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1  JOHDANTO 

 

1.1 Alkusanat  

 

Koko Suomen alueelta löytyy suuri määrä lappalaisiin liittyvää perinnettä, niin saame-

laisperäisiä paikannimiä kuin Lappiin tai lappalaisiin liittyvää nimistöä ja tarina-ai-

nesta. Keskityn työssäni suomalaisten kansantarinoiden kuvaan lappalaisista. Näitäkin 

tarinoita löytyy pitkin Suomea – yleensä paikkakunnilta, joissa heitä ei kertomus-

hetkellä enää ollut. Haluan tutkia, millä tavoin suomalaiset kertoivat jo ”kadonneesta 

kansasta”, joka liittyi jollakin tavoin heidän omaan asutushistoriaansa.  

Oma mielenkiintoni tähän perimätietoon palautuu jo Posion keskikoulun historian tun-

nille 1960-luvulla, kun opettaja kertoi paikallista kansantarinaa. Siinä suomalainen souti 

1600-luvun loppupuolella ylös Iijokea ja päästyään perille Iivaaraan valitsi itselleen 

kalaiset vedet ja kaskimaan. Lappalaisten kerrottiin siirtyneen muualle ja muistoina 

olivat vain metsien peurankuopat. Lapsuudessani en kotikylässäni kuullut kerrottavan 

alueella asuneista lappalaisista, vaikka huomasin myöhemmin paljonkin saamen kieleen 

pohjautuvaa nimistöä. Kylä on Suolijärven rannalla ja järven nimi on suomalaisten 

väännös lapinkielen Saarijärveä tarkoittavasta nimestä (Vahtola 2006: 390)). Lähellä 

ovat muun muassa Ajakkajärvi, Timisjärvi, Seitijärvi, Törmäsjärvi, Kiekkijoki, 

Takkuvaara, Iso Pahalampi, Laulaja ja Luksua. Kyläteitä ovat Morottajantie ja 

Veihtiniementie.  

Käräjäpöytäkirjoista olen myöhemmin todennut, että Suolijärvi oli 1600-luvulla Aikion 

suvun syyskalastusaluetta, ja suku on asunut Särkisaaressa. Suvulla oli 1700-luvulla 
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myös Särkisaari-niminen uudistila. Pohjoisosassa järveä on Nolimo, joka on 

Jumiskojoen lähellä. Alue lienee ollut kevätkalastuspaikka, koska jokeen nousi 

Kemijoen lohi ja siikaa oli runsaasti. 

Mursut uudisasukkaina saapuivat järvelle Pudasjärveltä 1600-luvun lopussa. Sukututki-

musta harrastaneena yllätyin, että kylän viimeisin Aikio oli Mursujen vävy ja omisti 

joitakin vuosia puolet kotipaikkani maista, ennen möi osuutensa ja muutti 1888 

perheineen 70 kilometrin päähän Kemijärven Räisälään. Asuinpaikka oli Äpräällä. 

Niinpä kyläkirjan mukaan paikannimi käännettiin lapista suomeksi ja perheen uudeksi 

sukunimeksi tuli Halme. Viereisiltä Posio- ja Koppelojärviltä sekä Kitkalta kotikylääni 

tuli miniöitä Aikioista haarautuneesta Sarven suvusta.  

Kitkalla Aikion suvusta kertovat entisen Vasaraperän Aiki-alkuiset paikannimet, kuten 

Aikinlampi, Aikinlahti ja Aikinlammenkangas. Akanlahdessa Sarven suvulla oli Poro-

pudas-niminen tila, jonka lappalainen Jaakko Sarvi menetti oikeudenkäyntiasiakirjojen 

mukaan maksamattomien verojen vuoksi vuonna 1801. Paikka oli saanut nimensä 

läheisestä Porosaaren ja mantereen välisestä järvenosasta. Nimi siirtyi sukunimeksi seu-

raavalle asujalle ja sitä kautta pudasjärviselle kauppiassuvulle. Suolijärven Särkisaaren 

tilasta Aikiot luopuvat samaan aikaan. Olisivatkohan siihenkin syynä maksuvaikeudet? 

Anu Vahtolan mukaan jo kolmen vuoden veronmaksukyvyttömyys siirsi tilan koko-

naan valtiolle ilman korvausta (Vahtola 2003: 79). Kitkan vanhan saamelaissuvun piti 

mukautua ajan vaateisiin (Itkonen 1948: 492, 507). 

Kiinnostus paikallishistoriaan ja -perinteeseen johti minut valitsemaan opinnäytteeni 

tutkimuskohteeksi saamelais- tai lappalaismuistot suomalaisessa perinteessä. Ohjaajani 

kanssa päädyimme selvittämään, millaisia keräelmiä olisi löydettävissä Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran arkistoissa. Alun perin tarkoitus oli keskittyä kotiseutuni perin-
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teeseen, mutta sitä ei löytynyt riittävästi pro gradua varten. Sen sijaan koko Suomea 

koskeva Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran aineisto oli sopivan suuruinen ja hyvin 

mielenkiintoinen.  

 

1.2 Tutkimuksen tausta 

 

Saamelaiset polveutuvat niistä ihmisistä, jotka asuttivat Pohjois-Fennoskandiaa heti 

jääkauden jälkeen. Saamelaisten ja suomalaisten esi-isät puhuivat samaa varhaiskanta-

kieltä. Kieliyhteys katkesi pari-kolme tuhatta vuotta sitten. Etnisesti saamelaisuudesta 

ja saamelaisista (kuten myös suomalaisista) voidaan puhua vasta sen jälkeen. Rannikol-

la asuneet suomalaiset omaksuivat maanviljelyn ja lännestä tulleita vaikutteita, kun taas 

sisämaan asukkaat harjoittivat edelleen pyyntielinkeinoja ja saivat kulttuurisia vai-

kutteita idästä. Saamelaisten oma kieli saame ja sitä puhuva kulttuuri levisivät Pohjois-

Fennoskandiaan. (Lehtola 2015: 31–37.) 

Saamen kieltä puhuvien alue oli laajimmillaan 1000-luvulla, jolloin saamelaisia asui 

Vienanmereltä Keski-Skandinaviaan ja Laatokalta Jäämerelle. Väestö asui hajallaan ja 

eristettyinä toisistaan, joten kantasaame hajosi vähitellen murteiksi ja saamen kieliksi. 

Järvi- ja jokiseudut olivat suosittuja asuinalueita, koska kalastus oli tärkeä elinkeino. 

Vesistöt olivat myös kulkureittejä. Nykyisen Suomen lounaisosaa ja Suomenlahden 

etelärannikkoa lukuun ottamatta koko nykyinen Suomi oli saamelaisten asuttama. 

Suomalainen asutus alkoi laajentua 1300-luvulta lähtien, ja etelässä saamelaiset 

alkoivat hävitä sulautuessaan suomalaisiin. Yksittäisiä perhekuntia esiintyi Pohjois-

Savossa vielä 1600-luvulla. (Lehtola 2005: 303–304.) Kuusamon seudulla oli 1760-

luvulla kymmenkunta saamelaisperhettä (Ervasti & Vasari 1978: 150–151). 
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Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, olivatko etelän asiakirjojen lappalaiset etnisesti saa-

melaisia vai keitä tahansa pyyntielinkeinoja harjoittavia. Esimerkiksi Itä-Suomen 

varhaishistorian tutkija Jukka Korpelan mukaan lappalainen tarkoitti yleisesti erämaan 

asukkaita, jotka olivat etnisyydestä ja kulttuurista riippumatta nimeäjiensä ja kuninkaan 

virkamiesten mielestä ulkopuolisia (Korpela 2004: 231). Arkeologi Matti Huurre on sitä 

mieltä, etteivät saamelaiset ole koskaan asuneet Pohjois-Pohjanmaata etelämpänä, koska 

arkeologiset todisteet puuttuvat. Eteläisin saamelainen noitahautalöytö on 1500-luvun 

lopulta Kitkalta Kuusamosta. (Huurre 2002: 219–220.) Veli-Pekka Lehtola näkee nämä 

käsitykset ongelmallisina sen takia, että saamenkielinen paikannimistö koko 

myöhemmän Suomen alueella kertoo etnisesti saamelaisesta vaikutuksesta (Lehtola 

2008: 13–14).  

Sama kysymys koskee historiallista lapinkylien aikaa. Oliko lappalainen henkilö, joka 

lapinkylän jäsenenä yhdessä kylän muiden asukkaiden kanssa osallistui lapinveron 

maksuun ja sai harjoittaa lappalaiselinkeinoja (poronhoitoa, metsästystä ja kalastusta) 

kylän alueella perintömaillaan? Tällöin lappalaisuus liitetään vain maa- ja 

vesioikeuksiin, ei etnisyyteen. Juha Pentikäisen (1995: 22) mielestä ”lappalainen” sanaa 

tulisi käyttää pyyntikulttuurin perinteiseen harjoittajaan. Tällöin sanalla ”saamelainen” 

viitattaisiin etnisyyteen ja kieleen. Hänestä jako olisi paikallaan, koska ”lappalainen” 

kielen ja kulttuurin nimityksenä on aiheuttanut virhetulkintoja esimerkiksi Lappi-

alkuisista paikannimistä ja Lappalainen-sukunimestä. Ne todistavat hänen mukaansa 

lähinnä elintapaa. Saamelainen-sanaan liittyisi hänen mukaansa sekä kulttuurin sisäinen 

ja ulkoinen identiteetti.  

Nykysaamelaiset katsovat, että lappalainen on sanana poliittisesti värittynyt ja louk-

kaava. Saamelainen on vanha suomalais-ugrilainen sana, jota he ovat käyttäneet 

itsestään. He hyväksyvät sen etniseksi määritteekseen. Suomen kielessä se on levinnyt 
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laajemmin käyttöön 1950-luvulta lähtien. (Lehtola 2005: 320.) Suomalaiset ovat 

aiemmin käyttäneet saamelaisista pääasiallisesti nimitystä lappalainen (Nahkiaisoja 

2016: 26). Koska tutkimani kansantarinat ovat ajalta ennen kuin saamelainen-sanan 

käyttö levisi suomen kieleen, lappalainen-sanaa on mielestäni luontevaa käyttää. 

Tutkimuksessani käytän molempia nimityksiä, koska saamelainen on alkuperäiskan-

sastamme yleisesti hyväksytty tieteellinen nimitys. 

Suomalaisen kansanperinteen representaatioita lappalaisista ei juuri ole tutkittu. Vain 

lapintutkija T. I. Itkonen on vuonna 1955 julkaissut artikkelin ”Lappi ja lappalaiset 

vanhoissa kansanrunoissamme”. Hänen mukaansa kuvauksia Lapista ja lappalaisista on 

satamäärin loitsuissa, kertovissa runokatkelmissa, kehtolauluissa, loruissa ja sananlas-

kuissa. Hän kokosi mainintoja ulkoisesta olemuksesta, luonteesta ja elintavoista. Suo-

malaisten kansanrunojen lappalainen on laiha, syö pettua, pitää poronnahkaa paitana, 

nauraa kommelluksilleen, asuu kodassa ja hiihtää peuroja. Runoissa kerrotaan mahta-

vista noidista sekä merkittävistä paikoista ja paikkakunnista. (Itkonen 1955.) 

T. I. Itkosen veli, kielentutkija Erkki Itkonen, julkaisi vuonna 1963 tutkimuksen ”Lap-

palainen kansanrunous” saamelaisten omasta perinteestä, kuten joiuista, saduista, synty-

kertomuksista, paikallistarinoista, uskomustarinoista, sananparsista sekä noita- ja 

vainolaistarinoista. Niissä toimii ja taistelee rohkeita lappalaisia ja taitavia noitia. 

Tietäjätarinoita on niin lappalaisissa kuin suomalaisissakin kansanrunoissa. (Itkonen 

1963.) 

Suomalainen kansanperinne edustaa ulkopuolisten näkemystä ja representaatiota lappa-

laisista / saamelaisista. Siinä, missä suullista perinnettä ei ole tutkittu juuri lainkaan, 

ulkopuolisten kirjallisia kuvauksia on käsitelty sitäkin enemmän. Vanhimman tunnetun 

kuvauksen kirjoitti roomalainen Cornelius Tacitus Germania-teokseensa. Kuvauksissa 
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on kliseitä, joita käytettiin villien kansojen kuvauksissa ensimmäisellä vuosisadalla. 

Myöhemmissäkin kirjoituksissa lappalaiset kuvattiin usein esimerkiksi hiihtäviksi 

scritifinneiksi ja taitaviksi loitsijoiksi. Myyttiset kuvat siirtyivät kirjasta toiseen ja vain 

vahvistuivat seuraavina vuosisatoina. Olaus Magnus Gothus kävi Lapissa 1500-luvun 

puolivälissä kirjoittaessaan Pohjoisten kansojen historiaa. Seuraavalla vuosisadalla 

saksalainen Johannes Schefferus julkaisi Lapponian (1673), ensimmäisen tieteellisin 

perustein kirjoitetun tutkimuksen lappalaisista. Kun Ruotsin valta pohjoisessa laajeni, 

valtion virkamiehet ja papit alkoivat vierailla pohjoisessa ja kirjoittivat kertomuksiaan. 

1600-luvulta lähtien oli runsaasti matkakirjoja ja kuvauksia, mutta näkökulma oli 

ulkopuolisen. Kirjoittajat olivat tutustuneet aikaisempaan Lapista kertovaan 

kirjallisuuteen ja kirjoittivat ikään kuin olisivat itse kokeneet kirjoittamansa. Mystisyys 

alkoi kadota 1800-luvulla Lapin kuvauksista, kun syntyi tieteellisiä teoksia, 

Saamelainen oli niissä viaton alkuperäinen, mutta köyhä ja onnellinen. Vastakohta 

ilmeni luonnontilaisen ja ”kehittyneen” kulttuurin välillä, varsinkin Norjassa ja Ruot-

sissa. (Lehtola 2015: 22–24.) 

Suomalaisten kuva Lapista alkoi muodostua 1800-luvulla. Matias Aleksanteri Castrén ja 

Elias Lönnrot kulkivat pohjoisessa ja kirjoittivat kuvauksia Lapin ja Kuolan matkoista. 

Ne ohjasivat esimerkiksi oppikirjojen näkemyksiä. Castrénin mukaan saamelaiset olivat 

vieraita, likaisia ja oppimattomia, mutta nöyriä. (Lehtola 2015: 24.) Eräs kiinnostava 

kysymys suomalaisen, 1900-luvulla kerätyn kansanperinteen suhteen on se, vaikuttiko 

esimerkiksi kouluissa käytettyjen oppikirjojen lappalaiskuva kansantarinoihin. Tästä ei 

ole olemassa tutkimusta, ja itsekin vain viittaan siihen muutamissa kohdin, kun 

tarinoiden kuvaukset muistuttavat mielestäni selvästi tuon ajan oppikirjan näkemystä. 

Koska kyseessä ei ole oman työni tutkimusongelma, käytän vertailukohtana vain yhtä 

oppikirjaa, Hilda Käkikosken artikkeleita Isänmaallisessa lukukirjassa vuodelta 1926.
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1.3 Käsitteet, menetelmät ja tutkimuskysymys  

 

Tutkimusaineistoni koostuu kansantarinoista, jotka kokosin Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran arkistosta. Tutustuttuani aineistoon jaoin keräämäni tarinat käsittelyä varten kol-

meen teemaan. Valitsin yhdeksi teemaksi sen, millainen lappalainen oli ulkopuolisen 

silmin, koska tarinoissa on kuvauksia lappalaisten pukeutumisesta, alkuperästä, ulko-

muodosta, kielestä, elinkeinoista ja tavoista. Myös tarinat Lapin noidista ja heidän voi-

mastaan olivat kiinnostaneet suomalaisia, joten otin ne toiseksi teemaksi. Kolmanneksi 

valitsin tarinoita suhteista eli konflikteista ja yhteistyöstä suomalaisten ja lappalaisten 

välillä. Tämä kolmijako muodostaa myös työni rakenteen eli lukujen jaotuksen.  

Kansantarina on lyhyt kertomus, johon sisältyy erikoinen tapahtuma. Sillä on juoni ja 

repliikit ja siinä toimii ihmisiä tai yliluonnollisia olentoja. Kertoja voi muuttaa 

tapahtumapaikkaa ja -aikaa sekä korostaa yliluonnollisuutta ja totuudellisuutta. Tarina 

sisältää tosipohjaista, mutta kansanomaisesti kerrottua paikallishistoriaa tai uskomusta 

yliluonnolliseen. (Jauhiainen 1982: 56.) Kutsun kansantarinaa jatkossa tarinaksi. 

Representaatio tarkoittaa kirjaimellisesti ”uudelleen esittämistä”. Kun asia esitetään uu-

delleen, hyödynnetään aikaisempia esityksiä, mutta kuitenkin jokainen esitys on uusi ja 

ainutlaatuinen. Kertomus on aina representaatio, sillä se on tapa kuvata jokin tai jotain 

tapahtumaa jäsentämällä se tunnistettavasti kertomuksen muotoon Kieli representoi 

tapahtumia, kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja tunteita. Representaatio-käsitteen 

avulla saatoin tulkita sitä, miten suomalaiset kertoivat usein jo paikkakunnalta 

kadonneista lappalaisista – millaisina heidät nähtiin yleensä suhteessa omaan suoma-

laisuuteen. (Pietikäinen & Mäntynen:2009: 55–57.) Kertomisen yhteydessä arvioidaan 

aina myös tarinan toimijoita ja ympäröivää maailmaa. 
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Representaation strategioita on toiseksi tekeminen. Siihen kuuluu erojen etsiminen. 

Ihmisiä voidaan tehdä toisiksi nimeämällä, luokittelemalla, tai sulkemalla toiset 

joukosta pois. (Mountz 2009: 338.) Kertomisessa diskursiivista ja materiaalista valtaa 

liittyy siihen, mistä itselle on tehty toinen (Fiske 2003:135). 

Kertomus on tarinaa laajempi käsite, mutta kertomukseen sisältyy aina tarina. Tämän 

luonteeseen kuuluu, että se etenee aina tapahtumajärjestyksessä. (Hyvärinen 2006: 8.) 

Kertomuksen avulla jaetaan kokemuksia ja rakennetaan luottamusta. Kertomus selittää 

maailmaa ja antaa vastauksen siihen, miksi ihminen toimii tietyssä tilanteessa tietyllä 

tavalla. Kun kerrotaan yksittäisistä kokemuksista, kerrotaan samalla myös kulttuurista. 

(Hyvärinen 2006: 2–4.) Kertomus syntyy vuorovaikutustilanteissa (Hyvärinen 2006: 8). 

Siinä on aina mahdollista kertoa jotain ja jättää jotain kertomatta. Kertoja toimii 

sosiaalisesti, diskurssiivisesti ja kielellisesti siten, että hänelle tärkeä näkökulma välittyy 

yhteisesti jaettuna myös muille. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 106–107.) 

Hyödynnän tutkimuksessani William Labovin kehittämää kertomuksen rakennemallia 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 104–114). Kielitieteilijät Labov ja Waletsky tutkivat 

suullisen kertomuksen kieltä ja funktiota. Mallin mukaan täysimuotoisella kertomuk-

sella on tietyt rakenneosat: tiivistelmä, esittely, mutkistava toiminta, arviointi, tulos ja 

lopetus. (Labov & Waletsky 1967: 27–38; Pietikäinen & Mäntynen 2009:104–114.)  

Etsin tarinoista tietyille rakenneosille ominaisia asioita. Suuri osa tarinoista oli lyhyitä, 

joten niissä oli vain muutama osa. Tiivistelmä oli harvoin. Sellaisena voin mainita 

tarinan otsikon ”Kun siika Ähtärinjoesta katosi”, joka sekin saattoi olla kerääjän 

antama. Esittelyosa sijoitti tapahtumat lappalaisten aikaan ja paikkaan sekä nimesi 

toimijat. Tekijät olivat sekä lappalaisia että suomalaisia, ja tapahtumapaikka usein 

kertojan kotiseudulla. Mutkistavaa toimintaa olivat eturistiriidat, jännitteet ja 
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odottamattomat asiat ihmisten välillä. Jännite ja riitatilanne syntyivät, kun suomalaiset 

tulivat ja valtasivat lappalaisten asuinsijoja. Arviointi-osasta saatoin päätellä, mitä 

kertomus teki tai kertomisella tehtiin. Tulkitsin tarinankertojan näkemyksiä ja 

asenteista. Puhe saattoi olla ylimielistä lappalaista kohtaan. Tulos-osa puolestaan kertoi, 

mihin toiminta ja tapahtuma lopulta johtivat. Lopetus siirsi kuulijan kertomuksen ajasta 

kertomisen aikaan. Esimerkiksi erään tarinan lopuksi kertoja totesi, ettei tähän päivään 

saakka järvessä ole ollut siikoja. 

Labovin ja Waletskyn malli kuvaa siis pienen arkipäiväisen kertomuksen ja sen omi-

naispiirteet. Siinä kertomuksen rakenneosat voidaan paikallistaa kertomuksen pinnasta. 

Tutkijat kiinnittivät huomion kertomuksen ja sen osien funktioihin. Kertomukset 

arvottavat erilaisia asioita. Kiinnostava on erityisesti niiden ”arvioiva” osa. Osat 

kertovat kerrotun tapahtuman lisäksi aina myös jotain muuta. Kertovien lauseiden 

järjestys saa hahmottamaan tapahtumaketjuja ja havaitsemaan kokemuksen perusteella 

selityksiä ja tulkintoja, joita ei lainkaan esitetä tekstissä. Kertomuksen kuulija tai lukija 

tulkitsee sen. Omat kokemukset ja tiedot tulevat lauseiden ympärille ja tekevät 

kertomuksen toimintaa ymmärrettäväksi tai tuomittavaksi. Kerrottavuus on tarinassa 

tärkeä. Kyse on aina kontekstista eli siitä, mitä kertomuksella tehdään. (Hyvärinen 

2006:17.)  

Tutkimuskysymyksenäni haluan selvittää, miten suomalainen paikallisväestö on 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansantarinoissa muodostanut kuvaa lappalaisesta ja 

mitä se paljastaa kertojasta, kun lappalaisväestö on kertomishetkellä yleensä jo 

kadonnut paikkakunnalta. Käytän analysointiin kertomuksen rakennemallia. Haluan 

tutkimukseni avulla saada lisätietoa saamelaisten ja suomalaisten kohtaamisista. Uskon, 

että tieto lisää molemminpuolista ymmärrystä. 
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Tutkimusaineistossani tulevat esille lappalaisiin liitetyt paikannimet, mutta koska tutkin 

tarinoiden sisältöjä, en puutu niihin.  

 

1.4 Tutkimusaineisto  

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon on kerätty laajasti kansanperinnettä pitkäl-

tä ajanjaksolta. Tutkijoiden lisäksi aineistoa ovat koonneet valtakunnallisten keruukil-

pailujen innostamat harrastajakerääjät. Tarinat on kopioitu arkistokorteille täydellisinä 

kerääjien jäljiltä. (Jauhiainen 1999: 14–15, 30–36.) Tarina sopii yleensä yhdelle kortille. 

Koska kokosin tarinat arkistosta, minulla ei ole havainnointitietoa keräystilanteesta. Tie-

dän vain, kuka on kerännyt, keneltä, milloin ja mistä. Tätä voi pitää heikkoutena, koska 

en voi tuntea kertomisen kontekstia. Valitsemaani tutkimusmallia on kritisoitu siitä, 

ettei se kiinnitä huomiota vuorovaikutuksen tutkimiseen (Hyvärinen 2006: 20). 

Mielestäni aineistoni riittää kuitenkin suomalaisten lappalaiskuvan tutkimiseksi, koska 

perinteessä toistuvat tietyt kuvat ja on mielenkiintoista itse pohtia, mitä ne heijastavat.  

Aineiston rajaukseksi keräsin tarinat, joissa Suomessa asuva lappalainen oli toimijana. 

Valituksi tuli 112 tarinaa. Yksi keräilypaikkakunta (Kaukola) oli osa Laatokan Karjalaa, 

joka aikaisemmin oli osa Suomea. Kuolajärvi ja Uukuniemi ovat puolestaan toisen 

maailmansodan jälkeisessä rauhanteossa jaettuja alueita. Tarinoista vanhimmat olivat 

1800-luvun lopulta, mutta suurin osa oli saatu arkistoon 1930–luvulla useiden keruu-

kilpailujen tuloksena. Aineistoihin on yhdistetty myös muualla kerättyjä arkistoja. 

Monissa tarinoissa oli keräysvuoden sijasta merkitty keruukilpailun tunnus, jolloin 

laitoin keruuvuodeksi karttoihin kunkin keruukilvan aloitusvuoden. Kalevalan riemu-
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vuoden kilpakeräys (KRK) toteutettiin vuosina 1935–1936. Paikallisten tarinain ja 

muistojen kilpakeräys (PK) järjestettiin vuonna 1937. Kansantieto-lehtien 1–11 kyselyt 

(KT) olivat vuosina 1936–1939. (Kansanrunousarkisto 2016.) 

Kartassa 1 ovat lappalaistarinoitteni keräyspaikkakunnat. Lappalaisten alueita Suomessa 

voidaan mielestäni hahmottaa maan vedenjakaja-alueiden vesistöjen ja peurojen 

kulkureittien mukaan. Suomenselkä Länsi-Suomessa Pohjanmaan jokilatvoilla ja 

Maanselkä Itä-Suomessa rajaseudulla, sekä Sisä-Suomen järvialueet olivat erinomaisia 

kalastus- ja pyyntialueita. Tarinat ovat monelta eri aikakausilta ja ne kertovat 

kontakteista eri kansanryhmien välillä. Eteläisimmät tarinat ovat myyttisiä, koska 

saamelaisten esiintymisestä on kauimmin aikaa. Noormarkusta, Kihniöstä ja Teiskosta 

oli usean teeman tarinoita, samoin Iisalmesta, Kiuruvedeltä Vieremältä, Sonkajärveltä, 

Pielisjärveltä, Valtimolta ja Juukasta. Savon verokirjoissa lappalaisia esiintyy vuoden 

1664 verouudistukseen saakka. jolloin he ”katosivat”. (Korpela 2004: 229).  

Pohjoisempana tarinoissa voidaan olettaa olevan etelää enemmän realismia. Runsaasti 

kansanperinnettä on 1600-luvun lopun Kuusamon seudun asutusryntäyksestä sekä 

suomalaisten ja lappalaisten kohtaamisista Rovaniemeltä, Kemijärveltä, Sodankylästä ja 

Kittilästä. Oliko kansanperinne noilla seuduilla rikasta vai olivatko perinteenkerääjät ak-

tiivisia? Kartasta huomataan myös, ettei lappalaistarinoita ole nykyiseltä 

saamelaisalueelta eli Inarista, Utsjoelta eikä Enontekiöltä. 
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Kartta 1. Lappalaistarinoiden keräyspaikkakunnat. 

Kuviossa 1 tarinat ovat maakunnittain eriteltyinä. Niitä oli kerätty 112 kappaleen mää-

rästä eniten Pohjois-Savosta, yhteensä 20 tarinaa. Savolaiset olivat innokkaita valtaa-

maan uusia alueita. He olivat enemmistönä uudisasukkaissa myös vuoden 1673 asutus-

plakaatin jälkeen lappalaisten mailla Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Lapista oli 17 

tarinaa ja Pohjois-Pohjanmaalta 16 tarinaa. Pohjois-Pohjanmaalla lappalaisia oli Itkosen 

mukaan vielä 1700-luvulla ja Lapissa 1800-luvulla. Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suo-

messa heitä oli 1500-luvulla ja Savossa 1600-luvulla. Huomionarvoista on, että Savon, 

Karjalan ja Keski-Suomen yhteinen tarinamäärä on yksi kolmasosa kaikista tarinoista. 

Pirkkalasta pohjoiseen oli 1400-luvulla lappalaisia, ja vielä 1700-luvulla Etelä-

Pohjanmaan korpimailla. (Itkonen 1948: 92–97.) Se voisi selittää Pirkanmaalta 
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kerättyjen tarinoiden runsautta (10 tarinaa). Eteläisistä maakunnistakin tarinoita on 

löytynyt. 

:  

Kuvio 1. Tarinat maakunnittain. 

 

 

Kuvio 2. Tarina-aineiston jakautuminen kansanrunousarkiston jaottelussa. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Asutustarinat; 
88 

Kaskut; 5 

Lappalainen 
alkuperä; 6 

Sananparret; 
5 

Uskomustarin
at; 8 



14 

Kuviossa 2 esitän kansanrunousarkiston mukaisen jaottelun aineistostani. Asutukseen 

liittyvistä historiallista ja paikallistarinoista poimin 88 tarinaa. Ne kertovat 

poikkeuksellisista, huomiota herättävistä tai vaikuttavista henkilöistä tai tapahtumista. 

(Lehtipuro 1982:46.) Uskomustarinoita löytyi kahdeksan. Ne kertovat reaalimaailman ja 

yliluonnollisten voimien kohtaamisesta. Ne ovat sidoksissa siihen alueeseen, jolla 

tarinan pohjana oleva uskomus elää. Tarina kertoo aikansa historiasta, uskonnosta ja 

tapakulttuurista. (Jauhiainen 1982: 57–58.) Kun asutustarinoista nousivat esiin 

tuulispäässä lentäminen ja järvien kiroaminen, valitsin muutamia näistä kertovia 

uskomustarinoita lähempään tarkasteluun. Lentonoidan uskottiin lentävän 

tuulenpuuskassa. Lappalaisten alkuperästä kertovia syntytaruja valikoitui kuusi. Ne 

kertovat, mistä lappalaiset ovat saaneet alkunsa. Tarinoissa on etnistä pilaa, ja 

kertomisen tarkoituksena on oman ryhmän arvon korostaminen (Ilomäki 1982: 126–

127.) Kaskuja ja sananparsia oli molempia viisi. Kasku kertoo koomiseksi koetusta 

asiantilasta, tapahtumasta tai käyttäytymisestä (Knuuttila 1982: 106). Sananparsissa 

tarinasta on jäänyt jäljelle vain sanonta. 

Asutustarinoissa huomiota herättivät uudisasukkaiden vaatimukset ja tulijoiden ja saa-

melaisten väliset yhteenotot. Haasteenani oli selvittää, miten maansa ja veteensä menet-

tänyt lappalainen kuvattiin. Uskomustarinoissa noidilta haettiin oppia ja terveyttä, mutta 

suuttunutta noitaa tunnuttiin pelkäävän. Selitykset lappalaisten alkuperästä olivat outoja 

ja erikoisia, samoin sananparsien ja kaskujen lappalaiset. Heidän pukeutumisensa, 

kielensä ja tapansa elää on herättänyt kummastusta. 
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Kuvio 3. Tarinat tutkimusteemoittain. 

Luovuin Suomen kansanrunousarkiston käyttämästä perinnelajiluokittelusta ja jaoin 

aineistoni teemoihin, jotka muodostavat työni rakenteen eli lukujaotuksen. Tarinat 

tutkimusteemoittain -kuvio 3 osoittaa, että lähes puolet tarinoistani eli 43,7 prosenttia 

(49 kappaletta) kuvaa lappalaisen ulkoista olemusta ja tapoja. Konfliktien ja yhteistyön 

-teemaan jää 28,7 prosenttia (32 tarinaa) sekä noidista ja noitavoimista kertovia on 27,6 

prosenttia (31 tarinaa). 
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2 SISÄMAAN PYYNTIKANSAA 

 

1500-luvun alkupuolella kiinteää suomalaisasutusta oli Pohjanlahden rannikolla ja Lou-

nais-Suomessa Kokemäenjoelta itään, aina Laatokan pohjoispuolelle saakka. Suoma-

laisasutuksen itä- ja pohjoispuolelle jäävässä sisämaassa asui historiallisten asiakirjojen 

mukaan lappalaisia. (Aikio & Aikio 2004: 118.)  

 

 Kartta 2. Lappalaisen ulkoinen olemus ja tavat -teeman paikkakunnat. 

Karttakuva 2 kertoo, että ulkoisen olemuksen ja tapojen -teeman tarinoita on kerätty 

ympäri Suomen. Suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisista on jäänyt runsaasti 

muistoja. Erityisesti niitä on Pohjois-Hämeessä Parkanon ympäristöstä, Keski-
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Suomesta, Savosta sekä Pohjois-Karjalasta. Pohjoisen tarinat ovat aiemman Kemin 

Lapin alueelta.  

Aineistoa on 1800-luvun lopulta Noormarkusta, Iisalmesta, Haapavedeltä Kemijärveltä 

ja Kajaanista. 1900-luvun alkuvuosina on kerätty perinnettä Sodankylästä, Turtolasta, 

Kuolajärveltä, Kuusamosta ja Hailuodosta. Suurin osa tarinoista on kuitenkin saatu 

1930-luvulla keräyskilpailujen tuloksena. Käsittelen ensin lappalaistarinoiden kuvaa 

keskisessä ja eteläisessä Suomessa, jossa lappalaisia ei ollut asunut vuosisatoihin. Sen 

jälkeen käsittelen sitä, millaisia piirteitä lappalaisissa korostettiin historiallisen saame-

laisalueen kansantarinoissa, joissa saattoi olla muistikuvia läheistenkin sukupolvien 

ajoilta. Pohdin myös muutamaa erikoista tarinaa ja sitä, miten niitä voisi tulkita.  

 

2.1 Kuninkaan tyttäriä, hiisiä ja metsän peuroja  

 

Keskisuomalaisesta Karstulasta on kirjoitettu muistiin tarina, jonka kertoja sanoo kuul-

leensa Pylkönmäellä talon isännältä. Tämä on ulkopellolla töissä ollessaan kokenut 

näyn, jossa hänelle on ilmestynyt mies lappalaispuvussa ja -lakissa. Lappalainen on sa-

nonut, että mies on valinnut oikean paikan pelloksi, koska sitä ei pane ikinä halla. 

Tarinan mukaan lappalaiset ovat ennen kalastelleet noilla main. (Karstula 1949.)  

Jos haluan selittää tarinaa järkiperäisesti, voin arvella kokijan nähneen taivaalla haloil-

miön, jossa valonsäde on ilta-auringossa taittunut spektrin väreissä. Värisävyt ovat tuo-

neet mieleen lapinpukuisen miehen, joka on jopa puhunut hänelle. Värit toimivat vah-

vana etnisenä viestintuojana. Tarina kuvastaa laajemminkin vanhojen kansantarinoiden 
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maailmaa: vaikka lappalaiset olivat kadonneet paikkakunnalta jo aikoja sitten, heidän 

muistonsa eli vielä perinteessä ja saattoi sopivasta ärsykkeestä jopa tulla ”näkyväksi”. 

Lappalaisuus liittyy usein luonnonpaikkoihin, joiden kautta myös elinkeinoilla on tärkeä 

merkitys lappalaisperinteessä. Lappalaisten tärkeimpänä tuntomerkkinä näyttää olevan 

kalastus, jonka merkkejä voidaan nähdä vesistöjen rannoilla tai paikannimissä. 

Esimerkiksi savolaisessa tarinassa paikannimen katsotaan kertovan lappalaisten muinai-

sesta läsnäolosta: 

Haapajärven Ruotaanlahden sanovat saaneen nimensä siitä, että lappalaiset 

ovat siivonneet eli ruotineet sen rannalla kalojaan. Kaloja kuuluu olleenkin 

paljon, koskapa on muka suomujakin kerääntynyt rannalle kuin rukoja ja 

kaloja oli kuivattu haasioilla. (Iisalmi KRK.115:136.)  

Lapinkylistä Kuusamon eteläpuolella ei ole historiallista lähdetietoa, mutta savolaisessa 

kansantarinassa kerrotaan, että Lapinlahden rannalla lappalaisilla on ollut ”ihan kylä-

kunta” (Iisalmi KRK.115:112). Pohjois-Savosta Vieremältä on kuvaus lappalaisten 

asuinpaikasta: ”Kun siirrytään Haapajärven vesistöstä Iinjärven vesistöön, siellä huoma-

taan olleen oikea lappalaisten paratiisi. Lapinniemi on Kiärmesalamen kupeessa ison ja 

pienen Iin välillä, erittäin hyvä kalan kiinniottopaikka ja Lapinniemen kainalossa Saijjin 

lahti ja taustalla Saijjin mäki. Ei ollut puutetta kalasta eikä linnuista.” (Vieremä PK.24.) 

Tarinoissa kala-apajat ja lintujen sekä peurojen määrä ovat vaikuttaneet paikan valin-

taan. Nykyiset paikannimet, kuten Lapinniemi ja Lapinlahti, kertovat tuosta ajasta. 

Pohjoisempana Taivalkoskella kerrottu tarina viittaa entisaikojen suuriin kalansaaliisiin: 

Simosenkoskella on lappalaisten vanha kalastuspaikka. Lappalaiset olivat 

tuohustaneet Simosenkoskessa rantakalliolta käsin. Kalaa oli koskessa en-

nen mahdottoman paljon. Jollei pimeässä umpimähkään arinalla iskemällä 

tarttunut kalaa, ei tuohusvalkeata lainkaan sytytetty. (Taivalkoski 1946.) 

Vaalassa taas puhuttiin, että ”silloin on ollut metsässä viljaa kaikkialla niin kuin 

sääskiä” (Vaala 1936). Kuusamon Teeriniemessä lappalaisten asumassa paikassa 
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kerrotaan vielä ”jokin aika sitten olleen teeriä niin paljon, että niitä saattoi miltei paljain 

käsin pyydystää” (Kuusamo KRK 241). Näissä tarinoissa lienee jo menneen ajan 

romantisointia. 

Suomalaisissa kansantarinoissa uudisasukkailla kehutaan olleen paremmat pyyntikeinot 

kuin lappalaisilla, jotka käyttivät esimerkiksi veneiden asemasta hirsistä vitsaksilla 

liitettyjä lauttoja tai valmistivat veneen eli kuutin hongasta polttamalla kaivertaen. 

(Iisalmi KRK.115:112.) Kalapyydyksinä he käyttivät pystypuista tehty kala-aitoja, 

närekatiskoja ja vitsamertoja (Pielisjärvi KRK.172). Kalakatiska-aitaukset painuivat 

sitten rantaliejuun, kun savolaiset eivät niitä käyttäneet, koska heillä oli paremmat 

pyyntivälineet. (Iisalmi KRK.115:180). Lappalaiset joutuivat joskus myös näkemään 

nälkää esimerkiksi Saarijärveltä kerätyssä tarinassa: 

Lappalaisen lapset, kaksi poikaa ja tytär, kulkivat nälissään Summasen 

selkää ja löysivät hevosen raadon. Siitä he nälissään ottivat nivuset ja niin 

rahtasivat Kankuun torppaan Pyhäselän rannalla. Sinne he tekivät majansa 

ja söivät hevosen nivusia ja metsästivät. He saivat niin paljon lintuja, että 

makasivat höyhenissä, ja kun keväällä Kankaan lammen ranta kävi 

poreisiin, onkivat sieltä kaloja. (Saarijärvi. -.) 

Kertomuksen lapset ovat joutuneet lähtemään kotoaan. Karl Nickulin mukaan pe-

rinteisesti saamelaisyhteisö huolehti köyhistään (Nickul 1970: 262). Tarvittaessa 

sukulaiset ottivat orvon kasvatettavakseen (Itkonen 1948: 152). Tarinassa yhteisö ei 

kuitenkaan enää pysty tarjoamaan suojaa, eikä suomalaisista ole auttajiksi. Lintujen ja 

kalojen pyyntitaidot ja omatoimisuus näyttävät lopulta pelastavan lapset. Saamelainen 

pärjäämisen ihanne ilmenee tässä kertomuksessa (Rasmus 2008: 133–143). 

Vaalassa kirjattu kertomus kehuu lappalaisen ominaisuuksia, kuten kykyä pärjätä 

karuissa oloissa: ”ei ne ole olleet arkamaisia ukkoja, jotka syänmaan napaan ovat 

ensimmäiseksi työntyneet. Silloin on ollut vain lappalaisia täällä.” (Vaala 1936.) 

Kittilässä ihailtiin hiihtotaitoa: ”Alakylän laidassa on muita puljuja korkeampi pulju eli 
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pyöreä mäki. Siitä lappalainen oli kerran laskenut alas suksilla jokeen viinapikari 

päälaella, eikä tippaakaan viinaa ollut läikähtänyt maahan.” (Kittilä 1920.19108.) 

Usein lappalaisiin liitettiin huonoja ominaisuuksia. Kuusamon lappalaisen Antin luon-

teenpiirteistä kerrotaan, että hän on ollut hyvin rahanahne. Eräät miehet ovat luvanneet 

hänelle kolme kopeekkaa, jos hän söisi oravan kokonaan raakana, keittämättä, paista-

matta tai mitenkään kypsentämättä. Mies syö oravan ja saa rahat. Lisäksi hän saa lisä-

nimen ”Orava-Antti, kolmen kopeekan lantti”. (Kuusamo 1928.) Kertomuksen lappa-

lainen on kertojasta outo, kun haluaa rahaa ja on yllytettävissä. Lisäksi hän syö raakaa 

lihaa. Valkealassa saakka kerrottiin, että lappalaiset ovat ”raakaa kansaa”: lihan ja kalan 

he syövät raakana ja käyttävät suolan asemasta tervaa (Valkeala 1894). Kuusamon 

seudun saamelaiset valittivat 1680-luvulla useaan otteeseen oikeudessa, että uudis-

asukkaat polttivat heidän oravametsiään. Orava-Antin liikanimi ja ahneus-syyte voisivat 

olla siihenkin liittyviä. Vain muutamalla tutkimukseni tarinoiden lappalaisella mainitaan 

etunimi, joten Orava-Antti on harvinaisena jäänyt ainakin kansantarinaan.  

Haapavedeltä kerrottiin kaskua, jonka kertoja sanoi kuulleensa Inarissa. Lappalaiset 

miettivät kokonaisen viikon, miten tehdä voita, kun heillä ei ole puuastioita, koska ”sillä 

puolen ei ruukata astioita ensinkään”. He alkavat tehdä voita heittämällä kermaa sisäl-

tävää nahkapussia kodassa henkilöltä toiselle. Kahden tunnin päästä on voita. Kun siitä 

ei saada pois poronkarvoja, lappalaiset toteavat, että ”voi on parempaa, kun siinä on 

vähän sitkistystä”. (Haapavesi 1936.) Tarinan voi nähdä esittävän lappalaiset hitaina ja 

yksinkertaisina, mutta yhtä hyvin siinä voi nähdä ilmenevän Karl Nickulin koltilla 

havaitsema suhtautumistapa: tyytyminen vallitsevaan asiantilaan, jos sitä ei ole itse 

aiheutettu: ”Hyvä on jos ei moiti” ja: ”Hyvä näinkin päin”. (Nickul 1970: 262.)  



21 

Pohjois-Karjalasta kerätty tarina kertoo lappalaisen olemuksesta. Siinä uskotaan Petro-

vaaran kylän saaneen nimensä lappalaisilta. Petro-sanan kertoja arvelee merkitsevän 

peuraa. Kylän asukkaiden kertoja sanoo olevan ”lappalaistyyppiä”. Hänen mukaansa he 

ovat pieniä, turpeita, latuskajalkaisia ja kasvojenpiirrekin on ”lappalaismainen”. Hän 

lisää, että tämä on tietysti otaksumaa: ”Olisivatko he lappalaisista peruisin ja niin kauan 

säilyttäneet rotuominaisuuksia?” Hänen mukaansa kyläläisillä on vanhan kansan tapoja 

vaatetuksessaan, puhetavassaan ja käytöksessään. (Juuka PK.)  

Huomiota kiinnittää termi ”rotu”, joka viittaa 1900-luvun alun rotutieteellisiin 

pohdintoihin. Tarinan pohdinta muistuttaa jopa Itkosen kuvausta saamelaisen luonteesta 

vanhoillisine piirteineen (Itkonen 1948: 153). Kertoja tekee lappalaisiin selvän eron, 

jota on ulkonäössä ja tavoissa, eikä ihmisten ulkonäkökuvaus erityisesti imartele petro-

vaaralaisia. Kyläläiset tuntuvat elävän vaatimattomasti ja vanhaan malliin, mutta muut 

paikalliset pitävät heitä jollakin tavoin ”toisina” lappalaisten tapaan.  

Myös Noormarkussa Porin lähellä Länsi-Suomessa tulee esiin selvä ero lappalaisten ja 

suomalaisten välillä. Tarinan kertoja tietää, ettei ”lappalaiskansa ole koskaan mennyt 

pois, vaan on salassa sukeutunut suomalaiseen nimeen. Vaikka ei tarvitse olla mikään 

tarkka, joka tuntee näitä heimoja: paljon eroovaiseksi luonteesta, muodosta ja tavoista”. 

(Noormarkku 1892.39.) Kertoja arvelee, että vieläkin on sen sukuista kansaa 

sekoitettuna suomalaisten kanssa. Tarinassa tunnustetaan, että noormarkkulainen 

pilkkaa heitä, jotka asuvat Noormarkusta pohjoiseen ja matkii heidän murrettaan, koska 

pitää itseään parempana Kankaanpäästä olevien, parkanolaisten ja Ikaalisten väen 

kanssa (Noormarkku 1892.41).  

Noormarkkulaisessa tarinassa esiintyy jopa fyysistä väkivaltaa, kun suomalainen ah-

distelee lappalaista heittelemällä kivillä ja kerskumalla: ”Kivi ja lappalainen”. Se on 
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ymmärrettävissä niin, että yksikään kivi ei mennyt hukkaan heitettäessä, vaan aina osui. 

Kiviä on ollut lappalaisellakin, kun sanottiin: ”Kivittää niin kuin lappalainen.” Voitiin 

myös kiusata: ”Voi, sinä raukka lappalainen.” (Noormarkku. 1892.40.) Minna Rasmuk-

sen tutkimuksessa lasten keskinäisen kiusaamisen syyksi riitti erilainen saamen murre, 

”huono” suku tai saamelainen etunimi (Rasmus 2008: 138). Myös suomalaisia voitiin 

kiusata haukkumalla ”lappalaiseksi”. 

Vertailut suomalaisten ja lappalaisten välillä tulevat suomalaisissa kansantarinoissa 

usein esille joko suoraan tai epäsuorasti. Kaukolassa, joka nykyään on Venäjän puolella 

Karjalassa, kerrottiin, etteivät lappalaiset kyenneet korpia raivaamaan eivätkä kaskia 

kaatamaan (Kaukola KT). Satakunnan Hongonjoella taas nähtiin lappalaisten olevan 

olemukseltaan heikompia kuin suomalaiset (Hongonjoki 1939).  

Harvat lappalaisista säilyneet sananlaskut taas viittaavat oletettuun lappalaisten 

yksinkertaisuuteen kuten porilainen sanonta: ”Hiljaa kauaksi tullaan, sanoi lappalainen 

suksien paljaalla maalla” (Pori 1889) tai: ”Kyllä se auttaa, sanoi lappalainen lauttaa” 

(Pori 1890). Pohjalainen sananlasku toteaa: ”Kumma reki, sanoi lappalainen, kun äkeen 

näki” (Isokyrö 1922) viittaa siihen, että lappalainen ei ymmärrä maanviljelyksestä. 

Savolainen lausahdus: ”Poronliha potkaisi, sanoi lappalainen, kun toista löi” (Iisalmi 

1886) vihjaa väkivaltaan vai liekö kyse sittenkin leikinlaskusta. Sananparsissa vain 

sanonta on jäänyt elämään, muu osa tarinasta on varissut pois (Jauhiainen 1982: 63). 
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2.2 Muistikuvia lapinkylistä  

 

Keski-Suomen korkeudella tai sitä etelämpänä muistot lappalaisista ovat hyvinkin 

katkelmallisia. Kuva tarkentuu, kun tullaan historialliselle saamelaisalueelle, Kuusamon 

seudulle ja siitä pohjoiseen. Tältä alueelta on 1500-luvulta alkaen kirjallista tietoa 

Maanselän ja Kitkan lapinkylistä (Ervasti & Vasari 1978: 17–20). Sallassa kirjattu 

tarina mainitsee: ”Ennen alueella on ollut monia kyläsijoja ja asunut lappalaisia, josta 

nykyinen asutus on lähtöisin. Vyörykän Reeta, joka oli sitä perua, niitä ennen muisteli.” 

(Kuolajärvi 1903.2303.)  

Kuolajärvisten viimeisin lapinkylä oli Sallatunturin juurella ja nimeltään Peterinselkä 

(Appelgren 1881: liite). Alue kuuluu nykyään Venäjälle. Tutkija Anu Vahtola on 

päätellyt veroasiakirjoista, ettei Kuolajärvellä ollut vain yhtä yhteistä talvikylää, vaan 

useita paikkoja, joihin väki kokoontui synkimmän talven ajaksi (Vahtola 2003:7–8). 

Kuolajärvi sai 1660-luvulla luvan markkinoiden pitoon (Virrankoski 1973: 449). 

Venäjän läheisyys teki markkinoista vilkkaat. Vierailevien pappien ja verottajien 

harjoittama kauppa herätti asukkaissa vastustusta, koska lappalaiset joutuivat 

kuljettamaan poroillaan kauppamiesten myyntitavaroita (Itkonen 1945: 194). 

Kuolajärveläisessä tarinassa viitataan jopa saamelaisten omiin hallintomalleihin: ”Lap-

palaisasumuksia on ollut monia, Kyläseljäksi nimitetty, oikein käräjiä pietty. Joku 

pylväs oli ollut kumarrusta varten”. (Kuolajärvi 1903.2296.) Lappalaiset hoitivat yhtei-

sön hallinnollisia ja oikeudellisia asioitaan kotakäräjillä. Käräjien tärkein tehtävä oli 

huolehtia perheiden toimeentulon mahdollisuuksista jakamalla kylän vesialueet tarvitse-

vien perheiden kesken. Samoin pyynnistä sovittiin yhteisesti. (Ervasti & Vasari 1978: 

27–39.) Kotakäräjien lisäksi Ruotsin valtio alkoi järjestää alueella käräjiä. Vanhimmat 
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asiakirjat ovat säilyneet vuodelta 1655 (Vahtola 2003: 90). Sallalainen muinaisjäännös 

on yllä mainittu katkaistu petäjä. Sen latvaa säilytetään museossa. Raistakassa Posiolla 

seitapuu on yhä paikallaan. (Muinaisjäännösrekisteri 2016.) 

Karl Nickul kertoo tutkimuksissaan, että saamelaisten liikkuminen oli vuodenajan mu-

kaan tarkoin määrättyä sukualueen sisällä. He eivät kuljeskelleet päämäärättömästi. 

(Nickul 1970: 40–46.) Kansatieteen professori Helmer Tegengren on määritellyt Kemin 

Lapin lappalaisten vanhan vuotuiskierron ajallisesti seuraavasti: 

12.6–29.7.   kalastettiin ja porot olivat irrallaan 

25.7.–1.11.   peuroja pyydettiin houkutusporojen avulla 

  peurojen ansa- ja kuoppapyynti alkoi elokuussa 

1.11.–30. 11.   peuranpyyntiä ja kesyt porot koottiin 

30.11.–25.1.   pyydettiin majavia 

24.2.–30.4.   pyydettiin peuroja  

          30.4.     porot päästettiin irti. 

Talvikyliin lähdettiin marraskuun lopussa ja viivyttiin 24.2 saakka, johon mennessä oli 

pidetty käräjät ja markkinat sekä kannettu verot. Arjesta selviytyminen perustui 

luontoon sopeutumiseen. Keväästä syksyyn asuttiin omilla sukualueilla, jossa liikuttiin 

sen mukaan, mitkä paikat olivat mihinkin vuodenaikaan parhaita kalastaa, metsästää 

villipeuroja, pyydystää riistaa tai marjastaa. Luontoa hyödynnettiin ottaen siitä vain 

välttämätön. (Tegengren 1952: 104–127; Joona 2013: 15.) 

Kuolajärvellä kerätyssä perinteessä tunnustetaan, että ”lappalaisen nimittämät ovat joet, 

järvet, vaarat ja maat” (Kuolajärvi 1903.2288). Sen sijaan kuusamolainen kertoja on 

tietämätön lappalaisajasta: ”En ole kuullut, että niitä oisi asunut Kitkan seudussa. Ne on 

paremmin selkosissa asuneet.” (Kuusamo 1903.2219.) Kitkan lapinkylän viimeisin 

paikka oli Ylikitkan pohjoispuolella Kivilahden läheisyydessä, Talliskotalammen 
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etelärannalla. Maanselän talvikylä puolestaan oli Pikku Muojärven länsipuolella, 

Talliskotalammen etelärannalla. (Ervasti & Vasari 1978: 17–20.)  

Kuten etelämpänä, myös historiallisen saamelaisalueen tarinoissa lappalaisista kerrotaan 

pilkallisesti. Kemijärveläisessä kertomuksessa lappalaisia asuu erään talon hallihaassa. 

Koska heillä ei ole omaa lasta, he saavat kirkonmiehiltä lapsekseen kiinni otetun kissan-

pojan. ”Kissapökkö” pannaan komsioon ja pidetään siinä seitsemän vuotta. Sitten ruve-

taan katsomaan, olisiko siitä poronajajaksi. Lappalaiset näyttävät kirkonmiehille, kuinka 

heidän poikansa on kasvanut. Kissanpoika karkaa pökkelön nokkaan, ja lappalainen läh-

tee ottamaan sitä kiinni. Toinen sanoo: ”Elä mene, kyllä se saahan”. Toinen kysyy: 

”Kumpanenko nyt tehhään, takkumako vai hakkuma.” Toinen vastaa: ”Hakkuma.” Lap-

palaiset lähtevät hakemaan poikaansa tunturista ja etsivät häntä yhä. (Kemijärvi 1891.) 

Samasta aiheesta on versio myös Hailuodosta. Lapin akka kysyy ”kissapokön” karattua: 

”Hakumako vai tekumako uusi?” Ukko vasta: ”Tekuma uusi.” (Hailuoto 1912.)  

Lappalainen kuvataan tarinoissa yksinkertaiseksi, ja häntä kiusaavat jopa papit. 

Saamelaisten puutteellinen suomen kielen taito on tarinan aiheena. Koska kieli on 

kankeaa, käytetty ilmaus on kuulijan mielestä huvittava. Pariskunta puhunee suomen ja 

lapinkielen sekoitusta, joten kielenvaihto on paikkakunnalla edennyt jo pitkälle. Papit 

edistivät tuohon aikaan saamelaisten kielenvaihtoa, kun he vaativat kuulijoilta suomen 

kielen ymmärtämistä. Papit hyväksyivät sen, että uudisasukkaat toimivat saamelaisille 

kielenopettajina. Kuusamossa 1700-luvun alussa papit pyysivät lupaa tuomiokapitulilta 

rangaista ruumiillisesti niitä, jotka eivät osanneet lausua suomen kieltä oikein. (Joona 

2013: 23).  

Kirkonmiehet pitivät lapinkieltä pirunkielenä ja vallankäyttäjinä halusivat kieltää sen 

käytön. Kemijärven pappi Nils Fellmanin kerrotaan sanoneen, että mitä enemmän 
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lapinkieli taantuu, sitä enemmän kansa oppii. Papit saarnasivat suomeksi, mutta 

kielitaidosta riippui, mitä kuulija ymmärsi. Lapinkieli oli vahva erilaisuuden ilmaisija. 

Tutkija Marjut Aikion mukaan saamenkielisen perhe- ja kyläverkostojen hajoaminen ja 

asuminen suomalaisten keskuudessa saivat aikaan sen, että puhuttiin kahta kieltä, 

kotona saamea ja suomalaisten kanssa suomea. Nuoret olivat herkkiä hylkäämään 

kotikielensä. (Aikio 1988: 304–314.)  

Kertoja arvioi lappalaisia ja heidän tapojaan. Kun käytin analysoinnissa kertomuksen 

rakennemallia, löysin tarinoiden arviointiosasta kerronnan tehostamisessa käytettyjä 

voimakkaita adjektiivejä ja niiden vertailumuotoja, verbien kielto- ja käskymuotoja, 

modaaliverbejä sekä kysymyslauseita ja selittäviä lauseita. (Hyvärinen 2006:18.) 

Kansantarinoiden representaatiossa lappalainen näytti olleen rahanahne, vanhanaikainen 

ja vaatimaton, söi raakaa lihaa, sai runsaita saaliita ja hiihti hyvin. Kuvat ovat 

stereotypioita, Rossin (2010: 272) mukaan stereotypia rakentaa myyttistä käsitystä 

ihmisryhmistä, Se liioittelee, jähmettää tai yksinkertaistaa. esittämäänsä. Strategiana on 

voimakas vastakkainasettelu. Kertojat vertailivat lappalaisten kulttuuria omaansa 

toteamalla esimerkiksi, etteivät lappalaiset kyenneet korpia raivaamaan tai kaskia 

kaatamaan. Kertojien oletus näytti olleen, että pyyntikansan kulttuuri oli kehittymätön, 

kun taas suomalaisten maatalouskulttuuri oli korkeammalla tasolla. Vallalla oli 

sosiaalidarvinismin sävyttämä käsitys yhteiskuntien ja kulttuurien kehityksestä. 

Saamelaiset olivat jääneet paikoilleen kulttuurikehityksessä. Maanviljelyksen tasolle 

nousseet suomalaiset olivat syrjäyttäneet heidät ja nämä olivat joutuneet väistymään ja 

vetäytymään voimakkaampien suomalaisten tieltä pohjoiseen. (Lehtola 1999: 18.) 
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2.3 ”Hiiessä saat komeloita ja konkuroita” 

 

Monissa kansantarinoissa esiintyy oudolta vaikuttavia aineksia, joiden taustoja on jäl-

keenpäin vaikea tietää. Siksi ne ovat myös mielenkiintoisia. Lappalaisiin liittyvissä tari-

noista erottuu piirteitä, jotka voivat heijastella historiallisia tapahtumia. Niihin liittyy 

myös kulttuurisia erityispiirteitä, joista on vaikea päätellä, liittyvätkö ne vanhan 

perimätietoon vai ovatko ne kertojan oman ajan luomia tulkintoja. Kansantarinoiden 

kertojien saama tieto kierto- tai kansakoulussa voi selittää joitakin kansantarinoiksi 

luonnehdittujen kertomusten piirteitä.  

Iisalmen Haapajärveltä on kirjattu ylös erikoinen lappalaisiin liittyvä tarina, jossa lappa-

laiselta on ryöstetty poika ja viety Pietariin. Rikas mies on ottanut hänet kasvatikseen ja 

kouluttanut pojan. Kerran lappalaispoika tapaa kaupungilla venäläismiehen, jolla oli 

harvinainen tuppipuukko vyöllä. Poika tunnistaa tuppipuukon olleen hänen isällään ja 

kertoo asiasta isännälleen. Venäläismies tunnustaa olleensa suomalaisten mukana erä-

retkellä Savossa ja tavanneensa lappalaisia. Kun mies ei saanut haluamaansa puukon-

tuppea suosiolla, hän tappoi pojan isän saadakseen sen. Näin poika saa mieheltä tietää 

kotipaikkansa ja lähtee etsimään sukulaisiaan, mutta ei löydä ketään. Nämä ovat lähte-

neet pois tai suomalaistuneet. Poika palaa Venäjälle. (Iisalmi KRK.115:182.) 

Tapaus voisi mielestäni liittyä Suureen Pohjan sotaan (1700–1721), jolloin venäläisten 

alue oli laajentunut Savoon ja koko nykyisen Suomen alue oli venäläisten miehittämä. 

Ihmisiä, etenkin nuoria, ryöstettiin kotoaan. Ryöstetyistä jotkut palasivat takaisin, kuten 

Z. Topeliuksen isän isoisä, jonka paluun kirjailija ikuisti Koivu ja tähti -satuunsa. Suo-

malaisten kanssa Savossa retkeillyt venäläinen saattoi olla työvoiman etsijä tai kaup-
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pias, koska uuden pääkaupungin Pietarin rakentamiseen tarvittiin rakennusmiehiä ja 

palvelusväkeä.  

Lappalaisuus tuntuu tarinassa sivujuonteelta, sillä siinä kerrotaan vain, että lappalaiset 

ovat asuneet joskus paikkakunnalta, mutta kadonneet sittemmin. Olennaisempi on kui-

tenkin se tapa, jolla poika tunnistaa isänsä: tarinassa puukko ja puukontuppi kertovat 

pojalle hänen kotipaikkansa. Voi kysyä, oliko puukkomalli niin erottuva, että siitä saat-

toi tunnistaa oman ryhmänsä. Puukko oli ennen miehen tärkein päivittäinen käyttöesine. 

Sodankylässä ja Pudasjärvellä 1700-luvulla asuneen papin kertomuksen mukaan 

lappalainen kantoi vyöllään kahta puukkoa, pientä ja isoa. Hän nukkui öisin puukko 

päänsä alla. (Ervast 1955: 169.) Saamelaismallisen puukon ja leu´un sarvitupet ovat 

myöhemmin olleet muotoilultaan ja koristelultaan kuuluisia (Linkola 1985: 122). Voiko 

siis saamelaisen puukon herättäneen huomiota jo tarinan ajankohtana? Kuolajärvelle 

sijoittuneessa tarinassa asusteista kadonneen isän lappalaislakki naapurin päässä todisti 

pojille, että naapuri oli isän murhamies. Naapurilappalainen asui Venäjän puolella. 

(Hyrynsalmi PK.46.) Lakki toimi oman suvun varmana tunnisteena. 

Muissakin tarinoissa saamelaisten vaate nousee tärkeäksi. Torniojokilaakson Turtolassa 

kerrottiin, että eräällä naisella oli poika, jolla oli punaiset vaatteet: takki ja ”pirrilakki”. 

Äiti pesi ja ”klappasi” pojan vaatteita jokaisen niemen nenässä ja kuivasi kukkulan 

laella. Lopulta hän kyllästyi lapinpuvun huoltamiseen ja karkotti pojan sanoen: ”Sinun 

pitää kulkijana oleman, peuranvaatteita pitämän ja niillä peuroilla sinun pitää itsesi 

elättämän.” Äiti ajaa poikansa hiiteen: ”Sielä (hiiessä) sinä sitte saat komeloita ja 

konkuroita. Ja siitä se on tullu hiiten kansa, nuo lappalaiset.” (Turtola 1904.) 

Tarina viittaa selkeästi saamenpuvun värikkyyteen ja erilaisuuteen, joka on jo 1900-

luvun alussa herättänyt kertojan yhteisössäkin kiinnostusta erilaisuutensa vuoksi. 
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Pirrilakki viittaa Ruotsin saamelaisten tupsulakkiin. Pukua on vaikea huoltaa, joten äiti 

rankaisee siitä poikaa ja määrää elämään vaatimattomasti. Rangaistus koreilunhalusta 

on eläminen tuntureilla. Hiiteen karkottaminen korostaa kielteistä asennetta ja luo 

alkuperäkertomuksen siitä, miksi lappalainen on täysin erilainen kuin suomalainen 

naapurinsa. Hiisi lienee suomalaistarustossa alkuaan merkinnyt metsänhaltiaa ja juma-

lille pyhitettyä metsikköä, myöhemmin pelottavaa metsäseutua. Pelottavan salon eläjät 

olivat hiiden väkeä. (Itkonen 1955: 187.) Se on fyysisesti vajavaista, päätöntä ja 

pienikokoista (Jauhiainen 1999:121). Puvusta alkavassa tarinassa on siis monia 

ulottuvuuksia ja vahva arvottava sävy.  

Lappalaisen ”koreus” korostuu myös kuusamolaisessa tarinassa, joka sekin liittyy 

saamelaisten alkuperään. Siinä keisarin tytär tulee koiralle raskaaksi ja syntyneestä 

pojasta kasvaa Lapin suku. Lappalainen on siksi ”niin korealuontoinen, kun on 

herrasukua”, mutta myös ”roskahenkinen, kun se on koiran sukua”. Kertoja lieventää: 

”Eikö tuo lie lorua, kuka heijän tiennee?” (Kuusamo 1917.) Samansisältöisessä 

tarinassa Kittilästä keisarin tyttären tilalla on rikoksen tehnyt kuninkaan tytär, mutta 

koiralle tulee hänkin raskaaksi (Kittilä 1920.28741). Kolmannessa tarinassa henkilönä 

on pelkkä rikoksen tehnyt nainen (Kittilä 1920.28740).  

Korealuonteisuudella kuusamolainen tarkoittanee lappalaisen halua pukeutua värikkääs-

ti. Tiukasti uskonnollinen suomalainen saattoi karsastaa puvun koristeiden ja värien 

määrää. Roskahenkisyydellä taas viitattaneen kolttien ja venäläisten kreikkalaiskatoli-

seen uskontoon tai lappalaisten luultuihin noitataitoihin. Venäjän vallankumouksen 

pyörteet näkyivät Kuusamossa pakolaisvirtana. Pakolaisten joukossa oli Venäjän vanha-

uskoisia, joiden ristinmerkit ja ikonit poikkesivat totutusta (Hyry 2011: 55–56). 

Ortodoksinen uskonto yhdistettiin Venäjän valtaan, Suomen itsenäistyminen ja 

luterilainen usko taas länsimaisuuteen.  
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Kittiläläisiä lappalaisten alkuperä on muutenkin askarruttanut. Toisen tarinan mukaan 

”ryssää” ei luonut jumala, vaan vihollinen teki hänet savesta, kun taas lappalainen on 

alkuperältään tuon venäläisen ja metsäpeuran jälkeläinen Norjasta. (Kittilä 1920.28742.) 

Tutkija Jelena Sergejevan mukaan turjansaamelaisissa kansantarinoissa kerrotaan 

ihmisten kiinteästä suhteesta eläinmaailmaan. Niissä naisen ja peuran yhteiset 

jälkeläiset, peuranvasat, kuuluvat metsän valtakuntaan. (Sergejeva 2000: 222–223.) 

Kuusamossa ja Kittilässä kertojat käyttävät pilkallista kieltä. Kuvatuissa tarinoissa 

näkyy juuri itsenäistyneen maan nationalistista henkeä. Ruotsalaisiin, venäläisiin, 

norjalaisiin ja saamelaisiin suhtauduttiin ylimielisesti. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran aineistot on kerätty pääosin 1900-luvulta, joten ne 

eivät välttämättä ole ”puhdasta” perinnettä sikäli, ettei niissä olisi vaikutteita kirjallises-

ta kulttuurista. Kangasalta kerätyssä tarinassa kuvataan myös lappalaisten alkuperää 

varsin raamatullisesti. Heitä kerrotaan olleen suuri kansa, mutta jumala on laittanut 

vedenpaisumuksen ja säästänyt vain yhden tytön ja pojan, jotka aikuiseksi vartuttuaan 

perustivat perheen, ja heistä kasvoi Lapin kansa. (Kangasala 1961.) Tarina löytyy myös 

kouluissa käytetystä Z. Topeliuksen Maamme-kirjasta, jonka ensi painos ilmestyi 

suomeksi 1860 (Topelius 1860/1944: 122.) Voidaan kysyä, oliko kansantarina 

omaksuttu koulun oppikirjasta. Saamelaiset olivat siinä kuin jokin raamatun kansa, 

johon Jumala oli suuttunut ja lähettänyt vedenpaisumuksen. 

Lapinlahdella Savossa kerrottiin lappalaisten tulleen paikkakunnalle vesistöjen rantoja 

pitkin jostakin etelästä. Kertojan mukaan heitä on ollut paljon, mutta suurin osa on 

siirtynyt yhä pohjoisemmaksi ja vain ”selustajoukko” on jäänyt paikkakunnalle. Tari-

nankertoja arvelee joillakin olleen peuralaumojakin. (Iisalmi KRK.115:112.) Tarina ku-

vastaa yleistä suomalaista tapaa nähdä lappalaiset vetäytymässä kohti pohjoista, joten 

tässäkin voi nähdä aineksia 1900-luvun alkupuolen julkisesta saamelaiskuvasta.  
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Siihen viittaava piirre on myös käsitys lappalaisista poronhoitajina (”joillakin olleen 

peuralaumojakin”). Tuon ajan keskikoulun oppikirja, Isänmaallinen lukukirja, kertoo 

saamelaisten harhailleen porojensa kanssa nykyisen Suomen alueella ja Skandinaviassa 

sekä paenneen voimakkaampien kansojen tieltä yhä pohjoisemmaksi. (Käkikoski 1926: 

139.) Myöhemmin käsitys eteläisen Suomen poronhoidosta on muuttunut (Lehtola 

2008: 3—4; Lehtola 2015: 37–42).  

Kansantarinoista välittyvät teoriat esimerkiksi roduista, lappalaisten vetäytymisestä tai 

poronhoidosta kertovat mielestäni siitä, että tarinat heijastelivat muutakin kuin vanhoja, 

esi-isiltä suullisesti välittynyttä perimätietoa. Ne saattoivat perustua myös satuihin ja 

koulujen oppikirjojen tietoihin. Isänmaallisessa lukukirjassa kerrottiin, että roomalainen 

historioitsija Tacitus kirjoitti Veikselin tienoilla asuneesta fenni-nimisestä kansasta, joka 

oli raakuuden tilassa. Sillä ei ollut aseita eikä asuntoja, se ei tuntenut jumalia, eli 

metsästyksellä ja pukunaan käytti eläinten nahkoja. Jos tämä kuvaus ollenkaan on 

todenperäinen, niin se kirjoittajan mukaan koskee lappalaisia. Tacitus on hänen 

mukaansa saattanut sekoittaa keskenään lappalaiset ja Veikselin seudun fennit, ”jotka 

ovat paljon korkeammalla sivistyskannalla”. (Käkikoski 1926: 123.) Essentiaalisen 

käsityksen mukaan ihmisen identiteetti oli valmis ja pysyvä olemus, joka säilyi ihmisen 

ja kansan tietoisuudessa. Rajaamalla muut erilleen ”meistä” luotiin kuvaa suomalaisen 

kulttuurin olemuksesta. Samalla syntyi vastakohtana käsitys lappalaisten olemuksesta. 

Oli myös myytti ”kiertelevistä” saamelaisista, joilla ei ollut pysyviä asuinpaikkoja eikä 

edes maiden nautintaoikeuksia. Uudisasutusta pidettiin kansakunnan kehityksen 

merkkinä. (Lehtola 1999:16–21.) 
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3     LAPINMAAN NOITIA JA NOITAVOIMIA  

 

”Lappalaiset olivat paljon parempia noitia kuin hämäläiset, kyllähän ne muutti miksi 

tahansa”, kertoo hämäläinen perimätieto, joka viittaa noitien muuntautumiskykyyn 

(Tyrväntö 1948). Varsinais-Suomen Lapissa naiset ovat kertojan mukaan harjoittaneet 

noitatemppuja, ja lappalaisilla on ollut huono maine (Laitila PK). Savon pohjoispuolella 

sanottiin: ”Se on Lapin koulun käynyt”, jos henkilöllä on taipumusta ”salakähmäi-

syyteen” (Valtimo PK). Hyrynsalmella muisteltiin mahtavaa Kokko-nimistä lappalais-

noitaa Kokkojärven rannalla (Hyrynsalmi KRK). Laihialla Jakkulassa on puolestaan 

mäki, jota nimitetään Lapinmäeksi. Siellä asui lappalaisia vielä kauan sen jälkeen, kun 

muut seutukunnan lappalaiset olivat ”työntyneet” pohjoiseen. Kertoja toteaa heidän 

olleen ”järjestään velhoja ja noitia”. (Laihia 1936.436.)  

Kaikki nämä maininnat kertovat siitä, että myytti ”Pohjolan noitakansasta” on elänyt 

vahvana eri puolilla Suomea vielä 1900-luvun alussa (Pentikäinen 1995: 33). Saame-

laiset on vanhastaan tunnettu noitakansana laajalla alueella. Pohjoisen noidista kerrottiin 

Skotlannissa jo 1500-luvun lopussa. Keski-Euroopassa uskottiin Ruotsin olleen voit-

toisa 30-vuotisessa sodassa noitien voimien ansiosta (Schefferus 1963: 51). 

Saamelaisten noituus liittyi laajempaan Euraasian shamanismiin. Se ei ollut uskonto, 

vaan yhteisön mielen maisema, jota on tarkasteltava kiinteässä yhteydessä yhteisön 

kulttuuriin. Saamelainen koki itsensä osaksi luontoa ja hän havainnoi sitä arkiaskareita 

tehdessään. Shamanismissa tietyt ihmiset saattoivat irtaantua ruumiistaan ja seurustella 

yliluonnollisten olentojen kanssa. (Pentikäinen 1995: 352–355.) 

Maailman ajateltiin olevan kolmikerroksinen. Alisessa kerroksessa elivät vainajahenget 

ja maahiset, keskellä asuivat ihmiset ja ylinen maailma oli jumalten. Museoiden noita-
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rumpujen kalvoilta voidaan nähdä tämä maailmanselitys. Noita toimi välittäjänä ker-

rosten välillä. Ihmisessä katsottiin olevan ruumis, vatsanpohjassa oleva henki ja päähän 

sijoittuva sielu, joka ymmärrettiin kaksinaiseksi. Osa noidan olemusta, henkisielu, 

saattoi lähteä liikkeelle ihmisen ulkopuolelle ja noita oli kuitenkin elossa. Poistuminen 

oli mahdollista transsissa. Vapaasielun uskottiin kuolemassa siirtyvän vainajien valta-

kuntaan. (Pentikäinen 1995: 354.)  

Tämä on yksi myöhemmin rakennettu kuva siitä, mistä saamelaisten noituudessa oli 

kyse. Keskityn seuraavassa siihen, miten tavalliset suomalaiset kertoivat 

perinteenkerääjille lappalaisten noituudesta ja miksi se kiinnosti heitä niin paljon. 

Käytän tutkimuksessani shamaanista nimitystä ”noita”, kuten saamelaiset itse tekivät 

(nykypohjoissaameksi noaidi). Noitiin ja noitavoimiin liittyvät tarinoiden 

keräyspaikkakunnat näkyvät kartasta 3. Vertaan jatkossa saamelaisten noitatarinoiden 

esiintymistietoja Itkosen (1948) esittämiin tietoihin lappalaisten levinneisyydestä.  

Eteläisimmät tutkimukseni noitatarinat tulevat Sysmästä, Teiskosta ja Ikaalisista. It-

kosen mukaan Sääksmäen alueella Pirkanmaalla asui lappalaisia. vuoden 1390 asiakir-

jojen mukaan. Lappalaisia oli hänen mukaansa myös sisämaassa alueella Pirkkalasta 

pohjoiseen ja Pietarsaaresta itään 1400-luvun loppupuolella. Lappajärvellä, Kuorta-

neella ja Ilmajoella oli vielä 1700-luvulla kalastavia ja poroja hoitavia lappalaisia. Porot 

määrättiin hävitettäväksi, jotta heistä saatiin talollisia. Ilmajoen lappalaiset saattoivat 

olla myös sukua, jonka kuningas määräsi pohjoisesta muuttamaan seudun erämaihin 

vuonna 1608. (Itkonen 1948: 92–93.) Tutkimuksessani Laihia, Lappajärvi ja Kannus 

nousivat tuon alueen keräyspaikoiksi. Keskisestä Suomesta tarinapaikkakuntia ovat 

Ähtäri, Uurainen ja Joroinen.  
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Kartta 3. Lapinmaan noitia ja noitavoimia -teeman paikkakunnat. 

Pohjois-Savossa lappalaiset Itkosen mukaan kuuluivat melkein kaikki Tavisalmen pitä-

jään. Kun Iisalmi erotettiin Tavisalmesta omaksi kirkkokunnakseen, saamelaisista tuli 

iisalmelaisia. Rantasalmen Pisamalahdessa asui lappalaisia 1561, samoin Rantasalmen 

Lapinmäessä vuonna 1664. Koska Lieksan ja Pielisjärven lapinkylät olivat tuossa 

vaiheessa hajonneet, lappalaisia eli seudulla vain yksittäisinä perhekuntina. (Itkonen 

1948: 92.) Itärajalla tutkimukseni noitatarinoiden pitäjiä ovat Valtimo, Pielisjärvi ja Ilo-

mantsi. Karjalassa 1500-luvun loppupuolella lappalaisia asui Suojärvellä ja Aunuksessa 

sekä Jääksen pitäjässä (Itkonen 1948: 92). Pohjoisessa Kemin Lapin lappalaisia oli vielä 
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1800-luvulla (Itkonen 1948: 94–97). Tutkimukseni paikkakunnat sopivat Itkosen 

antamaan kuvaan Suomen lappalaisasutuksesta. 

 

3.1 Lapinmaasta apua 

 

Saamelaisten asuttamat alueet Skandinaviassa ja Suomessa on keskiajalta lähtien tun-

nettu Lapinmaana. Se pyrittiin näkemään erillisenä alueena, joka pyrittiin turvaamaan 

uudisasutusta vastaan erityisen lapinrajan avulla. Ruotsin kirkko käytti Lappi-nimitystä 

veronkanto- ja hallintoalueistaan. Saamelaisten asuma-alueelle oli kuusi suurten jokien 

ympärille muodostettua Lappia, Suomen alueella Kemin ja Tornion Lapit. 1600-luvun 

loppupuolella määriteltiin Kemin pitäjän ja Kemin Lapin raja Kuusamosta länteen 

Ounasjoelle. Kitkan ja Maaselän lapinkylät hajosivat 1600-luvun lopussa ja Länsi-Lapin 

lapinkylät olivat lakanneet jo aikaisemmin. Saamelaiskylien asukkaat tiesivät, missä 

kulki Lapinmaan raja, mutta uudisasukkaat olivat piittaamattomia ja raja alkoi hämär-

tyä. (Julku 1968: 16). 

Lappalaisten suojelemiseksi oli säädöksiä, ettei pääväestö saanut asettua heidän mail-

leen asumaan. Kun kristinusko levisi, syntyi vastakkainasettelua kristityn väestön ja 

saamelaisten pakanoiden välille. Aikion mukaan vanhimmat kristilliset maakuntalait 

Itä-Norjasta sisälsivät kiellon, ettei kukaan saanut uskoa saamelaisiin noitiin eikä mat-

kustaa Lappiin hakemaan parannusta tai taikuutta. (Aikio 1985: 56).  

Käräjäasiakirjat osoittavat kuitenkin, että suomalaisetkin kävivät Lapinmaassa tietäjien 

luona kysymässä apua, vaikka siitä kiellettiin. Esimerkiksi vuonna 1649 iiläistä talon-

poikaa syytettiin siitä, että hän oli opastanut kahta Hämeen miestä lappalaisten tietäjien 
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luo (Itkonen 1951: 461). Pohjanmaalla Pietarsaaresta Kemiin ulottuvalta alueelta tunne-

taan kahdeksan noituudesta langetettua kuolemantuomiota 1500-luvun loppupuolelta 

(Luukko 1954: 706–707). 

Oman aineistoni perusteella Karjalassa saakka on kerrottu lappalaisten joukossa olleen 

ihmeellisiä tietäjiä ja noitia. Suomalaiset olivat käyneet Lapinmaassa noitia etsimässä, 

kun oikein paha asia oli sattunut. (Kaukola KT.) Suomalaiset ja heistä pohjoisempana 

asuvat lappalaiset uskoivat luonnonhenkiin ja noidan apuun. Satakunnassa kerrottiin 

lappalaisten olevan hyviä sairauksien parantamisessa (Hongonjoki 1939). Suuret noidat 

hävisivät 1700-luvulla valtion ja kirkon toimien vuoksi, mutta yksittäisiä, salaa toimivia 

parantajia oli myöhemminkin (Pentikäinen 1995: 276–280). 

Vielä 1800-luvun loppupuolella käytiin Valtimossa Pohjois-Karjalassa 

talon emännän sairastuttua Lapin tietäjiltä kysymässä neuvoa. Missä 

tietäjä asui, ei ollut kertojalla tiedossa. (Valtimo PK.) 

Noidan keskeinen tehtävä oli sairauksien parantaminen. Sairautta ei tuolloin koettu vain 

yksilön onnettomuudeksi, vaan ulkopuolisten voimien hyökkäykseksi koko vallitsevaa 

maailmanjärjestystä vastaan. Sairauden uskottiin johtuvan sielunmenetyksestä, kun 

vainajahenget olivat ryöstäneet vapaasielun ja vieneet sen vangikseen aliseen 

maailmaan. Noidalta odotettiin tilanteen palauttamista tasapainoon. Hänen oli oman 

vapaasielunsa muodossa käytävä hakemassa sielu alisesta takaisin. Tällä matkalla häntä 

auttoivat hänen eläinhahmoiset apuhenkensä. Jos haku alisesta onnistui, sairas parani. 

(Pentikäinen 1995: 190–191.) Pienet vaivat noita paransi yrttien ja loitsujen avulla. 

Noitien luokse saatettiin tulla kaukaakin, kuten Pohjanmaalta Laihialta olevassa tari-

nassa: 

Mäntyharjun mies tuli kysymään Lapinmäellä asuvalta lappalaiselta 

neuvoa. Tämä oli noita, vanhoja lappalaisia velhojälkeläisiä. Mies halusi 

noidan ennustavan, kuinka nyt kävisi, kun hän oli menossa Kyröön 

luostaria ryöstämään. Lappalainen neuvoi miestä taitonsa mukaan ja 
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ennusti ryöstön onnistuvan, jos tämä piilottaa ryöstösaaliin jätinröykkiöön. 

Kun lappalainen myöhemmin näki, että Mäntyharjun miestä mentiin 

ottamaan kiinni, hän otti tämän piilosta sangen hyvän ryöstösaaliin. 

Viimeinen lappalainen lähti pohjoista kohden Kyrön luostarin kalleudet 

mukanaan. (Laihia 1936.210.) 

Noidan tehtävänä oli ennustaa eli arpoa. Tarinan noidalta haluttiin ennustusta tulevasta, 

ja tarinassa hän oli halukas auttamaan. Elettiin katolisen kirkon aikaa, kun puhutaan 

luostarista. Uskonpuhdistus oli Suomessa 1500-luvulla, ja kirkkojen sisustus muuttui 

luterilaisuudessa vaatimattomaksi. Arvoesineiden katoaminen laitetaan viekkaan velhon 

syyksi. Uskottiin myös kiviröykkiöiden olevan muinaisten lappalaisten rakentamia, ja 

heidän piilottaneen niihin aarteita. Tarina lienee kiehtonut vuosisatoja 

säästäväisyydestään kuuluja laihialaisia. Paikannimi Lapinmäki viittaa lappalaisiin. 

Ikaalisessa isäntä valitti huonoa pellonkasvua, ja häntä neuvottiin menemään Lappiin 

tietäjiltä apua anomaan. Tietäjä otti hänet ystävällisesti vastaan ja tarjosi ruokaakin. 

Veitsi, jolla tietäjän luona lihaa leikattiin, oli hänen kadonneen veitsensä näköinen. 

Mies ihmetteli tätä ääneen, ja tietäjä sanoi: ”Sinun puukkosi se olikin, kun sinä heitit 

minua reiteen, kun kuljin tuulispäänä ohitsesi.” Nyt isäntäkin muisti asian. Hän sai 

asiansa toimitetuksi, ja tietäjä lupasi: ”Kun saat rannalta talon kohdalta ahvenen, jonka 

suussa on ohranjyvä, kylvä jyvä peltoosi. Näin luulen kasvun paranevan.” Tietäjä lupasi 

toimittaa isännän kotiin jouluaattosaunaan, jos saisi palkkioksi mustan härän navetan 

ovensuusta. Kun isäntä ihmetteli, mistä toinen tiesi härästä, tietäjä vastasi: ”Yhdenkö 

kerran olen harakkana istunut teidän navetan katolla.” He lensivät luudalla miehen 

kotiin yhtä lujaa kuin ihmisen ajatus. Mielihyvin mies suostui antamaan noidalle härän 

palkkioksi. (Ikaalinen 1914.) 

Tässä tarinassa lappalainen noita pystyy neuvomaan jopa pellonkasvussa, koska hänen 

uskotaan hallitsevan luonnonlait. Hän vaatii suomalaiselta korvaukseksi mustan 

uhrieläimen. Laestadiuksen lappalaismytologiassa kerrotaan, että Ruotta-jumaluudelle 
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uhrattiin joulunaikaan mustia uhrieläimiä. Auringolle taas uhrattiin valkoisia eläimiä ju-

hannuksena. (Laestadius 1994: 115–117, 41). Inarin Saamelaismuseo Siidassa olevan 

noitarummun kalvolla voidaan nähdä kuvio, joka Itkosen mukaan kuvannee uhrinautaa 

kahden seidan välissä (Itkonen 1948: 341). 

Myös Tampereen läheltä Teiskosta muistiinmerkityssä tarinassa mies antaa tuulispäässä 

kuljettamisesta noidalle palkaksi härän (Teisko PK). Sysmässä puolestaan kerrotaan, 

että lappalaisilla on ”taito lentää koirasteeren nopeudella tai kuin riplapyssyn kuula tai 

niin kuin ihmisen ajatus” (Sysmä 1937). Etelän tarinoilla Sysmästä, Teiskosta ja 

Ikaalisista on yhteys suomalaisten harjoittamaan maatalouteen.  

On mielenkiintoista huomata, että suomalaisen ja lappalaisen välinen suhde on leppoisa. 

Noita auttaa, ja suomalainen on tyytyväinen. Hämeessä uskottiin noitavoimiin ja läh-

dettiin Lapinmaahan. Myös Pohjanmaalla, Karjalassa ja Lapissa tietäjä- ja parantaja-

perinne eli pitkään. Aina ei ole selvää, miksi Lappi houkutteli. Pielisjärven pitäjässä Ki-

vivaaran kylässä aivan itärajalla oli ollut talo, jota kutsuttiin Lapiksi. Sinne lähdettäessä 

sanottiin: ”Pitää lähteä Lappiin.” Kertoja ei tiedä mistä syystä näin sanottiin. (Pielisjärvi 

KRK.170.) Lappiin liittyi muutakin myyttistä kuin noidat: ”Uukuniemen pitäjän Matrin 

kylässä oli paikka nimeltään Lappi. Paikalla on ennen aikaan asunut jättiläisiä”. 

(Uukuniemi KT.140.) 

Siteeratut tarinat kuvaavat sitä, että Lappi tunnettiin koko Suomessa tietäjien maana. 

Suomalaisissa kansanrunoissa Lappi tai Lapinmaa on ymmärretty kaukana pohjoisessa 

olevaksi paikaksi. Lappi ja lappalainen -sanoille on rinnakkaismerkityksiä, kuten Turja, 

Hiisi, Pohja ja Rutja. Tutun saloseudun metsästä käytettiin nimitystä korpi, mutta 

tuntematon metsä oli hiisi, joka liitettiin usein lappalaisiin tai jättiläisiin. (Itkonen 1955: 

187.)  
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Kansanrunossa kerrotaan: ”Ukko Turjalta tuleepi / hiien poika helvetistä” (Vehkalahti 

VR XIV 2471, Itkonen, 1955: 191). Myös omassa aineistossani puhutaan Turjan La-

pista. Savolaisen tarinan mukaan on Etelä-Savoon tullut lappalaisia ja heistä on levinnyt 

koko Lapin suku. ”Ukko-Lapin” tiedettiin tekevän pahoja tekoja. (Joroinen 1938.) 

Toisessa kansanrunossa taas sanotaan: 

Mie olen noijan nuorin poika,  

Turjan tyttären tekemä, 

Lappalaisen liekuttama.  Hiitola. Suomen kansan vanhat runot (SKVR) 

XIII, 8449. (Itkonen 1955: 191; Kansan-

runousarkisto 2016.)  

Aiemmin siteeraamassani lappalaisten alkuperää koskevassa tarinassa äiti sanoo tuskas-

tuneena pojalleen: ”Mene sinä hiiteen ja tulkoon sinusta hiien kansa” (Turtola 1904). 

Kaukolasta olevassa tarinassa taas kerrotaan lappalaisten siirtyneen ”pohjan tuntureille” 

(Kaukola KT). Kansanrunoudessa Lapinmaalla kuvitellaan olevan tuntureita, kylmää ja 

jäätä:  

Tuli ukko tunturista, 

laski mies Lapista,  

jonka on tukka huurteessa, 

kasvu on jään kalkkareessa, 

hyyssä helmat, jäässä polvet. 

iho kaikki iljanteessa. Keitele. Vanhat runot (VR) IX4, 1045. (Itkonen 

1955; 183–184; Kansanrunousarkisto 2016.) 

Edellä olevista nähdään, että suomalaisissa kansanrunoissa ja lappalaistarinoissa lappa-

laisista ja Lapinmaasta kerrotaan samanlaisin sanoin. Kansanrunoudessa noidan vasti-

neita ovat tietäjä, näkijä, velho, laulaja, lausuja, kannuskäsi, salasyöjä, Lapin kade, tuli-

kurkku ja tulilappi (Itkonen 1955: 194). Näistä termeistä tietäjä, näkijä ja velho löytyvät 
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myös omasta tutkimusaineistostani. Lisäksi on Kalevalasta tuttuun Louheen viittaava 

Louhi-Lappalainen (Valtimo PK). 

 

3.2 Noita eläinten ja luonnon hallitsijana 

 

Erkki Itkonen kertoo Lappalainen kansanrunous -tutkimuksessaan Kemin Lapissa asu-

neesta Päiviöstä. Tämän kerrottiin olleen ensimmäisen luokan velho, joka loveen lan-

gettuaan oli kaikkitietävä. Sompion noita oli nimeltään Ikämieli. Hänen kerrottiin osan-

neen liikkua kätkeytyneenä pilveen tai tuuleen. Samoin hän saattoi loihtia itsensä met-

säneläimeksi, linnuksi tai kalaksi ja nukkua talven kuusen alla karhuna. (Itkonen 1963: 

559.)  

Päiviö ja Ikämieli edustavat suuria noitia, ehkä lentonoitia, jotka olivat muita taitavam-

pia, koska osasivat lentää tuulenpuuskassa ja liikkua monena hahmona. Oli myös 

lovinoitia, jotka eivät lentäneet, mutta saattoivat loveen langettuaan liikkua ruumiin 

ulkopuolella suden, peuran, karhun tai kalan hahmossa. Kolmantena ryhmänä erotettiin 

heikkolahjaisemmat noidat, jotka tiesivät ehkä vain varastetun tavaran viejän. (Itkonen 

1948: 331–332.) Noidalla oli tietoa ympäröivien voimien ja ihmisen sisäisen voiman 

vuorovaikutuksesta. ja hänen tehtävänään oli toimia yhteisönsä eduksi. Hänen ajateltiin 

tuntevan tuulien suunnat ja peurojen liikkeet. Tehtäviin kuului myös ihmisten kalastus- 

ja metsästysonnen turvaaminen, kylän alueiden suojeleminen sekä huolehtiminen 

luonnonvaroista. (Sergejeva 2000: 225.) 

Päiviön ja Ikämielen tarinoissa tulee esille eläinten tärkeä rooli noitiin liittyvissä mieli-

kuvissa. Noita, joka haki sielunmatkoillaan tietoa vainajilta, pystyi loveen langettuaan 
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keskustelemaan eläinten kanssa. Peurahärkä oli noidan tärkein apueläin, jonka voima 

edusti noidan omaa voimaa. Noita saattoi lähettää härkänsä toisen noidan härkää 

vastaan. (Pentikäinen 1995: 190.) Sodankylästä kerätyssä tarinassa kalan uskotaan 

olevan tuonpuoleisessa vaeltavan noidan apulainen: 

Kahdella lappalaisella oli yhteinen nuotta ja he saivat kerran lohen, jota 

eivät tunteneet. He eivät uskaltaneet nostaa sitä veneeseen, vaan kuljettivat 

nuotan perässä veneitten välissä rantaan. Toinen tuumasi, että hänen poi-

kansa tuntee sen, kun on käynyt kirkossa ja kaksi kertaa myllyssä. Poika 

päätteli kalan olleen Peerle tai Peerlen poika. (Sodankylä 1903.2416.) 

Noidan uskottiin sielunmatkoillaan pystyvän hallitsemaan kosmoksen eri kerroksia: 

ilmaa linnun hahmossa, maata karhuna, sutena tai porona ja vettä kalana, käärmeenä tai 

vesilintuna (Pentikäinen 1995: 184). 

Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa lappalaisia epäiltiin eläinten ohjaamisesta, kun 

eläinten määrän vähenemiseen piti löytää selitys. Pielisjärveläisen tarinan mukaan lap-

palaisilla oli ”velehouvven henki”, ja he saivat metsäneläimet tulemaan lähemmäksi 

asuinpaikkojaan. Pahavaaran riista taiottu sellaiseksi, että sen syöjä tuli hulluksi. 

(Pielisjärvi PK.) Paikannimikin saa näin selityksen. Uuraisissa taas uskottiin 

lappalaisten linnuiksi muuttuneina vieneen lintuja pois (Uurainen KT). Syvä luonnon 

tuntemus lienee ollut syynä siihen, että eläimiä näytettiin ohjailtavan (Lehtola 2015: 

45). Pentikäisen mukaan noidan uskottiin saavan noitumalla peurat kokoontumaan ja 

tulemaan metsästäjien luokse. Kun noita vei peurat oman kylänsä maille, hän saattoi 

joutua riitaan naapurikylän noidan kanssa (Pentikäinen 1995: 190–192). Keskisen 

Suomen tarinoissa noituus yhdistetään kalaonneen: 

Kun siika Ähtärinjärvestä katosi. Kerran kulki Ola-niminen lappalaisukko 

Ähtärinjärven rantaa. Savolaiset uutisasukkaat vetivät nuottaa Majaniemen 

ja Heinisaaren välisessä salmessa. He saivat runsaasti siikoja ja vanha 

lappalaisukko pyysi kaloja syödäkseen, kun oli kova nälkä, mutta 

nuotanvetäjät vain kiroten ja törkeästi haukkuen ajoivat ukon pois 

pohjoiseen. Silloin oli Ola kiroten repinyt tukkaansa ja sanonut, että tästä 
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lähtien ei kukaan lantalainen saa tästä järvestä kalaa, jota ne sanoo siiaksi, 

eikä  näihin päiviin asti ole niitä järvessä ollut. (Ähtäri KRK.) 

Uudisasukas haluaa ottaa järvestä mahdollisimman suuren saaliin, kun taas lappalainen 

tyytyy vain tarvitsemaansa. Luonnonhenkien uskottiin seuraavan luonnon käyttöä ja 

normien rikkojan saavan rangaistuksen. Jos eläimiä oli tapettu tai maisemaa 

vahingoitettu, seitaa oli lepytettävä uhrilla. (Jelena Sergejeva 2000: 221–224.)  

Aineistoissani on useita vesistöihin liittyviä tarinoita, joissa lappalaisen noituus vaikut-

taa luontoon. Sysmässä kerrottiin, että lappalainen kirosi kuin ukkonen ja sai järvet 

kalattomiksi. Kirous kuului: ”Kirottu olkoon se tai ne järvet ja kasvakoot apajat 

raatetta.” (Sysmä 1937.) Noidan uskottiin pystyvän laittamaan kirouksen tai, kuten alla 

olevassa tarinassa, uhrivaateen:  

Siikajoen varrella asui lappalaisia ennen kuin hämäläiset ja savolaiset 

työntyivät etelästä. He eivät olisi mielellään siirtyneet pois riistarikkailta 

mailtaan. Kuitenkin heidän oli paettava, sillä tulijat olivat monilukuisia ja 

voimakkaita. Kostoksi lappalaiset laittoivat Siikajokeen uhrin. Joki vaatii 

kerran vuodessa yhden ihmishengen. Ellei se saa sitä jonakin vuonna, 

hukkuu seuraavana useampi. Näin kertoo taru. Siikajoki on vaatinut 

ihmishengen hyvin usein. (Paavola PK.) 

Edellä olevassa uskomukseen perustuvassa tarinassa suomalaiset ovat karkottaneet 

lappalaiset pois. Siitä huomaa suhteen kireyden. Lappalaisten ajateltiin puolustaneen 

alueen henkiä laittamalla vaatimuksen henkiuhrista. Pohjoisempanakin lappalaisen 

noidan kerrotaan asettaneen kirouksia. Rovaniemeläisessä tarinassa kerrotaan, että 

lappalaiset ovat olleet eräässä talossa yötä ja kaataneet vahingossa kirnun. Isäntä vaatii 

kovaa korvausta. Lappalainen maksaa ja sanoo: ”Killa mie panen muistiin, jotta 

maksetuksi tulee”. Kun Lapin väki on myöhemmin yötä samassa talossa, palaa talon 

navetta, mutta lappalaisen ahkio ei pala, vaikka se on navetan seinää vasten. Tämän 

tapahtuman perusteella uskotaan, että yöpyjä on tietäjä. (Rovaniemi 1933.) 
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Suhteissa on epäluuloa. Kertoja etsii todistusaineistoa yliluonnollisista voimista. Hän 

korostaa myös lappalaisen erilaista tapaa puhua suomea. Karungista olevassa tarinassa 

noidan uskotaan sytyttäneen tulipalon noitumalla, koska palo ei sammu vedellä 

(Karunki KRK). Tuli oli pelottava elementti, ja suomalainen etsi selitystä palolle. Hän 

uskoi noidan pystyvän ohjaamaan jopa tulen voimaa. Kansanrunoissa noidan ajateltiin 

pystyvän sukeltamaan tuleenkin tietoa etsiessään (Itkonen 1955: 195). 

Tarinoiden representaatio lappalaisnoidasta on siis kaksinainen. Toisissa häntä mennään 

tapaamaan parantumisen toivossa, eli hän on auttava tietäjä, hyvä parantaja ja neuvoo 

ihmisiä taitonsa mukaan. Suomalainen antaa mielellään vaikka härän palkkioksi. 

Toisissa tarinoissa noita voi olla viekas tai pahantahtoinen. Hän saattaa kirota järven tai 

vaatia ihmisuhrin. Noitaa pelätään, mutta enemmän kertomukset selittävät sitä, miksi 

jokin luonnonpaikka on sellainen kuin on. Kuva on hyvin kaavamainen eikä noidista 

erotu juuri yksilöllisiä piirteitä. Se kuvastaa kuitenkin kertojien halua nähdä lappalaiset 

noidat toisenlaisen kulttuurin edustajina. Tarinat häädetyistä noidista ja heidän 

langettamistaan kirouksista kuvastavat ehkä myös kertojan yhteisön huonoa 

omaatuntoa. Heijastuuko niissä kipeä muisto siitä, että noitia oli vainottu ja mestattu? 

Kerronnan rakennemallin arviointiosa paljastaa kielellisiä keinoja erojen 

vahvistamiseen kuten ”järjestään velhoja ja noitia”. Vertailua ja erilaisuutta korostetaan 

esimerkiksi kieltomuodoin ”palo ei sammunut vedellä” tai käskymuodoin ”Kirottu 

olkoon se tai ne järvet ja kasvakoot apajat raatetta”.  

Kaikissa tarinoissa noitien aika kuuluu menneisyyteen. Erään kansantarinan mukaan 

Kuusamossa on ollut suuria noitia, mutta heidän uroteoistaan ei muisteta muuta kuin 

isojen kivien siirtäminen muualta aiemmin kivettömään jokeen ja järveen (Kuusamo 

KRK.241). Kerron lopuksi Kitkan viimeisen noidan kohtalon siinä muodossa kuin Er-

vasti ja Virrankoski ovat sen kirjoittaneet käräjäpöytäkirjojen pohjalta. Vuoden 1671 
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maaliskuussa Kuolajärvellä pidettyjen käräjillä Aikia Aikianpoikaa syytettiin kemiläi-

sen Tobias Mordulan hukkumisesta. Kemijoen alajuoksun taloilla oli kalastuspaikkoja 

Kitkan lapinkylän alueella Suolijärvellä, ja kotijärvellään kalasti myös Aikia. Tämän 

kerrottiin muutamaa vuotta aikaisemmin pyynnöstä loihtineen noitavoimillaan Tobiak-

selle ”lohionnen” eli runsaan lohisaaliin. Koska mies ei ollut tuonutkaan palkkioksi lu-

paamaansa lammasturkkia, vaan vain parin sukkia ja lapasia, Aikia oli suuttunut ja kos-

tanut siten, että Mordula oli hukkunut kalapadolleen.  

Inarin pappi Gabriel Tuderus oli käännyttänyt Sompion saamelaiset, myös Kitkan ja 

Maanselän miehet, kristityiksi edellisen vuoden maaliskuussa verovouti Arendt Grapen 

avustuksella. Saman vuoden joulukuussa Aikia oli kuitenkin Inarissa juovuksissa kers-

kunut noitataitojaan. Siitä tuli haaste Kuolajärven käräjille, jossa syyttäjänä toimi 

Arendt Grape. Aikia Aikianpoika sai kuolemantuomion, jonka Svean hovioikeus 

myöhemmin vahvisti. Kun noitaa lähdettiin viemään Torniosta Piitimeen, hän kuoli 

matkalla, joten tuomiota ei ehditty panna täytäntöön. (Virrankoski 1973: 726, 729––

730, Ervasti & Vasari 1978: 36–37.) 
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4 LAPPALAISTEN JA SUOMALAISTEN SUHTEET 

 

Aiemmin tutkimuksessa oli vallalla asutusteoria, jonka mukaan suomalaiset muuttivat 

nykyisen Suomen alueelle etelästä Suomenlahden yli ja kaakosta Karjalan kannasta pit-

kin. Korpimaiden ajateltiin olleen tyhjiä joitakin vaeltelevia saamelaisia kotakuntia lu-

kuun ottamatta. Teoria osoittautui vääräksi ja se korvattiin 1980-luvulla jatkuvuusteo-

rialla, jonka mukaan maa on ollut jääkauden jälkeen koko ajan asuttu. Väkeä oli Suo-

meen tullut kaakosta, idästä ja pohjoisesta. (Halinen 2011:134–14; Puuronen 2012: 

231.)  

Lounais-Suomen kasvava väestö haki elintilaa Keski-Suomen järviseuduilta 1300-lu-

vulta lähtien (Lehtola 2005: 304). Savolaisia siirtyi 1500-luvulla kuningas Kustaa Vaa-

san käskystä pohjoista kohden Oulujärven seuduille asti (Itkonen 1948: 110). Kuningas 

julisti vuonna 1542 ”asumattomat erämaat Jumalan, Kuninkaan ja Kruunun omaisuu-

deksi” (Puuronen 2012: 231–234). Kuninkaan vuonna 1673 antaman Lapinmaiden 

asutusplakaatin jälkeen Kuusamon seutu muuttui uudisasutukseksi nopeasti. Hallitsijat 

halusivat vahvistaa valtakunnan itärajaa, joten he antoivat pohjoiseen muuttaville 

uudisasukkaille veroetuja ja vapautuksen sotaväkeen otosta (Ervasti & Vasari 1978: 

111).  

Seuraavassa luvussa pohdin sitä, millaisena lappalaisten ja suomalaisten 

uudisasukkaiden kohtaaminen ilmenee kansantarinoissa. Tapahtuiko se rauhanomaisesti 

vai kerrotaanko riidoista? Konflikteja ja yhteistyötä -teeman tarinoita (kartta 4) on 

kerätty alueelta Noormarkusta ja Teiskosta pohjoiseen sisämaahan, aina Pohjois-Savoon 

Vieremälle saakka. Myös Kuusamon seudulla on säilynyt tietoa lappalaisten ja 

suomalaisten kohtaamisista. Huomiota herättää se, että paikkakuntia on huomattavasti 
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vähemmän kuin muilla tutkimukseni teemoilla. Tarinat liittyvät Suomen asuttamiseen. 

Suurin osa oli kerätty 1930-luvulta.  

 

Kartta 4. Konflikteja ja yhteistyötä -teeman paikkakunnat. 

 

4.1 Vetäytyvät lappalaiset?  

 

Lappalaisten oli vaikea hyväksyä, että väkeä tunkeutui heidän ikiaikaisiin metsiinsä ja 

valtasi kalaisia järviä. Tulijat rakensivat heidän mailleen pirttejä sekä polttivat metsiä ja 

jäkälämaita. Metsäneläimet katosivat poltettujen metsien myötä. Joissakin tarinoissa 

saamelaiset yrittävät hätistellä pois ei-toivottuja vieraita. Esimerkiksi Savosta löytyy 
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kolme muunnelmaa tarinasta, jossa lappalaiset sitovat kaatamansa karhun seisomaan 

lautan päälle kahdella jalalla, ja lähettävät sen koskea myöten pelottamaan pois 

savolaisia, jotka ovat ilmeisesti muuttamassa seudulle. Nämä eivät kuitenkaan käänny 

takaisin, vaan nylkevät karhun ja syövät lihat. He ovat nähneet karhuja aikaisemminkin. 

(Iisalmi KRK.115:117; Lapinlahti KRK.115:116; Lapinlahti KRK.115:115.)  

Edellä oleva tarina osoittaa lappalaisten tienneen, että uudisasukkaiden saapuminen tuo 

heille ongelmia. Iisalmessa kerrotaan Ulmasesta, joka oli ”kiertänyt” nämäkin 

lapinmiesten alueet omiin maihinsa ja vesiinsä kuuluviksi. Lappalaisten on pitänyt 

lähteä pois jaloista. (Iisalmi KRK.115:153.) Toisessa tarinassa savolaiset ovat ottaneet 

lappalaisilta maat ja kalavedet omikseen. Jos nämä eivät ”hyvällä antaneet, niin otettiin 

pahalla”. Ulmanen on ajanut lappalaiset tiehensä. (Iisalmi KRK.115:152) Kolmannen 

Iisalmesta kerätyn tarinan mukaan uudisasukkaiden tullessa Lapinlahdelle ”lappalaiset 

väistyivät heidän tieltään ja savolaiset (ovat) asettuneet niiden kylän sijoille”. Vanhat 

ihmiset muistelivat heidän hajaantuneen Pielaveden ja Iisalmen suuntaan. (Iisalmi 

KRK.115:112.) 

Katkelmista voidaan päätellä, että lappalaisten oikeuksista ei välitetty. Tuliko oikeus 

maiden ja vesien anastamiseen suoraan kuninkaalta? Kiuruveteläisen perinteen mukaan, 

uudisasukkaat Kaikkonen ja Kärkkäinen olivat ottaneet omikseen ja saaneet yhteisen 

asumisoikeuden nykyisten Hautajärven ja Lapinniemen sukukuntien maihin. Kertoja 

tuntuu itsekin huomaavan ristiriidan, kun hän sanoo, että alueella oli asunut vielä lappa-

laisia, mutta heidän etujaan ei otettu huomioon, vaan heidät jätettiin ”oikeuksien 

ulkopuolelle”. (Kiuruvesi KRK.) 

Suomalaiset ottivat omikseen parhaimmat kalastuspaikat ja metsästysmaat. Kansantari-

noissa tulee esille jopa ahneuden aiheuttamia surmatekoja. Kuusamolaisessa tarinassa 
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Nenonen perheineen asuu Muojärven rannalla. Hänellä on yhdeksän poikaa. He ovat 

ahkeria kalastamaan nuotalla, joka on ”sata syltä pitkä ja sata syltä alava”, koska heidän 

apajansa on sata syltä syvä. Kun lappalaiset kuulevat Nenosen kalansaaliista, he rupea-

vat kadehtimaan ja päättävät vallata kalastuspaikan ikipäiväksi. Nenonen varustautuu 

naapureidensa kanssa lappalaisia vastaan. He jäävät erään niemen kärkeen veneineen ja 

lauttoineen odottamaan lappalaisten hyökkäystä. Sitä ei tarvitse kauan odottaa. 

Lappalaiset kuitenkin saarretaan eikä monikaan pääse pakoon, vaan suuri osa saa 

surmansa tai haavoittuu. Suomalaiset hautaavat lappalaisten ruumiit niemeen, jossa 

taistelu on käyty. Paikan nimeksi tuli Lapinniemi. (Kuusamo KT.) 

Tässä tarinassa selitetään paikan nimen synty. Kertomus haluaa osoittaa suomalaisen 

uudisasukkaan vahvuudet lappalaisiin verrattuna: paljon poikia, naapureita apuna ja 

taitavuus taistelutilanteessa. Kehuskelua liittyy myös kalastusvälineisiin. Vanha 

suomalainen mittayksikkö syli on 1,781 metriä, joten sadan sylen pituinen ja korkuinen 

nuotta on kovasti liioiteltu. Kertoja pitää sivuasiana sitä, että lappalaisen tavoitteena on 

saada haltuun entiset apajapaikkansa. Historialliset lähteet eivät tunne tarinan kertomaa 

taistelua Kuusamosta (Virrankoski 1973; Ervasti & Vasari 1978). 

Väkivaltaisista kohtaamisista ja miestapoista on tarinoita myös Keski-Suomesta, 

Pohjois-Savosta, Kymenlaaksosta ja Pohjanmaalta. Karstulan Vastingin Isollakylällä 

olivat ensimmäiset asukkaat lappalaisia, mutta Hämeestä ”Jämpsästä” tuli miehiä, jotka 

tappoivat heidät ja polttivat heidän eloaumansa (Kyyjärvi 1951). Laukaalla lappalaisista 

kerrotaan, että ”sodalla ne ajettiin täältä pois” (Laukaa -). Pohjois-Savossa kerrotussa 

tarinassa Eskelinen on surmannut lapinmiehen. Muut lienevät tästä pelästyneet ja 

lähteneet Laakajärven kautta Paltamon ja Sotkamon puolelle. (Sonkajärvi 

KRK.115:175.) Valkealasta kerätyssä tarinassa lappalaiset taistelevat kivien ja nuijien 

kanssa hämäläisten vastaan, mutta taistelun voittavat hämäläiset. (Valkeala 1894.) 
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Kertoja nimittää sotaa nuijasodaksi. Nuijat liittyivät eläinten pyyntiin. Suomalaisten 

talonpoikien tuonniminen kapina käytiin 1500-luvun lopussa Pohjanmaalla. Keski-

Pohjanmaalla kerrotaan pirkkalaisista verottajista, joiden kuningas Teivas on 

majoittunut joukkoineen veronkeruumatkalla Ähtärin reitin suuhun Teivaanmäelle. 

Pyhävuoren kupeessa lappalaiset ovat piiloutuneet rantalepikkoon jousineen ja 

myrkkynuolineen hyökätäkseen venekuntia kohden. Suuren kiven luona syntyy taistelu, 

jossa kuolee tai haavoittuu yhdeksän pirkkalaista. Lappalaiset jäävät häviölle. Pirkka-

laiset saavat kiinni lappalaispojan ja uhraavat hänet uhrikivellä. Kertojan mukaan 

kiveltä on lähtenyt pirkkalaisten verotie pohjoiseen. (Evijärvi 1950.)  

Toisen Pohjanmaalta olevan tarinan mukaan lappalaiset ovat tilaisuuden tullen tappa-

neet tunkeilijat, koska aavistavat joutuvansa lähtemään pohjoiseen, jos antavat tulijoi-

den elää rauhassa. ”Lappalainen lähti tappamaan, mutta tuli itse surmatuksi”. Tapah-

tumasta todistivat Murhasaareen jääneet sukset. (Evijärvi KRK). Monessa tarinassa 

lappalaiset siis aloittavat taistelun, mikä on vastoin sitä käsitystä, etteivät he olisi olleet 

aktiivisia taistelijoita. Yhtä lailla kyseessä voi olla myös esimerkiksi erikoisen paikan-

nimen, kuten Murhasaaren, synnyttämä selitystarina. 

Pohjois-Savosta on yksi harvoista aineistoni tarinoista, joissa lappalaisten kerrotaan 

taistelleen voitokkaasti. ”Siinä kahakassa näkyy ainakii lappalaiset voittaneen suomalai-

set. Tervarannan lappalaisten hallussa olj vieläki Riitamäki”. (Vieremä PK.24.) 

Vanhoista asiakirjoista käy ilmi, että saamelaiset olivat aiemmin menettäneet maitaan 

muille kuin uudisasukkaille. Esimerkiksi vuonna 1364 kuningas Albrect Mecklenburgi-

lainen määritteli Nils ja Bengt Thuressonille läänittämänsä Sääminginsalon ”asumatto-

maksi ja viljelemättömäksi”, vaikka seudulla oli asukkaita. Kun Hämeessä Sääksmäellä 
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vouti lahjoitti Kantalan kartanon vuonna 1390, hän mainitsi, että taloon kuuluivat 

lappalaiset. (Korpela 2004: 229.)  

Lappalaisia koskevista kansantarinoista puuttuu kirkon vallankäyttö kokonaan. Karja-

laan levitettiin ortodoksista uskontoa idästä 1530- ja 1540-luvuilla papin ja asemiesten 

avulla. He tuhosivat pyhiä uhrimetsiä ja palvontapaikkoja, joille rakennettiin kirkkoja. 

Kuopion seudulla 1500-luvun puolivälissä pappilan tieltä karkotettiin paikan entiset 

asukkaat, muiden muassa Olli Heikinpoika Lappalainen. (Korpela 2004: 239.)  

Pohjoisen lapinkylissä sai harjoittaa vain lappalaiselinkeinoja eli metsästystä, kalastusta 

ja keräilyä. Uudisasukkaiden tulo oli kielletty vuoteen 1673 saakka. Kun uudisasutus 

sallittiin, se perustui oletukseen, että saamelaiselinkeinot ja uudisasukkaiden kaski-

viljely voisivat onnistua rinnakkain. (Lehtola: 2005: 307–309.) Pian kuitenkin 

huomattiin, että esimerkiksi Kitkan ja Maanselän alueelle siirtyi vuoden 1673 jälkeen 

lyhyessä aikaa aivan liikaa väkeä eikä yhteiselo onnistunut.  

Kuusamon historia -teoksessa kerrotaan Kajavansalmen lappalaisen Agnin muuttaneen 

1686 Venäjälle, jossa hänellä myös oli maita ja vesiä. Täyssinän rauhan raja vuodelta 

1595 oli halkonut hänen maansa niin, että ne olivat Venäjän rajan molemmin puolin. 

Hän oli luovuttanut ennen lähtöään omat perintömaansa ja -vetensä sotkamolaiselle 

Heikkiselle kirjallisella sopimuksella. Antti-veli sen sijaan ei ollut luovuttanut maitaan. 

Maiden rajoista syntyi Heikkisen kanssa riitaa, ja Antti vaati oikeudessa omien maiden 

merkitsemistä itselleen. Lopulta hän ratkaisee epäselvyydet lähtemällä vuonna 1695 

Venäjälle, (Ervasti & Vasari 1978: 84).  

Kuusamolainen pappi Elias Lagus kertoi muistiinpanoissaan, että monet Venäjälle men-

neiden jälkeläiset tulivat vuosia myöhemmin takaisin, koska he Venäjällä pelkäsivät 

virkamiesten kovia otteita ja sotaväkeen joutumista (Lagus, 1975: 36). Kuusamon 
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lappalaiset eivät useinkaan pystyneet maksamaan maistaan veroja valtiolle, joten he 

tekivät vuokrasopimuksia uudisasukkaiden kanssa veronmaksua vastaan. Myöhemmin 

he halusivat purkaa sopimuksia, kun huomasivat, että ne olivat heille vahingoksi. 

Lappalaiset etsivät uudet asuinpaikat, jotka kertojien mukaan löytyivät pohjoisen 

suunnasta. Kuolajärvellä sanottiin: ”Kun tuli yhä useampia suomalaisia, lipu lappi 

pohjoseen” (Kuolajärvi 1903.2296). Aineistostani löytyy kuusamolaisena versiona usein 

julkisuudessa siteerattu lause: ”Lappi pakenoo, lanta sikenöö” (Kuusamo 1903.2198). 

Lappalaisten tuskaa kotipaikkojensa menetyksestä ei ymmärretty. Jotkut kuvittelevat 

jopa lähtijöiden ajatukset: 

Sanoneet aina: ”Kotirantoa ja Leppöstä (lahelma joen niskassa) ko 

nakkoo, niin läkkä pois, kyllä niitä nyt jo on meijän tarvita. Pakenemalla 

siitä sitten pohjaseen.” (Kuusamo 1903.2217.) 

Kitkan lapinkylässä Rukajärven saaressa on kertojan mukaan lappalaisten jäljiltä 

puukopperoita, koska järvi on ollut hyvä kalavesi. Hän selittelee sitä, miksi lappalaisen 

oli muutettava pois ja miksi hänellä on oikeus asua tämän entisellä kotipaikalla. 

Suomalainen liittää lappalaiseen stereotypiat rauhallisuudesta ja tyytymisestä 

tilanteeseen. Lähtijälle riittää kotipaikan näkeminen.  

Kun viimeisetkin lappalaiset olivat merkinneet uudistilansa, he muuttuivat veroasiakir-

joissa elinkeinon vaihdon vuoksi lappalaisista suomalaiseksi. Kemijärvellä lappalaisia ei 

ollut enää vuonna 1683, Savukoskella vuonna 1700, Kuusamossa 1738 ja Kuolajärvellä 

1740. (Lehtola 2015: 52.) Vaikka monista lappalaisista tuli uudisasukkaita ja he 

suomalaistuivat, tarinoissa yleinen selitys lappalaisten katoamiselle on lappalaisten 

vetäytyminen. Esimerkiksi Kemijärvellä kerrotaan: ”Peurahautoja ja vanhoja 

muurinsijoja – lappi ennen asunut, sitte Inariin” (Kemijärvi 1903). 
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Kertoja voi olla saanut käsityksensä koulunpenkiltä, sillä suomalaisissa oppikirjoissa 

vetäytymisteoria oli yleinen selitysmalli eli se, että lappalaiset olivat siirtyneet 

uudisasutuksen tieltä pohjoiseen. Tämä tulee esille Isänmaallisessa lukukirjassakin 

(1926), jonka mukaan ”lappalaiset ovat koko historian eläneet suomalaisten rinnalla ja 

väkevämpien naapurien ahdistamina paenneet pohjan perille” (Käkikoski 1926: 149). 

Hän osoittaa sanoillaan Suomen kansan paremmuuden lappalaisiin verrattuna. T. I. 

Itkonen (1948:110) kertoo suomalaisten uudisasukkaiden ”työntäneen lappalaisia 

pohjoisemmaksi” eli hänkin myötäilee aikansa tieteellistä käsitystä vetäytymisestä. 

Kerronnan rakennemallin arviointiosan kuvaileva kieli ja käytetyt kieltolauseet 

paljastavat, miten tarinankertoja tekee eron suomalaisten ja lappalaisten välillä. 

Representaatiossa lappalaiset kuvataan väistyjinä, jotka ”lähtivät pois jaloista”. 

Lappalaisten erilaisuus näkyy fyysisenä heikkoutena, kun taas suomalaiset ovat 

ylivertaisia sotureita ja maanvaltaajia.  

 

4.2 Yhteistoimintaa vai kilpailua 

 

Lappalaiset kävivät kauppaa talvimarkkinoilla, joita järjestettiin alkukeväästä lapinky-

lissä. Päämarkkinoita oli pidetty Torniossa ainakin 1500-luvulta lukien. Tärkeitä myyn-

titavaroita olivat esimerkiksi peuran- ja porontaljat, turkiseläinten nahat, liha, kalat ja 

lapinvaatteet. Vastineeksi lappalaiset halusivat mm. suolaa, kankaita, astioita ja tarveka-

luja sekä rahaa. (Itkonen 1948: 198–203.) Norjalaiset, pirkkalaiset, karjalaiset ja 

venäläiset ulottivat kauppa- ja ryöstöretkiään lappalaisten alueelle. Tästä ryöstösaaliista 

kehittyi vähitellen vuosittainen vero. (Ervasti & Vasari 1978: 37–38.)  
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Myös kansanperinteessä on viitteitä tällaisesta verotussuhteesta. Vieremän Nissilässä 

kerrotaan pyyntilappalaisista, jotka ovat lähteneet Iisalmen puolelta Kajaanin puolelle. 

”Lapineläjät” eivät kuitenkaan saa olla rauhassa, vaan savolaiset kantavat heiltä lapinve-

roa eli ”rahaa”. He ovat ”käskeneet tuoda rahaa tai nahkoja ja kaloja määräpaikkaan”. 

Sellaisia paikkoja ovat Rahasjoki ja Rahasjärvi ja ehkä Hintaniemikin. (Vieremä 

KRK.115:170.)  

Pohjois-Savossa Sonkajärvelläkin lappalaisten kerrotaan joutuneen maksamaan vuokraa 

pyyntimaistaan. Tulijoille ei siis riitä se, että lappalaiset ovat antaneet maansa ja ve-

tensä. Esimerkiksi Savossa Toivakolla on ollut metsästystä ja kalastusta harjoittavia 

lappalaisia, joilta on käyty ”kantamassa hyyriä” eli vuokraa, jotta he saavat harjoittaa 

pyyntiä. Lappalaisten on pitänyt varata kaloja, oravia sekä ketun ja näädän nahkoja. Ne 

on pitänyt tuoda sovittuna aikana määrättyyn paikkaan. Kertoja arvelee Hyyrilammen 

olevan vanha kantopaikka. (Sonkajärvi KRK.115:171.) Molemmista tarinoista on vai-

kea päätellä, selitetäänkö tässä erikoisten paikannimien alkuperää vai perustuvatko 

kuvaukset tositapahtumiin.  

Pohjoisempaa, Sodankylästä, kerätyssä tarinassa viitataan siihen, että veronkerääjiä on 

tullut monesta suunnasta. Venäläinen vie lappalaisen lampaan sopimukseen vedoten:  

Se ”Murhaenkeli”, vihavenäläinen, oli tehnyt sellaisen sovinnon 

lappalaisen kanssa, jotta tämän piti koota tavaraa vuoden ympäri kekristä 

kekriin, mitä vaan. Venäläisen nimi oli Nykäpää. Kun kekri tuli 

lappalainen tuumasi, että oli kekri eikä Nykäpäätä kuulunut. Hänen oli 

tarkoitus ”pistää ”lammas ja keittää se sinä päivänä. Silloin ovi aukeni ja 

Nykäpää sanoi: ”Kekri on maassa ja Nykäpää myös.” Lappalainen säikähti 

niin, että pisti polveensa, josta veri juoksi kuiviin ja lappalainen kuoli.  

(Sodankylä 1903.2411.) 

Lampaan uhraaminen syksyllä kekrinä oli vanha karjalainen tapa. I.K. Inha kertoo 

Venäjän Karjalan matkaltaan 1800-luvun lopulta Venehjärven pässiuhrijuhlista, jossa 

kyläläiset yhdessä uhrasivat useita pässejä tsasounan luona Pyhälle Miikulalle. Hänen 
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mukaansa lampaat ”iskettiin” tsasounan luona ja veri valutettiin ortodoksien rukous-

huoneen portaitten alle pienestä reiästä. Sitten nahka nyljettiin kylän kalmistolehdossa 

ja lihat paloiteltiin, keitettiin ja syötiin siellä yhdessä. (Inha 1921: 359–362.) Tsasouna 

lienee rakennettu entiselle ei-kristilliselle uhripaikalle. Lappalainen lienee luvannut lam-

paan seidalleen ja tekee epätoivoisen teon, kun eläin viedään. Oliko kyseessä normi-

rikkomus ja häpeän tunne? Lampaan sijasta Nykäpäälle ei liene muuta annettavaksi. 

”Murhanenkeli” viittaa sanana johonkin ylivoimaiseen vastukseen. Sopimus näyttää 

olleen lappalaiselle kohtuuton täyttää. 

Lappalaisten ja suomalaisten välisissä suhteissa ei kansantarinoissa käy yleensä hyvin. 

Tampereen lähellä kerrotaan, että kun ensimmäiset suomalaiset tulevat Teiskoon, eräs 

suomalaispoika ihastuu lappalaisneitoon. Nuoret ovat rakastuneita, mutta vanhemmat 

vihaavat lappalaisia, eivätkä halua tyttöä sukuun. Tarinan päätteeksi tyttö syöksyy 

epätoivoisena Neitvuorelta alas. (Teisko PK.) Tarina selittänee kansanomaisesti 

Neitvuori-nimeä, mutta etnisten ryhmien suhteita siinä pidetään jopa vihamielisinä. 

Iisalmelaisessa tarinassa suomalainen Partanen on tullut Haapajärven rantamille uudis-

asukkaaksi ja ”ottanut maita” siellä asuneelta lappalaisilta. Lappalainen on juossut koko 

ajan Partasen rinnalla neuvomassa ja pyytämässä, ettei ottaisi liikaa ja veisi häneltä 

kaikkea. (Iisalmi KRK.115:154.) Tulijoitten kanssa on siis yritetty neuvotella maista ja 

vesistä, mutta kuvauksen perusteella lappalainen on ollut alakynnessä.  Kun savolaiset 

toisessa tarinassa ovat ottamassa Kiuruvedelle Iisalmesta muuttaneelta lappalaisvel-

jesten perikunnalta maat ja vedet, lappalaiset pyytävät, että heille annettaisiin jokin alue 

toimeentuloa varten. He saavat metsästystä ja kalastusta varten synkän korpimaan, jota 

kukaan muu ei huoli. ”Paikan nimi on vieläkin Lapinsalo”. (Iisalmi KRK.115:157.)  
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Pohjoisempana saamelaisten ja suomalaisten avioliitot näyttävät onnistuvan paremmin. 

Kittiläläisessä tarinassa ”vihavenäläisiä” paenneita suomalaismiehiä on tullut etelästä ja 

he ovat sekaantuneet lappalaisiin. Kittiläläisen kertojan esi-isä on karannut Hämeenky-

röstä ja ottanut vaimokseen lappalaisnaisen. (Kittilä PK.) Mies on saanut näin myös 

turvapaikan, sillä varmin tapa suomalaismiehelle saada oikeuksia lappalaisyhteisössä oli 

avioituminen lappalaisnaisen kanssa (Itkonen 1948: 114).   

Monissa kansantarinoissa lappalainen ja suomalainen kilpailevat kovasti keskenään 

toimeentulosta. Karhunkaato ja peuranpyynti vaativat joukkovoimaa ja yhteistyötä, 

mutta sellaisesta ei monissa tarinoissa ole tietoakaan. Kajaanissa kerrotaan lappalaisesta 

ja suomalaisesta, jotka hiihtäessään samaa karhua yöpyvät samalla rakovalkealla ja ka-

dehtivat toisiaan. Lappalainen polttaa suomalaisen kengät nuotiossa. Kun suomalainen 

huomaa asian, hän polttaa vuorostaan lappalaisen sukset. Aamulla lappalainen ilkkuu: 

”Kitiseepä, katiseepa ruotsalainen rasvakenkä, se on männyt maatessa manalle, kavot-

tunna karsatessa.” Suomalainen lähtee hiihtämään sukkasillaan ja sanoo: ”Liukkeneeko, 

laikkeneeko lappalaisen liukas lyly, katku kateista nousi, ihvi puista ilvehtijän.” Lappa-

lainen ei pääse paksussa lumessa ilman suksia mihinkään, vaan kuolee metsään. 

(Kajaani 1892.) Toisessa samantyyppisessä pyyntitarinassa suomalainen onnistuu 

poronpyynnissä, mutta lappalainen ei saa mitään saalista (Kuhmo KT).   

Kajaanilaisessa tarinassa kertoja pitää suomalaista älykkäämpänä, koska suksien hä-

vittäminen on suurempi vahinko kuin kenkien. Vaikka pyynnissä tarvittaisiin yhteis-

työtä, yöpyjät eivät pysty ilkkumatta edes keskustelemaan keskenään. Itkosen mukaan 

saamelaismiehet pyysivät peuroja ja karhuja yhteisvoimin. Peuranhiihtoa harjoitettiin 

kevättalvella, kun aurinkoisen päivän jälkeen lumen pintaan muodostui yöllä niin paksu 

jääkuori, että sen kantoi suksilla liikkujan, mutta ei poroa. Metsästäjät yöpyivät tulilla, 

etäällä peuralaumasta, jottei savu ja ihmisen haju karkottanut eläimiä. Peurat piti pyy-
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dystää päivän valjettua muutamassa tunnissa, ennen kuin aurinko pehmensi lumen. 

(Itkonen 1948: 12.) Karhu taas oli vaikea metsästettävä. Karhunkaatajat olivat yhteisös-

sään arvostettuja, koska eläin oli myyttinen. (Korpela 2004: 167.)  

Kansantarinoissa lappalaisetkin voivat harjoittaa kaskiviljeltyä tai maataloutta suoma-

laisten tapaan. Iisalmelaisessa tarinassa mainitaan viiden lappalaisveljeksen palanneen 

kaskimetsästä (Iisalmi KRK.115:128). Usein lappalaisille käy tarinoissa huonosti. Kuu-

samon seudun saamelaisen ja uudisasukkaiden yhteisestä kaskiviljelyksestä kerrotaan 

seuraavassa: 

Kun tähän Haatajanniemelle ja Määttälänvaaralle tullu asukkaita, niin 

eivät lappalaiset olisi oikein suvanneet. Oli tuuminu lappalainen: ”Jos hän 

tuon Haatajan ottaisi, vain ei tuota Määttää, se on kieräsilmä (= 

kirkassilmä, virkeä katsanto). Se sikenee ja ajaa hänet pois syntymämailta. 

– Sitten Määttä ja lappalainen olivat yhdessä tehneet halmeen. Kun 

leikkaamaan lähettiin, tuumi lappalainen: ”Nyt kumpikin pitäköön 

saaliinsa. ”Vain Määttä kun sirpillä leikkasi ja lappalainen puukolla 

jarskutti, alkoi lappalainen huomata, että toinen viepi kaikki, ja tuumi: 

”Kun ois hälläi kiukkamarauta, niin kyllähän katottaisiin.” (Kuusamo 

1903.2222). 

”Kieräsilmän” selitys on tarinankertojan tai kerääjän antama, mutta ”kierä” voi  

tarkoittaa myös kieroa tai ovelaa. Tarina pohjautuu vakavaan asiaan. Yhtiömuotoisten 

kaskien tiedetään aiheuttaneen riitoja. Kaski kaadettiin yhdessä ja riitojen välttämiseksi 

oli tärkeää, että kaikki osakkaat olivat samaan aikaan kaskimaalla, kun viljasatoa kerät-

tiin. (Ervasti & Vasari 1978: 237.) Määtän ja Haatajan tiedetään olleen Kuusamon en-

simmäisiä uudisasukkaita ja kotoisin Oulujoelta (Itkonen 1948: 113). Määttä omistaa 

hyvät työvälineet, joiden turvin hän vie lähes koko sadon. Kertoja katsoo lappalaisen 

olevan hyväuskoinen ja tyytyvän kohtaloonsa. 

Kaskeamisen lisäksi Kuusamon seudun tulokkailta opittiin muitakin uusia tapoja, mutta 

kansantarinoiden mukaan väärinkäsityksiltä ei vältytty. Kuusamossa kerrotaan lappa-

laisia asuneen Suininginjärven rannalla Lapin kentässä, kun taas toisella puolen järveä 
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Määttälänvaaralla on asunut suomalaisia. Kerran lappalaiset lähtevät näiden luokse 

kylään. Vieraille keitetään juustokeittoa. Lappalaiset ihmettelevät, miten keitto on niin 

makeaa ja miksi siinä on erikoinen maku, jota he eivät tunne. Suomalaiset kertovat, että 

siihen on laitettu suolaa ja he antavat sitä vieraille mukaan. Kotona lappalaiset kertovat 

kokemastaan ja toiset kysyvät: ”Oliko keitto ollut yhtä makeaa kuin porehauvin liemi?” 

Toiset vastaavat, että se oli tuhat kertaa makeampaa. Lappalaisilla ei ole tietoa, paljonko 

suolaa keittoon laitettaisiin, joten he laittavat varsikauhan miestä kohden. Kun keittoa 

maistellaan, se on kuin myrkkyä. Lappalaiset suuttuvat, kun ajattelevat suomalaisten 

vihaavan heitä ja yrittävän myrkyttää. Keitto kannetaan kymmenen kilometrin päähän 

metsälampiin ja vieläkin lammet ovat nimeltään Suolalampia. (Kuusamo KRK.236.)  

Tarina tulkitsee taas paikannimistöä niin, että lappalaisten asuinpaikkana on Lapin kent-

tä, kun taas suolaan viittaava lammennimi selittyy lappalaisten suuttumisella. Suolan 

määrää liioitellaan kovasti, olihan suola tuohon aikaan arvokas tuontituote, jota ei 

annettu vieraalle laitettavaksi varsikauhamitalla ruokaan. Suomalainen haluaa korostaa 

varakkuuttaan ja osaavuuttaan saamelaisiin nähden. Tässä heijastuu elinkeinojen eri-

laisuus. Uudisasukkaat toivat karjanhoidon paikkakunnalle. Juustokeitto on 

laajemminkin tunnettu juhannusherkku. Lehmän maitoa keitetään monta tuntia, niin että 

keitto muuttuu punertavaksi, makeaksi ja kokkareiseksi. Lappalaiset kuvataan 

yksinkertaisiksi, kun eivät ymmärrä käyttää suolaa oikein. Valkealassa kuitenkin 

kerrotaan, että kun suolaa ei ollut, tiedettiin lappalaisten käyttäneen tervaa (Valkeala 

1894) tai tuhkaa, jolloin lihaa piti hieroa tuhkaan ja sitten keittää kattilassa (Kuhmo 

PK).  

Vaikutteet eivät olleet yhdensuuntaisia, vaan myös suomalaiset oppivat lappalaisilta esi-

merkiksi rakentamisen niksejä. Pirkanmaalla kerrottiin: ”Lappalaisnimi on säilynyt mei-

länki päiviime asti. Kun tehlän karjanrehulatoja, niin sanotaan: Ei sitä hakata salvole, 
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lyölään se Lappin lastule vain. Se on hirren alapuolele kolo, joka sopii toisen hirren sel-

kään.” (Kihniö PK.) Rakennustavasta on maininta myös Kuusamosta (Kuusamo 1903. 

2216). Lappalaisilta opittiin kevyt tapa rakentaa. Uudisasukkailta taas oli saatu opas-

tusta hirsirakentamiseen, kun Lappajärvellä asui ”talottunut” lappalainen (Lappajärvi 

1933).  

Rinnakkainelosta kerrotaan monissa tarinoissa: ”Sinä aikana täällä on ollu sekä 

lappalaisia että maanviljelyksen alkuunpanijoita” (Kuusamo 1903.2259). Kuusamossa 

uudisasukkaat opettivat kaskeamista, viljan kasvatusta ja karjanhoitoa sekä vuorostaan 

oppivat paikallisilta ankarissa olosuhteissa selviämistä, poronhoitoa sekä pyyntitaitoja. 

Alkuaikoina molemmat ryhmät kalastivat, pyydystivät riistaa ja keräsivät marjoja, mutta 

maanviljely oli vaatimatonta (Ervasti 2006: 98). 

Uudisasukkaat toivat myös huonoja tapoja: Iisalmessa Korolaisten esi-isä on tavannut 

alueella lappalaisen pyydyksiä ja ansoja sekä kokenut hänen ritojaan ”ensin toimeen 

tullakseen” (Iisalmi 1936). Perinteisen saamelaisten oikeuskäsityksen mukaan toisen 

omaisuus jätettiin rauhaan. Koltat saattoivat jättää saaliin kuivattuna tai suolattuna 

odottamaan kuljetusta eikä kukaan koskenut siihen (Nickul 1970: 260). Vielä 1700-

luvun Lapissa kauppiaiden oli mahdollista huoletta jättää tavaransa lukitsemattomiin 

paikkoihin (Itkonen 1948: 152).  

Uudisasukkaat toivat suomen kielen ja paikannimet suomalaistuivat. Pohjois-Savossa 

kertoja pohtii sitä, miten lappalainen menneisyys tuntuu unohtuneen:  

Saijjin muan luona taas oli lappalaisille välttämätön Paskamäk, jonka 

nimisiä ei tapaa missään muualla. Tämäkin nimi on vasta muutettu. 

Tietämättömyyden vuoksi hävitetään tärkeät historialliset muistomerkit. 

Se vaikeuttaa tutkimuksia. Lähellä on Naurislahti. Olikohan heillä nauriin 

siemeniä? Pienen Iin eteläpäässä on Koljonvirta ja lähellä Mansikkaniemi, 

lappalaisten herkuttelupaikka ja Kuoliosaaret. Olivatko nämä lappalaisten 

hautapaikkoja?” (Vieremä PK.24.)  
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Vieremän kertojalla on monta lappalaisiin liittyvää kysymystä. Hän on tyytymätön ta-

paan, jolla suomalaiset muuttelevat lappalaisia paikannimiä ja haaskaavat lappalaista 

nimiperintöä. Tutkimukseni tarinoissa on monia Lappi-alkuista paikannimiä, kuten La-

pinniemi ja Lapin kenttä Kuusamossa, Lapinmäki Laihialla ja Lapinlahti sekä Lapinsalo 

Iisalmessa. Mäntsälästä löytyy Lapinhäntä (Mäntsälä 1936). Kuhmosta voidaan mainita 

Lapinvaara, Lapinniemi ja Lapinsalmi (Kuhmo PK). Paikoissa kerrotaan asuneen 

lappalaisia. Itkosen mukaan monet Lappi-alkuiset paikannimet ovat muistoina 

lappalaisista, jos eivät asukkaina, niin kaupankävijöinä. Veronmaksajina he jättivät 

jälkensä paikannimiin Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. (Itkonen 1948: 97–107.)  

Kuten aiemmin on tullut esille, kertojat väittävät lappalaisperäisiksi esimerkiksi seuraa-

via paikannimiä: Saijjinmäki, Paskamäki, Koljonvirta, Kuoliosaaret, Rahasjoki ja Hinta-

niemi Vieremällä, Ruotaansuu Iisalmessa, Petrovaara Juukassa, Hyyrilampi Sonkajär-

vellä, Neitvuori Teiskossa sekä Suolalammet Kuusamossa. Monet paikannimet, joiden 

pohjana on jokin saamenkielinen sana suomalaistuneessa muodossa, löytyvät Itkosen 

mukaan samoilta seuduilta kuin Lappi-alkuiset. (Itkonen 1948: 97–107.) Kielitieteilijä 

Ante Aikio on tutkinut eteläisen Suomen saamelaisia paikannimiä (Aikio & Aikio 2003: 

115- 131; Lehtola 2008: 8–10). 

Suomalaiset ovat vääntäneet saamelaisia paikannimiä suomalaisiksi ja keksineet seli-

tyksiä nimien sisällöstä. Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kuusamossa ja Etelä-

Lapissa eivät asukkaat useinkaan tiedä, mistä kotiseudun paikannimet johtuvat. 

(Puuronen 2012: 230.) Myöskään sukunimen syntyä ei usein tiedetä. Kun saamelainen 

ryhtyi uudisasukkaaksi, hänet katsottiin uuden ammatin perusteella uudisasukkaaksi. 

Hänen asuinpaikkansa merkittiin asiakirjoihin suomen kielellä. Nimestä tuli monesti 

myös sukunimi. (Lehtola 2005: 308.)  
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Tarinoissa lappalaiset ja suomalaiset näkevät toisensa selvästi erilaisina sekä kieleltään 

että elämäntavoiltaan. Niiden perusteella suhteet olivat usein jännittyneet: he kadehtivat 

toisiaan tai suuttuivat toisilleen. Kuva on kilpailuhenkinen. Yhteistyötä kuvataan vähän. 

Sen estää molemminpuolinen epäluulo. Kertojat eivät ilmeisesti näe edes tarvetta yh-

teistoimintaan. Lappalainen jää alakynteen ja tulee ajetuksi pois omalta alueeltaan. Hän 

jättää kuitenkin jälkensä nimistöön ja kansanperinteeseen.  
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5 PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkin suomalaisten kansantarinoiden representaatiota lappalaisista. Tarkoituksenani oli 

selvittää, miten paikallisväestö on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansantarinoissa 

muodostanut kuvaa lappalaisista. Lisäksi halusin tutkia, millaisia arvoja ja asenteita 

kertoja heijastaa yhteisöstään. Lappalaisia ei paikkakunnilla tarinoiden kertomishetkellä 

yleensä enää ollut. Suullista kertomaperinnettä ei juuri ole tutkittu. Aineistooni vali-

koitui 112 tarinaa. Teemoiksi nousivat lappalaisen ulkoinen olemus ja tavat, noidat ja 

noitavoimat sekä konfliktit ja yhteistyö. Käytin analysointiin kertomuksen rakenne-

mallia. Representaatiota tutkin erityisesti tarinan arviointiosasta, joka paljasti, millä ker-

ronnan tehokeinoilla kertoja arvioi kohdettaan. Tarinoista osa oli hyvin lyhyitä. Niitä oli 

eri puolelta Suomea ja monet aiheet olivat vieraita minulle. Tulkinta oli kiehtovaa, mut-

ta tutkielmani rakenteen kehittely niiden pohjalta oli hidasta ja vaati ohjausta. Kun toi-

sen luvun tarinoista eroteltiin historiallisiin lapinkyliin kuuluvat oman otsikon alle, 

rakenne alkoi muotoutua. 

Lappalaisen ulkoinen olemus ja tavat -teeman yhteydessä löytyi deskriptiivisiä il-

mauksia kuten korealuontoinen, salakähmäinen tai rahanahne. Oli myös halventavia 

lauseita. Erityisesti niitä oli lappalaisten alkuperää kuvaavissa tarinoissa. Väheksyvästi 

kertoja puhui niin pohjoisessa, Pohjois-Pohjanmaalla kuin Lounais-Suomessa. Hän on 

ylimielinen vertaillessaan kansoja keskenään. Lappalaiset kuvataan myös tietämättö-

miksi ja yksinkertaisiksi. Kuvat ovat kaavamaisia stereotypioita. Kertoja asettaa ihmisiä 

vastakkain ”meihin” ja ”heihin”. Representaatiossa lappalainen on kertojaan nähden 

erilainen. 

Noitaluvusta ilmeni, että suomalaisten mielestä lappalaisten parissa oli mahtavia noitia, 

ihmeellisiä tietäjiä ja hyviä parantajia Toki noita osasi olla viekas tai tehdä pahoja 
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tekoja. Suhtautuminen noitiin muuttui, jos tarina kertoi maitten ja vesien omistamisesta 

Kertomusten lappalaisnoidasta tuli järvien kiroaja. Tarinat on kerrottu eri aikaan ja eri 

puolilla Suomea. Yhteistä niille on, että kertoja haluaa nähdä noidan toisen kulttuurin 

edustajina. Kuva on yksipuolinen. Konfliktit ja yhteistyö -teeman tarinat kuvaavat lap-

palaiset väistyjinä, jotka lähtivät pois uudisasukkaiden tieltä. Jos lappalaiset ovat tais-

telleet suomalaisia vastaan, he ovat hävinneet. Tulijat ottivat vallan yhteisössään, ja 

epäluulot varjostivat suhteita.  

Kertojat heijastavat 1900-luvun alkupuolen arvoja, asenteita ja hierarkioita. Tuon ajan 

saamelaiskuvassa ja myös suomalaiskuvassa oli essentiaalinen oletus kansan tai ryhmän 

”olemuksesta”. Sen mukaan ihmisen identiteetti oli valmis ja pysyvä olemus, joka säi-

lyy ihmisen ja kansan tietoisuudessa. Suomalaisuus-ajattelu laittoi rajoja venäläisiin, 

ruotsalaisiin, norjalaisiin ja lappalaisiin nähden. Luotiin kuva suomalaisen kulttuurin 

olemuksesta ja sen vastakuvana syntyi käsitys saamelaisen kulttuurin olemuksesta. Ste-

reotypiat rakensivat myyttistä käsityksiä molemmista. Ne liioittelivat, jähmettivät tai 

yksinkertaistivat kohteitaan. Julkisuudessa rakennettu sosiaalidarvinistinen käsitys 

yhteiskuntien ja kulttuurien kehityksestä näkyy mielestäni myös lappalaisperinteessä: 

heikompien kohtalona on väistyä ja kadota. Suomalaisten käsityksissä saamelaiset 

olivat jääneet paikoilleen kulttuurin kehityksessä, ja maanviljelyksen tasolle nousseet 

suomalaiset olivat syrjäyttäneet heidät. He olivat joutuneet väistymään ja vetäytymään 

pohjoista kohden. Pohjoista haluttiin hyödyntää taloudellisesti ja yhtenä ratkaisuna näh-

tiin uudisasutus ja maanviljely. Katsottiin, ettei saamelaisilla ollut pysyviä asuinpaik-

koja eikä maiden nautintaoikeuksia. Heitä haluttiin sivistää ja heidän tahdottiin 

omaksuvan suomalaisen kulttuurin.   

Yhteistä tutkituille tarinoille on, että representaatiossa lappalaisesta tulee ”toinen” – 

henkilö tai ryhmä, joka on itseen nähden erilainen. Lappalaistarinoiden puuttuminen 
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kotikylässäni voisi mielestäni heijastaa sitä, että lappalaisuudesta oli aikaisempina vuo-

sisatoina ollut haittaa, joten selviämiskeinoksi oli valittu vaikeneminen ja unohtaminen. 

Kerrottiin vain tulijoiden tarinoita. Minäkin olin lapsena kuullut Kuusamon seudulla 

yleisesti kerrotun tarinan pääsiäisen aikaan karjasuojissa kulkevasta noidasta, joka vie 

taikojen avulla talon karjaonnen itselleen. 

Lappalaisista jäivät muistoksi paikannimistö ja kansantarinat. Monet tutkimani tarinat 

ottivat kantaa paikannimiin, mutta koska saamelaisperäisen paikannimistön tulkinnat 

vaatisivat kielitieteellistä osaamista, en tarkastellut paikannimistöä systemaattisesti, 

vaan se jää toiseen tutkimukseen. Oma lähtökohtani oli tarkastella tarinoiden 

kulttuurisia sisältöjä. Tutkimusaineistoni oli kerätty viime vuosisadan alkupuolelta, 

joten ehdottaisin, että vertailun vuoksi jatkossa tutkittaisiin myös tämän päivän 

suomalaisia kansantarinoita saamelaisista. 
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Tutkimukseni kansantarinat 

Listalla on tutkimustarinan tunnistetietona keräyspaikkakunta ja keräysvuosi. Joissakin 

on selvyyden vuoksi lisäksi tarkentava tunnus, joka on otettu arkistotunnuksesta. Kale-

valan riemuvuoden kilpakeräys (KRK) oli vuosina 1935–1936 ja Paikallisten tarinain ja 

muistojen kilpakeräys (PK) vuonna 1937. Kansantieto-lehtien 1–11 kyselyt (KT) jär-

jestettiin vuosina 1936–1939. Tunnisteeseen merkitsin keräyksen alkamisvuoden, jos 

keräysaika oli vuotta pitempi. Suomen kansanrunousarkistoon on kerätty tarinoita mo-

nista eri lähteistä. Sen vuoksi yksilöintitiedoissa on eroja. Nimistä kerääjän nimi on 

ensimmäisenä ja kertojan nimi on viimeisenä. Muutamissa tarinoissa keräystiedot olivat 

puutteellisia. Uskomustarinoihin liittyy Suomen Kirjallisuuden Seuran lisätunnus, jonka 

merkitsin viimeisenä tietona sulkuihin. 
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