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LIITE



1. JOHDANTO 

 

Tutkimukseni aiheena on lekseemien akka, emäntä, eukko, vaimo, ämmä, neito ja tyttö 

merkitys ja käyttö kansanrunoudessa. Jatkan kansanrunouden leksikaalisen semantiikan 

tutkimusta, jonka aloitin kandidaatintutkielmassani vuonna 2015. Näkisin, että tutkimus 

tästä aiheesta on hyödyllistä, sillä kansanrunouden naisnimityksiä ei ole tutkittu ja lek-

seemien merkityksien tutkiminen voi tuoda lisää tietoa niiden käytöstä kansanrunojen ai-

kaisessa kulttuurissa suhteessa nykykäyttöön. Nähdäkseni kansanrunouden kielen tutki-

minen ylipäätään on tärkeää, sillä se poikkeaa hyvin paljon nykysuomesta. Tässä luvussa 

avaan tutkimuksen tavoitteita enemmän ja kerron myös aineistosta sekä aiemmasta tutki-

muksesta.  

 

 

1.1. Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

Vaimo ja emäntä olivat kandidaatintutkielmani tutkimuskohteita, ja nostan ne myös tässä 

tutkimuksessa esiin. Uskoisin niiden lisäksi akan, eukon, ämmän, neidon ja tytön olevan 

riittävän erilaisia naisnimityksiä, jotta analyysistani tulisi mahdollisimman monipuolinen. 

Tarkoituksenani oli ottaa mukaan myös lekseemi nainen, mutta tätä koskeva aineisto oli 

erittäin suppea ja merkitykseltään yksipuolinen, joten jätin sen pois tutkimuksestani. 

 

Tutkimusongelmani on, kuinka akka, emäntä, eukko, vaimo, ämmä, neito ja tyttö esiinty-

vät kansanrunoudessa, kuinka niitä siellä käytetään ja mitä merkityksiä ne saavat. Ver-

taamalla sanakirjamerkityksiä ja runoista esiin nousseita merkityksiä selvitän, ovatko 

merkitykset muuttuneet ajan saatossa. Suomen murteiden sanakirjan (SMS) ja Suomen 

murteiden sana-arkiston (SMSA) kokoelmia apuna käyttäen selvitän myös lekseemien 

käyttöä ja levinneisyyttä murteissa. Tutkimuskysymyksiäni ovatkin: 

 

1. Millaisia merkityksiä lekseemit saavat ja mikä on näiden merkityksien esiinty-

vyys? 

2. Millaisissa konteksteissa lekseemit viittaavat tiettyihin merkityksiin? 

3. Millaisia kollokaatteja ja sävyjä lekseemit saavat tietyissä konteksteissa? 

4. Eroavatko nykykielen, murteiden ja kansanrunouden merkitykset ja jos eroa-

vat, miten? 
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5. Millaisia vihjeitä saadaan kansanrunojen naiskuvasta merkityksiä selvittä-

mällä? 

 

Hypoteesini on, että lekseemien merkitys kansanrunoissa eroaa nykykielestä eli Kielitoi-

miston sanakirjan (KS) ja Nykysuomen sanakirjan (NS) ilmoittamasta merkityksestä. 

Oletan myös, että naisnimitykset voidaan jakaa niin sanottuihin todellisiin sekä mytolo-

gisiin hahmoihin kuten kandidaatintutkielmassani huomasin. Kielitajuni ei kuitenkaan 

liittäisi ainakaan akkaan, eukkoon ja ämmään kovin ylistäviä kollokaatioita.  

 

 

1.2. Aineisto 

 

Tutkimukseni aineisto on Suomen kansan vanhojen runojen (SKVR) osat XII1 ja XII2 

sähköisenä korpuksena. Aineisto käsittää siis Pohjois-Pohjanmaalta kerätyn kansanru-

nouden. Pohjois-Pohjanmaa on asuinseutuni, mikä on yksi syy tähän rajaukseen. Toinen 

syy on se, että Suomen kansan vanhojen runojen kokoelmaan kuuluu kaiken kaikkiaan 

89 247 koko Suomesta kerättyä runoa. Olisi mahdotonta sisällyttää pro gradu -tutkiel-

maan niin suuri aineisto. 

  

Aineistossani on runoja yhteensä 476. En ole laskenut mukaan niitä runoja, joissa tutki-

mani lekseemi esiintyi vain otsikossa tai runon taustoitustekstissä. Etsin lekseemejä eri 

taivutusmuodoissa (esimerkiksi akka*, aka* ja akko*), ja kaikilla taivutusmuodoilla löy-

tyneen runon merkitsin vain kerran. Jos tutkittava lekseemi esiintyy useassa runossa sa-

massa merkityksessä ja samanlaisessa kontekstissa, olen käsitellyt näitä saman runon toi-

sintoina. Toisinnoilla tarkoitan samaa kuin Elina Palola (2009: 50) eli saman runon eri 

muistiinpanot, jotka ovat sisällöltään samantyyppisiä mutta saattavat poiketa yksityiskoh-

diltaan ja kieliasultaan toisistaan. Esimerksi akan sisältävät runot 2251‒2253, 2262, 

2266‒2272, 2274‒2277, 2282, 2283 ja 2289‒2297 ovat kaikki saman lasten leikkilaulun 

toisintoja, jotka eroavat toisistaan vain vähän. Niissä kaikissa toistetaan akkakäpä ja uk-

kokäpä tai akkakämppä ja ukkokämppä ja runotyyppi on "Ukkokämppäsillä", vaikka lei-

kin kuvio ja sen yhteydessä lausuttavat sanat vaihtelevat. Jos runolla on toisintoja, olen 

tutkinut näistä vain yhtä, ensimmäisenä löytynyttä. 
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1.3. Aiempi tutkimus 

 

Leksikaalista semantiikkaa edustavia tutkimuksia kansanrunoudesta ei ole juurikaan 

tehty. Kustaa Vilkuna etsii artikkelissa Myötään menit myntinlaivat (1967) merkitystä 

myntinlaivalle, joka esiintyy Inkerin alueelta merkityssä runossa. Vilkuna vertailee sanaa 

muiden kielten vastaavanmuotoisiin sanoihin ja selvittää sanalle etymologiaa. Vastaavan-

laisen artikkelin on kirjoittanut Y.H. Toivonen (1931). Hän etsii merkitystä vaakalinnulle 

sekä luiku, muiku ja uiku -sanoille. Myös hän tekee äänne- ja muotovertailuja muihin 

kieliin, mutta käyttää myös runokontekstia apuna merkitysten selvittämisessä. 

 

Murremaantieteellistä tutkimusta kansanrunoudesta taas ovat tehneet Annikki Hylkilä 

(1984), Marita Pikka (1981) Arja Mensonen (1979), Martti Marjaniemi (1977), Aino 

Marttila (1988), Maritta Salmela (1992) ja Anna Mustaparta (1995), jotka ovat kaikki 

tutkineet Pohjois-Pohjanmaan alueelta kerättyjen kansanrunojen sanastoa murremaantie-

teellisin keinoin osana Irmeli ja Matti Pääkkösen alulle panemaa tutkimusperinnettä Ou-

lun yliopistossa. He nostavat tutkimuksissaan runoista esiin sanat, joita ei voida pitää 

yleiskielisinä, ja tutkivat näiden murresanojen levinneisyyttä. Sotkamon alueelta saman-

laista tutkimusta on tehnyt Marja Jansa (1984) ja Kiuruvedeltä Hannu Latvala (1982). 

Samankaltaista tutkimusta on tehnyt myös Sirkka Kortetjärvi-Nurmi tutkimuksessaan 

Koillismaan loitsusanastoa (1985), mutta hän on keskittynyt runoista nimenomaan loit-

suihin. 

 

Ruut Ahonen (2002) tutkii pro gradu -tutkielmassaan naisnimitysten akka, emäntä, nai-

nen ja vaimo merkityksien murrealueellisia eroja Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla. 

Hän selvittää, miten kyseiset naisennimitykset ymmärretään nykyisin tutkimusalueen 

paikkakunnilla ja vertailee niiden variointia eri murrealuiden kesken sekä saman mur-

realueen sisällä. Aineistonaan Ahosella on kyselylomakkeet sekä Suomen murteiden 

sana-arkiston kokoelman tiedot. Ahosen tutkimuksessa on yhtymäkohtia oman tutkimuk-

seni kanssa, sillä myös Ahonen tutkii naisennimitysten semantiikkaa teoriataustanaan lek-

sikaalinen semantiikka ja murremaantiede. 

 

Elina Palola tarkastelee väitöskirjassaan Arkaismi, konteksti ja kirjuri (2009) sananlop-

puisen k:n merkintää Christfrid Gananderin kansanrunokokoelmassa. Hänen tutkimuk-

sensa sivuaa folkloristiikkaa, mutta sijoittuu vanhan kirjasuomen tutkimuksen kenttään. 
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Palola vertaa Gananderin runotekstejä muihin kansanrunoteksteihin ja selvittää niiden 

suhteita sekä tekstin alkuperää ja historiaa. Hän tulkitsee runojen äänne- ja muotoraken-

netta kontekstia tutkimalla sekä tekstin kulttuurihistorialliselta pohjalta. Tutkimusmeto-

dinaan Palolalla on filologinen tekstikritiikki, jota myös itse hyödynnän tässä tutkimuk-

sessa. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN JA METODINEN VIITEKEHYS 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni teoreettista ja metodista taustaa. Koska metodiset 

valinnat määräytyvät teoreettisten valintojen avulla, en ole nähnyt tarpeelliseksi erottaa 

niitä toisistaan eri lukuihin. 

 

Tutkimusmenetelmäni nojaavat kontekstuaaliseen semantiikkaan sekä filologisen teks-

tiedition välineisiin. Tulkitsen siis sanojen merkitystä paitsi kielellisen myös kulttuuris-

historiallisen kontekstin pohjalta, ja koska kyseessä on vanha teksti, tarvitsen myös filo-

logista tekstintutkimusta. Kontekstuaalinen ja filologinen tekstintutkimus kytkeytyvät 

tutkimuksessani toisiinsa läheisesti: ensimmäisen avulla selvitän merkitykset leksee-

meille runon kontekstia silmällä pitäen ja toiseksi mainittu taas auttaa selvittämään, mikä 

konteksti on. Leksikaalinen semantiikka vaikuttaa näiden pohjalla tutkimukseni lähtö-

kohtana. 

 

 

2.1. Leksikaalinen semantiikka 

 

Semantiikka jaotellaan kahteen eri osa-alueeseen, sana- ja lausesemantiikkaan. Kielitie-

teessä käytetään sanasta myös nimitystä lekseemi, minkä tähden puhutaan leksikaalisesta 

semantiikasta. Leksikaalinen semantiikka tarkastelee siis sanojen merkitystä.  

 

Leksikaalinen merkitys koostuu denotaatiosta, sanan ja tarkoitteen viittausalasta, joita 

sanakirjassa olevalla lekseemillä on. Esimerkiksi naisen viittausala on koko 'naisiksi' ym-

märrettävien tarkoitteiden joukko. Denotaatiot ovat konventionaalisia ja perustason mer-

kityksiä, jotka sisältävät kaikille kielenkäyttäjille yhteiset merkityksen osatekijät. Vaikka 

leksikot vaihtelisivatkin jossain määrin puhujittain, nämä merkitykset takaavat viestinnän 

toimimisen. Monilla lekseemeillä on kuitenkin enemmän kuin yksi denotaatio. Tällöin 

puhutaan monimerkityksellisyydestä eli polysemiasta. Toisaalta merkityksen tarkentu-

essa lekseemin viittausala supistuu. (Koski 1978: 101; Häkkinen 1996: 173; Kangasniemi 

1997: 12, 28‒29; Karlsson 1994: 195‒197.) 

 

Sanoihin liittyy myös assosiatiivista merkityksiä eli liitännäismerkityksiä. Omassa tut-

kimuksessani juuri nämä ovat tärkeässä osassa. Leech (1981) jakaa liitännäismerkitykset 
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viiteen luokkaan: konnotatiivisiin merkityksiin eli sivumerkityksiin, tyylisävyihin, af-

fektiivisiin merkityksiin eli tunnesävyihin, heijastusmerkityksiin sekä kollokatiivisiin 

merkityksiin eli myötämerkityksiin. Assosiatiivisia merkityksiä ei ole kuitenkaan aina 

helppo erottaa toisistaan, sillä esimerkiksi affektiiviset merkitykset voivat vaikuttaa tyy-

lisävyyn. (Kangasniemi 1997 : 13‒15; Leech 1981: 9‒23.)  

 

Konnotaatiot eivät ole konventionaalisia vaan vaihtelevat kielenkäyttäjän mukaan. Jos 

esimerkiksi lekseemiin nainen liitetään denotatiivinen merkistys 'naaraspuolinen täysi-

kasvuinen ihminen', voi kielenkäyttäjä liittää tähän vaikkapa konnotaation kaunis, paha 

tai nuori. Nämä ovat siis kielenkäyttäjässä herääviä subjektiivisia mielleyhtymiä. (Karls-

son 1994: 218; Kangasniemi 1997: 13; Leech 1981: 12.) 

 

Sanoihin liittyy myös tieto niiden tyylisävystä eli tieto siitä, millaisissa konteksteissa tiet-

tyä sanaa voi käyttää. Esimerkiksi lekseemeillä ilta ja ehtoo on sama denotatiivinen mer-

kitys, mutta ne eroavat toisistaan tyylillisesti. (Häkkinen 1996: 173; Karlsson 1994: 13; 

Leech 1981: 14.) Heijastusmerkitykset tulevat kielen ulkopuolelta ja ovat ominaisia eri-

tyisesti tabusanoille. Puhuja tunnistaa nämä merkitykset ja saattaa niiden vuoksi välttää 

koko sanaa. Esimerkiksi naida-verbi on kielenkäytössä korvautunut ilmauksella mennä 

naimisiin sen kaksoismerkityksisyyden vuoksi. Sama on tapahtunut panna-verbille, jonka 

erityisesti koululaiset korvaavat mieluummin laittaa-verbillä tarkoittaessaan jonkin asian 

asettamista tai sijoittamista johonkin. (Leech 1981: 16; Kangasniemi 1997: 14.) 

 

Joskus merkitykseen voi liittyä vahva tunnelataus, jolloin puhutaan affektiivisesta merki-

tyksestä. Tämä ilmaisee myös kielenkäyttäjän asenteita. Tutkimuksessani erityisesti akka, 

emäntä, eukko, vaimo ja ämmä saavat erilaisia tunnesävyjä ja ovatkin merkitykseltään 

moninaisempia kuin neito ja tyttö. Naisen nimitykset ovat hyvin affektiivisia, minkä täh-

den niiden merkitykset muuttuvat. Affektiivismerkityksisissä sanoissa onkin havaitta-

vissa merkityksen häilyvyyttä, mutta toisaalta tämä sanaston osa on hyvin produktiivista. 

(Häkkinen 1996: 173; Karlsson 1994: 218‒219; Kangasniemi 1997: 13.) 

 

Kollokatiivisia merkityksiä liitetään esiintymisyhteyksiltään vakiintuneisiin tai rajoittu-

neisiin ilmauksiin esiintymisympäristönsä mukaan. Nämä myötämerkitykset voivat olla 

ennustettavia tai ennustamattomia. Esimerkiksi verbi ammua liitetään aina lehmään, 
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mutta adjektiivi komea voi olla naisen määreenä, vaikka se useimmiten liitetäänkin mie-

heen ja kaunis naiseen. Komea nainen  kuitenkin tarkoittaa hieman eri asiaa kuin kaunis 

nainen. Tietyt sanat siis kollokoivat keskenään: sana esiintyy yhdessä tietynlaisten toisten 

sanojen kanssa. (Kangasniemi 1997: 14; Karlsson 1994: 215; Leech 1981: 17.)  

 

Kollokaatio vaatii erityistä tarkastelua omassa tutkimuksessani, sillä muutamat kansan-

runojen erityispiirteet vaikuttavat kyseiseen ilmiöön. Kollokaattien esiintymiseen vaikut-

taa ensinnäkin alku- ja loppusoinnun vaatimus. Esimerkiksi Tapiolan tarkka neito -sä-

keessä Tapiolaa seuraavan sanan on vastattava tätä alkusoinnultaan, jolloin on päädytty 

tarkkaan. Toisekseen kerron merkityksen voi nähdä suurena, sillä lähes jokaiselle sanalle 

on paralleeli edellisessä tai seuraavassa säkeessä (Mielus Mehtolan emäntä / Tapiolan 

tarkka neito). Runomitan vaatimuksetkin säätelevät sanojen esiintymistä, sillä tavuja pi-

tää olla jokaisessa säkeessä kahdeksan. Nämä seikat eivät kuitenkaan ole este kollokaat-

tien esiinostamiselle, sillä vaikka paralleelit sekä alku- ja lopppusoinnut säätelevät jonkin 

verran kollokaatin olemusta, eivät ne määrää sitä kokonaan: Voisihan Tapiolan tarkka 

neito olla vaikkapa Tapiolan tanakka neito eli ei kovinkaan ylistävä ilmaus. 

 

Leksikaalisen semantiikan tarkastelun kohteena voi olla kielen suhde kielenulkoiseen 

maailmaan tai kielen sisäiset merkityssuhteet. Se voidaan myös jakaa synkroniseen ja 

diakroniseen semantiikkaan. Ensimmäinen keskittyy nykykieleen tai johonkin sen vari-

anttiin merkityksineen ja jälkimmäinen ilmausten merkitysten muuttumiseen. (Kangas-

niemi 1997: 22‒24.) Oma tutkimukseni kallistuu diakroniseen semantiikkaan, sillä tuon 

esille myös muun muassa Kielitoimiston sanakirjassa esitetyt merkitykset ja selvitän, 

poikkeavatko nämä ja vanhoista kansanrunoista löytämäni merkitykset toisistaan eli 

ovatko merkitykset muuttuneet ajan saatossa. 

 

 

2.2. Kontekstuaalinen semantiikka 

 

Kontekstuaalisessa semantiikassa merkitystä tarkastellaan kontekstilähtöisesti. Se käsit-

tää tekstinulkoiset tekijät eli tilannekonteksin, tekstiyhteyden, jota joskus kutsutaan ko-

tekstiksi erotukseksi edellisestä, sekä kulttuurisen kontekstin eli puhujien sosiaaliset 

tekijät. Nämä kolme tekijää vaikuttavat merkityksen tulkintaan. (Hakulinen & Ojanen 
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1993 s.v. konteksti; Jantunen 2004: 7.) Vesa Heikkisen ([2004] 2012) mukaan konteks-

tissa saatetaan yhteen kielen eri puolet: kielisysteemi ja kielenkäytöt sekä kulttuurit ja 

tilanteet.  

 

Kontekstuaalinen semantiikka keskittyy tutkimaan konkreettisia toistuvia käyttöyhteyk-

siä kielenkäyttäjien jakamien abstraktien käsitteiden sijasta. Sen merkittävimpiä tutkijoita 

ovat John R. Firth, Michael A. K. Halliday ja John Sinclair. Firthin kieliteoria pohjautuu 

ajatukseen, että tutkitaan todelliseen kielenkäyttöön perustuvaa kieltä ja että kieltä tulisi 

kuvata tilannesidonnaisten relaatioiden avulla. Firthin mukaan kielentutkimuksessa olisi 

pysyttävä objektiivisesti havaittavissa tilanteissa, sillä kontekstuaalisen lähestymistavan 

ja tilannekontekstin tutkimisen avulla päästään yleiselle analyysin tasolle, jossa se ei pe-

rustu yksittäisen kielenkäyttäjän mentaalipohjaisiin havaintoihin. (Firth [1957] 1968: 

170, 176; Jantunen 2004: 7‒8.)  

 

Oman tutkimukseni aineisto on haastellinen tutkia tämän ajatuksen kautta, sillä runoissa 

käytetty kieli ei ole enää olemassa eikä runon lausuntatilanne eli tilannekonteksti ole tar-

kistettavissa. Tarkastelenkin lekseemien tekstiyhteyttä ja tiedossa olevaa kulttuurillista 

kontekstia ja etsin niistä valintapiirteitä lekseemille. Tekstiyhteyden näkökulmasta jaan 

kontekstin koskemaan aina kulloistakin runoa kokonaisuudessaan, sillä pelkkä säe ei riitä 

selittämään tarpeeksi kattavasti tutkittavan lekseemin merkitystä. Käytän siis termiä kon-

teksti koskemassa myös tekstiyhteyttä. 

 

 

2.3. Filologinen tekstintutkimus 

 

Erkki Itkosen (1966: 22) mukaan filologialla "tarkoitetaan tekstien tutkimusta sekä asia-

sisällyksen että kielen kannalta". Vaikka filologiasta on ollut erilaisia käsityksiä eri aikoi-

na, käytän tässä Elina Palolan (2009: 41) määritelmää. Hänen mukaansa se on tutkimus-

ta, joka käyttää aineistonaan ja tutkimuskohteenaan vanhoja tekstejä tai muuten vanhaa 

kieltä ja tulkitsee tekstiä suhteessa kirjoittamisen aikaiseen kulttuuriin. Tekstiä pyritään 

editoimaan nykylukijalle ymmärrettäväksi. Kuten Palolakin (2009: 44) toteaa, filologinen 

analyysi on erityisen käyttökelpoista kansanrunojen tutkimuksessa, sillä nykykielen käyt-

täjällä voi olla vaikeuksia ymmärtää vanhojen kansanrunojen kieltä eikä runojen aikaista 

kulttuuria ole järkevää ohittaa kielen tutkinnassa. Omassa tutkimuksessani filologinen 
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tekstieditio tarkoittaa käytännössä sitä, että pyrin selittämään sen, mitä jokin säe tarkoittaa 

kokonaisuudessaan, mitä jokin lekseemi tai säe on tarkoittanut tekstin aikaisessa kulttuu-

rissa ja kuinka runo on tulkittava.  

 

Filologinen tutkimus haluaa selvittää, mitä teksti yksikköineen on tarkoittanut omana ai-

kanaan, millainen on ollut tekstinaikainen kulttuuri, mitä teksti itsessään paljastaa, mitä 

tekstissä olevan kielen rakenne ja sanasto kertovat ja mikä on tekstin kokonaismerkitys. 

Filologinen tekstintutkimus ei pyri kuitenkaan yleistyksiin, vaan tutkijan mielenkiinto 

kohdistuu usein juuri tietyn tekstin tiettyyn piirteeseen. Tekstikritiikissä, jota filologisessa 

tutkimuksessa hyödynnetään, taas tarkastellaan tutkittavaa tekstiä omassa kontekstissaan 

sekä suhteessa toisin teksteihin. (Palola 2015b.) Esimerkiksi omassa tutkimuksessani tar-

kastelen aineistoni lekseemejä runokonteksteissaan sekä suhteessa muihin kansanrunoi-

hin, muihin vanhoihin teksteihin sekä kansanrunoutta koskeviin lähteisiin ja sanakirjoi-

hin. 

 

Perinteisen filologian keskiössä on luoda tekstille kommentaari eli selitys sekä mahdolli-

nen rinnakkaiskäännös tekstin kriittisen edition ja monipuolisen tulkinnan avulla. Tämä 

sisältää kaksi vaihetta: kulttuurisidonnaisen tekstin analyysin sekä editoidun tekstin kä-

sittelyn jollakin valitulla kielitieteellisellä menetelmällä. Fennistisessä filologiassa taas 

ovat painottuneet sanaston kehityksen, historiallisen syntaksin sekä sanaston ja ilmausten 

syntaktispohjainen tutkimus. Fennistiikassa on kyllä tutkittu vanhoja tekstejä runsaasti-

kin, mutta tutkimus on keskittynyt äännehistoriaan eikä juurikaan sisällä filologista ana-

lyysia (Palola 2015b). Siksi näenkin Palolan väitöskirjan (2009) sekä oman käsillä olevan 

tutkimukseni arvokkaina ja hyödyllisinä malleina fennistiselle filologiselle tutkimukselle.  

 

 

2.4. Murremaantiede 

 

Murremaantieteen tutkimuskohteena on maantieteellisen ympäristön ja kielellisten muo-

tojen alueellisen levikin ja jakauman väliset suhteet. Metodia on käytetty paljon dialekto-

logisissa tutkimuksissa, joissa kuvataan esimerkiksi jonkin murteen morfologisia ja fo-

nologisia piirteitä. Metodin perustajana pidetään yleensä Jules Gilliéronia. (Ahonen 2002: 

14; Coseriu 1970: 5‒8, 16.)  
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Kansanrunoudentutkimuksen näkökulmasta murteentutkimus on nähty ongelmallisena. 

Runot ovat liikkuneet murrealueelta toiselle, jolloin ne eivät enää välttämättä ole edusta-

neet sen alueen murretta, josta ne kirjoitettiin muistiin. Kerääjätkin olivat eri murrealu-

eilta ja oma murretausta saattoi vaikuttaa runojen kirjaamiseen. Ortografia oli vielä va-

kiintumatonta 1700‒1800-luvulla, ja kirjaajat saattoivat alun alkaenkin kuulla muodon 

väärin. Runomuistiinpanoja on voitu muuttaa tarkoituksellisestikin laulajan kehoituk-

sesta. (Palola 2015a: 4; Forsberg 1998: 111; Itkonen 1936: 62‒63, 65; Krohn 1918: 29‒

32;  Lauerma 2004: 7‒9; Mielikäinen 1985: 64‒65, 67‒68.)  

 

Monet arkaistiset murrepiirteet voivat kuitenkin säilyä runoissa puhekieltä pidempään, ja 

murremaantieteellisen ja kielihistoriallisen tiedon avulla voidaan kansanrunoista hahmot-

taa runokielen, arkaismien ja murrepiirteiden suhteita (Palola 2015a; 10‒11; Mielikäinen 

1985). Kuten Palola (2015a: 22) tähdentää, kansanrunous sanastoineen ja murrepiirtei-

neen on luotettavaa aineistoa silloin, kun huomio on kansanrunouden runokielen tutkimi-

sessa, ei saantialueensa murteen tutkimisessa. Runojen kielen perusteella ei siis voida sa-

noa jotain alueen murteesta, sen puhekielestä, sanastosta tai murrepiirteistä. Omassa tut-

kimuksessani murremaantiede näkyy siten, että tutkin akan, emännän, eukon, vaimon, 

ämmän, neidon ja tytön esiintymistä ja levikkiä murteissa Suomen murteiden sanakirjan 

ja Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmien avulla. 

 

 

2.5. Tutkimuksen eteneminen  

 

Jokaisen lekseemin kohdalla selvitän ensin sen etymologian, sanakirjamerkitykset Kieli-

toimiston sanakirjasta ja Nykysuomen sanakirjasta sekä murretaustan käyttäen apuna 

Suomen murteiden sanakirjan ja Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmia. Ensim-

mäistä käytän vain akan, eukon ja emännän murretaustan kohdalla, sillä murresanakirjaa 

on julkaistu painettuna versiona vain kakuttaa-sanaan asti ja verkkoversiota letkastua-

sanaan asti. Vaimon, ämmän, neidon ja tytön kohdalla käytän sanalippukokoelmaa mur-

retaustojen lähteenä. Kun sanakirja- ja murretiedot on selvitetty, siirryn runoista löytyviin 

merkityksiin sekä esiintyvyyteen eli monessako runossa esimerkiksi akka esiintyy juuri 

tietyssä merkityksessä.  
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Kerään SKVR:n sähköisestä arkistosta kaikki runot, joissa akka, emäntä, eukko, vaimo, 

ämmä, neito ja tyttö esiintyvät ja merkitsen näiden numerot muistiin. Seuraavaksi käyn 

lekseemin ja runot, joissa se esiintyy, kerrallaan läpi. Kirjoitan muistiin lekseemin sisäl-

tävän säkeen sekä jonkin verran runokontekstia. Jokaisen runon kohdalle merkitsen runon 

lajin. Kun jokainen akan, emännän, eukon, vaimon, ämmän, neidon ja tytön sisältävä ru-

nokatkelma on kirjattu, analysoin merkitystä lekseemille tarkastellen sen kontekstia eli 

tutkittavan lekseemin sisältävää säettä ja runoa sen ympärillä. Tarkastelen myös sitä, 

onko kyseessä selvästi halventava tai ylistävä nimitys.  

 

Käyn jokaisen lekseemin kohdalla kaikki löytämäni merkitykset läpi esimerkein eli esit-

telen katkelman runoa, jossa lekseemi esiintyy tietyssä tarkoituksessa. Jokaista runoa en 

kuitenkaan ole aineiston laajuuden takia voinut esitellä, joten esimerkkilainaukset ovat 

kunkin merkityksen kuvaavimmat tai tulkinnan kannalta haastavimmat tapaukset.  

 

Merkitsen runoesimerkit kuten ne on muistiin kirjoitettu isoine alkukirjaimineen ja väli-

merkkeineen sekä kirjoitusvirheineen. Erikoismerkit, kuten hakasulkeet ja foneettiset laa-

jennukset, olen jättänyt kuitenkin esimerkeistä pois. Kuten jo luvussa 1 kerroin, paneudun 

vain aineiston ensimmäiseen toisintoon, jos runolla on useita toisintoja. Toisaalta nostan 

esiin saman runon toisinnoissa tapahtuvat poikkeamat.  
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3. KANSANRUNOUS 

 

Tässä luvussa tutustutan lukijaa lähemmin kansanrunouteen. Käytän termiä "kansanru-

nous" viittaamassa kalevalamittaisiin suomalaisiin kansanrunoihin. Käytännössä viittaan 

tällöin SKVR:n runoarkistoon. Koska analyysiosiossa tulen esittelemään kontekstiakin 

akan, emännän, eukon, vaimon, ämmän, neidon ja tytön ympärillä, selvennän tässä lu-

vussa hieman kansanrunouden maailmaa. Kerron myös, mitä tarkoittaa kalevalamitta ja 

millaisia ovat kansanrunouden kalevalamittaiset runolajit.  

 

Käytän tutkimuksessani käsitteitä tilapäismuodoste ja paralleeli, joista ensimmäinen 

tarkoittaa nimitystä tai kielellistä muotoa, joka on luotu tilapäisesti runoa tai tiettyä runo-

tyyppiä varten. Jälkimmäinen taas tarkoittaa kertosanaa. Runossa 6928 (SKVR XII2) mai-

nitaan esimerkiksi Höytöri metän emäntä, / Limosuu tapiolainen. Koska Höytörille ei 

löydy selitystä tai vastaavaa ilmaisua muista lähteistä, tulkitsen sen tilapäismuodosteeksi 

ja mahdollisesti johdokseksi höytäväisestä, 'takkuisesta' (Vanhan kirjasuomen sanakirja 

s.v. höytäväinen, höytö). Koska runo on aiheeltaan "Suden nosto", tulkitsen Höytörin tar-

koittavan siis tässä naarassutta. Jälkimmäinen säe taas on paralleeli ensimmäiselle: siinä 

toistetaan sama asia, susi metsän asukkaana, eri sanoin.  

 

 

3.1. Kansanrunoudentutkimus 

 

Kansanrunouden kielestä on tehty verrattain vähän tutkimusta. Kansanrunoudentutkimus 

on kuulunut vanhastaan folkloristiikkaan, joka ei ole juurikaan kiinnostunut lingvistisestä 

tutkimuksesta. (Palola 2009: 13; Hautala 1954: 24.)  

 

Suomalainen kansanrunoudentutkimus alkoi esiintyä omana tieteenhaaranaan vasta 

1800-luvun lopulla. Vanhemmat kansanrunoutta koskevat kirjoitukset, kuten Agricolan 

pakanallisten jumalien luettelo, ovat kuitenkin tärkeitä lähdeaineistoja. Varsinaisena kan-

sanrunoudentutkimuksen perustajana pidetään Julius Krohnia, joka kehitti paikkakunnal-

lis-historiallisen menetelmän, jonka Kaarle Krohn myöhemmin jalosti maantieteellis-his-

torialliseksi eli suomalaiseksi metodiksi. Metodi perustui havaintoon, että tietyillä alueilla 

runojen toisinnot muistuttivat toisiaan enemmän kuin muiden alueiden toisintoja. Tavoit-

teena oli jäljittää runon lähtökohta ja -muoto ryhmittelemällä toisinnot keruupaikkojen 
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mukaan. Runojen ajateltiinkin syntyneen yksinkertaisina ja keränneen ympärilleen uutta 

ainesta aikojen kuluessa sekä saaneen vieraita vaikutteita runojen kulkeutuessa seudulta 

toiselle. Runot ajateltiin ikään kuin itsenäisiksi organismeiksi, jotka ovat syntyneet itses-

tään ja kehittyneet tiettyjen lakien nojalla. 1900-luvulla Martti Haavio alkoi korostaa kan-

sanrunouden tietoista syntyä ja pyrki sijoittamaan sen kulttuurilliseen, historialliseen, 

maantieteelliseen, psykologiseen, sosiaaliseen ja uskonnollishistorialliseen yhteyteen. 

Hän myös etsi suomalaisen kansanuskon ilmiöille vastineita muista kulttuureista. (Haavio 

1954: 25; Hautala 1967: 52, 71‒73, 84; Siikala 1985: 311.) 

 

Maantieteellis-historiallisen menetelmän ollessa kiinnostunut siis runojen kehityshistori-

asta, kansanrunouden nykytutkimus ei katso tarpeelliseksi löytää runojen alkulähteitä, 

vaan on kiinnostunut runoalueiden keskinäisestä ja sisäisestä variaatiosta sekä tämän va-

riaation taustoista. Keskiössä on selvittää, missä ja miten runoja on käytetty ja mikä nii-

den merkitys on esittäjilleen tallennusajankohtana; toisin sanoen korostetaan runolaulua 

osana sosiaalista ja kulttuurista kontekstia. Runon ymmärtäminen voi nimittäin vaatia sen 

suhteuttamista laajempaan runokokonaisuuteen, etnografisiin taustatietoihin sekä tietoi-

hin keruutilanteesta ja henkilöhistoriasta. (Hautala 1967: 85; Palola 2015a: 9; Kallio 

2013: 85; Timonen 2004: 15.) Siikalakin (1985: 311) toteaa, että nykytutkijoita kiinnostaa 

enemmän uskova ihminen uskomusperinteen sijaan. 

 

 

3.2. Kalevalamitta 

 

Kalevalamitaksi kutsutaan vanhaa suomalaista alkusointuista runonlaulantaa, jolle on 

tyypillistä nelipolvinen trokeemitta. Kyseisen runomitan on arveltu syntyneen kan-

tasuomalaisena aikana. Tavujen sijoittelulla pyrittiin varmistamaan, että merkitys välittyy 

kuulijalle sekä ilmaisemaan, onko kyseessä lyhyt vai pitkä vokaali. On kuitenkin huomi-

oitava, että laulajalle itselleen ei ollut olemassa käsitettä kalevalamitta ‒ hän vain esitti 

laulun olematta tietoinen runojaloista tai tavujen laajuuksista. Kun jonkun runon sanotaan 

olevan kalevalamittainen, tulkitaan sitä siis myöhemmän kulttuurin kuin runon syntyhet-

ken kulttuurin käsitteistön läpi. (Virtanen 1988: 149‒150.)  
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Tyypillisesti yksi kalevalamittainen runosäe koostuu kahdeksasta tavusta, jotka jakaantu-

vat neljään runojalkaan (esimerkiksi vaka | vanha | Väinä- | möinen). Runojalan ensim-

mäistä tavua kutsutaan nousuksi ja jälkimmäistä laskuksi. Nelipolvisen trokeen sääntönä 

on, että pitkän pääpainollisen tavun on osuttava toisen, kolmannen tai neljännen runojalan 

nousutavuun mutta lyhyen pääpainollisen tavun taas niiden laskutavuun. Sääntö ei koske 

kuitenkaan ensimmäistä runojalkaa eikä pääpainottomien tavujen paikkaa. Niin kutsuttu 

viskurilaki säätelee sanajärjestystä: lyhyet sanat pyritään sijoittamaan säkeen alkuun ja 

pitkät sen loppuun. (Kuusi 1967: 29‒30; Palola 2009: 15‒16.) 

 

Kalevalamitassa on kyse myös tyylikeinoista, nimittäin alkusoinnuista ja kerroista. Alku-

soinnulla tarkoitetaan paitsi kahden samalla vokaalilla alkavan sanan, myös e:n ja i:n, o:n 

ja u:n sekä ö:n ja y:n sointua. Nämä myötäilevät kertoja, joita kansanrunoudessa ovat 

säkeenkerto (mieleni minun tekevi / aivoni ajattelevi), säkeensisäinen kerto (lepy lehto, 

kostu korpi) ja säeparin kerto (lauloi Joukamon hevosen hylkeheksi hyppimähän / lauloi 

Joukamon satulan sorsaksi sarajahasen / lauloi lääpän Joukamoisen lähtehesen läikky-

mähän / lauloi ruoskan Joukamoisen ruovikkohon roiskimahan). Lisäksi runoissa tava-

taan luettelokertoa (isä kutsui kukkaseksi, emo päivän nousemaksi, veikkoni veden ka-

laksi, siskoni sinikiveks) ja limikkäiskertoa (lupa orjan annettihin, lupa orjan, valta van-

gin). Lastenloruissa käytetään ketjukertoa, esimerkiksi otti marjan sormillehen, sormilta-

han huulillehen, huuliltahan kielellehen. Näistä säkeenkerto on kansanrunoudessa yleisin 

ja todennäköisesti myös vanhin. (Kuusi 1967: 30‒31; Palola 2009: 15‒16.) 

 

 

3.3. Kansanrunojen lajit 

 

Suullisen kalevalamittaisen kansanrunouden lajeja ovat epiikka eli kertomarunous,  loit-

sut, lyriikka eli tunnelmarunous, häärunot, työlaulut, pitolaulut ja lastenlaulut, myös var-

haisemmat sananlaskut ja arvoitukset (Kuusi 1967: 28‒29; Virtanen 1988: 149, 160). 

Hautala (1954: 13) lisää tähän listaan myös palvonta- eli riittirunot, kehtolaulut, paimen-

laulut, ketjurunot, opetusrunot, mieterunot ja merkkipäiviin liittyvät runot. Kertomaru-

nouden hän jakaa vielä ainakin balladeihin, sankarirunoihin, historiallisiin runoihin ja le-

gendarunoihin. Esittelen seuraavaksi kansanrunouden lajeista tarkemmin ne, jotka aineis-

tossani edustuvat eli lajit, joissa akka, emäntä, eukko, vaimo, ämmä, neito ja tyttö esiin-

tyvät. 
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Epiikka luo käsityksen maailmasta ja sen alkuperästä. Loitsuissa tämä myyttinen tieto 

taas toimii tietäjän välineenä. Kalevalamittaisia loitsuja on kutsuttu luvuiksi tai sanoiksi, 

toisaalta synnyiksi tai virsiksi. Niiden avulla pyrittiin hallitsemaan yliluonnollisia voimia 

ja muun muassa parannettiin sairaita sekä pyydettiin metsästys- ja kalastusonnea. Perus-

tana on ollut usko sanan voimaan eli väkeen, joten loitsujen teho on riippunut sanatarkasta 

toistamisesta. (Siikala 1999: 64‒65, 135, 1985: 348.) Omassa tutkimuksessani lekseemejä 

akka, emäntä, eukko, vaimo, ämmä, neito ja tyttö esiintyy eniten loitsuissa. 

 

Suomalaiset loitsut luokitellaan tavallisesti neljään ryhmään: rukous-, kertomus- eli ver-

taus-, manaus- ja syntyloitsuihin. Samassa loitsussa saattaa kuitenkin esiintyä useitakin 

eri loitsulajeja. Syntyjä on pidetty suomalaisen loitsuston omaperäisimpinä. Niiden taus-

talla on ajatus, että kun tuntee jonkin asian tai ilmiön myyttisen alkuperän, pystyy hallit-

semaan sitä. Syntyloitsuissa selitetäänkin taudin aiheuttajan ‒ joskus myös parannusväli-

neen ‒ "synty", joka luetaan esimerkiksi lääkkeenä käytettävään voiteeseen. Esimerkkinä 

tästä on Raudan synty -loitsu, jossa rautaesine on aiheuttanut verta vuotavan haavan. 

Osoittamalla tunnistavansa raudan alkuperän tietäjä mitätöi sen vaikutuksen ja tyrehdyt-

tää veren vuodon. (Siikala 1999: 77, 1985: 348‒349; Ilomäki 2014: 165.) 

 

Kertomus- eli vertausloitsut kuvaavat pyhään alkuaikaan sijoittuvaa parannusihmettä, 

jonka odotetaan toistuvan esitystilanteessa. Tietäjä siis kertoo tapahtumaa, jonka haluaa 

loitsullaan saavuttaa. Kertomusloitsujen aihelmat, kuten kansanrunot ylipäätään, pohjau-

tuvat kristillisiin legendoihin ja myyttisiin kertomuksiin. Pääosassa onkin usein Vapah-

taja, Neitsyt Maria tai jokin pyhimys. Usein käytettynä esimerkkinä kertomusloitsusta on 

"Niukahduksen luku", jota on luettu nyrjähdyksen tai venähdyksen parannussanoina. 

Loitsu vertautuu parannustapahtumaan, jossa Jeesus parantaa aasin loukkaantuneen jalan. 

(Siikala 1999: 81‒82, 1985: 350; Ilomäki 2014: 147‒148.) 

 

Rukousloitsuissa käännytään korkeimpien voimien puoleen rukoillen tai apua pyytäen. 

Apua pyydettiin niin kristillisiltä hahmoilta kuin luonnonhaltijoiltakin, toisaalta myös 

vainajilta. Tietäjä vetosi siihen haltijaan, jonka vaikutuspiirissä esimerkiksi tauti oli saatu. 

Tällöin loitsu sisältää taudinaiheuttajan puhuttelun sekä niin sanotun parannuskliseen eli 

toistuvan säeparin, jossa tätä pyydetään palauttamaan tilanne ennalleen. Esimerkiksi 

Neitsyt Mariaa rukoiltiin kipujen lieventäjäksi ja synnytyksen helpottajaksi. (Siikala 

1999: 82, 170‒171, 182.) 
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Manausloitsuissakin kohdetta eli jotain yliluonnollista voimaa puhutellaan suoraan.  Var-

sinaisissa manauksissa puhuttelun sävy on ankara ja vaativa. Pahaa ei anota poistumaan, 

vaan se pyritään palauttamaan lähettäjälleen. Varaussanoissa tietäjä taas ilmoittaa, että 

hän on varustautunut taistelun varalta ja että hänellä on tietynlaisia apuvoimia taustanaan. 

(Siikala 1999: 82; Ilomäki 2014: 38; Palola 2009: 20.) 

 

Omassa aineistossani lastenrunoja on loitsujen jälkeen eniten. Leea Virtanen (1988: 215) 

sanookin, että "osa vanhasta perinteestä on ollut nimenomaan lasten viihdytykseksi sepi-

tettyä". Ainestoni lastenrunojen joukkoon mahtuu leikkejä, viihdytysloruja sekä ketjuru-

noja. Eniten edustettuina ovat Pakeneva-ketjuruno sekä Ukkokämppäsillä-leikki.  

 

SKVR lajittelee kehto- ja tanssilaulut "erilaisissa tilanteissa" -aiheen alle. Kehtolaulut 

kuuluivat luonnollisesti lapsen nukuttamiseen, mutta toisaalta viihdyttämiseenkin, ja lau-

lamisen olellisena osana oli kehdon tai vasun heiluttelu. Kehtolaulut ovat joko surullisia, 

joissa lasta tuuditetaan Tuonelaan, tai iloisia ja toiveikkaita. Tanssilaulut taas ovat hyvin 

vanhaa keskiajan perintöä, ja kuuluivat niin talonpoikien kuin ylempien säätyjen huvituk-

siin. Omassa aineistoissani on esimerkiksi leikareista eli keskiajan vaeltavista soittajista 

ja laulajista kertovia tanssilauluja. (KS 2016 s.v. leikari; Ranta 2012: 103; Virtanen 1988: 

216; Haavio 1935: 104‒105.) 

 

 

3.4. Maailmankuva 

 

Kansanuskontojen perustana on ollut tieto kulttuurin ja maailmankaikkeuden, kosmok-

sen, synnystä. Tämä tieto on siirretty seuraaville sukupolville myyttien eli pyhien kerto-

musten muodossa. Suomalainen mytologia on kuitenkin Siikalan (1985: 323) mukaan 

harhaanjohtava nimike, sillä meiltä "puuttuu yhtenäinen ja ehyt näkemys myyttisistä ta-

pahtumista". Suomalainen mytologia on sekoitus uutta ja vanhaa ainesta, ja se on muo-

vautunut aina uudeksi eri kulttuurikausina. Hajanaisuutta lisännee myös runojen myöhäi-

nen keräysajankohta. Kertovat runot sekä loitsut ovat kuitenkin mytologian kokoamisen 

tärkeimmät lähteet. (Siikala 1985: 323‒324.)  
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Suomalainen muinaisusko käsitti monien muiden kansojen tavoin maan ulkoäären ympy-

ränmuotoiseksi, jonka ylle taivas kaareutui jättiläismäisenä kupuna. Taivaan ja maanalai-

sen maailman, jotka jakaantuivat yhdeksään kerrokseen, yhdisti aukko. Pohjantähteä pi-

dettiin taivaan tukena, ja maata kannatteli valtava puu. Pohjoista ilmansuuntaa eli Pohjo-

laa pidettiin ankeana paikkana, jonne manattiin taudit ja pahat asiat. Sille suunnalle si-

joittui myös Tuonelan joki, joka erotti vainajien ja elävien asuinsijat. Pohjola ja Tuonela 

rinnastuvatkin usein myyttisinä runoissa ‒ niitä koskevat mielikuvat ovat pitkälti saman-

laisia. Pohjola ja Tuonela ovat molemmat pimeitä ja kylmiä paikkoja maailman äärellä, 

ja niiden maisemaa hallitsee joki ja vuori. Pohjolan maantieteellisiä paralleeleja kansan-

runoissa ovat Lappi, Turja ja Rutja eli Ruija. Myös Hiitola rinnastetaan varsinkin loit-

suissa Pohjolaan. (Siikala 1985: 324, 1999: 138‒139, 149; Palola 2009: 16; Turunen 1981 

s.v. Pohjola.) 

 

Jumalat ja haltijat nousivat esiin kandidaatintutkielmassani olennaisena osana ru-

noanalyysiä, ja oletan niin käyvän myös akkaa, eukkoa, ämmää, neitoa ja tyttöä analy-

soidessani. Useimpien tutkimusten mukaan varsinaisia jumalia olivat vain Ukko ja Ilmari, 

ja suurin osa runoissa esiintyneistä jumalista olikin oikeastaan haltijoita, vainajaolentoja 

tai pyhimyksiin palautuvia uskomusolentoja. Esimerkiksi luonnonilmiöillä, metsällä, ve-

dellä ja asumuksilla oli omat haltijansa. Näistä osa tunnetaan omilla erityisnimillään, osaa 

taas kutsutaan valtapiiriensä mukaan. Esittelen seuraavaksi tunnetuimmat haltijat. (Sii-

kala 1985: 333, 335‒336.) 

 

Tapio oli metsänjumala tai -haltija, joka hallitsi Tapiolaa eli Mehtolaa. Hänen puoleensa 

käännyttiin muun muassa silloin, kun haluttiin taata hyvä riistasaalis. Tapion vaimo oli 

yleensä Mielikki, jota runoissa puhutellaan myös muun muassa Mielukseksi, Mehtolan 

emännäksi ja Tapiottareksi. Mielikki kantoi vyöllään "Tapion aitan" avaimia, joten myös 

hänen käsissään oli metsästäjän saalisonni. Mielikin puoleen käännyttiin myös karjan 

suojelijana. Annikki ja Tuulikki olivat Tapion tyttäriä, mutta joskus myös heidät nimetään 

Tapion vaimoiksi. Yksi metsänhaltijoista oli myös metsänneitsyt tai metsänpiika, joka 

vietteli kauniilla ulkonäöllään nuotiotulilla istuskelevan metsämiehen, mutta jonka selkä-

puoli oli kaarnaa. Maan, metsän ja veden haltijoiden uskottiin näyttäytyvän eläimen muo-

dossa, joten kyseisiä eläimiä ei tohdittu puhutella suoraan, vaan niistä käytettiin kiertoil-
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maisuja. Esimerkiksi karhua kutsutaan kansanrunoudessa vain harvoin karhuksi, useam-

min esimerkiksi Ohtoksi tai Ohtoiseksi. (Turunen 1981 s.v. Annikki, Tuulikki, Mielikki, 

Tapio; Haavio 1967: 72; Siikala 1985: 336.) 

 

Vedenväen nimissä kuvastuvat eri perinnekerrostumat. Ahdilta tai Ahdolta, veden pää-

haltijalta, pyydettiin kalasaalista ja turvaa vesillä. Vellamo oli veden emäntä, Ahdin puo-

liso. Ahti ei kuitenkaan ole niin keskeisessä asemassa vedenhaltijana kuin Tapio on met-

sän, ja omassa aineistossani Ahtiin ei viitatakaan nimellä kertaakaan. Vedenhaltijoita oli 

nimittäin muitakin. Vetehinen piti muun muassa tauteja hallussaan ja esiintyykin kansan-

runoissa lähinnä pahassa merkityksessä. Näkki oli paha olento, jolla peloteltiin lapsia me-

nemästä veteen. Se saattoi esiintyä miehenä, naisena tai eläimenä ‒ aina kuitenkin pahaa 

ennustaen. (Palola 2009: 17; Siikala 1985: 336; Turunen 1981 s.v. Ahti, Vellamo, Vetehi-

nen; Haavio 1935: 332‒333.) 

 

Pohjolan valtiatar oli Pohjan akka eli Louhi (kansanrunoissa esiintyviä rinnasteisia nimiä 

ovat muun muassa Louhetar, Loviatar ja Lovehetar), joka synnytti taudit ja esiintyy muu-

tenkin onnettomuuksien ja vahinkojen luojana. Hän oli myös suden emuu. Sana tarkoittaa 

eläinlajin kantamuotoa, ja jokaisella riistaeläimellä oli oma emuunsa suomalaisessa kan-

sanuskossa. Emuulta pyydettiin esimerkiksi saalista ja suojelusta karjalle, etteivät pe-

toeläimet hyökkäisi sen kimppuun. (Palola 2009: 17; Ganander [1789] 2003: Louhi, Poh-

jan-Eukko; Turunen 1981 s.v. Louhi, Pohjolan emäntä; Haavio 1967: 391.) Aineistossani 

Pohjan akkaan viitataan muun muassa nimityksillä Lovehetar, Louhi, villipyörä ja -kerta 

ja Pohjolan emäntä. 

 

Vainajien palvontaa on pidetty vanhimpana ja keskeisimpänä piirteenä suomalaisessa 

muinaisuskossa. Suvun nähtiin koostuvan sekä elävistä että vainajista. Vainajien katsot-

tiin valvovan eläviä ja rankaisevan näitä sopimattomasta käyttäytymisestä, toisaalta nii-

den uskottiin varjelevan ja vaalivan suvun onnea, minkä tähden heidän puoleensa kään-

nyttiin menestystä toivottaessa. Uskonpuhdistuksen jälkeen kirkko ei enää hyväksynyt 

vainajien palvontaa, ja näkyvät rituaalit vähenivätkin pikkuhiljaa. (Siikala 1985: 334‒

335, 1999: 131.) Tässä tutkimuksessa käytetyssä aineistossa vainajiin ei tulkintani mu-

kaan vedota kuin yhdessä runossa (SKVR XII2 5616). 
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Kansanuskoon lomittuivat myös monet kristillisperäiset hahmot, kuten Jeesus, Neitsyt 

Maria ja piru. Kristinusko ja kansanusko ovatkin olleet jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

keskenään. Kristinuskon levitessä Suomeen kansanrunoihin alettiin ujuttaa kristillisten 

hahmojen nimityksiä papiston hämäämiseksi. Kristinuskon aseman vahvistuessa pyhi-

mysten palvonta lisääntyi ‒ aluksi vanhojen jumalien ja sankarien palvonnan rinnalla ja 

vähitellen muinaisuskon syrjäyttäen. (Siikala 1985: 305, 339.) Koska runoja on alettu kir-

joittaa muistiin 1800-luvulta lähtien, on niissä nähtävissä selkeästi kristillinen kerros; 

tämä on nähtävissä myös omassa aineistossani. 
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4. ANALYYSI 

 

Esittelen tässä luvussa tarkemmin tutkimani lekseemit. Selvitän, tukeeko tutkimukseni 

lekseemien sanakirjamerkityksiä, saavatko ne muitakin merkityksiä ja kuinka usein ne 

missäkin merkityksessä esiintyvät. Jotkin aineistoni lekseemit voivat esiintyä saman ru-

non sisällä eri merkityksissä eri säkeissä. Esittelen kuitenkin merkityksen kerrallaan enkä 

puutu esimerkiksi merkityksen ’aviopuoliso’ yhteydessä 'naista' tarkoittaviin säkeisiin. 

Lekseemit voivat myös esiintyä monta kertaa samassa merkityksessä yhden runon sisällä, 

joten käytän analyysissani ilmausta "tapaus" runon sijasta kertomassa merkitysten esiin-

tyvyydestä. 

 

 

4.1. Akka 

 

Nykysuomessa akka on arkinen ja halventava nimitys, jonka rinnakkaisia ilmauksia ovat 

eukko, muija, muori, ja ämmä. Lekseemi saa myös merkitykset 'vanhahko nainen' (esi-

merkiksi kylän akat, juoruakat, noita-akka), 'vaimo ja emäntä' (esimerkiksi ottaa itselleen 

akka), 'vanhaksi naiseksi kuviteltu haltija', 'korttipakan kuningatar' sekä 'kaatuminen hiih-

tomäessä'. Se on myös kuvallinen ilmaus pelkurista (esimerkiksi akka tieltä kääntyköön). 

(KS 2016; NS 1985 s.v. akka.) 

 

Myös Kaisa Häkkisen Nykysuomen etymologinen sanakirja (2004) antaa akalle merki-

tyksen 'vanha nainen'. Lekseemillä on vastineita useimmissa lähisukukielissä sekä saa-

messa (esimerkiksi inkeroisen, karjalan ja vatjan akka, vepsän akk, pohjoissaamen 

áhkku). Samantapaisia sanoja on etäisemmissäkin sukukielissä, indoeurooppalaisissa kie-

lissä sekä tšuvassissa. Akka on mahdollisesti vanha kulkusana, joka on lainautunut naa-

purikielestä toiseen. Suomen kirjakielessä se on ollut Agricolan ajoista alkaen. (Häkkinen 

2004 s.v. akka.) Suomen sanojen alkuperän (SSA 1992) mukaan akka tarkoittaa paitsi 

'eukkoa' ja 'muijaa' myös, usein halventavasti, 'aviovaimoa'. Myös 'isoäiti', 'isoäidin äiti' 

sekä 'isoisän äiti' ovat vanhoja merkityksiä lekseemille.  

 

Akasta löytyy eniten tietoja itämurteista sekä Keski- ja Etelä-Pohjanmaalta, vähiten taas 

Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Kun sillä tarkoitetaan 'naista', ilmaisu on usein hal-
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ventava tai leikkimielinen. Murteissa akka tarkoittaa 'iäkästä naista' tai 'joukkoa kaiken-

ikäisiä naisia', 'naimisissa olevaa naista' (etenkin suhteessa mieheensä) ja 'naiseksi kuvi-

teltua haltijaa tai muuta sellaista hahmoa'. Myös naaraslintua voidaan kutsua akaksi. 

(SMS 1985 s.v. akka.) 

 

Akalla on murteissa kuvailevaa ja kiteytynyttä käyttöä, joka myös on usein halventavaa 

tai leikkimielistä. Ilmaisua voidaan käyttää pelkurimaisesta, naisten parissa viihtyvästä ja 

valehtelemiseen taipuvaisesta miehestä: Tuo naapurin Mikko on semmonen akkaen seih-

temäs (Kärsämäki). Kaatumista suksi- tai kelkkamäessä ja lasten kilpaleikeissä vii-

meiseksi jäänyttä kutsutaan myös akaksi: Sie jäit aija akaks (Heinjoki). Kun jokin epä-

onnistuu tai jää kesken, se menee akaksi. Puita katkotaan akkojen kirveellä eli ilman kir-

vestä. Myös suurista lumihiutaleista ja tyyntyvästä pohjatuulesta puhuttaessa tarvitaan 

akkaa: Sattaa kun akkoja hammeet korvisa (Liminka). Akkasa viereen mennee nukku-

maan pohjanen (Ranua). Nilsiässä uidaan akoiksi eli uidaan vatsallaan takapuoli hyvin 

koholla. Korttipakan kuningatar on akka, ja myös pärepihtiä on kutsuttu akaksi: Paa nyt 

tikku akan hampaaseen (Vermlanti). (SMS 1985 s.v. akka.) Akka esiintyy myös partik-

kelina merkityksessä 'jahka' eli 'sitten kun, kunnes' tai 'ehkä, tuskin': Kaakkois-Hämeessä 

akka(s), Pukkilassa akkamas, Kalvolassa akkasma ja Iitissä akkas (SMS 1985 s.v. akka). 

 

Aineistossani akka saa merkitykset 'nainen', 'vanha nainen', 'äiti', 'puoliso' sekä 'talon 

tai paikan naispuolinen hallitsija'. Luokkien 'nainen', 'äiti' ja 'talon tai paikan naispuo-

linen hallitsija' tapaukset jakaantuvat vielä todellisiin hahmoihin sekä mytologisiin hah-

moihin. Kuten edellä huomattiin, merkitystä 'äiti' ei löydy sanakirjatiedoista. Runot, 

joissa akka esiintyy, ovat enimmäkseen loitsuja, mutta joukossa on myös loruja, leikki-

runoja sekä epiikkaa.  

 

'Nainen' Akka tarkoittaa 'naispuolista henkilöä' eli 'naista yleensä' yhteensä 36 tapauk-

sessa. Tähän ryhmään liitän myös mytologiset hahmot niiltä osin kun tarkoitetaan juuri 

tiettyä haltijaa. Näitä ovat niukahduksen parantaja, Pohjan akka eli Louhi sekä metsän 

naispuolinen haltija. Tässä merkitysluokassa akka saa määreekseen pahan (SKVR XII1 

848 ja 4124a; SKVR XII2 5416, 6117, 6121, 6118, 6959 ja 7063) ja mytologisia hahmoja 

tarkoittaessaan myös suomitun (SKVR XII₂ 6959) ja villikerran tai -pyörän (SKVR XII1 

4124, 4124a. ja 4173). Pohjan akkaa tarkoittaessaan se saa määreekseen myös vanhan 

(SKVR XII1 4124).  
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Kun akka tarkoittaa 'naista yleensä', se on aineistossani monikossa ja vastaa naisjoukkoa. 

Mikään ei näissä tapauksissa liitä akkaa taloustöihin eikä sitä rinnasteta isäntään tai avio-

mieheen, jolloin kyseessä voisi olla merkitys 'talon tai paikan naispuolinen hallitsija' tai 

'aviopuoliso'. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että kyseessä olisi vanha nainen. Esi-

merkissä (1) puhutaan joukosta pahoja naisia. 

 

(1) Riisipoika riuvotuinen / syöpi syänallaa, / Nappaa nävertelee, / Ohimoita ot-

telee. / Kuss on riisi ristittynä, / Kaluaja kastettuna? / Veessä nimettömässä, / 

Lammissa aivan ahvenettomassa, / Joss' on pessy ennen huorat huntujaan, / Pa-

hat akat paitojaan. (SKVR XII2 6117) 

 

Runo on syntyloitsu, jossa kerrotaan riisi-nimisen taudin syntyneen niin huonolaatuisessa 

vedessä, että sillä ei ole edes nimeä eikä siellä kasva kaloja. Tämä johtuu siitä, että siellä 

ovat aikaisemmin pahat naiset käyneet pyykillä. Koska pahat akat ovat huorien kertosa-

nana, niillä ehkä tarkoitetaan maineeltaan kyseenalaisia naisia. Esimerkeissä (2) ja (3) 

akat ovat myös sävyltään hieman negatiivisia ja ilman määreitä.  

 

(2) Missä on Ohto synnytetty, / Harsokarva kasvatettu? / -- / Ohtoseni, lintuseni, 

/ Mesikämmen kaunoiseni, / Jos ma karhuna olisin, / (Mesikämmenn) kävisin, / 

Empä näin näinä olisi / Aina akkain jalossa, / Kusikinttuin kujilla. / -- (SKVR 

XII2 6824) 

 

(3) Ampiainen angervainen, / Ammu maita, ammu soita, / Ammu kylmiä kiviä, / 

Ammu akka-ihmisiä, / Ammu muuta mustilaista, / Elä minua milloinkana! (SKVR 

XII2 4708) 

 

Karhun syntyloitsussa (2) loitsija yrittää mairitella karhua pysymään poissa naisten kim-

pusta ja asuinalueilta. Karhua ei puhutella karhuna, vaan kunnioituksesta suurta met-

sänolentoa kohtaan käytetään kiertoilmauksia. Ampiaisen lumousloitsussa (3) ampiaista 

taas pyydetään pistämään eli ampumaan esimerkiksi naisia ennemmin kuin loitsijaa itse-

ään, jonka voisi olettaa olevan mies tämän yleistäessä naiset joukoksi, akka-ihmisiksi. 

 

Vaikka akan rinnastaminen lapseen olisi helppo ja mahdollinen tulkinta 'äidiksi', tulkitsen 

kuitenkin runoesimerkeissä (4) ja (5) akan tarkoittavan 'naista yleensä' enkä 'äitiä'. 

 

(4) Uut, aat, atitanattaa, / Anna päivän paistaa! / Mene pilvi pohjolahan! / Siellä 

vettä tarvitahan, / Siellä lapset ristimättä, / Akat kirkkoon ottamatta. (SKVR XII2 

7518) 
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(5) Oli ennen akka, jolla oli poika, / Joll' oli piippalakki ja taivaankarvanen takki. 

/ Sanonko ma kaikki? -- (SKVR XII1 1822) 

 

Ensimmäisessä esimerkissä lapset ja akat esitetään yleisinä ja erillisinä joukkoina, eikä 

mikään nähdäkseni liitä akkoja juuri äidin ominaisuudessa kyseisiin lapsiin. Synnyttä-

nyttä naista pidettiin saastaisena kirkottamiseen asti (Ranta 2012: 30‒31), ja runossa loit-

sija toivoo pilvien siirtyvän Pohjolaan, missä vettä tarvitaan lapsien kastamiseen ja syn-

nyttäneiden naisten kirkkoon ottoon eli kirkottamiseen. Merkitys voisi siis täsmennettynä 

olla 'synnyttänyt nainen'. Toisessa esimerkissä, lasten viihdytyslorussa, ei myöskään ole 

kyse äidin ja lapsen suhteesta, vaan akka on nainen, jolla sattuu olemaan poika, jolla taas 

on piippalakki ja niin edelleen. 

 

Kun akalla tarkoitetaan tiettyä mytologista hahmoa, olen liittänyt sen merkitysluokkaan 

'nainen'. Esimerkissä (6) on kyseessä Pohjan akka. 

 

(6) Vanha akka villipyörä, / Joka raivoa rakensi, / Terän hienon hilpomahan, / -

- (SKVR XII₁ 4124) 

 

Heikki Turusen (1981 s.v. Pohjolan emäntä) mukaan Pohjan akan kollokaattina esiintyy 

kansanrunoudessa villipyörä tai villikerta, mikä ohjaa päätelmääni, että tässä esimerkissä 

vanhalla akalla viitataan juuri Pohjan akkaan. Naispuolista metsänhaltijaa taas puhutel-

laan seuraavassa loitsussa: 

 

(7) -- / Paha akka, suomittu akka, / Päästä irti lehmäni! / -- (SKVR XII2 6959) 

 

Kyseinen haltija on houkutellut lehmän metsänpeittoon eli eksyttänyt sen metsään. Loit-

sussa käsketään haltijaa palauttamaan lehmä omistajalleen tekemällä erinäisiä taikoja ja 

lausumalla esitetyt sanat.  

 

Niukahduksen eli nyrjähdyksen (KS 2016: s.v. niukahtaa) syntyloitsu on "kertomus kris-

tillisesti värittyneestä toipumisihmeestä" (Ilomäki 2014: 147). Esimerkkirunossa (8) kut-

sutaan venähdyksen parantajaksi lyhyt akka lylleröistä, paksu akka palleroista. 

 

(8) Jeesus kirkkoon ajaa, / Maaria messuun mattaa / Hevosella hirmusella, / Ka-

lahauvin karvasella, / -- / Lyhyt akka lylleröinen, / Paksu akka palleroinen / Suo-

nisykkyrä sylissä, / Kalvokääry kainalossa / (SKVR XII2 5894) 
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Niukahdus-loitsuissa avunantajaksi pyydetään usein Neitsyt Mariaa, mutta koska tähän 

ei koskaan muissa yhteyksissä liitetä kollokaatioita lyhyt, lylleröinen, paksu tai palleroi-

nen, viitataan tässä tapauksessa todennäköisesti johonkin toiseen mytologiseen hahmoon. 

Aineistoni ulkopuolella jäävissä runoissa mainitaan joskus niukahduksen parantajaksi 

Tuonen akka (esimerkiksi SKVR III3 4338), joten on mahdollista, että myös tässä tapauk-

sessa viitataan häneen. Tuonen akka eli Tuonelan emäntä on vainajien olinpaikan van-

hempi naispuolinen hallitsija (Turunen 1981 s.v. Tuonelan emäntä). 

 

'Vanha nainen' 'Vanhaa todellista naispuolista henkilöä' tulkitsen akan tarkoittavan 38 

tapauksessa, joista tosin suurin osa on kahden saman runon toisintoja. Akka ei saa tässä 

merkityksessä muita määreitä kuin vanhan (SKVR XII1 3965; SKVR XII2 5368).  

 

Esimerkkinä vanhaa naista tarkoittavan akan runoesiintymästä antaa esimerkki (9). Ky-

seessä on kertomusloitsu, jossa kerrataan Väinämöisen haavoittumista ja avun etsintää 

verenvuodon lakkaamiseksi. 

 

(9) -- / Ukko uunilta puhelovi, / Akka lausuvi lattialta: / Ei ole talossa tässä / Sen 

tulvan tukkiata, / Sortajata suonikosken. / Mene toisehen talohon! / -- (SKVR XII₁ 

22) 

 

Runossa akka on ukon kertosanana, joka Turusen (1981 s.v. ukko) ja Gananderin ([1789] 

2003 s.v. ukko) mukaan tarkoittaa 'vanhan miehen' lisäksi pakanajumala Ukkoa sekä kris-

tillistä Jumalaa. Tässä merkitys kuitenkin on selvästi 'vanha mies', ja tällöin teen tulkin-

nan, että akka tarkoittaa 'vanhaa naista'. Toisaalta runon joissakin toisinnoissa mainitaan 

akan ja ukon lisäksi myös vaari (SKVR XII1 17), poika tai lapsi (SKVR XII1 37, 36, 34, 

23 ja 20), jolloin merkitys 'vanha nainen' ei olisikaan oikea. Tällöin kyseessä voisi olla 

myös 'talon naispuolinen hallitsija' tai 'nainen yleensä', jonka lisäksi talossa asuu paitsi-

miespuolinen hallitsija myös vanha mies tai lapsi.  

 

Sen sijaan tapauksia, joissa akka on selkeästi tulkittavissa vain 'vanhaksi naiseksi' ovat 

ne, joissa se saa määreekseen vanhan, sen kertosanana on esimerkiksi vanha vaimo tai 

sitä puhutellaan akkakämpäksi tai -käpäksi. 

 

(10) Pistä sijpesi simaan, / Toinen sijpesi meteen, / Akan vanhan vakkaseen, / Tuo 

sitten simoa tuolta -- (SKVR XII2 5368) 
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(11) Onko akka uuvuksissa, / Vanha vaimo vaivuksissa? / Nouse akka uuvuksista, 

/ ämmä vanha vaivuksista! (SKVR XII1 3752) 

 

(12) Minä itse ukkokämppä, / Toisessa talossa akkakämppä. / Saanko minä sen 

pitää? / -- (SKVR XII1 2252) 

 

Akkakämppä tai -käpä tarkoittaa leikissä 'vaivaista akkaa' (SMS 1985 s.v. akkakämppä). 

Vaivaisuuden voi liittää vanhuuteen, minkä tähden tulkitsen lekseemin juuri 'vanhaksi 

naiseksi'.  

 

'Äiti' Äitinä akka esiintyy aineistossani kymmenen kertaa. Määreitä se ei saa tässä kon-

tekstissa. Mytologisiin hahmoihin viitataan yhdeksän kertaa, ja niitä ovat käärmeen 

emuu, Pohjan akka tautien äitinä sekä noidannuolien synnyttäjä.  

 

Äitinä esiintyvät mytologiset hahmot ovat jonkin eläimen emuuja eli kantaäitejä tai taudin 

synnyttäjiä. Esimerkki (13) on käärmeen syntyloitsu, jossa akka salmen korvallinen on 

siis ilmeisesti käärmeen emuu ja toisaalta veden emuu, kaikkien vedenelävien äiti.  

 

(13) Akka Salmen Korvallinen / Oli päätään sukiva, / Hapsiaan harjaava, / Pij 

harjasta pirahti, / Lavialle lainehelle, / Selvälle meren selälle / -- (SKVR XII2 

4951) 

 

Gananderin sanakirja ([1789] 2003 s.v. Käres) antaa käärmeiden synnyttäjälle nimen Kä-

res. Vedenemä, joka ajaa kalat verkkoihin, vertautuu toisaalta Näkkiin, joka lepäilee ve-

den päällä ja harjaa pitkiä hiuksiaan. Akka salmen korvallinen lienee tässä tilapäismuo-

doste, edellä mainittujen nimitysten yhteensulautuma, sillä kyseistä nimitystä ei löydy 

SKVR:n arkiston muista runoista. Kaarle Krohn (1917: 43‒44) tosin esittää, että akka 

salmen korvallinen olisi Neitsyt Marian nimityksiä ja että päätään harjaava nainen ei 

Käärmeen syntyihin alun perin kuulu, mutta ei esittele esimerkkejä tapauksista, joissa 

tämä tulisi paremmin esiin.  

 

Esimerkissä (14) mainitaan jälleen lyhyt akka lylleröinen, paksu akka palleroinen. Tällä 

kertaa hän synnyttää kolme poikaa, jotka aiheuttavat noidannuolen. 

 

(14) Lyhyt akka lylleröinen, / Paksu akka palleroinen / Teki kolme poikalasta / 

Yhtenä kesäisenä yönä: / Yksi oli ruho, toinen oli rampa, / Kolmas upposokeja. / 
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Upposokeja oli ampuja, / Ruho nuolen noutaja / Rampa jousen jännittäjä. / -- 

(SKVR XII2 7299) 

 

Akan kollokaatit ovat samat kuin merkitysluokassa 'nainen' mainitussa esimerkissä (8), 

mutta kuten aikaisemminkin jää tämä akka nimeämättä tarkemmin. Säeparia ei näytä 

esiintyvän muissa noidannuolen synnystä kertovissa runoissa. Koska Neitsyt Maria ei 

kansanrunoudessa ole tautien aiheuttaja tai synnyttäjä, vahvistuu käsitys, ettei lyhyt akka 

lylleröinen, paksu akka palleroinen viittaa ainakaan häneen. Mahdollisesti tässäkin ta-

pauksessa tarkoitetaan Tuonen akkaa noidannuolen synnyttäjänä. 

  

Esimerkissä (15) paha akka synnyttää yhdeksän poikaa, joista kolme ovat edellisessä ru-

noesimerkissä mainitut ruho, rampa ja upposokeja (tässä perisokea). Koska Pohjan akka 

nimitetään usein yhdeksän taudin synnyttäjäksi (ks. esimerkiksi Ilomäki 2014: 127), tässä 

esimerkissä paha akka voisi olla juuri Pohjan akka äidin roolissa. 

 

(15) Paha akka kohullinen / Kanto kohtua kovaa / Kolmekymmentä keseä. / Portto 

pohjolan emäntä / Päin tuuleen makasi, / Persein pahaan säähän. / Tuosta tuli 

tiineheksi, / Kovan kohulliseksi, / Että teki poikoa yheksän / -- / Paha akka kohul-

linen, / Hyyssä on sukka, / Hyyssä on kenkä, / Hallassa hamehen helma, / Paijan 

kaulus kalkkareissa. / -- (SKVR XII2 5416) 

 

Runoesimerkissä (16) Pohjan akka nimetään tautien synnyttäjäksi, ja hän antaa niille ni-

met, kuten muutkin äidit antavat omilleen. Tässä tapauksessa akoilla tarkoitetaan siis 'to-

dellisia äitejä'. 

 

(16) Hiki Tiera, mieron huora, / Portto Pohjolan emäntä / Rinnoin istuupi itähän, 

/ Etelähän päin elääpi, / -- / Teki poikoa yheksän, / Tyttölapsen kymmenennen. / 

Nimitteli saamiansa / Kuin muutkin akat saamiansa: / -- (SKVR XII2 6228) 

 

'Puoliso' 12 tapauksessa akka on aineistossani tulkittavissa puolisoksi. Myös tässä mer-

kityksessä akka esiintyy neutraalisti ilman määreitä. Kyseessä on aina todellinen puoliso; 

mytologisiin puolisoihin ei aineistossani akalla viitata. 

 

Selkeä puolison konteksti on lorussa (17), jossa miestä kehotetaan etsimään uusi avio-

puoliso edellisen kuoltua. 
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(17) Miu, mau, Mikko kulta, / Jopa sulta akka kuoli, / Nai, nai toinen! (SKVR 

XII1 2681) 

  

Myös kehtolaulussa (18) kertojalta kuolee vaimo, ja hän lähtee etsimään uutta Savosta. 

Epäonni ei kuitenkaan jätä häntä, sillä uusi vaimo ei ole se, joka hänelle alun perin luvat-

tiin. Lisäksi uudet appivanhemmat ovat kaikkea muuta kuin ihanteelliset: anoppia verra-

taan suteen ja appea karhuun. 

 

(18) -- / Tuli tauti, tappo akan, / Minä jäin yksinäni, / Niinku kuiva kuusen oksa. 

/ -- / Lähin naimahan Savosta / Ennen toista tuorustaita. / Maian oisin ottanunna, 

/ Vaan Annipa täältä annettiinki. / -- / Lahoharja, luppakorva. / Kierosilmä, musta 

kun torakka. / Mitenkäs sitä kehtaa vihille viiä / Ja sieltä kotia tuua. / Anoppi susi 

tuassa, / Appi karhu kartanolla. (SKVR XII₁ 913) 

 

Nainen esineellistetään vahvasti tässä runossa: tämän ulkonäköä ruoditaan kovin sanoin 

ja juuri naisen rumuuden takia avioliittoa epäillään. Ajankuvaan tietysti kuului (runo on 

tallennettu vuonna 1891), että tulevaa vaimoa ei välttämättä tuntenut ennestään, jolloin 

tämän ulkonäkö saattoi olla ainoa asia, jonka perusteella mies valintansa teki.  

 

Esimerkissä (19) akkoja ei rinnasteta miehiinsä, joten merkitys 'aviopuoliso' olisi ehkä 

syytä laajentaa 'naimissa olevaan naiseen'. Lasken runon kuitenkin aviopuolison ryh-

mään. 

 

(19) Venäläinen verikoira / Tappo isän, tappo äitin, / -- / Minä lentää leputin / 

Yheksän meren yli. / Siellä oli punaset puut, / siniset maat, / Kellankarvainen 

kulta. / Siellä oli nuoret akat nuoravöissä, / Vanhat akat vaskivöissä, / Tyttäret 

tinasilossa, / Pojat paskan kalkkareissa. (SKVR XII1 1343) 

 

Runossa kerrotaan, että nuoret vaimot, talon miniät luultavasti, on puettu yksinkertaisim-

piin nuoravöihin ja vanhemmat vaimot arvokkaampiin vaskivöihin. Molempien pukeutu-

minen on kuitenkin osoitus varakkaasta talosta, johon runon minä-kertoja saapuu. 

 

'Talon tai paikan naispuolinen hallitsija' Tässä merkityksessä akka esiintyy 21 kertaa. 

Seitsemässä tapauksessa kyse on todellisesta naispuolisesta hallitsijasta, talon emännästä. 

Mytologista hahmoa, joka hallitsee jotain paikkaa, tulkitsen akan tarkoittavan yhteensä 
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14 tapauksessa. Kyseisiä hahmoja ovat veden, metsän, vuoren, maan ja navetan naispuo-

liset hallitsijat sekä Pohjolan ja Hiitolan hallitsijattaret. Akkaan liitetyt määreet ovat poik-

keuksetta hallitsemansa paikan nimiä, kuten veden akka tai Pohjan akka. 

 

Kun akka suorittaa kotiaskareita ja rinnastuu näin taloon, on akka silloin 'talon naispuo-

linen hallitsija' eli 'talon emäntä' ennemmin kuin 'aviopuoliso'. Seuraava esimerkki on 

toisinto Pakeneva-runotyypistä, josta oli myös esimerkki (19), mutta tässä akka on eri 

roolissa: 

 

(20) Venäläinen verikoira / Tappo isän ja tappo äidin, / Tahtopa minunkin tap-

paa. / -- / Tie minun taloon vei: / Täällä akka leipomassa, / Leipopa mullekin 

kakun. / -- (SKVR XII1 1375). 

 

Taloon tuleva vieras löytää talon emännän leipomasta, sillä ruoanlaitto on yksi tämän 

hoitamista tehtävistä. Esimerkeissä (21), (22) ja (23) akka taas pitää hallussaan aitan 

avaimia tai huolehtii kotieläimistä ja hoitaa näin muita talon emännän velvollisuuksia 

(Ranta 2012: 16, 22).  

 

(21) Kun kerran pukki ei tullut ikään illalla kotiin, niin lähti akka hakemaan. -- 

(SKVR XII1 1405) 

 

(22) -- / Akka anna avain, / Kirjava kissa meni aittaan! (SKVR XII1 2067) 

 

(23) Höys sika höröläänkin! / Marolassa musta lehmä, / Akka alla lypsämässä, / 

Ukko sarvista pitelemässä. (SKVR XII1 570) 

 

Ukon takia viimeisessä esimerkissä akan voisi jälleen tulkita tarkoittavan 'vanhaa naista'. 

Toisaalta kuitenkin lehmän lypsäminen antaisi viitteitä siihen, että kyseessä on talon nais-

puolinen hallitsija, joka miehensä kanssa lypsää omaa lehmäänsä. Runossa mainitaan 

myös talon nimi (Marola), mikä korostaa ukon ja akan roolia juuri tietyn talon hallitsi-

joina. 

 

Mytologisten naispuolisten hahmojen hallinta-alue ei ole konkreettinen talo vaan paikka. 

Metsän akka hallitsee metsää, veden akka vettä ja Pohjan akka Pohjolaa. Esimerkkiruno 

(25) on loitsu, joka luetaan karjaa laitumelle laskettaessa sen suojaksi ja toisaalta metsän 

peitosta päästämiseksi. 
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(25) Metän ukko, metän akka, / (Metän) kultainen kuningas, / Nouse kanssani 

apuun, / Kanssani kapisemaan, / Kirot kiinni ottamaan, / Vammat vaikahutta-

maan, / -- / Metän (ukko, metän akka, / Metän kultainen kuningas), / Tuo karjasi 

kotiin, / Piä pimeässä metän perettä, / -- (SKVR XII2 6743) 

 

Metän akka on aineistossani aina metän ukon kertosanana, häntä ei puhutella siis yksin. 

Metsän miespuolista haltijaa ylistetään kultaisen määreellä, mutta naispuolista ei. Ilmiö 

toistuu kaikissa runoissa, joissa heidät mainitaan. Samoin on veden väkeä puhuteltaessa, 

kuten esimerkissä (26).  

 

(26) Veden akka, veden ukko, / Veden kuuhkana kuningas! / Pese kalmaa, kaina-

lossas, / Hettehessäs virauta / Neitsyt Maria emonen, / Heitä vettä helmastas, / 

Hännästäsi häilähytä / Tämän vamman paranteeksi, / Puuttehen puhdistukseksi! 

/ -- (SKVR XII2 5583) 

 

Tämä runo on rukousloitsu kalman poistamiseksi. Kalmaksi kutsuttiin määrittelemätöntä 

tautia (Ilomäki 2014: 129). Veden väkeä pyydetään huuhtelemaan kalma pois sairastu-

neesta, jonka loitsija vie pyhittämäänsä lähteeseen. Veden väen lisäksi myös Neitsyt Ma-

riaa pyydetään apuun.  

 

Pohjolan hallitsijatar eli Pohjan akka synnyttää paitsi taudit toimii myös palovammojen 

parantajana. Jää ja hyhmä ovat tulta hallitsevia ja palovammaa lieventäviä elementtejä, 

joita Pohjan akka tässä kuljettaa muun muassa vaatteissaan.  

 

(27) Hyi! Tuolta Pohjan akka tulla tuuhaa / Hyyssä helmat, jäässä vaatteet, / 

Hyynen kattila käjessä, / Hyinen vasta kattilassa. / Hyyllä kaikki hyyhyttelee, / 

Jäällä kaikki jäähyttelee / Paikkoja palaneita! (SKVR XII1 4512). 

 

Myös navetanhaltija saattoi toimia kahteen suuntaan: se toisaalta suojeli karjaa, mutta 

tavallisesti sen ajateltiin kuitenkin vahingoittavan lehmiä ja hevosia. Navetanhaltija saat-

toi esiintyä linnun, käärmeen tai lumikon hahmoisena. (Ilomäki 2014: 104.) Tässä se on 

ottanut linnun muodon. 

 

(28) Läävän akka, lämmin akka, / Lintuseni, lulluseni, / Naisten neulojen lukija, 

/ Vyöllisten völäilijä, / Kiulun korvan kiertelijä, / Kyllä minä sukusi tiijan, / -- / 

Tule nyt työsi tuntemaan, / Pahasi parantamaan! / -- (SKVR XII2 7274) 
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Läävän- eli navetanhaltija on aiheuttanut lehmän nisien ajettumat eli turpoamat (KS 2016 

s.v. ajettuma), ja nyt sitä käsketään ne myös parantamaan. On mielenkiintoista, että mis-

sään lähdekirjallisuudessa ei mainita navetanhaltijan olevan nainen, mutta runoesimer-

kissä puhutellaan kuitenkin akkaa.  

 

Kaskeamiseenkin liittyy loitsuperinnettä, ja runonkerääjillä oli vielä 1800-luvulla mah-

dollista kuulla tähän liittyviä runoja. (Ilomäki 2014: 95.) Esimerkissä (29) maanhaltija-

tarta tervehditään ja pyydetään tämän siunausta, jotta kaskeaminen ja kylvö kaskimaahan 

onnistuisi.  

 

(29) -- / Akka manteren alanen, / Poika pellon pohjimmainen, / Nostuos oras no-

kinen, / Kannon karvanen, ylene / Maasta maksan karvasesta! / -- (SKVR XII2 

7485) 

 

Säe akka manteren alanen toistuu usein erityisesti kylvöloitsuissa. Kuten esimerkissä 

(29) se voi olla yleisnimenä ja tarkoittaa 'maan emäntää', mutta sillä voidaan tarkoittaa 

myös Ukon eli pääjumalan puolisoa (Turunen 1981 s.v. ukko, Ukko). 

 

 

4.2. Emäntä 

 

Lekseemi on muodoltaan harvinainen johdos emästä, joka tarkoittaa 'äitiä' tai 'emoa'. 

Muita merkityksiä sille on 'naaraspuolinen', 'kohtu', 'suuri', 'runko’, 'perus' ja 'köli'. Vas-

tineita emännälle löytyy useista lähisukukielistä, esimerkiksi vatjasta emätä ja virosta 

emand. (Häkkinen 2009; SSA 2000; SKES 1975 s.v. emäntä).  

 

Kielitoimiston sanakirja (2016 s.v. emäntä) määrittelee emännän merkityksiksi 'maalais-

talon naispuolisen haltijan ja isännän puolison', 'perheenäidin', esimerkiksi 'juhlien toi-

meenpanijana toimivan naisen', 'ammatikseen opastuksesta, viihtyvyydestä ja muusta sel-

laisesta huolehtivan naisen', 'jonkin laitoksen ruokataloutta ammatikseen hoitavan naisen' 

sekä 'naispuolisen omistajan, haltijan tai muun sellaisen'. Emäntä on myös 'vaimo ja rou-

va' sekä 'myyttinen naishaltija' (NS 1985 s.v. emäntä). 
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Emäntä on yleissuomalainen sana, jota esiintyy siis kaikkialla suomen murteissa. Mur-

teissa se tarkoittaa 'naista, joka vastaa talonpidosta ja -hoidosta tavallisesti yhdessä mie-

hensä kanssa', siis 'isännän puolisoa'. Sen merkityksiä ovat yleisemminkin 'vaimo, puoliso 

ja perheenäiti'. Tällöin emäntä ilmentää usein arvokkuutta tai toisaalta etäisyyttä, kun ky-

seessä ei ole puhujalle läheinen ihminen tai kun puhuja haluaa välttää omasta puolisosta 

puhuessaan tunnesiteen korostamista. Tässä merkityksessä voidaan haluta myös korostaa 

emännän roolia perheen ja talouden hoitajana. (SMS 1988 s.v. emäntä) 

 

Suomen murteiden sanakirja (1988 s.v. emäntä) antaa emännälle myös merkitykset 'pi-

tojen valmistaja' ja 'ruuanlaittaja, 'raskaana oleva nainen', 'uskomusolento', korttien se-

koittaja ja jakaja korttipelissä', 'tomera ja komenteleva nainen' sekä 'etumies'. Laihialla, 

Tohmajärvellä ja Pielavedellä se tarkoittaa myös 'kirnun mäntää' tai 'nuotan keskikohdan 

merkkiä'. Kun Karjalassa, Savossa, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa emäntä me-

nee kuoren väliin, tarkoitetaan sillä 'kohokuorista leipää'. Kulkea emäntiä myöten tai 

emäntien avulla taas tarkoittaa 'kerjuulla kulkemista' Savossa, Keski-Suomessa ja Kai-

nuussa sekä Iissä, Artjärvellä ja Hirvensalmella. (SMS 1988 s.v. emäntä.) 

 

Aineistoni perusteella jaan emännän merkityksiin 'talon tai paikan naispuolinen hallit-

sija', 'puoliso', 'emuu', 'omistaja' sekä 'nainen', jolloin nämä tukevat sanakirjamerki-

tyksiä 'emuuta' lukuun ottamatta. Myös emäntää koskevassa runoaineistossa esiintyy my-

tologisia hahmoja. Näistä usea saa merkityksekseen 'jonkin paikan naispuolisen hallitsi-

jan' ja jotkut taas 'puolison' ja 'naisen'. Käsittelen mytologiset hahmot jälleen todellisten 

hahmojen yhteydessä. Emännän sisältävien runojen lajeina on epiikkaa, orjan laulu, las-

ten ketjurunoja ja leikkiruno, mutta pääsääntöisesti loitsuja.  

 

'Talon tai paikan naispuolinen hallitsija' 'Todellisena naispuolisena hallitsijana' 

emäntä on aineistossani 36 tapauksessa. Mytologiset hahmot, jotka esiintyvät emäntänä 

ja viittaavat jonkin paikan valtijattaruuteen yhteensä 46 tapauksessa, ovat veden, metsän, 

Kipumäen, maan, pellon, Pohjolan ja metten naispuoliset hallitsijat. 

 

Selviten kyseessä oleva merkitys löytyy säkeistä, joissa emäntä rinnastetaan isännän 

kanssa. Myös äitiin tai emoon viitatessa emäntä esiintyy isännän paralleelina, mutta 

erona tähän talon naispuolisen hallitsijan kontekstiin kuuluu esimerkiksi palvelusväki, 

kuten esimerkissä (30).  
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(30) Tuonne liika lika, / Tuonne pahinni paska! / Ja meiän elämä emännän 

kanssa, / Ilosempi vielä isännän kanssa! (SKVR XII2  7770). 

 

Runon nimi on "Palkolliselle", ja siinä loitsitaan palvelusväelle onnellista elämää sekä 

isännän että emännän rinnalla. Esimerkissä (31) emäntä taas lahjoittaa runon kertoja-mi-

nälle jyviä.  

 

(31) -- / Emäntä mulle jyviä antoi, / Minä jyvät papille, / Pappi mulle liinapaian, 

/ Minä liinapaian köyhälle. / -- (SKVR XII1 1341) 

 

Talon emännän vastuulla oli taloudenpito, joten hänen vyöllään roikkuivat myös ruoka-

aitan avaimet (Ranta 2012: 16). Kuten jo aikaisemmin todettiin, myös leipominen ja lyp-

säminen ovat perinteisesti talon naispuolisen hallitsijan töitä. Kun runossa löydetäänkin 

talon emännät leipomasta ja pyydetään karjalle suojelusta, että hyvä emäntä voisi sitä 

jälleen lypsää, viitannee emäntä 'talon naispuoliseen hallitsijaan' (Ranta 2012: 21‒22).  

 

(32) Venäläinen verikoira / Tappoi isän, tappoi äitin, / -- / Tie minut talohon vei; 

/ Talon emännät leipomassa, / Taikinaa taputtamassa. / Emäntä mulle kakun lei-

poi, / Minä kakun kalamiehille; / -- (SKVR XII1 1350) 

 

(33) Lasken lehmäni leholle, / Hajasarvet haavikolla. / -- / Anna käyä käyräsar-

ven, / Sontareijen solkutella, / Sinä kuuluna kesänä, / Herran helleenä pyhänä, / 

Lypsää hyvän emännän, / Punaposken puikotella. / -- (SKVR XII2 6741) 

 

Kun myyttiset metsän ja veden hahmot ovat emäntänä loitsuissa, ne ovat karjan, metsä-

miehen ja kalastajan auttajia. Esimerkissä (34) loitsija pyytää Mielikiltä menestystä riis-

tametsälle. 

 

(34) -- / Mielus Mehtolan Emäntä, / Tapiolan tarkka neito, / Vedä rijstasta rekiä, 

/ Tavaraista taluttele, / Kohden kultalankojani. (SKVR XII1 81) 

 

Metsän sekä veden hallitsijattaret ovat välillä ehtoisia (SKVR XII2 6396, 6398, 6658), 

mutta ylistävät adjektiivit liitetään lähinnä paralleeliin. Tällä tarkoitan sitä, että emännän 

sisältävä säe ikään kuin esittelee henkilön ja tätä seuraavasta säkeestä ilmenee paralleeli 

ylistävine määreineen, kuten esimerkissä (34). 

Muutamassa tapauksessa, kuten esimerkissä (35), emännän määre on entinen, jolloin ky-

seessä on todennäköisesti kuollut tai niin kutsuttuun toiseen maailmaan poistunut metsän 

tai pellon emäntä, joka kuitenkin on jäänyt henkenä vaikuttamaan.  
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(35) Nouse luontoni lovesta, / Haltiani ha'on alta! / Metsän ukko, metsän akka, / 

Metsän entinen emäntä, / Metsän kuuhkana kuningas! j.n.e. (SKVR XII1 3514) 

 

Pohjolan emännän kollokaattina on usein portto. Sen merkitys Pohjan akan yhteydessä 

lienee ennemmin 'avioton nainen' kuin 'prostituoitu', sillä kuten esimerkissä (36) kerro-

taan, tuuli tekee hänet raskaaksi. 

 

(36) Portto seun pohjolan ementä / Selin tuuleen makasi, / Persein pahaan sää-

hän: / Tuuli teki tiinneksi, / Ahva kohuntiseksi. / Kanto kohtua kovaa, / Vatan 

täyttä vaikeata, / -- (SKVR XII2 5415) 

 

Pohjan akka koettiin yleensä pahantekijäksi, ja syntyloitsussa (36) hän sitä onkin useam-

man taudin synnyttäjänä. Kivutar taas koettiin yleisesti hyväntekijäksi, ja häntä manattiin 

hakemaan kivut omille asuinsijoilleen (Siikala 2013: 294, 1999: 171).  

 

(37) Kipu tyttö Tuonen neitsy / Kivutar kauhia emäntä / Keskellä kipumäke / Ki-

pumäen kukkulalla / Kulta kauhanen käessä / Pienoselle kattilalle / Yhden sormen 

menevälle / Peukalon mahuttavallen / Kipuja kokoelepi [etc]. (SKVR XII2 5278). 

 

Kivuttaren tehtävä oli keittää kivut, ja tässäkin runossa hän on kauha ja kattila kädessä 

valmiina keräämään kivut ja hävittämään ne. Kivutar asui Kipumäkeä, joten Kivutar kau-

hia emäntä -säkeen merkitys tässä on 'Kipumäen naispuolinen hallitsija'. Kivutar tarkoit-

taa samaaa henkilö kuin Kiputyttö, jonka paralleelina taas on usein Tuonen neitsyt. 

(Ganander [1789] 2003 s.v. Kipulan neito, Kiwutar.) 

 

'Puoliso' 'Todellista puolisoa' emäntä tarkoittaa kolmessa tapauksessa. Hän on Sepon 

köyretyn emändä (SKVR XII1 120, 122) eli koukkuselkäisen sepän vaimo (VKS s.v. köy-

retty) ja Liisa, lipparin emäntä (SKVR XII2 7282a). 'Mytologisena puolisona' emäntä on 

yhdeksässä tapauksessa Hiiden, Tapion sekä Pirun puolisona. 

 

Esimerkki (38) on loitsu lehmän ajettuneen kurkun tai leuan parantamiseksi. Siinä mai-

nitun Liisa, lipparin emännän merkitys ei ole yhtä selkeästi tulkittavissa kuin muissa 

aviovaimon merkityksen sisältävissä tapauksissa.  

 

(38) Liisa, lipparin emäntä, / Löysi kukkaron kujalta / Kuukauven kusessa ollut, 

/ Talven tallin sillan alla. / Tule työsi tuntemaan, / Pahasi parantamaan, / Kehnosi 

keventämään (SKVR XII2 7282a) 
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Lippari tarkoittaa 'vilkasta ja nopeakäänteistä olentoa', toisaalta 'pientä, voimakasraken-

teista hevosta' ja 'oluen ja viinan sekoitusta'. (NS 1985 s.v. lippari). Aineistoni ulkopuo-

lella olevassa syntyloitsussa (SKVR XII2 8598) mainitaan Liisa lipparin tytär (Liisa Lip-

parin tytär, / Sinä puun juurten pujettelija / Ja läpi mätästen menijä, / -- ). Kontekstin 

perusteella Liisa lipparin tytär tarkoittaa siinä ’liskon tytärtä’, johon vilkkaus ja nopea-

käänteisyys sopisi. Emännällä ei kuitenkaan viitata missään muussakaan aineistoni kon-

tekstissa ’tyttäreen’, joten oletan Liisa lipparin emännän olevan esimerkissä (38) siis 'lip-

parin aviopuoliso'.  

 

Liisa-nimeä ohjaa hyvin todennäköisesti alkusointu. Lipparin puoliso tekee itse taikoja 

lehmän parantamiseksi tai sitten löytää kukkaron ja käskee sen piilottanutta parantamaan 

aiheuttamansa vahinko. Kukkarossa tietäjä säilytti taikakaluja, joten lehmän on voinut 

kirota joku taikoja osaava (Haavio 1967: 326‒327). Koska lipparin emäntää puhutellaan 

tässä pahan alkuperänä, tule työsi tuntemaan / pahasi parantamaan, voisi Liisa lipparin 

emäntä olla toisaalta tässä myös lisko tai sen puoliso tai emuu.  

 

Kun ’aviovaimoilla’ tarkoitetaan myyttisiä hahmoja, niillä on konteksteinaan eeppinen 

runo, loitsu velhoksi pyrkimiseksi, loitsu palovammojen parantamiseksi sekä loitsu mai-

don saamiseksi lehmästä ja varjellakseen maitoa hapantumasta. Esimerkki (39) esittelee 

viimeiseksi mainitun tapauksen. 

 

(39) Kanna voita, kanna maitoo, / Tuo voita vuoren Eukko, / Piimää Pirun 

Emäntä; / Päästä piimä pindehestä, / Maito happaman hallusta. (SKVR XII2 

7129) 

 

Laulaja uskoo vuoressa asuvan Pirun puolison pilanneen maidon ja käskee tätä nyt kor-

jaamaan aikaansaamansa vahingon. Säepari tuo voita vuoren eukko, / piimää pirun 

emäntä tuo hyvin esiin alkusoinnun merkityksen paralleelien valinnassa. 

Kun puhutaan Tapion vaimosta, voidaan Mielikin lisäksi puhua joskus Tuulikistakin, 

vaikka tämä yleensä on Tapion tytär. Nimitys vaihtelee runoittain ja moninaisuus osoittaa 

alkuperän jo hämärtyneenkin, minkä tähden nimi ei ole olennainen tutkimukseni kan-

nalta. Esimerkissä (40) Tapion puolisoa puhutellaan kuitenkin sinisukkana, mikä on met-

sän emännän hellittelynimi (Turunen 1981 s.v. sinisukka). Emäntä on esimerkissä myös 

hyvä. 
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(40) Sinisukka, raita palo, / Tapion hyvä emäntä, / Tule tänne tarvittaissa / Riite-

heitä riisumahan, / Puutteheita purkamahan. (SKVR XII1 3531) 

 

Tapiolla on kansanrunoudessa voitu tarkoittaa myös 'itse metsää', jolloin Tapion emännän 

merkitys olisi 'metsän naispuolinen hallitsija' (Ganander [1789] 2003 s.v. Tapio). Käsit-

telen tässä kuitenkin Tapiota miehen nimenä eli metsän hallitsijana, sillä runokonteksti ei 

anna viitteitä, että puheenaiheena olisi paikka eli metsä.  

 

'Emuu' Tässä merkityksessä emäntä esiintyy kaikkiaan 28 tapauksessa, ja emuulla tar-

koitetaan näissä 'pahan emoa', mutta ei koskaan 'todellista, ihmisen äitiä'. Emännät ovat 

tässä merkityksessä käskijöitä ja hallitsijoita, joilla on valta kulloiseenkin pahaan. Suurin 

osa näistä 28 runosta pitää sisällään suurin piirtein saman säeparin isäntäsi iltaselle, 

emäntäsi einehelle, kuten esimerkissä (41) ja (42).  

 

(41) Tännekkös sinä tulit / Ristittyä rikkomahan, / Kastettua kaatamahan! / Kyl-

lämäs mä sulle kyyin annan, / Annan minä ajohevosen. / Ota hiiestä hevonen, / 

Vuoresta valittu varsa, / Jonka on suussa kultasuitet, / Jonka päässä on vaskipäi-

tet, / Hopioiset holkottimet, / Kottiisi mennäkses, / Isäntäsi iltaselle, / Emäntäsi 

eineheelle, / Muun väkesi murkinalle! (SKVR XII2 5974) 

 

(42) -- / Isäntäsi istumille / Emäntäsi astumille! / -- / Isännät perisopesta, / Emän-

nät ovisopesta, / Isännältä silmät kaiva, / Emännältä pää murenna, / Sormet 

koukkuun koverra, / Väännä päätä väärälleen! / -- (SKVR XII2 7328) 

 

Loitsija karkottaa pahaa, esimerkiksi painajaista, kotiinsa ja uhkailee tuntevansa tämän 

perheen. Tällä uhkailulla loitsija vakuuttaa pystyvänsä tuhoamaan pahan ja samalla sen 

luojat. Esimerkissä (43) puhutellaan matoa eli käärmettä, mutta huomattavasti mieliste-

levämmin. Myös käärmettä koitetaan tässä karkoittaa omaan kotiinsa. 

 

(43) -- / Ja karvankarva, / Karva kaiken perkeleen. / Mitäs täällä kauvan teet / 

Kyläsillä kynnyksillä, / Vierahilla veräjillä, / Isäntäsi itkee kotona, / Emäntäsi 

kaipaa? (SKVR XII2) 

 

Runossa rinnastetaan isäntä ja emäntä, jotka ovat tässä siis 'käskijä' ja 'käskijätär' ja joiden 

laulaja kertoo kaipaavan jälkeläistään kotona. Esimerkissä (44) taas kerrotaan paiseitten 

emosta.  
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(44) Ruskia on rupinen Neiti, / Paha paiseitten emäntä / Kanto kohtua kovaa / 

Vattan täyttä vaikiata / Kokonaista kolmet vuotta / Teki poikoa yheksän / Yhestä 

vatan väjästä / Rupisesta ruumihista / Verisestä persehästä / -- (SKVR XII2 5472) 

 

Paiseen ja ruven synnyttäjää puhutellaan tiukoin ja epäimartelevin sanakääntein. Paha 

onkin ainoa määre, jonka emäntä saa 'äitinä' ja toistuu paiseitten emännän kollokaationa 

kansanrunoudessa yleisestikin.  

 

'Omistaja'. Viidessä tapauksessa tulkitsen emännän tarkoittavan 'naispuolista omistajaa, 

haltiaa'. Merkitys on lähellä edellistä emuu-ryhmää, mutta tässä merkityksessä korostuu 

omistaminen hallintasuhteen sijaan. 'Omistajan' merkityksessä kontekstit ovat ainoastaan 

karjanhoitoon liittyviä loitsuja. Määreinä ovat paha (SKVR XII2 6955), oma (SKVR XII2 

6955) ja tämä (SKVR XII2 7056). Kaikissa tapauksissa kyse on lehmän omistamisesta, 

kuten esimerkissä (45). 

 

(45) Täältä on maat palanna. / Vihantaan peltoon viijään, / Valkejaan vainioon; 

/ Emäntäsi ikävöipi, / Muorisi murehtii; / Siellä on hyvä ollakses, / Armas aika-

ellakses. (SKVR XII2 7120) 

 

Tässä lehmää loitsitaan entiseen kotiin ikävöinnin varalta. Myös loitsussa (46) muori mu-

rehtii. 

 

(46) Heru lehmä, heitä maito, / Kuohu koivujen tasalle, / Pyri yli päärmeittesi / 

Liikkuissa tämän emännän, / Tämän muorin murehtiessa! (SKVR XII2 7056) 

 

Lehmän emäntä toivoo oman lehmän tuottavan maitoa niin paljon, että maito lentäisi 

suihkuna ”koivujen tasalle” asti. Esimerkissä (47) lehmä taas on joutunut eksyksiin omis-

tajaltaan. 

 

(47) Laske Laukanen irti / Piilosta pirun pojan / Peitosta pahan emännän / Tu-

lemaan kotiihini / Oman emännän hallittavaksi! (SKVR XII2 6955) 

 

Runon laulaja käskee pahaa emäntää päästämään lehmän pois metsän peitosta, jotta tämä 

voisi palata kotiin oman emännän luo. Paha emäntä viittaa metsän haltijaan, joka on ek-

syttänyt lehmän ja sulkenut sen metsän peittoon. Kyseessä voi olla sama haltija kuin esi-

merkissä (7) mainittu paha akka. 
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'Nainen' Tässä merkityksessä emäntä on aineistossani vain kerran ja saa määreekseen 

hyvän. Kuten akankin kohdalla, liitän emännän merkitykseen 'nainen', kun sillä viitataan 

tiettyyn haltijaan. Suvetarta pyydetään suojelemaan laiduntamaan päästettyjä lehmiä ku-

ten hän suojelee niitä navetassakin. 

 

(48) Suvetar, hyvä emäntä, / Työnnä lehmäni leholle, / Maijon antajat aholle / 

Tänä Kiesuksen kesänä, / Sulana Jumalan suurra! / Niin katso katottomassa, / 

Varo varjehuttamassa, / Kuin katsoit katollisessa, / Varoit varjehullisessa, / -- 

(SKVR XII2 6770) 

 

Suvetar on kesänhaltijatar sekä kesä ja etelä personoituna (Jussila 2009; Turunen 1981 

s.v. Suvetar). Krohn esittää (1917: 60) sitä myös yhdeksi Neitsyt Marian nimityksistä, ja 

koska runossa mainitaan Kiesus eli Jeesus sekä Jumala, voisi Suvetar merkitäkin tässä 

kristillistä hahmoa. 

 

 

4.3. Eukko 

 

Eukon merkitys on 'vanha tai vanhahko kansannainen', esimerkiksi kerjäläiseukko ja 

maalaiseukko. Arkisessa ja leikkimielisessä käytössä se voi merkitä myös 'vaimoa' ja 

'emäntää'. Se on myös vanhaksi naiseksi mielletty haltija, esimerksiksi mannun eukko, 

metsän eukko, jolloin se merkitsee 'eukkoa tai vaimoa'. Kansanrunoudessa eukko voi olla 

myös 'äiti', ja tämä pätee myös omassa aineistossani. (KS 2016; NS 1985 s.v. eukko.) 

Merkitykset ovat siis hyvin rinnakkaisia akan kanssa, jonka mainitaan olevan eukon rin-

nakkaisilmaisu (KS 2016 s.v. akka). 

 

Eukon kirjallinen ensiesiintymä on Daniel Jusleniuksen Sanakirja Suomalaisen Sana-Lu-

gun Coetuksessa vuodelta 1745. Siellä sen merkitykseksi annetaan 'vanha nainen, 

mummo, isoäiti ja perheen naisvanhin'. Eukko esiintyy näissä merkityksissä etenkin itä-

murteissa. Eukon on arveltu olevan samantapainen hellittelynimitys kuin siukku  ja veikko 

('sisko' ja 'veli') ja olevan johdos lekseemistä emä. Toisaalta sillä on etymologisia vasti-

neita vogulin 'vaimoa' tarkoittavissa sanoissa ja unkarin 'isoäitiä' tarkoittavassa sanassa, 

mutta näitä ei ole todennettu. (SSA 1992 s.v. eukko.) Häkkisen (2004) mukaan eukon 

ainoa varma vastine on karjalan eukko ja se on voinut saada mallin ukosta. 
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Eukosta, tai Lempäälässä ja Kankaanpäässä euhkosta, on eniten tietoja Kymenlaaksosta, 

Karjalasta, Savosta, Kainuun eteläpuolelta sekä pohjoisesta ja eteläisestä Keski-Suo-

mesta. Merkityksessä 'aviovaimo' sitä käytetään eniten Keski- ja Pohjois-Karjalassa. Sen 

sävy voi olla leikillinen ja joskus halventavakin. Sitä käytetään erityisesti omasta vai-

mosta toiselle puhuttaessa. (SMS 1988 s.v. eukko.) 

 

Keski-Karjalan eteläosassa eukkoa käytetään kansanrunouden tapaan 'äidin' merkityk-

sessä, Lemissä ja Savitaipaleessa on tavattu myös merkitystä 'anoppi'. Merkityksessä 

'vanha nainen' on eukosta eniten tietoja Savosta. Hattulassa ja Vampulassa sen on havaittu 

voivan tarkoittaa myös 'vanhaa miestä': Oskari ov vallan semmonev vanha nuarimiäs, ei 

kais se ennääm meekkään naimisiin soj jo niiv vanha eukko (Vampula). Sakkolassa eräs 

noppapeli on nimetty eukoksi. (SMS 1988 s.v. eukko.) 

 

Eukon sisältäviä runoja on ainestossani vain 16. Näistä kaksi ovat lastenloruja, yksi ly-

riikkaa ja loput 13 loitsuja. Aineistoni runoista nousee eukon merkityksiä käsitellessäni 

esiin neljä merkitysluokkaa: 'äiti', 'puoliso', 'talon tai paikan naispuolinen hallitsija' 

sekä yhden runon myötä 'nainen'. Eukolla viitataan siis enimmäkseen spesifeihin roolei-

hin ‒ 'naista yleensä' tarkoittaen se esiintyy vain kerran ja silloinkin kyse on mytologisesta 

hahmosta. Mytologisiin hahmoihin viitataan myös 'puolisona' sekä 'talon tai paikan nais-

puolisena hallitsijana'. Eukon uusina rooleina sanakirjamerkityksiiin nähden ovat siis ta-

lon hallitsijatar sekä nainen.  

 

'Äiti' Tässä merkityksessä eukko esiintyy neljä kertaa ja vain todellista äitiä tarkoittaen. 

Määreitä lekseemi ei saa kuin yhdessä, oman.  

 

Esimerkki (49) on lyriikkaa ja aiheeltaan laulajan alkusanoja. Runon kertoja saa äidiltään 

neuvoja maailmalle, mutta loppujen lopuksi kokee omien karttuneiden kokemusten ole-

van neuvoja merkityksellisempiä. 

 

(49) -- / Lähteännä laulamaan / Saahanna sanelemaan / Näitä saatuja sanoja / 

joita ennen Eucko neuvo / oma vanhempi opetti / kehrä vartta kiertessähän / vää-

tessähän värtnätä / -- / vaan - ej ole Eukon neuvomista / oman vanhemman opista 

/ itep on saamani sanani / ite tiellä tempomani / -- (SKVR XII1 337) 
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Tässä eukon paralleelina on oma vanhempi, mikä ohjaa merkitykseen 'äiti'. Toinen esi-

merkki on lasten viihdytysloru.  

 

(50) Höntön töntön töörin löörin! / Niin mun eukkoni ennen lauloi / Rahasäkki 

sängyn päässä, / Lekkerharssi, sorsa soitti / -- (SKVR XII1 236) 

 

Runon kertoja kertoo oman äitinsä, mun eukkoni, laulaneen hänelle eläinten pidoista. 

Sana ennen viittaa nähdäkseni lapsuuteen. Esimerkissä (51) runon laulaja esittää rukous-

loitsun tulelle. Tarkoituksena on pelastaa koti tulipalolta. 

 

(51) -- / Minä uhraan teille uhrin hyvän, / Ruu'an rakkahan rakennan: / Kultoa 

liuska lippaastani, / Hopeata heloistani, / Kuparia kuluistani, / Tinaa pikku ti'uis-

tani / Kanan munan keltahista, / Lehmän maitoa makoista, / Oman eukon rinnan 

rieskaa. / Sitä sy'ökös, maistelko'os, / Vatsahanne vanutelkos! / Säälikäätte 

omiani, / Armahtakaat asuntooni / Hyvät ystävät omani / Tervehet tulen tepposet! 

(SKVR XII2 7751) 

 

Runon laulaja lupaa uhrata muun muassa oman eukon rinnan rieskaa, jolla tarkoitetaan 

rintamaitoa eli äidinmaitoa. Tämä vertautuu kaikkeen arvokkaaseen, mitä loitsija voi ku-

vitella olevan olemassa ja jonka on valmis uhraamaan, jottei palo veisi taloa mukanaan. 

 

'Puoliso' Kolmessa runossa eukko tarkoittaa 'puolisoa'. Näistä yhdessä, joka on loitsu, 

eukolla viitataan mytologiseen hahmoon, Tuulen eukkoon. Kahdessa muussa tapauksessa 

'puoliso' on todellinen hahmo, kuten esimerkissä (52). Nämä ovat lasten viihdytysloruja 

ja saman runon toisintoja.  

 

(52) Mii, mii, Mikko kulta, / Joko sulta on eukko kuollut? / Jo. / Mihin se kuoli? / 

Kukkolan kaivoon. / Kuka sen näki? / Kukkolan väki. / Ota tästä toinen pois. 

(SKVR XII1 3292) 

 

Merkitykseen 'puoliso' ohjaa lorun viimeinen säe, ota tästä toinen pois. Vaikka merkitys 

'äiti' voisi olla muuten mahdollinen tässä yhteydessä, ei äitiä voi saada toista ‒ aviopuo-

lison kylläkin.  

 

Kuten jo aikaisemmin kerroin, aineiston yhdessä runossa runossa eukolla viitataan myto-

logiseen aviopuolisoon. Runo (53) on manausloitsu painajaisen karkottamiseksi. 
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(53) Tuulen Eukko, vaskivittu / kupariperse- / Ota Hiidestä hevonen / Vuoresta 

valittu varsa / Tundurista tuima Runa / Aja tuonne vuorin varoin / -- / Siell on 

ihana ollaxesi / Siell on armas asuaxesi / -- (SKVR XII2 5970) 

 

Aineistoni ulkopuolisessa runossa (SKVR IX3 486) painajaisen kerrotaan syntyneen tuu-

lesta ja vedestä. Louhen eli Pohjan akan taas kerrotaan tulleen raskaaksi tuulesta ja syn-

nyttäneen yhdeksän tautia (ks. esimerkiksi Turunen 1981 s.v. Louhi). Tällöin Tuulen 

eukko tarkoittanee 'Tuulen puolisoa', joka on Pohjan akka, ja tätä käsketään lähtemään 

painajainen mukanaan. 

 

'Talon tai paikan naispuolinen hallitsija' Tässä merkityksessä eukolla viitataan vain 

mytologiseen hahmoon ja yhteensä kymmenessä tapauksessa. Sillä viitataan metsän, ve-

den, vuoren ja Turjan hallitsijattariin. Esimerkissä (54) kyse on mitä ilmeisemmin vii-

meksi mainitusta.  

 

(54) Tuli tänne Turjan eukko, / Ei tullu Turjan eukko, / Pani toisen tyttärensä, / 

Jolla on hyytä hyppysissä, / Jäätä jänkere käessä / Tulla tulta sammuttamaan. / -

- (SKVR XII1 4507) 

 

Turusen (1981 s.v. Turja) mukaan Turja on Lapin toisintonimi. Pohjola, Lappi ja Turja 

edustavat samankaltaista etäistä ja kylmää paikkaa, johon esimerkiksi taudit karkoitetaan 

(Siikala 1999: 158). Tällöin Turjan eukko on todennäköisesti vain toinen nimitys Pohjan 

akalle eli Louhelle ‒ nimitykset kun limittyvät kansanrunoudessa useinkin. Esimerkki 

(54) on tulen syntyloitsu, kuten myös esimerkki (55). Ensimmäisessä parantajaksi nime-

tään Turjan eukon tytär ja toisessa meren eukko. Molemmat tuovat jäätä mukanaan, jolla 

palovammoja, tai ensimmäisessä tapauksessa noidannuolta, lievennetään. 

 

(55) Tuli nuorin tyttäristä, / Vesi vanhin veljeksistä, / Kiiskinen veen kalosta, / 

Tianen ilman lintusista. / Tuoltapa meren eukko tulla hyyssää, / Hyyssä helmat, 

jäässä vaatteet, / Jolla hyyllä hyyvyttelen, / Jolla jäällä jäävyttelen. (SKVR XII1 

4510) 

 

Meren eukko tarkoittaa hyvin todennäköisesti Pohjan ‒ tai Turjan ‒ akan tytärtä. Ganan-

der kertoo ([1789] 2003 s.v. Pohjolan imbi), että Pohjan neito heittäytyi mereen, jossa 

Meri-Tursas saattoi hänet raskaaksi. Hän synnytti yhdeksän poikaa (kuten äitinsäkin), 

joista yksi oli Pakkanen. Viileää Pohjolan neitoa pyydetäänkin loitsuissa viilentämään 

palohaavoja.  
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Esimerkissä (55) toistuu sama säepari kuin esimerkissä (27) Pohjan akan kohdalla: hyyllä 

hyyvytellä / jäällä jäävytellä sekä hyyssä helmat, jäässä vaatteet. Nämä eri varitaatioi-

neen ovat tulen syntyyn usein liitetyt säkeet. 

 

Esimerkissä (56) linnunpyydystäjä pyytää metsän eukon eli metsän valtiattaren apua saa-

dakseen linnun ansaan. Eukon määreenä on kaunis karva; loitsija ylistää Mielikin kauniita 

hiuksia saadakseen tämän auttamaan. 

 

(56) Metsän Eukko, kaunis karva / Tuo itse metsän Tapio / Pimeys Tapion poika 

/ Älä pidä, älä pinnej / Sinun on Ristus Ristinynnä / Kaikkivalta kastanunna / 

Keskelle metsän kehoa / Tule kuin tuli punainen / Viery kuin vesi kesäinen / Kes-

kelle kulda rengaisen / Avoimeen apajaiseen. (SKVR XII2 6619) 

 

Runo on hyvä esimerkki kansan- ja kristinuskon limittymisestä. Runon laulaja vetoaa 

metsän valtijattareen ja Tapioon, jotka ovat kansanuskon keskeisimpiä hahmoja, mutta 

kertoo myös Kristuksen tekemästä kastamisesta. Tässä metsän eukon paralleelina on jäl-

leen metsän miespuolinen hallitsija, Tapio, mutta esimerkissä (57) vedotaan poikkeuksel-

lisesti ainoastaan metän eukkoon. 

 

(57) Metän eukko, metän äiti / Metän entinen emäntä, / Tule työs tuntemaan, / 

Pahas parantamaan! / Päästä pois! / Minä paan pirun mulkun pihtiin, / Ettei 

pääse päivinään, / Selviä sinä ikänä, / Kuuna kullan valkiana. (SKVR XII1 6968) 

 

Tässä runossa metsän hallitsijattarelle ei puhuta mielistelevään ja ylistävään sävyyn, vaan 

tätä manataan korjaamaan tekonsa ja päästämään karja metsänpeitosta. Yhtenä kertosa-

nana on poikkeuksellisesti metän äiti, jolla nähdäkseni korostetaan eukon asemaa metsän 

hallitsijattarena: hänet korotetaan metsän luojaksi. 

 

Esimerkki (58) on sama runo kuin emännänkin kohdalla esimerkki (39). Vuoren hallitsi-

jatar ja Pirun vaimo rinnastettaan paralleeleina. 

 

(58) Kanna voita, kanna maitoo, / Tuo voita vuoren Eukko, / Piimää Pirun 

Emäntä; / Päästä piimä pindehestä, / Maito happaman hallusta. (SKVR XII2 

7129) 
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Vuoren eukkoa eli vuoren hallitsijatarta pyydetään palauttamaan hapantunut maito jälleen 

hyväksi. Vuori oli maaginen paikka, jossa asui vuoren väkeä. Paha nähtiin syntyvän 

siellä, ja sinne paha myös manattiin. (Jussila 2009 s.v. vuori.) 

 

'Nainen' Kuten mainittua, tässä merkityksessä eukko tavataan aineistossani vain kerran. 

Kyseessä on taudin alkuperää tiedusteleva loitsu. 

 

(59) Etsittelen eukkovani, / Kohottelen kokkovani, / Liikuttelen lintuvani. / Mistä 

on paha puuttununna, / Tauvin alku tarttununna, / -- (SKVR XII2 5265) 

 

Konteksti ei anna tukea yksiselitteiseen merkitykseen, vaan tarjoaa kolme tulkintamah-

dollisuutta. Sampo-aiheisissa runoissa Pohjan akka yleensä muuttuu linnuksi ja häntä kut-

sutaan kokoksi eli kotkaksi (Turunen 1981 s.v. kokko). Kun otetaan huomioon, että Poh-

jan akka on myös tautien synnyttäjä, voisi ajatella esimerkin (59) eukon tarkoittavan juuri 

'Pohjan akkaa' eli 'naista'. Runon selitysosassa kerrotaan, että "jos tietäjä ei oikein arvaa, 

minkä vuoksi se ihminen on tullut kipejäksi, niin se loihtee itekseen, että --". Tämä viit-

taisi siihen, että loitsija tutkii naispuolista potilastaan, jolloin merkitys olisi edelleen 'nai-

nen'. Tämä naispuolinen potilas voisi kolmannen tulkinnan mukaan olla myös loitsijan 

vaimo, mihin eukon possessiivisuffiksi -ni viittaisi.  

 

 

4.4. Vaimo  

 

Lekseemi vaimo merkitsee ’aviovaimoa’ ja 'naimisissa olevaa naista suhteessa aviomie-

heensä'. Murteellisesti se tarkoittaa ’vanhahkoa naimisissa olevaa tai ollutta naista’ ja 

’vaimoihmistä’. (KS 2016; NS 1985 s.v. vaimo.) Tarkka vastine lekseemille löytyy vain 

karjalasta ja inkeroisesta, kun taas muissa sukukielissä vastineilla on toisenlainen merki-

tys: esimerkiksi saamen vàibmu tarkoittaa ’sydäntä’ ja viron vaim merkitsee muun mu-

assa ’henkeä, sielua’ tai ’haltijaa, haamua’. Vaimo voidaan palauttaa muotoon *wajmɛ, 

joka on tarkoittanut ’sydäntä’ ja sen kanssa ’yhteen kuuluvaa henkeä tai sielua’. Agricola 

on käyttänyt vaimoa aikuisen naisen nimityksenä, ja se on sekä vanhassa kirjakielessä 

että murteissa tarkoittanut naishenkilöä yleensäkin. (Häkkinen 2004; SSA 2000; SKES 

1975 s.v. vaimo).  
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Suomen murteiden sana-arkistosta löytyy hyvin suppeasti tietoja vaimosta. Murteissa sen 

merkityksiä on ainakin 'aviopuoliso', josta löytyy tietoja Pohjois-Savosta, pohjoisesta Sa-

takunnasta, Keski-Karjalasta, Keski-Pohjanmaalta, Kainuusta ja Peräpohjolasta. Se saa 

merkityksiksi myös 'naisen' sekä ainakin Ylitorniolla 'emännän'. 

 

Aineistossani vaimo esiintyy eniten loitsuissa, mutta jokunen runo on epiikkaa, vaimon 

lauluja sekä lasten viihdytysloru. Vaimo saa tutkimuksessani kolme erilaista merkitystä: 

'nainen', 'puoliso' sekä 'synnyttäjä', joista viimeistä eivät siis sanakirjat tai murteet 

tunne. Luokan 'puoliso' tapaukset jakaantuvat aineistossani vielä kolmeen ryhmään: 'to-

delliseen puolisoon', 'mytologisen puolisoon' ja 'kristillisen hahmon puolisoon'.  

 

'Nainen' Vaimo tarkoittaa 'yleensäkin naispuolista henkilöä' 31 tapauksessa. Tässä mer-

kityksessä se saa myös eniten määreitä aineistossani: vanha (SKVR XII1 408, 409, 3752, 

5399, 5408 ja 6210), vanhin (SKVR XII2 5399), paha (SKVR XII1 120‒122), kirkkoon 

ottamaton (SKVR XII1 4252), kolmen taudin synnyttäjä (SKVR XII2 8622), kunniallinen 

(SKVR XII2 5906), hyvä (SKVR XII2 6202), kulta (SKVR XII2 6583), vihanta ja vetinen 

(SKVR XII2 5637 ja 6342), vakainen (SKVR XII2 6658), ensimmäinen (SKVR XII1 203) 

ja kaunis (SKVR XII2 4086). Useassa runossa mainitaan vaimo vaattellinen tai vaimo 

vaatteeton, kuten esimerkeissä (60) ja (61).  

 

(60) -- / Joko lien ruvennut rauta / Ristittyä rikkomaan, / Kastettua kaatamaan.  / 

Vain ei oo rauvan sijan sijaa / Ihoon ihmisraukan, ihoon alastoman, / Vaimoon 

vaattelliseen. / -- (SKVR XII1 4117) 

 

            (61) Siikanen sinun nimes! / Pihan rikka, pellon rikka, / Maan rikka, maannon 

rikka, / Kullan kultanen omena, / Höyryläinen, pöyryläinen! / Käänny tänne, pa-

laa pois / Ihosta alastomasta, / Vaimon vaatettomasta! / -- (SKVR XII2 4416) 

 

Kansanrunoissa vaatteettomuus eli alastomuus viittaa suojaamattomuuteen. Vaatteelli-

suus näin ollen viittaisi siis suojaan tai turvaan. Tässä kontekstissa vaimo saattaisi tarkoit-

taa paitsi 'naista' myös 'ihmistä yleensäkin', sillä kumpikaan loitsu ei viittaa mitenkään 

erityisesti naisille suunnattuun parannusloitsuun.  

 

Kuten mainitsin, 'naista yleensä' tarkoittaessaan vaimo saa vaihtelevimman määrän mää-

ritteitä. Esimerkissä (62) nainen on paha. 
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(62) -- / Seppo köyretyn emändä / kiven leipoi lepähän sä / paaden painoi kacku-

hunsa / Alle caurasen asetti. / Päälle vehnai sen venytti / Pani paimenen poven / 

Ällös tätä ennen syökö / Carjan tullessa cotihin, / veti veitsesä Kivehen / Carahuti 

calliohon / Millä maxan pijan pilkan / pijan pilcan, naisen, naurun. / pahon vai-

mon palcan, maxan. / -- (SKVR XII1 120) 

 

Runo kertoo Kullervo Kalevan pojasta, jonka leivän sisään paha vaimo leipoo kiven. Kul-

lervo pohtii tässä, kuinka saisi kostettua ilkivallan. Hän syöttää karjan kontiolle eli kar-

hulle, ajaa karhut taloa kohti ja huijaa vaimon luulemaan karjan tulleen kotiin. Kun vaimo 

tulee karjaansa hoitamaan, Kullervo usuttaa karhut vaimon kimppuun.  

 

Määreiden lisäksi sävyt vaihtelevat tässä merkitysluokassa selkeästi. Toisaalta mainitaan 

kolme kunniallista vaimoa (64), toisaalta taas lapsen tietoa verrataan vaimon muistoon 

(63) eli naisen sanaa ei pidetä juurikaan arvossa. 

 

(63) -- / Lapsen tieto, vaimon muisto, / Ja ei Uron partasuisen! / Minun on meret 

kyndämäni, / Sarkajaot sauvomani / Ilmapielet pistämäni, / Mäet myllermöite-

mäni, / Kivet luomani kokohon. / -- (SKVR XII1 5) 

 

(64) Hiukahtu se Iesuksella hevosen jalka / Sivulla sen sinisen sillan, / Päässä 

portaan punasen. / Tuli kolme kunniallista vaimoa: / Suoni-Liisa, Suurus-Mar-

keta / Ja Rakennus-Valpuri-vainaja. (SKVR XII2 5906) 

 

Esimerkki (63) on katkelma Väinämöisen vastaus Joukahaiselle, joka väittää muistavansa 

maailman luomisen. Väinämöisen mukaan tämä muisto on yhtä arvoton ja virheellinen 

kuin on lapsella tieto ja naisella muisti. Esimerkissä (64) taas kolme kunniallista vaimoa 

ovat niukahduksen parantajia. Naiset tekevät yhteistyötä: Suoni-Liisa kantaa suonet, Suu-

rus-Marketa lihan ja Rakentaja-Valpuri rakentaa näistä uuden jalan nyrjähtäneen tilalle. 

Kaikki kolme ovat siis mytologisia naisia. 

Mytologisia hahmoja merkityksessä 'nainen' ovat myös Käreitär, vetinen vaimo, Love-

hetar ja Helka vaimo hempiätär ‒ Mariatar, Eeva ja Neitsyt Maria taas ovat kristillisiä 

hahmoja. Näihin kaikkiin kohdistetaan mielisteleviä ja kunnioittavia määreitä. Käreitär 

on kulta vaimo, jolta pyydetään apua ketun pyyntiin esimerkissä (65). Käreitär on ketun 

emuu, jonka sanotaan ajaneen ketun rautoihin (Ganader [1789] 2003: s.v. Käreitär).  

 

(65) Käreitär kulta vaimo! / Otas kullat kulppiisi, / Hopiat pikariisi / -- (SKVR 

XII2 6583).  
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Veden valtiaan vaimoa taas ylistetään vihannaksi sekä vaimoista vakaimmaksi. Vetistä 

vaimoa rukoillaan veden valtiaan ohella päästämään kituva kivuistaan (66) ja paranta-

maan vesikalma (67). Jälkimäisessä tapauksessa (68) kalastaja toivoo ahvenia saaliikseen 

ja maanittelee sekä rukoilee veden vaimoista vakaista. 

 

(66) Vesi viitta Väinön poika, / Limaparta ruohopaita, / Vihanta vetinen vaimo, / 

Tule omaas noutamaan, / Pahaa perustamaan / Ihosta imeisen raukan, / Karvasta 

kavon tekeman, / Emon tuoman ruummista! / -- (SKVR XII2 5637) 

 

(67) Vein ukko ruohoparta, / Vein kultanen kuninkas, / Vihanta vetinen vaimo, / 

Vein ahtti armollinen, / Tulin kullan muutantaan, / Hopejan vajehantaan. / -- 

(SKVR XII2 6342) 

 

(68) Veen Ehtosa Emäntä, / Sinä olet vaimoista vakanen, / Annas mulle ahvenia, 

/ Kuletteles Kuukupoja, / Käytteles marut mahoja, / Hiekan hieromattomia, / Päi-

vän paistamattomia, / Alta aaltojen syvien, / Kalaisista kaarteista, / Avarasta 

ajtastasi (SKVR XII2 6658)  

 

Vihanta tarkoittaa 'uhkeaa tai komeaa', eli runonlaulaja vetoaa veden valtiattaren ulkonä-

köön sitä hehkuttaen. Vakainen taas merkitsee 'vakaata ja jämerää', 'totista, varmaa ja lu-

jaa', 'oikeaa, paikkaansapitävää' sekä 'hyvää, mainiota ja kunnollista'. Runon (67) tapauk-

sessa kyseessä on mitä ilmeisemmin viimeinen merkitys: veden emäntää kehutaan paitsi 

ehtoisaksi eli 'suopeaksi ja armeliaaksi' myös hyväksi ja kunnolliseksi naiseksi. Laulaja 

vetoaa siis tämän luonteeseen. (Turunen 1949 s.v. vihanta; Jussila 2009 s.v. vakainen, 

ehtoisa.) 

 

Lovehettaren määre on vanha. Tässä sillä ei todennäköisesti tarkoiteta 'iäkästä', vaan ky-

seessä saattaa olla kunnioittava määre, jolla halutaan sanoa henkilön olevan viisas ja ko-

kenut (Jussila 2009 s.v. vanha). 

(69) Portto Pohjolan Emäntä, / Lovehetar vanha vaimo, / Selin tuulehen makasi, 

/ Persehin pahaan säähän, / Toki tuli tiinehexi, / Ahava kohullisexi; / Tuosta tyyty, 

Tuosta täyty, / Tuosta paxuxi panihin, / Lihavaxi lijtettyi [- - - ] Teki poikoa 

yhexän, / Yhestän vattan väestä (SKVR XII2 5408) 

 

Mariatar ja Helka vastaavat veren tyrehdyttämisestä. Helka on raudan emuu ja Luonnot-

tarien äiti. Mariatar taas Neitsyt Marian tytär. (Ganander [1789] 2003 s.v. Helka, Ma-

riatar.)  
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(70) -- / Mariatar kaunis vaimo / tuus pikku kattilaisi / jolla kuuta keitetähän, / 

jolla ma hurmeen tymeen, / veren vuotamattomaksi / punasta putoonatak. / -- / 

Helka vaimo hempiätär / Tule tänne tarvitahan / Suonia sovittamahan / -- (SKVR 

XII1 4086). 

 

Synty- ja rukousloitsun yhdistävässä runoesimerkissä (70) pyydetään apuun sekä Ma-

riatarta että Helkaa, kun on ensin selitetty raudan synty. Mariatar on aina kaunis ja Hel-

kaan liitetään Hempiätär. Vaikka jälkimmäisen kohdalla kollokaatti selittyy alkusoinnun 

vaatimuksella, merkityksellistä on kuitenkin valitun adjektiivin sävy; hempiättären tilal-

lahan voisi olla jokin negatiivisesti sävyttynyt määre.  

 

Neitsyt Mariaa tarvitaan auttamaan hierojaa sekä synnyttävää naista runoissa (71) ja (72).  

 

(71) Neitsyt Maarijaise' emonen, / Rakas äiti armollinen, / Jok oot vanhiv vai-

moksista, Emoksista ensimmäinen, / Käyt tänne kepehin kengin, / Helemoh hie-

noh hemmottele, / Suonisykkyrät sylissä, / Kalavokääryk kainalossa, / Kust on 

suonet sortuneet / Siihen suonija sorruta! / -- (SKVR XII2 5399) 

 

(72) Neitsyt Maarijaise’ emonen, / Rakas äiti armollinen, / Jok oot vanhiv vai-

moksista, / Emoksista ensimmäinen, / Käyt tännek kepehin kengin, / Helemoh hie-

noh hemmottele’, / -- / Autam maallem matkamiestä, / Pientä sormista sovita! / 

Tyttö potkasep pihalle’, / Poika pellon kyntäjäksi! (SKVR XII2 6210) 

 

Molemmissa esimerkeissä Neitsyt Marian kollokaationa on vanhiv vaimoksista. Häntä 

puhutellaan siis naisväen vanhimpana. Vanhin tarkoittaa tässä jälleen 'viisainta' ja 'koke-

neinta', kuten esimerkissä (69). Eevasta puhutaan neutraalimpaan sävyyn. Hänestä kerro-

taan seuraavasti: 

 

(73) Eeva, vaimo ensimmäinen, / Aatamin aviovaimo / Teki poikia, tyttäriä / Sekä 

maalla marjasella, / Nurmisella nuohasella. / Ei ollut suojoa sijoa / Eikä tyyntä 

valkamata/ [- -] (SKVR XII1 203). 

Valittu määre, ensimmäinen, kuvaa Raamatun ensimmäisen naisen asemaa ja tämän takia 

on odotettu kollokaatti Eevalle. Paralleeli kertoo, että Eeva on paitsi ensimmäinen nainen 

myös Aatamin aviovaimo.  

 

'Puoliso' Todellisena hahmona vaimo esiintyy yhteensä viidessä tapauksessa 'puolisoa' 

tarkoittaen. Lasten runossa (74) osoitetaan vaimolle suoraan aviomiehen nimi, mikä on 
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selkeä konteksti juuri tälle merkitykselle. Selkeä 'aviovaimon' konteksti on myös esimer-

kiksi Vuorenväelle osoitetussa avunpyynnössä (75), jossa loitsija mainitsee lapset ja vai-

mon.  

 

(74) Hei hei, Heikin vaimo. / Anna juosta Jaakon vaimon! / Onkos teillä, niin kuin 

on meillä, / Haka alla, pyörä päällä / Karhunnahka portin päällä? (SKVR XII1 

1581) 

 

(75) -- / En minä taho vasten ihteäni / Elikkä vasten lapsiani / Elikkä (vasten) 

vaimoani, / Vaan kohti rintoja kovia, / Repimään, raasimaan, / -- (SKVR XII1 

3631) 

 

Juuri se seikka, että loitsija tuo runoon mukaan itsensä ja lapsensakin, eli puhuu perhees-

tään, vahvistaa vaimon tulkitsemista juuri 'aviovaimoksi'. Hän myös liittää lapsiin ja vai-

moon possessiivisuffiksin, mikä vahvistaa näiden suhdetta runon kertojaminään.  

 

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, myös mytologiset ja kristilliset hahmot esitellään ru-

noissa jonkun kumppanina. Mytologisia hahmoja esiintyy 'puolison' merkityksessä yh-

teensä 19 tapauksessa. Näitä vaimoja pyydetään loitsuissa suojaamaan parantajaa, paran-

nusavuksi, metsästys- tai kalastusonnea takaamaan sekä eksynyttä karjaa auttamaan.  

 

(76) -- /Tuli kokko metsän äijä, / Metsän kaarron kaunis vaimo, / Nosta poikasi 

porosta, / Tyttäresi typenestä, / Miehen ainoan avuksi, / Yksinäisen ympärille! 

(SKVR XII1 3709) 

 

Kyseisessä loitsussa tietäjä pyytää metsän kaarron kauniilta vaimolta suojelua, jotta saa 

mennä turvallisin mielin sairastupaan parannustehtävää suorittamaan. Sävy on ylistävä, 

jotta metsänväki olisi myötämielinen. 

 

Esimerkissä (77) Tuulikin kerrotaan synnyttäneen yhdeksän poikaa ja yhden tytön. Poi-

kansa hän ”nimitti ja itse risti”, mutta tytölle ei keksinyt nimeä, minkä tähden tästä tuli 

useammankin ikävän vaivan tuoja. Kyseessä on syntyloitsu, eli kuinka taudit tai vaivat 

saivat alkunsa. 

 

(77) Riisi on poika riukamoisen, / Riukamoisen poijan poika! / Tuulikki, tapion 

neiti, / Hoikka honkalan minijä, / Salakaaren kaunis vaimo / Istui ilman vempe-

leellä, / Rellitteli, kellitteli, / Suurella suon selällä, / Ulapalla aukejalla. / Teki 
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tuulen tiineheksi, / Ahava kohuliseksi; / Teki poik[o]a yheksän, / Tyttölapsen kym-

menennen / Yhestä vatan väistä. / -- (SKVR XII2 6151) 

 

Tässä runossa Tuulikki nimetään Tapion puolisoksi. Erikoista on, että Tuulikin kerrotaan 

tulleen tuulesta tiineeksi ja synnyttäneen muun muassa riisitaudin, kun yleensä tautien 

äitinä on Pohjan akka eli Louhi. Vaikka Tuulikki synnyttääkin taudit, hän on silti kaunis 

vaimo, kun taas Louheen ei koskaan liitetä ylistäviä määreitä.  

 

Esimerkissä (78) pyydetään apua ansalankojen virittämiseen jäniksen kiinni saamiseksi. 

Rukousloitsu on osoitettu pelkästään Mielikille, Tapion siunausta ei pyydetä.  

 

(78) Mieli metän emäntä, / Tarkka Tapion vaimo, / Paneppa juoni juoksemaan, / 

Kynnet kyttelehtämään, / Varpaat vaeltamaan / Kultaista kujaa, / Hopeaista tietä 

myöten! / --  (SKVR XII2 6596) 

 

Tällä kertaa Mieli eli Mielikki on Tapion vaimo, ja häntä kehutaan tarkaksi. Salakaarron 

tai -kaaren sekä metsän kaarron yhteydessä puhutaan usein kauniista vaimosta, kun taas 

Tapion ja Tapiolan yhteydessä vaimon kollokaatti on tarkka. Jälleen merkityksellistä on 

valitun adjektiivin sävy, vaikka alkusointu ohjaakin osittain kollokaatin valintaa. Voisi-

han salakaarron vaimo olla myös kamala, jos pelkästään alku- ja loppusointu ratkaisisi 

kollokaatin valinnan. 

 

Esimerkissä (79) Salamoonin porttovaimo synnyttää joko pojan, josta tulee kulloinenkin 

tauti tai kuten seuraavassa, syntyy tauti hiusharjan piikistä. Myös verinen vaimo viittaa 

samaan henkilöön ja on siis kertosanana huoralle.  

 

(79) -- / Salamoonin portto vaimo / Istui kivellä kerran, / Harjaeli hapsijansa / 

Harjalla hopeapäällä. / Harjasta hopeapäästä / Katkesi karas piikkinen, / Putosi 

helmahan huoran, / Polville verisen vaimon, / Verikintun kintereille. / Sep on pot-

kasi vetehen, / Koskehen lutisen karvan. / -- / Siinä on sykkö syntynynnä, / Su-

keununna miehen surma. / -- (SKVR XII2 5744) 

 

Luultavasti runossa viitataan juuri Lovehettareen, ja Salomonin vaimo on papiston har-

hauttamiseksi käytetty nimitys tai sitten nimi on myöhemmin muutettu kristillisyyden 

mukaiseksi. Portto vaimo tarkoittanee tässä 'jalkavaimoa'. 
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'Synnyttäjä' Kymmenessä aineistoni tapauksessa vaimon merkitys on tulkittavissa 'syn-

nyttäväksi vaimoihmiseksi'. Merkitys voisi olla myös 'äiti', mutta koska yhdessäkään ru-

nossa ei mainita vaimoa suhteessa lapseen vaan pelkästään synnyttämiseen, on 'synnyttä-

jä' täsmällisempi merkitys.  

 

Synnyttäjän konteksteista ensimmäinen esimerkki on kertova eli eeppinen runo, jossa so-

tamies hevosineen päästetään ulos synnyttäjänsä lantioista eli kupeista, joiden kertosa-

nana on lappio. 

 

(80) Päästi sotamiehen miekkoneen, / satuloineen orihin, / Kupehesta kunottaren, 

/ Lapsen vaimon lappiosta- (SKVR XII1 1) 

 

Runon nimi on Väinämöisen syntymä, mutta se kertoo itse asiassa Väinämöisen isän syn-

tymästä. Ganander ([1789] 2003 s.v. kunotar) selittää kunottaren tarkoittavan Väinämöi-

sen isän äitiä.  

 

Yhdeksän muuta runoa, joissa lekseemillä vaimo viitataan 'synnyttäjään', ovat loitsuja, 

joiden tarkoitus on lievittää synnytyskipuja. Esimerkkinä runokontekstista on seuraava: 

 

(81) Päästän pijkan pijntehistä, / Vaimon vahtan vääntehistä, / Kintu suonista 

kovista. / Tuonnemma kipuja pane, / Tuonnemma panen pahoja, / Keskelle kipu 

mäkiä, / Kipu vuoren kuckulalle. / -- (SKVR XII2 6202) 

 

Loitsija karkottaa kivun Kipuvuorelle, pois synnyttäjää kiusaamasta. Kaksi ensimmäistä 

säettä ovat useassa synnytysrunoissa toistuvia kollokaatioita; vaimo on piian paralleeli.  

 

 

4.5. Ämmä 

 

Ämmän kirjallinen ensiesiintymä on Agricolalla merkityksessä 'isoäiti'. Pohjois-Suo-

messa ämmän johdos on ämmi, joka tarkoittaa paitsi 'isoäitiä' myös 'vanhaa naista'. (SSA 

2000 s.v. ämmä.) Alun alkaen ämmä on hoivakielinen sana ja neutraali vanhemman su-

kulaisnaisen nimitys. Se sisältää juuri sellaisia äänteitä ja äänneyhdistelmiä, joita lapset 

oppivat ensimmäisinä lausumaan. Etäisimmissä sukukielissä onkin mahdollisesti erik-

seen muodostettuja, lapsenkielisiä sanoja, joita ei voida pitää varsinaisesti etymologisina 
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vastineina. Lähisukukielistä ja saamesta kuitenkin löytyy vastineita suomen ämmälle: 

saamen ebmui tarkoittaa 'uhkeaa' tai 'upeaa'. Inkeroisessa ämmän merkityksiä ovat 'vanha 

nainen', 'isoäiti', 'anoppi' ja 'kätilö'. Myös vatjassa se tarkoittaa 'anoppia'. (SSA 2000 s.v. 

ämmä; Häkkinen 2004 s.v. ämmä.)  

 

Kielitoimiston sanakirjan (2016 s.v. ämmä) mukaan ämmä on halventava nimitys, joka 

tarkoittaa 'naista' tai 'vanhahkoa naista'. Sen rinnakkaisnimityksiä ovat akka, eukko ja 

muija. Nykysuomen sanakirja (1985 s.v. ämmä) antaa lisäksi merkitykset 'vaimo' ja 

'emäntä' sekä 'vanhaksi naiseksi kuviteltu haltija' kuten myös akalle ja eukollekin. Äm-

mäksi voidaan kutsua myös miestä tai poikaa, joka on raukka tai pelkuri.  

 

Murteissa ämmä esiintyy 'isoäidin' merkityksessä Etelä- ja Keski-Karjalassa, Kainuussa 

sekä joillakin paikkakunnilla Pohjanmaalla. 'Vanhan naisen' ja 'naisen' merkityksessä se 

tunnetaan yleisesti koko Suomessa. Eteläisessä Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, 

Keski- ja Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa, pohjoisessa Satakunnassa ja Etelä-Pohjan-

maalla ämmä merkitsee joillakin paikkakunnilla 'emäntää' tai 'puolisoa'. Kainuussa sekä 

Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla se voi olla myös lehmän nimitys. Karjalasta ja Pohjois-

Savosta on merkintöjä, joissa ämmällä tarkoitetaan tiettyä rukin osaa. Muita ämmän mer-

kityksiä yksittäisillä paikkakunnilla ovat 'anoppi', 'laivan perässä oleva kulma', 'päreteli-

ne', 'mäessä kaatuminen', 'pilalle meneminen', 'lyöntivuoro' sekä 'äiti'. (SMSA.) Suomen 

sanojen alkuperän (2000 s.v. ämmä) mukaan ämmä merkitsee joissakin murteissa myös 

'kätilöä', mutta itse en löytänyt tästä tietoa murrekokoelmasta.  

 

Ämmä esiintyy aineistossani enimmäkseen lasten loruissa, vain viiden tapauksen kohdalla 

on kyse loitsusta. Erotan runoista merkitykset 'nainen', 'vanha nainen', 'isoäiti', 'talon 

tai paikan naispuolinen hallitsija' sekä 'aviopuoliso'. Merkitykset ovat siis samoja kuin 

murteissa ja sanakirjoissa lukuun ottamatta erikoismerkityksiä. On kiinnostavaa, että my-

tologisiin hahmoihin ei aineistossani viitata ämmä-nimityksellä kuin kerran, vaan puhut-

telun kohteena on aina todellinen naispuolinen henkilö. 

 

'Nainen' Ämmä tarkoittaa naista yleensä yhteensä kuudessa tapauksessa. Määreikseen se 

saa mustan (SKVR XII1 1635) ja saunan (SKVR XII1 1976). Kuudesta tapauksesta yh-

dessä kyseessä on mytologinen hahmo: Esimerkki (82) on tulen syntyloitsu, jossa Väinä-

möinen kuvataan alkutulen iskijänä. 
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(82) Iski tulta, viilsi vettä, / Väläytti Väinämöinen. / Tuli ämmä kohilosta, / Kori 

kopponen kädessä, / Vaskinen vati vieressä, / Kultanen kynä keskellä, / Jolla hän 

sitoo haavat / -- (SKVR XII2 6275) 

 

Tässä ämmä toimii parantajana, joka kantaa parannustarvikkeen sisältävää koria. Sotka-

mossa kohiloida-verbi tarkoittaa 'lyömistä' ja 'kolhaisemista' (SMS 2016 s.v. kohiloida). 

Tämän perusteella runossa mainittu ämmä syntyy tulen iskennästä parantamaan palovam-

moja. Jää kuitenkin epäselväksi, ketä mytologista parantajahahmoa ämmällä tässä yhtey-

dessä tarkoitetaan.  

 

Kehtolaulussa (83) laulajan tavoitteena on saada vaimoksi joku mustan ämmän tyttäristä. 

Koska näkökulma ei ole kenenkään tyttäristä, merkitsee ämmä 'naista yleensäkin' eikä 

'äitiä'. 

 

(83) Tussan, lullan, tupakkirullan, / Kuka käski sinun Turusta tulla? / Itte tulin 

tietä myöten / Pappilan lehmiä paimentamasta. / -- / Tee mulle mustat kengät / -- 

/ Että pääsen naimaan. / Kaukaa jos kaukaa, / Kiviniemen saarelta / Mustan äm-

män tyttäriä, / Mustia jos mustia. (SKVR XII1 1635) 

 

Mustalla voidaan tässä tarkoittaa 'tummaihoista' tai sitten 'synkkää' ja 'toivotonta' (Jussila 

2009 s.v. musta). Ensimmäinen vaihtoehto viittaisi kaukomaille, jälkimmäinen taas sii-

hen, että tavoiteltavat tyttäret voivat olla äitinsä tapaan synkkyyteen taipuvaisia.  

 

Esimerkki (84) on loitsu karjan suojaksi laitumelle. Loitsu on ennakoiva: se tehdään las-

kiaisena, jolloin emäntä keittää suolaa. Sitä annetaan lehmille kiirastorstaina ja loppuja 

säilytetään kesän yli suojan säilymiseksi. 

 

(84) Maa kova kuin rauta, / Taivas on kuin kupari. / Karja kaikki kuulkohon / 

Tämän ämmän ääntämistä! (SKVR XII2 6719) 

 

Tämä-pronomini ilman viitteitä muihin henkilöihin viittaisi siihen, että laulaja on nais-

puolinen henkilö, joka käskee karjaa kuulemaan oman käskynsä. On vaikea sanoa, moti-

voiko alkusointu tässä ämmän vai ääntämisen. Voisihan säe kuulua myös, että tämän 

naisen naukumista tai tämän piian piipitystä. 

 

Esimerkissä (85) västäräkki puhuttelee sauna-ämmää. Runo on lasten viihdytysloru. 
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(85) Västäräkki vääräsääri / Hyppäs saunan ikkunalle, / Kysy sauna-ämmältä: / 

Onko saunassa lämmintä? / Ei oo saunassa lämmintä, / Vain ota tuolta kalliolta 

/ Vanhan ämmän luita. (SKVR XII1 1976) 

 

Ämmällä tarkoitetaan tässä joko saunaa lämmittävää naista tai sitten lapsenpäästäjää. Ai-

neistoni ulkopuolella runoaiheen muissa toisinnoissa västäräkki tai muu lintu kyselee ky-

län ämmiltä tai mammalta saunan lämpötilaa. Molemmat viittaisivat enemmän vain 'nai-

siin tai naiseen yleensä', joka on lämmittämässä saunaa. Toisaalta aineistoni ulkopuolelta 

löytyvä synnytysloitsu (XIII3 9489) on nimeltään Saunaämmän luvut, ja tämä antaisi viit-

teen siitä, että nimitystä käytetään nimenomaan kätilöstä. Runossa mainitaan myös vanha 

ämmä merkityksessä 'vanha nainen'. Tämän merkitysluokan esittelen seuraavaksi. 

 

'Vanha nainen' Tässä merkityksessä ämmä esiintyy 23 kertaa. Sen määreenä on poik-

keuksetta vanha tai ämmästä puhutaan ämmänkäpänä tai ämmänkäppyränä. Kehtolaulu 

(86) on esimerkkinä ensimmäisestä. Vanhan naisen korista saadaan parantavaa voidetta. 

 

(86) Nuku, nuku, nurmilintu, / Väsy, väsy, västäräkki! / Teeppä pellolle pesäsi, / 

Aidan rakoon asuntosi! / -- / Entäs, jos vatsas paisuu? / Hän panee voidetta. / 

Mistäs voidetta saapi? / Vanhan ämmän vakkasesta. (SKVR XII1 689) 

 

Ämmänkäpän ja ämmänkäppyrän sisältävät runot ovat lasten leikkilauluja ja ovat Ukko-

käppäsillä-piirileikkirunon toisintoja. Runojen sanat vaihtelevat, mutta leikin idea pysyy 

samana. 

 

(87) Saanko minä tuolta teidän pirtin penkin alta samanlaisen äijänkäpän kuin / 

minä itse ämmänkäpä? / -- (SKVR XII₁ 2256) 

 

Samasta leikistä oli kyse myös akkakämpän ja -käpän kohdalla, joten oletan myös äm-

mäkäpän tarkoittavan 'vaivaista akkaa' (SMS s.v. akkakämppä).  

'Isoäiti' Kolmessa runossa ämmä on syytä eritellä spesifimmin 'isoäidiksi' erillään 'van-

hasta naisesta'. Näistä kahdessa on kyse samasta ukkokämppäsillä-leikistä kuin ämmäkä-

pän ja -käppyrän sisältävissä runoissa. 

 

(88) Isä, äiti, ämmä kulta, / Saako lähtä kylään? / -- (SKVR XII1 2303) 

(89) Isä, äiti, ämmänpää / Pääsemmäkö kyllään? / -- (SKVR XII1 2265) 
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Molemmissa esimerkeissä perhekonteksti on selkeä: ensimmäinen runo sisältää isän, äi-

din ja isoäidin, joilta kysytään lupaa lähteä kyläilemään. Tässä ensimmäisessä esimer-

kissä runossa puhutellaan nimenomaan ämmäkäpää leikin kuluessa, mutta toisessa taas 

ukkokäpää. Tämän tähden vedän johtopäätöksen, että esimerkin (89) ämmänpää voisi 

tarkoittaa myös 'isoisää'.  

 

Esimerkki (90) on lasten viihdytysloru sekä kehtolaulu. Myös tässä runossa perhekon-

teksti on selkeä. 

 

(90) Tuuti lulla lasta, / Vingerpori vastaa. / Ämmä se istui toolilla, / Keri kulta-

lankaa, / Vaari istui pöyvän päässä, / Ompeli kultakenkää, / Sisko istui räystäällä 

/ Neuloi kultasukkaa. / Veli meni metsään, / Puhui pukin sarvet, / -- (SKVR XII1 

1051) 

 

Pöydän päässä istuu vaari, jolloin ämmä on isoäiti. Omissa puuhissaan ovat myös sisko 

ja veli eli lapset. 

 

'Talon tai paikan naispuolinen hallitsiija' Ämmä on tulkittavissa 'talon tai paikan nais-

puoliseksi hallitsijaksi' kymmenessä aineistoni tapauksessa. Tässä merkityksessä ämmä 

saa määreekseen talon nimen tai on runossa askareissa, joita voidaan nimittää talon emän-

nän tehtäviksi. Esimerkissä (91) on kyse juuri tietyn talon naispuolisesesta hallitsijasta. 

 

(91) Tai, tai, taipalen ämmä / Katkasi vasikalta hännän, / Teki siitä kirnun män-

nän, / Kirnusi sillä voita. (SKVR XII1 1933) 

 

Runo kuuluu Tai, tai, Taipaleen ämmä katkaisi vasikan hännän -runotyypin runoihin, 

jotka ovat lasten viihdytysloruja. Runotyypin nimessä Taipale on kirjoitettu erisnimenä, 

joten voidaan olettaa, että sillä tarkoitetaan talon nimeä. Koska runossa puhutaan myös 

vasikasta ja kirnuamisesta, on myös oletettavaa, että tarkoitetaan nimenomaan taloa eikä 

paikkaa. Talon naispuolisen hallitsijan askareisiin taas viitataan esimerkissä (92), joka on 

lasten ketjurunoja. 

 

(92) Venäläinen verikoira / Tappo isän, tappo äitin, / -- / Tie minun taloon vei. / 

Tapasimpa sieltä ämmät leipomassa, / Tyttäret taputtamasta. / Ämmä mulle ka-

kun leipo, / Minä kakun kalamiehille, / Minä kakun riihimiehille. / -- (SKVR XII1 

1347) 
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Ämmät ovat tässä ensin monikossa, joten talon naispuolisillla hallitsijoilla tarkoitetaan 

tässä kaikkia talon naimisissa olevia asukkaita, todennäköisesti anoppia sekä miniää tai 

useampaa. Näiden kertosanana on tyttäret, joilla tarkoitetaan tällöin naimattomia tyttöjä. 

Yksi ämmistä eli talon emännistä leipoo kakun taloon tulleelle vieraalle, joka ostaa sillä 

palveluksia muualta. Runon toisinnoissa mainitaan talon tyttäret (SKVR XII1 1351) ja 

talon ämmä (SKVR XII1 1377), jotka tukevat ämmän merkitystä 'talon naispuolisena hal-

litsijana' tässä yhteydessä. 

 

'Puoliso' Ämmä esiintyy tässä merkityksessä vain yhdessä aineistoni runossa. Esimerkki 

(93) on jälleen lasten viihdytysloru. 

 

(93) Titu, titu, taijatu, / Minu äijäty! / Matti rötkäle / Minu poikani / Suu tupakisa, 

/ Ja ämmä loukosa, / Sukat syltysä / Ja kengät rapakosa. (SKVR XII1 1970) 

 

Runon laulaja kertoo poikansa olevan suu tupakassa ja vaimon nurkassa (KS 2016 s.v. 

loukko) epäsiistin näköisenä. Epäsiisteyden paheksunta voisi tarkoittaa muutenkin huo-

nonlaisen vaimon paheksuntaa, sillä vaimot harvoin ennättivät istumaan aloillaan. Ämmä 

voisi tässä toisaalta olla myös 'vanha nainen', niin sanottu ruotumummo, joka on talossa 

elätettävänä. Ruotulaiset olivat kodittomia ja vaivaisia, jotka asuivat tietyn ajan heille 

osoitetuissa taloissa elätteinä (Ranta 2012: 34). Ämmän kuvattu epäsiisteys voisi viitata 

tähän. Myös 'miniän' eli Matti-rötkäleen vaimon, 'äidin' ja 'anopin' merkitys olisi tässä 

mahdollinen. Päädyn kuitenkin merkitykseen 'puoliso', sillä nähdäkseni runon laulaja rin-

nastaa tässä poikansa ja puolisonsa. 

 

 

4.6. Neito, neihty 

 

Nykykielessä neito on ylätyylistä kieltä, ja merkitsee 'nuorta naimatonta naista', 'tyttöä', 

'neitosta' ja 'neitsyttä' (KS 2016; NS 1985 s.v. neito). Häkkisen (2004) mukaan neito on 

johdos sanavartalosta *nejẟe, joka on neiti-sanan alkuperäinen asu. Hänen mukaansa var-

haisin kirjallinen esiintymä sanalla on Matias Salamniuksen sepittämässä runossa vuo-

delta 1690, mutta Suomen sanojen alkuperä (1995 s.v. neito) esittää sen kirjalliseksi en-

siesiintymäksi varhaisemmat Laurentius Petrin Suomenkieliset saarnat vuodelta 1644.  
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Vastineita neidolla on joissakin lähisukukielissä. Karjalassa neito merkitsee 'neitoa' tai 

'lehmän tai lampaan nimeä', vepsässä ńeidō taas tarkoittaa 'täysikasvuista tyttöä' ja 'neitiä'. 

(SSA 1995 s.v. neito.)  

 

Myös neidosta löytyy Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmasta niukasti tietoa. Pai-

koin sen merkityksiä ovat 'leuto ilma' ja 'nuori nainen', Kivijärvellä se tarkoittaa 'aviotonta 

naista' ja Pelkosenniemellä 'ludetta' (SMSA). 

 

Neito sisältävistä runoista suurin osa on loitsuja, mutta mukana on myös epiikkaa, ketju-

runo, tanssilauluja ja lasten viihdytysloru. Neidon merkityksiksi runoissa nostan 'mor-

siamen' ja 'nuoremman naispuolisen henkilön'. Mytologisia hahmoja esiintyy paitsi 

merkityksessä 'nuorempi naispuolinen henkilö' myös merkityksessä 'tytär' ja 'talon tai 

paikan nuorempi naispuolinen asukas'. Vain merkitys 'nuorempi naispuolinen henkilö' 

on yhteneväinen sanakirjojen ja murteiden kanssa. 

 

'Morsian' Tässä merkityksessä neito on vain kahdessa runossa ja tarkoittaa 'todellista 

morsianta'. Molemmissa tapauksissa runossa mainitaan sulhanen, mikä ohjaa merkitystä 

morsiameen.  

 

(94) -- / Lato tåisen laitapuålen / suka päitä sulhasia / cannus jalkoja jaloja. / 

Lato toisen laitapuålen / Tina päitä neitosia / Tina päitä vaski vöitä / -- (SKVR 

XII1 75) 

 

(95) Mitäs itket nuori Neitoi? Tuota itken ylkäjäni. / Älä itke ylkäjänsi; / Tuolda 

ylkensi tulovi, / Alla linnan airot soivat, / Päällä linnan pää näkyvi. / -- (SKVR 

XII1 156) 

 

Kanteleen synnyssä (94) Väinämöinen lastaa purtensa toiselle puolelle sulhasia kammat-

tuine hiuksineen. Toiselle puolelle istutetaan nuoria morsiamia, joilla on tinaiset pääko-

risteet ja vaskihelaiset vyöt. (Turunen 1981 s.v. kannus, sukapää, tinapää, vaskivyö.) An-

nikaisen virressä (95) taas nuori morsian itkee onnetonta rakkauttaan: hänen ylkänsä eli 

sulhasensa (KS 2016 s.v. ylkä) ei saavukaan nuorikkoaan noutamaan.  

 

'Nuorempi naispuolinen henkilö' Tässä merkityksessä neito ja neihty esiintyvät eniten. 

Todellisesta hahmosta puhutaan yhteensä 19 tapauksessa. Määreikseen lekseemit saavat 
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tällöin kahdessa runossa nuoren (SKVR XII1 2008,) ja korean (SKVR XII1 100). Nei-

dosta käytetään aineistoni runoissa paljon deminutiivimuotoa neitonen, kuten esimerkissä 

(96). 

 

 (96) Läksin minä piennä paimeneksi, / Lapsena lampahan ajoon. / -- / Sieltäpä 

neitonen pirahti / solki suussa, vyö käjessä. / Mitäs itket neitoseni? / Tuotapa 

itken, veikkoseni, / Joka on ennen sotihin viety, / -- (SKVR XII1 159) 

 

Runossa nuori nainen itkeskelee nuorena sotaan vietyä veljeään (Jussila 2009 s.v. veikko). 

Karhun synty -runossa (97) taas neitonen juoksee noroa eli itkee vuolaasti Seppä Ilmari-

sen pajassa. 

 

(97) Sinervä sinun sukus, / Sinervä sinä itecki / Sinervä sinun nimes / Villa on 

suusi villa pääsi / Vill' on vijsi hammastasi, / Yli kynsi rauta hammas, / Se on tehty 

tehtäissä / Luotu luoman päivänän, / Sepän Ilmurin pajassa / Pajassa ovetto-

massa, / Ilman ickunattomassa / Kolmijatkosen tupeessa. / Neitonen noroa juoxi, 

/ Tina rinta riehutteli. etc. (SKVR XII2 6841) 

 

Ilmarisen kerrotaan takoneen karhun vaarallisen, rautaisen hampaan. Jää kuitenkin epä-

selväksi, mikä nuoren naisen itkuun on syynä. Deminutiivimuoto löytyy myös Kiven vi-

hat -loitsusta (98).  

 

(98) Kivi poika kimmon, kammon, / Syörytteli, pyörytteli, / Vattarana varana, / 

Oli ohrassa mykynä, / Pyörä vehnataikinanan, / Neitosen sinikeränä. / Muutpa 

sinua kiveksi kuhtu, / Minä multamättähäksi. (SKVR XII1 3824) 

 

Tietäjä osoittaa tietävänsä, ettei kivi ollut alun perin kova kivi ollenkaan vaan pelkästään 

multamätäs. Jussilan (2009 s.v. sinikeränen) mukaan sinikeränen on hiilen ympärillä 

oleva sinivärinen kylmempi osa, johon loitsija myös vertaa kiveä. Neitosen henkilöllisyys 

jää tässä epäselväksi, joten lasken hänet todellisiin hahmoihin, vaikka hän loitsussa esiin-

tyykin. 

 

Esimerkissä (99) Marketta koettaa piilotella aviotonta raskauttaan. Hän piilottelee sau-

nassa poissa katseilta ja joutuu löysyttämään vyötä koko ajan enemmän. 

 

(99) Margetha corija Neitoi, / Tuo cauvan kotona kasvoi, / Piti vijdet vitjat poicki, 

/ Cuudet rengaat culutti, / -- / Mikä meidän Margetalla? / Aina saunassa asupi, / 

Aina vöitä völlehtepi; / -- (SKVR XII1 100) 
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Haavion (1935: 92) mukaan Marketta on joissakin saman aiheen toisinnoissa ylhäissää-

tyinen. Ajatusta tukee corija eli korea neitoin määreenä.  

 

Mytologisia neitoja ja neihtyitä merkityksessä 'nuorempi naispuolinen henkilö' on aineis-

tossani peräti 66 tapauksessa. Näistä tosin suurin osa eli 43 on saman aiheen, Raudan 

synnyn, toisintoja ja pitää sisällään kuta kuinkin samanlaiset nuoren neitosen sisältävät 

säkeet, kuten esimerkissä (100).   

 

(100) Raut' on poika Vuolahinen / Vuolahattaran tekema / Lemmetären liehut-

tama / Tuulettaren tuuvittama / Emä Rauan Ruojuetar. / Kolm oli neittä Luonno-

tarta / yksi lypsi mustan maion, / toinen valkian valotti, / kolmansi punasen maion. 

/ Joka valkian valotti, / siit' on tehty reäkyrauat: / Jokapa punasen piotti, / siit' on 

tehtynä teräkset; / joka lypsi mustan maion, / Siit' on tehty mellot rauat. / Ei rauta 

paha olisi, / ilman kärmeen kähytä, / Hos sinua! rauta raukka! / etpäs sillon ollut 

suuri, / etpä suuri, etpä pieni, / etpä kovin koreekana, / kuin sas heilut hettesessa, 

/ kuinsas suosta sotkettiin, / vetelästä vellottiin, / kuin sa tuotihin pajahan, / kum 

sa sun ahjoon ajelin, / kuin sa maitona makasit / nuoren neitosen nisassa; / kas-

vannaisen kainalossa. / -- (SKVR XII1 4086) 

 

Raudan synty -runoissa rinnastetaan maito ja rauta. Rauta on ensin vain maitona nuoren 

neidon rinnassa ja suohon sotkettuna, joissain toisinnoissa myös maassa makaamassa, 

ennen kuin siitä taotaan haavan ja verenvuodon aiheuttava terä. Jotta voisi mitätöidä terän 

vaikutuksen eli lopettaa verenvuodon, tietäjän on osoitettava tietävänsä sen alkuperä. (Ilo-

mäki 2014: 165; Krohn 1917: 75.) Runossa kerrotaan kolmen Luonnottaren lypsäneen 

kolmenlaista maitoa, josta rauta sai alkunsa; tästä vedän johtopäätöksen, että myös neito-

nenkin on tässä mytologinen hahmo.  

 

Esimerkissä (101) mainittu Kati on yksi metsän haltijoista ja puiden emuu (Ganander 

[1789] 2003 s.v. Kati). Myös hän saa määreekseen nuoren. Lisäksi Katin ulkomuotoa 

ylistetään kauniiksi. 

 

(101) Kati kaunis, neito nuori, / Pisti karvan kankahaseen, / Ukon mustihin muti-

hin, / Sijtä eppä synty synty, / Sijtä Eppä suku sikisi -- / -- (SKVR XII1 3968) 

 

Runossa kerrotaan puun synnystä, eli se on syntyloitsu loukkaantumisen aiheuttaneelle 

puulle. Tulkitsen runoa Krohnin (1917: 60) mukaan: Kati istuttaa karvan maahan, josta 
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kasvaa puu sukuneen. Eppä lienee runon muistiinkirjoittaneen jälkeensä jättämä virheel-

linen kirjoitusasu ja tarkoittaa 'leppää'. Leppä onkin loitsuissa eniten käytetty puu. (Krohn 

1917: 50, 60).  

 

Syntyloitsu on myös esimerkki (102), jossa loitsija lähinnä ilmoittaa tunnistavansa naa-

raskäärmeen ja uroskäärmeen. Kanervan neito tarkoittaa tässä siis naispuolista käärmettä. 

Koska se personoidaan, käsittelen sitäkin 'naispuolisena henkilönä'. 

 

(102) Sinervä, kanervan neito, / Sinikarva, sirkunkarva, / Karva kaiken perkeleen 

/ -- / Kullervo, kanervan poika, / Sinikarva, sirkunkarva, / Karva kaiken perkeleen. 

(SKVR XII2 8574) 

 

Naaraskäärmettä kuvaillaan sinisävyiseksi ja kirkaskarvaiseksi, mutta kaikin tavoin pa-

haksi (Jussila 2009 s.v. sinervä, sirkku). Kanervan neito viitannee käärmeen liikkumiseen 

ja piileskelyyn maassa kanervikossa.  

 

Seuraavissa esimerkeissä mytologiset hahmot toimivat parantajan tai auttajan ominaisuu-

dessa. Terhen neitoa rukoillaan antamaan hyvä lintusaalis esimerkissä (103). 

 

(102) Utu tyttö, neito terhen, / Metsolan metinen neito, / Miellyttele metsiäsi, / 

Kostuttele korpiasi! / Pane juonet juoksemahan, / Metsän viljat vieremähän / Mi-

nun pyyntöpäivinäni / Näille saalissalmilleni, / Miehen etsivän etehen, / Anelijan 

askelihin! (SKVR XII2 6629) 

 

Terhen merkitsee 'sumua, utua ja auerta'. Terhen neiti taas on Terhenettären, sumun hal-

tijattaren, toinen nimitys. (Jussila 2009; Turunen 1981 s.v. terhen, Terhen neiti, Terhene-

tär.) Esimerkissä (104) mainittu noro taas tarkoittaa 'kosteaa, soista maata, laaksoa tai 

alankoa' (Turunen 1981 s.v. noro).  

(104)  Nouse neitonen norosta, / Koskesta kuohuvasta, / Avukseni, turvakseni, / 

Kateita kaatamaan! / Että hiijet hitmahtasi, / Kalmaksi maan kapeat! (SKVR XII1 

3529) 

 

Neitosta eli veden naispuolista haltijaa pyydetään nousemaan suosta loitsijan avuksi luon-

nonnostatukseen. Samasta haltijasta ja avun tarpeesta on kyse myös seuraavassa esimer-

kissä: 
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(105) Nouse neitonen merestä, / Hienohelma hetteestä / Hakona makaamasta, / 

Liekona lepäämästä, / Umpilakki laaillinen! (SKVR XII1 3717) 

 

Kummassakaan esimerkissä, (104) tai (105), ei veden haltijatarta imarrella kovinkaan 

suurin sanakääntein, mutta deminutiivimuotoinen neitonen toisaalta kertoo loitsijan hel-

lämielisestä suhtautumisesta haltijaan. Myös Pohjan neitoa puhutellaan neitosena esimer-

kissä (106). 

 

(106) Nouse neitonen Norosta, / Vuotehilda hyisen pojjan, / Ijäisen pojan Lap-

peasta, / Veä vijttasi vilista, / Hame ensi hallan alda. (SKVR XII1 4500) 

 

Gananderin ([1789] 2003 s.v. Neitonen Norosta) mukaan neitonen norosta tarkoittaa ve-

sinymfia, mutta koska esimerkissä (105) on kyseessä Tulen synty -loitsu ja koska Pohjan 

neito mainitaan usein tulen synnyttäjänä, tulkitsen tässä tarkoitettavan häntä eikä veden-

haltijaa. Ganander käyttää molemmista samaa runoesimerkkiä ja siten ilmeisesti rinnastaa 

nämä hahmot, vaikka puhuukin heistä toisaalta eri henkilöinä. (Ganander [1789] 2003 

s.v. Neitonen Norosta, Pohjolan imbi.)  

 

Pohjolan immen kerrotaan heittäytyneen mereen, jossa Meri-Tursas saattoi hänet ras-

kaaksi. Hän synnytti yhdeksän poikaa, joista yksi on pakkanen. Pohjolan impeä pyydet-

tiinkin loitsuissa viilentämään palohaavoja. (Siikala 2013: 221; Ganander [1789] 2003 

s.v. Pohjolan imbi.) Esimerkeissä (107)  ja (108) hän vetää kylmää kelkassaan ja kantaa 

sitä käsissään. 

 

(107) Tuli on nuorin tyttäristä, / Vesi on vanhin veljeksistä. / Hyinen tyttö, jäinen 

neito, / Hyistä kelkkaa vetää, / Jäistä tankoa taluttaa. / -- (SKVR XII1 4569) 

 

(108) Taian ma tulesta lumoa, / Valkeasta vaikutella. / Neito laskii Lapista / Ve-

nehellä vaskisella / Jäinen kokka, jäinen keula, / Jäinen järkäle käessä, / Jäinen 

sanka kattilassa. (SKVR XII1 4520) 

 

Lappi ja Pohjola rinnastuvat kansanrunoudessa kylminä ja etäisinä paikkoina (Siikala 

1999: 158). Tämän takia neito laskii Lapista -säe tarkoittaa tässä hyvin todennäköisesti 

neidon saapumista Pohjolasta, josta hän tuo jäätä mukanaan.  

 

Neitsyt Maria oli usein loitsijan auttajana (Siikala 2013: 293). Seuraavassa häntä tarvitaan 

verenvuodon lopettamiseen.  
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(109) -- / Neihty Maria Emoinen, / Rakas äiti armollinen , / Tuo turvet tuvan 

takoa, / Sammal saunan seinän luota, / Jottei maito maahan pääse, / Puna pelto-

hon putoa, / Ylihte Jumalan luonnon, / Yli auvon autuahan. / -- (SKVR XII1 4083) 

 

Runossa käännytään ensin hiki tytön puoleen ja sitten mehiläisen, jota pyydetään tuomaan 

mettä metsästä haavan voiteeksi. Kun tämä ei auta, loitsija pyytää Neitsyt Marian apua.  

 

'Tytär' Neito saa myös merkityksen 'tytär' ja vain mytologista hahmoa tarkoittaessaan. 

Tapauksia löytyy aineistostani vain kolme: esimerkissä (110) kyse on Hiiden tyttäristä, 

esimerkissä (111) Tapion ja esimerkissä (112) Lemmon yhdestä tyttärestä.  

 

(110) Hiitu Hiijen neitosia, / Palmikko paulalle nojjan, / Hiusrihma hijten noijan 

[--] (SKVR XII2 4953) 

 

Runon aiheena on käärmeen synty, joten oletettavasti käärmettä verrataan tässä Hiiden 

tyttären palmikkoon. Runoa ei ole kuitenkaan kirjoitettu muistiin enempää kuin esimer-

kissä (110) on esitetty. On syytä huomauttaa, että Hiisi voi tarkoittaa myös Hiitolaa, jol-

loin kyseessä olisi Hiitolan nuoremmat naispuoliset asukkaat.  

 

Rukousloitsussa (111) Tapiota pyydetään pitämään kotieläimiä silmällä. Runossa itses-

sään ei mainita, miltä eläimiä pitää suojella, mutta SKVR:n ilmoittama runoaihe on "kar-

huja vastaan". 

 

(111) -- / Metän kultanen kuningas, / Tapiolan vanha vaari, / Kuule kuitenkin 

minua, / Käännä kasvos katsomahan / Lempein silmin lehmiäni, / Laupiaasti lam-

paitani, / Kaunihisti kanojani, / Siivolla sikojani, / Hellimmin hevosiani! / Pane 

piikasi pihattoon, / Lukitse lukkosi lujasti. / Poikasi porun alle, / Ota neitosi neu-

vohoos, / Että ne siivolla oisit, / -- (SKVR XII2 6820) 

 

Loitsija pyytää Tapiota sulkemaan jälkeläisensä lukkojen taa ja pitämään neidoille puhut-

telu, jotta nämä eivät pääsisi kiusaamaan eläimiä. Tällä voidaan tarkoittaa esimerksiksi 

lehmien eksyttämistä metsään tai aiheen perusteella karhun usuttamista kotieläimien 

kimppuun.  

 

Esimerkissä (112) Lemmon neito on yksi hään nostattajasta. Häkää manataan siirtymään 

takaisin tuleen, pois häkämyrkytyksen saaneen päästä.  

 



61 
 

(112) -- / Joista on löyhkä löyhtynynnä, / Häkä sininen lähtenynnä; / Päähän siitä 

siirtynynnä, / Kallohon kohonnunna / Hiiden akan iskennästä, / Hiiden ukon nuo-

lenpäistä, / Lemmon neidon helmuksesta, / Poron hännän häilyksestä / Tuonne 

ma sun manoan, / Käsken kirotun kiirehesti / Takaisin lieden pohjahaan, / Poron, 

tomun tuhkahaan, / Hytin hekkuvan kitahaan, / Tuiman tulen tuiskeheeseen! Siellä 

on sun majasi, / -- (SKVR XII2 5565) 

 

Lempo on paha haltija ja pahuuden alku. Sitä käytetään myös Hiiden toistonimenä, ja 

runossa Lemmon neito onkin Hiiden akan ja ukon paralleelina. Lemmon kansa vertautuu 

myös Pohjolaan, joten on mahdollista, että Lemmon neidolla tarkoitetaan myös Pohjan 

neitoa, joka tulen synnyttäjänä olisi myös hään synnyttäjä. (Jussila 2009 s.v. Lempo.) 

 

'Talon tai paikan nuorempi naispuolinen asukas' Tässä merkityksessä neito on enim-

mäkseen mytologinen hahmo: Pohjan neitona kuusi kertaa, metsän asukkaana kolme ker-

taa, Tuonen neitona kaksi kertaa ja veden neitona sekä Kipulan neitona molempina ker-

ran. Määreinään neidolla on tässä merkityksessä paitsi asuttamansa paikka myös metinen 

(SKVR XII2 6629) ja tarkka (SKVR XII1 80; SKVR XII2 6620). Pohjan neidon sisältä-

vien runojen aiheena on kaikissa tulen synty.  

 

(113) Porolainen Pohjan neito, / Pölvin pyörii porossa, / Kypenissä kyynäsvarsin, 

/ Käsivarsin valkeessa. / Hyytä on hytty kourassani, / Jäätä järkäle käessäni. / 

Hyyllä hyyhän hyytynyttä, / Jäähytän palanutta. (SKVR XII1 4517) 

 

Poro tarkoittaa 'tuhkaa' ja kyven 'hienoista höytötuhkaa', joten kun esimerkissä (113) mai-

nittu Porolainen Pohjan neito pyörii tuhkassa, höytötuhkassa ja tulessa eli valkeassa, viit-

taa konteksti vahvasti tulen synnyttäjään. Hän on kuitenkin hyväntekijä, joka kuitenkin 

parantaa jäällä. (Turunen 1981 s.v. poro, kyven.) Esimerkeissä (114) ja (115) kerrotaan 

myös parantajista kontekstinaan Kipusanat. Kipulan neito asuu Kipumäkeä tai -vuorta, 

jonne kivut karkoitetaan. Tuonen neidon asuinpaikkana on Tuonela.  

 

(114) Tuo kiva Kipulan neito / Istuu tykyttelöö, / Keskellä kipumäkeä, / Kipuja 

kokoiloo, / Vammoja valitteloo / -- / (SKVR XII2 5280) 

 

(115) Kippu Tytti Tuonen neito, / Kipuja kokoiloopi, / Kipuvuoren kukkuralla, / 

Kirjo kansi kainalossa, / Kirjo vakkanen käessä, / Itkiä tihutteloopi (SKVR XII2 

5280) 
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Esimerkissä (115) Kipu Tytti ja Tuonen neito rinnastetaan paralleeleina. Nämä vertautu-

vatkin usein, molemmat kokoavat kipuja helmoihinsa tai vakkasiin (Siikala 1999: 171; 

Jussila 2009; Turunen 1981 s.v. Kiputyttö, Tuonen neiti). Kuten esimerkeissä (114) ja 

(115), Kipu-neito on siis hyväntekijä. 

 

Esimerkissä (116) Mielikin paralleelina on Tapiolan tarkka neito, jotka ovat usein käyte-

tyt kollokaatit Mielus Mehtolan emäntä -säkeen kanssa. Toisaalta tarkka määreenä on 

myös Tapion tai Tapiolan vaimon kollokaatti, kuten totesin vaimo-lekseemiä analysoides-

sani.  

 

(116) -- / Mielus Mehtolan Emändä, / Tapiolan Tarkka neito, / Vedä riistaista 

rekiä, / Tavaroista taluttele, / Kohden kulda langojani. (SKVR XII2 6620) 

 

Tarkka merkitsee 'taitavaa', 'valpasta' sekä 'ymmärtäväistä ja viisasta'. Esimerkissä (116) 

vedotaan siis Mielikin, Tapiolan naispuolisen hallitsijan, luonteen hyviin ominaisuuksiin, 

jotta tämä heltyisi antamaan hyvän riistasaaliin. Neitoa käytettäessä emännän paralleelina 

halutaan kenties tuoda esiin loitsijan näkemystä nuoresta Tapiolan emännästä. Merkitys-

ryhmänä on tässä kuitenkin nuorempi naispuolinen asukas eikä metsän hallitsijatar. 

 

Esimerkissä (117) taas ei Metsolan neidolla vedota Mielikkiin vaan sumun haltijattareen, 

jonka esittelin jo aiemmin. Metsolan metinen neito on siis kertona tälle. 

 

(117) Utu tyttö, neito terhen, / Metsolan metinen neito, / Miellyttele metsiäsi, / 

Kostuttele korpiasi! / Pane juonet juoksemahan, / Metsän viljat vieremähän / Mi-

nun pyyntöpäivinäni / Näille saalissalmilleni, / Miehen etsivän etehen, / Anelijan 

askelihin! (SKVR XII2 6629) 

Määre metinen merkinnee tässä 'miellyttävää ja ihanaa'. Sitä käytetään kansanrunoudessa 

myös maisemanimien attribuuttina, mutta tässä se on nimenomaan neidon määreenä. 

(Jussila 2009; Turunen 1981 s.v. metinen.) Esimerkin (118) neito ei saa määreekseen 

muuta kuin asuttamansa paikan, veden.  

 

(118) Ve'en tyttö, ve'en neito, / Ve'en kultanen kuningas, / Tules tuota turmeltua 

parantamaan, / Tekemään terveheksi, / Sisältä päältä nuurumattomaksi, / --  

(SKVR XII2 8676) 

 

Veden neitoa pyydetään veden valtiaan ohella parantamaan nimeämättömään tautiin sai-

rastunut.  
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Todellisena hahmona neito on talon asukkaan merkityksessä vain kerran aineistossani. 

Kyseessä on lasten ketjuruno. 

 

(119) Venäläinen verisilmä j.n.e. / Tappo isän, tappo äitin, / -- / Kokko mulle siivet 

anto, / Millä minä ripistelin, räpistelin / Yli meren mennäkseni, / Saksan maalle 

tullakseni. / Mitä sieltä näkyy? Punanen tupa. / Mitä siellä asuu? / Nuoria neito-

sia (SKVR XII1 1341)  

 

Aihe on tuttu jo aiemmista esittämistäni esimerkeistä eri lekseemien kohdalla. Tässä kat-

kelmassa runon kertoja on jo käynyt ensimmäisessä talossa, josta löysi muorin leipo-

masta, / tyttären taputtelemasta, / Miniän ilman istumasta ja on nyt lentänyt kotkalta saa-

miensa siipien turvin Saksanmaalle. Koska kontekstina on punainen tupa ja kysytään sen 

asukeista, on neidon merkitys tässä juuri 'talon nuorempi naispuolinen asukas'. 

 

 

4.7. Tyttö ja tytti 

 

Tytön kirjallinen ensiesiintymä on 1600-luvun lopulta Gregorius Kihlin sepittämässä hää-

runossa ja tytin vuodelta 1787 Gananderilla Nytt Finskt Lexiconissa. Juslenius on käyttä-

nyt Suomalaisen Sanalugun Coetuksessa sanaa tytty. Sekä Gananderilla että Jusleniuk-

sella lekseemi on merkinnyt 'nukkea', ja myös karjalassa tytin merkitys on 'tytön' ja 'nei-

don' lisäksi 'räsynukke'. Myös suomen itämurteista löydetään tämä merkitys. 1800-luvun 

alkuun asti tyttö on ollut äärimmäisen harvinainen, ja vanhassa kirjakielessä onkin käy-

tetty samassa merkityksessä ruotsalaisperäistä piika-sanaa. Molemmilla sanoilla on vas-

tineita lähisukukielissä ‒ inkeroisessa, karjalassa, lyydissä, vepsässä, vatjassa, virossa 

sekä Salatsin liivissa ‒ ja ne ovat deminutiivijohdoksia tytär-sanasta. (Häkkinen 2004; 

SSA 2000 s.v. tyttö, tytti.) 

 

Kansankielessä tyttö ja tytti ovat tyypillisesti itämurteisia (Häkkinen 2004; SSA 2000 s.v. 

tyttö, tytti). Kuten jo mainitsin, tytti saa itämurteissa merkityksen 'nukke', ja tällä merki-

tyksella onkin laajin edustus. Joillakin paikkakunnilla edelleen itämurteiden alueella sen 

merkitys on myös 'tyttö' eli 'nuori nainen'. Myös Etelä-Pohjanmaalla tunnetaan molemmat 

merkitykset: 'nukke' ainakin Seinäjoella, Alavuudella ja Isojoella sekä 'tyttö' ainakin Teu-

valla. Tytön merkityksiä murteissa sekä itä- että länsimurteiden alueella ovat 'lapsi', 'tytär', 
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'nuori naimaton tytär'. Keski-Suomessa, Satakunnassa ja Etelä-Savossa sen on havaittu 

merkitsevän myös 'nukkea' tytin tavoin. (SMSA.) 

 

Tyttö saa nykysuomessa varsin monta merkitystä. Se merkitsee 'naispuolista henkilöä 

syntymästä aikuisikään' ja 'nuorta naimatonta naista'. Tällöin ilmaisulla korostetaan su-

kupuolikypsyyden saavuttamattomuutta. Varsinkin perheen keskinäisessä kielenkäytössä 

se merkitsee myös 'tytärtä' (esimerkiksi isän tyttö). Sanaa käytetään myös silloin, kun 

puhutaan naishenkilöstä jonkin ympäristön kasvattina tai asukkaana. Leikillisessä tai tut-

tavallisessa sävyssä sillä tarkoitetaan ikään katsomatta 'naista yleisesti'.  Tyttö tarkoittaa 

myös 'tyttöystävää' ja 'rakastettua'. Yhdyssanan jälkiosana sitä käytetään nuoresta nais-

puolisesta henkilöstä, kun ajatellaan tämän harrastuksia, elämäntapaa tai tehtävää (esi-

merkiksi hiihtäjätyttö ja kummityttö). Kehuskelevan sävyistä käyttöä on esimerkiksi 

virke: Tämä tyttö ei miesten perään haikaile! Vanhahtava merkitys on 'naimaton nainen 

naimisissa olevan vasta kohtana' (esimerkiksi ennen tyttönä ollessani). Tyttiin yhdistetään 

hyväilevä kielenkäyttö, ja sitä käytetään varsinkin runokielessä. (KS 2016; NS 1985 s.v. 

tytti, tyttö).  

 

Tytön ja tytin sisältävät runot ovat lajiltaan jälleen suurimmaksi osaksi loitsuja, mutta 

joukkoon mahtuu myös tanssilaulu, kehtolaulu, lasten ketjurunoja, lasten viihdytysloruja 

ja lasten leikkilaulu. Nostan runojen kontekstin perusteella tytön merkityksiksi 'nuorem-

man naispuolisen henkilön', 'talon tai paikan nuoremman naispuolisen asukkaan' 

sekä 'tyttären', jotka näyttävät myötäilevän sanakirjamerkityksiä. Jokaiseen merkitys-

ryhmään kuuluu myös mytologisia hahmoja. 

'Nuorempi naispuolinen henkilö' Tässä merkityssä tyttö ja tytti esiintyvät yhteensä 28 

tapauksessa, 12 kertaa todelliseen hahmoon viitaten. Esimerkkeinä todellisista 'nuorem-

mista naispuolisista henkilöistä' ovat (120) ja (121).  

 

(120) Olipa kaksi tyttöstä viikunapuun oksalla, / Tulipa lämmin länsituuli, / 

Puottipa tytöt oksalta. / Lakanoihin laskettiin / Ja silkkisaaliin käärittiin, / Kirk-

komaahan hauattiin / -- / Ja taivaan ovi avattiin. / Piiat sinne pistettiin / Ja pojat 

pois potkittiin. / -- (SKVR XII1 361) 

 

(121) Tuutilullan lasta! / Vingerpori vastaan. / -- / Kuka tuolta tulee? / Muuan 

tyttö rentale, / Jok' on kusessa kuutunu, / Paskaasa paatunu, / Räkkääsä räätyny; 

/ -- (SKVR XII1 1291) 
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Esimerkissä (120), joka on lasten viihdytyslaulu, tytöt menettävät henkensä ja pääsevät 

taivaan porteille, joista heidät lasketaan sisään, mutta pojat taas potkitaan pois. Näkisin 

tämän erikoisena, sillä yleensä kansanrunoudessa pojat nähdään arvokkaampina kuin ty-

töt. Kehtolaulussa (121) tyttö ei enää olekaan korkealle kohotettu vaan muun muassa ku-

sessa kuutunu ja paskassa paatunu eli kaikin puolin epämiellyttävä. 

 

17 runossa tytöllä tai tytillä viitataan mytologiseen hahmoon. Näiden määreitä ovat hyi-

nen (SKVR XII1 4502, 4527, 4625; SKVR XII2, 8528, 8529), poro (SKVR XII2 4518) ja 

typö (SKVR XII2 4891, 7423).  Esimerkissä (122) puhutellaan maanhaltijaa, maan tyttiä. 

Runon aiheena on "maasta tarttuu" eli se on ilmeisesti loitsu jonkin nimeämättömän tau-

din parantamiseksi. Maanväkeä pyydetään painamaan tauti takaisin maan uumeniin. 

 

(122) Maan tytti, maan neiti, / Maan kultanen kuningas! / Jos on manner maasta 

tullut, / Manner maahan painattele / Ennen päivän nousemista, / Koin Jumalan 

koittamista. (SKVR XII2 5766) 

 

Kuten metsän ja veden väkikin, edustavat maanhaltijat luonnonhenkien palvontaa. Maan-

haltijat käsitetään kuitenkin enemmän maan sieluiksi, jotka ilmestyvät harvoin ja silloin-

kin esimerkiksi jonkin eläimen hahmossa. (Haavio 1935:188, 330.) 

 

Raudan sanoissa (123) hiki tyttöä pyydetään parantamaan verta vuotava haava.  

 

(123) -- / Hiki tyttö, hiki neiti, / Hivuta terä hiellä, / Meden vahalla valele, / Rau-

dan mennä vuotamatta, / Simahan valamatta. / (SKVR XII1 4083) 

 

Hiki Tiera on Pohjan akan nimitys (Turunen 1981 s.v. Pohjolan emäntä), mutta tässä 

tuskin häntä puhutellaan. Hiki tyttö voisi tietysti olla Pohjan akan tytär eli Pohjan neito. 

Ganander mainitsee Mythologia Fennicassa Helkan verenvuodon tyrehdyttäjänä ja rau-

dan aiheuttamien vahinkojen parantajana Neitsyt Marian ohella kuten jo mainitsin vaimon 

ja esimerkin (70) kohdalla (Ganander [1789]2003 s.v. Helka; Haavio 1967: 365). Hikity-

tön merkitystä ei löydy yhdestäkään lähteestä, joten on mahdollista vain olettaa tällä tar-

koitettavan esimerkiksi Helkaa Pohjan neidon lisäksi. 
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Tulen syntyloitsujen (124) ja (125) yhteydessä hyinen tytti ja palon tytti ovat jälleen pa-

lovammojen parantajina. Ensimmäisellä tarkoitetaan todennäköisesti Pohjan neitoa runo-

kontekstin eli Tulen synnyn perusteella.  

 

(124) Kuka on tulosen tehny, / Vaapotellu valkiaisen / Pään päällä pyhän Juma-

lan, / Alla parran autuaan / Kultasesa kätkyesä? / Hyi hyinen tyttö, / Hyistä kelk-

kaa vetää, / Hyistä on hameen helmat, / Paian kaulus kalkkareessa; / Tules tulta 

hyytämään! (SKVR XII1 4625) 

 

(125) Palon tytti pohjan neitti / Hiilitär tapijon vaimo / Tuo polvin porossa pyöri 

/ Kypenessä kyynär varsi / oris juoksi pohjalassa / jonk on lampi lautaisilla / vesi 

selvä selkä luulla / ottipa Siitten hyytää / otti jäätä jäähdyttää / Suusta pohjolan 

orihin / -- (SKVR XII1 4495) 

 

Ensimmäisessä esimerkissä etsitään tulen synnyttäjää, ja tulen kerrotaan syntyneen kor-

kealla Jumalan pään päällä. Kristinusko ja kansanusko siis yhdistyvät runossa. Toisessa 

esimerkissä palon tytti on nimestään päätellen tulen synnyttäjä, ja paralleelinaan hänellä 

on Hiilitär tapijon vaimo. Tämä oli yksi metsänpiioista, joka poisti palohaavojen kirvelyä 

(Ganander [1789] 2003: Hijlitär). Palon tytin paralleelina on myös pohjan neitti, mutta 

tällä ei tässä yhteydessä tarkoiteta Pohjan neitoa vaan naispuolista Pohjan metsänhaltijaa. 

 

Esimerkissä (126) rinnastetaan jälleen Kiputyttö ja Tuonen neito. Tämä kokoaa jälleen  

kattila kädessä kipuja viedäkseen ne keitettäväksi Kipumäelle.  

 

(126) Kiputyttö, Tuonen neitsy / Kivutar kauhia emäntä / Keskellä kipumäke / 

Kipumäen kukkulalla / Kulta kauhanen käessä / Pienoselle kattilalle / Yhden sor-

men menevälle / Peukalon mahuttavallen / Kipuja kokoelepi etc. (SKVR XII2 

5278) 

 

Tuonen neito on paitsi Kiputytön paralleeli, pässin syntyloitsussa (127) hän on typö tytön 

kertona ja pässin luojana. Krohnin mukaan (1917: 209, 227) Pässin synty -runo on tila-

päismuodoste Karhun synty -runosta; typö tyttö heittää villoja veteen, mikä kuvaa pässin 

karvan alkuperää kuten Karhun synty -runoissa karhun karvan alkuperää. 

 

(127) Typö tyttö, Tuonen neito / Visko villoja veteen, / Kuppaili kuontaloita / Vä-

hemmästä syntymään, / Enemmästä avittamaan. (SKVR XII2 7423) 
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Typö tyttöä ei löydy aineistostani tai sen ulkopuolelta muualta. Eräässä loitsussa (SKVR 

VII3 828) on säe typö tyynessä lahessa, jossa typön merkitys on todennäköisesti 'täysin 

tyyni lahti' typötyhjän merkityksen mallin mukaisesti (KS 2017 s.v. typötyhjä). Esimer-

kissäni oletan kuitenkin tytön alkusoinnun ohjaavan typön käyttöä. 

 

'Talon tai paikan nuorempi naispuolinen asukas' Koska kyseessä on nuorempi nais-

puolinen henkilö, tytön merkitys tässä ryhmässä on ennemminkin asukas kuin hallitsija. 

Sen esiintyvyys todellista henkilöä tarkoittaen on viisi runoa. Lemmennostatusloitsussa 

(128) mainittu Kreuksen tyttö viittaa todennäköisesti tietyn nimisen talon asukkaaseen.  

 

(128) O, suolanen rieska, / Läpi reitten lämmin leipä, / Kreuksen tytön reitten 

väliin pantu. (SKVR XII2 7601b) 

 

Esimerkissä (129) taas tyttö on tekemässä talon naisten askareita, leipomassa, joten mer-

kitys on 'talon naispuolinen asukas'.  

 

(129) Venäläinen verikoira / Tappo isän, tappo äitin, / -- / Tiepä minut talohon 

vei, / Tapasin talon ämmän leipomasa, / Talon tytön taputtamasa. (SKVR XII1 

1377) 

 

Mytologisena 'talon tai paikan nuorempana naispuolisena asukkaana' tyttö esiintyy aineis-

tossani kuusi kertaa: aina metsän tyttönä ja veden tyttönä tai tyttinä. Molemmissa esimer-

keissä (130) ja (131) loitsija koettaa parantaan nimettömän taudin tai vaivan vetoamalla 

tyttöihin. 

(130) Metsän tyttö, mieluneiti, / Sinipiika pikkarainen! / Juovos viinaana vihas, / 

Oluvena omat pahas, / Metehenä mielilauseheesi! (SKVR XII2 5863) 

 

(131) Vesi on vanhin voitehista, / Kosken kuohu katsehista. / -- / Veen tytti, veen 

neiti, / Veen kultanen kuningas, / Veen herra kaikkivoipa / Tule töitä tuntemahan, 

/ Pahoja parantamahan! / -- (SKVR XII2 5606) 

 

Sinipiika on nuorempi metsänhaltija (Ganander [1789] 2003 s.v. sinipiika). Metsän tyttö 

on siis metsässä asuva nuorempi naispuolinen haltijahahmo, jonka paralleelina on vielä 

ylistävä mieluneiti eli 'mieluisa ja suosiollinen neiti' (Jussila 2009 s.v. mielu). Veen tytti 

on yksi vedenhaltijoista. Haavio (1935: 333) muistuttaa, että naispuolista vedenhaltijaa 

kutsutaan joskus Näkiksi. Tässä yhteydessä ei ole todennäköisesti kuitenkaan Näkistä 
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kyse, vaan Haavion (1935: 333) kuvailemasta kalanpyrstöisestä ihmishahmoisesta halti-

jasta, joka asustaa veden kuninkaan hallitsemaa vettä. 

 

'Tytär' Merkityksessä 'tytär' tyttö on aineistossani 21 kertaa, joista 11 mytologisena tyt-

tärenä. Esimerkissä (132) päivän tyttöä pyydetään auttamaan varastetun tavaran takaisin 

saamisessa. 

 

(132) Otavatar päivän Tyttö / Tule tänne tarvitahan, / Omoani ottamahan, / Ka-

donnutta kaihtemahan (SKVR XII2 7870) 

 

Otavatar on personoitunut Otava, Otavan hengetär. Hänen apuaan pyydettiin myös yöl-

lisiä varkaita vastaan. Päivä on kansanrunoudessa personoitu aurinko, joten Otavatar on 

ainakin tässä runossa auringon tytär. Päivän tytärtä kutsutaan myös Päivättäreksi, joka on 

yksi suden kasvattajista sekä aamurusko. (Ganander [1789] 2003 s.v. Otawatar, Päiwä-

tär; Jussila 2009 s.v. Otavatar, päivä, Päivätär; Turunen 1981 s.v. päivä.) 

 

Esimerkissä (133), tautien synnyssä,  Louhi synnyttää jälleen yhdeksän tautia eli poikaa 

sekä yhden tyttären. Tytärkin on ilmeisesti tauti, mutta runossa se jää nimeämättä. Ru-

noesimerkki (134) on riiden syntyloitsu, mutta siinä on jälleen yllättäen Tuulikki tautien 

synnyttäjänä (ks. myös esimerkki (72)). 

 

(133) Louhi, Pohjolan emäntä, / Pohjan akka harvahammas, / Teki poikia yhek-

sän, / Tyttölapsen kymmenennen. / -- (SKVR XII2 5422) 

 

(134) Riisi on poika riukamoisen, / Riukamoisen poijan poika! / Tuulikki, tapion 

neiti, / Hoikka honkalan minijä, / Salakaaren kaunis vaimo, / -- / Teki poikoa 

yheksän / Tyttölapsen kymmenennen / -- / Niin itse risti, itse kasto. / Nimitti kaikki 

poikansa; / Ei tiennyt tytölle nimejä. / -- (SKVR XII2 6151) 

 

Jälkimmäisen esimerkin metatiedoissa selitetään, että "siitä tyttölapsesta tuli sokeja, niin 

sen vuoksi hänen emosa ei tiennyt sille nimejä, niin se kulkee nyt ammuksina eli pirun 

nuolena, kuin ei saanut mitään erityistä virkaa" (SKVR XII2 6151). Lisäksi Ilomäki 

(2014: 140) sanoo, että riisi ilmentää mitä erilaisempia vaivoja ja sen synnyttäjäksi nime-

tään tavallisen tautien äidin lisäksi muitakin. Esimerkissä (134) tyttölapsi on siis Tuulikin 

synnyttämä noidannuoli.  
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Tulen synnyssä (135) tyttö on paran tytär. Paralleelina on pohjan neito, joka taas runon 

aihekontekstin perusteella on juuri Pohjan neito. 

 

(135) Neity kaukaa tulloovi, / Etähäältä matkustaapi, / -- / Paran tyttö, pohjan 

neito, / Polvi pyöryvi porossa, / Kipenissä kyynärvarsi, / -- (SKVR XII1 4524)  

 

Para oli palvelushenki, joka saattoi olla oudon eläimen näköinen tai sekalaisista aineksista 

koostettu olento. Se herätettiin eloon manauksella, minkä jälkeen se kuljetti naapurin leh-

män maidon omistajansa kirnuun. (Ganander [1789] 2003 s.v. Para; Ilomäki 2014: 100.) 

Esimerkissä (135) paralla tarkoitetaan todennäköisesti pelkästään pahaa henkeä ja halu-

taan ehkä korostaa Pohjan neidon pahaa alkuperää.  

 

Pahaa alkuperää on myös käärme, jonka emuuta komennetaan esimerkissä (136). Runo 

on aiheeltaan Läävämadon synty, mutta "navettamadolla" tarkoitetaan tässä siis käär-

mettä.  

 

(136) Maan mato, maan mato vaivanen, / Toukka Tuomen karvanen, / Tule tyttös 

töitä tuntemaan! Puun juuret pujottele, / Läpi mättään mänijä, / Kaiken karvanen 

aiakseen. (SKVR XII2 4972) 

 

Tyttö on tässä esimerkissä käärmeen emuun, Käreksen, tytär eli itse käärme (Ganander 

[1789] 2003 s.v. Käres). Emuuta käsketään tulla katsomaan tyttärensä aikaansaannoksia 

ja hakemaan tämä pois häiritsemästä. Mato vaivaisella halutaan ilmeisesti korostaa sitä, 

kuinka alhaisena olentona käärmeen emuua ja käärmettä pidetään. 

 

Koska vainajat olivat kansanuskon keskeisintä väkeä, tietäjät turvautuivat näihin usein 

(Siikala 1999: 182). Kalman nostatus -loitsussa (137) loitsija pyytää avukseen maan-

alaista väkeä poikineen, tyttärineen ja palvelijoineen. Runon aiheen vuoksi oletan maan-

väellä tarkoitettavan juuri vainajaolentoja. 

 

(137) Nouse maasta maahijainen, / Kankaasta kavon haltija, / Väjekseni, voimak-

seni, / Tujekseni, turvakseni, / Poikinesi, tyttönesi, / Piikonesi, renkinesi, / -- 

(SKVR XII2 5616) 
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Kave eli kapo tarkoittaa 'naista, emoa, äitiä, neitoa' tai 'haltijatarta' sekä Gananderilla 

'mahtavaa, hyvää tekevää henkeä' tai 'Väinämöisen isää'. Kaveella on viitattu myös ylei-

sesti metsän eläimiin. (Haavio 1967: 221; Turunen 1981 s.v. kave; Ganander [1789] 2003 

s.v. Kaweh, Kawoh eli Kawet, Kawe.) Kavon haltija tarkoittanee tässä jonkinlaista halti-

jaa, jota pyydetään nousemaan maasta loitsijan avuksi muun muassa tyttöjensä eli tyttä-

riensä kanssa.  

 

Tyttö esitetään 'todellisena tyttärenä' kymmenen kertaa. Kyseessä on tällöin lasten viih-

dytyslorut sekä synnytysloitsut. Ensin mainitusta runotyypistä ovat esimerkkeinä seuraa-

vat: 

 

(138) Soutaa sotkaa, airot noppaa. / Kuka oven takana, / Oottaa lasta kätkyehen 

/ Anna akka tyttöäsi! / Jos se on musta, / Kesävesi pesee, / Päivänpaiste valkaisee. 

(SKVR XII1 790) 

 

(139) Kom hyyrää, onko poikia myyrä? / -- / Kom hyyrää, onko tyttöjä myyrä? / -

- (SKVR XII1 2098) 

 

Esimerkissä (138) possessiivisuffiksi ohjaa tulkitsemaan tytön merkitykseksi 'tyttären': 

akkaa käsketään antamaan tyttärensä oven takana odottavalle. Esimerkissä (139) taas ky-

sellään poikia ja tyttöjä myytäväksi. Oletettavaa on, että kysymys kohdistettaisiin jolle-

kin, joka "omistaa" tyttöjä tai poikia eli näiden vanhemmille. Tämän takia näenkin tytön 

merkityksenä tässä 'tyttären'.  

 

Lapsen syntymähetkellä äidin ruumis muuttui hetkellisesti myyttiseksi, sillä tämä oli "ar-

kimaailman ja rajantakaisen todellisuuden yhdistävä väylä, jonka kautta lapsi siirtyi tä-

mänpuoleiseen elämään". Synnyttävää äitiä täytyi varjella pahalta vastasyntyneen lailla, 

ja loitsuilla tuotiinkin turvaa synnytykseen. (Ilomäki 2014: 109.) Runo (140) on esi-

merkki synnytysloitsusta.  

 

(140) -- / Auta maalle matkamiestä, / Pienisormista pihalle! / Tule saunahan sa-

lova, / Ilman uksin ulvomatta, / Saranan narajamatta. / Siellä on piika pintehissä, 

/ Vaimo vatsanvääntehissä. / Vastan varpuja purroo, / Leheksijä leikkelöö. / Poika 

maalle ponnistaapi, / Tyttö työnnäsen tulille, / Pojat pellon kyntäjiksi, / Tytöt huo-

riksi kylille. / Neity Maaria emonen, / Rakas äiti armollinen, / Käy täällä käpehin 

kengin, / Sukin mustin muikuttele! / -- (SKVR XII2 6206) 
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Neitsyt Maria oli usein apuun pyydetty hahmo synnytyksissä. Niin sanottuna ensimmäi-

senä äitinä tämä tiesi synnytyksen tuskat sekä ruumiin kipukohdat. (Ilomäki 2014: 109.) 

Edellä esitetyssä esimerkissä Neitsyt Marialle kerrotaan saunassa odottavan kovissa tus-

kissa olevan synnyttäjän. Tässä konteksissa tyttö merkitsee 'tytärtä'. Poikalapsi olisi il-

meisen toivottu, sillä tästä tulisi pellon kyntäjä eli auttaja taloon. Tyttären arvo taas olisi 

huomattavasti pienempi: tästä ei olisi vanhemmilleen hyötyä ja kohtalonaan olisi joutua 

huoraksi kylille. 
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5. YHTEENVETO 

 

Tässä luvussa esittelen analyysini tulokset ja suhteutan ne murteista saatuihin tietoihin 

sekä Kielitoimiston sanakirjan ja Nykysuomen sanakirjan antamiin merkityksiin. Kerron 

jokaisen lekseemin suurimman merkitysluokan tutkimissani kansanrunoissa sekä analy-

soin vielä hieman, miten kulloistakin naisnimitystä käytetään. Lekseemien kaikki merki-

tykset ja esiintyvyyden kulloisessakin merkityksessä olen koonnut taulukoihin Liittee-

seen 1. 

 

Kansanrunoudessa kaikki tutkimani lekseemit tarkoittavat 'naista' tai 'nuorta naispuolista 

henkilöä'. Kaikki tarkoittavat myös 'talon tai paikan naispuolista hallitsijaa tai asukas-

tastakin' vaimoa lukuun ottamatta. Muilta osin lekseemien merkitykset vaihtelevat. Akka, 

emäntä, eukko, vaimo ja ämmä tarkoittavat myös 'puolisoa', mutta neito, neihty, tyttö ja 

tytti eivät. Neito tosin esiintyy 'morsiamena' kahdessa runossa, mutta tässä roolissa ilmen-

tyy nähdäkseni vielä kokemattomuus ja viattomuus, joten olen nähnyt tarpeelliseksi laji-

tella nämä omaksi ryhmäkseen. 

 

Kuten oletettavaa onkin, mytologisten naispuolisten hahmojen runokontekstina aineistos-

sani ovat lähes poikkeuksetta loitsut. Heitä pyydetään auttajiksi ja parantajiksi tai heidän 

kerrotaan synnyttäneen tai luoneen jotakin. Neitsyt Mariaa, Helkaa ja Käreitärtä sekä 

metsän, maan ja veden väkeä puhutellaan suoraan, mutta Pohjan akkaa ja neitoa sekä 

Kivutarta (kahta poikkeusta lukuun ottamatta) epäsuorasti. Tähän tosin vaikuttaa loitsun 

tyyppi: ensimmäisten kontekstina on yleensä rukousloitsu kun taas jälkimmäiset ovat 

usein osana syntyloitsua.  

 

Akka Akka vastaa sanakirjamerkityksiä 'vanhan naisen', 'vaimon', 'naisjoukon' ja 'nais-

puolisen haltijan' osalta. Toisaalta se ei ilmennä aineistossani kaikkia Kielitoimiston sa-

nakirjan ja Suomen murteiden sanakirjan antamia merkityksiä, mutta antaa yhden uuden: 

'äidin'. Tämä voi olla hyvin vanha merkitys, kuten 'isoäiti' (SSA 1992 s.v. akka), minkä 

tähden akka esiintyy 'äitinä' kansanrunoissa, mutta ei enää lähempänä nykysuomea.  

 

Suurimpina merkitysluokkina todellisena hahmona esiin nousevat 'nainen' ja 'vanha nai-

nen', mutta toisaalta jälkimmäinen sisältää 26 saman runon toisintoa. Mytologisia hah-

moja akka ilmentää eniten 'talon tai paikan naispuolista hallitsijana'. Metsän akan ja veden 
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akan kollokaatteina ovat aina metsän ukko ja veden ukko, apua ei koskaan pyydetä pel-

kästään naispuolisilta hahmoilta. Pohjan akka ja muut haltijat taas eivät saa miespuolista 

hahmoa kollokaatikseen. 'Puolisona' ja 'vanhana naisena' akkaan ei viitata kertaakaan my-

tologisena hahmona. 

 

Akka ei kansanrunoudessa vaikuta olevan halventava nimitys naisesta. Ainoa pejoratiivi-

nen määre, jonka se runoissa saa, on paha. Toisaalta akka ei ole myöskään naisen arvoa 

korottava nimitys ‒ ylistäviä määreitä akka ei saa edes korkea-arvoista haltijaa tarkoitta-

essaan.  

 

Emäntä Emäntä vastaa sanakirjamerkityksiä 'omistajan', 'talon naispuolisen hallitsijan', 

'puolison' ja 'myyttisen naishaltijan' osalta. Uusi merkitys emännälle on 'emuu', joka tar-

koittaa omassa tutkimuksessani pahan käskijää tai hallitsijaa. 

 

Aineistoni suurin merkitysluokka emännälle on 'talon tai paikan naispuolinen hallitsija'. 

Tässä merkityksessä lekseemi esiintyy 36 kertaa todellisena hahmona ja 46 kertaa myto-

logisena hahmona. Mytologisena 'hallitsijattarena' se on Pohjolan emäntä, metsän emäntä 

sekä Kipumäen hallitsijatar. 

 

Antamistani esimerkeistä käy ilmi, että todellisena hahmona emäntä ei saa ylistäviä mää-

reitä kuin kerran hyvän, mutta ei toisaalta halventaviakaan. Mytologisten hahmojen koh-

dalla emäntään liitetään määreet hyvä, kun puhutaan Suvettaresta tai Tapion vaimosta, ja 

paha, kun puhutaan paiseiden emännästä ja lehmän eksyttäneestä metsänhaltijasta. Toi-

saalta Kivutar on kauhia emäntä.  

 

Eukko Pohjoispohjalaisen kansanrunouden eukko vastaa sanakirja- ja murremerkityksiä 

'äidin', 'vaimon' ja 'myyttisen hahmon' osalta. Mytologiset hahmot laajenevat omissa tut-

kimustuloksissani merkitsemään myös 'talon tai paikan naispuolista hallitsijaa', mutta 

muita lisämerkityksiä eukko ei aineistossani saa. 

 

Eukon suurin merkitysluokka on 'talon tai paikan naispuolinen hallitsija' ‒ kyseinen mer-

kitys on löydettävissä runoista kymmenen kertaa ja ainoastaan mytologista hahmoa kos-

kien. Toisaalta jakauma on hyvinkin tasainen, sillä eukko on merkityksessä 'äiti' neljä 
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kertaa, 'puolisona' neljässä kertaa ja 'naisena' kerran. Jakauman tasaisuus selittynee euk-

koa koskevan aineiston suppeudella, 16 runolla. 

 

Todellista naista tarkoittaessaan eukosta puhutaan neutraaliin sävyyn. Se ei saa edes mää-

reitä, vain yhdessä runossa 'vaimoa' tarkoittaessaan oman. Myöskään mytologisten hah-

mojen kohdalla eukko ei saa erityisesti ylistäviä ja halventavia sävyjä. Poikkeuksena on 

metsän eukon kohdalla kahdessa runossa esiintyvä kollokaatio kaunis karva, jolla yliste-

tään Mielikin kauneutta. Huomattavaa on, että eukon kohdalla metsän miespuoliseen hal-

litsijaan ei viitata Mielikin paralleelina kuin yhdessä runossa ‒ apua pyydetään siis pää-

asiallisesti vain Mielikiltä. Myös muut mytologiset hahmot esiintyvät säkeissä yksinään 

ilman miespuolisten hahmojen kollokaatiota. 

 

Vaimo Tutkimuksessani vaimo on merkitysluokiltaan pienin lekseemiryhmä. Se saa mer-

kityksikseen 'naisen', 'aviopuolison' sekä 'synnyttäjän', joista uusi merkitys on murre- ja 

sanakirjatietoihin verrattuna 'synnyttäjä'. Tämä merkitys koskee kuitenkin vain todellisia 

hahmoja ‒ mytologisiin hahmoihin viitataan ainoastaan 'naisena' ja 'aviopuolisoina tai 

kumppaneina', ei kertaakaan 'synnyttäjänä'. Suurin merkitysluokka sekä mytologisille 

hahmoille että todellisille hahmoille on 'nainen'.  

 

Vaimoon liitetään eniten määreitä, mutta ylistävät adjektiivit, kunniallinen, kulta, vihanta, 

vakainen, tarkka ja kaunis liitetään ainoastaan mytologisiin hahmoihin. Vaikka Lovehet-

tareen eli Pohjan akkaa ei varsinaisesti ylistetä, kutsutaan tätä vanhaksi, joka voi olla 

kunnioitusta osoittava määre. Myös Neitsyt Mariaa kutsutaan vaimoista vanhimmaksi, 

mikä tukee päätelmääni. Negatiivisen määreen saa aviopuolison roolissa oleva paha 

vaimo, joka leipoo Kullervon leivän sisään kiven. Toisaalta lapsen tieto, vaimon muisto -

vertaus ei ole myöskään kovin imarteleva.  

 

Pääsääntöisesti mytologiset naishahmot esiintyvät aineistossani ilman miespuolista hen-

kilöä kollokaattinaan, kuten eukonkin kohdalla kerroin, lukuun ottamatta kolmea runoa, 

jossa salakaarron kauniin vaimon kollokaattina on kummun ukko, kultaparta.  

 

Ämmä Lekseemi vastaa sanakirja- ja murremerkityksiä 'naisen', 'vanhan naisen', 'isoäidin' 

ja 'aviopuolison' osalta. Mahdollisesti myös 'kätilönä' emäntä esiintyy aineistossani ker-

ran, sauna-ämmänä. Uutena merkityksenä on kansanrunoudesta löydettävissä 'talon tai 
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paikan naispuolinen hallitsija', jona ämmä on vain todellisena hahmona. Mytologisiin 

hahmoihin ei muutenkaan viitata kuin kerran ämmä-nimityksellä: tällöin kyseessä on ni-

mettömäksi jäävä naispuolinen palovamman parantaja esimerkissä (82) ja merkitysluok-

kana on tällöin 'nainen'. Suurin merkitysluokka ämmän kohdalla on 'vanha nainen' ‒ tosin 

näistä 23 runosta 15 on saman runon toisintoja, joissa ämmä on ämmänkäpä tai -käppyrä. 

Pienin merkitysluokka on 'puoliso' vain yhdellä tapauksella 

 

Vaikka nykykielessä ämmä onkin halventava nimitys, ei aineistoni runoista saa tälläistä 

vaikutelmaa. Ämmää käytetään hyvin neutraalina ilmaisuna, sillä se ei saa kertaakaan 

kielteisiä määreitä eikä toisaalta ylistäviäkään. 

 

Neito, neihty Neihtyttä eivät käyttämäni sanakirjat tai murrearkisto tunteneet. Neito saa 

kuitenkin kansanrunoudessa merkityksiksi paitsi sanakirja- ja murremerkityksiä myötäi-

levät 'nuoremman naispuolisen henkilön' ja 'tyttären', myös 'morsiamen' ja 'talon tai pai-

kan nuoremman naispuolisen asukkaan'. Neito ja neihty esiintyvät kaiken kaikkiaan eni-

ten mytologisena hahmona, 82 tapauksessa 104:sta. Esimerkiksi tyttärenä siihen ei viitata 

kertaakaan todellisena hahmona. Toisaalta mytologisena hahmona se ei ole kertaakaan 

'morsiamena'. 

 

Suurin merkitysluokka neidolle ja neihtyelle on 'nuori naispuolinen henkilö' niin mytolo-

gista kuin todellistakin hahmoa koskien. Tämän merkitysluokan 85 tapauksesta tosin 43 

on saman runon toisintoja. Pienin merkitysluokka on jo aikaisemmin mainitsemani 'mor-

sian'.  

 

Negatiivisia määreitä tai sävyjä neito ja neihty eivät saa kuin korkeintaan paralleeleihinsa 

liitettynä, esimerkiksi: Ruskea on rupinen neito, / Paha paiseitten emonen (SKVR XII2  

5417). Ylistäviä määreitäkään ei toisaalta ole näihin liitetty kuin metinen ja tarkka ‒ de-

minutiivimuoto neitonen on nimenomaan hellittelevä nimi enemmän kuin ylistävä.  

 

Tytti, tyttö Kansanrunoista löytyvät tytön ja tytin merkitykset ‒ 'nuorempi naispuolinen 

henkilö', 'tytär' ja 'talon tai paikan nuorempi naispuolinen asukas' ‒ ovat kaikki myös 

käyttämissäni sanakirjoissa sekä Suomen murteiden sana-arkistossa esiteltyjä merkityk-

siä. Uusia merkityksiä lekseemit eivät siis saa. Tytön ja tytin suurin merkitysluokka sekä 
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todellisena että mytologisena hahmona on 'nuorempi naispuolinen henkilö' ja pienin taas 

'talon tai paikan nuorempi naispuolinen asukas'. 

 

Tytön ja tytin käytön välillä on eroja: jälkimmäisellä viitataan ainoastaan mytologisiin 

hahmoihin kun taas ensimmäinen käsittää myös niin sanotut todelliset hahmot. Sen sijaan 

kummankaan käytöstä kansanrunoudessa ei voi nostaa esiin erityisen ylistävää tai vastaa-

vasti erityisen pejoratiivista sävyä, vaan molemmista käytettävät nimitykset ovat suhteel-

lisen neutraaleja. Poikkeuksina tästä olen kuitenkin nostanut esimerkeissä esiin kolme 

tapausta. Ensimmäisessä tytöt otetaan taivaaseen sisään mutta pojat potkitaan pois, joten 

tyttöjen arvo on poikia korkeampi. Toisaalta taas toisessa esimerkissä tyttö on rentale 

joka on kusessa kuutunu ja kolmannessa mahdollisesti syntyvät tytöt kelpaavat vain huo-

riksi kylille, kun pojasta leivotaan pellon kylväjää.  
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisia merkityksiä lekseemit akka, emäntä, 

eukko, vaimo, ämmä, neito ja tyttö saavat kansanrunoudessa ja kuinka niitä siellä käyte-

tään. Halusin myös selvittää, eroavatko nämä merkitykset Kielitoimiston sanakirjan ja 

Nykysuomen sanakirjan antamista merkityksistä. Lisäksi selvitin lekseemien käyttöä 

murteissa Suomen murteiden sanakirjan ja Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmia 

apuna käyttäen. Aineistonani oli SKVR:n eli Suomen kansan vanhojen runojen sähköisen 

korpuksen osat XII1 ja XII2, jotka käsittävät Pohjois-Pohjanmaalta kerätyt runot, yhteensä 

476 runoa. Tutkimuskysymyksiäni olivat: 

 

1. Millaisia merkityksiä lekseemit saavat ja mikä on näiden merkityksien esiinty-

vyys? 

2. Millaisissa konteksteissa lekseemit viittaavat tiettyihin merkityksiin? 

3. Millaisia kollokaatteja ja sävyjä lekseemit saavat tietyissä konteksteissa? 

4. Eroavatko nykykielen, murteiden ja kansanrunouden merkitykset ja jos eroa-

vat, miten? 

5. Millaisia vihjeitä saadaan kansanrunojen naiskuvasta merkityksiä selvittä-

mällä? 

 

Runoesimerkkejä esittelemällä toin esiin havaintojani merkityksistä ja niiden kontekstista 

sekä siitä, kuinka tutkimiani lekseemejä kansanrunoudessa käytetään. Olen koettanut 

tuoda esimerkkejä mahdollisimman laajasti esille kuitenkin pro gradu -tutkielman sivu-

määrärajoituksen huomioon ottaen. Kaikkia tutkimiani runoja ei ollut mahdollista mah-

duttaa analyysiin, mutta toivon, että esitetyt esimerkit antavat mahdollisimman kattavan 

kuvan tutkittavien lekseemien merkityksistä. 

 

Tutkimukseni osoitti, että lekseemit saavat kansanrunoudessa samankaltaisia merkityksiä 

kuin Kielitoimiston sanakirja ja Nykysuomen sanakirja osoittavat. Myös lekseemien mur-

retausta on suhteellisen yhteneväinen kansanrunouden merkitysten kanssa. Uusiakin mer-

kityksiä löysin joillekin lekseemeille: Akka laajeni koskemaan myös 'äitiä', emäntä 

'emuuta' mytologisena hahmona, eukko 'talon tai paikan naispuolista hallitsijaa', vaimo 

'synnyttäjää', ämmä 'talon tai paikan naispuolista hallitsijaa' ja neito 'morsianta' sekä 'talon 

tai paikan nuorempaa naispuolista asukasta'. Tyttö ja tytti eivät saaneet uusia merkityksiä. 
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Akan, emännän, eukon, vaimon, ämmän, neidon ja tytön kansanrunoudesta löytämäni 

merkitykset ja niiden esiintyvyyden olen esitellyt kokoavasti Liitteessä 1. 

 

Hypoteesini tutkimuksen alussa oli, että naisnimitykset voidaan jakaa todellisiin hahmoi-

hin sekä mytologisiin hahmoihin, ja tämä pitikin paikkaansa. Olettamuksiani tutkimustu-

losten suhteen olivat myös ne, että lekseemien merkitys kansanrunoissa poikkeaa hieman 

nykykielestä ja että akka, eukko ja ämmä eivät saa kovin ylistäviä kollokaatteja. Myös 

nämä olettamukset osoittautuivat ainakin osittain oikeiksi, sillä vaikka nuo lekseemit ei-

vät saaneet ylistäviä kollokaatteja, eivät ne saaneet myös erityisen negatiivisiakaan. Toi-

sin sanoen, vaikka jotkin murrelähteet ja nykysuomi esittävät akan, eukon ja ämmän hal-

ventavina nimityksinä, kansanrunouden kieli tuo ne esiin suhteellisen neutraaleina il-

mauksina. Poikkeuksiakin on, mutta nämä koskevat yleensä aina tiettyä hahmoa ja hä-

neen liittyviä mielikuvia tai tekoja, kuten paha akka kohullinen Pohjan akkaa tautien syn-

nyttäjän nimityksenä. Edellinen pätee myös vaimon ja emännän kohdalla: nämä saavat 

pejoratiivisen kaiun vain yksittäistapauksina. Synnytysloitsuissa tyttö on kuitenkin ei-toi-

vottu. Synnyttäjää kehotetaan heittämään tyttölapsi pihalle, mutta pojasta hän saa apurin 

kotiin. Neito ja neihtyt sen sijaan ovat aineistossani täysin ilman negatiivisia sävyjä.  

 

Tutkimiani lekseemejä esiintyi eniten loitsuissa. Tästä ehkä johtuukin, että mytologisten 

naisten esiintyvyys aineistoissani on suurempi verrattuna todellisiin naisiin: ensin maini-

tut kattavat 274 tapausta ja jälkimmäiset 259 tapausta. Vaikka ero ei olekaan suuri, on 

mielenkiintoista havaita, että nainen on kansanrunoudessa ennen kaikkea haltijahahmo 

tai sellaiseen rinnastettava. Mytologisina hahmoina akka, emäntä, eukko, vaimo, ämmä, 

tyttö ja neito ovat selvästi korkeammassa asemassa kuin niin sanotut todelliset naishah-

mot. Tämä on pääteltävissä siitä, että juuri mytologisiin naisnimityksiin liitettiin ylistävät 

kollokaatit ja määreet. Todellisina hahmoina naiset taas liikkuvat nähdäkseni suhteellisen 

arkisen elämän piirissä aineistoni runoissa ja täyttävät niin sanotusti tehtävänsä, mistä 

johtunee niiden neutraali sävy.  

 

Tutkimukseni teoreettisina ja metodisina taustoina olivat leksikaalisen semantiikan li-

säksi filologinen tekstintutkimus ja kontekstuaalinen semantiikka. Käytännössä pyrin fi-

lologisen tekstintutkimuksen ja tekstikritiikin avulla selittämään, mitä jokin säe tarkoittaa 

kokonaisuudessaan, mitä jokin säe tai itselleni tuntematon lekseemi on tarkoittanut teks-

tin aikaisessa kulttuurissa ja kuinka koko runo on tulkittava. Tekstikritiikillä tarkoitan 
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sitä, että tarkastelin runoa suhteessa muihin kansanrunoihin, muihin vanhoihin teksteihin 

sekä kansanrunoutta koskeviin lähteisiin ja sanakirjoihin. Runo ja säe taas muodostavat 

kontekstin, jonka perusteella etsin merkityksen tutkimalleni lekseemille. Murremaantiede 

oli tutkimuksessani mukana siltä osin, että tutkin akan, emännän, eukon, vaimon, ämmän, 

neidon ja tytön merkityksiä murteissa. 

 

Koin filologisen tekstintutkimuksen ja tekstikritiikin sekä kontekstuaalisen semantiikan 

omassa tutkimuksessani erityisen hyödyllisiksi ja toimiviksi metodeiksi. Kontekstuaali-

nen semantiikka ikään kuin täydensi filologista teksintutkimusta: Filologinen tekstintut-

kimus ja tekstikritiikki auttoivat selittämään runon, tutkittavan lekseemin sisältävän sä-

keen sekä itselleni tuntemattomat lekseemit ja ilmaukset ja kontekstuaalinen semantiikka 

oli taustalla, kun selvittämäni kontekstin perusteella etsin merkityksen akalle, emännälle, 

eukolle, vaimolle, ämmälle, neidolle ja tytölle.  

 

Kuten jo johdannossa kerroin, koen tutkimukseni merkittäväksi siksi, että kansanrunou-

den naisnimityksiä ei ole kansanrunoudessa juurikaan tutkittu. Kansanrunouden leksikaa-

linen ja lingvistinen tutkimus ylipäätään voi tuoda lisää tietoa sanoista ja niiden käytöstä 

kansanrunojen aikaisessa kulttuurissa suhteessa nykykäyttöön. Myös filologisen tekstin-

tutkimuksen esille nostaminen fennistiikan tutkimuksessa on tärkeää, sillä vaikka se on 

tutkinut paljonkin vanhoja tekstejä, on tutkimus keskittynyt lähinnä äännehistoriallisiin 

seikkoihin eikä sisällä kovinkaan paljon filologista analyysia (Palola 2015b). 

 

Olisi mielenkiintoista verrata saamiani tuloksia muualta Suomesta kerättyyn kansanru-

nouteen, sillä vaikka oma aineistoni käsittääkin peräti 476 runoa, on tämä vain pintaraa-

paisu SKVR:n arkiston 89 247 runotekstiin. Toivoisin, että oma tutkimukseni auttaisi 

edes hieman nostamaan suomalaisen kansanrunouden lingvististä tutkimusta pinnalle. 

Uskoisin kansanrunoudesta löytyvän loputtomasti mielenkiintoista tutkittavaa. 
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LIITE 1. Lekseemien akka, emäntä, eukko, vaimo, ämmä, neito ja tyttö merkitykset ja 

niiden esiintyvyys 

 

AKKA      

Merkitys 'Nainen' 'Puoliso' 'Talon tai 

paikan nais-

puolinen 

hallitsija' 

'Äiti' 'Vanha nai-

nen' 

Esiintyvyys 36 12 21 10 38 

 

EMÄNTÄ      

Merkitys 'Nainen' 'Puoliso' 'Talon tai 

paikan nais-

puolinen 

hallitsija' 

'Emuu' 'Omistaja' 

Esiintyvyys 1 12 82 28 5 

 

EUKKO      

Merkitys 'Nainen' 'Puoliso' Talon tai 

paikan nais-

puolinen 

hallitsija' 

'Äiti'  

Esiintyvyys 1 3 10 4  

 

VAIMO    

Merkitys 'Nainen' 'Puoliso' 'Synnyttäjä' 

Esiintyvyys 31 24 10 

 

 

 

 



 

ÄMMÄ      

Merkitys 'Nainen' 'Puoliso' 'Talon tai 

paikan nais-

puolinen 

hallitsija' 

'Vanha nai-

nen' 

'Isoäiti' 

Esiintyvyys 6 1 10 23 3 

 

NEITO, 

NEIHTY 

    

Merkitys 'Nuorempi 

naispuolinen 

henkilö' 

'Talon tai pai-

kan nuorempi 

naispuolinen 

asukas' 

'Tytär' 'Morsian' 

Esiintyvyys 85 14 3 2 

 

TYTTÖ, TYTTI    

Merkitys 'Nuorempi naispuo-

linen henkilö' 

'Talon tai paikan 

nuorempi naispuo-

linen asukas' 

'Tytär' 

Esiintyvyys 28 11 21 

 


