tätowierungs
zeichen deutlich einen magischen Charakter. Heutzutage bezweckt 
die Tätowierung nur eine Verschönerung und den sichtbaren Aus
druck von Zusammengehörigkeit; diese Zeichen sind symbolisch. 
Die Symbole sind in manchen Ländern die gleichen. Den Zauber
zeichen sind auch gewisse Schriftfiguren gemeinsam. Der symbo
lische und magische Charakter tritt auch oft besonders klar in den 
Namenszeichen zutage, die eine recht nahe Verwandtschaft mit den 
Buchstabenzeichen zeigen. Nach dem Verschwinden der magischen 
Bedeutung wurden die Zauberzeichen zu Figuren, die man nur 
zum Vergnügen zeichnete. In einer sehr nahen Verbindung mit den 
als Zauberfiguren gebrauchten Zeichnungen stehen in der Magie 
der Finnen die Bildnisse, die zuweilen als Zaubergegenstände 
gemalt oder verfertigt wurden. Gleichartige Zeichnungen zu ma
gischen Zwecken sind auch in anderen Ländern anzutreffen.

Als Zauberzeichen werden mit Recht gewisse magische Siegel 
bezeichnet. Die Kraft des Zauberzeichens war offenbar darauf 
gerichtet, verschiendene Zwecke zu verfolgen. Wenn etwas Böses 
drohte, so schützte das Zeichen vor seinem Einfluss (apotropäische 
Magie). Wenn das Böse jedoch bereits eingetreten war, so verhalf 
das Zeichen dazu, sich von seinen Fesseln zu befreien. Unter dem 
Bösen verstand man in diesem Falle Krankheit, Schwächezustände, 
Unglück usw. Aber die Macht des Zeichens beschränkte sich nicht 
nur auf den vorbeugenden (prophylaktischen) Zauber, sondern 
erstreckte sich auch auf andere Gebiete der Magie. So gibt es eine 
grosse Zahl von Beispielen für den protreptiven, eigentümliche 
Wirkungen hervorbringenden Zauber. Bisweilen sind in demsel
ben Zeichen gleichzeitig verschiedene Zwecke vereinigt. —  Die
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vorbeugende und schützende (prophylaktische) Absicht der M a
gie spiegelt sich deutlich darin wieder, dass die meisten Zauber
zeichen spitzwinklig sind. Nach der primitiven Vorstellung steckt 
in scharfen Spitzen, Zacken u. a. eine eigene magische Kraft. 
Wichtig beim Zeichnen von Zauberfiguren scheint der Umstand 
gewesen zu sein, dass die Ausführung in einem Zuge vor sich ging. 
Auf diese Weise wurde die Macht des Zauberzeichens voll und 
ganz dorthin konzentriert, wohin die Figur gezeichnet war. 
Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass das finnische Wort 
»taika» nach E. N. Setälä wahrscheinlich ursprünglich ein zu ma
gischem Zweck gemachtes Zeichen bedeutet; es ist ein germa
nisches Lehnwort. Zaubern war wahrscheinlich gleichbedeutend 
mit dem Einritzen des Zauberzeichens.

2. D a s  D r e s c h g e s t e l l ,  d i e  E i g e n a r t  e i n e s  f i n 
n i s c h e n  D a r r e n g e r ä t e s ,  von Arvo T. Inkilä.

Das Ausdreschen des Roggens geht in Finnland im allgemei
nen so vor sich, dass die auf dem Boden der Darre oder Tenne 
ausgebreiteten Garben mit Dreschflegeln oder ähnlichen Geräten 
bearbeitet werden. In manchen Gegenden schlägt man jedoch 
das Ährenende der Garben, bevor man diese auf dem Boden 
breitet, gegen die Wand, um hierbei schon einen Teil des Korns 
auszustreuen. In dem auf der Karte, Abb. 4., bezeichneten 
Gebiet, d.h. in Häme, in Teilen von Uusimaa, dem eigentlichen 
Finnland (Varsinaissuomi), und Süd-Pohjanmaa wird das sog. 
Dreschgestell verwendet, eine Dreschunterläge mit einem Boden 
aus parallelen Stäben, auf die man die Garben, nachdem sie 
gegen die Wand geschlagen sind, zum Dreschen ausbreitet. Die 
Körner fallen dabei unter das Gestell (vgl. Abb. 2.). Die Höhe 
des Korbes beträgt etwa 50— 70 cm, die Breite ca. 125 cm und 
die Länge ist entweder gleich der Länge einer Roggengarbe, d.h. 
etwa 125 cm (vgl. Abb. 2 und 12) oder zweier Garben, also etwa 
300 cm. Ein langes Gestell ist zweckmässiger als ein kurzes. Als 
Dreschwerkzeug dient ein kleiner Flegel (Stock, Klöppel, Knüttel, 
Klappflegel). Zur Bezeichnung dess Dreschgestells verwendet, 
man sehr verchiedene Namen, von denen das Verbreitungsgebiet 
der wichtigsten aus Abb. 5 hervorgeht.

Ein Vergleich mit den Darrengeräten der Nachbarländer 
zeigt, dass anderswo ein entsprechender Gegenstand nicht be
kannt ist, wenn auch einige Geräte im Gebrauch sind, die ihm 
nahe kommen. Von diesen seien erwähnt die Schlagbank in 
Estland (Abb. 7), und im schwedischen Westergötland (Abb. 8), 
die Schlag- und Dreschbank in Ingermannland (Abb. 9) und die 
Dreschbank in Virumaa in Estland (Abb. 10). Ähnliche Gegen



stände verwendet man auch in Russland, Ungarn, Italien, Klein
asien und Kaukasien. Weiter sind einige Siebvorrichtungen 
erwähnenswert (Lettland Abb. 11; die Harpe, Harfe in Deutsch
land; harpe in Dänemark; harpa in Schweden).

Ein Dreschgestell mit parallelen Stäben gebraucht man 
jedoch nur in Finnland. Nach dem Verfasser geht ihre Entstehung 
auf alte Dreschgebräuche und Dreschgeräte in Häme zurück. 
Diese Annahme stützt sich auf die Übereinstimmung des Arbeits
verfahrens sowie auf das Ausbreitungsgebiet und den Verlauf 
der verschiedenen Bezeichnungen. Das Dreschgestell ist jungen 
Datums. Im 18. Jhdt. war es noch nicht im Gebrauch.

3. Ü b e r  d i e  H e u e r n t e  in  S ü d - P o h j a n m a a ,  von Toivo 
Vuorela.

Die Schrift behandelt die Gebräuche beim Einbringen, Trock
nen und Aufbewahren des Heus in Süd-Pohjanmaa vom etno- 
graphischen Standpunkt aus gesehen. Abb. 1. a-b: Sensen aus 
dem Kirchspiel Jalasjärvi, Abb. l.c : mit einen- Heusammler 
versehene Sense aus dem Kirchspiel Kauhajoki. Abb. 2: Be
stimmung der Entfernung zwischen den Handgriffen am Sensen
schaft. Abb. 3: primitives Gerät zur Heubeförderung aus dem 
Kirchspiel Kauhajoki. Abb. 4: zum Transport beim Heueinfahren 
im Moor verwendete »Schneeschuhe».

4. D a s  Ü b e r f ü h r e n  v o n  V i e h  a n  e i n e n  n e u e n  P la tz  in  
d e n  Z a u b e r g e b r ä u c h e n  d e s  f i n n i s c h e n  V o l k e s ,  von Toivo 
Vuorela.

Beim »Überführen» von Vieh an einen neuen Wohnort 
gebraucht man magische Massnahmen, durch die man das 
Gedeihen des neuen, durch Kauf, Tausch oder auf sonstige Weise 
erhaltenen Stück Viehs in der Umgebung gewährleisten will, die 
nach dem Besitzerwechsel zu dessen neuer Heimat wird. Als 
innerster Grund für derartige Zaubereien ist wiederum an solche 
Vorstellungen zu denken, dass das Tier gleichsam an seinen 
früheren Wohnort festgewachsen ist: dort binden es unsichtbare, 
geheimnisvolle, und aus vielerlei Ursachen bestehende Bande. 
Das Tier, das aus seiner früheren Heimat an einen anderen Platz 
gebracht werden muss, ist also gleichsam von diesen Fesseln zu 
befreien und durch neue entsprechend beschaffene Bindungen in 
die neuen Lebens Verhältnisse einzuspannen, zu »verpflanzen».

I. Man bringt mit dem neuen Tier irgendetwas von seinem 
alten Aufenthaltsort mit. Mit einer Kuh nimmt man von ihrem 
alten Platz Heu oder Stroh, Reisig, irgendein Gerümpel aus 
dem früheren Stand im Stall, kleine Steine von dem gleichen
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Ort usw. Ein gekauftes oder getauschtes Tier muss mit dem 
Gegenstand geleitet werden, mit dem es in seinem alten Heim  
befestigt war. Den Gefährten aus der früheren Umgebung des 
Tieres rupft man Schwanz- oder Mähnenhaare aus und nimmt 
sie mit.

II. Unter dem Umgehen versteht man diejenigen Zauber
handlungen, mit denen man das Tier an seinen neuen Besitzer, 
an die anderen Tiere oder die neue Heimat überhaupt zu fesseln 
trachtet. In der Praxis geht das Umgehen so vor sich, dass der 
Mensch das Tier mit irgendeinem Zaubergerät umkreist, oder 
dass man mit dem Tiere um einen magischen Gegenstand 
herumgeht, von dem man glaubt, dass er in einen besonders engen 
Zusammenhang mit dem neuen Heimatplatz stände oder den man 
wegen seiner Beschaffenheit oder seiner inneren Eigenschaften 
für ein passendes Zaubermittel hält. In beiden Fällen liegt die 
Grundabsicht in der Schaffung einer Verbindung zwischen dem 
Tiere und seiner neuen Umgebung.

Der Käufer umkreist die Kuh dreimal von Westen nach Osten 
und füttert sie mit einem Stück Brot; die Kuh wird um einen 
Stein am Boden herumgeführt. Die gekaufte Kuh wird dreimal 
um das Haus geleitet und man spricht ihr ins Ohr: »Solange 
dieses Haus hier steht, darfst du nicht von hier fort gehen.».

III. Das Füttern. Die Kuh bleibt in dem neuen Heim, wenn 
in das Brot, mit dem man sie füttert, drei Tropfen Blut getröpfelt 
werden, die vom Ringfinger der linken Hand der Hausfrau ge
nommen sind. Die Kuh wird mit Schweiss oder Ohrenschmalz 
gefüttert, mit Haaren oder mit Schnitzeln von Fingernägeln. Die 
Hausfrau füttert die Kuh aus ihrer Schürze mit Salz, und vom 
Tische bekommt das Tier Hafer zu fressen.

IV. Die Verwendung von Kleidungsstücken als Zauberge
genstände. Das Tier folgt seinem neuen Besitzer, wenn er mit 
einem Zipfel seiner Kleidung der Kuh die Schnauze wischt und 
sagt: »Folge mir so wie diesem Stoff».

V . .Andere Gebräuche. Der Kaufpreis wird mit ange
zogenen Handschuhen bezahlt. Ein gekauftes Pferd führt man 
mit den Zügeln an seinen neuen Aufenthaltsort, die man zum 
Transport eines Gefangenen verwendet hat. Der neue Besitzer 
tränkt ein Lamm dreimal zwischen seinen Füssen hindurch. Vom  
Huf des Tieres geschnittene Späne werden in den Stall oder unter 
die Schwelle des Viehgeheges gelegt.

5. A l t e  G e b ä u d e  in  P y h ä m a a ,  von T. I. Itkonen.
Das Kirchspiel des Schärengebiets von Pyhämaa erstreckt 

sich am Bottnischen Meerbusen in Südwest-Finnland zwischen
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den Städten Rauma und Uusikaupunki (Nystad). Der Boden 
ist im allgemeinen unfruchtbar und besteht aus felsigem 
Granitgrund. Ackerboden gibt es in den Tälern zwischen 
den Anhöhen und Felsen und an niedrig gelegenen Stellen, 
die sich ziemlich spät aus dem Meer erhoben haben. Neben 
der Landwirtschaft wird die Fischerei in der See als wich
tiger Erwerbszweig ausgeübt. Grossgrundbesitz trifft man 
nicht an, aber dessen ungeachtet macht das Kirchspiel den 
Eindruck von Wohlstand. Obwohl viele Bewohner von Pyhämaa 
zur See gefahren sind und fremde Länder gesehen haben, be
wahrten sie in der Heimat doch ihre alte Art und ihre Baukultur 
ohne dabei einen grossen Anteil an dem Reformeifer zu nehmen, 
der in vielen Nachbarkirchspielen auf dem Festlande zutage tritt.

In früherer Zeit baute man die Häuser auf die Weise, dass 
der Hof mehr oder weniger viereckig und von Gebäuden umgeben 
war. Diese Bauweise dürfte schon früh im Mittelalter aus Schwe
den nach Westfinnland gekommen sein. Ein Zaun teilt den Hof 
in zwei Teile: den Männerhof und den Viehhof. Der erstere wird 
umgrenzt vom Wohngebäude, dem zweistöckigen Söllerspeicher, 
oft auch einem Wohnhaus für die alten Leute, einer Sauna 
(Badestube), dem Keller und dem Pferdestall; den Viehhof wie
derum umgeben die Kuh-, Schaf- und Schweineställe, die Fut
terspeicher und Schuppen. In Abbildung 3 ist 1 der Männerhof,
2 der Viehhof. A uf Abb. 5 sind die beiden Höfe getrennt: A. 
Männerhof und die Nummern 26— 41 bezeichnen den Viehhof. In 
der Abbildung 6 sehen wir, dass fünf Häuser das Grundschema des 
Dorfes Ketteli bilden. Dabei ist 1 der Männerhof, 2 der Viehhof,
3 der Hausflur, 4 die Wohnstube, 5 die Halle, 6 die Kammer, 7 
der Keller, 8 der Bodenspeicher, 9 der Söllerspeicher, 10 die Sau
na (Badestube), 11 das Zimmer zum Wasserwärmen (Kota), 12 
der Holzschuppen, 13 der Pferdestall, 14 der Geschirr-(Sielen)- 
Schuppen, 15 der Brunnen, 16 der Kuhstall, 17 der Kälberstall, 
18 der Schafstall, 19 der Schweinestall, 20 die Scheune, 21 der 
Schuppen, 22 der Verbindungsgang zwischen den Gebäuden, 23 
der Abort, 24 der Kornspeicher, 25 das Darrenhaus, 26 die W ind
mühle, 27 die Uferspeicher und Bootsschuppen, 28 die Landungs
brücke (am Meeresufer).

Abbildung 8 stellt die ursprüngliche Form der Wohngebäude 
dar. Zu  einem Gebäude gehören dabei die Stube, der Hausflur 
und der Speicher. In Abb. 9 I kommt hinter dem Hausflur der 
holzgebaute Keller (vgl. Photo, Abb. 10), auf Abb. 9 II liegt hinter 
dem Flur die Kammer. In Abb. 13 II sieht man zwei Kammern. 
Abb. 16 I steht an Stelle des Speichers schon die Halle, die man als 
Fremden- und Festzimmer benutzte. In Abb. 16 II ist der Hausflur
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durchgängig, also mit zwei Aussentüren versehen und die Kam 
mer ist in den Aussengiebel der Stube übergegangen (vgl. die 
Aufnahmen Abb. 17 von aussen und Abb. 18 von innen). Ebenso 
der Grundriss Abb. 19 I. In Abb. 20 I liegen hinter dem Haus
flur zwei Kammern, auf der linken Seite die Halle und auf der 
rechten Seite die Stube und zwei Kammern.

E r k l ä r u n g e n  z u  d e n  a n d e r e n  A b b i l d u n g e n :
1. Das Dorf Ketteli vom Meeresufer aus gesehen.
2. Eine Gruppe von Kleinbauerhäusern in dem Dorfe Ketteli.
7. Tor eines Hauses.

11. Vorbau an einem Haus.
12. Querschnitt durch ein Wohngebäude: von links nach rechts 

Stube, Hausflur (vorn eine kleine Kammer) und Speicher. 
Um die Stube an Stelle des Fundaments ein Erdwall und Bal
ken vom Keller unter dem Fussboden.

14. Dreiteilige Aussentür.
15. Aussenansicht eines Hauses ( = 3 ) .
21. W ie 15 ( = 2 0  II).
22. Geschirrschränke und Geschirrbretter in der Stube.
23. Alter Ofen in der Stube. Links sieht man die Backofenöffnung. 

In der Ecke der Herd, darüber ein einfacher Rauchfang.
24. Kachelofen in der Kammer zu Beginn des 19. Jhdts.
25. Querschnitt durch eine Dampfbadestube (Sauna). Ofen ohne 

Rauchfang, darüber die Schwitzbank, auf der die Badenden im 
Dampf sitzen, der entsteht, wenn man Wasser auf die Feld
steine im Ofen giesst.

26. Alter Sauna-Ofen ohne Rauchfang. Auf dem Ofen der W as
serkessel.

27. Sauna-Ofen, rechts der Wärmofen ohne Rauchfang, links der 
Herd mit Rauchfang.

28. Sauna-Darre bei einem Kleinbauern. Die Badenden sitzen 
auf der Schwitzbank (a), die Korngarben werden auf pa
rallellaufenden Stangen (b) getrocknet.

29. Aussenansicht einer Sauna-Darre.
30. Kleiner alter Speicher mit Zierschnitzereien.
31. Kornspeicher und Windmühlen von drei Häusern.
32. Das Innere eines Kornspeichers. I Fussboden: 1,2 Kornbe

hälter und Kasten, 3,4 Mehlzuber, II Zuber auf den Wand
brettern, III Kornbehälter auf dem Boden.

33. Kornspeicher. A  Boden des Erdgeschosses, B des Oberge
schosses.

34. Speichertür und Türverzierungen aus Metall.
35. Uferspeicher und Bootshaus auf der Landungsbrücke.
36— 37. Uferspeicher.
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38. Zweistöckiges Speichergebäude.
39. Viehhof und die ihn umgebenden Gebäude.
40. Alter Pferdestall.
41. Viehhof mit den umliegenden Gebäuden.
42. Inneres eines Stallgebäudes aus Stein.
43. Geschlossene Reihe von Aussengebäuden des Hauses.
44. Heuschuppen auf der Wiese.
45. Grundschema eines kleinen Kellers, B Decke.
46. Steinerner Keller von innen.
47. Steingefasste Quelle als Brunnen. Gewöhnlich befindet sich 

über den Brunnen ein aufgezimmertes Häuschen.
48. Hüttchen zum Wasserkochen für die Kleiderwäsche.
49. Längsschnitt durch ein Darrenhaus. Von rechts nach links: 

Darre, Dreschtenne und Strohschuppen. Querschnitt durch 
die Darre. Die Heizung der Darre geschieht mit Hilfe eines 
Ofens ohne Rauchfang, der ebenso beschaffen ist wie der in 
der Sauna, a— c Estrade aus Stangen, auf der die Garben 
getrocknet werden.

50. Darrenofen, dessen Öffnung unter dem Fussboden liegt.
51. Grosses Darrenhaus.
52. Inneres einer Darre. Estrade aus Stangen zum Trocknen der 

Garben und ein Gerüst um das Fallen von Stroh auf den 
darunter befindlichen heissen Ofen zu verhindern.

53— 54. Querschnitt durch eine Windmühle. Die alten Mühlen 
stammen aus dem 18. Jhdt.

55. Windmühlen von drei Häusern auf einem »Mühlenhügel».
56. Esse einer Schmiede.
57. Hölzerner Wassertrog zum Härten von Eisen.
57. Bootstrand mit den Uferspeichern (a) von vier Häusern, 

Bootshäusern (b) und Landungsbrücken (c). Grundriss.
58. Eine Gruppe dieser Gebäude. (Photo).
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