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JOHDANTO

Tutkimustehtävä

Jätinkirkko, jatulintarha, hiidenkiuas – kaikki nämä nimitykset kertovat jättiläisten oleilusta

Suomessa. Tarinoita jättiläisistä on kerrottu vuosisatoja ja ne ovat oleellinen osa

kansanperinnettä. Ne luokitellaan aitiologisiksi tarinoiksi eli selitystarinoiksi, joilla pyritään

selittämään kuinka jättiläiset ovat muodostaneet paikkoja. Jättiläistarinoille onkin tyypillistä

liittyminen tiettyyn kohteeseen. Paikat ovat usein merkityksellisiä tai muusta luonnosta

poikkeavia ja niistä on aikojen kuluessa tullut tärkeitä kohteita. Mutta onko tällä muinaiseksi

Suomen asuttajaksi kutsutulla olennolla jotain tekemistä arkeologian kanssa?

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella minkälainen yhteys Suomessa esiintyvillä

jättiläistarinoilla on kiinteisiin muinaisjäännöksiin1, kulttuurihistoriallisesti merkittäviin

luonnonmuodostumiin2 tai kirkkoihin. Tarkoituksena on selventää, millä tavalla tarinat

liittyvät kohteisiin, ja millaisia eroja arkeologisilla kohteilla ja tarinoilla on alueellisesti

suhteessa toisiinsa ja paikannimistöön. Tutkielmassa tarkastellaan tarinoita, kansanperinnettä

ja paikannimistöä arkeologian näkökulmasta. Käytännössä tutkimustehtävää toteutetaan

etsimällä tarina, kohdentamalla se kartalle ja sen jälkeen tarkastelemalla kyseisen kohteen ja

sen lähiympäristön muinaisjäännöksiä sekä näiden mahdollisia yhteyksiä. Tutkielmassa on

vahva folkloristinen lähestymistapa tarinoiden ja kohteiden pohdinnassa. Arkeologisesti se on

tärkeää, koska tarinoidenkerrontayhteisöissä kohteiden historia ja merkitys ovat olleet erilaiset

verrattuna esihistoriallisen ajan ihmisen ajatukseen käyttöön rakentamistaan kohteista.

Vastakohtana on nykyajan tutkijan näkökulmaan, jossa tiede on pääasiassa. Esihistorian

ihminen, tarinoita kertovat yhteisöt ja nykyajan tutkija poikkeavat maailmankuvaltaan täysin

toisistaan ja keskimmäisen maailmankuvaa ja arkeologisen aineiston hahmottamistapaa

pyritään tässä tutkielmassa avaamaan.

Maantieteellisesti tutkielma rajautuu Suomeen, mutta varsinkin itärajalla rajauksesta

joutuu välillä joustamaan, koska kulttuurialueet eivät aina noudata valtion rajoja. Lisäksi

jättiläistarinat ovat usein yhteydessä keskiaikaisten kivikirkkojen rakentamiseen ja

kristinuskon Suomeen rantautumiseen. Näitä tarinoita tarkastellaan silloin, kun ne voidaan

liittää tiettyyn kirkkoon eli, kun tarinaa voi pitää tutkimuksen tehtävän kannalta merkittävänä.

1  Tässä yhteydessä muinaisjäännöksillä tarkoitetaan esihistoriallisia ja historiallisia maastosta selkeästi
erottuvia, ihmisen toiminnasta kertovia kohteita.

2  Tutkielmassa mukana olevat luonnonmuodostumat ovat jääkauden kivimuodostelmia.
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Ajallista rajausta on tarinoiden osalta hankala muodostaa. Muinaisjäännösten kohdalla

merkittävin osa tarinoista liittyy pronssi- tai rautakauden kiinteisiin muinaisjäännöksiin sekä

keskiaikaisiin kivikirkkoihin.

Jättiläistarinoita on kerrottu Suomessa laajalla alueella, ja kohdesidonnaisia tarinoita

on runsaasti. Tarinayhteyttä tiettyyn maantieteelliseen kohteeseen on välillä vaikea

muodostaa. Lisäksi tarinoiden ja nimistön suuresta määrästä johtuen, tarinoiden

kokonaisvaltainen läpikäynti pro gradun rajoissa ei ole mahdollista. Tästä syystä aihetta ja sen

käsittelyä on täytynyt rajata ja jättää mahdollisen jatkotutkimuksen tehtäväksi. Tutkielmassa

nimistöä ja tarinoita ei tutkita lähtemällä arkeologisista kohteista ja luonnonmuodostelmista

käsin, sillä tällöin täytyisi ottaa tarkasteluun kaikki kiinteisiin muinaisjäännöksiin

luokiteltavat kivimuodostelmat sekä jättiläis-sanan muunnoksineen sisältävät

luonnonmuodostelmat ja paikannimet.

Tutkielman rakenne ja metodit

Tätä tutkielmaa varten käytiin läpi noin 100 tarinaa, joista otettiin mukaan 52. Muutamassa

kohteessa paikkamerkintöjä on useampia ja näissä kohteissa on päänumeron lisäksi kirjain (a,

b ja c). Tekstissä viitattavan kohteen numero on sulkeissa. Mukaan tutkielmaa otettiin tarinat,

jotka pystyi liittämään arkeologiseen kohteeseen, luonnonmuodostumaan, kirkkoon,

paikannimeen tai historialliseen kohteeseen. Tarinoiden paikkatieto on kuitenkin toisinaan

sumeaa, mistä syystä joitain tarinoita on käytännössä mahdotonta laittaa karttaan

koordinaatilleen oikein. Tutkielmassa on tekijän harkinnan mukaan tapauskohtaisesti

määritelty riittävä tarkkuus kohteelle ja tarinalle. Pieniä virheitä maastokohteen ja tarinan

liittymisessä toisiin saattaa kuitenkin olla, koska samasta kohteesta voi olla useita erilaisia

tarinaversioita, joissa kohteen sijainti vaihtelee. Jos tarina ja kohde poikkeavat huomattavasti

toisistaan,  etäisyyttä  on  useita  kilometrejä  tai  kunnan  tai  pitäjän  tunnistus  on  hankalaa,  ei

tarinoita otettu tutkimukseen mukaan. Tarinoista on liitteinä kartta (ks. Liite 3), taulukko (ks.

Liite 4) sekä tiivistelmät tarinoista (ks. Liite 5). Osa tarinoista on lainattu tutkielmaan suoraan

alkuperäisestä lähteestään ja osaa tarinoista on tiivistetty tai kieliasua selkeytetty.

Tutkielmassa avataan tarinoiden ajoittamisen ongelmallisuutta suhteessa usein tarkkaa

ajoitusta vaativaan arkeologiaan. Syvemmässä tarkastelussa on tarinoiden synty,

muovautuminen ja kohdesidonnaisuus sekä näiden vaikutukset toisiinsa pitkällä aikavälillä, ja

kuinka tätä kautta tarinat kohteineen ovat osa kansallista historiaa ja kulttuuriperintöä.

Tarkastelussa on myös ihmismielen maisema- sekä paikkakäsityksiä, ja tämän kautta
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tarinoiden kehittyminen, eläminen ja osittainen katoaminenkin. Konkreettisten tarinoiden

lisäksi tutkielmassa on mukana myös jättiläisiin liitettävää paikannimistöä, nimistön

levinneisyyttä ja nimistön yhteyksiä tarinoihin sekä muinaisjäännöksiin. Jättiläistarinoiden

analysoimisella luodaan pohjaa ja selitystä varinaiselle tutkielman aiheelle eli arkeologisten

muinaisjäännösten mukanaololle tarinaperinteessä.

Jättiläistarinoiden yksi tunnuspiirre on samantyyppisten tarinoiden toistuvuus ja

kiertäminen. Näistä kiertotarinoista on samalta seudulta erilaisia versioita eri lähteistä.

Toisaalta samankaltaisia tarinoita voidaan kertoa hyvinkin kaukaa täysin eri kulttuuripiiristä,

mikä kertoo siitä etteivät tarinat syntyneet itsestään vaan ne kulkivat ja kopioituivat suusta

suuhun. Tätä meemiteoriaksi kutsuttua ideoiden ja ajatusten leviämistapaa hyödynnetään

myös tässä tutkielmassa jättiläistarinoiden leviämisen, elämisen ja arkeologiayhteyden

hahmottamisessa.

Paikkaan sidottunakin tarinat elävät ja muuttavat muotoaan hyvinkin pienessä ajassa ja

ne ovat tiiviisti yhteisöön, sukupolveen ja aikaan sidonnaisia. Tarinoissa ei ole aina käytetty

sanaa jättiläinen vaan nimistö vaihtelee pitkälti maakuntien mukaan. Koska paikannimistö,

pitäjät, kunnat, kirkkokunnat ja kuntarajat elivät ja elävät jatkuvasti, eivät tarinoissa käytetyt

paikannimet aina vastaa paikkojen nykyisiä nimiä. Joitain tarinoita on tästä syystä lähes

mahdoton liittää kartalle ilman perehtymistä Suomen vanhempaan pitäjäkohtaiseen kartta-

aineistoon talonnimineen. Tässä tutkielmassa ei mennä niin pitkälle. Hyvin paljon on myös

muinaisjäännöksiä ja kohteita, jotka ovat tarinoiden syntymisen jälkeen jo tuhoutuneet. Ja

toisinaan tuhoutumisen myötä myös kohdesidonnainen tarina jopa kuolee tai ainakin muuttuu

tai siirtyy.

Tutkielman lähteet

Tarinaperinne jättiläisistä kattaa lähes koko Suomen pohjoisinta lappia lukuun ottamatta,

mutta kirjoitettua tarinaperinnettä ei ole läheskään yhtä paljon. Kirjallisuuden lisäksi lähteenä

on toiminut internet, johon kunnat ja seurakunnat ovat omilla esittelysivustoillaan kertoneet

omia tarinoitaan pitäjien ja kirkkojen historiasta. Suurin osa tarinalähteistä on kotiseudun ja

pitäjien perinnekirjoista sekä kansanperinteen kokoomateoksista. Pohjanmaalla ja

Satakunnassa on kotiseutumuistojen kirjoitus ollut ahkerinta. Samuli Paulaharju on

kirjoittanut alueelta 1920-luvulta lähtien useita pitäjänkirjoja, esimerkiksi tässä tutkielmassa

käytetyt Härmän aukeilta ja Rintakyliä ja Larwamaita: Kurikan wanhaa elämää. Toinen

kansankuvauksien ja tarinoiden kerääjä oli Lauri Simonsuuri, joka on teoksissaan Myytillisiä
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tarinoita, Kotiseudun tarinoita sekä Kansa tarinoi koonnut yhteen useita suomalaiseen

arkielämään liittyviä tarinoita ja uskomuksia. Vanhimpia tutkielmassa käytettyjä lähteitä ovat

muun muassa M. Agricolan: Dauidin Psalttarin esipuhe (1551) sekä J. Messeniuksen Scondia

illustrata (1636) ja tarinoiden osalta D. Skogmanin Kertomus matkoiltani, Satakunnassa

muisto-juttuja keräilemässä (1864), J. W. Calamniuksen Muinais-tiedustuksia Pohjan periltä

(1868) sekä Zacharias Castrénin Vanhan ajan muistoja Kemin, Tervolan ja Simon

seurakunnista (1894), jossa on myös kerrottu alueen kiinteistä muinaisjäännöksistä.

Siihen kuinka tarinat liittyvät arkeologisiin muinaisjäännöksiin, käytetään tutkielmassa

taustana muun muassa Jari Okkosen väitöskirjaa Jättiläisen hautoja ja hirveitä kiviröykkiöitä

sekä teoksia Muinaisuutemme jäljet ja Muinainen Kalanti ja sen naapurit, talonpojan

maailma rautakaudelta keskiajalle. Arkeologisten kohteiden ja niissä olevien mahdollisten

muinaisjäännösten paikantamisessa on käytetty Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä3.

Karttapaikannuksissa on käytetty apuna peruskarttoja 1:20 000 sekä internetissä olevia

ilmaisia karttaohjelmia, kuten Google Maps4, Fonectan karttapalvelu5 ja

Maanmittauslaitoksen Kansalaisen karttapalvelu6. Nimistötutkimuksessa on lisäksi käytetty

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Paikannimikartastoa7. Paikkatietojärjestelmän

(GIS/MapInfo) käyttö ei ollut tässä tutkielmassa mahdollista.8

Meemiteorian hahmottamiseen on haettu pohjaa tutkielmaan muun muassa teoksesta

Susan Blackmoren Meemit – kulttuurigeenit ja kansanperinteen tutkimiseen Jorma Kalelan

teoksesta Historian tutkimus ja historia. Ihmismielen luonnon- ja metsänhallintaan,

maailmankuvan hahmottamiseen ja jättiläisten mytologiseen puoleen tutkielmassa on käytetty

muun  muassa teosta Ihminen ja metsä osa  1 sekä artikkeleita Lauri Honko: Perinteen

sopeutumisesta ja Vesa-Pekka Herva ja Anu Herva: Menninkäisten kuolema. Matti Sarmelan

teos Suomen perinneatlas on toiminut apuna tarinoiden ja kohteiden alueellisuudessa sekä

muinaisjäännösten liittymisessä kohteisiin. Tarinoiden tutkimukseen on käytetty muun

muassa artikkeleita Matti Hako ja Lauri Simonsuuri Proosaepiikan lajit, keruu ja tutkimus,

3 Kulttuuriympäristön rekisteriportaali,
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx

4  Googlen karttapalvelu, https://www.google.fi/maps, 24.8.2016
5  Fonectan karttapalvelu, https://www.fonecta.fi/kartat, 24.8.2016
6  Kansalaisen karttapaikka, http://kansalaisen.karttapaikka.fi, 24.8.2016
7  Paikannimikartasto, http://kaino.kotus.fi/nikar/index.php, 24.8.2016
8  Tutkielman aloituksen aikoihin tekijällä ei ollut osaamista ko. ohjelmiin eikä tekijä asu Oulun yliopiston

läheisyydessä ja työ on tehty pääasiallisesti etänä yliopistoon.
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Marjatta Jauhiainen Suomalaiset uskomustarinat, tyypit ja motiivit ja  Matti  Kuusi

Kirjoittamattomasta kirjallisuudesta selventämään, kuinka tarinat jakautuvat erilaisiin

tarinatyyppeihin. Lisäksi tutkimuksessa on viittauksia useisiin eri artikkelilähteisiin ja teoksiin

liittyen jättiläisiin kansanperinteenä, paikannimitutkimukseen, kielentutkimukseen sekä

arkeologiaan.

Tutkimushistoria

Suomessa kansanperinteen keruu on pääpiirteissään tapahtunut 1800-luvulla. Suomalaisen

Kirjallisuuden seuran kustannuksella useat kerääjät, muun muassa J. Fr. Kainonen, D.E.D.

Europaeus, A.E. Oksanen, Fr. Polén, H.A. Reinholm  ja B.A. Paldani, kiersivät ympäri

maakuntia kirjaten ylös tarinoita ja satuja. Keruun tuloksena julkaistiin vuosina 1852, 1854,

1856 ja 1866 neliosainen Suomen kansan satuja ja tarinoita. 9 Vuonna 1883 julkaistiin myös

sanomalehdissä yleinen keruukehotus, jossa kansalaisia kehotettiin lähettämään tietämäänsä

kansanperinnettä ja muistitietoa arkistoitavaksi. 10 Suurin tarinamäärä kerättiin kuitenkin

vuoden 1935 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestämässä Kalevalan riemuvuoden

kilpakeruussa.11 Toinen keräys järjestettiin 1960-luvulla, ja sato oli jälleen runsas. Eli vielä 50

vuotta sitten kansanrunous- ja perinne olivat hyvinkin tärkeitä ja jopa arkipäivää. 12 Keruussa

suuren työn ovat tehneet stipendiaatit, mutta koska hekin olivat usein sivistyneitä

eurooppalaisia, valitettavan usein teksteissä ei puhuta välttämättä täysin suoraan ja kieliasu

vaihtelee. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kirjoitetussa kansanperinteessä olisi

ollenkaan jälkiä alkuperäisestä tarina-asusta. Asioita on vain saatettu toisinaan kaunistella

hyvinkin paljon. 13 Keräyksen luonne muuttui lähestyttäessä 1800-luvun loppua, ja kerääjille

painotettiin ettei kerättävää aineistoa tule muuttaa vaan kaikki tulee tallentaa sellaisena, kuin

se kerrotaan sopimattomia osia myöden. Kansanperinteenkokoelmat ovat Suomessa hyvin

laajat, mutta niiden valossa ei kuitenkaan voida täysin luottaa, mihin kansa oikeasti uskoi.

Toisaalta ainakin vuonna 1674 laati Paltamon rovasti Juhana Cajanus kertomuksen, jossa

kerrotaan täysin totena Calewasta ja tämän kahdestatoista pojasta.14 Myöhemmin Cajanuksen

9  Salmelainen 2012 [1852], s. 18
10  Virtanen & Virtanen 1988, s. 13.
11  Haavio 1967, s. 144.
12  Hako & Simonsuuri 1963, s. 454.
13  Korpela 2006, s. 168.
14  Hako & Simonsuuri 1963, s. 454.
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tarinaa ovat käyttäneet ainakin P. N. Mathesius vuonna 1734 väitöskirjassaan15 ja Christfrid

Ganander 1789 Mythologia Fennicassa16. 17

Tarinaperinne jättiläisistä on Suomessa ollut laaja, ja kiertotarinoiden määrä on yhtä

laaja kuin kertojien määrä. Monet pitäjät ovat kirjanneet kertomuksiaan ja muistojaan

hyvinkin tarkkaan ylös, mutta useista pitäjistä ei merkintöjä onnistuttu löytämään. Yksi syy

tähän on juuri aktiivisissa kansanperinteen keräilijöissä, jotka usein toimivat vain tietyissä

maakunnissa ja myös ahkerasti julkaisivat keräämiään tietoja. Kansanperinnettä on kyllä

kerätty kattavasti koko Suomesta, mutta merkinnät ovat jääneet kansankeruuarkistoihin

eivätkä ne ole päätyneet sieltä laajempiin kokoomateoksiin, jotka olivat tässä tutkielmassa

oleellisesti lähteinä.

Jättiläisistä on jäänyt muistoiksi useat paikannimet, jotka viittaavat suoraan jättiläiseen

ja kertovat tätä kautta myös paikalla eläneistä tarinoista. Jättiläis-sanan kohdalla

nimistötutkimusta Suomessa on tehty jonkin verran ja varsin kattavasti etenkin hiisi-sanasta,

joka on käsitteenä kuitenkin paljon laajempi. Tässä tutkimuksessa perehdytään kuitenkin

enemmän juuri jättiläis-sanan esiintyvyyteen paikannimissä sekä jättiläisiin liitettävään

nunna-sanaan.

Arkeologiassa tutkimusta kiinteistä muinaisjäännöksistä, jotka ovat saaneet nimensä

jättiläistarinoiden perusteella, kuten jätinkirkot ja -röykkiöt, on tehty hyvinkin runsaasti.

Samoin itse tarinoita on tutkittu folkloristiikassa, sekä nimistötutkimusta on tehty

kielitieteiden puolella. Varsinaista jättiläistarinoiden ja kohteiden yhteen liittämistä ei ole

tieteen puolella vielä juurikaan tehty tai tutkittu minkälaista uutta informaatiota tieto

tarinaperinteestä voisi antaa arkeologialle. Matti Huurre on Lounais-Suomessa muinaisen

Kalannin alueella hieman avannut kalevanpoikatarinoiden liittymistä arkeologiaan.18

Folkloristiikassa tarinatutkimus on yksi tieteenalan perusteista. Tässä tutkielmassa

folkloristinen näkökulma painottuu kuitenkin siihen, kuinka ihmismieli on luonut

jättiläistarinat ja kuinka tarinat ovat muotoutuneet paikkasidonnaisiksi, sekä tutkitaan tarinoita

osana muinaisjäännöksiä ja niihin liittyvää historiaa.

15  Dissertatio Geographica de Ostrobotnia – Maantieteellinen väitöskirja Pohjanmaasta.
16   Ganander 1995 [1789], s. 48-49.
17  Huurre 2003, s. 236.
18  Huurre 2003, s. 250-254.
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1. JÄTTILÄISTARINOIDEN ANALYSOINTI

1.1. Tarinoiden ajoitusongelma

Arkeologiassa ja folkloristiikassa tapa ajoittaa eroaa toisistaan huomattavasti. Kun arkeologi

löytää maasta esineen tai rakennelman, hän ajoittaa sen esimerkiksi löytökontekstin

perusteella tai hakemalla esineelle typologisia samankaltaisuuksia. Useimmiten saadaan

suuntaa-antava, mutta suhteellisen tarkka ajoitus. Sama ei toimi tarina- tai

paikannimitutkimuksessa. Folkloristiikassa yhdelle tarinalle ei ole olemassa selväpiirteistä

kronologista muodostumishistoriaa. On useita, jopa satoja erialaisia muunnelmia, jotka ovat

lähteneet eri suuntiin. Ajoittaminen ei siten onnistukaan samalla tavoin tai tarkkuudella.19

Martti Haavion sanoin kansansadut ovat kansainvälisiä. Monen suomalaisenkin

kansansadun alkujuuret voivat olla Egyptissä, Kreikassa tai jopa Intiassa. Haavion mukaan

kaikki suomalaiset sadut ovat syntyneet muualla ja kulkeutuneet tänne vain eri reittejä.

Maassamme tarinaperinne on jakautunut kahtia länteen ja itään, ja Länsi-Suomesta löytyy

tarinoita huomattavasti enemmän kuin idästä. 20 Haavion mukaan suomalaisilla syntytarinoilla

on kaksi eri aikaista tarinaryhmää. Vanhempi kalevanpoikiin keskittyvä ja varsinkin Lounais-

Suomessa vallinnut tarinatraditio olisi enemmän virolais-suomalaista perua. Nuorempi

tarinatraditio jättiläisistä, joilla on selkeä persoona ja nimi, kuten Kille tai Kalle, olisi

enemmän lainaa Skandinaviasta. 21 August Annistin mukaan kalevanpoikaperinteessä

vanhimpia tarinoita olisivat ne, joissa kalevanpoika on muokannut ympäristöään.

Voimamiehinä kalevanpojat esiintyisivät 800-1200-luvuilta lähtien. Myöhäisimpiä tarinoita

olisivat tarinat, joissa selitetään ihmisen tekemiä kiinteitä muinaisjäännöksiä, esimerkiksi

maalinnoja on selitetty kalevanpoikien sängyiksi. Kohteiden alkuperäinen tarkoitus on

tuolloin jo unohtunut, joten ne eivät olisi aikaisempia kuin keskiajan lopulta. 22

Jättiläiset on liitetty pakanalliseen aikaan ja väestöön, joka asutti Suomea ennen

kristinuskon tuloa, ja aikaan, jolloin muun muassa rautakauden röykkiöt on rakennettu.

Aspelin aikoinaan ajoitti jätinroukkiot vanhemmalle rautakaudelle23. Näiden roukkioiden

19  Kuusi 1963, s. 22–25.
20  Haavio 1967, s. 145-146.
21  Haavio 1935. s. 257-258.
22  August Annist Huurteen mukaan. Huurre 2003, s. 253.
23  N. 500 eKr. – 400 jKr. (varhaisrautakausi)
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rakentamisperiodin mukaan Aspelin nimitti aikakautta jättiläisajaksi.24 Suurin  osa

muinaisjäännöskohteista, joihin jättiläistarinoita voidaan liittää, ovat pronssi– tai rautakautisia

kalmistoja. Luonnonmuodostumista esimerkiksi siirtolohkareet, kivirakat tai hiidenkirnut ovat

vielä aikaisempia. Kohteet ovat siis usein huomattavasti vanhempia, kuin niistä kerrotut

tarinat. Tähän selitystarinoiden syntykin viittaa. Kummalliset ja oudot kivimuodostelmat

saavat selityksen, kun alkuperäistä tietoa ei ole tai sitä ei muisteta.

Tarinoiden ajoitukseen viittaavat myös tarinat jättiläisistä kivikirkkojen rakentajina.

Useissa tarinoissa jättiläinen on yrittänyt häiritä ihmisen kirkonrakentamisurakkaa ja heittänyt

kiven kirkkoa kohden, minkä seurauksena kyseinen kivi saattaa olla kirkkomaassa tai sen

lähettyvillä edelleen. Näin on esimerkiksi Untamalan kirkon kalvenpojan viikatteen tikun (43)

kohdalla. Tarinoita kerrottaessa kirkotkin ovat jo olleet niin vanhoja, ettei muisteta kiven

olleen paikoillaan jo ennen kirkon rakentamista.

Jo Johannes Messenius mainitsi vuoden 1636 Scondia illustratan 10. osassa kuningas

Fornjótrin eli muinaisjätin hallinneen 600-luvulla eKr. jättiläisten maata, jolla tarkoitettiin

Suomea ja Kainuuta (Kvenland). Fornjótr-tarusto pohjautuu Norjalaiseen saagaan, jossa

kerrotaan muun muassa Norjan löytyminen ja Norja-nimen synty sekä Orkney-saarten jaarlien

ja Normandian herttuoiden kautta Englannin kuninkaiden synty. Käsite Kvenland on hieman

epäselvä, mutta se on esiintynyt useissa eri lähteissä. 1100-luvulta peräisin olevassa

Norjalaisten saagassa Kvenlandilla tarkoitetaan maata pohjoisessa, josta kukaan ei oikein

tiedä mitään. Saagan mukaan siellä asuisi kuitenkin naisia ja kookkaita ihmisiä. 25 Ganander

kertoo Mythologia Fennicassa Suomen vanhinta osaa kutsutun nimellä Jotanhem eli

Jättiläisten maa. Gananderin mukaan nimi tuli siitä, että siellä asuivat kookkaat ihmiset,

joiden keho oli pelkkää luuta ja jotka olivat pysyneet hyvin miesmäisinä. 26

1500–1700-luvuilta on säilynyt vain muutamia kirjoitettuja tarinoita. Todennäköisesti

vanhin kirjallinen maininta jättiläisistä on Mikael Agricolan Dauidin Psalttarin

suomennoksessa vuodelta 1551. Teoksessa luetellaan muinaisten suomalaisten epäjumalien

joukkoon muun muassa kalevanpojat.27 Vanhimpiin tarinoihin lukeutuu myös kukkarokiven

tarina vuodelta 1656 Petrus Gylleniuksen päiväkirjasta. J. Cajanuksen sekä Gylleniuksen

lisäksi vanhimpia julkaisuja on myös Krisfrid Gananderin vuonna 1789 ilmestynyt

24  Aspelin Okkosen mukaan. Okkonen 2003, s. 54.
25  Messenius 1988 [1636], s. 37, 111-112, 173.
26  Ganander 1995 [1789], s. 47.
27  Agricola 1551, alkupuhe.
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Mythologia Fennica, jossa on myös ensimmäinen suomen kielellä ilmestynyt jättiläistarina

jättiläisen leikkikalusta. 28

Tarinoiden mukaan jättiläiset lähtivät kirkonkelloja karkuun. Tarkkaa ajankohtaa,

koska tarinoita alettiin kertoa, on kuitenkin mahdoton määrittää. Tässä tutkielmassa

tarkastellaan kuitenkin melko laveasti ajankohtaa, jolloin kristinusko saapui Suomeen.

Tarinoiden kertojayhteisönä puhutaan yleistäen talonpoikaisyhteisönä, koska juuri

maatalousyhteiskunnassa, kyläyhteisöissä ja alemmissa säädyissä tarinaperinteet elivät

vahvimmin. Näissä yhteisöissä oli huomattavan paljon luku- ja kirjoitustaidottomuutta. Tuon

ajan mielikuvissa se aika, kun jättiläiset elivät, oli jo vanhaa aikaa.

1.2. Korpimaissa sykkii – metsä mielen maisemana

Jättiläistarinat lukeutuvat paikkoja selittäviin tarinoihin, mutta mikä paikassa on antanut

alkusykäyksen itse tarinan synnylle? Mikä kohteessa on ollut niin merkittävää, että se on

saanut aikaan toinen toistaan seuraavia kertomuksia, jotka osittain muistetaan vielä

nykyäänkin?  Vastaus tähän voisi olla niinkin yksinkertainen kuin metsä. Metsä on paikka,

joka saa helposti ihmisen mielikuvituksen ja pelot liikkeelle. Näin ei kuitenkaan ole ihan aina

ollut. Suomen vanhimmat asuttajat, pyynti- ja keräilykulttuurin edustajat, olivat käytännössä

osa metsää. Ihmisen asuessa metsässä erämaa oli aina läsnä ja se miellettiin osaksi kotia.  29

Suomalaisessa talonpoikaisyhteisössä maaseuduilla ja saloilla jo pienille lapsille

opetettiin metsässä liikkumista, toimimista ja työntekoa aikuisen opastuksella, koska lapset

joutuivat esimerkiksi marjastamaan ja sienestämään itsenäisesti jo hyvin nuorena. Kotimetsä

olikin lapsille tuttu ja rakas paikka, mutta se täytyi tuntea hyvin. Metsän tuntemus olikin

tuolloin hyvin erilaista verrattuna nykyajan metsästä osittain vieraantuneeseen ihmiseen, joka

lähinnä samoilee metsissä, mutta ei elä siellä. Rakkaudesta ja kotoisuudesta huolimatta

metsässä oli myös vaaroja. Tarinoilla ja saduilla on ollut suuri merkitys siinä, ettei lapsen tai

aikuisenkaan kannattanut lähteä tuntemattomaan metsään ainakaan yksin. Osa pelotteluista on

ollut ihan konkreettisia huolia, esimerkiksi loukkaantumisesta, eksymisestä, ryöstelyistä tai

pedoista, mutta toisaalta pelottelulla haluttiin ehkä myös varmistaa, etteivät lapset lähde

tutuista maisemista liian kauas. Talonpoikaisyhteisön jäsen oppi jo nuorena tarkkailemaan

luontoa, ja heidän luontotietämyksensä pohjautuivat pitkälti yhteisön muistiin sekä omiin

28  Hako & Simonsuuri 1963, s. 454.
29  Vilkuna 1967, s. 209.
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kokemuksiin. Metsässä liikkuja havainnoi jatkuvasti ympäristöään ja esimerkiksi suuret mäet,

kivet ja järvet toimivat maamerkkeinä, joiden avulla pystyi suunnistamaan. 30

Juuri näihin aikoihin alkoivat muodostua tarinat jättiläisistä selittämään miksi juuri

tämä louhikko tai mäki on juuri tässä missä se nyt on. Tai ainakin tarinoiden omaksuminen

laajeni. Metsän mieltäminen ihmisasutuksesta erillään olevana ja kaukaisena pelottavana

paikkana alkaa vasta kristinuskon tulon jälkeen. Erämaa oli paikka, jota pelättiin ja jonne ei

haluttu mennä, jos ei ollut pakko. Ehkä vaarat myös yleistyivät, tai ainakin pelot vaaroja

kohtaan yleistyivät. Lauri Honko on pohtinut artikkelissaan asiaa miksi toiset paikat luovat

tarinoita helpommin kuin toiset? Honko jakaa kantansa neljään eri tekijään: luonnon

hyväksikäyttöön, miljöödominanssiin eli luonnosta erottuvaan tekijään, paikallishistoriallisten

tapahtumien näyttämöihin sekä paikannimiin.31 Tarinat muodostavat maastoon

perinneterritorioita, joilla on yleensä suora yhteys ihmisen toimintaan sekä toimintaan

liittyvään arvojärjestelmään. Honko tarkoittaa, että koskemattomassa luonnossa ei esiinny

perinteitä eikä siis tarinoitakaan. Mutta miksi jättiläiset asuivat juuri pimeissä ja synkissä

metsissä ja mikä loi tarinat niin usein metsiin liittyviksi? Ihmisen luonnonhallinta ei liittynyt

vain taloudelliseen ympäristön valloittamiseen, vaan valloitusta tapahtui myös ajatuksen

tasolla. Ihminen pyrkii hallitsemaan mielellään myös sitä, mikä ei ole käsin tavoiteltavissa.

Tätä voidaan pitää tiedostamattomana metsän hallintana. Metsässä oli paljon tuntematonta,

näkymätöntä ja myös ihmiselle hallitsematonta, joka koettiin uhaksi ja pelottavaksi.

Hallitessaan suoraan luontoa perinneterritorioiden kautta, ihminen joutuu väistämättä

tekemisiin myös ympäristön muotojen kanssa. Maisemassa poikkeavuus vetää huomion

puoleensa ja nämä miljöödominantit muodostuvat näkökenttää hallitseviksi. Hongon mukaan

erikoiset luonnonmuodostumat ovat suorastaan provosoineet, synnyttäneet uutta perinnettä

panemalla ihmisen mielikuvituksen liikkeeseen. 32 Tuttu kivikasa tai mäki toimi oivallisena

maamerkkinä kulkijoille, mutta mistä se oli siihen tullut? Jättiläiset asettuivat ehkä siihen,

koska ihmismieli rakensi juuri siihen kivikasaan jättiläiselle asuinpaikan.

Kiertävien tarinamuotojen lisäksi tarvittiin siis jokin sykäys, joka sinetöi tarinan

paikkaan. Jättiläistarinoillehan on tyypillistä tietty näkyvä paikka eli jättiläistarinat ovat

kohdesidonnaisia. Tarinoiden uskottavuuteen auttoi myös paikan ja maiseman

30  Luttinen 2012, s. 23-62.
31  Honko 1979, s. 61–65.
32  Honko 1979, s. 62‒63.
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todenmukaisuus. Tarinaan oli helpompi uskoa, kun sen tapahtumapaikka voitiin suoraan

esittää. Saduissa ja myyteissä näyttämöt olivat usein epämääräisiä tai keksittyjä.33

Kansalla ei ollut kohteille muuta selitystä, joten selitys saatiin liittämällä se jo ehkä

tunnettuun tarinaan. Jollain naapurikylällä oli saatettu kertoa samankaltaisesta paikasta

tarinaa, joten samaistuminen oli helppoa. Esimerkiksi Turun seudulla moni tuntee tarinan

kukkarokivestä (38), mutta tarina ei sellaisenaan ole kovin laajalla alueella tunnettu.

Lähiseuduilla samanlaisista suurista kivistä kerrotaan vain samankaltaista tarinaa. 34

Ihmisellä on luonnostaan taipumus selittää ja kontekstualisoida itselleen asioita

ymmärrettävällä tavalla, varsinkin jos kyseessä on outo, uusi tai pelottava asia. Nykyisestä

tiedonvälityksestä huolimatta, ihmismieli kehittää edelleen vääristyneitä ja ennakkoluuloihin

perustuvia omaan kulttuurinsa liittyviä kuvia ympäröivästä maailmasta, jopa aivan

lähiympäristöstä iän, kokemuksen oman sosiaalisen kulttuuriympäristönsä kautta. 35 ihmisen

luontaisen maailmankuvan luomiskyvyn myötä ovat kehittyneet ja muokkaantuneet erinäiset

uskomukset sekä tarinat. Kulttuurilla, opituilla tavoilla, kielellä, sosiaaliluokalla ja

uskomuksilla on ollut oma vaikutuksensa siihen, kuinka tarinat ovat muotoutuneet osaksi

koko yhteisöä ja kuinka ne ovat kiinnittyneet ympäröivään maastoon. Jättiläistarinat ovat

vanhoja ja niiden omaksuminen eri aikoina ja eri paikoissa on hyvinkin erilaista.

Korpiasumuksessa asuvan perheen maailmankuva eroaa huomattavasti tiiviimmässä

kyläyhteisössä, saati kaupungissa asuvan perheen maailmankuvasta. Voidaan ehkä sanoa, että

1800-luvulla teollistuminen, kaupungistuminen ja maaseudun autioituminen erotti ihmisen

metsästä ja samalla jättiläisistä.

Kuinka todellisia jättiläiset sitten olivat ihmisille? Jos nykykäsitys on se, että jättiläiset

eivät olleet todellisia, niin voidaanko sanoa etteivät ne olleet todellisia talonpojillekaan?

Relationaalisen ajattelun mukaan ei voida. Relationaalisessa ontologiassa olioiden identiteetti

ja ominaisuudet määrittyvät sen mukaan, millainen sosiaalinen suhde olioilla on muihin

olioihin. Tämän tyyppisessä relationaalisessa ajattelussa myös jättiläisillä olisi olut

sosiaalinen suhde ihmisiin, vaikka jättiläinen ei ollut todellinen. Voisivatko jättiläistarinat ja

muutkin uskomustarinat olla kuitenkin heijastumia sen aikaisen ihmisen maailmasta ja

elämästä, kun tarinat on kerrottu? Nykyaikaisen faktaan perustuvan ajattelun mukaan

33  Honko 1979, s. 59.
34  Honko 1979, s. 60.
35  Rikkinen 1998, s. 16.
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jättiläiset eivät olleet todellisia, ja helposti ajatus kulkee siihen, etteivät ne siten voineet olla

todellisia menneisyydessäkään. Jättiläistarinat kertovat ehkä talonpoikaisen ja vanhemmankin

suomalaisen kansan elämästä enemmän, kuin eksakti tiede antaa myöden. Jättiläiset olisivat

siis olleet ihan yhtä todellisia kuin puut ja kivet, mutta niiden olemus on saatettu ymmärtää

väärin. Ne eivät olleet yliluonnollisia, vaan arkipäiväisiä asioita, joilla oli vain epätavallisia

ominaisuuksia. 36

Miksi tarinat ovat sitten niin tärkeitä ihmiselle? Historioitsija Paul Ricoeur kiteyttää

tarinoiden merkityksen ihmismielelle näin: ihminen jäsentää arkielämässäkin kokemustaan

narratiivin muotoon ja tällä jäsennyksellä on kognitiivista merkitystä.37 Tarinat ovat siis  osa

ihmisen tapaa ymmärtää ja jäsennellä tapahtumia. Ne ovat kulkeneet suusta suuhun ja osa on

muuttanut muotoaankin. Perustarkoitus on aina ollut kuitenkin sama, ihmisen tapa oppia ja

mieltää kuinka asiat ovat olleet. Osalla tarinoista on todellisuuspohjaa ja osalla ei, mutta tämä

ei ole ollut tärkeää eikä erotteluun ole ollut tarvetta. Ymmärrys todellisuudesta muuttui, koska

ymmärrys maailmankuvasta muuttui. Tietoa jättiläisistä oli pidetty siihen asti totena, koska

muuta tietoa ei ollut. Julius Ailion mukaan usko jättiläisiin päättyi vasta, kun ymmärrys

jääkaudesta kasvoi.38 Tiede lisäsi ymmärrystä, ihmisen naiivius väheni ja uskomustarinoiden

kertomisesta alettiin olla ehkä hieman häpeissäänkin. Vanhat ennen tärkeät tarinat muuttuivat

hiljalleen vanhojen miesten jutusteluiksi ja sitä kautta lasten saduiksi.

Kun maailmankuva ja tietoisuus muusta maailmasta ja muista kulttuureista lisääntyi,

alkoivat lähellä olleet kummajaiset tuntua ehkä tavallisilta ja tylsiltä tai jopa hölmöiltä.

Tarinat isoista jättiläisistä, joita kukaan ei oikeasti ollut koskaan edes kai nähnyt, olivat jopa

naurettavia, koska jossain oli oikeasti olemassa ihmisiä joiden kulttuuri, tavat ja jopa ihonväri

olivat täysin erilaiset kuin kotona Suomessa. Maagisessa maailmankuvassa tilaa jättiläisille

vielä löytyi, mutta silloin kun todellisuus rationaalistui, joutui mytologia väistymään, muttei

kuitenkaan katoamaan. Toiseus ja erilaisuus ovat ihmisen maailmankuvassa keskeisen

minuuden vastakohtana. Vanhassa tiiviissä yhteisössä maailmankuva oli suppea ja myös

toiseus oli lähellä, ihan jopa heti jalkojen alla tai seinän takana, kuten maahisia tonttuja

tavattiin pitää. Kun maailmankuva laajeni, muutti toiseuskin kauemmas. Eivät tontut,

maahiset tai jättiläiset hävinneet, mutta ne eivät olleet enää todellisiakaan.

36  Herva & Herva 2011, s. 312-315.
37  Paul Ricoeur Liisa Steinbyn mukaan 2009, s. 243.
38  Ailio 1922, s. 4.
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1.3. Meemit selittämässä jättiläistarinoita

Meemi (engl. meme) tarkoittaa lyhyesti replikaattoria. Se on Richard Dawkinsin kehittämä

käsite, joka kulttuurievoluutiossa vastaa biologian geeniä. Meemi on kulttuurillinen

kopioituja, joka saattaa muuttua, hävitä tai kehittää uusia. Meemejä voivat olla ajatukset,

ideat, hokemat, vaatetus ja kuten myös tarinat, jotka siirtyvät innovaatioina henkilöltä,

sukupolvelta, yhteisöltä, kulttuurilta tai kansalta toiselle. Meemi ei ole helppo termi, koska se

horjuttaa ihmisen perusajatusta yksittäisenä ajattelijana. Teorian mukaan ihmisen aivot ovat

täynnä meemejä, jotka siirtyvät yksilöltä toiselle jäljittelemällä ja kopioitumalla. Jokainen

teko, tieto tai tapahtuma ihmisessä olisi vain meemien aikaansaannoksia. 39 Tietyt teemat

kuten uskonto, ruoka ja seksuaalisuus ovat aiheita, jotka ovat aina kiinnostaneen ihmistä ja

näkyvät joka päiväsessä elämässä jatkuvasti. Näiden teemojen merkittävyys vaihtelee

kuitenkin huomattavasti kansojen ja kulttuurien kesken. Uskonnot ovat olleet kiistan aiheita jo

vuosisatoja, ja ruuan sekä ruokailutapojen vaihtelevuus on suurta kulttuurien ja aikakausien

kesken. Seksuaalisuus näkyy meillä joka paikassa. Toisaalla se on hyvinkin paljastavaa

mainontaa, kun toisaalla se ilmenee vartalon tiukkana verhoamisena.

Kun ihmisaivoihin päätyy hedelmällinen meemi, tulee siitä sanan varsinaisessa

merkityksessä loinen, joka tekee aivoista oman levittämisvälineensä. Tapahtumaan voidaan

verrata siihen kun virus iskee ihmiseen ja alkaa käyttää uutta isäntäänsä lisääntymiseen.

Levittäytymisessä tärkeämpää on se, kuinka hedelmällinen ja hyväksyttävä meemi on kuin

kuinka totuuden mukaisesta meemistä on kyse. Toisin sanoen uskosta meemiin. Uskossa on

kyse sokeasta luottamuksesta tiettyyn asiaan, vaikka järjelliset todisteet voivat puhua

päinvastaista. Dawkinsin sanoin: Sokean uskon meemi varmistaa jatkuvuutensa sillä

yksinkertaisella tiedostamattomalla periaatteella, että se ei rohkaise järjellisiä kysymyksiä.

Meemien elävyys johtuu myös siitä, kuinka paljon ihmiset käyttävät aikaansa meemien

siirtämiseen ja välittämiseen eteenpäin. Siirron välineinä ovat useimmiten ihmisten erilaiset

vuorovaikutussuhteiden muodot sekä puhuttu ja kirjoitettu tieto. 40

Mielenkiintoiseksi meemi-teorian tekee joidenkin verbaalisten innovaatioiden

pysyvyys ja toisten katoavaisuus. Meemit elävät niin kauan kuin niille on kysyntää. On ollut

myös aika jolloin jättiläistarinat ovat olleet vahva meemi, niille on ollut selvä tarve. Tarinat

ovat syntyneet, eläneet ja jossain vaiheessa hiipuneet tarpeen laannuttua. Meemi-teorialla

39  Blackmore 1999, s. 27–32.
40  Dawkins1976, s. 210–217.
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voidaan yrittää selventää, kuinka tarinameemit ovat ihmismielessä eläneet. Susan Blackmore

selittää meemi-teoriassa meemien menestyksen kahdella tavalla. Ensimmäinen teoria selittää

ihmisaivot luonnollisina jäljittelijöinä. Älykkäät aivot valitsevat aistien varassa meemit, jotka

jäävät parhaiten mieleen. Toinen syy on itse meemien luonteessa. Toiset meemit menestyvät

paremmin toisten kustannuksella ja toisille ajankohta on vain parempi. 41

Usko on se, mikä selittää jättiläisperinteen elävyyden ja säilyvyyden ihmismielissä.

Usko jättiläisiin maailman muokkaajina oli niin vahva, ettei muille selityksille syntynyt

aikanaan edes tarvetta. Ajatus muusta tuli vasta myöhemmin tiedon ja koulutuksen levittyä

myös niille seuduille, joissa vanhoilla perinteillä oli suuri painoarvo. Toinen tekijä oli myös

itse tarinoiden kerronnassa. Iltahämärässä tuvissa puhdetöitä tehdessä ja tarinoilla lapsia

hereillä pidettäessä, jättiläistarinat nousivat usein esiin. Tarinoita kerrottiin usein ja tapa myös

piti tarinat elossa sekä uskon tarinoihin vahvana. Tarinoiden kerronta oli viihdettä ja hyvät

tarinankertojat olivat ehkä haluttuja vieraita. Mitä uskottavampi kertoja oli, sitä paremmalta ja

todemmalta tarina vaikutti kuulijan korvassa. Jättiläismeemi eli tässä yhteisössä.

Jättiläistarinoiden matka on ollut pitkä, mutta tunnistettavuus ja samankaltaisuus ovat

säilyneet hyvinkin pitkälle. Tarinat ovat kulkeneet kuten meemit, elinvoimaisimmat tarinat

kauaksikin. Jättiläistarinat ovat olleet jotain, jota on ollut helppo omaksua ja ymmärtää. Mieli

on antanut niille tilaa ja aika on ollut oikea. Suurinta osaa jättiläistarinoista pidetään

maanmuotoja selittävänä, mutta toisaalta myös opettavina. Tarinat opettivat kuinka

esimerkiksi tietty harju tai kivikasa oli syntynyt ennen kuin oli tietoa jääkaudesta tai ihmisen

esihistoriasta. Kun tieto alkoi yleistyä, selitystarinameemin jalansija alkoi kaventua. Tavallaan

tarinat olivat siis aikansa arkeologista tulkintaa muinaisjäännöskohteista.

Ihmismieli on häilyvä. Kuten vaatemuoti tai ruokailutottumukset, myös tarinoiden sija

mielessä on muuttunut. Muutos on tapahtunut siihen suuntaan, että tarinoista on tullut

hiljalleen lasten satuja. Lapsille tarkoitettua kertomakirjallisuutta jättiläisistä syntyy yhä

edelleen. Toisaalta yhteneväisyys tarinoihin on muuttunut huomattavasti, sisältö ei ole

saduissa enää sama kuin vanhoissa tarinoissa. Jättiläiset eivät ole enää maan muokkaajia,

eivätkä sadut kanna samaa teemaa sadusta toiseen. Voidaan kuitenkin todeta, että tietynlainen

jättiläismeemi pysyi. Ihmismieli vain muokkasi sen ajalle ja tyylille sopivampaan muotoon

tarinasta saduksi. Sadut ja tarinatkin elävät joka kerta, kun ne kerrotaan tai luetaan uudelleen.

41  Blackmore 1999, s. 41.
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Jättiläismeemi elää myös arkeologian termistössä. Esimerkkinä ovat muun muassa

jätinkirkot sekä lapinrauniot. Molemmissa tapauksissa muinaisjäännöstyyppi on saanut

nimensä vanhan tarinaston mukaan. Meemi elää nimissä vahvana ja nykyisinkin löytyviä

uusia lapinraunioita ja mahdollisia jätinkirkkoja kutsutaan automaattisesti näillä nimillä. Jos

kyseisille arkeologisille kohteille oli aikaisemmin jokin nimi, sitä ei enää tunneta.

Ihminen on helppouskoinen ja professori Esko Valtaojan mukaan viidennes ihmisistä

uskoo melkein mihin vain. Syynä tähän hän pitää internetin valtavaa tietotulvaa, jonka

suodattaminen vaatii taitoa. Aikaisemmin ihmisellä oli vain yksi totuus, jonka turvin elettiin

vakaammin. Valtaojan mukaan nykyisessä tietomäärässä ihminen joutuu poukkoilemaan

totuudesta toiseen. Tiedoissa on myös olemassa ihan selkeitä trendilinjoja. Enkelit ovat olleet

jo jonkin aikaa vahvasti esillä, ufoihin ei usko enää kukaan ja kummitukset ovat vahvasti

jälleen nousussa. 42 Periaatteessa olisi siis mahdollista, että jättiläistarinatkin virkistyisivät

jossain muodossa ja palaisivat ihmisten huulille jos aika, itse tarina ja kohde olisivat oikeat.

Joka tapauksessa jättiläismeemi on ja elää jatkuvassa muutoksessa. Selkeää hiipumista on

tietysti tapahtunut vahvoista iltapuhdeajoista ja konkreettisemmasta uskosta, mutta muutos on

kuitenkin kantanut jättiläismeemiä ja vienyt sitä eteenpäin. Muutos on tuonut jättiläismeemiä

tarinoista suoraan itse kohteisiin ja myös arkeologiaan.

1.4. Talonpoikaishistoria ja historiasta kansanperinteeksi

Martti Haavion sanoin tarinat ovat kertomuksia, jotka kansa on käsittänyt tosiksi.43 Tarinat

olivat siis talonpoikien historiaa. Se mitä maallikko ja kansa mieltävät historiaksi on usein

melkein päinvastaista historiantutkijalle. Yhteisöllä ei ollut erikseen historiaa ja perinnettä

vaan ne miellettiin samaksi asiaksi.44 Vanhan väestön oma henkilökohtaisesti koettu historia

sisältää aina myyttejä ja taruja. Historiankirjoittaja on se, joka yrittää kumota ja hävittää nämä

myytit historiasta. 45 Historia ja kansanrunous erkanivat toisistaan 1800-luvulla. Historia

jatkoi todellisen ja luotettavan tiedon tuottamista ja kansanrunous tallensi sen, mitä ihmiset

kertomuksissaan yhä pitivät totena.46 Lakkasivatko tarinat ehkä elämästä osana ihmisen

arkipäivää sen jälkeen, kun ne eivät enää olleet osa historiaa? Tarinoita on pidetty

42  Esko Valtaoja Ylen Aamu-tv:ssä, 10.2.2016
43  Haavio 1935, s. 241.
44  Kalela 2002, s. 40.
45  Kalela 2002, s. 222.
46  Kalela 2002, s. 41.
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historiallisina tarinoina, koska ne kuvailivat seutujen vanhoja tapahtumia. Jättiläistarinat

muuttuivat seudun suulliseksi kansanperinteeksi siinä vaiheessa, kun tiede loi hiljalleen

paikalle todellisen taustan. Ennen elävä kansanperinne jähmettyi arkistoiduksi

kulttuuriperinnöksi, missä se on edelleen.

Kun kristinusko oli ottanut vankan aseman Suomessa, kansa uskoi vahvasti

Raamattuun, joka oli laki ja totuus. Vuoden 1685 Raamatussa puhutaan kalevanpojista ja se

säilyi painoksissa 1800-luvulle saakka, jolloin se vasta korvattiin jättiläisellä.47 Tosin vuosina

1746-1874 julkaistussa katekismuksessa kielletään hakea apua tarinaolennoilta. Virsissä

pyydetään kuitenkin apua noitia vastaan, ja aapinen varoittaa metsissä vaanivista peikoista.

Raamattu siis provosoi aika ristiriitaisesti kansaa uskomaan yliluonnolliseen ja piti näin uskoa

ja tarinoita myös hengissä. Mitä enemmän uskomukset olivat esillä, sitä enemmän tarinat

liikkuivat, elivät ja olivat tosia. 48 Esimerkiksi Lauri Simonsuuren Kansa tarinoi teoksessa

kerrotaan kalevenpojista näin:

Toine sano hiitteks, toine jättiläiseks ja toine kalevapojks. Kyl ne sama juur on.
Ne on sama ikä Raamatus. Mahtak ne olla Raamatust saattu ne kalevapoja?
(tarina Laitilasta) 49

Kalevanpoikatarinoille sekä muillekin uskomustarinoille on selvästi haettu tukea Raamatusta

saakka.

Kristinsuko saapui Suomeen kuitenkin hiljalleen, ja vanhat muinaisuskon tavat ja

uskomukset säilyivät osittain käytössä hyvinkin pitkään. Suurta osaa pakanuudesta kirkko

alkoi vastustaa jyrkästi, mutta osa muinaisuskon tavoista aluksi sulautui uuteen uskontoon.

Keskiaikainen katolinen ja ortodoksinen kirkko soluttautuivat osittain vanhaan

pakanauskontoon ja alkoivat sisältäpäin nakertaa vanhaa pakanauskontoa. Kirkot rakennettiin

vanhojen kulttipaikkojen kohdalle, pakanoiden riitit vaihtuivat jumalanpalveluksiksi ja vanhat

uhrilahjatkin tuotiin kirkon alttarille. 50 Kristinusko tuli mukaan myös tyypillisimpiin

jättiläistarinoihin eli syntykertomuksiin.  Perinteisesti oli tarinoitu, että jättiläiset olivat

muokanneet maata, rakentaneet harjuja ja järviä, mutta kristinusko vaihtoi tilalle Jumalan ja

47  Simonsuuri 1950, s. 22-23.
48  Simonsuuri 1963, s. 479–480.
49  Simonsuuri 1950, s. 22.
50  Sarmela 1994, s. 29.
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pirun. Esimerkiksi pirun kerrotaan kaivaneen tasaista maata, jolloin syntyi mäkiä. 51 Useissa

jättiläistarinoissa jättiläisestä puhutaan siis myös piruna tai paholaisena.

Talonpoikien historia käsitti ne pienet arkipäiväiset asiat, teot ja perinteet, jotka elivät

sukujen ja perheiden sisällä oppina, muistotietoina, kaskuina ja näkemyksinä, jotka siirtyivät

sukupolvelta toiselle. Siirtyvä tieto ei kuitenkaan ollut itsestään selvää, eikä kaikkia asioita

tietysti kelpuutettu yhteisönkään historiaan. Tämä loi yhteisön sisälle tietynlaisen kontrollin,

mikä myös erotti eri yhteisöt toisistaan. Joissain yhteisöissä puhuttiin vapaasti asioista, mitkä

saattoivat toiselle yhteisölle olla erittäin arkoja aiheita. 52

1.5. Mitä jättiläistarinoille tapahtui?

Relationaalinen ajatustapa jättiläisistä ihmisen kaltaisina olentoina tekee jättiläisistä myös

kuolevaisia. Tämän mukaan jättiläiset kuolivat, kun ihmiset lakkasivat uskomasta niihin. Tai

näin voidaan arvella tapahtuneen, kun modernimpi maailmankuva syrjäytti varhaisemman

omiin havaintoihin ja kokemuksiin perustuvan ehkä mielikuvituksellisemman maailman.

Nykytodellisuudessa ei ollut tilaa jättiläisille, joten niiden todellisuus on hävinnyt tai ainakin

hämärtynyt myös menneisyydessä. Jättiläiset siirtyivät historiasta ja arkipäivästä osaksi

kansanperinnettä ja ovat myös tavallaan kivettyneet siihen uudenlaisessa maailmankuvassa. 53

1800-luvun lopulla tapahtunut modernimman maailman nousu, kaupungistuminen, lehdistöt

ja kansakoulut murensivat maagista maailmankuvaa. Koulutus lisäsi luku- ja kirjoitustaitoa, ja

lehdistö levitti tietoa. Mitä vähemmän oli lukutaitoa, sitä voimakkaampana tarinat elivät ja

lukutaidon lisääntyessä tarinaperinteen elinvoimaisuus hiipui. Vertailukohtana voidaan pitää

nykyajan kehitysmaita, joissa luku- ja kirjoitustaito on heikkoa. Tarinoiden kerronnalla ja

uskomuksilla on näissä yhteisöissä edelleen voimakas merkitys arkielämään.

Länsimaissa tämän päivän digitaalisuuteen ja mediaan painottuneessa kulttuurissa ei

tarinoita kerrota suusta suuhun enää samaan tapaan kuin ennen eikä vanhoilla uskomuksilla

ole enää vaikutusta ihmisten elämään. Entisaikaan ihmiset kokoontuivat yhteen, ja puhteiden

lomassa viihdykkeeksi kerrottiin tarinoita. Nykyään viihdyttämisen tarjoaa televisio ja

internet, eivätkä ihmiset kyläile toistensa luona samaan tapaan. Kanssakäyminen on siirtynyt

51  Haavio 1935, s. 245-246.
52  Kalela 2002, s. 38–39.
53  Herva & Herva 2011, s. 312, 315.
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mediaan. Joukkoviestintää voidaan pitää yhtenä perinteiden murtajana, yhteyksiin päästään

nykyään ilman fyysistä kontaktiakin. 54

Jättiläistarinat osana ihmisen arkielämää alkoivat siis kuihtua tiedon ja teollistumisen

myötä, mutta täysin kadonneiksi niitä ei voida vieläkään sanoa. Satunnaisesti vanhemman

väestön muistissa ovat edelleen jättiläisten teot ja saavutukset, ja 1950-luvulla lapsuutensa

kasvanut muistaa vielä kuinka pelottavista oudoista paikoista puhuttiin jättiläisten koteina.

Yksittäisiä nousuyrityksiäkin on. Vuonna 2010 norjalainen André Øvredal ohjasi elokuvan

Troll hunter, joka kertoo jättiläisistä hyvinkin perinteisessä valossa ulkokuoreltaan rumana,

ihmistä karttavana maanmuokkaajana. Yliluonnollisia olioita on käsitelty ja kuvattu useissa

sarjoissa ja elokuvissa aina liskoihmisistä, kummituksiin ja haltijoihin, mutta jättiläiset eivät

ole kiinnittäneet median huomiota. Syitä tähän on vaikea päätellä, mutta ehkä jättiläinen on

ollut jollain tapaa liian ihmismäinen, ja elokuvateknisesti kuvaukset vaikuttaisivat lähinnä

kömpelöiltä. Toisaalta internetistä on kuitenkin löydettävissä lukuisia valokuvia55

suurikokoisista luurangoista, joita on löytynyt ympäri maailman. Kuvien aitous on yhtä

varmaa kuin itse jättiläistarinat, mutta toisaalta kuvat vain kertovat, että tarinat elävät niissä

edelleen.

Tarinat siirtyivät ensin kansan historiasta kansanperinteeksi ja kansanperinteestä

saduiksi tai pieniksi mediailmiöiksi. Joku näiden teemojen välimaasto teki jättiläistarinoista ja

tarinakohteista kuitenkin matkailuvaltteja. Aimo Kejosen Kansantarinat – matkaoppaassa56 ja

useampien ylläpitäjien Retkipaikka – blogissa57  jättiläistarinat ja tarinoihin liittyvät kohteet

ovat vahvassa roolissa. Sekä Retkipaikassa että Kansantarinoissa esitellään molemmissa

nähtävyyksiä tai retkikohteita ympäri Suomen karttoineen. Molemmissa huomion arvoista on

näyttävän kohteen tai maiseman lisäksi myös kohteeseen liittyvä tarina. Eli jättiläismeemi

nostaa päätään vahvasti matkailu- ja nähtävyyskohteissa. Tarinat ovat vain jälleen hieman

muuttaneet muotoaan. Tarinat kivettyivät muistitiedoksi väistyvästä maailmasta ja vanhasta

maailmankuvasta. Se mitä jättiläistarinoille tästä eteenpäin tulee tapahtumaan on arvailua.

54  Virtanen & Virtanen 1988, s. 29.
55 Jättiläismäisen ihmisen luuranko, aito vai huijausta? http://www.blankexit.com/13-giant-human-skeletons-

real-fake/, 14.3.2016
56  Kejonen 2008.
57  Retkipaikka –blogi, http://retkipaikka.fi, 24.8.2016
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2. JÄTTILÄISET

2.1. Jättiläinen, hiisi vai kalevanpoika?

Jättiläistarinoiden jättiläisistä käytetään useita eri nimityksiä. Ympäri Suomen tunnettuja

nimityksiä jättiläisen lisäksi ovat hiisi, piru, lempo, jätti, metsänpeikko, paholainen, maahinen

sekä kalevanpojat, joita tapaa eniten Länsi- ja Lounais-Suomesta. Peräpohjolassa yleisimmät

käytetyt nimet Jättiläisen lisäksi ovat jatuli, jotuni ja meteli, joista viimeksi mainittua tapaa

myös Kainuusta, Savosta ja Karjalasta. Länsi-Suomesta ja Hämeestä löytyy myös nunnia ja

munkkia sekä Pohjanmaalta vuoripeikkoja. Lisäksi jättiläistä on kutsuttu nimellä pentele,

manolainen ja liittolainen. Nimistön kanssa on kuitenkin ongelmia, koska monessa paikassa

sekoitetaan nimiä keskenään. Näistä nimistä hiiteen, lempoon, metsänpeikkoon, paholaiseen,

maahiseen, vuoripeikkoon, meteliin sekä munkkiin tulee suhtautua tietyllä varauksella, koska

samoja nimiä käytetään useissa muissakin merkityksissä. Muun muassa Uno Harva

maahisista puhuessaan rinnastaa kevyesti maan alla elävän pienen kansan maanpäälliseen

suureen kansaan. Harva puhuu myös siitä kuinka maahiset voivat tarvittaessa joko suurentaa

tai pienentää kokoaan, ja suurta kokoa maahiset käyttävät silloin, kun tarvitsevat voimaa

johonkin suureen tehtävään, kuten kivenlohkareiden siirtelyyn. 58

Kalevanpoikatarinat ja kalevanpoikiin liittyviä paikannimiä tunnetaan lähes yhtä

laajalla alueella kuin jättiläistarinoita yleensäkin Suomesta. Cajanus muun muassa puhuu

kahdestatoista kalevanpojasta. Soinilla on linna Limingassa, toisella nimettömällä Muhoksella

Pyhäkoskella ja kolmannella Hiidellä on linna lähellä Kajaania. Muita poikia olivat ainakin

Wäinämöinen, Ilmarinen ja Kihawaskoinen. Nämä nimet tunnetaan paremmin Pohjois-

Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lounais-Suomessa kalevanpojat ovat useimmiten ilman

erisnimeä. 59 Yleensä jättiläisiä ja kalevanpoikia on pidetty samana asiana, mutta

epäselvyyksiä niiden erottamisessa toisistaan on myös ollut.60

Vuoripeikkoihin törmää lähinnä vain Keski- ja Etelä-Pohjanmaan tarinoissa.

Useimmiten vuoripeikot ovat vuorilla tai vuorten sisällä asuvaa kansaa, mutta toisinaan myös

vihamielisiä jättiläisiä. Nimenä vuoripeikko tulee Ruotsin bergtroll ja bergfolk – sanoista,

58  Harva 1948, s. 270.
59  Huurre 2003, s. 236-237.
60  Harva 1948, s. 39.
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mutta samanlaisena taruna se on Ruotsin puolella kuitenkin harvinainen. Pohjana lienee

ennemminkin Norjan ja Ruotsin troll-perinne. 61

Hiiden voi sekoittaa moneen uskomusperinteeseen, ja hiisi-sanalle löytyy

suomenkielestä monta eri merkitystä62. Yksikössä hiisi tarkoittaa kuitenkin usein jättiläistä.

Hiidenväellä tarkoitetaan taas vainajia. Hiidenväestä puhutaan enemmän Pohjois-

Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla, kun taas hiisistä jättiläisinä koko Suomessa. 63

Paikannimitutkimuksessa hiisi on usein kuitenkin paljon muutakin, kuin vain jättiläisiin

liitettävä termi.

Pentele, manolainen ja liittolainen yhdistetään usein myös paholaiseen ja piruun.

Munkki on oikukas nimitys varsinkin paikannimistössä, koska munkit voidaan yhdistää myös

luostaritoimintaan. Munkit olivat ahkeria kiertämään maaseuduilla ja jättivät myös jälkiään

paikannimistöön. Paikannimistössä nunna kuitenkin tarkoittaa suuremmalla varmuudella

jättiläistä, koska Suomen rajojen sisäpuolella on ollut vain yksi nunnaluostari vuodesta 1440

lähtien, eivätkä nunnat olleet samanlaisia maakunnankiertäjiä kuin munkit. Munkki vaikuttaa

esiintyvän jättiläistarinoissa ainoastaan nunna-sanan yhteydessä. Lounais-Suomessa nunnat ja

munkit yhdistetään varmimmin jättiläisiin. Jättiläistarinat ovat eläneet tällä alueella hyvin

vahvana, ja myös nunna ja munkki -sanapari on todennäköisesti levinnyt täältä muualle

Suomeen. Epäselvää kuitenkin on, onko nunnalla tarkoitettu naispuolista ja munkilla

miespuolista jättiläistä. Tarinoita molemmista sukupuolista ja niiden kanssakäymisestä

kuitenkin löytyy runsaasti. 64 Munkeista ja nunnista on tullut kookkaita jättiläisiä kuitenkin

melko lyhyessä ajassa. Heidät liitettiin yliluonnolliseen ehkä jo alunperinkin, ja varsinkin

uskonpuhdistuksen myötä kaikki katolilaisuuteen liittyvä liitettiin helposti paholaiseen. Sitä

kautta munkit ja nunnat päätyivät ehkä muiden uskomusolentojen joukkoon. 65

Useimmissa tarinoissa päähenkilönä on pelkkä jättiläinen. Anonyymistä jättiläisistä

puhutaan varsinkin perinteisissä syntytarinoissa. Jättiläisillä on helpommin persoona ja

erisnimi tarinoissa, joissa ne ovat tekemisissä ihmisten kanssa. Jättiläisten nimistä muun

muassa Kirri, Killi, Kanni, Kiljo ja Koljo sekä Kalli ovat sanoina huomattavan lähellä

61  Sarmela 1994, s. 170.
62  Tarkoittanut alun perin pakanallista uhrimetsää tai kulttipaikkaa. Nimi liittyy usein rautakautisiin

kalmistoihin ja sitä kautta se liitettiin myöhemmin vainajiin. Huurre 2003, s. 239.
63  Sarmela 1994, s. 170.
64  Koski 1958, s. 43-45.
65  Huurre 2003, s. 249.
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toisiaan. Myös tarinoissa kyseiset jättiläiset ovat lähellä toisiaan ja ne liittyvät samanlaiseen

tarinatoisintoon, useimmiten kirkon rakentamiseen. Todennäköisimmin sanat ovat

muunnoksia kalevanpojasta.66 Toisaalta saman paikan tarinassa voidaan puhua jättiläisen tai

kalevanpojan lisäksi myös hiisistä tai piruista hieman lähteestä riippuen.

Sana jättiläinen tulee ruotsin kielen sanasta jätte, saksassa vastaava on riese ja

englannissa giant. Kaikki tarkoittavat suurta tai isokokoista.67 Kielitoimiston sanakirja antaa

jättiläiselle määritelmän: yliluonnollisen kookas ja väkevä ihmisen kaltainen uskomusolento,

jätti. Kansansatujen jättiläiset. Gulliverin retki jättiläisten maahan. Kuv. epätavallisen

isokokoisesta t. henkisiltä lahjoiltaan merkittävästä ihmisestä.68  Suomenkielen etymologinen

sanakirja 1 selittää jättiläinen-sanan näin: (murt. jäppi, jäppiläinen, jäppäläinen, jäppänä),

jätinroukkio, jne. < r. jätte, mr. iӕtti, iӕtun ’jättiläinen’, nr. murt. jätt-röysu ’jätinroukkio,

muinaisaikainen hautakumpu’.69

Jättiläistarinoita tunnetaan lähes koko Suomesta pohjoista Lappia lukuun ottamatta.

Pohjoisimmat tarinat ovat Tervolasta. Saamelaisessa tarinaperinteessä on kuitenkin

mainintoja kookkaista staaloista eli suurikokoisista haltijoista. Staaloperinne kuuluu vanhaan

saamelaiseen uskomusperinteeseen, mutta siihen on imeytynyt runsaasti perinteeseen

kuulumatonta materiaalia. Muualta Suomesta staaloja ei tunneta, eikä tarinoita liitetä

jättiläistarinaperinteeseen. 70

2.2. Ruma ja ilkeä jättiläinen

Jättiläiset kuvaillaan usein fyysisesti voimakkaiksi ja pahoiksi olennoiksi, jotka ovat kuitenkin

arkoja ihmistä karttavia ja asuivat hyvin mielellään takamaissa kaukana ihmisasutuksesta.

Jättiläiset asuttivat muinaista Suomea ja väistyivät pohjoiseen ihmisasutuksen ja kristinuskon

levitessä. Jättiläiset eivät aina kuitenkaan olleet vain pahoja ja usein niitä kuvattiin myös

hyväntahtoisina, mutta yksinkertaisina olentoina. Tätä kuvastavat muun muassa useat

kirkkojen rakentamiseen liitetyt tarinat, joissa jättiläinen on ollut ihmisen apuna kirkkoa

rakennettaessa. Jättiläinen kuitenkin loukkaantui syystä tai toisesta helposti ja myös kosti

kokemansa vääryyden.

66  Kettunen 2005, s. 333.
67  Sorvali 1992, s. 540.
68  Kielitoimiston sanakirja, http://www.kielitoimistonsanakirja.fi, 24.8.2016
69  Toivonen 1974.
70   Pentikäinen 1995, s. 258-259.
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Tarinoiden jättiläiset ovat suurikokoisia, mutta muitakin erityispiirteitä ulkonäöstä on

kerrottu. Tyypillisiä piirteitä olivat roikkuvat alahuulet, suuri nenä sekä ilkeä ja rujo

ulkomuoto. Erään tiedon mukaan varsinkin kalevanpojilla olisi ollut kuusi sormea yhdessä

kädessä ja he pystyivät pelkällä sormen pistolla saamaan kalliosta vettä.71 Jättiläisillä

kerrottiin myös olleen yliluonnollisia kykyjä. Esimerkiksi kalevanpoikien on kerrottu

kaataneen metsää pelkällä äänellään, tai heinän niittoon on riittänyt pelkkä viikatteen hionta.72

Toisinaan jättiläiset yhdistettiin paholaiseen ja noituuteen, mutta tällöin tarinaperinne on

yleensä ollut sekoittunutta, ja useimmiten jättiläistarinat ovat oman tyylisiänsä ja erotettavissa

muista tarinatraditioista. Todennäköisimmin jättiläiseen saattoi törmätä öiseen aikaan, ja

kivikkoiset, luolaiset sekä synkät metsät miellettiin usein jättiläisten asuinpaikoiksi. Ruokansa

niiden kerrottiin hankkivan metsästyksellä, kalastuksella ja linnustuksella. Apuna

metsästyksessä jättiläisillä oli koiria, jotka olivat jättiläisiin verrattuna pieniä eli

normaalikokoisia, mutta tarkkavainuisia ja hyviä haukkumaan.73 Jättiläisillä saattoi olla myös

muita kotieläimiä, kuten lehmiä ja hevosia, mutta tarinat kertovat jättiläisten hevosten olleen

kömpelöitä ja huonoja kyntämään. Viimeisten jättiläisten kerrotaan suuttuneen ihmisten

asumuksien laajenemisesta ja varsinkin kirkkojen rakentamisesta sekä kristinuskon

leviämisestä. Näistä syistä niiden tarinoitiin lähteneen pohjoiseen Jäämerelle tai Siperiaan.

Jättiläisten eloa rinnastettiin usein ihmisten elintapoihin, joten myös jättiläisille tarinoitiin

omat kirkot, sakastit ja haudat. 74

2.3. Jättiläinen maailmalla

Tarinat jättiläisistä eivät rajoitu vain Suomen sisälle, vaan myytit suurikokoisista ihmisten

kaltaisista olennoista ovat tunnettuja useissakin kulttuureissa. Useat tutkimusalat, kuten

historia, arkeologia, mytologia, kansanrunous ja folkloristiikka ovat käyttäneet niitä

tutkimusaineistoissaan jo vuosisatoja.75 Jättiläisiä tunnetaan jo antiikin mytologiassa jumalien

ja titaanien kamppailuissa sekä ympäri Eurooppaa eri tarustoissa. Kyse on siis tuhansia vuosia

vanhasta kiertävästä tarinaperinteestä. Kukkarokiventarina on esimerkki tarinoiden

71  Huurre 2003, s. 247-248.
72  Huurre 2003, s. 242.
73  Useissa tarinoissa kerrotaan hiijen koirista, jotka olivat nopeita ja katosivat yllättäen.
74  Kuvaukset poimittu useista eri tarinoista sekä lähteistä.
75  Sorvali 1992, s. 540
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kansainvälisyydestä. Tarina on tunnettu keskiaikaisten kivikirkkojen yhteydestä ympäri

Suomen, ja tarinalle löytyy vastineita sekä Ruotsista, Saksasta että Virosta. 76

Viron kansalliseepos Kalevapoeg kertoo Kaleva-jättiläisestä, joka tunnettiin hyvin

myös Suomessa ja jota pidettiin noin 1100-luvulla eläneenä kuninkaana. Lääkäri ja maaorjan

poika Friedrich Kreutzwald keräsi Kalevapoegin 1800-luvun puolivälissä vähän sen jälkeen

kun Elias Lönnrot oli kerännyt Kalevalan. Suomessa tunnetut kalevanpoikatarinat ovat

siirtyneet tänne Virosta, vaikka Agricola on Psalttarin esipuheessa maininnut Caleuanpoiat  jo

200 vuotta aikaisemmin. Periaatteessa Kalevalla ja Kalevapoegilla on yhteinen tuhansia

vuosia vanha itämerensuomalainen perinneaineisto. Pelkästään molempien eeposten

samankaltainen nimi viittaa tähän, ja kiertotarinat jättiläisistä ovat todennäköisesti hyvin

vanhaa perua. 77 On kuitenkin merkillepantavaa, ettei sanaa jättiläinen esiinny lainkaan

Kalevalassa, vaikka Ilmarista sekä Väinämöistä on voimamiehinä usein verrattu myös

jättiläiseen.78 Viron Kaleva-jättiläinen on Kalevalassa liitetty Kullervoon, jonka tarina myös

rakentuu Kalevanpojan runoon.79

Pohjoismaisessa mytologiassa jättiläisiä pidettiin yliluonnollisina olentoina, jotka

olivat kookkaita, vaarallisia sekä voimakkaita ja usein myös jumalan ja ihmisen vihollisia.

Osasta jättiläiset olivat kuitenkin auttavaisia ja ystävällisiä, jotka myös viekkaudella saattoivat

voittaa ihmisen tai toisinpäin. Miespuoliset jättiläiset kuvailtiin usein rumiksi, mutta

naispuoliset olivat ehkä hyvin kauniita ja saattoivat mennä naimisiin jopa jumalien kanssa.

Pohjoismaissa tunnetaan myös esijättiläinen Ymir, joka liittyy myyttiin luomiskertomuksesta,

jossa maailma luotiin hänen ruumiistaan. Vastaavanlaisia tarinoita kerrotaan myös Aasiassa

sekä Pohjois-Amerikassa. 80

Jo maailman vanhimmassa eepoksessa, Gilgmesh-eepoksessa, kuvaillaan päähenkilö

Gilgameshin olevan hyvin suurikokoinen henkilö. Tarinan mukaan hänellä oli pituutta 5,5

metriä ja hän oli 2/3 jumala ja 1/3 ihminen. Eepos pohjautuu todelliseen henkilöön,

sumerialaiseen kuningas Gilgameshiin, joka hallitsi Urukin kaupunkia reilu 4000 vuotta

sitten. Vasta myöhemmin kuningas sai jumalaiset piirteet, mutta jo eepoksessa Gilgamesh

76  Haavio 1967, s. 150.
77  Kettunen 2005, s. 333-336.
78  Turunen 1979.
79  Huurre 2003, s. 236.
80  Sorvali 1991, s. 542–543.
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kuvaillaan kookkaaksi ja atleettiseksi voimaihmiseksi, joka rakennuttaa valtavan

kaksoismuurin kaupungin ympärille. 81

2.4. Oliko se jättiläinen vai lappalainen?

Jättiläistarinat yhdistetään tai sekoitetaan usein lappalaistarinoihin. Joidenkin lähteiden

mukaan jättiläisiä ei erottanut lappalaisista kuin fyysinen koko, eikä Snellmanin mukaan

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella tunnettu lainkaan jättiläisiä. Kaikkia nykyistä

vanhempia asutusmuistoja pidetään lappalaisten tekeminä. 82 Haapajärvellä jättiläisiä ja

lappalaisia ei myöskään erotettu toisistaan lainkaan, ja siinä vaiheessa, kun lappalaiset

alkoivat siirtyä pohjoisemmaksi, oli myös niiden koko kummasti alkanut pienentyä.83

Jättiläiset, hiidet ja jatulit miellettiin usein samaksi eli kaikki jättiläisiksi. Peräpohjolassa

oltiin vankasti kuitenkin sitä mieltä, että jatulintarhat olivat jatuleiden eikä jättiläisten

tekemiä. Iissä taas hiidet eivät olleet jättiläisiä vaan pelkästään sukua niille.84 August Hjelt on

erottanut lappalaisten tekemät lapinrauniot ja jätinrauniot toisistaan ja pitää ainoastaan

jälkimmäisiä hautoina. Hjelt on ihmetellyt myös ihmisten tapaa nimetä paikkoja. Kansa ei

hänen mielestään ole tehnyt selvää eroa jättiläisten ja lappalaisten välillä vaan on nimennyt

paikkoja toisinaan miten sattuu. 85

Yleinen käsitys suomalaisessa kansanperinteessä on, että jättiläiset olivat ne kookkaat

ihmisen kaltaiset olennot ja lappalaiset ne pienet toisinaan lähes kääpiöihin verrattavat

ihmiset. Tarinaperinteessä voi aistia myös tietynlaista kunnioitusta jättiläisiä kohtaan, kun taas

toisaalta lappalaisia saatettiin hieman jopa halveksua. Gananderkin puhuu lapinraunioista

lappalaisten köyhien majojen jäänteinä.86 Lappalaiset olivat niitä, jotka ajettiin pois uusien

suomalaisten tieltä, ja jättiläiset olivat niitä, jotka itse lähtivät kirkonkellojen melun keskeltä

pois. Lappalaiset lähtivät Lappiin, kun taas jättiläiset katosivat jonnekin pohjoiseen. Toisin

sanoen lappalaiset olivat todellisia ja jättiläiset eivät.

Lappalaistarinat luokitellaan asutustarinoiksi, ja tarinaperinteessä asutustarinat ovat

yleensä lyhyitä ja kaskumaisia. Useimmiten ne pyrkivät ainoastaan selittämään paikan synnyn

81  Salonen 1943, s. 9,13.
82  Snellman 1887, s. 124.
83  Huurre 1983, s. 31.
84  Calamnius 1868, s. 211.
85  Hjelt Okkosen mukaan. Okkonen 2003, s. 54–55.
86   Ganander 1995 [1789], s. 47.
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eikä niillä ole uskomuksellista taustaa. Asutustarinoissa kerrotaan kuinka uudisasukkaat

törmäsivät lappalaisiin levittäytyessään kohti pohjoista. 87 Niitä ei pidä sekoittaa aitiologisiin

tarinoihin. Lappalaisten jättämiä jälkiä löytyy maastosta useampiakin, kuten muun muassa

erilaisia rakennelmia, joista tunnetuimpia ovat lapinrauniot. Lappalaisten läsnäolosta kertovat

myös lukuisat lap- tai lappi-alkuiset paikannimet. Antero Varelius kertoo 1800-luvun

puolivälissä ilmestyneessä teoksessaan Suomen kansaa88 lukuisista kiviröykkiöistä, joissa on

selvästi havaittavissa lappalaisten jälkiä. Vareliuskaan ei osaa täsmentää, mitkä jäljet ovat

lappalaisten ja mitkä jättiläisten tekemiä. 89 Lapinraunio on vakiintunut käsite kiviröykkiöistä

jo 1700-luvulta lähtien. Nykyarkeologiassa viittausta saamelaisiin ei kuitenkaan voida

todentaa. Lapinraunioita ei myöskään ole Pohjois-Suomessa, vaan ne rajoittuvat sisämaassa

Kainuun kohdalle saakka. 90 Myös Ganander kirjoitti Mythologia Fennicassa lapinraunioista

ja piti näitä samankaltaisina hiidenkiukaiden ja jättiläisenhautojen kanssa, eikä Pohjanmaalla

tunneta lapinrauniotermiä lainkaan. 91

2.5. Jättiläisiä muualla kuin metsissä

Jättiläistraditiossa on poikkeuksellista, että kuvia jättiläisistä ei löydy juuri lainkaan kuin vasta

satukirjoista tai myöhäisemmistä 1900-luvun kansanperinteen kokoomateoksista. Jättiläisiä ei

ole myöskään päätynyt maalaustaiteeseen. Lähellä käy vain Hugo Simberg, mutta hänkin

kuvaa maalauksissaan vain piruja92. Olisi voinut kuvitella, että jättiläisten kuvia voisi löytyä

keskiaikaisten kivikirkkojen kalkkimaalausten joukosta, mutta näin ei kuitenkaan ole.

Kalliomaalaus- ja piirrosperinteessä löytyy muutamia kookkaita ihmishahmoja, mutta

yhteyttä jättiläisperinteeseen tuskin on. Kalliomaalaukset ovat huomattavasti vanhempaa

perinnettä kuin tarinat, mutta liitos jättiläisiin on voinut muodostua myöhemminkin.

Kalliopiirroksissa Äänisellä Besov Nosin niemellä sijaitsevaa suurikokoista hahmoa Piessaa

on nimetty hiideksi. Niemen nimi Besov Nos tarkoittaa hiiden nokkaa. Piirroksen yläpuolelle

ovat luultavasti munkit hakanneet kaksi ortodoksiristiä 1500-luvulla ilmeisesti

87  Haavio 1967, s. 152.
88  Varelius, A.1848: Suomen kansaa – Kansantieteellisiä havaintoja suurruhtinaskunnan alueelta.
89  Varelius 1988 [1848], s. 14-15.
90  Perttola 2007, s. 49.
91  Ganander 1995 [1789], s. 32, 47. Ganander Okkosen mukaan. Okkonen 2003, s. 53.
92  Mm. Hugo Simberg: Piru padan ääressä (1897) ja Emäntä ja piruparka kaksosineen (1899).
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tarkoituksenaan hälventää muinaisuskon voimaa paikalla.93 Tällä kertaa munkit eivät

kuitenkaan hakanneet piiloon koko kuvaa, vaan sen annettiin olla lähes sellaisenaan eli

muinaisuskoa ei haluttu hävittää kokonaan.

Jättiläisiin ei myöskään liitetä juurikaan esineistöä. Tutkielman aikana löytyi

ainoastaan yksi esine, puinen lusikka, jota on kutsuttu jättiläisen lusikaksi. Kookas lusikka94

löytyi Lestijärveltä vuonna 1875 ja luettelointitietoihin on merkitty lusikan olevan jättiläisten

aikainen. Lusikka on irtolöytö ja se löytyi järvenlaskutöiden yhteydessä. Tarkkaa ajoitusta ei

ole, mutta radiohiiliajoituksen mukaan se on noin vuosilta 760–410 eKr. 95 Jo pelkästään

huomio esineen koosta ja ajoitus jättiläisaikaan liittävät esineen jättiläistarinatraditioon,

vaikka se saattaakin olla etäisesti jättiläisen esineenä ainoa laatuaan. Jättiläisten arkea on

kuitenkin rinnastettu ihmisten toimintaan, mutta ehkä jättiläisten käyttöesineet on mielletty

niin suuriksi ettei niille ole ollut vastineita olemassakaan. Ovathan suuret siirtolohkareetkin

olleet jättiläiselle vain pieniä heittokappaleita.

Toinen jättiläisiin liitettävä esine on Laitilan Untamalan kirkon kirkkotarhassa oleva

kalevanpojan viikatteen tikku (43). Tarinan mukaan kalevanpoika on teroittanut tikkuun

viikatettaan ja tikku päätyi heittämällä kirkkotarhaan. Samanlainen tarina tunnetaan myös

Virosta, jossa Kalevapoeg on heittänyt hioimensa ja se upposi maahan. 96 Viikatteen tikku on

todellisuudessa 1100-1200-luvuille ajoittuva paasikivi, jonka juurelta löytyi vuonna 1952 Ella

Kivikosken kaivauksissa kaksi ruumishautaa.  Nykyinen Untamalan kirkko on valmistunut

kuitenkin vasta vuonna 1785 eli paljon myöhemmin kuin paasikivi on maahan laitettu. 97

Tarinan ja kirkon yhteys kuvastaa hyvin sitä, kuinka joidenkin pysyvien monumenttien,

kivien tai kallioiden alkuperäinen syntytarina on joko hävinnyt tai sitä ei tiedetä.

93  Zhulnikov 2009. s. 22.
94  KM2678:567
95  Immonen 2002, s.18.
96  Huurre 2003, s. 242.
97  Kulttuuriympäristön rekisteriportaali, Muinaisjäännösrekisteri: Untamalan kirkko,

http://kulttuuriymparisto.nba.fi ,14.3.2016
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Kalevanpojat ovat

päätyneet myös tähtimerkkeihin

ja taivaan ilmiöihin. Orionin

tähdistössä olevaa Orionin vyötä

on kutsuttu myös Kalevan-

miekaksi. Linnunradassa olevaa

tiheää kohtaa on kutsuttu

Kalevanportaiksi. Ilmeisesti

Kaleva-jättiläisen on kuviteltu

kulkeneen linnunrataa pitkin

taivaanrannan poikki.98 Loppu-

kesällä näkyviä äänettömiä

elosalamoita on kutsuttu kale-

vantuliksi. 99 Pohjantähteä ovat

muinaissuomalaiset pitäneet tai-

vaantappena, joka pysyy paikoil-

laan ja maailma pyörii sen

ympärillä. Tätä taivaan tukea tai

naulaa on kutsuttu myös

jättiläispatsaaksi, jonka huippu on pohjantähti. 100

Onko jättiläisten suuri koko sitten ainoa jättiläisiin liitettävä piirre kuvissa?

Useimmiten varmaan on, mutta ei ehkä aina. Ehkä jättiläisen kuvia ei ole, koska mitään niin

suurta ei voinut tai ei haluttu piirtää, tai ehkä jättiläisen esineitä ei ole, koska kaikki

jättiläisille luokiteltavat esineet olisivat liian massiivisia ihmisten käsitellä. Toisaalta on hyvin

ymmärrettävää, ettei kirkoissa ole kuvia jättiläisistä. Keskiaikaisten kirkkojen rakentajat

tuskin vielä tarinoita kirkkoihin liittivät ja tarinat tulivat paikalle myöhemmin.

Turun Maarian kirkossa, 3. holvi keskilaivalta itään laskien on maalaus, joka liitettään

niin sanottujen rakentajamaalausten tai primitiivisten maalausten joukkoon (ks. Kuva 1).

Kuvan hahmo on ulkomuodollisesti jättiläismäinen. Sillä on iso pää ja muutoinkin rujo

98  Harva 1948, s. 70.
99  Huurre 2003, s. 237.
100  Harva 1948, s. 44.

Kuva 1. Turun Maarian kirkon kalkkimaalauksia. 3. holvi keskilaivalta idän puolella.
Hahmo vasemmassa yläkulmassa. Kuva: Markus Hiekkanen.
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ulkomuoto. Kokoa ei kuitenkaan voi määritellä, koska lähellä ei ole verrattavia ihmishahmoja,

eikä hahmo ole erityisen kookas verrattuna muihinkaan runkohuoneen hahmoihin. Mutta jos

jättiläisen määritelmä ei olisikaan aina pelkkä koko, voisi hahmon ulkomuoto olla muutoin

hyvin jättiläismäinen. Jättiläistarinoihin ei pidä kuitenkaan sekoittaa kirkkojen seinissä yleistä

jättiläiskokoista pyhää Kristoforos-hahmoa, joka kantaa harteillaan Jeesus-lasta virran yli.

Kristoforos on jättiläisen kokoinen, mutta sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä kyseessä

olevien jättiläistarinoiden kanssa. 101

101  Hiekkanen 2016.
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3. JÄTTILÄISTARINAT

3.1. Tarinatyypit Suomessa

Alunperin tarinat ja sadut luokiteltiin samaan kansansatujen ryhmään ja käytännössä

kerättiinkin vain satuja, sillä 1800-luvun puoliväliin tultaessa tarinan käsite ei ollut vielä

täysin selvä. Vuosina 1816–1818 ilmestynyt Jacob ja Wilhelm Grimmin teos Deutsche Sagen

määrittelee ja ryhmittelee tarinat. Grimmit esittivät monia sadut ja tarinat toisistaan erottavia

tunnuspiirteitä ja jakoivat tarinat myytillisiin ja historiallisiin tarinoihin. Nykyinenkin

tarinoiden määrittely pohjautuu tähän jakoon. 102

Suomessa tarina määritellään usein lyhyeksi ja yksiosaiseksi kansantarinaksi, joka

sisältää uskottavaa tiivistä ja selkeää tietoa. Pääpiirteissään tarinat jaetaan kolmeen ryhmään:

supranormaaleihin eli uskomustarinoihin tai myytillisiin tarinoihin, paikallisiin tai

historiallisiin tarinoihin sekä aitiologisiin tarinoihin eli syntytarinoihin tai selitystarinoihin.

Näitä kaikkia kolmea nimetään yhteisesti ympäristötarinoiksi. Tarinaperinteeseen liitetään

edellä mainittujen lisäksi myös sadut, kaskut ja kristilliset legendat, mutta jaottelu on lähinnä

tekninen. 103

Uskomustarinoissa kohtaavat todellinen maailma sekä yliluonnollinen maailma ja ne

sisältävät usein ristiriitatilanteen, jossa ihminen rikkoo normin ja saa siitä rangaistuksen.

Esimerkiksi kiroamista seuraa pirun näyttäytyminen.104 Tarinan, ja varsinkin uskomustarinan,

ja historian ero on siinä, että tarina haluaa olla tosi ja kertoa totuuden, mutta ei näin

kuitenkaan ole. Uskomustarinatkin saattavat kuitenkin usein liittyä tiettyyn paikkaan,

henkilöön tai ajankohtaan. Todellisuudessa tarinat olivat talonpoikaisyhteisölle sama kuin

sadut lapsille. Niihin haluttiin uskoa.105 Saduista tarinat eroavat siinä, että tarinoiden sisältö

on usein uskottava yliluonnollisuudesta huolimatta. Uskomustarinoilla on taipumus pelkistää

ihmiset ja taruolennot persoonattomiksi. Tarinoissa on harvoin erikseen määritelty henkilöt

torppareiksi, mylläreiksi, emänniksi tai papeiksi, vaan kuvauksissa puhutaan ainoastaan

valkopukuisesta, pitkähiuksisesta tai kaviojalkaisesta. Tarinoista tulee pelottavampia ja ehkä

102  Hako & Simonsuuri 1963, s. 449–452.
103  Sarmela 1994, s. 156.
104  Jauhiainen 1999, s. 15.
105  Simonsuuri 1950, s. 7.
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uskottavampia pienillä tunnistamattomilla ja yliluonnollisilla piirteillä. 106 Tätä voi verrata

esimerkiksi nykyajan kauhuelokuviin, jotka ovat usein pelottavampia ja uskottavampia siihen

asti, kunnes kauhun aiheuttaja näyttäytyy.

Historiallisissa ja paikallistarinoissa tarinalla on historiallinen tausta ja se liitettään

todelliseen henkilöön. Yliluonnollisuutta ei yleensä ole ja ne liitetään usein yhteisöön ja

tapahtumapaikat ovat kaikille tuttuja. Historiallisten tarinoiden päähenkilönä on usein

laajemmin tunnettu merkkihenkilö. Paikallistarinoissa tai kotiseututarinoissa henkilö

määrittyy tarkemmin vain yhteen tai muutamaan pitäjään. 107

Aitiologiset tarinat liitetään usein uskomustarinoihin tai sitä pidetään omana

tarinaluokkanaan. Osa tutkijoista pitää aitiologisia tarinoita kaikista vanhimpina tarinoina.

Niissä on nähty myös tieteen alkeet, koska siinä on tieteelle tyypillinen kysymyksenasettelu:

missä, mitä tai miksi? Aitiologisissa tarinoissa on usein loppukäänne, jossa kuvataan tietyn

toiminnan tulos, esimerkiksi kivi tietyllä paikalla tai harjun sijainti. Fyysinen kohde myös

selittää tarinan suosion pysyvyyttä, koska kohde on pysynyt paikoillaan. 108

Lauri Simonsuuri luetteloi ensimmäisenä suomalaiset myyttitarinat vuonna 1961

ilmestyneessä teoksessa Typen- und Motivverzeichnis der finnischen mythischen Sagen.

Simonsuuri jaottelee suomalaisen uskomustarinaston viiteentoista pääryhmään. Tässä

jaottelussa muun muassa jättiläiset, peikot, maahiset, hiidet ja kalevanpojat ovat eri ryhmissä.

Simonsuuren myyttitarinoista tehty jaottelu on myös ainut Suomessa ylipäätään tarinoista

tehty analyysi. 109

Uskomustarinoita ja varsinkin yliluonnollisia uskomusolentoja sisältäviä tarinoita,

joihin voidaan suuri osa jättiläistarinoistakin liittää, on tavattu enemmän Länsi- ja Etelä-

Suomesta. Itäisessä ja pohjoisessa Suomessa taas historialliset ja paikallistarinat ovat

suositumpia. Myös tarinoiden kerrontatapa on erilaista läntisessä kyläyhteisössä verrattuna ja

itäiseen sukuyhteisöön. Lännessä talonpoikaisyhteisöissä tarinat olivat usein stereotyyppisiä,

juoni dramaattinen ja uskottava ja kerronta vaati kertojalta taitoa, koska tarina oli kuin pieni

näytelmä ja aikansa viihdyke pidoissa, häissä tai iltapuhteilla. Idässä metsäisemmässä kaski-

ja eräkulttuurissa kerronta oli arkipäiväisempää puhetta ja oli enemmän kertojansa persoonan

näköistä, mutta kuitenkin lyyristä ja taiteellistakin. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että

106  Jauhiainen 1999, s. 15.
107  Sarmela 1994, s. 156.
108  Haavio 1967, s. 146.
109  Hako & Simonsuuri 1963, s. 453–454.
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lännessä olisi uskottu enemmän yliluonnolliseen ja idässä oltaisiin oltu realistisempia, vaan

tarinoiden kerrontaperinne kertoi enemmän idän ja lännen yhteiskunnallisista ja

kulttuurillisista eroista. Lännessä kritiikki kohdistui laajemmin yhteiskunnan eriarvoisuuteen

ja kerroksellisuuteen, ja tarinan kerronta oli moraalisesti tuomitsevaa. Idässä keskityttiin

suvun tai ympäristön ongelmiin. 110

3.2. Tutkielman jättiläistarinatyypit

Tässä tutkielmassa jaetaan jättiläisistä liikkuvat tarinat kolmeen tarinatyyppiin. Perinteisin

tarinatyyppi on aitiologinen kiertotarina, joka kuvaa jättiläiset maiseman synnyttäjinä ja

muokkaajina. Tarinat pyrkivät vastaamaan kysymykseen kuinka ja miten jokin asia on

syntynyt. Näihin kiertotarinoihin törmää paljon ympäri Suomen eivätkä ne ole muuttaneet

huomattavasti muotoaan, vaan samanlaista tarinaa kerrotaan monelta eri suunnalta.

Tyypillistä kiertotarinoille on, että kukaan ihminen ei ole ollut todistamassa tai nähnyt

kyseistä tapahtumaan. Tarinat liitetään juuri jättiläisiin eikä niitä sekoitettu muihin

uskomusolentoihin. Aitiologisissa tarinoissa puhutaan jättiläisistä, joita ei enää ole ja jotka

olivat muinoin Suomea asuttanut kansa. Tarinat saatettiin mieltää myös osaksi luomistarinaa.

Aitiologiset tarinat yhdistetään useimmin muinaisjäännöksiin ja arkeologiaan, mutta myös

suuriin luonnon muodostumiin kuten niemiin, harjuihin ja saariin. Näiden kiertotarinoiden

perinne on ollut vahva ja niihin on uskottu pitkään.

Yksinkertaisimmillaan jättiläisiin liittyvät aitiologiset syntytarinat ovat melko lyhyitä.

Esimerkiksi yksi tarina voi mahtua yhteen lauseeseen: Lemussa on 30 syltä leveä kivikko, joka

syntyi kun kalevanpojat tappelivat keskenään ja heittelivät kiviä toisiaan kohti.111 Toisaalta

tarinat voivat olla hyvin pitkiäkin ja kertoa paikkakunnan useita kohteita. Esimerkkinä tästä

on Pyhäjärvellä (23) olevat lukuisat hiisi-alkuiset paikannimet ja tarinat. 112

Toinen tarinatyyppi kuvaa jättiläisten kanssakäymistä ihmisten kanssa. Nämä tarinat

ovat usein uskomustarinoita ja niissä on paljon yliluonnollisia tekijöitä. Tarinoissa sekä

ihmisellä että jättiläisellä saattaa olla persoona, kuten nimi Maija- ja Kaija-jättiläinen (34) tai

Lani-jättiläinen (8). Tarinoissa pystytään usein kertomaan, kuka ihminen on jättiläiseen

törmännyt ja kuvailla jättiläistä.

110  Sarmela 1994, s. 156.
111  Haavio 1967, s. 148.
112  Haavio 1967, s. 148-149.
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Kolmas tarinatyyppi kertoo jättiläisistä, jotka ovat eläneet ihmisten kanssa rinnakkain

ja jopa auttaneet näitä. Nämä tarinat liittyvät usein keskiaikaisten kirkkojen

rakennusvaiheeseen. Tämän tyyppisiä tarinoita voidaan pitää uskomustarinoina tai

historiallisina paikallistarinoina.

Edellä mainittujen tarinatyyppien lisäksi puhutaan niin sanotuista puolijättiläisistä tai

voimamiehistä. Nämä tarinat ovat selkeästi historiallisia tai paikallistarinoita ja eroavat

tyylillisesti ja kerronnallisesti uskomustarinoista. Yleensä voimamiestarinat voidaan yhdistää

tiettyyn eläneeseen henkilöön, jonka teot ja elämä ovat paisuneet tarinoiden kerronnassa.

Jokaisessa kylässä tai maakunnassa ovat olleet omat henkilönsä, joista kansa on tarinoinut.

Suurin osa voimamiestarinoista kuuluu omaan luokkaansa, mutta joissain tarinoissa henkilöt

ovat saaneet niin voimakkaat ja myyttiset piirteet, että niitä on alettu rinnastaa jättiläisiin.

Näin on käynyt muun muassa Töysän Tohnille (27, 29 ja 30), josta useimmiten puhutaan

Etelä-Pohjanmaan väkevänä miehenä, mutta usein myös Tohni-jättiläisenä. 113 Kainuussa taas

on kuuluisa varasteleva Vorna-jättiläinen (12). Molemmissa tapauksissa jättiläis-liitettä

käytetään vain toisinaan.

Jättiläistarinat ovat olleet Suomessa yleisiä, mutta Matti Sarmelan Suomen

perinneatlaksen mukaan ne ovat painottuneet selkeästi enemmän läntiseen, lounaiseen ja

eteläiseen Suomeen. Sarmelan kartta (ks. Liite 1) tukee väitettä siitä, että jättiläistarinat

olisivat uskomustarinoina enemmän läntisen kuin itäisen Suomen kerrontaperinnettä. 114

Toisaalta jättiläiset kirkonkivittäjinä on tarinaperinteenä levinnyt huomattavasti laajemmalle

(ks. Liite 2). 115

3.3. Tarinoita jättiläisistä

Tutkielmassa on tarkastelussa 52 tarinaa (ks. Taulukko 1). Kartassa paikkamerkintöjä on

kuitenkin 59, koska yhteen tarinaan saattaa liittyä useampi eri kohde (a,b tai c).

113  Simonsuuri 1950, s. 74-75.
114  Sarmela 1994, kartta 71.
115  Sarmela 1994, kartta 76.
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Yleisin jättiläistarina kertoo

jättiläisen asuinpaikasta ja 52

tarinasta 24:een liittyy asu-

minen, jättiläisen asuntosija,

koti, pesiä, linna tai luola.

Yksinkertaisimmillaan

jättiläisten kerrotaan asuneen

paikalla, mutta muuttaneen

sieltä jo hyvin kauan aikaa sitten

pois. Paikoilta kerrotaan myös

kuuluneen outoja tai kovia

ääniä, eikä tämän kaltaisissa

tarinoissa kukaan yleensä ole

nähnyt jättiläistä. Näiden

anonyymien jättiläisten lisäksi saatetaan kertoa tarinoita, joissa jättiläisellä on erisnimi, ja

jättiläisen toiminta on samanlaista kuin ihmisillä, esimerkiksi jättiläisillä oli kotieläimiä.

Jättiläisen asumiseen liittyvissä tarinoissa ihminen on usein törmännyt jättiläiseen. Näiden

tarinoiden paikat ovat lähes poikkeuksetta aina kivikkoisia ja kallioisia, mutta myös

kuoppaisia harjuja tai mäkiä. Useimmiten paikat sijaitsevat syrjässä tai aikoinaan ainakin

olleet etäämmällä ihmisasutuksesta.

Murhakedon ja Sadanleukaluun sotatantereilta menimme katsomaan Pirun
pesää, joksi nimitetään 4-5 kyynärää korkeata ja yhtä leveätä, yksinäistä kiveä
korkealla vuoren kukkulalla, jonka juurella on Sarkolan lahti ja sen toisella
rannalla Karkun kappeli, Suoniemen kirkko. Kivessä on huoneen tapainen
holo, niin suuri että vähänläntäinen ihminen mahtuu sinne. Holoon vie kolme
läpeä, yksi alhaalta ja kaksi sivulta. Tarina kertoo tästä kivestä: "Ennen kun
piru teki siltaa yli Sarkolan lahden, päästäksensä hävittään Suoniemen kirkon,
piti hän asunmajanansa tätä kiveä”. (20.) 116

Tarinoista 14:sta liittyy tarina kivestä, joka on yleisimmin jättiläisen heittämä tai

kantama ja tiputtama. Näistä kivenheittotarinoista kuuluisin on tarina kukkarokivestä, joka on

levinnyt Suomessa laajalle alueella ja tarina liitetään useaan eri kirkkoon. Kukkarokiven

tarinassa on monta jättiläistarinalle tyypillisiä elementtiä, kuten kiven heittäminen, kallioisella

116  Skogman 1864.

Taulukko 1. Tarinoiden jakautuminen.

Jättiläisen	
asuinpaikk

a
30	%

Kivi
18	%

Jättiläisen	
kirkko
9	%

Kirkon	
rakennus

21	%

Jättiläisen	
puutarha
3	%

Muut
19	%



36

paikalla asuminen ja kirkon rakentamisessa auttaminen tai häiritseminen. Tästä yhdestä

tarinasta on otettu pienempiä piirteitä tarinoihin ympäri Suomen, ja tarina on levinnyt

Suomeen todennäköisesti Viron kautta. Kivenheittotarinoissa kiven heittäjänä on usein tyttö-

tai naisjättiläinen. Merkittävimmät siirtolohkareet on merkitty muinaisjäännöksiksi. Osassa

siirtolohkareiden nimet viittaavat jättiläistarinaan, kuten edellä mainittu Kukkarokivi (38).

Muita jättiläisiin nimen perusteella viittaavia kiviä ovat muun muassa Pirunpesäkivi (19),

Kanninkivi (35) ja Pirunlinkokivi (36). Pelkästään jo siirtolohkareen erikoinen nimi viittaa

siihen, että kiven taustalla on tarina.117

Raision kirkon rakensi jättiläinen Kijl, joka nimensä paljastuttua suuttui, rikkoi
suuren osan kirkkoa ja lähti Saksaan. Vuoden päästä hän palasi kukkarossaan
suuri kivi ja tarkoituksenaan hävittää loput kirkosta. Raisiolaiset aavistivat
asian ja lähettivät vastaan eukon, jolla oli mukana lasti kengänkantoja ja
rikkinäisiä airoja. Eukko ja jättiläinen kohtasivat Rymättylän saaren kohdalla,
ja eukko kertoi jättiläiselle matkan olevan niin pitkä, että kasa kenkäpareja oli
ehtinyt kulua. Jättiläinen ei jaksanut enää taivaltaa eteenpäin vaan heitti kiven
kohti kirkkoa. Kivi tippui kuitenkin Ruissaloon ja sai nimen Kukkarokivi. (38)
118

Tarinoista 7 liittyy tarina jättiläisen kirkosta. Näistä kuuluisimpia ovat jätinkirkko-

muinaisjäännösten yhteydessä olevat tarinat, mutta tarinat on voitu liittää myös muuhun

kivikkoiseen tai kallioiseen muodostelmaan. Tarinoissa voidaan kertoa jättiläisten

uskonnollisesta toiminnasta paikalla. Esimerkiksi Keminmaan Tornivaaralla (15) kerrotaan

pidetyn jumalanpalveluksia119, ja todennäköisesti jylhä tai poikkeuksellinen kehänmuotoinen

kivimuodostelma on vain ruokkinut mielikuvitusta kirkosta.

Ylikiimingin Luola-ahossa on jätinkirkko, jossa sanotaan jättiläisen asuvan.
Jättiläisen sanottiin välistä juttelevan Pyssyvaaralla asuvan toisen jättiläisen
kanssa niin kovaa, että se kuului pitkän matkan päähän. (10) 120

17 tarinassa jättiläinen on ollut mukana rakentamassa tai tuhoamassa kirkkoa. Kirkot

ovat kaikki keskiaikaisia kivikirkkoja tai vanhoja kirkonpaikkoja. Kivenheitto-tarinat liittyvät

hyvin kiinteästi kirkonrakentamistarinoihin, ja tietty siirtolohkare voidaan usein liittää tiettyyn

117  Huurre 2003, s. 245.
118  Simonsuuri 1946, s. 475-479.
119  Calamnius 1868, s. 198.
120  Snellman 1887, s. 90–91, 127 ja 133.
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kirkkoon tai useampaankin eri kirkkoon. Tarinat ovat kuitenkin lähes aina jättäneet jonkin

merkin kirkkoon tai kirkkomaahan, esimerkiksi tietty kivi kirkon seinässä. Lähes kaikissa

kirkon rakentamiseen liittyvissä tarinoissa on jonkinlainen yhteys keskenään ja hyvin

todennäköisesti ne ovat kaikki yhden ja saman tarinan eri muunnelmia. Myös

kivienheittotarinat liittyvät usein kirkonrakentamis-tarinoihin.

Hauholla Vermasvuorella asui jättiläinen, joka vihasi Hattulan kirkkoa. Kerran
jättiläinen asetteli kiven linkoon aikeinaan rikkoa kirkon. Kivi kuitenkin tippui
ennen kirkkoa Valteen niitylle ämmän ja lehmän päälle. Kirkko säilyi ehjänä,
mutta ämmä ja lehmä jäivät kiven alle. Kivi sai nimekseen Pirunlinkokivi. (36)
121

Eräs seitsemäntoista vuotta vanha jättiläislikka on kantanut käsikoukussa sen
suuren myllynkiven, mikä on Sysmän kirkon oven yläpuolella. Ja kun erään
talon emäntä, joka tuli likkaa vastaan, kun se käsi pistettynä kyynärpäätä
myöten kiven reikään kantoi kiveä, kysyi: ”Eikö se paina paljon?” sanoi likka
vain: ”Menisi siinä vielä toinenkin!” (49) 122

Tunnetuimpia tarinoita jättiläisen puutarhasta lienevät tarinat jatulin ja jotunin

tarhoista (13, 14 ja 15). Tottumattoman kerrottiin eksyvän jatulintarhojen kiemuroihin, ja

lopulta kulkijan täytyi kavuta muurin yli, kun ei enää löytänyt ulos labyrintistä. Kemin

Tornivaaralla (15) on ollut kasattuja kivipaaseja, joiden sanottiin olleen jatulinpatsaita- tai

torneja. Jatulintarha muinaisjäännöksiä tavataan muualtakin Suomesta, mutta Jatuleista

jättiläisinä puhuttaessa, tapaa niitä tarinoissa ainoastaan Peräpohjolassa.

Jatulinletosta, joka on Jättiläisten viimeinen asuntopaikka näillä tienoin, on jo
mainittu. Huomattava on, että Jättiläiset täällä Kemissä ja Tervolassa, niin
kuin hajapaikoin Simossakin, vaan ei muissa pitäjissä, kutsutaan Jahdeiksi ja
Jotuneiksi. Tälle pitäjälle erinomaiseksi omituisuudeksi luettavana on myös sen
rikkaus senkaltaisista kivirakennuksista, joita yleisesti kutsutaan “Pietarin
leikeiksi", vaan täällä saavat nimen Jatulin-taraat, se on: Jättiläisten aitauksia
(:= tarhoja). 123

Tutkielmaan otettiin mukaan kaksi voimamiestarinaa, jotka voidaan rinnastaa

jättiläistarinoihin. Töysän Tohni on jättänyt jälkiään hyvinkin laajalle alueelle pitkin Etelä-

121  Simonsuuri 1946, s. 464-465.
122  Simonsuuri 1946, s. 485.
123  Calamnius 1868, internetversio.
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Pohjanmaata (27, 29 ja 30) ja Worna-jättiläisen kulkureitistä on merkkejä Kainuussa (7 ja 12)

Lisäksi tutkielmaan otetuissa tarinoissa kerrotaan jättiläisen haudoista, kiukaista, jättiläisen

rakentamista teistä tai silloista ja jättiläisen jättämistä kivi- ja hiekkakasoista sekä kuopista.

Mukana on myös tarinoita, joissa jättiläinen on tehnyt luonnonmuodostelmia, kuten saaria,

niemiä, harjuja, mäkiä tai kuoppia.

Sanana jättiläinen ei vielä kerro sukupuolesta mitään, mutta ajatus jättiläisestä antaa

helposti mielikuvan maskuliinisuudesta ja miespuoleisesta olennosta. Jos tarinoissa kerrotaan

nais- tai tyttöjättiläisestä, on sukupuoli yleensä erikseen mainittu. Tarinoista 9 kerrotaan

naispuolisesta jättiläisestä tai naispuolisia jättiläisiä on tarinassa mukana. Tyypillisin tarina on

kiven heittämästä jättiläistytöstä. Hyvin laajalle Suomessa on levinnyt myös tarina

naisjättiläisestä, joka kantaa esiliinassaan hiekkaa. Esiliina repeää ja paikalle syntyy harju.

(40) Myös tarina, jossa tyttöjättiläinen nappaa pellolta mukaan kyntömiehen ja vie isälleen

näytille, on laajalle levinnyt. (52)
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4. JÄTTILÄISET PAIKANNIMISSÄ

4.1. Teoriaa paikannimistä

Suomessa on kerätty noin 2,6 miljoonaa paikannimitietoa ja noin puolet niistä on kerätty

1960–1970-luvuilla. Paikannimien keruun taustalla oli sama 1800-luvun lopulla herännyt

kansallisuusaate, kuin tarinoiden keruun kohdalla. 2,6 miljoonasta nimestä noin 800 000

nimeä löytyy sähköisestä Paikannimirekisteristä. Verkossa toimiva Kotimaisten kielten

keskuksen Paikannimikartasto käsittää tästä noin 92 000 paikannimeä. 124 Tämän tutkielman

pohjana käytetään tätä yleisesti jaossa olevaa Paikannimikartastoa, koska tarkoituksena on

vain hahmottaa jättiläis-sanaa ja sanan levinneisyyttä paikannimissä, eikä tehdä tarkempaa

nimistötutkimusta.

Etymologinen tutkimus, eli nimen alkuperää tutkiva tutkimus, on Suomessa

perinteisintä nimistötutkimusta. Etymologian lisäksi paikannimistöä tutkitaan myös

aluemonografioilla, jotka käsittävät kokonaisten alueiden paikannimistöä ja näihin on

selvitetty myös tutkimusalueen historiaa, kulttuuria ja asutuksen eri vaiheita. Useissa

paikallishistorioissa on selitetty nimien avulla alueen historiaa. Yksittäisen nimen perusteella

tehdyt päätelmät ovat kuitenkin usein virheellisiä, koska nimien anto on ollut systemaattista.

Tästä syystä nimen alkuperän tutkiminen on ollut tärkeää laajemman historiallisen

kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Näin on arvioitu jo esihistoriaan juontuvien paikannimien

kohdalla. Nimien sisältö ja tausta saattavat olla niin monitulkintaisia, että levinneisyyden ja

typologian teko saattavat mennä harhaan. 125 Jättiläinen on käsitteenä levinnyt koko Suomeen,

vaikka tarinoiden kerronnassa sen levinneisyys on rajoittuneempaa. Tästä syystä

jättiläistarinoiden levinneisyyttä ei voida laskea pelkästään paikannimien varaan.

Jättiläinen paikannimessä kuuluu mytologisiin paikannimiin. Mytologisilla

paikannimillä on ollut tarkoitus ehkä rajoittaa, ohjeistaa ja vahvistaa yhteisön sääntöjä

merkitsemällä paikka tietyllä nimellä. Tarkoituksena on ollut myös säilyttää tarinoita ja tehdä

niistä uskottavampia liittämällä ne tiettyyn paikkaan. 126

Paikannimet jaetaan kulttuurinimiin127  ja luontonimiin128, joista ensimmäiseen

kuuluvat asutusnimet, artefaktinimet ja viljelysnimet. Jälkimmäiseen kuuluvat maastonimet ja

124 Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008, s. 43-46, 49-50.
125  Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008, s. 61, 64-65.
126  Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008, s. 66.
127  Esimerkiksi kunnat, kaupunginosat, kylät, talot, erilaiset rakennelmat, pellot, niityt ja laitumet.
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vesistönimet. Nimet jakautuvat erilailla eri alueilla, ja useilla alueilla kulttuurinimiä on

yleensä huomattavasti enemmän. Luontonimiä on enemmän harvaanasutuilla seuduilla, ja

tiheään asutuilla alueilla kulttuurinimistö liittyy suoraan kulttuurimaiseman hallintaan. 129 Jo

aikaisemmin tutkielmassa on mainittu, että koskemattomassa luonnossa ei esiinny perinteitä

eikä myöskään siis tarinoita. Sama pätee myös paikannimiin. Koskemattomilla alueilla ei ole

kulttuurinimiä vaan luontonimiä.

Aitiologisten tarinoiden loppuhuipentumana paikalle syntyy myös nimi. Tästä syystä

siis jättiläisiin liitettäviä paikannimiä on Suomessa kohtalaisen paljon verrattuna esimerkiksi

muihin mytologia-aiheisiin. Nimensä jättiläisiltä ovat saaneet muun muassa Metelinmäki (5),

Jättiläiskangas (8), Kallinkangas (16), Pirunpesä (19), Pirunvuori (21), Pirunlinna (22),

Hiidenniemi (23), Hiidenkallio (24), Hiidenkirkko (11), Kiljo ja Koljo (26) sekä Tohni (27).

4.2. Tarkastelussa Jättiläinen ja Nunna paikannimissä

Paikannimikartastossa on saatavilla kaksi jättiläisiin liitettävää paikannimikarttaa: Jättiläinen

ja Nunna (ks. Kartta 1). Kartoista käy ilmi, että Jättiläinen-sana on käytössä paikannimissä

lähes koko Suomessa pohjoisinta lappia, Pohjois-Karjalaa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosia

lukuun ottamatta. Nunna on harvinaisempi, mutta levinneisyys on samoilla suunnilla Keski-

Suomea lukuun ottamatta. Paikannimikartan ero Sarmelan tarinaperinnekarttaan (ks. Liite 1)

ja tutkielman karttaa (ks. Liite 3) on kuitenkin huomattava. Jos paikannimikartastossa

jättiläisnimiä on kohtuullisen tasaisesti ympäri Suomen, ovat tarinat rajoittuneet selkeästi

läntiseen, lounaiseen ja eteläiseen Suomeen.

Kuten jo edellä mainittiin, Jättiläis-nimen levinneisyys on huomattavasti laajempaa

kuin itse jättiläistarinoiden, mikä kertoo nimien ja paikkojen nimeämisen jättiläisillä olevan

yleisempää, kuin ehkä tarinoiden liikkuminen. Jättiläisiin liitettävien paikkojen nimeämisessä

on usein uskomuksellinen tausta, ja tapa nimetä uskomusten mukaan on myös yleisempää,

kuin itse tarinoiden kerronta ja liikkuminen. Toisin sanoen paikannimissä jättiläismeemi eli

vahvempana kuin tarinameemeissä. Samoin jättiläismeemi elää vahvana muinaisjäännösten

termistössä ja merkittävien luontokohteiden nimissä. Hiidenkirnut ovat hiidenkirnuja idässä ja

lännessä, ja jos jätinkirkkoja löytyisi Itä-Suomesta, olisivat ne jätinkirkkoja myös siellä.

Toisaalta paikannimi saattaa kertoa myös paikalla olleesta jo unohtuneesta tarinasta.

128  Esimerkiksi mäet, kalliot, metsät, suot, järvet, niemet, lahdet, saaret ja joet.
129  Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008, s. 90-91.
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Paikannimikartastossa on yhteensä 263 jättiläinen-nimikantaa. Näistä suurin osa liittyy

jollain tapaa kiviin, kivikkoon tai kallioon. Esimerkiksi 53 kiveä, 12 kalliota, 8

siirtolohkaretta ja 6 kiviröykkiötä on saanut nimeensä jättiläisliitteen. Muista

luonnonmuodostumista ja kohteista muun muassa 13 tervahautaa, 9 kangasta, 5 peltoa, 4 tietä

ja 3 rotkoa on nimetty jättiläisten mukaan. Nimistä Jättiläisenkivi tai Jättiläiskivi ovat

yleisimmät. Muita nimiä ovat muun muassa Jättiläispelto, Jättiläisentervahauta, Jättiläisensilta

ja Jättiläisenjäljet.

Nunna on mukana 37 paikannimessä ja käyttökohteet ovat myös osin kivikkoisia.

Nimistä 4 on kuitenkin pellolla, 3 niemellä ja 3 mäellä. 130 Länsi-Suomesta tunnetaan

muutamia Nunnavuori tai Nunnakirkko paikannimiä, joihin liittyy tarina jättiläisestä. Itä-

Suomestakin löytyy muutama nunna-alkuinen paikka. Esimerkiksi Juuassa on Nunnalahti,

Nunnakallio ja Nunnaniemi. Ortodoksikirkon vuoksi itäisen Suomen nimiä ei kuitenkaan

voida pitää täysin jättiläislähtöisinä, koska nunnaa ei pidetä mytologisena henkilönä itäisten

murteiden alueella. 131

130  Paikannimikartasto, http://kaino.kotus.fi/nikar/index.php, 24.8.2016
131  Koski 1958, s. 39-41.

Kartta 1.  Jättiläinen- ja Nunna-sanojen levinneisyys.
Copyright Kotimaisten kielten keskus 2012 (http://kaino.kotus.fi/nikar/) 12.2.2016
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5. HIIDENKIUAS, RÖYKKIÖ VAI KIVIKASA?

5.1. Tulokset

Jättiläistarinat paikkojen selitystarinoina liittävät ne käytännössä aina johonkin kohteeseen. 52

tarinasta 40 löytyy Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä ja 2 on poistettu rekisteristä

vuoden 2012 jälkeen132 Muinaisjäännösrekisteri sisältää kuitenkin myös kohteita, jotka eivät

ole arkeologisia muinaisjäännöksiä. Tutkielman kannalta rekisteristä löytyvät muun muassa

useat siirtolohkareet, tarinapaikkoja sekä keskiaikaiset kirkot. Tässä kohtaan voidaan

kuitenkin huomioida, että Suomen ehkä kuuluisin ja suurin siirtolohkare, Turun Ruissalon

Kukkarokivi (38), ei ole Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä lainkaan. Osa

muinaisjäännösrekisterissä olevista kohteista voidaan liittää tarinassa olevaan kohteeseen

suoraan. Osa muinaisjäännöksistä taas sijaitsee samalla alueella kuin itse tarinassa kerrotaan,

mutta kohdetta ei mainita välttämättä tarinassa selvästi. Tarinan ja kohteen yhteys on tällöin

päätelty paikannimien tai muinaisjäännösrekisterin tietojen perusteella. (ks. Taulukko 2).

              Jätinkirkot ja hiidenkiukaat tai jättiläisenhaudat ovat arkeologian näkökulmasta ehkä

kuuluisimpia jättiläistarinoihin liitettäviä muinaisjäännöksiä. 52 tarinasta kuitenkin vain 5

sisältää jätinkirkon (1, 6, 8, 9 ja 10). Toisaalta Pohjanmaanseudulta tunnetaan yhteensäkin

vain 34 jätinkirkkoa133.

Hiidenkiukaita tai jättiläisen-

hautoja eli röykkiöhautoja on

tarinoiden muinaisjäännöskoh-

teista kaikkein runsainten 10

kappaletta.

Muita muinaisjäännök-

siksi luokiteltavia kiviraken-

nelmia– tai muodostelmia on

tarinoista 8 kappaletta. Näihin

luetaan Kemin ja Tervolan

tuhoutuneet jatu-lintarhat (13

ja 14), Keminmaan jatu-

132  Alustava muinaisjäännösten kartoitus Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä on tehty kesällä 2012.
133  Okkonen 2003, s. 24.
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Taulukko 2. Muinaisjäännösten jakautuminen prosentuaalisesti.
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linpatsaat (15), Yli-Iin kivivallimuodostelma (3), Kemin latomus (16), Siikajoen kivipadot

(26), Loimaan kuppikivi (37b) ja Untamalan hautakivi (43). Erilaisiin kuopanteisiin liittyi 5

tarinaa. Kuopanteista kaikki on luokiteltu rakkakuopiksi (1, 2, 5, 10 ja 16).

Tarinakohteista 5 yhteydessä on asuinpaikkoja. Asuinpaikkojen, tarkemmin

esihistoriallisten asumuspainanteiden, yhteys jättiläistarinoihin on kuitenkin heikko, koska ne

eivät ole muinaisjäännöksinä kovinkaan näkyviä eivätkä siis ole provosoineet voimakkaasti

tarinoiden kerronnalle. Kohteissa 1, 4, 6, 7 ja 26 on asuinpaikkoja. Muhoksen Pyhäkoskella

(7) asuinpaikat ovat kohteessa ainoa tarinaan liittyvä muinaisjäännöstyyppi. Pyhäkoski on

kuitenkin ollut komea koski ennen 1940-luvulla rakennettua voimalaitosta, ja tarinat

kohteesta ovat syntyneet ennen sitä. Asuinpaikkojen läheisyys tarinalle on luultavimmin

sattumaa, koska asumuspainanteet ovat muinaisjäännöstyyppeinä yleisiä. Muissa kohteissa on

myös muita muinaisjäännöksiä tai merkittävä luonnonmuodostelma, jotka ovat helpommin

luoneet kohteelle jättiläistarinan.

Kohteista 11 on luokiteltu muuksi kuin edellä mainituiksi muinaisjäännöksiksi sen

perusteella, että ne löytyvät Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä. Näistä kolme on

muinaislinnoja (17, 22 ja 47), 3 tarinapaikkaa (11, 27 ja 44), niin sanottu kivikirkko (5),

rajakivi (12), tervahauta (33), kolmiomittauspiste (36a) ja mahdollinen kvartsilouhos (42).

Tarinoista 13 liittyy kirkko tai vanha kirkonpaikka (19a, 25, 27, 29, 34, 36b, 37b, 38b,

41, 43, 48, 49 ja 50) Kirkoista muut ovat keskiaikaisia kivikirkkoja paitsi Sievin ja Untamalan

kirkot. Sievin ensimmäinen puukirkko on vuodelta 1654. Untamalan Pyhän Pietarin kirkko on

peräisin vuodelta 1785, mutta jonkinlainen kirkkorakennus on kuitenkin ollut samalla paikalla

jo keskiajan alusta lähtien.

Tarinoista lähes kaikki sisältävät jonkinlaisen huomiota herättävän

luonnonmuodostelman, joka voidaan selkeästi määritellä tarinaan liittyväksi. Ainoastaan

tarinoissa, joissa on kirkko mukana, ei aina ole luonnonmuodostelmia, koska itse kirkko on

usein tarinan kohde. Tarinoista 10 sisältää pelkän luonnonmuodostelman eikä kohteesta tai

sen lähettyviltä ollut löydettävissä merkittäviä muinaisjäännöksiä. Suurin osa

jättiläistarinoihin liitettävistä luonnonmuodostelmista on maastoltaan korkeita harjuja,

kivirakkoja, kallioita tai kohoumia. Näiden lisäksi on myös niemiä, siirtolohkareita, pieni

saari ja karikko. Pääsääntönä kuitenkin näyttää olevan se, että jättiläistarinoihin liitettävään

kohteeseen, oli muinaisjäännöksiä tai ei, liittyy lähes aina korkea maasto ja kivet.

Merkillepantavaa on myös, ettei tutkielman kohteisiin päätynyt yhtään hiidenkirnua, vaikka

ne ovat merkittäviä jättiläistarinoihin liitettäviä luonnonmuodostelmia. Esimerkiksi Askolan
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hiidenkirnupuistossa useat hiidenkirnut on nimetty jättiläisten mukaan ja niihin myös

tiedetään liittyvän tarinoita.

Vaikka muinaisjäännöksiä ei kohteessa olisikaan, osasta kohteista on kuitenkin tullut

ajan myötä suosittuja retkeilynähtävyyksiä. Tarinakohteista 10 löytyy Retkipaikka-blogista ja

8 Kansantarinat matkaoppaasta.

5.2. Tulkintaa

Tutkielmassa tehdyt havainnot kohdesidonnaisista tarinoista tukevat samaa tarinoiden

levinneisyyskarttaa, kuin Sarmelan Suomen perinneatlaksessa (ks. Liitteet 1 ja 2).

Kohdesidonnaisia tarinoita on kuitenkin huomattavasti enemmän Länsi-Suomessa kuin

idässä. Yksi syy jättiläistarinoiden ja uskomustarinoiden esiintyvyyteen enempi lännessä, on

tarinoiden kerrontatradition erilaisuus lännessä ja idässä. Jättiläistarinoiden liittyminen

tiettyyn korkeaan maastokohteeseen saattaa olla yksi syy, miksi Pohjanmaa tasaisena alueena

on kerännyt tarinoita enemmän puoleensa. Pohjanmaa vanhana merenpohjana on hyvin

tasaista aluetta, josta suuret kiviset ja harjumaiset muodostumat erottuvat selkeämmin ja ovat

olleet huomiota herättävämpiä kuin itäisessä Suomessa. Pohjanmaa ja rannikko ovat tunnettua

aluetta suurista kiviröykkiöistä ja jätinkirkoista, mitä taas idässä ei juurikaan ole. Idässä

maasto on kumpuilevampaa ja harjut, kivikot ja rotkot ovat länteen verrattuna tavallisia.

Voidaan siis todeta, että jättiläistarinameemi elää voimakkaana merkittävässä luonnosta

poikkeavassa kohteessa, ja varsinkin Länsi-Suomessa ja Pohjanmaalla on meemien vaikutus

ollut tasaisessa maastossa voimakkaampaa.

Vaikka tiedetään, että tarinoita ja kansanperinnettä on kerätty kattavasti ympäri

Suomen, alkaa Keski-Suomesta itään päin liikuttaessa jättiläistarinoissa selkeä hiipuminen.

Saman  ilmiön  havaitsi  myös  Sarmela  (ks.  Liitteet  1  ja  4).  Selvää  syytä  tähän  on  vaikea

kuitenkin todeta. Paikannimistön perusteella jättiläistarinoita on kerrottu myös itäisessä

Suomessa eli todennäköinen syy voisi osittain olla tarinoiden keruussa ja julkaisussa. Sen

lisäksi, että uskomustarinat ovat olleet lännessä yleisempiä, niitä on ehkä myös julkaistu

enemmän. Tutkielman teon aikana itäisiin jättiläistarinoihin törmäsi kuitenkin muutaman

kerran, mutta tarinoita ei saatu liitettyä selkeästi maastoon. Kattavamman tarinoiden

levinneisyyden antaisi tutustuminen kansankeruuarkistoon, mihin ei kuitenkaan tämän

tutkielman puitteissa ryhdytty.

Lounais-Suomi on ollut vankkaa kalevanpoikien asuinaluetta, vaikka samalla alueella

myös kalevanpoikien ja jättiläisten erot ja yhteneväisyydet ovat ristiriitaiset. Lounais-
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Suomessa Kaleva-nimistö on vahvaa134, mutta nimistö on kuitenkin levinnyt myös muualle

Suomeen samoin kuin Jättiläis-nimistö. Huurteen mukaan Kalevanpoikien tarinaston

leviäminen itään ja pohjoiseen lounaasta saattaa olla yhteydessä rautakauden

sisävesiliikkumisen kanssa. Liikehdinnästä ovat merkkinä muun muassa merovingi- ja

viikinkiaikaiset löydöt itä-Suomesta. On myös tarinoita, joissa Kalevanpojan on mainittu

liikkuvan sisävesiä pitkin kohti Venäjää. Varsinkin 700-luvulta lähtien liike itään on

kasvanut, ja esimerkiksi Mikkelissä on Kalevankangas, ja Ruokolahden Uimolan

viikinkiaikaisen kalmiston lähettyvillä on Miettilä ja Kalevanmäki, jota on pidetty

Calevanpoikain kotikylänä. 900- ja 1000-luvuille ajoittuvia Lounais-Suomelle tyypillisiä

hautalöytöjä on löytynyt Kuusamosta, Sallasta ja Suomusjärveltä saakka. 135

Arkeologisia todisteita jättiläisistä ei ole, ja tarinoilla on ainoastaan

uskomusperinteinen tausta. Se liittyykö tarina luonnonmuodostelmaan vai arkeologiseen

kohteeseen, tuntuu myös olevan sattumaa. Alueellisia eroja kuitenkin löytyy. Lounais-

Suomessa, joka on sekä vankkaa rautakautista asuinaluetta että tarinaperinteeltään rikasta,

osuvat muinaisjäännökset ja tarinat yllättävän harvoin yhteen. Saman ilmiön on todennut

myös Huurre136. Tutkielmassa mukana olleista tarinakohteista Lounais-Suomessa ainoastaan

Untamalan kirkolla on viikatteen tikku (43), Huittisten Ripovuorella mahdollisia röykkiöitä

(44) ja Laitilan Kirkkelinnassa (47) on muinaislinna. Muut alueen kohteet ovat enemmän tai

vähemmän luonnonmuodostelmia tai kirkkoja. Oulun seudulla ja Peräpohjolassa tarinoiden ja

kiinteiden muinaisjäännösten yhteen asettuminen on Lounais-Suomeen verrattuna jopa hyvin

runsasta. Tällä alueella sijaitsevista tutkielman kohteista numerot 1-6, 9, 10 ja 13-16 sisältävät

kiinteän muinaisjäännöksen. Tarinoita on kerätty ja koottu kuitenkin kattavan tasaisesti

ympäri Suomen, mutta tarinoiden ylöskirjaus taustatietoineen on ehkä vaihdellut tarinoiden

kerääjille laaditusta ohjeistuksesta huolimatta osittain kerääjän omien intressien mukaan.

Toisaalla on mahdollisesti kirjattu ylös ainoastaan tarina ja ehkä tarinaan liittyvä paikka ja

nimitieto, kun taas toisaalla kartoitusta tarinan ympärillä on tehty laajemmin. Varsinkin näin

ovat toimineet Castrén ja Calamnius Pohjois-Pohjanmaalla.

Jätinkirkot ja sakastit lienevät suurenkin yleisön tietoisuudessa kuuluisimpia jättiläisiin

liitettäviä muinaisjäännöksiä ja tarinakohteista viidessä on jätinkirkko. Suurin osa

134  Huurre 2003, s. 251-252.
135  Huurre 2003, s. 250-253.
136  Muinaisjäännöksiin kalevanpoikataruja liittyy oikeastaan hämmästyttävän vähän. Huurre 2003, s. 250.
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pohjanmaan jätinkirkoista ajoittuu kivikauteen vuosien 3000-2000 eKr. välille137, mutta

niiden käyttö on ollut pitkää osittain pronssikauteen saakka ulottuvaa. Niiden sijainti on ollut

rannikolla ja usein asutuksen lähettyvillä. 138 Jätinkirkkojen käyttötarkoituksesta on olemassa

useita arvioita hylkeenpyyntiin liittyvistä varustuksista linnoituksiin ja kulttipaikkoihin, mutta

tarkkaa käyttötarkoitusta ei kuitenkaan vieläkään tiedetä. 139 Niiden koko vaihtelee

leveydeltään reilun 10-40 metrin ja pituudeltaan 10-60 metrin välillä, ja jätinkirkot ovat

sijainneet korkeilla maastokohdilla usein rantavallia mukaillen140. Jätinkirkot ovat maamme

kookkaimpia muinaisjäännöksiä eikä liene yllätys, että ne liitetään kookkaiden jättiläisten

kookkaisiin rakennelmiin. Jätinkirkkojen käyttötarkoitus on edelleen epäselvä ja epäselvää se

on ollut luultavasti jo tarinoiden kerronnan aikaankin. Jätinkirkkojen koko ja sijainti korkeissa

kohteissa hieman syrjässä asutuksesta, on luonut niille mystisen ja pelottavankin leiman. Se

miksi ne ovat juuri jättiläisen kirkkoja, voi selittyä jätinkirkkojen suorakaiteisella muodolla.

Keskiaikaisten kivikirkkojen muoto kun on samanlainen. Kiertävien uskomustarinoiden

myötä teema jättiläisen kirkosta levisi ja se oli helppo omaksua. Jättiläisten rinnakkainen

maailma ihmisten vieressä koettiin jollain tasolla kieroutuneeksi. Se oli ikään kuin peilikuva

ihmisten maailmasta kirkkoineen olematta kuitenkaan täysin samanlainen. Kummajaisten

elämä haluttiin näin ehkä pitää erossa ihmisten elämästä rajaamalla se sen verran oudoksi,

ettei se voinut olla tavallista.

52 tarinasta 10 kohteessa on röykkiöhautauksia. Kahdessa kohteessa (24 ja 44) hautaus

on tuhoutunut. Röykkiöhautaus on kuitenkin yleisin jättiläistarinoihin liitettävä

esihistoriallinen muinaisjäännöstyyppi. Yhteistä röykkiöillä ja tarinoilla on se, että molemmat

liitetään usein korkeisiin maastonkohtiin näkyville paikoille. Röykkiöhautaus alkoi jo

kivikaudella, jolloin haudat sijaitsivat usein asuinpaikkojen yhteydessä. Pronssikautiset

haudat sijaitsivat tyypillisesti veden lähettyvillä korkeilla kallioilla tai mäillä asuinpaikoista

erillään huomiota herättävillä paikoilla. Tyypillisesti pronssikauden röykkiöhaudat liitetään

rannikon asutukseen, missä niitä on kutsuttu myös hiidenkiukaiksi tai vareiksi.

Varhaismetallikautisia röykkiöhautoja on löytynyt myös sisämaasta, jossa niitä on kutsuttu

lapinraunioiksi. Lapinraunioiden rakentajina pidettiin kuitenkin lappalaisia jo 1700-luvulla.

Niiden esikuvana ovat olleet rannikon röykkiöt ja ne ovat kooltaan yleensä pienempiä.

137  Okkonen 2003, s. 124.
138  Lavento 2015, s. 116.
139  Okkonen 2003, s 131-132.
140  Okkonen 2003,. s. 104-105, 133.
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Rannikon hiidenkiukaiden ja sisämaan lapinraunioiden välillä on vaikea nähdä eroa, ja

muinaisjäännöksiä nimetään usein kummaksi vaan. Arkeologista eroa näiden kahden välillä ei

todennäköisesti ole koskaan ollutkaan. 141 Ero nimityksissä voi juontaa juurensa myös

tarinaperinteestä. Hiidenväkeä ja hiisiä tarinoissa tapaa eniten Länsi-Suomesta (ks. Liitteet 1

ja 2). Lappi-sanan sisältäviä paikannimiä142 löytyy lähes koko Suomesta, mutta vähemmän

kuitenkin rannikolta. Jako on samansuuntainen kuin muinaisjäännöksillä hiidenkiuas ja

lapinraunio. Lappalaiset olivat sisämaassa ja Itäistä Suomea asuttanut kansa, joka perääntyi

kohti pohjoista savolaisen asutuksen levitessä kaakosta kohti luodetta. Eli lappalaiset eivät

koskaan ehkä edes olleet rannikolla. Röykkiöhaudat ovat joka tapauksessa olleet tarinoita

kertovalle kansalle huomiota herättäviä. Vaikka röykkiön osuminen tarinaan on usein ehkä

sattumaa, tarinan ja muinaisjäännöksen samankaltaisen sijaintikontekstin takia, ovat röykkiöt

selkeästi usein itse tarinoissakin mukana eivätkä vain samalla seudulla. Tarinoissa röykkiöt

ovat olleet jättiläisen pesiä (20), hautoja (46), kiukaita tai jättiläinen on kivet vain kasannut

kyseiseen paikkaan (24). Vaikka sijainti itsessään on jo ollut merkittävä ja huomiota

herättävä, ovat paikalla olleet röykkiöt ehkä ihan yhtä kummallisia ja sitoneet yhtälailla

paikalle tarinoita. Vanhempi kansa  on ainakin osannut erottaa röykkiöt muusta maastosta ja

osannut päätellä, etteivät röykkiöt ole olleet paikoillaan aina tai luonnon muodostamia. Tarina

on mahdollisesti ollut yksi röykkiöitä tai muita muinaisjäännöksiä ehjänä pitävä voima.

Muinaisjäännöksiin ei ole pelottavien uskomusten vuoksi uskallettu kajota ja ne ovat saaneet

olla rauhassa. Ainakin osa niistä. Kuka sitä uskaltaisi mennä jättiläisen kotia tai hautarauhaa

rikkomaan.

Mukana olevista kohteista kahdessa on jatulintarha (13 ja 14) ja yhdessä jatulinpatsaat

(15). Jatulintarhoja on löytynyt Suomesta lukuisia, mutta tutkielmassa mukana olevista

molemmat ovat tuhoutuneet. Tornivaaran jatulinpatsaat ovat vielä paikoillaan. Jatulintarhoja

tunnetaan Peräpohjolan lisäksi muualtakin Suomesta varsinkin rannikolta, ja esimerkiksi

Lounais-Suomessa niitä kutsutaan nunnantarhoiksi tai nunnanringeiksi.143 Jatulintarhalle on

olennaista umpikujaton kehämuodostelma reunalta keskelle ja se on kasattu yleensä

muutaman kymmenen senttimetrin kokoisista kivistä. Tarhan koko voi vaihdella, mutta

tyypillisimmät jatulintarhat ovat 8-11 metriä leveitä ja mataluutensa vuoksi ne ovat yleensä

141  Lavento 2015, s. 162, 168.
142  Lappi-sanan sisältäviä paikannimiä on Suomessa 1384. Paikannimikartasto,

http://kaino.kotus.fi/nikar/index.php, 24.8.2016
143  Laukkanen 2003, s. 264.
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maastosta hankalasti havaittavia ja tuhoutuvat helposti. Jatulintarhoja on hankala ajoittaa,

koska niistä ei ole löydetty juurikaan mitään ajoittavaa materiaalia. Tarhalle tyypillinen

spiraalikuvio on kuitenkin tuhansia vuosia vanha, ja J. R. Aspelin on ajoittanut jatulintarhat

pronssikautisiksi. Rannankorkeuden ja kontekstin mukaan Suomalaiset jatulintarhat olisivat

kuitenkin ennemmin historialliselta ajalta. Jatulintarhojen funktio on edelleen epäselvä. 144

Niiden sijainti etäällä asutuksesta erämaassa ja etäällä rannikolta luo kuitenkin jälleen

ideaalisen pohjan jättiläistarinan liittymiselle paikkaan. Spiraalikuvioiset oudot

kivimuodostelmat ovat varsin hedelmällisiä kohteita ihmismielen mielikuvituksen

ruokkimiselle varsinkin kun käyttötarkoitus puuttuu. Jatulintarhoihin liittyvät

jättiläistarinatkin kertovat usein jatulintarhojen olevan jättiläisen puutarhoja. Myös molemmat

käytössä olevat nimitykset jatulintarha ja nunnantarha viittaavat suoraan jättiläisiin.

Kappaleessa 2.5. käsitellään aihetta jättiläisten kuvista. Yhtään kuvaa, jossa olisi

todistettavasti jättiläinen, ei löytynyt. Turun Maarian kirkossa on kuitenkin hyvin robustinen

hahmo, jonka voisi mieltää jättiläiseksi (ks. Kuva 1). Hahmon vieressä oikealla puolella on

melkein mielenkiintoisempi kuvio, jatulintarhoistakin tuttu spiraalimuoto. Näiden kahden,

mahdollisen jättiläisen ja jatulintarhan, sijainti vieretysten ei ehkä ole millään muotoa

tekemisissä jättiläistarinoiden kanssa, mutta yhteen sattuminen kirkon seinällä on kuitenkin

hieman ajatusta herättävä.

Tarinat, joissa jättiläinen on ollut auttamassa tai häiritsemässä kirkonrakennusta, ovat

melko yhteneväisiä keskenään, ja tarina on hyvin selkeä kiertotarina. Useimmiten jättiläinen

häiritsee kirkonrakennusta, yrittää tuhota kirkon tai jättiläinen on hölmönä olentona huijattu

auttamaan kirkon rakentamisessa. Pohjanmaalla tapaa tarinoita, joissa jättiläinen on jättänyt

jälkensä kirkkoon. Esimerkiksi Isonkyrön kirkossa on tietty ikkuna nimetty Tohni-jättiläisen

mukaan (29), ja Sysmän ja Lammin kirkkoihin (48 ja 49) kerrotaan jättiläistyttöjen kantaneen

myllynkivet kirkkojen ovien yläpuolelle. Myllynkivistä ei ole löytynyt todisteita, mutta

Tohnin akkuna ja Tohnin kirkon rakennustyömaalle kantama kivi ovat kuitenkin paikoillaan

Isonkyrön kirkon alkuperäisasussa olevassa länsipäädyssä.145 Tarinoiden kirkoista lähes

kaikki ovat harmaita keskiaikaisia kivikirkkoja. Poikkeuksen tekevät ainoastaan Sievin ja

Untamalan kirkot. Suomalaiset keskiaikaiset kivikirkot on rakennettu pääosin graniitista ja

niiden muoto on usein suorakaiteinen itä-länsi suunnassa. Kirkko koostuu yleensä kolmesta

144  Arkeologisen kulttuuriperinnön opas – Jatulintarhat, http://akp.nba.fi/wiki;jatulintarha, 24.8.2016
145  Tohnin kylän historiaa, tarinaperinnettä ja nähtävyyksiä, http://www.tohni.fi/page9.php, 14.9.2016
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osasta, suurimmasta runkohuoneesta ja kahdesta pienemmästä osasta sakaristosta ja

asehuoneesta. Keskiaikaiset kivikirkot ajoittuu Suomessa 1200-1500-luvuille, ja yhteensä

Suomesta tunnetaan 104 kirkkoa tai kirkon aihiota ja suurin osa näistä on Lounais-Suomen

alueella. Kellotapuli rakennettiin usein erilleen kirkosta, ja tapulin sijoitus mahdollisimman

korkealle paikalle mahdollisti kirkonkellojen äänen kuuluvuuden kilometrien päähän.

Keskiajalla äänellä arveltiin olevan parantava vaikutus ja se ehkäisi paholaisen aikaansaamaa

meteliä. Yhteistä Suomen keskiaikaisille kirkoille on se, ettei ensimmäisestäkään ole säilynyt

rakennuspiirustuksia tai muita asiakirjoja kertomassa kirkon ensimmäisistä rakennusvaiheista.
146 Olisiko tässä syy miksi jättiläistarinoita liitetään keskiaikaisiin kivikirkkoihin? Kirkot ovat

olleet ehkä myöhemmille sukupolville niin valtavia kiviluomuksia, ettei niitä ihminen yksin

ole voinut rakentaa. Varsinkaan jos ei muisteta tai tiedetä tarkkaan kuka ne on rakentanut.

Aivan sama kuin jättiläisiin liitettävissä kiinteissä muinaisjäännöksissä siis. Kun alkuperäistä

tekijää massiiviselle kivimuodostelmalle ei tunneta, on kohteeseen helppo liittää jotain

yliluonnollista. Näistä yliluonnollisista kirkkojen rakentajista ei ole tietenkään jäänyt mitään

merkintöjä, koska ne ajettiin kovalla kirkonkellojen soitolla pois heti kirkon valmistumisen

jälkeen.

Onko tietyn tyyppisellä jättiläistarinalla ja tietynlaisella arkeologisella

kivimuodostelmalla sitten yhteys? Luonnonmuodostelmissa tietynlaisten tarinoiden ja

kohteiden liittyminen toisiinsa on ehkä selkeämpi. Tarinat harjujen ja niemien synnystä

jättiläisen tekeminä ovat yleisiä. Samoin kuin siirtolohkareiden sijainti tietyllä paikalla

selitetään usein jättiläisen heittämänä kivenä. Muinaisjäännösten kohdalla yhteys vaihtelee ja

on moniselitteisempi. Jätinkirkkojen yhteys tarinoihin jättiläisten kirkoista on selkeä.

Toisinaan kuitenkin jätinkikkojakin on pidetty myös jättiläisten asuntoina (8 ja 10), ja jyrkkiä

kallioita taas jättiläisen kirkkoina (22). Myöskään hiidenkiukaat tai hiidenröykkiöt eli

röykkiöhautaukset eivät viittaa suoraan tietyntyyppiseen tarinaan. Röykkiöiden yhteydessä on

tavattu tarinoita, jotka kertovat jättiläisen asuinpaikasta tai haudasta, heittokivestä, jättiläisten

rajariidasta (17), pudonneesta kivikasasta (24), jättiläisen kärryllä ajosta (33) ja kirkon

rakennuskilpailusta (48). Myös jatulintarhojen yhteys tarinoihin jättiläisen puutarhasta on

melko yleinen.

Aina ei kaava mene kuitenkaan niin, että ensin on muinaisjäännös, jota seuraa tarina.

Toisinaan itse tarina on luonut muinaisjäännöksen. Suomessa on ollut tapa tuoda pelottaville

146  Hiekkanen 2014, s. 19-21.
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paikoille kiviä ikään kuin pelon kohteen lepyttelyä varten. Näin on syntynyt muun muassa

Lapualla Simpsiövuorella ollut kiviraunio, joka on myöhemmin tuhoutunut. Kyseessä oli

vanhan Lapualta Kyrönjoelle Simpsiövuoren yli kulkeneen kirkkotien varrella ollut

kiviröykkiö, josta on ensimmäinen kirjallinen maininta vuodelta 1734. Simpsiövuorella

kerrottiin asuvan vuoripeikkoja, joiden lepyttelyyn vuoren ylikulkijat joutuivat heittämään

uhrilahjan. Uhrilahjaksi kävi hyvin kivi, mitä kautta röykkiö hiljalleen kasvoi. Tarinaan ja

kohteeseen liittyy lisäksi Simpsiöllä oleva Piispanpenkki, johon taas liittyy myös Tohni-

jättiläinen (30). Piispanpenkillä kerrotaan piispa Hemmingin saarnanneen ja karkottaneen

vuorenpeikot tai haltijan vuoren sisään, jonka jälkeen vuorella sai ihmiset kulkea rauhassa.

Aspelin on käynyt Simpsiövuorella 1800-luvun loppupuolella ja kertoi polun korkeimmalla

kohdalla olleen noin 11 metriä leveän röykkiön, mutta vuonna 1938 sen tiedetään jo

hävinneen. Simpsiön röykkiötä voidaan pitää myös tietynlaisena rajamerkkinä. Ei

perinteisenä kylien tai tonttien rajanmerkkinä, vaan rajamerkkinä ihmisen ja yliluonnollisen

välillä. Röykkiö rakentui aikana, kun yliluonnolliset oliot olivat arkinen asia, mutta jotka

täytyi silti erottaa ihmisistä ja pitää loitolla. Röykkiö siis rakentui ihmisen ja yliluonnollisen

välille. 147 Olisivatko siten myös varhaisemmat jo paikallaan olleet kiviröykkiöt toimineet

myös tämänkaltaisina rajamerkkeinä ihmisten ja jättiläisten tai muiden olioiden välillä?

Varsinaisesti röykkiöihin ei liity tarinapohjaista tietoa, että ne olisivat toimineet rajoina.

Toisaalta ei Simpsiövuoren tarinakaan paljastanut röykkiötä rajamerkiksi, mutta röykkiön

olemus ja sijainti voisi antaa viitteen siitä. Siten samanlainen viite voisi toimia myös

varhaisemmissa pronssi- ja rautakauden röykkiöissä.

Ihmisen ja yliluonnollisen rajoilla ovat myös Merikarvian tonttukivet 1700-1800-

luvuilta. Merikarvialaiset peltojenvartijat tai haltijat oli rakennettu usein peltojen reunamille

isojen kivien tai siirtolohkareiden päälle. Tonttukivissä oli tyypillisesti yhdestä kivestä vartalo

ja tämän päällä toisesta kivestä pää. Rakennelmat yhdistettiin miehisyyteen ja toivat

fallossymboleina sato-onnea pellolle. Tonttu liitetään useimmiten pienikokoisiin

ihmisasutuksen lähellä oleileviin haltijoihin, kuten saunatonttuihin tai riihitonttuihin, mutta

yhteneväisyyksiä jättiläisiin löytyy myös, ja joissain jättiläistarinoissa jättiläistä on nimetty

tontuksi. Joillain tontuilla kerrottiin olleen taipumusta maanmuokkaamiseen, ja tonttukivissä

olevien jälkien kerrotaan syntyneen siitä, kun tonttu on kiveä kannellut. Tonttukivet ovat

harvinainen ilmiö eikä niitä ole tavattu juuri muualla kuin Merikarvialla. Sielläkin patsaat

147   Muhonen 2016, s. 27-33, 36.
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ovat saaneet osittain olla melko rauhassa, koska ovat aiheuttaneet jossain määrin pelkoa ja

kunnioitusta ihmisissä. 148

Myös pihapiireihin on pystytetty patsaita ja muun muassa Töysän Tohnin tuhottua

ristirauniota (28) on pidetty Tohnin epäjumalana. Ristirauniolla kerrotaan olleen puisen ristin,

jonka paikalliset talonpojat olivat pystyttäneet ja Lapuan nimismies sittemmin rikkonut.

Puinen risti on nähty myös fallossymbolina, ja risti ja fallossymboli voisivat rinnastua

toisiinsa aikana, kun kirkko alkoi ottaa jalansijaa pakanuudesta. 149 Jättiläisiin yhdistetään

voimakkaasti miehisyys ja voimakkuus, joten ei liene sattumaa, että fallossymboleihin törmää

taruston yhteydessä ja rajamerkein hahmot haluttiin pitää ehkä aisoissa. Tonttukivet ja

ristiraunio toimivat ehkä statussymbolina tänne ja tuonne ja auttoivat mielen hallinnassa

yliluonnollisen yli. Jättiläiset olivat synkkien metsien asukkeja, mutta ne haluttiin myös pitää

siellä. Kiviset rajamerkit, röykkiöt, kivet ja kalliot saattoivat hyvinkin olla rajalinjoja, joiden

sisäpuolelle ei yliluonnollista kaivattu.

Jos jättiläisten yhteyttä kiinteisiin muinaisjäännöksiin ajattelee nykyaikaisen

todellisuuskäsityksen ja tieteen mukaan, ei arkeologialla ja jättiläistarinoilla olisi mitään

tekemistä keskenään, koska arkeologisia tai tieteellisiä todisteita jättiläisistä ei ole. Tämän

vastakohtana on kuitenkin relationaalinen ajatus ja todisteena siitä lukuisat tarinat.

Menneisyyden ihmisille jättiläiset olivat todellisia. Onneksi asiaa ei tarvitse katsoa kuitenkaan

näin mustavalkoisesti. Käsitys ihmisen historiasta arkeologian kautta ei ole muodostunut vain

yhtenä kautena, vaan arkeologian aineistot esittävät lukuisten eri aikakausien tulkintoja, joista

on ajan kanssa muodostunut kokonaisuus. Tätä kautta myös arkeologia ja jättiläiset löytävät

toisensa. Oli aika, kun tarinan jättiläiset tekivät kirkon. Oli aika, kun tarina liittyi metsässä

olevaan kivikehään. Oli aika, kun kivikehästä tuli muinaisjäännös, jonka nimi on jätinkirkko.

Eli jättiläistarinat ovat kuitenkin kiinteä osa arkeologista kulttuuriperintöä.

148   Salo 1972, s. 106-112.
149  Salo 1972, s. 119-121.
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6. PÄÄTÄNTÖ

Jättiläistarinat olivat vielä muutama vuosisata sitten hyvin yleinen ilmiö. Osa normaalia arkea.

Tarinoita kerrottiin runsaasti, ja tarinoihin uskottiin. Ihmisen maailmankuva olikin hyvin

paljon suppeampi, kuin tämän päivän tietotulvassa elävän kansalaisen, ja tarinoille oli

mielessä, perheessä, yhteisössä ja kulttuurissa oma tärkeä paikkansa. Arjesta tarinat siirtyivät

historiaan, ja nykyään tarinat ja tarinakohteet ovat merkittävä osa kansanperinnettä. Jättiläiset

eivät kadonneet eivätkä ole katoamassakaan ainakaan ihan lähiaikoina. Siitä pitävät huolen

lukuisat jättiläisiin viittaavat paikannimet sekä jättiläisiin liitettävät useat paikat maastossa.

Tarinoiden liittyminen kiinteisiin muinaisjäännöksiin Suomessa näkyy, mutta ei ole

niin yleistä, kuin alkuasetelma olisi antanut ymmärtää. Alueelliset erot ovat huomattavat ja

syitäkin lienee useita. Tässä tutkielmassa käytettiin tarina-aineistona lähinnä kansantarinoiden

kokoomateoksia, ja tutkielman puitteissa perehtyminen vielä laajempaan tarina-aineistoon ei

ollut mahdollista. Mahdollisen jatkotutkimuksen kannalta ehdotonta olisi perehtyä

kansankeruuarkiston materiaaliin, jotta saataisiin kattavampi aineisto analysoitavaksi.

Huomion arvoista on tarinoiden jakautumisen erilaisuus idässä ja lännessä, sekä

vaihtelut tarinoiden liittymisessä arkeologisiin kohteisiin etelässä ja pohjoisessa. Hyvin

samantyylisiä kiertotarinoita tunnetaan ympäri Suomen, mutta erot tarinoissa osana

kansanperinnettä, paikannimistöä tai arkeologiaa ovat kuitenkin huomattavat.

Yksi syy siihen, että jättiläistarinoita liitettiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin, oli

ymmärtämättömyys. Metsässä oli kivinen kohde, jonka oli tiedetty olleen ei-luonnollinen,

mutta ei oltu tiedetty kuitenkaan kuka sen on tehnyt. Jättiläistarinat ovat silloin liittyneet

paikoilleen ja ovat usein antaneet kohteelle myös nimen. Tästä perinteisimpänä esimerkkinä

ovat jätinkirkot ja hiidenkiukaat. Se että tarina antoi kohteelle nimen, teki myös itse tarinasta

pysyvän ja kohteesta tunnettavan ja tunnistettavan. Jättiläistarinoihin liitettävät kohteet

saattoivat toimia myös jonkinlaisena rajana normaalin elämän ja yliluonnollisen välillä.

Se liittyikö tarina kiinteään muinaisjäännökseen vai ei, pystyttiin tutkielman puitteissa

selvittämään aika selvästi. Mutta kysymys, onko tietynlaisella tarinalla ja tietynlaisella

arkeologisella muinaisjäännöksellä jonkinlainen yhteys, jäi osittain ilman vastausta.

Samanlaisella tarinalla ja samanlaisella arkeologisella kohteella ei ole selvää toisiinsa liittävää

kaavaa. Jätinkirkko on usein jättiläisen kirkko, mutta ei aina ja jätinröykkiö liitetään usein

jättiläisiin, mutta olion useisiin eri toimintoihin. Jatulintarhat ovat kuitenkin hyvin usein

jättiläisen puutarhoja. Keskiaikaisiin kivikirkkoihinkin liitettävät tarinat toistavat selkeää

samanlaista kaavaa. Paljon on kuitenkin röykkiöitä, jätinkirkkoja, jatulintarhoja ja muita
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kivisiä muinaisjäännöksiä, jotka ovat täysin ilman tarinaansa, joten kaikkeen ei

jättiläistarinoita voida kuitenkaan liittää. Kuitenkin, vaikka vain murto-osaan kiinteistä

muinaisjäännöksistä jättiläistarina liitetään, on yhtälö jättiläinen ja kivinen kohde sen verran

voimakas meemi, että se on laajalle levinnyt ja tunnettu ikään, sukupuoleen tai titteliin

katsomatta.

Kansalle jättiläiset olivat toisia. Tai heillekin paremmin toisia menneessä. Monet

uskomusperinteen oliot olivat tietyllä tasolla läsnä, kuten maahiset, kummitukset tai tontut.

Jättiläiset olivat joskus läsnä, mutta eivät olleet enää. Jotain heistä jäi kuitenkin jälkeen ja se

jotain oli usein hyvin kivistä, isoa ja kummallista. Yliluonnollinen ja arki olivat lähellä

toisiaan, lähempänä kuin nykyajan ihminen voi ehkä ymmärtää. Vai voiko kuitenkin?

Talonpojalle kivi ei ollut vain kivi vaan se oli jättiläisen heittämä esine, mutta ei kivi ole aina

vain kivi arkeologillekaan.
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SIJAINTI KOHDE, MUINAISJÄÄNNÖKSET JA LUONNONMUODOSTUMAT JÄTTILÄISTARINOIDEN KERTOMUSAIHEIDEN JAKAUTUMINEN Liite
4.Taulukko

kohteista,m
uinaisjäännöksistä

ja
tarinoista.

Kunta/kaupunki
(vanha kunta),
asutusnimi/maasto
nimi/
kohde

Museoviraston
muinaisjään-

nösrekisterissä
(tunnus)

Arkeologiset
muinaisjäännökset

Kirkko Luontainen Jättiläisen
asuinpaikka

Jättiläisen
kirkko

Kirkon
rakennus/

hävitys

Kivi Muu
tarina

Jättiläisen
nimi

1 Oulu (Haukipudas),
Mäntyselkä

Mäntyselkä
(84010026)

jätinkirkko ja
rakkakuoppia

harjanne ja
kivirakka

asunto jättiläisen
puutarha

Jättiläinen

2 Oulu (Haukipudas),
Kortinkangas

Ylimmäinen
Kortinkangas
(972010041)

röykkiö ja
rakkakuoppia

kivirakka luolia jättiläisen
hautoja

Jättiläinen

3 Oulu (Haukipudas),
Hirvasselkä

Hirvasselkä
(972010006)

ajoittamaton
kivivallimuodostelma

kivirakka asuinpaikka Jättiläinen

4 Oulu (Haukipudas),
Kauhialampi ja
Seljänmaa

Kauhialampi
(972010084)
Seljänmaa

(972010085)

kivikautisia
asuinpaikkoja

korkea
kangas ja
kivirakka

luolia Jättiläinen

5 Pudasjärvi, Hetekylä
ja Metelinmäki

Hetekylän
kivikirkko

(615010074)

rakkakuoppia ja
ns. kivikirkko

kivirakka asuinalue kirkko jättiläisen
hautoja

Jättiläinen,
haltija

6 Oulu (Haukipudas),
Rajakangas

Rajakangas
(84010001)

jätinkirkko,
röykkiö (ns. sakasti) ja

kivikautinen
asuinpaikka

kohouma kirkko ja
sakasti

Jättiläinen

7 Muhos, Pyhäkoski Pyhäkoski 1
(494010073)
Pyhäkoski 2
(494010074)
 Pyhäkoski 3
(494010075)
Pyhäkoski 7

  (1000007492)

kivikautisia
asuinpaikkoja

Pyhäkoski
Oulujoessa

linna Kaleva-
jättiläisen

toinen poika

8 Muhos, Jättiläissaari Jättiläissaari
(494010001)

jätinkirkko kohouma ja
louhikko

asuinpaikka Lani-
jättiläinen

9 Liminka, Linnamaa Linnamaa
(425010002)

jätinkirkko harju ja
alueella

mahdollisesti
siirtolohkare

kirkko ja
sakasti

kirkon
rakennus

heittokivi Jättiläinen,
Kirri-

jättiläinen

10 Oulu (Yli-Kiiminki),
Luola-Aho

Luola-Aho
(973010039)

jätinkirkko ja
rakkakuoppia

kivirakka asuinpaikka Jättiläinen

11 Hyrynsalmi ja
Puolanka, Paljakan
luonnonpuiston
Pirunkirkko

Pirunkirkko
(1000007951)

tarinapaikka kallioikko linna Kaleva-
jättiläisen

poika Hiisi

12 Kuhmo, Miinoa
(Muhos, Pyhäkoski)

Miinoan kivi
(1000005541)

rajakivi
vrt. nro 7.

Pyhäkoski
Oulujoessa

asuinpaikka Worna-
jättiläinen



Kunta/kaupunki
(vanha kunta),
asutusnimi/maasto
nimi/
kohde

Museoviraston
muinaisjään-

nösrekisterissä
(tunnus)

Arkeologiset
muinaisjäännökset

Kirkko Luontainen Jättiläisen
asuinpaikka

Jättiläisen
kirkko

Kirkon
rakennus/

hävitys

Kivi Muu
tarina

Jättiläisen
nimi

13 Kemi, Ajossaaren
Murhaniemi

Murhaniemi
(1000017204)

tuhoutunut jatulintarha kallioinen
niemi

jättiläisen
puutarha

Jättiläinen

14 Tervola,
Hannuksenvaara

Pajarinvaara 3
(1000025877)

tuhoutunut jatulintarha kohouma jättiläisen
puutarha

Jatuli

15 Keminmaa,
Tornivaara

Tornivaara
(241010003)

jatulinpatsaat kallioinen
kohouma

jättiläisen
hauta

Jättiläinen

16 Kemi, Kallinkagas Kallinkangas 4
(241010088)

Kallinkangas 3
(241010087)

Kallinkangas 2
(241010086)

ajoittamaton
kivilatomus

(Kallinkangas 4) ja
rakkakuoppia

kivirakka ja
harjanne

asuinpaikka heittokivi Kalli-
jättiläinen,

Kilka, Kalli ja
Jatuli

17 Ikaalinen, Yli-oja ja
Arasalon linnavuori

Yli-Oja
(143010030)

Arasalon linnavuori
(143010027)

rautakautinen röykkiö
ja

rautakautinen
muinaislinna

kohouma Yli-
Ojalla, korkea

niemi
Arasalossa ja
siirtolohkare

Sormikivi,
heittokivi

jättiläiste
n rajariita

Hiisi, hiidet,
tontut

18 Kokemäki, Haistilan
Orjapaasi

Orjapaadenkallio
(271010036)

pronssikautinen
röykkiö

kallioikko heittokivi Jättiläinen,
hiisi

19 a. Tyrvää, Tyrvään
vanha kirkko
b. Nokia, Pirunpesä

Tyrvään vanha
kirkko (912000001)

Tyrvään
kirkko (voi
tarkoittaa

myös
Suodennieme

n vanhaa
kirkonpaikkaa

)

Pirunpesän
kallioikko ja
 siirtolohkare

Nokialla

asuinpaikka kirkon
rakennus

Pirunpesäki
vi

Munkki,
nunna,

jättiläinen,
piru

20 Sastamala,
Pirunkirkko

luonnonsuojel
ualue; kallio,
luolia ja rotko

pesä jättiläisen
tie

Piru

21 Tampere, Teiskon
Pirunvuori

kallio jättiläisen
tie

Piru

22 Lempäälä,
Pirunlinna

Pirunlinna
(418010014)

rautakautinen
muinaislinna

kallioinen
kohouma

asuinpaikka kirkko Lempo, hiisi,
piru

23 a. Pyhäjärvi,
Hiidenniemi
b. Pyhäjärvi
Kätkytniemi
c. Pyhäjärvi
Itkonniemi

3 niemeä linna Hiisi

24 Raahe, Kuljunlahden
Hiidenkallio

poistettu rekisteristä tuhoutunut röykkiö kallioinen
kohouma

pesiä kirkon
hävitys

pudonnut
kivikasa

Jättiläinen



Kunta/kaupunki
(vanha kunta),
asutusnimi/maasto
nimi/
kohde

Museoviraston
muinaisjään-

nösrekisterissä
(tunnus)

Arkeologiset
muinaisjäännökset

Kirkko Luontainen Jättiläisen
asuinpaikka

Jättiläisen
kirkko

Kirkon
rakennus/

hävitys

Kivi Muu
tarina

Jättiläisen
nimi

25 Kalajoki, Asikaisten
kalliot

Asikaisten kallio
(1000000929)
Asikaisten kivi
(1000000934)

ajoittamattomia
kivilatomuksia

Sievin kirkko kallioinen
kohouma

kirkon
hävitys

kukkarokivi Jättiläinen

26 Siikalatva,
Kiljonkangas ja
Siikajoen kivipadot

Kiljonkangas
(1000027360)

Siikajoen kivipadot
(682010004)

kivikautinen
asumuspainanteita ja

tuhoutuneet jättiläisten
kivipadot

kohouma
Kiljonkankaal

la ja pieni
saari

Siikajoessa

kivipadot Kiljo ja Koljo
jättiläiset,

kilikat

27 Lohja, Luskalan
vanha kirkonpaikka

Luskalan vanha
kirkonpaikka
(1000004083)

Luskalan
vanha

kirkonpaikka

kirkon
hävitys

Paholainen

28 Töysä, Tohni poistettu rekisteristä tarinapaikka,
Ristiraunion latomus

Töysässä

kallioista
aluetta

asuinpaikka Tohni-
jättiläinen,
voimamies

29 Isokyrö, Isokyrön
vanha kirkko

Vanha kirkko
(152500006)

Isonkyrön
vanha kirkko

kirkon
rakennus

Tohni-
jättiläinen,
jättiläiset

30 Lapua, Simpsiövuori Piispanpenkki
(1000017042)

Tarinapaikka ja
tuhoutunut

kivirakennelma (ei
muinaisjäännös)

Piispanpenkki
kallionmuodo

stuma ja
Simpsiö

(pyhä vuori)

Piispanpe
nkki

Tohni-
jättiläinen,

vuoripeikkoja
, haltijoita

31 Kauhava
(Ylihärmä),  Kujalan
Lapakallio

kallio asuinpaikka Kummaalija

32 Kauhava (Alahärmä)
Kirkkopakka ja
Laihia Vakkuri

Vakkurinmetsä
(399010019)

ajoittamattomia
röykkiöitä

Kirkkopakan
kallio

tupa Kirkkopakan
faari

33 Kurikka, Lehtivuori Lehtivuori
(301010018)

ajoittamaton röykkiö kallioinen
kohouma

jättiläine
n ajoi

kärryillä

Metsäneläjä

34 Turku, Maarian
kirkko

Maarian kirkko
(1000014800)

Maarian
kirkko

kirkon
rakennus ja

hävitys

heittokivi Maija ja Kaija
jättiläiset

35 Kokemäki,
Sääksjärvi ja
Sääkskoski

siirtolohkare Kanninkivi,
heittokivi

Kanni-
jättiläinen



Kunta/kaupunki
(vanha kunta),
asutusnimi/maasto
nimi/
kohde

Museoviraston
muinaisjään-

nösrekisterissä
(tunnus)

Arkeologiset
muinaisjäännökset

Kirkko Luontainen Jättiläisen
asuinpaikka

Jättiläisen
kirkko

Kirkon
rakennus/

hävitys

Kivi Muu
tarina

Jättiläisen
nimi

36 a. Hämeenlinna,
Vermasvuori
b. Hämeenlinna,
Hattulan kirkko
c. Hämeenlinna,
Pirunlinkokivi

Vermasvuori
(1000004146)
Hattulan Pyhän
Ristin kirkko
(1000014809)
Pirunlinkokivi

(82010058)

kolmiomittauspiste/
ajoittamaton

kivirakennelma
(Vermasvuori)

Hattulan
kirkko

Vermasvuore
n kallio ja

siirtolohkare

kirkon
hävitys

Pirunlinkok
ivi,

heittokivi

Jättiläinen

37 a. Loimaa,
Leikkilinna
b. Nakkila, Ulvilan
vanha kirkonpaikka

Leikkilinna
(6010008)

Kirkkosaari
(1000013353)

tarinapaikka ja
kuppikivi

Ulvilan vanha
kirkonpaikka
Kirkkosaaress

a

kallio ja
siirtolohkare
Leikkilinnass

a

asuinpaikka suuttuivat
kirkonkello

ista

heittokivi Jättiläinen,
hiisi

38 a. Turku, Ruissalo
b. Raisio, Raision
kirkko

Raision kirkko
(1000014843)

Raision
kirkko

siirtolohkare
Ruissalossa

kirkon
rakennus ja

hävitys

Kukkarokiv
i

Kijl-
jättiläinen tai
Killi tai piru

39 Eura, Hiittenkari niemi jättiläisen
tie

Jättiläiset

40 Somero,
Kankaannummi ja
Napinniemi

harju ja
tuhoutuneita

suppakuoppia

jättiläine
n teki
harjun

Jättiläinen

41 Salo, Kiikalan
Tirpannokka

Tirpannokka
(252000008)

vanha
kirkonpaikka

harju jättiläine
n teki
harjun

Jättiläinen

42 Koski IT,
Hevonlinna

Hevonlinna
(284010006)

kivikautinen
asuinpaikka tai
kvartsilouhos

harju jättiläine
n teki

järven ja
harjun

Hiisi

43 Laitila, Untamalan
kirkko

Untamalan kirkko
(400010252)

1200-luvun hautakivi,
kalevanpojan

viikatteen tikku

Untamalan
kirkko

suuttuivat
kirkonkello

ista

heittokivi Kalevanpojat

44 Huittinen,
Ripovuoren
Hiidenkallio

Hiidenkallio
(102010006)

tarinapaikka ja
uhrilähde

kallio asuinpaikka kirkon
hävitys

heittokivi,
kyntömies

jäi alle

Jättiläinen

45 Uusikaupunki,
Kalevan kalliot

kallioinen
niemi

jättiläisen
kalakivet

Kalevanpojat

46 Rauma (Lappi),
Kivikylän
Sammallahdenmäki

Sammallahdenmäki
E

(406010029)

pronssikautinen
röykkiö

kallioinen
kohouma

asuinpaikka kirkon
rakennus-
kilpailu

Hiidet

47 Laitila, Kirkkelinnan
linnavuori

Kirkenlinna
(1000000058)

ajoittamaton
muinaislinna

kallio ja
luonnonsuojel

ualue

asuinpaikka kirkon
rakennus-
kilpailu

Hiidet,
jättiläiset



Kunta/kaupunki
(vanha kunta),
asutusnimi/maasto
nimi/
kohde

Museoviraston
muinaisjään-

nösrekisterissä
(tunnus)

Arkeologiset
muinaisjäännökset

Kirkko Luontainen Jättiläisen
asuinpaikka

Jättiläisen
kirkko

Kirkon
rakennus/

hävitys

Kivi Muu
tarina

Jättiläisen
nimi

48 Naantali, Naantalin
kirkko

Birgittalaisluostari
(1000006991)

Naantalin
kirkko

kirkon
rakennus

Priitta Kurki
ja Liisa Pooli.

Yhteensä
neljä

naishiittä
49 Sysmä, Sysmän

kirkko
Sysmän kirkko
(1000014851)

Sysmän
kirkko

kirkon
rakennus

Jättiläinen

50 Hämeenlinna
(Lammi), Lammin
kirkko

Lammin kirkko
(1000014993)

Lammin
kirkko

kirkon
rakennus

Jättiläinen

51 Sysmä, Pirunlautta karikko
Päijänteessä

jättiläisen
tipahtanu

t lasti

Piru

52 Mikkeli,
Kaarnavuori

kallio asuinpaikka jättiläisen
kodin ovi

Jättiläinen
perheineen



Liite 5: Tiivistelmät tutkielmaan mukaan otetuista jättiläistarinoista.

1. Jättiläisen asuntosija, harjun korkein kohta on jättiläisen kirkkovaara. Eräs mies kertoi
joskus saaneensa paikalta kiinni jättiläisen koiran. Koira asui miehen talossa monta
vuotta ja olikin hyvä koira. Toinen mies kertoi törmänneensä paikalla jättiläiseen, jolla
oli jänis ja koppelo kainalossa. Mies karjaisi jättiläiselle: Pois tieltä, tie on minun ja
Jumalan! Niin lähti jättiläinen takaisin Mäntyselälle päin. Alueella kasvoi myös
merkillisen vallin sisällä pihlajia, mistä voitiin päätellä paikalla olleen jättiläisten
puutarhan. Kivisellä mäellä oli suppilon mallisia painanteita, joiden arveltiin olleen
jättiläisten luolia. (Snellman 1887: 76, 105 ja 126)

2. Iin Konttikankaalta sai mies kerran kiinni jättiläisen hevosen, joka oli suuri, mutta
huono kyntämään. Konttikankaalla yöpyneet ihmiset ovat kertoneet, kuinka öisin
jättiläiset ovat paikalla mekastaneet ja riuhtoneet saunan ovia auki. Kangasta pidettiin
jättiläisten asentopaikkana, ja myös siellä sanottiin olleen hautoja. (Snellmann
1887:51-52, 126)

3. Yli-Iin Hirvasselällä sanotaan jättiläisen asuneen, ja öisin paikalta on kuulunut pyssyn
laukauksia. (Snellman 1887, s. 50, 101 ja 126)

4. Yli-Iin Seljänmaalla olleiden kuoppien on sanottu olleen jättiläisen luolia. Paikan
jättiläiset öisin häiritsivät alueella majailleita ja sanotaan myös yhden jättiläisen koko
yön vaatineen eräältä mieheltä kintaita. (Snellman 1887, s. 50, 101 ja 126)

5. Paikan sanottiin olevan jättiläisten asuinaluetta ja siellä olevien kuopanteiden sanottiin
olleen hautoja. Sanottiinpa paikalla olleen myös jättiläisten kirkon, jossa asui haltija.
Uskomuksen varassa marjamiehet kävivät viemässä kirkon kuopanteisiin mustikoita ja
puolukoita. Yhdestä haudasta kasvoi kerran pihlaja, pyhä puu, jonka sanottiin
lähteneen kasvamaan ihmisen muinoin paikalle haudatusta ruumiista. (Snellman 1887,
s. 77, 126–127)

6. Paikalla on jätinkirkko. Toiset ovat sanoneet sitä myös jättiläisen sakastiksi.
Rajakankaalla oli kerran männynpituinen jättiläinen tullut miestä vastaan huutaa
mojottaen. (Snellman 1887, s. 77, 126–127)

7. Kaleva-jättiläisen toinen poika rakensi linnansa Muhokselle Pyhäkosken rannalle.
(Snellman 1887, s. 128)

8. Tarinoiden mukaan Pyhänkoskella on majaillut useita muitakin jättiläisiä. Muhoksella
on myös toinen kuuluisa jättiläinen nimeltä Lani. Lani asui Jättiläiskankaalla
Laitasaaressa, jossa on nähtävissä kivistä koottu raunio, ja tarinan mukaan jättiläisestä
on saanut nimensä Laninsoso Muhoksella. Laninsoso oli ennen suo, mutta kerran oli
Lani hevosellansa mennyt suon yli ja torunut so so hevosta tämän kompuroitua
vetelässä maastossa. Niin tuli suon nimeksi Soso. (Snellman 1887, s. 128)

9. Limingan Koskelan kylässä Linnamaalla on jätinkirkko, jota kansa ajattelee jättiläisen
kirkoksi ja lähellä olevaa kivikasaa jättiläisen sakastiksi. Linnamaalla asuu Linnamaan
yksinään meluava haltija, jota toiset veikkaavat mieheksi ja toiset naiseksi.
Linnamaahan liitetään myös tarina Kirri-jättiläisestä, joka oli pappia auttamassa
Limingan kirkon rakentamisessa. Jättiläinen ja pappi tekivät sopimuksen, jossa
jättiläinen lupasi papille koko kirkon, jos tämä tietäisi jättiläisen nimen. Kuulipa pappi
kerran jättiläisen vaimon tuudittavan lastaan laulaen: Kirri kirkkoa tekee, musta härkä
palkasta saadaan. Pappi meni jättiläisen luo ja sanoi: Kirri sinä olet. Jättiläinen siitä
suivaantui, jätti kirkon teon sikseen, säntäsi Linnamaan vieressä olevalle
Pikkulinnamaalle ja heitti ison kiven kohti kirkkoaan. Kivi kuitenkin putosi



linnamaiden väliin ja on siellä edelleen. Kivessä sanotaan näkyvän myös kädensijan,
josta jättiläinen on pitänyt kiinni. (Snellman 1887, s. 90–91, 127 ja 133)

10. Ylikiimingin Luola-ahossa on jätinkirkko, jossa sanotaan jättiläisen asuvan. Jättiläisen
sanottiin välistä juttelevan Pyssyvaaralla asuvan toisen jättiläisen kanssa niin kovaa,
että se kuului pitkän matkan päähän. (Snellman 1887, s. 90–91, 127 ja 133)

11. Hiisi oli Kaleva-jättiläisen kolmas poika ja rakensi linnansa Puolangalle. Hiidenlinna-
niminen paikka on edelleen Puolangan kansallispuiston länsipuolella. Soini-jättiläinen,
joka oli rakentanut linnansa Liminkaan nykyisen kirkon kohdalle, kävi kerran veljeään
Hiittä katsomassa, ja Oulujärvessä on niemi nimetty Soininniemeksi, koska Soini-
jättiläisen sanottiin paikalla reissullaan yöpyneen. Tarinan mukaan Hiidenlinna oli
Suomen viimeisten jättiläisten asuinpaikka, ja paikan mukaan kerrotaan myös
syntyneen sanonnan painu hiiteen. (Snellman 1887, s. 129, 133.)

12. Tässä versiossa kerrotaan Worna-jättiläisestä, joka asuin Venäjän puolella Miinoassa
olevassa Wornaniemessä vaimonsa kanssa. Wornan kerrottiin olevan mahtava
jättiläinen, kookas ja julma luonteeltaan. Hän hankki elantonsa varastamalla muilta, ja
joka vuosi hän lähti veneellään Kuhmon, Sotkamon ja Paltamon vesiä pitkin
Oulujärvelle ja Oulujokea pitkin aina Hailuotoon ja merelle saakka ryöstäen kaikki
siltä väliltä. Paluumatkalla jättiläisellä oli kuitenkin vaikeuksia Muhoksella
Pällinkoskissa. Wornan temppuihin suivaantunut miesjoukko lähti kuitenkin kerran
jättiläisen perään. Worna palasi kotiin, jossa vaimo oli lämmittänyt saunan. Pahaa
arvaamaton Worna meni huoletta saunaan ja miesjoukko telkesi oven kiinni.
Jättiläinen pääsi kuitenkin pihalle ja alkoi nakella miehiä tulisilla hiilillä. Lopulta
Worna sai kuitenkin surmansa. (Snellman 1887, s. 130–131, Kejonen 2008, s. 119)

13. Kemissä jatulit ovat tehneet puutarhansa ainakin Ajossaarelle. Tällaisia Jatulin taraita
tai aitauksia löytyy useilta paikoilta Peräpohjolan seuduilta. (Castrén 1894, s. 14, 28)

14. Tervolan Hannuksenvaaralla olevassa, jo tiettävästi tuhoutuneessa jatulintarhassa, on
perinnetiedon mukaan ollut muuri. Tämän mukaan tarhassa olisi ollut ovi ja useita
sisäkkäisiä ympyröitä ja kierroksia. Tottumattoman sanottiin kiemuroihin eksyvän, ja
lopulta täytyi kavuta muurin yli, kun ei enää löytänyt ulos labyrintistä. (Calamnius
1868, s. 198)

15. Kemin Tornivaaralla on kummallisia kasattuja kivipaasia, joiden sanotaan olleen
jatulin patsaita tai torneja. Torneja on perimätiedon mukaan ollut enemmänkin. Tiettyä
hämmennystä aiheuttaa se, että Tornivaaralla sanotaan myös pidetyn
jumalanpalveluksia. (Calamnius 1868, s. 198)

16. Jättiläisten synnystä kerrotaan Simossa sellainen tarina, jossa jättiläiskansa olisi
syntynyt ihmisten vielä asuessa sisämaassa ja merenranta on vielä ollut lähes autio.
Jatulit asuttivat merenrannan ja karkottivat alueen silloiset asukkaat eli lappalaiset
metsiin. Jatulien sanottiin olleen kookasta kansaa, miehet 3-4 kyynärää pitkiä ja naiset
3 kyynärää. Väestöllä oli yliluonnollisia kykyjä ja he asuivat luolissa ja kaivetuissa
maakuopissa. He olivat myös alueen ensimmäisiä hevosmiehiä ja hankkivat elantonsa
metsästyksellä ja kalastuksella. Kun ihmiset muuttivat lähemmäksi merta, ajettiin
jättiläiset sisämaahan. Tarinan mukaan näin ovat saaneet alkunsa Kivalon jättiläiset,
jotka lienevät kuuluisimpia jättiläisiä Peräpohjolan seudulla. Ihmiset manasivat
jättiläiset merenrannalta Kivalon vuoristoon Keminmaahan, jonne jättiläiset olivat
lähteneet, kun lehmänkellon mäiske ja kirnumännän loiske olivat alkaneet kuulua.
Keminmaan viimeiset jättiläiset olivat Kilka, Kalli ja Jatuli. joista ovat saaneet
nimensä paikat nimeltä Kilkavaara, Kallinkangas ja Jatulinlehto. Jättiläiset elivät
vihassa Kemin kirkon kanssa ja jättiläisten yliluonnollisista kyvyistä kertoo muun
muassa tarina, jonka mukaan jättiläiset näkivät Kivalon vuorelta, kuinka Kemin kirkon



seinällä hyttyset haukottelivat. Kalli oli jättiläisistä kiivain, kaksi muuta olivat
säyseämpiä ja he jopa auttoivat Kemin kirkon rakentamisessa. Kalli oli kerran
suutuksissaan paiskannut suuren kiven kohti kirkkoa. Kivi oli pudonnut läheiselle
kankaalle, hajonnut ja antanut kankaalle nimen Kallinkangas. Kivalosta jättiläisten
sanottiin lähteneen merta kyntämään ja toisen tarinan mukaan Jäämeren rannoille ja
ehkä Siperian perälle asti. Jättiläisten lähdettyä ihmiset kuitenkin jäivät vielä
puhumaan, kuinka Kalli ja muut Kivalon jättiläiset olisivat jääneet kummittelemaan
peräpohjolan seuduille. (Castrén 1894, s. 29–30)

17. Messuvuorella Parkanossa osotteli piru pappien messumista ja Saarnavuorella niiden
saarnaamista. [Muisto1864-156]. Jälkimäiseltä heitti hän, näyttääksensä voimaansa,
penikulman päähän pikkusormellansa suuren kiven, jota kutsutaan Sormikiveksi.
[Muisto1864-156] (Skogman 1864)

18. Jättiläinen eli hiisi oli heittänyt Orjapaadelta valtavan kiven Pahringin koskeen
tukkiakseen sen. Mutta juuri kun hän oli kiven heittänyt, lauloi kukko, ja kivi putosi
Hyytin eli Vastamäen mäelle. Orjapaaden kalliolla näytetään vielä jälkiä, jotka
jättiläinen oli tehnyt kiven heittäessään. Myöskin kerrotaan hänen lausuneen sanat:
”Tukin tuki Tursan vahan, levitän Orjapaaden vuoren.” Kivessä on ikään kuin hartian
painauma ja vastaisella puolelle syvennys, jossa on ikään kuin kaikkien sormien
kuviot. (Kokemäen kunta - infosivut:
http://www.kokemaki.fi/kuntainfo/historia/kokemaen-paikallishistoriaa/muutama-
vanha-taru-meinneilta-aj/ , luettu 24.2.2016)

19. Tarina kertoo kristityn kansan vietelleen Munkkia ja Nunnia eli Jättiläisiä
rakentamaan sen kivestä, jotka tekivätkin työtä käskettyä; mutta kun saivat sen
valmiiksi, karkoitettiin he kavalasti pois kelloin soittamisilla, saarnoilla ja messuilla,
eikä palkkaa maksettukaan. [Muisto1864-130] Tästä suuttuivat mainitut rakentajat
kovin ja potkaisivat vihoissansa rikki länsipään kirkkoa ylhäältä; jonkatähden se
nytkin vielä on puusta. [Muisto1864-130] (Skogman 1864, myös Simonsuuri 1947, s.
465)

20. Murhakedon ja Sadanleukaluun sotatantereilta menimme katsomaan Pirun pesää,
joksi nimitetään 4-5 kyynärää korkeata ja yhtä leveätä, yksinäistä kiveä korkealla
vuoren kukkulalla, jonka juurella on Sarkolan lahti ja sen toisella rannalla Karkun
kappeli, Suoniemen kirkko. Kivessä on huoneen tapainen holo, niin suuri että
vähänläntäinen ihminen mahtuu sinne. [Muisto1864-128] Holoon vie kolme läpeä,
yksi alhaalta ja kaksi sivulta. [Muisto1864-128] Tarina kertoo tästä kivestä: "Ennen
kun piru teki siltaa yli Sarkolan lahden, päästäksensä hävittään Suoniemen kirkon, piti
hän asunmajanansa tätä kiveä. [Muisto1864-128] (Skogman 1864)

21. Pirunvuorelle, Teiskon kappelissa Näsijärven rannalla, oli piru hakannut itsellensä 20
syltä pitkän ja 3-4 syltä leveän tien, joka vieläkin kutsutaan pirun tieksi. [Muisto1864-
136] (Skogman 1864)

22. Lempälän pitäjä on saanut nimensä kirkon-kylästä Lemposista ja se Lemmosta, joka
kauan aikaa piti asuntoa Hiiden kirkossa, likellä Hiiden taloa, ja siellä teki paljon
pahaa. [Muisto1864-144] (Skogman 1864)

23. Hiidellä oli muinoin linna Pyhäjoen pirtillä. Kun ihmiset alkoivat tehdä asumuksiaan
sinne, lähti Hiisi kahlaamaan Pyhäjokea ylöspäin. Tultuaan Pyhänkoskelle kosken
kuohut alkoivat vaikeuttaa hänen kahlaamistaan, minkä vuoksi hän otti sylillisen
hiekkaa. Tuon hiekkasylillisen hän kantoi 14 peninkulman matkan Pyhäjärvelle ja
heitti sinne. Siitä syntyi Riidensaari. Tämän jälkeen Hiisi teki asuntonsa Pyhäjärven
rannalle. Hiiden asuinpaikka sijaitsi Pyhäjärven Hiidenmäessä, joka oli silloin
erämaana. Kun mäelle ryhdyttiin rakentamaan kahta taloa – Metsälää ja Pennasta –,



kirveen pauke koski Hiiden korviin. Kimpaantuneena Hiisi sanoi: – Minun korvani
eivät kestä moista pauketta, täytyy muuttaa pois. Hiisi teki itselleen kengät, joiden
varsiin meni 14 tamman nahkaa. Saatuaan kengät valmiiksi Hiisi otti
taloustavaroitaan ja  kiviä uuteen asuinpaikkaansa. Hän kahlasi järveä pitkin.
Painavaa taakkaa oli kuitenkin liiaksi, mistä syystä sitä oli kevennettävä. Erääseen
niemeen hän jätti kätkyeensä. Näin sai Kätkytniemi nimensä. Kätkytniemen lähellä on
Itkonniemi. Se sai nimensä siitä, että Hiisi itki siinä kun edessä oli leveä salmi. Hiisi
jatkoi matkaansa ja matkan aikana vähensi tavaroitaan. Huhmarniemelle hän jätti
huhmareensa ja Kynäniemelle kynänsä. Kivetkin hän lopulta pudotti järveen, ja niistä
syntyi nykyinen Hiidenkari eli pirunkari. Päästyään hiekkarannalle hän soitti
kanteleella ilolaulun sen johdosta, että hän pääsi elävänä tuolta vaikealta matkalta.
Tästä sai hietikko Kannelhiekan nimen. Lopulta Hiisi kierteli Hakukkasydänmaalla ja
asettui sinne asumaan. Ei kuitenkaan tiedetä, mihin se sieltä lähti. Paikalle on
myöhemmin rakennettu talo, jolla on nimenä Hiisi. (Kirjasto Virma,
Pohjoispohjalaista kulttuuriperintöä http://www.kirjastovirma.fi/asutusjasotatarinoita/2
, luettu 26.2.2016)

24. Jättiläisen tytär lähti Piehingin Pirttivaarasta, vanhasta muinaislinnasta, hävittämään
Saloisten kirkkoa. Sitä varten hän otti vyöliinansa täyteen kiviä. Vyöliina kuitenkin
repesi Kuljunlahden lähettyvillä. Kivet putosivat maahan ja niistä muodostui iso
kivikasa. Paikkaa kutsutaan Hiidenkallioksi. (Felix Oukka: Tarinoita Raahesta ja
lähiympäristöstä [1983], Samuli Paulaharju: Wanha Raahe [1925]. Kirjasto Virma,
Pohjoispohjalaista kulttuuriperintöä http://www.kirjastovirma.fi/asutusjasotatarinoita/2
, luettu 26.2.2016)

25. Kun sieviläiset rakensivat ensimmäistä kirkkoaan, tahtoi jättiläinen hävittää sen. Hän
otti ison kiven liivintaskuun. Kun sieviläiset kuulivat jättiläisen aikeesta, he päättivät
narrata sitä. He keräsivät kaikki vanhat kenkärajat ja sitoivat ne pitkään keppiin. Eräs
vanha mummo otti ne olalleen ja lähti jättiläistä vastaan. Kun jättiläinen ja vanha
mummo kohtasivat toisensa, jättiläinen kysyi: Kuinka pitkä matka tästä on Sievin
kirkolle? – Niin pitkä, että olen nämä kaikki kengät kuluttanut sieltä tullessani, vastasi
mummo. – No, enpä sitten viitsikään sinne asti kävellä, sanoi jättiläinen ja pudotti
kivensä taskusta maahan. Kivi on – tosin osaksi lohkottuna – vieläkin Raution ja
Sievin välillä. Se on ollut neljä metriä korkea ja 36 metriä ympärysmitaltaan.
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntalukemisto [1959]. Kirjasto Virma, Pohjoispohjalaista
kulttuuriperintöä http://www.kirjastovirma.fi/asutusjasotatarinoita/2 , luettu
26.2.2016)

26. Rantsilassa on Kiljonkangas ja Koljonkangas. Niiden nimet tulevat jättiläisistä Kiljo
ja Koljo. Kerran näille naapuruksille tuli niin kova riita, että he heittivät kiven
toisiaan kohti. Joen kohdalla kivet osuivat yhteen ilmassa. Iskun voimasta ne
paiskautuivat noin puolen kilometrin päähän toisistaan ja upposivat keskelle jokea. –
Kiling, sanoi toinen kivi mennessään. – Kolong, vastasi toinen kivi upotessaan. Nämä
kivet olivat niin suuria, että ne näkyivät suurimmankin tulvan aikana. Nyt niitä ei ole,
sillä ne on räjäytetty pois. (Kirjasto Virma, Pohjoispohjalaista kulttuuriperintöä
http://www.kirjastovirma.fi/asutusjasotatarinoita/2 , luettu 26.2.2016)

27. Heti kristinuskon saapumisen myötä kirkkoa rakennettiin Lohjalle useampaan
otteeseen, mutta aina öisin paholainen tuli ja rikkoi kirkon. Tästä syystä Lohjalla on
paljon epämääräisiä kivikasoja kirkkojen tekeleiden jäljiltä. Lopulta kirkonpaikka
määriteltiin kaksoishärkävankkureilla ja tätä kirkkoa ei paholainen enää rikkonut,
vaikka katselikin sitä pahoillaan. (Simonsuuri 1951, s. 95-96)



28. Tohni-jättiläinen liikkui laajalla alueella Etelä-Pohjanmaalla ja on mennessään
painanut jälkiä kallioon siellä missä on kulkenut. Tohni-jättiläisen tai Tohnin äijän
sanotaan syntyneen joskus 1200-luvulla ja hän asui Tohnissa Töysässä, jossa hänellä
oli iso talo. Paikan nimeksi tuli Tohninmäki. Tohninmäellä on Ristiraunio niminen
kivirakennelma, jonka nykyinen muoto on rekonstruktio. Paikalla kerrotaan kuitenkin
olleen aikoinaan kivirakennelma. Rakennelmaan on liittynyt runsaasti tarina- ja
kulttiperinnettä. Yhdessä tarinassa paikalle on kerrottu olleen haudattuna suuren
miehen kokoisen puukuvan. (Simonsuuri 1950, s.74-76, Paulaharju 1932, s. 25-26,
Kejonen 2008, s. 90, Tohnin kylän historiaa, tarinaperinnettä ja nähtävyyksiä:
http://www.tohni.fi/page9.php , luettu 31.3.2016)

29. Suuren Kyröönjoen juoksulla oli jo kauan aika röykännyt kristitty Isoonkyröön mies
(Tohni). Korpirannalleen kyröläänen oli kamaloista kallionjärkäleistäkasannut suuren
harmaan ristikirkon. Tohni haki Simpsiöltä kiven ja toi sen kirkkoon. Tohnin akkuna
on kirkossa edelleen. (Paulaharju 1932, s. 25-26)

30. Tohni-jättiläinen on kulkenut pitkin Etelä-Pohjanmaata. Simpsiö-vuorella on
tohninpenkki, jossa jättiläisen sanotaan istuneen. Penkki tunnetaan myös paremmin
piispanpenkkinä, koska piispa kävi paikalla manaamassa vuorella asuvia haltijoita.
Vuoren yli kulki vanha kirkkotie Isonkyrön kirkolle. Vuoren haltijat tai vuoripeikot
eivät kuitenkaan pitäneet kulkijoista ja tiellä matkaajat joutuivat lepyttelemään vuoren
asukkaita heittämällä kiven kirkkotien varrella olevaan kasaan. Varakkaammat
joutuivat heittämään lantin. Aikojen saatossa kivistä muodostui iso kasa, joka on
kuitenkin jo tuhoutunut. (Paulaharju 1932, s. 26, Kejonen 2008, s. 85)

31. Paikalla asui kummaalija, joka pelotteli kristittyjä. Tarinan mukaan paikalla on ollut
vanha kiviaita, joka luona kuuli kummia. (Paulaharju 1932, s. 26)

32. Kauhavalla Kirkkopakassa on kallionkansalla ollut suuri ja komea tupa, jossa asuin
vanha karvanaamainen faari. Faari otti välillä yhteen Ekolan eukon kanssa, jonka
seurauksena eukon lehmät hävisivät pellolle. Eukko ja faari tekivät lopulta sovinnon ja
molemmat saivat elää rauhassa. (Paulaharju 1932, s. 26-27, Kejonen 2008,  s. 84)

33. Joskus metsäneläjä nähtiin milloin pitkänä puitten larvojen ylitse kurkistelevana,
milloin taas äijän köriläänä, joka istui kärryjennenällä ja ajaa pukotti pitkin
Lehtivuoren kivikkorintaa eikä hevosta näkynyt aisoissa. (Paulaharju 1943, s. 319)

34. Maija-jättiläinen rakensi Maarian kirkkoa ja Kaija-jättiläinen Nummen pitäjän
kirkkoa. Jättiläisnaiset yrittivät rikkoa toistensa kirkkoja kilpaa. Kaija heitti kiven
kohti Maija kirkkoa, mutta ei osunut ja kivi putosi koskeen kirkon lähelle.
(Simonsuuri 1947, s. 464)

35. Kanni-jättiläinen suuttui kun Sääksjärven sahaa rakennettiin. Hän lähti kantamaan
kiveä pikkusormensa päässä aikeinaan heittää se myllyn päälle. Jättiläinen kuitenkin
säikähti kukon laulua ja kivi tippui järven rannalle. Kivessä on syvennykset, joiden
sanotaan olevan jättiläisen takin napin painaumat. (Simonsuuri 1947, s. 464)

36. Jättiläinen asui Hämeenlinnassa Vermasvuorella ja yritti rikkoa Hattulan kirkon
linkoamalla kiven kohti kirkkoa. Kivi putosi ennen aikojaan ämmän ja lehmän päälle
pellolle. Kivi on paikalla edelleen ja sai nimekseen Pirunlinkokivi. (Simonsuuri 1947,
s. 464-465)

37. Loimaalla Leikkilinnassa kerrottiin hiitten asuneen, leikkivän kukkulalla ja
hyppelevän rinkiä. Ne kuitenkin suuttuivat Nakkilan kirkonkellojen soittoon ja
muuttivat pois. (Simonsuuri 1947, s. 465)

38. Raision kirkon rakensi jättiläinen Kijl, joka ei halunnut ihmisten tietävän nimeään.
Nimi kuitenkin paljastui, mistä jättiläinen suuttui, rikkoi suuren osan kirkkoa ja lähti
Saksaan. Vuoden päästä hän palasi kukkarossaan suuri kivi tarkoituksenaan hävittää



loputkin kirkosta. Raisiolaiset aavistivat asian ja lähettivät vastaan eukon, jolla oli
mukanaan lasti kengänkantoja. Eukko kertoi jättiläiselle matkan olevan niin pitkä, että
kasa kenkäpareja oli ehtinyt kulua. Jättiläinen ei jaksanut enää taivaltaa eteenpäin,
vaan heitti kiven kohti kirkkoa. Kivi tippui kuitenkin Ruissaloon ja sai nimen
Kukkarokivi. (Useita lähteitä)

39. Hiidet palkattiin ruokapalkalla rakentamaan tietä Pyhäjärven yli. Kun he päivän
päätteeksi lähtivät hakemaan palkkaansa kyläläisiltä, kyläläiset säikähtivät heidän
syövän koko kylän ruoat ja jättivät palkan maksamatta. Hiidet suuttuivat ja lopettivat
sillan rakentamisen kesken. (Simonsuuri 1947, s. 470)

40. Jättiläinen keräsi seitsemän helmallista Somerolla Kankaannumesta hiekkaa aikeinaan
peittää hiekalla Pitkäjärvi. Hameenhelma kuitenkin repesi rannassa ja siihen syntyi
Napinniemi. Kankaannummessa on siitä syystä syviä kuoppia. (Simonsuuri 1947, s.
471-472)

41. Salossa jättiläinen lähti kantamaan hiekkasäkkiä järven yli, mutta toinen jättiläinen
salaa rikkoi säkin tämän takana. Hiekka varisi pitkin matkaa ja siitä syntyi
Tirpannokka. (Simonsuuri 1947, s. 472-473)

42. Hiisi rakensi järven kaivamalla kolme kertaa lapiolla. Kaivuusta syntyneen soran se
kasasi järven rannalle ja kasasta syntyi Hevonlinna. (Simonsuuri 1947, s. 474)

43. Kalevanpoikien heinäntekoon liittyy tarina Laitilan Untamalan kirkkotarhassa olevasta
viikatteen tikusta. Kalevan pojan kerrotaan hioneen sillä viikatettaan ollessaan töissä
Euran niityllä tai Sotamiesten niityllä. Jättiläinen lähetti muijansa hakemaan
vesikippaa ja kun vaimolla kesti, heitti jättiläinen tikkunsa Untamalaan. Toisessa
tarinassa kalevanpoika suuttui  kellojen soitosta ja yritti tähdätä tikulla kirkkoon,
muttei osunut. (Huurre 2003, s. 242)

44. Hiidet asuivat Huittisten Ripovuoren luolissa, seurasivat kirkon rakennustöitä ja yöllä
hajottivat sen mitä päivällä rakennettiin. Kirkon rakennusta kuitenkin jatkettiin ja
lopulta jättiläiset jälleen heittivät kiven kohti kirkkoa. Se hajosi pitkin matkaa ja
hautasi alleen kyntömiehen pellolla. Jättiläiset komensivat: Rakenna Kaija Karsattiin.
Kirkon paikkaa vaihdettiin ja tämän jälkeen jättiläiset auttoivat kirkon rakennuksessa.
(Simonsuuri 1947, s. 479-480)

45. Jättiläiset ovat hioneet kalakiviä Uudenkaupungin Kalevankallioilla ja jättäneet kivet
sinne, kun eivät saaneet tarpeeksi hyvää hintaa niistä Ruotsista. (Simonsuuri 1947, s.
467-468)

46. Lapilla Kivikylän alueella Saarijärven rannalla hiidet rakensivat kirkkoa kilpaa
kristittyjen kanssa ja voittaja olisi se, kenen kirkko olisi ensin valmis. Kristityt
huijasivat rakentamalla ensin kirkon kellot ja kirkonkellojen äänen kuultuaan, luulivat
jättiläiset hävinneen kisan. Jättiläiset saivat aikaan vain kirkon lattian ja lähtivät
paikalta jättäen alueelle hautakumpuja. (Simonsuuri 1947, s. 481-482)

47. Ks. tarina 46. Sama tarina Laitilasta. (Simonsuuri 1947, s. 484)
48. Neljä naishiittä, Priitta Kurki, Liisa Pooli ja kaksi muuta, auttoivat Naantalin kirkon

rakentamisessa ja kantoivat kiviä kirkkoon. Kun hiidet kuolivat, sanottiin hiisien
ruumiita säilytetyn kirkossa ja kirkon korjauksessa ne olisi vasta haudattu muualle.
(Simonsuuri 1947, s. 485)

49. Eräs seitsemäntoista vuotta vanha jättiläislikka on kantanut käsikoukussa sen suuren
myllynkiven, mikä on Sysmän kirkon oven yläpuolella. Ja kun erään talon emäntä,
joka tuli likkaa vastaan, kun se käsi pistettynä kyynärpäätä myöten kiven reikään
kantoi kiveä, kysyi: ”Eikö se paina paljon?” sanoi likka vain: ”Menisi siinä vielä
toinenkin!” (Simonsuuri 1947, s. 485)

50. Ks. tarina 49. Sama tarina Lammilta. (Simonsuuri 1947, s. 485)



51. Piru auttoi Sysmän kirkon rakentamisessa. Hän kuljetti lautalla kiviä Padasjoelta.
Lautta kuitenkin juuttui pohjaan ja lasti jäi siihen. Piru suuttui ja jätti kirkon teon
kesken. (Simonsuuri 1947, s. 486)

52. Kallion seinässä on jättiläisen ovi ja oven takana asui jättiläisperhe. Kerran perheen
tyttö löysi pellolta kyntömiehen ja vei kotiinsa. Isä käski palauttaa ihmisen sinne mistä
se löytyikin ja perhe muutti paikalta pois, koska ihmiset olivat tulleet liian lähelle.
Jäljellä on vain ovi eikä kukaan tiedä mitä sen takana on. (Kejonen 2008,  s. 69)




