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JOHDANTO 
 

Ihmisen ja petoeläimen suhde on tänä päivänä usein esillä mediassa, ja keskustelu karhujen ja susien 

oikeuksista jakaa rajusti mielipiteitä. Toisten mielestä kaikilla pedoilla on oikeus elää Suomen 

luonnossa. Toinen puoli taas pitää edellisten suhtautumista suurpetoihin ilmauksena ihmisen 

luonnosta vieraantumisesta. Heidän mielestään karhu on vaarallinen, eikä sille ole tilaa Suomen 

metsissä. Suoranainen petoviha, jonka juuret ovat syvällä suomalaisessa kansanperinteessä, on 

edelleen paikoin Suomea voimissaan.1 

Tutkielmani tarkoitus on tarkastella, miten vuosien 1898–1905 Suomen Urheilulehdessä (jatkossa 

myös SUL) ilmestyneissä metsästystarinoissa ilmenee tuon ajan ihmisen ja karhun välinen suhde. 

Tutkimuskysymykseni on siten seuraava: miten karhuaiheisia metsästyskertomuksia Suomen 

Urheilulehteen vuosina 1898–1905 kirjoittaneet henkilöt suhtautuivat karhuun? Toivon, että 

valottamalla ihmisen ja karhun suhdetta 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa edes oma ymmärrykseni 

ihmisen ja petoeläinten suhteesta syvenisi. Keskittymistä karhuun perustelen pääosin omalla 

mielenkiinnollani. Sudesta, ketusta ja Ilveksestäkin olisi voinut tehdä vastaavanlaisen tutkimuksen 

kuin karhusta. Toinen syy karhun valintaan oli siihen liittyvän materiaalin sopiva määrä. 

Tutkimukseni edetessä huomasin myös, että tutkimani kirjoitukset sijoittuvat ajallisesti petojen 

laajamittaisen hävittämisen (1880-luvun alku) ja vuoden 1923 luonnonsuojelulain, jossa 

tunnustettiin petojen elämisen oikeudet osana luontoa, väliin. Tutkimani kirjoittajat siis tarinoivat 

karhunpyynnistä eräänlaisen ihmisen karhusuhteen murroksen aikana. Niinpä uskon, että 

tutkimukseni osaltaan myös valottaa sitä kehityskulkua suomalaisten suhtautumisessa karhuun, 

joka johti lopulta karhun valintaan Suomen kansalliseläimeksi vuonna 1985. 

Ivar Vilskman perusti Suomen Urheilulehden muutaman muun urheilusta kansansivistyksellisenä 

työnä kiinnostuneen aktivistin kanssa vuonna 1898. Lehden tarkoituksena oli käsitellä kaikkia 

urheilun aloja. Tuolloin urheilu käsitteenä oli paljon laaja-alaisempi kuin mitä se on nykyään.2 Niinpä 

                                                           
1 Esimerkiksi suurpetotutkija Ilpo Kojola kertoo törmänneensä petovihaan työssään. 
http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/susitutkija_saa_osansa_petovihasta. Erkki Pulliainen erittelee petovihan 
taustaa ja historiaa teoksessaan Petoja ja ihmisiä (1984). 
2 Perko 1991, 227. 

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/susitutkija_saa_osansa_petovihasta
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myös metsästys3 ja riistanhoito4 käsitettiin Suomen Urheilulehdelle sopiviksi aiheiksi. Ensimmäisen 

lehden alussa toimitus asettikin työnsä yhdeksi päämääräksi ”järjellisen metsänriistanhoidon 

edistämisen ja kaiken väärinkäytöksen vastustamisen tälläkin alalla”5.  

Tutkielmani päälähteinä ovat Suomen urheilulehdet vuosilta 1898–1905. Lehdet ovat 

Urheilumuseon digitoiduissa ainestoissa kaikkien saatavilla. Valitsin Suomen Urheilulehdistä kaikki 

artikkelit ja tarinat, joissa käsiteltiin karhua tai karhun metsästystä. Käsiteltävän aineiston valinnan 

suhteen ei siten muodostunut ongelmia. Tutkin yhteensä kuutta karhuaiheista kertomusta, joista 

kolme oli pilkottu osiin ikään kuin jatkokertomuksiksi niin, että tekstien kokonaislukumääräksi 

muodostui kymmenen. Kirjoitukset ovat muistelmia kirjoittajien itse tekemiltä 

karhunpyyntireissuilta, mutta kirjoittajat kertoilevat lyhyesti myös kuulemiaan 

karhunmetsästystarinoita, joihin he itse eivät olleet ottaneet osaa. Lisäksi tarkastelen myös muita 

petoja6 käsitteleviä kirjoituksia, sillä uskon, että tiettyjen asioiden merkityksen selkiyttämiseksi 

vertailu petolajien välillä on hedelmällistä. Huomioin tutkimuksessani myös vuoden 1898 Suomen 

Urheilulehdessäkin julkaistun uuden metsästysasetuksen, joka astui voimaan vuoden 1899 alusta. 

Ihmisen ja karhun suhteen historiallista kehitystä ovat tutkineet PASI KLEMETTINEN ja MARTTI 

SARMELA. Klemettisen kirjoitus Kurkistuksia karhun kulttuurihistoriaan (2002) sekä Sarmelan Karhu 

ihmisen ympäristössä (1991) muodostavatkin pitkälti sen teoreettisen viitekehyksen, jonka valossa 

Suomen Urheilulehden kirjoituksia karhusta tarkastelen. MARIA SUUTALAN tutkimus Ihmisen ja 

luonnon suhteet Suomen 1800-luvun kansallisten suurmiesten ajattelussa (1982) antoi myös 

osviittaa siitä, miten petoihin suhtauduttiin 1800-luvulla. Sitä, miten ihmisen suhtautuminen 

tiettyyn eläinlajiin muotoutuu, avaa OUTI RATAMÄKI kirjoituksessaan Luonto, kulttuuri ja 

yhteiskunta osana ihmisen ja eläimen suhdetta (2009)7. Ihmisen ja petojen suhdetta 1800-luvulla on 

tutkinut myös ERKKI PULLIAINEN teoksessaan Petoja ja ihmisiä (1984). 

                                                           
3 Vuoden 1993 metsästyslaissa metsästys määritellään seuraavasti: Metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena 
olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin ottamista metsästäjän haltuun. Metsästystä on myös 
pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen houkutteleminen, etsiminen, kiertäminen, väijyminen, hätyyttäminen tai 
jäljittäminen, koiran tai muun pyyntiin harjoitetun eläimen käyttäminen riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai 
jäljittämiseen sekä pyyntivälineen pitäminen pyyntipaikalla viritettynä pyyntikuntoon. ”Metsästyslaki”.  
4 Nykyisessä metsästyslaissa riistanhoidolla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on riistaeläinkantoja 
säätelemällä, riistaeläinten elinolosuhteet turvaamalla tai niitä parantamalla taikka muulla tavalla lisätä, säilyttää tai 
parantaa riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä tasapainoa. ”Metsästyslaki”.  
5 ”Lukijalle”. Suomen Urheilulehti (SUL) 1898, 2. 
6 Tutkielmassani viittaan pedoilla vain seuraaviin eläimiin: karhu, susi, ahma, ilves ja kettu.  
7 Ihmisen käsitys esimerkiksi karhusta muodostuu kulttuurihistoriallisista käsityksistä, yhteiskunnallisesta kontekstista, 
karhun ulkoisista piirteistä ja yksilön omista henkilökohtaisista kokemuksista karhun kanssa. Ratamäki 2009, 38–39. 
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Metodinani toimii sisällönanalyysi. Sen päämääränä on etsiä tekstin merkityksiä. Tämä tapahtuu 

analysoimalla tekstejä tutkimuskirjallisuutta apuna käyttäen. Analyysin tarkoituksena on muotoilla 

selkeä ja ymmärrettävä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä, eli tässä tapauksessa Suomen Urheilulehden 

kirjoittajien suhtautumisesta karhuun.8 Lisäksi vertailen karhuun suhtautumista siihen, miten 

muihin petoihin asennoiduttiin, minkä otaksun tuovan tutkimukselleni lisäarvoa. Uskon vertailun 

tuovan parhaiten esiin karhun erityislaatuisen aseman petoeläinten joukossa 1900-luvun alussa. 

1800-luvun lopulla eli rinnakkain kaksi kulttuurisesti täysin erilaista metsästysperinnettä. 

Kaupunkilaisille urheilumetsästäjille9 suurriistanpyynti oli intohimoinen harrastus. Korpimaiden 

kasvateille taas eränkäynti oli suvussa periytynyt elinkeino.10 1800-luvun kuluessa metsästyksen 

arvostus ajanvietteenä kasvoi, kun siitä tuli yläluokan, porvariston ja upseeriston keskuudessa 

suosittua harrastustoimintaa. Karhunmetsästys muuttui rahalla ostettavaksi huviksi varakkaiden 

alkaessa ostella karhunkierroksia11 tyhjennettäväksi.12 Samalla metsästyksen johtavat motiivit 

muotoutuivat uudelleen. Harrastuksen vuoksi karhua pyytävien keskuudessa karhuja ei haluttu 

hengiltä sen takia, että oma tai oman kylän väen toimeentulo olisi muuten karhujen vuoksi ollut 

vaarassa tai koska karhuja olisi vihattu. Metsästyksestä oli yhä useammassa tapauksessa tullut 

syrjäseudun sivuelinkeinon sijasta kaupunkilaisten virkistysharrastusta, jossa karhunmetsästyksen 

elämyksellisyys oli päällimmäisenä houkuttimena.13 

Tutkimieni muistelmien kirjoittajat ovat yhtä lukuun ottamatta kaikki ostaneet mahdollisuuden 

karhunmetsästykseen hankkimalla myynnissä olleen karhunkierroksen joltain paikalliselta 

talonpojalta.14 Kertomukset ovat siten yläluokan edustajien muistelmia ja tarinointeja 

karhunpyynneistä. Tämä on tärkeää huomioida, koska se tarkoittaa, että kirjoittajat kertovat 

muistelmia ja sivutarinoita karhunmetsästyksestä harrastemetsästäjän perspektiivistä. Heidän 

suhtautumistaan karhuun ei siksi tule yleistää koskemaan koko tuon ajan Suomen väestöä. 

                                                           
8 Tuomi, Sarajärvi 2002, 110. 
9 Tutkielmassani kutsun urheilumetsästäjiä myös harrastemetsästäjiksi ja virkistysmetsästäjiksi. Oleellista on se, että 
heille karhunmetsästys oli mieluista vapaa-ajanvietettä. 
10 Klemettinen 2002, 149. 
11 Karhunkierros on paikka, jossa karhun tiedetään talvehtivan. Karhun talvipesän päällä on hengitysaukko, jonka 
ympärillä lumi kellastuu ja jäätyy paljastaen karhunpesän. Pulliainen 1984, 140. 
12 Sarmela 1991, 239. 
13 Klemettinen 2002, 158–159.  
14 Sen karhunpyyntimuistelman kirjoittaja, joka karhunkierrosta ei ollut ostanut, toimi Oulun tarkk’ampujapataljoonan 
jääkärikomennuskunnan karhunpyynnin johtajana.  
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Koska ihmisen suhtautuminen karhuun tulee esille useiden eri teemojen kautta, jaan tutkielmani 

kolmeen päälukuun. Ensimmäisessä luvussa tarkastelen, tukevatko tutkimani kertomukset käsitystä 

karhusta haittaeläimenä, jollaiseksi se laissa oli määritelty. Toisessa luvussa keskityn kirjoittajien 

kielenkäyttöön, tarkemmin siihen, miten karhuihin viitataan ja miten karhunpyynnistä puhutaan. 

Kolmas luku koostuu karhun tappamisesta, suhtautumisesta kuolleeseen karhuun sekä 

kertomuksissa esille tulleista karhuriiteistä. Lopuksi pohdin kirjoittajien suhtautumista karhuun 

kokonaisuutena.  
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1. KIRJOITUKSET EIVÄT TUE YKSIOIKOISTA NÄKEMYSTÄ KARHUSTA HAITTAELÄIMENÄ 
 

Suomen Urheilulehdessä ilmestyi vuonna 1898 tavallisten metsästystarinoiden ja 

kansanvalistuksellisten kirjoitusten sekä muiden aihealueiden artikkeleiden lisäksi metsästysliite - 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus Metsästyksestä. Kyseessä oli uusi metsästystä koskeva 

lainsäädäntö Suomen Suuriruhtinaskunnalle. Uuden säädöksen pykälässä kymmenen karhu 

määritellään muiden petoeläinten ohella vahinkoeläimeksi, jonka kuka tahansa saa tappaa tai ottaa 

elävänä kiinni. Pykälässä 11 karhun, suden, ilveksen ja ahman metsästyksen ollessa kyseessä, 

annetaan metsästäjälle lupa jatkaa metsästystä myös tiluksilla, jonne hänellä muuten ei olisi 

oikeutta mennä. Eli sen lisäksi, että karhuja oli lupa tappaa, pyrittiin niiden metsästystä 

helpottamaan suomalla niiden metsästäjille erioikeuksia. Lainsäädännöllinen asennoituminen 

karhuja kohtaan käy hyvin ilmi myös pykälässä 25, jossa määrätään kunnat maksamaan 25 markkaa 

tapporahaa karhun kaatajalle.15 Karhujen surmaaminen oli siis mitä ilmeisimmin yksi 

lainsäädännöllisesti haluttu päämäärä.16  

Vuoden 1898 metsästysasetuksessa määriteltyjen tapporahojen suuruus antaa osviittaa siitä, miten 

eri petoihin on valtion näkökulmasta suhtauduttu. Sudesta maksettava 100 markkaa ja 

sudenpennusta maksettava 50 markkaa ovat huomattavasti suurempia summia kuin karhusta 

määrätty 25 markan korvaus. Ahmastakin määrättiin 50 markan summa. Karhun verran palkkiota 

sai ilveksen taposta. Ketusta sai 5 markkaa ja muista petoeläimiksi luokitelluista eläimistä siitä 

alaspäin.17 Puhtaasti lakia katsomalla voitaisiin näin ollen päätellä, että karhu oli suden ja ahman 

jälkeen ilveksen kanssa jaetulla kolmannella sijalla epätoivottujen eläinten listalla.  

Lainsäädännöllisesti katsoen suhtautuminen karhuun oli siis 1800-luvun lopun Suomessa erittäin 

kielteinen. Karhu oli haittaeläin, josta yksinkertaisesti haluttiin päästä eroon. Samankaltaisen 

johtopäätöksen tekeminen Suomen Urheilulehdessä vuosina 1898–1905 ilmestyneistä 

metsästyskertomuksista olisi kuitenkin hätiköityä.  

                                                           
15 ”Suomen Urheilulehden liite.”. SUL 1898. 
16 Tällaisessa asennoitumisessa ei toki ollut mitään uutta, sillä jo vuosien 1647 ja 1664 metsästystä ja kalastusta 
koskevissa lakiuudistuksissa nisäskäspetoeläimet oli luokiteltu Ruotsin valtakunnassa henkipatoiksi, mikä tarkoitti sitä, 
että niitä sai metsästää vuoden ympäri.  Ylimaunu 2002, 124. Tapporahakaan ei ollut uusi asia, mutta maksettavan 
palkkion pienuus ja sen saamisen epävarmuus eivät olleet aiemmin juuri kannustaneet petojen metsästykseen. Teperi 
1977, 70. 
17 ”Suomen Urheilulehden liite.”. SUL 1898. 
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Karhujen tuottamista vahingoista karjatilallisille 1800-luvun Suomessa ei ole kattavaa ja luotettavaa 

tietoa.18 Toisaalta karhusta koituneiden todellisten kustannusten määrällä ei ole tutkimukseni 

kannalta juurikaan merkitystä. Oleellista on se, että karhujen pelättiin tappavan karjaa ja 

kotieläimiä, ja että niiden tiedettiin yleisesti tehneen niin ennen kuin karhujen kannat oli 1880-

luvulla romahdutettu.19  

Mainintoja karhun aiheuttamista karjavahingoista tai karhun haitallisuudesta karjataloudelle 

esiintyi kahdessa Suomen Urheilulehden metsästystarinassa. Yhdessä tarinassa mainitaan, että 

”kontio oli siihen aikaan vierailulla kylässä ja teki paistia 3 lehmästä”20. Toisessa kertomuksessa 

karhun saatua surmansa, kertoja julistaa: ”Rauha nyt maassa sorkkaväellä”21. Karhu siis nähtiin 

potentiaalisena karjavarkaana. Yllä mainitut viittaukset karhun haitallisuuteen karjavarkaana ovat 

kuitenkin ainoat laatuaan tutkimissani metsästystarinoissa. Lisäksi nämäkin kaksi huomautusta 

karhun vahingonteoista kerrottiin varsin neutraaliin sävyyn, ikään kuin välihuomautuksina. 

Kuvaavaa on, että rauhan sorkkaväelle julistettuaan, toivottaa kertoja rauhan ”myöskin suuren 

sortajan tomulle!”22 Karhujen karjavarkaudet eivät olleet harrastemetsästäjien ongelma, joten 

karhujen vahingollisuus sinällään ei ollut tutkimieni kertomusten karhunpyyntien motiivina. Niistä 

mainitseminen kertomuksissa voidaan enneminkin nähdä yhtenä tapana perustella oman 

harrastuksen hyödyllisyyttä yhteiskunnalle. 

Metsästyksen tultua yhä enemmän syrjäseutujen sivuelinkeinosta kaupunkilaisten 

virkistysharrastukseksi, muodostuivat riistanhoidolliset seikat aiempaa tärkeämmiksi.23 Tässä 

kohtaa lienee hyvä huomauttaa, että karhu määriteltiin haittaeläimeksi, ei riistaeläimeksi. 

Käsittelemissäni kertomuksissa on myös viittaus karhunmetsästyksen riistanhoidolliseen 

arvokkuuteen. Yhdessä tarinassa kerrotaan, että ”Linnunpyytäjille on karhu syksyllä kova kilpailija. 

Käy näet kokemassa satimet kaikki, syö saaliit makeaan suuhunsa, vieläpä virittää muka satimen 

                                                           
18 Suomen yleisen tilaston taulukot surmatuista kotieläimistä ja surmatuista pedoista alkavat vasta vuodesta 1878. 
Teperi 1977,13. 
19 Pulliainen 1982, 14–19. 
20 Jalmari Kekkonen, ”Karhunkaataja rajan takaa”. SUL 1901, 475. 
21 F.E.K., ”Muistoja viimetalvellisilta karhunkaatoretkiltä”. SUL 1904, 217. 
22 F.E.K., ”Muistoja viimetalvellisilta karhunkaatoretkiltä”. SUL 1904, 217. 
23 Klemettinen 2002, 159. Riistanhoito käsittääkseni tarkoitti tutkimilleni kirjoittajille lähinnä riistaksi kelpaavien 
eläinkantojen säilyttämistä metsästämällä niitä uhkaavia petoja. Karhu oli lainsäädännöllisestikin määritelty 
haittaeläimeksi. Niinpä karhun kaataminen oli riistanhoidollinen teko. Riistanhoito ei siis tarkoittanut tuolloin saama 
kuin 2000-luvulla. 
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uudelleenkin, nostaa kirpan pystöön, niin kuin ainakin; se vaan on pilassa”24. Karhut olivat riesaksi. 

Riistanhoidollinen motiivi karhunmetsästykselle lienee ollut kuitenkin kirjoittajien keskuudessa 

pieni, mihin viittaa se tosiasia, että edellinen lainaus on ainoa riistanhoitoon liittyvä huomio 

käsittelemissäni kirjoituksissa. Varsinaisesti huolta metsästettävien riistaeläinkantojen säilymisestä 

ei näy yhdessäkään tutkimassani kertomuksessa. 

Jokseenkin huvittavaa on vihjaus, että karhu yrittäisi virittää kokemaansa ansaa uudelleen. Karhun 

toiminnan inhimillistäminen on yksi harvoista karhun negatiiviseen valoon saattavista tekijöistä 

tutkimissani kertomuksissa. Karhun itsesuojeluvaiston varassa tekemä ihmisen päällekarkaus 

kuvataan yhdessä kertomuksessa kostettavaksi teoksi. Näin karhu tavallaan inhimillistetään 

asettamalla se vastuuseen teostaan. Tarinassa karhu myös kuunteli, että elääköhän tämän maahan 

paiskaama mies vielä, ennen kuin lähti muille maille.25 Tällainen karhun toiminnan kuvaaminen luo 

mielikuvan, että se ajattelee ja suunnittelee tekemisiään. Karhu jopa ymmärtää linnunpyyntiin 

tarkoitettujen ansojen tarkoituksen: ”vieläpä virittää muka satimen uudelleenkin”26. Kontio myös 

”vierailee” kylässä, ”samoilee” saloja ja on ”utelias” kurkistaessaan pesästä.27 Karhun ja yleensäkin 

petojen toimien kuvailu inhimilliseen toimintaan soveltuvin käsittein on edelleen tyypillistä pedoista 

puhuttaessa.28   

Pulliainen puhuu tarinoiden ja lehdistön vaikutuksesta yleiseen petoihin kohdistuvaan 

asennoitumiseen. Hänen mukaansa tapa, jolla pedoista uutisoidaan, on usein sellaista, jossa 

lukijoille muodostuu kuva ajattelevista ja ihmistä vastaan juonivista pedoista. Siten ikään kuin 

oikeutetaan taisteluun ryhtyminen petojen muodostamaa uhkakuvaa vastaan.29 Tutkimissani 

kertomuksissa kirjoittajat eivät kuitenkaan pyrkineet mustamaalaamaan karhua kuvaamalla tämän 

tekoja ilkeiksi tai karhua itseään jotenkin pahaksi, vaikka sen toimintaa hetkittäin neljässä 

kirjoituksessa varsin tietoiseksi kuvataankin. Karhun toiminnan kuvaaminen kuin se olisi 

reflektoitua, ei tutkimissani kertomuksissa näytä olleen karhun maineelle juurikaan haitaksi. 

                                                           
24 ”4:nen Oulun Suomen Tarkk’ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja karhunpyynti keväällä w. 
1898”. SUL 1898, 273. 
25 ”4:nen Oulun Suomen Tarkk’ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja karhunpyynti keväällä w. 
1898”. SUL 1898, 203. 
26 ”4:nen Oulun Suomen Tarkk’ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja karhunpyynti keväällä w. 
1898”. SUL 1898, 273. 
27  SUL 1901, 475; SUL 1904, 214; SUL 1904, 114. 
28 Pulliainen on koonnut 1960- ja 1970-luvuilta petoaiheisia uutisotsikoita, joissa petohavainto on uutisoitu vaikka 
minkälaisin intentionaalista toimintaa kuvaavin termein. Pulliainen 1984.  
29 Pulliainen 1984, 47–66. 
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1800-luvulla vallinneessa ilmapiirissä pedoista haluttiin eroon, mikä näkyi myös konkreettisesti 

1800-luvun lopulla tapahtuneessa järjestelmällisessä petokantojen alas ajamisessa.30 Onkin 

mielenkiintoista, kuinka Suomen Urheilulehden karhunpyyntitarinoiden kirjoittajien suhtautuminen 

karhuun ei vaikuta olevan linjassa ajan asenteiden kanssa. Tutkimissani tarinoissa ”ärtyneen karhun 

tyrmistyttävä karjunta” kuuluu ”metsän tuuheaturkkiselle sankarille”31 eikä Jumalan vitsaukselle.32 

Ylipäänsä näyttää siltä, että suhtautuminen karhuun huolimatta sen vahinkoeläinstatuksesta oli 

kirjoittajien osalta sangen kunnioittavaa.   

Karhu ei ollut paha verenhimoinen ihmissyöjä, jollaisiksi muuten sudet Suomen Urheilulehden 

kirjoituksissa kuvaillaan.33 Yhdessä kertomuksessa karhu olisi voinut halutessaan tappaa ihmisen, 

mutta se ei sitä tehnyt. Kirjoittaja kertoo myös, että hyökätessään karhu ei vaihda suuntaa, joten 

sivuun hiihtämällä välttyy karhun kynsiltä.34 Pitää neuvo paikkansa tai ei, se osoittaa, että kirjoittaja 

suhtautuu karhuun varsin analyyttisesti. Karhun toiminta on johdonmukaista ja siksi 

ymmärrettävissä. Karhu ei kirjoittajan mukaan tieten tahtoen tavoittele ihmisen surmaamista – 

muutenhan se vaihtaisi suuntaa ja osuisi ihmiseen. 

Toisessa tarinassa Hanskan äijä säilytti henkensä esittämällä kuollutta karhun lyötyä tämän maahan. 

Karhu oli hyökännyt hiihtävän miehen kimppuun, koska tämä oli vahingossa törmännyt 

karhunpesään ja alkanut suksillaan perääntymään. Kertoja tuumaa, että ”jos olisi arvannut sivu 

hiihtää (karhunpesän) eikä olisi ollut karhua näkevinäänkään, niin olisi saanut nokkansa pitää”35. 

Tämä osoittaa, että kertoja ei pidä karhua verenhimoisena tappajana tai syyttä ihmisen päälle 

                                                           
301800-luvun suomalaisilla kulttuurivaikuttajilla oli yleensä kielteinen suhtautuminen karhuun. Runebergille luonto 
näyttäytyi idyllinä, jossa pedot olivat häiriö. Topeliuksen teologisesti värittyneessä maailmankatsomuksessa eläimet 
jakaantuivat hyviin ja pahoihin ¬ petojen edustaessa pahuutta. Snellmanin pyrkimys kansakunnan sivistämiseen taas 
tarkoitti luonnon alistamista ihmisen vallan alle. Suutala 1986, 238–251. 1880-luvun aikana senaatti tuki petokantojen 
romahduttamista. Pulliainen 1984, 28. 
31 F.E.K., ”Muistoja karhunkaatoretkiltä”. SUL 1904, 215.  
32 Topeliuksen asenne karhuihin on varsin kielteinen. Jumala on hänen mukaansa luonut pedot pahoiksi, jotta me 
ihmiset osaisimme arvostaa enemmän hyviä eläimiä. Toisaalta Topeliuksen ajatteluun sisältyy oletus pedoista Jumalan 
vitsana, millä hän tarkoittaa, että pedot ovat kunnollisia hyviä ihmisiä kohtaan ja pahoja ilkeitä kohtaan. Suutala 1982, 
58–63. 
33 Yhdessä kertomuksessa susia nimitetään muun muassa raateleviksi harmaatakeiksi, saaliinhimoisiksi pedoiksi, 
julmiksi karjanvihollisiksi, ryöväreiksi, ahnaiksi pedoiksi. Lisäksi kerrotaan, että lapset joutuvat joskus susien 
saaliinhimon uhriksi. Vihtori L., ”Taistelu susien ja koirien välillä”. SUL 1903, 412–415. 
34 ”4:nen Oulun Suomen Tarkk’ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja karhunpyynti keväällä w. 
1898”. SUL 1898, 203–204. 
35 ”4:nen Oulun Suomen Tarkk’ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja karhunpyynti keväällä w. 
1898”. SUL 1898, 203. 
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käyvänä petona. Muuten hän tuskin ohjeistaisi hiihtämään muina miehinä karhun ohi. Vaarallisiksi 

karhun kaikki kirjoittajat toki mielsivät, mutta verenhimoa niihin ei liitetty. 

Karhun leima haittaeläimenä ei ollut mitenkään erityisen ilmeinen tutkimissani 

karhunpyyntimuistelmissa. Kirjoittajat olivat kaupunkilaisia karhunmetsästystä harrastavia miehiä, 

jotka eivät jakaneet petovihan ajalle tyypillistä suhtautumista karhuihin. Heille karhu oli kyllä 

vaarallinen ja varmaankin he olisivat sen myös haittaeläimiksi kysyttäessä luokitelleet, määrittelihän 

lakikin niin, mutta sen kummempia antipatioita karhuja kohtaan heillä ei tuntunut olevan. Karhut 

eivät muodostaneet minkäänlaista uhkaa heidän hengilleen, kotieläimilleen taikka 

toimeentuloilleen. Ne harvat kerrat, kun kirjoittajat saattoivat karhun negatiiviseen valoon, 

johtuivat ennemminkin heidän halustaan perustella oman harrastustoimintansa yleishyödyllisyyttä 

ja oikeutusta, kuin siitä, että he olisivat karhuihin vihamielisesti suhtautuneet. Niinpä tutkimissani 

karhunpyyntimuistelmissa karhun roolia hyödyttömänä vahinkoeläimenä ei juurikaan tuoda esille. 

On myös pidettävä mielessä, että harrastemetsästäjille karhu ei ole aivan hyödytön – onhan karhu 

välttämätön osa karhunmetsästystä. 
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2. KIELENKÄYTTÖ KARHUUN SUHTAUTUMISEN PALJASTAJANA 

Kirjoittajien suhtautuminen karhuun tulee hyvin esille heidän kielenkäytössään karhusta 

puhuessaan. Se, millaisin kiertoilmauksin karhuun viitataan, osoittaa kertojan asenteen karhua 

kohtaan ehkä paremmin kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Sananvalinnallaan kertoja pelkän 

karhuun viittaamisen lisäksi tulee paljastaneeksi jotakin omista tunteistaan, asenteistaan ja 

suhtautumisestaan karhuun.36 Nimittelyn ohella myös toinen kielellinen tekijä kiinnitti huomioni 

kertomuksia läpikäydessäni: metsästyksestä puhuttiin usein kuin se olisi jonkinlaista sodankäyntiä.  

2.1 Karhun monet hyväntahtoiset nimet ja kiertoilmaukset 

Karhun nimitteleminen lepyttelevillä ja leikkisillä nimillä on ikivanhaa perua. Eräkulttuurin aikana 

vaarallisimpia eläimiä, joihin karhu epäilemättä kuului, ei saanut mainita niiden oikeilla nimillä, vaan 

turvallisuussyistä niistä oli käytettävä kiertoilmauksia: ”Siinä paha, missä mainitaan”.37 Ei kuitenkaan 

ole mielekästä väittää, että tutkimissani kertomuksissa karhusta olisi käytetty kiertoilmauksia pelon 

vuoksi. Uskottavampaa mielestäni on, että kiertoilmaukset olivat kirjoittajille yksinkertaisesti vain 

karhun toisia nimiä, joita käyttäessä kirjoittajat varmaankin ajattelivat tekevänsä kirjoituksestaan 

lukijalle miellyttävämpää. Samalla he kuitenkin toivat esille jotakin omista tunteistaan ja 

asenteistaan karhua kohtaan. 

Tutkimissani kertomuksissa karhuun viitattiin joko pelkkänä karhuna tai jollakin kiertoilmauksella, 

mikä oli yleisempi tapa. Yhdestä karhuntaposta kirjoittaja tuumaa, että ”pääasia vaan, että Matti 

kosti sillekin isänsä repijälle”38. Karhu oli repinyt Matin isältä nenän irti tämän hiihdettyä vahingossa 

päin karhunpesää. ”Isän repijäksi” nimittäminen on osoitus karhun pitämisestä raatelevana ja 

pahantahtoisena petona. On kuitenkin silmiinpistävää, kuinka vähän tarinoissa väheksytään karhua 

tätä nimittelemällä – ”isän repijäksi” haukkuminen oli ainoa kohtaamani halventava nimitys 

karhusta kaikissa kuudessa tarinassa. Kirjoittajat käyttävät päinvastoin jatkuvasti lepytteleviä ja 

lempeitä nimityksiä karhuun viitatessaan.  

Ensimmäinen karhujahtini39  -kertomuksessa karhua kutsutaan metsän sekä korven kuninkaaksi, 

kontioksi, arvokkaaksi viholliseksi, kuusiston ruhtinaaksi ja uljaaksi hengeksi. Kuollutta karhua 

kirjoittaja kutsui vainajaksi ja toistuvasti kertoi, mitä he hänelle tekivät. Hän siis viittasi karhuun kuin 

                                                           
36 Häkkinen 2002 49. 
37 Häkkinen 2002, 31. 
38 ”4:nen Oulun Suomen Tarkk’ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja karhunpyynti keväällä w. 
1898”.  SUL 1898, 203. 
39 Eliel Vartiainen, ”Ensimäinen karhujahtini”. SUL 1903, 198–202. 
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tämä olisi ihminen, mikä selkeästi on osoitus poikkeuksellisen kunnioittavasta asennoitumisesta 

karhuun. Karhusta siis puhuttiin varsin mairittelevaan sävyyn, kun otetaan huomioon, että kyseessä 

oli lainsuojaton haitallinen vahinkoeläin. Myös kirjoituksessa Muistoja viimetalvisilta 

karhunkaatoretkiltä karhuun viittaavista nimityksistä mistään, ehkä otusta lukuun ottamatta, ei saa 

väännettyä karhua halveksuvaa. Siinä karhua nimitetään karhuksi, nalleksi, otukseksi, otsoksi, 

ukkopahaksi ja isännäksi. Lisäksi karhunpentuja kertoja sanoo metsänpojiksi40. 

Kirjoituksessa Karhunajolla karhusta käytettiin nimityksiä mesikämmen, karhu, kontio, korven 

kuningas, metsän tuuheaturkkinen sankari, metsän kultainen kuningas, ukko, salojen ruhtinas, 

tarkkaälyinen pakolainen, salojen pyöreäturkkinen ruhtinas ja suuri sortaja.41 Kaikki nimitykset ovat 

selkeästi karhua kunnioittavia. Suureksi sortajaksi karhua kutsuttiin yhteydessä: ”rauha myöskin 

suuren sortajan tomulle”42. Vaikka karhua suureksi sortajaksi kirjoittaja kutsuikin, ansaitsee karhu 

silti rauhan tuonpuoleisessa. Eli vaikka karhu karjatilallista joskus sortikin, oli se silti suuri sankari ja 

korven ruhtinas.  

Parissa tarinassa kuollutta karhua oikein surkuteltiin. Aivan kuin kertojat, jotka itse olivat karhun 

kaataneet tai olleet sitä kaatamassa, olisivat olleet pahoillaan teoistaan. Tapettua karhua kutsuttiin 

nalleparaksi, otsoparaksi, hangessa verihinsä vaipuneeksi ukoksi ja äijäpahaksi.43 Nimitykset 

kuolleista karhuista ovat käsittelemissäni kertomuksissa poikkeuksetta sellaisia, joista ei paista 

minkäänlaista halveksuntaa karhua kohtaan. Päinvastoin kuolleeseen karhuun viitataan kuin se olisi 

edesmennyt arvostettu ihminen. Onkin mielenkiintoista, kuinka kirjoittajilla tuntuu olevan taipumus 

olla pahoillaan tämän tappamisesta, mutta kuitenkin pitää karhun surmaamista itsestään selvästi 

oikeutettuna tekona. Käsittelen kirjoittajien suhtautumista kuolleeseen karhuun enemmän luvussa 

3.1. 

Lukiessani Suomen Urheilulehden artikkeleita olikin yllättävää huomata, kuinka karhusta käytetyt 

nimet poikkesivat niiden sisältämien positiivisten konnotaatioidensa puolesta tyystin muista 

petoeläimistä käytetyistä kiertoilmauksista. Karhusta puhutaan vain yhtä päänahanrepimis-

kohtausta lukuun ottamatta pelkästään hyvään sävyyn. Suomen Urheilulehdessä karhulla oli siis 

selkeästi erityisasema suhteessa muihin petoihin. Kettu on viekas ja sukkela koiran sukulainen, 

                                                           
40 F.E.K., ”Muistoja viimetalvellisilta karhunkaatoretkiltä”. SUL 1903, 409–412. 
41 E. Wartiainen, ”Karhunajolla”. SUL 1904, 213–217. 
42 E. Wartiainen, ”Karhunajolla”. SUL 1904, 216. 
43 F.E.K., ”Muistoja karhunkaatoretkiltä”. SUL 1904, 112–115; 405–409.  
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ilvekset ja sudet taas tuhoa tekevä petoja.44 Etenkin susia kirjoittajat kohtelevat pahuutta 

edustavina paatuneina rikollisina. Yhdessä kertomuksessa, joka käsittelee susien ja koirien välistä 

taistelua, susia nimitetään raateleviksi harmaatakeiksi, saaliinhimoisiksi pedoiksi, julmiksi 

karjanvihollisiksi, ryöväreiksi ja ahnaiksi pedoiksi.45 Lisäksi lasten ja koirien kerrotaan joskus 

joutuvan susien saaliinhimon uhriksi.46  

Yksi selitys karhujen saamalle erityiskohtelulle on se, että agraarikulttuurissa oli uskottu, että karhu 

karjaa viedessään oli nostettu, eli joku pahantahtoinen toisen kylän tietäjä oli ikään kuin lumonnut 

(nostanut) karhun karjaa varastamaan. Klemettinen arvelee, että tällaiset uskomukset 

mahdollistivat sen, että pelätty ja kunnioitettu karhu säilyi viattomana suhteessa sen aiheuttamiin 

vahinkoihin. Karhu oli vain välikappale ja niin muodoin syytön rikoksiinsa.47 Se, miten vuosien 1898–

1905 Suomen Urheilulehdissä karhusta puhuminen eroaa täysin siitä, miten muista petoeläimistä 

kerrotaan, näyttäisi heijastelevan siis jo pitempää kehitystä, jossa karhu tietynlaisen uskomuksista 

johtuvan syyntakeettomuuden vuoksi oli erityisasemassa muihin petoihin nähden. 

Muiden eläinten tavoin ihminenkin elää ympäristössä, jossa hänellä on tietty suhde kulloisiinkin 

resursseihin. Myös ihminen katsoo maailmaa ja tekee elämänvalintojaan omasta ekologisesta 

lokerostaan käsin.48 Teknisen ajan metsästäjät eli kaupunkilaiset harrastemetsästäjät, joihin 

tutkimieni kertomusten kirjoittajat kuuluivat, elivät ympäristössä, jossa heille oli mahdollista kokea 

karhu pelkkänä jännittävänä metsästyksen kohteena. Kunnioitusta hehkuvien kiertoilmausten 

käyttäminen karhusta voidaan mielestäni nähdä tavaksi korostaa ennestään jännittäväksi koetun 

karhunmetsästyksen elämyksellisyyttä. Metsän herran kukistaminen kuulostaa paljon 

kiehtovammalta, kuin pelkästään haitallisen pedon tappaminen. 

2.2 Sotilaskielen käsitteistö karhunmetsästyksessä 

Tutkimissani karhunpyyntitarinoissa karhu mielletään usein viholliseksi, mikä näkyy toistuvassa 

sotilaskielen käsitteistön soveltamisessa metsästystapahtumiin. Käsitän tämän mielikuvan karhun 

ja ihmisen käymästä sodasta kuitenkin siten, että kirjoittajat vihaamisen tai halveksimisen sijasta 

ennemminkin kunnioittavat karhua.  

                                                           
44 SUL 1898, 21, 194, 264.  
45 Vihtori L., ”Taistelu susien ja koirien välillä”. SUL 1903, 412–415. 
46 Väinö Kaisla, ”Konttisen susi”. SUL 1898, 27.  
47 Klemettinen 2002, 142–143. 
48 Sarmela 1991, 242–243. 
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Eräässä tarinassa metsästäjä kertoo, kuinka karhun saatua surmansa ”Ensimmäinen tunnelma on 

hurja voiton riemu, toinen sitä seuraava, häpeän tunne. Olemmeko me miehiä, vieläpä 

metsämiehiä, jotka noin rehellistä sanaa vaihtamatta, syöksemme arvokkaan vihollisemme 

kuoloon!”49 Karhu on vihollinen, mutta sellainen vihollinen, joka ansaitsee reilun taiston. Toisessa 

tarinassa metsästysporukka eli ”komennuskunta” piti ”sotaneuvottelun”, kuinka karhun etsiminen 

ja ”hyökkäys” sen ”linnaan” olisi järjestettävä.50 Lisäksi kirjoittaja kutsuu karhua metsänkuninkaaksi 

ja majesteetiksi, mikä osoittaa, että kertoja pitää karhua ikään kuin kanssaan sodassa olevan 

valtakunnan päämiehenä.  

Ehkä parhaiten väitteeni siitä, että sodan käsitteistön käyttö on osoitus karhua kohtaa tunnetusta 

kunnioituksesta, tulee ymmärretyksi, kun sodan käsitteistön käyttötapaa karhunpyynnissä 

verrataan siihen, miten sitä sovellettiin muiden petojen metsästykseen. Kirjoituksessa Muutamia 

sanoja petoeläinten hävittämisestä 2 kirjoittaja tuumaa ketusta, että ”tätä salametsästäjää vastaan 

olisi jokaisen rehellisen metsämiehen julistettava näin syksyllä oikea sota”51. Tapa, jolla ketun 

tapauksessa käytetään sotametaforaa, on täysin erilainen kuin karhun ollessa kyseessä. Kirjoittaja 

kehottaa ryhtymään sotaan kettuja vastaan, jotta kaikki ketut saataisiin tuhottua. Karhun 

tapauksessa ei ole tällaista totaaliseen sotaan kiihottamista havaittavissa – päinvastoin. Yhdessä 

kertomuksessa kirjoittaja päivittelee, ”kuinka alentavaa on tuollainen metsäimme jaloimman 

otuksen sukupuuttoon teurastaminen”52. Samassa tarinassa käytetään useita sotilaskielen 

käsitteitä, kuten ”hyökkäys”, ”sotaneuvottelu” ja ”komennuskunta”, mutta leimaavaa on koko ajan 

se, että karhun pyynnin rinnastaminen sotatilanteeseen antaa karhulle pikemminkin arvoa, kuin olisi 

osoitus siitä, että karhut pitäisi kirjoittajan mielestä saada keinolla millä hyvänsä hengiltä. 

Lukemissani susiaiheisissa metsästystarinoissa ei ollut samanlaisia sotametaforia kuin 

karhuaiheisissa tarinoissa. Erityisen mielenkiintoista oli huomata, että kirjoituksessa Sudenajo 

syyskyyn 26 p. 1898 metsästysretkelle lähteminen oli yhtä kuin lähteminen ”hävittämään sudet”53. 

Susia ei siis varsinaisesti metsästetty eikä niiden kanssa sodittu, niitä hävitettiin. Susia ei siten 

selvästi arvostettu ollenkaan samalla tavalla kuin karhuja. 

                                                           
49 Eliel Vartiainen, ”Ensimäinen karhujahtini”. SUL 1903, 200. 
50 F.E.K., ”Muistoja karhunkaatoretkiltä”. SUL 1904, 407. 
51 Väinö Kahilainen, ”Muutamia sanoja petoeläinten hävittämisestä, 2”. SUL 1898, 191. 
52 F.E.K., ”Muistoja karhunkaatoretkiltä”. SUL 1904, 408. 
53 Entyehius Tshelishtshen, ”Sudenajo syyskyyn 26 p:nä 1898”. SUL 1898, 265. 
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Näennäisen ristiriidan karhun vihollisena pitämisen ja siihen arvostavasti asennoitumisen välillä, 

katson heijastelevan romantiikan ajan tuottamaa ylevän kokemusta54. IMMANUEL KANTIN mukaan 

ylevän kokemus herättää meissä tunteen jonkin asian korkea-arvoisuudesta. Kant puhuu jylhistä 

kallioista, uhkaavista ukkospilvistä, tuhoavista hurrikaaneista ja mieliä kiihottavista rajattomista 

meristä, joiden edessä ihminen kokee oman merkityksettömän mitättömyytensä. Juuri ihmisen 

pienuuden kokemus tekee suurten ja vaarallisten asioiden tarkkailusta puoleensavetävää, tosin sillä 

varauksella, että ihminen tarkkaillessaan on turvassa. Kant tosin huomauttaa, että jos jatkuvasti 

joutuu elämään luonnon rajujen voimien uhkan alla, niitä on vaikea kokea ylevinä.55  

Arvelen, että harrastemetsästäjien karhuun kohdistama kunnioitus on osin luonteeltaan Kantin 

kuvailemaa ylevän kokemusta. Karhu näyttäytyi kirjoittajille usein raakaa voimaa uhkuvana metsän 

sankarina, jonka karjunta oli tyrmistyttävää ja jonka kuoleminen oli ”suuren sortumisen viimeisiä 

kamppailuja”56. Karhun kunnioitus ja sen ylevän voimakkuuden ihailu oli kirjoittajille mahdollista, 

koska harrastemetsästäjä oli ampuma-aseensa teknisen tason sekä metsästystä koskevan 

tietotaitonsa ansiosta suhteellisen turvassa karhun hurjalta voimalta. Karhun näkeminen 

vaarallisena vihollisena, jota vastaan soditaan, vääntyy siten tätä taustaa vasten karhua kohtaan 

tunnetun arvostuksen lisääntymiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Kantin ylevän käsitteen analyysin osalta nojaan Kari Väyrysen teokseen Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä 
Marxiin (2006). 
55 Väyrynen 2006, 263–265. 
56 E. Wartiainen, ”Karhunajolla”. SUL 1904, 215.  
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3. SUHTAUTUMINEN KARHUNKAATOON JA KARHURIITTEIHIN 

Karhun tappaminen oli suomalaisessa eräkirjallisuudessa luonteeltaan urotyö.57 Tarkastelen 

seuraavassa alaluvussa tukevatko tutkimani karhunpyyntimuistelmat perinteistä näkemystä 

karhunkaatajista sankareina. Myös kirjoittajien suhtautuminen tapettuun karhuun on tarkasteluni 

kohteena, sillä se kertoo jotain heidän suhtautumisestaan karhuun sinänsä. Karhu elävänä petona 

voi herättää eri tuntemuksia kuin karhu kuolleena. Näin ollen, määrittääkseni kirjoittajien 

asennoitumisen karhua kohtaan, minun on tutkittava yhtälailla kirjoittajien tapaa kertoa niin 

elävistä kuin kuolleista karhuista. Toisessa alaluvussa käsittelen karhuriittien asemaa tai aseman 

puutetta tutkimissani karhunpyyntimuistelmissa.  

3.1 Kirjoittajien asenne karhun tappamiseen sekä kuolleeseen karhuun 

Tutkimani metsästystarinat sijoittuvat ajallisesti yhteen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa syntyneen 

romanttisen eräkirjallisuuden kanssa, jossa joko kullattiin menneiden aikojen suuria karhunkaatajia 

tai tarinoitiin jännittävistä ja vaarallisista karhunpyynneistä. Siinä ilmenevän kaavan mukaan paha, 

eli karhu, pääsee alussa yllättämään, mutta ihminen sankarillisesti ponnistellen saa sen lopulta 

tapettua. Eräkirjallisuudessa karhunmetsästäjät kuvattiin sankareina, jotka ihailtavilla yksilöllisillä 

suorituksillaan nujersivat luonnon tälle esittämän kaikkein haastavimman vastuksen. Sarmelan 

mukaan suomalainen eräkirjallisuus oli oman aikansa tuote kuvastaen länsimaista 

kehitysideologiaa, jossa luonto nähdään sivistyksen vastakohtana ja jossa luonnolla on arvoa vain 

sen hyödyllisyydessä. Tässä maailmanjärjestyksessä karhu on vain haitallinen vahinkoeläin. Hän 

jatkaa kuvailemalla suomalaista metsästyskirjallisuutta tyypilliseksi tappajamytologiaksi, jossa 

karhunkaato symboloi ihmisen voittoa luonnosta. Sankariromantiikan mukaisesti karhun 

tappamisesta tuli metsästyshierarkian korkein saavutus, poikkeuksellista miehisyyttä osoittava 

urotyö.58  

Myös Suomen Urheilulehdissä oli paikoin havaittavissa eräkirjallisuuden kaavaa karhunpyynnistä, 

mutta vain osittain. Kahdessa kertomuksessa karhun tappaminen esitettiin erityisenä urotyönä, sillä 

karhut esitettiin niissä vihaisina ja niiden tapoihin laskettiin ihmisen päälle hyökkääminen: ”Vihainen 

oli ollut, aina oli päälle yrittänyt”59, ”Vastoin tapansa jätti miestä ahdistamasta”60.  

                                                           
57 Suutala 1982, 62. 
58 Sarmela 1991, 239–241. 
59 ”4:nen Oulun Suomen Tarkk’ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja karhunpyynti keväällä w. 
1898”. SUL 1898, 268. 
60 R.S., ”Karhuntapossa Karjalassa”. SUL 1903, 488. 
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Yhdessä sivutarinassa karhun hyökkäyksessä nenänsä menettänyt Matin isä pelasti henkensä 

esittämällä kuollutta61, mikä lienee vaatinut melkoista luonteenlujuutta ja mielenmalttia, kun ottaa 

huomioon, että tämä kuollutta leikkiminen suoritettiin nenä pois raadeltuna. Erästä Hosion äijää oli 

karhu nenän sijasta tarrannut tukasta ja vetänyt päänahkan silmille. Mutta kun karhu oli poistunut 

vähän matkan päähän, oli Hosion äijä nakannut ”päänahkansa silmiltään takaisin päälaelleen” ja 

ampunut karhun.62 Karhun tappaminen oli erittäin vaarallista ja sen kaataja oli urhoollinen sankari, 

joka noin vain nakkasi päänahkansa silmiltään saattaakseen työnsä päätökseen. 

Karhu oli vaarallinen eläin, jonka surmaaminen oli kutakuinkin urhoollisin teko, minkä suomalainen 

tuona aikana pystyi suorittamaan. Onkin ymmärrettävää, että karhunmetsästykseen liittyi 

petovihan aikaan julkisuudessa tunnettujen karhunkaatajien jalustalle nostaminen63. Myös 

tutkimissani kirjoituksissa tuodaan esille suuria karhunkaatajia. Esimerkiksi kirjoituksessa 

Karhunkaataja rajan takaa kerrotaan ylistävään sävyyn miehestä, joka vasta 40–50-vuotiaana oli 

ollut tappamassa jo 120 karhua, joista yksinään hän oli surmannut 50.64 Kaikkiaan käsittelemissäni 

kertomuksissa neljässä kirjoituksessa kuudesta oli erillinen maininta suurista karhunkaatajista.65  

Suomen Urheilulehtien kirjoituksissa karhuun ei liitetty ainuttakaan kertaa pahuutta sinänsä.  

Lukemani perusteella uskon, että karhunkaatajia pidettiin sankareina, koska he osoittivat 

poikkeuksellista rohkeutta, voimaa ja kestävyyttä voittaessaan luontoa edustaneen voimakkaan 

karhun. Karhun kaatamisen sankarillisuus ei siis johtunut siitä, että karhua olisi jollain tapaa pidetty 

halveksittavana tai pahana. Osaksi karhunkaatamisen sankarillisuudessa näkyy perinteen voima: 

karhun tappaminen oli iät ja ajat nähty urotyönä66. 

Tutkimani karhunpyyntitarinat eivät kuitenkaan täysipainoisesti vastaa Sarmelan esittämää kuvaa 

suomalaisesta eräkirjallisuudesta. Suomen Urheilulehden kirjoituksissa kolmessa kuudesta oli 

maininta karhuntapon urotyömäisestä luonteesta. Kirjoittajille suuret karhunkaatajat kyllä 

edustivat rohkeutta, mutta pelottomiksi sankareiksi kirjoittajat itseään eivät kertaakaan kuvanneet. 

”Varovaisena lähestymme pesää, sillä kuolevanakin kontio antaa meille pelonsekaisen 

                                                           
61 ”4:nen Oulun Suomen Tarkk’ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja karhunpyynti keväällä w. 
1898”. SUL 1898, 203. 
62 ”4:nen Oulun Suomen Tarkk’ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja karhunpyynti keväällä w. 
1898”. SUL 1898, 204. 
63 Klemettinen 2002, 148. 
64 Jalmari Kekkonen, ”Karhunkaataja rajan takaa”. SUL 1901, 475–476. 
65 SUL 1898, 273; SUL 1901, 475; SUL 1903, 201–202; SUL 1903, 489. 
66 Suutala 1982, 62. 
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kunnioituksen”67. Karhun noustessa pesästä: ”Terve metsän kuningas! Tahtoisin huudahtaa, mutta 

sanat uupuvat huulilleni. Pelottava olet sinä vapaassa voimassasi ihmislapsen katsoa”68. Paljon 

näkyvämpää kuin metsästäjän sankarillisuuden korostaminen, on tarinoista välittyvä kunnioitus 

karhua ja sen voimaa kohtaan. Samainen kertoja karhun pesälle ammuttuaan tuntee olevansa kuin 

varas yöllä. Ylpeyttä ei tämä karhunkaadon sankari tuntenut laisinkaan – hän tunsi päinvastoin 

häpeää ollessaan mukana tappamassa kuusiston ruhtinasta yllättämällä tämän halpamaisesti 

pesästä nukkumasta69. 

On tärkeää huomata, että kun kirjoittajat kuvailevat karhunkaatamisen sankarillisuutta, puhuvat he 

meritoituneista karhunkaatajista tai sivumennen mainitsevat kuulemiaan urotyömaisia 

karhuntappotarinoita. Omiin karhunkaatoihinsa, joista tutkimani kertomukset pääosin koostuvat, 

kirjoittajat eivät liitä sankarillisuutta. 

Pelkän tappajamytologisen sankarieräkirjallisuuden kaavasta poikkeaa myös kertomus muistoja 

karhunkaatoretkiltä, jossa kirjoittaja soimaa ankarasti halveksimaksi katsomaansa karhun pesälle 

ampumista. 

Eiköhän jo olisi aika käsissä, että Suomen urheilijat oivaltaisivat, kuinka alentavaa on 

tuollainen metsäimme jaloimman otuksen sukupuuttoon teurastaminen pesässään 

tahi sen edustalla suuren ihmisjoukon – vieläpä lapsenkin seurassa ja taistelussa, jossa 

kaikki edellytykset voittoon ovat yksinomaan toisen – vahvemman puolella. Suotakoon 

tasapuolisemmat edellytykset molemmille! – – Nouskaa miehet suksille ja käyttäkää 

koiraa! Ainoastaan siinä muodossa on karhunjahti tosi urheilua, joka vaatii sen 

harjoittajalta voimaa ja kestävyyttä.70 

Karhun kaataminen herättämällä se kevättalvella talviunilta on kirjoittajan mielestä kaikkea muuta 

kuin sankarillista. Karhun kaataminen oli näet suhteellisen helppoa ja teknisesti korkeatasoisten 

aseiden turvin jo lähes vaaratonta. Talviunilta vastaherännyt karhu on kirkkaassa päivänvalossa 

avuton heikomminkin aseistautunutta metsästäjäjoukkoa vastaan71. Karhun kunnioittaminen ja 

                                                           
67 Eliel Vartiainen, ”Ensimäinen karhujahtini”. SUL 1903, 200. 
68 Eliel Vartiainen, ”Ensimäinen karhujahtini”. SUL 1903, 200. 
69 Eliel Vartiainen, ”Ensimäinen karhujahtini”. SUL 1903, 200. 
70 F.E.F., ”Muistoja karhunkaatoretkiltä”. SUL 1904, 408. 
71 Sarmela 1991, 211. Toisaalta Pulliainen mainitsee karhun talviunen laatua käsitellessään, että karhu säilyttää 
puolustuskykynsä myös talviunen aikana. Hän tuumaa, että tämän ovat monet metsästäjätkin kokeneet, jotka karhua 
ovat pesästään seipäin hätistäneet. Pulliainen 1984, 154. Ehkä ”ei terävimmillään” olisi osuvin kuvaus karhun 
puolustuskyvystä talviunelta herätessä. 
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halu suoda sille reilu mahdollisuus osoittaa, että kirjoittaja kuului kaupunkilaisiin 

harrastemetsästäjiin, joille tärkeintä karhunpyynnissä olivat elämyksellisyys ja voimain mittelö 

luonnon kanssa. Karhunpyynnin jännittävyyttä ihannoivat kohdat ovat toistuva teema 

käsittelemissäni kertomuksissa: ”En unhota niitä äärimmäisen jännityksen hetkiä siinä suon 

partaalla.”72 

Harrastemetsästäjät eivät olleet riippuvaisia taloudellisesti alkutuotannosta, joten esimerkiksi 

karhujen aiheuttamat vahingot eivät koskettaneet heitä. Niinpä he saattoivat jo 1800-luvun lopulla 

ajaa pieniksi käyneiden petokantojen säilyttämistä.73 Heidän intressinsä oli heidän oman 

harrastustoimintansa jatkuminen, minkä valossa purnaus väärien karhunpyyntitapojen 

halveksittavuudesta käy ymmärrettäväksi. Karhun pesälle ampuminen oli erittäin tehokasta ja 

jokaisen miehen toteutettavissa, mikä tarkoitti sitä, että karhunmetsästäjiä oli paljon. Epäilenkin, 

että karhun pesälle tapon häpeällisyyttä korostaneet kirjoittajat painottaessaan koiralla pyynnin 

jaloutta, tekivät niin myös lisätäkseen omia karhunpyyntimahdollisuuksiaan rajaamalla 

karhukoirattomien mahdollisuutta karhunmetsästykseen, eivät siis pelkästä karhua kohtaan 

tunnetusta velvollisuudesta käyttää reiluja metsästysmetodeja. 

On ehkä paikallaan verrata sitä, miten kertomuksissa kuvataan metsästäjän suhtautumista karhun 

tappamiseen, siihen, miten suden tappamiseen suhtaudutaan. Tarinassa Konttisen susi kertoja 

kertoo kuinka ”Ukko Konttinen, tuo urhoollinen mies!” onnistuttuaan lukitsemaan sudet varastoon, 

riemuitsi: ”Syökööt nyt sen lampaan, mutta huomenna haen minä miehiä ja sitte – sitte ne 

tapetaan!”74 Tarinassa Ukko Konttinen suhtautuu suorastaan kiihkomielisesti susien tulevaan 

tappamiseen. Karhun tappamisen tapauksessa kerronta on täysin erilaista: 

Kuuluu paukaus – ja heti kohta toinen. Minunkin huomioni kiintyi heti sen perästä 

otukseen, joka pyrki eteenpäin näreikössä, – hiihdin jonkin verran sivulle, saadakseni 

sopivan ampumaaukon. Taas paukaus, – tällä kertaa minulta – karhu istuu ja loksuttaa 

hampaitaan Hallmanille, joka seurasi aivan kintereillä otsoa takaapäin. H. antoi siinä 

vielä Winchesteristään kolmannen kuulan päin taulua ja siinä oli viimeinen tervehdys 

sille nallelle meidän puolestamme.75 

                                                           
72 E. Wartiainen, ”Karhunajolla”. SUL 1904, 215. 
73 Ylimaunu 2002, 128. 
74 Väinö Kaisla, ”Konttisen susi”. SUL 1898, 26–30. 
75 F.E.K., ”Muistoja viimetalvellisilta karhunpyyntiretkiltä”. SUL 1903, 411. 
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Karhun surmaamisen kerronta on kaikissa kertomuksissa lainauksen kaltaista varsin neutraalia 

tapahtumien selostamista höystettynä karhun kiertoilmauksilla ja sanallisilla leikittelyillä.  

Muuan karhunajo -kertomuksessa karhun kuoltua kertoja kertoo, kuinka ”hyvillämme katselimme 

saalistamme ja puristelimme sen käpäliä”76. Sen jälkeen karhu vedettiin reellä taloon, jossa alettiin 

viettämään peijaisia. Kertomuksessa Ensimmäinen karhujahtini ampuja muistelee, kuinka karhun 

saadessa surmaansa,  

Kas, vielähän sillä [karhulla] vilkkuu yksi silmä; pian kuitenkin murtuu katse ikuisesti, 

hytkähtää muutaman kerran voimakas runko ja syvään huokaukseen haihtuu uljas 

henki. Käymme miehissä kontioon käsiksi, vedämme sen puhtaalle lumelle ja 

ihailemme siinä kaatunutta urosta… Seisoen vainajan ympärillä, otamme me sitten 

kuolinryypyn ensimmäisen kaadetun karhumme kunniaksi.77 

Karhu ei kirjoittajalle selvästikään ollut mikä tahansa haittaeläin. Karhu oli hänelle kunnioitusta ja 

ihailua herättävä lähes ihmiseen vertautuva metsän asukki. Kirjoittaja kutsuu kuollutta karhua 

vainajaksi ja tarinassa tuonnempana hän huokaa kuinka ”kaihomielellä jätämme hänet nukkumaan 

sulountaan äänettömään korpeen”. Karhu on kirjoittajalle hän eikä se. Puhumalla karhusta kuin 

tämä olisi ihminen, karhu ikään kuin nostetaan muun luonnon yläpuolelle, muuta luontoa 

arvokkaammaksi.  

Toisaalta karhun kunnioittamista ei tule korostaa liikaa. Karhun pesälle tappamisen häpeällisyyttä 

kritisoinut kirjoittaja, jonka mielestä vain koiraa käyttäen karhun pyytäminen oli aitoa urheilua ja 

siten karhua kohtaan reilua, ilmaisi nimittäin muistelmissaan tavoitteekseen karhun 

valokuvaamisen elävänä ennen sen tappamista. 78 Näkisin, että halu kuvata karhu elävänä on ilmaus 

luontosuhteesta, jossa luonto sinällään ei ole arvokas. Vaikka karhua kirjoittaja tuntuukin 

kunnioittavan, katsoo hän oikeudekseen alistaa metsän jaloimmaksi otukseksi arvostamansa 

eläimen vastoin tahtoaan ikuistettavaksi teknistä kehitystä symboloivalla kameralla. Vangitun 

karhun kuvaaminen on ikään kuin osoitus ihmisen lopullisesta herruudesta luonnon yli. Kristillisen 

perinteen näkemys ihmisestä luomakunnan kruununa, mutta kuitenkin luomakunnan osana, on 

vaihtunut maailmankuvaksi, jossa ihminen nähdään luonnolle vastakkaisena kulttuuria luovana 

                                                           
76 Paavo, ”Muuan karhunajo”. SUL 1905, 621. 
77 Eliel Vartiainen, ”Ensimäinen karhujahtini”. SUL 1903, 200–201. 
78 Kuvaamisessa hän uskoi onnistuvansa, mikäli karhu saataisiin suopungilla joksikin aikaa kiinni puuhun. F.E.F., 
”Muistoja karhunkaatoretkiltä”. SUL 1904, 407. 
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olentona, jota luonto ei hallitse vaan joka tekniikkansa avulla hallitsee luontoa.79 Näyttääkin, että 

kyseisen kirjoittajan arvostus karhua kohtaan oli luonteeltaan välineellistä. On tosin huomioitava, 

että muilla kirjoittajilla ei ollut tällaista halua kuvata karhu elävä.  

Karhun tappaminen oli joidenkin kirjoittajien mielestä urotyö80, mutta karhun tappo saattoi yhtä 

lailla olla myös häpeällinen teko81. Karhun surmaamisen sankarillisuus johtui karhun 

vaarallisuudesta (tai yksinkertaisesti siitä, että suomalaiset ovat perinteisesti pitäneet petojen 

tappamista urotyönä82), ei sen pahuudesta. Mikäli karhulla ei ollut mitään mahdollisuuksia 

puolustautua, mielsivät kirjoittajat karhuntapon helposti vilpilliseksi teoksi. Oli siis oikeita ja vääriä 

tapoja tappaa karhu. Tällainen ajattelu osoittaa, että kirjoittajien karhunpyynnin motiivina ei ollut 

karhun tappaminen sinällään vaan karhun tappamisen kokeminen sen kaikessa jännittävyydessään. 

Kirjoittajien keskuudessa karhu kuolleenakin ansaitsi ihmisen kunnioittavan kohtelun, joskaan se ei 

arvostuksen syvyydessä vastannut entisaikojen eräkulttuurin aikaista suhtautumista karhuun. 

Myyttistä suhtautumista karhuun käsittelen enemmän seuraavassa luvussa.  

3.2 Karhuriitit karhunpyyntikertomuksissa 

Mielenkiintoinen yksityiskohta tutkimissani kertomuksissa oli karhunkaatoa seuraava 

peijaistapahtuma. Kolmessa kertomuksessa kuudesta mainitaan peijaiset.83 Eräkulttuurista 

periytyvä rituaalinen karhunmetsästys koostui kolmesta osasta. Karhunkaadosta, karhunpeijaisista 

eli karhun kunniaksi järjestettävistä pidoista sekä karhun palauttamisesta. Karhunpeijaisten sisältö 

ja kaava erosivat alueittain jonkin verran, mutta yhteisenä teemana oli se, että kaadettu karhu oli 

kunniavieras. Peijaiset siis järjestettiin karhun kunniaksi, ei sen surmaamista juhlistettavaksi.84  

Karhun palauttaminen oli peijaisten päätepiste. Karhun kallo ja luut kuljetettiin ihmisen 

hautasaattuetta muistuttavassa riittikulkueessa pääkallopaikalle, jossa kallo ripustettiin 

kallopuuhun ja luut kaivettiin maahan puun juurelle. Kun peijaisten tarkoitus oli karhun lepyttely, 

                                                           
79 Länsimaisen ihmisen luontosuhteen historiasta ks. Väyrynen 2006. 
80 Neljässä kertomuksissa karhun tappo rinnastetaan edes ohimennen urotyöhön: ”4:nen Oulun Suomen 
Tarkk’ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja karhunpyynti keväällä w. 1898”. SUL 1898; Jalmari 
Kekkonen, ”karhunkaataja rajan takaa”. SUL 1901; F.E.K., ”Muistoja karhunkaatoretkiltä”. SUL 1904; R.S., 
”Karhuntapossa Karjalassa”. SUL 1903. 
81 F.E.K., ”Muistoja karhunkaatoretkiltä”. SUL 1904, 408; Eliel Vartiainen, ”Ensimäinen karhujahtini”. SUL 1903, 200. 
82 Suutala 1982, 62. 
83 Eliel Vartiainen, ”Ensimäinen karhujahtini”. SUL 1903; F.E.K., ”Muistoja viimetalvellisilta karhunkaatoretkiltä”. SUL 
1903; Paavo, ”Muuan karhunajo”. SUL 1905. 
84 Sarmela 1991, 217–224. 
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oli karhun palauttamisen tavoitteena karhun sielun saattaminen tuonpuoleiseen, jotta se voisi 

jälleen palata maanpinnalle ihmisen saaliiksi.85  

Sarmela argumentoi, että teknologiaan luottava ihminen ei ollut enää vastuussa karhun 

tappamisesta luonnon jumalille tai karhujen kantaemolle. Ihmisellä ei ollut enää syytä huolehtia 

karhun elämän jatkumisesta ja ikuisesta kiertokulusta, vaan karhun turkin saattoi huoletta naulata 

metsästysvajan seinälle kaiken kansan nähtäväksi.86 Niinpä 1800- ja 1900-lukujen taitteen 

harrastemetsästäjien karhuriitistä puuttui karhun palauttamisen idea kokonaan. Heidän 

karhuriitistä saattoi itseasiassa puuttua myös peijaiset, sillä kertomuksissa paikalliset asukkaat 

hoitivat peijaisten järjestämisen.  

Päätellen siitä, kuinka pitkästi karhunpyynnin valmisteluista ja itse pyynnistä kertomuksissa 

selostetaan, verrattuna siihen, kuinka vähän peijaisista kerrotaan, oli kirjoittajien ensisijaisen 

mielenkiinnon kohteena karhun tappaminen, ei kansanperinteeseen kuuluvat rituaalit. 

Poikkeuksena kertomuksessa Muuan karhunajo on maininta paikallisten karhunpyytäjien 

lähtölaulusta ja tarkat kuvaukset karhun tapon hetkellä lausuttavista lumoussanoista. Samassa 

muistelmassa kerrotaan myös, kuinka peijaisissa karhunkierroksen myynyt Huhtaniemen isäntä 

lauloi karhulle tulolaulun, kun sitä oltiin viemässä pirttiin, jonka jälkeen vielä halaili toverillisesti 

karhua uunin edustalla.87 Karhunpeijaisissa oli kuitenkin jäljellä vain vähän sen alkuperäisestä 

karhun kunnioittamisesta kaikkine symbolisine näytelmineen. Se näyttää jo tuolloin olleen 

typistynyt pelkäksi juhlaksi, joka on mukava viettää onnistuneen karhunpyynnin jälkeen. Isoina syinä 

tähän kehitykseen olivat petoviha ja kansansivistyksellinen toiminta, jotka olivat 1800-luvulla 

menestyksellisesti kitkeneet pois arkaaiset karhunpyyntirituaalit88. 

Tärkeää on siis huomata se tosiasia, että peijaisia tarinoissa järjestivät, lumoussanoja lausuivat ja 

lauluja lauloivat ne henkilöt, jotka karhunkierrokset olivat harrastemetsästäjille myyneet. Toisin 

sanoen, kirjoittajat itse eivät välttämättä olisi peijaisia pitäneet, mikäli yksinään olisivat karhuja 

                                                           
85 Sarmela 1991, 217–224. 
86 Sarmela 1991, 242. Matti Sarmela kuvaa ihmisen karhusuhteen muotoutumista karkeasti seuraavasti: 1) Eräkaudella 
karhua metsästettiin rituaalisesti ja oli tärkeää, että shamaani saattoi karhun sielun takaisin luontoon. 2) 
Kaskiviljelijöiden ympäristössä karhusta tuli vahvemmin ihmisen kilpailija. Tietäjät tulivat shamaanien tilalle 
loitsuineen torjumaan karhun pääsyä ihmisen elinpiiriin. 3) Kristillisessä agraariyhteisössä karhu kuului villiin luontoon. 
Ihminen oli korkeimmalla paikalla olevaisen suuressa ketjussa. Hyödyn aikakaudella ihmistyön korkein tavoite oli 
luonnon alistaminen ihmisen valtaan. Karhu joutui haitallisten eläinten listalle. 4) Yhteiskunnan teknologisoituminen 
jatkoi kristillisen agraarikulttuurin maailmankatsomusta. Luonto kokonaisuudessaan alistettiin tekniikalle. Tarujen ja 
kansantarinoiden tilalle tulivat eräkirjallisuus ja tieteellis-tekniset selitykset. Sarmela 1991, 209–243. 
87 Paavo, ”Muuan karhunajo”. SUL 1905, 621. 
88 Klemettinen 2002, 137. 
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pyytäneet, vaan peijaisten ja muiden karhuriittien toimeenpanijoina tarinoissa ovat poikkeuksetta 

paikalliset asukkaat. Rohkenenkin väittää, että kansanperinteessä elävät karhuriitit työntyivät 

kirjoittajien kertomuksiin eksoottisina mausteina, eivät sen vuoksi, että kirjoittajat itse olisivat 

karhuun kovinkaan myyttisesti suhtautuneet. 

Näyttää siltä, että kirjoittajat olivat kaupunkilaisia virkistysmetsästäjiä, jotka kansallisromanttisessa 

hengessä olivat kiinnostuneita suomalaisesta kansanperinteestä ja siinä esiintyvästä 

erityisasemassa olevasta karhusta.89 Kirjoittajat kertovat karhuriiteistä ja paikallisista 

meritoituneista karhunkaatajista johdonmukaisesti myönteiseen sävyyn. Kuitenkin karhuriittien 

toteuttamisesta vastasivat paikalliset asukkaat. Niinpä peijaisten esiintyminen tutkimissani 

kertomuksissa osoittaa oikeastaan vain sen, että peijaisia Pohjois- ja Itä-Suomessa 1900-luvun 

alussa juhlittiin. Tutkimieni kirjoittajien asenteista karhuun tarinoiden peijaismaininnat eivät kerro 

muuta, kuin minkä niiden vähyys osoittaa: karhu symbolisena olentona ei heitä kovin paljoa 

kiinnostanut. Merkityksellisintä oli kirjoittaa karhunpyynnin valmisteluista ja itse metsästyksestä. 

Peijaiset olivat heille vain retken kliimaksin jälkeiset mieluisat juhlat, josta riitti kun kertoi, että 

”kylän nuoriso oli kokoontunut taloon, ja iloiset kisat alkoivat etuhuoneessa”90. 

Eräkulttuurissa karhun kunnioittamisen syitä olivat olleet karhun pelottavuus ja sen jumalalliseksi 

katsottu alkuperä sekä myyttinen rooli kansan uskomuksissa. Erätaloudessa oli yleisesti uskottu, 

että karhu oli ihmisen kantaisä tai vähintäänkin ihmisen sukulainen.91 Syntymyyteissä karhu 

esitetään myös jumalien veroisena tai jopa ylijumalan poikana, joka taburikoksen tehtyään oli 

tuomittu ihmisen tapettavaksi maanpäälle.92 Tutkimieni kirjotusten kirjoittajat eivät selvästikään 

suhtatutuneet karhuun enää samalla tavalla. Eräkulttuurin aikaisista karhuriiteistä oli jäljellä enää 

pelkät kuoret: ikivanhat nimet ilman sisältöä, karhun surmaaminen jännityksen, ei ravinnon vuoksi 

ja peijaisperinne, joka sekin oli riisuttu sen alkuperäisistä tarkoituksista.   

 

                                                           
89 Eräkulttuurin aikainen karhun kunnioittaminen sen pyhyyteen saakka on kuitenkin ymmärrettävä tietyssä 
rituaalisessa kontekstissa ilmeneväksi eläinsuhteeksi – ei silloisten ihmisten vakaaksi mielentilaksi. Vaikka karhua 
eräkulttuurissa kunnioitettiinkin, olivat karhu ja ihminen olleet käytännössä kilpailijoita. Klemettinen 2002, 140. 
90 Paavo, ”Muuan karhunajo”. SUL 1905, 622. 
91 Klemettinen 2002, 134. 
92 Sarmela 1991, 213. 
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LOPUKSI 

Suomen Urheilulehden metsästyskertomuksista välittyvä suhtautuminen karhuihin ei ole 

yksiselitteinen. Karhu oli laissa määritelty haittaeläimeksi ja niin muodoin sen tappaminen oli täysin 

oikeutettua. Karhu oli kuitenkin myös metsän kuningas, nalle, kontio, mesikämmen, äijäpaha, 

majesteetti, otso, metsän tuuheaturkkinen sankari ja paljon muuta. Ihmisen hallitessa kulttuuria, oli 

kulttuurin vastakohtana oleva luonto karhun valtakuntaa. Karhu oli vihollinen, mutta kunnioitettava 

sellainen. Karhu ei ollut paha kuten susi, joka oli juonitteleva, julma ja raakalaismainen lapsensyöjä. 

Karhu oli pikemminkin lähes ihmisen vertainen toisen valtakunnan vaarallinen mutta reilu hallitsija. 

Yllättävää tutkimissani kirjoituksissa on, ettei Pulliaisen ja Sarmelan puhumasta petovihasta ole 

tietoakaan. Se johtunee jo moneen kertaan toistamastani seikasta: kirjoittajat eivät olleet 

talonpoikia tai muita sellaisia, joille karhun voitiin edes ajatella olevan taloudellinen tai kotieläimiin 

kohdistuva uhka. Silmiinpistävää oli myös se, että kirjoittajat suhtautuivat karhuun hyvin 

samansuuntaisesti. Paria poikkeusta lukuun ottamatta karhusta ei kirjoitettu huonoon sävyyn. 

Kertomuksissa suhtautuminen karhuun on kummallinen sekoitus ikivanhan eräkulttuurin 

karhusuhdetta ja teknologisoitunutta kaupunkilaisten harrastamaa elämyksellistä 

virkistysmetsästystä. Kaupunkilaisharrastajien karhunpyyntimotiivit olivat tyystin erilaiset kuin 

sivuelinkeinoperinnepyytäjillä. Harrastemetsästäjät eivät olleet riippuvaisia alkutuotannosta, joten 

karhun haitallisuus ei heitä juuri kiinnostanut. Karhun voimakkuus, oma kunnianhimo, karhulla 

kansallisromantiikassa oleva vahva mytologinen rooli ja ennen kaikkea elämysten ja jännityksen 

kokeminen innostivat harrastemetsästäjiä sitä metsästämään. Tutkimissani tarinoissa ei juuri 

puhuta karhun pahuudesta eikä haitallisuudesta, koska kertomusten kirjoittajat eivät niitä pahoiksi 

mieltäneet, eikä niiden haitallisuus heitä koskettanut heidän yhteiskunnallisesta asemastaan 

johtuen. Heille karhu oli kalevalaisen sankarin luonnon tarjoama vastinkappale, jota vastaan 

taistelemalla suomalainenkin, poliittisesti katsottuna periferiassa asuva, sotilaallisten meriittien 

hankkimisen kannalta epätoivoisessa tilanteessa oleva mies, saattoi hankkia mainetta ja sodassa 

koettavaa jännitystä vastaavia elämyksiä.  

Karhuun suhtauduttiin kirjoituksissa paljon muita petoja suopeammin. Syynä tähän lienee yhtäältä 

sen arkuus ja muita mairittelevampi rooli kansantarinoissa ja toisaalta etenkin susien saama 

täydellinen kansanviha. Siitä ei ehkä riittänyt niin paljoa enää karhulle, etteikö tätä olisi 

haittaeläimenäkin vielä voitu kunnioittaa. On kuitenkin muistettava, että monet talonpojat ja 
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maaseudulta elantonsa saavat varmaankin vihasivat karhuja, kirjoittajat vain eivät sellaisia olleet. 

Kärjistäen voidaan sanoa, että tällainen tietynlainen kahtiajako kaupunkilaisten ja maalla elävien 

karhusuhteessa on edelleenkin havaittavissa, edellisten suhtautuessa karhuun jälkimmäisiä 

suopeammin. 

Liiallinen karhun kunnioittamisen korostaminen johtaa kuitenkin vääristyneeseen tulkintaan 

kirjoittajien suhtautumisesta karhuun. Korven ruhtinaaksi ja metsän kuninkaaksi nimittäminen on 

katsottava yhtä lailla tyylilliseksi keinoksi kuin aidoksi karhua kohtaan tunnetuksi arvostukseksi. 

Karhunmetsästys yksinkertaisesti oli jännittävä ja mieluisa harrastus, jonka kuvaileminen lukijoille 

heidän mielikuvitustaan kiihottavalla tavalla onnistui parhaiten käyttämällä ylevämielisiä 

kiertoilmauksia karhusta. Väitänkin, että karhulla oli kirjoittajille arvoa ennen kaikkea sen 

välttämättömyydessä karhunpyynnille, mikä tarkoittaa, että karhu koettiin arvokkaaksi 

ennemminkin välineenä kuin itsessään arvokkaana. 
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