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Marras - suomalainen mytologia ja loitsuperinne queerfeministisestä näkökulmasta

Taiteen maisterin opinnäyte Marras - suomalainen mytologia ja loitsuperinne queerfeministisestä 
näkökulmasta on taiteellinen työ, jonka tavoitteena on tulkita suomalais-karjalaista mytologiaa ja 
loitsuperinnettä folkloristisen feministisen tutkimuksen tukemana nykytaiteen keinoin. Intersek-
tionaalisuuteen pyrkivä queerfeministinen näkökulma kulkee opinnäytteen kirjallisen osuuden 
mukana etnografisen tutkimuksen muodossa.  

Opinnäyte koostuu taiteellisesta produktiosta ja kirjallisesta osuudesta, joista pääpaino on en-
simmäisessä. Produktio koostuu viidestä puettavasta tekstiili-installaatiosta, jotka tulkitsevat 
suomalais-karjalaisen mytologian hahmoja queer-olentoina. Teokset on toteutettu kokonaan itse 
kehittämilläni käsin neulonnan ja huovutuksen tekniikoilla kierrätysmateriaaleista.  

Opinnäytteen kirjallinen osuus on sekä tutkimus mytologian ja loitsurunouden queerfeministisis-
tä teemoista ja hahmoista, että taidelähtöinen tutkimus omasta taiteellisesta työskentelystäni. 
Mytologian tarinat ja työskentelyprosessini nivoutuvat toisiinsa ja tukevat toisiaan.  
Kirjallisina lähteinä toimivat sekä arkistot loitsurunoista että aiempi feministinen folkloristinen 
tutkimus. Tärkeäksi näkökulmaksi nousee myös oman queer-identiteettini tulkinta suhteessa my-
tologian hahmoihin ja tematiikkaan. Okkultismi, luontosuhde ja lajienvälisyys kulkevat tärkeinä 
teemoina läpi tutkimukseni.  

Taiteellinen produktio kulkee jossain muodin, esitystaiteen ja nykytaiteen rajamaastossa, eikä 
halua tulla määritellyksi tai lokeroiduksi. Tutkin ja arvioin kirjallisessa osuudessa eri tapoja esit-
tää teoksia. Ne olivat esillä Näytös22-muotinäytöksessä, jossa niiden konteksti on vahvasti muo-
din maailmassa. Kuvaan niistä kuitenkin myös videoteosta, joka liikkuu enemmän nykytaiteen ja 
performanssin aloilla.  

Opinnäyte aloittaa pidempiaikaisen tutkimukseni suomalais-karjalaisesta noituudesta. Toivon 
että se avaa uutta keskustelua suomalais-karjalaisen mytologian tulkinnasta sekä queer-identitee-
teistä. Opinnäyte voi myös auttaa avaamaan väyliä uudenlaisessa, genrettömässä taiteellisessa 
tulkinnassa ja poistamaan rajoja niin arjen ja taikuuden, ihmisten ja muiden eliöiden kuin hete-
ronormatiivisuuden ja queer-ilmaisun väliltä. 
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Abstract 
Taiteen maisterin opinnäyte Marras - suomalainen mytologia ja loitsuperinne queerfeministisestä näkö-
kulmasta on taiteellinen työ, jonka tavoitteena on tulkita suomalais-karjalaista mytologiaa ja loitsuperin-
nettä folkloristisessa tutkimuksessa aiemmin vain pintaraapaistusta näkökulmasta nykytaiteen keinoin. 
Queerfeministinen näkökulma kulkee opinnäytteen kirjallisen osuuden mukana etnografisen tutkimuksen 
muodossa.  

Opinnäyte koostuu taiteellisesta produktiosta ja kirjallisesta osuudesta, joista pääpaino on ensimmäisessä. 
Produktio koostuu viidestä puettavasta tekstiili-installaatiosta, jotka tulkitsevat suomalais-karjalaisen my-
tologian hahmoja tämän päivän queer-olentoina. Teokset on toteutettu kokonaan itse kehittämilläni käsin 
neulonnan ja huovutuksen tekniikoilla kierrätysmateriaaleista.  

Opinnäytteen kirjallinen osuus on sekä tutkimus mytologian ja loitsurunouden queerfeministisistä teemois-
ta ja hahmoista, että taidelähtöinen tutkimus omasta taiteellisesta työskentelystäni. Mytologian tarinat ja 
työskentelyprosessini nivoutuvat toisiinsa ja tukevat toisiaan.  
Kirjallisina lähteinä toimivat sekä arkistot loitsurunoista että aiempi feministinen folkloristinen tutkimus. 
Tärkeäksi näkökulmaksi nousee myös oman queer-identiteettini tulkinta suhteessa mytologian hahmoihin 
ja tematiikkaan. Okkultismi, luontosuhde ja lajienvälisyys kulkevat tärkeinä teemoina läpi tutkimukseni.  

Taiteellinen produktio kulkee jossain muodin, esitystaiteen ja nykytaiteen rajamaastossa, eikä halua tulla 
määritellyksi tai lokeroiduksi. Tutkin ja arvioin kirjallisessa osuudessa eri tapoja esittää teoksia. Ne olivat 
esillä Näytös22-muotinäytöksessä, jossa niiden konteksti on vahvasti muodin maailmassa. Kuvaan niistä 
kuitenkin myös videoteosta, joka liikkuu enemmän nykytaiteen ja performanssin aloilla.  

Opinnäyte aloittaa pidempiaikaisen tutkimukseni suomalais-karjalaisesta noituudesta. Toivon että se avaa 
uutta keskustelua suomalais-karjalaisen mytologian tulkinnasta sekä queer-identiteeteistä. Opinnäyte voi 
myös auttaa avaamaan väyliä uudenlaisessa, genrettömässä taiteellisessa tulkinnassa ja poistamaan rajoja 
niin arjen ja taikuuden, ihmisten ja muiden eliöiden kuin heteronormatiivisuuden ja queer-ilmaisun väliltä.  

Keywords  queer feminism, queerfeminismi, mytologia, okkultismi, loitsu, noituus, neule, huovutus, teks-
tiilitaide, luontosuhde, textile art, muoti

Master of arts thesis Marras - Finnish Mythology and Spell Tradition From the Queer Feminist Perspective 
is an artistic body of work with the aim to reinterpret Finnish-Karelian mythology and spell tradition with 
the support of folkloristic feminist studies in the form of contemporary art.  

The thesis consists of artistic production and written part, consentrating on the former. The production con-
sists of five wearable textile installations, that each are interpretations of characters of Finnish-Karelian 
mythology as queer creatures. All the pieces are hand made from recycled materials using my own knitting 
and felting methods.  

The written part of the thesis is both a study of the queer feminist themes and characters of the mythology 
and spell tradition, and an arts-lead study of my own artistic work. The stories oh the mythology and my 
work processes intertwine and support each other. The written references include both archives of spell 
poems, and also former feminist folklorist studies. Also my own queer identity becomes an important 
perspective in relation to the themes and characters of the mythology. Occultism, reationship to the nature 
and interspesific themes are explored throughout the thesis.  

The artistic production wanders in between fashion, performance and costume design as well as contempo-
rary art, and refuces to be labelled. In the written part I study and evaluate different ways to present the art 
pieces. They were a part of Näytös22-fashion show, in which their context was the field of fashion. I am 
also going to shoot a video piece, which places the pieces in the context of contemporary art and perfor-
mance.  

The thesis will start a long-term study of the Finnish-Karelian witchcraft. I hope it will spark new discus-
sion of the interpretations of Finnish-Karelian mythology and queer identity. The thesis can also help open 
new ways for novel, genre-bending artistic interpretation and remove boundaries between ordinary and 
magickal, human and non-human species as well as heteronormative and queer representation. 
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Kutsuttih yksi akka, 
Sata sarvea otsassa, 
Tuhatta turvia  
ympärillä, 
Sil sit ol kiviset  
kintaat, 
Rautaset rukkaset 
Tuli tuota tuntemahan. 
Tuopa tunsi tuleksi, 
Arvasi arvokkahaks; 
Tuopa tulosen kohotti 

Kultasehen  
kätkyehen, 
Hopiasilla hihnasilla, 
Asetteli tuohon tulen. 
Tuuli tuota tutjutteli, 
Ahava akkiloitsi, 
Tulipa sen tuskaseksi  
sai, 
Ahava angaraksi vei. 

Suomalainen loitsuruno  
(Kirkonkylä,  
Mikki Mujunen eli            
Monikainen, Tulen synty, kerännyt  
Relander, O., 1895) (1) 
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1.1 Taustoitus ja 

tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyöni koostuu kahdesta toisiaan tukevasta osasta: 

kirjallisesta osuudesta sekä taiteellisesta produktiosta, joista 

pääpaino on jälkimmäisessä. Taiteellinen produktioni on 

puettavan nykytaiteen kokonaisuus, jonka visuaalisena 

inspiraationa toimii tulkintani suomalaisesta mytologiasta 

ja loitsuperinteestä. Materiaalina on käsin tehty tekstiili, 

neule ja huovutus, joilla myös pyrin tuomaan esiin 

prosessieni performatiivisuutta ja tutkimaan tekstiilin 

kehollisuutta.  

Maisterin opinnäytteeni on suunnattu alan opiskelijoille, 

ammattilaisille, sekä mytologian, okkultismin ja taiteen 

tutkimuksesta kiinnostuneille. 

Kirjallisessa osuudessa tutkin näitä teemoja 

queerfeministisestä näkökulmasta tähän mennessä tehdyn 

tutkimuksen valossa. Pyrin tutkimuksellani tuomaan esiin 

8Kuva 4: yksityiskohta Syöjättären asusta, 2022
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uusia näkökulmia aiheistani ja avaan kirjallisessa osiossa 

myös omaa taiteellista prosessiani.  

Tehdessäni taiteellista produktiota reflektoin omia tapojani 

luoda taidetta ja etsin omaa positiotani nykytaiteen kentällä. 

Kerron miten päädyin muodin kandidaatin ohjelman 

lähtökohdista tekemään nykytaidetta tekstiilin keinoin.  

Myös oma identiteettini queer-henkilönä on määrittävänä 

osana prosessia. Tutkin samalla omaa identiteettiäni 

suomalaisen mytologian hahmojen kautta, ja se kulkee 

erottamattomana osana taiteellista produktiota. 

Lähtökohtani aiheisiin on erittäin henkilökohtainen, koska 

esoteria ja okkultismi ovat osa omaa elämäntapaani.  

Suomalaisen mytologian ja loitsuperinteen tutkimus 

lukemisen ja oman kirjoittamiseni kautta johdattaa 

taiteellista työskentelyäni läpi koko opinnäyteprosessin. 

Lukemani muuttuu omien tekstieni ja ajatusprosessieni 

kautta visuaaliseksi maailmaksi, joka siirtyy teoksiin. 

Opinnäytteeni kirjallinen osio on myös kuvaus vuoden 

kestävästä taiteellisesta prosessista ja siitä, kuinka 

taiteilijaidentiteettini ja työskentelytapani kehittyvät sen 

aikana.  

Aiheideni tutkimus on tärkeää niin minulle taiteilijana, kuin 

myös tulevaisuuden representaatioille suomalaisesta 

mytologiasta. Toivon työni alleviivaavan suomalaisen 

mytologian feministisiä puolia, jotka on aiemmin jätetty 

vaille huomiota, ja antavan näkyvyyttä queer-henkilöille.  

Opinnäytetyöni alkoi kiinnostuksesta mytologiaan: aiheesta 

kirjoitettujen kirjojen läpi kahlaamisesta ja mielikuvien 

muodostamisesta. Työskentelylleni on ominaista 

visuaalisen maailman luominen pääni sisällä ja siihen 

uppoutuminen. Työskentelyn suunnittelu sinänsä ei ole 

minulle tyypillistä - oli alusta asti epäselvää minkä muodon 

taiteellinen produktio lopulta ottaa. Tiesin vain että halusin 

jatkaa käsin neulomista ja huovuttamista, jotka olin 

opetellut pandemia-aikana. Mietin aluksi muutaman 

tekstiiliteoksen tekemistä, joista sitten kokoaisin näyttelyn.  

Koin myös vetoa vaatteiden ja puettavan taiteen suuntaan, 

koska taustani on muodissa. Tein kandidaatin opintoni 

muodin pääaineessa ja kandidaatin opinnäytetyöni on 

vaatemallisto.  

Luodakseni fyysiseksi päänsisäistä maailmaani ja 

mytologian kuvamaailmaa, päätin tehdä  
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neulahuovuttamalla seinävaatteen, jonka nimeksi tuli Birth 

of serpent (kuva 7). 

Seinävaatteeseen tuli kuva, joka oli inspiroitunut käärmeen 

ja sisiliskon synnyistä kertovista loitsuista.  

Olin tutkinut tematiikkaa jo aiemmin TUO TUO artsin 

järjestämässä ja Liina Aalto-Setälän kuratoimassa Mätäkuu 

- ryhmänäyttelyssä Joutsassa kesällä 2021, johon osallistuin 

huovutetulla teoksella. Teoksessa käsittelin käärmeen 

synnystä ja yhdeksän taudin synnystä kertovia loitsuja. 
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Avaan teoksiani inspiroivia loitsuja myöhempänä luvussa 2 

- Feminismi ja queer-tematiikka mytologiassa, jossa 

analysoin suomalais-karjalaisen loitsuperinteen 

syntyloitsuja ja niiden feministisiä teemoja. 

Aloitin siis loitsujen visuaalisen tulkinnan jo ennen 

opinnäytetyöni tekemistä, ja se auttoi paljon inspiraation 

heräämisessä ja visuaalisten tulkintojeni muodostamisessa. 

Käytin kuvaa Birth of serpent - seinävaatteesta tehdessäni 

visuaalista taustatutkimusta opinnäytteeseeni. 

Työskentelylleni on tyypillistä tällainen inspiraatioiden 

kerrostuminen: Saatan käyttää inspiraationa teosta, jonka 

olen aiemmin tehnyt, esimerkiksi tekstiä tai visuaalista 

materiaalia. En tiedä voiko tekniikkaa nimittää 

luonnosteluksi - ehkä ennemminkin teosten 

kerrostumiseksi. Käyn läpi esimerkiksi samaa visuaalista 

informaatiota tai tematiikkaa mielessäni ja käsittelen sitä 

useilla eri tavoilla; kirjoittamalla, neulomalla ja 

huovuttamalla, ja myöhemmin saatan tehdä teoksen jossa 

kaikki yhdistyvät.  

Tärkein tutkimusmetodi opinnäytteelleni on taidelähtöinen 

tutkimus, arts-based research. Taidelähtöisessä 

tutkimuksessa uutta tietoa luodaan eri taidemuotojen, 

esimerkiksi kirjallisen, esittävän taiteen tai kuvataiteen 

avulla. Tutkimusmetodissa taiteen tekeminen tuodaan 

tutkimusympäristöön ja sen avulla on mahdollista luoda 

holistista tietoa. (Leavy 2017, s. 4.) 

Omassa työskentelyssäni taidelähtöinen tutkimus tarkoittaa 

sitä, että ammennan tietoa tekemällä ja kokeilemalla taiteen 

avulla ja tieto kumuloituu tekemisen kautta. 

Olen itse kehittänyt kaikki neuletekniikkani. Aloitin käsin 

neuloen yksinkertaisimmasta ainaoikein-neuleesta, 

katsottuani yhden opetusvideon Youtubesta, ja etenin 

intuitiivisesti hapuillen kohti monimutkaisempia, itse 

kokeilemalla kehitettyjä kolmiulotteisia rakenteita.  

Valitsen aina ensimmäisenä värin ja tekstuurin, jotka 

ilmentävät tunnetilaa ja maailmaa, jotka haluan materiaaliin 

luoda. En yleensä aloittaessani teoksen tiedä mikä valmis 

lopputulos tulee olemaan, vaan etenen intuition 

johdattamana käsin neuloen ja katson millaista muotoa 

neule alkaa tekemään. Yleensä prosessi synnyttää ahaa-

elämyksiä ja avaa uusia polkuja, joita seurata seuraavissa 

teoksissa.  

Työskentelyäni määrittää intuitiivisuus ja konkretia. 

Teokseni syntyvät kokeilun kautta, erilaisia pintoja ja 
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muotoja hakemalla käsin neulomalla. En suunnittele aluksi 

mitä teoksesta tulee, vaan annan intuition johdattaa 

prosessia. Teoksen lopullinen muoto määrittyy pikku hiljaa, 

silmukka silmukalta. Opin neuleesta koko ajan enemmän 

kokeillessani eri väri- ja muotoyhdistelmiä ja kokeilut 

avaavat uusia polkuja, joita seurata seuraavissa teoksissa.  

Toinen tutkimusmetodi opinnäytteessäni on 

autoetnografinen metodi. Metodissa tutkimuksen tärkein 

tietolähde on tutkijan henkilökohtainen kokemus, vietynä 

laajempaan, sosiokulttuuriseen kontekstiin. (Jones, Adams, 

Ellis 2016, s. 108.) 

Tutkin queerfeminismiä suomalaisen mytologian kautta, 

mutta myös itseni ja itseäni ympäröivän kulttuurin kautta. 

Tutkin omia taiteellisia prosessejani ja identiteettiäni 

suhteessa ympäristööni sekä mytologiaan. 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymykseni ovat:  

Miten suomalaista mytologiaa ja loitsuperinnettä voidaan 

tulkita ja esittää queerfeministisestä näkökulmasta 

taiteellisessa prosessissa? 

Missä kohtaa taiteellinen työskentelyni ja identiteettini sekä 

suomalainen mytologia kohtaavat? 

Millä tavalla mytologian ja loitsuperinteen tematiikka ja 

visuaalisuus voidaan tuoda nykytaiteeseen? 
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1.2 Mytologia ja 

loitsuperinne nationalismin 

ja patriarkaatin pönkittäjänä 

Aloitin suomalaisen mytologian tutkimisen vuonna 2020. 

Kiinnostukseni mytologiaa kohtaan on peruja okkultismin 

tutkimuksestani, jonka aloitin tehdessäni kandidaatin 

opinnäytettäni Lucifer Rising19 (Aalto-yliopisto, 2019). 

Opinnäyte käsitteli nykynoituutta ja okkultismia queer-

feministisestä näkökulmasta. Näkökulma on ollut minulle 

selkeä valinta, sillä olen itse queer-identifioituva ja teen 

queer-feminististä aktivismia taiteen avulla. Aiheista on 

tullut minulle aina vaan tärkeämpiä vuosien varrella. Myös 

okkultismi on minulle aiheena erittäin henkilökohtainen ja 

jopa elämäntapa. Kaipasin siihen kuitenkin vielä 

omakohtaisempaa lähtökohtaa, sekä tietynlaista 

mystisyyttä, jotain mitä ei ole niin paljon tutkittu, 

varsinkaan tekstiilin avulla. Aloin vähän kautta rantain 

tutkia suomalaista mytologiaa, aloittaen suomalaisesta 

shamanismista. Kiinnostuin ajatuksesta loveen 

lankeamisesta - shamaanin transsimatkasta tuonpuoleiseen. 

Erityisen kiinnostavaa on, että lovi on yhdistynyt 

ajatuksena vulvaan, ja vulvaa on pidetty porttina tämän- ja 

tuonpuoleisen välillä. Oli selkeää että vulvalla ja 

feminiinisyydellä on erittäin suuri rooli suomalaisessa 

uskomusperinteessä.  

Aloin tutkia muinaista suomalaista noituutta ja loitsuja. 

Loitsujen tutkimuksen kautta selvisi kuinka suuri rooli 

suomalaisessa muinaisessa uskonnossa on ollut nais- ja 

epäbinäärisillä hahmoilla.  

Huomasin että naishahmot ja ei-mieshahmot mytologiassa 

olivat erittäin kiinnostavia ja moninaisia, mikä inspiroi 

minua paljon. Ajatus oli hyvin erilainen kuin se, minkä olin 

saanut esimerkiksi Kalevalasta puhuttaessa. Tutkittuani 

asiaa enemmän, Elias Lönnrotin luoma suomalainen 

mytologia kääntyikin päälaelleen ja loin siitä täysin uuden 

tulkinnan tietoa aiemmin kerryttäneiden naistutkijoiden 

avulla. Moni loitsuruno sisältää queer-aiheita, feminismiä ja 

vahvoja naishahmoja, jotka on mytologian 

representaatiossa jätetty taka-alalle. 
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Patricia E. Sawin (1990) on kirjoittanut esseessään 

Kalevalan naishahmot Lönnrotin hengentuotteina Elias 

Lönnrotin massiivisesta vaikutuksesta mielikuviimme 

suomalaisesta mytologiasta. Lönnrot on nostettu 

suomalaisen kirjallisuuden kunniakorokkeelle Kalevalan 

luojana. On tarpeen tiedostaa, kuinka suuri rooli hänellä on 

ollut suomalaisen kulttuurin ja itsenäisyyden edistämisessä, 

kuitenkin tarkastellen kriittisesti joitakin hänen luomiaan 

representaatioita, jotka voitaisiin tässä ajassa jo korjata tai 

uudelleentulkita nykytietämyksen avulla.   

Lönnrot ”loi” Kalevalan yhdistelemällä runoja eri 

toisinnoista, eri runoista ja jopa eri runolajeista. Näin hän 

loi intuitionsa varassa henkilöhahmoja ja tilanteita, joita 

kansanomaiset lähteet eivät tunne. (Sawin 1990, s. 45.) Eri 

alueiden runoaiheiden ja aikakausien yhdistely omien 

intressien pohjalta on jo siksi ongelmallista, että 

esimerkiksi Karjalan alueen ja läntisen Suomen mytologiat 

ja kulttuuriset perinteet eroavat täysin toisistaan.  

Ongelmallista on ollut myös Lönnrotin luoma 

vastakkainasettelu kalevalaisten ”hyvien sankareiden” ja 

Pohjolan ”pahojen” välillä, erityisesti kun Pohjolaa on 

paikannettu milloin saamelaisiin, milloin karjalaisiin, ja 

samaan aikaan tiedetään, että Kalevalan runot on kerätty 

juuri Karjalasta. (Siikala 2014, s. 47.) Niin karjalaista ja 

inkeriläistä runoutta kuin itkuvirsiperinnettäkin on yritetty 

sulauttaa ja omia suomalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen 

(Nenola 2002, s. 36.) Samalla on karjalaista kulttuuria 

kolonisoitu ja häivytetty systemaattisesti suomalaisten 

toimesta.  

Kalevalan suuri arvovalta suomalaisen epiikan ja 

kansallisen ylpeyden lähteenä on vaikuttanut siihen ettei 

sen ja Lönnrotin auktoriteettia ole rohjettu oikeastaan 

kyseenalaistaa. (Sawin 1990, s. 45.) Teosta pidettiin kovin 

autenttisena ja vaikka monet asiantuntijat huomasivat siinä 

ristiriitaisuuksia, ne jäivät Kalevalan ihastelun ja sen 

tuoman kansallisylpeyden varjoon. 

Suomalaisessa mytologiassa on monien muiden kulttuurien 

syntytarinoihin verrattuna monimuotoinen ja kiinnostava 

kuvaus nais- ja epäbinäärisistä hahmoista.  
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On tärkeää löytää ja kehittää uusia representaatioita 

suomalais-karjalaisesta mytologiasta, jonka monia tekstejä 

läpi käytyäni olen havainnut, että on kauan tulkittu 

patriarkaattisen ja nationalistisen linssin läpi. Kalevala ja 

sen representaatio suomalaisuudesta ovat olleet tärkeitä 

omana aikanaan, mutta ilman uusia tulkintoja mytologiasta 

jätämme tärkeitä ja voimauttavia tarinoita ja hahmoja 

pimentoon. 

Lönnrotin tekstejä analysoidessa on havaittu että hänen 

tulkintansa mytologian naishahmoista ovat köyhdyttäneet 

hahmojen monimuotoisuutta ja vivahteita.  

Sawinin (1990, s. 45) mukaan vertaileva analyysi todistaa, 

että Lönnrotin tavat kansalliseepoksen kokoamisessa ja 

muotoilussa johtivat siihen että Kalevalaan syntyi kielteisiä 

naishahmoja. Naishahmot Kalevalassa valjastettiin 

oikeuttamaan, tukemaan ja kehystämään miesten tekoja ja 

mieshahmot oli luotu edustamaan suomalaisia perushyveitä. 

Naishahmot on luotu useista hahmoista yhdistelemällä ja 

metaforisia ja symbolisia assosiaatioita on tulkittu 

kirjaimellisesti, mikä on tehnyt hahmoista yksiulotteisia. 

Dualistinen tulkinta jakaa naiset patriarkaattisen ajattelun 

mukaan joko neitsyeksi tai huoraksi, äidiksi tai noidaksi. 

Itsensä miesten takia uhraavat naiset ovat jaloja ja 

esikuvallisia, itsenäiseen ajatteluun ja miesten ylivaltaa 

vastaan pyrkivistä naisista tehdään yhteiskunnan 

ulkopuolisia tai vaille empatiaa jääviä uhreja.  

Osa Kalevalassa esitetystä maskuliinisuudesta selittyy 

myös sillä, että eeppisiä runoja ei kerätty yhtä paljon 

naislaulajilta. 

Epiikalle mielletyn maskuliinisuuden takia oletettiin että 

epiikka kuului vain miehille ja eeppisiä runoja pyrittiin 

keräämään ainoastaan mieslaulajilta. Uusi tutkimus 

kuitenkin selventää että myös naiset lauloivat epiikkaa. 

Siikalan mukaan (2014, s. 112) Etelä-Karjalassa ja 

Inkerissä kalevalamittainen epiikka oli nimenomaan naisten 

perinnettä.  

Sawinin (1990, s. 49) mukaan kuitenkin Lönnrotin 

lähteenään käyttämä runous on mitä todennäköisimmin 

miehisen näkökulman vääristämä. Tämä voi pitää 

paikkansa, sillä runonkerääjät olivat usein miehiä ja ovat 

hyvin voineet antaa enemmän tunnustusta ja painoarvoa 

miesten esittämälle runoudelle. 
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1.3 Tulkinnat uusiksi 

(nais)tutkijoiden johdolla 

Olen perehtynyt suomalaisen mytologian tutkijoista 

suurimmaksi osaksi Anna-Leena Siikalan (2014, 2017), 

Satu Apon (1995), Patricia E. Sawinin (1990) ja jonkun 

verran Martti Haavion (1959, 1967) ja Uno Harvan (1948) 

kirjalliseen tuotantoon. Olen myös tutkinut paljon 

suomalaisten 1800-luvun runonkerääjien keräämiä loitsuja.  

Tutkimukseni alkuaikoina en suodattanut kirjallisuutta yhtä 

herkästi, ja ammensin tietoa niin Harvan, kuin Haavion 

laajasta mytologian ja shamanismin tutkimuksesta. 

Tutkittuani aihetta pidemmälle havaitsin kuitenkin että 

naistutkijoiden kirjat erosivat näkökulmaltaan Haavion ja 

Harvan kirjallisuudesta. Vähättelemättä kyseisten 

tutkijoiden laajaa ja tärkeää työtä, feminiinisyyttä, 

naishahmoja ja naiseuden merkitystä ei ole yhtä lailla 

häivytetty ja väheksytty naistutkijoiden kuin 

miestutkijoiden teoksissa.  

Siikala on tutkinut suomalaista shamanismia, mytologiaa ja 

loitsuperinnettä. Hänen teoksistaan olen rakentanut pohjan 

tiedolleni suomalaisesta mytologiasta. Erityisen tärkeitä 

oman tutkimukseni kannalta ovat Siikalan tutkimus 

shamanismin harjoittamisesta, tietäjäperinteestä, 

mytologian naishahmoista ja maailman rakenteesta sekä sen 

yhteydestä naiseuteen.  

Shamanismin sisäinen maailma on uskomusten, 

mielikuvien ja käsitysten monimutkainen kudos (Siikala 

2017, s. 42). Shamanismi ei ole sinänsä uskonto, vaan 

erilaisiin uskontoihin liittyvä riittien ja uskomusten 

kokonaisuus. Shamanismi kuuluu ihmiskunnan 

varhaisimpiin kulttuuri-instituutioihin ja sitä esiintyy 

ympäri maailmaa eri uskontoryhmissä. Shamaanin tärkein 

tehtävä kaikkialla on ollut tavanomaista elämää uhkaavien 

kriisien torjunta, tautien parantaminen, onnettomuuksien 
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estäminen, onnen lisääminen. Suomalaiselle ja muille 

pohjoismaisille uskomusjärjestelmille on ollut ominaista, 

että elämänkriisien katsotaan aiheutuvan tuonpuoleisen 

edustajien toiminnasta. (Siikala 2017, s. 37-39.) 

Shamaanit ovat myöhempinä aikoina tunnettu Suomessa 

termillä tietäjä - ”hän, jolla on tietoa”. 

Toinen tärkeä tutkimusaiheeni ovat suomalaiset loitsurunot 

itsessään.  

Ensimmäinen loitsujen maailmaan johtanut teos, jonka luin, 

on Albert Hämäläisen kirja Ihmisruumiin nesteet 

suomalais-ugrilaisten kansojen taikuudessa. Teokseen on 

koottu suomalais-ugrilaisten kansojen loitsuja, sekä niihin 

liittyviä taikamenettelyjä, jotka liittyvät ihmisen 

ruumiinosiin. Omat osionsa löytyvät siis muun muassa 

hiustaioille, hammastaioille, virtsataioille, veritaioille, ja 

niin edelleen. Teos kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti sitä, 

kuinka erottamattomana osana taikuus on ollut suomalaista 

kulttuuria ja arkea.  

Perehdyin yhä syvemmälle loitsujen maailmaan, ja luin 

Salakirjojen kustantaman Suomen kansan muinaisia 

20Kuva 9: Raudan synty, 1910-1912, Joseph Alanen. Maalauksessa kolme luonnotarta lypsävät 
maitoa rinnoistaan, yksi valkoista, yksi mustaa ja yksi punaista. Maidoista syntyvät lähteestä 
riippuen rauta, vaski, ruoste tai kupari.



loitsurunoja, johon on nimensä mukaisesti koottu vanhoja 

suomalaisia loitsurunoja eri alueilta, eri tietäjiltä ja eri 

runonkerääjien toimesta. Kirjan avulla perehdyin enemmän 

siihen, miten mytologian naishahmot manifestoituvat 

loitsuissa. Muun muassa Louhi ja Kiputyttö olivat hahmoja, 

joihin ihastuin hyvin paljon. Louhi Tuonelan hallitsijana ja 

kaiken pahan synnyttäjänä vetosi minuun. Kiputyttö taas oli 

surkea olosuhteiden ja epäoikeudenmukaisuuden uhri, joka 

herättää empatiaa ja samaistumista. Mytologian 

kiinnostavista ja tutkimukselleni relevanteista hahmoista 

kerron enemmän myöhempänä.  

Henni Ilomäki kirjoittaa seikkaperäisesti suomalaisesta 

loitsuperinteestä teoksessaan Loitsun mahti. 

Teoksessa hän kuvaa, että loitsu yhdistää syyn ja 

seurauksen myyttisellä ja uskomuksellisella tavalla, joka on 

erillään loogisesta ja arkiajattelusta. Yliluonnollinen 

todellisuus on näkyvän maailman myyttisesti värittynyt 

peilikuva, tuonpuoleinen (Ilomäki 2014, s. 9.) 

Loitsujen kieli eroaa arkikielestä siinä suhteessa että sanat 

eivät vain ilmaise kohdettaan vaan niiden koetaan olevan 

todellisessa yhteydessä kohteeseensa. Asiaa ilmaisevassa 

sanassa on jo valmiiksi kohteensa voimaa eli väkeä (Siikala 

2017, s. 64.) 

Tärkeä osa suomalaista muinaisuskoa oli että kaikki oliot ja 

”elottomat” asiat sisälsivät mystisen voimalatauksen. 

Joillain voimalataus oli luonnostaan suurempi ja vaati 

erityistä suhtautumista ja käsittelyä. Suomalais-karjalainen 

termi tälle kaikkien asioiden dynamistiselle voimalle on 

väki. Asia, jossa oli paljon väkeä, oli väkevä (Apo 1995, s. 

21.) Myös loitsujen sanoihin oli latautunut väkeä. 

Näin esimerkiksi kansankielisessä sanassa ”vittu”, jota 

yleisesti käytettiin kuvaamaan naistyypillisiä sukuelimiä, 

oli jo ääneen lausuttuna naisen väkeä, eli voimaa. Useampia 

lähteitä läpi käytyäni olen havainnut, että joistain asioista 

oli tapana käyttää kiertoilmaisua, koska sanassa itsessään 

oli niin paljon väkeä että sitä pelättiin ja sen uskottiin 

nostattavan väkeä entisestään. Esimerkiksi suomalaisten 

pyhänä pitämää karhua on kutsuttu myös sanoilla otso, 

kontio, mesikämmen ja niin edelleen, jotta vältetään 

lausumasta sen oikeaa nimeä. 
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Sanat ja loitsut ovat taiteellisen työskentelyni keskiössä, 

sillä kirjoitan itse paljon runomuotoista tekstiä. 

Perehdyttyäni loitsujen maailmaan, aloin myös 

kirjoittamaan runoja, jotka kuulostivat paljon loitsuilta. 

Ajatus sanojen voimasta on kiinnostava ja samastuttava. 

Ajatteluni on aina ollut synesteettista, eli moniaistista, ja 

siihen kuuluu sanojen näkeminen väreinä. Tämä antaa 

tietyille sanoille mielessäni erilaisia tulkintoja ja 

painoarvoja kuin niillä objektiivisesti olisi. Minulle 

sanoissa on lähtökohtaisesti voimaa. Sanat inspiroivat 

visuaalista materiaaliani ja toisinpäin, ne ovat 

erottamattomassa symbioosissa keskenään. 

Suomalaisessa tietäjäperinteessä ajateltiin, että esineeseen 

tai amulettiin kirjoitetun loitsun uskottiin vaikuttavan siihen 

pysyvästi ja kirjoitettuja tai piirrettyjä taikamerkkejä 

omaavia esineitä käytettiin suojelemiseen ja pahan 

torjumiseen. (Siikala 2017, s. 64.) 

Sanojen ja merkkien vaikutus asian tai esineen maagiseen 

luonteeseen on todella kiinnostava, ja käytin sitä hyödyksi 

myös taiteellisessa työskentelyssäni. Sanojen ja tekstin 

hyödyntämisestä taiteellisessa työskentelyssäni avaan 

myöhempänä. 

Yksi eniten minua kiinnostavista aiheista suomalaisessa 

muinaisuskossa on kosmoksen rakenne. Aiheena se voi 

tuntua laajalta, abstraktilta ja vaikeasti hahmotettavalta, 

mutta on aiheelleni erittäin relevantti. Muun muassa Siikala 

(2014, 2017) on tutkinut suomalaisen muinaisuskon 

ajatusta kosmoksen rakenteesta. Uskomus maailman 

synnystä ja kosmoksen rakenteesta vaihtelevat alueen ja 

aikakauden mukaan. Eri uskomuksia yhdistävä asia on 

toistuva ympyrän muoto, sekä uskomukset kohdusta ja 

vulvasta elämän ja kuoleman porttina.  

”Jako tuonpuoliseen ja tämänilmaiseen kuului 

maailmankuvan perusrakenteisiin. Muihin tärkeisiin 

kategoriajakoihin kuuluivat käsitykset neljästä 

peruselementistä: vedestä, maasta, ilmasta ja tulesta. 

Elolliset oliot jakautuivat kasveihin, eläimiin, ihmisiin ja 

yliluonnollisiin olentoihin; sukupuolijako koski kolmea 

jälkimmäistä ryhmää. Kaikkiin näihin kategorioihin liittyi 

maagis-myyttisiä merkityksiä, samoin tärkeisiin 
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kulttuurituotteisiin, esimerkiksi rautaan, kanteleeseen ja 

olueen” (Apo 1995, s. 21.) 

Kosmoksen rakennetta ja sen yhteyttä feminismiin käyn 

läpi myöhempänä. Voin kuitenkin tehdä lisäyksen Apon 

teoksen katkelmaan siitä, että dualistinen sukupuolijakauma 

koskisi myös kaikkia yliluonnollisia olentoja. 

Suomalaisessa mytologiassa tunnetaan nimittäin monia 

henkiolentoja, joilla ei ole tunnettua sukupuolta tai ne 

nähdään joskus mies- ja joskus naispuolisina. Tällaisia ovat 

muun muassa kapeet (yksikössä kave tai kaveh), mystiset 

metsän olennot, joita on joskus kuvattu Väinämöisen 

isähahmona, joskus loitsuissa viitattu luonnottarena, joka 

on naispuolinen (Ojanen & Linnea 2017, s. 43-45.) Kave on 

joskus selitetty ylipäänsä elävän luonnon synonyymiksi, 

joskus luovaksi luonnonhengeksi. Myös myyttinen ilves on 

joskus mielletty metsän kapeeksi. (Kaski 2019, s. 57) 

1.4 Miksi queerfeminismi? 

Kuten aiemmin mainitsin, tähänastiset tulkinnat 

suomalaisesta mytologiasta ovat olleet pitkälti miesten 

rakentamia ja julkaisemia. Tutkimusta ja loitsurunojen 

keräämistä ovat johtaneet korkeassa asemassa olevat 

miehet, ja vaikka puheenvuoro on annettu myös niin 

sanotusti tavalliselle ihmiselle, ja jopa naistietäjille, on 

mytologiassa silti paljon maton alle lakaistua ja jopa 

sensuroitua materiaalia, jota ei ole Kalevalaan tai muihin 

virallisiin ja korkea-arvoisiin teoksiin kelpuutettu. Ne ovat 

kuitenkin tärkeää perimätietoa ja muokkaavat tietoamme 

suomalaisesta muinaisuskosta ja mytologiasta. Esimerkiksi 

harakoinnin, jota avaan terminä enemmän luvussa 2.3 Vitun 

vihat, eli vulvan voima ja sen käyttö taikavälineenä ja 

loitsuissa, merkitys arjessa ja uskomuksissa on merkittävä.  
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Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on luonnolle 

tyypillistä ja oikeastaan vasta kristinuskon laaja leviäminen 

ja kolonialismi ovat häivyttäneet sen ihmislajilta ja 

alleviivanneet heteronormatiivisuuden ja binäärisen 

sukupuolikäsityksen ”luonnollisuutta”. Todennäköisesti 

luonnonuskonnoille ja myös suomalaiselle muinaisuskolle 

on ollut tyypillisempää nähdä sukupuoli ja seksuaalisuus 

moninaisempana kuin nykyään kuvittelemme. Kristinuskon 

leviäminen Suomeen on kaventanut käsitystä suomalaisesta 

muinaisuskosta, sillä pitkän aikaa pakanallisia uskontoja 

pidettiin vääränlaisina, barbaarisina ja rangaistavina.  

Haluan tutkimuksellani oikaista mielikuvaa suomalaisesta 

mytologiasta miesvaltaisena ja kristinuskon värittämänä. 

Feminismi ja asioiden tulkitseminen tasa-arvon kannalta 

eivät riitä minulle taiteilijana. Queer-identifioituvana 

taiteilijana koen velvollisuutta ja etuoikeutta tulkita 

maailmaa queer-linssin läpi, ja tuoda sen ilmi taiteessani. 

Taidetta on vuosisatoja tehty heteronormatiivisesta 

näkökulmasta, sukupuolibinääriä unohtamatta.  
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1.5 Tematiikan tulkinta 

tekstiilin avulla, 

vaihtoehtoisten maailmojen 

luominen 

Taiteellinen työskentely tekstiilin avulla on peruja 

kandidaatin opinnoistani muodissa. Itseilmaisu 

tekstiilitaiteen keinoin on tullut minulle kovin 

luonnolliseksi, ja vaikka olen kokeillut useita medioita 

maalauksesta kipsiveistokseen ja keramiikkaan, päädyn 

aina takaisin tekstiiliin. Pitkään kipuilin sen kanssa, että 

teokseni poikkesivat liikaa muodista nykytaiteeseen ja 

nykytaiteesta muotiin. Usein tuntui siltä että 

työskentelylläni ei ole tarkoitusta - se ei ole puettavaa, tai 

muutenkaan tarjoa mitään funktiota, muttei myöskään 

tarpeeksi ”fine artia”. Minua kiehtoi ajatus puettavasta 

taiteesta, mutta se tuntui samalla irralliselta. En saanut sitä 

yhdistettyä tarpeeksi ajatukseen suomalaisesta 

mytologiasta, mutten myöskään muodista.  

Tutkin paljon mytologiassa ja loitsurunoissa esiintyviä 

hahmoja, ja kiinnitin huomiota monissa loitsuissa toistuviin 

Louheen (käytän tässä yhteydessä monille Kalevalasta 

tuttua nimeä Louhi, tosiasiassa loitsuissa Louhesta 

käytetään usein muita nimityksiä, kuten Pohjan akka, 

Pohjolan portto, Loviatar, yms.) ja Kiputyttöön. Hahmoista 

alkoi muodostumaan minulle erittäin selkeitä mielikuvia. 

Erityisesti Kiputytön kuvaukset olivat jopa muodillisia; 

hänellä oli runoissa usein kiviset kengät ja kiviset kintaat. 

Loitsuissa hahmot olivat toiminnallisia ja persoonallisia, 

heillä oli omat päämääränsä ja tehtävänsä. Kuvaukset olivat 

juurikin päinvastaisia kuin Lönnrotin riisutut ja miesten 

tavoitteiden edesauttamiseen valjastetut naishahmot.  

Inspiroiduttuani mytologian naishahmoista, keksin että 

tekisin puettavia tekstiiliteoksia, jotka ovat inspiroituneet 

näistä hahmoista. Jokainen asukokonaisuus olisi ikään kuin 

yksi hahmo, vaikka en myöskään halunnut rajata 

työskentelyäni liikaa.  
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Hahmojen keksiminen inspiraationlähteeksi ennemminkin 

auttoi minua oikean maailman luomisessa. Ajattelin että 

projekti yhdisti puvustuksen, muodin ja nykytaiteen, ja 

lopputulos olisi lähimpänä jälkimmäistä.  

Työskentelylleni on ollut aina tärkeää kokonaisvaltaisen 

maailman luominen inspiraationi pohjalta. Niin on 

tapahtunut nytkin, ja olen kaikkia elämän osa-alueita 

myöten uponnut suomalaiseen okkultismiin.  
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2.1 Queerfeministiset teemat 

ja ohitetut naishahmot 

mytologiassa 

Olen tutkinut queerfeministisiä teemoja mytologiassa ja 

loitsurunoudessa hyvin vähäisen olemassa olevan 

tutkimuksen varassa. Lukemani tekstit käsittelevät lähinnä 

naissukupuolen representaatiota miessukupuoleen 

verrattuna. Tutkimusta sukupuolen moninaisuudesta ja 

queer-piirteistä mytologiassa ei löydy. Loitsurunojen 

tulkintaa olen tehnyt lukemalla muun muassa Siikalan 

tulkintoja, jotka ovat auttaneet minua paljon 

vanhakantaisen, myyttisen ja jopa abstraktin kielen 

ymmärtämisessä. Silti haluan painottaa että tulkintani ovat 

päällipuolisia ja taiteellisen työskentelyn lähtökohta, eivät 

folkloristista tai kielellistä tutkimusta. Ne luovat 

inspiraatiota queer-representaatiolle taiteen avulla, eivät 

tarjoa uutta pätevää tulkintaa suomalaisesta mytologiasta.  

Syöjätär merehen sylki, 
Lapahiitto lainehille; 
Kupla kulkevi meressä, 
Vaahto vankalla selällä. 
Kasaritar kaunis neito 
Istui koivun konkelolla, 
Haavan lengolla levähti, 
Nousi koivun konkelolta, 
Katselevi, kääntelevi 
Silmät päin suloa merta, 
Näki kuplan kulkemassa, 
Otti kuplan kulkkuhunsa, 
Veti vaahen sieraimihin; 
Kupla kulkussa palavi, 
Sytelevi sieramissa, 
Kulki kulkusta maha’an, 
Alas vatsahan valahti.  
Kasaritar neito kaunis 
Tuosta tyytyi, tuosta täytyi, 
Kantoi kohtua kovoa 
Kokonaista kolme vuotta; 
Siitä sai pahan sikiön 

Salakirjat 2015, s. 329 
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Yllä olevassa loitsussa naisoletettu Syöjätär sylkee merelle, 

Kasaritar ottaa meren kuljettaman syljen suuhunsa ja sen 

seurauksena tulee raskaaksi. Loutsussa kuvataan sisiliskon 

syntyä, joissain versioissa käärmeen. Loitsu kuvaa selkeästi 

kuinka kaksi naisoletettua hahmoa lisääntyvät yhdessä, ja 

vieläpä synnyttävät toista lajia olevan lapsen. 

Teoksessaan Itämerensuomalaisten mytologia Siikala 

kuvailee että merkittävimmät myyttiset naishahmot ovat 

aseksuaalisia ja hedelmöityvät miehettä, luonnon voimien 

avulla (Siikala 2014, s. 302.) 

Itämerensuomalaisilla naishahmot hallitsevat luontoa, 

ilmansuuntia ja kosmoksen keskusta, jonka ylläpitäminen 

mahdollistaa elämän jatkuvuuden (Siikala 2014, s. 289.) 

Naishahmot ovat oleellinen osa kosmoksen rakennetta, sekä 

väylänä elämän alulle ja lopulle. Kosmoksen rakenteesta ja 

feminiinisyyden yhteydestä siihen enemmän seuraavassa 

luvussa.  

Siikalan mukaan aseksuaaliset myyttiset hahmot voi myös 

tulkita heteronormatiivisuudesta kieltäytyvinä queer-

hahmoina. Kuvaukset Louhesta ovat usein hyvinkin 

seksuaalisia, niissä Louhi on aktiivinen ja nautintoa hakeva, 

hän hakeutuu seksuaaliseen kanssakäymiseen 

luonnonvoimien kanssa. Louhi on ennemmin ekoseksuaali 

kuin aseksuaali. Louhi ja monet muut mytologian 

naishahmot uudelleen määrittävät seksuaalisuuden.  

Ekoseksuaalinen manifesti määrittää ekoseksuaalisuuden 

osana muuta seksuaalisuutta, erityisenä yhteytenä luonnon 

ja luonnonvoimien kanssa, sulkematta pois muuta 

seksuaalista identiteettiä. Ekoseksuaalisuuteen kuuluu myös 

luonnon suojelu ja aktivismi luonnon oikeuksien puolesta 

(Stephens E., Sprinkle A..) 

Runoissa on myös monia vähemmälle huomiolle jätettyjä 

hahmoja, jotka raskautuvat omasta aktiivisuutensa 

seurauksena, ilman miestä. Tällaisia hahmoja ovat 

esimerkiksi alla olevan loitsun Yön tyttö. 
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Yön tyttö, hämärän neito, 

Pitkän puhteen pitäjä, 

Keträsi kivisen langan 

Vaskiselle värttänälle. 

Tuosta tyytyi, tuosta täytyi, 

Tuosta paksuksi paniisa. 

Jos olet pahoa tehnyt, 

Tule työsi tuntemaan,  

Pahasi parantamaan! 

3836. Savoranta. Lilius, L. n. 72. -1888. 
Kirkonkylä. Matti Hirvonen, 63  

yön tyttö hämärän neito 

pitkän puhtehen pitäjä 

keträsi kivisen langan 

kivisellä keträpuulla 

vaskisella värttinällä 

katkesi kivinen lanka  

kiviseltä keträpuulta 

vaskiselta värttinältä 

mi lie päiksi päätynynnä 

siitä sai paha sikiö 

siitä syntyi kyytöläinen  

sikisi mato manalan 

’ 

Yllä kaksi eri versiota käärmeen synnystä kertovasta 

loitsusta. Molemmissa Yön tyttö kehrää kivistä lankaa ja 

teon seurauksena toisessa tulee raskaaksi ja toisessa syntyy 

käärme.  

Niin sanotut syntyloitsut ovat suomalaisen loitsurunouden 

erikoisuus, joita vastaavia ei löydy muista kulttuureista. On 

ajateltu että loitsun avulla tuntiessaan jonkin ilmiön 

salaisen synnyn noita pystyy hallitsemaan ilmiötä (Siikala 

2014, s. 57.)  

Synty tarkoittaa käytännössä samaa kuin luonto-jonkin 

asian tai ilmiön perimmäistä olemusta 

Synty-käsite on yksi suomalaisen tietäjäperinteen 

keskeisimpiin ja omaperäisimpiin kuuluvista piirteistä 

(Siikala 2017, s. 219.) 
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Monen eläimen ja ilmiön kuvataan syntyvän suvuttomasti 

yhden naisoletetun hahmon teon seurauksena. Usein 

tapahtumaan liittyy myös, että jokin luonnonvoima on 

saanut hahmon raskaaksi, esimerkiksi 9 taudin synnystä 

kertovissa loitsuissa, jota käsittelen myöhempänä. Minua 

kiinnostaa paradoksi, jossa lanka muuttuu käärmeeksi siltä 

kannalta, että omassa taiteellisessa työskentelyssäni on 

nimenomaan lanka mediana. Yhdistettynä fyysiseen 

työskentelyyni, jossa lanka on selkeästi pääroolissa, runon 

lanka-aihelma herää henkiin ja jokaisen langan voi ajatella 

olevan toisiinsa kietoutunut käärme. On kiinnostavaa että 

niin monen ilmiön synnyn taustalla on yksin toiminut, 

vahva naisoletettu henkilö, joka on synnyttänyt ilmiön 

ilman miestä. 

Alla otteitta eräästä yhdeksän taudin synnystä kertovasta 

loitsusta: 
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Tyttö Tuonelan sokea, 

Ulappalan umpisilmä, 

Alku kaikille pahoille, 

Tuhansille turmioille, 

Perin istuvi itähän, 

Etelähän päin elävi,  

Jaloin läntehen lähetti, 

Lonkamuksin luotesehen. 

Nousi tuuli tuulemahan, 

Ilma ranta riekumahan… 

…Tuop’ on musta Tuonen tyttö, 

Siitä turpui, siitä täytyi, 

Siitä paksuksi panihe, 

Leveäksi lieristihe; 

Niin kohun kovoa kantoi, 

Vatsan täyen vaikeata, 

Kantavi keseä kaksi, 

Kantoi kaksi, kantoi kolme, 

Kantoi seitsemän keseä, 

Kaikite kaheksan vuotta,  

Ynnähän yheksän vuotta, 

Yheksätä yötä vailla… 

…Jopa tuo paha pakana, 

Itse panihe papiksi,  

Riivasihe ristijäksi, 

Itse kasti kannettunsa, 

Itse risti riivattunsa, 

Itse risti ja nimesi, 

Nenässä kipuisen polven, 

Kipuisella kämmenellä… 

(Salakirjat 2015, s. 323-326) 

Syntyloitsuissa on usein negatiivinen kaiku naisoletetun 

hahmon tekemisille; päivitellään että mitäs menit 

pyllistämään tuulelle, nyt olet synnyttänyt jotain pahaa. 

Mutta kyseisen tapahtuman voisi myös tulkita niin, että 

hahmo, esimerkiksi Louhi yhdeksän taudin syntyrunossa, 

on halunnut olla seksuaalisessa kanssakäymisessä tuulen 

kanssa ja sen seuraksena tullut raskaaksi. Louhi on voinut 

olla ekoseksuaali, jota on kiinnostanut enemmän  

yhteys luonnon kanssa kuin miesten. Myös kahden 

naishahmon synnyttämä sisilisko kuvataan pahan sikiöksi.  
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30 Puhkattii punakeräne; 

Tuol oli valgia vuapukka, 

Tuol oli tulen kipuna. 

Eipä tuota kuka tunne, 

Eikä arvoja arvoa. 

35 Kutsuttih koilisen tyttö, 

Yksi sarvi oli otsassa, 

Toinen turvan ympärillä, 

Eigä sekää arvajannut. 

Kutsu luotehen ämmän, 

40 Kolme sarvea otsassa, 

Kolme turvan ympärillä, 

Eigä tuoki tuntenukkaa, 

Ei voinut koljotella, 

E[ikä] arv[oja] arvata. 

45 Kutsuttih yksi akka, 

Sata sarvea otsassa, 

Tuhatta turvia ympärillä, 

Sil sit ol kiviset kintaat, 

50 Rautaset rukkaset 

Tuli t[uota tuntemahan]. 

Tuopa tunsi tuleksi, 

Arvasi arvokkahaks; 

Tuopa tulosen kohotti 

55 Kultasehen kätkyehen, 

Hopiasilla hihnasilla, 

Asetteli tuohon tulen. 

Tuuli tuota tu⌈t⌉jutteli, 

Ahava akkiloitsi, 

60 Tulipa sen#1 tuskaseksi sai, 

Ahava angaraksi vei. 

Eihän sinulla käsketty 

Ihmisten ihoa rikkoa, 

Eikä kastettuja roataa, 

65 Eikä ihmisten ihoa, 

Kastettuta koatettanan(?). 

Polta puita, polta maita, 

Polta suomaita! 

Kyllä mie siun tunnen: 

Tuli on nuorin tyttäristä. 

Viskoa vilua vettä, 

Järähyttää jeän alasta, 

Tukehuttaa tulen tuskat; 

80 Saatana sinun sammuttaa. 

Suomalainen loitsuruno  
(Kirkonkylä, Mikki Mujunen eli            

Monikainen, Tulen synty, kerännyt  
Relander, O., 1895) (1) 
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Yllä olevassa tulen syntyä kuvaavassa loitsussa on useampi 

kiinnostava naishahmo. En osaa tulkita mikä tarkoitus on 

sarvilla hahmojen otsassa, mutta niistä syntyy erittäin vahva 

visuaalinen assosiaatio sarvellisiin eläimiin ja niiden 

voimakkuuteen. Hahmolla, jolla on sata sarvea otsassa, on 

myös rautaiset rukkaset joilla hänen on mahdollista 

käsitellä tulta. Sarvet otsassa on niin vahva mielikuva, että 

liitin sen teoksiini useiden neulottujen piikkien muodossa. 

Kuvauksesta syntyy myös mielikuva lajien yhdistymisestä; 

ihmisen muuntumisesta toiseksi eläinlajiksi tai kahden 

eläinlajin yhdistymisestä. Tämä ihmisen metamorfoosi 

luonnon kanssa yhteyden luomisen seurauksena kiinnostaa 

minua. Ihminen voi luonnosta voimia etsiessään kasvaa 

uudelle ihmisyyden tasolle, kasvattaa itselleen teräviä 

sarvia tai höyhenpeitteen. Käytän tätä mielikuvaa paljon 

teoksissani. Erityisesti Louhen metamorfoosi linnuksi on 

erittäin kiinnostava, siitä enemmän Louhea käsittelevässä 

luvussa. 

Kyy syötti, keärmes imetti 

Punaselta polveltah, 

Punaselta reijeltäh, 

Nänńistä nenättömästä. 

Suomen kansan vanhat runot, SKVR-tietokanta  

https://skvr.fi/poems?page=1&per-
page=10&text=Punaselta%20polveltah&textnorm&id=skvr012
00820#%7B%7D 

Yllä olevassa loitsussa minua kiinnostaa paradoksi 

käärmeen imettämisestä. Loitsussa yhdistyy jälleen 

ihmisyys toiseen eläinlajiin. Matelijat eivät tietenkään voi 

imettää, joten liittyykö loitsun kohta imettävästä 

käärmeestä jälleen metamorfoosiin ihmisen kanssa? Myös 

kuvaus punaisesta polvesta ja reidestä on kiinnostava, 

koska se yhdistyy mielessäni heti kuukautisiin, joka on yksi 

tarkimmin peitellyistä naiseuden tabuista. Se on aihe, jota 
35
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on vaikea löytää loitsurunoudesta. Kuvaako loitsu 

imettävää, menstruoivaa henkilöä, vai käärmettä jolla on 

ihmisen keho, vai molempia? Käärmeen assosiointi pahaan 

ja kuitenkin yhdistäminen hellyyteen ja huolenpitoon, 

imettämiseen, luo loitsuun vielä enemmän 

paradoksaalisuutta. Kuvaako loitsu jälleen pahaa, luonnosta 

raskautunutta äitiä? 
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suomalaisesta mytologiasta (2022) 



2.5 Kosmoksen mytologinen 

rakenne, vulva tuon- ja 

tämänpuoleisen porttina 

Karjalais-pohjalaisen mytologian mukaan maailma on 

saanut alkunsa naisen synnyttämänä, alueesta riippuen 

Ilmattaren, Pohjan neidon, Iron tai Marian toimesta (Siikala 

2014, s. 288.) Mytologian mukaan naishahmot hallitsevat 

kosmoksen keskusta, kaiken elävän alkua ja loppua, 

syntymää ja kuolemaa.  

Suomalaisen mytologian uskomus kosmoksen rakenteesta 

vaihtelee hiukan aikakauden ja alueen mukaan, mutta jotkin 

piirteet pysyvät samana. Maailman on ajateltu jakautuneen 

tämän- ja tuonpuoleiseen, joista tuonpuoleisen on ajateltu 

usein sijaitsevan joko pohjoisessa (Louhen hallitsema 
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Pohjola) tai maan tai veden alla. Uskomukset ovat hieman 

ristiriidassa toisiinsa nähden, mutta usein niissä esiintyy 

vesi joko tienä tai esteenä tämän- ja tuonpuoleisen välillä.  

Suomalais-ugrilaisten kulttuurien shamaaniperinteisiin on 

kuulunut vahvasti ajatus tuonpuoleiseen matkaamisesta 

muun muassa eri tauteja parannettaessa ja kysyttäessä 

neuvoja vainajilta. Suomalais-karjalaisessa perinteessä 

tunnetaan termi lovi, jolla viitataan shamaanin tai tietäjän 

matkaan tuonpuoleiseen. 

Loveen lankeamisella on tarkoitettu noidan vaipumista 

hurmostilaan eli transsiin, jossa noidan käsitetään tekevän 

matkansa tuonelaan. Lovi on myös käsitetty 

paikallisuudeksi, kuten Pohjola vainajien asuinseutuna.  

Lovesta on löytynyt myös viittauksia naisen kehoon, ja 

vulvaan. Apo ja Tarkka ovat havainneet naisen ruumiin 

kuvattavan loitsuissa tämän- ja tuonpuoleisen väliseksi 

väyläksi (Siikala 2014, s. 178). 

Tuonelan tien kävijä kohtaa ensin matkallaan Tuonen 

neidon, jolta täytyy pyytää venettä tuonen joen ylitykseen 

ja perillä Tuonen akan, Louhen (Siikala 2014, s. 290.) 

Matka Tuonelaan käydään naishahmojen johdattamana ja 

he päättävät kuka tuonpuoleiseen pääsee. 

Suomalais-ugrilaisille kansoille on ollut tyypillistä nähdä 

kosmoksen rakentuvan joko maailmanpuun tai 

maailmanvuoren ympärille. Maailman on ajateltu olevan 

ikään kuin teltan muotoinen, jossa puu tai vuori on sijainnut 

maailman keskuksessa ja pitänyt pystyssä taivaan kantta.  

Maailman pylväs, maailmanpuu tai maailmanvuori on 

toiminut eri maailman tasojen yhdistäjänä tai välittäjänä. 

Sen huipulla on usein ajateltu olevan aukko josta pääsee 

alamaailmaan (Siikala 2014, s 168.) Joskus aukon on 

ajateltu sijaitsevan puun juurella tai lammen tai järven 

pohjassa, joskus kurimuksen suuna Pohjanmerellä.  

Matkatessaan tuonpuoleiseen samaanin on ajateltu 

kulkevan aukon läpi. Usein Tuonelan on ajateltu sijaitsevan 

Tuonen joen takana, jonne johtaa silta tai kuljetaan 

veneellä. Karjalassa on ajateltu sillan olevan hiuksen tai 

langanohut (Siikala 2017, s. 128.) 

Maailman keskuksessa sijaitsevalla patsaalla, vuorella, 

pylväällä tai puulla on kolme funktiota. Taivaan 

keskikohtaan kiinnittyessään se pitää taivaan kannen 
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ylhäällä ja estää sitä romahtamasta alas. Se toimii akselina, 

jonka ympäri taivas pyörii. Lisäksi se toimii maan ja 

taivaan yhdistävänä kulkuväylänä eri maailman tasoille 

(Siikala, s. 190.) 

Alun perin vienalaisperinteestä Kalevalaan sidotun sammon 

olemusta ja tarkoitusta on pohdittu paljon. On myös esitetty 

teorioita siitä, että sampo olisi suomalais-karjalaisen 

mytologian versio maailman keskuksesta. Sammon on 

esitetty olevan eräänlainen rikkauksia jauhava mylly, ja 

muiden kulttuurien mytologioihin pohjaten on ajateltu, että 

sampo voisi olla eräänlainen rotaatiokone, joka maailman 

keskuksessa pyörittää taivaan tähtikuviota (Siikala 2014, s. 

190.) 

Lotte Tarkan ja Veikko Anttosen tulkinnan mukaan sampo 

on kaiken maailman hyvän, kasvun ja vaurauden lähde, 

myyttisen alkuperän representaatio.  

Mielikuvissani pyöreän muotoinen, rikkauksia synnyttävä 

asia yhdistyy kohtuun ja vulvaan, ja naistyypilliseen 

ruumiiseen kosmoksen keskipisteenä. Tie tuonpuoleisen ja 

tämänpuoleisen välillä sijaitsee kosmoksen ytimessä, 

samassa paikassa johon noita matkaa loveen langetessaan. 

Kaikissa kuvauksissa tuonpuoleisen matkasta toistuu sama 

mielikuva pyöreästä aukosta, johon mennään, joka vie 

elämän pois, mutta toisaalta luo sitä. Ympyrän muoto, 

elämän ja kuoleman, luomisen ja tuhon kehä, ovat myös 

kaiken oman työskentelyni pohja. 
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2.2 Loitsun tärkeys 

suomalaisen kulttuurin ja 

naisen aseman 

ymmärtämisessä 

Loitsut ovat kuuluneet vielä viime vuosisadalla 

suomalaisen päivittäisiin askareisiin. Monet arkiset sanat ja 

sanonnat ovat peräisin loitsuista. Suomalaisissa 

maalaisyhteisöissä loitsujen tuntemus ja monipuolinen 

käyttö on ollut hyvin yleistä viime vuosisatoina. Loitsuihin 

turvauduttiin jokapäiväisissä askareissa, sekä saavutellessa 

onnea, terveyttä ja menestystä. Myös pahoilta voimilta ja 

kateellisuudelta suojauduttiin loitsuilla. Loitsimisen 

yleisyydestä huolimatta se oli salaista ja ankarasti 

kiellettyä. Pahimmassa tapauksessa loitsun esittäjä päätyi 

roviolle. Osa 1500-1600-lukujen noitaprosesseissa 

syytetyistä oli tavallisen kotitaikuuden harjoittajia, jotka 

kyläläiset tai naapurit olivat ilmiantaneet. Tuttujen 

kanssakyläläisten ilmiantamiseen on liittynyt ajan 

mentaliteetti onnen vakioisuudesta, eli ajatus siitä että 

toisen onni on itseltä pois ja päinvastoin.  

Koska loitsuja tuli lausua hiljaa ja piilossa, niiden tehoa 

usein lisättiin syljeskelyllä (Ilomäki 2014, s. 15, 68). 

Suomalaisessa agraarisessa yhteiskunnassa hedelmällisyys 

on ollut kulttuurin keskeinen intressi.  

On uskottu naima- ja lapsionneen, viljaonneen, 

karjaonneen, mutta toisaalta pelätty niiden menetystä (Apo 

1995, s. 20.) Loitsujen aihelmiin onkin vaikuttanut vahvasti 

mielikuva onnen määrästä vakiona. Jos naapurin tilalla oli 

parempi onni, sen täytyi olla itseltä ja omalta perheeltä 

pois. Siksi myös uskottiin että lähimmäisen kateus oli uhka, 

ja oli yleistä puolustaa omaa onnea taioilla ja loitsuilla. 

Tietäjät suorittivat tehtävänsä sivullisilta piilossa, saunassa, 

metsän uumenissa tai yöllisellä hautausmaalla, sen mukaan 

minkä kaltaisiin voimiin oli saatava yhteys. 
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Pienille yhteisöille tietäjän toiminta oli elintärkeää, ja apua 

käytettiin sairauksien parantamiseen, karjanhoitoon, 

metsästykseen, varastetun tavaran tai onnen 

metsästämiseen, lemmennostoon ja avio-onneen (Ilomäki 

2014, s. 72). 

Sielujen kanssa kommunikoiva shamaani kuului 

tallennettuja loitsuja edeltävään aikaan, mutta tietäjät ovat 

olleet elävää perinnettä vielä 1800-luvulla. Tietäjä-termi 

viittaa loitsun käytön kannalta oleelliseen myyttiseen 

tietoon ja sen hallintaan.  

Tietäjä pystyi takaamaan työn tuloksen tai saaliin saamisen, 

sairastuttamaan sekä ennen kaikkea parantamaan (Ilomäki 

2014, s. 16.) 

Hän pystyi ratkaisemaan vaikeita arjen ongelmia, koska 

hänellä oli salaista myyttitietoa, supranormaalin maailman 

tuntemusta, ja koska hän hallitsi loitsuissa käytettävän 

riittipuheen. Ekstaattinen haltioituminen ja erilaisten 

taikatoimien suorittaminen olivat tarvittavia taitoja. 

Taipumusta haltioitumiseen pidettiin synnynäisenä kykynä, 

jota ei pelkästään oppimalla voinut saavuttaa. 

Tietäjyys periytyi ja mahdollisia ehdokkaita tarkkailtiin jo 

lapsuudessa, tietäjäsuvut eivät mielellään jakaneet tietoa 

ulkopuolisille. 

Oli olemassa yhtä paljon naisten taikoja raskautumiseen 

kuin raskauden estämiseenkin, jopa avioliitossa oleville 

naisille. Naisten seksuaalisuutta siis tuettiin taikakeinoin. 

Taioissa keskeisimmät teemat eivät liittyneet lasten 

hankintaan ja äitiyteen, vaan seksuaalisuuteen ja 

pariutumiseen, mikä Stark-Arolan mukaan viittaa siihen 

että naisen tärkein sukupuolirooli ei ollut vanhemmuus 

vaan kumppanuus. 

Naisen seksuaalisuus ja siihen liittyvä taikuus oli itse 

asiassa tärkeä osa yhteiskunnallista järjestystä, koska sen 

toteutumisen ansiosta muodostui yhteiskunnan arvojen 

mukainen tärkein yksikkö, heteropariskunta ja maatila 

(Stark-Arola, 1998, s. 34). 

Pariutumisesta oli konkreettista hyötyä, sillä yksin elävä 

nainen joutuisi hoitamaan maatilalla kahden hengen työt.  
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Naisen ajateltiin olevan talon vartija, joka käytti apunaan 

suojelevia taikoja ja vulvan dynamistista voimaa, vitun 

väkeä. 

Talon vartijana nainen oli usein korkeimmassa 

mahdollisessa asemassa maaseutuyhteiskunnassa, ja 

naimisiin menevän naisen anopin nähtiin olevan 

korkeammalla tässä hierarkiassa, talon alkuperäisenä 

vartijana ja lasten synnyttäjänä (Stark-Arola, 1998, s. 

37-38). 
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2.3 Vitun vihat, eli vulvan 

voima ja sen käyttö 

taikavälineenä ja loitsuissa 

Vittu on viikarin tekemä, 

Syöjättären synnyttämä, 

koko kolmen Luonnottaren. 

Ote loitsurunosta, Suomen kansan vanhat runot, SKVR-
tietokanta 

Kerääjä Lönnrot, E., lausujaa ei mainittu, paikaksi mainittu Savo 
tai Karjala, mikä osuvasti kertoo kerääjän intresseistä. 

Apo nostaa teoksessaan Naisen Väki, Tutkimuksia 

suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta, 

esiin sen, että naiseudesta ja vulvasta kertovat loitsurunot 

ovat olleet tärkeä osa loitsujen perinnettä. Hänen mukaansa 

kansanrunotutkimuksen historis-komparatistinen 

tutkimussuuntaus, jonka keulahahmona on ollut kirjailija 

Kaarle Krohn, on painottanut kansanrunojen keruussa 

mahdollisimman autenttisia ja varhakantaisia runoja ja 

aiheita. Sen takia arvottomina pidettyjä seksuaalissävyisiä 

runojakaan ei ole sensuroitu tai muokattu, sillä on ajateltu 

että niistä saattaa paljastua jotain tärkeää perimätietoa. 

Toinen syy näiden runojen keräämiseen ja säilymiseen on 

ollut niin sanottujen kansankerääjien käyttö kansanrunojen 

keruussa. Tutkija-tallentajat nimittäin rekrytoivat aiheesta 

kiinnostuneita maallikoita myös keräämään runoainesta. 

Kansanihmisillä ei ole ollut todennäköisesti yhtä tarkkoja 

suodattimia kuin sivistyneistöllä runojen aiheiden suhteen.  

Tämän takia feminiinisyydestä, naishahmoista ja 

naistyypillisen kehon tärkeydestä kertovat runot ovat 

ylipäätään säilyneet.  

”Vitun vihat” on loitsurunojen genre, joka koostuu vulvalta 

suojautumiseen tarkoitetuista loitsuista. Niin kuin 

esimerkiksi tulen vihat, joita käytetään tyypillisesti 

tilanteessa, jossa ihminen on esimerkiksi polttanut itsensä, 

käytettiin vitun vihoja suojaamaan yleensä miespuolinen 

henkilö, joka oli sairastunut esimerkiksi silmätulehdukseen 

vulvan nähtyään. 
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Uskottiin että naistyypillisissä sukupuolielimissä oli 

erityisen paljon ”väkeä”, eli voimaa.  

Tämän takia ajateltiin että jokaisessa talossa on yksi erittäin 

väkevä supranormaalin voiman lähde, eli naistyypilliset 

sukuelimet. Vulvalla voitiin suojata muut talon asukit, 

lapset, vanhemmat, karja tai vaikkapa pelto. Tätä 

suojaamista kutsuttiin harakoimiseksi. Siinä nainen 

harppasi suojattavan olion tai asian yli paljastaen sille 

sukuelimensä, jolloin vulvan väki siirtyi suojaamaan 

kohdetta. Ulosajoriitissä nainen asettui navetan oven päälle 

haarat levällään ja lehmät kulkivat hänen alitseen mieluiten 

vielä koskien sukupuolielimiä. Suojausta voitiin tehostaa 

loitsuilla. (Apo 1995, s. 23)  

Naisen väen välittymiseksi riitti vulvan paljastaminen ja 

näkeminen.  

Feminiinisyydestä ja ”vitun vihoista” kertovat runot ja 

loitsut ovat tärkeä osa tutkimustani. Naistyypilliset 

sukuelimet ja niiden sinetöimä voima ovat tärkeä 

inspiraation ja voiman lähde myös taiteelliselle 

produktiolleni. Metaforinen vulva toistuu monessa 

kohdassa teoksiani. 

Väen siirtämiseen ja tartuttamiseen liittyy uskomuksia, 

jotka inspiroivat teoksissani. 

Ajateltiin myös että väkeä pystyttiin siirtämään kolmella 

tavalla. Niitä olivat osallisuus ja osittaisuus, esimerkiksi 

että naisen hiukset sisälsivät kantajansa väkeä; metafora, eli 

kaltaisuus, naisen silmä ja suu vastasivat tämän alempaa 

”silmää tai suuta”, sekä kontigviteetti eli viereisyys tai 

kosketus, nainen pystyi siis esimerkiksi aiheuttamaan 

silmätulehduksen vain ruumiinsa tai esimerkiksi hameen 

helman kosketuksella. (Apo 1995, s. 22) 

Ruumiinosat ja niiden maagisuus ja käyttö loitsuissa kulkee 

mukana teemana teoksissani. Olen käyttänyt ajatusta väen 

siirrosta monessa yhteydessä, haluan että koko taiteellisen 

produktioni on mahdollista siirtää voimaa katsojaansa ja 

pukijaansa. Ehkä siksi teoksen puettavuus on niin tärkeässä 

roolissa. Teoksen pukija saa osansa maagisuudesta, joka on 

syntynyt teosten tekoprosessissa ja ajatuksista jotka olen 

keskittänyt teoksiin.   

Miehen täytyi suojata itsensä naisen yliluonnollisilta 

voimilta, eli vitun väeltä, esimerkiksi jos naisella oli 

kuukautiset, hän saattoi noitua miehen koskettamalla tätä 
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vaatteella, jossa oli kuukautisverta ja miehelle tulisi myös 

kuukautiset.  

Naisen toisaalta ei tarvinnut suojata itseään, mikä kertoo 

vulvan sisältämästä voimasta ja naisen väestä verrattuna 

miehen väkeen ja maagisesta voimahierarkiasta. (Stark-

Arola 1998, s. 46) 

Naisella oli siis maaginen voima ja asema yhteiskunnassa, 

jota ei ”arkielämässä” ollut. Miehen asema oli vain 

tämänpuoleisessa, mutta ei ulottunut taikuuteen tai 

tuonpuoleiseen, jota naiset hallitsivat. Miehen voima ja 

asema yhteiskunnassa olivat hyvin näennäisiä, kun naisella 

oli voima taikuudessa ja lähtökohtaisesti vahvin 

mahdollinen taikasuoja, vulva. Naisen ajateltiin olevan 

vaarallinen, ja tätä vaaraa yritettiin kontrolloida eri 

keinoilla. Ajateltiin että nainen saattoi harakoimalla ”pilata” 

miehen tavaroita jos nainen itse harakoisi ne ilman miehen 

lupaa. Luvan kanssa harakoidut tavarat kuitenkin saivat 

vulvan väen suojan. Stark-Arola tulkitsee, että tämä on 

johtunut siitä että naissukupuolen edustajia haluttiin 

kontrolloida ja estää tekemästä miesten asioita ja töitä. Näin 

mies säilytti asemansa yhteiskunnassa vaikka nainen oli 

väeltään voimakkaampi.  
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  2.4 Oma yhteyteni loitsuihin 

Loitsut, ja kirjoitettu teksti ylipäätään, ovat muodostuneet 

tärkeimmäksi inspiraationlähteeksi teoksilleni.  

Visuaaliset mielikuvat muodostuvat mieleeni loitsuja 

lukiessani ja siirrän ne sitten performatiivisuuden kautta, 

lukemaani tulkiten, tekstiiliteoksiin.  

Olen aina kirjoittanut myös itse, lähiaikoina vielä enemmän 

loitsuista ja mytologiasta inspiroituneita tekstejä, jotka ovat 

sittemmin muovanneet visuaalista mielikuvaani 

mytologiasta.  

Alla oma tekstini. 

Ihona ihoa vasten 

Vesi kuiskaa korvaan 

Sormi liikkuu aaltojen välissä 

Piirtää katoavaa pyörrettä 

Hiukset tanssivat pinnalla 

Paholaisen siltana 

Selkärangan polku  

Piirretty kivillä pohjaan 

Raajat kietoutuneina juuriksi multaan 

Polvet, kämmenet, sormenpäät 

Syvän lammen mustassa pohjassa 

Kivi jossa on yhdeksän aukkoa 

ienten juurelta 

Kalan silmästä sisään 

Vedä minut pohjalle 

Teksti toimi inspiraationa videolle, jonka haluan tehdä 

tekstiiliteoksistani. Videosta enemmän myöhemmin.  

Työskentelyni kerrostaa visuaalista informaatiota ja tekstiä, 

ja molemmat tukevat toisiaan medioina. Teen myös 

kumppanini kanssa paljon rituaaleja, jotka ovat 

inspiroituneet suomalaisesta noituudesta.  

47



Erityisesti karjalaiset perinteet ja lotsut ovat lähellä 

sydäntäni, koska sukujuureni ovat Karjalankannakselta. 

Etsiessäni loitsurunoja Suomen kansan vanhat runot - 

tietokannasta, löysin itselleni sukua olevan noidan, Matti 

Ovaskan, joka on luovuttanut loitsujaan 1800-luvun 

runonkerääjille. Haluan jossain vaiheessa matkata 

Karjalaan tutkia enemmän oman sukuni noitahistoriaa.  
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  3.1 5 hahmoa ja tarinaa 

Halusin tulkita mytologiaa tekstiilitaiteen keinoin luomalla 

viisi ei-mieshahmoa inspiroituneena mytologiasta ja 

loitsurunoista. Valitsin hahmoiksi Louhen, Kiputytön, 

Vellamon, Kavehin ja Syöjättären. Tässä luvussa keskityn 

avaamaan inspiraatioita kunkin hahmon takana ja avaan 

taiteellista prosessia niiden kohdalla.  

Kerron lisää taiteellisista prosesseistani yleisesti luvussa 4 

Käsintekeminen, performatiivisuus ja esoteerisuus ja 

visuaalisista inspiraatioistani luvussa 5 Vaatteiden esineistö 

ja muoto, inspiraatioina shamanismi ja mytologia. 

     3.1.1 Louhi 

Lapin acka kolmi sormi, 

Tuonen toukan polttanunna, 

Maan matosen jaxanunna, 

Sen kyljet kylvettihin, 

Yöllä hamppu kylvettynä, 

Rikeneeltä rijvittynä, 

Välehin vetehen viety. 

Lapin acka kolmi sormi, 

Rauta kuontalon kutoja, 

Teräs langan kehreäjä, 

Rauta solmun solmuaja etc. 

- - langat kehräelty. 

Vedettijn vesi kivelle, 

Vaivattihm vattalolle. 

Vesi kaatu kalliona, 
4487. Pohjanmaa. Ganander, Kr. ? -1700-luvulla. 
Törnudd, A. XXXVII, 20. (Reinius, Th. I.) 
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Kuva 14: Prosessikuva Louhen mekosta (vasemmalla), 2022 
Kuva 15: Louhen kengät (oikealla), 2022



Louhi on ensimmäinen hahmo, johon tutustuin lukiessani 

vanhoja suomalaisia loitsurunoja. Louhi on Pohjolan, eli 

tuonpuoleisen tai Tuonelan valtias. Hän on siis hyvin 

voimakas ja vaikutusvaltainen hahmo. Karolina Koivula 

kuvaa Louhea teoksessaan Pohjolan jumalattaret:  

”Pimeää Pohjolaa hallitsee voimakas 

Pohjolan emäntä, Louheksikin kutsuttu. Hän 

on äiti, samaani, itsenäinen vanha nainen - 

ja pahuuden ruumiillistuma.” 

Kalevalan Louhi-hahmoa ei tunneta suomalaisessa 

kansanrunoperinteessä, vaan hän on Lönnrotin kehittelemä 

hahmo. Loitsurunoissa sama hahmo, Pohjolan hallitsija ja 

tautien synnyttäjä on nimeltään Loviatar tai Louhiatar. 

(Koivula 2021, s. 11) Käytän kuitenkin nimeä Louhi, jonka 

Lönnrot on jo vakiinnuttanut Pohjolan emännälle.  

Matkatessaan loveen shamaanit ja tietäjät päätyvät 

kysymään Louhelta lupaa kajota tuonpuoleisen tarjoamaan 

tietoon parannuksesta, sillä Louhi vartioi tuonpuoleisen 

ovea. 

Hallan ja tautien kotisijana Pohjola symboloi arkielämän 

suurinta uhkaa. (Siikala 2014, s. 292) Taudin ja kylmän 

uhka on ollut ajan ihmisille konkreettinen ja sen 

synnyttäjänä on pidetty Pohjolan valtiatarta. 

Toisaalta Louhi kuvataan loitsuissa myös haavoittuvana ja 

herkkänä, sekä erittäin väärinymmärrettynä.  

Yleisessä kuvauksessa yhdeksän taudin synnystä Louhi 

tulee raskaaksi tuulesta ja synnyttää yhdeksän lasta veden 

äärellä. Hän kääntyy kristinuskon papin ja pyhimysten 

puoleen ja pyytää kastamaan lapsensa, mutta he 

kieltäytyvät haukkuen Louhea pohjolan portoksi viitaten 

lasten ”pahaan” sikiämiseen. Tämä kärjistäen tarkoittaa sitä 

että kristinuskon yleinen käsitys on että sattumalta 

raskaaksi tuleva, yksin pärjäävä ja vahva nainen on paha.  

Louhi ei kuitenkaan lannistu vaan kastaa lapsensa itse 

antaen niille nimiksi erilaisten tautien ja vitsauksien nimiä. 

Nimet vaihtelevat loitsuissa, mutta yleisiä ovat luuvalo, 

pistos, hammasmato, sydämen syöjä, ähky, paise, rupi, 

ammus, riisi, rutto, pakkanen, käärme. Yleinen kuvaus on 

että yksi lapsista jää nimeämättä ja sen Louhi käskee 
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hyppäämään rutjan koskeen. Siitä syntyvät kaikki loput 

vitsaukset; syöjättäret ja turmiot. 

On luontevaa että Louhi hallitsee kuolleiden valtakuntaa, 

kun hänen tautilapsensa aiheuttavat suuren osan ihmisten 

kuolemista.  

Louhen kuvaukselle on tyypillistä että hän omaa 

shamanismille tyypillisen hahmoeläimen muotoon 

muuntautumisen kyvyn. Louhen ulkomuodon kuvauksessa 

Kynnet ja ”vanka” nenä kuvaavat hänen 

lintuhahmoeläintään, kotkaa tai lievettä. Edes väinämöisen 

miekka ei kykene leikkaamaan louhen kynsiä. (Siikala 

2014, s. 293) 

”Kuoleman naapurina asustava, kylmyyden 

personoitumana ja hallan lähettäjänä, 

demonien ja petojen synnyttäjänä sekä 

ensimmäisenä noitana Louhi ilmentää 

karuissa oloissa elävän väestön mielikuvaa 

äärimmäisestä pahasta”  
Siikala 2014, s. 293 

Kirjoitin jokaisesta tutkimastani hahmosta sanalistan, joka 

auttaa mielikuvien luomisessa ja visuaalisessa 

inspiraatiossa. Louhen sanalista on: 

Kuolema, marras, tauti, syntymä, pohjola, tuonpuoleinen, 

korppi, luu 

Louhen asussa on eräänlainen mekko alla, jossa olen 

vaihdellut paljon lankoja, tekstuureja ja silmukan kokoa 

luodakseni epätasaista ja erittäin orgaanista pintaa. Mekossa 

roikkuu pieni noitarumpu, sulkia ja luita.  

Louhen kengissä on korpin ”varpaat”. Pohjana käytin 

goottisaappaita kandidaatin opinnäytetyöstäni, joiden päälle 

neuloin eri pintoja ja varvasmaiset ulokkeet.  

Louhella on päällimmäisenä takki, jossa on löydettyjä 

neulemateriaaleja yhteen ommeltuina, märkähuovutettua 

villaa ja käsin neulottuja osia. Takin selässä on 

neulahuovutettu kuva Louhesta synnyttämässä yhdeksää 

tautia. Kuvasin taudit käärmeiksi, jotka irvokkaasti 

luikertavat esiin vulvasta.  

Takissa on myös märkähuovutetun villan sisälle 

huovutettua tekohiusta, jota sain ystävältäni. Hiusta on 
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myös lisätty roikkumaan takakaulukseen. Hiukset 

yhdistyvät assosiaatiooni Tuonelan jokea ylittävästä 

hiussillasta, joka kuvataan usein karjalaisessa mytologiassa 

(enemmän luvussa 5.5 Kuva-assosiaatiot ja niiden 

merkitys).  

Halusin vielä lisätä Louhen yhteyttä tuonpuoleiseen, ja 

lisäsin takkiin eläimien luita kaulukseen.  
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3.1.2 Kiputyttö 

Kattila on Kivuttarella, 

Pata Väinön tyttärellä, 

Jolla keittävi kipuja, 

Keskellä Kipumäkeä, 

Kipuvaaran kukkulalla. 

Keto keskellä kyleä, 

Lähe keskellä ketoa, 

Kivi keskellä lähettä, 

Siinä reikeä yheksän, 

Jotk’ on tehty vääntiällä, 

Puhkaistu puraisimella. 

Se on reikä keskimäinen, 

Yheksän sylen syvyinen, 

Siihen kivut kiskotahan… 

Kivutar, kipujen neito, 

Äkäätär, eukko äijä, 

Mikä istuvi mäellä, 

Kipuvuoren kukkulalla, 

Kuka käy mäkeä pitkin 

Heiluvilla helmoillansa, 

Kipukintahat käessä, 

Jalassa kiviset kengät… 

Salakirjat 2015, s. 24-25 

Kiputyttö tai Kivutar esiintyy monissa parannusloitsuissa. 

Häntä pyydetään loitsuissa avuksi, poistamaan eri 

sairauksiin tai onnettomuuksiin liittyviä kipuja. Lotsuissa 

Kiputyttö asuu Kipuvuorella, jonka keskellä on lähde, ja 

lähteen keskellä on kivi, jossa on yhdeksän reikää, joista 

keskimmäiseen Kiputyttö piilottaa kivut. Joskus Kiputyttö  

keittää kivuista keittoa pienellä kivisellä kattilalla. 

Kiputytölle tyypillistä on hänen oma kipujen vaivaama  
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olotilansa. Loitsuissa hän usein vaikeroi ja raapii 

itseään tuskissaan, hänellä on raskaat kiviset 

kengät ja hän kantaa kivistä kattilaa. Usein 

Kiputyttö myös kuvataan raskaana useita vuosia 

(monissa tapauksissa raskaus on saanut alkunsa 

tuulesta, kuten Louhella) ja siitäkin tuskissaan. 

Kiputyttö on ikäänkuin tuomittu ikuisesti 

vaeltamaan kipuvuorella ja itsekin kivuissaan 

huolehtimaan muiden kivuista.  
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Kiputyttö on tautien poistaja, kipujen valtiatar joka kokoaa 

ja kuljettaa ne omille asuinsijoilleen (Siikala 2014, s. 294.) 

Kiputytön sanalista on: 

Tuska, kivi, painava, tuli, pyörre, raskas, häpeä, tuhka 

Halusin tehdä Kiputytön vaatteista jäykkiä ja kivimäisiä, 

epämukavan ja kivuliaan näköisiä. Kumppanini ystävä 

leipoo leipiä leipäjuuresta ja pyysin häntä leipomaan 

minulle leivän, jossa on spiraalin kuva. Neuloin 

spiraalileivän osaksi Kiputytön yläosaa. Se kuvastaa 

raskautta ja kosmoksen ja kohdun yhteyttä. Leivän 

tekeminen on lisäksi yhtä perinteinen käsityötaito kuin 

tekstiilin tekeminen käsin, ja pidän historiallisesta 

jatkumosta, jonka se luo teoksiini. Kiputytön yläosassa on 

lisäksi runsaat, tiheästi neulotut ja kolmiulotteiset hihat, 

joiden muoto on ikäänkuin kivikasa, joka reunustaa käsiä ja 

hartioita. 

Kiputytön alaosa on möhkyläisestä, karkeasta langasta 

neulottu hame, jossa on piikkejä. Kyseinen lanka loppui 

kesken, joten jatkoin hameen tekemistä paksulla vihreällä 

langalla.  

Halusin tehdä Kiputytölle kengät, jotka olisivat ”kiviset”, 

niinkuin Kiputytön vaatetuksessa usein kuvataan. Pohjana 

kengille olivat isokokoiset pukukengät, joiden ympärille 

rakensin paperimassasta kivimäistä tekstuuria. Kengän 

pohjien alle laitoin muoviset jäätelöpaketit, jotta kengät 

saisivat lisää kokoa ilman että ne painaisivat tuhottomasti.  
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  3.1.3 Vellamo 

Vellamo, vein emäntä, 
Iki turso, Äijön lapsi, 
Siulla on rytöinen paita, 
Hame kovin harva loimi, 
Paita paljaista vesoista, 
Hame havu oksaisista, 
Vaade varvoista pahoista, 
Verho verkko hylkylöistä; 
Tule paijan muuttelohon, 
Tule, vejä verho uusi, 
Verho veljesden kutoma, 
Sisaresden siivoama, 
Kudeheet on Kuuttarelta, 
Päihen jatkot Päivättären. 
Kuutar keri kudehet 
Kultaselle ristikolle, 
Päihen jatkot Päivätär 
Väänti hopii värttinälle, 
Loimet Luonnotar hykersi 
Vaskisella värttinällä, 
Kestävällä ketrepuulla. 

3674. Kitee. Lonkainen n. 51 a. -97. 
Suomen kansan vanhat runot, SKVR-tietokanta 
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Vellamo on suomalaisessa mytologiassa veden hallitsija, 

joka suostuu harvoin näyttäytymään ihmisille. Vellamo on 

kuvauksissa joskus punahiuksinen, ja hänen rintansa ovat 

niin suuret, että hän voi heittää ne olalleen peseytyessään. 

Vellamo on tarinoissa arvaamaton; usein ajateltiin että jos 

uimari sai suonenvedon kesken uimisen, Vellamo yritti 

hukuttaa hänet. Joskus ajateltiin että Vellamon näkeminen 

ennusti myrskysäätä.  

Vellamolle kirjoittamani sanalista on: 

Vesi, soliseva, metäs, hetkellinen, kepeä 

Vellamon hahmossa minua kiinnosti eniten tekstiilin 

kuvaaminen jokena, joka liukuu ihmisen vartaloa pitkin. 

Siksi Vellamon pitkä vaate on tasainen, ja tekstuuriton 

verrattuna moniin muihin vaatteisiin 

teoskokonaisuudessani. Halusin myös opetella tekemään 

kirjoneuletta ja keksin tehdä vaatteen palasista, joihin olin 

kirjoneulonut eri kuvia ja tekstejä. Kyseinen vaate oli yksi 

ensimmäisistä, joita tein kokonaisuuteen ja myöhemmin 

ajateltuna olisin halunnut että tekstit olisivat olleet 

suomeksi, ja päädyin lisäämään sinne tänne suomenkielisiä 

pätkiä. Kokonaisuus olisi kuitenkin ollut parempi kokonaan 

suomenkielisenä.  

Mekko tuntui pelkiltään kovin paljaalta, joten neuloin ja 

yhdistelin muutamista valmiista neulospaloista 

pitkähihaisen paidan mekon alle.  

Halusin myös tehdä Vellamolle päällivaatteen, joka näyttää 

Tuonen joutsenesta tehdyltä takilta. Monessa eri Tuonen 

joen kuvauksessa joessa elää Tuonen joutsen, jonka 

tappaminen tuottaa kuoleman tappajalleen. Tuonen 

joutsenen ”pyhyyden” rikkominen tekemällä siitä vaatteen 

tekee asusta uhkaavan ja jollain tavalla kielletyn.  

Päällivaate päätyi myös näyttämään aika paljon 

sammalmättäältä, mikä myös sopii Vellamon kuvaukseen 

luvun alussa olevassa loitsurunossa. Loitsussa kuvataan 

”hame havu oksaisista, vaade varvoista pahoista” (3674. 

Kitee. Lonkainen n. 51 a. -97. Suomen kansan vanhat runot, 

SKVR-tietokanta.) 

Hänen vaatteensa ovat tehty oksista ja varvuista, mutta 

niissä on myös pahaa ainesta, jotain odottamatonta ja 

pahaenteistä.   
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Vellamo kantaa kädessään lasipalloa, jossa on vesikasvi ja 

joka roikkuu langoista tehdyssä hihnassa. Pallon olen 

löytänyt vuosia sitten Kierrätyskeskuksesta.  
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 3.1.4 Kaveh 

Olen tulkintaani yhdistänyt useamman tulkinnan, 

jotka todennäköisesti viittaavat eri hahmoihin, 

mutta taiteen kontekstissa olen ottanut vapauden 

luoda oman tulkintani näistä hahmoista. Yhdistän 

tässä hahmossa tulkintaa Kaveesta, luonnottarista 

ja Aninkasta, eli Mielikistä.  

Kaveh on salaperäinen metsän hahmo. Sen 

ajatellaan joskus olevan elävän olennon 

synonyymi, joskus miespuolinen jumalolento, 

joskus sama hahmo kuin naispuolinen luonnotar. 

Joskus se on jopa mielletty ilvekseksi. 

Koivula (2021, s. 16) kirjoittaa teoksessaan 

Pohjolan jumalattaret luonnottarista seuraavasti: 

”Luonnottaret ovat itämerensuomalaisen 

mytologian naisia, jotka asuvat kosmoksen 

keskustassa ja kehräävät siellä elämän kudosta 

kultaisesta langasta. Luonnottaret tuntevat 

ihmisten kohtalot, joten he esiintyvät 

kansanrunoudessa tulevasta karusta kohtalosta 
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varoittavina hahmoina. Heidän skandinaaviset sisarensa, 

nornat, kehräävät hekin elämänlankaa maailmanpuun 

juuristosta muodostuneissa saleissa. Luonnottaren kutoma 

päivänlanka päättyy iltaan ja uneen, elämänlanka 

kuolemaan.”  

Joissain loitsurunoissa luonnottaret puristavat rinnoistaan 

nestettä, joista syntyy esimerkiksi rauta. Joissain loitsuissa 

taas luonnottaret ovat vain metsässä kohdattavia olentoja, 

joilla on erilaisia tehtäviä. On epäselvää ovatko Kaveh ja 

luonnotar samoja hahmoja.  

Kaveh on kuitenkin kiinnostava hahmo, sillä se on samaan 

aikaan hyvin feminiininen, mutta sukupuoleton. Sen voi 

ajatella jopa olevan trans species, tai otherkin, henkilö, joka 

ei identifioidu ihmiseksi.  

Hahmossani on myös piirteitä Aninkasta, toiselta nimeltään 

Mielikistä, joka on mielletty metsän emännäksi tai 

valtiaaksi. Loitsurunoissa on mainittu yleensä Mielikki kun 

on toivottu metsästysonnea, koska on ajateltu että kun 

Mielikki on suopea, metsästä saa hyvin saaliiksi 

riistaeläimiä. Mielikkiä kuvaillaan kiinnostavien 

paradoksien kautta, hän on syömättä lihava ja peseytymättä 

puhdas, niin kuin itse metsä. Mitä runsaammaksi Mielikkiä 
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runoissa kuvataan, sitä runsaamman on toivottu metsänkin 

olevan.  

Kavehista kirjoittamani sanalista, joka inspiroi minua 

visuaalisessa työssäni:  

Elämä, kasvu, luonto, ryppäät, kukinto 

Kavehin olemus on mielikuvissani maagisen kasvuston 

peitossa. Hän on kukkien ja sienien peittämä, ja samaan 

aikaan sekä erittäin feminiininen että uhkaava. Hänellä on 

ryöppyävä ja värikäs mekko, jättiläismäiset puiset jalat ja 

takki, joka näyttää siltä että se on tehty sammaleesta.  

Kavehin takin alla oleva mekko oli teoksistani kaikista 

vaikein tehdä. Sen neulominen sinänsä ei ollut vaikeaa, 

mutta tuntui että tein sitä hyvin kauan ja se haki 

loputtomasti muotoaan. En tuntunut koskaan olevan 

tyytyväinen siihen. Lopulta hyväksyin sen osana 

kokonaisuutta, sen päälle tekemäni takin, kenkien ja 

asusteiden kanssa ja päädyin jopa pitämään siitä paljon.  

Kavehin takki on ainoa teos, jonka märkä- ja neulahuovutin 

kokonaan. Myös takki oli hyvin vaikea saada kasaan. Aina 

kun luulin saavani jonkin osan valmiiksi, huomasin että 

jokin toinen osa ei ollut tarpeeksi kestävä tai siinä ei ollut 

tarpeeksi struktuuria. Huovutin jokaisen osan moneen 

kertaan ja jouduin lisäämään monta kerrosta villaa 

hartiaseudulle, jotta takki olisi ollut tasapainoinen ja 

tarpeeksi jäykkä. Jossain vaiheessa päätin huovuttaa vielä 

takin uudestaan valmiina, jolloin se rikkoutui palasiksi ja 

jouduin kokoamaan sen kokonaan uudestaan yhdistämällä 

neula- ja märkähuovutusta. Jossain vaiheessa tuntui kuin 

olisi yrittänyt tehdä märästä savesta takkia, kun se halkeili 

ja venyi milloin mistäkin. Monta kertaa meinasin luovuttaa 

takin suhteen, mutta aina pidettyäni taukoa siitä, kaivoin 

sen uudestaan esiin ja jatkoin säntillisesti sen työstämistä. 

Lopputulos oli hyvin palkitseva, koska Kaveh tuntuu 

olevan yksi tärkeimmistä osista teoskokonaisuutta. Jos 

takin tekeminen ei muuten tuntunut mahdottomalta 

tehtävältä, niin päätin vielä lopuksi neulahuovuttaa siihen 

kuvan, jossa kuun eri vaiheet muodostavat ympyrän 

naisoletetun hahmon ympärille, joka kehrää hiuksistaan 

lankaa. 

Toteutimme kumppanini Mai Pesosen kanssa yhdessä 

Kavehin ”puukengät”. Minulla oli äitini löytämä vanha 
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puunoksa, ja löysin toisen oksan yhdessä lasteni kanssa, ja 

halusin tehdä oksista pohjat kenkiin. Kenkien perustoina oli 

vanhat Kuomat, jotka olin löytänyt kierrätyskeskuksesta. 

Kumppanini kiinnitti puuosat kiinni kenkiin ja minä peitin 

ne neuleella. Kengät olivat lopulta liian riskialttiit 

kaatumiseen, joten niitä ei käytetty Näytöksessä, mutta ne 

olivat sen jälkeisissä kuvauksissa. (Näytöksestä enemmän 

luvussa 6.1 Näytös22) 

Kaveh kantaa myös kanteletta, jonka sain ystävältäni, ja 

johon kiinnitin kantonyörin ja hirven poron sarven ja 

kaiversin kuvioita ja pätkän erästä loitsua.  
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 3.1.5 Syöjätär 

Syöjätär merehen sylki, 
Lapahiitto lainehille; 
Kupla kulkevi meressä, 
Vaahto vankalla selällä. 
Kasaritar kaunis neito 
Istui koivun konkelolla, 

Haavan lengolla levähti, 
Nousi koivun konkelolta, 
Katselevi, kääntelevi 
Silmät päin suloa merta, 
Näki kuplan kulkemassa, 
Otti kuplan kulkkuhunsa, 
Veti vaahen sieraimihin; 
Kupla kulkussa palavi, 

Sytelevi sieramissa, 
Kulki kulkusta maha’an, 
Alas vatsahan valahti.  
Kasaritar neito kaunis 
Tuosta tyytyi, tuosta täytyi, 
Kantoi kohtua kovoa 
Kokonaista kolme vuotta; 
Siitä sai pahan sikiön 

Salakirjat 2015, s. 329 

Syöjättärestä kirjoittamani sanalista on: 

Feminiinisyys, halu, pimeä, imaista, kyteä, loputon, spiraali 
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Syöjätär on mystinen luonnossa elävä olento, johon 

yleensä liitetään pahana pidettyjä ominaisuuksia. Eräässä 

uhkausloitsussa Syöjätärtä kuvataan seuraavasti:  

Omp’ on Syöjätär meressä,  

Joll’ on suu keskellä päätä, 

Kieli keskellä kitoa, 

Syönyt on satakin miestä, 

Tuhonnut tuhat urosta… 

Salakirjat 2015, s. 34 

Syöjätär usein kuvataan pelottavaksi ulkomuodoltaan ja 

häntä kutsutaan Louhen lailla usein pahaksi emännäksi. 

Syöjättärellä on harvoin positiivisiksi nähtyjä rooleja tai 

persoonallisuuden piirteitä. Syöjätär saa eri loisturunoissa 

eri tehtäviä ja ominaisuuksia, mutta yleensä se nähdään 

ilkikurisena naispuolisena olentona, joka aiheuttaa harmia 

etenkin miehille.Alkuperäisten syntymyyttien mukaan 

käärmeen synnyttäjä on Syöjätär tai vaihtelevat 
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naispuoliset olennot (usein myös Louhi) joiden syljestä tai 

muusta eritteestä tuulen ja veden keinutuksen seurauksena 

syntyy käärme.  

Yllä olevan syntyloitsun mukaan käärme (tai sisilisko) 

syntyy kun Syöjätär ensin sylkäisee merelle ja aalloilla 

kuljettuaan sylki päätyy Kasarittaren suuhun, josta tämä 

raskautuu ja synnyttää käärmeen. (Salakirjat 2015, s. 329) 

Käärme on siis joidenkin loitsurunojen mukaan kahden 

naispuolisen olennon lapsi. 

Syöjättären asuun tein ensin yläosan, jossa on 

paperimassasta tehty keskiosa, jonka maalasin 

akryylimaaleilla ja johon kiinnitin pienen noitarumpua 

esittävän pinssin, toisen pinssin jossa on kuivattu kukka 

sisällä ja kaksi riipusta, joista toisessa on myös kuivattu 

kukka. Teos koostuu paperimassaosioon ja toisiinsa langalla 

punotuista eläinten luista. Halusin tehdä yhden teoksen, 

joka ei koostuisi oikeastaan tekstiilistä, vaan pelkästään 

erilaisista pyhistä amuleteista. Ne ovat syöjättären keräämiä 

ja luonnonvoimille uhraamia objekteja, joihin teoksen 

kanssa interaktiossa oleva henkilö voi kiinnittää demoninsa, 

joista haluaa luopua (enemmän demonien siirrosta ja taika-

amuleteista luvussa 5 Vaatteiden esineistö ja muoto, 

inspiraatioina shamanismi ja mytologia). 

Syöjättären asu oli eniten inspiroitunut loitsusta, jossa 

kuvataan ”akkaa, jolla on sata sarvea otsassa”, joka toimii 

introna kirjalliselle opinnäytteelleni (sivu 7). Halusin tehdä 

Syöjättärelle vaatteen, jossa on sata sarvea, ja joka kuvaa 

sitä lihallisuutta, raakuutta ja seksuaalisuutta, jolla 

Syöjätärtä kuvataan aiemmin tässä luvussa olevassa 

runossa: ”…Joll’ on suu keskellä päätä, kieli keskellä 

kitoa…” (Salakirjat 2015, s. 34) 

Halusin tehdä materiaalia, joka samaan aikaan kuvastaisi 

metsää ja luontoa, samaan aikaan olisi lihallista ja ”veristä”.  

Halusin tehdä myös Syöjättärelle soittimen, koska musiikki 

on niin tärkeä osa työskentelyäni, ja myös perinteistä 

shamanismia. Teimme kumppanini kanssa yhteistyönä 

noitarummun, johon kumppanini teki rakenteen. Minä tein 

siihen visuaaliset viimeistelyt langalla ja koruilla.  

Osallistuin ennen Näytöstä mallistojen stailaukseen, johon 

osallistui myös Minttu Vesala. Hän neuvoi minua että 

voisin tehdä kokonaisuuteeni myös metallisia koruja.  
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Päätin tehdä Syöjättärelle kasvokorun, jossa on pieni 

eläimen selkäranka, joka asettuu nenän kohdalle, ja 

rautalangasta tehty rakenne ja yksityiskohtia.  

3.2 Hahmojen yhteydet 

itseeni, identiteettiini ja 

performatiivisuuteen 

Koen vahvaa samastumista valitsemiini mytologian 

hahmoihin ja heidän tarinoihinsa. Vaikka samaan aikaan 

näen ne jumalattarina ja luonnon ilmentyminä, löydän niistä 

myös itseni ja oman persoonallisuuteni ja elämäntarinani.  

Vuosia jatkunut oman queer-identiteettini tutkiminen 

taiteen avulla saa minut aina etsimään elämääni 

samastuttavia hahmoja, jotka voi nähdä queer-henkisinä. 

Kaveh ja Syöjätär ovat tällaisia hahmoja. Olen rakentanut 

heille persoonallisuudet vahvasti queer-linssin läpi. Kaveh 
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on tulkinnoissani feminiininen otherkin, jotain ihmisen, 

eläimen ja jumalhahmon välillä. Syöjätär on myös vahvasti 

feminiininen olento, joka myös saattaa toisen naispuoliseksi 

nähdyn olennon raskaaksi syljellään.  

Käyn hahmojen kautta läpi asioita joita kehoni on käynyt 

läpi; dysmorfiaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, väkivaltaa, 

raskautta, synnytystä. Koen että keholleni on tapahtunut 

paljon asioita joista en itse ole päättänyt, joita siltä ei ole 

kysytty. Kehoni ei ole päättänyt olla seksuaalisen 

hyväksikäytön uhri tai kokea huonommuutta muodostaan 

tai sukupuolisista ominaisuuksistaan. Koen että teoksieni 

performatiivisuudella otan kontrolliin oman kehoni ja käyn 

läpi näitä traumaattisia asioita. Kiputyttö kuvaa parhaiten 

kehollisia tuntemuksiani. Hän on samaan aikaan ikään kuin 

epäonninen uhri, joka on tuomittu auttamaan vain muita 

unohtaen oman hyvinvointinsa, mutta samaan aikaan 

toiminnallinen tekijä, jolla on tärkeä tehtävä ja päämäärä. 

Hän on itse suurissa kivuissa, mutta silti kerää toisten 

kipuja ja panee ne talteen.  

Kiputytön ja Louhen kuvaillaan molempien raskautuvan 

tuulesta. Ajatuksessa on jotain voimauttavaa, koska siihen 

ei liity ajatusta heteroudesta ja miehen osuudesta 

raskautumiseen. He ovat vahvoja naisia, jotka taikuuden 

avulla tulevat raskaaksi ja synnyttävät ”pahoja” lapsia. 

Heidän kohtalonsa on miehistä riippumaton. He tuntuvat 

enemmän olevan oman naistyypillisen kehonsa armolla 

kuin patriarkaalisen todellisuuden. He ovat enemmän 

yhteydessä luontoon kehonsa kautta kuin toisiin ihmisiin tai 

jumalolentoihin. He ovat lajien rajat ylittävässä yhteydessä 

ympäröivään luontoon; he synnyttävät sisiliskoja, koiria tai 

käärmeitä, mutta toisaalta tauteja ja vitsauksia. Ajatus on 

mielenkiintoinen siinä mielessä että posthumanismi ja 

lajienvälisyys on ollut nousevana teemana nykytaiteessa. 

Teemaa käsitellään esimerkiksi Kiasman vasta auenneen  

ARS 2022-näyttelyn monessa teoksessa.  

Taiteellista produktiotani on alusta asti määritellyt 

päätökseni käyttää pelkästään käsin tehtyjä materiaaleja. 

Kun koronapandemia iski keväällä 2020, päätin opetella 

neulomaan käsin. Olin kandidaatintutkintoni aikana oppinut 

neulomaan neulekoneella, mutta olin neulonut käsin 

viimeksi ala-asteella. Ohjeiden noudattaminen tai oikeiden 

tekniikoiden opetteleminen pieteetillä eivät ole 

vahvuuksiani, joten katsottuani yhden opetusvideon 
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Youtubesta, aloin itse kehittämään neuletekniikkaani. Olen 

neulonut parin vuoden aikana niin paljon, että kaikki tuttuni 

tietävät etten lähde kotoa mihinkään niin ettei minulla olisi 

mukana neulepuikkoja ja lankoja. Neuleesta on tullut osa 

identiteettiäni. Valitsin neuleen osittain myös sen 

käytännöllisyyden vuoksi. Minä ja lapseni muutimme 

kesällä 2021 yhteen kumppanini ja hänen lapsensa kanssa, 

ja uusperhe-elämän yhdistäminen maisterintutkintoon on 

ollut haaste. Ilman mahdollisuutta työskennellä kotona en 

olisi varmasti pystynyt tekemään näin suurta taiteellista 

produktiota.  

Yksi tärkeimmistä asioista työskentelyssäni on 

kierrätysmateriaalien käyttö. Kierrätysmateriaalin käyttö on 

minulle tärkeää niin ympäristösyistä, kuin rahallisesti.  

Kerään kaikki langat ja huovutusvillat itse muun muassa 

kierrätyskeskuksista ja kirpputoreilta, ja saan niitä tutuilta. 

Tämä on määrittänyt työskentelyäni paljon, koska 

materiaalien rajallinen saanti tietenkin vaikuttaa 

lopputulokseen. Enimmäkseen koen sen positiivisena, 

koska ilman ulkopuolista rajaavaa tekijää minun olisi 

varmaan mahdotonta valita materiaaleja ja värejä. 
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4.1  Neulerakenteiden 

tutkimus 

Neulerakenteiden tutkimus käsinneulonnassa on ollut 

minulle parin vuoden mittainen matka. Neuletekniikkani 

kehittyy sitä mukaa, miten paljon neulon ja opin jokaisesta 

teoksesta enemmän. Neuleelleni on tyypillistä 

kolmiulotteisuus, rönsyilevyys ja orgaanisuus. Neuleet 

näyttävät eläviltä olennoilta, jotka kasvavat ihmisen päälle. 

Työskentelylleni on tyypillistä pyöröpuikkojen käyttö, 

jonka avulla pystyn kasvattamaan neuletta mihin vain 

suuntaan ja tekemään siihen kolmiulotteisia muotoja 

lisäämällä ja vähentämällä silmukoita. Käytän myös usein 

samassa neuleessa useampia pyöröpuikkoja samaan aikaan 

lisätäkseni neuleen kasvua eri suuntiin.  

Minulle on tärkeää runsas värien käyttö, ja pyrin olemaan 

rajaamatta itseäni kovinkaan paljon sen suhteen. Enemmän 

ajattelen lankoja valitessani yleistä tunnetilaa, jonka 

tekstuuri, materiaali ja väri minussa herättävät. Joku lanka 

voi olla fundamentaalinen tekijä johonkin vaatteeseen, 

jossain taas vaihdan lankaa koko ajan ja yhteen vaatteeseen 

yhdistyy 15 eri langan värisoppa.  

Ensin osasin lähinnä tehdä neuleeseen erilaisia 

reikämuodostelmia ja leikitellä silmukan koolla. Mitä 

enemmän olen neulonut ja oppinut erilaisten lankojen 

tekstuureista, sitä enemmän materiaalini ovat alkaneet 

muodostua kolmiulotteisiksi ja kasvamaan irti tasaisuudesta 

- ja ihmisen päälle puettuna irti ihosta. Osaan tuoda 

neuleisiin enemmän tiettyä tunnetilaa tekemällä siitä 

jäykempää ja kovempaa, laskeutuvampaa tai liikkeeseen 

reagoivaa.  
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4.2 Huovutustekniikat 

Kokeilin huovutusta ensimmäistä kertaa maisterin 

tutkintoni ensimmäisellä vuodella. Kokeilin ensin 

neulahuovutusta, jossa käytetään piikkipintaista 

neulaa huovutusvillan kiinnittämiseksi 

huovutettavan asian pintaan. Innostuin tekniikasta 

todella paljon ja jatkoin huovutuskokeiluja 

märkähuovutuksella. Metodissa huovutusvilla 

huovuttuu kuuman veden ja emäksisen saippuan 

avulla ja kiinteytyy tiiviiksi villaksi. Aloin 

myöhemmin yhdistää näitä kahta, ja kokeilemaan 

mitä kaikkea voi huovuttaa. Louhen takkiin 

huovutin sisälle tekohiuksia, jotka roikkuvat takin 

helmasta.  

Huovutus on muodostunut minulle tekniikkana 

hyvin tärkeäksi, koska se on kehollista ja koska 

saan sillä tehtyä figuratiivisia kuvia. 
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Huovutuksessa on kiinnostavinta prosessi. Se, kun käsiä 

polttavan veden avulla materiaalit alkavat kietoutua yhteen 

ja muodostamaan maalauksellisia pintoja ja omia pieniä 

maailmojaan. Näitä maailmoja pystyy jatkamaan ja 

kerrostamaan neulahuovutuksen avulla. Figuratiivisuus ja 

ihmismäiset hahmot tekevät huovutuksesta sympaattista ja 

samastuttavaa. 

Olen tehnyt jo ennen maisterin opinnäytetyötäni 

huovutusteoksia, joissa on esittäviä kuvia. Kuvat, joita olen 

tehnyt huovutusteoksiini ovat suoraa jatkumoa digitaalisista 

maalauksista, joita tein aiemmin Photoshopilla. Jostain 

syystä koin että vaikka pidin maalausten tekemisestä, en 

saanut ilmaistua niillä itseäni niin kuin olisin halunnut. 

Huovutuksella sen sijaan olen saavuttanut jonkinlaisen 

uuden tason tekemisessäni ja pystynyt tekemään enemmän 

figuratiivisia teoksia, jotka aiemmin tuntuivat 

epäluontevilta ja naiiveilta. Ehkä se johtuu siitä, että teokset 

kommunikoivat omaa tekoprosessiaan ja sen kehollisuutta.  

4.3 Missä tekstiili ja 

performanssi kohtaavat 

Yhdeksi tärkeimmistä työskentelyni piirteistä on 

muodostunut kehollisuus ja performatiivisuus. Aloittaessani 

uutta vaatetta en yleensä tiedä mikä vaatekappale 

materiaalista syntyy. Aloitan valitsemalla joukon hahmon 

luonteeseen ja tarinaan sopivia lankoja. Minulle hyvin 

tärkeää on langan tekstuuri ja paksuus, koska teen usein 

erittäin kolmiulotteista neuletta. Yleensä aloitan neuleen 

tekemällä pyöröpuikoilla ympyrän, koska kosmos ja elämä 

alkavat ympyrästä ja loppuvat siihen. Ympyrän muoto 

toistuu kaikkialla tekemisessäni, mitä avaan myöhemmin 

luvussa Ympyrä ja spiraali, muodon merkitys.  

Neuloessani käsieni liike siirtyy neuleeseen. Kaikki 

tunnetilat; ahdistukset, pelot, mutta myös innostus ja 
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onnellisuus, siirtyvät materiaaliin ja näkyvät jokaisessa 

silmukassa. Ilmaisen neulomalla, mutta myös 

huovuttamalla siis mielentilaani, ja erityisesti mielentilaa ja 

maailmaa, jotka haluan tehdä näkyviksi teokseni eri 

hahmoissa. Esimerkiksi tehdessäni Kiputytön vaatteita, 

käytin lankaa, joka oli niin paksua ja rönsyilevää 

valitsemilleni puikoille että sitä oli melkein mahdotonta 

neuloa. Lisäksi tein kolmiulotteisia piikkejä, jotka vaativat 

käsiltäni todella paljon. Sormeni kipeytyivät prosessissa ja 

käsieni lihakset olivat aivan jumissa. Koen että kokemani 

kipu näkyy vaatteissa ja on siirtynyt osittain niihin.  

Kavehin vaatteiden tekeminen taas oli hyvin aikaa vievää, 

mutta kepeää ja helppoa. Neule oli runsasta, mutta ilmavaa, 

eikä tiukkaa tai hankalasti neulottavaa. Lopputuloksessa se 

näkyy myös ilmavuutena ja kepeytenä.  

Myös huovuttaminen on luonteeltaan hyvin fyysistä.  

Märkähuovutuksessa käsien liike yhdistyy kuumaan veteen, 

liike, vesi ja materiaali tulevat yhdeksi. 

Musiikki on minulle tärkeä elementti huovutuksessa. Se 

määrittää vahvasti liikettäni ja siirtyy myös huovutettuun 

materiaaliin. Värien sekoittuminen, musiikki ja liike tekevät 

huovutuksesta rituaalinomaista ja meditatiivista ja 

huovutusprosessin jälkeen tuntuu kuin mieli olisi 

puhdistunut kuormittavista ajatuksista.  

Neulahuovutusprosessissa taas keskityn tekemään 

figuratiivista kuvaa materiaaliin. Se vaatii enemmän 

suunnittelua ja keskittymistä, mutta on luonteeltaan myös 

fyysistä, koska siinä huovutusvillaa kiinnitetään 

pohjamateriaaliin tökkimällä sitä karkeapintaisella 

huovutusneulalla. Prosessi tuntuu ikäänkuin tekstiilin 

tatuoimiselta. 
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  5.1 Animismi ja demonien 

siirto 

Suomalais-karjalainen mytologia ja loitsuperinne ovat 

olleet luonteeltaan hyvin animistisia, eli on ajateltu että 

kaikella ihmistä ympäröivällä on ollut henki, ja maagista 

voimaa, eli väkeä. 

Keski- ja Itä-Siperian kansoille on ollut tyypillistä 

shamanismissa valmistaa nukkeja tai puisia eläimenkuvia, 

joihin henget on voitu vangita. Tätä kutsutaan demonien 

siirroksi, jossa tarkoituksena on viedä paha henki pois 

ihmisestä siirtämällä se nukkeen. Myös suomalainen tietäjä 

on saattanut siirtää taudin vartavasten valmistettuun 

leppäukkoon. Antamalla kuvalle sairaan nimi tai 

varustamalla se tämän vaatteilla saadaan aikaan eräänlainen 
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potilaan kaksoisolento. (Siikala 2017, s. 187) 

Suomen kansan vanhat runot - arkistosta löytyy myös 

loitsu, jossa kuvataan kalman siirtämistä lepästä tehtyyn 

ihmisnukkeen. On ajateltu että kalma, eli kuolema voi 

tarttua kuolleesta ihmisestä eläviin esimerkiksi 

hautajaisissa, ja siksi on suojauduttu erilaisilla kalman 

siirtoloitsuilla.  

Ajatus demonien siirrosta on ollut minulle hyvin inspiroiva. 

Yhdistän termin ”demoni” sekä suomalais-karjalaisen 

uskomuksien kristinuskosta lainattuun demoniin, että 

internet-ajan ajatukseen jokaisen individuaalin omista 

”demoneista”, eli omista ajatusmöröistä ja traumoista. 

Ajatus demonien siirrosta esineeseen kuulostaa jollain 

tavalla hyvin tämänhetkiseen internetkulttuuriin sopivalta.  

Ajattelen että ihmisten mielentilat ja elämäntarinat siirtyvät 

vaatteiden kautta, kuten kirpputoreilta ostetuissa vaatteissa 

saattaa aistia edellisen omistajan. Vaate on juuri siksi niin 

kiinnostava media, koska se puetaan ihmisen päälle ja se 

muokkaa ihmisen mielikuvaa itsestään ja imee mielentiloja 

itseensä. Nämä mielentilat ja tarinat kerrostuvat 

vaatteeseen, aina kun siitä otetaan kuvia tai videota jonkun 

päällä, tai se muokkautuu, venyy tai rikkoutuu jonkun 

käytössä.  

Kerron myös aiemmin luvussa 2.3 Vitun vihat, eli vulvan 

voima ja sen käyttö taikavälineenä ja loitsuissa väen eli 

jokaisessa eliössä olevan voiman siirrosta toiseen 

kohteeseen. Periaatteessa tämä toimii samalla tavalla kuin 

demonien siirto.  

Haluan että vaatteeni sisältävät ja siirtävät väkeä ja 

demoneita ihmisestä toiseen. Vaate voi olla eräänlainen 

amuletti, johon jokainen käyttäjä voi sitoa omat demoninsa 

ja päästää niistä irti, tai tutkailla niitä turvassa. 
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  5.2 Ympyrä ja spiraali, 

muodon merkitys 

Ympyrä ja spiraali ovat toistuvia teemoja muotokielessäni. 

Mielessäni ne ovat saman kuvion kaksi eri tulkintaa, jotka 

molemmat viittaavat äärettömyyteen, kosmokseen ja 

elämän kiertokulkuun. Ympyrä ja spiraali ovat luonnossa 

jatkuvasti toistuvia, elämälle tyypillisiä muotoja. Ne myös 

viittaavat vulvaan ja jälleen yhdistyvät ajatukseen vulvasta 

tämän- ja tuonpuoleisen porttina, kuten avasin luvussa 2.5 

Kosmoksen mytologinen rakenne, vulva tuon- ja 

tämänpuoleisen porttina. 

Aloittaessani neulomisen teen aina ensimmäisenä ympyrän, 

josta lähden kasvattamaan teosta. Ympyrä joko kasvaa 

suureksi värispiraaliksi tai alkaa muuttumaan 

kolmiulotteiseksi neulerakenteiden maisemaksi. 

Obsessiivisessa ympyrän toistamisessa on jotain 

rituaalinomaista ja performatiivista. 

5.3 Lukujen merkitys 

Tietyillä luvuilla on ajateltu olevan loitsurunoissa ja 

mytologiassa maagisia merkityksiä. Esimerkiksi lukusana 

yhdeksän viittaa myyttiseen mielikuvaan. Suomalais-

karjalaisessa mytologiassa on uskottu kosmoksen 

rakentuvan yhdeksästä tasosta, ja joskus myös olevan 

yhdeksän meren ympäröivä. Kosmoksen yhdeksään tasoon 

viitataan muun muassa tulen synnystä kertovissa 

loitsurunoissa. (Siikala 2014, s. 169)  

Luku yhdeksän toistuu myös monessa loitsurunossa. 

Yhdeksän taudin synnystä kertovissa runoissa Louhi 

synnyttää yhdeksän tautia ja turmiota. Kiputytöstä 
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Kuva 24: Kokoelma luita, jotka ostin yksityishenkilöltä, joka kerää kuolleiden eläinten luita luonnosta, 2022



kertovissa runoissa on kipuvuori, jonka keskellä 

on lampi, jonka keskellä on kivi, jossa on 

yhdeksän reikää. 

Luvusta yhdeksän on tullut minulle maaginen, 

työskentelyssäni toistuva luku.  
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Kuva 25: noitarumpu, jonka tein yhteistyössä Mai Pesosen kanssa, 2022



5.4 Noidan pukeutuminen, 

taikavälineet ja maagiset 

esineet 

Olen käyttänyt yhtenä visuaalisena inspiraationani 

työskentelyssäni suomalais-karjalaisen tietäjäperinteen 

noitien pukeutumista.  

Eräät loitsut kuvaavat tietäjän kääntävän turkkinsa tai 

vaatteensa nurinpäin ja sillä oli vahva vaikutus noidan 

taikavoimien heräämiseen. 

Siikala (2017, s. 244-245) Muun muassa Louhen kuvattiin 

myös pukeutuvan miesten vaatteisiin (luku 3.1.1 Louhi), ja 

sukupuolibinäärin mukaisen ajattelun vastakkaisen 

sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen on ollut myös keino 

lisätä taikavoimaa. Tapa saattaa kytkeytyä ajatukseen siitä, 

että tuonpuoleisessa asiat ovat väärinpäin verrattuna 

tämänpuoleiseen, ja ehkä näin ajateltiin saavutettavan 

tuonpuoleiseen sopiva asu. Onko miestietäjän 

pukeutuminen naisen vaatteisiin toisaalta liittynyt 

ajatukseen tuonpuoleisen ja taikuuden naisvoimaisuudesta? 

Noidan vaatteisiin on kuulunut tärkeänä osana eläinten 

osien käyttö. Vaatteisiin lisätyt eläinten osat, kuten korpin 

aivot tai kuikan tai siipioaravan nahka viittaavat tietäjän 

eläinhahmoisten apuolentojen käyttöön. Apuolennoilla 

viitataan eläimiin, joita tietäjä käytti avukseen tiettyihin 

taikoihin, tai esimerkiksi tuonpuoleiseen matkaamiseen. 

Tietäjällä oli käytössään  vyöhön kiinnitetty ”konstivakka”, 

johon säilöttiin muun muassa karhun hampaita ja kynsiä, 

koiran sääriluuta, sisiliskoa ja lepakkoa. Vyöhön saatettiin 

myös ommella käärmeennahka. Vyön vakan vastineita on 

käytetty Karjalassa jo rautakaudella, ja niissä on säilytetty 

taikoja varten ihmisten hiuksia, nahanpalasia, rautaa ja 

luuta, sekä eläinten luita ja hampaita (Siikala 2017, s. 240.)  
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Noidan mukanaan pidetyt, voimaa nostattavat eläimen osat 

ovat inspiroineet suoraan teoksiani, joihin olen kerännyt 

kuolleiden eläinten luita, hampaita ja sulkia. Kehittelin 

myös joitain neulerakenteita, jotka tuovat mieleen 

repaleisen nahan tai turkiksen tai luut. 

Joissain kuvauksissa tietäjä kääntää vaatteensa nurinpäin 

muuttuakseen noidaksi (Siikala 2017, s. 245.) 5.5 Kuva-assosiaatiot ja 

niiden merkitys 

Varsinaista kuvamateriaalia tutkimistani aiheista löytyy 

hyvin vähän, ja suuri osa visuaalisesta inspiraatiostani 

liittyykin lukemastani syntyvään kuva-assosiaatioon. 

Esimerkiksi tutkimani mytologian hahmot ovat muuttuneet 

visuaalisiksi ainoastaan lukemani tekstin kautta, enkä ole 

halunnut käyttää valmiita hahmoista luonnosteltuja kuvia 

tai aiempia teoksia, jotta en toistaisi tietynlaisia 

stereotypioita esimerkiksi Louhesta, jota kuitenkin on 

kuvattu joissain yhteyksissä visuaalisesti. Suuri inspiraation 

lähteeni yllä mainittujen tutkimusten lisäksi on ollut 
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tuonpuoleiseen ja kehollisuuteen liittyvät uskomukset. 

Suomalais-ugrilaisilla kansoilla on ollut paljon 

tuonpuoleiseen ja ihmisen kehoon liittyviä uskomuksia, 

joista on syntynyt minulle vahvoja visuaalisia 

assosiaatioita.  

Esimerkiksi karjalaisessa uskomusperinteessä on ajateltu 

että silta Tuonelaan on langanohut, tai hiuksenohut. (Siikala 

2017, s. 127) Mielikuva lankasillasta Tuonelaan on ollut 

minulle jo kauan tärkeä, sillä se yhdistyy hyvin 

kirjaimellisesti työskentelyyni lankojen parissa.  

Siperiassa ja Itä-Euroopan suomalais-ugrilaisilla kansoilla 

on ollut uskomus että vainajalla pitää olla leikatut kynnet ja 

hiukset mukana haudassa, jotta hän voi kiivetä Vainajalan 

vuorta ja rakentaa sillan Manalaan. Väärin tai väärään 

aikaan leikatuista kynsistä paholainen rakentaa aluksen, 

jolla vie huolimattoman leikkaajan mukanaan. Myös 

suomalaisessa perinteessä on uskottu että paholainen 

rakentaa aluksen väärin leikatuista kynsistä. (Siikala 2017, 

s. 130) 

Mielikuvien yhteys ruumiinosiin kuten hiuksiin ja kynsiin 

on erittäin mielenkiintoinen ja halusin tuoda sitä esiin 

käyttämällä teoksissani hiuksia. Myös teosteni luut 

yhdistyvät sekä ajatukseen noidan perinteisestä 

pukeutumisesta, että ruumiinosista mukana 

tuonpuoleisessa.  
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6.1 Näytös22 

Lopullinen teoskokonaisuus koostui viidestä 

asukokonaisuudesta, joista jokainen on luotu jonkin 

suomalaisen mytologian ei-mieshahmon pohjalta. 

Teoskokonaisuuden nimeksi annoin Marras, joka tarkoittaa 

kuoleman enteitä, ja yhdistyy vahvasti tutkimiini ajatuksiin 

tämän- ja tuonpuoleisesta suomalaisessa mytologiassa. 

Kuolema ja siihen liittyvät uskomukset ovat olleet suuressa 

roolissa tutkimuksessani.  

Teoskokonaisuuteni esitettiin osana Aalto-yliopiston 

Näytös22-muotinäytöstä. Halusin hakea näytökseen, koska 

minua kiinnostaa muodin ja puvustuksen konteksti 

yhdistettynä nykytaiteeseen. Koin Näytös22:n toimivan 

kiinnostavana alustana teosteni esittämiseen, ja tapahtuman 

kautta sain paljon näkyvyyttä työskentelylleni.  

En kuitenkaan koe että teokseni pääsivät täyteen 

potentiaaliinsa, koska en päässyt itse valitsemaan keiden 

päälle vaatteet puetaan tai missä ympäristössä ja miten ne 

88

Kuva 27: Still-kuva Näytös22-muotinäytöksestä, 2022



kuvataan. Siksi halusin myös myöhemmin 

tehdä niistä erillisen videoteoksen ja 

mahdollisesti installaation johonkin 

näyttelytilaan.  
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Kuva 26: Still-kuva Näytös22-muotinäytöksestä, 2022 



 6.2 Madon synty - näyttely, 

kesä 2022 

Pääsin harjoittelemaan näyttelyn tekemistä kun saimme 

kumppanini Mai Pesosen kanssa näyttelytilan Norjan 

Bergenissä sijaitsevasta eksperimentaalisen nykytaiteen tila 

Haunted69A:sta. Teemme Pesosen kanssa yhdessä taidetta 

taiteilijaduo Wet Abyssina.  

Halusimme tehdä näyttelyn samoista suomalaisen 

mytologian teemoista, joita käsittelen opinnäytteessäni. 

Yhteisessä näyttelyssämme oli esillä kesäkuussa 2022 

ryijyni Birth of serpent, sekä muutama muu 

tekstiiliteokseni, ja Mai Pesosen ääniteos.  

Näyttelytila on suomalaisten taiteilijoiden asuttaman 

omakotitalon vintissä. Talon ikkunoista näkyy joka 

suuntaan hautausmaata ja kauempana Norjan vuoristoa. 

Näyttelytila toimi täydellisesti noita-aiheiselle näyttelylle. 
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Kuva 29: Punaset reidet, näyttelystä Madon synty, Bergen, Norja, 2022. Tekstiili-installaatio, 
jossa kirjoneuletta, kynttilöitä ja luita
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Kuva 30: The birth of serpent, 2021, installoituna näyttelyssä Madon synty, 2022 (vasemmalla). 
Kuva 31: Punaset reidet, 2022, edempänä, ja Syödä, 2022, taka-alalla. Kuva näyttelystä Madon synty, 2022.



 

 6.3 Videoteos 

Aion maisterin opintojeni jälkeen jatkaa mytologian ja 

loitsuperinteen aiheiden tutkimista taiteellisessa 

työskentelyssäni, perehtyen vielä syvemmin kuinka 

suomalais-karjalaisen loitsuperinteen queer-tematiikkaa 

ja luontosuhdetta voidaan käyttää ihmisen 

luontosuhteen ja tasa-arvon vahvistamiseen.  

Perehdyn myös syvemmin omiin karjalaisiin juuriini, ja 

oman sukuni tietäjien ja noitien perinteisiin.  

Aion myös jatkaa Marrasta kuvaamalla 

tekstiiliteoksista videoteoksen, jossa tutkin 

feminiinisyyttä, queer-identiteettiä, luontosuhdetta ja 

ylisukupolvisuutta niin omista lähtökohdistani, 

yhteiskunnallisena ilmiönä, kuin tutkimuksena 

karjalaisesta identiteetistä.  

Haluan koota tutkimukseni tekstiiliteosten lisäksi 

videoteokseksi ja pienimuotoiseksi kirjaksi tai lehdeksi. 
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Kuva 28: Still-kuva videoteoksesta, jota teen tekstiiliteoksistani. Kuvasimme Mai Pesosen 
kanssa Kiputytön asun päälläni, 2022.



Suunnitelmana on toteuttaa näyttely, jossa perinteisen 

näyttelytilan, yleisön ja taiteen rajat hämärtyvät, teos tulee 

osaksi katsojaa, katsoja osaksi teosta. Molemmat siirtävät 

toisiinsa väkeä ja voimauttavat toisiaan.  

Projektin tarkoituksena on tuoda esille uutta, feminististä 

tietoa suomalais-karjalaisesta mytologiasta ja kulttuurista ja 

esittää se taiteen keinoin, tehdä siitä samastuttavaa ja käsin 

kosketeltavaa. 
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7 Loppupäätelmät 

 Tässä luvussa esittelen reflektioitani ja loppupäätelmiäni 

maisterin opinnäytetyöstä, sen prosessista ja 

lopputuloksesta.  

Tarkastellessani produktiivisen osan tekemistä jälkikäteen, 

koko prosessi tuntuu yhdeltä kuumeiselta unelta. Sitä se 

varmasti osittain olikin, pakkomielteistä, hullua, ja omat 

rajani ylittävää monelta osin. Lopputuloskin ylitti 

odotukseni, mutta oliko se lopulta sen arvoista?  

Opin prosessista tärkeimpänä asiana alkaa kuuntelemaan 

omia rajojani paremmin ja säätelemään omaa 

työskentelyäni jaksamistani ajatellen, olemaan itselleni 

armollisempi. Kumppanini tuki tässä todella paljon, enkä 

olisi varmasti selvinnyt koko prosessista ilman loppuun 

palamista jos hän ei olisi ollut tukenani, sanomassa että nyt 

näyttää siltä että työskentelet liikaa.  

Opinnäytteeni produktiivinen osa on hyvinkin valmis ja 

olen erittäin tyytyväinen siihen, haluan vain tutkia vielä eri 

tapoja esittää sitä ja hyödyntää sitä eri taiteellisissa 

projekteissa ja medioissa.  

Kirjallinen osa sen sijaan ei tunnu minusta valmiilta. On 

niin paljon asioita, joissa en päässyt tarpeeksi syvälle tiedon 

juurelle, en ehtinyt lukemaan niin paljon kuin olisin 

halunnut, en hyödyntämään kaikkia näkökulmia.  

Vaikka olen tutkinut näitä aiheita jo kolmisen vuotta, tiedon 

syventämisen tarve ja siitä kirjoittaminen ovat vieläkin 

jääneet jonnekin hampaankoloon. Haluaisin vielä lisätä 

feminististä ja queer-teoriaa tutkimukseeni, sekä 

konkreettisesti syventyä enemmän karjalaiseen 

perinteeseen. 
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Louhi 

Lapin acka kolmi sormi, 

Tuonen toukan polttanunna, 

Maan matosen jaxanunna, 

Sen kyljet kylvettihin, 

Yöllä hamppu kylvettynä, 

Rikeneeltä rijvittynä, 

Välehin vetehen viety. 

Lapin acka kolmi sormi, 

Rauta kuontalon kutoja, 

Teräs langan kehreäjä, 

Rauta solmun solmuaja etc. 

- - langat kehräelty. 

Vedettijn vesi kivelle, 

Vaivattihm vattalolle. 

Vesi kaatu kalliona, 

4487. Pohjanmaa. Ganander, Kr. ? -1700-luvulla. 
Törnudd, A. XXXVII, 20. (Reinius, Th. I.) 
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Kiputyttö 

Kattila on Kivuttarella, 

Pata Väinön tyttärellä, 

Jolla keittävi kipuja, 

Keskellä Kipumäkeä, 

Kipuvaaran kukkulalla. 

Keto keskellä kyleä, 

Lähe keskellä ketoa, 

Kivi keskellä lähettä, 

Siinä reikeä yheksän, 

Jotk’ on tehty vääntiällä, 

Puhkaistu puraisimella. 

Se on reikä keskimäinen, 

Yheksän sylen syvyinen, 

Siihen kivut kiskotahan… 

Kivutar, kipujen neito, 

Äkäätär, eukko äijä, 

Mikä istuvi mäellä, 

Kipuvuoren kukkulalla, 

Kuka käy mäkeä pitkin 

Heiluvilla helmoillansa, 

Kipukintahat käessä, 

Jalassa kiviset kengät… 

Salakirjat 2015, s. 24-25 
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Vellamo 

Vellamo, vein emäntä, 

Iki turso, Äijön lapsi, 

Siulla on rytöinen paita, 

Hame kovin harva loimi, 

Paita paljaista vesoista, 

Hame havu oksaisista, 

Vaade varvoista pahoista, 

Verho verkko hylkylöistä; 

Tule paijan muuttelohon, 

Tule, vejä verho uusi, 

Verho veljesden kutoma, 

Sisaresden siivoama, 

Kudeheet on Kuuttarelta, 

Päihen jatkot 

Päivättären. 

Kuutar keri kudehet 

Kultaselle ristikolle, 

Päihen jatkot Päivätär 

Väänti hopii värttinälle, 

Loimet Luonnotar 

hykersi 

Vaskisella värttinällä, 

Kestävällä ketrepuulla. 

3674. Kitee. Lonkainen n. 51 a. -97. 
Suomen kansan vanhat runot, SKVR-tietokanta 
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Kaveh 

Kavet päästi päivän paistamaan, 

Päästi kuun kuumottamahan. 

Suomen kansan vanhat runot, SKVR-tietokanta 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-
page=10&text=kapeet&textnorm&id=skvr12187220#%7B
%7D 
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Syöjätär 

Omp’ on Syöjätär meressä,  

Joll’ on suu keskellä päätä, 

Kieli keskellä kitoa, 

Syönyt on satakin miestä, 

Tuhonnut tuhat urosta… 

Salakirjat 2015, s. 34 
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