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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe ja -kohde  

 

Suomessa folkloristiikan tutkimuksella on pitkät perinteet (Virtanen 1988: 9; Anttonen & 

Kuusi 1999: 16). Eritoten Kalevalaa ja vanhaa kalevalamittaista kansanrunouttamme on 

koottu ja tutkittu taajaan (ks. esim. Timonen 2004; Tarkka 2005; Kallio 2013). Viime 

vuosikymmeninä juuri lingvistinen kansanrunoudentutkimus on kuitenkin päässyt hiipu-

maan (Palola 2015a: 1).  

 

Veikko Ruoppila toivoo Kalevala ja kansankieli -teoksensa (1967) alkusanoissa, että ky-

seinen teos antaisi suomen kielen tutkijoille virikkeitä perehtyä kalevalaisten sanojen le-

vinneisyyteen ja nykykäyttöön. Ruoppilan (1967) teoksen ilmestymisen jälkeen kansan-

runouden sanastosta on tehty jonkin verran laudatur- ja pro gradu -töitä (ks. esim. Marja-

niemi 1977; Jansa 1984; Mustaparta 1995). 

 

Jatkan itse pro gradu -työssäni kansanrunouden sanastontutkimukseen lukeutuvaa perin-

nettä, sillä tutkin Kainuusta tallennettujen hää- ja rakkausrunojen sekä lemmennostatuk-

seen, kosimiseen ja häihin liittyvien loitsujen sanastoa. Hyödynnän työssäni sekä maan-

tieteellis-historiallisia että filologisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineisto muodostuu 

yksittäisistä sanoista, jotka olen poiminut edellä mainituista kansanrunoista ja joiden ään-

neasu tai merkitys kansanrunouskontekstissa ei vastaa nykyistä yleiskieltä. Runoaineis-

toni olen poiminut sähköisestä Suomen Kansan Vanhat Runot -arkistosta (SKVR), josta 

olen rajannut runot keräyspaikan ja runotyypin mukaan. Lopullinen aineisto käsittää 42 

runoa. 

 

Valitsen runoista pääasiallisesti sellaisia sanoja, jotka eivät esiinny Nykysuomen sanakir-

jassa (NS) lainkaan (esim. teltamoini). Saatan kuitenkin ottaa mukaan myös sellaisia sa-

noja, joita Nykysuomen sanakirja pitää murteellisena (esim. antilas), harvinaisena, kan-

sanomaisina (esim. kirki) tai vain kansanrunoudelle ominaisena. Sanan merkityksiä esit-

telen pääasiallisesti siitä näkökulmasta, millaisessa merkityksessä sana esiintyy runossa, 

mutta otan huomioon myös sanan muut merkitykset ja murrevariantit. Useimpien sanojen 

levikin kuvaan myös kartografisesti. En tee karttaa niistä sanoista, joiden levikki on hyvin 

suppea enkä sanoista, jotka ovat runokieleen syntyneitä tilapäismuodosteita tai 
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deskriptiivisanoja. En myöskään tee uutta karttaa sanoista, joista on jo olemassa levinnei-

syyskartta. 

 

 

1.1.1. Tutkimuskysymykset 

 

Tarkastelen pro gradu -työssäni Kainuun alueelta tallennettujen kansanrunojen erikoissa-

naston merkitystä, levinneisyyttä ja jonkin verran myös nykykäyttöä. Tutkimuskysymyk-

seni ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia merkityksiä aineistoni erikoissanoilla on? 

2. Miten laajasti erikoissanasto tunnetaan sen spesifissä merkityksessä? 

3. Millainen murremaantieteellinen levikki sanalla on? 

4. Mitä mahdollisesti voidaan päätellä runojen erikoissanaston perusteella runotoi-

sintojen kulkeutumisesta seudulta toiselle? 

 

Uskon, että runojen kieli on itämurteista ja hyvin savolaisvoittoista, sillä Kainuun murteet 

kuuluvat savolaismurteiden ryhmään (Leino, Hyvönen & Salmenkivi 2006: 26; Lyytikäi-

nen, Rekunen & Yli-Paavolainen 2013: 405) ja runokieli on mukautunut jonkin verran 

runonlaulajien murteeseen (Hästesko 1918: 29). Eri runokerrostumissa sanasto saattaa 

ilmentää myös erilaisia murrepiirteitä. Runsas deskriptiivisanasto on sekä savolaismur-

teiden että kansanrunokielen tyypillinen piirre, joten aineistossani esiintyy luultavasti 

myös tällaista sanastoa kosolti (Kortetjärvi-Nurmi 1985: 2). Kainuulaisrunoissa on luul-

tavasti paljon sekä venäjän että karjalan kielen vaikutusta, sillä kainuulaisilla on runsaasti 

kontakteja idän naapurikansaan, vienalaisiin (Kunnas 2007: 1).  

 

Luulen, että aineistossani on jossain määrin myös tilapäismuodosteisia sanoja, joita ka-

levalamittaisen kansanrunouden tyylikeinot toisinaan edellyttävät. Näistä tyylikeinoista 

keskeisimpiä ovat allitteraatio eli alkusointu ja parallelismi eli kerto (ks. 1.2.3.). Tila-

päismuodosteet motivoituvat usein siitä syystä, että allitteraation muodostaminen edel-

lyttää tietynlaista alkutavua ja paralleelin aikaansaaminen puolestaan tietynlaista alku-

sointua, määrättyä merkitystä ja rajattua tavumäärää. Sen vuoksi kansanrunouden kie-

lessä on sanoja, jotka ovat alkuaan hyvinkin erilaisia merkitykseltään, mutta esiintyvät 
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esimerkiksi alkusoinnun vuoksi tilapäisesti synonyymisinä ilmauksina. (Anttonen & 

Kuusi 1999: 82–83; Palola 2009: 127, 241.) 

 

 

1.1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja teoreettinen viitekehys 

 

Sovellan analyysissäni niin murremaantieteellisiä kuin filologisiakin menetelmiä. Tarkoi-

tukseni on aiemmista samansuuntaisista tutkimuksista poiketen hyödyntää lomittain sekä 

murremaantieteellisiä että filologisia menetelmiä analyysini teossa. 

 

Kansanrunoudentutkimus varsinaisena itsenäisenä tieteenhaarana virisi Suomessa 1800-

luvun jälkipuoliskolla (Hautala 1954: 25; Virtanen 1988: 12). 1870-luvulla Suomessa ke-

hitettiin maantieteellis-historiallinen (tunnetaan myös nimellä suomalainen metodi), joka 

oli ensimmäinen tieteellisenä pidetty kansanrunouden tutkimukseen soveltuva mene-

telmä. (Kuusi 1980a: 25; Ks. Hautala 1954: 174–212.) Aatteellisena taustana tässä Julius 

ja Kaarle Krohnin kehittämässä menetelmässä toimi 1800-luvun jälkipuoliskolla laajalti 

sovellettu Darwinin kehitysoppi, jota myös kielitieteilijät sovittivat omaan alaansa (Hau-

tala 1954: 174–175).  

 

Maantieteellis-historiallisen menetelmän syntyyn liittyi Julius Krohnin havainto siitä, että 

tietyillä paikkakunnilla ja alueilla samojen runojen toisinnot muistuttavat toisiaan enem-

män kuin toisten paikkakuntien ja alueiden vastaavat toisinnot. Krohn myös havaitsi eroa-

vaisuuksien kasvavan sitä suuremmiksi, mitä etäisempiä nämä seudut toisistaan ovat. 

Näin syntyy eräänlainen ketju, jossa eri alueiden laulutavat ovat paikallisessa järjestyk-

sessä toisistaan riippuvaisia: ne muodostavat maantieteellisen sarjan, jossa yksi laulutapa 

on toisen edellytyksenä, kolmas edellyttää jälleen toista ja niin edelleen. (Hautala 1954: 

192.) Krohnit aloittivat systemaattisen tarkan työn, joka pohjautui laajojen tekstiaineisto-

jen havainnointiin ja vertailuun. Analyysin tulokset suhteutettiin maantieteellisiin, kielel-

lisiin ja historiallisiin muuttujiin, tavoitteena oli selvittää runojen leviämisen maantieteel-

liset linjat. (Hautala 1954: 174–175; Ks. Krohn 1918.) 

 

Paikallisten eroavuuksien Krohn päätteli johtuvan siitä, että runot ovat seudulta toiselle 

kulkeutuessaan muuntuneet sitä enemmän, mitä kauemmaksi lähtökohdastaan ne ovat 

joutuneet. Paikallisen muuntumisen ohella runoissa tapahtuu myös ajallista muuntumista 
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niiden siirtyessä sukupolvelta toiselle (ks. 1.3.2.). Tämän vuoksi menetelmä onkin sekä 

maantieteellinen että historiallinen, sillä se huomioi molemmat muutoksen aiheuttajat ru-

nossa. (Hautala 1954: 192.)  

 

Maantieteellis-historiallinen menetelmä on sittemmin saanut kritiikkiä osakseen, myö-

hemmät tutkijat eivät pidä luotettavana sen mahdollisuuksia osoittaa runojen maantieteel-

lisiä leviämislinjoja (Harvilahti 1992: 12; Lauerma 2004: 7–9; Tarkka 2004: 216; Timo-

nen 2004: 10–11; Kallio 2013: 88–93; Palola 2015a: 4). Hyödynnän maantieteellis-histo-

riallista menetelmää soveltuvilta osin, mutta en pyri omalla tutkimuksellani ottamaan 

kantaa tai vastaamaan kysymyksiin kansanrunouden alkukodista. Ensisijaisesti pyrin ru-

nouden erikoissanastoa tutkimalla osoittamaan sen, miltä suunalta kainuulaisen kansan-

runouden erikoissanasto on lähtöisin. 

 

Toisaalta maantieteellis-historiallinen metodi on nähty myös filologian tekstikritiikin so-

velluksena suulliseen traditioon (Hakulinen & Leino 2006: 13), mikä osuu yksiin oman-

kin näkemykseni kanssa. Tutkimukseni täyttää Palolan (2015a: 240) luettelemat fennisti-

sen filologian peruskriteerit: tutkimuskohteena on vanha teksti, jonka tiettyä ainesta – 

tässä tapauksessa sanastoa – tutkin, ja tutkimuksen tekoon limittyvät kulttuurihistorialli-

nen tulkinta sekä tekstikriittiset menetelmät.  Kiteytettynä tekstikriittinen menetelmä tar-

koittaa kontekstilähtöisyyttä eli sitä, että tutkittavaa kielenainesta tutkitaan sekä omassa 

kontekstissaan että suhteessa toisiin teksteihin (Kuusi 1980b: 10; Keskinen 2003: 91, 

100–101; Palola 2015b: 238–239). Myös filologinen peruskysymys – kuinka saada teksti 

nykykielellä ymmärrettäväksi – sisältyy tutkimukseni tavoitteisiin. Palolan (2015b: 240) 

mukaan käyttämäni filologinen analyysi sopii erityisen hyvin juuri kansanrunouden tut-

kimiseen, sillä nykykielen käyttäjät eivät välttämättä ymmärrä vanhaa runokieltä eikä ru-

notekstin aikaisen kulttuurin sivuuttava tutkimus tee Palolan (2015b) mukaan oikeutta 

suomalaisten kansanrunojen kielen monipuoliselle tulkinnalle. (Ks. Kuusi 1980a: 21–25.) 

 

 

1.1.3. Tutkimusmenetelmät 

 

Työni metodisia malleja ovat Veikko Ruoppilan murremaantieteellisen tutkimuksen Ka-

levala ja kansankieli (1967) lisäksi Oulun yliopistossa aiemmin tehdyt vastaavat tutkiel-

mat, kuten Anna Mustaparran (1995) Pyhäjärven runosanastosta sekä Sirkka Kortetjärvi-
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Nurmen (1985) koillismaalaisesta loitsurunosanastosta tekemät opinnäytetyöt. Edellä 

mainitut työt liittyvät osaksi Irmeli ja Matti Pääkkösen alulle panemaa tutkimusperin-

nettä, joka runosanaston tutkimuksesta on Oulun yliopistossa virinnyt. 

 

Käytän sanojen merkitysten selvittelyssä apuna Jusleniuksen, Gananderin, Renvallin ja 

Lönnrotin sanakirjoja, joiden tiedot esitän analyysiluvussa tiivistetysti. Esitän joidenkin 

sanojen yhteydessä myös sanan etymologiatiedot joko Suomen sanojen alkuperä -teok-

sesta (SSA) tai Suomen kielen etymologisesta sanakirjasta (SKES). Kunkin sanan koh-

dalla selvitän sanan merkityksen ja levinneisyyden myös Suomen murteiden sana-arkis-

tosta (SMS) ja Karjalan kielen sanakirjasta (KKS). Jussilan (2009) Kalevalan sanakirjan 

tiedot tarkistan systemaattisesti jokaisen tutkimani sanan yhteydessä. Lisäksi käytän ta-

pauskohtaisesti muutamia muita samansuuntaisia sanakirjoja (esim. Vuorela 1979; Turu-

nen 1981). 

 

Analyysini koostuu sana-artikkeleista, joiden tekovaiheet olen eksplikoinut seuraavasti: 

 

1. Poimin aineistostani sanan, jonka merkitys tai muoto poikkeaa sen nykymerkityk-

sestä tai -muodosta. 

2. Tarkistan, löytyykö kyseinen sana Nykysuomen sanakirjasta. Jos sanakirja ei 

tunne sanaa tai jos sanan yhteydessä on maininta murteellisuudesta tai sen sano-

taan olevan kansanrunouden kieltä, alan selvittää sanan merkitystä muista sana-

kirjoista. 

3. Lisään sana-artikkelin alkuun aineistostani esimerkin sellaisesta runokontekstista, 

jossa tutkimani sana esiintyy. 

4. Tutkin käyttämäni Jusleniuksen, Gananderin, Lönnrotin ja Renvallin sanakirjat 

sekä Jussilan (2009) Kalevalan sanakirjan ja esitän niistä saamani tiedot sana-

artikkelin alussa tiivistetysti. 

5. Selvitän Karjalan kielen sanakirjasta ja Suomen murteiden sanakirjasta ja -arkis-

tosta tutkimani sanan merkityksen ja levinneisyyden. 

6. Teen sanahaun SKVR-tietokannassa, josta saan selville sanan levinneisyyden, 

esiintymiskontekstit sekä tunnettuuden kansanrunoissa. 

7. Jos on tarpeen, selvitän sanan mahdolliset etymologiatiedot käyttämistäni etymo-

logista sanakirjoista Suomen sanojen alkuperä ja Suomen kielen etymologinen sa-

nakirja. 
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8. Sijoitan karttakuvaan sanan levinneisyystiedot. 

 

Näiden lisäksi selvitän sanan runokontekstin, jotta osaisin päätellä sanan merkityksen 

kansanrunossa. Tutkin, millaiseen runotyyppiin sana sisältyy. Selvitän runon kontekstu-

aalista maailmaa ymmärtääkseni sen, millaisessa tilanteessa kyseistä runoa on laulettu, 

kuka sitä lauloi ja kenelle ja mikä sen merkitys yhteisössä oli. 

 

Kunkin edellä kuvatun vaiheen tehtyäni kokoan sanasta saamani tiedot yhteen ja teen 

päätelmät siitä, mikä on sanan merkitys, levinneisyys ja alkuperä. Tässä kohtaa pohdin 

usein myös sanan morfologiaa, muodostusperiaatteita ja merkityksen rakentumista. Lo-

puksi lisään sanan Sanaluetteloon 1, jonka olen lisännyt tämän tutkielman liitteisiin (ks. 

Liite 1). Sanaluetteloon 2 olen koonnut aineistostani sellaiset erikoissanat, joista on ai-

kaisemmin tehty sana-artikkeli sekä viittaukset kyseisiin artikkeleihin (ks. Liite 2). 

 

Analyysiluku koostuu joko levintätyypeittäin tai sanan rakenteen mukaan jaotelluista 

sana-artikkeleista. Artikkeleiden rakenne noudattaa systemaattista järjestystä: Kunkin ar-

tikkelin alussa on esitelty tutkittava sana sekä aineistosta poimimani kansanrunokat-

kelma, josta käy ilmi sanan runokonteksti. Samassa yhteydessä esittelen katkelman läh-

deviitteen, jossa on ensin SKVR:n osan ja toisinnon numerot sekä tallennuspaikkakunta, 

puolikarkeasti esitetyt runonlaulajan tiedot sekä runonkerääjän nimi ja tallennusvuosi. 

Näiden jälkeen seuraa kooste niistä sanakirjatiedoista, joita sanan merkityksen selvittä-

misessä olen hyödyntänyt. Artikkelin lopussa on varsinainen tekstiosuus, jossa teen pää-

telmiä sanan merkityksestä, muodostumisesta ja etymologiasta. Useisiin sana-artikkelei-

hin lisään myös karttaviitteen, sillä kuvaan sanojen levikkiä myös kartografisesti (ks. Kar-

tat 1–14). 

 

 

1.2. Tutkimusalueen historia ja murteet 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni kannalta oleelliset tiedot Kainuun historiasta, asu-

tuksen vaiheista ja väestön kielikontakteista. Esittelen myös lyhyesti Kainuun murteiden 

yleispiirteet ja muutamat erikoisuudet
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__________________________ 

1 Lappalaisiksi kutsuttiin nykytutkimuksen mukaan yleisesti kaikkia sellaisia ihmisiä, jotka elivät luon-

nossa, ilman pysyvää asuntoa, metsästäen ja kalastaen. (Keränen 1984: 46, 53.) 

 

 

1.2.1. Kainuun historia ja asuttamisen vaiheet 

 

Nykyinen Kainuun maakunta käsittää kahdeksan kuntaa: Kajaani, Kuhmo, Hyrynsalmi, 

Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Aiemmin maakuntaan kuului 

näiden lisäksi myös Vuolijoki, josta tuli vuonna 2007 osa Kajaania ja Vaala (ent. Säräis-

niemi), josta tuli osa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa vuonna 2016. (Räisänen 1982: 14; 

Kainuun maakunnan kotisivut.) 

 

Ensialkuun, keskiajalla ja vielä uuden ajan alussa, Kainuu-nimityksellä viitattiin Peräme-

ren rannikkoseutuun. Kainuun merellä tarkoitettiin Perämerta ja kainulainen viittasi pe-

räpohjalaiseen henkilöön. (Vahtola 1980: 469–471; Keränen 1984: 19.) Ensimmäinen 

viittaus siihen, että Kainuu-nimitystä olisi käytetty nykyisin tuntemastamme Kainuusta, 

on peräisin 1660-luvulta, jolloin Paltamon rovasti Johannes Cajanus nimitti pitäjänkerto-

muksessaan silloista Sotkamon ja Paltamon aluekokonaisuutta Cainoaksi ja sen asukkaita 

cainolaisiksi. Laajemmin nykyistä Kainuuta alettiin kutsua tällä nimellä vasta 1800-lu-

vulla, ja 1900-luvulla nimi vakiintui käyttöön yleisesti. (Keränen 1984: 19.) 

 

Kainuun maakunta syntyi 1550-luvulla, jolloin Oulujärven ympäristössä sijainnut maa-

kunnan ydinseutu perustettiin omaksi Oulujärven pitäjäkseen (Keränen 1984: 15). Kai-

nuuseen alkoi muodostua tuolloin pysyvää asutusta; Oulujärven rannoille muutti pääasi-

assa savolaisia ja karjalaisia (Väisänen 1998: 13). Taustalla vaikutti Savonlinnan voudin 

hanke asuttaa pohjoiset erämaat sekä Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan käsky sijoittaa lii-

kaväestö erämaita asuttamaan (Väisänen 1998: 13). Ennen pysyvää asutusta Kainuu oli 

pääasiallisesti liminkalaisten nautintoaluetta, jota jonkinlaisena yhteisenä riista- ja kaski-

maanaan käyttivät niin lappalaiset1, pohjalaiset kuin karjalaisetkin (Räisänen 1972: 12; 

Väisänen 1998: 7–8). 

 

Venäläiset tuhosivat rappasodan aikana (1570–1595) alkuperäisen Kainuun väestön asu-

muksineen lähes täysin (Keränen 1984: 15; Väisänen 1998: 13). Tämän vuoksi alue 
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__________________________ 

2Redaktioanalyysi on yksi kansanrunojen ajoittamisessa käytetyistä menetelmistä, joka perustuu runotoi-

sintojen ryhmittelyyn ja keskinäiseen piirteiden vertailuun (Kuusi 1963: 27–28). 

 

liitettiin takaisin osaksi Liminkaa, josta se alun perin oli erotettukin (Keränen 1984: 15). 

Joitakin aiemmin seudulla asuneiden sukujen jäseniä palasi sodan päätyttyä samoille 

asuinsijoille takaisin (Väisänen 1998: 13). Täyssinän rauha 1595 päätti rappasodan. Kai-

nuu itsenäistyi uudelleen Oulujärven eli Kajaanin pitäjäksi vuonna 1599. Uudelleen it-

senäistyttyään maakunta sai itä- ja kaakkoisrajakseen muutamaa vuotta aiemmin käydyn 

Täyssinän rauhan mukaisen rajalinjan. Tuo vedenjakajia pitkin vedetty raja on sittemmin 

pysynyt melko muuttumattomana. Tämän itsenäistymisen myötä Kainuu on myös säily-

nyt lähes muuttumattomana hallinnollisena kokonaisuutena aivan näihin päiviin saakka. 

(Keränen 1984: 15–16.)  

 

1600-luvun vaihteessa Oulujärven ympäristö asutettiin uudelleen Kaarle Herttuan mää-

räyksestä. Asutus levisi näihin aikoihin myös Puolangalle, Ristijärvelle, Hyrynsalmelle, 

Suomussalmelle, Sotkamoon ja Kuhmoon. Uuden asutuksen rinnalla Kainuussa eleli jon-

kin verran myös lappalaisia (Väisänen 1998: 44). Myöhemmin Kaarle IX:n käskystä 

myös savolaisia talonpoikia pakkosiirrettiin asuttamaan Kainuuta (Väisänen 1998: 45). 

1620-luvulla Kainuussa oli jo 2788 asukasta ja 210 eri sukua, joista savolaisia oli yli puo-

let. Suunnilleen kuusi prosenttia väestöstä oli savolais-länsikarjalaisia, viisi prosenttia sa-

volais-rautalampilaisia, neljä prosenttia länsikarjalaisia, kolme prosenttia savolais-länsi-

karjalais-rautalampilaisia, puolitoista prosenttia rautalampilaisia ja loput sekalaista alku-

perää. (Väisänen 1998: 60.)  

 

1600-luvulla ja 1700-luvun alkupuolella Kainuun väestöä verottivat vuoroin nälkävuodet, 

vuoroin sodat. 1721 Ruotsi-Suomi ja Venäjä solmivat rauhan, jonka myötä päättyivät 

toistaiseksi vihollisuudet ja isonvihan kymmenen vuotta kestänyt kausi ja Kainuuta alet-

tiin jälleen asuttaa ja jälleenrakentaa. Vuosisadan loppua kohden Kainuun väestömäärä 

moninkertaistui ja vakiintui pysyvästi seudulle harjoittaen elinkeinonaan useimmiten ter-

vanpolttoa ja kaskeamista. (Väisänen 1998: 104–105, 118, 153–154.) 

 

1700-luvun lopulla Kainuun ja Karjalan välillä vallitsi rajarauha, vaikka muualla sodit-

tiinkin. Tämä rajarauha vilkastutti kaupankäyntiä kainuulaisten ja karjalaisten välillä. 

1800-luvun puolivälissä tervanpoltto nousi keskeiseksi elinkeinoksi, kainuulaiset kuljet-

tivat tervan myytäväksi Ouluun vesireittejä pitkin. Kainuu pysyi kuitenkin köyhänä 
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alueena, jossa nälänhätää koettiin edelleen. 1800-luvulla Kainuusta tuli muun Suomen 

mukana osa Venäjän autonomista suuriruhtinaskuntaa. (Väisänen:160, 164-168.) 

 

Kainuun väestön historiaa varjostavat useat sodat sekä nälänhädät. Kainuulaisväestöä on 

historian saatossa tuhottu useita kertoja: ensin rappasodan ja myöhemmin mm. ison- ja 

pikkuvihan aikana sekä sarkasodan seurauksena. Kainuun sääolot ovat olleet vaihtelevia 

ja katovuosina viljasadot tuhoutuivat ja siemenviljat päätyivät ravinnoksi, kun muuta syö-

tävää ei enää ollut. Kainuun väestö on useita kertoja pienentynyt ja seutu on miltei auti-

oitunut näiden katastrofien seurauksena. Uudet asukkaat ovat kuitenkin aina löytäneet 

tiensä Oulujoen rannoille ja Kainuun korpiin, väliin tosin vallanpitäjien käskystä tai pa-

kotuksesta. Alueella on kuitenkin säilynyt useita sukuja, jotka ovat eläneet siellä satoja 

vuosia niukkuudesta ja vihollisvaarasta huolimatta. (Väisänen 1998.) 

 

Kainuun asukkaat, joskin eristyksissä elivätkin, pitivät kuitenkin kauppasuhteita yllä sekä 

Oulun suuntaan että vienalaisiin. Kauppaa käytiin venäläisten kanssa, myös vienalaiset 

laukkukauppiaat kiersivät Suomessa jo vuosisatoja sitten (Kunnas 2007: 1; Väisänen 

1998: 60, 90, 109). 1600-luvun alussa Suomesta muutettiin myös Vienan Karjalaan pa-

remman elämän toivossa. Kontaktit Vienan Karjalaan jatkuivat aina Suomen itsenäisty-

miseen 1917 saakka, minkä jälkeen rajat menivät kiinni ja yhteydet rajan taakse katkesi-

vat. (Kunnas 2007:1.) 

 

 

1.2.2. Kainuun murteet   

 

Kainuun murteet kuuluvat savolaismurteisiin, niistä muodostuu laajan savolaismurteiston 

pohjoisin ryhmä (Räisänen 1982: 11). Kainuun murteiden naapureita ovat etelässä itäiset 

savolaismurteet ja osin pohjoissavolaiset murteet, lännessä pohjalaismurteet (sekä keski-

pohjalais- että pohjoispohjalaismurteet) ja pohjoisessa peräpohjalaismurteet. (Räisänen 

1982: 11). Koillismaan murre on Kainuun murteen kanssa samaa murteistoa. Kainuun 

murteisiin sisältyvätkin Kainuun maakunnan lisäksi Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Pu-

dasjärvi sekä puolet Ranuasta (Räisänen 1982: 13). Savolaismurteet kuuluvat itämurtei-

siin, kun taas pohjalaismurteet länsimurteisiin. Kainuun ja Koillismaan kohdalla mur-

realueen jako ei kuitenkaan ole kovin selvärajainen, sillä myös Oulun seudulla ja 
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Peräpohjolassa on runsaasti itämurteiden vaikutusta ja Kainuussa sekä Koillismaalla län-

tistä pohjalaismurteiden vaikutusta (Räisänen 1982: 11-12).  

 

Kainuun murteiden kuuluminen savolaismurteisiin selittyy alueen asutushistorialla (ks. 

1.1.1.); Kainuun asutus on lähtöisin pääasiassa Savosta ja alueen väestöpohja on varsin 

savolaista, vaikka siinä on ilmeisesti jossain määrin myös pohjalaisia aineksia (Räisänen 

1982: 13). Nykyisin Kainuussa ja Koillismaalla esiintyvät pohjalaispiirteet puheessa se-

littyvät toisaalta länsirannikolta tulleella asutuksella, mutta enemmänkin sillä, että alueen 

hallinnolliseksi ja taloudelliseksi keskukseksi tuli Oulu, jonka pohjalaismurretta arvostet-

tiin enemmän kuin omaa Kainuun murretta. (Räisänen 1982: 13.) 

 

Kainuun murteiden yleispiirteitä ovat muillekin savolaismurteille tyypilliset diftongien 

reduktiot kuten poeka ’poika’ laolaa ’laulaa’, dentaalispirantin kato ja siirtymä-äänteet j, 

v ja h yleiskielen d:n tilalla, esimerkiksi hijas ’hidas’ tai saaha ’saada’ ja ts-yhtymän 

murteelliset vastineet (Kainuussa useimmin ht:t) (Räisänen 1998: 103, 107). Lisäksi dif-

tongit uo, yö ja ie eivät ole avartuneet (Räisänen 1972: 108-109). 

 

Lisäksi Kainuun murteiston yksi yleispiirre ovat pitkät sananmuodot: äänteiden katoa 

esiintyy vain vähän ja sananloppuinen i:kin on usein säilynyt. Lisäksi tätä sananmuotojen 

täyteläisyyttä lisäävät svaavokaalit (esim. kolome), yleis- ja erikoisgeminaatio (esim. pit-

tää, ranttaan) sekä supistumaverbien preesensin 3. persoonan muodot kuten hakkovaa, 

herejää, kokovaa. Jälkitavujen diftongeja on harvinaisen runsaasti, sillä a, ä-loppuiset 

vokaaliyhtymät ovat kehittyneet supistumadiftongeiksi, esimerkiksi oekkea, pimmiä. 

(Räisänen 1998: 202.) 

 

Näiden yleispiirteiden lisäksi Kainuun murteissa on erikoispiirteitä, jotka ovat usein sa-

volaismurteissa säilyneitä vanhakantaisuuksia. Tämä johtunee siitä, että kainuulaismur-

teet ovat savolaismurteiden reuna-aluetta, ja juuri reunoilla vanhat piirteet usein säilyvät. 

Kainuun murteissa esiintyy sellaisia äänne- ja muotoryhmiä, joissa Kainuun murre edus-

taa kantaa, josta sydänsavo on kehittynyt edelleen, esimerkiksi (sulkeissa sydänsavon 

muoto) moa (> mua), kalloa (> kalloo), hakkoan (> hakkoon), minunni (> minunnii). Kai-

nuun murteiden vanhakantaisuutta ilmentävät edelleen esimerkiksi superlatiivityyppi 

suurimat, vankkimat, vankkimie ’vankimpia’ ja monikon 1. persoonan yksinäis-m:lliset 

imperfektimuodot kuten ottima, antoma. (Räisänen 1998: 202.) 
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1.3. Kansanrunous 

 

Suomalainen kansanrunous on kansan keskuudesta tallennettua lauluperinnettä, joka on 

siirtynyt sukupolvelta toiselle kuulon- ja muistinvaraisesti. Suppeasti määriteltynä kan-

sanrunoudella tarkoitetaan lähinnä itämerensuomalaisella kielialueella eli Suomessa, 

Karjalassa, Virossa ja Inkerissä satoja, ellei tuhansia vuosia elänyttä laulamisen, loitsimi-

sen ja itkuvirsien esittämisen suullista perinnettä (Anttonen & Kuusi 1999: 15).  

 

Kerron tässä luvussa lyhyesti kansanrunokielen aiemmasta tutkimuksesta sekä kuvailen 

aineistoni kannalta keskeisiä piirteitä kansanrunouden kielestä, maailmankuvasta ja la-

jeista. Yleisen kansanrunouden piirteiden esittelyn jälkeen kohdennan tarkasteluni niihin 

Kainuusta tallennettuihin kansanrunoihin, joista tutkimusaineistoni koostuu. Viimeisessä 

luvussa (1.3.5.) esittelen aineistoni runojen teemoja ja erikoissanaston piirteitä. 

 

  

1.3.1. Kansanrunouden kielen tutkimus 

 

Kansanrunous täyttää folkloren määrittelyn viisi olennaista kriteeriä: se on periytynyt 

suullisesti, se on anonyymiä, yhteisöllistä, kansanomaista ja stereotyyppistä (Virtanen 

1988: 24; Lehtipuro 1980: 11–12, 14). Kansanrunot tutkimuskohteena edustavat folklo-

rea eli varhaisen kansankulttuurin tuotetta, jonka tutkimus on vanhastaan keskittynyt 

folkloristiikan pariin (Hautala 1957: 14). Sen sijaan fennistiikan piirissä tehdyt kansanru-

nouden tutkimukset ovat varsin lingvistisesti painottuneita kieliaineksen tai sanaston tut-

kimuksia (Palola 2009: 13). Esittelen tässä luvussa kansanrunoudesta tehtyjä lingvistisiä 

tutkimuksia ja tutkimuksen lähtökohtia.  

 

Lauerma (2004) toteaa, että Suomessa kansanrunojen käyttöön kielentutkimuksen läh-

teenä on suhtauduttu ristiriitaisesti, mikä palautuu etenkin kansanrunojen merkintään liit-

tyviin lähdekriittisiin ongelmiin. Lauerman mukaan erityisesti vanhimpien kalevalamit-

taisista runoista tehtyjen muistiinpanojen kieliasu on epäluotettava, mikä liittyy runon-

kerjääjän valintoihin tallentaa pikavauhdilla kertakuulemalta laulettu runo tekstin muo-

toon. Usein myös runonkerääjien äidinkieli on suomen sijaan ollut ruotsi. Tämän vuoksi 



12 
 

tutkijoiden keskuudessa SKVR:n aineistojen merkitystä tutkimukselle ei aina ole pidetty 

kovin suuressa arvossa. (Lauerma 2001: 44; 2004: 7–8.) 

 

Kritiikin ohella tutkijat ovat korostaneet, että runokielessä on toisaalta säilynyt sellaista 

ainesta, joka muuten on murteista kadonnut (Mielikäinen 1985: 73; Palola 2009: 47; Pa-

lola 2015b: 241). Pidän itse SKVR-tietokantaa runokielen ongelmat tiedostavalle ja ne 

huomioon ottavalle kielentutkijalle oikein käyttökelpoisena tutkimusaineistona. Kansan-

runouden kielestä onkin viime vuosina tehty joitakin tutkimuksia SKVR:n aineistojen 

pohjalta. Elina Palola (2009) on väitöskirjassaan tutkinut Christfrid Gananderin kansan-

runokokoelmassa esiintyvää sananloppuista k:ta. Petri Lauerma (2004) puolestaan on tut-

kinut Larin Parasken epiikan kielellistä variaatiota.  

 

Kansanrunouden erikoissanastoa on tutkittu Oulun yliopistossa kahdentoista pro gradu -

työn verran (ks. 1.1.4.): Marjaniemi (1977) on tutkinut Hailuodon runosanastoa, Menso-

nen (1979) Oulun ja Muhoksen runosanastoa, Pikka (1981) Ylivieskan ja Nivalan ru-

nosanastoa, Latvala (1982) Kiuruveden runosanastoa, Rintala (1983) Kauhavan ru-

nosanastoa, Hylkilä (1984) Reisjärven, Haapajärven ja Kärsämäen runosanastoa, Jansa 

(1984) Sotkamon runosanastoa, Marttila (1988) Kestilän runosanastoa, Kortetjärvi-

Nurmi (1985) Koillismaan loitsusanastoa, Salmela (1992) Utajärven runosanastoa, Tuo-

misto (1994) Jalasjärven sananparsikokoelman sanastoa ja Mustaparta (1995) Pyhäjärven 

runosanastoa. (Mantila 2003: 117; Salmela 1992: 2.)  

 

Viime vuosina on tehty myös muuta kansanrunouden sanaston tutkimusta, esimerkiksi 

Johanna Haakana (2017) on tutkinut pohjoispohjalaisten kansanrunojen naista merkitse-

viä sanoja ja Jarkko Kauppinen (2016) seksuaalisuuden kognitiivisia käsitemetaforia 

1800-luvun kansanrunoudessa. Kaikissa edellä mainituissa tutkimuksissa aineisto on ra-

jattu joko painetusta SKVR-teossarjasta tai sähköisestä SKVR-tietokannasta. 

 

 

1.3.2. Kansanrunouden synty, ikä ja muuttuminen 

 

Kansanrunoutta on monta ikäkerrostumaa, minkä vuoksi sen ikää tai syntyaikaa on turha 

yrittää yksiselitteisesti määritellä. Runojen syntyseutuja ei pystytä tarkasti osoittamaan, 
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sillä runoja on laulettu ja niitä on sepitetty kaikkialla missä ihmisiä on ollut. (Hautala 

1957: 85; Virtanen 1988: 151). Runoja on uudelleen sepitetty vanhojen runojen ainek-

sista, minkä vuoksi runon ikä on aivan toinen kuin sen aiheen ikä. Ikää ja syntyseutuja 

koskeviin kysymyksiin ei siis voida esittää täsmällisiä vastauksia, on tyydyttävä todennä-

köisyyksiin. (Hautala 1957: 85.)  

 

Hästeskon (1918: 24–25) mukaan runot ovat muovautuneet käytössä yksinkertaisista ja 

selkeistä muodoista yhä laajemmiksi ja aiheiltaan monipuolisemmiksi kokonaisuuksiksi. 

Yksinkertaiset alkumuodot ovat versoneet runonlaulajan suussa yhä uusia toisintoja. Toi-

sintojen syntyminen selittyy myös inhimillisen muistin vajavaisuudesta: kun perinne siir-

tyy sukupolvelta toiselle vain suullisena perinteenä, saattaa säkeitä unohtua tai sanoja 

korvautua toisilla (Hautala 1954: 23).  

 

Hautala (1954) mainitsee termit vaakasuora periytyminen ja pystysuora periytymi-

nen: Ensin mainittu tarkoittaa tradition siirtymistä paikasta toiseen esimerkiksi väestön 

muuttoliikkeen mukana. Pystysuora periytyminen taas viittaa sukupolvelta toiselle etene-

vään perinteen siirtämiseen paikan pysyessä samana. Molempien periytymistapojen väis-

tämätön seuraus on ollut alkuperäisten kansanrunojen muuttuminen ja muokkautuminen. 

(Hautala 1954: 23–24.) 

 

Teoksessa Kirjoittamaton kirjallisuus (1963) Matti Kuusi on järjestänyt kansanrunoja 

tyylikausiteorian valossa eri kausille. Kullakin kaudella runot ovat keskenään samanhen-

kisiä sekä tyylipiirteiltään että tendensseiltään. Ajoituksen määrittämisen Kuusi pohjaa 

redaktioanalyysiin2 (ks. Kuusi 1963). (Virtanen 1988:152.) 

 

Kuusen (1963) tyylikausiteorian varhaisinta kerrostumaa edustaa esisuomalainen runous, 

joka edeltää kalevalamitan syntyä. Ensimmäistä kautta seuraavat varhaiskalevalainen 

kausi ja sydänkalevalainen kausi. Näitä kausia seuraa keskiajan kalevalainen kausi, jol-

loin vaikutteita saadaan sekä Ruotsista, katoliselta kirkolta että idästä ja idänkirkosta. 

Myöhäisintä kerrostumaa edustaa uskonpuhdistuksen ja kirjasuomen synnyn jälkeinen
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__________________________ 

3Rahvaanrunot ovat kalevalamittaista runoutta, jonka sepittäjät tunnetaan nimeltä. Tämä tekijyyden tunte-

minen, sekä lisäksi teemojen liittyminen runon sepittäjän sosiaaliseen ympäristöön ja sen kommentointiin, 

erottaa ”rahvaan” runot ”kansan” runoista. Rahvaanrunous jatkoi kalevalamittaisen kansanrunon poeettista 

perinnettä, mutta sen käyttötarkoituksena oli olla ajankohtaisrunoutta. (Virtanen 1988: 152; Anttonen & 

Kuusi 1999: 18.) 

 

myöhäiskalevalainen kausi, jolloin niin kutsutut rahvaanrunot3 syrjäyttävät vanhan kan-

sanrunouden. Eri runokerrostumat ovat aikojen saatossa sekoittuneet, ja miltei jokaisessa 

1800-luvulla tallennetussa kansanrunossa on monen eri tyylikauden jälkiä. (Kuusi 1980b: 

13–14; Anttonen & Kuusi 1999: 19–20.)  

 

Kuusi (1980b) kritisoi omaa teoriaansa sen vuoksi, että se on saanut liiaksikin huomiota 

osakseen ja jäänyt siksi vaille tutkimuspohjaista kritiikkiä. Hän myös kyseenalaistaa ru-

non ikää kyselevän tarkoitusperiä, sillä kysymyksenasettelu kertoo usein siitä, ettei kysy-

jällä ole riittävää käsitystä siitä, miten runot ovat muodostuneet, kerrostuneet ja limitty-

neet aikojen saatossa. (Kuusi 1980b: 13.) 

 

 

1.3.3. Kansanrunojen kieli ja kalevalamitta 

 

Kalevala-eepoksen (1849) mukaan nimettyä vanhaa suomalaista runomittaa kutsutaan ka-

levalamitaksi ja sillä sepitettyä runoutta kalevalaiseksi kansanrunoudeksi (Kuusi 1967: 

28). Tätä samaa runomittaa ovat käyttäneet kaikki runonlaulajat, ja samalla runomitalla 

on sepitetty niin eeppiset ja lyyriset runot kuin häärunot, loitsut ja lukuisat sananlaskut ja 

arvoituksetkin (Hästesko 1918: 29; Kuusi 1967: 28–29). Paikasta toiseen siirtyessään ru-

not ovat saaneet mukaansa paikallisväriä: sanasto on sovitettu runonlaulajan murteelle 

sopivaksi ja toisinaan oudot sanat on korvattu tutummilla. (Hästesko 1918: 29.) 

 

Kalevalamittaisessa runossa käytetyistä tyylikeinoista tunnusomaisimpia ovat alku-

sointu ja kerto (ks. 1.1.2). Kerto on toistorakenne, joka voi suppeimmillaan rajoittua vain 

yhden säkeen sisään, mutta laajana käsittää useita säkeitä. Kerron lajeja ovat säkeenkerto 

eli koko säe toistetaan eri tavalla seuraavassa säkeessä, säkeensisäinen kerto eli asia 

toistetaan kahdesti eri sanoin säkeen sisällä sekä säeparinkerto eli kaksi pääsäettä  tois-

tetaan toisin sanoin kahdessa seuraavassa säkeessä. Näiden lisäksi kansanrunoissa
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__________________________ 

4Ketjukerto etenee toisella tavalla kuin muut kertorakenteet. Ketjurunoissa tapahtumaketjut kuvataan toisi-

aan seuraavina: Otti marjan sormillehen, sormiltahan huulillehen, huuliltahan kielellehen, kieleltä keruk-

sihinsa. (Kuusi 1967: 30.) 

 

käytetään lastenloruista lainattua ketjukertoa4, jota ei omassa aineistossani tosin esiinny. 

(Kuusi 1967: 30.) 

 

Yksinkertainen säkeenkerto lienee sekä yleisin että vanhin kalevalaisen kerron laji. Se 

rakentuu niin, että pääsäkeen jokaista lauseenjäsentä, lukuun ottamatta verbejä ja partik-

keleita, vastaa jälkisäkeessä synonyyminen tai analoginen käsite. Tähän kertosäkeiden 

keskinäiseen vastaavuuteen sisältyy vielä sääntö, ettei jälkimmäisessä säkeessä saa olla 

sellaisia lauseenjäseniä, joille ei pääsäkeessä ole vastinetta. Käytän tällaisten tapausten 

yhteydessä vastinpareista nimitystä paralleeli, jolla tarkoitan kertosäkeiden sisällä esiin-

tyviä sanojen rinnakkais- tai vastinmuotoja. (Kuusi 1967: 30.) 

 

Suomalaisissa muinaisrunoissa on ollut tapana suosia vahvaa alkusointua. Sellaiseksi on 

riittänyt, että sanat alkavat samalla vokaalilla, esimerkiksi ilman orren ottamatta (SKVR 

I3: 1570), myös alkutavuihin sisältyvät e ja ie, o ja uo sekä ö ja yö ovat kelvanneet tois-

tensa alkusointupareiksi tuokaa lohta luottisella (SKVR I3: 1570). Erityisesti lyyrisissä 

runoissa (ks. 1.2.4.) alkusointua on käytetty paljon. Alkusointu mukailee usein kertoa, 

esimerkiksi säkeenkerrossa assu hanhen askelella, / taputa tavin jaloilla (SKVR I3: 1675) 

tai säkeensisäisessä kerrossa koan kokka, saunan salvu (SKVR XII1: 383). (Kuusi 1967: 

30–31.) 

 

Kalevalainen kansanrunous noudattaa kalevalaista runomittaa, ts. nelipolvista trokeeta, 

jonka normit ovat suunnilleen samat suomalaisilla, karjalaisissa, inkeriläisillä, vatjalai-

silla ja virolaisilla (Kuusi, Bosley & Branch 1977: 62; Anttonen & Kuusi 1999: 81). Klas-

sisessa kalevalamittaisessa runossa yksi runosäe koostuu kahdeksasta tavusta, jotka ja-

kaantuvat neljään runojalkaan, esimerkiksi naima- / kansa / kalkut- / tavi. (FO 1984: 22–

23; Kuusi 1967: 28–30; Anttonen & Kuusi 1999: 81.) Kuusi (1967: 29; myös Palola 2009: 

15) tiivistää klassisen kalevalamitan pääsäännön näin: pitkän pääpainollisen tavun on 

osuttava runojalan nousuun ja lyhyen pääpainollisen tavun sen laskuun. Runosäkeen en-

simmäisen tavun paikka on runojalan nousu ja jälkimmäisen tavun paikka lasku 



16 
 

 

(Anttonen & Kuusi 1999: 81). Säkeen jakaa puoliksi kesuura eli taite, esimerkiksi liki, 

liki / linduiseni. Lisäksi runosäkeen sanajärjestystä suitsii niin kutsuttu viskurilaki, jonka 

mukaan lyhyet sanat pyritään sijoittamaan säkeen alkuun ja pitkät sanat loppuun tu-le tur-

ka / tuu-tu-hu-ni. (Anttonen & Kuusi 1999: 81–82.) Eloa ja vaihtelevuutta runot saavat 

siitä, etteivät ne kuitenkaan noudata vain normaalitrokeista rytmiä, vaan seassa on lisäksi 

murrelmasäkeitä. Murrelmasäkeissä sananpaino osuukin, vastoin klassista runomittaa, ai-

nakin kerran runojalan laskuun lämmi / -tä  sa- / loa / sauna. (Kuusi 1967: 29; Anttonen 

& Kuusi 1999: 82.) Lisäksi säkeenylitykset noudattavat melko tiukkoja sääntöjä: ”lauseen 

subjekti, objekti ja adverbiaali voivat jokainen omien määreidensä kanssa muodostaa sä-

keen, mutta ilman yhteistä predikaattiverbiä ne eivät sovi saman säkeen puitteisiin tois-

tensa kanssa” (Anttonen & Kuusi 1999: 82). 

 

Suomalaisen kansanrunouden sanastolla on myös omat erityispiirteensä. Se on tyypilli-

sesti hyvin vaihtelevaa, kuvailevaa ja omintakeista. Kieli on vahvan metaforista (ks. esim. 

Kuusi 1992: 107–124; Tarkka 2015: 11–12). Kalevalamitan edellyttämät toistorakenteet 

vaativat runsaasti synonyymeja ja toisinaan täydennykseksi myös tilapäisiä sananmuo-

dosteita. Kansanrunokielelle on ominaista myös runsas deskriptiivisanasto. Kielen se-

manttinen sumeus, joka myös on kansanrunokielen ominaispiirre, johtuu muun muassa 

vahvasta uskomuksiin perustuvasta sana- ja nimitabusta, joka edesauttaa kiertoilmauk-

sien ja piilonimityksien sekä erilaisten analogioiden syntyä kieleen (Nirvi 1944: 20–25; 

Stepanova 2012: 6, 12). 

 

 

1.3.4. Kansanrunojen lajit  

 

Suomalainen kansanrunous on vanhastaan jaoteltu sisällön, tyylin ja käyttöyhteyden mu-

kaan kolmeen pääryhmään: epiikkaan eli kertomarunouteen, lyriikkaan eli tunnelmaru-

nouteen ja loitsuihin. Näiden lisäksi merkittävän ryhmän muodostavat rituaalirunot, 

joita esitettiin häissä, karhunpeijaisissa ja tietyissä vuotuisjuhlissa. Muita runokategori-

oita ovat sananparret ja arvoitukset sekä lorut. (Anttonen & Kuusi 1999: 19.) 

 

Eeppisten runojen eri alaryhmiä ovat esimerkiksi myyttirunot, syntyrunot ja sankarirunot. 

Lyyriset runot puolestaan voidaan jakaa esittäjiensä mukaan esimerkiksi tyttöjen, naisten 

tai miesten lauluihin ja edelleen aihepiirien mukaan huolilauluihin, lemmenlauluihin, 
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kehtolauluihin, lauluihin äidin ja tyttären suhteesta, orvon, miniän, paimenen ym. käsky-

läisten ja kovaosaisten elegioihin. Nämä laulut puolestaan jakaantuvat tilannekohtaisiin 

työ-, tanssi- ja keinulauluihin, pilkkalauluihin ja rakenteellisen yhtäläisyyden sitomiin 

ketjurunoihin ja lastenloruihin. (Anttonen & Kuusi 1999: 19–20.) 

 

Loitsut ovat sanamagiaan perustuvaa riittirunoutta, jota ei muiden kalevalamittaisten (ks. 

1.2.3.) runojen tapaan laulettu, vaan saneltiin. Loitsut ovat lukeutuneet erityisesti tietäjien 

ja kansanparantajien erikoistietouteen, mutta ovat loitsuja taitaneen tavalliset ihmisetkin. 

Loitsut jakaantuvat tehonsa mukaan erilaisiin luokkiin: Manauksien teho perustuu pahan 

käskyttämiseen, jopa herjaamiseen. Rukouksissa ja avunpyyntösanoissa vedotaan korke-

ampiin voimiin, kuten Neitsyt Mariaan, apua pyydettäessä. Varautumissanojen teho pe-

rustuu omilla voimilla kerskaamiseen ja apuvoimien tai varusteiden luetteluun. Syntyloit-

suissa puolestaan teho syntyy siitä, että osataan selittää ilmiön tai asian, esimerkiksi jon-

kin taudin, alkuperä. (Anttonen & Kuusi 1999: 20–21; Ks. Siikala 1992, Ilomäki 2014.) 

 

Erikseen on mainittava vielä riittirunouteen lukeutuvat itkuvirret. Itkuvirsiä esitettiin 

usein eron hetkellä ja erilaissa elämän siirtymäkohdissa kuten häissä ja hautajaisissa.  

Esittäjinä oli tavallisesti naiset, usein jopa palkatut ammatti-itkettäjät, ja kyseisiä lauluja 

esitettiin tunteeseen vahvasti eläytyen, usein kyynelet silmissä ja nyyhkytysten säestäessä 

laulantaa. (FO 1984: 21.) Itkuvirret poikkeavat loitsujen tapaan muista kansanrunosta lau-

lutapansa osalta; niitä ei lauleta kalevalamittaisella trokeisella aksenttijärjestelmällä, vaan 

niillä on omanlaisensa rakenne ja esityskonventiot (Anttonen & Kuusi 1999: 15; Stepa-

nova 2012: 11–13).  

 

 

1.3.5. Tutkimusaineisto: kainuulaiset hää- ja rakkausrunot sekä kosinta- ja  

           lemmennostoloitsut 

 

Kalevalamittaisen kansanrunon laajimmat aineistot on tallennettu 1800–1900-luvuilla 

Itä-Suomesta, Venäjän Karjalasta, Virosta ja Inkeristä (Hautala 1954: 25; Kallio, Lehto-

nen, Timonen, Järvinen & Leskelä 2017: 45). Huomattavan suuri osa 1700-luvulla kerä-

tystä kansanrunoista on merkitty muistiin Pohjois-Suomesta. Kainuusta ja Pohjois-Poh-

janmaalta on tallennettu myös joitakin ainutlaatuisia vanhan sankariepiikan aineksia vah-

vana edustuvan savolaiskerrostuman alta. (Anttonen & Kuusi 1999: 22.) 1800-luvun
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__________________________ 

5Kokkovirsiä laulettiin helluntain aikaan kokkojuhlilla. Tämä kevättulien poltto on vanha agraarinen elin-

keino- ja hedelmällisyysriitti, josta kehittyi 1800-luvun kuluessa eräänlaista aikakauden nuorisokulttuuria, 

jonka keskiössä olivat naimattomat nuoret tytöt (Launis 1907: 110; Sarmela 1994: 95; Timonen 2004: 108). 

Kokkovirsiä eli Käeniskuvirsiä esitettiin myös karjalaisissa häissä morsiamen kotona, jotta liitto vahvistuisi. 

(SKVR.fi) 

6Jos mun tuttuni tulisi -runo kuuluu nk. kaipuulaulujen joukkoon. Tämä runo on harvoista pohjoiskarjalai-

sista kaipuulauluista kiteytynein ja suosituin. Sitä esittivät sekä miehet että naiset ja siinä sekoittuvat sekä 

rakkaus- että kaipuulaulujen elementit keskenään, minkä vuoksi se lukeutuu temaattisesti myös leskenlau-

luihin. (Timonen 2004: 63.) 

 

 alkupuolella useat runonkeruumatkat suuntautuivat H. G. Porthanin innostamana Sa-

voon, Kainuuseen ja Karjalaan (Hautala 1954: 43–87; Kallio ym. 2017: 45–6). Merkittä-

vimpiä runonkerääjiä Kainuussa ovat olleet Sakari [Zacharias] Topelius ja Elias Lönnrot 

(Hautala 1954: 105; Kuusi 1963: 13). Myös omassa aineistossani on joitakin Lönnrotin 

keräämiä runoja, vaikka enimmäkseen se koostuu vasta myöhemmin 1800–1900-lukujen 

taitteessa kerätyistä runoista, joita ovat keränneet mm. Samuli Paulaharju, Sakari Jouhki, 

Iivana Marttini ja Lauri Hannikainen. 

 

Tekemäni temaattisen rajauksen vuoksi aineistooni sisältyy runsaasti loitsuja. Lemmen-

nostoloitsujen sekä rakkauden kylmettämiseen ja kosimisessa menestymiseen suunnattu-

jen loitsujen lisäksi selkeän ryhmän muodostavat häissä lausuttavat varaussanat (ks. 

1.2.4.) morsiuskansan katteeksi eli hääväen suojaksi. Lisäksi aineistooni sisältyy hääme-

noihin liittyviä morsiamen-, sulhasen- tai vävynvirsiä sekä häiden rituaaleihin liittyviä 

virsiä eli runoja. Edellä mainittujen lisäksi ainestooni lukeutuu muutamia tunnettuja ru-

notoisintoja (Kokkovirsi5 sekä Jos mun tuttuni tulisi6), sekä muita yksittäisiä lyyrisiä ru-

noja. 

 

Aineiston rajautuessa näihin runokategorioihin myös runojen tietyt tehokeinot ja teemat 

toistuvat usein. Lyyrisissä runoissa ja häärunojen piirissä alkusointu on selvästi runsaam-

paa kuin eeppisissä runoissa tai loitsuissa (Anttonen & Kuusi 1999: 82). Myös sanastossa 

on elementtejä, jotka toistuvat tai yliedustuvat aineistossani. Tällaista sanastoa ovat ve-

näläisperäinen lainasanasto ja itäkarjalaiset sanat, jotka ovat myös suomen itämurteissa 

melko tyypillisiä, sekä seksuaalissävytteinen tabusanasto, joka tulee esiin esimerkiksi 

useissa lemmennostoloitsuissa (Ruoppila 1986: 8).
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Seksuaalisanaston kirjavuus ja runsaiden kiertoilmauksien viljely kielivät aiheen intii-

miydestä ja toisaalta sen moninaisuudesta ja merkityksellisyydestä. Naisten kesken sek-

suaalisuudesta puhutaan eri tavalla kuin miesten kesken, nuorten kesken eri tavalla kuin 

vanhempien ja niin poispäin. Usein kiertoilmausten taustalla on toisaalta häveliäisyys, 

toisaalta ilkikurisuus, ja tästä jännitteestä versovat lukuisat metaforiset, kiertävät ja ku-

valliset ilmaukset, joiden tarkoitus on sekä väistää tabusanaston käyttöä sellaisenaan että 

osoittaa puhujan affektia – mutta myös korostaa puhuttavan kohteen eri puolia. (Leino & 

Timonen 2015: 10–12.)  
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2. ERIKOISSANASTON ANALYYSI 

 

2.1. Levintätyypeittän luokitellut sanat 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimaani sanastoa sen levinneisyyden mukaan. Alaluvut etene-

vät suuruusjärjestyksessä: Ensiksi analysoin karjalankielisen sanaston, jota aineistoni eri-

koissanastossa on runsaimmin, tämän jälkeen esittelen aineistooni lukeutuvat itämurteis-

karjalaisen sanaston ja viimeiseksi yleissuomalaiset sanat, jollaisia erikoissanastoon si-

sältyi vain muutamia.  

 

 

2.1.1. Karjalan kielen murteet ja suomen karjalaismurteet 

 

Olen katsonut karjalaisiksi sanoiksi ensinnäkin kaikki sellaiset sanat, jotka vain Karjalan 

kielen sanakirja tuntee, mutta Ruoppilan (1964) jaottelua mukaillen myös sellaiset sanat, 

jotka esiintyvät varsinaiskarjalan, lyydiläis- ja aunukselaismurteiden lisäksi vain suomen 

kaakkoismurteissa Karjalankannaksella. Olen katsonut sanan karjalaiseksi, mikäli sen 

kanta-alue sijaitsee Karjalassa Suomen valtionrajan itäpuolella, vaikka sana esiintyisikin 

perifeerisesti paikoitellen myös rajan länsipuolella esimerkiksi muutaman kerran Kai-

nuun murteiden alueella. Olennaista on, että sanan esiintymät pysyttelevät pääasiallisesti 

maantieteellisen Karjalan tasavallan rajojen sisällä. (Ruoppila 1964: 18; Torikka 2004.) 

Ruoppilan (1964: 18) mukaan kyseessä on tällöin joko vanha perinnäissana tai myöhempi 

tulokas, joka usein on venäläisperäinen lainasana.  
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KARTTA 1.  Karjalan kielen murrealueet ja suomen kielen karjalaismurteet (Anneli Hän-

ninen 2003). 
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Anneli Hännisen (2003) laatima karttakuva havainnollistaa karjalan kielen murrealueita 

ja suomen karjalaismurteiden alueita. Kartan tarkoitus on selkeyttää suomen karjalais-

murteiden ja karjalan kielen murteiden eroa, sillä niiden ero ei hahmotu maallikoille ko-

vin selvästi. (Torikka 2004.) Käytän suomen kielen karjalaismurteista johdonmukai-

sesti nimityksiä kaakkoismurteet (Etelä-Karjalan murteet) ja itäiset savolaismurteet 

(Pohjois-Karjalan murteet). Selvyyden säilyttämiseksi en käytä sulkeissa olevia nimiä 

lainkaan. Karjalan kielen murteista käytän limittäin kaikkia ylläolevassa kartassa esiinty-

viä nimeämistapoja. 

 

 

2.1.2. Karjalaiset sanat 

  

     (Kartta 1) 

1. antilas ’morsian; naimisiin menevä tyttö, joka on antanut lupauksensa sulhaselle’ 

 

Kokon virsi; antilasta kuin katzotaha. 

 

(SKVR I3, 1502: SuoSKuivaj, Varvana Iivanantytär, Jyrin leski; Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

NS s. murt. morsian 

KKS s. morsian. antilaš miehelään lupautunut, kihloissa (keän alla) oleva neito. 

Kiestinki | antilahat mahettih itkie. Uhtua | antilaš kihlattu tyttö (häihin 

saakka). Hietaj | šielä šanottih jotta še on antilaš ku jo oli kihloissa, še oli 

antilaš. Kontokki | antilaš kihloissa oleva tyttö; nimitys kihlauksen ja häi-

den välisenä aikana; mon. antilahat = morsian itettäjän ja kakrapokkojen 

kanssa. Vuokkin | andilaž morsian häiden aikana. Jyskyj | and́ilaš kihlattu 

morsian. Tunkua | andilaš. Paatene | Kun lujuod on pantu, silloin ruvetaan 

kosittua tyttöä sanomaan antilaaksi. teillä onko andilaz annettava? andilas 

kohizou šulkkulois. Poraj | andilas. Mäntys Impil | Kihlat otettuaan morsian 

on antilaana vihkimiseen asti. andilaz veńt̆tšah vihille vai käy, mutšoiks jo 

peäzi. Suoj | t́yt́t́ö veńtšaimatta, andilahan‿on. käz‿iskiett‿on lupaus on 

annettu andilahalla. Tver | andilas kulkee sukulaisten luona ja kerää andi-

lahan abuo; päistärsäkki kulkee mukana ja itkettää. Suistamo | 
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sulahastamizen ja veńtšal käymisen välisenä aikana tyttöä sanotaan pojan 

andilahaks. Tulemaj | andilas morsian ennen tšeptšyn päähän panemista. 

Vielj | andilaz oĺi sellinnyh hyvin veńtšan alle. Nek-Riip 

SMS         1. s. morsian. | Kive Imp Sui Salm KorS Lempa 

 

Antilas merkitsee ’morsianta, kihloissa olevaa neitoa’ (KKS s. v. antilas). Se ei esiinny 

aineistossani yhdessäkään varsinaisessa runosäkeessa, myöskään SKVR-tietokannasta ei 

löydy yhtään runosäettä, joihin sana sisältyisi. Antilas esiintyy vain joko runojen nimissä 

tai runonkerääjän tai -laulajan lisäämissä suorasanaisesti kerrotuissa runon taustatie-

doissa. Tutkimusaineistossani antilas esiintyy yhden Kokkovirren (SKVR I3, 1502) otsi-

kossa, joka on aineistoesimerkkinä tämän artikkelin alussa. Toisen kerran sana mainitaan 

aineistossani erään loitsun taustatiedoissa: “Kosiminen menestyy, saa tytön varmasti puo-

leensa taipumaan, kuin antilaan taloon mentyä ensiki - -” (SKVR I4, 1841: SuoSHietaj, 

Miina Huovinen; Marttini 1903). 

 

Sana tunnetaan suomen kaakkoismurteissa, mutta siitä on levikkitietoja vain Venäjän 

puolelta Lempaalasta ja Kivennapasta. Suomen puolelta sanasta ei ole mainintoja. Lisäksi 

se tunnetaan varsinaiskarjalan etelämurteissa (Imp KorS Sui) ja aunuksenkarjalassa 

(Salm). (SMS s. v. antilas.) Vastaavia muiden kielten ja murteiden nimityksiä ovat keski- 

ja pohjoispohjalaismurteiden alueella sekä Keski-Suomen murteissa hurrikas ’morsius-

apua keräävä morsian; avioliittoon lupautunut tyttö’ kaakkoismurteiden alueella (Sor 

Käk) toivikki (Lönnrot s. v. toivikki ’förlovad brud; brudhjelpsinsamling’), vatjan pantava 

’morsian, naimaikäinen tyttö (s.o. miehelään pantava)’ ja inkeroisen panDaʋikkoĭ ’nai-

maikäinen tyttö’ (Nirvi 1952: 51; Nirvi 1981: 87–88). 

 

Etymologinen sanakirja (SSA s. v. anti) kertoo muodon anti olevan johdos antaa-ver-

bistä. Antilas on johdettu kantasanasta anti, joka merkitsee useimmiten ‘lahjaa’ ja ‘(luon-

non)tuotetta’, mutta murteissa anti voi tarkoittaa myös sukupuoliyhteyttä tai sillä voidaan 

viitata iloiseen tyttöön (SMS s. v. anti). Antiaiset tarkoittavat ‘morsiamen sulhasensa su-

kulaisille antamia lahjoja’ (Lönnrot s. v. antiaiset; Vuorela 1979 s. v. annit). Antilas lie-

nee (i)lAs-johtimella muodostettu verbikantainen (antaa > anti) yksilönnimijohdos, ku-

ten esimerkiksi kokelas, potilas tai oppilas (VISK 2008 § 254). 

      

      

http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=291
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(Kartta 2) 

2. loatkanen ’matala, soikea kivivati, tav. kalanpaistamiseen’ 

 

Tuokaa tuopilla olutta, 

Kantoote kaksivartisella, 

Tuokaa lohta luottisella, 

Lahnan kaloa loatkasella! 

 

(SKVR I3, 1570: SuoSKuivaj., Varvana Iivanantytär, Jyrin leski; Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

KSS (s. v. loatka) s. matala, soikea kivivati tav. kalan paistamista varten. loatka. 

KiestinkiP Uhtua Rukaj | luatka. Tver Suistamo Impil | loatku. Säämäj | 

laatku. Vitele  

(s. v. loatkaine) dem.s. → ed. luatkańe. Tver | anna panoo luatkazeh voida. 

Tihvinä  

 

Loatkanen merkitsee ‘kivistä, soikeaa kalanpaistovatia’ (KKS s. v. loatka). Se on demi-

nutiivijohdos karjalan kielen sanasta loatka. Sana esiintyy säkeenkerrossa luottisen ’lau-

tanen, vati’ (ks. s. 25: luottinen) paralleelina. Muoto luotkanen esiintyy ainoastaan yh-

dessä SKVR:n runossa, joka on tämän artikkelin alkuun liitetty suomussalmelainen Vä-

vyn virsi -niminen hääruno (SKVR I3, 1570). Kyseinen sana ei Suomen murteiden sana-

kirjan mukaan esiinny lainkaan suomen murteissa. Muodon ja merkityksen suhteen lä-

himmäksi loatkasta sijoittuu Kuusamosta tallennettu muoto luotanen, jonka merkitys on 

’puinen kalalautanen’ (ks. s. 25: luottinen, kartta 3). Karjalan kielessä puolestaan 

loatka(nen) tunnetaan kaikissa murteissa, tosin sanan vokaalistossa esiintyy variaatiota 

eri murrealueilla: Vienankarjalassa sana esiintyy muodossa loatka, eteläkarjalassa sekä 

suomen kaakkoismurteissa (Sui Imp) se tunnetaan muodossa luatka ja livvin murteessa 

esiintyvät muodot loatku ja laatku (ks. Kartta 2). 

 

Suomen murteissa tunnetaan samantapaisessa merkityksessä muodot laahkana, laakko, 

lahantka, luohkana ja luokkana ‘(pyykin tms. pesemisessä käytettävä) jalallinen, laakea 

puuvati’ (SMS s. v. lahantka; Punttila & Issakainen 2003: 239.) Semanttisesti ja foneet-

tisesti edellisiä muistuttava nomini lahankka ’pesusoikko, pyykinpesuastia’ on suomen 
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itämurteissa esiintyvä venäläislaina, jonta murteellisia muotoja mm. lahantka ja lahankka 

ovat (Ruoppila 1986: s. v. lahankka). Loatka(nen) on luultavasti samaa pesyettä sanojen 

laaka, laakea ja laakko kanssa. Se voisi olla johdos sanasta laakko, jonka merkityksiä 

ovat ‘loiva; leveäsuinen astia (etenkin Häme); leveäsarvinen poro (Peräp Länsip)’ (SSA 

s. v. laaka).  

 

     (Kartta 3) 

3. luottinen ‘puu- tai posliinilautanen tai -vati’ 

 

Tuokaa tuopilla olutta, 

Kantoote kaksivartisella, 

Tuokaa lohta luottisella, 

Lahnan kaloa loatkasella! 

 

(SKVR I3, 1570: SuoSKuivaj., Varvana Iivanantytär, Jyrin leski; Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Lönnrot     (s. v. luotanen) s. dim. (luota s.) tallrik, fat; jfr. lautanen; syödä lohta luota-

selta; 2) närhet (Eur.) 

KKS         (s. v. luota2) s. (puu- t. posliini)lautanen. luota. KiestinkiP Uhtua Kuivaj 

Jyskyj | olipa šielä ottamista, kahen keän kantamista, luuvalla levittämistä. 

še kun oli luuvalla ne, lihat ta – otti še poika šöi šuuhuš! Vuokkin | ne (ka-

litat) otettih šiitä pois (uunista) ta ne kaikki voilla voijettih, ta laitettih luu-

villa tahi lauvalla tahi millä hyväh. Kontokki | luoda. Repola Rukaj 

Jussila         (s. v. luotanen) lautanen. Hyvä tääll’ on ollaksesi - - syöä lohta luotaselta, 

sivulta sianlihoa. 

SSA (s. v. luotanen) (Kal; Kuusamo; kansanr.) ‘lautanen, vati / Teller, Schüssel’ 

~ ka luota, pľuota ‘puu- tai posliinilautanen, -vati’ | ly bľuod, blüöd | ve 

bľöd, (b)ľod | va blūda | vi liud (g. liua, murt. E livva) id. | li lēida, lēda, 

līuda ‘puuvati’ < ven bljúdo ‘vati, lautanen’. Joukossa varmaankin eri-ikäi-

siä lainoja. 

 

Luottinen lienee deminutiivijohdos karjalaisesta sanasta luota, joka merkitsee ‘puu- tai 

posliinilautasta tai -vatia’. Se on lainattu venäjän kielen sanasta bljúdo ‘vati, lautanen’ 



26 
 

(Vuorela 1979 s. v. luota). Etymologinen sanakirja mainitsee sanan luotanen esiintyvän 

Kuusamossa, mutta myös Kalevalassa ja kansanrunoudessa. Sanalle löytyy vastine kar-

jalan, lyydin, vepsän, vatjan, viron ja liivin kielestä. (Ruoppila 1964: 26; SSA s. v. luota-

nen.) 

 

Kuusamosta tallennettu muoto luotanen on ainoa luota-alkuinen sana suomen murteissa, 

jonka merkitys viittaa ’lautaseen, vatiin tai laakeaan astiaan’ (PL 3/30; ks. kartta 3). Ve-

näjänkielinen lainaoriginaali bljúdo sekä sanan tunnettuus karjalaismurteissa osoittavat 

sanan olevan itäistä perua ja sieltä myös kainuulaiseen kansanrunoon lainautunutta. Kar-

jalan ja kansanrunon kielelle tyypilliseen tapaan luota esiintyy runossa deminutiivisena 

inen-johdoksena (Punttila & Issakainen 2003: 239). 

 

SKVR:n tietokannassa luottinen esiintyy vain suomussalmelaisessa runossa, joka on tä-

män artikkelin alussa aineistoesimerkkinä. Merkityksessä ’lautanen’ eivät muodot luota 

tai luoda esiinny kansanrunoissa SKVR:n haun perusteella. (SKVR.fi s. v. luottinen* 

luotti* luota* luoda*.)  

 

     (Kartta 4) 

4. pepeltää ‘vaivattomasta t. nopeasta kulkemisesta, vipeltää, viipottaa’ 

 

Kumpa tuttuni tulisi, 

Ennen nähtyni näkisin, 

Virstan vastahan menisin, 

Penikulman pepellaisin. 

 

(SKVR XII1, 352: Ristij, Kempaala, Joona Kemppainen, yli 50 v.; Krohn 

1882) 

 

Vaan kun vasta vaimon saisin, 

Sylissäni kanteleisin, 

Virstan vastaan mänisin, 

Peninkuorman pepeltäisin. 
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(SKVR XII2, 6848: Ristij, Jokikylä, Hermanni Oikarinen, 58 v.; Komulai-

nen 1892) 

 

Lönnrot     v. stöka, bråka, fladdra omkring; perhonen pepeltää kukasta kukkaan 

fladdrar kring från blomma till blomma; pepelti päiwän tallia. — pepeltäjä, 

s. pers. — pepeltäminen, s. ger.  

Lönnröt lis. (s. v. *pepeltää) v. tala stammande, oredigt; slabbra, sladdra, prälla. 

KKS (s. v. pepelteä) v. 1. sekoittaa, sotkea, myllätä. tahašta pepelletäh vaivataan. 

KiestinkiP | pepeldeä. Suistamo 2. tiheään toistuvasta, nopeasti tekemisestä. 

a. piestä, hakata. b. vipeltää, viipottaa. astuo pepeldää. Suistamo c. syödä, 

mukeltaa. pepeldeä syöö ylen lujah. Suoj d. puhua, papattaa. pepeleldeä pa-

gizoo ylem poaksuh. Suoj || Erik. puijata, pettää. pepeltöä. Uhtua 

 

Verbi pepeltää on deskriptiivisana, jonka ääntöasu assosioituu jonkinlaiseen vilkkaaseen 

ja touhukkaaseen toimintaan. Lönnrotin sanakirjassa verbin merkitys on jonkinlaista in-

nostunutta vipeltämistä tai hosumista, mutta myös riitelemistä ‘stöka, bråka’. Sana voi 

merkitä myös lepattamista tai liehumista ympäriinsä ‘fladdra omkring’ tai lörpöttelyä 

‘slabbra, sladdra, prälla’. (Lönnrot s. v. pepeltää.) Sana voi karjalan kielessä tarkoittaa 

esimerkiksi ’sekoittaa, myllätä; hakata, piestä; syödä, mukeltaa; puhua, papattaa’. Lähim-

mäksi aineistoni runon kontekstuaalista merkitystä osuu määritelmä ’tiheään toistuvasta, 

nopeasta tekemisestä: vipeltää, viipottaa’. (KKS s. v. pepelteä.)  

 

SKVR:n sähköisessä tietokannassa sana esiintyy kuudessa eri runossa, joista kolme kuu-

luu Jos mun tuttuni tulisi -toisintoihin (SKVR.fi s. v. pepel*). Runosäkeissä sanalla tar-

koitetaan pääasiassa liikkumista, myös tässä sana-artikkelissa käsittelen sitä liikkumisen 

tapana. Useimmiten pepeltää liittyy tilanteeseen, jossa riennetään rakastettua vastaan: 

Waan kuin Tuttuni tulisi / Ennen nähtyini näkyisi, / Wirstan wastaan menisi / Peninkul-

man pepeltäisin (SKVR VI2, liite II, 3). Verbin ääntöasun on tarkoitus kuvata puhujan 

innostuneisuutta, vastaanottavaa asennetta ja kiireistä kulkemista. Sana on tyypillinen 

deskriptiivisen kansanrunokielen poetismi, jonka muotoa selittää allitteraatio sanan pe-

ninkulma kanssa ja merkitystä paralleelin edeltävä verbi mennä.  
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(Kartta 5) 

5. pertti ‘tupa, pirtti, asuinhuone t. -rakennus; maja’ 

 

Issutko ison hyvyyttä, 

Vai emännän armahutta, 

Vaiko pertin puhtahutta, 

Vaiko sints⌈o⌉n siivovūtta, 

Vajan pääjen valkevūtta? 

 

(SKVR I3, 1606: SuoSKuivaj, Varvana Iivanantytär, Jyrin leski, Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Lönnrot     pertti, pertin (dial.) = pirtti 

KKS s. tupa, pirtti, asuinhuone t. -rakennus; maja. tuĺi pirttih. Oulanka | avautu 

pirtin ovi. Kiestinki | mie siun tuon perttih. Vitsat | pirt́t́ilöissä kisattih ta 

riihilöissä kisattih (ennen). Vuokkin | pirtištä ku läksit, sid oĺi pimie aitta. 

Jyskyj | pert́t́i. Tunkua Korpis Impil | tuĺi perttih vävy. Repola | šiel‿oli 

pert́t́i, šielä kevätettih. Rukaj | kenen on toa pert́t́i tu(alla? Paatene | suveh 

otšin oĺi se pert́t́i. Poraj | ṕeŕt́i ~ ṕert́t́i. rubei h́iän huomnekšella ṕeŕt́ie 

ĺäḿḿit́t́äḿäh. eĺet́äh uužiišša peŕt́iĺöissä. Tver | mužikall‿on kolme pert́ie. 

Tihvinä | hyvä on tuĺi pätšis abuna, vain paha ku piäzöö pert́in herraks (sp.). 

Suistamo | läkkä pert́t́̆ih brihat. Tulemaj | mustupät̀šipert́ì savupirtti. koiž on 

kaks pert́ìi. Nek-Riip 

(s. v. pirtti) → pertti 

 

Karjalan kielessä pertti merkitsee ‘tupaa, pirttiä, asuinhuonetta t. -rakennusta; majaa’ 

(KKS s. v. pertti). Myös runokontekstissa kyse on ‘tuvasta, pirtistä tai asuinhuoneesta’, 

jonka siisteydestä morsiamen on miniäksi tultuaan otettava vastuu. Aineistoesimerkissä 

pertti esiintyy säkeenkerrossa Vaiko pertin puhtahutta / Vaiko sints⌈o⌉n siivovūtta, jossa 

paralleelin vastinpareina ovat pertti ja sintso. Molemmat paralleelin osat ovat selviä kar-

jalan kielen sanoja. Sana sintso merkitsee ’eteistä, porstuaa’ (KKS s. v. sinttšo; s. v. 

sinttši). Karjalan kielen sanakirjassa esiintyy myös sana pirtti samassa merkityksessä 

kuin pertti (KKS s. v. pirtti). Muutamissa suomen kielen murteissa näiden edellä mainit-

tujen sanojen välille voi myös piirtää vaihtelun kaaren, tosin pirtti on huomattavasti laa-

jemmin tunnettu variantti kautta linjan. 
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Ruoppilan (1967: 156) mukaan pirtti merkitsee Varsinais-Suomessa, Kaakkois-Hä-

meessä ja Keski-Pohjanmaalla ’saunaa’. Ruoppila mainitsee artikkelissaan, että tupa on 

asuinhuoneen nimityksenä syrjäyttänyt laajoilla alueilla pirtin. Karjalan kielessä ’saunaa’ 

merkitsee sana kyly, eikä pertti esiinny karjalassa lainkaan merkityksessä ’sauna’ (KKS 

s. v. kyly ’saunarakennus; lämmitetty sauna l. kylpy’; Ruoppila 1967: 156). Suomen mur-

teissa pertistä on vain muutama maininta kaakkoismurteiden (Ilo Kiih Kite) ja itäisten 

savolaismurteiden alueelta (Lemi) (ks. Kartta 5). Sanan on selitetty olevan slaavilaina, 

jonka lainaoriginaali on venäjän vanhin ’saunaa’ merkitsevä sana pertь < *pьrtь (Peltola 

1954: 81). Sana pirtti ~ pertti on esitetty myös balttilaisperäisenä, mutta tämä lainaetymo-

logia ei ole niin todennäköinen kuin edellä arveltu slaavilainen alkuperä (Peltola 1954: 

81; SKES s. v. pirtti).  

 

SKVR-tietokantaan on tallennettu runoja, joissa pertti esiintyy ’pirtin, tuvan tai mökin’ 

merkityksessä. Lähes kaikki näistä useista kymmenistä runoista on tallennettu varsinais-

karjalan, livvin tai lyydin murteiden puhuma-alueilta. (SKVR.fi s. v. pertti.)  

 

 

6. pilmu ‘rikka, roska, silppu, karike’ 

 

Jo täss' on tänäki peänä 

Pihat pilmoin keäntelekse 

Tätä nuorta vuottoassa. 

 

(SKVR I3, 1675: SuoSKuivaj., Varvana Iivanantytär, Jyrin leski; Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

KKS (s. v. pilmu) s. rikka, roska, silppu, karike. Jo täss’ on tänäkin päänä Pihat 

pilmuin käännellyksi (VR I1 1679f). Vuokkin 

 

Karjalan kielessä esiintyy sana pilmu ‘rikka, roska, silppu, karike’, jota etymologisessa 

sanakirjassa verrataan sanaan pilpa ‘säle, pirstale; hilse, hitu’ (SSA s. v. pilpa). Karjalan 

kielessä esiintyy myös sana pilpa ~ pilva, joka merkitsee ‘männyn kaarnan hilsettä’. Ka-

levalan sanoja selittävät teokset tuntevat myös sanan pilpa ‘ohut männynkuori, kuoren 
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silpa t. kuorihilse’ (Turunen 1981 s. v. pilpa; Jussila 2009 s. v.  pilpa). Myös Vuorelan 

Kansanperinteen sanakirja (1979: pilpu) tuntee edellä mainitun sanan ja antaa sille mer-

kityksen ’silput, esim. havujen hakkuun tuloksena’. Jusleniuksen sanakirjassa mainitaan 

lähes samaa merkitsevä nomini pilppu ’spån; skifwa’ (Juslenius s. v.  pilppu). Muoto 

pilmu esiintyy vain Karjalan kielen sanakirjassa ja etymologinen sanakirjakin osoittaa sen 

olevan karjalan kielen sana (SSA s. v. pilpa; KKS s. v. pilmu).  

 

Kyseessä on deskriptiivinen sana, jota voi verrata sellaisiin sanoihin kuin hilpa, silpa, 

silpoa sekä pilppa ja pilppu, jotka kaikki viittavat jonkinlaiseen lastuun, säleeseen, pa-

laseen, roskaan tai muruseen (SSA s. v. pilpa). Pilppa on itämurteinen sana, jonka mer-

kitys on ‘lastu, säle, pieni pala’ (SSA s. v. pilppa). Pilppu puolestaan tarkoittaa ‘puuka-

likkaa, jota pelissä lyödään’ tai ’tätä ko. peliä’ (SSA s. v. pilppu).  

 

SKVR:n tietokannassa esiintyy runoja, joissa saman säkeen toisintoon on päätynyt vaih-

televasti pilmu ~ pilmo ~ pilmi ~ pilpa ~ pilva ~ pilvu ~ pilvo. Aineistossani esiintyvien 

säkeiden toisintoja esiintyy useasti muun muassa Pidä lusikat luvussa -genren runoissa. 

Useimmin aineistoni runon toisinnoissa esiintyy variantti pilmu. 

 

(Kartta 6) 

7. raittaa ’käydä; kulkea edestakaisin, kuljeskella’  

      

Jo t[ässä] t[änäki] p[eänä] 

Nuorilta jalat kuluve 

Tätä nuorta vuottovassa, 

Ranta teitä#2 raittoavassa#8 

 

#2 Sana alleviivattu; sivulla: ? 

#8 Sana alleviivattu; päällä: ? 

 

(SKVR I3, 1675: SuoSKuivaj, Varvana Iivanantytär, Jyrin leski, Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 
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Ganander     (s. v. raidon, raitoa) v. a. (saatella) | jo minä heidän raidoin jag fölgde, 

ledsagade dem, h. e. raitiollen saatin eli johdatin a raitio stig, kärr el. 

slädspår. 

Renvall     (s. v. raidon, toa) V. gregem duco, inde in viam duco l. comitor, G. Heerde 

anführen begleiten. 

Lönnrot     (s. v. raittaa, raitan) v. tåga, löpa, springa; bilda rad l. kö (queue); gå i rad. 

KKS (s. v. raittoa) v. käydä, kulkea; vars. edestakaisin (ovessa) liikkumisesta. 

(poliisi etsiessään pahantekijää) talošta taloh raitto. täššä kyläššä enšimer 

raitto ta šuorieu nyt toiseh kyläh. KiestinkiP | lapšet raitetah ovešša ieš tuaš. 

elkiä lapšet ovissa raittuat! Vuokkin | raittoat vähempi peśśotoissa ńin ei 

vaivuta! lapšilta oj jalat kuluttu rantat́ietä raittoaiśśa (run.). Kontokki | 

Nuorilta kenkät kulutti Rantatietä raittoaissa (SKVR I3 1664). Rukaj | hiän 

kaikki rannat raitto (sp.). Tver 

Jussila         (s. v. raittaa) kulkea edestakaisin. Hääparia odoteltaessa: kului kengät  

kesk’-iältä rantasilla raittaessa. 

 

Raitota-verbi kuuluu sanaperheeseen, josta ovat lähtöisin muun muassa sanat raitti ‘kuja’, 

raitio ‘poropaimen’ ja raito ‘ahkiota tai kuormaa vetävien porojen jono’ (SSA s. v. raitti). 

Turusen (1981 s. v. raittaa) mukaan verbi raittaa merkitsee ‘kuljeskelua’ tai ‘kiertelyä’. 

Ainestoni runossa verbi esiintyy sisäpaikallisijaan taivutettuna nominaalimuotoisena par-

tisiippinä raittoavassa. Tässä muodossa se sopii edeltävän säkeen partisiippimuotoisen 

verbin vuottoavassa kanssa yhteen. Vuottoavassa on partisiippimuoto verbistä vuottaa 

‘odottaa’ (Ruoppila 1967: 64). Näitä säkeitä edeltää säe nuorilta jalat kuluve, joka tukee 

kontekstuaalista merkitystä ’kävellä, kulkea edestakaisin’. Kunkin runon kohdalla on 

otettava huomioon, että kirjoitetussa muodossa jälkipolville säilynyt kansanruno kantaa 

mukanaan runonkerääjän mahdolliset kirjoitus- ja kuulemisvirheet. Lauri Hannikaisen 

keräämän runon käsikirjoituksesta on alleviivattu sana raittoavassa. Käsikirjoitukseen on 

myös lisätty kysymysmerkkejä sanojen yläpuolelle, mikä osoittaa muutamien runon sä-

keiden olevan epäselvästi muistiin kirjattuja. (SKVR I3, 1675.) 

 

Nomini raitti tarkoittaa karjalan kielessä ‘ansapolkua tai -kierrosta; (karja-)polkua’, suo-

messa se voi tarkoittaa esimerkiksi ‘kylän halki kulkevaa tietä; tien levennystä; pihaa; 

tunkiota’ (SSA s. v. raitti). Verbijohdos raittaa merkitsee useimmiten jonkinlaista edes-

takaista kulkemista joko yksin tai joukossa. Vanhojen sanakirjojen mukaan verbi 
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tarkoittaa ’saattamista; oppaana kulkemista; johtamista; perätysten marssimista’ (Ganan-

der s. v. raidon; Renvall s. v. raidon; Lönnrot s. v. raittaa). Karjalan kielessä ja Kalevalan 

sanakirjoissa puolestaan kyse on useimmiten ’edestakaisesta kulkemisesta’, jollaisessa 

merkityksessä se on myös aineistoni runossa (KKS s. v. raittoa; Jussila s. v. raittaa). 

Aineistoni runo on toisinto runosta, jota Jussila (2009 s. v. raittaa) käyttää sana-artikke-

lissaan esimerkkinä. SKVR:n tietokannassa on tästä runosta runsaasti toisintoja, joissa 

verbit vuottaa ja raittaa toistuvat. Joskin ne esiintyvät kansanrunoissa usein nominaali-

muotoisina verbeinä. Esimerkiksi seuraavissa säkeissä verbit raittaa ja vuottaa ovat E-

infinitiivissä: Jo täss' on tänäki peäni / Lapsilt' on jalat kuluttu / Rantatietä raittoessa, / 

Tätä nuorta vuottaessa (SKVR I3, 1670). 

 

     (Kartta 7) 

8. raskutella ’ajaa reellä; kävellä’ 

 

Niinkö täss' on heikot hongat, 

Niinkö pehmiät petäjät, 

Ett'ei kestä köyhän käyvä, 

Rahattoman raskutella. 

 

(SKVR XII1, 382. Hyrynsalmi, Moiseinvaara, Risto Kemppainen, Rämsän 

ukko, 89 v.; Paulaharju 1915) 

 

Lönnrot     (s. v. raskua) v. skramla, slamra; rahat raskuen tulewat; siell’ on luuta lus-

kottua, pääramua raskuttua.  

         (s. v. raskutella) v. fr. (följ.); rahat tulee raskutellen. 

(s. v. raskuttaa) v. fact. (raskua) åstadkomma skrammel l. slammer, 

skramla, slamra; raskuta rahaista kättä låt penningfyllda handen skramla; 

2) = raksuttaa.  

KKS         (s. v. raskutella) frekv. v. → seur. karzie raskuttelin oksie. Suistamo 

(s. v. raskuttoaI) v. rouskuttaa; raksuttaa, narskuttaa, naksuttaa; paukuttaa. 

raškuttoa. Uhtua. | kävelöö raskuttoa. syöö raskuttoa. roagazil toko rasku-

tetah guŕoida. Suoj 

(s. v. raskutus) s. → raskuttoaI. raskutus kuuluu. Korpis 
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Jussila         reellä ajamisesta. Ajoi rannat raskutellen, hiekkarannat herskytellen. ㄧ 

Vrt. raksutella.  

(s. v. raksutella) 2. reellä ajamisesta. Ajoi rannat raksutellen, rannan hiekat 

helskytellen. ㄧ Vrt. raskutella. 

 

Raskutella on onomatopoeettinen sana, jonka muoto ja merkitys on äänteellisesti moti-

voitunut. Verbi kuvaa toimintaa, josta aiheuttaa usein ratisevaa tai helisevää ääntä. Sana 

on deskriptiiviverbi, jonka merkitys on tyypillisesti ‘kolistella, narskuttaa, raksuttaa, pau-

kuttaa, helistää’ (Lönnrot s. v. raskua; KKS s. v. raskuttoa). Raskuttaa-verbiä käytetään 

myös merkityksessä ‘helistää, kilistää’, mikä ilmenee Lönnrotin antamassa esimerkissä 

raskuta rahaista kättä ‘låt penningfyllda handen skramla’ (Lönnrot s. v. raskuttaa). Ky-

seinen Lönnrotin esimerkkisäe esiintyy useissa SKVR-tietokannan runoissa, joita on tal-

lennettu pääasiassa vienankarjalan ja suomen itämurteiden puhuma-alueelta (SKVR.fi s. 

v. raskut*). Raskuttaa-verbi esiintyy Karjalan kielen sanakirjassa, mutta suomen mur-

teissa sitä ei tunneta muualla kuin Ilomantsissa, josta on annettu esimerkki hevonen juosta 

raskutteloo (= juoksee reippaasti). Lisäksi on mainittu sanan olevan harvinainen. (Keruu-

piiri XI/103A s. v. raskutella.) 

 

Nykysuomen sanakirja tuntee vain verbin raksuttaa, josta sana-artikkeliin on liitetty esi-

merkki kello raksuu seinällä (NS s. v. raksuttaa). Raksuttaa ja raskuttaa ovat samaa 

deskriptiivistä sanaperhettä. Jussila (2009 s. v. raksuttaa; raskuttaa) tuntee sekä verbin 

raksuttaa että raskuttaa, ne molemmat tarkoittavat Kalevalan sanakirjan mukaan ‘reellä 

ajamista’. Toinen kalevalaisten sanojen sanakirja tuntee kyseisen verbin merkityksessä 

’ratista, sälistellä’ ja antaa siitä esimerkin ajoi rannat raskutellen (Turunen 1981 s. v. 

raskustella). Aineistoni runossa raskutella-verbi esiintyy paralleelissa käymisen syno-

nyyminä. Runossa verbi merkinnee reellä ajamista. Sen synnyttämä ratiseva ääni lienee 

deskriptiivi-ilmauksen taustalla. SKVR-tietokannan runoissa raskuttaa-verbi esiintyy 14 

runossa. Niissä kaikissa verbin merkitys hiukan vaihtelee, mutta pysyy saman semantti-

sen kentän sisällä kuvaten jotakin toimintaa sen synnyttämän äänen kautta. (SKVR.fi s. 

v. raskut*.) 
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(Kartta 8) 

9. stola ‘pöytä’ 

 

Issutahe vävy stolahe, 

selin seinäh’ on siniseh 

 

(SKVR I3, 1570: SuoSKuivaj., Varvana Iivanantytär (Jyrin leski, Kivijär-

vestä tuotu); Hannikainen 1877) 

 

Lönnrot     s. (Rk.) bord; [R. стол] 

KKS 1. pöytä. riesat pańi stolalla. Oulanka | emännällä on tšeäjyö stolalla. Kies-

tinki | stola. Uhtua Tunkua Repola Korpis Impil | panna leibyä stolalla. Ru-

kaj | istuote stolah syömäh! Poraj | uuzi mutšoi stolan taga istuu. Munj | 

tšorttan kere yhteh stolah kävyv aiven. Vielj | levitä pyhkin stolal, rubiamo 

syömäh. Vitele   

 

Stola ‘pöytä’ on karjalan kieltä (KKS s. v. stola). Ruoppila (1964: 33) on käsitellyt sanaa 

artikkelissaan, johon hän on koonnut karjalaisia sanoja Vanhasta Kalevalasta. Sana on 

peräisin venäjän kielestä, sen lainaoriginaali on stol (Lönnrot s. v. stola; Ruoppila 1964: 

33; Vuorela 1979 s. v. stola). Suomen murteissa sana ei ole yleisesti tunnettu. SMS:n 

mikrofilmiasrkistossa on kaksi mainintaa sanasta: toinen Impilahdelta ja toinen Harlusta.  

 

Aineistoni runon (SKVR I3: 1570) lisäksi stola esiintyy SKVR:ssä 58 runossa, joista suu-

rin osa on tallennettu varsinaiskarjalan puhuma-alueelta. Muutamia runoja on kerätty tä-

män alueen liepeiltä, esimerkiksi aunukselaismurteiden alueelta Tulemajärveltä tai suo-

men kaakkoismurteista Impilahdelta. Lukuun ottamatta aineistooni lukeutuvaa suomus-

salmeltaista runoa ei Suomesta ole tallennettu yhtäkään kansanrunoa, jossa sana stola 

esiintyisi (SKVR.fi: s. v. stola).  

 

     (Kartta 9) 

10. tsikko ’sisko, usein vanhemmasta sisaresta; tytön t. naisen hellittely- t. puhuttelu-

nimenä’ 

 

http://www.sanakirja.org/search.php?id=17849&l2=17
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Tsikko hyvä heit[täminen], 

Nato armahoittamin[en], 

Al[emma] kum[artaminen], 

Lahja p[äällä] l[ahjominen]. 

 

(SKVR I3, 1675: SuoSKuivaj, Varvana Iivanantytär, Jyrin leski, Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Lönnrot     (s. v. tsikko, tsikon) s. = sikko. 

KKS (s. v. tšikko) s. sisko (varsinkin vanhemmasta sisaresta); tytön t. naisen hel-

littelynimenä; naisten toisistaan käyttämänä puhuttelunimenä.  

tšikko. Oulanka KiestinkiP Mäntys Ilom Suoj, (vanhembi sizar ~ vahnembi 

sizär) Valdai, (vanhempi sisar soimattaessa) Nek-Riip | še vielä veĺĺi – – 

šanou jotta heän ei peäššä tšikkuo. Kiestinki | tšikkońi poika oli ńeĺĺäš (so-

taan otettu). Uhtua | tšikko ~ šikko. Vuokkin | še oli miun tšikom mieš še 

(karhun) tappaja. Hietaj | mie šain tämän koššon tšikkoloiltańi. Kontokki | 

tsikko. Jyskyj | tule tšikkońi tänne. Repola | t́ikuta šie tšikko miula šukat. 

Rukaj | kuttšu šinne moamuo da tšikkuo. Poraj | tšikot on ed́ähänä, yksi vain 

on tšikko, a veĺĺie eule ńi yht́ä. Tver | tšikko on vahnembi miulma. Tihvinä ǁ 

Erik. dvuirodnoi tšikko (t. veĺĺi) serkku. Tver  

ǁ Vrt. sisär, tšitši. 

 

Sanan tsikko tuntevat vain Lönnrotin sanakirja ja Karjalan kielen sanakirja. Tsikko ’sisar’ 

on karjalan kieltä ja se tunnetaan kaikissa karjalaismurteissa. Sen rinnalla käytetään muo-

toja sisär ~ sizar ~ sizär, jotka ovat alkuaan olleet laajemmin käytössä kuin tsikko, mutta 

jotka ovat väistyneet tsikon yleistyttyä ’sisaren’ puhuttelunimenä. (Nirvi 1952: 94; KKS 

s. v. tšikko; sisär.)  

 

Etymologisessa sanakirjassa esitellään sanan sisar etymologiat artikkelissa, johon myös 

sisko sisältyy. Yleissuomalainen sisko ja suomen murteissa tavatut siso, siukku ja sirkku 

ovat hypokoristisia johdoksia sanasta sisar. Hyvin samankaltaiset muodot tavataan myös 

lähisukukielissä inkeroisessa, karjalassa, lyydissä, vepsässä, vatjassa, virossa ja liivissä. 

Kyse lienee balttilaisesta lainasta (vrt. esim. liett sesuõ (g. sesers̃) ’sisar’ < *sesor). (SSA 

s. v. sisar.)  
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Varsinaiskarjalan murteessa tarkoitteeseen ’sisko’ viittaa muoto sikko. Karjalan kielen 

aunukselaismurteissa tämä sikko esiintyy muodossa tsikko, joka on mahdollisesti laina 

venäjän kielen ’serkkua, sisarta’ merkitsevästä sanasta чѝка. (SKES s. v. sisar.) 

 

      

11. teltamoini ‘sulhasesta: onnellinen, hyväosainen; sulhasen nimitys’ 

 

Mistä tiesti teltamoini, 

kuuli kultaini omena 

tämän neijon syntyväkse 

 

(SKVR I3, 1502: SuoSKuivaj., Varvana Iivanantytär, Jyrin leski; Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Lönnrot     teltamoinen s. som har eget telt, egen sänghimmel; förmögen, lycklig, säll  

(smekord); jfr. terholainen; gästvän, tjällvän, främling 

Lönnrot lis.  (s. v. teinulainen) s. vandrare, kringflackare; mistä tiesit t., äkkioutoinen 

osasit. 

KKS         (s. v. teltamoine) s. sulhasen tunnusnimenä itkuv. mistä ťiesit telta-

moińi, kuulit kultańi omena, tämän neijen šyntyväkše. Vuokkin | mistä ťiesit 

teltamoińi, kuulit kultańi omena. Kontokki 

Jussila (s. v. teltamoinen) sulhasesta: onnellinen. Kosijalle: Mistä tiesit, teltamoi-

nen kuulit, kultainen omena, tämän neien kasvavaksi tukan liina liikku-

vaksi?             

 

Teltamoinen esiintyy häärunoihin kuuluvassa Kokkovirressä merkityksessä ’sulhanen’. 

Paralleelin toinen osa kultainen omena on myös sulhasen eufemismi, sillä tarkoitetaan 

telttamaisen katoksen alla olevaa valtiasta. (Turunen 1981 s. v. telta.) SKVR:n tietokan-

nasta löytyy 52 runoa, joissa esiintyy teltamoi-alkuisia sanoja. Runoarkiston haun perus-

teella sanan levinneisyys on Vienan Karjalassa laajempaa kuin Suomen puolella, sillä 

teltamoinen esiintyy vienalaismurteiden puhuma-alueella useita kertoja. Yksistään Vuok-

kiniemestä on tallennettu 17 teltamoini-sanan sisältävää runoa. Tämän lisäksi kyseinen 

sana esiintyy myös muutamissa Suomussalmelta ja Kuusamosta tallennetuissa runoissa, 
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mutta vienalaismurteiden sekä Kainuun murteiden puhuma-alueiden lisäksi se ei esiinny 

muiden murrealuiden kansanrunoissa. (SKVR.fi s. v. teltamoi*.)  

 

SMS:n mikrofilmiarkistossa muoto esiintyy yhden kerran sana-artikkelissa teltus, joka on 

tallennettu Juvalta. Sana-artikkelissa on seuraava kuvausteksti: ”Lapsista käytetty hy-

väily- ja puhuttelunimitys: ihastuksen aiheena on kyky seistä tai kävellä, pienestä iästä ja 

koosta huolimatta. Hyvin tavallinen. Sanaa usein muodostellaan muuksi, esim. teltukka, 

telttana, tellukka, teltamoinen ym.”. Lönnrotilla on useita määritelmiä sanalle teltamoi-

nen. Sana voi hänen mukaansa viitata niin ’rikkaaseen’ kuin ’onnelliseenkin’, sitä voi-

daan käyttää lievänä pilkka- tai haukkumasanana ’säll’ tai se voi morsiustelttaan viitaten 

tarkoittaa sulhasta ’som har eget telt, egen sänghimmel’ (Lönnrot s. v. teltamoinen). Jus-

sila (2009 s. v. teltamoinen) tiivistää Lönnrotin esittämät tiedot todeten sanan merki-

tykseksi ‘sulhasesta: onnellinen’.  

 

‘Morsiuskatosta’ tarkoittava telta on muodon teltamoinen kantasana. -mOinen - johdin 

esiintyy kansanrunouden kielessä esimerkiksi henkilönnimessä Väinämöinen. Kyseisellä 

johtimella saa helposti johdettua nelitavuisen sanan, jollaiset sopivat hyvin kalevalaiseen 

runomittaan. Sana teltamoini esiintyy runoissa myös muodoissa teltamoinen, teltamoine, 

teukamoinen (SKVR telta*, teuka*).  

 

      

12. valvatti ‘odotettu tai kaivattu (morsiamesta)’ 

 

Vuotit v[iikon], v[uota] v[ielä], 

Panes peätä palmikolla, 

Sivo silkillä hivusta! 

Jo on valmis valvattisi, 

Valmis valvateltavasi. 

 

(SKVR I3, 1606: SuoSKuivaj, Varvana Iivanantytär, Jyrin leski, Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Lönnrot     (s. v. walwatti) s. den efterlängtade, den som väntas så att sömnen ej infinner 

sig (jota walwatetaan eli walwomalla odotetaan); 2) = walwate. 
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KKS s. 1. morsiamesta: odotettu, kaivattu. nyt ov valmis valvattina, valmis val-

vateltavana (run.). Vuokkin | jo ov valmis valvattińi, valmis valvateltavani 

(run.). Kontokki 2. kärkkyvästä.  

Jussila         morsiamesta: odotettu, kaivattu. Äsken on valmis valvattisi, oike’in otetta-

vasi, kun sa kynnät kyisen pellon.  

(s. v. valvalteltava) valvatti. Joko on valmis valvattini, valmis valvatelta-

vani? 

 

Sanalla valvatti tarkoitetaan aineistoni runossa ‘odotettua tai kaivattua morsianta’. 

SKVR:n tietokannassa (s. v. valvatt*) haku tuottaa 139 runoa, joista paria lukuun otta-

matta kaikki on tallennettu vienankarjalan ja Kainuun murteen puhuma-alueilta. Haku-

sana valvatti tuottaa 23 runoa, jotka kaikki on kerätty maantieteellisesti pienehköltä alu-

eelta vienalaismurteiden alueelta, pääasiassa Jyskyjärven, Uhtuan ja Vuokkiniemen tie-

tämiltä (SKVR.fi s. v. valvatti). Turusen sanakirjan (1981) mukaan kyseisestä verbistä on 

merkintöjä Kymenlaaksosta, Kannaksen ja Raja-Karjalan murteista sekä osista Savoa ja 

Aunusta (Turunen 1981 s. v. valvattaa ’(morsiamesta) odoteltava, ikävöitävä’). 

 

Valvatti esiintyy useissa sanakirjoissa. Lönnrotin sanakirjassa (s. v. walwatti) sen ensim-

mäinen määritelmä viittaa hartaasti odotettuun ‘den efterlängtade’. Karjalan kielen sana-

kirjan mukaan valvatti merkitsee muun muassa ‘odotettua tai kaivattua (morsiamesta)’ 

(KKS. s. v. valvatti). Myös suomen murteissa verbi tunnetaan useilla alueilla, mutta ei 

lainkaan runon kontekstuaalisessa merkityksessä ’odotella, ikävöidä’ (SMSA). 

 

Valvatti liittyy valvoa-sanueeseen; sen tyypillisin merkitys kytkeytyy odottamiseen, vah-

timiseen tai valvomiseen. SSA:n mukaan sana merkitsee ’suojattia; valvoen odotettua’. 

Samaan sanueeseen sisältyvä valvattaa-verbi merkitsee ’pitää silmällä, holhota; odottaa; 

kaivata’. Aineistoni runossa esiintyvä verbi valvatella puolestaan tarkoittaa ’tarkkailua’ 

tai ’odottelua’. (Ruoppila 1967: 57; SSA s. v. valvattaa.) Myös Jussilan (2009 s. v. val-

vatella) mukaan valvatella tarkoittaa ’odottamista; katsomista’. 

 

Ruoppilan (1967: 57) mukaan valvattaa on murteissamme harvinainen sana, hänen mu-

kaansa valvattaa merkitsee ‘katsoa perään’. Myös valvatti ’odotettu, kaivattu’ on vieras 

useimmissa murteissamme, vaikka samaan sanaperheeseen lukeutuvat valve ja valvoa 

ovatkin hyvin tunnettuja yleissuomalaisia sanoja. Useista suomen lähisukukielistä löytyy 
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vastine verbille valvattaa ’katsoa perään’. (Ruoppila 1967: 57.) Verbin valvattaa vasti-

neita lähisukukielissä ovat karjalan valvattoa ’katsoa perään, kärkkyä, odottaa’ lisäksi 

viron valvatada ’valvoa’ ja vepsän vauvatada ’odottaa saavansa, kärkkyä’ (SSA s. v. val-

vattaa). Virosta ja vatjasta löytyy luultavasti samaan yhteyteen kuuluva verbi vaatan ‘kat-

son’ (Ruoppila 1967: 57).  

 

      

13. vuitaija ’luovuttaa morsian sulhasen sukuun häämenoissa’ 

 

Parikunnan "vuitaiminen".#1 

Patvaska parikunnan kiertää tulella, vedellä ja viikatteella kolmekertaa, 

kaksikertaa myötä ja kerta vastapäivää ja kiertäessään lukee: 

 

Nossa pilvi päivän alta, 

Sysätyksin syrjäele, 

Lomatuksin lonkkaele, 

Minun ainoan avuksi, 

Sulhaiskansan katteheksi. 

 

#1 "Vuitaimińi" toimitetaan morsiustalon pihalla morsianta viemään läh-

teissä.  

 

(SKVR I4, 1867 b: Hietaj, Miina Huovinen; Marttini 1903) 

 

KKS (s. v. vuitaija) v. luovuttaa morsian sulhasen sukuun häämenojen yhtey-

dessä. vuitaija. Vuokkin | šiitä lähettih moršienta viemäh, moršiemel lähim-

päiset omahiset toattoa ta veľľi ta ťeäťä, vuitaimah. Karhusem Marin toatto 

še oli aina vuitaimašša, še ošai hyvil lorkutella šiitä. Kontokki 

 

Karjalan kielen verbi vuitaija merkitsee ‘morsiamen luovuttamista sulhasen sukuun hää-

menojen yhteydessä’ (KKS s. v. vuitaija). Sana ei esiinny itse runoissa, mutta suorasa-

naisissa selitysosissa se esiintyy kolme kertaa: Suomussalmelta, Kontokista ja Vuokki-

niemestä tallennetuissa runoissa (SKVR.fi: vuitai*). Renvall ja Lönnrot tuntevat verbin 

wuittia, joka Lönnrotin mukaan tarkoittaa lähtemistä ‘gå bort’. 
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Vuitaija-verbin mahdollisen kantasanan vuitti merkitys on ’osa, osuus (perinnöstä, ruo-

asta, työstä yms.); maa-alue’. Se on laina venäjän kielen sanasta vyť, jonka merkitys on 

’osa, osuus, kohtalo; maapalsta, vero, päivätyö; aidattu paikka; rakennus; perintöosuus; 

ruoka-annos, ateria’. Karjalan kielen sana vuitti ’osa, osuus’ on peräsin samasta lainaori-

ginaalista. (SSA s. v. vuitti.) Etymologisen sanakirjan tarjoamaa merkitystä esittävät sekä 

Nykysuomen sanakirja (s. v. vuitti) että Jusleniuksen ja Gananderin sanakirjat ’lott’ (Jus-

lenius s. v. vuitti; Ganander s. v. wuitti). 

 

Nomini vuitti esiintyy suhteellisen taajaan suomen murteissa (SMS s. v. vuitti). Tutki-

mieni sanakirjojen mukaan suomen kielessä ei kuitenkaan tunneta verbiä vuittia eikä ver-

bikantaista nominia vuitaiminen. Verbi vuitaija tunnetaan karjalan kielessäkin hyvin sup-

pealla alueella. Karjalan kielen sanakirjan mukaan tämän artikkelin mukaisessa merki-

tyksessä sana tunnetaan vain Kontokissa ja Vuokkiniemessä, muissa merkityksissäkin 

vain Säämäjärvellä ja Suojärvellä. (KKS s. v. vuitaija.)  

 

 

2.1.3. Itämurteis-karjalaiset sanat 

 

     (Kartta 10) 

1. havulintu ‘runok. kotka; metsäkanalintu: teeri, metso, koppelo, pyy’  

 

Semp’ on kokko koprastavi, 

pitkä-kynsi piirrältävi, 

havulintu hoamuovi. 

 

(SKVR I3, 1502: SuoSKuivaj., Varvana Iivanantytär, Jyrin leski; Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

KKS s. Lenti kokko koilliśešta, Šulka-lintu šuven alta, Isku-lintu ilman alta Havu-

lintu huavikolta. Oulanka | Šinne kokko kuomiśśakši, Havu-lintu 

hoamiśśakši. Uhtua | mettšo, koppala, tedred, mettšokana da pyy ollah ha-

vul´innud. Tunkua | havulindu metso t. koppelo. Suistamo 
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SMS s. eräistä havumetsässä oleskelevista kanalinnuista, etenkin metsosta ja tee-

restä. Tietoja KarP SavP Kai Pud Vrt. hakolintu, havunpurija | havu-linnut 

opottòihel (haka-aitauksiin) lenttää ne ol talavem merkkilöitä. Kiih | havu-

linnut mehto ja koppelo - - ne männyn havuja syöpi Puo 

Jussila s. haukka Siitä kokko kouraisevi, havulintu haivertavi. 

 

Ainoastaan Jussilan (2009) sanakirja tuntee havulinnun merkityksessä ‘kotka’, muut sa-

nakirjat (KKS, SMS) antavat merkitykset ‘metsäkanalintu’, useimmiten ‘teeri’ tai 

‘metso’. Koska sanakirjat eivät tunne tätä kansanrunon kontekstuaalista merkitystä 

‘kotka’, näyttää ilmeiseltä, että kyseessä on tilapäismuodoste, ts. sana on Kokkovirsi-toi-

sinnoissa tilapäisesti kokon eli ’kotkan’ synonyyminä (Ruoppila 1967: 20). Sana esiintyy 

Kokkovirsi-toisintojen säkeenkerrossa semp’ on kokko koprastavi, / havulintu hoamuovi, 

jossa sen valintaa motivoivat kalevalamitan vaatimukset: sen täytyy olla sanan kokko sy-

nonyymi, tavuja täytyy olla neljä ja sanan täytyy lisäksi olla alkusoinnussa seuraavan 

sanan hoamuovi kanssa. Havulintu esiintyy SKVR-tietokannan haun perusteella useim-

miten toistorakenteessa semp’ on kokko koprastavi, / havulintu hoamuovi. Nämä samat 

säkeet esiintyvät lähes kaikissa Kokkovirsi-runon toisinnoissa.   

 

SKVR:n tietokannasta löytyy 39 runoa, jotka sisältävät sanan havulintu. Näistä suurin osa 

on Kokkovirsiä, joiden konteksti on hyvin samankaltainen kuin aineistoni runoissa. Näi-

den lisäksi tietokannassa on myös muutamia runoja, joissa havulintu esiintyy merkityk-

sessä ‘koppelo’ tai ‘metso’, esimerkiksi pyyntigenreen kuuluvissa runoissa. Pääasialli-

sesti havulintu esiintyy vienalaismurteiden alueelta tallennetuissa runoissa. Suomen puo-

lella se esiintyy Kainuun murteiden alueella (SuoS) sekä yhdessä keskipohjalaismurtei-

sessa (Pyhän) runossa. (SKVR.fi) 

 

     (Kartta 11) 

2. hämäkkä ‘hämärä, himmeä, epäselvä’ 

     

Tuohen on tuli hämäkkä[!], 

Sav' on musta tervaksen(!), 

Tuli on tuohen hämäkkä[!], 

Tuo sie tulta tuohuksella, 

-? vahalla valkieta, 
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(SKVR I3, 1570: SuoSKuivaj., Varvana Iivanantytär, Jyrin leski; Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Lönnrot lis.    (s. v. hämäkkä) a. dunkel, skum; h. näkö skum syn. 

         + (s. v. hämähtää) v. (hämy) hastigt börja att skymma l. bli dunkelt. 

KKS a. hämärä, epäselvä. hämäkkä. Vuokkin Suistamo 

SMS         a. hämärä, himmeä. KARK pohjoispuoli, KARP eteläpuoli, Joutse RanS 

Kuhmo. | Oisim mie päiväsee aikoa sil varkaal piisant, mut se ol’ sellane 

hämäkkä kuu paiste jottei oikei näht. Joutse | hyvih hämäkäks värjjäyty 

nahka Kiih | En minä sua oikein selevee, niin hämäkästi tuntuu, näkyy Ilo | 

Se ol’ niih hämäkkä asia, jotta siitä ei suas selevee. RanS 

 

Hämäkkä, ‘hämärä, himmeä’, tunnetaan Kainuun ja karjalan murteissa melko laajalti 

(mm. KarK KarP RanS Kuhmo Vuokkin Sui). Kansanrunoudessa se esiintyy vain kai-

nuulaismurteiden alueelta (SuoS) ja kaakkoismurteista (Hii) tallennetuissa runoissa, 

vaikka sana on tuttu muillakin alueilla. (SKVR.fi hämäk*) Sana esiintyy suomen mur-

teissa pääasiassa itäisten savolaismurteiden ja kaakkoismurteiden alueella. Karjalaismur-

teissa siitä on eniten paikannustietoja varsinaiskarjalan etelämurteista. (Ks. Kartta 11).   

 

Hämäkkä sisältyy murteellisesta sanasta hämä ‘sotku, sykkyrä, sekaannus’ johdettuun 

pesyeeseen, johon kuuluvat sanojen hämy, hämärä ja hämmentää lisäksi paikallismurtei-

set sanat hämäinen, hämäkkä, hämeä ja hämerä (SKES s. v. hämätä). Sanalla hämärä on 

vastineita kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Sanavartalo on selitetty vanhaksi ger-

maaniseksi lainaksi. Suomen kirjakielessä hämärä on esiintynyt Agricolasta lähtien, 

mutta johdos hämäkkä esiintynee lähinnä murteissa. (Häkkinen 2005 s. v. hämärä.) 

 

 

3. Istoppi ‘Pyhä Stefanos, hevosten suojeluspyhimys’ 

 

Istoppi, hevoisten herra, 

Pyhä Jyrki, kormeniza#3 

Harjan pystyssä pitävi. 
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#3 Päällä: [korme]l[iza]. 

 

(SKVR I3, 1768: SuosSHietaj.; Europaeus 1845) 

 

Käyttämäni sanakirjat eivät tunne erisnimeä Istoppi, mutta sen sijaan Krohnin (1914) suo-

malaispyhimyksiä esittelevästä teoksesta Suomensuvun uskonnot selviää, että kyseessä 

on hevosten suojeluspyhimys Stephanus. Kristinuskossa marttyyrikuoleman kokenutta 

Stephanusta, ts. Tapania tai Stefanosta, pidetään yhtenä kristinuskon veritodistajana. 

Muotoon Istoppi se on muovautunut venäläisestä Stepan muodosta. Kajaanin suunnalla 

on tallennettu myös säemuoto Imantti hevosten herra (SKVR XII2: 7421). Nykykielen 

Stefanos tai Tapani esiintyy kansanrunoudessa myös muodoissa Tapani, Tahvana, Santti 

~ Santta Tahvo, Tahmana, Tehvan(n)us, Teppana ja Teppo. Usein näihin liittyy epiteetti 

hevosten herra. (Krohn 1915: 190-193; Kallio, Lehtonen, Timonen, Järvinen & Leskelä 

2017: 148–149, 156.)  

 

Pyhimysten nimien erikoiset variaatiot johtuvat niiden äänteellisestä hankaluudesta. Eris-

nimi Istoppi on oletettavasti muotoutunut (St.) Stephanuksesta. Suomessa jo 1600-luvulla 

käytössä ollut lyhenne St. on jokseenkin mahdotonta ääntää kansankielellä, jollei tiedä 

lyhenteen tulevan sanasta sanctus tai sant. Ääntämisen helpottamiseksi on usein päädytty 

lisäämään konsonanttiyhtymän eteen i-vokaali, jolloin ääntäminen helpottuu. Sama si-

bilantin ja klusiilin muodostama konsonanttiyhtymä on myös Stephanus-nimessä, johon 

onkin sovellettu samaa ääntämistapaa. Istoppi lienee venäjänkielisen Stepan- ja karjalan-

kielisen Stjoppi-muodon suomenkielinen vastine. Edellä kuvattu teoria ääntämiskehityk-

sestä edellyttää kuitenkin sitä, että pyhimysrunojen sepittäjä on sekä nähnyt St.-alkuisen 

pyhimyksen nimen että osannut lukea sen jostakin kirjallisesta lähteestä, jonka tarjoamaa 

mallia hän on hyödyntänyt ääntämyksessään. Hän ei kuitenkaan ole ollut kyllin oppinnut 

tietääkseen, mistä sanasta St.-lyhenteessä on kyse. (Haavio 1959: 34–37; Mustaparta 

1995: 20.) 

 

Ainestossani Istoppi esiintyy säkeen Pyhä Jyrki, kormeniza kanssa. Tämä säe viittaa Py-

hään Yrjänään, joka esiintyy Vienankarjalasta tallennetuissa kansanrunoissa usein venä-

läisen Jurijn mallin mukaisesti Jyrkinä. Kormeliza on tyypillinen pyhimysten epiteetti. 

Sana tulee venäjän kielestä ja sillä viitataan ‘syöttäjään’ tai ‘elättäjään’ (KKS s. v. kor-

melittša ’(pyhimyksen epiteettinä:) elättäjä’; Vuorela 1979 s. v. korma ‘karjanruoka’; 
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Ruoppila 1986: 22). Vienankarjalassa ja Virossa myös Pyhää Yrjänää eli Pyhää Jyrkiä 

on pidetty kotieläinten ja erityisesti hevosten suojelijana. (Krohn 1915: 190-193.)  

 

Vanhimmat tiedot tapaninpäivän vietosta Suomessa ovat 1600-luvulta. Tapaninpäivää ni-

mitettiin Suomessa tallitapanukseksi, jolloin erityisessä roolissa olivat juuri hevoset ja 

hevosmiehet. Päivään sisältyi lukuisia hevos- ja talliaiheisia perinteitä ja leikkejä, jotka 

juontuivat vanhoista uskomuksista ja rituaalisista tavoista. (Krohn 1915: 192–193; Kallio 

ym. 2017: 151–164; ks. Hiljanen 2013.) 

 

 

4. juohtajat ~ juohtokansa ‘morsiamen saattoväki, joka saattaa morsiamen sulhasen 

kotiin’ 

 

Jopa juohtajat tulevat, 

Naimakansa kalkuttavi 

 

(SKVR I3, 1768: Hietaj.; Europaeus 1845) 

 

Juohtokansaa vihille laittaissa ottaa puhemies vastuksia pelätessään kirkon 

väkeä, vein väkeä ja metsän väkeä.  

 

(SKVR XII2, 7611: SuoS; Meriläinen 1881) 

 

Ganander     (s. v. juohto, -ton) s. v. johto | juohtokansa brudfölje, som följa bruden hem, 

Bothn  

         (s. v. johto-kansa) s. idem ac juohto. 

(s. v. juohtaminen, -sen) s. bröllops färd til hemgården, nymphagogia 

Renvall     (s. v. juohto, -hdon) Ns. ejusmodi deductio l. comitatus, G. Begleitung der 

Braut, juohto-wäki societas comintatium (johto) 

Lönnrot lis.    (s. v. juohtokansa) s. cps. folket i brudfölje (nuodekansa) 

(s. v. juohtowäki, wä’en) s. cps. brudfolk. 

(s. v. juohtojoukko, -joukon) s. cps. brudfölje. 

(s. v. juohtaa, juohdan) v. följa bruden till sitt blifvande hem.  

KKS (s.v. juohattaja) s. ja a. → seur. muistuttaja, neuvoja, johtaja 



45 
 

(s.v. juohattoa) v. 1. johdattaa jku tielle, näyttää jklle tie, osoittaa, viitata 

(kädellä t. sormella); saattaa jku jhk. Juohatti sen neälän siihi kaivolla. Uh-

tua 

SMS (s. v. juohtaa) v. saattaa häämenoissa morsian sulhasen kotiin; vaimon nou-

tamisesta. Levikki: eniten tietoja Sav Kai  

 

Juohtokansa liittyy karjalaisiin hääperinteisiin, joihin lukeutuu muun muassa morsiamen 

saattaminen sulhasen kotiin. Vuorelan (1979 s. v. juohdeväki) sanakirjan mukaan juoh-

deväki on ‘karjal. häämenoissa morsiusparin saattajat matkalla sulhasen kotiin’. Vuorela 

(1979) lisää vielä, että juohdeväki viittaa sulhasen puolelta tuleviin saattajiin, sen sijaan 

morsiamen puolelta tulevia saattajia kutsutaan nuoteiksi. Tämän osoittaa myös Lönnrot, 

sillä juohtokansa-sana-artikkelinsa yhteyteen hän on lisännyt maininnan nuodeväestä 

(Lönnrot s. v. juohtokansa).  

 

Juohtokansa ja juohtoväki ovat toistensa synonyymeja. Kumpikaan sana ei esiinny itse 

kansanrunoissa, mutta useiden savolaismurteiden, Kainuun murteiden ja vienankarjalan 

alueelta tallennettujen häärunojen suorasanaisissa selitysosissa ne mainitaan. (SKVR.fi 

juohto*.) Aineistossani juohtajat-sana on sanan naimakansa paralleelina. Karjalan kie-

lessä juohattaja tarkoittaa ’muistuttajaa, neuvojaa, johtajaa’ (KKS s. v. juohattaja a. ja 

s.).  

 

Niin Ganander, Renvall kuin Lönnrotkin tuntevat yhdyssanan juohtokansa tai -väki, 

vaikka SMS, KKS ja useimmat Kalevalan kielen sanakirjat eivät sitä tunnekaan. Yhdys-

sana on johdettu määriteosan kantaverbistä juohtaa, joka on itäinen variantti verbistä joh-

taa. Juohtaa-verbi esiintyy SMS:n levikkikartan mukaan etupäässä savolaismurteidden 

puhuma-alueella merkityksessä ’saattaa häämenoissa morsian sulhasen kotiin; vaimon 

noutamisesta’. Erityisen tunnettu tässä merkityksessä se on juuri kainuulaismurteiden alu-

eella. (SMS s. v. juohtaa, ks. levikkikartta.) 

 

Juohtokansan tai juohdeväen lisäksi häissä on ollut mukana myös juohdemies, joka sekin 

viittaa sulhasen puolelta tulevaan eräänlaiseen häiden seremoniamestariin.  

Mordvalaisten häätapoja kuvailevassa teoksessaan Mainov (1883: 27) kirjoittaa, että 

“Juohdemies on sulhasen puolelta häitten toimeenpanija ja järjestäjä. Hänen tulee pitää 
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vaari siitä, että kaikki käypi vanhan tavan mukaan, ja tähän toimeen valitaankin sulhasen 

läheisin ystävä.”  

 

     (Kartta 12) 

5. kirki ‘kiima; lemmenpalo t. -kiihko’ 

 

karhun kirki karkiampi, 

suen kirki suoreampi, 

ketun kirki kerkeämpi, 

kohtalainen koiran kirki, 

hetiki hevosen kirki 

 

(SKVR XV, 668: [Kainuu?]; Lönnrot, Lönnrotiana 21:6. [1834-1836.]) 

 

NS kans. lemmenkiihko, -palo, kiima 

KKS         s. kiima, kiihko, himo. kirgi on noššun mužikkaa. Paatene | se lähti kirren 

valdah ńevesky miniä lankesi siveettömyyteen. (äiti tyttärelleen, joka haluaa 

mennä vastoin hänen mieltänsä miehelle:) mene, mene kirrekse perzieh, 

hägäräkse händäh! Säämäj | brihat kävelläh naizien kirrez. humalńiekk‿on 

viinan kirrez, viinoa et̀šiy. Nek-Riip  

ǁ Erik. millä kirrellä haižuu kuinka pahalle haisee! Suistamo  

ǁ sil tytöl kirgi juoksoo (valgieda vuodoa). Suoj 

SMS         1. (hien, sukupuolielinten eritteiden tms.) pahasta hajusta: “haista kirelle”. 

mustalaeset haisoo kirelle. Uukuniemi | tòesen immeesen henk hàesoo niin 

kirelle. Uukuniemi | Akat haisoo kirelle. Tohmajärvi | Naisesta, jolla on kuu-

kautiset: tuo hàes̆soo kirelle. Juuka 

2. lemmenpalo, kiima. | Kun joku keski-ikään päässyt vaikuttaa rakastu-

neelta, sanotaan: ”Kirki siinä (ihmisessä) palaa”. Suomenniemi | Lemmen-

nostatusloitsua: tulek kirki kiimasuosta, häkärä häjym purosta, tämäl lap-

sen lant̆tèilen tämäm peipoisem perälen. Kiihtelysvaara | Loitsua: nòusek 

kirki kiimollèis, jos ̮et tänä kesänä, niˀ elä pitkänä ikänä. Rantasalmi | kirki 

pannoo kissan mauruammaan. Maaninka 
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Kirki merkitsee useimmiten ‘kiimaa, lemmenpaloa’, mutta se voi tarkoittaa myös ’himoa’ 

yleisesti, kuten KKS osoittaa esimerkissä humalńiekk‿on viinan kirrez, viinoa et̀šiy 

(KKS s. v. kirki). Suomen murteissa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä sanan ään-

teellinen vastine voi merkitä muutakin kuin juuri ’lemmenpaloa’. Viron kirg voi merkitä 

’intohimoa; halua’, mutta myös ’liekkiä, lieskaa, kipunaa’. Sen sijaan liivin kireg ~ kirug 

merkitsee vain konkreettia tarkoitetta ’kipuna’. (SSA s. v. kirki.) Lönnrotin sanakirjan 

lisäosassa on lisäksi muutamia kirki-sanan johdoksia, kuten kirkisä ’utsväfvande’ ja kir-

kilö ’skrikande, knarrig, otålig’, jotka ovat adjektiivijohdoksia substantiivista kirki. Nii-

den merkitykset ovat esimerkiksi ’himokas, irstas, riidanhaluinen, ilkeä’ (Lönnrot s. v. 

kirkisä; kirkilö). 

 

Sanan etymologia viittaa siihen, että se on alkuaan merkinnyt konkreettista ‘kipinää’ tai 

‘kekälettä’, mutta myöhemmin sana on abstrahoitunut tarkoittamaan tunnetilaa. Tämä on 

tyypillistä sanan merkityksen muuttumista. Seksuaalisuus on abstrakti ilmiö, jonka käsit-

teellistäminen riippuu siitä, millaisena se nähdään. Metaforatutkija Georg Lakoff (1987) 

mainitsee useita lähdealueita, joiden kautta seksuaalisuus tyypillisesti käsitteellistetään. 

Seksuaalinen halu voi olla kuumuuttaa, eritoten intohimo koetaan usein näin (Lakoff 

1987: 409–410; Lakoff & Turner 1989: 84, 190). Usein myös seksuaalista halua tunteva 

ihminen esitetään pejoratiiviseen sävyyn eläimenä ja kumppanin etsiminen niin ikään saa-

listamisena (Lakoff 1987: 410; Haste 1994: 26). Nämä seksuaaliset käsitemetaforat nä-

kyvät myös kansanrunojen kielessä (ks. Kauppinen 2016). Kirki, alkuaan konkreettisesti 

‘kipinä’, merkitseekin tätä nykyä intohimoisia tunteita tai seksuaalista halua, myös eläin-

ten kiimaa. 

 

     (Kartta 13) 

6. ontari ’häämenojen ohjaaja karj. häissä; kylänvanhin’ 

 

Jop' on kiitän kaiken kansan, 

Patvaskan' on kiittämättä. 

Mist' on pantu patvaskani, 

Mist' on otettu ontaniri?#3 

Kylän#2 on patvaskana, 

Ky[län]? olla ontarina, 

Kylän vanhin voat-? h-as? 
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#2 Sana alleviivattu; sivulla: ?  

#3 nostajas|i|: nostajase. 

 

(SKVR I3, 1675: SuoSKuivaj, Varvana Iivanantytär, Jyrin leski, Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Patvaska (ven. bodvojskij) löytyy useammasta sanakirjasta merkityksineen, mutta onta-

rini tai ontaniri eivät esiinny tutkimisissani sanakirjoissa lainkaan. Toistorakenteessa 

Mist' on pantu patvaskani, / Mist' on otettu ontaniri? (SKVR I3, 1675) se on patvaskan 

toistosanana, jolloin sen merkitys on todennäköisesti sama kuin patvaskan eli ’häämeno-

jen ohjaaja’. (Vuorela 1979 s. v. patvaska; KKS s. v. patvaska.) SKVR:n tietokannassa 

sana ontari ~ ontaniri ei esiinny kuin tässä aineistooni lukeutuvassa runossa (SKVR.fi s. 

v. ontar*; ontan*; onta*). Kyseinen runo on tallennettu Suomussalmelta. 

 

Runonkerääjän merkinnöissä on tämän sanan kohdalla horjuvuutta. On epäselvää, onko 

sana lausuttu ontaniri vai ontanire. Kenties runonlaulaja on tässä kohdassa artikuloinut 

epäselvästi tai käyttänyt kerääjälle tuntemattomia sanoja, jotka hän on tallentanut puut-

teelisesti tai virheellisesti. Runosta ei käy ilmi sekään, mikä sanan perusmuoto on. Luul-

tavasti se on ontari, jolloin aiemmin esiintyvä possessiivisuffiksillinen muoto ontaniri 

olisi kerääjän kuulo- ta kirjoitusvirhe (ks. lisää Lauerma 2004: 7–8; Palola 2009: 49). 

Oletettavasti runonlaulaja on käyttänyt paralleelin molemmissa osissa samaa possessiivi-

suffiksillista muotoa, mikä puoltaa muodon ontaniri olevan lähempänä oletettua oikeaa 

muotoa, toisin kuin alaviitteeseen lisätty vaihtoehto ontanire (SKVR I3, 1675).  

 

SMS-arkiston mikrofilmirullille on tallennettu muoto onteri, jonka mainitaan olevan ly-

henne muodosta ontermanni (myös oldermaani ja ålderman). SMS:n arkistosta olen poi-

minut sanan onteri neljä kertaa: sanoista kaksi on Iisalmelta, ja lopuista toinen Vieremältä 

ja toinen Lapinlahdelta. Kaikki neljä sanaa ovat saaneet saman merkityksen, ’ontermanni, 

oltermanni, kinkeripiirin kaitsija t. kylänvahin’. (Sananuotta 23; Päälipas 111.) Näiden 

lisäksi mikrofilmiarkistosta löytyi myös muoto ontermanni ~ ontersmanni, jonka merki-

tys vastaa onterin merkitystä. Ontermanni esiintyy SMS:n arkiston mukaan Utajärvellä, 

Lemissä (ontersman), Iisalmessa, Vieremällä ja Pyhäjärvellä. (Päälipas 111; Keruupiiri 

XIII/120; Keruupiiri XVIII/159; Keruupiiri IX/82.)Se vaikuttaa suoralta lainalta ruotsin 
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kielestä. Näin esittää myös Vuorela (1979 s. v. oltermanni) sanakirjassaan, johon hän on 

oltermannin yhteyteen lisännyt maininnan ”ruots. olderman”. Vuorelan (1979) sanakir-

jassa esiintyy muoto oltermanni, jonka merkitys kyseisen sanakirjan mukaan on ’ammat-

tikunnan esimies l. vanhin; kylänvanhin’. Lisäksi mainitaan, että suomen kaakkoismur-

teissa Karjalankannaksella on ollut käytössä muoto ortelmanni ’kirkonmies, kuudennus-

mies’. (Vuorela 1979 s. v. oltermanni; ks. Kartta 13.)  

 

Karjalan kielestä löytyy myös sanat ontari ~ onttari ~ oltari ~ olttari, joilla kaikilla on 

sama tarkoite ’ortodoksisen kirkon alttari (huone, jonka ikonostaasi eli kuvaseinä erottaa 

muusta kirkkosalista)’ (KKS s. v. ontari; onttari; oltari; olttari). Tämä ulkoasultaan sa-

mantapainen sana ei kuitenkaan liene sama kuin aineistoni ontari ~ ontaniri. 

 

 

7. repopörhä ‘ketunnahkainen päähine tai rimpsu’ 

 

Jopa juohtajat tulevat, 

Naimakansa kalkuttavi, 

Jo#1 näkyvi näätälakki, 

Repopörhä pöllöttävi#2 

 

#1 Jo|pa|: J.  

#2 Tekstissä seuraa: |Nyt on n|. 

 

(SKVR I3, 1768: SuosSHietaj.; Europaeus 1845) 

 

Ganander     (s. v. pörhö, -hön l. pörrö, -rön) s. tjockluf, yfwigt krusadt hufwud, it. Ab. 

warg, crinis crassus & crispus, it. lupus | hiuxet on pörröllään burrige hår, 

oredige eller ock högt upsatte, friserade | rauwwan korwat kohollahan, 

pääsä pörhöllä peräti upspärrade öron | → pörhö: peldo nosnut laosta pai-

koin, peldo on pörhölläns åkern som warit nedslagen, stigit up, pars agri se 

evigens. 

Renvall     (s. v. pörhö, ön al. pörhä, än) Ns. id. ac pörrö e. c. pörhö-pää, on pörhöl-

länsä l. pörhällänsä. 

Lönnrot     s. lurfvighet, ruggighet, okammadt tillstånd; tukka on pörhällänsä (pörrö). 
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         (s. v. pörhö) s. = pörhä; pörhöllä korvin med spända öron. 

KKS 1. s. a. rimpsu, röyhelö. pörhä. Uhtua b. seppele. kukis pörhän loaďi. Suoj 

|| Erik. (uhaten:) pörhäm mie siul alennan (otan tukasta kiinni)! Suoj 2. a. 

pörröinen. (hiuksista:) pörhäd. Nek-Riip 

(s. v. repo) s. kettu, repo (Vulpes vulpes). repo nuuhteli pukšut (ts. nuotiolla 

nukkujan housuihin lensi kipinä). KiestinkiP || Erik. miula kakši rebuo ke-

tunnahkaa on. Tunkua 2. marjaterttuja täynnä olevista pihlajanoksista (joita 

syksyllä ripustetaan seinälle). reboi. Korpis | pihlajanreboi. Suoj || Erik. yl. 

oksanippu, -kimppu. rebo. Suistamo || Vrt. räpinäkašu.  

 

Karjalan kielessä tunnetaan sana pörhä merkityksessä ‘rimpsu, röyhelö, seppele’ (SSA s. 

v. pörhö; KKS s. v. pörhä). Repo puolestaan tarkoittaa useiden sanakirjojen mukaan ‘ket-

tua’ (Vulpes vulpes) (Jussila s. v. repo; KKS s. v. repo). Pörhö tunnetaan suomalaismur-

teissa merkityksessä ‘hiustupsu’, pörhöllään oleva tarkoittaa ‘pörrössä; höröllään’ oloa. 

Laatokan Karjalassa, eli suomen karjalaismurteiden alueella, tunnetaan muoto pörhä, 

jonka merkitys on ‘röyhelö(päähine)’. Pörhö ~ pörhä on deskriptiivisana, joka vertautuu 

sanoihin pörrö ‘pörröinen tukka’ ja pöyry ‘hiuspörrö, pörröinen tukka; vilunväre’. (SSA 

s. v. pörhö, s. v. pörrö, s. v. pöyry.)  

 

Repo on itäinen variantti sanalle ’kettu’. Vahvinta repo-aluetta on vanhastaan ollut karja-

lan kielen murteista aunukselaismurteiden ja varsinaskarjalan puhuma-alueet sekä suo-

men murteissa itäisten savolaismurteiden ja kaakkoismurteiden puhuma-alueet (Ruoppila 

1967: 39; Ruoppila 1967: kartta 41). Olen päätynyt sijoittamaan repopörhän itämurteis-

karjalaiseksi sanaksi, sillä suomen murteissa yhdyssanan edusosa -pörhä ei esiinny kar-

jalan kielen ja runokontekstin mukaisessa merkityksessä ’röyhelö(päähine)’ lainkaan. Li-

säksi määriteosa repo- on levikiltään vahvasti karjalan kielen murteisiin ja suomen kar-

jalaismurteisiin painottuva. 

 

Sanakirjatietojen perusteella voi muodostaa käsityksen siitä, että repopörhä on jonkinlai-

nen ketunnahkapäähine, joka koristaa häävieraiden juhla-asua. Yhdyssana ei kuitenkaan 

ole sellaisenaan leksikaalistunut, vaan runokielen ja -kontekstin edellyttämä kielen re-

surssien mahdollistama tilapäisilmaus. Paralleelin aiemmassa säkeessä esiintyy sana nää-

tälakki, jonka toistona repopörhä seuraavassa säkeessä on. Luultavasti kyseessä on siis 
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ketunnahkainen päähine. Pöllöttää-verbi puolestaan merkitsee ’maata, köllöttää’ (Jussila 

2009 s. v. pöllöttää; ks. myös Juslenius s. v. pöllöttää).  

 

 

2.1.4. Yleissuomalaiset sanat 

 

     (Kartta 14) 

1. koinata ‘paritella, olla sukupuoliyhteydessä, naida’ 

 

Kust' on pulma puuttun̄a, 

Taikia tap[ahtuna], 

     Kiv[istäkö], k[annostako] 

     V[ai] on vanh[osta] s[ioista], 

     Vai on vattur[auniosta] 

     Vai on siitä seip[äästä], 

     J[ohon] o[n] [korppil k[oinattuna], 

     M[usta] l[intu] m[urhattuna]? 

 

(SKVR XII2, 6211: Kajaani, Lönnrot 1832) 

 

Ganander     (s. v. koinan, -nin, -nanut, -naa) v. a. har kötslig beblandelse 

Lönnrot (s. v. koinata) v. ha samlag, beblanda sig  

         (s. v. koinia) v. moder. (koinata) = hässiä, nussia; jfr. panna; karhu koinii. 

KKS (s. v. koinie) v. = koinoa koińie. Genetz TVKK | kuttšu koirat koińimaha, 

jäńikšet jäpertämähä. Uhtua 

(s. v. kointoa) v. = koinoa. mie tämäń ťytön koinnan. Tihvinä 

(s. v. koinoa) v. miehestä: olla sukupuoliyhteydessä, naida, nussia. koinoa. 

Uhtua Rukaj Paatene, (vanh., harv.) Suoj, Suistamo  

SMS (s. v. koinata) v. naida, nussia, koinia 1 ← Ei aina erotu koinaa-verbistä. 

Vaivainen vaivaist koinaa sp. Lohja | Poika koìnas sitä̀ (tyttöä) siä̀l. Pöytyä 

| Se tekkee huorale hyvvää ko varas koinaa sp. Rovaniemi  

(s. v. koinia) v. 1. sukupuoliyhteydessä olemisesta: naida, hässiä, nussia. 

Rinn. koinaa, koinailla, koinaksella, koinata, koiniksella. |Konsteil se o kon 

koinita eik suuril ruumi voimil sp. Rym | kot koinima et pap raha saa sp. 
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Pern | 2. huijata, petkuttaa. Joitakin tietoja SATP. | Kyllä se reiruun (= an-

karasti) mua petti siinä kaupas mutta kyllä minä ne (rahat) siltä vie jollaki 

lailla koinin pois. Park 

SSSK         (s. v. koina) 1. sperma. 2. parittelusta, yhdynnästä. 3. huora. 

                 (s. v. koinata ~ koinaa ~ koinastella) paritella, nussia. 

 

Koinata-verbi merkitsee sanakirjojen mukaan pääasiassa ‘sukupuoliyhteydessä olemista, 

naimista, parittelua’ (Lönnrot s. v. koinata; KKS s. v. koinie; SMS s. v. koinata). Runo, 

jossa verbi esiintyy, sisältyy lemmennostoloitsujen genreen, minkä vuoksi sen sanasto on 

seksuaalissävytteistä. Verbin koinata äänteellinen vastine esiintyy kaikissa itämerensuo-

malaisissa kielissä (SSA s. v. koinata: ink, ka, ly, ve, va, vi, li, sm) sekä useissa suomen 

murteissa. Sen merkitys vaihtelee jonkin verran, mutta useimmissa edellä mainituissa kie-

lissä ja murteissa verbi merkitsee ‘parittelua’ tai ‘naimista’. Sana on yleissuomalainen; se 

tunnetaan kaikilla suomen murrealueilla. Myös karjalan kielen alueella verbi tunnetaan 

yleisesti (ks. kartta 14).  

 

Aineistoni runossa verbi esiintyy säkeenkerrossa johon on korppi koinattuna / musta 

lintu murhattuna (SKVR XII2, 6211). Toistorakenteen paralleelina ovat siis koinata ja 

murhata. Koinata esiintyy runossa tilapäisesti merkityksessä ’surmata, murhata’. Tyypil-

lisesti slangille on ominaista, että esimerkiksi koinata, nussia, hässiä -tyyppiset sanat voi-

vat tarkoittaa ’naimisen, parittelun’ lisäksi myös esimerkiksi ’varastamista’ (US s. v. 

naida; nussia ’varastaa’). Myös koinata-verbi esiintyy samantapaisessa merkityksessä 

esimerkiksi Parkanosta tallennetussa esimerkissä, jossa puhuja aikoo koinia rahat jolta-

kulta pois (SMS s. v. koinia). Samaan tapaan aineistoni runon sepittäjä on hyödyntänyt 

koinata-verbin muita mahdollisia konnotaatioita toistorakenteen aikaansaamiseksi. 

 

Seksisanakirja tuntee verbien goinata ‘naida, rakastella, koinata’ ja koinata ‘paritella, 

nussia’ lisäksi useita koina-alkuisia sanoja (SKSS s. v. koinattaa; koinaus; koinivarsi; 

koino; koinuri jne.). Jarkko Kauppisen (2016) pro gradu -työssä on käsitelty Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran Lönnrotiana-kokoelman seksuaaliaiheisten runojen sanastoa. Ky-

seisessä tutkielmassa on laajasti tietoa kansanrunouden koinata-verbin käytöstä ja sen sy-

nonyymeistä. (Ks. Kauppinen 2016: 43–51.) 
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2. lautaset ’ihmisen lanteet, pakarat’ 

 

Nouse ilman nostamatta, 

Kovo ilman koskematta, 

Seiso aijan seipähänä 

Rautakankena kajota 

Tämän piian ..... päällä, 

Tämän lapsen lautasilla. 

 

(SKVR I4, 1815: SuoSHietaj, Miina Huovinen; Marttini 1903) 

 

Kuka kummasen kuvasi, 

Kun ei pätkä päätä nosta, 

Kumma#3 kulmoa ylennä 

Tämän lapsen lautasille, 

Tämän p[- -] p[- -]? 

 

#3 Sanan ylle kirj: Kulli.  

 

(SKVR XII2, 6211: Kajaani; Lönnrot 1832) 

 

SMS         lautanen s. Levikki: yleissuomal. 4. ihmisen pakarasta. Sillä naisellahan on 

levviit lautaset. Räisälä | Kädet piti pannas selän taaksel laotasiller ristiin 

eräässä leikissä. Puolanka | Jo sillä naisella on mahoton lautanen. Kemi-

järvi  

(s. v. lautuinen) Sen sisar on sit kaitaluinen, et ei lautuisii osa seljäst eroit-

taa. Lohja  

 

Yleissuomalainen sana lautanen tunnetaan suomen murteissa muun muassa merkityk-

sessä ‘ihmisen pakarat’. Useimmat sanakirjat, mukaan lukien Nykysuomen sanakirja, tun-

tevat lautaset merkityksessä ‘hevosen tai muun eläimen kupeet’. Tämän merkityksen li-

säksi Suomen murteiden sanakirja tuntee sanan eriytyneen merkityksen ’ihmisen pakarat’ 

(Räi Puol KemJ Park Lohj), joka sekin kyllä sijoittuu saman semanttisen kentän liepeille 
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kuin ’eläimen kupeet’. Runokontekstissa kyse on kuitenkin nuoren naisen, piian tai lap-

sen, kupeista, lanteista tai pakaroista. SKVR:n tietokannan haku tuottaa runoja, joissa 

lautanen esiintyy sekä pakaroiden kiertoilmauksena (ks. esim. SKVR VII5, 4778.) että 

hevosen kupeina (ks. esim. SKVR I1, 9.).  

 

Sana on alkuaan tarkoittanut ‘astiaa; hevosen lantionseutua; kärpän tai hiiren sadinta’ 

(SSA s. v. lautanen). Luultavimmin merkitys ‘ihmisen pakarat’ (SMS s. v. lautanen) on 

eriytynyt merkityksestä ‘hevosen lautaset eli kupeet’, joilla viitataan samaan kehonosaan 

kuin puhuttaessa tämän lapsen lautasista. Toisaalta sanan merkitys ei ole aivan yksiselit-

teisesti sama, sillä usein lautanen esiintyy paralleelissa pillun eli ‘vulvan’ toistosanana. 

Lemmennostorunoissa lautasten sijaan esiintyy paikoin sana lanteet (ks. esim. SKVR 

VII5, 4618b). Se, mihin tarkoitteeseen sanalla viitataan, jää hiukan epäselväksi. Kansan-

omaiset, hyvin hatarat, anatomiakäsitykset kuitenkin tukevat tätä semanttista horjuvuutta. 

Tämän osoittaa kansanrunojen seksuaalisia käsitemetaforia tutkinut Kauppinen (2016: 

35), joka on havainnut, että kansanrunoudessa naisen sukupuolielimiin viitataan hyvin 

väljästi: lähes kaikki haaraväleihin liittyvät toiminnat tai ominaisuudet voivat motivoida 

naisen sukupuolielinten nimeämistä. 

 

Aineistossani lautanen esiintyy kahdessa runossa. Molemmissa runoissa sana esiintyy sä-

keenkerrossa: Tämän piian ..... päällä, / Tämän lapsen lautasilla. (SKVR I4, 1815) Tä-

män lapsen lautasille, Tämän p[- -] p[- -]?(SKVR XII2, 6211). Kummassakin runossa 

on tosin jätetty toistorakenteesta sukupuolielimen nimi kirjoittamatta, mikä johtuu tallen-

tajien tarpeesta sensuroida runojen karkeimpia säkeitä. Sana esiintyy tyypillisesti juuri 

näissä yllä olevissa säkeissä, jotka puolestaan ovat tavallisia lemmennostoloitsuille. Näitä 

loitsuja lausuttiin naimaonnen takaamiseksi tytöille, jotka olivat päässeet avioitumis-

ikään. Loitsujen tarkoitus oli kohottaa naisen seksuaalista itsetuntoa ja näin lisätä hänen 

houkuttelevuuttaan, jotta nuoret miehet huomaisivat hänet. Yllä olevat lemmennostoloit-

sun säkeet voivat esiintyä sekä miehelle että naiselle suunnatussa lemmenloitsussa. Ky-

seisen teeman loitsut sisältävät runsaasti sukupuolisanastoa. Lemmennostatussanat ovat 

melko karkeita ja peittelemättömiä; seksuaalisuutta vahvistetaan arkisen suorasukaisin 

sanakääntein. (Ilomäki 2014: 114-115.)  On kuitenkin otettava huomioon, että runonlau-

lajille sanat eivät ole merkinneet samaa kuin niiden nykylukijoille. Tätä nykyä pejoratii-

visessa tai affektiivisessa sävyssä esiintyvä sanat ovat luultavasti varhaisessa kansankult-

tuurissa olleet täysin neutraaleja. 
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2.2. Runokielisyydet 

 

Levikin mukaan jaoteltujen sanojen lisäksi aineistossani on myös sanastoa, jota ei ole 

relevanttia sijoittaa mihinkään kieli- tai murreryhmään. Tässä luvussa luokittelen ja ana-

lysoin tällaista sanastoa. Kutsun sitä yleisesti runokielisyyksiksi, sillä ryhmä koostuu 

deskriptiivisistä sanoista ja tilapäismuodosteista, jollaiset ovat tyypillisiä kansanrunokie-

lelle. Edellä mainitut runokielen erikoisuudet esiintyvät tilapäisesti tietyissä runoissa tai 

runokonteksteissa, minkä vuoksi ne eivät aina edusta minkään tietyn murteen tai kielen 

sanastoa. Tämän vuoksi myöskään levikkikarttojen tekeminen tämän ryhmän sanoista ei 

ole mielekästä.  

 

 

2.2.1. Deskriptiivisanat 

 

1. hymbyrä ‘ontuva, kampurajalkainen, rampa’ 

 

Vaan ej Jako mullen jauha, 

Eikä väännä väärä sääri, 

Eikä hymbyrä hykerrä. 

Hyvä on olla hymbyrällä, 

Kaunis kambura jalalla 

 

(SKVR XII1, 407: “Kajaanin puoli”, Neovius, A., Vanhoja käsikirjoituksia 

7a. Vrt. Ad. Neovius, Ur Finlands Historia, 11:te häftet. 1892, Porthan en-

nen v. 1778) 

 

Ganander adj. ja s. halt, claudus, kampura, kanttura, wäärä-sääri, swagbent | ejkä 

hymbrä hykerrä | hywä on olla hymbyrällä, kaunis kambura jalalla 

Renvall     Na. claudicans, claudipes, loripes, G. hinkend, krumfussig 

SMS         Hyvä on olla hymbyrällä, kaunis kamburajalalla, ei sitä sotaa viijä ei tahota 

tappeluu.  Harlu | Saamattomasta: Hijas hympyrä. Kaav 

(s. v. hympyröidä) v. Huonokuntoisesta liikkumisesta: se (halvautunut) niät 

oĺ hympyr̆rö̀in̆nä jòutessaan sukulaisissa Kiiht 

 



56 
 

Hymbyrä esiintyy hyvin usein säkeenkerrossa hyvä on olla hymbyrällä / kaunis kambu-

rajalalla (ks. esim. SKVR XII1, 407). Sana viittaakin kampuran tavoin koukistuneeseen 

tai jollakin tavalla vammautuneeseen jalkaan tai jalkoihin (Ganander s. v. hymbyrä ’clau-

dus’ [lat. ontuva], ’krokbent, swagbent’). Sana hympyrä esiintyy (SMS s. v. hymbyrä) 

itäisten savolaismurteiden alueella (Kiih) verbimuodossa hymbyröidä, joka viittaa vaival-

loiseen liikkumiseen.  

 

SKVR-haku tuottaa ainoastaan Hyvä on olla hymbyrällä -runotyypin mukaisia Minä jau-

han Jaakolleni -alkuisia runoja, joissa ylistetään kampurajalkaisen miehen vaimona ole-

mista. Sana on deksriptiivinen adjektiivinomainen substantiivi, joka on muotoutunut 

kampura, kämpyrä, vänkyrä, vinkura -aineksesta, joiden merkitys on tavallisesti suunnil-

leen jotakin seuraavista: ’vino, vääntynyt, ontuva, kiero’ (Juslenius s. v. kämpyrä; Ganan-

der s. v. kambura). Kuvailevat deskriptiivisanat ovat kansanrunokielelle erityisen tyypil-

lisiä. 

 

 

2. jormunaama ‘henkilö, jolla on ryppyiset tai uurteiset kasvot; rumilus’     

 

Naidahampa nasanenät, 

Otetahan jormunaamat. 

Miksikä ei sinua naida? 

 

(SKVR XII2, 7599: Kuhmoniemi, Lentiira, Antti Heikkinen, 50 v.; Engel-

berg 1903) 

 

Lönnrot s. cps. fuling; naidaanpa nasanenätki, juohdetaanpa jormunaamat, miksei 

siis sinua naida. 

SMS n. Sellaisesta, jolla on ryppyiset kasvot: “Jormunaama.” Kuop 

 

Haukkumasana jormunaama viittaa runossa todennäköisesti merkitykseen ‘ryppynaa-

mainen’, sillä tässä merkityksessä suomen murteet sen tuntevat ja merkitys sopii myös 

runon kontekstiin. Yhdyssana jormunaama tunnetaan suomen murteissa vain Kuopiossa 

(SMS s. v. jormunaama ’sellaisesta, jolla on ryppyiset kasvot’). Sen sijaan kyseisen yh-

dyssanan määriteosasta jormu ’uurre, ruttu, ryppy’ on mainintoja eteläpohjalaismurteissa 
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(Nmo), Päijät-Hämeen murteessa (Jäms Hart), Etelä-Savon murteessa (MänH SuomN), 

Lemin seudun välimurteissa (Lemi Savi) ja kaakkoismurteissa (Luu) (SMS s. v. jormu).  

 

Runokontekstissa sanaa ei ole tarkoitettu positiiviseksi määreeksi puhuttavasta henki-

löstä, mistä kielivät myös muotojen jorma ja jormana ’jurosta, jöröstä; renttu rähjys’ ne-

gatiiviset kollokaatiot (KKS s. v. jorma; jormana; SMS s. v. jormana). Yhdyssana viittaa 

runossa naisiin, jotka ovat onnistuneet avioitumaan huolimatta rumista ja ryppyisistä kas-

voistaan. Lönnrotin (s. v. jormunaama) mukaan yhdyssana jormunaama tarkoittaa yksi-

selitteisesti rumilusta ‘fuling’.  

 

SKVR:ssä on 10 runotoisintoa, joissa toistuvat säkeet Naidaanpa nasanenätkin, / Juoh-

detaanpa jormunaamat (ks. esim. SKVR VII5, 4685; VII5, 4698; XII2, 7601a). Ne on 

kerätty pääasiassa suomen karjalaismurteiden alueelta eli itäisten savolaismurteiden (Pari 

Kurk Hii RauJ) sekä kaakkoismurteiden alueelta (Kite Lip Ilo). Lisäksi tietokannassa on 

muutama runo muualtakin. Toinen niistä on Paavolasta pohjoispohjalaismurteiden alu-

eelta ja toinen on aineistossanikin esiintyvä kainuulaismurteiden alueelta Kuhmosta tal-

lennettu runo. (SKVR.fi jormu*.) 

 

Sanalla jormu on runsaasti äänteellisiä variantteja. Niistä esimerkiksi juorma ’ pit-

känomainen muodostuma, rivi, juova’, juormu ’ juova, viiru, uurre, vana, ura’ ja jurmu 

’jnk pinnan kovettuma t. epätasaisuus; paksunnos, (pitkänomainen) kohouma’ tunnettaan 

useilla suomen murrealueilla (SMS s. v. juormu; jurmu). Karjalan kielessä esiintyy vas-

taavanlaisia muotoja juorme ’naarmu, juova, piiskanjälki’, juormu ’piirto, juova, viiva’, 

jurmo ’viiru, juova’ ja juormo ’viiru, viiva, raita’ (KKS s. v. jurmo; juormo). Sana lienee 

lainautunut saamen kielestä (vrt. inarinsaamen sana jorme ‘kurttu, poimu, ryppy’), tosin 

deskriptiivisenä sanana sen äänteellinen varioiminen on runsasta eikä sanan lainaetymo-

logiaa sen vuoksi voi tyhjentävästi selvittää. (SSA s. v. jurmu2.) 

 

 

3. kiäränen ‘karhun hellittelynimenä t. epiteettinä’ 

 

Ohtoseni, ainoseni, 

Mesikämmen kiäräseni! 
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(SKVR XII2, 6838: Ristij, Hermanni Oikarinen, 58 v., Komulainen 1892) 

  

KKS (s. v. källeröine) dem.s. karhun hellittelynimenä. mesikämmen källeröińi, 

kauńis karvakulleroińi (run.). Hietaj | källeröińi. Kontokki 

  

Deskriptiivinen hellittelysana kiäränen esiintyy usein mesikämmenen epiteettinä sellai-

sissa kansanrunoissa, joissa maanitellaan tai mielistellään karhua. SKVR:n runoissa esiin-

tyy runsaasti variaatioita tästä hellittelynimestä, esimerkiksi källeröinen (SKVR I2, 717), 

Käüröm poika (SKVR I4, 1207), käyrämöini (SKVR I4, 1409), käyrönen (SKVR XII2, 

6740), kääräsin (SKVR VII5, 3366), gäärdönen (SKVR VII5, 347). Useimpien esiinty-

miskonteksti on hyvin samankaltainen kuin aineistoni runossa. Edellä mainitut hellitte-

lysanat lukeutuvat lähinnä varsinaiskarjalan murrealueelta tallennettuihin runoihin. 

 

Sanasta syntyy assosiaatio johonkin raskaaseen, kömpelöön ja suureen, toisaalta myös 

pehmoiseen. Martti Marjaniemen (1977: 107) pro gradu -työssä on artikkeli sanasta kyö-

retyinen ‘pyöreä’, joka lienee samaa deskriptiivistä perhettä kuin kiäränen. Marjaniemen 

(1977) mukaan kyöretyinen on verrattavissa savolais- ja kaakkoismurteissa tavalliseen 

kyörä-sanaan ja sen johdoksiin kyörikkä, kyörikäs, kyöriäinen, kyörö, jotka tavallisesti 

merkitsevät ‘palaa, möykkyä, kimpaletta’. Tämä merkitys sopii kontekstiin verrattain hy-

vin, sillä nämä määreet assosioituvat helposti myös karhun olemukseen, mikä voisi mo-

tivoida källerö-, kiärä-, käyrö-, käärö-alkuisten karhua kuvailevien deskriptiiviset hellit-

telysanojen syntyä. Tätä kehitystä tukee myös karhun synonyymin kontio < ’kontija’, 

’köntystäjä’ merkitys ja äänteellinen kehitys (Hakulinen 1979: 423). Suomen murteiden 

sanakirjassa ei ole muita kiäräseen viittaavia sanoja kyöri-alkuisten sanojen lisäksi. 

Myöskään karjalan kielessä ei sanakirjan mukaan ole källeröisen lisäksi muita saman 

pesyeen sanoja (KKS s. v. källeröine).   

 

Osassa edellä luetelluista hellittelysanoista käytetään puhujan affektin ilmaisevaa joh-

dinta -(i)nen, joka osoittaa puhujan lähestyvän karhua hellittelevään ja houkuttelevaan 

sävyyn. Usein deminutiivisia johdoksia esiintyy myös säkeenkerron muissa sanoissa. 

Näin on myös aineistoni runossa: Ohtoseni, ainoseni, mesikämmen käyröseni (SKVR 

XII2, 6838). Nämä (i)nen-johtimiset, yksikön ensimmäisen persoonan possessiivisuffik-

sin sisältävät nominit kuvastavat intiimiä ja hellittelevää suhtautumista puhuteltavaan, 

mikä onkin teeman mukaista, sillä useimmiten säkeet esiintyvät karhulle suunnatuissa 
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loitsuissa, joiden tarkoitus on imarrella karhua ja manipuloida sen kuviteltua ajatusmaa-

ilmaa (VISK § 208; Oksasen 2007: 12 mukaan Ilomäki 1986: 23). Karhumetsälle lähdet-

täessä pedosta on käytetty joko kiertoilmauksia, joita karhun ei uskottu ymmärtävän, tai 

maanittelevia hellittelysanoja, joita käytettiin karhusta vaaratilanteen uhatessa (Nirvi 

1944: 24, 31; Varis 1998: 161; Oksanen 2007: 13).  

 

Karhulla on suomen kielessä lukuisia nimityksiä, jotka ovat perua kansanuskomuksiin 

pohjautuvasta karhun nimitabusta. Metsästysrunoissa korostuvat hypokoristiset eli kau-

nistelevat nimitykset. (Itkonen 1966: 371; Nirvi 1944: 31,79; Oksanen 2007: 11.) Yllä-

olevissa säkeissä on myös eufemismi Ohtonen, joka on deminutiivijohdos karhun van-

hasta nimestä oksi : ohδen ja jota eritoten metsästäjät käyttivät pyyntireissulle lähtiessään. 

Ohto ’karhu’ on melko vieras useimpien suomen murteiden puhujille, mutta sen sijaan 

itämurteiden alueella, karjalan loitsuissa ja syntysanoissa se esiintyy runsaammin. (Nirvi 

1981: 9.) Lisättäköön vielä, että Nirvin (1981: 9) mukaan ohto merkityksessä ’yökosija, 

yöjuoksija eli tyttöjen luona kävijä’ on yhdistettävä siihen ohto-sanaan, jota on käytetty 

eufemistisena karhun hyväilyilmauksena eritoten metsästysrunoissa (ks. myös Juslenius 

s. v. ohto ’venatoribus usitata compellatio ursi’). 

 

 

4. nasanenä ‘nykerö- tai lättänenä’ 

 

Naidahampa nasanenät, 

Otetahan jormunaamat. 

Miksikä ei sinua naida? 

 

(SKVR XII2, 7599: Kuhmoniemi, Lentiira, Antti Heikkinen, 50 v.; Engel-

berg 1903) 

 

Lönnrot (s. v. nasanenä) s. cps. plattnäsa, plattnos, trubbnäsa. 

 

Runonlaulaja toteaa, että naidahampa nasanenätkin, millä hän tarkoittanee, että ‘nykerö- 

tai lättänenätkin’ saavat kosijoita ja avioituvat. Lönnrotin sanakirjassa on myös vastaava 

nimitys noppanenä, jolla on sama tarkoite kuin aineistooni sisältyvällä nasanenällä 

(Lönnrot s. v. nasanenä ‘plattnos, trubbnäsa’).  
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Affektiivisen haukkumasanan alkuosa nasa- merkitsee Lönnrotin mukaan ‘tylppää, tyh-

mää, kömpelöä’ (Lönnrot s. v. nasa). Nasanenä on bahuvriihisana, jonka tarkoitus on 

korostaa kohteen yhtä piirrettä muiden kustannuksella; olennainen tieto puhuttavasta hen-

kilöstä on hänen tylppä tai lättänä nenänsä. Puhujan affekti tulee selvästi esiin: vähätte-

levä ja arvosteleva asenne naituja naisia kohtaan juontuu siitä, että kyseessä on naimatto-

malle ja hartaasti kosijoita odottavalle naiselle suunnattu lemmennostoloitsu. (Ks. s. 56: 

jormunaama.) 

 

 

5. sorajouhi ~ suorajouhi ‘karkea- tai pitkäjouhisen hevosen kiertoilmaus’ 

 

Hevonen on hyvä salata, 

suorajouhi suojovella. 

 

(SKVR I3, 1502: SuoSKuivaj., Varvana Iivanantytär, Jyrin leski; Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Hevonen on hyvä salata 

sorajouhi suojaella. 

 

(SKVR I3, 1503: SuoSHietaj., Moarie Huovinen (s. Filipoff); Jouhki 1896) 

 

Lönnrot     s. cps. ‘häst som har vacker, prydlig svans’ (‘hevonen, jolla on sorea jouhi-

häntä’); jfr. suorajouhi 

(s.v. suorajouhi) -jouhen, s. cps. = sorajouhi 

KKS     (s. v. sorajouhi) s. ja a. kiert. (pitkäjouhisesta) hevosesta. šorajouhi. Uhtua 

| paremp‿ois oro šalata, šorajouhi suojoaľľa (run.). Vuokkin | hepońi hyvä 

šalata, šorajouhi šuojoaľľa (run.). Kontokki 

(s. v. suorajouhi) s. hevosesta. Mänöypä meällä šiite, Heińillä hyvän hevo-

sen, Šuorajouhen šoimem peähä (VR I2 1108). Vuokkin 

Jussila 1. karkea jouhi. Sukios vävyn oronen mursunluisella sualla, jottei 
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karva katkeaisi, sorajouhi sorkahtaisi! 2. hevosesta: karkeajouhinen. Teki 

tuonne pienen poian, latoi lapsensa vakaisen heinille hevosen luoksi, sora-

jouhen soimen päähän. 

 

Sana esiintyy aineistossa sekä muodossa sorajouhi että suorajouhi. Sanakirjat tuntevat 

kuitenkin muodon sorajouhi paremmin. Merkityksessä ’hevonen’ s(u)orajouhi on 

bahuvriihiyhdyssana, jollaiset ovat kansanrunokielen hyvin tyypillisiä metaforistisia il-

mauksia (ks. esim. s.56  jormunaama). 

 

Käyttämissäni Kalevalan sanojen sanakirjoissa ei esiinny ensisijaisena merkitystä ’hevo-

nen’. Turusen (1981: sorajouhi) sanakirjan mukaan sorajouhi merkitsee joko ’karkeaa tai 

pitkää jouhta’ tai ’adjektiiviluontoisena: karkeajouhista’, jälkimmäisen merkityksen yh-

teydessä on myös maininta ’perif. hevonen’. Myös Jussilan (2009) mukaan sana merkit-

see joko ’karkeaa jouhta’ tai ’karkeajouhista (hevosesta)’. Lönnrot määrittelee sanan so-

reajouhiseksi hevoseksi ’häst som har vacker, prydlig svans’. 

 

SKVR-tietokannassa on 13 runoa, joissa esiintyy sana suorajouhi ja yli 60 runoa, jotka 

sisältävät sanan sorajouhi (SKVR.fi: s. v. suorajouh*; sorajouh*). Suorajouhi tavataan 

lähinnä vuokkiniemeläisisssä runoissa, lisäksi se esiintyy yhdessä Kontokista, Uhtualta, 

Suomussalmelta ja Vermlannin alueelta tallennetussa runossa.  Sorajouhi esiintyy myös 

pääasiassa varsinaiskarjalan puhuma-alueella, muuta sekin on tallentunut muutamiin ru-

noihin myös Suomen puolelta, lähinnä Kainuun murteiden alueelta (SuoS). (SKVR.fi: s. 

v. suorajouh*, sorajouh*.) Suomen murteissa sana sorajouhi ~ suorajouhi ei SMS-arkis-

ton mukaan esiinny.  

 

 

2.2.2. Tilapäismuodosteet 

 

1. akanrapa ‘raihnainen tai vanha nainen; naisen oksennus t. ruokasula’ 

 

Mehtä haisoo havulle, 

Katajalle katkuvaa; 

Ei aina akanravalle. 
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(SKVR XII2, 6848: RistiJ, Hermanni Oikarinen, 58 v., Jokikylä; Komulai-

nen 1892) 

 

NS (s. v. akka) s., halv. vrt. eukko, muija, muori, ämmä. 1. nainen, tav. vanhan-

puoleinen. 2. kans. t. halv. vaimo, emäntä. 3. vanhaksi naiseksi kuviteltu 

haltija.  

(s. v. rapa1) s. 1. loka, kura | 2. oluen t. kaljan sakka, mäski | 3. vars. kans. 

ruokasulasta 

KKS        (s. v. rapa1) I 1. ruokasula; sisälmykset; oksennus; sonta; rapa. 2. oluen t. 

kaljan mäski; sakka. 4. lievähkönä soimaussanana vars. vanhuksesta II. 2. 

ihmisestä: heikko, raihnas. 

(s. v. rapa2) 1. ihmisestä syyntakeisena syntisenä (viattoman lapsen vasta-

kohtana); syntisraukka; kurja syntinen. 

 

Akanrapa-yhdyssana ei esiinny missään tutkimistani sanakirjoista eikä sitä ole tallennettu 

yhdyssanana tämän aineistossani esiintyvän runon lisäksi mihinkään muuhun runoon 

(SKVR.fi: akanra*, akanrav*). SKVR:ssä on aineistooni sisältyvän runon lisäksi yksi 

runo, jossa tutkimani sana esiintyy lähes samassa muodossa akan ravallek (SKVR XII2, 

6475). Kyseinen runo on samalta informantilta kuin tämän artikkelin yhteydessä esitetty 

aineistooni sisältyvä runo. 

 

Akanrapa-yhdyssana muodostuu kahdesta yleissuomalaisesta nominista: akka ja rapa. 

Akan merkitys on sama kaikkialla Suomessa, minkä vuoksi yleissuomalaisesta akka-sa-

nasta yhdistämällä muodostetut sanat ymmärretään kaikilla murrealueilla (Mustaparta 

1995: 49). Kansanrunoudessa sanaa akka käytetään tavallisimmin silloin, kun puhuttaan 

‘naisesta’ tai ‘vaimosta’ joko neutraaliin tai halventavaan sävyyn (Haakana 2017: 20–30). 

Sanan synonyymeja nykykielessä ovat esimerkiksi eukko, ämmä ja muija (NS s. v. akka; 

Tuomi, Vilppula & Länsimäki 1989: 29). Nirvin (1952) mukaan akka on aunukselais-  ja 

kaakkoismurteissa tarkoittanut joko vanhaa ja rumaa aviovaimoa tai nuorta vaimoa, joka 

synnyttää esikoislapseksi tyttären (esikoispojan synnyttänyttä vaimoa on kutsuttu hellit-

televään sävyyn edelleen mutsoiksi ’morsian, nuorikko, nuori vaimo’). Samansuuntaisia 

merkityksiä sanalle akka on muissakin itämerensuomalaisissa kielissä. (Nirvi 1952: 48–

49.) 
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Rapa merkitsee kansanrunoudessa usein ‘ruokasulaa’ tai ‘sisälmyksiä’ (NS s. v. rapa1). 

Karjalan kielessä ensimmäinen merkitys kyseiselle sanalle on myös ‘ruokasula; sisälmyk-

set; oksennus; sonta; rapa’ (KKS s. v. rapa), minkä vuoksi vaikuttaa siltä, että runokon-

tekstissakin on kyse joko vanhasta ja haisevasta naisesta tai naisen eritteistä, kuten ok-

sennuksesta. 

 

Akanrapa lienee tilapäisesti muodostettu yhdyssana, nominaalinen koloratiivikonstruk-

tio, jonka spesifi merkitys runossa jäänee epäselväksi. Runokontekstin huomioon ottaen 

se voisi tarkoittaa esimerkiksi ‘(vanhan) vaimon oksennusta’, mutta sen merkitys voi olla 

myös jotakin aivan toista.  

 

 

2. keikuttaa ‘sanoa toistuvasti, jankuttaa’ 

 

Jo sanoin tämän sykysyn, 

Keikutin tämän keveä#4: 

Loatikkoa peällä#5 pirtin  

 

#4 kev|ähä|: keveä.  

#5 Päällä Bor:n kädellä: [Lotikkoa] ⌈toy⌉ piilo[pirtti].  

 

(SKVR I3, 1502: SuoSKuivaj, Varvana Iivanantytär, Jyrin leski; Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Mie sanoin tämän sykysyn, 

Keikutin tämän kevättä: 

Loatikkoa te piilopirtti, 

Missä neijet piiletelläh, 

Kanavarret kasvatellah 

 

(SKVR XII1, 386: SuoSHietaj, Iro Huovinen, Miina-vainajan akka, synt. 

Valtanen Luvajärveltä, Tomentoen tytär, n. 80 v.; Paulaharju 1916) 
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Jussila sanoa toistuvasti, jankuttaa. Kaiken syystä syyättelin, keikutin tämän ke-

sosen. 

 

SKVR:n tietokannassa on useita kymmeniä runoja, joissa esiintyy jonkinlainen toisinto 

aineistossani olevista säkeistä mie sanoin tämän sykysyn, / keikutin tämän kevättä (SKVR 

XII1, 386; SKVR.fi +sano* +syk* +keikut*). Jussilan (2009 s. v. keikuttaa) antama mer-

kitys sopii näiden runojen konteksiin. Runohaku tuotti kuitenkin myös sellaisia runoja, 

joissa keikuttaa on sen tyypillisemmässä merkityksessä ‘heiluttaa, keinuttaa, kiikuttaa’ 

(Kielitoimiston sanakirja [KS] s. v. keikuttaa).  

 

Jussilan Kalevalan sanakirjaa (2009) lukuun ottamatta mikään käyttämistäni sanakir-

joista ei tunne keikuttaa-verbiä merkityksessä ‘jankuttaa’. Kyseessä on kansanrunokielen 

tyypillinen sanan metaforinen käyttö. Keikuttaa-verbi on poetismi, jota motivoivat aiem-

man säkeen verbi sanoin ja keikuttaa-verbin alkusointuparina esiintyvä kevättä, jonka 

ensitavun kanssa keikuttaa muodostaa allitteraatioparin. Abstraktisti tulkittuna keikuttaa 

voi runokielessä esiintyä tilapäisesti merkityksessä ’jankuttaa’, mikä on osoitus kansan-

runokielen luovuudesta ja ilmaisuvoimaista.  

 

 

3. kuukastoora ‘leikillinen viittaus miehen sukupuolielimiin’ 

 

Jos ei tänä kesänä, 

Sitte ei sinä ilimossa ikänä 

Kuukastoora kulukene, 

Perseessä peppuroine. 

 

(SKVR XII2, 7598: SotkamoNuvask., Heikki Sirviö, poppamies, 63 v.; 

Nikki 1912) 

 

Kuukastoora on tilapäismuodosteinen sana, joka ei esiinny sanakirjoissa eikä muissa kan-

sanrunoissa. Sen ainoa esiintymä on tämä kyseinen ainestoni runo, joka lukeutuu lem-

mennostoloitsuihin ja on nimeltään Avioliittoon pääsy (SKVR XII2, 7598). Säkeenkerto 

kuukastoora kulukene / perseessä peppuroine (SKVR XII2, 7598) edellyttää tiettyä mer-

kitystä ja säkeensisäinen kerto allitteraatiota, jolloin runoon on päätynyt muoto 
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kuukastoora – merkitykseltään ’penis’. Myöskin runokontekstissa esiintyvä perse on yk-

siselitteisesti merkityksessä ’vulva’ eikä ‘takapuoli’ (Kauppinen 2016: 39). 

 

Seksisanakirjan (Jussila & Länsimäki 2010) lukuisat kuk-/kul- -alkuiset sanat ovat osoitus 

tabusanaston varioivasta ja produktiivisesta luonteesta, mikä tulee esille erityisesti silloin, 

kun kyse on sanasta, josta mielellään käytetään eufemistisia ilmauksia. Sellaisia lienevät 

juuri sukupuolielimiä tarkoittavat sanat, joita Jussilan ja Länsimäen sanakirjassa (2010) 

on miltei kolmetuhatta. Peniksen nimityksiä sanakirjassa on noin 1300. (Jussila & Länsi-

mäki 2010: 5.) Kuk-/kul-aines on tuottanut runsaasti saman merkityskentän sanastoa. 

Sekä seksisanakirjassa että murresanakirjassa mainitaan useita ku-/kuk-/kul--alkuisia sa-

noja, jotka ovat syntyneet tabusanastoon peniksen, kiveksien tai molempien eufemis-

meiksi (’(pikkupojan) siitin, pippeli, kikkeli; tav. mon.: kivekset, munat’ SMS s. v. kukut 

~ kukkelit; kukko; SKSS s. v. kulikka; kulleroinen; kukkeli ~ kukkeri; kullu ~ kullurit; 

kuluset). Äänteellisesti ja semanttisesti samantapaiset affektisanat tuottavat runsaasti sa-

mantapaista sanastoa: sanat kuukkeli ’kulli, penis’ ja kuukuset ’kivekset, kivespussit’ si-

sältävät saman alkutavuaineksen ja sijoittuvat samaan semanttiseen kenttään kuin edellä 

mainitut nominit (SKSS s. v. kuukkeli;kuukuset). Myös esimerkiksi verbit kukkeloida 

(’olla sukupuoliyhteydessä’ SMS s. v. kukkeloida) ja kullittaa (’naida, panna’ SMS s. v. 

kullittaa) ovat näiden kuk-/kul-alkuisten kantasanojen verbijohdoksia. 

 

 

4. liha-arkku ’synnytyskanavat; (elävä) lihaskudos; kohtu’ 

 

Teäll' on piijat pintehissä, 

Vaimo vatsan vääntehissä. 

Ota se kultanen kurikka, 

Jolla auvot luiset lukot, 

Liha-arkun loukahutat! 

 

(SKVR XII2, 6214: Sotkamo, Tipasoja, Eero Valtonen, 24 v.; Ollilainen 

1890) 

 

Liha-arkkulla viitataan runossa todennäköisesti ‘synnytyskanavaan’. Jussilan (2009 s. v. 

liha) mukaan yhdyssanan alkuosan ensimmäinen merkitys on ’(elävä) lihaskudos’, jolloin 
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liha-arkku voisi ajatella tarkoittavan myös ’kohtua’. Käyttämäni sanakirjat eivät tunne 

juuri tätä yhdyssanaa, vaikka samansuuntaisia seksuaaliseen tabusanastoon viittavia eufe-

mismeja esiintyy suomen kielessä runsaasti.  

 

Kohdun kansankieliset synonyymit viittaavat usein suljettuun tilaan, esimerkiksi kota, 

lapsenkota, peräkamari ja uuni (SSSK: 811). Toisaalta samaan tapaan myös vulvan sy-

nonyymeissa on usein hyödynnetty jonkinlaista rasiametaforaa. Vulvaan voidaan viitata 

esimerkiksi kiertoilmauksissa lemmenrasia, pesäpönttö, saunaluukku, vasu, villavakka 

tai karvalaukku. Myös aarrearkku ja -kammio ovat eufemismeja vulvasta. (SSSK: 831–

834.)  On siis mahdollista, että aineistoni synnytysloitsussa liha-arkku viittaa ‘vulvaan’ 

tai ‘emättimeen’, sillä 1800-luvun lopun kansanomaiset anatomiakäsitykset ovat vielä 

varsin epämääräisiä (ks. lautanen-artikkeli; kuukastoora-artikkeli) (Kauppinen 2016: 35).  

 

Aineistossani esiintyvät runosäkeet, joissa liha-arkku mainitaan, lienevät samaa tematiik-

kaa synnytystä helpottavien synnytysriittien tai -taikojen kanssa, joihin liittyi analogia 

avautumisesta: synnytyksen aikana avattiin vyö, nauhat, napit, solmut ja tukka (Talve 

1990: 217). Liha-arkun loukahuttaminen eli ‘lyöminen, kolauttaminen, nyrjäyttäminen’ 

viitannee kohdunsuun avautumiseen tai synnytyskanavan väljentymiseen, jotta lapsi pää-

sisi syntymään (KKS s. v. loukahtoa; loukahuttoa; SSA s. v. loukata).  

 

Koulutettujen kätilöiden avustamat synnytykset yleistyivät maaseudulla 1870-luvulta 

lähtien, mutta luultavasti runon keräysaikaan 1890-luvun Sotkamossa oli edelleen taval-

lista, että naiset synnyttivät kotisaunassaan paarmuskan (karjalassa myös paapo, vrt. ven. 

baba) eli synnytyksessä avustavan kokeneen naisihmisen seurassa. Ennen kätilöiden 

yleistymistä ja synnytyksen medikalisoitumista synnytykseen liittyi paljon uskomuksia, 

jotka tulevat usein esiin synnytysloitsujen sisällöissä. Aineistoni runossa sekoittuvat syn-

nytys- ja lemmennostoloitsun elementit keskenään. (Vuorela 1975: 619; Talve 1990: 217; 

ks. myös Hoppa 2010.) 

 

 

5. myötyneti ’myyty neiti; josta on tehty naimakauppa, myyty’ 

 

Pois pojat, ulos? urohot,#1 

Pihalla, pitemmät miehet! 
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Mänes myöt,#2 myötyneti? 

Kanssa, kammattu kanani, 

 

#1 Säe alleviivattu, sivulla: ?; pojat urohot: p. *ulos* u.  

#2 Sana alleviivattu, päällä: ?.  

 

(SKVR I3, 1606: SuoSKuivaj, Varvana Iivanantytär, Jyrin leski, Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Jussila         (s. v. myöty) josta on tehty naimakauppa, myyty. Mene jo myöten, myöty 

neiti, kanssa, kaupattu kananen! 

 

Myötyneti vaikuttaa varsin erikoiselta muotonsa ja merkityksensä puolesta ilman havain-

toa kahden sanan assimiloitumisesta. Jussilan (2009) sanakirja sekä SKVR:n muut runot 

kuitenkin osoittavat, että kyseessä on kaksi erillistä sanaa myöty ja neiti, jotka ovat luul-

tavasti kuulovirheen vuoksi muuttuneet runokäsikirjoituksessa yhdeksi sanaksi. Runon-

kerääjä on todennäköisesti kuullut virheellisesti kohdan, kun hän on kirjannut runoa ylös, 

sillä vastaavaa muotoa ei löydy SKVR:n tietokannasta kuin yhden kerran aineistoni runon 

lisäksi, mutta sen sijaan siellä on runsaasti säkeitä, joissa esiintyvät säkeet mene jo myö-

ten, myöty neiti, / kanssa, kaupattu kananen! (ks. esim. SKVR I3, 1597; SKVR I3, 1601). 

Vuokkiniemestä on tallennettu runo, jossa on seuraavat säkeet: Männös myyven, myöty-

neit'i, Kanšoin, kaupattu kanańi. (SKVR I3, 1624: Vuokkin; Marttini 1901). Sekä Han-

nikainen että Marttini ovat tehneet lähes saman keräysvirheen tallentaessaan Mene myötä, 

myyty neiti -runon toisintoa (SKVR.fi myötyn* myötynet*). Marttinin keräämä runo on 

ainoa runo aineistossani olevan lisäksi, jossa yhteenkirjoitettu muoto myötyneiti esiintyy. 

 

Olen tulkinnut muodon myötyneti tilapäismuodosteeksi, sillä on epävarmaa, onko ky-

seessä todella runonkerääjän kuulo- tai kirjoitusvirhe vai onko runonlaulaja todella käyt-

tänyt tietoisesti muotoa myötyneti runoa laulaessaan. Tulkitsen sanan tilapäismuodos-

teeksi sen vuoksi, että se ei esiinny SKVR-verkkoarkiston mukaan kuin kahdessa kan-

sanrunossa. Sanan merkitys tosin on ilmeinen, sillä se esiintyy hyvin samankaltaisessa 

runokontekstissa kuin erilleen kirjoitetut sanat myyty ~ myöty neiti.  
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6. noppa ‘peniksen kiertoilmaus’ 

 

Nouse noppa, seiso seppä, 

Tämän tytön pillun päälle! 

 

(SKVR XII2, 7599 a: KuhmoKuhmoniemi, Kivikiekin isäntä, Salomon 

Huotarin poika, n. 40 v.; Paulaharju 1917) 

 

KKS 3. kiert. peniksestä. nouše noppa, šeiso šeppä, kohuo urošten kokka (loits.). 

Kontokki | nouze noppa, seizo seppä, tämän piijan pillun piäl, tämän lapsen 

landehil (loist.). Suistamo 

SKSS         penis (kiertäen). / Loitsu, jolla parannettiin sukupuoliheikkoutta mieheltä: 

Nouse noppa, seiso seppä, jouhisen joven niskalla, karvalammin lainehilla. 

Uhtua jne.  

 

Seksuaalisanastoa sisältävissä runoissa eufemismit ovat hyvin tavallisia. Lemmennosto- 

ja synnytysloitsuissa sukupuolielimet mainitaan usein ja niillä on erityinen merkitys loit-

sussa (Leino & Timonen 2015: 14). Peniksen kiertoilmaus noppa ei liene kuitenkaan ai-

van yhtä tyypillinen kuin useat muut samaan tarkoitteeseen viittaavat kiertoilmaukset (ks. 

s. 71: seppä).  

 

Karjalan kielen sanakirja ja Suomen murteiden sana-arkisto tuntevat nopan merkityk-

sessä ‘(kiert.) penis’. Sana esiintyy SKVR:n tietokannassa useimmin säkeensisäisessä 

kerrossa nouse noppa, seiso seppä (SKVR.fi noppa), jonka toisinnoissa vastaavat sanat 

ovat nokko ja seipo: nouse nokko, seiso seipo (SKVR.fi nokko). Nokko ja seipo ovat lai-

nautuneet heinäntekosanastosta: nokko merkitsee ‘pientä heinäkekoa’ ja seipo ‘heinäsei-

västä’ (SSA s. v. nokko; Kauppinen 2016: 30). Sen sijaan ainestossanikin esiintyvssä säe-

parissa nouse noppa, seiso seppä paralleelin osat noppa ja seppä motivoituvat kenties 

taonta- tai aseentekokulttuurista käsin.  

 

Kyseessä on runokielelle tyypillinen poetismi. Säkeet edellyttävät tiettyä alkusointua, ta-

vumäärää ja merkitystä, minkä vuoksi runonlaulaja on valinnut tilapäisesti muodon 

noppa, vaikka se ei muissa yhteyksissä viittaakaan tarkoitteeseen ’penis’. Miehen suku-

puolielimeen viittaavat tabusanat merkitsevät usein työkalua, pitkänmallista esinettä tai 



69 
 

jonkinlaista nojaa tai tukea (Kauppinen 2016: 29, 77). Nämä ominaisuudet ovat assosioi-

tuneet kielenkäyttäjillä tarkoitteen ‘penis’ johonkin ominaisuuteen, jolloin on syntynyt 

synekdokee, eräänlainen pars pro toto -metonymia. Yksi ominaisuus edustaa koko tarkoi-

tetta.  

 

 

7. oritkevät ‘vuosi, jolloin nuori tulee naimaikään’ 

 

Ken teki tämän tekosen, 

kuka kummasen käkesi, 

kun ei naitu nainta vuonna, 

otettu oritkevännä, 

kihlattu kilo kesänä? 

 

(SKVR XV, 667: Kainuun alue; Lönnrot 1834) 

 

Lönnrot     (s. v orikesä) s. cps. parningsommar; ei naitu naintawuonna, otettu orit-

kesänä. 

SSSK         (s. v. orikesä) naimaiästä. / Mikä lie minusta nähty, kuka kumma keksittynä, 

kun ei naitu naintavuonna, otettu orikesänä. SKSL 1906. 

 

Oritkevät-käsite on peräisin hevossanastosta, jossa sillä viitataan sukukypsyyden saavut-

taneeseen oriin eli uroshevoseen (NS s. v. ori; SSA s. v. ori). Runokontekstissa oritkevät 

esiintyy naintavuosi-sanan rinnakkaismuotona. Naintavuodella tarkoitetaan vuotta, jol-

loin nuori saavuttaa avioitumisiän. Samaan tarkoitteeseen viittaavat myös sanat kirkivuosi 

ja kilokesä ’kiimakesä, naimasuvi’ (Vuorela 1979 s. v. kilokesä; kirki). Oritkevät-sana ei 

esiinny missään muussa runossa kuin tässä aineistooni lukeutuvassa Miksi ei minua naida 

-tyypin runossa (SKVR.fi s. v. oritkevä*). Edellä mainitut oritkevät-sanan synonyymit 

varioivat nekin paljon, ja niillä on rinnakaisia synonyymejä runsaasti (SKVR.fi s. v. nain-

tavuo*). 

 

Yhdyssanan alkuosassa on ori(t)-, joka etymologisen sanakirjan mukaan tarkoittaa ‘täy-

sikasvuista uroshevosta; vaillinaisesti salvettua hevosta; orivarsaa; salvettua karjua’. Sana 

on luultavasti johdettu sanasta ora, joka esiintyy lähinnä merkityksessä ‘siitin’. (SSA s. 
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v. ori.) Oritkevät-sanan merkitys kytkeytyy siis urospuolisten eläinten sukukypsyyden 

saavuttamiseen ja seksuaaliseen täysikasvuisuuteen. Eläinten yhteydessä tähän merkityk-

seen liittyy myös salvaus eli ‘kuohiminen’. Tässä etymologisen sanakirjan tarjoamassa 

merkityksessä sana tunnetaan myös karjalan kielessä (KKS s. v. orihkesä). Tyypillisesti 

arkaistisessa kansankulttuurissa seksuaalimetaforien lähdealueena toimii eläinten kiima 

ja parittelu. Usein juuri niin päin, että ihmistarkoitteeseen viitataan eläindiskurssin kautta. 

(Ks. s. 46: kirki; Lakoff 1987: 410; Haste 1994: 26.) 

  

 

8. selenäsulka ~ selinäsulka ‘kotka; sulhasen eufemismi’ 

 

Liiti kokko linnan luola, 

satasulka salvoksella, 

seinällä selinäsulka 

 

(SKVR I3, 1502: SuoSKuivaj., Varvana Iivanantytär, Jyrin leski; Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Liiti linnan ikkunalle 

seinälle selenäsulka, 

satasulka salvokselle 

 

(SKVR I3, 1503: SuoSHietaj., Moarie Huovinen (s. Filipoff); Jouhki 1896) 

 

Lönnrot     (s. v. selinäsulka, -sulan) a. cps. som har i grönt skiftande fjädrar.     

KKS         s. kotkasta run. s. Liitelekše, luotelekše – – Seinällä šelenä-šulka (SKVR I3 

1539). Uhtua | selenä- ~ seĺenäšulka. liiti linnan ikkunalla, šatašulka šal-

vokšella, šeinällä selenäšulka. Vuokkin | selenä- ~ seĺenäšulka. liitih kokko 

linnal loalla, šatašulka šalvokšella, šeinällä selenäšulka. Kontokki     

Jussila (s. v. selinäsulka) kotkasta: vihreäsulkainen. Kokko: istui linnan ikkunalle, 

 seinälle selinäsulka, satasulka salvoimelle. 

 

Selenäsulka ja selinäsulka viittaavat runoissa ‘kotkaan’, joka puolestaan on kiertoilmaus 

morsianta etsiskelevästä sulhasesta. Yhdyssanan määriteosa selinä-/selenä- tarkoittaa 
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useimmiten ‘vihreää’, mutta karjalan kielessä se voi tarkoittaa myös ’vaaleansinistä’ tai 

’sinipunaista’ (Lönnrot s. v. selinä ’grön’; KKS s. v. selinäinen ’vihreä, vaaleansininen, 

sinipunainen’). Selinäsulka on bahuvriihiyhdyssana; kotkan sulkien väri on ominaisuus, 

jonka mukaan kotkan eufemismi on syntynyt. Kiertoilmaus motivoituu luultavasti kotkan 

ulkomuodosta, tarkemmin sulkien vihreään vivahtavasta väristä, sillä Lönnrotin sanakir-

jassa selinäsulan kohdalla lukee ‘som har i grönt skiftande fjädrar’. Turusen (1981: s. v. 

selinäsulka) sanakirjan mukaan sana on venäläisperäinen ja tarkoittaa ‘vihreä- tai sinivih-

reäsulkaista’. Selinä-/selenäsulka-bahuvriihin sisältävissä runoissa esiintyvät usein myös 

samalla tavalla muodostetut kotkan eufemismit pitkäkynsi ja satasulka.  

 

Tulkitsen sanan ’sulhasta’ merkitseväksi tilapäismuodosteeksi, jonka merkityksen ym-

märtäminen edellyttää tiettyjen runojen tuntemista, sillä sana ei SKVR:n verkkoarkiston 

perusteella esiinny kuin muutamassa (selenäsulka yhdeksässä ja selinäsulka kolmessa) 

runossa, joista kaikki kuuluvat Kokkovirsi-toisintohin (SKVR.fi s. v. selinäsulka; s. v. 

selenäsulka).  

 

 

9. seppä ‘peniksen kiertoilmaus’ 

 

Nouse noppa,  

seiso seppä 

 

(SKVR XII2, 7599a: Kuhmo, Salomon Huotarin poika; Paulaharju 1917) 

 

KKS 3. kiert. peniksestä loits. nouše noppa, šeiso šeppä, kohuo urošten kokka 

tämän neitosen neńillä tämäm peiposem peräh. Kontokki | nouze noppa, 

seizo seppä tämän piijan pillun piäl, tämän lapsen landehil. Suistamo 

SSSK         siittimen nimityksissä. Yhd. kulta-, neitoseppä. Murteissa SMSA / Lem-

mennostatusloitsua: nouše noppa, šeiso šeppä, kohuo urošten kokka tämän 

neitosen nenillä tämäm peiposem peräh. Kontokki KKS. 

(s. v. sepittää) naida, maata. / Poika ei jaksa kaikkia tyttöjä hyvänä pitää: 

Eihäh hiän yksinnääj jaksat tätä tyttökarjoo sepitteek. Kiihtelysvaara 

NIRVI. 
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Sepällä tarkoitetaan tyypillisesti erästä käsityöläisammattia. Useimmissa sanakirjoissa 

seppä merkitsee yksinomaan ammattinimeä. Muutamat sanakirjat tuntevat sepän kuiten-

kin myös ’siittimen kiertoilmauksena’, jollaisessa merkityksessä se esiintyy myös aineis-

toni runossa. Sekä SSSK että KKS käyttävät sepästä ’penis’ Kontokista tulevaa esimerk-

kiä nouse noppa, seiso seppä - -, joka on tämän tilapäismuodosteen tyypillinen konteksti. 

SSSK tuntee myös verbijohdoksen sepittää ’naida, maata’, joka on poimittu Kiihtelys-

vaarasta (SKSS s. v. sepittää). 

 

Mustaparran (1995: 24) pro gradu -tutkielmassa on artikkeli seiposta, joka on ‘pieni sei-

väs; peniksen epiteetti’. Myös Kauppisen (2016: 30) pro gradu -tutkielmassa mainitaan 

seipo. Ilmeisesti seppä on tilapäismuodoste, joka on variaatiota sanasta seipo ’heinäsei-

väs’. Se on poetismi, jonka muotoa ja merkitystä motivoivat runokielen rajaamat vaati-

mukset (ks. s. 68: noppa). Kyseinen sana, merkityksessä ’penis’, esiintyy vain 19 runossa, 

joista pääosin lemmennostoloitsuissa (SKVR.fi s. v. seppä). 

 

 

10. vehkahuhmar ‘vehkan juurien survinastia’ 

 

Elkäätes meiän kanaista 

Viiö#4 vehkahuhmarella, 

Viekäätes työ mein kanani, 

Viekää viljomättähällä 

 

#4 Vie|kö|: Viiö. 

 

(SKVR I3, 1606: SuoSKuivaj, Varvana Iivanantytär, Jyrin leski, Kivijär-

vestä tuotu; Hannikainen 1877) 

 

Lönnrot      (s. v. wehkahuhmar, -huhmaren) s. cps. stampho för missnerötters sönders-

tötande. 

Jussila         (s. v. vehkahuhmar) survinastia, jossa vehkan juuria hienonnettiin. Sulhon-

varoitussanoja: ellös sie tätä kanaista viekö vehkahuhmarella, panko parkin 

survontahan, olkileivän leivontahan, petäjäisen pieksäntähän.  
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Useimmat sanakirjat Jusleniuksesta alkaen tuntevat vehkakasvin (Calla palustris). Sen 

sijaan yhdyssana vehkahuhmar ’vehkan juurien survinastia’ esiintyy vain Jussilan (2009) 

ja Lönnrotin sanakirjoissa. Käyttämäni Juleniuksen, Gananderin, Renvallin ja Lönnrotin 

sanakirjat tuntevat yhdyssanan vehkaleipä, joka on vehkan juurista jauhetulla jauholla 

jatketusta taikinasta paistettu ns. hätäleipä (KKS s. v. vehkaleipä). 

 

Sana vehkahuhmar tunnetaan SKVR:n verkkoarkiston runohaun mukaan lähinnä varsi-

naiskarjalan murrealueella sekä lisäksi harvakseltaan Kainuun murtealueelta tallenne-

tussa kansanrunoudessa (SuoS) ja kaakkoismurteissa Karjalan kannaksen alueella 

(SKVR.fi s. v. vehkahuhmar*; +vehka +huhmar*). Kyseinen yhdyssana ei SMS:n mik-

rofilmiarkiston perusteella esiinny suomen murteissa lainkaan. 

 

 

2.3. Kokoavat havainnot erikoissanastosta 

 

Tässä luvussa kokoan ja jäsentelen analyysini tuloksia. Lisäksi vertaan saamiani tuloksia 

johdantoluvussa (ks. 1.1.2.) esittämiini hypoteettisiin oletuksiin kainuulaisen kansanru-

nouden erikoissanaston piirteistä. Pohdin myös sitä, mikä näitä erikoispiirteitä selittää. 
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2.3.1. Yleiset havainnot sanastosta 

 

 

KUVIO 1. Erikoissanaston eri edustumaryhmät. 

 

Kuvioon 1 on koottu koko analysoimani aineisto eri edustumaryhmittäin. Suurimmat sa-

naryhmät muodostuvat sekä karjalaisista että itämurteis-karjalaisista sanoista sekä runo-

kielen tilapäismuodosteista. Kuvasta voi yhdellä silmäyksellä todeta, että tutkimani sana-

aineisto noudattaa varsin systemaattisesti sitä tutkimustulosta, joka kansanrunouden kie-

len tutkimuksesta on aiemminkin saatu: kalevalamittaisen kansanrunouden kieli on usein 

deskriptiivistä ja siinä on keruupaikan murteen piirteiden lisäksi runsaasti karjalaisuuksia 

ja itäistä kieliainesta (Ruoppila 1967: 11). 

 

Seuraavissa alaluvuissa analysoin tarkemmin yllä esittelemiäni edustumaryhmiä. Esitte-

len analysoimani sanaston piirteitä ja pyrin peilaamaan analyysini tuloksia aiempiin kan-

sanrunouden kielestä tehtyihin tutkimuksiin.  

 

 

  

karjalaiset sanat

itämurteis-
karjalaiset sanat

yleissuomalaiset 
sanat

deskriptiivisanat

tilapäismuodos-
teet
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2.3.2. Havaintoja erikoissanaston levikistä 

 

TAULUKKO 1. Levintätyyppien mukaiset frekvenssit. 

 

 

Karjalaiset sanat muodostavat tutkimassani sanastossa suurimman levikkiryhmän. Itä-

murteis-karjalaisten sanojen osuus koko tutkimastani sanajoukosta on huomattavasti pie-

nempi kuin karjalaisten sanojen, mikä on sikäli poikkeuksellinen havainto, että kaikki 

aineistoni runot on kuitenkin kerätty kainuulaismurteiden alueelta. Tulosta selittää se, että 

sekä itäkarjalaiset että savolaismurteet ovat muinaiskarjalan jatkajia, minkä vuoksi ne si-

sältävät runsaasti sekä äänteellisiä että sanastollisia karjalaisuuksia (Ruoppila 1967: 11).  

 

Odotuksen mukaisesti yleissuomalaisten sanojen osuus on varsin pieni, mikä johtuu luon-

nollisesti siitä, että Nykysuomen sanakirja tuntee useimmat yleissuomalaiset sanat, jolloin 

ne ovat rajautuneet tutkimusaineistoni ulkopuolelle (ks. 1.1.). Nämä sanastooni päätyneet 

kaksi yleissuomalaista sanaa (koinata ja lautaset ’ihmisen pakarat’) ovat poikkeustapauk-

sia. Koinata-verbi tunnetaan kaikissa suomen murteissa, erityisesti länsimurteissa se on 

hyvin tunnettu, mutta ilmeisesti kyseinen verbi on niin alatyylinen tai kansanomainen, 

ettei se ole päätynyt NS:aan eikä KS:aan. Lautanen-nomini puolestaan esiintyy molem-

missa edellä mainituissa sanakirjoissa, mutta merkityksen ’ihmisen pakara’ se saa vain 

Suomen murteiden sanakirjassa ja kansanrunojen kontekstissa. NS:ssa ja KS:ssa lähim-

mäksi osuu merkitys ’vars. hevosesta: lanteesta hännän juureen ulottuva takaruumiin 

(kaareva) yläosa’, josta se on murteissa laajentunut merkitsemään myös ’ihmisen 
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pakaroita’. Tässäkin merkityksen laajentumassa lienee kyse seksuaalisanaston tabun kal-

taisesta luonteesta, mikä edistää kiertoilmausten runsautta (ks. 2.3.3.3.). 

 

Karjalaisen sanaston osuus kaikista tutkimistani sanoista on 35 %.  Lisäksi aineistossani 

on seitsemän itämurteis-karjalaista sanaa, mikä tarkoittaa 19 % kaikista analysoimistani 

sanoista. Ruoppilan (1967: 11) mukaan näiden levikkiryhmien suuruus on hyvin odotuk-

sen mukaista, sillä itäkarjalaisissa ja savolaisissa murteissa on runsaasti yhteistä sanastoa, 

minkä olen aiemminkin jo todennut. Vanhastaan karjalan kieltä on puhuttu Pohjois-Kar-

jalan itäisimpien pitäjien lisäksi Kainuussa Suomussalmen ja Kuhmon pienissä vienalais-

kylissä sekä entisessä Raja-Karjalassa, mikä selittää osaltaan sitä, miksi tarkastelemassani 

runosanastossa on useiden karjalaisten sanojen lisäksi lähes viidesosa itämurteis-karja-

laista ainesta (Torikka 2003). 

 

Kansanrunoaineisto, josta olen poiminut tutkittavan erikoissanaston, sisältää runsaasti 

häärunoutta. Ruoppilan (1964: 37) mukaan juuri häärunoissa on jonkin verran suomen 

murteille outoja sanoja. Näitä vieraita sanoja selittää osaltaan se, että karjalaiset hääpe-

rinteet ovat olleet suomalaisperinteitä monimutkaisempia ja näissä karjalaishäissä runot 

ovat olleet keskeisessä asemassa. Näin runoihin on kerääntynyt paikallistuntua aina sa-

nastoon asti (esim. antilas, teltamoinen tai vuitaija), jollaista ei esimerkiksi lyyrisissä tai 

eeppisissä runoissa ole. Osa erikoisista sanoista taasen on venäläislainoja, jotka eivät 

muuten kuin runosäkeissä ole ylittäneet valtion rajaa. Sanastollisia eroja selittää myös 

kulttuuriraja: suomen kieleen on usein omaksuttu uusien käsitteiden nimet lännestä, siis 

ruotsin kielestä, kun taas karjalassa kulttuuriin ja kieleen on saatu vaikutteita idästä, ve-

näläisiltä. (Ruoppila 1964: 37.) Omassa aineistossani selviä venäläisperäisiä sanoja on 14 

% koko aineistosta. Näiden lisäksi muutamissa sanoissa on venäläisperäistä ainesta näh-

tävillä, esimerkiksi Istoppi-erisnimessä näkyy venäjänkielisen erisnimen Stepan vaikutus 

suomenkielisen erisnimivariantin ääntö- ja kirjoitusasuun. 

 

 

2.3.3. Kokoavia havaintoja runokielisyyksistä 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimani sanaston runokielen erityispiirteitä. Analyysissäni olen 

luokitellut tutkimani sanaston levikin lisäksi runokielisyyksiin, joista olen koonnut alalu-

vut 2.2.1. Deskriptiivisanat ja 2.2.3. Tilapäismuodosteet. Näiden kahden 
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kansanrunokieleen lukeutuvat piirteen lisäksi tutkimassani erikoissanastossa esiintyy lu-

kuisia metaforisia ilmauksia, joiden taustalla vaikuttavat usein joko runokielen tyypilliset 

konventiot tai tabusanastolle ominaiset puhujan affektin ilmaisevat kiertoilmaukset. Poh-

din tässä luvussa syitä näiden semanttisten ryhmien esiintymiselle tutkimusaineistossani. 

 

 

2.3.3.1. Deskriptiivisanasto  

 

Deskriptiivisanasto on sekä kansarunokielen että savolaismurteiden ominaispiirre. Ana-

lysoimaani erikoissanastoon lukeutuu melko runsaasti deskriptiivisiä sanoja, 14 % kai-

kista sanoista, mikä vastasi odotuksiani. Nämä äänteellisesti motivoidut deskriptiivi- tai 

onomatopoeettiset sanat kuvastavat äänneasullaan jollakin tavalla sitä tarkoitetta, johon 

ne viittaavat. (Kulonen 1996: 24.) Deskriptiivisanat ovat helposti muunneltavissa olevaa 

sanastoa, jota kielenkäyttäjä voi mukauttaa omien intentioidensa mukaisesti kulloiseen-

kin kielenkäyttötarpeeseen. Sen vuoksi kyseinen sanasto ovat myös ainesta, jota kansan-

runojen sepittäjät ja esittäjät ovat usein hyödyntäneet runokieltä tuottaessaan. 

 

Deskriptiivisanojen aihepiiri ei ole kovin laaja, esimerkiksi deskriptiiviverbit kuvaavat 

lähinnä liikkumista, puhumista, syömistä, juomista, laiskottelua tai työntekoa (Mikone 

2002: 410). Näistä omassa aineistossani esiintyvät esimerkiksi liikkumista kuvaavat ver-

bit hympyröidä ja pepeltää. Lisäksi deskriptiivisanoja kuvastaa se, että yhdellä sanalla 

voi olla useita merkityksiä. Tämä johtuu siitä, että deskriptiivisana fokusoi tarkoitteesta 

jonkin ominaisuuden, mikä vuoksi eri tarkoitteet, joilla on samoja ominaisuuksia, voivat 

kuulua yhden deskriptiivisanan merkityskenttään. (Mikone 2002: 411.) Esimerkiksi ai-

neistooni lukeutuva pepeltää-verbi voi tarkoittaa niin syömisen, toiminna, puhumisen 

kuin liikkumisen tapaa. Lisäksi deksriptiivisanastolle on tyypillistä sen runsas ääntöasun 

varioiminen; sanan ääntöasu saattaa varioida paljonkin, mutta sen merkitys pysyy sa-

mana. Sanaperheiden keskiössä on usein jokin yleiskielessäkin tunnettu laajalevikkinen 

hahmosana, jonka variaatiota muut samankaltaiset sanat ovat. Varioivien sanojen keskei-

nen käyttötarkoitus on tuottaa toisto- ja allitteraatiopareja, mikä osaltaan selittää sitä, 

miksi aineistossani on runsaasti deksriptiivisanastoa. (Mikone 2002: 412.) 
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2.3.3.2. Tilapäismuodosteet 

 

Sana-aineistoni sanoista 27 % on tilapäismuodosteisia sanoja. Kansanrunouden kieli, ku-

ten aineistonikin osoittaa, sisältää runsaasti uniikkeja sanoja, joita ei löydy sanakirjoista 

eikä usein edes muista kansanrunoista (esim. kuukastoora, akanrapa, oritkevät). Tilapäis-

muodosteiden syntyä edistävät erityisesti runomitan äänteelliset ja semanttiset vaatimuk-

set: aina sopivaa sanaa ei ennestään ole olemassa tai sitä ei muisteta, jolloin kielenkäyt-

täjän on turvauduttava tilapäisesti muodostettuun ilmaukseen. Silloin puhuja kehittää uu-

den sanan kielitajunsa perusteella kieliopin tai analogisesti mallin mukaan. (Pitkänen 

2005: 57.) 

 

Olen tulkinnut erikoissanan tilapäismuodosteeksi silloin, kun sen esiintymiskontekstit 

ovat riittävän suppeat. Jos sana ei esiinny missään muualla kuin yhdessä tietyssä runossa, 

on se ilmiselvästi tilapäismuodoste (esim. kuukastoora, oritkevät). Myös sellaista sanaa 

pidän tilapäisesti muodostettuna, joka esiintyy jossakin toisintorunossa systemaattisesti 

sellaisessa merkityksessä, jossa sitä ei tavata missään muissa vertailuaineistoissa (esim. 

keikuttaa ’jankuttaa’, liha-arkku ’kohtu’, noppa ’penis’, selenäsulka ’sulhanen’).  

 

 

2.3.3.3. Tabusanasto ja affektiiviset ilmaukset 

 

Aineistooni sisältyy kaksi tabusanaston kannalta keskeistä teemaa. Ensimmäinen niistä 

on seksuaalisanasto, joka on vahvasti edustettuna erityisesti lemmennostoloitsuissa, jol-

laisia aineistossani on useita. Toinen tabusanastoa synonyymein kartuttava teema on run-

sas nimitabun vaikutus sellaisiin kansanrunoihin, joissa käsitellään suurten petoeläinten 

nimityksiä (Nirvi 1981:10). Varhaisessa suomalaisessa kansankulttuurissa on korostettu 

nimitabua, mikä tulee esiin esimerkiksi metsästysteeman runoissa ja loitsuissa. Omassa 

aineistossani nimitabu puolestaan esiintyy sen vuoksi, että avioitumis- ja kosintarunoissa 

petoeläinten nimet esiintyvät usein eufemisminä ’sulhasesta’. Lisäksi seksuaaliteemojen 

kiertely johtaa siihen, että asiaankuuluvien termien sijaan käytetään metaforisia ilmauk-

sia, joiden lähdealueena toimii usein metsästys- tai pyyntidiskurssi. 

 

Tabusanaston yhteydessä on loogista käsitellä myös affektiivisia ilmauksia, sillä usein 

nämä kaksi ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Aineistoni osoittaa, että tabusanat ovat usein 
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voimakkaiden affektien sävyttämiä. Tilanteesta riippuen puhuja voi valita käyttääkö hän 

puhuteltavasta kohteesta esimerkiksi hypokoristisia vai pejoratiivisia kiertoilmauksia. 

Tähän havaintoon perustuu myös niin kutsuttu hihittelysanasto, jolla usein kuvataan af-

fektiivisia seksuaali-ilmauksia, joita leimaa toisaalta häpeily ja toisaalta ehtymätön kiin-

nostus aihetta kohtaan. Tämä ilmenee esimerkiksi seppä-, noppa- ja kuukastoora-tyyppi-

sissä sukupuolielimien kiertoilmauksissa. 

 

Puhujan affekti voi tulla esille myös tietynlaisia johtimia käyttämällä. Deminutiivijohti-

met ovat ominaisia karjalan kielelle ja muillekin itämerensuomalaisille kielille, mikä nä-

kyy ainestossanikin sanoissa luottinen ja loatkanen. Kansanrunouden kielessä näiden 

yleisyyteen vaikuttavat toisaalta myös runomitan vaatimukset. (Punttila & Issakainen 

2003: 239.) Deminutiivijohtimien käyttöä selittää myös se, että niiden avulla puhuja voi 

välittää affektinsa puhuteltavaa asiaa kohtaan. Tämä tulee tutkimuksessani esiin esimer-

kiksi hellittelevissä ilmauksissa ohtonen tai mesikämmen kiäränen, joiden valintaa ohjaa-

vat sekä kansanuskomukset etttä karhun nimitabu. 

 

 

2.3.3.4. Muut metaforiset ilmaukset 

 

Tutkimassani sanastossa on runsaasti metaforisia ilmauksia, jollaisista bahuvriihiyhdys-

sanat edustuvat runsaimpana. Aineistossani esiintyvät nasanenät, jormunaamat, sora-

jouhet ja selinäsulat edustavat sellaisia kansanrunokielen erikoispiirteitä, joita myös Ka-

levalassa on runsaasti, puhumattakaan niistä lukuisista vastaavista sanoista, jotka rajasin 

runoaineistostani tutkimani sanaston ulkopuolelle (esim. kassapää, kanavarsi, pitkäkynsi, 

satalatva, satasulka, sormuskäsi, tukkapää, vääräsääri). Turusen Kalevalan sanakirjassa 

bahuvriihiyhdyssanoja on toistasataa. Niistä suunnilleen puolet on otettu NS:aan. (Punt-

tila & Issakainen 2003: 231.) 

 

Myös muunlaiset metaforat ovat kansanrunokielelle ominaisia. Deminutiivijohtimella 

muodostetut hellittelymetaforat sekä affektiiviset ilmaukset olen käsitellyt jo edellisessä 

luvussa (2.3.3.3.). Liha-arkku-sanaan liittyy analogia suljetun tilan avaamisesta. Myös 

useimmat tilapäismuodosteet ilmentävät metaforista ajattelua, esimerkiksi verbi keikuttaa 

merkityksessä ’jankuttaa’.  
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3. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tarkastellut pro gradu -tutkielmassani Kainuusta tallennetun kalevalamittaisen kan-

sanrunouden erikoissanastoa. Tutkimusaineistoni olen hankkinut Suomen Kansan Vanhat 

Runot -verkkoarkistosta (www.skvr.fi), jonka hakutyökalulla olen rajannut aineistoni 

vain Kainuusta tallennettuihin runoihin ja aihepiiriltään rakastumiseen, kosintaan, avioi-

tumiseen ja häihin liittyviin runoihin. Lopullinen tutkimusaineistoni muodostuu 42 ru-

nosta, joita yhtenäinen ja rajattu tematiikka ja keruualue yhdistävät. Olen poiminut näistä 

runoista kaikki sellaiset erikoissanat, jotka eivät esiinny Nykysuomen sanakirjassa (NS) 

lainkaan tai jotka esiintyvät aineistossani erilaisessa merkityksessä kuin edellä mainitussa 

sanakirjassa. Edelleen olen rajannut keräämästäni erikoissanastosta 37 sanaa, joiden mer-

kitystä, etymologiaa ja levinneisyyttä olen tässä tutkimuksessa analysoinut perusteelli-

sesti etupäässä filologisen tekstiedition keinoin. Kokonaisuudessaan olen analysoinut tut-

kimaani erikoissanastoa myös murremaantieteellisiä menetelmiä filologiseen tutkimuk-

seeni soveltaen. 

 

Tutkimukseni keskeisin tavoite on ollut selvittää, millaisia merkityksiä tutkimallani eri-

koissanastolla on ja kuinka laajasti tunnettuja erikoissanojen spesifit merkitykset ovat toi-

saalta itämerensuomalaisissa kielissä, mutta eritoten karjalan kielessä ja suomen mur-

teissa. Nämä tavoitteet ovat tiiviisti kytköksissä filologisen tutkimuksen perustavoittee-

seen, ts. vanhan tekstin editoimiseen nykylukijalle ymmärrettäväksi, sekä murremaantie-

teellisen tutkimuksen tavoitteisiin selvittää erikoissanaston levinneisyyden avulla kansan-

runojen leviämislinjoja. 

 

Murremaantieteellisissä kansanrunouden sanaston tutkimuksissa on tutkimusperinnettä 

noudattaen keskitetty huomio siihen, miten tutkittava sanasto jakaantuu eri levintätyyp-

peihin ja miten kyseistä tietoa tulisi suhteuttaa kansanrunojen leviämislinjoihin. Olen 

tässä työssä hyödyntänyt murremaantieteellistä tutkimusta teoreettisena viitekehyksenä, 

vaikka en pyrikään tällä tutkimuksellani kovin painokkaasti ottamaan kantaa siihen, mitä 

runojen erikoissanaston perusteella voidaan päätellä runotoisintojen kulkeutumisesta seu-

dulta toiselle. 

 

Esittämäni hypoteesit siitä, millaisia piirteitä kainuulaiset kansanrunot pitävät sisällään, 

ovat melko yhtenevät saamieni tutkimustulosten kanssa. Tutkimani erikoissanasto 

http://www.skvr.fi/
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noudattelee kansanrunouden kielen tunnuspiirteitä. Deskriptiivisyyden lisäksi sanastoa 

leimaa tilapäismuodosteiden runsaus, joka osaltaan on peräisin runoteemojen tabuluon-

teesta. Tutkimassani runoaineistossa on runsaasti seksuaaliteemaan sisältyviä lemmen-

nostoloitsuja, joiden sanastossa ilmenee tabusanastolle ominaiset ja puhujan affektia il-

mentävät kiertoilmaukset. Runokielen erikoissanastossa on havaittavissa myös kansanru-

nokielelle ominaiset poetismit, joiden esiintymistä kansanrunoudessa selittävät runomi-

tan vaatimukset. Nämä tabusanastoon tai tilapäismuodosteisiin lukeutuvat sanat ovat 

usein varsin harvakseltaan tunnettuja suomen murteissa, sillä ne ovat syntyneet usein ti-

lanteisesti kielenkäyttäjien tarpeisiin eivätkä ne ole usein levinneet kuin korkeintaan muu-

tamiin runotoisintoihin. 

 

Tutkimani erikoissanasto on muutamaa yleissuomalaista sanaa lukuun ottamatta hyvin 

itämurteista ja karjalaista. Tutkimastani sanastosta 35 % on karjalaista ja 19 % itämurteis-

karjalaista. Osa viimeksi mainitusta sanastosta paikantui levikiltään kaakkoismurteis-kar-

jalaiseksi, mutta paljon on myös kainuulaismurteiden ja karjalan kielen puhuma-alueella 

yhteisesti tunnettua sanastoa. SKVR:n verkkoarkiston hakukoneen mukaan suurin osa 

suomen kielelle vieraista sanoista paikantuu runoihin, jotka on tallennettu varsinaiskarja-

lan puhuma-alueelta. Tästä ei mielestäni voi kuitenkaan tehdä kovin pitkälle vietyjä arvi-

oita sanojen tai runojen alkuperästä, sillä tutkimustuloksia voi vääristää se, että kansan-

runoja ei alun alkaenkaan ole tallennettu samassa suhteessa eri alueilta, vaan runoja on 

kerätty laajamittaisesti juuri tietyistä varsinaiskarjalan puhuma-alueelle sijoittuvista vie-

nankarjalaisista kylistä. Tämän vuoksi SKVR:n verkkoaineistoista löytyy usein runsaasti 

toisintoja ja varioivia säkeitä ja sanoja juuri näistä vienalaisrunoista, joita runoarkistossa 

on muutenkin suhteellisesti enemmän kuin esimerkiksi Kainuusta tallennettuja runoja. 

Esimerkiksi Vienasta on tallennettu lähemmäs viisituhatta runoa ja Kainuun alueelta vain 

reilut kaksituhatta. 

 

Tämän kansanrunouden erikoissanaston tutkimukseni tehtyäni voin vahvistaa Kalevalaa 

ja kansanrunoutta aiemmin tutkineiden kansanrunoudentutkijoiden havainnot siitä, että 

kansanrunouden kieli on tyypillisesti itämurteisiin painottunutta. Kiinnostava havainto 

omassa tutkimuksessani on se, että tutkimieni Nykysuomen sanakirjalle vieraiden sanojen 

joukossa on melko runsaasti venäläisperäistä sanastoa, 14 % kaikista tutkimistani sa-

noista, vaikka vanhastaan suomen kieleen ja kulttuuriin on lainautunut enemmän vaiku-

tusta lännestä ja ruotsin kielestä.  



82 
 

 

Kuten tämän tutkimuksen ensilehdilläkin jo mainitaan, lingvistisesti painottunut kansan-

runouden kielen tutkimus on pitkään ollut hiipumassa. Myös Oulun yliopistossa 1970–

1990-luvuilla vallinnut kansanrunouden erikoissanastoon suuntautunut tutkimusperinne 

on ollut viime vuosikymmenet sammuksissa. On totta, ettei sitä sellaisenaan olekaan mie-

lekästä ylläpitää, mutta Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineessa voisikin jatkossa 

olla annettavaa juuri filologisesti painottuneille kansanrunouden tutkimuksille, jollaiset 

tarjoaisivat tutkijoille runsaasti mielenkiintoisia tutkimusaiheita. SKVR:n verkkotieto-

kanta on myös mainio työkalu kansanrunoudentutkijoille. Toivon, että jatkossa lingvis-

tien mielenkiinto kansanrunouden kielen tutkimukseen heräisi uudelleen ja tutkimuksessa 

sovellettaisiin jatkossa enemmän filologisen tekstiedition menetelmiä. Kansanrunouden 

kieltä täytyy ymmärtää, jotta sen kielellinen rikkaus voisi välittyä lukijoille, tähän työhön 

tekstieditoijia tarvitaan.  
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LIITE 2: Sanaluettelo 2 

Ainestossa esiintyvät sanat, joista on tehty sana-artikkeli johonkin toiseen tutkimukseen. 

Lyhenne K merkitsee karttaa. 

 

apattaa ’syöttää, etenkin hevosesta puhuttaessa’ Ruoppila 1967: 68. 

haljakka ’verka, verasta valmistettu takki’  Ruoppila 1964: 20. 

heittää ’jättää’    Ruoppila 1967: 68. 

hete ’suonsilmäke, lähde’    Ruoppila 1967: 69. 

huude ’huurre, härmä’    Ruoppila 1967:70. 

kaatiot ’housut’    Ruoppila 1967: 14 (K 5.). 

kamana ’oviaukon yläosa’    Ruoppila 1967: 15. 

kassa(pää) ’avoinna oleva tai palmikoitu tukka’ Ruoppila 1964: 22. (K s. 23.) 

(kuore)kakkara ’pyöreä leivonnainen, kakkara’  Ruoppila 1964: 25. 

kokko ’kotka’   Ruoppila 1967: 20. 

korvo ’saavi’    Ruoppila 1967: 22. 

kyly ’sauna, kylpy’    Ruoppila 1964: 26. 

kyty ’vaimolle hänen miehensä veli’  Ruoppila 1967: 74. 

läävä ’navetta’   Ruoppila 1967: 77. 

luotanen ’lautanen’   Ruoppila 1964: 26. 

nato ’vaimolle hänen miehensä sisar’  Ruoppila 1967: 79. 

patvaska ’häämenojen ohjaaja’  Ruoppila 1964: 29. 

pehko ’pensas’   Ruoppila 1967: 34 (K 35.) 

saajannainen     

’sulhasen naispuolinen seuralainen häämenoissa’ Ruoppila 1964: 31. 

sintsi ’eteinen, porstua’   Ruoppila 1964: 33. 



 

sukkula ’syöstävä’   Ruoppila 1967: 48. 

tuohus ’kynttilä’   Ruoppila 1964: 35. 

vuottaa ’odottaa’   Ruoppila 1967: 64. 
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